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ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН -  
ҰЛТТЫҢ УЛЫ ИДЕЯСЫ
ЕЛБАСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТЕЛЕАРНАЛАРДЫҢ АВТОРЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАЛАР ЖҮРГІЗУШІЛЕРІНЕ БЕРГЕН СУХБАТЫ
Б.Ғаопупппн:

Қурметті Нурсултан Әбішулы, 
әріптестерімнің атынан сухбат беруге келіскеніңіз 
ушін алғысымызды айтамыз. Бугін Ақорда 
төріндегі кітапханада менің әріптестерім отыр: 
“ Хабар” а генттігінен  “Жеті кун” 
бағдарламасының жургізушісі Федор Курепин, 
“Қазақстан” улттық телеарнасының “Назар" 
бағдарламасынан Нурбол Манап, “31-ші 
арнадағы” “Центр внимания” бағдарламасының 
авторы Арманжан Байтасов жэне мен - “Астана” 
телеарнасындағы “Салиқалы сухбат” - 
“Серьезный разговор” бағдарламасының 
авторы Бигелді Ғабдуллин. Әңгімемізді бастауға 
руқсат етіңіз.

көшбасшылар жөнінде сез етудеміз. Бул не 
деген сез? Қазақстанның 150 таңдаулы 
кәсіпорны қарастырылады, олардың арасынан 
батыстағыларға сәйкес келетіндей, бәсекеге 
шыдас беретіндей енім шығара алатын 30-ы 
іріктеліп алынады. Осылайша бөліп қарап, 30 
көшбасшыны табу өзгелерді соңынан суйреп 
әкететіндей экономика салаларын қуруға 
мумкіндік береді. Сол 30 көшбасшыға 
инвестиция салып, ел экономикасын дамыту 
керек. Муны жасай алмасақ, оңда ертеңгі куніміз 
қиын болмақ.

Ашығын айтсам, менің айналамда да: 
“Нурсултан Әбішулы, Сіз соншама көп шаруа 
атқардыңыз, ел еңсесі көтерілді, біз бүгінде

қазірп дуниедеп теңсіздік деген осыдан да 
көрінеді.

Бугінде дүние жузінде 1 миллиард 
300 миллион адам аш-жапаңаш куйде, куніне
1 доллардан төмен ақшаға өмір суреді. 
Солардың барлығын ойлап қарағанда, біздің 
жағдайымыз жақсы деп айтуға болады ғой, 
шынында да. Бірақ біздің мақсатымыз басқа. 
Мақсатымыз - алдымен әлемнің бәсекелестікке 
қабілетті 50 елінің санатына қосылу, одан әрі 
қарай сатымен көтеріле беру. Бәсекеге 
кэбілеттілік мәселесі тек экономикаға тірелмейді, 
буған адам ресурстарына, білімге, денсаулық 
сақтауға, экологияға, саясатқа және ел ішіндегі 
турак^гылыққа қатысты мәселенің бәрі де кіреді.

мемлекеттік турғын уй бағдарламасын 
қабылдадық. Аталған бағдарлама шеңберінде 
уш жылда 12 миллион шаршы метр уй салу 
жоспарланған. Ал біз екі жылдың ішінде
11 миллион шаршы метр түрғын уйді іске 
қостық. Биыл 7 миллион шаршы метр турғын 
уй пайдалануға берілмек. Сонда халықтың 
игілігіне берілетін турғын уйдің көлемі 12 миллион 
емес, 18 миллион шаршы метр болады. Мэселен, 
отбасыға шаққанда 200 мыңнан астам отбасы, 
ал бір отбасында уш-төрт адам бар деп 
есептесек, 1 миллионға жуық қазақстандық 
жаңа пәтерге кіреді. Бул пәтерлердің баяғы 
“хрущевка” улгісінде салынған уйлерден 
айырмашылығы жер мен көктей екенін



I c n r \ i o .

