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Журналдың бұл шығарылымы – интерактивті. QR-кодтардың мүмкіндігін пайдалана отырып,  
біздің журналды оқыңыздар және қосымша ақпарат алыңыздар. Толық ақпарат 3-ші бетте.

Этот выпуск журнала является интерактивным! Читайте наш журнал и получайте дополнительную  
информацию, используя возможности QR-кодов. Более подробную информацию смотрите на странице 3.



Қарағанды облысы әкімінің  
қолдауымен ақпараттық журнал

"Қарағанды облысы ішкі саясат  
басқармасы" ММ тапсырысы  

бойынша шығарылады

Есепке тіркеу туралы куәлік 
N 15082-Ж от 28.01.2015 г.

Берілген:  
Қазақстан Республикасы  

инвестициялар және даму  
министрлігінің байланыс,  

ақпараттандыру және  
ақпарат комитеті

Бастапқы есепке тұрудың  
нөмірі мен күні 

N 8226 Ж от 3.04.2007 г.

Меншіктенуші: 
"Граждане Казахстана" ҚБ

Редакцияның мекен-жайы: 
Қарағанды қ, Ерубаева көшесі,32 

Телефон: 561-555 
e-mail: inforum@gako.kz

Тираж: 1500 экз.

Таратылуы: ай сайын

Басып шығару: "Реграст" ЖШС,  
Қараганды қ., Ермеков к., 112/5 

e-mail: regrast@mail.ru 
Телефон: +7 (7212) 43 17 05

Жобаның жетекшісі, шеф-редактор:  
Полтаренко Д.С.

Бас редактор:  
Гоголь Д.Б.

Қазақ тілінде шығарушы редактор:  
Санаубаев С.М.

Орыс тілінің корректоры:  
Кондратьева С.А.

Редакциялық алқа:  
Красникова Н.В., Кұрбанбаева Г.Т.,  

Қабулова Ш.М., Гусаков Ю.А.,  
Петренко Е.С., Савицкая Т.И.,  

Свич С.А., Шкарупин В.Д.,  
Шалқар Д. 

Авторлар өз пікірін білдіреді,  
ол редакцияның пікірімен  

сәйкес келмеуі мүмкін

Жарнама мазмұны үшін  
жауапкершілік жарнама  

берушіге жүктеледі

Журналда Internet жүйесінің  
материалдары қолданылуы мүмкін

Журнал on-ine:  
gako.kz, grazhdane.kz

e-mail:  
dppost@yandex.com 

inforum@gako.kz 
inforum@grazhdane.kz

3

1 2 3 4
QR-кодты қолданудың алгоритмі

• Бүгінгі күннің ең озық технологиясының көмегімен сайттарға 
кіріп, сілтемелерді ашып, бейне, фото және басқа да материалдарды 
көріңіздер.

• QR-кодты қолдану үшін "AppStore" мен "Play Маркет"-тен жүктел-
ген камерасы мен қосымшасы бар смартфон ғана керек. Сан түрлi 
бағдарлама бар (мысалы, "Сканер мен штрих кодтар немесе "QR 
Code Scanner App – Barcode Scanner & QR reader").

• QR-кодтарды оқу үшін өмірімізде жиі қолданатын қосымшалардың 
бар екеніне назар аудару керек, ол – "Ashyq" және "Kaspi.kz". Бұл қо-
сымшалар спецификалық мақсатта жұмыс істейтінін ескерген жөн. 
Атап айтқанда, ақша аудару мен коронавирустың статусын анықтау 
үшін, бірақ әр түрлі QR-кодтарды оқу кезінде негізгі қосымшалар 
бола алмайды.

• Біздің журналдың беттерінде QR-ды сканерлеп, өздеріңіз үшін 
жаңалық ашыңыз!

Алгоритм использования QR-кода
• Переходите на сайты, открывайте ссылки, смотрите видео, фото 

и иные материалы при помощи самой передовой на сегодняшний 
день технологии.

• Для использования QR-кода не нужно ничего, кроме смартфона 
с камерой и приложения, скачанного из "AppStore" или "Play Мар-
кет". Имеется огромный выбор программ (к примеру "Сканер QR 
и штрих-кодов" или "QR Code Scanner App – Barcode Scanner & QR 
reader").

• Нужно обратить внимание, что есть приложения, которые мы ча-
сто используем в своей жизни для прочтения QR-кодов, это "Ashyq" 
и "Kaspi.kz". Учтите, что данные приложения работают для специ-
фических задач, в частности перевода денег и определения статуса 
по коронавирусу, и никак не могут стать основными приложения-
ми при чтении различного рода QR-кодов.

• Сканируйте QR на страницах нашего журнала, открывайте новое 
для себя!
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Мұндайға тек рухы күшті, бірлігі бекем жұрт қана қол 
жеткізе алады. 

Арғыда сақ, ғұн бабаларымыз, беріде қаһарман түрік 
аталарымыз аласапыран замандардағы алақұйын дауыл-
дарға төтеп беріп, Ұлы далада ұлық ұлыс құрды. Талай 
жұрт алапат соғыстар мен арпалысқан айқастарда үде-
ре көшіп, бордай тозып, тастай үгіліп, құмдай шайылып 
кеткен замандарда қазақтар түрік жұртының ата қоны-
сын, қара шаңырағын сақтап қалды.

Дана бабаларымыз өзін ғана емес, адал ғұрпын, дар-
хан көңілін, таза тілін, әсем әні мен қоңыр күйін, мәйекті 
мәдениеті мен бай әдебиетін қоса сақтап, ұрпағына ама-
наттай білді. Тамырын да, тарихын да, күш-қуатын да 
Ұлы даладан алатын, көптеген этнос өкілдері татулық 
пен келісімде, береке-бірлікте бірге өмір сүріп жатқан 
дәл осындай елдің ұлы мен қызы болу – әр қазақстан-
дықтың маңдайына жазылған шексіз бақыт.

Адамзат тарихындағы ең айтулы оқиғаларға толы ға-
сырлар тоғысында елімізді басқару маған үлкен сеніммен 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАҒЫЛЫМЫ 
УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ

Ең қасиетті құндылығымыз – ел тәуелсіздігінің торқалы тойын атап өтеміз.  
Осыдан отыз жыл бұрын біз саналы түрде, өз дүниетанымымыз бен болмысымыздың негізі  

ретінде бостандық пен азаттыққа таңдау жасадық. Бүгінге дейінгі бұл мерзім адамзат  
тарихы үшін қас-қағым ғана сәт болғанымен, орда бұзар жасқа енді толған тәуелсіз  

Қазақстан үшін ол – үлкен белес, асқаралы асу.
30-летие независимости – самая священная ценность нашего общества.  

Тогда, три десятилетия назад, мы осознанно выбрали свободу и независимость как основу  
нашего мировоззрения и бытия. И если в масштабе истории человечества такой срок  
сопоставим с мгновением ока, то для вступающего в возраст зрелости и расцвета сил  

независимого Казахстана это – великая веха и новая покоренная высота.
Н.Назарбаев 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасы / Первый Президента Республики Казахстан, Елбасы

Свершить подобное способны только сильные своим 
духом и единством люди.

Наши предки, в древности – саки и гунны, а затем геро-
ические тюрки, противостоя неистовым бурям суровых 
эпох, создавали в Великой степи могущественные госу-
дарства. Невзирая на тяжелые времена, когда из-за жесто-
ких войн и непримиримой враждебности немало народов 
ушло в другие края, разбрелось и раздробилось подобно 
камням, истершимся в песок, казахи сохранили свою ис-
конную обитель и отцовскую юрту тюркского мира.

Мудрые предки не только уберегли себя от исчез-
новения, но, передавая из поколения в поколение как 
бесценное наследие, сохранили свои благородные тра-
диции, свой созидательный, щедрый и свободолюбивый 
дух, свой чистый и выразительный язык, свою прекрас-
ную и самобытную музыку, искусство и литературу. И 
корни, и история, и мощь нашей страны, где сегодня в 
мире и согласии вместе живут представители многих 
этносов, берут свое начало от Великой степи, а потому 
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зұлмат кезінде қазақтың тең жартысы қырылды. Ел есін 
енді жинай бастаған отызыншы жылдар соңында ста-
линдік қанды репрессия ұлтымыздың сүт бетіне шығар 
қаймақтарын жалмап кетті, сонымен бірге қатардағы 
қарапайым азаматтар да қанды қасаптан аман қалмады.

Әрине, мен бұл оқиғалардың бәрін көзіммен көр-
месем де, әкем мен анамның өзегін мұң мен зар өртеп, 
жанарын жасқа шылап отырып айтқан сөздерінен, азат-
тық жолында шейіт болған аруақтарға арнап, күбірлеп 
оқыған дұғаларынан естіп-біліп, көкірегіме түйіп өстім. 
Кейде ойлаймын: қазақ деген не деген төзімді халық?! 
Көнбеске көніп, шыдамасқа шыдаған. Болашағы бұл-
дыр болған күннің өзінде сағын сындырмай, келешектен 
үмітін үзбеген. Қиындық атаулыға қасқая қарсы тұрып, 
үздіксіз алға жылжыған.

Адамзат тарихына ең қанды қырғын ретінде енген 
екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі – Ұлы 
Отан соғысының қаһарлы күндері, бала болсам да, әлі 
күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Сәби кезімді еске 
алғанда әр үйден майданға аттанған ағаларым, ер-азама-
тының орнын жоқтатпай, "Бәрі де жеңіс үшін" деп, бел 
шешпей еңбек еткен аналарым мен жеңгелерім, қарша-
дай күнінен өгізге жегілген соқамен жер жыртып, масақ 
теріп, еңбекпен көзін ашқан қатарластарым еске түседі. 
Менің еңбек тақырыбына жиі оралатынымның бір сыры 
да балалығын соғыс ұрлаған сол ауыр күндерден қалған 
естелікте болса керек.

Адамды қандай қиындықтан да аман алып шығатын 
құдірет еңбек екенін мен сәби кезімнен-ақ сезіндім. Кей-
інгі жастарға үнемі "Еңбек ет, отбасыңды асыра, еліңе 
қызмет қыл: өзің де табысты болып, Отаныңның да қуа- 
ты артады" дейтінім сондықтан.

казахи не принимали прямого участия, но в 1916 году 
согласно печально известному июньскому указу царя их 
начали принудительно привлекать на тыловые работы. 
Произвол, жестокость и безнаказанность колониаль-
ных властей переполнили чашу народного терпения, и 
в местностях Каркара, Кастек, Самсы тогдашней Семи-
реченской области вспыхнули национально-освободи-
тельные восстания, в которых участвовали и мои деды.

Грянувшая затем Гражданская война разлилась по 
степи реками крови и принесла нашему народу столь же 
огромные страдания. Две волны жуткого голода накати-
лись в 1921-22 и 1930-32 годах; результатом бежалостной 
политики, явившейся настоящим бедствием, стала гибель 
половины коренного населения Казахстана. Народ толь-
ко начал приходить в себя, как в конце 30-х годов на его 
голову обрушилась новая трагедия – кровавые политиче-
ские репрессии сталинизма, истребившие как интеллек-
туальную элиту нации, так и тысячи рядовых граждан.

Хотя сам я не был очевидцем всех этих событий, по 
горестным рассказам отца и матери и по их читаемым 
вполголоса молитвам за упокой героев и жертв борьбы 
за свободу я узнавал и на всю будущую жизнь впитывал 
в себя ту жестокую правду жизни. Иногда я думаю: ка-
кой же терпеливый наш народ?! Мирился с непримири-
мым, выносил невыносимое. И даже в самые тягостные  
дни, когда было неизвестно, увидит ли он завтрашний  
восход солнца, он не падал духом и не терял надежды на  
будущее. Решительно противостоял любым трудностям 
и постоянно двигался вперед.

Когда бушевала самая кровопролитная в истории 
планеты Вторая мировая война, ставшая для нас Вели-
кой Отечественной войной, я был ребенком, но перед 
глазами до сих пор стоят картины тех суровых дней. 
Мужчины из нашего аула уходили на фронт, а оставши-
еся за старших матери, сестры, жены и дети-подростки 
трудились не покладая рук: пахали землю, жали хлеб 
до последнего колоска и всецело жили идеей "Все для 
фронта! Все для победы!". И если я в своих речах доволь-
но часто обращаюсь к теме труда, то, наверное, это во 
мне говорит отголосок тех тяжелых времен, укравших 
детство у моих сверстников.

Труд – великая сила, способная вызволить человека 
из самой бедственной ситуации и направить его к луч-
шей жизни, в этом я убедился с ранних лет. Вот почему 
я не устаю повторять молодежи: "Трудись, корми свою 
семью, служи стране: этим будет прирастать и твой лич-
ный успех, и благосостояние Отчизны".

В период послевоенного возрождения и восстанов-
ления народного хозяйства, когда понадобилось осваи-
вать целину, плавить металл и варить сталь, я оказался в 
самой гуще этих дел. Довелось увидеть и преимущества 
социалистического строя, и его недостатки. Тем более, 
что, как показывал ход истории, результат семидесяти-
летнего пребывания в составе Советского Союза ока-
зался далеко неоднозначным. 

В начале ХХ века лидер Алаша Ахмет Байтурсынов 
констатировал: "Алхамдулилла, нас больше шести мил-
лионов". Согласно проведенной в царской России офи-
циальной переписи населения 1913 года, в тогдашнем 
Степном крае, не включая казахов Туркестанского края, 
проживали 5 миллионов 597 тысяч человек. Стало быть, 
у нас нет оснований подвергать сомнению достовер-
ность слов А.Байтурсынова. А спустя около полувека, 
по итогам Всесоюзной переписи 1959 года, количество 
проживающих в Казахстане казахов уменьшилось до 2 
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қатар зор жауапкершілік жүктеді. Мен өзім басшылық 
еткен отыз жылға жуық уақыт бойына туған халқымның 
сенімін ақтау үшін бар күш-жігерімді аянбай жұмсадым.

Ерлік пен елдікті ту еткен, жасампаздықты жалау 
еткен халқымыздың дербес мемлекет құрғанының 
отыз жылдық торқалы тойы қарсаңында тәуелсіздіктен 
тағылым алу үшін бүгін туған халқыммен ой бөлісуді 
жөн көрдім.

Тәуелсіздіктің мән-мағынасы туралы түрлі ғылым 
өкілдері өзінше тұжырым жасайтыны анық. Бірақ бір 
нәрсе ақиқат, ол – ата-бабаларымыздың азаттық жолын-
дағы жан алысып, жан беріскен сан ғасырлық күресінің 
заңды жалғасы, халықаралық құжаттармен бекітіліп, 
мәңгілікке берілген сыйы.

Тәуелсіздікке барар қиын жолдардағы сансыз көп 
шайқастар мен көтерілістерде қаншама қаһарман ба-
баларымыз шейіт болды. Оларды еске алу, құрметтеу – 
біздің парызымыз. Сондықтан біз жаңа заманда қантө-
гіске жол бермей, қасиетті киеміз – тәуелсіздікке сабыр 
мен төзімділік, ақыл мен парасат арқылы қол жеткіздік.

Мен миллиондаған адамды қанға бөктіріп, қисапсыз 
мол қиындықтардан тұратын XX ғасырдың ортасында 
дүниеге келдім. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қазақтар 
қатыспаса да, патшаның 1916 жылғы маусым жар-
лығымен тыл жұмысы үшін әскерге шақырылды. Отар-
шыл өкіметтің өктемдігі мен зұлымдығы халықты ашын-
дырып, төзімін тауысты. Сол кездегі Жетісу өлкесінің 
Қарқара, Қастек, Самсы өңірінде болған ұлт-азаттық 
көтерілістерге менің ата-бабаларым да қатысты.

Бұдан кейінгі қазақ даласын қанға бөктірген Азамат 
соғысы да халқымызға қисапсыз мол қасірет әкелді. 
Ашаршылықтың екі бірдей толқыны – 1921-22 жыл мен 
1930-32 жылдардағы сұрқия саясат салдарынан орнаған 

быть сыновьями и дочерьми такого народа – безгранич-
ное счастье, выпавшее на долю каждого казахстанца.

На рубеже столетий, вобравшем в себя ярчайшие 
события в истории всего человечества, вместе с оказан-
ным мне большим доверием на мои плечи легла огром-
ная ответственность – возглавлять нашу страну. За годы 
своего руководства я не жалел сил и времени, чтобы 
оправдать доверие народа.

В канун славного 30-летия со дня образования Ре-
спублики Казахстан, граждане которой сплотились под 
знаменем мира, единства и созидательных свершений, я 
счел важным поделиться с народом своими мыслями об 
уроках нашей независимости.

Вполне понятно, что среди представителей научной 
общественности каждый по-своему определяет приро-
ду, сущность и значение нашей независимости. Но одно 
остается неоспоримой истиной: обретение Казахста-
ном независимости – это закономерный результат мно-
говековой самоотверженной борьбы наших предков за 
свободу и самостоятельность. И это – навеки неотъем-
лемое достояние республики, признанное и закреплен-
ное документами международного права.

На трудных дорогах по пути к независимости сквозь 
горнило тяжелых невзгод и испытаний немало пламен-
ных патриотов принесло себя в жертву. Помнить о них 
и воздавать им почести – наш долг. Вот почему в насту-
пившие новые времена, оберегая мир и спокойствие в 
нашем общем казахстанском доме, мы не допустили кон-
фликтов и пришли к святая святых – независимости – че-
рез самообладание и терпение, разум и здравомыслие.

Я появился на свет в самый разгар ХХ века, утопив-
шего в крови миллионы людей и принесшего неис-
числимые беды и лишения. В Первой мировой войне 
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Соғыстан соңғы кезеңдегі тың игеру, металл қоры-
ту, болат балқыту – халық шаруашылығын қалпына 
келтірудің дәл ортасында жүрдік. Социализмнің ар- 
тықшылығын да, кемшілігін де көрдік. Бір сөзбен айт- 
қанда, Кеңес Одағы құрамында болған жетпіс жыл- 
дықтың нәтижесі біздің елдің пайдасына шешілген жоқ.

XX ғасыр басында алаш қайраткері Ахмет Байтұр-
сынұлы "Әлхамдүллә, алты миллион халықпыз" деген 
екен. Патшалық Ресейдегі 1913 жылғы ресми санақ бой-
ынша, Дала өлкесінде, Түркістан өлкесіндегі қазақтарды 
қоспағанда, 5 миллион 597 мың халық тұрған. Демек, 
Ахаңның айтып отырғаны – күмән келтірмейтін ақиқат. 
Ал арада жарты ғасырдай уақыт өткенде КСРО-да 1959 
жылы өткізілген санақта Қазақстандағы қазақтардың 
саны 2 миллион 787 мыңға дейін кеміп, республика 
халқының небәрі 30 пайызын ғана құраған.

