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Тәуелсіздік жылдарында 
Қазақстанның ішкі жалпы 

өнімінің көлемі ақшаға 
шаққанда 

16,1 есе өсті.
Егер 1993 жылы ол 

11,4 млрд  долларды 
құраса, 2015 жылы 183,8 

миллиард долларға жетті. 
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(Жалғасы 6-бетте)

(Жалғасы 6-бетте)

(Жалғасы 9-бетте)

(Жалғасы 2-бетте)

ЕГЕМЕНДІК, 
КЕМЕҢГЕРЛІК 
ЖӘНЕ КӨРЕГЕНДІК
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Ұлы Дала ұлағаттары» атты 
жаңа туындысы туралы

9-бет

3-бет

ЕРЕЙМЕНГЕ 
БАРДЫҢ БА, 
ЖЕЛБАҒАНДЫ 
КӨРДІҢ БЕ?

Көңіл айту жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Фидель Кастроның 

қайтыс болуына байланысты Куба Республикасы Мемлекеттік 
кеңесінің жəне Министрлер кеңесінің төрағасы Рауль Модесто 
Кастро Русқа көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлады 
Қазақстан Республикасы Президентінің баспасөз қызметі. 

Жеделхатта Қазақстан Президенті  Куба революциясы 
көшбасшысының дүниеден өткені туралы хабарды зор күйзеліспен 
қабылдағаны атап өтілген.

«Қазақстан халқы команданте Фидель Кастроны парасатты бас-
шы, беделді саясаткер жəне екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға 
зор еңбек сіңірген тарихи тұлға ретінде есінде сақтайтын болады», – 
делінген көңіл айту жеделхатында.

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқының жəне жеке өзінің атынан 
достас Куба Республикасының халқына көңіл айтты.

Елшілер Сенім 
грамоталарын тапсырды
Кеше Ақордада Мемлекеттік хатшы Гүлшара 
Əбдіқалықова бірқатар елдің Қазақстанда елші міндетін 
қоса атқаратын дипломаттарынан Сенім грамоталарын 
қабылдады.

Бұл туралы Президенттің баспасөз қызметі ха-
барлады. 

Кездесуге Президент Əкімшілігінің, Ақпарат 
жəне коммуникациялар министрлігінің жəне басқа да 
мемлекеттік органдардың басшылары қатысты.

Іс-шара барысында еліміздегі мемлекеттік бұқаралық 
ақпарат құралдарының жетекшілері Мемлекет басшы-
сына өздері басшылық ететін ұйымның қызметі туралы 
есеп берді.

Сонымен бірге, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев мемлекеттік БАҚ-тың жетістіктерімен жəне 
олардың алдағы даму жоспарларымен танысты. Елбасы 
жастарды адамгершілікке тəрбиелеуге септігін тигізетін 
сапалы отандық медиаконтент əзірлеудің маңыздылығын 
атап өтті.

– Мемлекеттік БАҚ медиа саласы нарығынан өз 
орнын алу үшін жұмыс жүргізуге тиіс. Мейлінше тар-
тымды, соның ішінде əлемдік мəдениет пен тарих тура-
лы ақпараттық контенттің көбірек болғаны жөн, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Отандық БАҚ жетекшілері Мемлекет басшысына 
Қазақстанның ақпарат əлеміндегі қазіргі ахуал жəне 
оның даму перспективалары туралы баяндады.

Соңында Елбасы бəсекеге қабілетті мемлекеттік 
бұқаралық ақпарат құралдарын қалыптастыру қажеттігін 
атап өтіп, бірқатар нақты тапсырма берді.
––––––––––––––––––

Сурет Президенттің баспасөз 
қызметінен алынды

Жолдыбай БАЗАР,
«Егемен Қазақстан»

Н а қ т ы л а й  а й т қ а н д а , 
Мемлекеттік хатшыға Сенім гра-
мотасын Қазақстанда Төтенше 
жəне өкілетті елші қызметін 
қоса атқаратын дипломаттар 
– Иэн Александр Хилл (Жаңа 
Зеландия), Рамон Антеро Диас 
Перейра (Парагвай), Антуан Сомда 
(Буркина Фасо), Надир Юсеф Əл-
Тайеб Бабикер (Судан), Уильямс 
Б.Н.Нкурунзиза (Руанда), Думитру 
Брагиш (Молдова), Берглинд 
Асгейрсдоттир (Исландия) , 

Жан-Клод Кнебелер (Люксембург 
Ұлы Герцогтігі), Игор Йовович 
(Черногория) табыстады.

Рəсім барысында Г.Əбді-
қалықова бұл шара Қазақстан 
Тəуелсіздігінің 25 жылдығы ая-
сында өткізіліп отырғанын айта 
келіп, елшілерді Қазақстандағы 
дипломатиялық миссияларының 
ресми басталуымен құттықтады 
жəне олардың қызметі елдер 
арасындағы ынтымақтастықтың 
əлеуетін өсіруге ықпал ететіндігіне 
сенім білдірді. 

Гүлшара ƏБДІҚАЛЫҚОВА,
Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы

Ежелгі Тұран өлкесінің ұлан-ғайыр 
аумағын алып жатқан Ұлы Дала елі – 
Қазақстан Республикасы биыл өзінің 
өркенді асу, мерейлі белесін атап 
өтуде. Ел Тəуелсіздігінің 25 жылдығы 
барша халқымыз үшін елеулі кезең, 
еңселі мерекеге айналуда. Өйткені, 
Тəуелсіздік – ата-бабаларымыздың 
ғасырлар бойғы асыл арманының іс 
жүзіндегі көрінісі. Жүздеген жыл-
дар бойғы күресінің жарқын жеңісі, 
орындалған тарихи аманатының 
мəуелі жемісі деп бағалауымыз ке-
рек. Халқымыздың өмірінде бұрын-
соңды болмаған бұл тарихи дəуір 1991 

жылғы 16 желтоқсанда «Қазақстан 
Республикасының мемлекетт ік 
тəуелсіздігі туралы» Конституциялық 
заң қабылданғаннан кейін басталды. 
Ширек ғасырда əлемдік деңгейдегі 
тұлға, Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың сындарлы саясатының 
арқасында Қазақстан демократиялық 
саяси-құқықтық жүйесі бар, экономи-
касы тұрақты, халқының əл-ауқаты 
жоғары, жаһанға бейбіт тірлік, берекелі 
дамуымен танылған мəртебелі мемле-
кет ретінде қалыптасты.

Соңғы жылдары Қазақстан халқы 
желтоқсан айында елдік мереке-
лердің салтанатты шеруін Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
күнімен бастап, Тəуелсіздіктің ұлық 
мейрамымен ұластыруды игілікті 

дəстүрге айналдырды. Себебі, Елба-
сының ерен еңбегі арқылы Тəуел-
сіздіктің алып бəйтерегі бой көтеріп, 
жайқалып жапырақ жайғанын жұрт-
шылық көріп-біліп, жан-жүрегімен 
ұғынып отыр. Əлемдік тəжірибеде 
мемлекет құрылысының ең ауыр əрі 
сындарлы сынақтарында айрықша 
қажыр-қайрат, ерік-жігер танытқан та-
рихи тұлғаны ұлықтау, тəуелсіз елдің 
шаңырағын көтерген көсемге құр мет 
көрсету берік қалыптасқан дəстүр-
лердің қатарына енеді. Бұл дəстүр 
біздің елде халықтың айнымас ақ адал 
ниет-пейілімен, ілтипат-құрметімен 
мейлінше суарылып, Қазақ елінде берік 
қазығын қақты.

Қазақстан – 
қасиетті мекеніміз

Жақсыбай САМРАТ,
«Егемен Қазақстан» – 
Мəскеуден (Ресей Федерациясы)

Тұсаукесер рəсімін осы кітапты 
құ растыру идеясының авторы, Мəс-
кеудің «Художественная литерату-
ра» баспасының директоры, жазушы 
Геор гий Пряхин ашып, жүргізіп отыр-
ды. Тұ саукесерге Ресей қоғамының 
көрнекті өкілдері, ғалымдар мен са-
рапшылар, дипломаттар мен пуб-
лицистер қатысты. Жетекші БАҚ 

өкілдері де келіп, кітапқа деген қызы-
ғу шылықтарын танытты. 

Кітап туралы айтқан өзінің кіріспе 
сөзінде Г.Пряхин жинақ Қазақстан 
Пре зидентінің ұзақ жылдар бойы жа-
нында келе жатқан жақын алты сенімді 
серігінің жазғандарынан тұратынын 
айтты. Олар: Парламент палаталарының 
төр ағалары Қасым-Жомарт Тоқаев 
пен Нұрлан Нығматулин, Президент 
Əкім шілігінің Басшысы Əділбек Жақ-
сыбеков, Сенат депутаты Нұртай 
Əбі қаев, вице-премьер Иманғали 

Тас мағамбетов жəне Жоғарғы соттың 
Төрағасы Қайрат Мəми. Баспагердің ай-
туына қа рағанда, авторлар өз ойларын 
ешкімнің көмегінсіз нақ өз қол дарымен 
жазған. Ол пікірлердің ашық тығынан, 
жандылығынан, көп адам біле бермейтін 
кейбір детальдар дан анық байқалады. 
Оның үстіне, еш қан дай артық сурет-
теу, əсірелеусіз іскер адамдарға тəн 
нақтылықпен жазыл ған. Тек өздерінің 
кейіп кер лерін өте жақсы білетін адам-
дар ғана осылай жаза алады, деді Геор-
гий Пряхин. Осыдан əрі шешен өзінің 
Қазақстанның даму жолына таңғалыс-
пен қарайтынын жеткізді. Қазақстан тек 
дұрыс жолды ғана таңдап, алға қарай 
нық қадам басып келе жатыр, деді ол. 

Тұлға туралы толымды туынды
Кеше Мəскеу қаласында Қазақстан Республикасының Ресей 
Федерациясындағы елшілігінде «Біріншімен бірге» (Рядом 
с Первым) жинағының тұсаукесер рəсімі болып өтті.  Онда 
Елбасының ұзақ жылдар бойы тізе қосып, бірге қызмет істеп келе 
жатқан серіктері өздерінің жадында сақталғандарын жазған екен. 

Елбасы мемлекеттік БАҚ басшыларымен кездесті

Ел жетістігіне 
лайықты баға
Тұңғыш Президент күні мен еліміз Тəуелсіздігінің 25 жылдығына 
орайластырылған «Қазақстан Тəуелсіздігіне 25 жыл: Нəтижелер. 
Жетістіктер. Келешек көкжиегі» атты халықаралық конференция 
кеше Астанада сəтімен өтті. Қазақстан, Ресей, Түркия, Финляндия 
жəне өзге де елдердің парламент депутаттары, министрліктер 
өкілдері, отандық жəне шетелдік ғалымдар мен сарапшылар 
қатысқан мұндай ауқымды шараны Парламент Мəжілісі мен 
Сыртқы істер министрлігі бірлесе ұйымдастырған болатын. 

Асқар ТҰРАПБАЙҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

Конференцияны Мəжілістің 
Халықаралық істер, қорғаныс жəне 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
Мəулен Əшімбаев жүргізіп отыр-
ды. Алдымен сөз алған Мəжіліс 
Төрағасы Нұрлан Нығматулин 
қазақстандық парламентаризмді 
қ а л ы п т а с т ы р у  ж о л ы н д а ғ ы 
Елбасының рөлін ерекше атап 
көрсетті. «Біз 25 жылдың ішінде 
барлық  қиындықты жеңіп, 
дамыған 50 елдің қатарына кірдік. 
Бұл – шынында тарихи жеңіс. Бұл 
– Тұңғыш Президентіміз – Ел ба сы 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назар баевтың 

көреген саясатының, батыл қадам-
дарының, тарихи шешім дері нің 
жеңісі. Сондықтан 25 жыл дық  
биік белестер – еліміз үшін, хал-
қымыз үшін жарқын  болашаққа  
жол ашып отыр», деді Нұрлан 
Зайрол лаұлы ағынан жарылып. 
Спикердің атап өткеніндей, Мем-
лекет басшысының жоғары беделі 
мен теңгерімді сыртқы саясаты 
тұр ғындарының саны 3 миллиард-
тан астам адамды құрайтын 24 
елді біріктірген Азиядағы өзара 
іс-қимыл жəне сенім шаралары 
жө ніндегі кеңестің (АӨСШК)  ке-
ңеюіне мүмкіндік берді. 

БАЛА СҮЮДЕН 
АРТЫҚ БАҚЫТ 
БОЛМАЙДЫ
Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының мəлімдеуі бойынша, 
адам денсаулығына əсер ететін 
бірнеше факторлар бар. Онда 
адам денсаулығының 20 пайызы 
генетикалық, 20 пайызы экологиялық 
факторларға жəне 10 пайызы денсаулық 
сақтау саласына байланысты, ал 50 
пайызы адамның өзінің өмір сүру 
салтына тікелей қатысты делінген. 

ПАВЛОДАР РИНГІ 
КҮШТІЛЕРДІ 
АНЫҚТАДЫ
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Мемлекеттілік тарихы ғасырларға терең
деген өркениетті елдердің тәжірибелерін 
зерде легенде ХІХ ғасырда жаңа бағыттағы 
Гер манияның тұңғыш канцлері лауазымын 
атқар ған белгілі мемлекеттік қайраткер Отто 
фон Бисмарктың: «Бостандық – бұл бәрінің 
бірдей қолы жете бермейтін керемет байлық» 
деген сөзі еске түседі. Шынында да, әлемнің 
жүз   деген ұлттарының қатарында біздің ха
лық   тың маңдайына азаттықтың жұпар ауа
сын жұту бақыты бұйырғанын ерекше мақ та
ныш етуіміз керек. Биылғы жылы «Бір лік пен 
Жа сам паз дықтың 25 жылы» атты отаншыл 
рухты оятар ұранмен өтіп жат қан Қазақстан 
Тәуел сіздігінің ширек ғасыр лық белесінің 
тұ жы  рым дамалық негізі ел дамуының басты 
бес идео логемасы на сүйенді. Олар: Бостан
дық, Бірлік, Тұрақтылық, Жасам паздық және 
Өркендеу. Енді осы тұғырнамалық бағыт
тарды таратып көрсек. Мәселен, Бостандық: 
Тәуелсіздік алғаннан кейін елі міз, Қазақстан 
халқы және әрбір азамат өзі нің болашағын 
өзі дербес құруда шынайы бостандыққа қол 
жеткізді. Бірлік: Тәуел сіздік алған күннен 
бас тап Қазақстан тату лық пен достыққа 
негізделген барша халық тың бірлігін өз 
дамуы  ның негізі етіп алды. Ширек ғасырдың 
ішін де Қазақстан сол қағи даны берік ұстанып 
келе ді. Тұрақтылық: Қазақ стан бүгінгі барлық 
жетіс тіктеріне ең әуелі ел дегі саяси, эко номи
ка лық, әлеуметтік тұ рақ  ты лық арқы лы ғана 
қол жеткізді. Жа сам  паз дық: Тәуелсіздік зама
ны – бұл жасам  паз дық пен ұлы істердің ұлы 
жолы. Өр кен деу: Қазақ стан сындарлы таң
дал ған даму жолы ар қылы барлық сынаққа 
төтеп беріп, соның арқа сында өркендеуге 
және ха лық   тың әлауқатын арттыруға мүм
кін дік алды.

Біздің дәуіріміздің VIIVIII ға сыр ларын
да өмір сүрген көне түр кі мемлекетінің 
билеу шісі Білге қаған ның тасқа қашалған 
тағы лым ды пайым дарының қатарында 
«Ел болып бірігуден асқан бақыт жоқ» де
ген асыл толғамы мұра боп қалған екен. 
Тәуелсіздік жылдарында жүріп өт  кен жо
лымызда қол жеткізген тари хи табыстарға 
шолу жасасақ, 25 жыл  дың ішінде Қазақстан 
әлемнің ең дамы ған 50 елінің қатарына 
ен ді, «Қазақстан2030» Стратегиясы мер 
зімінен бұрын іске асырыл ды. Қа лып тасқан 
мемлекеттің ұзақ  мер зімді бағдарламасына 
айналған «Қазақстан2050» Стратегиясын, 
мем ле кеттің жаңару жолы «100 нақ ты 
қадам»  Ұлт жоспарын жүзеге асы руға кіріс
тік. Ел Президенті өзі нің таяуда жазылған 
«Ұлы Дала ұлағат тары» атты кітабында: 
«Ұлт жос пары – қазақстандық арманға бас
тай  тын жол» деп аталған Жолдау мем ле  кет 
тік идеяның түпқазығы – бізд ің жалпыұлт
тық аңсарлы арманнан бастау алатынын 
жанжақты ашып көрсетуге бағытталды. 
Біз жалпыұлттық арманның орындалуы 
үшін бар күшжігерімізді, білімбілігімізді, 
алған тәжірибеміз бен түйген үлгіөнегемізді 
толық әрі сарқа жұмсайтын боламыз. Бұл 
асыл мұрат – күллі қазақстандықтарды жар 
қын болашаққа бастаудың кепілі. Уақыт 
бізді таңдады! Біз сол уақытқа енді өзіміз
дің мемлекеттік мөріміз – тәуелсіз Қазақ
станның атын жаздық», деп атап көрсетті. 

Мемлекет басшысы биылғы жыл дың 
1 қаңтарынан «5 институттық реформаны 
жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам»  
Ұлт жоспарын орындаудың практикалық 
кезеңі басталғанын халыққа жария етті. Бұл 
аса маңызды құжатта кәсіби мемлекеттік ап
парат құру, заңның үстемдігін қамтамасыз 
ету, индустрияландыру және экономикалық 
өсім, біртектілік пен бірлік, есеп беретін 
мемлекетті қалыптастыру сияқты бес инс
ти туттық реформа белгіленген. Бұл ре фор
маларда біздің еліміз алға қойған өр шіл 
мақсаты – Қазақстанды әлемнің ең озық 
30 елінің қатарына қосудың нақты меха
низмдері белгіленген.

Ұлт жоспарында біздің ұзақ  мер зімді 
даму бағдарламамыз «Қазақ стан2050» Стра
тегиясын іске асы рудың барлық тетік  тері 
қамтыл ған. Нәтижесінде, өткен жылы бұл 
ба ғыт  та аса жауапты жұмыстар жүр гізі ліп, 
мемлекетті, экономика мен қоғам ды дамы
туда жаңа құқықтық орта қалыптастыратын 
59 заң күшіне енді. Бұл шаралар, әрине, 
біздің еліміздің асқақ мақ саты болып сана
латын осы ғасыр да әлем нің ең озық 30 елінің 
қатарына кіруі мізге жол ашуда.

Ел Президенті бұл тұрғыда: «біз Тәуел сіз  
діктің 25ші жылдығына жаңа қазақстан дық 
арманмен аяқ бас тық, оның басты мақсаты 
жүзе ге асырылып жатқан «2050» Стра те гия
сымен барабар», деп атап өтті. Ұлт жоспары 
келешекте Қа зақ   стан  ды өзінің жалғыз Отаны 
са най тын ар манымұраты бір ха лық  ты Бо ла 
шағы Біртұтас Ұлт қалып тас ты ру дың нақты 
бағытбағ дары на айналды. Жаңғыртулар 
Қазақ стан ды, оның экономикасын, мемлекет 
пен қоғамды өзгертетін тарихи мін деттер 
кешенін қамтып отыр. Яғ ни, дүние жүзіндегі 
аса дамы ған мем лекеттерді біріктіретін Эко
но ми ка лық ын ты   мақтастық және даму ұйы
мы ның стан дарт тарына сәйкес келе тін елді 
дамыту, экономикалық өсім мен барлық 
қазақ стан дықтардың өмірін жақсарту үшін 
жаңа лайықты жағдайлар қалыптастырады.

Ширек ғасырда Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың кемел сая саты ның 
арқасында қол жет кі зілген айтулы жетіс  тік
тердің қатары на Қазақ стан ның халық ара лық 
бастама ларын айрықша атап көр сетуіміз ке
рек. Бүгінгі таңда Қазақстан 70тен ас там 
халықаралық ұйымдарға мүше. Елі міз дің аса 
ықпалды халықаралық ұйым дар – Еуропадағы 
қауіпсіздік және ын ты мақтастық ұйымы мен 
Ислам ын ты мақ тас тығы ұйымына төраға
лық етуі – Қазақ станның жоға  ры беделін 
айғақтайды. ЕҚЫҰ сам   ми ті  нің ұзақ үзілістен 
кейін Ас тана  да өткізілуі – Қазақстанның осы 
ұйымға төрағалығының айтулы нәтижесі 
болып табылады. Фо рум н ың қорытындысы 
бойынша қабылданған Астана декларациясы 
әлемдік саясатқа «Еуразиялық қауіп сіздік» 
және «Астана рухы» ұғым дарында көрініс 
тапқан қауіпсіздік пен ынтымақтастықтың 
жаңа түсі нігін енгізді. Қазақстан әлем дік кон
фес сияаралық үнқатысу лар дың бас та ма шысы 

және ұйым дас тыру шы сы ретінде танылды. 
Әлем дік және дәс түрлі діндер лидер лері нің 
съез дері елдер мен өркениет тер ара сын  да ғы 
бейбітшілік пен ынты мақ тас тықты ны ғайту
дың диалогтық алаңына айналып отыр. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Рес пу б  ли   касы 
ядролық қаруға қар сы жаһан дық қозға лыс
тың көш бас шы лары қа тар ына енді. КСРО 
күй ре ген нен ке йін, еліміз қуаты жөнінен 
әлем  дегі төртінші зымырандықядро  лық 
арсеналға иелік етті. Біздің аума  ғы  мыз да 104 
құрлықаралық бал  лис  тикалық СС18 зымы
рандары ор   на   лас ты. Оларға 1400 ядролық 
оқ  тұм   сық орнатылған болатын. 40 жыл бойы 
500ге жуық ядролық жа ры    лыс жа  сал ған 
полигонның үні бір жола өшті. 

Елбасының бастамасымен дүние жүзін
дегі ең ірі Семей ядролық полигоны бір
жолата жабылып, ядролық қарудың әлем дегі 
төртінші арсеналы жойылды. Қазақстан әлем 
тарихында ядролық қарудан өз еркімен бас 
тартқан тұңғыш ел болды.

Мемлекетіміз ядролық қаруды тарат
пау тәртібін мүлтіксіз сақтай оты рып, жер 
жүзінде жаппай қырыпжоя тын қаруға 
жалпыға бірдей ты йым салу, бейбіт атомды 
қауіпсіз пайдалану, халықаралық ядролық 
терроризм қатеріне жол бермеу жөніндегі 
жаһандық бастамаларды ұсынып келеді. 
Семей полигонын жабу туралы Елбасы 
Жарлығы бекітілген 29 та мыз Қазақ стан
ның бастамасымен бү гінгі таңда Ядро лық 
сынақтарға қар сы әрекеттердің халық ара

лық күні болып белгіленді. Бұл туралы 
БҰҰ Бас Ассамблеясының арнайы қара ры 
қабылданды. Бұл айтулы дата ның адам
зат тарихындағы ма ңы  зын ескере отырып, 
биылғы жылы В ашинг тонда өткен Ядролық 
қауіп сіз дік жөніндегі IV саммитте Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің жаңа 
сыртқы сая  си бастамасы – «Әлем. ХХІ ғасыр» 
мани  фесін жаһанға жария етті. Ма ңыз ды 
құжат халықаралық тұрғы дан кең серпіліс 
туғызып, БҰҰның рес ми құжаттарының 
тіз бесі не енді. Мани фест өзінің өзек ті лігі 
мен мазмұн ды лығы бо йынша қазіргі таңда 
Жержаһанды алаң датып отырған аса ма
ңыз ды мәсе ле лерді қамтуымен бар  ша әлем 
жұрт шы лығының назарына ілікті. Елбасының 
халықаралық деңгейдегі тарихи құжаты қа
зір гі кезең де әлемдік шиеленіс тер дің ас қы
нып кеткен тұсында ха л ық  ара лық жағдайдың 
күрет а мыр лы мә се лелерін сипаттап берді. 
Мем лекет басшысы дүние жүзіндегі дүмпу
лерге себеп болып отырған сан алуан фактор
ларды сараптай отырып, көшбасшы елдердің 
басшыларына алаңдаушылықпен және 
ерекше ықыласпен қазіргі әлемдік құры лыс 
жүйесіндегі теңгерімсіздікті одан әрі бол
дырмауға және халықаралық қауіп  сіз дікті 
нығайтуға бағыт тал  ған нақты шаралар ды 
қабыл дау ға шақырды. Мемлекет басшысы 
әлем дік құрылысқа сынқатер төнді ретін 
жаһандық және өңірлік өз геріс тер орын алып 
жатқан ды ғы ның шүбәсіз шындығы айқын 
бай қа лып тұрған жаңа мың жылдық маңыз ды 
сая си, әске ри және гумани тарлық оқи ғалар ға 
толы екендігін еске салды. 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 70ші сес
сия сында Қазақстанның Жаһандық Стра те
гиялық Бастама2045 Жос парын жасау ба
стамасы жария етілді. Бұл Жоспар соғыстар 
мен жан жал дар дың түбегейлі себептерін 
жоюды көздейді. Барлық ұлттардың инф
ра   құры  лымға, ресурстар мен нарық  тарға 
теңдей және әділетті қол жетім  ділігі негізін де 
даму дың жаңа үрді сін қалып тас тыру маңыз
ды. Оны БҰҰның 100 жыл дығы мерейтой
ына қарай жүзеге асыру ұсынылды. 

Әлемде ядролық қарусыздануға қатыс
ты Қазақстан тарапынан жүр гізіліп жат қан 
жұмыстар жанжақты жалғасын табуда. Атап 
айтсақ, жыл сайын 29 тамыз күні Астанада 
ядролық қарусыздану мәсе ле лері не арнал
ған халықаралық жиындар дәс түрлі түрде 
өткі зілуде. Биылғы жылы өткен «Ядролық 
қару сыз әлем құру» атты халық аралық 
конферен цияда Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев жаһандық қауіпсіздікті сақтаудың 
адамзаттың бола шағы үшін маңыздылығына 
тоқ тала оты  рып, Ядролық қарусыздану сый
лы  ғын таға йындау туралы бастама көтер ді. 
«Ядролық қарусыздану мен жаһан д ық қауіп
сіздікке қосқан үлесі үшін» сый лы ғының 
алғашқы лауреаты ретінде Иордания королі 
Абдалла ІІ белгіленгенін атап өтуіміз керек. 

Сонымен қатар, Президент жа қын  да 
Жа по ния еліне жасаған ресми са па рын да 
ядролық жарылыстың құр  ба ны на айналған 
Хиросима қала сы на арнайы барды. Сол сапар
да Хиросима қаласының мэрі Казуми Мацуи 
Елбасының 1991 жылы Семей сынақ полиго
нын жабу туралы шешім қабылдауы, бүгінгі 
күнге дейін ядро лық қаруды таратпау және 
қару сыз дану бағытында көтерген бастамалары 
бүкіл әлем ге үлгі болғанын атап өтті. Сон дай
ақ, Нұрсұлтан Назарбаев «Ядро лық қарусыз 
әлем құру» идеясын көтер ген Президент ре 
тін  де халық ара лық қоғамдастықта үлкен рөл
ге ие болғанын айтып, Елбасына «Хиросима 
қаласының Айрықша құрметті азаматы» ар
найы атағын берді. Бұған қоса, Жапония ға 
сапары барысында Елбасы Гои бейбітші лік 
қорының 2016 жылғы «Ядролық қарусыз дану 
және таратпау ісіне қосқан елеулі үлесі үшін» 
бей біт шілік мәдениеті арнаулы сый  лы ғымен 
марапатталды. Бұл халық ара лық деңгей дегі 
марапаттар Елбасының жаһандық қауіп сіз
дікті қамтамасыз етуге қосып жатқан тари
хи ерлігіне берілген тағы бір айрық ша баға 
деуіміз керек.

Нақты деректерге сүйенсек, Семей по
лигонында жарылған 500ден астам бомба
ның зардабы Хиро симо ға тасталған атом
ның қуатынан 2,5 мың есеге асып кетеді 
екен. Бұл халқымыз үшін өте ауыр трагедия 
екенін айтуымыз керек. Сондықтан да, сол 
сапарда Елба сы Жапон хал қы ның ойлау 
жүйесі қазақтардың дүние   т а нымына жақын 
әрі онымен үн дес екенін айта ала мын. Біздің 
х а лық  тары  мызды қиын да күрделі, кей  де 

тіпті тақсыретті тағдыры тығыз байланыс
тырады. Қазақ стан мен Жапония жаппай 
қырыпжоятын қару дың бүкіл қасіретін бас
тан өткерді», – деп атап өтті. 

Егемендіктің елеңалаңында ел Прези
дентінің «әуелі экономика, содан кейін 
саясат» деген қағидасы бүгінде әлемдік 
қоғамдастық дең гейінде ерекше бағаланып, 
мемлекет дамуында өзінің өзектілігі мен 
өмір шең дігін ұдайы дәлелдеп келеді. Соның 
нәтижесінде, Қазақстан ТМД ел дері нің 
ішінде бірінші болып н арық тық эко но
микалы мемлекет ре тін де танылды. Ширек 
ғасырда ішкі жалпы өнімі доллармен есеп
теген де 20 есе, орташа еңбекақы 17 есе өсті. 
Шамамен 2 миллион жұмыс ор ны ашыл ды. 
Елдегі кедейшілік дең гейі 20 есе қыс қарды. 
Егер 90шы жыл дар дың басында әрбір 
үшінші адам Қазақстанда кедейшілік шегінің 
арғы жағында өмір сүрсе, бүгінде кедей шілік 
деңгейі 3%дан да төмен.

Республикалық маңызы бар 10,5 мың 
ша қырым автомобиль жолы салын ды және 
жөнделді. Ин дуст рия лан дыру бағдар ламасы 
бойынша 6 жылда 3,8 триллион теңгеге 900 
жоба қолданысқа енгі зіліп, 85 мың тұрақты 
жұмыс орны құрылды. Ел дің халықаралық 
резерві нің көле мі, Ұлттық қор қаржыларын 
қоса алғанда, 95 миллиард долларды құрап, 
ІЖӨнің 50%ына дейін артты. Қар жы 
және банк жүйесі, даму және экономика
ны басқару институттары құрылып, тиімді 
жұмыс істеуде. Тәуелсіздік жылдарында 
ішкі жалпы өнімнің көлемі ондаған есе ар
тып, жоғары деңгейге жетті.

Республикамызда шетелдік қар жы
ның едәуір көлемін тартуға және бір лес
кен экономикалық жобаларды іске асыруға 
ықпал ететін қолайлы ин   вес   ти  ция лық ахуал 
қамтамасыз етіл  ді. Тәуелсіздік жыл дарында 
Қа зақ   стан  ға 255 миллиард доллар тіке   лей 
шетел инвес ти  ция сы тартылды. «Бизнесті 
оңай жүргізу» рейтингі бойынша еліміз 
189 елдің ішінде 41ші орын алады. Еңбек 
рыногының тиім ділігі бойынша Қазақстан 
140 елдің ішінде 18ші орында тұр. Шетел 
дік инвесторлар үшін «жасыл дәліз» ашыл
ды. Аграрлық сек тор ға Гер маниядан, Италия 
мен Қытай  дан стратегиялық инвес торлар 
тар тыл ды. Елімізде үдемелі ин  дус  т рия   лық
инновациялық даму бағ   да р   ламасы кезең
кезеңімен іске асы ры лып, бүгінде біз бұл 
бағыттың екін  ші бес  жылдығына аяқ бастық. 
Осы  ған орай, Қазақстан шикізатқа тәуел  ді 
лік  тен арылып, ғылымды қа жет ете тін эко
номика құруға бел шеше кірісті.

Экономикадағы тұрақтылықтың арқа
сын да жалақының, зейнетақы ның, шәкірт
ақының және мемле кет   тік жәрдем ақы ның 
тұрақты өсуі қам  тамасыз етілуде. Мем
лекет тік бюд жеттің әлеуметтік инфра құры
лым, денсаулық сақтау, білім беру, ғы
лым, мәдениет және спорт сала ларын  дағы 
көрсетілетін қызметтерді дамы туға едәуір 
қаржы бөлінуде. Тәуел сіздік жылдарында 
шамамен 1400 мектеп пен 1300 денсаулық 
сақ  тау нысандары салынды. Тәуел сіз  дік 
жылдарында әлеуметтік сала шы ғындары 
ІЖӨнің 6%ынан 10%ынан астамға дейін 
өсті. Қазақ стан  дық тар дың орташа өмір жасы 
72ге ұлғай ды. 100 миллион шаршы метр 
ден астам тұрғын үй пайда лану ға б ері  ліп, 
халықтың баспанамен қам   т а ма сыз етілуі бір 
жарым есеге ұл ғай  ды. Міне, осы лар дың бәрі 
Елбасы атап көрсеткендей, елі міз ді «сер пі 
ліс  ті тарихи дәуірге» алып келуде.

Серпінді экономикалық өрлеулер мен 
әлеуметтік оң өзгерістердің жүзеге асуы
на Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
қалып тастырған халық тың бірлігі мен келісі
мін қам та масыз еткен бірегей моделі сер пі
ліс бергенін атап өтуіміз керек. Азат тық тың 
алғашқы жылдарын да мемлекет құрушы 
қазақ халқының саны жалпы ел халқының 
жартысына да жетпеуі егемен елдің байрағын 
биіктетуге елеулі сынақ болды. Осындай сын
қатерлі тұста Прези дент мықты мемлекет 
қалыптастыру жолында барлық этностардың 
мұратмақсат тарын тоғыс тырудың мүмкін
дігін іс жүзін де дәлелдеп берді. Елбасы 
дүние  жүзі  нің бірдебір мемлекетінде тә
жі   ри   бе ге енбеген Қазақстан халқы Ассам
блея  сын құрып, этносаралық қаты нас тарды 
жетілдіруде іргелі іс  тер ге жол ашты. Өткен 
жылы бі ре  гей қоғамдық институттың құрыл 
ғанына 20 жыл толуына орай Қазақ  стан 
Рес публикасы Прези денті  нің Жар лы ғымен 
2015 жыл ҚХА жы лы деп жарияланды. Осы 

уақыт ара  лы  ғын да Қазақ стан этно сая  саты  ның 
елеулі артық шы лық тары қа лып тастырылды. 
Ел ба сы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
орнықты саясатының арқасын да аза мат тық 
тең құқықты іске асыру дың тетіктері жа
салды. Азамат тық қағидат негізінде қазақ
стан дық біре  гей лік пен бірлік қалыптас ты
ры  лып, нығая түсуде. Қазақстандағы этнос
тардың өкілдігі және олардың мүд делерін 
іске асыру ең жоғары мем лекеттік деңгейде 
жүзеге асырылуда – Конституцияның кепілі 
ел Президенті ҚХА Төрағасы болып табыла
ды. Ассамблея сессияларының шешімдерін 
барлық мемлекеттік органдардың қарауы 
және орындауы міндеттілік ретінде бекіді. 
Ел Парламентіндегі этностардың кепілді 
өкілдігі ҚХАның Мәжіліске 9 депутат сай
лауы арқылы қамтамасыз етілуде. «Мәңгілік 
Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясын өзек 
еткен қазақстандық бірегейлік пен бір лік
тің құндылық негізі қалыптастырылды. 
Мемлекет этностардың тілі, дәстүр лері 
мен мәде ниетін дамыту үшін жағдай жаса
ды және қолдау көр сетіп келеді. Бірегейлік 
пен бір  лік тің қазақстандық моделі аза мат
тық бас тамашылдықтың, азамат  тық қоғам 
инс ти туттары мен мемле кет тің сындарлы 
диало гының негі зінде дамуда. Соған сәйкес, 
тиісті нормативтікқұқықтық актілер қа
бы лданып, барлық деңгейдегі әкім дер 
мен ірі кәсіпорындар жанынан ҚХАның 
қолдауымен қоғам дық келісім кеңес тері 
құрыл ды. Қазақ стан Республикасы Прези
денті нің Жарлығымен 2014 жылы ҚХА 
қыз метін қамтамасыз ету жөніндегі ұйым 
ретінде Қазақстан Республикасы Пре зи денті
нің жанынан «Қоғамдық келісім» респуб
ли калық мемлекеттік мекемесі құрыл ды. 
Қайырымдылық, медиация туралы заңдар 
қабылданды.