А .Баптасов:
-  Нурсултан Э5іш улы . к,азір 
кдоакғганаыктапоың Зэрі Сізоің таяупағы 
Ж опаауы ңы заы  э ң гім е  арқауы етіп  
жаткдіны оепгілі. Жолоауоа Сіз бэсекеге 
іфоілетгілікті арттыру, елоі жеоел жаңғырту 
жаііында апттыңыз. Б ул  Стратегпяның 
қыр-сыры көп, алагша, қарапапы м  
ааамаар сонаа аптылғанаарлың оорін 
оірдеіі толык, уғына кріімауы оа м у м к ін . 
Жогшаудағы ең 5асты нэрсе не екенін  
аһтып оермес ne екенсіз?  
Президент И.Назарбаев:

- Жақсы сұрақ екен. Мен өз Жолдауларымда 
дәйім қарапайым адамдар түсінетіндей етіп 
айтуға тырысамын. Алғашқы кезде 
қазақстандықтардың нарьіқ терминдерін, батыс 
елдерінен ауысқан сәнді сөздерді біле 
бермейтіні есімізде. Әр сөзді ежіктеп тусіндіруге 
тура келетін. Қазір жағдай өзгерді. Қазақстан 
қоғамы мунан 15 жыл бурынғыдан басқа. 
Бизнеспен айналысатын, мемлекетті басқаруға 
қатысатын тутас бір жас буын өсіп шықты. 
Сондықтан да мүмкіндігіміз артып, қорымыз 
молайған 2005 жылдан бастап мен біздің 
шикізатымызға тәуелді болмайтын экономика 
қуру жөнінде айта бастадым. Бул не деген 
сез? Бул - экономиканың жаңа, өңдеуші 
салаларын қуру деген сөз. Шикізатты шикі 
кұйінде сата салмай, оны өңцеу керек, дайын 
өнім шығару керек, сейтіп, оның қосымша құнын 
арттырып, Қазақстанның жер қойнауынан 
шыққан эр тонна шикізат қазіргіден бірнеше 
есе пайда түсіретіндей жағдайға жетуіміз керек. 
Буған қалай қол жеткізуге болады? Естеріңізде 
бар ғой, 2006 жылғы Жолдау “Қазақстан өз 
дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында” 
деп аталатын. Биылғы Жолдау “Жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстан” деп аталды. Туйіп айтқанда, 
оның мәні мынада. Тәуелсіздік жылдарында 
біз елімізге біршама инвестиция тартып, олар 
экономикамызды өсіруге, әл-ауқатымызды 
арттыруға жағдай жасады. Инвестициялардың 
70 пайызы мунай-газ, шикізат және тау-кен 
метаплургиясы кәсіпорындарына, яғни өндіруші 
салаға жумсалды. Қазір ақша өнім бере 
қоймаған мунай кеніштеріне салынуда. Алайда, 
уақыт өте келе сыртқы инвестициялар, әрине, 
қысқара беретін болады. Сондықтан да біз 
тутастай алғанда ел экономикасын 
инвестициялаудың кемуіне жол бермеуді 
ойлауымыз керек. Біздің банктерімізде, біздің 
компанияларымызда бүгінде ақша баршылық, 
олар қазірдің өзінде Қазақстаннан тыс жерлерге 
инвестиция сала бастады, заң буған тыйым 
салмайды. Өз іш ім ізд егі ақша өз 
экономикамызға жумсалуы ұшін біз не істеуіміз 
керек? Әрине, әкімшілік-әміршілік жолмен белден 
басып, тізеге сапып, ана ақшаны анда жібер, 
мына ақшаны мунда жібер дей алмаймыз. 
Сондықтан да, шетелдіктерге және отандық 
компанияларға ақшаны Қазақстан 
экономикасына сапуды усынғанда біз нақты 
жобалар жөнінде айтуға тиіспіз. Ірі жобапар 
Жолдауда мен айтқан нақ сол 30 бағыт бойынша 
усынылады. Біз бугінде 30 корпоративті

атқардыңыз, ел еңсесі көтерілді, Оіз оүгінде 
өңір көшбасшысымыз, бізде бәрі де тыныш. 
Сол тыныш өмірді бузып, тағы бірдеңелерді 
ойлап тауып жатудың қажеті кднша?” , дейтін 
адамдар табылады.