Мен 1989 жылы республикамыздың бірінші басшысы 
болып сайландым. Дәл сол жылы өткізілген КСРО-ның ең 
соңғы халық санағының деректері бойынша, Қазақстан-
дағы қазақтардың үлес салмағы небәрі 40,1% ғана еді.

Азат еліміздің жастары тәуелсіздікке барар жолдың қан-
дай азапты болғанын, қандай құрбандықтар мен сынақтар –  
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс, азамат соғысы, ашар-
шылықтың алапат екі толқыны, қуғын-сүргін мен репрес-
сиялар, Ұлы Отан соғысы, тың игеру жылдарындағы жап-
пай қоныс аударудың зардабы арқылы жеткенімізді білуі 
керек. Мұның өзі өткен тарихты қастерлеп, одан сабақ алу 
үшін қажет. Менің "Тәуелсіздік – бабалар қанымен келген 
киелі құндылық" дейтінім осыдан.

Мен отыз жыл бойы халқымды қанаттыға қақтырмай, 
тұмсықтыға шоқыттырмай, қайраңға қалдырмай, әлемдік 
өркениеттің алдыңғы шебіне, дүниедегі ең дамыған 40 ел-
дің қатарына қостым. Осы жылдар ішінде әлемдік ғылым 
мен мәдениеттің ең үздік жетістіктерін меңгерген жаңа 
ұрпақ қалыптасты. Жаңа елордамыз салынды. Ең үлкен 
табысым да, ең үлкен бақытым да осы деп санаймын.

Біз, Абай атамыз айтқандай, "ақырын жүріп, анық бас- 
тық". Соның арқасында көп салалар мен бағыттар бой- 
ынша өзгелерден озып кеттік. Енді осының мән-жайына 
тереңірек тоқталып, бұрын көп айтыла бермейтін кей-
бір деректі халықтың назарына ұсынғым келеді.

Кеңес Одағы сынды алып империя өткен ғасырдың 
70-жылдары тарихшылар қауымы "тоқырау" деп ай-
дар таққан күрделі кезеңге аяқ басты. Тек жоғары билік 
бекіткен жоспар мен қосып жазуға негізделген кеңестік 
экономика, жалаң ой, жадағай пікірлі коммунистік идео-
логия қоғам дамуын тығырыққа тіреді.

Тоқырау кезінде ел экономикасында орын алған 
мүшкіл халді Қарағанды облыстық партия комитетін-
де басшылық қызмет атқарған 70-жылдардың соңында 
айқын аңғара бастадым. Ал мен Қазақ КСР Үкіметінің 
басшылығына тағайындалған 80-жылдары жағдай тіпті 
асқынып тұрған болатын.

М.С.Горбачевтың "қайта құруы" тоқырауға белше-
сінен батқан қоғамға серпіліс әкеле алмады, керісінше 
көпсөзділікке, жаппай жарнамалық ұрандарға жол беріл-
ді. Экономикалық базис жасалмай, асығыс басталған 
"бетбұрыс" жылдар бойы қордаланған проблемаларды 
одан әрі өршітіп, шарықтау шегіне жеткізді.

КСРО-да болған алғашқы демократиялық сайлаудың 
нәтижесінде іріктелген халық депутаттарының І съезі 
1989 жылдың мамыр-маусым айларында өтті. Бұл кезде 
мен Республика Министрлер Кеңесі төрағасы болатын-
мын. Алып одақ экономикасында орын алған мүшкіл 
жағдайды ашық айтуға тура келді.

миллионов 787 тысяч, составив при этом всего 30% от 
населения республики.

В 1989 году я был избран на пост первого руководи-
теля республики. По итогам проведенной в том году по-
следней в истории СССР всеобщей переписи населения 
удельный вес коренного населения Казахстана составил 
всего 40,1%.

Дети свободного Казахстана должны знать, через ка-
кие испытания, жертвы и лишения пролег наш путь к не-
зависимости: национально-освободительное восстание 
1916 года, Гражданская война, две волны опустошитель-
ного голода, репрессии, Великая Отечественная война, 
массовая миграция времен освоения целины. Это нуж-
но для того, чтобы молодежь чтила прошлую историю и 
выносила из нее правильные уроки. Поэтому я говорю: 
"Независимость – главная святыня, доставшаяся нам це-
ной крови наших предков".

В течение тридцати лет все мои мысли, тревоги и на-
дежды были связаны с народом, с тем, чтобы уберечь 
его от напастей и посягательств, заблуждений и замеша-
тельств. За эти годы страна вошла в число 40 передовых 
государств мира. Было взращено и воспитано новое по-
коление, освоившее лучшие достижения мировой науки 
и культуры. Возведена новая столица. В этом мне видит-
ся самый главный успех и самое большое счастье.

Но при всем этом, говоря словами мудрого Абая, в 
тот переломный момент "мы двигались осторожно, а 
ступали твердо". Благодаря этому мы опередили других 
по многим сферам и направлениям. Здесь я хочу поглуб-
же погрузиться в эту тему и представить вниманию об-
щественности некоторые сведения, которые прежде не 
особо обсуждались.

В 70-е годы прошлого столетия гигантская империя 
под названием Советский Союз вступила в сложный пе-
риод своей истории, впоследствии прозванный "эпохой 
застоя". Получилось так, что схоластическая идеология 
коммунизма и основанная на жестком и безапелляци-
онном планировании "сверху" советская экономика с 
ее систематическими приписками завели общество в 
беспросветный тупик.

В том, что экономика СССР времен того преслову-
того "застоя" находится в плачевном состоянии, я начал 
воочию убеждаться в конце 70-х годов, когда работал 
на руководящих постах в Карагандинском областном 
комитете партии. А в 80-е годы, когда мне довелось воз-
главлять Правительство Казахской ССР, масштабы сло-
жившегося положения стали еще более очевидными.

Провозглашенная М.С.Горбачевым "перестройка" не 
помогла стране выбраться из глубокой стагнации, очень 
скоро переродившись в "говорильню", ярмарку полити-
ческой рекламы и какофонию популистских лозунгов. 
Опрометчиво начатый "поворот", предпринятый без 
подготовки экономического базиса для реформ, только 
усугубил копившиеся годами проблемы, подводя его к 
крайней черте.

I Съезд народных депутатов, созванный по результа-
там первых в СССР демократических выборов, прошел 
в мае-июне 1989 года. В то время я был Председателем 
Совета Министров республики.

В своем выступлении с трибуны Кремлевского двор-
ца съездов мне пришлось открыто и правдиво говорить о 
критической ситуации в экономике гигантского Союза: 
"... Занимаясь по долгу службы вопросами практической 
экономики, могу сказать, что мы достоверного пред-
ставления о положении в экономике страны и сегодня 

6
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Маған батылырақ қимылдау үшін бүкілхалықтық ман-
дат керек еді. Осылайша 1991 жылдың 1 желтоқсанында 
ел тарихындағы тұңғыш Президенттік сайлау өткізіліп, 
онда халықтың 98%-дан астамы қолдау білдірді. Бұл 
маған қанат бітіріп, еркін қимылдауыма жол ашты.

Сайлаудан 2 күн өткенде – 3 желтоқсанда Алматыға 
М.Хофф бастаған Еуропа Парламентінің үлкен делега-
циясы келіп, Қазақстанның жаңадан сайланған Прези-
денті ретінде мені ресми сапармен Брюссельге келуге 
шақырды. Бұл да бізге үлкен демеу, халықаралық деңгей-
дегі қолдау болды.

Біз тәуелсіздікті жариялауға дайындықтың соңғы, ше-
шуші кезеңіне де келіп жеттік. 8 желтоқсанда Б.Н.Ельцин, 
Л.М.Кравчук және С.С.Шушкевичтің қатысуымен Бело-
руссияның Беловежьесінде өткен кездесуде Кеңес Одағы-
ның "халықаралық құқық пен геосаяси жағдай субъектісі" 
ретінде өмір сүруін тоқтатқаны туралы мәлімдеме жария-
ланды. Мен Ельцинмен, Кравчукпен, Шушкевичпен жүз-
десу үшін шұғыл түрде Мәскеуге ұштым, мұндай кездесу 
күні бұрын жоспарланған еді, бірақ шақырылған үшеуі де 
келмей қалып, кездесу болмай қалды.

Бұдан кейін кеңес және шетелдік баспасөз өкілдерімен 
Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында: "КСРО құра-
мына енген барлық республикалардың тәуелсіздігін мой-
ындап, олардың тез арада Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше 
болуына көмектесу керек", – деген пікірімді ортаға салдым.

Желтоқсанның 12-13 жұлдызында Ашхабадта Орта-
лық Азия республикаларының басшыларымен бас қо-
сып, жағдайды саралай келіп, біз Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына тең құқылы мүше болуға әзір екендігіміз 
жөнінде ортақ мәлімдеме жасадық. Ертеңінде көптен 
күткен күн туып, Жоғарғы Кеңестің 1991 жылғы 14 
желтоқсанында өткен 12-шақырылған 7-сессиясының 
талқылауына "Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі 
туралы" конституциялық заң шығарылды.

Еліміздің жетекші заңгерлерінің қатысуымен алдын 
ала сараланып, сараптамадан өткізіліп, қапысыз даяр-
ланған заң бірден-ақ мақұлдануға тиіс болатын. Оның 
үстіне өзге республикалар мұндай заңдарын әлдеқашан 
қабылдап қойған. Бірақ жағдай біз күткеннен басқаша-
лау болып шықты.

Жоғарғы Кеңес залында вице-президент Е.М.Асанба-
ев қатысып отырғанымен, мен талқылауды кабинетімдегі 
байланыс арқылы жіті бақылап отырдым. Әлі есімде, күн 
тәртібі жария етілісімен-ақ бір депутат: "Біз кімнен және 
неден тәуелсіздік алғалы отырмыз?! Өзіміз 70 жыл бойы 
сөгіп келе жатқан ресей империясы үлгісімен енді қазақ 
империясын құруға ұмтылып жатқан жоқпыз ба осы?", –  
деп арандатушылық пиғылдағы сұрағын бастап кетті.

Көп ұзамай тағы бір депутат оны қостай түсіп: "Біз тәу-
елсіз мемлекет жариялау мәселесін талқылаудамыз. Ертең 
таңертең 17 миллион халықтың тең жарымы – орыстілді 
қауым бөтен мемлекеттің азаматтары болып шыға кел-
мек. Жолдастар, бұлай етуге болмайды ғой", – деді.

Ал енді бір "халық қалаулысының": "Тек қазақ қана 
Қазақ КСР-інің немесе Қазақстан Республикасының 
Президенті бола алатыны жөніндегі ұсынысты маған  
қатысты алғанда азаматтық теңқұқылыққа жасалған қия- 
нат деуге бола ма, жоқ па?", – деген сұрағына орай депу-
тат С.Сартаев оған қазақ елінің Президенті "мемлекеттік 
тілді және ұлтаралық келісім тілін қатар меңгерген адам" 
бола алатыны жөнінде заңда тайға таңба басқандай жазу-
лы екенін ескертті. 

Мен әдейі, этика сақтап және ол уақыттың алыста 
қалғанына, заман-төреші бәрін әлдеқашан өз орнына 

Спустя 2 дня после выборов, 3 декабря в Алматы 
прибыла большая делегация Европарламента во главе 
с М.Хофф, которая пригласила меня, как избранного 
Президента страны, посетить Брюссель с официальным 
визитом. И это тоже стало знаком большой поддержки и 
признания на международном уровне.

Так мы вступили в последнюю, решающую стадию 
готовности к провозглашению независимости. 8 дека-
бря на встрече в белорусском Беловежье Б.Н.Ельцин, 
Л.М.Кравчук и С.С.Шушкевич сделали заявление, что 
"Союз ССР как субъект международного права и гео-
политическая реальность прекращает свое существо-
вание". Я срочно вылетел в Москву, где была заплани-
рована встреча с Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем, 
которая не состоялась из-за неявки трех приглашенных.

После этого я провел в Москве пресс-конференцию 
для представителей советских и иностранных СМИ, на 
которой заявил, что теперь "необходимо признать неза-
висимость всех входивших в состав СССР республик и 
помочь им в скорейшем времени стать членами Органи-
зации Объединенных Наций".

12-13 декабря на проходившей в Ашхабаде встрече 
глав республик Казахстана и Средней Азии, оценив об-
становку, мы заявили о готовности стать равноправными 
соучредителями Содружества Независимых Государств. 
И вот наступила долгожданная дата – 14 декабря 1991 
года, когда на повестку дня VII сессии Верховного Сове-
та 12-го созыва был внесен Конституционный закон "О 
государственной независимости Республики Казахстан".

Разработанный с участием ведущих правоведов, про-
шедший тщательную и заблаговременную экспертизу, 
этот закон, как представлялось, должен был быть одобрен 
и принят сразу, без каких-либо проволочек. К тому же дру-
гие республики давно приняли аналогичные законы. Но 
обстоятельства сложились не совсем так, как мы ожидали.

Хотя в работе сессии принимал участие вице-прези-
дент Е.М.Асанбаев, за слушаниями в стенах Верховно-
го Совета я внимательно следил по средствам связи из 
своего кабинета. До сих пор помню, как еще до начала 
обсуждения законопроекта один депутат озвучил про-
вокационный вброс: "От кого и от чего мы собираемся 
объявить себя независимыми? Не пытаемся ли мы со-
здать казахскую империю по примеру российской им-
перии, которую ругаем уже 70 лет?"

Немного позже в тон ему высказался другой депутат: 
"Мы решаем вопрос о провозглашении независимого 
государства. Завтра утром из 17 миллионов людей до-
брая половина – русскоязычное население – окажется в 
чужом государстве... Товарищи, нельзя же так".

А еще один "народный избранник" поставил вопрос 
так: "Является ли предложение о том, что Президентом 
Казахской ССР или Республики Казахстан может быть 
только казах, посягательством на гражданское равно-
правие по отношению ко мне?.." И это при том, что в за-
коне черным по белому было прописано, что Президен-
том республики может быть человек, "который владеет 
государственным языком и языком межнационального 
согласия", как ему тут же напомнил депутат С.Сартаев.

Мной намеренно по этическим соображениям не на-
зываются их фамилии, тем более, что время все уже рас-
ставило по своим местам. 

Конечно, я знал, какие внешние силы подзуживали 
таких ораторов и сулили поддержку за столь "бесстраш-
ные" речи. Но мне было нельзя ни ошибаться, ни тем 
более поддаваться на провокации. Несмотря на доход-
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Кремльдің Съездер сарайының трибунасынан ма-
мырда сөйлеген сөзімді қаз-қалпында келтірер болсақ, 
онда былай деген екем: "...Қызметтік міндетім бойын-
ша практикалық экономика мәселелерімен айналысып 
жүрген менің айтарым: біз бүгінде ел экономикасын-
дағы шынайы жағдайды нақты білмейміз. Өздеріңіз ой-
лап көріңіздер: КСРО Мемлекеттік статистика комитеті 
деректері бойынша, елдегі азық-түлік өндірісі артқан, 
бірақ сөрелер бос. Жоспарлар орындалуда, ал эконо-
мика ахуалы нашарлап барады. Неге? Мұндай "негелер" 
тым көбейіп кетті. Түптің түбінде экономикадағы дағда-
рыстың қаншалықты тереңдеп кеткенін анықтап, оны 
еңсерудің айқын жолын табуымыз керек-ақ.

Он екінші бесжылдық жоспары тоқыраудың ең тоз- 
ған дәстүрлері негізінде жасалды".

Әрине, екі күннің бірінде "қайта құру", "бетбұрыс", 
тіпті "жеделдету" деп ұрандатып жатқан М.Горбачевқа 
"он екінші бесжылдық тоқыраудың ең нашар дәстүрі  
негізінде жасалды" деген сөз ұнай қойған жоқ. Тіпті рег- 
ламентпен шектегісі келгендей сыңай танытты. Бірақ  
залдың дүркірете қол соққаны оның мені тоқтатуына 
мүмкіндік бермеді.

"Шешінген судан тайынбас" дегендей, енді тартынып 
қалуға болмайтынын сезгендіктен, Қазақстанда қалып-
тасқан ауыр жағдайды да айтуға тура келді: "Ведомство-
лық өктемдік әлемдік нарықта зор сұранысқа ие шикізат 
ресурсына бай республикамыздың өз әлеуметтік да-
муында ауыр хәлге түсуіне, экологиялық дағдарыс ше-
гіне келіп тірелуіне әкеп соқтырды. Ыдыс-аяқ дүкеніне 
кіріп кеткен пілдің кебін киген министрліктер Аралдың 
түбіне жетіп тынды. Екібастұз даланы күлге бөктіруде. 
Мұнай өндіріп жатқандарға оның түк қайыры болмай 
тұр. Түрлі полигон үшін малшылар өрістерінен айырыл-
ды, ал оның өтемі туралы мүлде сөз жоқ".

Сөзімді аяқтап, залға қарасам, Қазақстан Компартия- 
сы Орталық комитетінің сол кездегі бірінші хатшысы 
Г.В.Колбиннің өңі сұп-сұр болып кеткен екен. Бірақ ел 
мүддесі, халық тағдыры талқыға түскен мұндай сәттерде 
аянып қалуға болмайтын еді.

Одақтың кетуі кетіп, іргесі сөгіле бастаған кейінгі екі 
жыл ішінде қалыптасқан нақты жағдай тіпті ушығып 
кетті.

Кейін зерттеушілер "егемендік шеруі" деп айдар таққан 
үдеріске 1989 жылы алдымен Балтық елдері кірісіп, Кав-
каз елдерінде жалғасты да, артынан бүкіл Кеңес Одағын 
қамтыды. 1990 жылдың аяғына дейін Одақ құрамындағы 
15 республика түгелдей өз егемендігін жариялап үлгер-
генімен, Эстония, Литва және Латвия елдерінен басқа 12 
республика әлі Одақ құрамында болатын.

М.С.Горбачев қаншалықты жанталаса қимылдап, 
Одақты сақтап қалуға әрекет еткенімен, КСРО-ның 
одан әрі ыдырауын тоқтату мүмкін емес еді. Келесі 1991 
жылдың 18-21 тамызында әйгілі "тамыз бүлігі" болды. 
Бұл Кеңес Одағы басшылығының дәрменсіздігін күллі 
әлемге танытты. Соның нәтижесінде 1991 жылдың та-
мыз-желтоқсан айларында қалған республикалар түгел-
дей өз тәуелсіздігін жария етті.

Саясаттың қызуы көтеріліп, Горбачев пен Ельциннің 
текетіресі шегіне жетіп, бір кездері темірдей тәртіпке не-
гізделген орталықтағы басшылықтан береке кеткен сол 
тұста Қазақстан тарапынан жіберілген жалғыз қателік-
тің өзі орны толмас трагедияға әкеп соқтыруы әбден 
мүмкін еді.

Біз ашуды ақылға, асығыстықты сабырға жеңдіріп, 
үнемі әліптің артын бағып, аңысын аңдумен болдық. 