«Егеменді ел көрікті, бетегелі бел көрік
ті» демекші, мемлекеттің тірегі, іргета сы да, 
рухани тамырымыз да – ауылда екені мәлім. 
Өткен жылы Елбасы ұсынған «Ұлы Дала 
елі» ұғымының астарына үңілсеңіз, ең әуелі 
көз алдыңызға алтын діңгек – ауыл келетіні 
ақиқат. Өйткені, ұлты мыз дың тұтастай ге
нофонды, руха ни тамыры, мәдени кодының 
бәрі ауылда жатыр. Тәуелсіздік ауыл ға не 
берді деген сұраққа келсек, ең әуелі аграрлық 
сектордың жаңа сатыға көтерілгенін атап 
өтуіміз керек. Елімізде ауыл шаруашылығын 
дамыту үшін әлемдегі ең жақсы жағ дай 
қалыптас қан. Қазақстанның ауыл шаруа
шылығы жерлерінің ауданы – 215 миллион 
гектар. Бұл – әлем дік ресурстардың 4 па
йыздан астамы. Қазақстан бір тұрғынға шақ
қандағы егістік алқабының ауданы жөнінен 
әлемде Австралия және Канадамен бірге 
алдыңғы қатар да тұр. Өңірлердің табиғи
кли мат тық тұрғыдан әралуандығы мен топы
рақтың құнарлылығы бізге түрлі бағыттарда 
– бидай, күріш, май лы дақыл және жемшөп 
дақыл дары, ет және сүт өндірісінде бәсе кеге 
қабілетті болуға мүм кін дік береді. Қазақ
стан әлем дегі ірі ас тық экс порт таушылардың 
онды ғына кіреді. Ор талық Азия елдеріне жыл 
сайын 6 мил  лион тоннаға дейін, Еуропа лық 
одақ ел деріне 2 миллион тоннаға дейін ас тық 
экспорт талады. Жалпы алғанда, Қазақ стан 
экспорты ның географиясы 70 елді қамтиды.

«Агробизнес2020» ауқымды бағдар
ламасы жүзеге асырылуда, оның аясында 
аграрлық азықтүлік секторына 16 миллиард 
доллардан астам қаражат инвестициялана
тын болады. Соңғы 4 жылдың өзінде мем
лекет агроөнеркәсіп кешеніне 5 миллиард 
доллардан астам инвестиция салды.

Елбасы бұған дейінгі Жолдау ларында 
ұсынған «100 мектеп, 100 аурухана» жобасы 
еліміздің түкпіртүкпірінде жаңа мек теп тер 
мен ауруханалардың бой көтеруі не жол ашты. 
Ауылдық аумақтар дың инфра құрылымын 
қалыптас тыру жұмыс  тары өз нәтижесін бе
руде. Ауыл дық аумақ тар дағы фермерлерді 
қолдау мақ сатында қабылданған «Сыбаға», 
«Алтын асық», «Ырыс» және басқа да 
бағдарла ма лар арқылы мемлекет тарапы
нан несие беру шара лары игілікті жолға 
қойылды. Ауыл тұрғындарын таза сумен 
қамтамасыз етуге бағыт талған «Ақ бұлақ» 
бағдар ламасы ның қолға алынуы, мектеп
ке дейінгі жеткіншектерге тәрбие беруге 
бағытталған «Балапан» бағ дар  ламасының 
басталуы және бас қа да игілікті істер ауылға 
деген тәуелсіздіктің тартуы деп есептеуіміз 
керек. Ауылдық жерлерде Қазақ елінің 
бола шақ Абайы мен Шоқаны, Бауыржаны 

мен Қанышы өсіп келе жатқанына ешқан
дай күмәніміз жоқ. Сол себепті, ауылдық 
аумақ тарда білім деңгейін көтеруге әлі де 
көп көңіл бөле беруіміз керек. 

Жалпы ал ғанда, ауыл мектептері нің 
материалдықтехникалық базасын нығай
тып, оларды біліктілігі жоғары кадр лар мен 
қамтамасыз ету жұмысы жалғаса бер мек. 
Сонымен бірге, ауылдардың инфра  құ
рылымы мен әлеуметтік саласын дамыту, 
қа жет  ті бі лім, денсаулық сақтау, мә де  ниет, 
спорт ны сан дарын салу, жөн деу жұмыстары 
толастамауы керек.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
биыл Жер реформасы жөніндегі комиссия
ның Жер кодексінің жекелеген нормаларына 
қатысты мораторийдің күшінде тұру мерзімін 
2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзарту 
туралы шешім қабылдады. Мемлекет бас
шысының ұйғарымымен құрыл ған Жер 
реформасы жөніндегі комиссия қоғамды 
толғандырған проблемалық мәселелерді 
талқылай отырып, үлкен жұ мыс жүргізді. 
Үкімет енгізетін жеке ле ген заң жобасын да 
көрініс табуы тиіс бірқатар ұсыныстар әзір
леді. Атап айтқ анда, ол ауыл шаруа  шы лығы 
мақсатындағы жер  лер  ді беру процедурала
рын жетіл діру, олардың ұтым  ды пайдаланы
луына бақылауды күшей ту мәсе ле лері не 
қатысты. Жалпы, ауыл шаруа  шы л ы ғын дамы
ту оған ілесе көп те  ген са ла  лар дың дамуына 
жағ дай туғызады. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жыл дарын 
дағы бірқатар қиындық тарға қарамастан, 
Ел Президенті мәдениет саласына ерек
ше мән беріп, нақты қолдау көрсетуді 
жолға қойды. Атап айтсақ, 2003 жылы 
Мем  лекет басшысы Қазақстан халқы
на Жол  дауында Қазақстанның мәдени 
мұрасын, гуманитарлық білім қорын, тари
химәдени және сәулет ескерткіштерін 
қал пына келтіруді, ұлттық әдебиет пен 
жазу дағы көпғасырлық тәжіри бені бірік
тіруді зерттеудегі бірыңғай жүйе қалып
тастыруға бағытталған бағдарлама жасау
ды тапсырды. Тарихи бастама бойынша 
ТМД елдерінде бұрынсоңды болмаған 
«Мәдени мұра» бағдарламасының кешенді 
түрде іске асырылуы халық тың бойын
да рухани сілкініс жасап, тарихимәдени 
қорымызды толық тыр ды. 2004 жылдан 
– бағ дарла ма ны жүзеге асыра бастаған 
кезден бастап тарих пен мәдениеттің 78 
ес  керт кішінде реставрациялық жұ мыс
тар жүргізілді. Ғылымды жаңа ар те фак ты
лар мен байытқан 26 ғылымиқолданбалы, 
40 архео ло гия лық зерттеу жүргізілді. Шығыс 
Қазақ стан облысындағы Шілікті мен Берел 
қорғандарындағы (б.з.д. VIII ғғ.) қазбалар, 
«скифсібір аң стиліне» немесе өнерге жа
татын табылған алтын бұйымдар әлемге 
әйгілі болды. Тәуелсіз Қазақстан тарихында 
алғаш рет еліміздегі ескерткіштердің мас
штабты инвентаризациясы өткізілді және 
республикалық (218 нысан) және жергілікті 
(11 277 нысан) маңызы бар тарих пен мәде
ниет ескерткіштерінің Тізімі бекітілді.

Қы тай, Түркия, Моңғолия, Ресей, Жапо
ния, Мысыр, Өзбекстан, сонымен қатар, 
АҚШ пен Батыс Еуропаға ғылымизерт
теу экспедициялар нә ти жесінде 5 мың
нан астам құнды тарихқа, этнографияға, 
Қазақстан өнеріне байланысты архивті 
құжат тар, қолжазбалар мен баспа шы ға ры
лымдары алынды. Алғаш рет «Мәдени мұра» 
бағдарламасы ая сын да қазақ тіліндегі то
лымды гу ман итарлық білім беру қорын құру 
басталды. 537 кітап бір жарым мил лионнан 
астам тиражбен шы ғарылды, олардың ара
сында тарихқа, археологияға, этнографияға, 
жаңа энциклопедиялық сөздіктерге бай
ланысты қайталанбас сериялар кез деседі. 
Атап айтсақ, «Бабалар сөзі», «Библиотека 
мировой литературы», «История казахской 
литературы», «Философское наследие ка
захского народа с древнейших времен до 
наших дней», «Мировая культурологичес
кая мысль», «Экономическая классика», 
«Мировое философское наследие» сияқты 
қатарлар бар. Орта ғасырлардағы әуендерді 
терең зерттеулер жүргізілді, оның ішінде 
күйлер, тарихи өлеңдер. Қазақтың дәстүрлі 
әндерінің «Мәңгілік сарын: қазақтың 1000 
күй, 1000 әні» антологиясы шығарылды. 

Президент мәдениеттің, әдебиет пен 
өнер дің ерекше еңбек сіңірген танымал тұл
ға  ларына дәстүрлі стипендия тағайын дады, 
мәдениет ошақтары мен өнер ордаларына 

мем лекет қаржысын тиісінше бөлдіріп отыр
ды. Қазір жыл сайын осы сала ның бел гілі 
қай рат керлері мен жас талант тарына арнау 
лы стипендиялар беріліп келеді. Әде  биет, 
кино, театр өнері жаңа кезеңге көтерілді.

Бүгінде әлемнің ең дәулетті адам  дары 
ның алдыңғы легінде тұр   ған комп ью терлік 
ғұлама Билл Гейтс   тің «Білім – басқара білу
дің бас  ты құралы» деген сөзі бар. Жаңа Қа
зақ стан ды заманауи білім мен қаруланған 
білікті мамандар ғана алға оздыра алатынын 
ай қын бол жаған Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев осыдан 23 жыл бұ рын тікелей бас
тамасымен «Бола шақ» халықаралық стипен
диясын тағайындады. Бағдарлама жүзеге 
асырылып келе жатқан осы кезеңде 12040 
қазақстандық жасқа стипендия тағайындалды. 
Соның ішінде, бү гінде осы бағдарлама арқылы 
8 885 маман шетелде білім алып, олар дың 99 
пайы зы жұмысқа орна лас тырылды. Қазіргі 
уа қыт  та «Бола шақ» бағ дарламасының тиімді 
лі гін арт  тыру және тағайын далатын сти пен
дия лар  дың қолданыстағы қадам дарын қайта 
қарау дың қажет тігін уа қыт тың өзі талап етіп 
отыр. Сон  дық тан, халықаралық тәжірибе 
жанжақ ты зерделеніп, тиісті түзету лер ен
гізіл ді. Біріншіден, үміт кер лер ге стипендия 
тағай ын дау мен ма ман дарды даярлаудың 
сапа сы на қой ылатын талаптар күшейтілді. 
Үміт  кер  лер дің академиялық және тілдік білім 
дең гей леріне қойылатын талаптар арттырыл
ды. Нәтижесінде, 2015 жылы IELTS бо йын
ша тап сы  рыл ған тестің санаты 3тен 5ші 
дең   гей ге дейін көтерілді. Экономика сала 
лары   ның қажеттілігіне талдау жаса лып, «100 
нақты қадам» Ұлт жос парын да белгі лен ген 
бағыттарды жү зеге асыратын мамандарды 
даяр  лау ға басым дық берілді. Сон дайақ, ма
гистр дәрежесін алуға мә де  ниет қыз мет кер
лері, БАҚ маман дары, инженерліктехника
лық қыз меткер лерге арналған жаңа кво та лық 
санаттар енгізілді. Стипен диат   тар ды оқыту 
үшін жоғары оқу орын дары тізімін жасақ тау 
тетігі қай та қаралды. «Болашақ» бағдар ла
масы арқылы мамандар даяр лау да тек қана 
халықаралық рей тинг те алғашқы 100 пози
цияны ие лен ген және пәндік рейтингте ал
ғаш қы ондыққа енген университет тер ғана 
таңдап алынуда. Бағ дар лама аясын да Қазақ
станның ғылымизерттеу әлеуе тін арттыру 
мақсатында ғалымдарға білім беру және зерт
теу жұмыстары отандық және шетелдік екі 
университетте қатар жүр  гізу қарастырылған 
Split PhD оқыту моделі енгізілді. Биылғы жыл
дан бастап биз несті басқару саласында маман
дар даяр лау бойын ша MBA бағдарламасының 
жұ мы сы жандандырылды. Аталған бағ дар лама 
үшін әлемдегі үздік 10 биз нес мектепте оқуға 
10 сти пендия бөлінді. Стипендия тағайындау 
жө нін  дегі конкурсқа қажетті құжат тар тізімі 
қыс қартылып, байқау дың ашық тығын қам
та ма сыз ету мақ сатында қабыл дау кезінде 
бей  не  камера ар қы лы қада ғалап отыру тәртібі 
ен гізіл ді. Тәуелсіз сарап  шы  лық комис сия ның 
құрамы жаңар  ты лып, оған мемлекеттік қыз
мет кер лермен қатар, үкі меттік емес ұйым  дар
дың, бизнес құры  лым   дардың және басқа да 
азаматтық қоғам   дар дың өкілдері енді. Бағ дар
лама шығын  дарын жү йелі түрде оңтайландыру 
жұмыс   тары жүр гізілді. 2015 жылдан бас
тап ағыл  шын тілін оқытудың жа ңа мо делі 
ен гі  зілді. Яғни, 12 ай дың ал ғашқы 6 айын 
Қазақ  стан  да, қал ған 6 айын шетелде оқыту 
үлгісі бек  ітіл ді. Бұған қоса, қысқа мерзімді 
тағ  лым  дамаларды ұйымдастыру көле мі 4,5 
есеге қыс қартылып, ака де   мия лық даярлауға 
басым дық беріл ді. Бүгінгі таңда Елбасының 
«Бола шақ» стипендия сы арқылы білім ал
ған аза маттардың қатары нан мем лекеттік 
дең гей дегі басқару  шы лар тобы қалыптасты. 
Сондайақ, Қазақ станның ғылымы мен эконо
микасын, өнерін өркендетуге үлес қосып 
жатқан дарынды жастар да баршылық. Атап 
айтсақ, Алматы қаласының әкімі Бауыржан 
Байбек, Қазақстанның мәдениеті мен спор
тын өркендетіп жүрген бел гілі дирижер Алан 
Бөрібаев, бокс тан Олимпиада чемпионы 
Серік Сәпиев және басқа да талантты аза мат 
тарды атауға болады. Бұған қоса, Гол л ан  дия
да докторантурада оқи тын Қазыбек Төлеу
баев өсім дік  тер ді қорғау саласында біре гей 
ғылы ми жаңалық енгізді. Бұл ар қылы ауыл 
шаруа шылығын отандық эко но ми каның бас
ты драйверіне ай нал дыруға мүмкіндік тумақ. 
АҚШта докторантурада оқыған Дамира 
Қанаева оптикалық биосенсор ойлап тапты. 
Бұл жаңалық ар қы лы санаулы сағаттарда 
туберку лез және обыр ауруларының қан ша
лық ты асқынғандығын нақты анық тап, тиісті 
ем белгілеуге мүм кін   дік береді. Германияның 
универ си  тет  тік кли ни  касында білім алып, ор
д и натурадан өт кен балалар хи рургы Дмитрий 
Горбунов Аста на   дағы кардиохирургиялық 
орталықта жүрек және қан тамырлары ауру
лары бойынша 2 мыңнан астам опе ра ция жа
сады. Апалысіңлілі Мәдина, Фатима және 
Диана Ра қышева лар Францияның жоға ры 
оқу орнында фортепиано, скрипка және вио
лончель кластары бойын ша магис тра  тура ны 
тәмамдады. Бүгін де аталған дарын ды жас
тар шет ел дердің үлкен сахналарында Қазақ
стан ның беделін арт тыру да. Бұлар халқымыз 
айт пақшы «Ел деген де езіле, жұрт дегенде 
жұмыла» қыз мет етіп жүрген азаматтар. Яғни, 
осы және басқа да білікті мамандар бүгінде 
«Қазақстан2050» Стратегиясын, Ұлт жос
парын, «Нұрлы жол» бағдарла масын іске асы
ру ға өздерінің білімдері мен біліктерін ар  на у 
да. «Болашақтықтар» елі міз  дің жаңа бас      қару    
шылар тобын қалып тас тырып, өске лең жас     
тар    дың солар сияқты терең білім алып, білік  т і 
менеджерлер болуына үлгіөнеге көрсетуде. 

Осы айтылған игіліктердің бар шасы біз 
мұрат етіп отырған Мәң гілік Елдің ірге тасын 
бекітіп, қабыр ғасын көтерудің нақты қадам
дары. Ғасырлар бойы Күннің нұрын бойы
на барынша сіңірген Күл тегін ескерткішіне 
«Мәңгілік Ел» құрсақ деген асыл арманын 
жазып кеткен атабаба аманатын орын даудағы 
бүгінгі ұрпақтың ұлағатты ісі. Сондықтан, 
еліміздің толайым табыс тары ешқашан 
толастамақ емес. Алдағы жылы спорттағы 
жетіс тік тері мізді тағы бір паш ететін «Уни
вер сиада2017» сайысын ұйым дас тыру, 
еліміздің халық ара лық имид жін жаңа сатыға 
көтеріп, Қазақ  стан да «жасыл» экономи ка
ның өр кен деуіне жол салатын ЭКСПО2017 
халықаралық көрме сін өт кізу, ең бастысы, 
елімізді жал пы жа һан ның қауіпсіздігі не жауап
ты мем ле кет деңгейіне көтер ген БҰҰ Қауіп
сіздік кеңесіне екі жыл қатары нан тұрақты 
емес мүше лігін атқарудың зор міндеті тұр. 
Осынау ар шынды қадамдардың баршасы 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
сындарлы саясатының ар қа сында Қазақстанды 
«Мәңгілік Елге» айнал дырудағы абыройлы 
істердің арқауын жалғап, Ұлы Дала елінің 
келешегін кеңейте түсетіні ақиқат.

Қазақстан – 
қасиетті мекеніміз
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Халықтың ұлы перзенті «ең әуелі қазақ 
елі барда қазақ тілі өмір сүреді, өседі, 
өркендейді, ұлтымыздың ұлы тілі мәңгілік» 
дегенді нысана етіп, арғы-бергі тарихты 
оймен шарлап өтеді. Шынында, ана тілін 
ардақ тұта тын біздің қазақтай ел көп емес. 
Мұны Елбасы бүкіл болмыс-біті мімен, жан-
тәнімен түйсіне оты рып, өзінің замандаста-
рына, жас жеткіншектеріне жеріне жет кізе 
айтыпты. Кешегі кеңестік дәу ір дегі отарлық 
құрсаудың те мір қақ паны ана тіліміздің 
ады мына шідер салып, дамуы то қыр ай жаз-
дағаны мәлім. Мұны бү гінгі ұр пақ ұмытпауы 
тиіс. «Ұлт тың ұл ы қазынасы ана тілін жаңа 
ғасыр биігіне абыроймен алып шығу – бүгінгі 
ұрпақтың па расат ты парызы» дейді Елбасы. 
Өзім тіл маманы, Халықаралық «Қа зақ тілі» 
қоғамының басшысы бол ған дықтан да, 
«Ұлы дала ұла ғат та рын дағы» тілге байла-
нысты тол  ғаныстарға баса назар аудардым. 
«Тәуелсіздік бізге не берді?» де ген де, ал-
дымен айтарымыз, ту  ған тіліміздің бұрын 
болмаған мем   лекеттік мәртебе иеленіп, 
Кон ституциямыздың 7-бабында «Қазақстан 
Республикасында мем лекеттік тіл – қазақ 
тілі» деп бе кітілуі болатын. 

Ия, тілімізге теңдік тиді, төр ге шықты, 
заңдық негізге ие болды. Елбасы айтқандай, 
мем лекетіміздің беделін көтеріп тұр ған бұл 
бапты дұрыс пайда ла на алмасақ, кімге 
өкпе артамыз? Өз тілін өгейсініп, өзге 
тіл дің ығына жығылғандардың қара сы 
азайғанымен, мемлекеттік қыз метте әлі 
де көптеп кездесетінін Ел басы біліп отыр. 
Содан да болар, Нұрсұлтан Әбішұлының 
бір кезде намыс пен жігерді қайрап, «он бес 
жылда аю да мемлекеттік тілді үйреніп ала-
тын уақыт болды» деп айтқаны әлі есімізде. 
Осы ойлардың біразын тағы да қайталап 
еске салудан жалықпай отырған Елбасының 
ұлттық мәселені есінен шығармайтынын 
білдіреді. «Әр азамат әуелі туған тілге 
деген құрмет пен жауап кер шілікті өзінен 
бастауы керек, отбасынан бастауы керек», 

дей ді Елбасы. Халықаралық «Қа зақ тілі» 
қоғамының да әу бас тан ұстанған бағыты 
– осы. Ел басы мемлекеттік тілді үнемі 
на зарында ұстап келеді. Бағыт-бағ дар 
сілтеудің ең төте түрі оның «Қазақстанның 
болашағы – қа зақ тілінде» деген сөзі 
болатын. Сондай-ақ, «Қазақ қазақпен 
қазақша сөйлессін» деген сөзді айтқан 
да Елбасы. Қадап, қазып айтылған бұл 
ұсыныстардың қадіріне жете алмасақ, тағы 
да намыссыздықтың салдары. 

Үш тұғырлы тіл мәселесін Ел басы мемле-
кет дамуындағы ма ңызды мәселелердің бірі 
санай ды. Бұл дұрыс. Алайда, мұны жү йе лі, 
саналы түрде сауатты іске асы рудың орнына 
ана тілден асырып, жа лаулатып жүретін жан-
дар бар. Әри не, көп тіл білгеннің зияны жоқ. 
Алайда, қандай жағдайда да туған тіліміз, 
қазақ тілі өз мәр те бесін жоғары ұстауы тиіс 
деген ұс та нымынан танбайды Елбасы. 

Президенттің мемле кет тік іс тер ге бай-
ла ныс ты тол ғау ла рының өзі  нен ақын жан -
дылығы бай қа лып тұрады. Ол кісі нің «қа зақ 
тілі  нің қанық бояула ры – қа зақ ән  дерінде» 
деуі тегін емес. Со лар  ды бойға сіңіре жүріп, 
өлең жол   дарын туындататыны мәлім. Қа з-
ағының әніне, күйіне, өнеріне, та рихы мен 
кең байтақ жеріне сүй  сіне көз тастай жүріп:

Арайлап таңым, 
Асқақтап тауым, 
Ән ойнап көгім, 
Күй төгіп көлім, 
Қол жетті, міне,
Аңсаған күнге
Жасай бер, жаса,
Қазағым менің!–деп төгіл дір ген Елбасы-

ның ана тілін аялай бі л етін осы қасиеті халық 
үшін ту ған, ел бастайтын көсемдік мі не зін 
танытады.

Өмірзақ АЙТБАЙҰЛЫ, 
академик,

 Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының төрағасы

Туған тілдің тұғыры

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы дала ұлағаттары» атты еңбегінде
 тілге байланысты тебіренісін осылай «Туған тілдің тұғыры» деген 
тақырыппен бастапты. Ол тәуелсіз еліміздің сан түрлі өзекті 
мәселелерімен шұғылдана жүріп, ана тіліміздің тағдырын да ешқашан 
есінен шығарған емес.

Әлбетте, бүгінгі күн тұрғысынан алып қа ра ғанда, 
бұл өзі заманның ыңғайы һәм уа қыттың талабы бой-
ынша дүниеге келе салған ке ре меттің бірі сияқты бо-
лып көрінуі мүмкін. Ал шын мәнісінде, мұның аста-
рына үңілер болсақ, та рихта аса сирек кездесетін 
ақыл-ой, арман-мақ саттардың тау қопарып, қамал 
алғаннан да зор күш-қуатынан туындаған теңдессіз 
жоба еке нін түйсінесіз. Міне, осындай ұлы істердің 
бас тауында ұйытқы болып Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтай нар тұлғаның тұруы тарихтың біз ге 
тартқан ғаламат сыйы екенін қалайша айтпасқа?!

Елбасының «Егемен Қазақстан» газетінде 

жарияланған «Ұлы дала ұлағаттары» еңбегінің 
«Еңсесі биік елорда» атты бөлімін оқып шық қа-
ным да, осыдан бірнеше жыл бұрынғы бұйығып 
жат қан шағын ғана қала Ақмолаға ағылған 
көшті еске алдым. Жасыратыны жоқ, сол кезде 
Тұңғыш Президенттің сұңғыла саясатына терең 
бойлағанымыз, нартәуекелге бел буған көзсіз 
батырлығына күмәнсіз қарағанымыз кемде-кем 
еді. Сөйтсек, елдің ертеңін ойлаған кемеңгер біз 
төменде күңкілдеп жүргендей болған шақта қол 
жетпес биіктерден болашаққа көз тігіп, бәрін де 
болжап-біліп отырған екен ғой.

«Бүгінгі жаһандану шағында жаңа қала салу дың 
мәселесі аса қиындық туғызбайды. Не керектің бәрі 
де бар. Расында солай ма? Асы ғыс ойласаң, оңай 
секілді көрініп кететін іс тің артында үлкен про-
блемалар туындап шы ға келеді. Қала салу түгілі, 
үй салудың да ма шақатын бала кезден көріп өскен 
ұрпақтың өкі ліміз», деп жазады Елбасы кітабында. 
Рас-ау, бір үйді салудың өзі бүтін бір әулетті әуре-
сарсаңға салып қоятынын білеміз, талай мәр те куәсі 
де болдық. Ал аяғынан енді қаз тұра бастаған елдің 
заманның қиын-қыстау уа қытында бас қаласын 

тұрғызуы – тарихтан ізде сең таппайтын мысалдың 
бірі.

Кітапты оқи отырып шығарманың өн бойы нан 
Астананың айшығын, елімнің айбынын танытатын-
дай рухты екпін мен қуатты ой тас қынын сезінесің. 
Қазақстан деген елдің еңсе тік теп, ендігіде келе-
шекке қыранша көз тіккен бол мыс-бітімін танисың!

«Қылыш пен найзаның заманы өтті. Зіркіл де-
ген зеңбіректеріңіздің өзі қазір қару-жарақ мұ-
ражайында тұр. Қазіргі рухты сөз – ұлттың та -
нымын да, тарихын да толғайтын сөз «Мәң гі лік 
Ел» болуы керек. Бұл сөз халықтың өз көкі регінен 
шығып, әр адамның жүрекжарды сө зі не айналуы 
қажет, сонда ғана ұлы мақсат өзі нің межелі биігіне 
шығады», деп жазған Ұлт көшбасшысының сөзіне 
алып-қосарымыз жоқ.

Боранбай ЖҰМКЕҰЛЫ,
еңбек ардагері, 

«Құрмет» орденінің иегері, 
Шет ауданының құрметті азаматы

Қарағанды облысы

Елімнің келешегін елестеттім
Тәуелсіздіктің туын тіккенімізге 
де ширек ғасырдың шамасы болыпты. 
Қазағымның ықылым заманнан 
арман еткен азаттығын алған кез-
ден бастап бүгінгі күнге дейінгі жет-
кен деңгейіміз бен дәрежемізді саралар 
болсақ, ең алдымен Есілдің бойынан 
еңселі Астана салғанымызды ауызға 
алуға болады. 

ШирЕк ғасыр Шыңдары
Әңгіме басын, тәуелсіздіктің жи-

ырма бес жылындағы жетістіктерден 
бастасақ. Осы тарихи кезең ешкімге 
жал тақтамай тәуелсіз мемлекет құру-
дың қамына кірісуге жол ашты. Біз 
азаттығымыздың арқасында өрке-
ниет ті елдердің жолымен жүруге мүм-
кіндік алдық. Осы уақыт ішінде көп-
теген күрделі реформалар жүргізіп, 
қоғамымыздың бұрынғы бетпердесін 
түбегейлі өзгертіп, қазіргі заман тала-
бына сай қайта жасауға кірістік.

Ұлан-ғайыр істердің алғашқы 
жылдарын да әртүрлі себептерден 
туған батпан дай қиын дықтарды да 
басымыздан өткізуге тура келді. Олар-
ды еңсере біліп, қол жеткізген же-
тістіктерімізді ауыз толтырып ай туға 
болады. Алғашқы онжылдықта мем-
лекеттік басқару жүйесі, ішкі-сыр тқы 
саясат, әлеуметтік қорғау, на рықтық 
экономика жүйелері жасалып, іске 
қосылды. Әлемдік қау ымдастықта де-
мократия мен нарықтық эко номикаға 
көшкен ел ретінде тиісті ор ны мызды 
алдық. 

Біз жүргізген сыртқы саясат көп-
те ген әлем елдерімен достасу ымызға, 
олар мен тығыз байланыс орнатып, 
жас мемлекетіміздің дамуына керек 
мүм кіндіктерді кеңінен пайдалануға 
жағ дай жасады. Ширек ғасыр ішінде 
Қазақстан ешбір елмен дауласпады, 
жа ға жыртыспады. Бүгінгі алай-түлей 
заманда байсалды, бейбіт қалпын 

сақтай білген бірден-бір ел – біздің 
Қазақстан. 

Мемлекетіміз жүргізген ішкі сая-
сат егемендік жылдарында еліміздегі 
ұлттар достығын, бірлігін сақтап, бар-
ша халықтың бір мақсатқа жұмыла 
кірісуін қамтамасыз етті. Әрбір қоғам-
ның сапасы оның тұрақты дамуымен 
өл шенеді. Егемендіктің тұсында қазақ 
қо ғамы тұрақты дамудың үлгісін көр-
сетті. Араласқан әлем елдері біздің 
қо ғамның осы қасиетін әр уақытта 
ай тып, үлгі етіп жүреді. Егемендік 
туын көтергенімізге он жылға жет-
пей, АҚШ, Германия, Франция, Ита-
лия, Австрия сияқты дамыған елдер 
Қазақстанды демократиялық үрдісті 
қабылдаған, нарық экономикасы елі 
деп таныды. Нәтижесінде, шет елдер-
ден бізге керек миллиардтаған инвес-
тиция келді, жүздеген кәсіпорын бой 
көтерді, өндірістің бізде бұрын бол-
маған – машина жасау, ақпараттық 
тех нология, ядролық энергетика, 
химия, құрылыс материалдары өн ді-
рісінің заманауи салалары, өңдеу, та-
мақ  өнеркәсібінің көптеген нысанда-
ры салынып, іске қосылды. 

Егемен елдің өзіне тән салық, бюд-
жет жүйелері, кеден кешені құрылды, 
б ү гін осы салалардың барлығы да елі-
мізде тұрақты түрде жұмысын жал-
ғастыруда. Кәсіпкерлердің саны да, 
сапасы да өсті. Қазір бізде әлемдегі 
озық үлгіге сәйкес жасалған қаржы 
жүйесі бар. Қазақстан экономикасын 

келеңсіз жағдайлардан сақ тан ды-
ратын, тығырықтан шығуы на тікелей 
жәрдемдесетін өте қо мақ ты қаржы 
жиналған Ұлттық қо ры мыз жұмыс 
істейді. Егемен ел дің эко но ми ка-
сының айналымын қам та масыз ете тін 
ұлттық валюта – теңге бар. Бір сөз-
бен айтқанда, елімізде нарық эконо-
микасы толыққанды жұмыс жасау 
үшін оның барлық тетіктері жасалды. 

ТәуЕлсіз Елдің көШін 
басТаған Тұлға

Тәуелсіздік асуларын баяндай 
ке ліп, еліміздің көшін бастаған, ре-
фор маларды табандылықпен жүр-
гізе білген Елбасы Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы ның еңбегі ерен деп айтуымыз 
керек. Президент Нұрсұлтан На-
зарбаев тарихымыздың өте бір күр-
делі кезеңінде егемендігіміздің туын 
кө теріп, мемлекетімізді басқару ісін-
де кемеңгерлігін көрсете білген қай-
раткер. Оның сарабдал саясаты Қа-
зақ стан жұртының қол жеткізген же-
тіс тіктерінің демеушісі һәм жебеушісі 
болды.

Мемлекет басшысы халқымыздың 
келешегін анықтайтын, болашағын 
бү тін дей тін күн тәртібін ұсына білді 
және оның жүзеге асуын үлкен ше-
берлікпен, жасам паз дықпен бас-
қарды. Қазіргі заманның ең өзекті 
мә селелерін көтеріп, оларды шешу 
жол дарын әлем елдерінің назарына 
ұсынғаны – оның халықаралық дә-
режедегі қайраткер екенін таныт-
ты. Мұны әлемдік деңгейдегі сая-
сат керлердің Президентіміз туралы 
шешіле сөйлеген сөздерінен, іс-
кер лігін мойындаған пікірлерінен 
білеміз.

Бізді, қазақтарды, әлем сахнасына 
шыға рып, елдігімізді баршаға паш 
ете алған Нұрсұлтан Әбішұлындай 
қай  раткер қазақ та рихында бұрын 
бол   ған жоқ. Ол ұсынған, халық қол-
да  ған саясаттың арқасында біз, қа-
зақ  стандықтар барша әлемді шар-
ла   дық, жер беті өркениетінің озық 
үл  гі лерімен сусындадық. дамыған 
елу елмен иық тірестік. Елбасы 

кө ре  гендігімен қолға алынған шаруа-
лар елімізді әлі талай белестерден 
биік те тіп, асулардан асыратынына 
сенім мол.

Ол жаңа астанамызды тұрғызды, 
өзі нің кемеңгерлігімен Астананы 
әлем елдері басшылары жиналып, 
зама нымыздың бүгіні мен ертеңі ту-
ралы кеңес құратын беделі жоғары 
халықаралық орталық дәрежесіне 
көтере білді. Астаналық форумдар 
шешімдері әлем елдері тарихында 
сақталатынына күмән жоқ.

ҚазаҚ сахарасының 
Елдік философиясы
Осыдан бір-екі жылдай бұрын 

Нұр сұлтан Әбішұлының қаламынан 
шық қан өзі туралы естелігін оның та-
маша баяндалған өмір философиясы 
деп едім. 

Міне, Елбасының қаламынан та-
ғы бір тамаша туынды жарық көр-
ді. Оқыдым, тақырыптарына көз 
жібердім, терең сырларына да бой-
лауға тырыстым. Осылардан кей ін 
«Ұлы дала ұлағаттары» қа зақ саха-
расының ғасырлар бойы қа лып тасқан 
елдік философиясы деген тұ жырымға 
келдім. Тұрмыс, салт-дәс түр, дар-
хан көңіл, қариялар мен жас ұр пақ, 
жақсы мен жаман, үкілеген үміт, әлем 
елдері мен қазақ қоғамы, Мәң гілік 
Ел болу жолдары, осылардың бәрі 
де біздің дүниетанымымыз бен асқақ 
арманымызды көрсете бі ле тін ұлы 
дала перзенттерінің адами қыр ла ры. 
Олар терең ой, сұлу сөзбен ерекше 
бе зендірілген.

Кез келген қоғамның кемшілігі де 
бар. Президент бұл туындысында дәл 
қазіргі кездегі түйінді мәселелерді де, 
шешуі қиын проблемаларды да сөз ет-
кен екен. Және оларды тарқату жолда-
рын да егжей-тегжейлі баяндай кетеді. 
Сондықтан қоғам назарын тіккен 
еңбекті ендігі даму жолымыздың бір 
жос пары деп те айтуға болады.

«Ұлы дала ұлағаттары» оқыр-
ма нына ой салады, жас ұрпақтың өз 
Отанына құрметін арттырады. Ел ді гі-
міз ді паш еткен еңбек орыс, ағылшын 
тіл деріне аударып, әлем жұртшылығы 
на зарына ұсынуға сұранып-ақ тұр. Ел-
ба сының өз халқын, оның өмір филосо-
фия сын әлемдік қоғамдастықтың бі-
луіне жасаған тағы бір сәтті қадамы 
бо лар еді.

Кенжеғали САҒАДИЕВ,
академик

Егемендік, кемеңгерлік 
және көрегендік
дербестігімізді алып, тәуелсіздік туын көтергенімізге жиырма бес 
жыл толды. Тұтас бір ел, жеке қоғам үшін бұл уақыт оның даму 
тарихында аққан жұлдыздай қас-қағым сәт. Өйткені, кез кел-
ген қоғамдағы елеулі өзгерістер жолында ондаған, тіпті, жүздеген 
жылдар өте шығатыны тарихтан белгілі. дегенмен, қоғам 
дамуының, ондағы күрделі өзгерістердің бір жылы он жылға, 
тіпті, одан да ұзақ мерзімге татитын кезеңдер болады. Сондай 
кезеңдердің бірі – біз, қазақтар, қазақстандықтар, атап өткелі 
отырған егемендігіміздің алғашқы ширек ғасыры. Ал осы ширек 
ғасырдағы қарышты қадамдарымыздың бірден-бір жетекшісі, 
әлбетте, Тұңғыш Президент, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Оның 
«Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған кезекті туындысы – 
«Ұлы дала ұлағаттары» – қазақ сахарасының елдік философиясы 
дер едім. 

Осы жазбаның «Саясат салтана-
ты» деп аталатын бөлімінде біздің 
елі міздің алғаш азаттық алған күннен 
бастап осы күнге қалай жеткені, қолға 
тиген Тәуелсіздік қалай тұғырға қо-
нып, қалт-құлт етіп, жаңа тәй-тәй бас-
қан мемлекет, мемлекеттілік қалай 
қалыптасқаны жайында тәптіштей 
баян далады. 