Егер мен тек өз жайымды ойласам, расында 
да, осынша шаруа атқарғаннан кейін қол 
қусырып отыра берсем де болатындай. Ал 
онда ертеңгі күніміз не болады? Мен кезекті 
сайлауды ойлай алмаймын, мен елдің, халықтың 
болашақ тағдырын ойлауға тиіспін. Менің 
мақсат-муратым осы, халық мені осы үшін 
сайлады.

Жолдаудың стратегиялық қужат болатын 
себебі - оның біздің балаларымыз бен 
немерелеріміздің қалай өмір суретінін 
ойластырып дайындалғанында. “Қазақстан-2030” 
Стратегиясын орындау жолында біз 10 жыл 
бойы жумыс істедік. Ал мына Жолдау - алдағы
10 жылдың міндеттері. Қазіргі Үкімет осы 
қужатты дайындауға қатысқанын айтуға тиіспін, 
Үкімет істің жайын жақсы біледі, бүгінде кун 
демей, тун демей жумыс істеп жатыр.

Үкімет, Президент Әкімшілігі, әкімдіктер, 
буқаралық ақпарат қуралдары атқарылып жатқан 
жумыстың мәнін түсіндіріп, әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына ену міндетін улттың 
улы идеясына айналдыруға тиіс.

Жолдаудың мәнін сіздерге және Қазақстан 
азаматтарына уғынықты тілмен түсіндіре алдым 
ғой деп ойлаймын. Барша қазақстандықтарды 
еліміздің болашаққа бағыт алған қарышты 
шеруіне қосуымыз қажет.

Н.Манап:
-  Елбасы мырза, мен эріптесімнің  

сурағын толықтыра кетсем аеіім ін. Біз 
әлемаегі Зэсекелестікке іфЗілетті елу елаің 
ңатарына кіруге бекінпік. Алаымызға 
осыноаіі аскдк, мінает крпаык. Неге бізге 
отыз немесе жпы рма аамы ған елаің  
к/атарынан көрінуге умтылмаскэ?

Презппент:
- Here умтылмасқа? Сол жиырма елдің 

қатарына ену үшін алдымен елу елдің қатарына 
ену керек. Давос форумының сараптамасы 
бойынша Қазақстан 61 -ші орында. Біз бар 
болғаны он-ақ орынға кем екенбіз, неге біз 
осыны ғана мақсат етіп қойып отырмыз деп 
ойлауға болады. Бірақ, басқа мемлекеттер де 
бір орында турып қалмайды, олардың бәрінің 
де деңгейі көтерілейін деп жатыр. Төңірегімізге 
қарасақ, барлығы осы мақсатқа жету үшін 
жумыс істеп, талпынып, қолынан келгенше 
экономикасын өрлетіп жатыр. Сондықтан, 
жаңағы он баспалдақтың өзі өте қиын болып 
саналады.

Біздің ең бірінші кезекте алдымызға қойып 
отырған мақсатымыз - елу дамыған елдің 
қатарына ену. Оған біз он жылдың ішінде, 
бәлкім, тіпті жеті-сегіз жыпдың көлемінде қол 
жеткізуіміз ықтимал.