не имеем. Судите сами: по данным Госкомстата СССР, 
производство продукции в стране увеличилось, а полки 
пустые. Планы выполняются, а состояние экономики 
ухудшается. Почему? Много накопилось таких "почему". 
Надо наконец-то определить всю глубину кризиса в эко-
номике, выработать четкий путь его преодоления.

Двенадцатая пятилетка была составлена в самых худ-
ших традициях застоя".

Конечно, М.С.Горбачеву, чуть ли не через день гово-
рившему о "перестройке", "обновлении" и даже "уско-
рении", вряд ли понравились слова о том, что пятилетка 
распланирована "в худших традициях застоя". По его 
реакции было видно: он хотел, чтобы я побыстрее "за-
круглялся" с этой темой. Но шквал одобрительных апло-
дисментов из зала не позволил ему остановить меня.

Как говорится, сказавший А должен сказать и Б, и тог-
да я поведал о бедах, терзавших Казахстан: "Ведомствен-
ный диктат привел к тому, что богатейшая сырьевыми 
ресурсами, пользующимися на мировом рынке повы-
шенным спросом, наша республика оказалась в тяже-
лейшем положении в своем социальном развитии и на 
грани экологического кризиса. Действуя методом слона 
в посудной лавке, министерства уничтожили Арал. Эки-
бастуз засыпает золой степь. Нефть не служит тем, кто 
ее добывает. Для различных полигонов отчуждены зем-
ли животноводов, о компенсации и речи нет".

Завершив выступление, я глянул в зал в сторону на-
шей делегации и увидел побелевшее от негодования лицо 
Г.В.Колбина, тогдашнего первого секретаря ЦК Компар-
тии Казахстана. Что ж, раз речь пошла о судьбе народа и 
интересах республики, отмолчаться в сторонке я не мог.

А в последовавшие затем два года, когда Союз начал 
саморазрушаться и окончательно расходиться по швам, 
ситуация складывалась еще более драматично.

На тот же 1989 год пришелся самый разгар процесса 
"парада суверенитетов", который начался в Прибалтике, 
продолжился в Закавказье, а затем охватил все части Со-
ветского Союза. До конца 1990 года все 15 республик 
Союза успели провозгласить свой суверенитет, хотя, 
кроме Эстонии, Литвы и Латвии, остальные 12 респу-
блик все еще находились в составе СССР.

Как бы не пытался М.С.Горбачев бороться за сохра-
нение Союза, но предотвратить распад СССР было уже 
невозможно. 18-21 августа 1991 года произошел пе-
чально известный "путч ГКЧП", объективно продемон-
стрировавший на весь мир полную несостоятельность 
и бесперспективность высшего руководства СССР в 
деле дальнейшего управления страной. Закономерным 
и естественным результатом явилось то, что за период 
с августа по декабрь 1991 года остававшиеся в составе 
СССР республики приняли решение провозгласить 
свою независимость.

Политические страсти накалялись, противоборство 
Ельцина и Горбачева близилось к развязке, некогда по-
строенное на железной дисциплине централизованное ру-
ководство страной рассыпалось, как замок на песке. В этот 
критический момент даже малейшая ошибка, допущенная 
со стороны Казахстана, могла обернуться трагедией.

Возможностей наломать дров здесь было предоста-
точно. В этих условиях крайне важно было заручиться 
мандатом всенародного доверия. 1 декабря 1991 года 
состоялись первые в истории страны выборы Прези-
дента, по результатам которых мою кандидатуру под-
держало более 98% избирателей. Это окрылило меня и 
предоставило мне свободу действий.
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келтіргеніне байланысты қазір олардың атын атап, түсін 
түстеуді жөн көрмедім.

Әрине, олардың мұндай "батыл" сөйлеуінің ар жағын-
да қолтығына су бүркетін сыртқы күштердің бар екенін 
де бірден аңғардым. Бірақ маған қателесуге де, ашуға бой 
алдыруға да болмайтын еді. Сол кездегі Жоғарғы Кеңес 
депутаттары, ел ағалары, белгілі заңгер, ғылым қайрат-
керлері С.Зиманов, С.Сартаев, Ә.Кекілбаев, М.Қозыба-
ев, Ө.Жолдасбеков, т.б. депутаттардың орнықты, дәлел-
ді жауаптарына қарамастан, заң жобасын екі күн бойы 
талқылаған депутаттар ортақ мәмілеге келе алмады.

Талқылау әбден тығырыққа тірелген кезде 16 жел-
тоқсан күні түстен кейін мен Жоғарғы Кеңеске келіп, 
депутаттарға мән-жайды өзім түсіндіріп, олардың бұл 
шешімін бүкіл Қазақстан халқы, күллі әлем жұрты күтіп 
отырғанын былайша жеткіздім: "Бұл заңды қабылдауы-
мыз керек, өйткені жалғыз біз ғана қалдық. Көпұлтты 
Қазақстан халқының алдында біздің арымыз таза. Бұл – 
барлығы әр сөзіне үңіле отырып оқитын маңызды заң. 
Менің сайлауалды бағдарламам, біз шешкелі отырған 
барлық мәселелердің түйіні – осы. Басты мәселе – мемле-
кеттік тәуелсіздік мәселесі. Артық шүйлігудің, ешқандай 
мән-маңызы жоқ сөздерді қосудың қажеті жоқ. Заңды 
осы күйінде басым көпшілік дауыс арқылы қабылдау ке-
рек деп санаймын. Баршаңыздан осыған бейілділік біл-
дірулеріңізді сұраймын".

Осы сөзден кейін қарсы сөйлеген депутаттардың 
біразы сабасына түсіп, заң жобасы көпшілік дауыспен қа-
былданды. Бұл бәріміз көптен күткен айшықты мезет, та-
рихи оқиға еді. Тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ. 
Алдын ала ойластырумен, зор ұйымдастырушылықпен, 
қапысыз дайындықпен жүзеге асты.

Біз тәуелсіздікке бейбіт жолмен қол жеткізсек те, оған 
барар жолда бабалар қаны аз төгілген жоқ. Тәуелсіздік 
сол киелі қанның өтеуі еді. Мен мұның бәрін біз сенген, 
тәрбиелеген бүгінгі жас ұрпақ білсін, санасына сіңірсін 
деп әдейі жазып отырмын.

Тәуелсіздікті жариялау оңай емес, оны бүкіл әлемге 
мойындату одан да қиын еді. Мен Қазақстан тәуелсізді-
гінің осындай биік деңгейде мойындалуын да алдын ала 
ойластырып қойған едім.

Бірнеше ай бұрын дипломатиялық арналар арқылы 
келісудің нәтижесінде Қазақстан тәуелсіздігін жария-
лаған күннің ертеңінде елімізге ресми сапармен АҚШ-
тың мемлекеттік хатшысы Дж.Бейкердің өзі келді. Бұл 
оның Қазақстанға екінші сапары болатын. Осы уақыт 
ішінде екеуміз өзара сенімге негізделген достық қатынас 
орнатып үлгерген едік. АҚШ-тың сыртқы саясатына 
жауапты тұлға Қазақстанды тұңғыш Президент сайла-
уымен, тәуелсіздік жариялауымен шын жүректен құт-
тықтады. Бұл ақпаратты онымен бірге келген шетелдік 
журналистер қауымы АҚШ пен Батыс елдеріне сол сәт-
те-ақ таратып жіберді.

Оқиғалар ағыны қарқын ала түсті. Экономикалық 
ынтымақтастықты сақтау үшін 21 желтоқсан күні Ресей, 
Украина, Беларусь, Өзбекстан, Түрікменстан, Тәжікстан, 
Қырғызстан, Әзербайжан, Армения, Молдова және 
Қазақстан президенттері бас қосқан кездесуде Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығын құру жөнінде келісімге қол 
қойылды. Саммит Қазақстан тарапының бастамасымен 
Алматыда өтті. Бұл бір кездері "КСРО құрамына енген 
республикалардың ендігі тағдыры қалай болады, кімнің 
жетегінде кетуі мүмкін?" деген әлем мемлекеттерінің 
алаңдаушылығын сап тиып, Достастық мемлекеттерінің 
бірлестігі пайда болды.

чивые ответы и веские аргументы, приводимые депу-
татами Верховного Совета в лице таких заслуженных 
и авторитетных государственных деятелей, известных 
ученых, правоведов и литераторов, как С.Зиманов, С.
Сартаев, М.Козыбаев, У.Джолдасбеков, А.Кекильбаев и 
других, за два дня дебатов по законопроекту депутаты 
так и не пришли к единому мнению.

Когда обсуждение окончательно зашло в тупик, 16 
декабря я приехал после полудня в Верховный Совет, 
чтобы самому разъяснить депутатам суть текущей ситу-
ации и довести до них главную и такую простую мысль, 
что этого их решения ждет весь народ Казахстана и вся 
мировая общественность: "... Этот Закон надо принять, 
потому что мы остались единственными. Наша совесть 
перед многонациональным народом Казахстана чиста. 
Это серьезный Закон, в каждое слово которого будут 
вчитываться все. Это моя предвыборная программа, 
квинтэссенция всех вопросов, которые мы собираемся 
решать. Главный вопрос – вопрос о государственной 
независимости. Вклиниваться, добавлять слова, кото-
рые не несут никакой нагрузки, не надо. Принимать его 
надо, я считаю, квалифицированным большинством. 
Всех прошу настроиться на это".

После этих слов противившиеся депутаты успокоились 
и вошли в конструктивную колею, а закон был принят боль-
шинством голосов. Наступил наш долгожданный звезд-
ный час. Произошло величайшее событие в национальной 
истории. Обретенная в непростых обстоятельствах неза-
висимость стала результатом заранее обдуманных намере-
ний, основательной и безукоризненной подготовки, боль-
шой и неустанной организаторской работы.

Мы обрели независимость мирным путем, но долгая 
дорога к ней обильно полита кровью наших предков. 
Независимость пришла к нам в воздаяние за ту кровь. 
Обо всем этом я специально пишу для того, чтобы наша 
молодежь, которую мы воспитываем с большой заботой 
и большими надеждами, росла в глубоком осознании 
этих ценностей.

Провозглашение независимости не прошло без по-
мех, но еще более трудным делом было добиться ее меж-
дународного признания. Понимая всю важность этого 
вопроса, я начал готовиться к нему загодя.

В результате переговорного процесса, начатого по 
дипломатическим каналам за несколько месяцев ранее, 
уже на следующий день после провозглашения неза-
висимости в Алматы с официальным визитом прибыл 
государственный секретарь США Дж.Бейкер. Это был 
его второй визит в Казахстан, так что на тот момент мы 
уже находились в дружеских и доверительных отноше-
ниях. Как должностное лицо, отвечающее за внешнюю 
политику США, Дж.Бейкер горячо поздравил меня с из-
бранием на пост Президента и с провозглашением неза-
висимости. Прибывшие вместе с ним зарубежные жур-
налисты тотчас же распространили эту информацию в 
медиапространстве США и Западной Европы.

События же тем временем продолжали стремительно 
развиваться. Чтобы сохранить экономическое партнер-
ство, 21 декабря на встрече с участием президентов Рос-
сии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, 
Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, 
Молдовы и Казахстана было подписано соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств. Сам-
мит по инициативе казахстанской стороны состоялся в 
Алматы. Так произошло рождение СНГ, и был дан ответ 
на беспокоивший правительства и народы очень многих 
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сәтте көрсеткен қолдауының әрдайым қадірін біліп, ри-
зашылықпен есте ұстауға тиіспіз. 

Келіссөз барысында өзара түсіністік пен тараптардың 
мүддесіне деген құрмет ахуалын қалыптастыра отырып, 
біз жүйелі түрде халықаралық келісімшарттар жасасып, 
мемлекеттік шекарамызды түпкілікті айқындап алдық. 
Солайша, бабалар аманатын орындау үшін және күн-
дердің күнінде өз ұрпағымыздың алдынан бұдан да ауыр 
қиындықтар шықпауы үшін түйткілдер мен кедергілердің 
бәрін еңсеріп, қолға алынған істі ақырына дейін жеткіздік.

Жер дегеннен шығады. Кеңес Одағы тұсында қа-
зақтың ұлан-байтақ жерінің әр тұсы жантүршігерлік атом 
жарылыстары жасалған түрлі әскери полигондар мен ба-
заларға, зертханаларға айналды. Тек бір ғана Семей поли-
гонында 456 ядролық, термоядролық жарылыс жасалды. 
Оның 116-сы ашық атмосферада жарылып, халқымызға 
орасан зор зиянды зардаптар әкелді. Қазақстан ғалымда-
рының есебінше, Семей полигонында жарылған атом 
бомбасының жалпы қуаты Хиросимаға тасталған бомба-
дан екі жарым мың есе артық екен. Мен осы тажал поли-
гонын 1991 жылдың 29 тамызында жаптым.

Қазақстан тәуелсіздік алғанда біздің аумағымызда 
континентаралық баллистикалық ракеталарға арналған 
1216 ядролық оқтұмсық болды. Бұл әлемдегі төртінші 
ядролық әлеует еді.

Біз атом қаруынан өз еркімізбен бас тартып, 
бүкіләлемдік ядролық қарусыздану көшін бастадық. 
Бұл – Қазақстанның жаһандық бейбітшілікті сақтауға 
қосқан теңдессіз үлесі.

Тәуелсіздігімізді жариялағанда біздің өз валютамыз да 
жоқ еді. Әлемдік қаржы нарығын мұқият зерттей келіп, 
ұлттық теңгемізді де дер кезінде айналымға енгіздік.

составляющая порядка 7500 километров, стала поясом 
дружбы и доверия. Были достигнуты исторические до-
говоренности и по 1700 километрам границы с КНР. 
Это определило конструктивное отношение к погра-
ничным вопросам и всех других соседних стран.

Мы всегда должны ценить и помнить с благодарно-
стью поддержку России и президента В.В.Путина, руко-
водства Китая в тот важный момент нашей истории.

Создав в ходе переговоров атмосферу взаимного 
понимания и уважения интересов сторон, мы последо-
вательно заключили международные договоры и окон-
чательно определили нашу государственную границу. 
Таким образом, чтобы выполнить священные заветы 
предков, а заодно избавить будущие поколения от еще 
больших трудностей, мы развязали все проблемные 
узлы и довели начатое дело до логического конца. 

Вопрос о земле всегда был для нашего народа вопро-
сом жизни и смерти. Во времена Советского Союза раз-
ные уголки казахской земли были превращены в военные 
базы, лаборатории и полигоны, где проводились опасные 
эксперименты. На одном только Семипалатинском поли-
гоне было проведено 456 ядерных и термоядерных взры-
вов. Из них 116 были произведены в воздухе, что оберну-
лось крайне губительными последствиями для населения 
республики. Согласно подсчетам казахстанских ученых, 
суммарная мощность атомных бомб, взорванных на тер-
ритории Семипалатинского полигона, в 2 500 раз превы-
сила мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Этот 
чудовищный полигон я закрыл 29 августа 1991 года.

На момент обретения независимости на территории 
Казахстана располагались 1 216 ядерных боеголовок 
для межконтинентальных баллистических ракет. Это 
был 4-ый по мощности в мире ядерный арсенал.
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Тәуелсіздік осындай "тар жол, тайғақ кешулер" мен 
"соқтықпалы, соқпақты замандардан" аман өтіп, өзінің 
арналы жолын тапты.

Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап біз бере-
ке-бірлікке, ынтымаққа, ұлтаралық татулық пен дінара-
лық келісімге негізделген саясатты жүзеге асырдық. Бұл 
елімізді үздіксіз өсу мен өркендеуге бастады. Осының 
қадірін білуіміз керек. "Бірлігі бар ел озады", – дейді дана 
халқымыз.

Біз дамудың даңғыл жолына түскенде өзіміз сияқты 
тәуелсіздігін жариялаған Грузия, Әзербайжан, Армения 
мемлекеттерінде, өкінішке қарай, соғыс өрті тұтанып, 
Приднестровье Молдовадан бөлініп кетті. Тәжікстан-
да азамат соғысы өршіп, бауырлас қырғыз елінде дүр-
кін-дүркін дүмпулер мен қақтығыстар орын алып, сол 
жылдары басталған келіспеушіліктер әлі күнге дейін 
жалғасып, елдің берекесін алып қана қойған жоқ, эконо-
микасын да тұралатып, жылдар бойы алға дамуын теже-
ді. Украинаның оңтүстік-шығысындағы осы күнгі жан-
жалдың төркіні де тоқсаныншы жылдардан келе жатқан 
алауыздықтардан басталды.

Ынтымағы жарасқан елдің табысы тасып, абыройы 
асады. Берекесі қашқан елдің қуаты кеміп, құты қашады. 
Отыз жыл ішінде біз ғасырларға бергісіз даму жолынан 
өттік. Ауыз толтырып айтар табыстарымыз да аз емес.

Тәуелсіздік жариялаған соң жүйелі саяси реформаны 
қолға алдық. Осыдан жиырма бес жыл бұрын бүгінгі 
барлық жетістіктерімізге берік заңнамалық іргетас бо-
лып қаланған Ата заңымыз – жаңа Конституциямызды 
қабылдадық. Бүкіл халық болып талқылаған бұл құжат ел 
даналығы мен ынтымағының, береке-бірліктің іргетасы-
на айналды.

Дүниеде экономикалық даму мен демократияның 
алуан формасы болса да, оның дәл сол күйінде көшіріп 
ала қоятын ортақ үлгісі жоқ. Біз әлемдік тәжірибені 
қорытып, өз ерекшеліктеріміз бен мүмкіндіктерімізді 
ескеріп "Қазақстан – 2030" стратегиясын түздік. Онда 
белгіленген межелі көрсеткіштерді мерзімінен бұрын  
орындаған соң халықтың қолдауын тапқан "Қазақстан –  
2050" бағдарламасын жасадық. Әлемдік саясаткерлер  
мен сарапшылар "Қазақстан жолы" деп жоғары баға бер-
ген ұлт дамуының даңғыл жолының өзегін дәл осы қос 
стратегия құрайды.

Біздің жұрт – тамырын жеті қат жер астына жіберген 
алып бәйтеректей өзінің күш-қуатын ғасырлар бойы 
Ұлы дала төсінен алған байырғы халық. Бабаларымыз 
бізге мұра қылып ұланғайыр жер қалдырды. Бірақ ол 
кешегі патша заманында да, Кеңес Одағы тұсында да ха-
лықаралық құжаттармен ресімделмеді.

Жалпы ұзындығы 14 мың шақырымдық біздің шека-
рамыздың барлық бойлығына қатысты сындарлы келіс-
сөздер үдерісін ұйымдастыру оңай міндет болған жоқ. 
Бұған басшылығы алғашқы күндерден-ақ біздің тәуел-
сіздігімізге, сондай-ақ шекарамызды нақтылау ісіне қол-
дау білдірген екі ұлы көршіміздің – Ресей мен Қытайдың 
арқасында қол жеткізілгенін айта кетуім керек. Сөйтіп, 
Қазақстанның Ресей Федерациясымен арадағы ұзын-
дығы 7500 шақырым болатын ортақ шекарасы достық 
пен сенім белдеуіне айналды. ҚХР-мен шектес 1700 
шақырымдық шекарамыз бойынша да тарихи уағдалас- 
тыққа қол жеткізілді. Бұл жайт шекара мәселесі бойын-
ша өзге де көршілес елдердің сындарлы ұстанымда бо-
луына септігін тигізді. 