«Мен үшін елімді дамыған мемле-
кет тердің сапына тұрғызып, санаты-
на қосудан үлкен мақсат» жоқ деген 
Нұрсұлтан Әбішұлының ұлы мұрат жо-
лында немен жігерленіп, күш-қуат ты, 
ерік пен рухты, қайратты қалай шың-
дағанына тәнті боласың. Ер азаматқа 
қанат бітіріп, ұлы істер тындыруда серік 
болатын ел сенімі екен. Сонымен қоса, 
әрине, туған еліне, жеріне деген махаб-
баты, Отанына деген сүйіспеншілігі. Бұл 
орайда Елбасы: «Қабырғалы халқы болма-
са, қандай басшының да тауы шағылмай, 
тауаны қайтпай тұрмайды», - деп ағынан 

жарылыпты. дәл осы бөлімде елді саяси-
экономикалық жақтан біршама дамытып, 
алға межелі міндеттер қойып, қарыштап 
дамыған Қазақстанды әлемнің алдыңғы 
қатарлы мемлекеттері қатарына қосуға 
күш салғанын айта келе, Нұрсұлтан 
Назарбаев соңғы жылдарда жеткен 
жетістіктерімізге де тоқтала кетіпті. Атап 
айтқанда, Қазақстанның халықаралық 
беделіне байланысты еліміздің биылғы, 
яғни 2016  жылғы 28 маусымда Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің 
тұрақты емес мүшесі болып сайланғанын 
айтады.  «Бұл Кеңес – БҰҰ-ның 
Жарғысымен «ха лықаралық бейбітшілік 
пен қауіп сіздіктің басты  жауапкершілігі» 
жүк телген, тұрақты жұмыс істейтін орган. 
Елі міздің оған мүше болуы Қазақ стан-
ның халықаралық аренадағы беделі мен 
еңбегінің мойындалуы деген сөз», - дейді. 

Қазақстанның мұндай жетістікке 
жетуіне, сөз жоқ, тәуелсіздік алысымен 
еліміздің Семей ядролық-полигонын 

жабуы және қуаты жағынан әлемдегі 
төртінші зымырандық-ядролық арсенал-
дан бас тартуы, әлемдік қауіпсіздік пен 
ынтымақтастық үшін республикалық 
және халықаралық ірі жобаларды қолға 
алып, терроризммен күресте өз позиция-
сын мықтап ұстанып, ұдайы белсенділік 
танытып отыруы, Қазақстанның бейбіт-
құ марлығы, татулықсүйгіштігі жол аш-
қан.

Қазақстан білімі мен біліктілігіне 
көрегендігі үйлескен Президенттің бас-
қаруымен осы жылдың өзінде  халық-
ара лық дәрежеде жаңа нәтижелерге қол 
жеткізді. 2016 жылғы 17 маусымда Қазақ-
стан Орталық Азияда алғашқы болып 
Экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымының (ЭЫдҰ) Бәсекелестік 
жө нін дегі комитетінің мүшелігіне 
қабыл данды. Осылайша, жаһандық эко-
номиканы қалыптастыруға әсер ететін 
белді халықаралық ұйым жұмысының 
бел ортасында жүріп,  әлемдік нарықтың 
бағыт-бағдарын белгілеуге өз ықпалын 
тигізуге ұмтылды. Мұндай ауқымды 
шаруаларға рухы мықты, еңселі ел ғана 
бара алатыны анық. Бұл тұрғыда «Туған 
тілдің тұғыры» деген тақырыппен өзінің 
тіл туралы толғамдарын, мемлекеттік 
тіліміздің қазіргі қолданылу күйі мен 

оны дамыту, мәртебесін өсіру, ая-
сын кеңейту жайлы өз ұстанымын 
баяндаған Нұрсұлтан Әбішұлы Алаш 
арысы Мұстафа Шоқайдың «Ұлттық 
рухтың негізі – ұлттық тіл» дейтін 
қанатты сөзін тілге тиек етіп, Ата 
Заңымыздың 7-бабына «Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік тіл – 
қазақ тілі»  деп жазу  Тәуелсіздіктің, 
азаттықтың жемісі екенін еске салыпты. 
десе де, өз тілін өгейсініп, өзге тілдің 
ығы на жығылғандар әлі де мемлекеттік 
қыз метте әлі де көп кез де сетініне қын-
жылыс білдіргендей болады. Мұның 
бәрі «ұлттық намыстың аздығы,  ерсі 
әрекетке еліктегіштік, ұлт дәстүріне 
енжарлық» салдары екенін атап өтеді.

Кейде халық бала секілді. Қамқор 
ата-ана ненің қажет, ненің болашақта 
пайдалы екенін тәптіштеп түсіндіріп 
отырмаса, болашағын болжап біл-
мейді. Бұл орайда, үш тұғырлы тіл 
сая сатын ұсынған Нұрсұлтан Әбішұлы 
«бұрын көп тіл білу мақтан болса, 
енді ол қажеттілікке айналғанын» 
тү сіндіріпті. «Әлемдік ақпарат, тех-
нология, жаңа инновациялық инду-
стрия ағылшын тілінде жүріп жатыр. 
демек, бұл тілді біз еркін меңгеруіміз 
керек», - дейді Президент «Ұлы дала 

ұлағаттары» кітабында. Әйтсе де, 
ұлттық рухтың өзегі туған тіл деп 
қабылдаған Нұрсұлтан Назарбаев  
отандастарын қанша тіл білсе де, 
туған тілінің туын жоғары ұстауға 
шақырады. 

Бірлігі мықты, қуаты күшті, қар-
қынды дамуға бейім ел болу үшін 
сын дарлы саясат ұстанып, алды-арты 
ба жайланған экономикалық бағ дар-
ла малар қабылдап, ел тұрмысын да-
мытуды мақсат тұту тым аз. Ендеше, 
«Ұлы дала ұлағаттары» кітабындағы 
бір бөлім тіл мәселесіне арналса, тағы 
бір бөлімнің «дін мен дәстүр» аталуы 
да қисынды. дінді «рухсыздық пен 
қанағатсыздықтың алдына қойылған ең 
берік қамалдардың бірі» деп айдарлаған 
Елбасы бұл бөлімде еліміздегі қазіргі 
діни ахуалды біршама саралапты. 
Шариғат тұрғысында біз де қазір бірнеше 
ағым бар екенін айтып, «Солардың бірі 
– құдайсыздық пікірін ұстанатындар. 
Екіншісі – ислам дініне таза ұлтшылдық 
тұрғысынан қарайтындар. Енді бі-
реу лері – ислам дінінің негіздерін ха-
лықшыл-мемлекетшіл тұрғыдан терең 
тү сініп, оның қадірін білетіндер» деп 
атап өтіпті. Алғашқы екі бағытты 
ұстанушылар тынымсыз еңбектеніп, 

діни сауаты таяз талай жасты тура 
жолдан адастырып отырғанын жаны 
қинала баяндапты. Отандастарын ис-
лам дінінің құндылықтарын ажырата 
білуге, осы тұрғыда білімді арттырып, 
ата-бабаларымыз ұстанып келе жатқан 
мұсылманшылық дәстүрді, өз жолы-
мызды ұстануға шақырған Нұрсұлтан 
Назарбаев бүгінгі күні адасқандарға 
жалау болған жиһад ұғымының шын-
мәнінде қырып-жою, террористік әрекет 
жасап, кісі өлтіру емес, белгілі бір 
нәтижеге жету үшін, ел мүддесі үшін 
ынта-жігер таныту, күш-қайрат жұмсау 
екенін де жалықпай түсіндіріп өтіпті. 
Алла жаратқан өмірді сүю, адамды 
сүю, Отанды сүю және қастерлеу – мұ-
сылманның басты шарты екенін жү-
ректен шыққан сөзімен жеткізіпті. 
Адаспаудың, дұрыс, тура жолда өмір 
сүрудің ең тиімді жолы өткенге тас атып, 
өзге елдің үгіт-насихатының ықпалында 
кету емес, ата-бабаларымыз салып кет-
кен жолдан жаңылмау, топшыл болмай 
– көпшіл болу, мемлекетшіл болу. 

Ел ертеңіне алаңдап, жас ұрпағымен 
сырласқан абыздай Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев «Ұлы дала ұлағаттары» 
кітабында осыны меңзейді. 

Әлібек АСҚАР,
жазушы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты.

Ұлттық кітап палатасының 
директоры

Мемлекетшіл болудың жолын меңзейді
Қазақта «жылқы кісінескенше, адам тілдескенше»деген сөз бар. 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Егемен Қазақстан» газетінің 
әр санына жарияланып отырған «Ұлы дала ұлағаттары» атты кітабы  
халық пен Президенттің өзара тілдесу, түсінісу, сырласу үлгісі екеніне 
дау жоқ.



4  29 қараша
2016 жылболашағымыз – бірлікте!

Парламент тари
хында әр түрлі ма
ң ы з   д ы  ш е ш і м д е р 
қабыл данған күндер, 
мем лекеттің үдемелі 
дамуы на қажетті заң
дар қаралған отырыс
тар, халықаралық қа
ты   нас  тарды одан әрі 
жа қын дата түсу ге ық
пал ететін келісім дерді 
бекітуге байланыс ты 
құж ат тар алынған ке
зең дер болады. Бірақ, 
Қазақ  стан  Пар   ла 
ментінің қос пала тасы ның бір лес
кен отырысын да Еліміз дің Тәуел
сіздігінің 25 жыл дығы қар саңында 
жарияланған Дек ларация ның 
маңызы ерекше деп санаймын.

Бұл тарихи құжаттың осы уақыт
та, дәл қазір қабылдануы да кез
дейсоқ емес. Өйткені, мем ле кеті
міздің дүние жүзіне белгілі ел бо
лып қалыптасуы мейлінше қысқа 
мерзімде болып, ширек ғасыр 
ішінде Қазақстан экономикалық 
тұрақ тылық пен азаматтық келісімге 
қол жеткізді және елімізді әлемдік 
қоғам дас тық аса қарқынды дамып 
келе жатқан мемлекеттердің бірі 
ретінде мойындады.

Декларацияның тұжырымда
масында «Тәуелсіздіктің Ұлы жолы 
мәңгі болуы тиіс» делін ген болатын. 
Бұл сөйлемнің мәнісі мен мазмұны 
тереңде жатыр деп ойлаймын.

Жер шарында 5000нан астам 
әр түрлі тілдерде сөйлейтін халық
тар, 2000ға жуық ұлттар мен ұлыс
тар бар екен. Бірақ, бүгінгі таң да 
олардың көпшілігінде өзінің егемен
ді елі, тәуелсіз мемлекеті жоқ. 

Біздің бақытымыз – Тәуелсіз
дігіміз! Шын  дығында да, біздің ел 
үшін ең жар қын кезеңдер Тәуелсіздік 
алған жыл дар дан басталды деп 
айтсақ, артық емес. Оған дәлел де 
жеткілікті. Бүгінде шекара мыз ше
геленген, Әнұранымыз асқақ таған, 
Көк туымыз Біріккен Ұлттар Ұйы
мы ның төрінде желбіреген еліміз 
бар. Кеңбайтақ қазақ даласында 
бірлігі мен тірлігі жарасқан, көп 
ұлттың өкілдері бірі гіп, Мәңгілік 
Ел құрып жатқан еңбек қор хал
қы мыз бар. Елбасының сали қалы 
саясаты ның арқасында бейбіт өмір 
сүріп, бейбітшілікті қолына берік 
ұстайтын болашақ ұрпағымыз бар. 
Ал осы тәуелсіздігіміздің ірге сін 
терең нен қалап, егемен елімізді 
ширек ғасыр бойы бүкіл әлемге та
нытып, дүниедегі дамыған 30 мем
лекеттің қатарына қосылуды күн 
сайын жа қын  датып келе жатқан 
Нұрсұлтан Назарбаевтай Прези
дентіміз бар!

Тәуелсіздік алған ал ғаш қы жыл
дарда шетелдіктер Қазақ стан ның 
қандай мемлекет екендігін, оның қай 
материкте орналасқанын білмейтін 
еді. Ал бүгінгі таңда әлемнің барлық 
дерлік елдерінде Қазақстан десең, 
олар Назарбаев дейді, Назарбаев 
десең, Астана деп атайтын болды. 

Осыдан екі жыл бұрын дүниенің 
ең дамыған мемлекеттерінің бірі 
болып саналатын Финляндия Рес
публикасының (Парламенттік 
мемлекет) Парламент басшысы 
Ээро Хейнялуома сапармен келіп, 
Елбасымен, Мәжіліс Төрағасымен 
кездескеннен кейін үш күн бойы 
жанында бірге жүрдім. 

Бірінші күні әуежайдан ол 
кісіні қарсы алғанда көңіл күйі 
болмаған сияқты болып көрінген. 
Ал кейін, басшылармен кездескен 
соң, Елбасының айтуымен, қо на
ғымыз «Бәйтерек» төбесіне көтері
ле  мін деді. Сол биіктен Астанаға 
айнала көз салып тұрып: «Дүниеде 
ең жас болып есеп телетін бас 
қаласын Қазақстанның орта лық қа 
көшіргенін естіпбіліп едім, бірақ 
осы ндай қысқа мерзімде көз тояр
лық әсем қаланың кең далада бой 
көтергеніне, ел дері  ңіздің қарыштап 
өсуіне таңданып тұ р мын», – деп, 
көңіл күйі көтеріліп, жай нап сала 
берді. Сол күннен бастап елі не қайт
қанға дейін ол өзін еліміздің ескі 
до сын дай сезініп, ашыла сөйлеп, 
Қазақстан халқына өзінің ыстық 
лебіздерін айтумен жүрді. 

Шынында да, бүгін Астана 
таң дай қақтыратын, әлем  нің қай 
қала сымен болса да терезесі тең 
тұратын, әлем дік деңгейде өтетін 
бас  қосу  ларды қабылдайтын, 

көптеген мемлекет ба
с шы лары ның қаты суы
мен болатын жоға ры 
деңгей дегі саяси кез
десулер ді ұйым дас 
ты  ратын ор та л ыққа 
ай нал  ды. 25 жылдық 
тәуел  сіз дік тарихы бар 
мем   ле ке  тіміздің өркен
деу, өр леу кезеңі нің 
19 жы лы Астанамен 
бай   ла ныс ты. Астана 
елі   міз дің қарқынды 
дамуы   на үлгі бола 
оты рып, Қазақ   стан

ның бүкіл эко но ми ка лық, әлеу меттік 
және мәдени өр кен   деу жолын дағы 
локомотивіне айналды.

Есіл өзенінің жағасында бой 
көтерген астанамыз өзінің асқақ ғи
ма  рат тарымен, сәулет өнерінің кере
мет үлгілерімен, түрлітүсті ай рық
ша жарықтарымен таң  қал   ды ра  ды. 
Тәуелсіз Қазақстанның жаңа ас
танасы ЮНЕСКОның «Әлем 
қаласы» сыйлығымен мара пат   тал
ды, еліміздің бас қаласы Халық  
ара лық астаналар мен ірі қала лар 
ассамб лея сының мүшесі бо лып 
табыла ды. 2011 жылы «ТМДның 
және ЕурАзЭҚтың үздік қаласы» 
халық  аралық конкурсының жеңім
пазы атанды. 

Астананың қалыптасуындағы 
қысқа ғана мерзім ішінде қаланың 
жалпы өңірлік өнімі 156 еседен 
астамға өсіп, төрт триллион теңгеден 
астам сомаға жетті. Инвестициялар 
көлемі 40 есе артты. 

Астананың ең негізгі байлығы
ның бірі – кеңбайтақ еліміздің түк
піртүкпірінен кел ген, әр түрлі сала
ларда қызмет ететін ең бек сүйгіш 
тұрғындары, оның ішінде, мың  даған 
жалынды жастары. Олар оқуға, қыз 
мет ке келіп, көпшілігі өз бақыттарын 
тауып, астанамызда отбасын құрып, 
ел орда  лық болашақ ұрпақтарын 
өсіруде. Ас  та на  ның құрдастары да 
ат жалын тартып мі не тін азаматтар 
қатарына қосылып қалды.

Биылғы 2016 жыл еліміздің 
әрбір аза матының өміріндегі ерек
ше ке зең ді білдіретін айрықша жыл 
бол мақ. Жақын арада Қазақстан өз 
тари хын дағы маңызды датаны –
Тәуел сіз діктің 25 жылдығын атап 
өтеді. 

Жалпы алғанда, тарихи өлшем 
тұрғы сынан алғанда, ширек ғасыр 
мемле кет тің дамуы үшін тым 
аз уақыт болып саналғанымен, 
Қазақстан кейбір мем лекет тердің 
жүз жылда өтетін асуын қыс қа 
мерзім деақ еңсере алды. 

Қазіргі кезде дүние жүзінде экс
тремизм мен терроризм көріністері 
белең алып, олар қоғамның қалып
тас қан салтдәстүрлерін мойындау
дан бас тартып, әлемнің көптеген 
мемлекеттері мен қалаларында ылаң 
салып жатқан кезде біз еліміздегі 
тұрақтылықты бағалауымыз ке
рек, бірлескен ісқимылдар арқы лы 
еліміздегі бейбіт өмір мен тыныш
тық ты одан әрі сақтауымыз қажет. 

Парламент депутаттары қа
был даған Декларация да бірлікке, 
тыныш тіршілікке, Елбасының 
төңі ре  гін  де топтасып, Мәңгілік Ел 
құн   ды  лық тарын аялапқастерлеуге 
шақырады.

Президент іміз  Нұрсұлтан 
Назарбаев «Дүниеде тәуелсіз Қазақ 
елі бар. Әлемде егемен Қазақстан 
бар. Оның көпұлтты, тату, ынты мақ 
шыл халқы бар. Қуатты экономи 
касы, сенімді саяси жүйесі бар. Ең 
бастысы – бүгіннен нұрлы, бүгін
нен кемел болашағы бар. Сол күнге 
берік сенім бар!», – деп айтқан дай, 
Тәуел сіз дігіміз  дің туы – биік, еліміз 
– мәң гілік бол сын, егеменді елі міз
дің екі мүшелден өтуі – құтты, бола
шағы – жарқын болсын дегім келеді.

Елордада өткен «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 
жыл: нәтижелер, жетістіктер, келе
шек көкжиегі» атты xалықаралық 
кон ференцияда да тәуелсіздік 
жыл  дарындағы  табыстар туралы, 
ондағы Елбасының елеулі еңбек тері, 
әлемдік саясаттағы салиқалы жетіс
тіктері туралы әлемнің көптеген 
елдерінен келген мемлекет және 
қоғам қайраткерлері, белгілі сарап
шылар өз сөздерінде айтып өтті.

Ерсұлтан БЕКТҰРҒАНОВ,
Парламент Мәжілісінің

депутаты

Ынтымағы жарасқан 
ырысты жұрт

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған Декларация мазмұны жағынан теңдессіз 
толыққанды құжат болып шыққан. Онда еліміздің жүріп 
өткен кезеңдері айқын көрініс тапқан. 
Оқығаныңды көңілге тоқығанда, бойыңды 
бір мақтаныш сезімі билейді. Осының 
барлығы Елбасы Н. Назарбаевтың салиқалы 
да салмақты саясатының нәтижесі десек 
артық айтқандық бола қоймас. Қазір ширек
ғасырлық жолды артқа тастап, ертеңгі күнге 
батыл қадамдар жасап отырған Қазақ
станның болашағы бұдан да еңселі боларына 
сенім мол.

Қазақстан өз билігі өз қолына тиген 
бойдаақ, адамзатқа ажал аранын ашқан 
ядролық қарудан бас тартты. Халқының 
қасіретіне айналған Семей ядролық сынақ 
алаңын жапты. Мұның бәрі Елбасына 
оңай түсті деп ешкім де айта алмайды. Бейбітқатар өмір 
сүруге ұмтылған елінің мүддесін ойлаған Нұрсұлтан 
Әбішұлы осылай болуы қажет екенін бек түсінді. Нәтиже 
айтарлықтай, Қазақстанды бейбітшіліксүйгіш ел ретінде 
әлем таныды. Одан кейін татулық пен ортақ келісімде 
өмір сүруге бағытталған талай әлемдік және халықаралық 
деңгейдегі бастамалардың дүниеге келуінің бастауында 
біздің елдің тұруында да Нұрсұлтан Әбішұлының ұлық 
ұстанымы жатқаны белгілі.

Жалпы, Декларацияны оқып отырғанда, Елбасының 
сара саясатының сабақтастығы көз алдыңа келе қалады. 
Экономикалық даму жолдары да жыл өткен сайын 

ілгерілеудің ілкімді ізденістерімен толыға 
түседі. Бұл дегенің Елбасының әр қадамды 
алдын ала аңғарып басатын, әр істі «жеті 
өлшеп, бір пішетін» көрегендігінің белгісі 
болса керек. Экономикада 50 елдің қатарына 
енеміз деп едік, ол мақсат орындалды. Енді 
отыздыққа енудің еншілес ізденістері жа
салуда. Декларацияда Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаевтың сөздің емес, істің адамы 
екені жүйелене баяндалған.

Бұдан бұрын бірдебір елдің батылы 
бармаған ауқымды шаруалар тындырылды. 
Тәуелсіздік жылдары мыңдаған шақырым 
темір жол салынды. Ғасыр жобасы аталған 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық 

көлік дәлізі пайдалануға берілді. Қазақстан көптеген тың 
істердің іргесін бекітті, ілгері күндерге өзіндік жолмен 
барудың бағыттарын айқындады. Бұған Елбасының 
«Қазақстан2050» Стратегиясы, «Нұрлы жол» жаңа 
экономикалық саясаты және «100 нақты қадам» – Ұлт 
жоспары нақты дәлел. Бұл тарихи бағдарламалар бізді 
бұрынғыдан гөрі биік белестерге көтерері сөзсіз.

Декларацияда Қазақстанның саясаттағы сәтті қадам
дары баяндалған. Еліміздің ЕҚЫҰ мен ИЫҰға табысты 

төрағалық етуі, ЕАЭО, ШЫҰ, АӨСШК Қазақстанның 
жалпы әлемдік және аймақтық мәселелерді шешудегі 
маңызды үлесі болып табылатынына ешкімнің таласы 
болмауы тиіс. Тіпті, әріге бармайақ, алдағы жылы 
Астанада өтетін ЭКСПО2017 халықаралық көрмесінің 
өзі Қазақстанды әлем мойындағанының нақты мысалы 
дер едім. Бізде осы тәуелсіздік жылдары алысжақын 
шетелдерге абыржымай көрсетуге тұрарлық дүниелер 
қазірдің өзінде жетерлік. Арқаның төсінде Астананы 
тұрғызған Елбасының қай ісін алсаң да, халқымыздың 
болашағына қызмет етудің өнегесін көресің.

Тәуелсіздіктің 25 жылы толағай табыстарға толы 
болды. Мыңдаған жаңа мектептер мен ауруханалар 
бой көтерді. Қазір қазақстандықтардың тұрмысы 
адам танымастай өзгерді. Алыс ауылдарға да қатты 
жамылғылы жолдар мен газ құбырлары жеткізілуде. 
Қазақстандықтардың орташа өмір жасы 72 жасқа 
жетті, еңбекақы мен зейнетақы, шәкіртақы жыл сайын 
көтерілуде. Мәдениет пен білім саласындағы ілгерілеу 
өз алдына. Тарихымызды түгендеудің жарқын жолына 
түстік. Міне, осының барлығы Тәуелсіздіктің жемісі, 
Елбасының жеңісі деу орынды болмақ.

Дәулет ӘБЕНОВ,
Қазақ-орыс халықаралық университетінің кафедра 

меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты
АқТөБЕ

Тәуелсіздік декларациясЫ –

«Шығармашыл бастамашы әйелдердің лигасы» еліміздің барлық 
азаматтарын Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған тарихи Декларацияның қабылдануымен құттықтайды. 

Тәуелсіздік жылдарындағы халқымыздың ұлы табыстары Елбасы, 
Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен тікелей 
байланысты.

Мемлекет басшысының дана саясатының арқасында бүгінде Қазақстан 
бүкіл әлемге бейбітсүйгіш және өсіпөркендеген ел ретінде белгілі. 

Өзінің қол жеткізген табыстарын бағамдай келе, біздің әрқайсымыздың «Иә, біз сенімен 
мақтанамыз, Қазақстан!» – дей алатыны ақиқат.

Еліміздің барлық азаматтарын жұдырықтай жұмылып, өсіпөркендеген Қазақстанды 
әрі қарай да бірлесіп құруға шақырамыз!

«Шығармашыл бастамашы әйелдердің лигасы» қБ

Қазақстан жастарының конгресі, ел жастарын біріктіретін 
жетекші құрылым бола отырып, барлық қазақстандықтарды 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған Декларация қабылдануымен құттықтайды. 

Тәуелсіздік жылдарында еліміз бүкіл әлем таныған табысты мемлекетке айналды. 
Қазақстанның барлық табысын еліміздің әрбір азаматы Елбасының атымен байланыс

тырады.
Мемлекет басшысы тарапынан жас ұрпаққа өзін жақсы жағынан көрсету және ел 

болашағына өзінің үлесін қосу үшін барлық жағдайлар жасалып отыр. 
Біз, Қазақстан жастары еліміздің алдында тұрған кеуделі міндеттерді толықтай қолдаймыз 

және тәуелсіз Қазақстанның болашағы жолында еңбек етуге әрқашан дайынбыз!

«қазақстан жастарының конгресі» ЗТБ

Біз, соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері, Қазақстан халқын 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған тарихи 
Декларация қабылдануымен құттықтаймыз.

Соғыс өртін көріп, соғыстан кейінгі қиын кезеңдерді бастан өткерген 
біздің аға буын бейбіт аспанның, тоқшылықтың, лайықты өмірдің құнын 
басқаларға қарағанда жақсырақ біледі. 

Елбасының дана саясатының арқасында еліміз табысты дамып 
келеді, жастарымыз оқып білім алу, мамандық таңдау, отбасын құру үшін барлық 
мүмкіндіктерге ие. 

Тәуелсіз Қазақстан қалыптастыруға бүкілхалықтық үлесті біздің келер ұрпағымыздың 
жоғары бағалайтынына сенімдіміз.

«қазақстан ардагерлер кеңесі» РқБ

Қызу қолдаймыз, қуана құттықтаймыз!

егемендіктің жемісі, елбасының жеңісі



529 қараша
2016 жыл

Енді санаулы күн дерден кейін 
айтулы та ри хи оқиға өз есі гін аша
ды. Оны бар ша қа зақ
стандық асы  ға кү тіп 
отыр. Ел Тәуел   сіз ді
гі  нің ширек ға сыр 
лық мерей тойы «Қа
зақ  стан Тәуелсіз ді гі
нің 25 жылды ғы Дек
лара циясын да» атап 
көр сетіл гендей, өз та
рихында тұңғыш рет 
заманауи мемлекет 
құр  ған Қазақстан хал
қы ның ауқым ы зор 
саяси, экономикалық 
жеңіс тері нің көрінісі 
екеніне ешкім шәк келтірмейді. Қиын 
жолдардан сүрінбей өтуіміз Қазақ
стан Респуб ликасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сын дарлы саясаты, 
көреген басшы лығы, саяси ерікжігері 
арқасында мүмкін болды.

Сонау егемендіктің елеңалаң 
шағынан бастап осы кезге дейін көз 
жүгіртер болсақ, ел ішінде де, ха лық
аралық аренада да батыл бас та ма
ларымыз бен ауқымды стра т е гия лық 
жобаларымыз жаңа сипат тары мен 
ерекшеленеді. Тарихи жетіс тіктері
міздің тағы бір үлгісіне ұлтара лық, 
конфессияаралық тату лық пен бір
лікті қамтамасыз етіп, ұлттық құнды
лықтарымызды ұлық тай білуі мізді 
жатқызуға бола ды. Мар гарет Тэтчер 
«Егер әлемде ең бі лік ті, ең іскер, ең 
ақылды 34 мем лекет басшылары 
болса, солар дың бірі – Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев!» – деген бола
тын. Бұл – ешбір әсірелеусіз айтылған 
шындық! Әлемге әйгілі саясаткердің 
Қазақ елі нің Тұңғыш Президентіне 
берген жоғары бағасы бұл!

«Хакім басқармаған ел бұзы
лады», – дейді дана Абай. Тәубе! 
Қазақ елін басқарып отырған хакім 
– Елбасымыз бар.

 Дәл бүгін дүкендерде инежіп, 
бір шөкім шай болмаған, еңбекақы 
мен зейнетақы дер кезінде қолға 
тимеген дағдарысты кезеңді еске 
алудың өзі қорқынышты. Осындай 
жағдайдан Елбасы елін, халқын аман 
сақтап, алып шықты. 1998 жылдан 
экономикамыз көтеріле бастады. Тал 
бесіктен бастау алған тәрбие, бала 
кезі нен білген әкесі мен анасының 
адал еңбегі, көкірегіне қонған әжесі
нің дана ақылы Елбасының тұлға 
болып қалыптасуына себепкер 
болды. Бозбала шағында қазақ топы
рағынан алыс жүргенде кездескен 
қиыншылықтарды жеңу жолында 
ұйымдастыру қабілеті шыңдалды. 
Киер көйлегін, ішіпжер нанын өзі 
табу, жолдастарын жетелеу жас 
Нұрсұл танның бойында көшбасшы
лық қасиеттің ұшқынын тұтатты.

Бүгінгі шәкірт – студенттердің 
жасында Елбасы домна, мартен пеш
терінің алдында жалындаған отпен 
арпа лысып, темірді қорытып, шойын
ды балқытып, болаттан құрыш құйды. 

Ащы терін төгіп, өзінің адал еңбегінің 
дәмін та тып, атқарған ауыр жұ мыс

тың бағасын білді.
Елбасын жүріп өт

кен өмір жолы шың
да ды. Ойланған жас
тар ға өмірдің өзі – үл
кен мек теп. Елбасы
ның өз басында жас тар 
қы зы ғатындай, елік
тей  тін дей, армандай
тын  дай қаншама жақ
сы қа сиет тер бар?! 
Нұрсұлтан Әбішұлы
ның сала матты өмір 
салтын ұстануы, спорт
пен шұғылдануы, ат

тың құла ғында ойнауы, қазақтың 
қара домб ырасын шертуі, қоңыр 
дауысы мен ән салуы, дәстүрлі халық 
ән дерін сол қалпында айтуы, қария
ларға құрметі – осылардың бәрі жас
тарға үлгіөнеге. Өмірде аяқас ты 
туын дап қалатын қайсыбір келең
сіз жағдайларды сабырмен сал
мақ тап, ушықтырмай, ақылмен, 
Абай дың өсиеттеріне арқа сүйеп, 
шеше қоятын қасиеті көптеген 
басшыларда кездеспейді. Бұл да – 
Елбасының ерекшелігі. Жастарға 
үлгі боларлық тағы бір қасиеті – ата 
жолын, атабаба дәстүрін сақ тауы. 
«Дәстүр мен мәдениет – ұлт тың 
генетикалық коды!» – дейді Елбасы. 
«Қазақ халқының тари хын өте жақсы 
білмегеннің бола ша ғы бұ лың ғыр», – 
деген ой да Елбасынікі. 

Президентіміз әрқашан ең өзек
ті мәселелерді қолға алады. Тәуел
сіз, егемен ел болғанымызға ширек 
ғасыр! Елбасының арманы – Қазақ 
елінің Мәңгілік Ел болуы! Сол 
Мәңгілік Елде қазақ тілінің қол
дану аясы кеңіп, өскен ортаның, 
қоғамның өміршең тілі болуын қалай
ды. Жастарымыз Ислам дінін дұрыс 
түсініп, жүректерімен қабыл дап, 
арлы, мейірімді, білім ді, іскер болуын 
көксейді. Жас тары  мыздың тарихын 
біліп, ата дәс түрімен жүрулерін 
тілейді. «Біз дің ең жоғары бағалайтын 
бай  лы ғымыз – Тәуелсіздік. Атабаба 
мыз  дың қанымен, терімен кел ген 
Тәуел сіздікті ешкімге бере алмаймыз! 
Тәуелсіздігімізді қасық қанымыз 
қалғанша қорғауымыз керек», – дейді 
Тұңғыш Президентіміз.

Елбасының ойын іске асыра
тын, арманын орындайтын, үмітін 
ақтайтын Қазақ елінің жас тары 
намысты, арлы, иманды бол сын! 
Декларацияда атап көрсетіл гендей, 
біздің бірінші кезектегі мақсатымыз 
Елбасы төңірегіне топтасып, ең 
қымбат қазынамыз – тәуелсіз Қазақ
станды көзіміздің қара шығын
дай сақтап және ұрпақтары мыз ға 
аманаттап, «Мәңгілік Ел» құнды
лықтарын қастерлеу болуы тиіс.

Қымбат ИСМАНОВА, 
еңбек ардагері, педагогика 

саласының үздігі
ПЕТРОПАВЛ

болашағымыз – бірлікте!

Парламенттің қос пала
та сының бірлескен отыры
сында қабылданған Деклара
ция Тәуелсіз елімізде санау лы 
уақытта атқарылған ұшан
теңіз жұмыстарды айшық
тай тын тарихи құжат ретінде 
баршаның ризашылық сезімін 
туғызды деп ойлаймын.

Ғасырлар бойына аңсаған, 
ұлттың ұлы тұлғалары мұрат 
еткен Тәуелсіздік біздің қолы
мызға қонып, азат ел ретінде 
әлемге танылғанымызға ши рек 
ғасыр толды. Кеңес Одағы нан 
бөлініп шық қан жас мемлекет осы ара лық та 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың басшы
лығымен аса зор жетістіктерге жетті. Халық 
қашанда тату лықты, бейбіт заманды мұрат 
еткен Елбасы маңына топтасты. «Төртеу 
түгел болса төбедегі келеді» деген қағиданы 
тұтынды. Ал Елбасы ел сенімін алға сүйреп, 
мемлекетті дамыту ісінде еш аянып қалмады.

Егемендігін енді алып, шаңырағын жаңа 
көтерген Қазақстанның адамзатты жаппай 
қырғынға ұшырататын атом қаруынан 
өз еркімен бас тартуы дүние жүзін селт 
еткізген соны жаңалық еді. Елбасымыздың 
пәрменімен жабылған Семей ядролық 
полигоны миллиондаған жанның кеудесіне 
үміт отын жақты.

Біздің елімізде «Қоғамның басты бай
лығы – адам» деген бұлжымас қағида 
қалып тасты. Соның негізінде қабылданған 
түрлі мемлекеттік бағдарламалар жемісін 
беруде. Жан жадырататын көріністерді 
республикамыздың түкпіртүкпірінен, 
соның ішінде Сыр өңірінен де көптеп 

кездестіресіз.  Сүйсінер
лігі сол – мұндай игілік ті 
қадамдар тек ірі қала, об лыс 
орталықтарында ғана емес, 
алыс аудандар, шалғай ауыл 
дарда да жүзеге асуда. Бұл 
тұрғыда елжұртының ж о
ғын жоқтап, барын пайым  да
ған Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сіңір ген еңбегі 
өлшеусіз екені даусыз.

Егемен еліміздің елдігін 
көрсететін маңызды құжатта 
жас мемлекетіміздің қалып
тасу және қол жеткізген жетіс

тік тері толық қамтылған. Әрине, бұл 
кезең дерде Елба сы ның сындарлы сая саты 
арқа сында Қазақ стан экономикасы қар
қынды дамы ған, табысқа жетудің бірегей 
тәжірибесі бар саяси тұрақты мемлекет 
ретінде қалып тасты. Мемлекет басшысы 
Қазақ стан халқы бірлігін нығайтудың 
конституциялық мәртебесі бар айрықша 
институт – Қазақ стан халқы Ассамблеясын 
құрды. Ел іміз де бейбітшілік пен келісім 
барша жұртшы лықтың адамгершілік және 
әдеп нормасына айналды десек болады.

Сонымен қатар, «Мәңгілік Ел» құнды
лықтары қазақстандықтардың Тәуелсіздікті 
нығайтуға ортақ мақсатын, ортақ мүдделері 
мен болашағын біріктірді. Бұл құжат біздің 
жарқын болашақ жолында бірлігіміз мен 
ынтымағымызды көрсеткен тағы бір маңыз
ды оқиға болды.

Әлима ӘБДІХАЛЫҚОВА,
Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда 

гуманитарлық колледжінің директоры

тағылым алар тарихымыз

Еліміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін жаңа 
экономикалық қарымқатынастарды орнықтыру 
қажеттілігі туындады. Бұл үшін бірінші кезекте осын дай 
бағыттағы ұмтылыстарға жан бітіретін, әрі 
оны қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
бағдар лама ларды жүзеге асыру керектігі 
айқын көрінді. Көп кешікпей тәуелсіздіктің 
алғаш қы жылдарынан өркениетті елдер 
көшіне ілесуге жағдай жасайтын мемлекеттік 
бағ дар ламалар қабылданып, оны іске асыру 
тетігі пайдаланыла бастады. Осы арқылы 
егемен елдің үйлесімді түрде дамуына сеп
ті гін тигізетін көптеген маңызды инфра
құры  лым дық жүйелер жасақталды. Әрі бұл 
жобалар тек жоба күйінде қалып қоймай, 
қазақстандықтардың сапалы өмір сүру 
деңгейі көтерілуіне жол ашты. 

Солардың бірі әрі бірегейі – «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасы. Міне, мемлекетке де, 
елжұртқа да өте қажет бағдарлама – тәуелсіздік жыл
дары ның бір жеңісі екені Декларацияда көрсетіліпті. 
Енді осыған қатысты екіүш ауыз пікірімді ортаға сала 
кеткен ді жөн көремін. 