Екінші мақсат - озық отыз елдің ортасына 
кіру. Көш басында түрған жиырма ел - дүние 
жузінің 80 пайыз байлығын пайдаланатын 
мемлекеттер. Олардың турмысы да сол деңгейге 
сай. Ал қалған 80 пайыз мемлекеттер дүние 
байлығының 20 пайызын иемденеді. Міне,



тұрақтылыққа қатысты мәселенің оәрі де кіреді. 
Осылардың жиынтығынан түпкі нәтиже шығады. 
Сондықтан да Жолдауда біз осы мәселелердің 
бәрін де ойластырғанбыз. Бул 
қазақстандықтардың бірде бір урпағы буған 
дейін орындап көрмеген аса курделі, аса ауыр 
жумыс. Алдымен елулікке еніп алайық, сонан 
кейін қырықтың қатарына қосылуды да, отыздың 
ортасынан ойып орын апуды да ойластыра 
жатармыз.

Н.Манап:
-  Тағы Sip сурағым мынанпам. Бул 

мәселеге Сіз Впыпғы халыкда 
Жолаауьщызда ерекш е ток,талдыңыз. 
Өзіңіздің төрағалык, етуіңіз5ен өткен  
Қауіпсіздік Кеңесінің соңғы отырысымда 
ж ер учаскелері мен м ем л екеттік  
оағдарламаға сәпкес салынған пэтерлероің 
кімге. ivana ii улестірілгені ж ү р т к д  жарпя 
5олды. Сіз мемлекет к^імкррлығыиа шын 
мүқгаж жандардың пәтеріне ортактаскэн 
ш енеуніктераі жауапі^а тарту жөнінде 
тапсырма оердіңіз. Дегенмен, 5ул  істе 
қоғампы к, 5ак,ылаудың Золмауы нан  
жаңағыдап келеңсіздіктерге жол Sepkini. Сіз 
осыған келісесіз Se?

Президент:
- Бул тужырыммен мен келісемін. Басқа 

бір істерде соншапықты жанығып жумыс істейтін 
біздің ақпарат қуралдары осы мәселеге жете 
көңіл аудармай келеді. Сондықтан Қауіпсіздік 
Кеңесінің отырысында мен барлық ақпарат 
қуралдарына осы мәселені бақылауға алыңцар, 
қадағалаңдар деп тапсырдым. “Нур Отан" 
партиясының бугінгі куні осы іске арапасып, 
турғын уй бөлетін комиссияларға партия 
мушелерінің қатысып, бақылап отыруын 
халықтың өз унін білдіруі деп айтуға болады.

Ол мәселеге байланысты барлық 
облыстарда шаралар қолданылды. Заңсыз 
апынған пәтерлер қайтарылып алынды, оған 
жауапты қызметкерлер жумыстарынан 
босатылды. Әр мәлімет толық тексерілуі тиіс, 
қур әншейін біреу айтты екен деп ешкімді 
жазалауға болмайды. Пәтерлер заңды негізде 
берілген, берілмегенін анықтау қажет. Егер 
нақты жас отбасыларға, муғалімдер мен 
дәрігерлерге арналған пәтерлер сырттан басқа 
біреулерге арзан бағамен улестірілген болса, 
оларды қайтарып, заңдылықты қаппына келтіру 
керек.

Сондықтан әр нәрседе, осы аталған мәселе 
болсын, сыбайлас жемқорлыққа қатысты 
болсын, қоғамдық бақылау қажет. Букіл хапық 
болып жумыла кіріспесек, жемқорлықты біз 
ешуақытта жеңе алмаймыз деп ылғи айтатыным 
сондықтан. Бул мәселеде Қауіпсіздік Кеңесі 
тупкілікті ақпарат береді деп ойлаймын.

Б.ҒаЗдуллин:
-  Нурсултан Э 5 іш ул ы , осы такдіірыпкіа 

кдгысты тагы Sip сурак, кріісам деимін. Сіз 
Жолдауда т у р ғь ін  ү іі туралы терең және 
қадап т у р ы п  аиттьщыз. Осы ж аңа  
5ағдарламаны іске асыру у ш ін  не ісгеуіміз 
керек. іфндап әрекет етуіміз керек?