Біз Ресейдің және оның президенті В.В.Путиннің, 
Қытай басшылығының тарихымыздағы сол маңызды 

стран мира вопрос о том, "в какую сторону переменяет-
ся судьба бывших республик СССР, по какому пути и в 
зоне чьего влияния они будут развиваться впредь?"

Так, терпеливо и целенаправленно одолевая узкие и 
тернистые пути безвременья, наша независимость про-
бивала свой собственный маршрут.

С первого дня независимости мы проводили поли-
тику долгосрочной стабильности, гражданского мира, 
межэтнического согласия и межконфессионального 
диалога, что обеспечило нашей стране устойчивый рост 
и развитие. Ведь взаимное уважение и дружба было и 
останется нашим достоянием, которым мы всегда долж-
ны дорожить. Как гласит казахская пословица: "Успех 
там, где есть единство".

К сожалению, в ряде бывших советских республик, 
как и мы вступивших на путь независимости, начали 
происходить негативные процессы. В Грузии, Азербайд-
жане, Армении разгорелись очаги войны. От Молдовы 
откололось Приднестровье. Таджикистан затянуло в 
пучину гражданской войны. Серия потрясений, начав-
шаяся в те годы у нашего ближайшего соседа – брат-
ского Кыргызстана, не только нарушила спокойствие 
в этой стране, но и обескровила ее экономику, на годы 
задержав дальнейшее развитие. Нынешний конфликт на 
юго-востоке Украины тоже уходит корнями к неуряди-
цам, возникшим в те же девяностые годы.

Народ сплоченный обрастает и богатством, и доброй 
славой. Народ разобщенный лишается сил и теряет 
лицо. За минувшие годы у нас немало достижений, кото-
рыми мы по праву можем гордиться.

С обретением независимости мы взяли курс на глу-
бокое политическое реформирование нашего общества. 
Чуть более четверти века назад мы приняли Основной 
закон, служащий надежным фундаментом для всех на-
ших свершений. Просеянный сквозь сито открытого 
всенародного обсуждения и утвержденный волеизъ-
явлением всех граждан, этот документ заложил основу 
прогрессивного роста и процветания нашей страны.

Отмечу, что несмотря на все разнообразие суще-
ствующих в мире форм демократии и экономического 
устройства, среди них нет эталонной модели, которую 
можно было бы легко скопировать и тут же применить 
в собственной практике. Поэтому, изучив исторический 
опыт зарубежных стран и учтя собственную специфи-
ку, мы разработали Стратегическую программу "Казах-
стан-2030". Досрочно реализовав ее, мы предложили 
народу Стратегическую программу "Казахстан-2050", и 
заручившись его поддержкой, включились в ее выполне-
ние. В этих двух стратегиях отражена суть прокладывае-
мого нами курса национального возрождения, который 
авторитетные мировые политики и эксперты уважи-
тельно прозвали "Казахстанским путем".

Наш народ рожден и вскормлен Великой степью. От 
своих предков мы унаследовали огромную территорию. 
Но права на нее не были закреплены в международных 
документах ни в царские времена, ни в годы существо-
вания СССР.

Организовать конструктивный переговорный про-
цесс по всему периметру наших границ протяженно-
стью 14 тысяч километров было непростой задачей. 
Должен отметить, что это удалось благодаря нашим 
двум великим соседям – России и Китаю, руководство 
которых с первых дней поддерживало нашу независи-
мость, а также процесс уточнения наших границ. Так, 
общая граница Казахстана с Российской Федерацией, 
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"Қамданған қапы қалмайды" дейді халқымыз. Ер-
теңін ойлаған ел ғана озады. Болашақ ұрпағымыз еш-
теңеден тарылмауы үшін Ұлттық қор мен алтын-валюта 
қорын жасақтап, оған мол қаржы жинақтадық. Дәл осы 
мол қаражат пандемия кезінде бізге көмек болды.

Біздің еншімізге тарихымызда өз ауқымдылығы мен 
қиындығы жөнінен бұрын-соңды болып көрмеген жо-
баны жүзеге асыру – Сарыарқаның төріне, ерке Есілдің 
бойына ел қондырып, жаңа да әсем елорда салу мәрте-
бесі бұйырды.

Астананың қарыштап дамуы еліміздің өзге өңір-
лерінің өркендеп өсуіне серпін берді. Шымкент халқы-
ның саны миллионнан асқан республикалық дербес 
үшінші қала қатарына қосылды. Екі мың жылдық та-
рихы бар көне Түркістан кейінгі екі жылдың ішінде ай-
тарлықтай өзгеріп, әсем шаһарлардың біріне айналды. 
Еліміздің өзге өңірлері мен ірі қалаларын да дәл осын-
дай болашақ күтіп тұр деп нық сеніммен айта аламын.

Егемендіктің елең-алаңында-ақ мен Қазақстанға эко-
номикалық жаңғыру, инфрақұрылымды жаңарту және 
шикізатқа тәуелділіктен құтылу қажет екенін түсіндім. 
Бірақ тек үшінші онжылдықтың басына қарай, ресурс 
пен тәжірибе жинақтаған соң ғана біз бұл қиын істі жү-
зеге асыра алдық.

Біз индустрияландыруға және өз өнеркәсіп база-
мызды дамытуға иек арттық. Сол мақсатпен Индус- 
триялық-инновациялық дамудың үш бағдарламасы  
қабылданды, 9 триллион теңге сомасындағы 1500 жоба 
енгізілді. Қазақстан бұрын өндірілмеген өнімдер – 
электровоз, автобус, автомобиль, теміржол вагондары, 
трансформаторлар және басқа да 500-ден астам өнім 
түрін шығара бастады.

Жолдар мемлекеттің көлік саласының қан тамыры 
қызметін атқаратыны белгілі. Небәрі 10 жыл ішінде 
біз 14 мың шақырым автомобиль жолын және 2,5 мың 
шақырым теміржол салдық, ірі әуежайлардың бәрін, 
теңіз бен құрлық порттарын қайта жаңғырттық. Со-
ның нәтижесінде теңізге шығатын жолы болмаған 
Қазақстан Еуропа елдеріне, Парсы шығанағына, Үнді, 
Атлант және Тынық мұхитқа тікелей шығу мүмкіндігі-
не қол жеткізді және еуразиялық трансконтинентальды 
көлік көпіріне айналды. 

Тәуелсіз еліміздің басты байлығы – адам. Мемле-
кетіміздің тірегі де, алтын діңгегі де – Қазақстан халқы. 
Мен бойымдағы қуат, қызметімдегі тәжірибе, ой-
ымдағы нәр – бәрі-бәрін халқыма қызмет етуге жұмсап 
келемін.

Сол үшін тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бері 
тағдыр талайымен дүниенің төрт бұрышына тарыдай 
шашылған миллионнан астам қандастарымызды ата-
мекенге алдырдым. Бұл айтар ауызға ғана оңай. Жер 
бетінде халқының саны миллионға жетпейтін қаншама 
мемлекет бар. Біз осыншама қандастарымызды шет ел-
дерден алдырып қана қоймай, басына – баспана, өзіне –  
жұмыс, ұрпағына білім бердік. Бұл іс әлі де жалғасын 
таба береді. Осының бәрі тәуелсіздіктің арқасында ғана 
мүмкін болғанын ұмытпауымыз керек.

Еліміз тәуелсіздіктің отыз жылы ішінде көптеген 
қиындықты еңсеріп, ұланғайыр табыстарға қол жет-
кізді. Алда алар асуларымыз бен бағындырар биік-
теріміз де, ықтимал сын-қатерлер де аз емес.

Добровольно отказавшись от ядерного оружия, мы 
стали лидерами всемирного ядерного разоружения. В 
этом состоит бесценный вклад Казахстана в дело укре-
пления глобального мира и безопасности.

В первые годы у нас не было собственной валюты. 
Основательно изучив мировой финансовый рынок, мы 
в нужный момент ввели в оборот свою национальную 
денежную единицу – тенге.

"Предусмотрительного не застанешь врасплох", – 
гласит мудрость наших предков. Выигрывает тот народ, 
который думает о своем будущем. Чтобы грядущие по-
коления не были стеснены в средствах, мы создали На-
циональный фонд и золотовалютный резерв. В период 
пандемии нас подстраховали именно эти долголетние 
накопления.

На нашу долю выпала честь осуществить небывалый 
по своей масштабности и сложности в нашей истории 
проект – воздвигнуть в самом сердце Сарыарки, над во-
дами привольно текущего Есиля, новую и прекрасную 
столицу и собрать здесь передовые силы общества.

Стремительное развитие столицы задает пример и 
мощные импульсы для модернизации других регионов 
страны. Третий по счету город-миллионник Шымкент 
стал городом республиканского значения. Имеющий 
двухтысячелетнюю историю город Туркестан неузнава-
емо преобразился за последние два года и превратился в 
один из красивейших городов Казахстана. Могу сказать 
с твердой уверенностью, что такое же яркое будущее 
ожидает и другие регионы, и крупные городские цен-
тры нашей страны.

Еще в начале обретения суверенитета я понимал, что 
Казахстану требуется экономическая модернизация, 
обновление инфраструктуры и отход от сырьевой зави-
симости. Но только к началу третьего десятилетия неза-
висимости, накопив ресурсы и опыт, мы смогли осуще-
ствить это сложное дело.

Мы сделали ставку на индустриализацию и развитие 
собственной промышленной базы. В этих целях при-
няты три Программы индустриально-инновационного 
развития, введено 1500 проектов на сумму 9 триллио-
нов тенге. Казахстан начал выпускать более 500 видов 
продукции, которая ранее не производилась – электро-
возы, автобусы, автомобили, железнодорожные вагоны, 
трансформаторы и многое другое.

Как известно, дороги служат транспортными артери-
ями государства. Всего за 10 лет мы построили 14 тысяч 
километров автомобильных и 2,5 тысячи километров 
железных дорог, реконструировали все крупные аэро-
порты, морские и сухие порты. В результате Казахстан, 
не имевший доступа к морю, получил прямой выход к 
европейским странам, Персидскому заливу, Индийско-
му, Атлантическому и Тихому океанам и стал транскон-
тинентальным евразийским транспортным мостом.

Народ – главное богатство нашей независимой Роди-
ны. Всю свою энергию, накопленный опыт и идеи – все-
все это я отдаю делу служения народу Казахстана.

Из этих же побуждений я, начиная с первого дня не-
зависимости, созвал более миллиона наших кандасов –  
единокровных соотечественников, волею судеб оказав-
шихся разбросанными по всему миру. В мире немало 
государств, где все население страны не превышает и од-
ного миллиона человек. А мы не только переселили из-за 
рубежа такое количество кандасов, но обеспечили их и 
жильем, и работой, дали образование их детям. Поэто-
му нельзя забывать, что и эта всемерная поддержка, ко-
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Біз кезінде "ЕХРО-2017" көрмесін өткізіп, жасыл 
энергетикаға көшудің кешенді бағдарламасын қабыл-
дадық. Бүгінде бүкіл әлем баламалық энергетиканы –  
жел энергиясы, гелиоэнергетика, гидроэнергетика, 
биоэнергетика, геотермалды энергетика салаларын 
қарқынды дамыту үстінде. Осы үдерістен қалмауымыз 
керек.

Жаһандық жаңа трендтердің қатарында болу үшін 
біз "Болашақ" бағдарламасын жасап, жастарымызды 
әлемнің ең үздік университеттерінде оқыттық. Ал қа-
ражат жеткіліксіз болған өткен ғасырдың 90-жылда-
ры біз студенттердің оқу ақысын, жүріп-тұруы мен 
күнкөрісін төлеп бердік. Осы уақытқа дейін ел игілігі 
үшін 15 мыңнан астам маман даярланды. Олар өз Ота-
нының қамқорлығын сезініп, елге қызмет етіп, біздің 
үмітімізді ақтайды деп сенемін.

Кейіннен әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орны – На-
зарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектеп-
тері желісі, ақпараттық технологиялар саласындағы 
стартаптарға арналған "Астана-хаб" халықаралық тех-
нопаркі ашылды. Біздің жастар осындай ілгерішіл өз-
герістердің көш басында болуы қажет.

Осыдан екі жарым жыл бұрын елімізде президенттік 
билік ауысты. Маған: "Ата заңымызда Сізге ешқандай 
шектеулілік жоқ. Соңғы сайлауда халықтың 98%-ына 
жуығының қолдауына ие болдыңыз. Қызметіңізді атқа-
ра беріңіз", – деушілер аз болған жоқ. Бірақ әр нәрсе өз 
ретімен болуы керек.

Отыз жылға жуық ел басқарған кезімде мен жаны-
ма қаншама азаматты серік етіп, көптеген шәкірт тәр-
биеледім. Солардың ішінде Үкімет басқарған, Біріккен 
Ұлттар Ұйымы бас хатшысының орынбасары ретінде 
жаһандық саясатқа жетіктігін танытқан, тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарынан бастап қасымнан табылған нағыз 
патриот, жоғары білікті кәсіпқой тұлға Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевты Президенттік қызметке ұсындым. 
Сайлауда халықтың басым көпшілігі оны қолдады. 
Осылайша, біз халқымыздың ауызбірлігін, саясаттағы 
сабақтастығымызды күллі әлем қоғамдастығына тағы 
бір қырынан таныта білдік.

Халықтан кім асырып айтқан?! "Диірменнің та-
сындай дөңгеленген дүние" бір орнында тұрмайтыны 
белгілі. Президент ауысады, бірақ Тәуелсіздік мәңгілік 
болуы керек. Әр қазақстандық алдағы уақытта оның 
тұғырын нықтап, еңсесін тіктеп, абыройын асыруға 
қызмет етуге тиіс. "Мәңгілік ел" идеясының түпкі мақ-
саты осында. Ең бастысы – еліміз аман, ұрпағымыз азат. 
Біз алақанға салып өсірген сол азат ұрпақ ендігі жерде 
"Мен Қазақстаныма не беремін?" дегенді ойлауы керек.

Біз өзіміздің толағай табыстарымыз арқылы тәуел-
сіздікке сенбегендерді иландырдық, көнбегендерді қа-
тарымызға тарттық, әлем мойындаған абыройлы мем-
лекетке айналдық.

Тәуелсіздік те бақыт сияқты, бағалаған адамның, 
аялаған қоғамның қолына тұрақтайды. Халқы тату, 
экономикасы қуатты, саяси жүйесі тұрақты, мәртебесі 
биік, абыройы асқақ Қазақстанның болашағы кешегі-
ден кемел, бүгінгіден нұрлы екендігіне кәміл сенемін.

Тәуелсіздікке берік іргетас болып қаланған баба-
ларымыздың асыл мұраты – ерлік пен елдігімізден 
күш-қуат алып, әрдайым алға баса берейік, ағайын!

ности, нейромаркетолог, космобиолог, урбанист-эколог, 
биофармаколог, агрокибернетик, метеоэнергетик.

Несколько лет назад мы провели выставку "EXPO-
2017" и приняли комплексную программу перехода на 
зеленую экономику. Сейчас повсюду в мире активно 
развиваются разные виды альтернативной энергетики: 
использование энергии ветра, гелиоэнергетика, гидро-
энергетика, биоэнергетика, геотермальная энергетика. 
Мы тоже не должны отставать в этом процессе.

Чтобы находиться в авангарде новых глобальных трен-
дов, мы создали программу "Болашак" и обучали нашу 
молодежь в лучших вузах мира. В условиях нехватки 
средств, а это было в тяжелые 90-е годы прошлого века, 
мы оплачивали учебу, проезд, проживание студентов. Так 
за это время для страны было подготовлено более 15 ты-
сяч специалистов. Уверен, что все они чувствуют заботу 
своей Родины и оправдают наши надежды, служа Отчиз-
не. Затем были созданы вуз мирового уровня – Назарба-
ев университет, сеть Назарбаев интеллектуальных школ, 
международный технопарк "Астана-хаб", предназначен-
ный для поддержки стартапов в сфере информационных 
технологий. Наша молодежь должна находиться на перед-
нем крае таких прогрессивных глобальных обновлений.

Два с половиной года назад в государстве сменилось 
высшее должностное лицо. Было немало тех, кто гово-
рил мне: "В соответствии с Конституцией для Вашего 
президентства нет никаких ограничений. На последних 
выборах за Вас проголосовало почти 98% избирателей. 
Продолжайте работать на этом посту". Но всему бывает 
свое время и свой черед.

За три десятилетия мне посчастливилось встретить 
много сподвижников, вырастить много достойных кадров, 
воспитать много учеников. Из их числа я выдвинул на пост 
Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – истин-
ного патриота, высокого профессионала, моего соратни-
ка с первых лет независимости, накопившего ценнейший 
опыт в бытность министром иностранных дел, главой Пра-
вительства, заместителем Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций. На выборах подавляющее 
большинство наших сограждан поддержало его. Так мы в 
очередной раз продемонстрировали всему миру сплочен-
ность народа и преемственность нашей политики.

Президенты будут сменяться, но вечной и неотъемле-
мой должна оставаться наша независимость. Ради этого 
каждый казахстанец призван укреплять ее основы, повы-
шать ее мощь, беречь ее доброе имя. В этом – вся суть ве-
личественной идеи "Мәңгілік Ел". Самое главное – страна 
цела и невредима, а наши дети растут под солнцем Свобо-
ды. Теперь эти дети, взращенные в любви и ласке, должны 
задумываться: "Что я могу дать родному Казахстану?"

Благодаря своим большим и неоспоримым успехам мы 
убедили сомневающихся, обратили неверующих и вы-
росли в достойное государство, уважаемое во всем мире.

Независимость подобна птице счастья: она садится 
на руку лишь тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, 
где ее берегут. Твердо верю, что будущее Казахстана – 
страны с дружным и миролюбивым народом, сильной 
экономикой, стабильной политической системой, вы-
соким авторитетом на международной арене – окажет-
ся намного содержательнее, чем вчера, и намного бли-
стательнее, чем сегодня.

Будем верны животворному истоку нашей независи-
мости – завещанному нам предками героизму в борьбе 
за национальное достоинство. И будем уверенно шагать 
вперед, дорогие собратья!
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Міне, екі жылдан бері дүние жүзі алаң күй кешуде. 
Коронавирус дертінен туындаған пандемия әлемдік 
экономиканы ғана емес, өндіріс пен еңбекті ұйымда-
стыруды, ғылым мен технология дамуын, жалпы адам-
ның ойлау жүйесін айтарлықтай өзгертті. Ең алдымен, 
адамзатқа ортақ індет даму деңгейіне қарамастан ел 
мен елдің экономикасы мен технологиясын жақында-
стырып, бір-бірімен ынтымақтастыра бастады. Соның 
негізінде жаңа жаһандық экономикалық парадигма қа-
лыптасты.