Өркениеттіліктің ең басты өлшемдерінің бірі – тақ
тайдай тегіс, ені мен арнасы кең, сәнді де сәулетті авто
мобиль жол дары болып табылады. Сондықтан да егемендік 
жылдары кезінде стратегиялық жобалардың қатарынан 

орын алатын осы іс жоғарыда аталған «Нұрлы жол» 
бағдарламасы арқы лы жүзеге аса бастады. Сөйтіп, еліміздің 
экономикалық әлеуе тін көтеруге тағы бір қадам жасалды.

Сөзім жалаң әрі құрғақ болмауы үшін 
жоғарыда айтылған ойтұжырымдарыма 
Ақжайық аймағынан бірер мысал келтіре 
кеткенді жөн көріп отырмын. Егер шегініс 
жасар болсақ, тәуел сіздік таңы атқан кезде 
республи камыз дағы жол инфрақұрылы
мы ең артта қалып қойған өңірлердің бірі 
– Батыс Қазақстан облысы десем, қате
леспейтін шығармын. Тіпті мұнда өтпелі 
кезең мен тәуелсіздіктің бұдан кейін гі 
жыл дарында да автомобиль жолдары сала
сында ұзақ уақыттан бері қор даланып қалған 
проблемалар сеңі сөгіл мей тіресіп жатты. 
Қазіргі күнге дейін облыс та жергілікті және 
республикалық ма ңызы бар жолдардың тек 

26 пайызы ғана қанаға ттанар лық жағдайда екені осы 
пікірімнің басты бір дәлелі. 

Осы ең төмен көрсеткішті көтеруге мемлекеттік 
«Нұрлы жол» бағдарламасының шапағаты тигенін 
қалайша айтпай тұра аламыз. Ал тәуелсіздіктің 25 жылдық 
торқалы тойы аталып өтетін биылғы мерекелі жылы 
өңірде автожолдарға күрделі жөндеулер жүргізу мен 
оны пайдалану ісіне 16 миллиард тенгеден астам қаражат 
жұмсалыпты. Еліміздің батыстағы қақпасы Орал Ресейдің 

бес бірдей облысымен шектесетінін бұған дейін айтып та, 
жазып та жүрміз. 

Шекаралас өңірлер өздерінің геоэкономикалық саясатын 
ойластырған кезде таяу шетелдермен түйісетін тұстарындағы 
автомобиль жолдарының жайкүйін жақсартуға көңіл 
аудармаса, мұның өзі елдігіміз үшін де, егемендігіміз үшін 
де үлкен сын. Өтпелі кезеңде мұны реттеудің мүмкіндігі 
бола бермегенін де жасырып қалғымыз келмейді. Дегенмен, 
кейінгі кезеңде мұндай мерейлі сәттің келгені тәуелсіздіктің 
соңғы он жылындағы қаржылық әлеуетіміздің молая 
бастағанын көрсетеді. Соның нәтижесінде Ресейдің Саратов, 
Волгоград, Самара және Астрахань губернияларымен 
шектесетін автомобиль жолдарын жөндеуге мүмкіндік туды. 
Бұл іске де «Нұрлы жол» бағдарламасының үлкен көмегі 
тигенін баса айту парыз.

Бүгінгі күні тәуелсіздіктің әкелген тартулары мен 
жемістері аз емес екендігіне барша қазақстандықтар куә. 
Соның ішінде еліміздегі автомобиль жолдары саласын да 
еңбек етіп жүрген азаматтар үшін «Нұрлы жол» бағдар ла
масының орны бөлек деп білеміз. Оның ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған Декларациясынан ойып тұрып 
орын алғаны да осы тұжырымның басты айғағы.

Марат ҚУАНШАЛИЕВ,
Батыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары  басқармасының басшысы
Батыс Қазақстан облысы

тәуелсіздіктің бір тартуы – «Нұрлы жол»

Жасампаз жылдар 
жетістігіне көңіл толады

хакім басқарған
халық озады

Талғат СҮЙІНБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

– Елбасының саяси болжамдары 
мен стратегиялық көрегендігі арқа
сында республикамыз әлемнің ең 
дамыған 30 елінің қатарынан көріну
ге құлшына бой ұрып келеді, – деген  
ҚХА Төрағасының орын басары 
Леонид Питаленко өз ойын әрі қарай 
былай сабақтады: 

– Қазақстан Республикасының 
Тұң ғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың халықара
лық бастамалары туған елімізге 
әлем дік дәрежеде аса биік бедел 
алып берді. Президентіміздің бүгін
де ғаламдық антиядролық қозғалыс
тың бірденбір мойындалған көш
басшысы саналуы да сондықтан.

Бұдан әрі биік мінберден сөз 
алған дөңгелек үстелге қатысу
шылар Қазақстан Республикасы 

Тәуел с із  д іг ін ің  25  жылдығы 
Деклара ция сын бірауыздан қызу 
қолдайтын дықтарын білдірді. 
Алматы қалалық ҚХА төрағасы
ның орынбасары Қазбек Мам
сұров мемлекет құры лы мын дағы 
Елбасының теңдес сіз еңбе гіне 
зор баға берді. Инте гра ция лық 
үдерістердің бүгінгі өмір шең іс
қимылы мен ауқымды қозғалысына 
кеңінен тоқталды.

Дүние жүзіндегі дағдарыс қыс
пағына қарамастан, Қазақстан
ның ел экономикасын тоқтаусыз 
дамытудағы Елбасының саяси рөлі 
туралы да аз айтылмады. 

Дөңгелес үстел басында Қазақ
стан Республикасы Тәуел сіздігінің 
25 жылдығы Декларациясы ел 
тарихында аса маңызды құжат деген 
бірауызды шешім қабылданды. 

АЛМАТЫ

Ел тарихындағы 
маңызды құжат
Алматыдағы Достық үйінде Қазақстан Республикасы Тәуел сіз
ді гінің 25 жылдығы Декларациясын қолдаған Қазақстан халқы 
Ассамблясының мүшелері мен Алматыдағы этномәдени бір
лестіктер басшыларының бас қосқан үлкен жиыны өтті.
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Жолдыбай БАЗАР,
«Егемен Қазақстан»

Кездесу барысында Гүлшара 
Әбдіқалықова оқушыларға Пре
зидент Нұрсұлтан Назарбаев
тың жауапты әрі күрделі қыз
меті туралы айтып берді. Сон
дайақ, Мемлекеттік хатшы 
Ел ба сының балаларға әрдайым 
қамқорлықпен қарайтынын жет
кізді. «Нұрсұлтан Назарбаев атап 
өткендей, «Балалар тәрбиесі 
– бұл болашаққа салынған ин
вестиция. Біз бұл мәселеге кел
генде осыны терең түсініп, бала
ла рымызға сапалы білім беруге 
әрдайым ұмтылу керекпіз», – 
деді Г.Әб діқалықова.

Одан әрі Мемлекеттік хатшы 
Елбасы тапсырмасына сәйкес 
рес публикада 16 Назарбаев 
зият керлік мек тебі ашылғанын, 
олар ел мек теп терінің оқу 

үрді сіне инновацияны және 
үздік халықаралық тәжірибені 
енгізетін экспериментал ды алаң 
болып табылатынын сөз етті.

Сонымен қатар, Г.Әбді қа
лықова жас ұрпаққа білім беру 
бағытында барлық жағдайлар 
қарастырылып отырғанын, 
балабақшалар, интеллектуалды 
мектептер, халықаралық бі лім беру 
мекемелері салынып, «Болашақ» 
бағдарламасы ой дағы дай жүзеге 
асырылып жат қанын атап өтті. 

«Сендер Қазақ станның бола
ша ғысыңдар. Біздің елімізде 
5,5 млн бала бар. Назар баев 
зияткерлік мектеп терін де елі
міз дің барлық өңір лерінен кел
ген үздік балаларды оқытуда. 
Сен дер өздеріңнің  мі  нез
құлық тарыңмен, оқудағы жақ
сы үл герімдеріңмен өзге құр
дастарыңа үлгі болуларың ке
рек», – деді Мемлекеттік хатшы.

Қазақстан Республикасының 
Тұң ғыш Президенті күні қарсаң
ында Алматы қаласынан келген 
Ас тананың жас қонақтары ел 
Тәуел сіздігінің қалыптасуы мен 
Ел басы Нұрсұлтан Назарбаев
тың мемлекеттің құрылуы мен 
дамуындағы рөлі, «Мәңгі лік Ел» 
жалпыұлттық патриот тық идея  сын 
ілгерілету туралы шы ғармалар жа
зып әкеліпті. Олар бұл еңбектерін 
Г.Әбдіқалықоваға тапсырды.

Кездесу үстінде оқушылар бү
гінгі Қазақстан жөнінде, елі мізде 
жас ұрпаққа жасалып жатқан 
қамқорлық тұрғысында өз ойла
рын ортаға салды. Мәсе лен, үздік 
оқушы Ғазиз Жұ маш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқа
лы саясаты арқасында елімізде 
жастарға ерекше қолдау көрсетіліп 
отырғанын айта келіп, Назарбаев 
зияткерлік мектептерінің ашы
луы талапты жас өскіндерге көп 
мүмкіндіктер беріп отырғанын, 
өзінің келешекте термоядролық 
ғылым саласын дамытқысы 
келетінін, сондайақ, қарапайым 
отбасыдан шығып, үлкен жетіс
тіктерге жеткен Елбасын өзіне үлгі 
ететінін жеткізді.

Кездесу соңында Мемлекеттік 
хатшы оқушылардың оқу да 
озат болуына және мақсат
мұраттарының жүзеге асуына 
тілектестігін білдірді.

Жиын кезінде Мемлекеттік 
хатшы Буркина Фасоның Тө
тен  ше және өкілетті елшісіне 
оның елінің Ислам ұйымының 
азықтүлік қауіпсіздігі жөніндегі 
жарғы сына қосылғандығы үшін 
ри  за шылығын білдірсе, Люксем
бург өкіліне «Нұрлы жол» бағ
да р ламасы мен Қазақстанның 
ин дустриялықинновациялық 
да му бағдарламасының екінші 
ке зеңін іске асыруға осы ел 
ком панияларының атсалысуын 
құптайтынын жеткізді. 

Сондайақ, Г.Әбдіқалықова 
Жа ңа Зеландия елшісіне агро 
өнер кәсіп саласындағы инно
ва циялық технологияларды 
транс ферттеу және Қазақстан 
ау ма ғында ауылшаруашылық 
өнім  дерін жете өңдеу бағытында 
оның елі мен ынтымақтастық 
орна ту ға еліміздің мүдделі 
екенін жеткізді. 

Г.Әбдіқалықова черно го рия
лық дипломатпен кездесуінде 
Қазақстанның Балқан өңіріндегі 

перспективалық серіктестерінің 
бірі екеніне және туризм сала сын
дағы ынтымақтастықты дамытуға 
біздің ел мүдделілік танытып 
отырғанына назар аударды.

Ал Исландия елшісімен әңгі
ме лесу барысында Мемлекеттік 
хатшы геотермалды энергетика
ны пайдаланудағы Исландияның 
көшбасшылығын ескеріп, «жа
сыл экономика» саласындағы 
ын ты мақ тастықты дамытуға 
Қа зақ  станның айрықша қызы
ғу шылық танытып отырғанын 
айтты.

Молдова елшісімен кезде
суде Г.Әбдіқалықова агро өнер
кәсіп саласы екіжақты ынты
мақ тастықтың маңызды бағыты 
болып саналатынын айта келіп, 
«Біз Қазақстан астығын Мол
доваға жеткізуге және мал шаруа
шылығы өнімін экспорттауға 
дайынбыз», – деді.

Сондайақ, Г.Әбдіқалықова 
Па рагвайдың электр қуатына 
деген қажеттілігінің шамамен 
90 пайызын жаңартылатын қуат 
көздері есебінен қамтамасыз етіп 

отырғанына назар аударып, бұл 
елдің ЭКСПО2017 көрмесіне 
қатысуы баламалы энергети
ка саласында әлемдегі үздік 
жетістіктерге жетуге мүмкіндік 
беретініне назар аударды.

Мемлекеттік хатшы Руанда 
елшісін Африка одағының 
биылғы саммитінің табысты 
өтуімен құттықтады. Ал Судан 
елшісімен әңгімелесу кезінде 
Г.Әбдіқалықова аталған ел 
«Ислам инфрақұрылымдық 
интеграциясы» жобасын іске 
асыру барысында бізге қолдау 
көрсетеді деген үмітін жеткізді.

Өз кезектерінде шет мемле
кет тердің елшілері кең ауқымды 
мә селелерге қатысты байланыс
тар ая сын кеңейтуге деген зор 
мүд деліліктің бар екенін білдірді.

Соңында Мемлекеттік хат
шы елшілерді Астана қаласында 
өте тін ЭКСПО2017 маман дан  
дырылған халықаралық көрме 
жұ мысына қатысуға шақыр ды.

Бұдан кейін елшілер БАҚ 
өкіл деріне сұхбат беріп, өздері
нің Қазақстанда дипломатиялық 
миссияларының басталғанына 
разы екендерін сөз етті, әрі 
еліміз дің 25 жыл көлеміндегі қол 
жет кіз ген табыстары тұрғысында 
өз ойларымен бөлісті.

Ләйла ЕДІЛҚЫЗЫ,
«Егемен Қазақстан»

Жиында сөз алған Мемле
кеттік хатшы Г.Әбдіқалықова: 
«Тә уел сіздік жолының ши
рек ғасырлық белесінде елі
міз әлемдік қоғамдастықта 
эко но ми касы дамыған, қазіргі 
заман ғы өркениетті мемлекет 
ретін де қалыптасты. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев белгілеген 
«Қа зақстан жолын» бірлік пен 
тұрақтылықтың айшықты үлгісі 
ретінде төрткүл дүние мойында
ды. Көпэтносты халқымыздың 
бірлігі мен ынтымағы арқасында 
елдің тәуелсіздік тұғыры бекіді. 
Бүгін де терезесі тең, керегесі кең 
тәуел сіз Қазақстанның толай
ым та быс тары мен жетістіктері 

бірбірі мен тамырласып жа
тыр»,– деді. 

Гүлшара Наушақызы, соны
мен қатар, мемлекеттік мереке – 
Тұңғыш Президент күні биылғы 
мерейлі жылы айрықша мәнге 
ие болып отырғанын, ал аталған 
көрме Қазақстан қоғамы мен 
халықаралық қоғамдастық үшін 
елеулі тарихимәдени ісшара 
екенін айтты.

Бұл күні шара қонақтарының 
назарына 8 көрме ұсынылды.  
Мәселен, «Елбасы жолы» деп 
аталған көрмеге 50ден астам 
мұрағат құжаты қойылған. Олар 
Пре зиденттің батыл бастама
ларынан және тәуелсіз елдің 
да му тарихынан сыр шертеді. 
«Тәуелсіз Қазақстан – тұғырлы 
ел» көрмесі елдің ширек ғасыр 

ішін де әлеуметтікэкономикалық 
тұрғыда қарыштап дамуының, 
әлем таныған мемлекет ретінде 
қалыптасуының, еңселі елорда
ны гүлдендірудің кезеңдерімен 
таныстырады. Мұндағы экспо
зицияға 50ге жуық фотоқұжат 
қойылыпты. Сондайақ, шара ға 
қаты сушылар Елбасы кітапхана
сындағы аса құнды 550 жинақ
пен 3 кітап көрмесі арқылы 
танысты.  Ол кітап көрме лері 
«Н. Ә. Назарбаев – Тәуел сіз Қа
зақ станның негізін қа лаушы», 
«Елбасына естелікке қол таңба», 
«Егемен елдің тәуел сіз дік шежі
ресі» деп аталған екен. Ал «Әлем 
қадірлеген Елба сы» көрмесінен  
Қазақстан Пре зидентіне шет 
мемлекеттердің берген жо ғары 
наградаларын көре аласыз. 
Мәселен, коллекцияда Ұлы
британия, Жапония, Ресей, Вати
кан, Франция, Ауғанстан, Қытай 
се кілді елдердің тарапынан ұсы
нылған 41 награда бар. 

«Ұлы Дала елі» деп аталған 
көрме де жұртшылықтың қызы
ғу  шы лығын туғызды. Онда Қа
зақ стан Суретшілер одағының 
мүшесі Нұржан Қарымсақовтың 
елдің 25 жылдағы табыстары 
мен же тістіктерін қылқаламмен 
с ө й  л е т к е н  3 6  т у ы н д ы с ы 
қойылған. 

Бұл күні, сондайақ, «Көш бас 
шылық факторы», «Парламен
таризм эволюциясы», «Бітім гер
шілік әре кет тердің жол картасы» 
се кілді фильм дердің көрсетілімі 
өтті.
–––––––––––––

Суретті түсірген 
Ерлан ОМАРОВ, 

«Егемен Қазақстан»

Және де Тәуелсіз Қазақстан 
тари хында орын алатын көптеген 
маң ызды шаралардың Парламент 
қа бырғасында өткендігіне назар 
аудартып, солардың қатар ын
да Қазақстан астанасын көші ру, 
Елбасы ұсынысы бойынша бү
гінгі күні Кеден одағы және Еу
ра зиялық экономикалық одақ тың 
құрылуымен жүзеге асқан еу
разиялық интеграция идеялары бар 
екендігін қаперге салды. 

Сондайақ, үстіміздегі жылы 
Қа  зақстан ЕАЭОға төрағалық ету
де, деді Мәжіліс Төрағасы. Осыған 
байланысты Елбасының баста
масымен 2016 жыл «ЕАЭОның 
үшінші елдермен және маңызды 
интеграциялық бірлестіктермен 
эко номикалық қатынастарды 
терең дету жылы» деп жариялан
ғаны да аталмай қалмады. Еліміз 
халықаралық беделінің жоғары 
екендігін Біріккен Ұлттар Ұйымы 
Қауіпсіздік Кеңесінің 20172018 
жылдарға тұрақты емес мүшелігіне 
сайлануы мысал бола алады. Қа
уіпсіздік Кеңесінің тарихында Ор
талық Азиядан сайланған алғашқы 
мемлекет және еліміз аталған ха
лықаралық белді ұйымның наза
рын осы өңірдің қауіпсіздігі мә
се лесіне аударуға берілген мүм
кіндік те. «Біздің ең басты идея
мыз – Орталық Азия өңірін «бей
біт шілік, ынтымақтастық және 
қауіп сіздік аймағына» айналды
ру. Біз дің өңірлік тәжірибеміз, 
сон дайақ, ЕҚЫҰ, ИЫҰ, ШЫҰ, 
АӨСШК сияқты ірі халықаралық 
ұйым дардағы төрағалығымыз 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі күн тәрті
бін де тұрған өмірлік маңызы бар 
бейбітшілік пен қауіпсіздік мәсе ле
лерін шешуде пайдасы тиетінінен 
үміттенеміз», деді Н.Нығматулин 
сөзін сабақтай түсіп. Мәжіліс 
Төрағасы реті келгенде Мемлекет 
басшысының тікелей қатысуымен 
ұлттық экономиканың тұрақты 
дамуы үшін құқықтық база 
жасалғандығын жеткізді. Қазақстан 
посткеңестік кеңістікте бірінші 
болып «Шетелдік инвестициялар 
туралы» Заңды және «Тікелей ин
вестицияларды мемлекеттік қолдау 
туралы» Заңды қабылдағандығы 
бұған жарқын дәлел. Қайта құ
ры лымдау нәтижесінде Қазақ
стан әлемдегі орнықты дамып 
отыр ған үштіктің құрамына кірсе, 
ал тартымды бола түскен қазақ
стандық экономикаға 25 жыл
дың ішінде 260 мил лиард доллар 
тікелей шетелдік инвестиция тар
тылған. Қазіргі таңда Қазақстан 
тікелей инвестицияның жалпы 
көлемі жөнінен ТМД елдері ішінде 
Ресей Федерациясынан кейінгі 
екінші орында. Н.Нығматулин 
келесі жылы Астанада өтетін 
ЭКСПО2017 халықаралық маман
дандырылған көрмесін де тілге тиек 
етті. Спикердің пайымынша, көрме 
әлемдік энергетика саласында ин
новациялар мен «жасыл экономика
ны» дамытуға қуатты серпін беруі 
тиіс. Толықтай алғанда, Қазақстан 
ең жоғары құндылығы адам, оның 
құқығы мен бостандығы болып 
табылатын азаматтарын нақты 
әлеуметтік қолдайтын және демо
кратиясы дамыған, экономикалық 
қуатты, зайырлы, құқықтық мемле
кет құрып келеді. 

  Бұдан кейін сөйлеген еліміздің 
Сыртқы істер министрі Ерлан 
Ыдырысов  б ір  кездері  көп 
ұлтты, оның үстіне экологиялық 

проб лемалары ауыртпалық салып 
отыр ған, не теңізге шыға алмай
тын, оның үстіне қуатты елдермен 
қоршалған Қазақстанның тәуел
сіздігіне төніп тұрған қауіп көп 
деп түсінік қалыптасқан кездер 
болғандығына назар аудартты. 
Осыған қарамай, еліміз табиғи 
байлықтарын дұрыс пайдалана 
отырып, экономикалық және саяси 
реформаларды жүзеге асыра білді. 
90шы жылдары көптеген пробле
малар орын алса да, Қазақстан ішкі 
жағдайға тұйықталып қалмай, мем
лекет пен ұлтты дамытуға қолайлы 
орта қалыптастыру үшін сыртқы 
саясатпен де белсенді айналыса 
бастады. Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың экономи
каны дамыту және қоғамды демо
кратияландыру жолында елімізді 
қалай бәсекеге қабілетті ету жайын 
анық білгендігін, сыртқы әлеммен 
ашықтыққа құрылған алыс және 
жақын шетелдермен өзара тиімді 
әрі өзара құрметке құрылған 
теңгерімді сыртқы саясат моделін 
қабылдау керектігін, екіншіден, 
жауапкершілігі бар әрі сенімді 
әлем азаматы ретінде жаһандық 
прогресс пен қауіпсіздікке ықпал 
ету жағын да қарастырғандығын 
ортаға салды. 

Ерлан Ыдырысов Тәуелсіздікке 
қол жеткізген 25 жыл ішінде 
еліміз Батыс пен Шығыстың ара
сын жалғаған географиялық, 
экономикалық және саяси көпір 
рөлін шынайы атқара білгендігін 
қаперге салды. Енді бұл көпірдің 
жұмыс істеуі жолында еліміз барын 
салып келеді. Сондайақ, Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық 
арсеналдан бас тартуы батыл да 
дана шешім болғандығын уақыттың 
өзі дәлелдеп берді. Семей поли го
нындағы ондаған жылдар бойғы 
жүргізілген ядролық сынақтар біз
дің ұлтымызды және Президентті, 
Қазақстанды, Орталық Азияны,  
тіпті әлемді ядролық қарудан арыл
туды жақтайтындардың қатарынан 
табылуына өзіндік оң ықпалын 
тигізген. Еліміз тек ядролық арсе
налдарын өткізіп қана берген жоқ, 
сонымен қатар, Орталық Азияны 
ядролық қарудан азат аймаққа ай
налдыру және таратпау жолында 
да тер төгіп келеді. Елбасының 
үстіміздегі жылы жария еткен 
«Әлем. XXI ғасыр» манифесі Қа
зақ станның бейбітшілік ұстаны
мын көрсетіп қана қоймай, онда 
2045 жылға қарай жұмыр жерде 
ты ныштық орнауы үшін әлемді 
ядролық қарудан арылту жөніндегі 
нақты жоспар қамтылған. Жалпы, 
Қазақстан көптеген халықаралық 
бастамалар көтеріп келеді. 

Сондайақ, халықаралық кон 
фе ренция барысында Ресей Феде 
рациясының Федералдық Жина 
лысы Мемлекеттік Думасы төр
аға сының орынбасары В.Ва сильев, 
Түрік Республика сының Ұлы Ұлт
тық Жиыны Төр аға сының орын
басары М.Хам зачеби, Финляндия 
Республи касы Парламенті төра
ғасының бірін ші орынбасары 
М.Пеккари нен, Еуропалық одақ
тың Орта лық Азия бойынша ар
найы уәкілі (Бельгия) П.Буриан, 
Дж.Хоп кинс Уни вер сите тінің Ор
талық Азия және Кав  каз бойынша 
институтының төр ағасы (АҚШ) 
Ф.Старр сөз сөй леді. 

Ресей Федерациясы Феде рал 
дық Жиналысы Мемлекеттік Ду
масы Төрағасының орынбаса
ры Владимир Васильев өз сө
зінде Қазақстан бүгінгі таңда 

халық аралық қоғамдастық лидер
лерінің бірі екендігін ерекше ата
ды. Шешен Қазақстан мен Ре сей 
тату тұрып жатқан көрші лердей 
экономикалық, әлеумет тік даму 
сияқты ауқымды мәсе ле лерді ше
шуде бірге жол тауып келе жат
қандығын, кез келген ауырт па
лықтарды бірге еңсеріп, қарымқа
тынастар стратегиялық әріптестік 
деңгейінде қалыптасып отырған
дығын жеткізді. Оның үстіне екі 
ел арасындағы өзара түсіністіктің 
жаңа деңгейге көтерілгендігіне 
2014 жылы күшіне енген ХХІ 
ғасырдағы ынтымақтастық пен 
тату көршілік қатынастар туралы 
келісім дәлел бола алады. 

В.Ва сильев сөз орайы кел
генде Қазақ стан тәуелсіздігін 
алған 25 жылдың ішінде қазіргі 
заманғы жаһандық проб лемалар 
мен қауіпсіздік және пост кеңестік 
кеңістікті құруға қа тысты сыртқы 
саясатта бел сенді бастамалар кө те
ріп келе жат қан дығын да алға тарт
ты. «Қазақ станның жетістіктері 
халықаралық қоғам дастық тарапы
нан мойындалып, Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Қауіп сіздік Кеңесінің 
тұрақты емес мүшелігіне сайла
нуы да сондық тан. Бұл ретте Ресей 
мен Қазақстан қазіргі әлемдегі 
көптеген проблемаларын шешуде 
өз ұстанымдарын үйлестіріп оты
рады. Біз өмір алды мызға қойып 
отырған барлық мәсе лелерде 
өзара ымыралы шешімдер қа
былдаймыз», деді ресейлік мейман. 

Келесі сөзді Түрік Респуб ли
касы Ұлы Ұлттық Жиыны Төр аға
сы ның орынбасары Мехмет Хам-
зачеби алды. «Н.Назарбаевтың 
көш басшылығымен Қазақстан 
Рес  публикасы тәуелсіздігін алған 
25 жыл ішінде айтарлықтай табыс
тарға қол жеткізуі үлкен ерлік бол
ды. Түркия әрқашанда өз доста
рын қолдайды және көмек қолын 
да со зуда. Қазақстанның алғаш 
тәуел сіздігін алған күнінен баста
латын ара  дағы достығымыз тамыры 
терең  ге кеткен ортақ тарихымыз бен 
мә  дени құндылықтарымыздан  бас 
тау алады», деді Мехмет Хамзачеби 
мырза. 

Қазақстанның тәуелсіздігін 
бірінші болып мойындаған елдің 
өкі лі ретінде М.Хамзачеби 2012 
жы лы жоғары деңгейде Стратегия
лық ынтымақтастық кеңесі құрыл
ғандығын тілге тиек ете келіп, ел
дер арасындағы қарымқатынастар 
стратегиялық әріптестік деңгейі не 
көтерілгендігін паш етті. Қазақ
станның халықаралық деңгей де 
тиімді саясат жүргізіп келе жат
қандығын ауызға алған мәртебелі 
мейман оның БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің тұрақты емес мүшелігіне 
қабылдануы соның жарқын мыса
лы екендігін алға тартты. Әсіресе, 
елі міздің ядролық қаруды таратпау, 
тер роризм мен экстремизмге қарсы 
күресін оң бағалап, Түркия бұл 
бағытта қолдау білдіре беретіндігін 
жет кізді. Түркияның ЭКСПО2017 
халықаралық көрмесінің нәтижелі 

өтуіне қолдау білдіретіндігін айт
қан М.Хамзачеби екі ел арасындағы 
байланыстар арта беретіндігіне 
сендірді. 

Финляндия Республикасы 
Парламенті Төрағасының бірінші 
орынбасары Маури Пеккаринен 
кезі келгенде Қазақстанның эконо
микалық дамуы айтарлықтай жедел 
әрі таңқаларлық болды. Қазақстан 
көптеген минералды ресурстары 
болғанымен де, өзге де секторлар
ды дамыта білді. Қазақстан өңірдегі 
көршілерімен жақсы қарым
қатынас орната білген маңызды 
ойыншыға айналды. Сонымен 
қатар, Қазақстан Орталық Азия 
елдері ішінде Еуропалық одақпен 
маңызды әріптес ретінде жақсы 
бай ланыс орнатты. БҰҰ ҚК тұ
рақты емес мүшелігіне сайлау 
және ЭКСПО2017 көрмесін өткі
зуді сеніп тапсыру Қазақстанды 
мой ындау дегенді білдіреді. 
Осы маңыз ды екі оқиғамен де 
Қазақстан келе сі жылы кеңінен 
әлемге танылып, тіпті, орталығына 
айналмақ. Фин ляндия тұрғындары 
фин басшысына сыйға тартылған 
жылқыдан кейін атқа міну ге деген 
әуестіктері оянды. Сон дықтан да 
екіжақты қарымқаты нас тар тек 
сый берумен ғана шектеліп қалмай, 
білім беру саласы мен техноло гия
лар ды дамытуда да, инвестиция 
мен саудада да жалғасын тауып 
келе жатыр. Фин компаниялары 
ЭКСПОның нәтижелі өтуіне өзін
дік үлестерін қосады. Адам дар 
мен ком паниялардың ара сын дағы 
ынты мақтастық тікелей әуе рейс
тердің ұша бастауымен де белсенді 
бола түспек, деді финляндиялық 
мейман.      

2015 жылдың желтоқсанында 
Қа зақстан Республикасы мен Еуро
палық одақ арасындағы кеңейтілген 
әріптестік және ынтымақтастық 
туралы келісімге қол қойылғаны 
мәлім. Бұл ретте ЕОның Орта
лық Азия жөніндегі арнайы өкілі 
Буриан Питердің мінберге кө те
ріліп, қысқаша баяндама жаса
уы алқалы жиынға қатысушылар 
тара пынан жылы қабылданды. 
Б.Пи тер өз кезегінде қысқа уақыт 
ішінде Қазақстанның толайым 
табыс тарға қол жеткізгендігін атай 
келіп, оның өңірлік және жаһан
дық деңгейде бейбітшілік пен тұ
рақтылыққа үлес қосып келе жат 
қан маңызды елдердің бірі не айнал 
ғандығын жеткізді. Мұндай қадам
дар Қазақстан мен ЕО арасын
дағы ортақ құндылықтарға құрыл
ған және халықаралық міндет те
мелерге негізделген достық қа рым
қатынастардың және ыңты мақ
тастықтың кеңейе беруіне өзіндік 
оң ықпалын тигізуде. Еуропалық 
одақ Қазақстанның экономикалық 
дамы ған елдер қатарына қосылуын 
қол дайтындығын білдірген ар
найы өкіл алда көптеген қиын дық
тардың тұрғандығын да қаперге 
алды. Бұл тұрғыдан келгенде 
нақты мақсаттарға қол жеткізу 
жо лындағы Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев ұсынған «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспары дұрыс 
шешім болған. Сондықтан да ЕО 
өз тәжірибесі мен технология
ларымен бөлісуге әзір, деген 
Б.Питер ЭКСПО2017 көрмесі 
қазақ стандық және еуропалық 
компания лар мен ғылыми инсти
туттар арасындағы әріптестікті 
дамытуға серпін беруі тиіс деген 
ойымен қорытындылады сөзін. 

Халықаралық жиында Дж.Хоп
кинс Университетінің Орталық 
Азия және Кавказ жөніндегі инс ти
тутының төрағасы Старр Фредерик 
«Қазақстан 2041: келесі 25 жылғы 
дамуының бағдары» атты қысқаша 
баяндама жасады. Америкалық 
ғалым бұл ретте қағазына да қа
рамастан сөйледі. Оның пайымын
ша, Қазақстан жетістіктерге жетуі 
үшін ең алдымен экономикасын 
әртараптандыруы қажет. Әсіресе, 
ауыл шаруашылығына ерекше ден 
қойған орынды. Астана халықаралық 
қаржы орталығын құру жобасы ба
тыл қадам екен дігін, алайда шағын 
және орта кәсіп керлерді қолдау на
зардан тыс қал мауы тиістігін де алға 
тартты. Ғалым өзінің ойын «Хан Ша
тыр» сауда ойынсауық орталығында 
орын тепкен сауда орындарының 
иесі қазақ стандықтар болуы тиісті гі 
тұр ғысындағы пайымымен нықта
ды. Орайы келгенде, ол Қазақстан 
үшін өте күшті қоғам мен мемлекет 
құ рудың уақыт талабы екендігін 
ескертті.   

Ел жетістігіне 
лайықты баға

Пленарлық отырыстан кейін конференция жұмысы 
«Қазақстандағы экономикалық және саяси реформалардың негізгі 
қорытындылары»; «Қазақстан әлем саясатында және Қазақстан: 
келешек көкжиегі» деген сессияларда жалғасын тапты. Онда 
еркін нарықтық экономика,  жүргізіліп жатқан реформалар жайы  
және өзге де мәселелер әңгіме өзегіне айналды. Ал екінші сессия-
да БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесіне сайлану, ДСҰ-ға кіру, ЕО-мен 
жаңа буын келісіміне қол қою сияқты еліміздің жүргізіп отырған 
белсенді сыртқы саясатының негіздері мен салдары жан-жақты 
талқыланды. Ал үшінші сессия жұмысында  Қазақстан мен оны 
қоршаған әлем 5, 10 және 25 жылдан кейін қандай болады, деген 
сұраққа жауап іздеді.     

Тұғырлы елдің 
жетістіктер көрмесі

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасында Тұңғыш 
Президент күніне және ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған көрмелердің ашылу рәсімі 
өтті.  Оған Мемлекеттік хатшы  Гүлшара Әбдіқалықова,  Қазақстан Республикасы Президенті 
Кеңсесінің бастығы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының 
кітапханасы директорының міндетін атқарушы Махмұт Қасымбеков,  Парламент депутатта-
ры, саяси және қоғам қайраткерлері, мемлекеттік органдардың  өкілдері қатысты. 

Үздік оқушылар 
Ақордада болды

Елшілер Сенім 
грамоталарын тапсырды

Өткен сенбіде Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнін 
мерекелеу аясында Алматы қаласындағы Назарбаев 
зияткерлік мектебінің үздік оқушыларымен кездесті.

(Соңы. Басы 1-бетте) 
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Ұлы Дала елі – Тәуелсіздіктің 25 негізі: ұлттық валюта

Жұлдызды 25 күн

Жасампаздық Жылнамасы

• 1 шілдеде Астанада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен ІІІ Астана экономикалық форумы өтті. Бұл туралы 
«Егемен Қазақстан» газетінің 2 шілде күнгі нөмірінде «Жаңа 
идеялар алаңы» тақырыбымен мақала жарияланды.
• 5 шілдеде Астанада Еуразиялық экономикалық 

қоғамдастықтың (ЕурАзЭҚ) Мемлекетаралық кеңесінің мем-
лекеттер басшылары деңгейіндегі 27-ші отырысы өтті. Оған 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты.
• 17 шілдеде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ЕҚЫҰ-ға мүше 

мемлекеттердің Сыртқы істер министрлерінің Алматыдағы 
бейресми кездесуіне қатысып, сөз сөйледі. «Лаңкестік, аштық, 
кедейшілік, экологиялық апаттар, эпидемиялар, ұлтаралық 
және дінаралық қақтығыстар – бүгінгі адамзат баласының 
бас қосып шешер, алдыңғы қатардағы түйткілді мәселесі. 
Бұлармен күрес жүргізу ЕҚЫҰ сияқты қызмет аясы көп қырлы 
және беделді институттардың бар күш-жігерін жұмсауын 
қажет етеді», – деді Елбасы өз сөзінде.
• 18 шілдеде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың шақы-

руы мен ГФР Канцлері Ангела Меркель ресми сапармен 
келді. Мемлекеттер басшыларының кездесуінде екіжақты 
ынтымақтастықты тереңдете түсу мәселелері талқыланды.
• 4 тамызда Ақордада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

азаматтардың құқын қорғаудың өзекті мәселелеріне арналған 
жиын өткізді. Басқосу барысында азаматтардың жеке ісі, мәселен, 
үлескерлердің тағдыры, қылмысқа қарсы күрес, заңдылықты 
сақтау мен құқық бұзушылықты болдырмау, азаматтардың 
кәсіпкерлік құқын сақтау секілді мәселелер сөз болды.
• 20 тамызда Президент Нұрсұлтан Назарбаев Армения 

аста насы – Ереванда өткен Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының бейресми 
саммитіне қатысты.
• 14 қыркүйекте Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

Украинаға ресми сапармен барды. Елбасы Украина Президенті 
Виктор Януковичпен кездесіп, екіжақты қарым-қатынастарды 
одан әрі дамытудың мәселелерін қарастырды.
• 16 қыркүйекте Ыстанбұлда Түркітілдес мемлекеттер 

басшыларының Х саммиті өтті. Оған Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев қатысып, сөз сөйледі.
• 8 қазанда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елімізге тұңғыш 

рет ресми сапармен келген Сербия Президенті Борис Тадичпен 
кездесті. Кездесуде екі елдің арасындағы сауда-экономикалық 
және саяси әріптестікті нығайту мәселелері талқыланды.
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Біріншіден, Елбасының еліміздің 
өркендеуіне, ел болып қалыптасуына қос қан 
үлесіне халықтың берген бағасы деп білемін. 
Өйткені, еліміздің 25 жыл дық тарихында 
ұлттық валюта да ай рықша маңызға ие. 
Бәріміз де 90-шы жылдарды есімізде жақсы 
сақтап қал дық. Ол кезде еліміздің қаржы 
жүйесі қан дай жағдайда еді, Елбасының 
өзі де сол кездегі қиындықтарды жиі айта-
ды, еске салады. Ол кезең шынымен де өте 
күрделі еді: экономиканың то лық күйреуі, 
гиперинфляция, өн ді ріс тің құлдырауы, 
жұмыссыздық, тауар лар тапшылығы, 
әлеуметтік апатия – біз осының барлығын 
өз көзімізбен көр дік, сезіндік. Сондай қиын 
кезеңде егем ендігін алып жеке шыққан 
елдің Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
стра тегиялық жоспарының негізінде 1993 
жылдың қараша айында ұлттық ва лютамыз 
– теңге айналымға шықты. През идент нақты 
қаржылық еркіндіксіз ре формалар өткізу 
мүмкін еместігін жақсы түсінді. Өйткені, 
жаңашыл, батыл реформаларсыз кез келген 
мемлекеттің дамуы мүмкін емес.