Президент:
- Біріншіден, біз уш жылға арналған

айырмашылығы жер мен кнм си січсшп 
білесіздер ғой. Астанада баяғы Алматыда 
салынғандай бірде-бір сапасы төмен уй 
турғызылмайды. Сондықтан мундағы уйлердін 
бағасы да, жағдайы да, дәрежесі де жоғары 
болмақ. Ал енді бул мәселені қайтадан қарауға 
қатысты айтсам, кейбір жерде кемшіліктер 
орын алған болса, оны жөндеу керек. Мысапы, 
2008-2010 жылдарға арналған бағдарламада 
біз 27 миллион шаршы метр уй сапамыз деп 
отырмыз. Бірақ осы уйлерді сала бастаған 
кезде халықтан “Біз өзіміз-ақ саламыз, қажетп 
қаражатымыз бар, бізге жағдай жасап 
беріңіздер” деген өтініштер келіп тусті. Қандай 
жағдай? Ипотекалық несие немесе жинақ 
кассасында жинайтын ақша жолымен жасалатын 
жағдай.

Ендігі кезекте мемлекет оған жіберетін 
қаражатты жер дайындауға, су өткізуге, электр 
энергиясын тартуға, жол сапуға жумсайды да, 
an қаптасында ақшасы барлар өз қаражаттарына 
уй салады. Мундай тәсілмен сапынатын турғын 
уй келемі осы жылдың ішінде 17 миллион 
шаршы метрді қурамақ.

Коммуналдық уй деген уғым бар. 
Коммунапдық турғын уй мугедектерге, Ұлы Отан 
соғысына қатысқандарға, тағы басқаларға 
белінуі керек. Біз әлі баяғы кеңес кезіндегідей, 
социализм тусындағыдай ақысыз уйлер сапып, 
оларға беріп жатырмыз. Бул нарыкдық экономика 
талабына сай емес. Несиеге берілетін пәтер 
деген болады. Сондай пәтерлер 900 мың шаршы 
метрге дейін салынады, жаңағы адамдардың 
барлығына несие беріледі. Бул пәтерлерді алып- 
сатуға жол берілмейді. Мугедектерге, Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне мемлекет тарапынан 
берілетін уйлерді олардың сатып жататындары 
да бар. Осы санаттағы азаматтардың 
балаларына, немерелеріне турғын уй 
берілмейді. Олар соғысқа қатысқан жоқ қой, 
қиыншылық көрген жоқ қой, неге біз оларға 
әкесі арқылы пәтер беруіміз керек? Сондықтан 
бул мәселеде қатаң тәртіп орнатылады. 
Мемлекеттің, халықтың ақшасын абайлап жумсау 
керек.

2008-2010 жылдарда қосымша 27 миллион 
шаршы метр турғын уй салынады дедім ғой. 
Мундай жағдай Қазақстан тарихында болған 
емес. Ешқашанда бізде бір жылда 6-7 миллион 
шаршы метр турғын уй сапынған емес. Мысалы,
2003 жылы небәрі 1,8 миллион шаршы метр 
уй турғызғанбыз.

Өздеріңіз қараңыздаршы, турғын уй 
қурылысы қандай қарқын алғанын, Қазақстанда 
қанша қурылыс индустриясы кәсіпорындары 
пайда болғанын. Ол кәсілорындар жоғары 
сапалы, бәсекеге төтеп беретін өнімдер 
шығаруда. Енді біз мынандай жолмен жүреміз. 
Бір жағынан, ипотекалық несиелеу жалғаса 
береді, біз халык^ың уй сатып алуға мүмкіндігі 
болуын қадағалаймыз. Екінші жағынан, жеке 
уй салып алуға ниет еткендерге жағдай 
жасалатын болады. Жаңағы айтқан 27 миллион 
шаршы метрдің 17 миллионы жекешенің есебінен 
тұрғызылады деп межеленуде.