Жақында Нобель сыйлығының түрлі ғылым сала-
сындағы лауреаттарының үлкен бір шоғыры "Біздің 
ғаламшар, біздің болашағымыз" саммитінің қорытын-
дысы бойынша әлем мемлекеттеріне үндеу жасап, пан-
демия адамзат дамуына Екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейінгі ең үлкен апат болып енгендігін атап көрсетіп, 
онымен бүкіл дүние жүзі бірлесе күресуі керектігін алға  
тартты. Олар: "Егер осы бесжылдықта трансформация- 
лық шаралар қабылданбаса, адамзаттың болашағына  
ауыр қатер төнетін болады... Қоғамның ең кедей және 
маргиналданған топтары мейлінше әлсіз жіктер күйін-
де қала береді", – деді.

Бұл менің осыдан тура 30 жылдай бұрын, 1992 жыл-
дың 5 қазанында, Біріккен Ұлттар Ұйымының мінбесі-
нен айтқан ұсыныстарыммен астасып жатыр. Біз сол 
кезеңнің өзінде әлемнің ең бай мемлекеттерінің әске-
ри-соғыс мақсатына қарастыратын шығындарының 
1%-ын бөлу арқылы адамзатқа айтып келмейтін, төтен-
ше апаттарға қарсы күресудің халықаралық қорын жа-
сауды ұсынған едік. Әңгіме ол кезде БҰҰ-ның бітімгер-
шілік күштері туралы болған еді, бірақ, біріншіден, 
маңыздысы идея және ұжымдық әрекеттестіктің тетігі 
болатын, екіншіден, түрлі елдерде тәулік сайын жүзде-
ген-мыңдаған адамды баудай түсіріп жатқан пандемия-
ның соғыстан несі кем?

Егер дәл сол кезде мен ұсынғандай қор жасалған бол-
са, қазіргі пандемия жағдайында кедей мемлекеттерге 
коронавируспен күресуге және оның зиянды зардап-
тарын жоюға бағытталған шараларды ұйымдастыруға 
мол мүмкіндік туған болар еді.

Пандемия әлемді жаңа күшке, жетекші тенденциялар 
мен алдағы қауіп-қатерлерге негізделген жаңа геосаяси 
трансформацияға бастады. Тұтқиылдан келген індетке 
қарсы күресте жұртқа ақпарат пен сандық жүйеге не-
гізделген жаңа технология көмек қолын созды. Бұл ең-
бек нарығына айтарлықтай жаңа өзгерістер әкелді.

Экономика бойынша Нобель сыйлығының лауреа- 
ты Кристофер Писсаридес төртінші индустриялық  
революция барысында роботтар біртіндеп адамдар 
қызмет ететін мамандықтардың басым көпшілігін ал-
мастыратын болады деген болжам жасаған еді. Сол 
болжам енді келді. Жаһандық технологияландыру 
нәтижесінде қазірдің өзінде ақпараттық технология, 
робот техникасы, синтетикалық биология, бионика, 
нанотехнология, жасанды интеллект саласында бұрын 
санаға да сыймайтын революциялық өзгерістер орын 
алып жатыр. Әлемде биоинженер, робот техникасы 
инженері, киберқауіпсіздік маманы, нейромаркето-
лог, космобиолог, урбанист-эколог, биофармаколог, 
агрокибернетик, метеоэнергетик сияқты жаңа маман-
дықтарға сұраныстар барған сайын арта түсуде.

торая продолжится и в последующем, стала возможной 
исключительно благодаря независимости.

На протяжении этих тридцати лет страна прошла че-
рез множество испытаний и добилась больших успехов. 
Еще больше вершин нам предстоит покорить, но и нема-
ло возможных испытаний впереди.

Вот уже два года мир охвачен тревогой, подобную 
которой трудно припомнить. Разразившаяся из-за ко-
ронавируса пандемия существенно изменила не только 
мировую экономику, но и формы организации труда и 
производства, приоритеты в развитии науки и техноло-
гий, и даже мышление и сознание людей. Прежде всего 
пандемия принудила разные государства, независимо от 
уровня их развития, к сближению и кооперации в сфе-
рах экономики и технологий. В этих условиях сформи-
ровалась новая глобальная экономическая парадигма.

Не так давно большая группа Нобелевских лауреа-
тов по итогам саммита "Наша планета, наше будущее" 
опубликовала Срочный призыв к действиям, в котором 
пандемия COVID-19 названа величайшим общемиро-
вым потрясением со времен Второй мировой войны, 
указав на необходимость совместной борьбы с ней. В 
обращении, в частности, подчеркивается: "Если в этом 
десятилетии не будут предприняты трансформацион-
ные меры, то будущее человечества подвергнется колос-
сальной угрозе... Самые бедные и маргинализованные 
слои общества остаются наиболее уязвимыми".

Это заставило меня невольно вспомнить о моих ини-
циативах, оглашенных почти 30 лет назад, 5 октября 
1992 года, с трибуны Организации Объединенных На-
ций. Еще в ту пору я предложил учредить международ-
ный фонд противодействия непредвиденным угрозам и 
вызовам, формируемый за счет добровольных отчисле-
ний странами 1% от своего оборонного бюджета. Уточ-
ню, что тогда речь шла о миротворческих усилиях ООН, 
но, во-первых, важна была сама идея и механизм коллек-
тивного взаимодействия, а во-вторых, чем же пандемия 
не война, если в разных странах она ежесуточно убивает 
сотни и тысячи людей?..

Если бы такой фонд был создан в те годы, то сейчас бы 
имелись несравнимо большие возможности для борьбы 
в бедных странах с коронавирусом и его последствиями.

Пандемия подтолкнула мир к новой геополитической 
трансформации, базирующейся на таких факторах, как 
активация новых, альтернативных и до поры латентных 
сил и резервов, учет ведущих тенденций и прогностика 
назревающих угроз и вызовов. В схватке с внезапно на-
валившейся пандемией на выручку людям пришли новые 
технологии, основанные на информационных и цифро-
вых системах. Сопутствующими процессами явились ра-
дикальные и "взрывные" изменения на рынке труда.

В свое время лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике Кристофер Писсаридес сделал прогноз о том, что в 
ходе четвертой индустриальной революции роботы по-
степенно заменят людей в подавляющем большинстве 
профессий.

Сегодня этот прогноз сбывается все шире и нагляд-
нее. В результате глобальной технологизации уже сей-
час в таких отраслях, как информационные технологии, 
робототехника, синтетическая биология, бионика, на-
нотехнологии, искусственный интеллект наблюдаются 
мощные революционные прорывы, доселе немыслимые 
и невообразимые. В современном мире все больше рас-
тет потребность в таких специалистах, как биоинженер, 
инженер-робототехник, специалист по кибербезопас-
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16 млн. халқы бар көпұлтты Қазақстан мемле-
кеті 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жа-
риялады. Дәл осы күні Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Кеңесінің жетінші сессиясында парла-
мент депутаттары "Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" Заң қабылда-
ды. Заңның бірінші бабында: "Қазақстан Респу-
бликасы тәуелсіз мемлекет деп жарияланды. Ол 
өзінің жеріне,ұлттық табысына жоғары иелік ету 
құқығы бар,тәуелсіз сыртқы және ішкі саясатын 
жүргізеді,басқа шет мемлекеттермен халықара-
лық құқықтық принциптері негізінде өзара байла-
ныс жасайды", – деп көрсетілді.

Өзінің тәуелсіздігін алған Қазақстан Республи-
касын дүниежүзінің ондаған елі таныды. Біздің 
елді алғашқылардың бірі болып Түркия,сол сияқты 
АҚШ, Германия, Франция, Ұлыбритания және т.б. 
ірі-ірі мемлекеттер мойындады. Қазақстан шет 
елдерде дипломатиялық және консулдық өкілдік-
тер ашуға кірісті. Ал Алматыда шет елдік елшілік 
пен миссия, халықаралық және ұлттық ұйымдар-
дың өкілдіктері жұмыс істей бастады. Республи-
каның егемендікке қол жеткен алғашқы кезінен 
бастап-ақ, мемлекетаралық және үкіметаралық 
келісім-шарттарға қол қою жүзеге асырылды.

Іргемізді бекітіп, эканомикалық дамуымызды 
айқындап, заң шығарушы және атқарушы билік-
тің жұмысын қалыпқа түсіргеннен кейін, біз ру-
хани құндылықтарымызды түгендеуге мүмкіндік 
алдық. Тілімізді,дінімізді дамытуға бар мүмкін-
дікті жасадық. Ел іші тыныш болуы үшін дінара-
лық татулық саясатын берік ұстанып, жер жаһан-
дағы алуан түрлі дін өкілдерінің басын қосқан 
әлемдік діндер басшыларының алғашқы сьезі 
өткізілді. Қазақстанның халықаралық дәрежедегі 
беделі артты.

Ұлтттық мәдениетімізді қайта түлетіп, "Мәде-
ни мұра" мемлекеттік бағдарламасы да жасалды. 
Бұл бағдарлама бойынша қазақ жеріндегі барша 
тарихи, мәдени ескерткіштер қалпына келтіріліп, 
халқымыздың аса бай ауыз әдебиеті, мәдени және 
музыкалық мұрасы жүздеген том болып жарық 
көруде. Біз тәуелсіздікті жариялаумен қоса, оны 
қорғау қажет екенін де ұмытпадық. Мемлекет 
қауіпсіздігін жүйелеп құрып, өз әскеріміз де жа-
сақталды. 

Осы 30 жылдың ішінде егеменді еліміз өз да-
муында ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың ересен күш-жігері, кемел ақыл, 
кемеңгер саясатымен бір ғасырға бергісіз жол-
ды еңсеріп үлгерді. Бұл жол теп-тегіс тақтайдай 
болған жоқ. Кешегі КСРО-дай алып державаның 
күйреп құлағаны, оның құрамындағы барлық 
елдердің есін тандырып түскенін ешкім жоққа 
шығара алмайды. Міне, осы бір, әсіресе әлеумет-
тік-экономикалық тұрғыда қисапсыз қиындық 
туғызған тұста тәуелсіздігін енді ғана жариялаған 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 

16 млн. многонациональным населением казахстанское 
государство провозгласило независимость 16 декабря 1991 
года. В этот же день на седьмой сессии Верховного Совета 
Республики Казахстан депутаты парламента приняли закон 
"О государственной независимости Республики Казахстан". 
В первой статье закона говорится: "Республика Казахстан 
объявлена независимым государством. Казахстан обладает 
высоким правом распоряжения своей землей, национальным 
доходом, проводит независимую внешнюю и внутреннюю 
политику, взаимодействует с другими иностранными госу-
дарствами на основе международно-правовых принципов".

Десятки стран мира признали Республику Казахстан, ко-
торая обрела свою независимость. Одной из первых нашу 
страну признали Турция, а также США, Германия, Фран-
ция, Великобритания и другие крупные государства. Казах-
стан приступил к открытию дипломатических и консульских 
представительств за рубежом. В Алматы начали работать 
зарубежные посольства и миссии, представительства меж-
дународных и национальных организаций. С самого начала 
достижением Республики было подписание межгосудар-
ственных и межправительственных договоров.

После того, как мы закрепили фундамент, определили эко-
номическое развитие и нормализовали работу законодатель-
ной и исполнительной власти, у нас появилась возможность 
провести инвентаризацию наших духовных ценностей. Мы 
сделали все возможное,чтобы развивать наш язык, нашу ре-
лигию. Для спокойствия внутри страны был проведен пер-
вый Съезд лидеров мировых религий, которые твердо при-
держивались политики межрелигиозного мира и объединили 
представителей различных религий во всем мире. Повысился 
авторитет Казахстана на международном уровне.

Была разработана государственная программа "Культур-
ное наследие". По этой программе реставрируются все исто-
рические и культурные памятники казахской земли, издается 
сотни томов богатого устного, культурного и музыкального 
наследия нашего народа. Мы не забыли, что, помимо провоз-
глашения независимости, ее необходимо защищать. Систе-
матизировали государственную безопасность, сформирова-
ли свою армию.

За эти 30 лет суверенная страна в своем развитии, усилия-
ми лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, благо-
даря его мудрой политике, преодолела вековой путь. Эта до-
рога не была ровной доской. Никто не может отрицать, что 
вчерашний развал гигантской державы СССР имел огром-
ное влияние, и все страны, бывшие в его составе, были обе-
зглавлены. И вот Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, только что провозгласивший незави-
симость страны, особенно в социально-экономическом пла-
не, "дно риска – желкайык", повернул всю структуру страны 
к рыночным отношениям. Хотя это направление противоре-
чило былой формации жизни, то есть принципу социализма, 
в этот же период выхода из застоя не было и другого пути.

Мировые политики называют этот путь развития на-
шей страны "казахстанским путем". Действительно, какая 
бы трудность, какой бы недостаток ни был, это направле-
ние проложило путь к процветанию. Страна по-новому 
приспособилась к существованию и освоила новое время. 
Результат – Казахстан сегодня стал экономически-инвести-
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Бүгін Қазақстан Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтті. Ел ретінде Қазақстан жас  
мемлекет болғанымен,оның тарихи Еуразияның ұлы көшпелі өркениетінің үш мыңжылдық  

тарихынан ажырағысыз. Тарихқа көз жүгіртсек, батыстан Шығысқа қарай,шығыстан  
батысқа қарай Қазақ даласы арқылы Үндістан мен Иранға, Мидия мен Қырымға, Еділ мен  

Кавказға, Еуропа мен Қытайға арийліктер, сақтар, ғұндар, түркілер,қыпшақтар, моңғолдар  
ағылды. Олардың бәрі де осынау жердің бетінде өздерінің ізін қалдырды.

Сегодня Казахстан отметил 30-летие Независимости. Несмотря на то, что Казахстан,  
как страна, является молодым государством, его история неотделима от трехтысячелетней  
истории Великой кочевой цивилизации Евразии. С запада на восток, с востока на запад через  

казахские степи в Индию и Иран, Мидию и Крым, на Волгу и Кавказ, в Европу и Китай стекались  
арийцы, саки, гунны, тюрки, кипчаки, монголы. Все они оставили свой след на этой земле.

Редакция алқысы / Редакционная коллегия

Қарағанды облысында Тәуелсіз  
Қазақстанның ең жарқын кезеңдері
Самые яркие периоды Независимого  

Казахстана в Карагандинской области
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алады. Оның негізін қара және түсті металлургия-
ның, тау-кен өндірісінің, химия, жеңіл және тамақ 
өнеркәсібі саласының, машина жасау мен металл 
өңдеудің, энергетиканың, құрылыс материалда-
рын өндірудің, фармацевтиканың және басқа да 
көптеген саланың 100-ден астам ірі және орта 
кәсіпорны құрайды.

Өңірдің өңдеу өнеркәсібінің республика 
көлеміндегі үлес салмағы 17%-ға дейін өсті. Оның 
өнімдері әлемнің 49 еліне экспортталады. Мемле-
кеттік қолдаудың және тартылған инвестициялар-
дың арқасында бұл енді бай минералдық-шикізат 
базасы бар аумақ қана емес, өнеркәсіптік, ғылы-
ми-техникалық әлеуеті бар өңірге айналды.

Жалпы, 30 жыл ішінде облысқа негізгі капи-
талға 6 трлн. теңгеге жуық инвестиция тартыл-
ды. Олардың көлемі 5,2 млн теңгеден 678,3 млрд. 
теңгеге дейін өсті. Инвестициялардың 80%-дан 
астамы жеке жобаларға тиесілі. Бұл ашықтық пен 
сенім саясатының сәттілігінің нақты дәлелі.

Тәуелсіздік жылдары ішінде жазық далада "Са-
рыарқа" арнайы экономикалық аймағы құрылды. 
Бүгінде онда 7 өндіріс жұмыс істеп тұр және тағы 
14 өндіріс болашақта іске асады. "Сарыарқа" АЭА 
негізінен металлургия, дайын металл бұйымда-
рын өндіру, машина жасау, резеңке және пласт-
масса бұйымдарын өндіруге маманданған.

Осы уақыт ішінде шағын және орта бизнес сек-
торы қарқынды дамыды, оған бүгінде облыстың 
әрбір үшінші тұрғыны тартылған. Жұмыс істеп 
тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің 
саны бес есеге ұлғайды. Ал олар өндірген өнім 
көлемі 50 есе өсті және 1,5 трлн теңге деңгейінде 
бағаланады. Мұны "АрселорМиттал Теміртау" АҚ 
және "Қазақмыс" корпорациясы" ЖШС сияқты 
индустриялық флагмандардың өнімділігімен са-
лыстыруға болады.

Жан-жақты мемлекеттік қолдаудың арқа-
сында облыста ірі фермерлік шаруашылықтар 
пулы құрылды. Облыстың ауыл шаруашылығы 
өнімінің жалпы көлемі 2020 жылы 8,2 млрд теңге-
ден 400 млрд теңгеге дейін өсті.

30 жыл ішінде облыстың қалалары мен ау-
дандарының сәулеттік келбеті түбегейлі өзгерді. 
Жаңа заманауи құрылымдар мен жайлы тұрғын 
үйлер пайда болды. 57 мектеп, 20 балабақша са-
лынды. Құрылыс жұмыстарының көлемі 1991 
жылғы 2 млн теңгеден 2020 жылы 466 млрд теңге-
ге дейін ұлғайды. Осы кезеңде 8 млн шаршы метр 
тұрғын үй пайдалануға берілді.

Тұңғыш Президентіміз еңбек жолын бастаған 
Теміртаудағы өзгерістер туралы айтатын болсақ 
онда экономиканың өңдеуші секторының ірі, 
орта және шағын кәсіпорындары Теміртау қала-
сының негізгі әлеуетін құрап отыр. Олар өнер-
кәсіптік өндірістің жалпы көлемінің 96,9% өнімін 
шығарады.

7 производств, еще 14 будут реализованы в будущем. СЭЗ 
"Сарыарка" специализируется в основном на металлургии, 
производстве готовых металлических изделий, машиностро-
ении, производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Сегодня каждый третий житель области вовлечен в разви-
вающийся сектор малого и среднего бизнеса. В пять раз уве-
личилось количество действующих субъектов МСБ. Объем 
произведенной ими продукции вырос в 50 раз и оценивается 
на уровне 1,5 трлн. тенге. Это сопоставимо с производитель-
ностью таких индустриальных флагманов, как АО" Арселор-
Миттал Темиртау "и ТОО" Корпорация Казахмыс".

Благодаря всесторонней государственной поддержке в 
области создан пул крупных фермерских хозяйств. Общий 
объем продукции сельского хозяйства области в 2020 году 
вырос с 8,2 млрд тенге до 400 млрд. тенге.