Қазіргі күнгі еліміздің әлеуметтік-
эко  номикалық дамуы, тұрақты ты ныс-
тіршілігі сол кездегі батыл жа са лған 
реформалардың барысында на қты жолға 
түсті.

Қай елде болмасын жедел инно-
ва циялық дамуға, білімге не гіздел ген 
экономикаға өтуге басты назар ау  да-
рылады. Мұндай әлеуметтік-эко но-
ми калық дамудың негізі зияткерлік 

ре с ур стар, адам капиталы және ғылымға 
бай ланысты. Біздің еліміз болса дамушы 
мемлекет, дамыған елдер қатарына қо-
сылуға ұмтылудамыз, ал оны ұзақ мер зімде 
дамытудың стратегиялық ба сымдығы 
ғылым мен инновация ар қылы келетінін 
Елбасы халыққа ар наған Жолдауларында 
үнемі айтып ке леді. Дамыған 30 елдің 
қатарына қо сы лу керектігін де әркез 
еске салады. Ел басы инноваторлар, яғни 
креативті ой лай алатын кәсіпқой эко-
номистер даяр лау қажеттігіне баса на-
зар аударды. Өйткені, креативті ойлау 
инновацияны ғана емес, экономиканы 
жос пар лау мен болжаудың стандарттық 
емес, жаңа тәсілдерін қамти алады. Яғ-
ни, экономикалық бейіндегі қазіргі за-
манғы мамандар даярлау дүниежүзілік 
та лаптарға, ғаламдық ғылым мен тә-
жі рибе сұраныстарына сәйкес келеді. 

Жа ңа білім, инновациялар мен жоғары 
тех нологиялық бизнеске негізделген 
экономика жағдайында ғылым мен адам 
капиталы басты рөл атқарады. Біз де 
әлемде күн сайын болатын өз ге ріс терден 
қалыспай, озық жүруге мүм кін дік беретін 
«креативті» экономиканы қа лыптастыру 
үшін қызмет жасаудамыз.

Бізге керегі осы. Экономиканың ай-
қын ұғымына жетуіміз қажет. Біздің С. 
То райғыров атындағы университеттің 
эко  номика және қаржы бөлімінде студент-
терге білім беру «Экономикалық бей ін-
дегі кадрлар даярлаудың білім беру бағ-
дарламаларының инновациялық, икем ді 
және стандарттық емес» тәсілдері ар-
қылы жүргізіледі. Өзім басқаратын ка-
фе драда кәсіпқой ғалымдардың мықты 
ко мандасы бар. Тіпті, тыңдаушылар ға-
на емес, оқытушылар да экономикаға 

не гіз дел ген оқу-үйрену тренингтердің пай-
далы екендігін айтады. Бұл экономикалық 
зерт теу теориясы мен практикасын байыту 
деген сөз. 

Отаншылдықтың жоғары деңгейі 
ұлт тың, жастардың жоғары бәсекеге қа-
білеттілігінен көрініс табады. 

Сингапур, Түр кия, Малайзия өздерін 
даму, өркендеу жолына түсірген бірінші 
басшыларының бейнелерін төл банкнот-
тарына шығарып құрмет көрсеткен елдер. 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында 
Мемлекет басшысының бейнесімен 
мерейтойлық банкноттың шығуы да біздің 
халықтың Нұр сұлтан Әбішұлына деген 
ерекше құрметін білдіреді. Жас буынды, 
студенттерді елге, туған жерге пат риот-
тық сезімде тәрбиелеуде де ол ерекше 
ма ңызға ие. Елбасының техникалық бі-
лім беретін жоғары оқу орындарын-
да «Барлық инженерлік мамандықтар 
үшін техникалық бейіндегі кадр лар да-
ярлау» бойынша талаптарын іс ке асы-
ру мақсатында «Креативті кә сіп керлік» 
пәні енгізілді. Экономика ка фед расының 
студенттері «Жас ғалым» бағ дар ламасына 
қатысады. Әр студенттік зерттеу жобасын 
қаржыландыру 100 мың теңгені құрайды. 
«Креативті» ой лаудың қажеттілігі жа-
старды жаңа жо ғары технологиялық 
кәсіпорындар құруға, жұмыс берушілер 
ретінде көрінуге және қаржылай тәуелсіз 
болуға үй ретеді. Экономика саласында 
білім ала т ын студенттер ғылым, білім 
және өн дірісті терең білулері қажет. 

Сәуле ҚҰНИЯЗОВА,
С.Торайғыров атындағы 

мемлекеттік университеттің 
кафедра меңгерушісі
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Біз осы орайда еліміздегі ажал 
араны болған атомға қарсы күрес 
пен азаматтық қоғамның қатар 
дүниеге келгенін айтуға тиіспіз. 
Жалпы, антиядролық қозғалыс 
– Қазақстандағы азаматтық сек-
торды құрудағы алғашқы қадам. 
«Невада-Семей» қозғалысы қара-
пайым еңбекшілер мен мем лекет-
тің бірінші тұлғаларын бірік тіре 
отырып, еліміздің та рихы н-
дағы тұңғыш үкіметтік емес 
ұйым ретінде тіркелді. Нәти-
же: қазір мемлекетімізде атом 
қуаты бейбіт мақсатта пайдала-
нылуы тиіс дегенді берік ұстан-
ған жаңа буын қалыптасты. Яғни, 
ұлттық қасірет пен сенім келе-
шекте миллиондаған қа зақ  стан-
дықтардың жүрегін біріктірді.

Семей полигонынан туған 
қайғы-кесапат сол кездегі кеңе-
стік Қазақстанның өзінде аза-
маттық сектордың құрылуына 
және тұңғыш азаматтық баста-
ма лардың пайда болуына сер пін 
берді. «Невада-Семей» анти-
ядролық қозғалысы ұра нымен 
жарылыстардан зардап шеккен 
тұрғындар ядролық қарудың 
генетикалық мутацияға алып 
келетінін айтып, халықтың көзін 
ашуға және полигонды жауып, 
зардап шеккен халыққа көмек 
көрсету туралы заң қа был дауға 
жетуді алдарына айқын мақсат 
етіп қойған еді. Президент 
Н.Назарбаевтың Жарлығымен 
оған 1991 жылы 29 тамызда қол 

жеткіздік. Дәл осы күн Ядролық 
сынақтарға қарсы іс-қимылдың 
халықаралық күні болып жа-
рияланды. Осылайша, қазақ 

халқы азаматтық сілкініс жасап 
мақсатына жетті және жаһандық 
шешім қабылдау арқылы еркін 
қоғамға алғашқы қадамын жа-
сады. 

Айта кетелік, полигоннан зар-
дап шеккен аумақ алаңы 304 мың 
шаршы шақырымға тең. Оның 
сынақ жылдарында қалдырған 
генетикалық және экологиялық 
зардабын қалай бағалауға бо-
лады? Полигон жарылыстары 
кезінде жерүсті жарылыстары 

мен газды фракциялары арқылы 
әуеге 55 радиоактивті бұлт және 
169 жерасты сынақтары жүр-
гізілді. Осы 224 жарылыс Қазақ-
станның шығыс бөлігіндегі 
аумағын түгелімен радиациялық 
улы қалдықтармен ластады.

Әлемдегі ядролық эйфори-
яны әшкерелеген ең қауіпті 
кезеңдердің бірі Чернобыль 
атом электр стансасындағы апат 
болды. Мен апатты жоюға қаты-
сушы ретінде сол кезде санамда 
үлкен бетбұрыс болғанын сездім. 
Бұл жағдай басқа адамдар сияқты 

мені де өзгертті. Чернобыль 
қасіреті де азаматтық қоғамды 
дамытуға түрткі болды. Осы 
кезеңде өз өміріміз бен келе-
шек ұрпақтың өмірі алдындағы 
азаматтық жауапкершілік сезі-
мін түсіндік. Сондықтан, сол 
уақыт та азаматтық парыз ая-
сында эко ло гиялық қозғалыстар 
мен қоғамдық ұйымдар ашыла 
бастады. Шығыс Қазақстанда да 
азаматтық белсенділіктің ұшқын-
дары пайда болды. Бүкіл ел 

бойынша азаматтық белсенділер 
эколо гия лық қауіпсіздікке, халық 
денсаулығына және қоршаған 
орта қауіпсіздігіне, азаматтар 
құқын қорғауға алаңдаушылық 
білдірді.

Қазақстанның бастан өткер-
ген тарихы антиядролық стра-
тегияның көшбасшысы болу 
құқын сыйлады. Бүгінде Мем-
лекет басшысы мен еліміздің 
саясаты экологиялық қауіп-
сіз  дікке, бейбіт атомға және 
әс  кери мақсаттағы ядролық 
жо баларды пайдаланудан бас 

тартуға бағытталған. Елбасымыз 
ұсынған антиядролық бастама-
лар көптеген елдерді қам ты ды. 
Ал Қазақстан әлемдік қо ғам-
дастыққа өзін сенімді әріптес 
ретінде танытты. 

Қазір лаңкестік шабуылдардан 
құты қашқан әлемдік қоғамдастық 
Қазақстанның, Елбасының бұл 
мәсе ледегі жоспарларының сұң-
ғы лалығын айқын сезініп, құр-
метпен қарайтын болды. Мем-
лекет басшысының манифесінде 

ядролық жойқын қарулардың 
жекелеген топтардың қолына 
түсуі қаупі тағы да саралан-
ды. Сондықтан, атомды бейбіт 
мақсатта пайдаланудың өзектілігі 
өсе түсті. ХХІ ғасырдың күрделі 
мәселелерінің бірі ядролық тер-
роризм, сондай-ақ, ядролық және 
радиоактивті материалдардың 
заңсыз айналымы болуы мүмкін. 
«Соғысты жою – адамзаттың 
күрделі өркениеттік міндеті. 
Бірақ оның баламасы жоқ», – деп 
мәлімдеген болатын қанқұйлы 
ядролық салдарларсыз әлемге 
тағы да табандылықпен ұмтылған 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстанға деген жоғары 
деңгейдегі сенім МАГАТЭ жоба-
сын жүзеге асыруда да байқалды. 
Ашық байқаудың қорытындысы 
бойынша, Қазақстан өз аумағында 
банкті орналастыруға үміткер 
бірден-бір ел атанды. 2012 жылы ма-
мыр айында МАГАТЭ делегация-
сы Астана мен Өскемен қалаларына 
келді. Делегация мүшелері Уран 
банкін орналастыруға арнап 
ұсынылған алаңдармен таныс-
қаннан кейін Үлбі металлур гиялық 
зауытын таңдады. МАГАТЭ-нің 
Төмен байытылған уран банкі 
тұжырымдамасы ерекше жағ-
дайларда ғана пайдалануға бола-
тын қосымша қор құруға негіз-
делген. Яғни, МАГАТЭ мүшесі 
– белгілі бір мемлекет сая си себеп-
салдарлармен дәстүрлі тасы мал-
даушыдан отын алуға қол жеткізе 
алмаған жағдайда аталған қор 
іске қосылады. Кез келген жаңа 
бастамалар сияқты, бұл идея да 
бірқатар сыбыс пен жорамалға 
арқау болды. Аталған мәселені 
бел сенді түрде талқылауға үкімет-
тік емес ұйымдар да атсалыс ты. 
Осы бағытта жүргізілген жеке 
зерттеулер нәтижесінде, азаматтық 
сектордың бұл жобаны қоғамның 
қабылдауын сауатты негізде 
қалыптастыруға үлес қосқанын 
айтқым келеді.

Олег ЧЕРНЫШОВ,
Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша Азаматтық 
альянстың төрағасы

ӨСКЕМЕН

Оның бір себебі, жетекші мемлекет-
тер арасындағы қара ма-қайшылықтар 
олардың ара сындағы жаңа ұзақ мерзімді 
қарсы тұрушылыққа ұласып кетпей ме 
деген алаңдаушылық тың негізсіз еместігі. 
Меніңше, адамзаттық ауқымдағы маңыз-
ды мәселелер талқыланған да, олар дың 
түйінін тарқатуға бел шеше қатысудың 
орнына, шет қалу ешқандай ақылға сый-
масы анық. Ресми биліктер арасын дағы 
осындай «салқын сызаттар» халықаралық 
ынтымақтастыққа селкеу түсірері сөзсіз. 
Сол себепті Президентіміздің «соғыстың та-
мырына балта шабу – адамзаттың ең күрделі 
өркениеттік міндеті. Бұл міндет әлемдік 
көшбасшылар тарапынан, жаһандық күн 
тәртібі нен өзге проблемалардың аясы нда 
абсолютті басымдық ретінде қарастырылуы 
тиіс», деуінде үлкен мән-мағына жатқанын 
аңғару қиын емес. 

Өзара текетірестерге соқтыратын 
оқшаулану ешқандай жақсылыққа апар-
майды. Жер бетіндегі тыныштықты 
қамтамасыз етудің бірден-бір жолы жап-
пай қырып-жоятын жойқын қарулардан 
бас тарту екенін мәлімдей отырып, 
Н.Назарбаев «ХХІ ғасыр: соғыссыз әлем» 
атты кең ауқымды бағдарлама қабылдау 
қажеттігіне ерекше екпін түсірді. Бұл ретте 
үш қағидатты алға тарта отырып, ықтимал 
қауіп-қатерді қазіргі ұлттық лидерлер мен 
саясаткерлер және олардың барлық келесі 
буындары аксиома ретінде түсінулерін 
атап көрсетті. 

Бұл жерде де бейбітшілік пен қауіпсіздік 
үшін теңдей жауапкершілік, өзара құрмет, 
ішкі іске араласпау қағидаттары жекеле-
ген тұлғаларға жүктелген. Мәліметтерге 
сүйенсек, соңғы 20 жыл бедерінде тер-
роризмге қатысты 400-ден астам оқ иға 

тіркелген. Әлемде 15700-17000 ядролық 
оқтұмсық болса, олардың көбі санау-
лы елдер иелігінде. Бұл ретте жаһандық 
антиядролық қозғалыс құру өте маңызды. 
Қазақстан осыдан ширек ғасыр бұрын 
әлемде бірінші болып Семей ядролық 
сынақ полигонын жапты. Мұндай шешім 
қабылдауға Елбасымыздың ерік-жігері 
жетті. Қазақстанның осы бастамашылдығы 
өзгелерге үлгі болса игі. Сондықтан, мен 
өзге саясаттанушылардың «қазіргі тәуелсіз 
мемлекеттердің шекаралары бұзылмайды», 
деп БҰҰ қарарында жазылуы керек» де-
ген ойларын құптаймын. Бұл мәселе 1944 
жылы Вестфаль келісімінде көтеріліп, 
тиянақталғанымен, өзгенің жеріне көз 
алартқан сепа ра тистік пиғылдағы топтарға 
қол дау тыйылмай отыр. Оған Таяу Шығыс 
елдерінде болып жатқан шиеленістер дәлел.

 Қазақстанның жаһандық бастама-
лары Ислам ынтымақтастығы ұйымы 
ХІІІ саммиті аясында да кең қолдау та-
уып, қорытынды коммюнике жобасына 

енгізілді.  Саммитке қатысушылар 
Қазақстан және Түркия басшыларының 
Ислам әлеміндегі татуластық үдерісі 
жөніндегі бірлескен декларациясын 
құптап, қақтығыстар мен даулы жай-
ларды сабырмен, ақылмен шешуге 
шақырды. Бірқатар жетек ші мұсылман 
елдері арасын дағы шиеленістердің 
күшейіп келе жатқанына алаңдаушы-
лық біл дірілді. Бір сөзбен айтқан да, 
«Әділеттілік пен бейбітші лік, бірлік пен 
ынтымақтастық үшін» тақырыбында 
өткен алқалы басқосуда Президентіміз 
ядролық қауіпсіздік мәселелеріне қатысты 
жаһандық саммитте көтерілген баста-
маларын тағы бір дәйектеп, жанталаса 
қарулану еш абырой әпермесін мәлімдеді.

 Алтай ҚОЖАХМЕТОВ,
 экономика ғылымдарының 

кандидаты, профессор

ПЕТРОПАВЛ

Антиядролық қозғалыс 
һәм азаматтық қоғам
БиылғыжылдыңбасындаВашингтонда
өткенядролыққауіпсіздікжөніндегісаммит
қазақстандықтардыңбейбітшілікбастамасынабай
сындарлысаясатынжаһанжұртынатағыпашетті.
ЕлбасыНұрсұлтанНазарбаев«Әлем.ХХІғасыр»
манифесіндеадамзатқоғамыықтималсынқатерлер
алдындатұрғанын,бұлқауіптенатомдыбейбіт
мақсаттапайдалануарқылыжолтабуғаболатынын
нақтыдәйектемелерменсөзетті.

Соғыссыз әлем – адамзат өркениетінің міндеті
ЕлбасыНұрсұлтанНазарбаевтыңядролыққарусыздануғақатысты
ұсыныстарыәлемжұртшылығыныңназарынаударыпкеледі.
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• 25 қазанда Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Брюссельде 
Белгия Корольдігі және 
Еуроодақ басшылары-
мен кездесті. Сондай-ақ, 
Елбасы осы күні НАТО-
ның Бас хатшысы Андерс 
Фог Расмуссенмен әң гі-
мелесіп, Қазақстан мен 
НАТО-ның ара сын да ғы 
қарым-қа ты нас мә се ле-
ле рін сөз етті.
• 12 қарашада Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев 
Ұжым дық қауіпсіздік 
туралы шарты ұйымы-
ның Бас хатшысы Ни-
ко лай Бордюжаны қа-
был  дады. Кездесу ба ры -
сында Н.Бордюжа Қа-
зақ станның ЕҚЫҰ-ға 
тө рағалығына жоғары 
ба ға берді.
• 18 қарашада Президент Нұрсұлтан Назарбаев Бакуде өткен Каспий маңы 

мемлекеттері басшыларының ІІІ саммитіне қатысты. 
• 19 қарашада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Португалия астанасы 

Лиссабонда өткен НАТО саммитіне қатысып, баяндама жасады. Қазақстан 
Президенті  еліміздің Ауғанстан мәселелері бойынша ЕҚЫҰ төрағалығы 
тұрғысынан шолу жасап, нақты ұсыныстар айтты. Қазақстан Президенті 
Лиссабон саммиті аясында АҚШ Президенті Барак Обамамен, АҚШ 
Мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен, Түркия Президенті Абдулла 
Гүлмен және Италия Үкіметінің Төрағасы Сильвио Берлусконимен кездесу-
лер өткізді.
• 1 желтоқсанда елордадағы Тәуелсіздік сарайында Қазақстан Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев ЕҚЫҰ-ның Астана Саммитінің отырысын ашты. ЕҚЫҰ-
ның Астана Саммиті Қазақстан үшін ғана емес, әлемдік қауымдастық үшін де 
елеулі оқиға болып тарихқа енді. «Егемен Қазақстан» газетінің 2 желтоқсан 
күнгі нөмірінде Елбасының Саммитте сөйлеген сөзі «Еуразия жүрегіндегі, қазақ 
жеріндегі үнқатысу» тақырыбымен жарияланды. Айта кетейік, бұл айтулы 
басқосудың ең басты нәтижесі – Астана Декларациясының қабылдануы болды.
• 3 желтоқсанда Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Австрия Республикасының 

Федералдық Президенті Хайнц Фишермен кездесті.
• 7 желтоқсанда Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен 

«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы» бекітілді.
• 9 желтоқсанда Мәскеуде Кеден одағы жоғары органының отырысы 

өтті. Онда Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Беларусь Президенті 
Александр Лукашенко, Ресей Президенті Дмитрий Медведев үш ел арасын-
да Біртұтас экономикалық кеңістік құру жөніндегі Декларацияға қол қойды. 
• 10 желтоқсанда Мәскеуде Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

ҰҚШҰ-ға мүше-мемлекеттер басшылары кеңесінің кезекті сессиясына 
қатысты. 
• 15 желтоқсанда Тәуелсіздік сарайында Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиналыс болды. Онда Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйледі. «Біз ЕҚЫҰ-ға төрағалық аясында өзіміздің 
іс-қимыл бағдарламамызды орындадық. Тұңғыш рет ЕҚЫҰ-ның еуразиялық 
векторы белгіленді, мұның өзі бүкіл Еуразиядағы қауіпсіздікті әлдеқайда 
берік етеді. Бұл дегеніміз – біздің еліміздің және оның әрбір азаматының 
қауіпсіздігі алдын ала ұзақ жылдарға берік болды дегенді білдіреді. Астана 
Саммиті – бұл бүкіл Қазақстанның жұлдызды сағаты. Осынау күндері мен 
өзімнің шетелдік әріптестерімнен көптеген хат-хабарлар алдым, олар Саммитті 
тамаша ұйымдастырғанымыз үшін алғыс айтуда», – деді.
• 21 желтоқсанда Астанада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның 

индустрияландыру бесжылдығының картасы шеңберінде еліміздің өңірлерінде 
2010 жылдың 2-жартыжылдығында бой көтерген 80 ірі инвестициялық 
нысанның тұсауын кесіп, Президенттің өнеркәсіп саласындағы «Алтын сапа» 
және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін әспеттейтін «Парыз» сыйлығының 
лауреаттарын марапаттау салтанатына қатысты.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАСТАМАЛАРЫ

Ғасырларға тең жылдар, 
жүзжылдықтарға тең дәуір

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК 
ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ

Жаһандық 
және өңірлік 

қауіпсіздік жүйелері 
арасындағы өзара 

ықпалдастық

Барлық елдерді 
толық және ауқымды 
ядролық сынақтарға 

тыйым салу 
туралы келісімге 
келуге шақыру

Азияда 
қауіпсіздік 

жүйесін 
құру 

БҰҰ 
Қауіпсіздік 

Кеңесінің рөлін 
күшейту

1995 
22 қазан 

Нью-Йорк 1995 
15 қараша 

Париж

1996 
14 мамыр 
Ашғабад

Еуразиялық интеграция институты дайындаған

Мира БАЙБЕК,
«Егемен Қазақстан»

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
пе даго гикалық университеті Тарих 
және құқық институты ның Тәуелсіз 
Қазақстан ның 25 жылдығына орай 
өткізген «Тәуелсіз Қазақстан және 
әлем дік қоғамдастық» атты ха-
лық аралық ғылыми-практикалық 
кон ференциясы еліміз тәуел сіздік 
алған кездегі тарихи мүмкіндікті 
қалт жібермей, ұлт құн  дылықтарын 
түгендеуге кіріс кен тарихшылар ең-
бе гіне арналды.  

«Әлемдік қоғамдастықта өзіндік 
орынға ие болған Қазақстан әлемдік 
саясаттың бір мүшесі ғана емес, бір 
субъектісі де болып үлгерді. Ішкі 
саясат жетістіктерінен сыртқы 
саясат жетістіктері  әлдеқайда 
қомақты десем,  артық айтпас 
едім. Бізге қазір сыртқы саясат 
үлкен пайда әкеліп отыр. Ресей, 
Қытай, АҚШ сияқты ірі держа-
валармен ғана емес,  Орталық 
Азия елдерімен де, Еуропамен де 
қарым-қатынасты жолға қоя білу 

кез келген мемлекет басшысының 
қолынан келе бермейтін іс», деген 
профессор Сайын Борбасов Қазақ-
станның сыртқы саясатының негізгі 
басымдықтарына тоқталып өтті. 

Тарих және құқық институты ның 
ди ректоры, профессор Болат Жұма ғұ-
лов, академик Қайрат Иса ға лиев, та-
рих ғылымдарының док торы Әзімбай 
Ғали, осы оқу орнының магистрант-
тары мен оқы тушылары, сту денттері, 
ғы лы ми ин с титуттардың, қо ғам  дық 
ұйым дар дың басшылары қатысқан 
ха  лық аралық конференция қазақ, 
орыс және ағылшын тілдерінде жүр-
гізілді. 

«Қазақта «Елу жылда ел жа-
ңа»   деген сөз бар. Біз «25 жылда 
ел жаңа» десек, артық айтпаспыз. 
Оған 90-шы жылдардан бері елі міз-
дің қаншалықты өзгергені дә лел. 
Елі  міздің әрбір азаматы қа сиет ті 
тәуелсіздіктің қадірін білуге тиіс», 
деп түйіндеді конференция жұ мы-
сын ҚазҰПУ проректоры Ғабит 
Кенжебаев.

 
АЛМАТЫ

«25 жылда ел жаңа...»

Тәуелсіздік – егемен ел болумен қатар, уақыт көшінің 
түрлі шайқалысында ұлтымыздың түйілген жүгінен су-
сып түсіп, әр өткелде шашылып қалған құнды дүние, асыл 
қазыналарымызды қайта теріп, болашаққа аманаттауға 
берілген мүмкіндік. 

Үндеуде Қазақстан Респуб ли ка сы Ұлт-
тық инженер лік ака де мияс ы жалпы жи-
налысының сал танатты сессиясына қатысу-
шы лар, халықаралық және ұлт тық ғылыми-
инженерлік қауым дас тықтардың басшыла-
ры, жетекші ға лымдар мен мамандар әлемнің 
да мы ған 30 елінің қатарына кіруді мақсат ет-
кен еліміздің индустриялық-инно ва циялық 
дамуының Мемлекеттік бағ дарламасын, 
«Қазақстан-2050» Стра те гиясын жүзеге асы-
ру жо лын дағы Қазақ стан ның орасан зор же-
тіс тіктері мен ауқымды жоспарлары өздерін 
шын қуан т атынын атап көр сетеді. Осы 
орайда «100 нақты қадам: баршаға арналған 
қазіргі за манғы мемлекет» Ұлт жоспары 
әлем дік экономика мен қаржы жүйе сін дегі 
бүкіләлемдік жағдайға сай елі міз дің өндіріс 
пен инновацияны дамытуға үлкен мүмкіндік 
беретіні көлденең тартылады. 

«Біз осы жоспарларды жү зеге а сы ру ға 
бар күш-жігері міз  ді жұ м саймыз. Осы ретте, 
Елбасы ның білім, ғылым, технология, ин -
же нерлік іс пен инновацияның дамуын тұ-
рақты қолдап, көңіл бөлгені үшін шынайы 
ризашылығымызды білдіреміз.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлем дік 
деңгейдегі мемлекет және сая си қайраткер 
ретінде жаңа Қазақ с тан мемлекеттілігінің 
негізгі ав то ры және рухтандырушысы бо лып 

та  бы лады. Тәуелсіздіктің 25 жылы ішін де 
Н.Ә.Назарбаев барлық қа зақ стандықтардың 
бір ауызды қолдауына сүйене отырып, елі-
міздің бүкіл әлем алдында беделін кө терді. 

Әлемдік қоғамдастық Қазақ стан ның 
Еуропадағы қауіп сіз дік және ынтымақтастық 
ұйымы мен Ислам ын тымақтастығы ұйымы-
на төра ға лық етуінің жоғары деңгейіне куә 
болып, біздің ел Пре зи дентінің ядролық сы-
нақ тарды тоқ тату, әлемнің көптеген аймақ-
та  рындағы қақтығыстарды реттеу жө нін дегі 
жаһандық бас тамаларын қызу қолдады», 
делінген үндеуде.

Салтанатты сессияға қа ты су  шы лар, сон-
дай-ақ, елі міз  дің бар  лық аза маттарын ха л-
қы  мыз  дың тарихи тағ дыры мен мүд де   сінің 
ортақтығын көр се те тін жә не бір мақс ат, бір 
мүд де мен Қа зақстанның бір бо ла ша ғы на 
бі рік тіретін «Мәңгілік Ел» құн д ы лық тарын 
бұлжытпай сақ тау ға, қа зақстандықтардың 
бүгінгі жә не болашақ ұрпақтарының не гізгі 
бай лы ғы – Тәуелсіздік жетіс тік терін кө-
бейтуге шақырады.

Соңында барлық қазақ стан дық тар ды 
Қазақстан Республикасы Тәу елсіз ді гі нің 
25 жылдығы Дек ла ра циясының қа былд а-
нуымен құт тықтайды. 

«Егемен-ақпарат»

Инженерлік академия 
үндеу қабылдады

Гүлайым 
ШЫНТЕМІРҚЫЗЫ,
«Егемен Қазақстан»

25 жылдық мереке аясын да 
1 қараша күні Астана қаласынан 
жолға шыққан пойыз 25 күн де-
генде 25-ші бекет – «Болашаққа» 
келіп жеткен еді. Алдымен 
Жаңаөзен қаласына ат суытқан 
оларды аталған қаланың әкімдігі 
мен тұрғындары ән-жырмен, ақ 
дәммен қарсы алды. Жаңарған 
Жаңаөзенді аралатып, қаланың 
тыныс-тіршілігімен таныстыр-
ды. 

Парламент Мәжілісінің де-
путаттары, «Қазақстан Темір 
Жолы» ҰК өкілдері, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының мүше-
лері, медицина және әлеуметтік 
сала мамандары, заңгерлер, 
өзге де мамандардан құралған 
270-ке жуық адамы бар пойыз-
ды «Болашақ» бекетінің тұр-
ғын дары да жылы қабылдап, 

мәре-сәре болды, тиісінше олар 
да тұрғындармен кездесіп, әр 
сала бойынша туындаған сауал-
дарына жауап қайтарды, дә-
рігерлер қабылдау жүргізіп, ке-
ң ес берді. 

Қарақия ауданының Бола-
шақ ауылдық округі 2012 жы-
лы «Болашақ» темір жол бекеті 

не гізінде құрылған. Еліміздің 
ке ле шегіне орайластырып 
«Бо лашақ» атанған бекет Қа-
зақстан мен Түрікменстан ше-
ка  ра сында орналасқан және 
оның олай аталуының да өзін-
дік себебі бар. Солтүстік – 
Оң  түстік халықаралық көлік 
дә лі зінің шығыс тармағы бо-
лып есеп телетін бұл бекеттің 
келе шекте халықаралық тасы-
мал-өткізгіштік әлеуеті аса зор 
болмақ. Қазақстан Рес пуб  ли-
касының Президенті Н.На зар-
баев пен Түрікменстан Рес пуб-
ли касының Президенті Г.Берд і - 
м ұхаммедовтің қа тысуымен ар-
найы ашылған бекетте қазіргі 
таңда 516 тұрғын бар. Оның 
ішінде 1 жасқа дейінгі бала-
лар саны 25 екен! Яғни, ел Тә - 

у ел сіздігінің 25 жылдық мере-
кесіне сый ретінде «бола шақ-
тық» аналар 25 баланы өмірге 
әкелген!

Тұрғындар үшін табиғи газ-
бен, ауыз сумен және электр 
қуатымен қамтылған 85 үй, 8 
екі қабатты жатақхана, 80 орын-
дық мектеп, 50 орындық ба ла -
бақша, наубайхана мен 50 адам-
дық асхана, монша, емхана жә-
не екі дүкен ашылған. Бекетте 
те мір жол желісі негізгі өндіріс 
бо лып табылады, биылғы 1 қыр-
күйекке дейін бекет арқылы 
162 пойызға жүктелген 42,7, 
мың тонна жүк экспортталса, 
150 пойыздық 56,8, мың тон-
на жүк импортталған. Болашақ 
бекетінде 292 теміржолшы жұ-
мыс жасайды, оның 117-сі осы 
бекеттің тұрғыны болса, өз-
гелері Маңғыстау облысы мен 
еліміздің басқа өңірлерінің 
азаматтары. Бекетте бюджеттік 
сала қызметкерлерін баспана-
мен қамту үшін «Қолжетімді 
баспана-2020» мемлекеттік бағ-
дарламасы аясында жобалық 
құны 58,212 млн теңгені құрай-
тын бес екі бөлмелі үй салынып 
жатыр. 

Болашақ тұрғындары қо-
ғамдық қабылдауларда тұрғын 
үй мен оны заңдастыру, ауыл-
да дәрігерлік қызмет көрсетуді 
көтеру мәселелеріне қатысты 
сұрақты алға тартты. Пойыз 

дәрігерлеріне қаралуға кел-
гендер арасында балалардың 
қарасы көбірек болды. 

– Пойыз Астанадан шық-
қан нан бері қарай тоқтаған 
барлық бекеттерде болып келе-
мін. Бүгінгі таңға дейін 80 
баланы қарадым. Көпшілік 
ата-ана балаларын майтабанға 
және ұршық ауруына қатысты 
қаратады. «Болашақтан» 1-2 са-
ғат ішінде 10 баланы қарадым. 
Құ дайға шүкір, балалардан 
алаң датарлық аурулар кезікпеді. 
«Болашақтық «бір балаға тілін 
қағып емуіне, сөй леуіне кедергі 
келтіретін тіл астындағы өскінге 
ота жасадым, – дейді ортопед-
дәрігер Әділбек Омаров. 

«Болашақтағы» шара одан 
әрі маңғыстаулықтар ұйым дас-
тырған «Болашағымыз – бір-
лікте!» атты форуммен жал-
ға сты. Форумда Маңғыстау 
об лысы әкімінің орынбасары 
Б.Нұрғазиева, «Тәуелсіз Қа-
зақстан» пойызының штаб же-
текшісі Ә.Әлпейісов бас та ған 
пойыз құрамындағы белгілі аза-
маттар, Маңғыстау об лысы н - 
дағы аудан, қала лар дың қо-
ғамдық келісім ке ңестерінің 
төрағалары мен этно мә де-
ни бірлестіктер өкіл дері құт-
тық тап, ел бір лі гіне, ты ны-
штығына және Қа зақ станның 
дамуына тілектерін жау дырды. 
Өнер паздар әсем әнмен әс-
пет теді. 

Маңғыстау облысы
––––––––––––––

Суретті түсірген 
Талант ҚҰСАЙЫН

«Тәуелсіз Қазақстан» пойызы 
«Болашақ» бекетіне аялдады  
Мемлекет басшысының тапсырмасымен тәуелсіздіктің 
ширек ғасырлық мерекесіне орай республикамыздың 
алыс түкпірлеріндегі бекеттерге аялдап, өңірлердің 
экономикалық ахуалымен, халықтың әлеуметтік 
жағдайымен танысып, оларға дәрігерлік, кәсіпкерлік, 
әлеуметтік, құқықтық, ауылшаруашылық мәселелері 
бойынша қабылдау өткізіп, сауалдарына жауап 
қайтарып, кеңес беру үшін жолға шыққан «Тәуелсіз 
Қазақстан» пойызы Маңғыстау өңірінде болды. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған жалпы жиналысының салтанат-
ты сессиясы өтіп, оған қатысушылар үндеу қабылдады. 

Нұрлыбек ДОСЫБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

«Елбасымыз бүгінде бүкіл әлем 
таныған әсем Астанамызды са-
лып, оны дүние жүзіне жарқырата 
көрсетті. Астана бүкіл өңірлеріміз 
үшін дамудың даңғыл жолына 
айналды. Сондықтан «Нұр Отан» 
партиясының астаналық филиалы 
Елбасымыздың бағдарламалары 
мен стратегиялық курсын орын-
дауда облыстық партия ұйымдары 
үшін үлгі-өнеге болуға тиіс», – де-
ген Мұхтар Абрарұлы мұндай 
міндет, әсіресе, миллиондаған 
ЭКСПО қонақтарын қарсы алу 
кезінде ерекше мәнге ие екендігін 
атап өтті.