За 30 лет кардинально изменился архитектурный облик 
городов и районов области. Появились новые современные 
конструкции и комфортное жилье. Построено 57 школ, 20 
детских садов. Объем строительных работ увеличился с 2 
млн. тенге в 1991 году до 466 млрд. тенге в 2020 году. За этот 
период введено в эксплуатацию 8 млн. кв. м жилья.

Если говорить об изменениях в городе Темиртау, где Пер-
вый Президент начал свою трудовую деятельность, то основ-
ной потенциал этого города составляют крупные, средние и 
малые предприятия обрабатывающего сектора экономики. 
Они производят 96,9% продукции от общего объема про-
мышленного производства.

Темиртауская Магнитка – трудовой и политический Ата-
мекен Первого Президента. Жители Карагандинской обла-
сти по праву этим гордятся.

Металлургический комбинат по-прежнему является 
крупным предприятием горно-металлургического сектора 
Республики. Сегодня доля АО "АрселорМиттал Темиртау" в 
экономике области составляет 14,5%.

На практике стабильный ритм работы этого предприятия 
очень важен для жителей городов Темиртау, Сарань, Абай, 
Шахтинск. А их количество составляет более 23% населения 
области. Поэтому нормальное функционирование этого ги-
гантского предприятия очень важно как для нашего регио-
на, так и для страны.

Согласно Комплексному плану по оздоровлению эколо-
гической обстановки, в ближайшие 3 года производствен-
ные выбросы в атмосферу должны сократиться на 30%. Для 
реализации этой задачи "АрселорМиттал Темиртау" плани-
рует инвестировать в природоохранные мероприятия 60 
млрд. тенге.

Газоснабжение – новый проект в развитии инфраструкту-
ры. Это позволит сократить производственные выбросы, а 
также обеспечить теплом окраины города.

Темиртау сегодня растет. Ввод жилья идет с ростом в 2,3 
раза. В целях решения проблемных вопросов, обеспечения 
очередников арендным жильем в городе строится 5 много- 
этажных жилых домов и 1 кредитный дом на 36 квартир. В этом 
году планируется ввести в эксплуатацию 2 дома на 180 квартир. 
Остальные будут завершены по плану в следующем году.

Что касается областного центра-города Караганды, то се-
годня Караганда – крупный мегаполис.
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Әбішұлы Назарбаев "тәуекел түбі – желқайық" 
дегендей, елдің бар құрылымын нарықтық қа-
тынастарға бұрды. Бұл бағыт бұрынғы өмір 
формациясына, яғни социализм қағидасына қа-
рама-қайшы болғанымен, дәл осы кезеңде тоқы-
раудан шығу үшін бұдан басқа жол да болмаған 
еді. Бүгінде әлем саясаткерлері еліміздің бұл даму 
жолын "Қазақстандық жол" деп әспеттейді. Шы-
нында, қандай қиындық, қандай кемшілік болса 
да, осы бағыт өркендеуге жол ашты. Ел жаңаша 
күнкөріске икемделді және жаңа заманның тірлі-
гін игеріп әкетті. Нәтижесі – Қазақстан бүгінде  
әлемдік қоғамдастық үшін экономикалық-инвес- 
тициялық тұрғыда қолайлы да тұрақты серіктес- 
тікке айналды. Сондай-ақ Қазақстан бейбітшілік  
елшісі ретінде танылған мемлекетке де айналып 
отыр. Өз еркімізбен ядролық қарусыз ел атанға-
нымыз бұл бүкіл әлемдік өркениетіне ерекше әсер 
еткені айқын. Әлемдік дін және конфессиялар 
басшыларының дәстүрлі сьезін өткізу, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы институтының құрылуы Қа-
зақстанды нағыз бейбітшіл ел екенін тағы бір қы-
рынан танытып отырғаны даусыз. Мұның бәрі 
Қазақстанның өз ішіндегі қоғамдық тірліктің үл-
гісінен туындап жатқаны белгілі. Бұл – елдегі 140 
этностың бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір 
сүруінің шынайы белгісі болып табылады. 

Тәуелсіз Қазақстанның ең жарқын асуы мемле-
кеттің Елордасын ауыстыру жобасы болғаны сөз-
сіз. Бұл, енді нағыз ғасыр жаңалығы, Қазақстан-
ның саяси-экономикалық тұрғыдағы ең батыл 
әрі тәуекелді шешімі болды. Нұрсұлтан Әбішұлы 
өзі бас сәулетші болып Есілдің ен бойында жаңа 
ел орда орнығып, Сарыарқаның төсінде астана 
бой көтерді. Бүгінде тәуелсіздігімізге тірек болған 
Нұр-Сұлтан қаламыз күн санап сәулеті де, дәулеті 
де өркендеп келеді. 

Қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстан әлемдік сая-
саттың да салмақты серкесіне айналып үлгерді. 
Бұл ретте біз бірінші кезекте Қазақстан Республи-
касының Тұңғыш Президентінің табиғи таланты-
на сүйсінуіміз керек.

Ғасырдың үштен бірін артқа тастаған Қа-
зақстанның ауыз толтырып айтарлық жетістік-
тері аз емес. Әр өңірдің де өзіндік табысы бар. 
30 жылда қуатты өнеркәсіп қалыптастырып, мол 
инвестиция тарта білген, ауыл шаруашылығын 
да дамытқан аймақтардың бірі біздің Қарағанды 
облысы. Сөйтіп, аймақ тұрғындарының тұрмыс 
деңгейін арттыруға бағытталған нақты жоспар-
лар кезең-кезеңімен жүзеге асады.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылы ішінде Қарағанды 
облысы республиканың қуатты индустриялық, 
ғылыми, мәдени орталығына айналды. Осы ке-
зеңде жан басына шаққандағы жалпы өңірлік 
өнім көлемі 1,7 мыңнан 10,6 мың долларға дейін 
10 есе өсті Облыс экономикасының құрылымын-
да негізгі үлесті (48,4%) өнеркәсіптік өндірісі 

ционно благоприятным и стабильным партнером для ми-
рового сообщества. Также Казахстан стал признанным по-
слом мира. Очевидно, тот факт, что мы добровольно стали 
страной без ядерного оружия, оказал особое влияние на всю 
мировую цивилизацию. Проведение традиционного съезда 
лидеров мировых религий и конфессий, создание институ-
та Ассамблеи народа Казахстана еще раз подчеркивают, что 
Казахстан является настоящей миролюбивой страной. Как 
известно, все это вытекает из модели общественного сосу-
ществования внутри самого Казахстана. Это – верный при-
знак того, что 140 этносов страны сегодня живут дружно 
под одной крышей.

Несомненно, самым ярким примером независимого Ка-
захстана стал проект по переносу столицы государства. Это 
стало настоящим открытием века, самым смелым и риско-
ванным решением Казахстана в политико-экономическом 
плане. Нурсултан Абишевич сам был главным архитекто-
ром, когда на берегах Есиля обосновалась новая ел орда, а 
у Сарыарки была построена астана-столица. Сегодня город 
Нур-Султан, ставший опорой нашей независимости, с каж-
дым днем процветает, славится своей особенной, красивой, 
богатой архитектурой.

В настоящее время независимый Казахстан уже стал весо-
мым спутником мировой политики. При этом мы должны в 
первую очередь восхищаться природным талантом Первого 
Президента Республики Казахстан.

Казахстан по праву может гордиться своими впечатля-
ющими достижениями. Каждый регион внес свою лепту в 
успех своей страны. Наша Карагандинская область – один 
из регионов, который за годы независимости сформировал 
мощную промышленность, привлек большие инвестиции, 
развил сельское хозяйство. 

За 30 лет независимости Карагандинская область стала 
мощным индустриальным, научным, культурным центром 
республики. За этот период объем валового регионального 
продукта на душу населения вырос в 10 раз с 1,7 тыс. до 10,6 
тыс. долларов, основную долю в структуре экономики обла-
сти (48,4%) занимает промышленное производство. Его ос-
нову составляют более 100 крупных и средних предприятий 
черной и цветной металлургии, горнодобывающей промыш-
ленности, химической, легкой и пищевой промышленности, 
машиностроения и металлообработки, энергетики, произ-
водства строительных материалов, фармацевтики и многих 
других отраслей.

Удельный вес обрабатывающей промышленности региона 
в объеме республики вырос до 17%. Его продукция экспорти-
руется в 49 стран мира. Благодаря государственной поддерж-
ке и привлеченным инвестициям теперь это не только терри-
тория с богатой минерально-сырьевой базой, но и регион с 
промышленным, научно-техническим потенциалом.

В целом за годы независимости в область привлечено 
порядка 6 трлн. тенге инвестиций в основной капитал. Их 
объем вырос с 5,2 млн тенге до 678,3 млрд тенге. Более 80% 
инвестиций приходится на частные проекты. Это явное до-
казательство успеха политики прозрачности и доверия.

За годы независимости буквально с нуля, как говорится, 
на пустой равнине была создана специальная экономическая 
зона "Сарыарка". На сегодняшний день в ней работают уже 
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Теміртау магниткасы – Тұңғыш Президенттің 
еңбек және саяси атамекені. Қарағанды облысы-
ның тұрғындары мұны мақтан етеді.

Металлургия комбинаты бұрынғысынша рес 
публикадағы тау-кен металлургия секторының ірі 
кәсіпорны болып саналады. Бүгінде облыс эко-
номикасындағы "АрселорМиттал Теміртау" АҚ 
үлесі 14,5%-ды құрайды.

Іс жүзінде бұл кәсіпорынның тұрақты жұмыс 
ырғағы Теміртау, Саран, Абай, Шахтинск қа-
лаларының тұрғындары үшін өте маңызды. Ал 
олардың саны облыс халқының 23%-нан астамын 
құрайды. Сондықтан бұл алып кәсіпорынның қа-
лыпты жұмыс істеп тұруы біздің өңір үшін де, ел 
үшін де аса маңызды.

Экологиялық ахуалды сауықтыру жөніндегі ке-
шенді жоспарға сәйкес, алдағы 3 жылда атмосфе-
раға өндіріс шығарындылары 30%-ға қысқаруы 
тиіс. "АрселорМиттал Теміртау" осы міндетті іске 
асыру үшін табиғатты қорғау іс-шараларына 60 
млрд теңгеге инвестиция салуды жоспарлап отыр.

Қаланы газбен жабдықтау – инфрақұрылымды 
дамытудағы жаңа жоба. Ол өндіріс шығарынды-
ларын азайтуға, сондай-ақ қаланың шет аймақта-
рын жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Теміртау бүгін өсіп-өніп келеді. Тұрғын үйді 
пайдалануға беру 2,3 есе өсіммен жүріп жатыр. 
Проблемалық мәселелерді шешу, кезекте тұрған-
дарды жалға берілетін тұрғын үймен қамтамасыз 
ету мақсатында қалада 5 көпқабатты тұрғын үй 
және 36 пәтерлі 1 кредиттік үй салынуда. Биыл 
180 пәтерлік 2 үйді пайдалануға беру жоспарла-
нып отыр. Қалғандары жоспар бойынша келесі 
жылы аяқталады.

Ал облыс орталығы Қарағанды қаласына кел-
сек, бүгінгі таңда Қарағанды ірі мегаполис. 

Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Махмұдұлы 
Қасымбек, а.ж. маусым айында "Айқын" ақпара-
тына сұхбат бергенінде облыс орталығы туралы 
өз пікірін бідлірткен болатын "Қаланың барлық 
ауданын әлеуметтік сала мекемелерінің жеткілікті 
санымен қамтамасыз ету қажет".

Қазір Оңтүстік-Шығысты Майқұдықпен жал- 
ғайтын Оңтүстік-Батыс және Солтүстік-Шығыс 
жоспарлау аудандарын қамтитын жаңа орта-
лықтың құрылысы қарқынды түрде жүріп жатыр. 
1 200 гектар жерге 1 млн шаршы метрден астам 
тұрғын үй салынады, 20 мыңнан астам отбасы пә-
термен қамтамасыз етіледі.

Алматы және Қызылорда бағыттарын байланыс- 
тыратын салынып жатқан Оңтүстік айналма жол 
бойындағы Трудовое және Үштөбе кенттеріне қа-
рай шығыс бағыты мен Пришахтинскіден шығысқа 
қарай оңтүстік бағыт 2050 жылға қарай қаланы да-
мытудың перспективалы бағыттары болады.

Екіншіден, бүгінде қала іскерлік орталық ретін-
де де өсіп келеді. Мемлекеттік қолдаудың арқа-
сында қала шағын және орта бизнесті дамыту 

Аким Карагандинской области Женис Махмудович Ка-
сымбек в интервью "Айкын" в июне т.г. высказал свое мнение 
об областном центре: "Необходимо обеспечить все районы 
города достаточным количеством учреждений социальной 
сферы. Сейчас полным ходом идет строительство нового 
центра, включающего юго-западный и северо-восточный 
планировочные районы, соединяющие Юго-Восток с Май-
кудуком. На 1 200 гектарах построят более 1 млн кв. м жилья, 
более 20 тыс. семей обеспечат квартирами.

Перспективными направлениями развития города к 2050 
году станут восточное направление в сторону поселков Тру-
довое и Уштобе вдоль строящейся Южной кольцевой доро-
ги, связывающей маршруты Алматы и Кызылорды, и южное 
направление к востоку от Пришахтинска.

Во-вторых, сегодня город растет и как деловой центр. 
Благодаря государственной поддержке можно с уверенно-
стью сказать, что город является центром развития малого и 
среднего бизнеса. По итогам 2020 года количество действу-
ющих субъектов малого и среднего предпринимательства 
составило 42 350 единиц. Объем выпускаемой ими продук-
ции и услуг составил 979,8 млрд тенге, розничный товаро- 
оборот – 822,6 млрд тенге.

Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике 
города составляет более 50,5%, а в налоговых поступлени-
ях более – 48%. Для нас дальнейшее развитие и увеличение 
доли малого и среднего бизнеса в экономике города до 70% –  
стратегическая задача..."

Для реализации концепции "слышащего государства" за-
пущен единый координационный центр Senim 109. Созда-
ется It-hub, который планирует объединить 10 тысяч специ-
алистов. Согласно рейтингу" Умный город" Карагандинская 
область заняла третье место в республике.

Жемчужина Сарыарки, центр отечественной цветной 
металлургии – Жезказган – процветает вместе с независи-
мым Казахстаном.

Продукция предприятий корпорации "Казахмыс" – ос-
новного источника производства, простаивавшего в 90-е 
годы, – на сегодняшний день составляет 96% экономики го-
рода. А в результате внедрения полностью отсутствующей 
ранее рыночной экономики сейчас каждый седьмой житель 
нашего города работает в сфере малого и среднего бизнеса, 
и эта тенденция успешно продолжается.

В ближайшее время откроются такие крупные промыш-
ленные предприятия, как химический завод по производству 
промышленных реагентов, опытно-гидрометаллургический 
завод по гидрометаллургической переработке концентратов 
черной меди, до конца года будет реализовано еще 7 инве-
стиционных проектов. Только за последний год в рамках 
программы "Дорожная карта бизнеса" поддержано 140 про-
ектов на более 1 млрд.тенге 

Кроме того, Жезказган – это город с широким духовным 
полем, имеющий свой облик. В городе работают музыкаль-
но-драматический театр, университет, 2 музея, филармония, 
20 школ, 8 колледжей. Уровень безработицы не превышает 
республиканского показателя, по объему средней заработ-
ной платы занимает 3-4 место в республике. Из 92 000 жите-
лей города около 19 000 молодых людей в возрасте от 14 до 
29 лет. Ежегодно более 1000 детей посещают первый класс.
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артты. Қала экономикасына жыл сайын 30 млрд-
тан астам инвистиция құйылады.

Қастерлі Тәуелсіздігіміздің мерейтойына ар-
наған сый – тартуларыда Жезқазғандықтардың 
айтарлықтай: 9,9 км құрайтын 6 қала көшелері, 
4,6 аулаішілік жолдар жөнделді; 62 балалар алаңы 
жаңартылып, 46 тренажер, 22 футбол алаңдары 
салынды; үйлердің қасбеттерді жаңартылып, 9 үй 
муралдармен безендірілді; өткен жылмен салыс- 
тырғанда мектеп оқушыларының саны 5% артты; 
2 мектеп, 2 балабақша күрделі жөндеуден өтті; 
қаламызға табиғи газ келіп, Талап ауылын қосу 
басталды, жалпы 7 кезең ішінде қаланың 4572 
тұрғын үйі газға қосылады; Үкіметтің тапсырма-
сымен Еуропалық қайта құру және даму банкімен 
Қызылорда – Жезқазған тас жолын жөндеуге 
шарт жасалғаны туралы қуанышты хабар келді; 
кезекте тұрған 130 отбасы мемлекет қолдауымен 
қоныс тойын тойлады, 1800 ш.м. астам тұрғын үй 
пайдалануға берілді. 

Ағымдағы жылдың басты оқиғасы-Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Қарағанды облысына, Жезқазған қала-
сына сапары. Бұл оқиға халықтың мыс аймағының 
болашағы бар деген сенімін нығайтты. Жұмыс са-
пары барысында Мемлекет басшысына Жезқазған 
өңірін әлеуметтік дамыту және минералдық-шикі-
зат базасын кеңейту жөніндегі жоспар-жобалар 
таныстырылды. Қазақстан Президенті Ұлытау ау-
данындағы "Жошы хан" тарихи-мәдени кешенінде 
болды. Жоғары "қажылық" Президенттің осы ай-
маққа жұмыс сапары аясында жасалды.

Жошы хан немесе Жошы Ұлы Алтын Орданың 
жарқын замандасы екенін атап өткен жөн, Тарихи 
деректер бойынша ол Шыңғысханның үлкен ұлы 
болған.

Аңызға айналған жерге барған кезде Пре-
зидентке тарихи кешеннің инфрақұрылымын 
толықтыратын сол кездегі ерекше заттар мен за-
манауи технологиялар көрсетілді. Еске алу пери-
метріне Жошы ханның қабірі-кесенесі, экспози-
циясы кең мұражай, жауынгер мүсіні, шатырлы 
қалашық пен қонақ үй кірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев киелі Арал үнемі ғылы-
ми ортаның назарында болуы керектігін ерекше 
атап өтті. Республика басшысы келесі жылы бел-
гілі шетелдік және қазақстандық ғалымдардың қа-
тысуымен ірі халықаралық конференция ұйымда-
стыруды ұсынды.

Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Мемлекет бас-
шысына өңірдің туристік мүмкіндіктерін жетіл-
діру шаралары туралы баяндады. Атап айтқанда, 
ол курорттық-сервистік желіні жаңғыртуды және 
тарихи-мәдени тартымдылықты танымал етуді 
қамтитын даму тұжырымдамасын ұсынды.

Мемлекет басшысының Үйтас-Айдос жерасты 
су қорынан құбыр желісін қалпына келтіру, Қо-
жамсейіт көздерін қосу жөніндегі тапсырмасы 

новлению трубопровода из подземного водного фонда Уй-
тас-Айдос, подключению Кожамсеитских источников.

Вместе с достижениями по социально-экономическому 
развитию региона Карагандинская область имеет и ряд про-
блем, связанных со спецификой. Об этом в июне т.г. в оче-
редном интервью прессе сообщил сам аким области:

"В области есть несколько небольших городов, инфра-
структура которых построена 50-60 лет назад совместно с 
градообразующими предприятиями. Во-первых, необходи-
мы большие инвестиции в развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Правда, ежегодно проводятся ремонтные 
работы. Но необходима полная замена водопроводных, те-
пловых и канализационных сетей. Постепенно эта проблема 
находит свое решение. Строятся новые теплоисточники в г. 
Сарани, модульная котельная, тепловая сеть в г. Шахтинске, 
водопроводная сеть в г. Каражале, тепловые и канализаци-
онные сети в г. Сатпаев, завершается реконструкция кана-
лизационных сетей в г. Абай. В городах Жезказган и Балхаш 
строятся новые сети водоснабжения и отопления.

Во-вторых, эти города необходимо диверсифицировать. 
Например, в Сарани должны быть другие, альтернативные 
угольной промышленности новые предприятия в других от-
раслях. С этой целью на базе бывшего завода резинотехни-
ческих изделий сегодня строятся 2 новых завода.

В апреле этого года в Сарани началось строительство шин-
ного завода с участием российской компании "Татнефть". Об-
щий объем инвестиций – 125 млрд тенге. К концу 2022 года 
завод планирует выпустить первые партии казахстанских 
шин. В июне на заводе "Казтехна" ожидается запуск второго 
этапа перехода на мелкоузловую сборку автобусов. Такую 
работу мы должны проводить по всему небольшому городу.

Третий вопрос – экологическая ситуация, связанная с ра-
ботой производственных предприятий в городах Темиртау, 
Жезказган и Балхаш. Эта проблема также возникает в связи 
с тем, что технологическое решение этих предприятий было 
принято 60-70 лет назад. Сейчас предъявляются новые тре-
бования по экологии, в связи с чем приняты новые решения".

Несмотря на прошлогодние трудности, связанные с пан-
демией коронавируса и неблагоприятными погодными усло-
виями, животноводство на территории области развивается, 
поголовье скота увеличивается с каждым годом. В прошлом 
году было собрано рекордное количество миллионов тонн 
зерна. Сегодня по основным наименованиям в Карагандин-
ской области выпускается 23 вида продукции из 29. По 14 из 
них обеспеченность составляет 100% и выше.

Сейчас в области 11 527 крестьянских хозяйств. Благода-
ря государственной поддержке и труду местных фермеров 
планируется реализация 56 проектов в сферах животновод-
ства, растениеводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции на сумму 370 млрд тенге с созданием более 5 тыс. 
рабочих мест.

Одним из больших достижений независимости стал 
успешный экспорт продукции фермеров Карагандинской 
области. На экспорт будет выпущено 170,5 тыс. тонн сель-
скохозяйственной продукции (51,5 млн. долларов США, 
в том числе 126,7 тыс. тонн переработанной продукции на 
44,5 млн. долларов США).
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орталығы деп сеніммен айтуға болады. 2020 жыл-
дың қорытындысы бойынша жұмыс істеп тұрған 
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 
саны 42 350 бірлікті құрады. Олардың шығаратын 
өнімі мен көрсеткен қызметінің көлемі 979,8 млрд 
теңгені, бөлшек сауда тауар айналымы 822,6 млрд 
теңгені құрап отыр.

Бүгінде қала экономикасындағы шағын және 
орта бизнестің үлесі 50,5%-дан астам, ал салық 
түсімдерінде 48%-дан астам көрсеткішті құрай-
ды. Біз үшін қала экономикасындағы шағын және 
орта бизнестің үлесін одан әрі дамыту және 70%-
ға дейін арттыру – стратегиялық міндет.

"Халық үніне құлақ асатын мемлекет" тұжы-
рымдамасын іске асыру үшін Senim 109 бірыңғай 
үйлестіру орталығы іске қосылды. It-hub құрылуда, 
ол 10 мың маманды біріктіруді жоспарлап отыр. 
"Ақылды қала" рейтингіне сәйкес Қарағанды облы-
сы республикада үшінші орынға ие болды..."

Сарыарқаның інжу-маржаны атанған, отандық 
түсті металлургияның орталығы – Жезқазған тәу-
елсіз Қазақстанмен бірге өркен жайып келеді. 

90 жылдары тұралап қалған негізігі өндіріс көзі –  
"Қазақмыс" корпорациясының кәсіпорындары-
ның өнімдері бүгінгі күні қала экономикасының 
96 % құрайды. Ал мүлдем болмаған нарықтық 
экономиканы енгізу нәтижесінде қазір шаһары-
мыздың әрбір жетінші тұрғыны шағын және орта 
бизнес саласында жұмыс істейді және бұл үрдіс 
табысты жалғасуда. 

Жақын арада Өнеркәсіптік реагент шығара-
тын химиялық зауыты, Қара мыс концентрат-
тарын гидрометаллургиялық өңдеу тәжірибелік 
зауыты сияқты ірі өнеркәсіп орындары ашылады, 
жыл соңына дейін тағы да 7 инвестициялық жоба 
жүзеге асырылмақ. Тек соңғы бір жылда "Бизнес- 
тің жол картасы" бағдарламасы аясында 140 жо-
баға 1 млрд-тан астам сомаға қолдау көрсетілді.

Сонымен қатар Жезқазған рухани өрісі кең, 
өзіндік келбеті бар қала. Қалада музыкалық-дра-
ма театры, университет, 2 музей, филармония, 20 
мектеп, 8 колледж жұмыс істейді. Жұмыссыздық 
деңгейі республикалық көрсеткіштен аспайды, 
орташа жалақы көлемі бойынша республикада 
3-4 орынды иеленеді. Қаламыздың 92000 тұрғы-
нының 19000 жуығы 14 пен 29 жас аралығындағы 
жастар. Жыл сайын 1000 астам бала бірінші сы-
ныпқа барады.

Тәуелсіздік жылдары елімізде орын алған 
бірнеше әлемдік деңгейдегі қаржылық, эконо-
микалық, соңғы пандемияға байланысты дағда-
рыстарға қарамастан Жезқазғанда білім беру, 
денсаулық сақтау, әлеуметтік қолдау, коммунал-
дық қызметтер көрсету, аббаттандыру бойынша 
міндеттемелер тұрақты орындалуда. 

Тұтастай алғанда қаланың экономикалық көр-
сеткіштері қалыпты. Соңғы 3 жылда оның қарқы-
ны 71 % өсті немесе 1,7 есе (на 71% или в 1,7 раз) 

Несмотря на кризисы мирового уровня, финансовые, 
экономические, связанные с последней пандемией, за годы 
независимости в Жезказгане постоянно выполняются обя-
зательства по образованию, здравоохранению, социальной 
поддержке, предоставлению коммунальных услуг, благо- 
устройству.

В целом экономические показатели города стабильные. За 
последние 3 года их темпы выросли на 71% или в 1,7 раза. В 
экономику города ежегодно вливается более 30 млрд.тенге.

Юбилей независимости жезказганцы встретили следую-
щими достижениями: отремонтировано 9,9 км 6 городских 
улиц, 4,6 внутридворовых дорог; обновлено 62 детские пло-
щадки, построено 46 тренажерных, 22 футбольных полей; 
обновлены фасады домов, украшены муралами 9 домов; по 
сравнению с прошлым годом количество школьников увели-
чилось в 5 раз; капитально отремонтированы 2 школы, 2 дет-
ских сада; в город поступил природный газ и начато подклю-
чение к газу села Талап, в целом за 7 этапов к данному топливу 
будут подключены 4572 жилых дома города; по поручению 
правительства было подписано соглашение с Европейским 
банком реконструкции и развития на ремонт трассы Кызы-
лорда – Жезказган; 130 очередников при поддержке государ-
ства справили новоселье, введено в эксплуатацию более 1800 
кв. м жилья.

Главное событие текущего года – визит Президента Ре-
спублики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Карагандин-
скую область, г. Жезказган. Это событие укрепило уверен-
ность населения в том, что медный регион перспективен.

В ходе рабочей поездки Главе государства были презенто-
ваны планы-проекты по социальному развитию Жезказган-
ского региона и расширению минерально-сырьевой базы. 
Президент Казахстана посетил историко-культурный ком-
плекс "Жошы хан" в Улытауском районе. Высокое "палом-
ничество" было совершено в рамках рабочего визита Прези-
дента по этому региону. 

Следует отметить, что Жошы хан или Джучи – яркий 
современник великой Золотой орды; по историческим дан-
ным, он был старшим сыном Чингисхана.

При посещении легендарного места Президенту показа-
ли уникальные предметы тех времён и современные техно-
логии, дополнившие инфраструктуру исторического ком-
плекса. В периметр памяти вошли усыпальница-мавзолей 
Жошы хана, музей с ёмкой экспозицией, скульптура воите-
ля, палаточный городок и гостиница.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что сакральный 
островок постоянно должен находиться в центре внима-
ния научных кругов. Руководитель республики предложил 
в следующем году организовать крупную международную 
конференцию с участием известных зарубежных и казах-
станских учёных.

Аким области Женис Касымбек доложил Главе государ-
ства о мерах по совершенствованию туристических возмож-
ностей региона. В частности, он представил концепцию раз-
вития, включающую модернизацию курортно-сервисной 
сети и популяризацию историко-культурного притяжения.

Главным, долгожданным, радостным известием для жез-
казганцев стало поручение Главы государства по восста-
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жезқазғандықтар үшін көптен күткен қуанышты 
жаңалық болды.

Қарағанды облысында әлеуметтік-экономика-
лық дамуы бойынша жетістіктермен қатар, проб- 
лемалар да бар. Бұл туралы ағымдағы жылдың  
маусым айында баспасөзге берген кезекті сұхба-
тында облыс әкімі хабарлаған болатын.

"Облысымызда инфрақұрылымы 50-60 жыл 
бұрын қала құраушы кәсіпорындармен бірге 
салынған бірнеше шағын қала бар. Біріншіден, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамы-
туға үлкен инвестиция қажет. Рас, жыл сайын 
жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бірақ су құбыр-
ларын, жылу мен кәріз желілерін толық ауыстыру 
қажет. Бірте-бірте бұл мәселенің шешімі табылып 
жатыр. Саран қаласында жаңа жылу көздері, мо-
дульдік қазандық, Шахтинск қаласында жылу 
желісі, Қаражалда су құбыры желісі, Сәтбаев қа-
ласында жылу және кәріз желілері салынуда, Абай 
қаласында кәріз желілерін қайта жаңарту аяқта-
лып қалды. Жезқазған мен Балқаш қалаларын-
да сумен жабдықтаудың және жылытудың жаңа 
желілері салынып жатыр.

Екіншіден, бұл қалаларды әртараптандыру 
қажет. Мысалы, Саран қаласында көмір өнер-
кәсібіне басқа балама, өзге де салаларда жаңа 
кәсіпорындар болуы тиіс. Осы мақсатта бұрынғы 
Резина-техника бұйымдары зауытының базасын-
да бүгінде жаңадан 2 зауыт салынып жатыр.

Биылғы жылдың сәуір айында Саран қаласын-
да ресейлік "Татнефть" компаниясының қаты-
суымен Шина зауытының құрылысы басталды. 
Инвестицияның жалпы көлемі 125 млрд теңге. 
2022 жылдың соңына қарай зауыт қазақстандық 
шиналардың алғашқы партияларын шығаруды 
жоспарлап отыр. Маусым айында "ҚазТехна" за-
уытында автобустарды ұсақ торапты құрастыруға 
көшудің екінші кезеңі іске қосылады деп күтілуде. 
Мұндай жұмысты біз барлық шағын қала бойын-
ша жүргізуіміз керек.

Үшінші мәселе – Теміртау, Жезқазған және 
Балқаш қалаларындағы өндіріс орындарының 
жұмысына байланысты экологиялық жағдай. Бұл 
мәселе де осы кәсіпорындардың технологиялық 
шешімі 60-70 жыл бұрын қабылданғанына бай-
ланысты туындап отыр. Қазір экология бойын-
ша жаңа талаптар қойылып, осыған байланысты 
жаңа шешімдер қабылданған".

Коронавирус пандемиясына және ауа рай-
ының қолайсыздығына байланысты былтырғы 
қиындықтарға қарамастан, облыс аумағында мал  
шаруашылығы жақсы дамып келеді, облысымыз- 
да мал басы жыл сайын өсуде. Өткен жылы ре-
кордтық миллион тонна астық жиналды. Бүгінде 
өнімнің негізгі атауы бойынша 29 өнімнің 23 түрі 
Қарағанды облысында шығарылады. Олардың 
14-і бойынша қамтамасыз етілу 100% және одан 
жоғары көрсеткішті құрайды.

Из 11 проектов, запланированных на этот год, на базе 
крестьянского хозяйства "Шанс" Абайского района введен 
в эксплуатацию комбикормовый завод стоимостью 800 млн 
тенге. Продолжается модернизация завода по производству 
сухого кобыльего молока стоимостью 2,5 млрд тенге. Про-
ектная мощность предприятия – 200 тонн сухого молока в 
год. В нем создано 38 рабочих мест.

Также в области в этом году совместно с израильскими 
инвесторами (компания VirginSoil) начнется строительство 
комбикормового завода по производству кормов до 1000 
тонн в сутки. Инициатор проекта – ТОО VIRGIN SOIL KZ. 
Проектом предусмотрено производство гранулированных, 
обогащенных кормов для рыбы, крупного рогатого скота и 
овец, коз, птиц и свиней. Общий объем инвестиций соста-
вит 27 млрд тенге. После выхода на проектную мощность на 
предприятии будет создано около 800 новых рабочих мест.

За годы независимости и с переходом к рыночной экономи-
ке в Жанааркинском районе показатели экономического со-
циального развития в сфере сельского хозяйства из года в год 
увеличиваются. Создано около 900 крестьянских, фермерских 
хозяйств. В них доля объема производимой продукции в сфере 
сельского хозяйства составляет 40%. Поголовье скота также 
неуклонно растет. По сравнению с 1997 годом, когда начали 
формироваться частные хозяйственные структуры, поголовье 
крупного рогатого скота достигло 71500 голов, увеличившись 
в 2,3 раза (30100 голов), овец и коз – 132700 голов, выросло 
в 1,5 раза(87000 голов), лошадей – 83300 голов – в 4,3 раза 
(19100 голов). Кроме того, произведено 13200 тонн мяса, вы-
росло в 1,8 раза (7400 тонн), производство молока достигло 
122100 тонн – в 13,6 раза (8900 тонн), производство яиц до-
стигло 2 млн штук, увеличившись в 20 раз (1 тыс. штук).

По всем категориям хозяйств произведено продукции на 32 
млрд 800 млн тенге, что увеличено в 36 раз (28 млрд 300 млн тенге).

В последующие годы в рамках государственных программ 
развития агропромышленного комплекса по району 38 хо-
зяйствующих субъектов получили и разводят 3488 племен-
ных голов крупного рогатого скота. В результате удельный вес 
крупного рогатого скота достиг 5%. Кроме того, в районе 2 
хозяйствующих субъекта занимаются разведением 1456 голов 
племенных лошадей, ТОО "Племенной завод Женис" и кре-
стьянское хозяйство "Бирлестик" занимаются разведением 
10500 голов племенных овец, что способствует увеличению 
доли племенного поголовья лошадей на 2%, доли племенного  
поголовья овец в овцеводстве на 8%. В целях обновления тех-
ники хозяйств района лизинговыми компаниями АО "Каз- 
Агро Финанс " и за счет собственных средств приобретено 
428 единиц различной техники и достигнуто обновление по-
рядка 25% от общей техники района (1715 единиц).

На сегодняшний день по госпрограмме "Развитие регио-
нов" предусмотрены реконструкция и модернизация тепло-
вых сетей в г. Жезказган, строительство узла нейтрализации 
и очистки производственных сточных вод в г. Темиртау, 
строительство котельной и тепловых сетей в п. Шахан, сни-
жение и отведение поверхностных вод в г. Сатпаев.

В эпоху глобализации программа "Рухани жаңғыру", на-
правленная на расширение кругозора наших граждан, опи-
раясь на глубокую историю, способствует развитию нового 
Казахстана в соответствии с современными требованиями.
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5 пайызға жетті. Сол сияқты аудан көлемінде 2 
шаруашылық субьектілері 1456 бас асыл тұқымды 
жабы жылқысын өсірумен, "Жеңіс асыл тұқымды 
зауыты" ЖШС және "Бірлестік" шаруа қожалығы 
10500 бас асыл тұқымды қой малын өсірумен ай-
налысып, асыл тұқымды жылқы малы үлесін 2 пай-
ызға, қой шаруашылығындағы асыл тұқымды қой 
малы үлесін 8 пайызға арттыруға септігін тигізіп 
отыр. Ауданымыздың шаруашылықтары техника-
ларын жаңарту мақсатында "КазАгро Қаржы" АҚ 
лизингілік компаниялары және өз қаражаттары 
есебінен 428 бірлік әр түрлі техникалар алып, ау-
дандағы жалпы техниканың (1715 бірлік) 25 пай-
ызға жуығын жаңартуға қол жеткізді.

Бүгінгі таңда "Өңірлерді дамыту" мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша Жезқазған қаласындағы 
жылу желілерін қайта жаңарту және жаңғырту, 
Теміртау қаласындағы өндірістік ағынды сулар-
ды бейтараптандыру және тазарту торабының 
құрылысы, Шахан кентіндегі қазандық пен жылу 
желілерінің құрылысы, Сәтбаев қаласындағы 
жерүсті суларын төмендету және бұру көзделген.

Жаһандану дәуірінде жаңа Қазақстанның зама-
науи талаптарға сай дамуына жол ашатын, азамат-
тарымыздың терең тарихқа сүйене отырып, көк-
жиегін кеңейтуге бағытталған "Рухани жаңғыру" 
бағдарламасы өндірісі мен өнеркәсібі қайнаған, 
білімі мен ғылымы дамыған қазыналы Қарағанды 
облысында кешенді түрде жүзеге асуда.

Қазақстанның қарқынды дамуына ерекше сер-
піліс берген бұл бағдарламаның "Туған жер" ар-
найы жобасы аясында бүгінге дейін демеушілер 
мен меценаттардың қолдауымен 8,5 миллиардқа 
жуық теңге қаражат тартылып, 500-ден астам 
жоба іске асырылды.

Әсіресе, елін сүйген азаматтардың туған жері 
мен еліне деген қамқорлығының арқасында өңір-
лерде көптеген жаңа нысан бой көтеріп, халықтың 
игілігіне айналды.