Бүгінгі таңда «Нұр Отанның» 
астаналық филиалы 350 баста-
уыш партия ұйымының басын 
біріктірсе, соңғы екі жыл ішінде 
Астанадағы жетекші саяси пар-
тия мүшелерінің саны 12 195-
тен 45 501 адамға дейін артып-
ты. Мұндай деректерді жиында 

арнайы қорытынды баяндама 
жасаған партияның қалалық 
филиалы төрағасының бірінші 
орын басары Еділ Мамытбеков 
мә лімдеді. 

Сондай-ақ, партияның мұрын-
дық болуымен осы кезге дейін 5 
мыңнан астам түрлі форматтағы 
іс-шара ұйымдастырылып, оған 
400 мыңнан аса адамның қатысуы 
қамтамасыз етілген. Соның ішінде 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспары 
аясында қабылданған заңды тү-
сін діру жұмыстары бойынша 
463 кездесу өткізіліпті. Сонымен 
қатар, «Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалы «Нұрлы жол» 
инфрақұрылымды дамыту бағ-
дар ламасын жүзеге асыруды тұ-
рақты бақылау жұмыстарын да 
шебер үйлестіріп келеді. Осы мақ -
сатта мәслихаттағы партия фра к-
циясы жанынан арнайы төрт инс-
пекциялық комиссия құрылып, 
олар Астанадағы құрылыс нысан-
дарын аралап, 22 рейд жүргізген. 
Ал партияның қалалық қабылдау 

бөлмесіне соңғы екі жылдың 
ішінде 26 мыңнан астам аза-
мат көмек сұрап келген болса, 
олардың 38 пайызының мәселесі 
сол жерде оң шешімін тапқан. 
Қалғандары тиісті мемлекеттік 
органдарға жолданып, партия-
л ы қ  б а қ ы л а у ғ а  а л ы н ғ а н .

Есептік-сайлау конференция-
сын  да қызу талқыланған тағы 
бір тақырыптың бірі – таяуда 
Қазақстан Парламенті қа был  -
даған Тәуелсіздіктің 25 жыл -
дығы Декларациясы болды. 
Оған ерекше көңіл бөлу қа жет-
тігіне тоқталған Партия Тө ра-
ғасының бірінші орынбасары, 
Елбасымыз ширек ғасырда Қа-
зақстанды қуатты, біртұтас, қар-
қынды дамыған мемлекетке ай-
налдырғанын тілге тиек етті.

«Қазіргі таңда Елба сы мыз 
алдымызға Бес ин с ти ту ттық ре-
форма, «100 нақ  ты қадам» Ұлт 
жоспары, «Нұр лы жол», ин-
дустриялық-инно вациялық да-
му бағ дар ламасы, әлемнің ең 
дамыған 30 мемлекетінің қа -
та рына қо сы лу сияқты жа ңа 
ау қымды мін деттер мен мақ-
саттар қойып отыр. Біздің пар -
тиямыздың бас ты міндеті – Мем-
лекет басшысы тап сыр ма ла-
рының орындалу сапасына қатаң 
әрі тұрақты бақылау орнату бо-
лып табылады», – деді Мұхтар 
Құл-Мұхаммед.

Міндет мінсіз орындалуы тиіс
Кеше «Нұр Отан» партиясы Төрағасының 
бірінші орынбасары Мұхтар Құл-
Мұхаммедтің қатысуымен Қарулы 
Күштердің ұлттық әскери-патриоттық 
орталығында партияның Астана қалалық 
филиалының есептік-сайлау конференция-

сы өтті. Қала әкімі Әсет Исекешев жетекшілік еткен жиын-
да осы кезге дейін атқарылған шаруалардың қорытындысы 
тыңдалып, болашақта жүзеге асырылуы тиіс басым бағыттар 
айқындалды.

Дастан КЕНЖАЛИН,
«Егемен Қазақстан»

Ол қазіргі кезде 3,9 трлн теңгенің 3,5 трлн теңгесі 
заңдас тырылғанын айтты. Оның айтуынша, 2015 
жылдың соңына дейін, яғни жаңа заңнамалық түзетулерді 
енгізу уақытына дейін 425 млрд теңге заңдастырылыпты. 
Жалпы, мүлікті жария ету 8 есеге артса, ал ақша бойын-
ша 30 есеге көбейген.

Акцияға 136 мыңнан астам адам, оның ішінде ақшаны 
заң дастыру бойынша 7 мыңнан астам адам, шет елдегі 
мүлікті жария ету бойынша 283 адам қатысты.

Осыған байланысты ол 4 күннен кейін заңнамаға 
сәйкес ресімделмеген жылжымайтын мүлікті заң дас-
тыруға арналған құжаттарды әкімдіктер жа нын дағы 
комиссияларға тапсыру мерзімі 30 қарашада аяқ-
талғанын, мемлекеттік кірістер органдары арқылы жа-
рия етілетін, қалған мүлік бойынша (оның ішінде ақша), 
тиісті декларацияны тапсыру мерзімі 2016 жылғы 23 
желтоқсанға дейін болатынын атап өтті. «Яғни аталған 
мерзімдер аяқталғаннан кейін тиісті мемлекеттік 
органдардың кандай да бір құжаттарды қабылдауға, ал 
банктер жария ету мақсаты үшін шоттарды ашуға құқығы 
жоқ», деп түсіндірді вице-министр. Мүлікті жария ету 
мәселелері жөніндегі заң 2014 жылғы қыркүйектен бас-
тап күшіне енді.

Мүлікті жария етудің аяқт алуы на бір айға жақын 
мерзім қал ған дығын ескере отырып, министр лік өкілі 
ел азаматтарын өткі зіліп отырған акцияны пайдалануға 
шақырды.

3,5 трлн теңге 
заңдастырылды

Орталық коммуникациялар қызметінде 
елімізде жүргізіліп жатқан мүлікті 
заңдастыру жөніндегі акцияға қатысты 
баспасөз мәслихаты өтті. Оған Қаржы вице-
министрі Ардақ Теңгебаев қатысты. 
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Одан әрі сөз кітап автор
ларының бірі, Қазақстанның Ресей 
Феде ра ция сындағы Төтенше және 
өкілетті елшісі Марат Тәжинге 
берілді. Өзінің сөзін елші келген 
қонақтарға, әсіресе, соншалықты 
көп жиналған БАҚ өкілдеріне 
алғы сын жеткізуден бастады. Кітап 
авторларының қатарында төрт 
адам Президент Әкімшілігінің Бас
шысы, екі адам ПремьерМинистр, 
екі Мемлекеттік хатшы, төрт 
Парламент палаталарының бас
шылары, екі Қорғаныс министрі, 
екі Астананың әкімі, Бас проку
рор, ҰҚК, Жоғарғы сот Төрағасы 
бар. Қысқа сөзбен айтқанда, алты 
адам осы лауазымдарды атқарып, 
Елбасының сенімді серіктері бола 
білді. ХХ ғасырда өзінің ең жақын 
серіктері бірігіп, осындай еңбек 
жазған көшбасшы болған емес. 
Серіктерінің жазуына қарағанда, 
Н.Назарбаев көшбасшылығының 
феномені саяси лидерлерге тән 
болатын үш үлгіге негізделген. 
Нақты айтсақ, олар жеке адамдық 
қасиеттер, көшбасшылық стиль 
және өзгермелі тарихи жағдай
лар. Жеке адамдық сипаттары 
туралы жазғанда авторлар оның 
саясаткер және мемлекет т ік қай
раткер ретіндегі қалыпта суы ерте 
кезден белгілі болған дығын та
рихи мысалдармен айғақ тайды. 
Көшбасшылықтың жағдай ларға 
икемделгіштіктің тұжырым
дамасын ашқанда авторлар оны 
Қазақстанның басынан кешкен 
жағдайларымен өрнектейді. Сол 
кездердегі кейіпкердің лидерлік 
әлеуетінің қалыптасу жолы нақты 
мысалдармен нақышталған. Соның 
ішінде Қазақстан Прези ден тінің 
еу ра зиялық кеңістікте тұрақ
ты лықты сақтау, қазақстандық 
қоғам ды жаңғырту істеріне жасал
ған талдаулар оқырманды қызық
тырары сөзсіз. 

Кітаптың соңғы сөзінде ХХІ ға
сырдың екінші онжылдығындағы 
постдағдарыстық әлем жағдай
ындағы стратегиялық бағдарла
маларды жасаудағы Н.Назарбаевтың 
рөлі жанжақты ашылған. Бұл 
Қазақстан Көшбасшысының Қа
зақстан аумағымен ғана шектелмей, 
ғаламдық міндеттерді шешу, соның 
ішінде ядролық қарусыз әлем құру 
идеясын ұсынуы арқылы бүкіл
әлемнің стратегиялық болашағын 
көре алатын саясаткер екендігін 
көрсетеді, дей келіп М.Тәжин 
Наполеонның «Қысқа әрі түсініксіз 
жазыңдар» деген белгілі сөзін еске 
алды. Ұсынылып отырған кітап 
императордың бірінші ұсынысына 
дөп келе отырып, екіншісін жоққа 
шығарады, деді. 

Кітап авторларының пікірлерін 
жедел шолып өткеннің өзінде 
олардың көптеген ойлы және өзгеше 
пікірлер айтқанын көруге болады. 
Мысалы, ҚасымЖомарт Тоқаев 
халықаралық қоғамдастықтың 
білгір мамандары ТМД құрудың 
басында Н.Назарбаев тұрғанын 
біледі және оның осы қызметін 
жоғары бағалайды. Сондайақ, 
ШЫҰ да Н.Назарбаевтың күш 
салуымен өмірге келгенін біледі, 
дейді ол. Президенттің бүкіләлемдік 
а н т и я д р о л ы қ  қ о з ғ а л ы с т ы ң 
Көшбасшысы болып отырғандығын 
да дүние жүзінің танығандығын 
атап өтіпті. АӨСШК, Әлемдік 
және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
съезі сияқты форумдардың да ав
торы Н.Назарбаев екендігін автор 
нақты дәлелдермен атап өткен. 
Президенттің Қазақстан шекарасын 
шегендеу кезінде айтқан «шекараны 
таспен емес, доспен шегендеу керек» 
деген сөзін де автор ризашылықпен 
еске алған екен. Қ.Тоқаев Астанада 
ЕҚЫҰ Саммитінің өткізілуін де 
қанағатпен еске алып, ол еліміздің 
абыройын асқақтатқандығын айтып 
өтіпті. Назарбаевты К.Ататүрік, де 
Голль, Д.Сяопин, Ли Куан Ю сияқ
ты әлемдік ауқымдағы лидерлер
мен салыстыру өте орынды, дейді 
Қ.Тоқаев өзінің жазбаларында. 

Нұртай Әбіқаевтың жазғандары 
жаңа мемлекеттің қалыптасу жолы
на арналыпты. Нұрсұлтан Назарбаев 
Кеңес Одағы жылдарының өзіндеақ 
өзінің стратегиялық ойлау жүйесімен 
партиялық номенклатураға енетін 
басқалардан оқ бойы озық тұратын 
еді, дейді автор. Сонымен бірге 
оның экономикалық проблемалар
ды ашық айта алған және оларды 
шешу жолдарын көрсеткен батыл 
ұсыныстары таң қалдырғанын 
еске алады. Н.Әбіқаевтың ай
туына қарағанда, Нұрсұлтан 
Назарбаев КСРОны құлдырауға 
әкелген себептерді тереңнен 

таныған. Ал Республиканың басы
на келген сәттен бастап ол Одақты 
жаңаландыру жолдарын талмай 
ұсынып отырған. Соның ішінде 
республикалардың өзара теңдігінің 
сақталуын қамтамасыз етуді қатаң 
талап еткен. 

Н.Әбіқаевтың жазбалары нан 
Н.Назарбаевтың түрлі кикіл жің
дерді, күрделі жағдайларды еңсе
руге батыл кірісетіні және бұл істен 
нәтиже шығара алатыны да айқын 
көрінеді. Автор оның мысалда
рына бірнеше оқиғаны келтірген. 
Қазақстанның тәуелсіздік алуымен 
Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси да
рыны барынша ашылып, алға қойған 
міндеттерді тұтастай іске асыра бас
тады. Соның арқасында әлемдік сая
си картада бәсекелестікке қабілеті 
жоғары Қазақстан деген жаңа мем
лекет пайда болды, дейді автор.  

Тәуелсіз Қазақстанның жаңа 
астанасының алғашқы мэрі болған 
Әділбек Жақсыбеков өзінің қыс қа 
естелігінде жаңа қаланы тұрғы зу 
жолында Елбасымен бірге кеш
кен қиындықтарды еске алыпты. 
Президент ауа райының қолай сыз
дығынан, инфрақұрылымдардың 
жетімсіздігінен, қаржылық қам
тамасыз етудің тапшылығынан ту
ындап жатқан барлық проблемалар
ды еңсеруге қызу араласып, барлық 
қиындықтарды бірге бөліскенін жа
зады. Сонымен бірге, Елбасының 
ешқашан да оптимизмнен арыл
май, рухының жоғары болғандығы 
өзіне үлгі болғандығын жазады. 
Астананың Бас жоспарын жасағанда 
Президенттің қала құрылысы 
әлеуметтік ағза екенін айтып, қатты 
ойланып, ұзақ толғанғанын еске 
ала келіп, «біз еуразиялық қала са
ламыз, сондықтан мұнда әлемнің 
барлық түкпірінен келген адамдар 
өз үйіндей сезінуі керек» деген 
сөзін айтады. Елбасы іскерлігінің 
нақты мысалдары қатарында 
Ә.Жақсыбеков Астананы электр 
қуатымен жабдықтау ісінің тұйыққа 
тірелген кезінде көргенін сипаттай
ды. Президент жағдайды тез бол
жап, ең оңтайлы шешімді ұсынды. 
Соны іске асырудың арқасында 
Астанаға тез арада электр қуаты 
берілді, дейді ол.  

Жоғарғы сот Төрағасы Қайрат 
Мәми Президенттің Тәуелсіз елдің 
сот құқықтық жүйесін қалып тас
тырудағы зор еңбектеріне тоқта
лыпты. Еліміз Тәуелсіздік алған нан 
кейін барынша қысқа мер зім ішінде 
негізгі мемлекеттік құ қық тық инс
титуттар мен заңнаманы реформа
лау қажет болды, деп еске алады 
ол. Автор сол кездегі Н.Назар
баевтың рөліне тоқталып, алғаш қы 
Конституцияны жасаудағы оның 
еңбегіне баға беріп өтіпті. Пре зи
денттің сот жүйесінің еркіндігін 
қамтамасыз етуді үнемі назарда 
ұстап, оны іске асыруға сіңірген 
еңбегіне жоғары баға берілген.

Парламент Мәжілісінің Төр
ағасы Нұрлан Нығматулиннің жаз
баларында Қазақстан дамуының 
түрлі кезеңдеріндегі сайлау науқаны 
жұмысының қызықты оқиғаларына 
шолу жасалған. Осы оқиғалардың 
түрлі тарихи материалдары оқырман 
назарына ұсынылған. Сонымен 
қатар, Н.Нығматулин Президенттің 
қоғам сұраныстарына дәлмедәл 
жауап табатын алымдығын атап 
өтеді. Барлық реформалар бірнеше 
жыл кейін болатын болашақтағы 
талаптарға жауап береді, дейді ол. 
Міне, сондықтан да қазақстандықтар 
Мемлекет басшысына үнемі карт 
бланш беріп, оның барлық баста
маларын қолдайды. Президенттік 
сайлаулардың жиырма бес жылдағы 
өзгермейтін нәтижелері осыны 
көрсетеді, дейді автор. 

Иманғали Тасмағамбетовтің 
жаз басында Нұрсұлтан Әбіш
ұлының экономикалық күрделі 
мәселелерді шешудегі тапқырлық, 
көрегендік қырлары көрінген. 

Мысал ретінде, И.Тасмағамбетов 
Елбасының құпия валюталық қор 
құрғандығының қандай пай да 
келтіргенін айтады. Осы қор дың 
қаражаты елді 1997 жылы Үкі
меттің зейнеткерлерге 480 мил
лион доллар қарыз болып қал
ғанында және 1998 жылы әлемдік 
қар жылық дағдарыс болғанда 
құтқарған екен. Сонымен қатар, 
И.Тас мағамбетовтің жазғандары 
Н.Назар баевтың көп қырлы, жан
жақты тұлға екендігін аша түседі. 
Ол көбінесе тарихи категория
лармен ойланып, қазақ халқының 
рухани байлығына үлкен на
зар аударады. Соның арқасында 
мемлекеттік «Мәдени мұра» 
бағдарламасының қабылданып, 
іске асқандығы айтылады. Сол 
бағдарламаның арқасында қазақ 
даласындағы барлық тарихи және 
мәдени ескерткіштер жүйеленіп, 
тізбе жасалды, дейді автор. 

Кітаптың тұсаукесер рәсімінде 
Қазақстан мен Ресейдің белгілі 
мемлекет  қайраткер і  Олег 
Сосковец те сөйлеп, өзінің ойла
рымен бөлісті. Қазақстан ТМД 
елдерінің ішінде тәуелсіздік даму 
факторы болғанын дәлелдеп бер
ген мемлекетке айналып отыр, деп 
бас тады ол өзінің сөзін. Одан әрі 
Қазақстан мен Ресей арасындағы 
достық, әріптестік, экономикалық 
байланыстарға Н.Назарбаевтың 
сіңірген еңбектері айтылды. 
Сонымен қатар, Н.Назарбаевтың 
КСРОны сақтауға үлкен талпыныс 
жасағанын да жеткізді. Оның арты
нан құрылған ЕАЭОға бүгінгі та
бысты интеграциялық құрылымға 
айналғанын қанағатпен атап өтті. 
Ал кітап туралы айтқанда, оның 
келешек ұрпаққа өте табысты 
рухани азық боларын жеткізді. 
Маған бұл кітап бірден ұнады, 
өйткені, оны Президентпен қатар 
жүрген жандар шыншылдықпен 
жазған, деді ол. 

Сөз кезегі өзіне тигенде белгілі 
публицист, Н.Назарбаев туралы 
кітаптың авторы Леонид Млечин 
жинақ авторларының біразын 
білетінін, бірақ өзіне олар бұл 
пікірлерді айтпағанына өкініш 
білдірді. Сонымен бірге, ол 1991 
жылы КСРОның Премьер
Министрі Назарбаев болғанда өмір 
басқа жолмен кетер ме еді деген 
ойдың өзінің басынан кетпейтінін 
атап өтті. Мен саяси мемуарлар 
мен саяси портреттерді оқуға 
құштар адаммын. Сондықтан, 
бұл кітап маған қатты ұнап отыр. 
Бұл өзі айрықша нәрсе, мұнда 
әлі іс басында жүрген саясаткер
лер іс басындағы Президент ту
ралы жазған екен. Бұрынсоңды 
мұндай оқиғаны кездестірмеппін, 
деді ол. Мені бас кейіпкердің 
шешімшілдігі мен батылдығы 
қайран қалдырады. Мәселен, 
Жоғарғы соттың Төрағасы былай 
деп еске алады: «Президент маған 
КСРОның сот жүйесі енді бізге жа
рамайды, бізге басқа жүйе керек» 
деп қатты талап қойғанын жазады. 
Осындай Президентті құқық сала
сын білмейді деп айтуға бола ма?  
Одан әрі шешен Н.Назарбаевтың 
«Болашақ» бағдарламасымен жас 
қазақстандықтарды шет елде оқыту 
тәжірибесіне де таң қалатынын 
жеткізді. Сөзінің соңында публи
цист кітаптың табысты болғанын, 
сондықтан да, оның өмірі ұзақ бо
ларына сенім білдірді. 

Бұдан кейін де бірнеше адам 
сөйлеп, өмірге жаңа келген жи
нақ тың жарқын жолына сенім 
білдірді. Жиынды Қазақстанның 
Ресей дегі елшісі М.Тәжин қоры
тып, жиналғандарға тағы да риза
шы лығын білдірді. 

Сонымен Елбасы Н.Назарбаев 
туралы жаңа жинақ өмірге жол 
тарт ты. Кітаптың жарық көруіне 
«СамұрықҚазына» Ұлттық әл
ау қат қоры демеушілік жасапты. 

Тұлға туралы 
толымды туынды

Әлисұлтан ҚҰЛАНБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Мәжіліс Төрағасының орын
басары Владимир Божко атап 
өткендей, ауыл шаруашылығы 
– ел экономикасының маңызды 
сала ларының бірі. Жыл өткен 
сайын агроөнеркәсіп кешеніне 
баса назар аударылып келеді. 
«Қаз Агро» АҚ пен оның мекеме
лері ауыл шаруашылығы сала
сын 13 ин вестициялық бағыт бо
йынша қаржыландыруда. «Ауыл 
шаруа  шылығын қаржылық 
қолдау дың нәтижесінде 2012
2015 жыл дардың аралығында 
өндірілген өнім көлемі 1999 мил
лиард теңгеден 3307 миллиард 
теңгеге артты», – деді. В.Божко.

Ал ПремьерМинистрдің орын
басары – Ауыл шаруашылығы 
минис трі Асқар Мырзахметов Қа
зақ стан Республикасының агро
өне р кәсіптік кешенін дамыту дың 
20172021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарлама жобасын
да көзделген негізгі міндеттерге 
тоқталды. Вицепремьердің атап 
өтуінше, министрлік жүргізген 
талдау саланың дамуын тежейтін 
мынадай негізгі факторларды 
айқындады: бірінші – жеке қосалқы 
шаруашылықтар мен ұсақ шаруа 
және фермерлік қожалықтардың 
ресурсын пайдаланудың төмендігі. 

Өйткені, өндірген өнімді дай
ындау және өткізу мәселелері 
шешілмеген, ал олар сүттің, 
еттің, картоптың, жемістер мен 
көкөністердің 7090%ын өндіреді. 
Екінші – өнімді өңдеу үлесінің 
төмендігі. Қазіргі уақытта еттің, 
сүттің, жеміс пен көкөністің  
30%ы ғана өңделеді. Үшінші – би
дай өндірудің артық көлемі. Себебі, 
жыл сайынғы өтпелі қалдық 23 
млн тоннаны құрайды. Ал құ рама 
жем, арпа, жүгері, азықтық және 
майлы дақылдар өндірудің жетіс
пеушілігі өз кезегінде мал шаруа
шылығының дамуын тежейді. 

Төртінші – импорт үлесінің 
жо ғары, ал экспорт деңгейінің 
төмен болуы. Мысалы, өндіріс 
көлемі ішкі қажеттіліктерден 
асып түсетін ет, тірі мал, дәнді
бұршақты дақылдардың 5%дан 

аз көлемі экс портталады екен. 
Сондайақ, елде өндіруге бола
тын қант, көкө ніс қалбырлары, ет 
және сүт өнім дері, өсімдік майы, 
құс еті им портының үлесі жоғары. 
Ол – 40%дан 90%ға дейін бара
ды. Бесінші – аграрлық ғылымның 
әлсіздігі және аграрлық техноло
гияларды трансферттеу жүйесінің 
болмауы. Осы проблемалар 2015 
жылы 1,3 млрд АҚШ доллары 

көлеміндегі ішкі сауданың теріс 
сальдосына әкеп соққан.

А.Мырзахметов мемлекеттік 
бағдарламаның мақсаттары мен 
міндеттерінен де хабардар етті. 
«Анықталған проблемалардың 
негізінде нарықта сұранысқа ие, 
бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік 
кешеннің өнім өндіруін қамта ма
сыз ету – бағдарламаның мақсаты 
болып айқындалды, – деді ол. 
– Олар: 500 мыңнан астам жеке 
қо салқы шаруашылық пен ұсақ 
шаруа (фермер) қожалықтарына 
арналған ауыл шаруашылығы 
кооперациясы; агроөнеркәсіптік 
кешенді мемлекеттік реттеуді 
жетіл діру; агротехнологияларды 
трансферттеудің тиімді жүйе сін 
қалыптастыру; мақсатқа бағыт
талған экспорттық саясат, ор
ганикалық өнім брендін ілгерілету; 
ауыл шаруашылығы тауарын 
өн ді рушілерді барынша қамти 
оты рып, мемлекеттік қолдаудың 
тиім ділігі мен қолжетімділігі; 
мал шаруашылығының тиім 
ді лігін 40%ға, өсімдік шаруа
шылы ғының тиімділігін 30%ға, 

кәсіп орындардың өңдеу және 
жүктелу үлесін 1,3 есеге арттыру».

Вицепремьер өнімді өткізу 
мен өңдеуге арналған ауыл шаруа
шылығы кооперациясына қа
тысты мәселелерді де атады. 
Оның айтуынша, небәрі 5 жыл
дың ішінде 500 мыңнан астам 
жеке қосалқы шаруашылық пен 
ұсақ шаруа қожалықтарын ауыл 
шаруашылығы кооперациясы
на тарту жоспарланып отыр. 
Кооперативтер мынадай негізгі 
бағыттар бойынша құрылады: 
сүт, ет, жеміс және көкөністерді 
жинау. Мұндағы ерекшелік – есеп 
айырысу тікелей өндіруші коопе
ратив мүшесімен жүргізіледі, ал 
субсидияны кооператив алатын 
болады. Кооперативтер, сондай

ақ ветеринария, ұрықтандыру, 
жемшөп өндіру, агрохимия, ло
гистика және басқалар бойынша 
қызметтер көрсетеді.  

Жоғарыда аталған шаралар 
өңдеуші кәсіпорындардың жүк
телуін 30%ға арттыруға, өндіруші 
мен соңғы тұтынушы арасындағы 
сауданың үстеме бағасын 15
20%ға төмендетуге және ауылға 
ауыл шаруашылығы өнімі үшін 
қосымша шамамен 300 млрд теңге 
пайда алуға мүмкіндік береді. 

«Өнімді сыртқы нарықтарға 
ілгерілету кезінде отандық ауыл 
шаруашылығы тауарын өндіру
шілерді қолдау мақсатында 
бір мез гілде «ҚазАгроГарант» 
акцио нерлік қоғамымен және 
«KAZNEX» акцио нерлік қоғамы
мен тығыз өзара ісқимыл жасай 
отырып, «Азықтүлік келісімшарт 
компания сы» акционерлік қоғамы 
базасында Агроөнеркәсіптік ке
шендегі экспорттық орталық 
құ ру жоспарлануда», – деді 
А.Мырзахметов әрі қарай. – Құ
рылатын орта лық тың функцияла
рына ауыл шаруа шылығы тауарын 

өндіру шілерден сыртқы нарықта 
сұранысқа ие ауыл шаруашылығы 
өнімдерін – сиыр, қой, шошқа етін, 
дәндібұршақты, майлы, жеміс
көкөніс дақылдарын форвардтық 
сатып алу және экспорттық арна
лар құру, сыртқы нарықтарды тал
дау және өткізудің перспективалы 
елдері – Ресей, Қытай, Үндістан, 
Орталық Азия және Таяу Шығыс 
елдері үшін жол карталарын жа
сау, ауыл шаруашылығы тауарла
рын өндірушілердің экспорттық 
келісімшарттарын саудалық 
қаржыландыру және сақтандыру 
және «КZ ORGANIC FOOD» ша
тырлы брендтерді ілгерілету».

ПремьерМинистрдің орынба
сары, сондайақ, өсімдік шаруа
шылығы мен мал шаруашылығы 
және ауыл шаруашылығын сумен 
қам тамасыз ету, суармалы жер
лердің көлемін ұлғайту, агроөнер
кәсіп кешенін, инфрақұрылымдық 
қамтамасыз ету, тағы басқа да мә
се лелерден хабардар етті. Саланы 
мемлекеттік реттеуді жетіл діру 
аясында ғылым мен өндіріс ара
сындағы байланысты қамта  масыз 
ету бойынша ісшаралар дың 
жүзеге асыры ла тын дығына да 
тоқ талды. Сонымен қатар, ол де 
путаттар тарапынан қо йылған сұ
рақтарға нақты мәлімет тер келтіре 
отырып, жауаптар қайтарды. 

Үкімет сағатында қосымша 
баяндама жасаған Мәжілістің 
Аг рарлық мәселелер коми те
тінің төрағасы Сапархан Ома
ров Ауыл шаруашылығы минис
тр лігіне «Агроөнеркәсіп кеше
нін дамытудың мемлекеттік бағ
дарламасын» және «Агроөнеркәсіп 
кешенін мемлекеттік қолдауды 
өзгерту тәсілдерін» әзірлеуде 
бірқатар мәселелерге ерекше на
зар аудару қажеттігін атап өтті. 
Депутаттың айтуынша, олардың 
ең бастысы – мемлекеттік реттеу 
тетіктерінің тұрақтылығын және 
мемлекеттік қолдау шараларын 
қамтамасыз ету. «Мемлекеттік пре
фенциялар фермерлерге кепілдік 
болуы қажет, – деді С.Омаров. – 
Барлық мақсатты бағдарламалар 
қаржылық және материалдық 
ресурстармен толық қамтамасыз 
етілуге тиіс. Өз кезегінде «Агро
бизнес2020» бағдарламасы бо
йынша бірқатар нәтижелерге қол 
жеткізілмеудің бірденбір себебі, 
бағдарлама құралдарының толық 
қаржыландырылмауы салдарынан 
орын алғанын атап өткен жөн». 

Бұған қоса, ол ауылша руа
шылық саласына бөлінген бюд
жет қаражатын пайдалану мә
се лесіне ерекше назар аудару 
қажет екендігіне, субсидиялау 
механизмдерін автоматтандыруға, 
ветеринарлық және фито сани
тарлық қауіпсіздікті күшейтуге 
қатысты мәселелерді ортаға сал
ды.  

Кеше Парламент Мәжілісінде палата Төрағасының орынбаса-
ры Владимир Божконың төрағалық етуімен «Агроөнеркәсіптік 
кешенді мемлекеттік қолдаудың жаңа бағыттары мен отандық 
агробизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттыру перспектива-
лары» деген тақырыпта үкімет сағаты өтті. Онда Премьер-
Министрдің орынбасары – Ауыл шаруашылығы министрі 
Асқар Мырзахметов пен Мәжілістің Аграрлық мәселелер 
комитетінің төрағасы Сапархан Омаров баяндама жасады.

Аграрлық сектордың алға 
шығатын кезі алыс емес 

(Соңы. Басы 1-бетте) 

Асхат РАЙҚҰЛ,
«Егемен Қазақстан»

Стансаға жақындаған сай
ы н  е л  о р  д а  д а ғ ы  ж и ы н д а р 
дан мәлім болған мә ліметтер 
ойға орала берді. Өткен жы
лы «СамұрықЭнерго» АҚ 
басқарма төра ғасының бірінші 
орынбасары Қаныш Молдабаев 
Индустрияландыру жө нін дегі 
және «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағ дарламаларын іске асырудың 
кезекті қо рытынды жиынын
да қуаты 45 МВт бо латын 
Ерейментау ЖЭСін өндірістік 
пай далануға берудің басталғаны 
тура лы баяндаған. Көп ұзамай 
мұндағы «жасыл» энергия көзі 
ЭКСПО2017 халық аралық 
мамандандырылған көрмесінің 
қажеттіліктерін қамтитыны 
белгілі болды. 

Қонақтарды станса  ал 
дынан тосып алған ЖЭС ди
ректоры Нұрлан Сақ ә деген
нен алып мекеменің тыныс
тіршілігімен таныстыра бастады. 
«Компания негізі 2011 жылы 
ірге қалағанымен, құрылыс 
жұмыстары 2013 жылы бастал
ды. Араға тағы екі жыл салып, 
тамыз айынан жел бағандарымыз 
іске қосылды», деген Ерейментау 
ЖЭС басшысы қон  дырғылардың 
негізі Германияның «FWT» 

өндірісінде жасалғанын айт
т ы .  « Ж а б д ы қ т а р ы м ы з д ы ң 
бірсыпырасы Ук раина зауытта
рында құрастырылса, ебелектер 
Қытайда өндірілді», деді Н.Сақ.

Алпыс гектар аумаққа тарам
дала тар тылған, сегіз шақырымға 
дей ін тіз бек теле созылып жатқан 
ж е л  б а  ғ а н  д а р  д ы ң  ж ұ  м ы с ы 
стансаның шағын ғана әкім шілік 
ғимаратында басқарылады екен. 
Кең мониторлы компьютерге 
үңіліп, әл де бір сандарға назар 
салып отырған опера тор Дулат 
Кәрімовпен әңгімеміз бірден 
«жасыл» энергия тақырыбында 
өрбіді. «Ғалымдар осы ЖЭС
тің құрылысын салу үшін біздің 
өңірді бекер таңдамаған ғой. 
Жұмысымыздың барысында жел 
қай бағыттан соқса да халыққа 
пайда әкелетінін түсінетін 
болдық. Тек секундына үш мет
рден кем немесе жиырма бес мет
рден артық тұрмаса болды, шару
амыз қыза береді. Әр күн сайын 
45 МВтға дейін электр қуатын 
өндіреміз», дейді оператор. 

Көп жаймен қанықтырған 
ЖЭС директорының өндіріс істері 
жөніндегі орынбасары Ерлан 
Жақыпов. Мекеме жұмысын бүге
шүгесіне дейін білетін маман ал
дымен сандарға жүгінді. «Қон
дыр ғылардың іске қосылғанына 
бір жыл дан асып барады. Қазан 

а й ы н д а ғ ы  к ө р  с е т к і ш т е р г е 
сүйенсек, компания он бес айға 
жуық уақыттың ішінде 193 мил
лион кВт электр энергиясын 
өндірді. Негізі, жылдық қуатымыз 
– 172 миллион кВт. Яғни, жүз пай
ыз қуатында жұмыс істеп тұр», 
деді Е.Жақыпов. 

Ерейментау ЖЭС өкілінің ай
туынша, мұнда жиырма екі дана 
желбаған бар. Әрқайсысы 2050 
кВт қуаттылықта жұмыс істейді. 
Өндірілетін электр энергиясының 
барлығы дерлік ұлттық электр 
желісіне түседі. «Біздің опера
торымыз – «KEGOC» АҚ. 4000 
кВт қуатпен жұмыс істейтін 
Екібастұз ГРЭСі мен Астананың 
арасындағы желіні жалғап тұрмыз. 
Негізгі тұтынушыларымыз да бас 
шаһарда», дейді Е.Жақыпов. 

Мамандардың сөзіне сенсек, 
күні не 45 мың МВт электр энер
гиясын өн ді ретін Ерейментау 
ЖЭС шағынша ғын бес қаланы 
жарықпен қамтуға қау қарлы 
көрінеді .  Өйткені,  іргедегі  
аудан орталығының он мыңға 
тарта халқы бір күнде 9 мың МВт 
электр қуатын тұтынады. 

Алып жобаның шығыны 19 
миллиард 200 миллион теңгені 
құраған екен. Мұның 80 пайызын 
Еуразиялық даму банкі құйса, 20 
пайызы өз еліміздің қазынасынан 
қаралған. Ал құрылғылардың 
кепілдендірілген жұмыс істеу 
уақыты жиырма жылдан асады. 

«Стансамызда өндірілген 
жылдық электр энергиясын 
ГРЭСте өндіретін болсақ, жүз 
мың тонна көмір жағуға тура 
келеді. Яғни, біз бір жылда 
осынша шикізатты үнемдесек, 

ек іншіден ,  табиғатымызға 
келетін орасан залалдың алдын 
алдық», дейді мамандар. Десе 
де, желбағандардан өндірілетін 
энергияның белгіленген тарифі – 
22 теңге. Ал ГРЭСте өндірілген 
энергияның құны шамамен 1113 
теңге. Мұның себебін компания 
басшылығы былай түсіндірді: 
«Қон дыр ғылардың құны қазіргі 
таңда өте қым батқа соғып тұр. 
Оған қоса, қосалқы бөл шек тердің, 
қызметтердің, мамандарды оқы
тып, тоқытудың шығындары тағы 
бар. Әрине, осындай стансалар
ды көбейткенде және бастапқы 
шығындарды өтегенде тарифтік 
жоспар арзандайды деген ой
дамыз. Қазақстанда көмірдің 
бағасы арзан екенін ескерсек, 
әзірге қаражат үнемдей алмай
тынымыз анық». Айта кетейік, 
ЖЭС жобасына жұмсалған қаржы 
толық қуатында сегіз жыл жұмыс 
істегенде ғана қайтарылады.  

Айтпақшы, ЖЭС дирек
торының өндіріс істері жөніндегі 
орынбасары Ерлан Жақыпов 
«СамұрықЭнерго» АҚ Ерей
ментау жел паркінің қуатын 95 
МВтға дейін ұлғайтуды жоспар
лап жатқанын сүйіншіледі. «Бұл 
бастама қолға алынатын болса, 
«жасыл» энергия елімізге дендеп 
енетініне күмән кем. Өйткені, 
осы стансаның жылдық түсімі 3,8 
миллиард теңгені құраса, аудан 
бюджеті мүлік салығынан жылы
на 300 миллион теңгеге толығып 
отыр», деді станса өкілі.

Ерейментаудың «қақ ортасын 
қоныс қылған ел» енді қайдан ке
дей болсын, ырысы арта береді 
де... 

Ерейменге бардың ба, 
желбағанды көрдің бе?

Ерейментауға жақындағанда Тайбай, Малтабар ауылда-
ры тұсында әлгі ерейген таулардың ара-арасынан алып 
желбағандар менмұндалайды. Әр қондырғының биіктігі 
85 метр. Ебелектің ұзындығы 45 метр болса, бағанның 
диаметрі – 9,3 метр. Жаны бар атаулының ығырын 
шығарған жел бағандар басындағы ебелектерді тынымсыз 
айналдырып тұр. 
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Денсаулық сақтау саласындағы 
ең бір маңызды мəселе бұл – репро-
дуктивтік, яғни ұрпақ өрбіту жағ-
дайы. Медицинаның осы бағы-
тында жұмыс істегеніме 28 жыл 
болыпты. Сондықтан өз тəжірибеме 
сүйеніп, біраз жайларды сараптап, 
қорытындылауға болатын сияқты. 
Еліміз ұлан-байтақ, бірақ халық 
саны жағынан əлі де аз екендігіміз 
бəрімізге белгілі. Ендеше демо-
графиялық хал-ахуалды жақсарту, 
бедеуліктің алдын алу жəне оны 
емдеу мүмкіндіктерін жетілдіру 
негізгі мəселелердің бірі болуы 
керек. Жалпы, бұл мəселе дүние 
жүзінде барлық мемлекеттерде, 
барлық халықтарда кездеседі. 

АХАТ органдарының мəліме-
тінше, 2014 жылы елімізде 401 066 
бала туса, 2015 жылы 397 634 жаңа 
туған нəресте тіркеліпті. Осы екі 
жылды салыстырғанда, соңғы жыл-
да бала туу 3432-ге азайған. Əрине, 
бұл көрсеткіштерге əсер еткен 
əртүрлі себептер бар. Сол себеп-
тердің бірі – бала сүюге қол жеткізе 
алмау, яғни бедеулік мəселесі. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының мəліметі бойынша, 
репродуктивтік жастағы əрбір 5-6-
шы жұп бедеулік проблемасына тап 
болады, яғни бала туу жасындағы 
отбасылардың 15-20%-ы əртүрлі 
себептермен бала сүйе алмайды. 

Бедеулікке алып келетін себеп-
тер əртүрлі. Жоғарыда айтылғандай, 
көбінесе ерлер мен əйелдердің 
бұл мəселемен бетпе-бет келуіне 
өздерінің өмір сүру салты, мы-
салы ерте басталған жəне ретсіз 
жыныстық қатынастар, байқамай 
ағзаға суық тигізу салдарынан 
немесе түрлі инфекциялардан 
болатын қабыну процестерінің 
орын алуы, аборттар, дер кезінде 
медициналық көмекке жүгінбеу, 
тіпті, дұрыс тамақтанбау сияқты 
жайттар əсер етеді. Одан бөлек 
экологиялық жағдайлардың, ғы-
лыми-техникалық прогрестің əсері 
де баршылық. 

Басқа аурулар сияқты бедеу-
ліктің де алдын алуды бала кез-
ден бастаған жөн. Мəселен, бала 
кезінен уақтылы қыз баланы бала-
лар гинекологына, ұл баланы ан-
дролог дəрігеріне апарып, баланың 
ағзасының, жыныстық жүйесінің 
дұрыс дамуын, денсаулығында 
асқыну аурулардың бар-жоқтығын 
тексертіп тұру керек. Баланың 
кішкентай кезінде бедеулікке алып 
келетін кейбір аурулардың ал-
дын алуға болады. Ата-ана өсіп 
келе жатқан ұрпақты жастайы нан 
жіті бақылап, баланың денсау-
лығында қандайда бір ауыт қулар 
байқаса, бірден дəрігерге жүгінуі 
керек. Қазіргі кезде ер балалар 
14-15 жасқа толмастан махаб-
бат лəззатын татқысы келіп, 
жы ныстық қатынасқа тым ерте 
түседі. Сондықтан, ұлдарды осы 
уа қытта жіті бақылау маңызды. 
Ер те жыныстық қатынасқа түсу 
себе бінен əр түрлі созылмалы 
жыныстық ауруға шалдығып, 
бұл өз кезегінде аталық ұрықтың 
қ абынуына əкеліп, ұрпақ өрбітетін 
жасқа жеткенде белсіздікке тап 
болуы əбден мүмкін. Сонымен 
қатар, ерлердің ұрпақ жалғастыра 
алмауының тағы басқа біршама 
себептері бар. Оған еркектен 
бөлінетін сперматозоидтің аз не-
месе сапасыз болуы, аталық ұрық 
безіндегі ісік, қант диабеті, созыл-
малы жұқпалы аурулар мен басқа 
жағдайлар да əсер етеді. Бірақ ең 

бастысы, дер кезінде балаға дұрыс 
тəрбие бермегендіктен де ата-ана-
лар кейін зардабын шегіп жатады. 

Қыз балалардың да ерте жы-
ныстық қатынасқа түсіп, құрсақ 
көтеріп қалатын жағдайлары көп 
кездеседі. Ұятты болып қалғанын 
білдірмеу үшін түсік жасатып, 
өзін бедеулікке апарады. Алғашқы 
жүктілік кезінде жасалған түсіктер 
көп жағдайда əйелдің ағзасын қатты 
жарақаттайды. Əрине, бедеуліктің 
себептері əртүрлі. Оған тек түсік 
жасатқандарды ғана жатқызуға 
болмайды. Мəселен, нəзік жан-
дарда гормоналдық ауытқулар, 
эндокринді аурулар, жағымсыз 
экологиялық жағдайлар, жатыр 
түтігінің бітелуі, эндометриоз, мио-
ма, етеккірдің бұзылуы, жатыр мен 
жатыр түтікшелеріндегі патология 
тағы басқа көптеген факторлар се-
беп болады. Мұндай аурулардың 
кейбіреуі суық өту  əсерінен бо-
лады. Кейбір əйелдерде іштен туа 
біткен бедеулік те болады. Оған 
жыныс мүшелерінің, жатырдың 
жетілмей тууы – басты себеп. 
Мұндай ауытқуларды асқындырып 
жібермеу үшін қыз баланы əсіресе 
кəмелеттік жасқа толған кезден 
бастап-ақ қатты бақылауға алып, 
уақытында гинеколог дəрігерлерге 
тексертіп тұру қажет. 

Кезінде аналарымыз үйдің 
берекесін сəбилердің дауысы-
мен толтырып, 10-12 баланы дү-
ниеге əкелетін. Біздің заманда 
бұл таңқаларлық жағдай болса, о 
заманда жұрт үшін бұл қалыпты 
жағдай болатын. Ал бүгінде мұндай 
мəселені өте сирек кездестіресіз. 
Тіпті, жоқтың қасы десек бола-
ды. Табиғатынан əйелдердің ағза-
сы 6-9 балаға дейін туа алатын 
мүмкіндіктері бар. Бірақ, олар көбіне 
2-3 сəби туумен шектеледі. Алайда 
бүгінде бір баланың өзін көтере 
алмай жүргендерді көргенде, оған 
да шүкір, ХХІ ғасыр  бедеуліктің 
күш алып бара жат қан заманы 
ғой дейсің. Ол ең алдымен жас  
отба сының шайқалуына, артынан 
ерлі-зайыптылардың ажы расуына 
алып келеді. Бұл – демографияға 
кері əсер ететін биологиялық жəне 
психологиялық қасірет. 

Ішімдік ішіп, темекі шегуге, 
есірткі заттарға əуес болған жас-
тар көбіне бала табуға, дені сау 
бала тууға қабілетсіз болып келеді. 
Сондықтан ата-ана бақытына бө-
лен гісі келетін жастар жаман 
əдет  т ерден құтылып, құнарлы та-
мақ тұтынып, денсаулығына аса 
мəн беру керек. Əсіресе отбасын 
құрайын деп жатқан жастар мін-
детті түрде алдын-ала ұрпақты болу 
мүмкіндігіне көз жеткізу мақса-
тында арнайы медициналық тексе-
руден өтуі қажет.

Жалпы, «бедеу» деп қандай 
ерлі-зайыптыларды айтуға бола-
ды? Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының анықтамасы бойынша, 
егер жұп ұрпақты болуға қабілетті 
жаста болса, отбасы құрғаннан бас-
тап бір жыл бойы еш сақтанусыз 
үнемі жыныстық қатынасқа түсіп, 
нəтижесінде жүктілік болмаса, 
онда олар бедеу болып саналады. 
Ұрпақсыздық отбасы үшін өте 
ауыр психологиялық қайғы болып 
келеді, ал қоғам үшін бұл жағдай 
экономикалық жəне əлеуметтік 
салдары бар күрделі мəселе болып 
табылады.

Бүгінде əлеуметтік бедеулік де-
ген үрдіс пайда болуда. Мəселен, 
кейбір мансап қуатындарды да 

осы тізімге қосуға болады. Əрине, 
əрбір адам өз баласына жақсы 
өмір сыйлағысы келеді. Білімі са-
палы мектепке барса екен, лауа-
зымы жоғары оқу орнына түссе 
екен, өзгеден еш кем болмаса 
екен дейді. Сондықтан болса ке-
рек, бала тууды кейінге шегеріп 
қойып, алдымен аяқтан тұрып алу-
ды ойлайды. Бүгінде мұндайлар 
біздің қоғамда өте көп. Олар 35-
40 жастан асқанда балалы болу-
ды жоспарлай бастайды. Бірақ 
еркек пен əйелдің жасы ұлғайған 
сайы н ұрпақты болу мүмкіндігі 
нашарлайды. Сондықтан, мұндай 
жағдай көбіне əйелдерге алғашқы 
перзентін көтеруіне қиындық алып 
келеді. Міне, соның салдарынан 
көбісі бедеу, əйтпесе бір баламен 
қалып жатады. Осы мəселенің өзі 
демографияға кері əсерін тигізеді. 
Елдің өсу саны тежеледі. Тұрмысты 
реттейміз деп жүргенде, біраз жас ар 
уақытын зая өткізіп алып, еш қандай 
алтынға айырбастамайтын балалы 
болу бақытынан қол үзеді. 

 Шаңырақ көтеріп, артынан 
ұрпақ қалдыру – əрбір адам үшін 
бақыт жəне өмірдің негізгі мақсаты. 
Өкінішке қарай, сəбидің дауысын 
есту бақыты барлық отбасына 
бұйыр  маған. Жылдан-жылға мұн-
дай жұптардың саны өсуде. Бедеу-
лік пен белсіздік мəселесі ушығып 
барады. Сондықтан оның алдын алу 
өте маңызды.

«Бедеулік» деген диагноз өмір 
бойы бала сүю мүмкіндігі бол-
майды деген сөз емес. Оны түрлі 
жолдармен емдеуге болады. Тек 
бəрі уақытында болса болғаны. 
Бедеуліктен емделетін əйелдердің 
төрттен үші бала сүю бақытына қол 
жеткізеді. Жүкті болу мүмкіндігінің 
арнайы мерзімі немесе бір айда бола 
қояды дегенге 100 пайыз кепілдік 
жоқ. Жаратылыстың заңы бойын-
ша 20 жастағы əйелдің табиғи жүкті 
болу қабілеті 1 айға шаққанда 15-20 
пайыздай ғана болады. Бұл жер-
де ең маңыздысы, репродуктолог 
дəрігерге барып, дұрыс ем-дом 
қабылдап, балалы болуына сену, 
сол үшін барлық мүмкіндікті жасау. 

Бүгінде бедеулікті анықтаудың 
көптеген тəсілдері бар. Ең алды мен 
несеп-жыныс жүйесінде инфек-
циялардың бар жоқтығы анық талады. 
Ер адам мен əйедің қандарындағы 
гормонды тексеру керек. Əйелдің жа-
тыр түтігінің ұрықты өткізу қабілетін 
тексеру, ер азаматтың спермограмма 
– ұрығын жан-жақты зерттеп тек-
серу қажет. Репродуктивті медици-
на саласында бедеулікті емдеудің 
түр лі заманауи əдіс-тəсілдері пай-
да болды. Олар əйел мен еркектің 
бедеу лігінің себебін, емдеудің 
жол дарын анықтайды. Арнайы 
дəрігердің көмегіне жүгінбей ешбір 
адам өзінің бедеулігінің шешу жол-
дарын анықтай алмайды. Қазіргі 
таңда бедеуліктен құтылудың түрлі 
тəсілдері бар. Оған гормондық тера-
пия, жалпы дəрілік терапия, жасанды 
инсеминация, хирургиялық көмек, 
экстракорпоралдық ұрық тандыру 
жатады. 

Атам қазақ «бір бала туса, бір 
түп жусан артық шығады» деуші 
еді. Бала санының көп болуы – 
өзіңіз үшін де, еліміз үшін де үлкен 
бақыт. Адамның басты парызы – 
дені сау ұрпақты дүниеге əкеліп, 
дұрыс тəрбиелеу. Сондықтан «ел 
боламын десең, бесігіңді түзе», 
деген ғой бабаларымыз. Еліміздің 
демографиясын көркейту, ұрпақ 
жалғастыру ең алдымен, жаратқан 
иеміздің, ал одан кейін өзіміздің 
қолымызда. 

Салтанат БАЙҚОШҚАРОВА,
Қазақстан Республикасының  

Президенті жанындағы Əйелдер 
істері жəне демографиялық 

саясат жөніндегі ұлттық 
комиссияның мүшесі,

биология ғылымдарының 
докторы, «Экомед» адам 

ұрпағын өрбіту клиникасының 
ғылыми басшысы

– Махметғали Нұрғалиұлы, 
сіз 2009-2012 жылдары Білім 
жəне ғылым министрінің орын-
басары бола жүріп, респуб лика-
мыздағы мемлекеттік жастар 
саясатына жауапты болдыңыз. 
Осыған байланысты жастар 
саясатына қандай баға бере 
аласыз?

– Əлемдік тəжірибені алсақ, 
бүгін жастар саясатын ұйым-
дастыру негізгі 3 модель бойын-
ша дамып келеді: либералдық, 
континенталдық, азиялық. Ли-
бералдық модельде жастар сая-
саты жеке сала ретінде қарал-
майды. Жастар саясаты негізінен 
азаматтық қоғам арқылы іске аса-
ды. Бұл саясат жекеменшік ком-
паниялар жəне жеке адамдармен 
қаржы ландырылады.

Континенталдық модель бо-
йынша жастар саясаты жеке 
сала ретінде қарастырылады. 
Оны арнайы мемлекеттік орган 
ұйымдастырады. Қаржыландыру 
мемлекет тарапынан жүргізіледі. 
Саяси партиялар жастар саясаты-
на араласпайды. 

Азиялық модельде жастармен 
жүргізілетін жұмыс мемлекеттік 
саясаттың жетекші бағыты ретін-
де алынады. Бұл жұмыспен жеке 
мемлекеттік орган айналыса ды. 
Қазақстандық модель кон ти-
ненталдық жəне азиялық жүйе-
лердің негізгі элементтерін пай-
даланған.

Республикамыз тəуелсіздік 
алғаннан кейін 1999 жылы Жастар 
саясатының тұжырымдамасы 
қабыл данып, ол 2012 жылға 
дейін пайдаланымда болды. Бұл 
құжат өз міндеттерін орындады 
жəне заман талаптарының өзге-
руіне байланысты қазіргі күн 
уақыт сұранысына жауап бере 
алмай қалды. Негізінен 1999 
жылғы тұжырымдама оқушы 
жəне студент жастарға арнал-
ған болатын. Ал олар жалпы 
жас тардың тек қана жартысын 
(50%) құрайды. Сонымен қатар, 
екінші жартысы (қалған 50%) 
бұрынғы тұжырымдамада еске-
рілген жоқ: бұл – жұмысшы 
жастар, ауыл жастары, өзін-өзі 
ұйымдастырған жастар, марги-
налдық жастар жəне басқалар. 
Сол себептен 2012 жылы «2020 
жылға дейінгі мемлекеттік жастар 
саяса тының тұжырымдамасы 
«Қазақ стан 2020: келешекке жол» 
деп аталатын жаңа тұжырымдама 
қабылданды. Тұжырымдаманың 
негізгі өзгешелігі ол жастардың 

барлық категорияларын қамтиды.
Осы тұжырымдаманың негі-

зінде Елбасының тапсырмасымен 
2015 жылы «Мемлекеттік жас-
тар саясаты туралы» Қазақстан 
Республикасының жаңа Заңы 
қабылданды. 

– 2012 жылы қабыл данған 
Жастар саясаты тұжырым да-
ма   сының негізгі қағидалары 
қандай?

– Біріншіден, соңғы жылда-
ры жастарға арналған мынандай 
жобалар дамып келеді: «Жастар 
тəжірибесі», «Жасыл ел», «Дип-
лом мен – ауылға!», «Жастар 
кадр лық резерві», «Мемлекеттік 
қызмет мектебі», «Жастар – 
Отанға». Бүгін жастардың барлық 
категорияларын қамтып, оларды 
біріктіретін жаңа жобалар қажет. 

Екіншіден, кейінгі жылда-
ры мынандай əлеуметтік жаңару 
бағдарламалары іске асуда: «Жұ-
мыс пен қамтудың жол карта-
сы-2020», «Бизнестің жол карта-
сы-2020», «Қолжетімді тұрғын 
үй-2020», «Аймақтардың даму 
бағдарламалары». Тұжы рым дама 
жаңа мемлекеттік жас тар саясатын 
осы əлеуметтік бағ дар ламалармен 
дұрыс ұштас тыруы қажет. 
Үшіншіден, бүгін жастардың əр 
категория сына (қалалық жəне 
ауылдық жас тарға, жастардың 
этникалық топ тарына, формаль-
ды емес көш бас шыларына) нақты 
адрестік тəсілдер пайдалану қажет.

– Жастар саясатында қандай 
мəселелерді қазіргі кезеңде өте 
өзекті деп санайсыз?

– Бұндай мəселелер аз емес. 
Мысалы, Елбасы кезінде жас-
тарға арналған «əлеуметтік лиф-
тілерді» құруды тапсырды. Оның 
мысалы ретінде қабілетті жас-
тарды мемлекеттік қызметке 
тартуды жəне жастардың волон-
терлық орталықтарын құруды 
көрсетті. Ендігі кезде əр аймақта 

«əлеуметтік лифтілерді» қалай 
құрамыз жəне оның нақты меха-
низмі қандай болады деген мəсе-
лені шешу қажет. Бұл мəселе 
бүгінге дейін толық шешімін 
тапқан жоқ. 

Екіншіден, қазақстандық қо-
ғам дағы жастар саясатына д еген 
көзқарасты өзгерту ке рек. Жастар 
саясатын бір күн  дік акцияларға, 
шулы пиар-компанияларға айнал-
дыруға болмайды. Қазіргі кезде 
күн делікті, жүйелі жəне кешенді 
негізде нақты жұмыстарды іске 
асыру қажет. Сонда ғана біз жас-
тар саясатында кездейсоқ, фраг-
ментарлық іс-шараларға жол 
бермейміз. Сонымен қатар, сан 
жағынан неғұрлым көп жəне жас-
тардың барлық категориялары 
қамтылатын болады.

– Сіздің барлық уақытыңыз 
жастардың арасында өтуде. 
Университет ректорының жас-
тармен жұмыс атқарудағы не-
гізгі мақсаты неде?

– Мен жастармен кездескенде 
бір мəселені жиі айтамын. Қазақ 
халқының «адам өмірі қамшының 
сабындай қысқа» деген теңеуі 
бар. Ал, студенттік өмір бар 
болғаны 4-ақ жыл, өте қысқа сəт. 
Осы жылдарды біздің жастарымыз 
өздері үшін тиімді пайдалануға 
тиіс. «Бүгін болмаса, ертең бола-
ды» деген жастардың арасында 
«жайбасарлық» көзқарас болмау ке-
рек. Барлық нəрсені (оқу, ғылыммен 
айналысу, спортпен шұғылдану, 
университеттің қоғамдық жұмы-
сына белсене қатысу, т.б.) бірдей 
жақсы жасауға болмайды. Бірақ 
бір нəр сені басқалардан жақсы жа-
саймын деген жастарда ұмтылыс 
болуы керек.

Қазақ жастарының арасында 
дарынды жəне талантты, қабілетті 
жəне қарымды жастар көп. Сол 
əлеуетті сыртқа шығару үшін, 
халыққа паш ету үшін жастарға 
қажетті жағдайлар жасау қажет. 
Бұл – университет ректорының 
негізгі міндеттерінің бірі. Тараз 
мемлекеттік университетінде 
жылдан-жылға студенттік кон-
тингенттің сапасы жақсаруда. Оған 
дəлел, «Болашақ» бағдар ламасы 
бойынша АҚШ, Ұлы британия, 
Францияның универ ситеттерінде 
оқитын жастардың саны көбейді, əр 
жылы облыс əкімінің шығармашыл 
жастарға арналған грантын жеңіп 
алушылар, жас ғалымдардың 
мемлекеттік стипендияларын ие-
лену шілер қатары артуда.

Сонымен бірге, жыл сайын 
университеттің 10-15 студенті 
сыртқы академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы негізінде АҚШ, 
Батыс Еуропа, Орталық Азияның 
жетекші университеттерінде бір 
академиялық кезең мерзімінде 
(4 ай) дəріс тыңдайды. Бұндай 

мүмкіндікке біздің жастары-
мыз тікелей Елбасы саясатының 
арқасында жетіп отыр. Бірде-бір 
елде жастар шетелге мемлекеттік 
бюджет арқылы жіберілмейді. 
Осындай жағдай тек қана Қазақ-
станда жасалған. Бүгінгі жастар 
оны дұрыс пайдалануы қажет.

– Жалпы айтқанда, сіздің 
ойыңызша Тəуелсіздік құнды-
лықтарының жастарға тигізген 
игі ықпалы қандай?

– Тəуелсіздіктің арқасында 
жаста рымыз көптеген құнды-
лықтарға ие болды. Мысалы, біз 
басқа саяси жүйеде тəрбиелендік. 
Көп мəселелер Орталыққа (Мəс -
кеуге) қарап шешілетін. Ке ңес 
Одағы кезіндегі қазақ жас та-
рының бойында басқа ұлт тарға 
жалтақтау психологиясы, «не болса 
да, халықпен бірге көреміз» деген 
менталитет қалып тасты. Құдайға 
шүкір, Елба сымыздың жастарға де-
ген шынайы қамқорлық саясатының 
негізінде бүгінгі жастарымыз ондай 
көзқарастан арылды. Бүгінгі жас-
тарымыз алғыр, келешекке үлкен 
үмітпен қарайды. Елбасына сенеді, 
Елбасының саясатын қолдайды. 
Осы құндылықтардың барлығын 
жастарымызға тəуел сіздік беріп 
отыр. 

– Аға буын өкілі ретінде жас-
тарға қандай тілек айтар едіңіз?

– Егемен еліміздің арайлы ақ 
таңының барқытты пер десін тек 
белсенді, білімді де білікті жас-
тар ғана аша алады. Сондықтан 
да болашағы зор ай бынды Қа-
зақстанның сенім артар азаматта-
ры асқақ рухты алғыр да айбын-
ды жастар десек қателеспейміз. 
Еліміздің жастарына қай уақытта 
да үлкен сеніммен қараған Елбасы 
Н.Ə.Назарбаев өз Жолдауында: 
«Мен сіздер, бүгінгі жастар, ерек-
ше ұрпақ екендеріңізді қай та лаудан 
жалықпаймын. Сіз дер тəуелсіз 
Қазақстанда өмірге келдіңіздер 
жəне сонда ержетіп келесіздер. 
Сіздердің жастық шақтарыңыздың 
уақыты – біздің еліміздің көтерілу 
жəне гүлдену уақыты. Сіздер осы 
жетістіктер рухын жəне та быс-
қа деген ұмтылушылықты бой-
ларыңызға сіңірдіңіздер», деп атап 
көр сетті. Расында, ұлттың кемел 
келе шегіне, бүгінгі жас ұрпаққа 
артылар ең үлкен міндет – білім 
мен біліктілік жəне шынайы пат-
риоттық. Қазақстанның дамуына 
айтарлықтай үлес қосатын, тəу ел  -
сіздігіміздің тамырын терең де тіп, 
қазақ елінің атын күллі əлем ге паш 
ететін де осы – жастар! 

– Əңгімеңізге рахмет.

Əңгімелескен 
Оралхан ДƏУІТ,

«Егемен Қазақстан»

ТАРАЗ

Бала сїюден артыќ 
баќыт болмайды
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мəлімдеуі бойын-
ша, адам денсаулығына əсер ететін бірнеше факторлар бар. 
Онда адам денсаулығының 20 пайызы генетикалық, 20 пайы-
зы экологиялық факторларға жəне 10 пайызы денсаулық сақтау 
саласына байланысты, ал 50 пайызы адамның өзінің өмір сүру 
салтына тікелей қатысты делінген. Оны көпшілігіміз білеміз 
де, бірақ ескере қоймаймыз. Бүгінгі бəсекелестік, нарықтық за-
манында денсаулығымыз басты байлығымыз екенін сезіне 
де, мойындай да бермейміз. Осыған байланысты соңғы жыл-
дары қабылданған денсаулық саласындағы мемлекеттік 
бағдарламаларда адамның денсаулығына өз жауапкершілігін арт-
тыру мəселелері туралы көп айтылады.

Жастарєа жайбасарлыќ 
жараспайды
Ел ертеңінің тірегі бүгінгі жастарымыз тəуелсіздік жылдары 
өмірге келіп, білім мен тəрбие алды, азамат болып шыңдалды. 
Шынайы тəуелсіздік қазақстандық жастарға не берді? 
Тəуелсіздік құндылықтарын жастарымыз қалай пайдалану-
да? Осы бағытта М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 
университетінің ректоры Махметғали САРЫБЕКОВТІ əңгімеге 
тартқан едік.

Сатыбалды СƏУІРБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Ақтөбе қаласында ел Тəуел-
сіздігінің 25 жылдығы қарса-
ңында дəстүрлі «Жастар» балы 
өтті. Салтанатты шараға мекеме 
басшылары, музыкант, скрип-
кашы Марат Бисенғалиев, қазақ 
эстрадасының жұлдыздары, 

тележүргізушілер мен студент 
жас тар қатысты. 

Шара барысында тұңғыш рет 
облыс əкімінің 100 мың теңгелік 
«Жас Ақтөбе» облыстық жастар 
сыйлығымен ақтөбелік 25 жас 
марапатталды. «Жас Ақтөбе» 
об лыстық жастар сыйлығы 
би ы  л ғана тағайындалды. Соны-
мен қатар,  аймақ басшысы 

мүм кін дігі шектеулі дарын-
ды 10 жас ты 100 мың теңгелік 
сер ти фи каттармен марапат-
тады. Ш а раның жыл сайынғы 
ұйымдастырушыларының бірі 
– М.Оспанов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік медици-
на университеті əкімшілігі та-
рапынан ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған студенттерге 

жалпы сомасы 4 миллион теңге 
қаражат табысталды.

–  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың саясаты мен ай-
қын бағытын бағдар еткен біздің 
жалпыұлттық идеямыз – Мəңгілік 
Елге жетуде қоғамның қозғаушы 
күші, егемен елдің болашағын 
қалыптастыратын еркін ой иелері – 
жастарға патриоттық тəрбие беру. 
Қай мемлекеттің де болашағы – жас-
тар. Тəуелсіздіктің 25 жылы ішінде 
Мемлекет басшысының бастауы-
мен жастарға зор қол дау көрсетіліп 
келеді. Аз ғана уа қыттың ішінде 
Қазақстан дүние жүзіне белгілі бол-
ды. Елі міздегі барлық мемлекеттік 
бағдарламалар Ақтөбе өңірінде де 
жүзеге асуда. Қазіргі таңда 30-ға 
жуық үкіметтік емес ұйымдардың 
ұсынысымен 100-ге тарта саяси-
əлеуметтік жобалар іске қосылды. 
Əсіресе, жас мамандарға тұрғын 
үй беру, жұмыспен қамту сынды 
басқа да əлеуметтік көмектермен 
қолдауға тырысамыз, – деді облыс 
əкімі Б.Сапарбаев.

Ол 1 желтоқсан – Тұңғыш 
Президент күніне орай алғаш 
рет Астана қаласында Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың қаты-
суы мен өтетін республикалық 
жас  тар форумының делегаттары-
на сəттілік тіледі. Шараның соңы 
өнер жұлдыздарының əсем əні мен 
жастардың би кешіне жалғасты.

АҚТӨБЕ

Кеѕ ќолдау кґрсетілді

еркін елдің ертеңі толғандырар тақырып
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Уменьшение   Уставного капитала ТОО  «BEAG Development»   с 1 942 064 
011 тенге до 737 984 324 тенге,  путем  уменьшения долей участия в составе 
учредителей ТОО «BEAG Development»: Утеуова Ербоздака на сумму что 
составляет – 407 833 442,40 (четыреста семь миллионов восемьсот тридцать 
три тысячи четыреста сорок две) тенге 40 тиын. Сабырова Айдара Даненовича 
на сумму что составляет – 388 412 802,29 (триста восемьдесят восемь мил-
лионов четыреста двенадцать тысяч восемьсот две) тенге 29 тиын. И в свя-
зи с выходом из состава учредителей и полным погашением доли участия 
ТОО «Глобал Реал Менеджмент» на сумму что составляет – 407 833 442,31 
(четыреста семь миллионов восемьсот тридцать три тысячи четыреста со-
рок две) тенге 31 тиын.

ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 2016 ж. 11.11 №217 (28945) «Егемен 
Қазақстан» газетінде «ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК директоры лауазымына орналасуға 
жарияланған конкурстың болмайтындығы туралы хабарлайды. Тел: 8/717-2/ 74-23-78.

Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН РК объявляет об отмене конкурса на занятие 
должности директора РГКП «Национальный центр тестирования МОН РК», опубликованного в газете 
«Егемен Қазақстан» №217 (28945) от 11.12.2016 г. Тел.: 8/717-2/ 74-23-78.

Сельский потребительский кооператив водапользователей «Теректы Су» согасно Закона «О 
селькохозяйственных кооперативах» №372-V от 29.10.2015 г. прекращает свою деятельность.

Құрметті кәсіпкерлер!
«Атамекен» ҰКП сіздерді 
«Іскерлік байланыстар» 

жобасына қатысуға шақырады

Жоба «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау және дамытудың 
Бірыңғай бағдарламасы шеңберінде 
жүзеге асырылады: 

1 кезең. Біліктілікті арттыру және 
кәсіпкерлікті, маркетингті жүргізудің 
заманауи әдістерімен оқыту, бизнес-
әріптестерімен іскерлік байланыстарды 
орнату (шетелдік және отандық бизнес-
тренерлердің және консультанттардың) 
бойынша 3 апталық бизнес-тренингтер.

2 кезең. Шетелдегі ұқсас бейіндегі 
кәсіпорындарда 4 апталық тақырыптық 
бизнес-тағылымдамадан өту және тех-
нологиялар трансферті және жабдық 
сатып алу, тауарлардың, жұмыстар мен 
қызметтердің және т.б. өзара жеткізі лімі 
мәселелері бойынша шетелдік әріп тес-
термен  іскерлік байланыстарды орнату.

Бизнес-тренингтерге  және шетелдік 
тағылымдамаға қатысу өтеусіз негізде 
жүзеге асырылады.

Қосымша ақпарат алу үшін кәсіп-
керлердің өңірлік палаталарына немесе 
байланыс-орталыққа 59-79-60 телефо-
ны арқылы хабарласыңыз (кез келген 
қаладан қоңырау шалу тегін).

www.palata.kz  

Уважаемые предприниматели!
НПП «Атамекен» приглашает 
вас принять участие в проекте 

«Деловые связи»

Проект реализуется в рамках Единой 
программы поддержки и развития биз-
неса «Дорожная карта бизнеса 2020» и 
состоит из двух этапов:

1 этап. 3-х недельные бизнес-тренинги 
по повышению квалификации и обучение 
современным методам ведения предпри-
нимательства, маркетингу, установлению 
деловых контактов с бизнес-партнера-
ми (под руководством иностранных и 
отечественных бизнес-тренеров и кон-
сультантов).

2 этап. 4-х недельная тематическая 
бизнес-стажировка за рубежом на пред-
приятиях аналогичного профиля и уста-
новление деловых связей с иностранны-
ми партнерами по вопросам трансферта 
технологий и приобретения оборудова-
ния, взаимной поставки товаров, работ 
и услуг и т.д.

Участие в бизнес-тренингах и зару-
бежной стажировке осуществляется на 
безвозмездной основе.

За дополнительной информацией об-
ращайтесь в региональные палаты пред-
принимателей либо в контакт-центр 
59-79-60 (бесплатно из любого города).

www.palata.kz

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Әкімшіліктің қызметкері Гүлназ 
Манарбекқызы Қажиеваға анасы 

Әдия САРҚЫТБАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ ұжымы басылымның бұрынғы 
қызметкері Бақыт Балғаринаға ағасы, белгілі тарихшы-ғалым 

Көшім ЕСМАҒАМБЕТОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Көлік 
комитетінің кейбір республикалық мемлекеттік қазыналық су жолда-
ры кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру және «Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрлігінің кейбір мәселелері» тура-
лы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі 
№ 995 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 28 қарашадағы № 744 қаулысына 
сәйкес, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 
Көлік комитетінің «Атырау су жолдары кәсіпорны» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (БСН 961040000169), Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Көлік комитетінің 
«Қазақстан су жолдары» республикалық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнына қосылу жолымен кайта құрылуын хабарлаймыз.

Наразылықтар хабарлама жарияланған күннен бастап 2 ай мерзімде 
Атырау облысы, Атырау қ. А. Байжігітова көшесі, 64 мекенжайы бойынша 
қабылданады, тел. 8 (7122) 31-61-18.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 
28 ноября 2016 года № 744 «О реорганизации некоторых республиканских 
государственных казенных предприятий водных путей Комитета транс-
порта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
и внесении изменений и дополнения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 «Некоторые вопро-
сы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»», 
сообщаем о реорганизации республиканского государственного казенного 
предприятия «Атырауское предприятие водных путей» Комитета транспор-
та Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (БИН 
961040000169),  путем слияния в республиканское государственное казенное 
предприятие «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня получения данного 
уведомления, по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. А.Байжигитовой, 
64, тел. 8 (7122) 31-61-18.

«Сепе-1» ЖШС (бұдан әрі – серіктестік) серіктестік қатысушыларының ке-
зектен тыс жалпы жиналысын 30.12.2016 жылғы сағат 10.00-де «Жауапкершілігі 
шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 
22 сәуірдегі №220-І ҚР Заңының 47-бабында қарастырылған тәртіпте (бұдан әрі – 
Заң) мына мекенжайда өткізу туралы өз қатысушыларына хабарлайды: Ақмола 
облысы, Атбасар ауданы, Сепе а.  

Күн тәртібінде мынадай мәселелер қаралады:
1. «Цеснабанк» АҚ ұсынатын шартпен, 18.02.2014 ж. №120/0025-14; 13.11.2014 ж. 

№120/0344-14; 17.11.2014 ж. №120/0347-14 (бұдан әрі – займ шарттары) Банктік займ 
шарттарына, 16.10.2014 ж. №120/0025-14/1; 16.10.2014 ж. №120/0025-14/2 (бұдан 
әрі – кепілдік шарты) кепілдік үлесі туралы шартқа, 05.04.2013 ж. №120/5687-12/4   
ипотекалық шартқа, 24.09.2014 ж. №120/0025-14/3, 24.09.2014 ж. №120/0025-14/4 
ипотекалық шартқа «Цеснабанк» АҚ және «Сепе-2012» ЖШС арасында жасалған 
қосымша келісімдерді, «Цеснабанк» АҚ ұсынатын шартпен  15.02.2017 жылға 
дейін займ шарттарының қолданыстағы мерзімін ұзартуға байланысты жасалатын 
келісімдерді мақұлдау туралы.

2. Займ шарты бойынша «Цеснабанк» АҚ алдындағы өз міндеттемелерін 
серіктестіктің орындамауы/тиісті орындамауы жағдайында кепіл шарттары бойынша 
кепілге берілген/берілетін мүлікті соттан тыс сатуға құқықты   «Цеснабанк» АҚ-қа 
беру туралы.   

Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысы Заңның 45-бабының 
1-тармағындағы талаптарына сәйкес өткізіледі.

Егер сіз «Егемен Қазақстан» газетіне жарнама бергіңіз келсе, 
мына телефондарға хабарласыңыз:

Астана 37-64-48, 37-60-49. Электронды пошта: advert@egemen.kz
Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11. Электронды пошта: adv@egemen.kz

Нәзира ЖӘРІМБЕТОВА,
«Егемен Қазақстан»

Онда облыстық тілдерді да-
мыту басқармасының басшысы 
Жанболат Үмбетов сөйлеп, бір 
кездері өңірде табалдырықтан 
қарап қалған ана тіліміздің бүгінде 
қайта өркендеуі Тәуелсіздіктің 
арқасы екенін айтты. Ең алдымен 
қазақ тілі мемлекеттік тілге ай-
налды. Облыс өңіріндегі аудан, 
қалалардың барлығында қазақ 
тілінде білім беретін мектептер 
жұмыс істейді. Бір Рудныйдың 
өзінде үш қазақ мектебі бар. 