Биыл өңірдегі барлық іс-шара Қазақстан Тәу-
елсіздігінің 30 жылдығы аясында өтіп жатқаны 
анық.

Қыркүйек айында дауылпаз ақын Қасым Аман-
жоловтың 110 жылдық мерейтойына орай облыс 
орталығында "Қасым үйі" ашылды.

"Ұлы даланың ұлы есімдері" арнайы жобасы 
бойынша былтыр Абай Құнанбайұлының 175 
жылдық мерейтойы қарсаңында Қарағанды қа-
ласында Абай көшесі берілсе, Абай қаласында 
данышпан хакімге арналған еңселі ескерткіш бой 
көтерді. Сондай-ақ облысымыз бойынша 18 мек-
тептің атауы өзгертіліп, Ұлы даланың ұлы есім-
дері қайта жаңғыруда.

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ұй-
ымдастырған екінші "Табысты жобалар жинағына" 
Қарағанды облысынан "Қасым кітапханасы" мен 
"Ұлтқа қызмет" жобасы енгені қарағандылықтар 
үшін үлкен жетістік.

вития отечественного бизнеса. Молодые казахстанцы стали 
учиться в ведущих университетах мира. Был создан Нацио-
нальный фонд, резервы которого впоследствии помогли нам 
пережить не один кризис. Мы призвали соотечественников 
со всего мира возвратиться на историческую родину, создав 
условия для их переселения. В результате наша страна стала 
возрождаться, укрепился национальный дух.

Второе десятилетие – это период расширения горизонтов 
нашей государственности. За эти годы значительно упрочи-
лись позиции страны, вырос экономический потенциал. Мы 
юридически оформили все сухопутные границы. Реализова-
ли программу "Культурное наследие", переосмыслили нашу 
историю. Возродили Северный Арал, не дав морю исчез-
нуть. Инициировали проведение съездов лидеров мировых и 
традиционных религий, организовали саммит Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, продвигали де-
ятельность Совещания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии и реализовали ряд других важных международных 
проектов. Были привлечены значительные иностранные 
инвестиции. Новая столица, построенная на берегах Есиля, 
стала общенациональным символом. Запущены крупные ин-
фраструктурные проекты, такие как строительство между-
народного коридора "Западная Европа – Западный Китай".

Беспрецедентными темпами развивалось жилищное 
строительство.

В третьем десятилетии мы достигли еще больших высот 
в своем развитии. Мы окончательно решили все вопросы, 
связанные с государственной границей. Была принята Стра-
тегия "Казахстан-2050", обозначившая цель вхождения в 
тридцатку развитых стран мира.

Реализованы масштабные программы в самых разных 
сферах, в том числе программа форсированного инду-
стриально-инновационного развития, "Нұрлы жол", "100 
конкретных шагов". Наряду с политическими и экономиче-
скими реформами мы уделяли особое внимание духовной 
модернизации".

Далее Глава государства отмечает, что все эти достижения 
стали возможны благодаря лидерству Елбасы, мудрости и 
единству нашего народа, кропотливому труду всех соотече-
ственников. Можно сказать, что Елбасы стал вечным симво-
лом нашей Независимости".

Главные цели четвертого десятилетия, по утверждению 
Президента страны, – это сильное государство и конкурен-
тоспособная нация. Нынешняя пандемия и последовавший 
за ней кризис наглядно показали, что с беспрецедентными 
вызовами сегодня сталкивается весь мир. Помимо экономи-
ческих, социальных, экологических, биологических и других 
угроз широко распространяются различные "идеологические 
вирусы". Поэтому, оставаясь частью мирового сообщества, 
мы должны трепетно относиться к своим корням, любить 
свою Родину, не отрываясь от своей самобытной культуры 
и уникальных традиций, которые составляют нашу нацио-
нальную идентичность. Только оберегая и укрепляя ее, мы 
сможем сохранить себя в цивилизационном хаосе. И с этими 
доводами не согласиться никак нельзя! Процветай, мой Ка-
захстан, а мы – твои дети – будем беречь и любить тебя!
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Қазір облыста 11 527 шаруа қожалығы бар. 
Мемлекеттік қолдаудың және жергілікті фермер-
лердің еңбегінің арқасында 5 мыңнан астам жұмыс 
орнын құра отырып, мал шаруашылығы, өсімдік 
шаруашылығы және ауыл шаруашылығы өнім-
дерін қайта өңдеу салаларында 370 млрд теңге со-
масына 56 жобаны іске асыру жоспарланып отыр.

Тәуелсіздіктің көп жетістігінің бірі Қарағанды 
облысының фермерлерінің өнімдерінің сәтімен 
экспортқа шығарылуы. Экспортқа 170,5 мың тон-
на ауыл шаруашылығы өнімі шығарылады (51,5 
млн АҚШ долларын құрады, оның ішінде 44,5 
млн АҚШ долларын құрайтын 126,7 мың тонна 
қайта өңделген өнімдер).

Осы жылға жоспарланған 11 жобаның ішінде 
Абай ауданының "Шанс" шаруа қожалығы базасын-
да құны 800 млн теңге болатын құрама жем зауыты 
пайдалануға берілді. Құрғақ бие сүтін шығаратын 
құны 2,5 млрд теңге зауытты жаңғырту жалғасуда. 
Кәсіпорынның жобалық қуаты – жылына 200 тон-
на құрғақ сүт. Онда 38 жұмыс орны құрылды

Сондай-ақ облысымызда биыл израильдік ин-
весторлармен (VirginSoil компаниясы) бірлесіп, 
тәулігіне 1000 тоннаға дейін жем азығын өн-
діретін құрама жем зауытының құрылысы баста-
лады. Жобаның бастамашысы – VIRGIN SOIL 
KZ ЖШС. Жобада балық, ірі қара малы мен 
қой-ешкілерге, құстар мен шошқаларға арналған 
түйіршіктелген, байытылған жемшөп азығы өн-
дірісі көзделген. Инвестицияның жалпы көлемі 27 
млрд теңгені құрайды. Жобалық қуатқа шыққан-
нан кейін кәсіпорында 800-ге жуық жаңа жұмыс 
орны ашылады.

Тәуелсіздік жылдар аралығында Жаңаарқа ауда-
нында нарықтық экономикаға өткен кезден бастап 
аудан көлемінде ауыл шаруашылығы саласында эко-
номикалық әлеуметтік даму көрсеткіштері жылдан 
жылға арта түсуде. 900ге тарта шаруа, фермер қожа-
лықтары құрылды. Оларда ауыл шаруашылығы са-
ласы бойынша өндірілетін өнім көлемінің үлесі 40 
пайызды құрайды. Мал бастары да тұрақты түрде 
өсуде. Жеке шаруашылық құрылымдары құрылып 
қалыптаса бастаған 1997 жылмен салыстырғанда 
ірі қара саны 71500 басқа, 2,3 есеге (30100 бас) , 
қой ешкі саны 132700 басқа, 1,5 есеге(87000 бас), 
жылқы 83300 басқа, 4,3 есеге (19100 бас) жетті. 
Сонымен қатар 13200 тонна ет өндіріліп, 1,8 есе-
ге (7400 тонна), сүт өндіру көлемі 122100 тоннаға 
жетіп, 13,6 есеге (8900 тонна), жұмыртқа өндіру 2 
млн данаға жетіп 20 есеге (1 мың дана) артты. 

Шаруашылықтардың барлық санаттары бой-
ынша 32 млрд 800 млн теңгенің өнімі өндіріліп 36 
есеге (28 млрд 300 млн теңге) ұлғайды. 

Кейінгі жылдары агроөнеркәсіптік кешенін да-
мытудың мемлекеттік бағдарламаларының аясын-
да аудан бойынша 38 шаруашылық субьектілері 
3488 асыл тұқымды ірі қара малдарын алып, өсіру-
де. Нәтижесінде ірі қара малдарлың үлес салмағы 

В рамках спецпроекта "Туған жер", который дал особый 
импульс динамичному развитию Казахстана, на сегодняшний 
день при поддержке спонсоров и меценатов привлечено по-
рядка 8,5 миллиардов тенге, реализовано более 500 проектов.

Благодаря заботе о Родине любящих свою страну граж-
дан, в регионах построено много новых объектов, которые 
стали достоянием народа.

В этом году все мероприятия в регионе проходят под эги-
дой 30-летия Независимости Казахстана.

В сентябре к 110-летнему юбилею известного поэта Касы-
ма Аманжолова в областном центре открылся "Дом Касыма".

По спецпроекту "Ұлы даланың ұлы есімдері" в прошлом 
году в канун 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы в Кара-
ганде была возведена улица Абая, а в городе Абай – памятник 
гению Хакиму. Также по области переименованы 18 школ, 
возрождены великие имена Великой степи.

Большим достижением для карагандинцев стало то, что 
во вторую "коллекцию успешных проектов", организован-
ную Министерством информации и общественного разви-
тия, из Карагандинской области вошли проект "Библиотека 
Касыма" и "Служба нации".

В своей статье "Независимость превыше всего" Прези-
дент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: "В этом 
году исполняется 30 лет нашей Независимости. Это важная 
веха, знаменующая собой возрождение казахской государ-
ственности и обретение свободы, мечты о которой лелеяли 
многие поколения наших предков. По меркам истории 30 
лет – всего лишь мгновение. Однако для многих народов 
этот период вместил в себя целую эпоху, наполненную труд-
ностями и победами, кризисами и достижениями. Мы тоже 
проходим через это.

Рубежный момент, который мы переживаем, обязывает 
каждого сознательного гражданина задуматься над ключе-
выми вопросами: "Чего мы достигли за эти 30 лет?", "Какую 
страну мы оставим будущим поколениям?", "Что еще необ-
ходимо сделать для укрепления нашей государственности?" 
Для этого нам нужно оглянуться назад, критически переос-
мыслить свой путь, зафиксировать наши достижения и про-
блемы, определить цели и задачи, чтобы уверенными шагами 
продолжать движение вперед..."

Далее Президент отмечает, что он условно поделил трид-
цать лет Независимости на три десятилетия. И каждый из 
этих периодов имеет свое особое историческое значение.

"Первое десятилетие Независимости я бы обозначил как 
время закладки фундамента нового Казахстана. Под руко-
водством Елбасы были утверждены государственные сим-
волы, сформирована эффективная система власти. Введена 
национальная валюта. Созданы Вооруженные силы. Принят 
Основной закон страны. Установлены дипломатические от-
ношения с зарубежными государствами. Казахстан стал чле-
ном авторитетных международных организаций.

Принята Стратегия "Казахстан-2030". Определена госу-
дарственная граница с нашим восточным соседом. Начались 
интенсивные переговоры по границе с другими сопредель-
ными государствами. Мы стали территорией, свободной от 
ядерного оружия. Перенесли столицу на землю Сарыарки. 
Экономика перешла на рыночные рельсы, был закреплен 
институт частной собственности, заложены основы для раз-
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Таспада – ұлттың  
азалы тағдыры

Бір ғана эпизодын мысалға алайын. Бүркітші күйеуі 
мен үлкен ұлы қызылдардың қамауында жатқанда, әйе- 
лі қалған екі баланы аштан өлтірмеу үшін азық іздеп 
жолға шығады. Жолай аш қасқырлардың қоршауына тап 
болған анасы "балам, бізді осында күт, алып кетеміз" деп 
қызын соңғы рет құшағына қатты қысып, тастап кетеді. 
Мұнысы – ұрпақ жалғар ұлының амандығын ойлағаны...

Бірден айтайық, фильм голливудтық "Оскардың" лонг- 
листіне енді. Картина "Шет тіліндегі үздік фильм" номи-
нациясы бойынша бақ сынайды.

Бір қызығы, қазақ қасіреті суреттелген кино қарыз- 
ға түсіріліпті. Оның мәнісін фильм продюсері Ернар 
Мәліков былай деп баяндайды:

 – Фильм бес жыл бойы түсірілді. Оның себебі – қаржы-
ландырудың жоғынан. Бізге түсірілімге және постпро-
дакшнге ақша жетпеді. Қолдауды ұзақ күттік, тіпті, уәде 
бергендер болды. Бірақ, соңында бір тиын да алмадық, 
сондықтан жобаға барымды салуға тура келді. Осы 
уақыт аралығында мен барлық мүлкімді саттым, қа-
рыз алдым, пәтерімді кепілге бердім. Алайда, осындай 
фильм түсіруге деген тілегім мен құлшынысым маған 
жарты жолда тоқтап қалмауға көмектесті. Бұл – біздің 
қатыгез заманда өмір сүрген ата-бабаларымыздың ал-
дындағы азаматтық парызымыз.
Жоқтан бар жасап, ата-баба алдындағы парызды 

бәрінен биік қойып, көрерменге үлкен дүние ұсынған 
шығармашылық топқа шынымен разы болдық. Фильмге 
ойысайық. Сюжетін толық баяндаудың қажеті жоқ. Тек, 
көрермен ретінде селт еткізген тұстарына ғана тоқтала 
кетуді жөн көріп отырмын.

Аштық. Мүрдеге толы мүлгіген ауыл. Бүркітші мен 
баласы түндігі түрусіз қалған үйлердің біріне кіреді. 
Ит-құс жәукемдеп тастаған әйел мен ердің құр сүлдесі 
жатыр. Шымылдықтың артынан бір жанар жылт ете қа-
лады. Сөйтсе, аштықтың кесірінен ақылынан алжасқан 
қыз әке-шешесінің денесін азық ете бастапты. Сол сәтте 
көзіне қан толған қыз баласына атыла бергенде бүркітші 
қағып жібереді. Дереу сыртқа шығады.

 – Әке, оның көзін көрдіңіз бе, көзін?! Ол... жеген екен... 
Әке, мен сіздерді ешқашан жемеймін!

 – Ол аштықтың көзі, балам!
Ашаршылық зұлматында тұтас ауылды асыраған бүр-

кіт туралы аңыз бар еді ғой. "Ұлы дала зары" фильмінің 
негізгі сюжетіне сол аңыз арқау етіп алынған екен. Жап-
пай кәмпеске басталған кезде бүркітші үйін тау арасына 
жасырып, сонда тіршілік етеді. Аз уақыттан соң, ауылда-
сы кісі өлтірді деп жалған айып тағып, бүркітшіні қызыл-
дарға ұстап береді.

Әңгімеміздің әлқиссасында ұлын аман алып қалған 
әйелді мысал еттік қой. Бұл эпизод та шынайы оқиғаға 

негізделген. Сюжет атақты абайтанушы Мекемтас Мыр- 
захметтің өмірінен алынған дейді. Ол кісі өзінің сұхба-
тында "Менің шешем қасқырлардың қамауында қалған 
кезде қыз баласын тастап, мені аман алып қалғаны үшін 
мәңгі қарыздармын, Ұрпағым жалғассын деген шығар. 
Өзімнің қарындасымның аруағының алдында, қазақ 
халқының алдында, анамның алдында мәңгі қарыздар-
мын" деп бірнеше ғылыми еңбектер жазыпты. Продю-
сер осыны нысанаға алыпты.

Анасы мен ұлы аман-есен ауылына жеткенмен, талға-
жау етер түк те қалмаған еді. Күйеуін ұстатқан Мәден 
(Дулыға Ақмолда сомдаған) қасындағы шолақ белсен-
дімен бірге қорғансыз әйелге күш көрсетпек болады. 
Аштан бұратылып жатқан балаға тамақ ұсынып, соның 
ақысына әйелдің арын таптағысы келеді. Түк нәр тат-
паған баланың тілі күрмеліп "Апа, нан" деп зар қағады. 
Анасы бұған көндікпей, арын жоғары санап, қанжа-
рымен қорғанып, әлгілердің ізін тайдырады. Өкініштісі, 
баласының жанын сақтап қала алмайды...

Фильм соңына таяған тұста ұры сайды қан жуып ке-
теді. Қызылдар қос қапталға бекініп алып, шарасы тау-
сылып, шекара аспақ болған жұртты зеңбіректің астына 
алады. Офицер бүркітшіге таңдау жасатады. Соңына ер-
ген елді аман алып өту үшін әкесі ұлының кеудесін оққа 
тоспақ болады. Осы кезде ауылдастары бірінен кейін 
бірі баланы қақпайлап, кеуделерімен оққа қарсы тұра-
ды. Жау алдында жан тапсырғандары – намысты байрақ 
еткендері. Міне, кинотаспадағы зардап шымбайыңызға 
батса да, кеудеңізді ұлы рух кернейді. Сөзсіз. Ар менен 
намысты биік қойған қазақ ұлтының азалы тағдыры тас-
пада осылай қалды.

Продюсер ашаршылық нәубеті туралы кино түсіруді 
бұдан бес жыл бұрын жоспарлапты. "Көңілде алаң бол-
ды. Дегенмен, тәуекелге бел байлап, сценарийді 3 адам 
жазып шықтық. Соның бірі – осы фильмнің режис-
сері – Марина Кұнарова. Бірлесіп жүріп, қаншама шаң 
басқан деректерді ақтардық. Ресей, Украина, Франция, 
АҚШ секілді елдердің мұрағаттарында ашылмай, сақта-
лып жатқан дерек-дәйектерді алдық. Мұның өзі оңайға 
соққан жоқ. Өйткені, қазақтың басынан өткен сол бір 
зұлмат жылдардың мейлінше ақиқатын ақтару керек 
болды" дейді фильм продюсері Ернар Мәліков.

Фильм туралы пікір екі тарапты. Бірінің көркемдік 
сюжетіне көңілі толмаса, енді бірі басқасын сөз етеді. 
Мемлекеттік бюджеттен ақша бөлінбепті. Соған қара-
май, продюсердің қарызданып-қауғаланып түсірген ки-
носы мақсатына жеткен секілді.

Фильмнің афишасында "Өз тарихын білмеген халық- 
тың – болашағы бұлыңғыр" деген қанатты сөз жазылған. 
Тарихтағы қазақ ұлтының азалы тағдыры, енді таспада да 
осылай бейнеленді.

Қасымхан ҒАЛЫМ
Журналистер Одағының мүшесі

"Ұлы Дала Зары". Ашаршылықтың ащы бейнесі, елдің мұңы мен азалы үні айқын  
сомдалған қазақ тарихындағы алғашқы кино. Ауыр картина. Жан түршігеді. Осы уақытқа  
дейін ашаршылықтың ақтаңдағы жайлы құлақпен тыңдағанның өзінде, аза бойымыз қаза  

болатын еді ғой. Ал, қанды қырғынды өз көзіңізбен көру тіпті, қиын. 



Өзіңді қорға, жақындарыңды қорға! 
Защити себя, защити близких!

Коронавирустық инфекцияға  
қарсы вакцинация кабинеттерінің  
орналасқан жерін және байланыс  
телефондарын QR-кодты  
пайдалана отырып біле аласыз.

Места дислокации и контактные  
телефоны прививочных кабинетов  
по вакцинации против  
коронавирусной инфекции  
Вы можете узнать,  
используя QR-код.