Облыста мемлекеттік тіл-
дің өріс теуі үшін тіл үйрену ор -
талықтары ашылған. Ондай ор-
талықтардың саны бүгінде 18-ге 
жеткен. Онда қазақ тілімен қатар 
ағылшын тілі, ұлттық-мәдени 
орталықтардың тілегімен неміс, 
украин, корей, татар, әзербайжан 
тілдері оқытылады. 

Облыс өңірінде мемлекеттік 
тілді үйренуге жастардың ықы-
ласы да, белсенділігі де жо-
ғары. «Абай оқулары», О.Бөкей 
атындағы мәнер леп оқу бай-
қауларының облыстық, респуб-
ликалық деңгейлеріне облыс тан 
қатысып, жүлде алып жүрген 
өзге ұлт өкілдері көбейіп ке-
леді. «Тіл дарын» клубының бел-
сенділері де негізінен қазақ тілін 
үйреніп алған, мемлекеттік тілде 
сөйлейтін өзге ұлт жастарынан 
тұрады. 

– Менің қазақ тілін меңгеруіме 
ата-анамның еңбегі зор. Елбасы 
Қазақстанның болашағы қазақ 
тілін де екенін айтып келеді. Мені 
оқуға қазақ мектебіне бер гені 
үшін ата-анама алғысым шексіз, 
– деді таза қазақ тілінде сөйле-
ген А.Бай тұрсынов атындағы 
универ ситеттің студенті Ольга 
Тихова. Бір қызығы, облыстың 
жергілікті ұлт саны аз Федоров, 

Жітіқара, Ұзынкөл секілді аудан-
дарында жастардың мемлекеттік 
тілді үйренуге деген құштарлығы 
жақсы. Дмитрий Ромашенко 
өскен  Федоров  ауданында 
қазақ тардың саны 18 пайыз ға-
на. Талапты жас қазақ тілін өз 
бетімен үйреніп, А.Байтұрсынов 
атындағы Қостанай мемлекеттік 
университетінің қазақ филоло-
гиясы мамандығын тәмамдап, 
қазір өзінің туған жеріндегі 
қазақ мектебінде ұстаздық етеді. 
Мұндай мысалдар жеткілікті. 
Облыста жастардың қазақ тілінде 
өнер көрсететін КВН коман дала-
рының саны жүзге жетіп жы-
ғылады екен. 

Жастардың тілге деген ықы-
ласы мен жұмысынан мем ле-
кеттік тіл мерейлене түскендей 
және оның жарқын болашағы да 
көрінгендей болады. 

ҚОСТАНАЙ

Айгүл СЕЙІЛОВА,
«Егемен Қазақстан»

Қазақ өнеріндегі ерекше тұл -
ғаның бірі – ғасырға жуық жа-
саған Шәкір Әбенов ақсақал. 
Үш дәуірдің куәгері, бір бойына 
ақындық, сазгерлік қасиет қатар 
дарыған, шежірешілік шеберлігі 
бір бөлек тұлғаның бертінде, 
еліміз Тәуелсіздік алған тұста 
Ел басы Нұрсұлтан Назарбаевқа 
бата беруі де еліміз тарихын-
да алтын әріптермен жазылып 
қалды. Тәуелсіздігіміздің тура 
ширек ғасы рында Шәкір ақса қал-
дың да атының аталуы, «Шәкір 
Әбеновтің күй мұрасы» атты 

кітаптың жарыққа шығуы – заңды 
дүние.

Жақында Ұлттық музейдің 
«Ха лық қазынасы» ғылыми-зерт-
теу институтының ұйымдас тыруы-
мен дөңгелек үстел өтіп, халық 
ақыны, фольклоршы, сазгер Шәкір 
Әбенов тің күй мұрасы әңгіме 
арқауына айналды.

Күйші Секен Тұрысбек Шә-
кір атаның көзін көрген аза-
мат ретінде оның өнеріне, өмі-
ріне қатысты қызықты мәлі-
меттермен бөлісті. 90-нан асқан 
шағында Елбасына бата берген 
қарияның сөзінің салмағын, 
батасының қасиетін әңгіме етті. 
Белгілі тұл ғаның 15 әннің, 20 

шақты күйдің авторы болғанын 
алға тартты.

Белгілі мәдениеттанушы Зира 
Наурызбаева Шәкір тұлғасының 
феномені ретінде оның барлық 
азапты, яғни қоғамдық өмірдегі, 
жеке тағдырындағы жан ауыртар 
жағдайларды қайыспай көтере 
білуін, оған қоса, халықтың да 
еңсесін түсірмеуге ат салысу-
ын атап өтті. Қазіргі жастардың 
осындай адам дарды үлгі тұтуы 
ке ректігіне мән берді.

Филология ғылымдарының 
кан дидаты Иманғазы Нұрахмет 
Шәкір Әбеновті үш ішекті дом-
быра мен соның күйін ХХ ғасырға 
жеткізген бірден-бір адам ретінде 

атады. Бұл тұрғыдан келгенде 
Ұлт тық музейдің «Халық қазы-
на сы» ғылыми-зерттеу инс ти ту-
тының қызметкері Рүс тем Нұркен 
шығарған «Шәкір Әбеновтің күй 
мұрасы» атты кітабының үш ішекті 
домбыраға арналған, сондай-ақ, 
Шәкір Әбеновке арналған тұң-
ғыш зерттеу екеніне тоқталды. 
Ал автордың өзі Шәкір Әбенов 
күй лерінің ерекшелігі ретінде 
Еуропа музыкасында кездесетін 
са рындардың молдығын келтірді. 
Кезінде атақты музыка зерттеушісі 
Б.Ерза кович нотаға түсірген 9 күйді 
үш ішекті домбыраға лайықтап 
қайта нотаға түсіргенін, ізденістің 
нәтижесінде басқа да күйлерін 
айналымға енгізгенін, бұл күнде 
Шәкір Әбенов күйлерінің саны 19 
болғанын айтты.

Мемлекеттік тіл 
мерейлене түсті

Қостанайда «25 жұлдызды күн» акциясы шеңберінде 
«Мемлекеттік тіл –қоғам бірлігінің және мемлекеттілікті 
біріктірудің бас ты факторы» атты дөңгелек үстел мәжілісі өтті.

Ғасырмен үндес күй мұра

Бақтияр ТАЙЖАН,
«Егемен Қазақстан»

М.Әуезов атындағы Оңтүс тік 
Қазақстан мемлекеттік универ-
ситетінде «Қазақстандық салалық 
білім және ғылым қызметкерлер 
кәсіподағы» қоғамдық бірлес-
тігінің ұйымдастыруымен Тұң-
ғыш Президент күнінің ая сын да, 
сондай-ақ, Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
өткен «Тәуелсіздік құрдастары» 
атты республикалық жастар фо-
румы осындай ізгі ниетті негізге 
алған. Аталған іс-шараға қоғам 
қайраткерлері, Елбасымен бірге 
оқыған жолдастары, жергілікті 
билік органдарының өкілдері, 
республиканың жас кәсіподақ 
белсенділері, салалық кәсіподақ 
бөлімшелері құрылымдарының 
жетекшілері, оңтүстік өңірдің сту-
дент жастары мен ұстаздар қауымы 
қатысты.

Аталған жастар форумының 
н е г і з г і  м а қ с а т ы  –  Е л б а с ы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ел да-
муы стратегиясындағы басым 

ба ғыттарда белгіленген тапсыр-
маларды жүзеге асыру, Па рла-
мент палаталарының бірлес кен 
отырысында ел тарихы үшін аса 
маңызды құжат болып табыла-
тын «Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы Декла-
рациясына» қолдау көрсету, жастар 
саясатын дамытуға, толеранттылық 
негіздеріне сүйене отырып азамат-
тық қоғам ды нығайту, сонымен 
қатар, республиканың кәсіподақтар 
қозғалысын жетілдіруге жастардың 
белсенді қатысуын қамтамасыз ету.

Форум Қазақстанның Әнұра-
нымен ашылып, Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
туралы бейнефильм ұсынылды. 
Алғашқы сөз Қазақстан салалық 
білім және ғылым қызметкерлері 
кәсіподағының төрайымы Майра 
Амантаеваға берілді. 

– Елбасымыздың өмірі – жас-
тарға үлкен өнеге, – деді Қазақ-
стан салалық білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіподағының төр-
айымы Майра Тұрғанқызы. – Біз 
жастарға үлкен ағалары Махмұт 

Қасымбековтің Елбасы туралы 
жазған кітаптарын оқы туға жүйелі 
жұмыс жасап келеміз. Өйткені, 
Тәуелсіздік пен Елбасы егіз ұғымға 
айналып кетті. Бүгінгі жастар 
ширек ғасырдан бері ешқандай 
алаңсыз жағдайда өмір сүріп жа-
тыр. Бодандық, өзге елге кіріптар 
болудың не екендігін білмейді. 
Бұл – Тәуелсіздіктің жемісі. Енді 
осы жастар оны баянды ету үшін 
ерінбей еңбек етулері керек. Біздің 
мақсат осыған негізделеді. 

Салтанатты кеште Кәсіп одақ-
тар федерациясы төрағасының 
орынбасары Мұхаммет Төлеу-
ғазин, М.Әуезов атындағы Оң түс-
тік Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетінің бірінші проректоры, 
профессор Жамбыл Айменов, 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президентімен бірге оқыған жол-
дасы, академик Қайрат Ислам  құлов 
және Салалық кәсіп одақ тардың жа-
стар кеңесінің мү шесі Болат Қалиев 
сөз сөйледі.

Форум барысында «Ең үздік 
жас кәсіподақ белсенділері», «Ең 
үздік плакат» атты байқаудың 
және «Ең үздік кәсіподақ жоба-
сының» жеңімпаздарын марапат-
тау салтанаты өтті. «Әлеуметтік 
желі негіздері», «Жастар арасын-
да кәсіпкерлікті дамыту», «Мен – 
көшбасшымын!» атты секциялық 
отырыстар ұйымдастырылды. 
Сондай-ақ, Президент Әкім шілі-
гінің көмегімен ұйымдас ты  рылған 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ту-
ралы кітаптар форум қаты сушы-
ларына үлестірілді.

Форумда «Тәуелсіздік құрдас-
тары» атты республикалық жастар 
форумының үндеуі қабылданып, 
соңы патриоттық әндерге ұласты.

ШЫМКЕНТ

Фарида БЫҚАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Патриоттық шарада сөз алған 
жергілікті ҚХА жастар қанатының 
көшбасшысы, «Қоғамдық келісім» 
республикалық мемлекеттік меке-
месінің бас сарапшысы Максим 
Споткай: «Эстафетаның басты 
символы «Жастар жетістік терінің 
кітабы» желтоқсан айының ба-
сында Мемлекет басшысына 
табыс талады. Ал бүгін эстафе-
таны қостанайлықтардан павло-
дарлықтар қабылдап алды. Бұл 

естелік, мерейтойлық кітапқа 
біздің жастарымыз да өздерінің 
жетістіктерін жазуда», – деді.

Сонымен, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының бастамасымен 
өткен бұл шараның мақсаты – 
еліміздің барлық өңірлеріндегі 
жастардың тәуелсіздік жылда-
рындағы жетістіктерін паш 
ету және олардың осы жылдар 
ішінде еліміздің өркендеуіне 
қос қан үлестерін көрсету. Өңір-
де жастардың әлеуметтік проб-
лемаларын шешу, олардың бас-
тама ларын қолдау және жастар 

саясатының институттығын 
нығайту, жұмыссыздық деңгейін 
төмендету.

– Ел Тәуелсіздігінің 25 жыл-
дығы аясында өткізіліп отырған 
патриоттық шараның маңызы да 
ерекше. Біздің жастар да өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуы-
на үлес қосуда. Олардың арасын-
да үкіметтік емес ұйымдардың 
көшбасшылары, мемлекеттік 
қызметкерлер, депутаттар бар. 
Облыстағы «Дипломмен – ауыл-
ға!» бағдарламасы бойынша 1042 
жас ауылға барып қызмет істеуде,  
800-ге жуық жас шағын бизнесін 
ашып үлгерді. Ал «Қолжетімді 
тұрғын үй-2020» бағдарламасы 
арқылы өткен жылы көптеген жас 
отбасылары үйлі болды, – деді 
жас тар орталығының басшысы 
Саят Жүсіпбаев.

– Біздің еліміз тұрақтылық 
пен бейбітшілікте өмір сүруде. 
Әртүрлі ұлт өкілдері осы елдің 
өркендеуі үшін үлес қосуда. 
Достық, бірлік бар жерде бере-
ке, байлық, қуаныш бар. Өңірдегі 
Ассамблея жанынан 15 этностық 
жастар бірлестіктері құрылған, 
– деді облыстық Ассамблея жа-
нындағы жастар бірлестігі кеңе-
сінің басқарушысы Элина Паули.

Тәуелсіздікке қол жеткен жыл-
дары туған бұл ұл-қыздар – бүгінгі 
еркін елдің ертеңі. Бұл шара – сту-
денттер, жұмысшылар, ауыл жас-
тарына, басқа да жастарға үлгі.

ПАВЛОДАР
––––––––––––––––

Суретті түсірген
Мақсат АЙТБАЙ

Жылдар жетістігін паш етті

4 қараша күні Талдықорғанда басталған патриоттық шара 
бұған дейін еліміздің басқа да өңірлерін аралап өтіп, Павлодарға 
да келіп жетті. Облыс орталығында осындай тақырыпта өткен 
шараға жастар жоғары оқу орындары мен колледж студенттері, 
жастар ұйымдарының өкілдері, «Қазақстан алюминийі» АҚ 
пен Павлодар мұнай-химия зауыты және басқа да өндірістік 
кәсіпорындарда еңбек етіп жүрген жұмысшы жас тар қатысты. 

Бүгінгі ұрпақ – 
елдің ертеңгі тірегі
Оңтүстікте «Тәуелсіздік құрдастары» 
атты республикалық жастар форумы өтті
Тәуелсіздік – тәтті ұғым ғана емес, еркіндік аңсаған ата-
бабаларымыздың ғұмырлық армандарының жүзеге асқан-
дығы, азат Қазақстанның нұрлы ертеңі. Тарих үшін 25 жыл 
қас-қағымдай ғана уақыт болғанымен, Қазақстан осындай 
қысқа уақытта кейбір мемлекеттің ғасырлап басатын бас пал-
дақтарынан өтті. Тәуелсіздік құндылығын бүгінгі жастарымыз 
біліп өсуі керек.

Өмір ЕСҚАЛИ,
«Егемен Қазақстан»

Газеттің ұсыныстарын жергі-
лікті билік ескерген болу керек, 
жуырда Петропавл қалалық мәсли-
хатының тұрақты комиссиясы 
қоғамдық тыңдалым өткізіп, бір-
қатар көшелердің атын ауысты-
ру, жаңа есімдер беру мәселесін 
талқы лады.

Солнечный шағын ауданын-
да бой көтерген көшелерге Ға-
лым Малдыбаев, Есләм Зікі -
б а е в  с и я қ т ы  б е л г і л і  а қ ы н 

жерлестеріміздің есімдерін беру 
жөніндегі ұсыныс бірауыздан 
қолдау тапты. Қауіпті қыл мыс-
керді ұстау кезінде ерлік пен қаза 
тапқан полиция майоры Алек-
сей Щербаковтың да есімі ұмы-
тылмайтын болды.

– Жария тыңдауға дейін көше 
атауларының тарихы жан-жақты 
зерттеліп, тұрғындардың ой-
пікір  лері жете ескерілді. Алдағы 
уақытта да Тәуелсіздігімізбен үш 
қайнасы сорпасы қосылмайтын 
жер-су атаулары өзгертілетін 
болады. Сакко және Ванцетти, 

Клара Цеткин, Володарский, 
Халтуриннің өңірімізге қандай 
қатысы бар? – деді жайшылықта 
бүйректен сирақ шығаруға бейім 
қалалық мәслихаттың депутаты 
Павел Афанасьев бұл жолы ерекше 
белсенділік танытып.

Өңірімізге мүлдем қатысы 
жоқ, болмаса ешқандай мән-ма-
ғы наға ие емес атаулардан көз 
сүрі нетіні рас. Мәселен, облыс 
ор та лығында бір Сенная атау-
ында – 6, Кирпичная деп атала-
тын 4 көше бар. Жиында Бесінші 
Сенная көшесін атақты спортшы 

Қазбек Байболовтың, Явленка 
тасжолына Қожаберген жыраудың 
есімін беру туралы шешім еш 
қар сылықсыз қабылданды. Тың-
далымға қатысу шылардың бірі 
Жадыра Қарағожина Алаш көсемі 
Әлихан Бөкейхановты да ұлықтау 
мәселесін қозғады.

Әрине, көше атауларын бір 
мезетте қалыпқа келтіру мүмкін 
емес. Десек те, атауларды жаңарту 
қажет тігін халық қалаулылары 
түсінген сыңайлы.

Солтүстік Қазақстан облысы

Жазылған жайдың жаңғырығы

Көше атаулары 
ауыстырыла бастады
«Егемен Қазақстан» газетінің 3 қарашадағы санында «Солтүстік социализммен 
неге қоштаспайды?» атты мақала жарық көріп, өңірдің отаршылдық Ресейді, 
кеңестік заманның тоталитарлық белгілерін еске түсіретін атаулардан әлі арылмай 
отырғаны сынға алынған болатын.
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Жалпыұлттық республикалық газет. 
1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады. 
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Сатыбалды СƏУІРБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Соңғы кездері қалада əр түрлі 
композициялық стеллалар, басқа да 
эстетикалық мəні бар нысандар бой 
көтеріп, шаһарды шырайландыра 
түсуде. Ақтөбе – кітап кейіпкерлеріне 
ескерткіш орнатылған еліміздегі 
бірден-бір қала. Абай даңғылы 
бойында Қазақстанның халық жа-
зушысы Əбдіжəміл Нұрпейісовтің 
«Қан мен тер» романының кейіп-
керлеріне орнатылған ескерткіш 
ақтөбеліктердің ең жиі бас қосатын 
орны болып табылады. Бұған дейін 
«Шератон» қонақ үйінің жанында 
«Домбыра» ескерткіші орнатылған-
ды. Оның биіктігі небəрі 6,3 метр 
болатын.

Жақында бой көтерген №12 
шағын аудандағы айналма жол-
дың бойындағы «Қызғалдақ» 
стелласының биіктігі 25 метр 
бола ды. Оның гүл өзегінің диаметрі 

1,4 метр, жалпы фунда ментінің 
салмағы 215,4 тонна, ал құ рас-
тырмасы 7 тоннаны құ райды. 
Ақтө бенің басты символы «Қыз-
ғал дақ» стелласы Тəуел сіздіктің 
25 жылдығына арналып салынған.

Биыл бұдан басқа қалада əуенді 
субұрқақ жəне сағат сынды ны-
сандар салынып, көшелерге көрік 
беріп тұр. 

№11 шағын аудандағы құ-
рылысы жүріп жатқан хоккей 
модулі де еңселі спорт нысаны 
болға лы тұр. Ол келер жылдың нау-
рыз айында пайдалануға бері леді. 
Нысанға атау халық арасында кон-
курс өткізу арқы лы берілетін бола-
ды. Жалпы алғанда, мемлекеттік-
жекеменшік серік тестік аясында 10 
нысанның құры лысы жүргізілуде.

АҚТӨБЕ
––––––––––––––––

Суретті түсірген 
Хайреден РАУШАНОВ

Гүлнұр 
ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ,
«Егемен Қазақстан»

«Алаштың абызы» атанған 
жазушының қайтыс болуына жыл 
толуына орай өткен қонақ асыда 
жүрекжарды естеліктер, қимас 
сөздер көптеп айтылды. Алғашқы 

лекте сөз алған Мемле кеттік хат-
шы Гүлшара Əбді қалықова «Əбіш 
ағамыздың «Шы ңырау», «Үркер», 
«Елең-алаң» шығармалары хал-
қымыздың азат  тыққа  ұмты-
лысын көрсетті. Олар əлем əде-
бие  тінің алтын қоры на кіретін 
туын дылар», деді. Мемлекет жəне 
қоғам қайраткерлері Мырзатай 

Жолдасбеков пен Өмірбек Байгелди, 
ҚР ҰҒА акаде миктері Серік Қирабаев 
пен Кен жеғали Сағадиев, Мəжіліс 
депутаттары Қуаныш Сұлтанов пен 
Бақтықожа Ізмұхамбетов, Қазақстан 
Жазушылар одағының төрағасы 
Нұрлан Оразалин қаламгер туралы 
естеліктер айтып, оның  қай рат керлік 
қырларын, сондай-ақ адамгершілік 
болмыс-бітіміне тəн дара да дег-
дар қасиеттерін тілге тиек етті. 
Маң  ғыстау облысының əкімі Алик 
Айдарбаев жазушыны есте қалдыру 
мақсатында аймақта қолға алынып 
жатқан шаралар туралы сөз қозғады.

Ас барысында Əбіш Кекілбаев 
туралы деректі фильм көрсетілді. 
Қонақ тарға қаламгердің күні кеше 
ғана «Егеменнің кітапханасы» 
серия сымен баспадан шыққан, 
басы лым бетінде жарық көрген 
мақа лалары жинақталған «Дəуір 
дауысы» кітабы тарту етілді.

Ас соңында жиылған жұрт шы-
лыққа жазушының жары Клара 
Жұ ма байқызы ризашылық сезімін 
білдірді.

Сондай-ақ, осы күні Л.Н.Гу-
милев атын дағы Еуразия ұлт тық 
уни вер ситетінде Əбіш Кекіл баев 
атындағы ауди тория ашылды. 

«Ќызєалдаќ» стелласы 
ќалаєа кґрік береді

Алаштыѕ абызына ас берілді

Астанадағы  Radisson қонақ үйінде қазақ əдебиетінің классигі, Еңбек 
Ері Əбіш Кекілбаевтың жылдық асы берілді. Өзі бір кездері басшылық 
жасаған «Егемен Қазақстан» газеті редакциясының ұйымдастыруымен 
өткен шараға 500-ден астам адам жиналды. Олардың қатарында 
лауазым ды тұлғалар, мемлекет жəне қоғам қайраткерлері, зиялы 
қауым өкілдері жəне жазушының ет жақын ағайындары болды.

Айнаш ЕСАЛИ,
«Егемен Қазақстан»

«Тəуелсіздік монументіндегі 
селфи» 15 желтоқсанға дейін жал-
ғасады. Бұл бастамаға 1991 жылы 
туған еліміздің танымал өнер май-
талмандары мен спорт саңлақтары 
белсенді қатысып, өздерінің Тəу ел -
сіздікке қосқан үлесін наси хат  тайды. 
Осылайша жастар азат тық символы 
– Тəу елсіздік мо нументінде селфи 

жасау арқылы ел жандылықты əлеу-
меттік желілер арқылы жарнамалау-
ды көздеп отыр.

Селфиді тəуелсіздік құрдастары 
– жас іскер «Bugin Group» компа-
ниясының коммерциялық дирек-
торы, «Toptyres.kz» ЖШС дирек-
торы Қуаныш Сейсембаев пен 
«Жайдарман»  ойындарының 
жеңімпазы, актер Нұрсұлтан Жақ-
сы генов бастап, замандастарына 
эстафета жолдады. 

Бұл іс-шаралардың тиімді өтуіне 
Алматы қалалық «Жас Отан» жас тар 
қанаты мен «Алматы қала лық му-
зейлер бірлестігі» КМҚК меке месі 
ат салысуда.

Əрине, акцияның мақсаты жай 
ғана селфи емес. Тəуелсіздіктің 
символындай болған монумент-
ке тағзым ету, өзге жастарды да 
патриоттық іс-шараға шақыру. 
Акция қатысушысы селфи жасай 
отырып, ортақ мерекеге деген өзінің 
құрметін көрсетіп, Отанға деген 
лебіздері мен тілектерін əлеуметтік 
желіге #монумент25каз хэштегімен 
салады.

АЛМАТЫ

Азаттыќ символын айшыќтайды
Алматы жастары айға жуық Республика алаңындағы Тəуелсіздік 
монументінің алдында селфи жасауды сəнге айналдырмақ. 
Жастыққа тəн жарасымды үрдіс Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай, қаладағы MEGA Park сауда, 
ойын-сауық орталығында студенттердің флешмобына ұласты.

Бокстан жастар арасында 
Ресейдің Санкт-Петербург 
қаласында мə реге жеткен əлем 
чемпионатында қазақстандық 
Садриддин Ахмедов 69 килоға 
дейінгі салмақта чемпион 
атанды. 

Садриддин Ахмедов – 
Астана қаласының тумасы. 
1998 жылы туған. Ол 2014 
жылы Қазақстанның жас-
тар арасындағы чемпио ны 
болған.

Біздің жерлесіміз Нева 
жағалауындағы қаладағы бірінші ұрысын литвалық 
Саймонас Банюспен өткізді. Ол қарсыласын бірінші 
минутта-ақ нокдаунға түсірді. Екінші раундта 
ұрыс тоқтатылды. Ал 1/4 финалда қырғыз Айбек 

Акыбекуулын үшінші раунд-
та нокаутқа жіберді. Содан 
кейін жартылай финалда 
англиялық Мохаммед Ак-
барды 3:2 есебімен ұтқан 
ол финалда украин Павел 
Гуланы 4:1 етіп тізе бүктірді. 

Чемпионатта бұдан бөлек, 
Саматəлі Төлтаев (56 кг) жəне 
Бек Нұрмағамбет (75 кг) 
есімді бокс  шыларымыз күміс 
жүлде алды. Бұ лар финалда 
тиісінше амери калық Марк 
Кастро жəне шотландиялық 

Уильям Хатчинсонға есе жіберіп алды. Сол сияқты 
Бекзат Нұрдəулетов (81 кг) қола жүлдегер атанды.

«Егемен-ақпарат»

Алмас МАНАП,
«Егемен Қазақстан»

Сенбі күні жарыстың жарты-
лай финалдық кездесулері өтті. 
Бұл жерде барлығын тізбектемей-
ақ, тек 56 килодағы бəсекеге тоқ-
талсақ. Осы салмақта бақ сы на-
ған Қайрат Ерəлиев пен Ілияс 
Сүлейменовтің ұрысы жан күйер-
лердің айызын қандырды. Финалға 
татитын жекпе-жек дер сің... Жаңа 
салмаққа ауысқан І.Сүлейменовтің 
асығыстау қи мыл дағаны болмаса, 
жеңіске деген жігері көпшіліктің 
көңілінен шықты. 

Алғашқы раундта Қ.Ерəлиев 
белсенділік танытып, бірінші 
нөмірмен өнер көрсетті. Ал келе сі 
кезеңде Сүлейменов жойқын соқ-
қыларымен таразы басын теңес-
тіргендей еді. Əйткенмен, соңғы 
раундта көптен бері осы салмақта 
ысылған Ерəлиев өзіне сенімді 
көрінді. Төрешілер де шым кенттік 

жігіттің 29:28 есебі мен жеңіске 
жеткенін айғақ тап берді. 

Сонымен, жартылай финал-
да жиырма боксшы іріктеліп, 
ақтық айқасқа беттеді. Турнирді 
аса жеңіл салмақтағы Теміртас 
Жүсіпов пен Жомарт Ержан бас-
тады. Шайқас тартысты өтке-
ніне қарамастан, бұлардың бірін-
шісі 3:0 есебімен ұтты. 52 ки-
лода Азамат Исақұлов топ жар-
са, Оңтүстіктен келген Қай рат 
Ерəлиев (56 кг) финалда қар-
сыласын қиналмай жеңді. Өске-
мендік Əділет Құрметов те (60 кг) 
осымен екінші мəрте ел чемпио-
ны атанды. Сондай-ақ, алтыннан 
алқа таққан Бекдəулет Ибрагимов 
(64 кг) пен жас пері Абылайхан 
Жүсіповтің (69 кг) шеберліктерін 
ерекше атап өтуге болады. 75 
килода сынға түскен Əбілхан 
Аман құл жойқын соқ қы ларын 
қарсыластарына дөп ти гізіп жүріп, 
биік тұғырдан көрінді.

Рио Олимпиадасында жолы 
бол мады демесеңіз, қалған тур-
нирлердің барлығын жеңген Жəнібек 
Əлімханұлы жаңа сал мақ – 81 кило-
ны жатсынбады. Павлодар төрінде 
ол алдымен ¼ финалда өзімен аттас 
Жəнібек Қартбаевты мерзімінен 
бұрын жарыстан шығарды. Ал жар-
тылай финалда жастар арасында 
əлем біріншілігінің күміс жүлдегері 
Вадим Казаковты төрт (!) рет нок-
даунға жіберді. Əлім ханұлының 
жарқын əрі ашық ұрысын сырттай 
бақылаған оның келесі қарсыласы 
Нұрдəулет Жарманов финалда түк 
бітіре алмады. Тіпті, Жармановқа 
соңғы раундта екі рет есеп ашылды. 
Осылайша, Алматы облысының 
өрені бұл салмақтың иесі кім екенін 
көрсетті. 

Жартылай финалдың ал-
дында Алматы облысының аға 
жат тықтырушысы Тұрсынғали 
Еділовтің тамырын басып көр-
генбіз. Бапкер бұл турнирде Əлім-
хан ұлына тең келер ешкім жоқ 
екенін, оның сол қолмен ұрған 
соқ қысына екінің бірі шыдас бере 
алмайтынын айтқан-ды. Айтқаны 
айдай келді. 

91 кило салмақта жұдырық-
тасқан Антон Пинчук те ешкімге 
есесін жібермеді. Қостанайлық бок-
сшы қолының ұзындығын тиімді 
пайдаланып отырды. Фи налдағы 
қарсыласы Серік Мұ саділовке 
құрмет көрсетуге болады. Спорт 
шеберлігіне кандидат бола тұра, ол 
соңғы раундта Пин чукке біршама 
соққы дарыта алды... 

Аса ауыр салмақта Олжас Боқаев-
тың бағы жанды. Павлодарлық 
бокс шы жартылай финалда оңтүс-
тікқазақстандық шебер Нұржан 
Бекзатовтың жолын ке с кеннен 
кейін, жергілікті жан күйерлер оған 
үлкен үміт арта бастады. Олжас 
жерлестерінің сенімін ақтады. Ол 
ақтық сында өзінен əлдеқайда ұзын, 
денелі Қамшыбек Қоңқабаевпен 
теңдей ұрысып, бас жүлдені өліспей 
беріспейтінін аңғартты. Нəти же-
сінде, үш төрешінің екеуі ұпай ба-
сымдығын Боқаевқа бер ді.

Біріншілікке Қазақстанның 
барлық аймақтарынан мықты де-
ген 186 боксшы қатысты. Мұн  да 
тек Данияр Елеусінов, Əділ бек 
Ниязымбетов, Василий Левит 
жəне Иван Дычко тəрізді Олим-
пиа да жүлдегерлеріне де малыс 
бе ріліпті. Сондай-ақ, құра ма ның 
бұрынғы мүшелері Біржан Жа-
қып, Олжас Сəттібаев жəне Бе-
рік Əбдірахманов бұл сыннан 
көрінбеді.

Алматы, Жамбыл, Оңтүстік 
Қазақстан, Қарағанды облыс-
тары мен Астана қаласы тур-
нирге 15 боксшыдан қосты. Ең 
аз былғары қолғап шебері Қы-
зыл орда, Қостанай, Солтүстік 
Қазақ стан жəне Батыс Қазақстан 
облыс тарынан келген. Олардың 
əр қайсысынан – 9 боксшы. Қалған 
аймақтан 10-12 былғары қолғап 
ше берлері өнер көрсетті. 

Бас бапкер Мырзағали Айтжа-
новтың айтуынша, жүлдеге ілік-
кендер алдағы уақытта түр лі дең-
гейдегі жарыстарға қатысады. Өз 
мық  тылығын дəл ел дегендер ке лер 
жылы Азия жəне əлем бірін ші -
лігінде ұры суға мүмкіндік алады.  

ПАВЛОДАР
–––––––––––––

Суретті түсірген
Данияр МАЙЛЫБАЕВ

Павлодарда бокстан Қазақстан біріншілігі мəресіне 
жетті. Еліміздің барлық аймағынан келген былғары 
қолғап шеберлері он салмақ бойынша өзара мықтыны 
анықтады.

Павлодар рингі 
кїштілерді аныќтады

Ермахан ЫБЫРАЙЫМОВ, 
Сидней Олимпиадасының чемпионы: 
– Турнир жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Барлық 

салмақта бəсекелестік бар деп айтуға болады. Тек 60, 64 
килода сынға түскен балаларға əлі де болса шыңдалу ке-
рек. Жəнібек Əлімханұлы мен Абылайхан Жүсіповтің 
рингтегі өнерлері жақсы əсер қалдырды.

Марат МƏЗІМБАЕВ, 
кəсіпқой бокстан IBA чемпионы: 
– Халықаралық аренада 56, 69, 81 жəне 91 кило 

салмақта нəтиже болатынына сенімдімін. 69 килоға 
ауысқан Абылайхан Жүсіпов бұл турнирде жақсы айқасты. 
Бірақ аздап қателіктері де бар. Егер де бапкерлер онымен 
дұрыс жұмыс жасап, кемшіліктерін түзейтін болса, онда 
бұл бала Серік Сəпиев ағасы секілді үлкен жетістікке 
жетеді. 

Серік СƏПИЕВ, 
«Астана-Арландары» кəсіби бокс клубының директоры:
– Əрбір жекпе-жекті тапжылмай қарап отырдым. 

Жігіттердің қарымы жақсы. Жүлдегерлердің арасы-
нан «Астана Арландары» сапына жарайтындар жетер-
лік. Алдағы уақытта құрама жаттықтырушыларымен 
ақылдасып, бірнеше боксшыны қатарымызға қосатын бо-
ламыз. Жалпы, турнир жаңа таланттарды табу жөніндегі 
мақсатын жақсы орындады.

49 кило. Теміртас Жүсіпов – Ақмола 
облысы. 1988 жылы туған. Бокспен 
шұғылданғанына – 8 жыл. Қазақстанның 
3 дүркін (2013, 2014, 2016 ж.ж.)  чемпио-
ны, Азия чемпионы (2013 ж.). 

52 кило. Азамат Исақұлов – Маң-
ғыстау облысы. 1991 жылы туған. 
Боксты 11 жылдан бері серік етеді. 
Қазақстан чемпионы (2011, 2016 ж.ж.). 
Қазақстан Спарта киадасының финалисі 
(2015 ж.). 

56 кило. Қайрат Ерəлиев – Оңтүстік 
Қазақстан облысы. 1990 жы лы туған. 
Бокспен шұғыл дан ғанына – 10 жыл. 
Əлем бірін шілігінің қола жүлдегері 
(2013 ж.), Рио Олимпиадасына қаты-
сушы. 

60 кило. Əділет Құрметов – Шығыс 
Қазақстан облысы. 1994 жылы туған. 11 
жылдан бері бокспен айналысып келеді. 
Қазақстан чемпионы (2013, 2016 ж.ж.). 

64 кило. Бекдəулет Ибрагимов – Оң-
түстік Қазақстан облысы. 1995 жылы 
туған. Бокспен шұғыл данғанына – 5 
жыл. Қазақстан Спар такиадасының 
жүлдегері (2015 ж.). Спорт шебері.

69 кило.  Абылайхан Жүсіпов 

– Қарағанды облысы. 1997 жылы туған. 
Жасөспірімдер арасында əлем чемпио-
ны.  Боксты 12 жылдан бері серік етеді. 
Рио-де-Жаней рода өткен ХХХІ жазғы 
Олим пиадасына қатысушы. 

75 кило.  Əбілхан Аманқұл – 
Жамбыл облысы. 1997 жылы туған. 
8 жылдан бері бокспен шұғылданып 
келеді. «Астана-Арландары» кəсіби 
бокс клубының мүшесі. Жастар арасын-
да Азия чемпионы.

81 кило. Жəнібек Əлімханұлы – 
Алматы облысы. 1993 жылы туған. Азия 
(2013 ж.) жəне əлем чем пионы (2013 ж.). 
Азия ойын дарының чемпионы (2014 
ж.). Рио Олимпиадасына қатысушы. 

91 кило. Антон Пинчук – Қос-
танай облысы. 1988 жылы туған. 
Қазақстанның үш дүркін чем пио ны 
(2012, 2013, 2016 ж.), Азия (2013 ж.) 
жə не Азия ойын дарының чемпионы 
(2014 ж.).

+91 кило. Олжас Букаев – Пав лодар 
облысы. 1992 жылы туған. Қазақстан 
Спартакиадасының фина лисі (2015 
ж.). Бірнеше халық аралық турнирдің 
жеңімпазы.

Мамандар пікіріЧемпиондар тізімі

Жастар арасында əлем чемпионы атанды

тағзым