(Жалғасы 2-3-беттерде.)
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(Жалғасы. Басы 1-бетте.)
Біздің міндетіміз - мемлекетгің ақшасын 

қүрылыс салатын жерді дайындауға, электр 
желісін тартуға, су, жол, яғни инженерлік 
коммуникациялар әкелуге жумсау. Егер адамдар 
өздерінің қаржысын айналысқа түсіріп, турғын 
үй сапып алса, отбасы ыңғайлы үйге ие болады, 
ал мемлекетке сапық түсетін болады.

Ф.Куреппн:
-  Нурсултан Әоішулы, әлеум еттік  

мәселелер тақырыЗын жалғасты ра  
о т ы р ы п ,  м ем л екеттің  әл еум еттік  
бағоарламаларының нәтжелілігі туралы 
сурағым кел еаі. Қазір  м ем л екет  
әлеуметтік жо5аларға крмаі^ты кдожы 
Бөлуае. Э р т ү р л і әлеуметтік төлемлероі 
кезекті көбейтудің өзіне 108 мпллиара 
теңге  Зөлінеаі. Ж аңа туған оалаға 
оерілетін жөргекпул екі есе кооептілуде. 
Сіз Үкіметке ІОО жаңа мектеп, ІОО жаңа 
аурухана салу жөніное тапсырма Еепоіңв. 
Дегенмен, менің опымша. жумсалған 
акдіа мен кріітарымныі^. яғнп натпженің 
ара-қатынасы аеген  мәселе Sap ғоп. 
Ж екелеген әлеуметтік Зағаарламалар 
ооһынша акдіаның пәпім белгіленген 
жеріне жете Бермептінін көріп журміз. 
Сізаің опыңызиіа. мемлекеттік әлеуметгік 
Зағаарлам алараы ң тп ім аіл ігін
арттыруаың жолы крнаап?

П резпаент:
- Дурью қойыпған сурақ. Атаулы әлеуметгік 

көмекті енгізген кезде біз дәл осы мақсатқа 
жетуді көздеген едік. Біз сол мақсатқа жеттік. 
2002 жылы атаулы әлеуметтік көмекті алушылар 
саны 1 миллион 200 мың болса, биыл ол сан 
320-340 мың адам деңгейінде болады деп 
болжануда, яғни көмек алушылар саны терт 
есе қысқарған. Неге? Атаулы әлеуметтік кемек 
табысы ете төмен кеп балалы отбасыларға 
немесе әртурлі себептермен табыс таба______

көтеріліп келе жатыр. Біз оған жағдай жасап 
отырмыз. Жаңа туылған балаға берілетін 
жәрдемақы келемі 34 мың теңгені қурап, екі 
есеге көтеріліп отыр. Әр туған балаға берілетін 
жәрдемақының да деңгейі өсті. Меніңше, бул 
өте үлкен кемек болады. Кейбір жалқау әкелі 
жануялардың балалардың ақшасына өмір суріп 
жатқанынан да хабарым бар. Сондықтан, оның 
барлығын қадағалап отыруымыз керек. 
Халық санының өсуіне эсер ететін факторлардың 
арасында біздің оралмаңдарымызды да атауға 
болады. 1997 жылдан бергі 10 жылдың ішінде 
олардың есебінен қатарымызға миллиондай 
адам қосыпды.

Ана мен балаға көмек көрсету, ауруханалар 
кешенін қуру, болашақ аналарды сауықтыру, 
аяғы ауырлағанда берілетін ақыпы демалысты 
қалпына келтіру жумыстарын жолға қоюдың 
маңызы улкен.

Бапабақшалармен айналысып жатқанымыз 
өте дурыс - бул жөнінде барлық әкімдерге 
тапсырма берілген. Бугінде балабақша салу 
ете тиімді бизнеске айналды. Үкімет бул 
мәселеде біздін бизнесімізді уйымдастыруға 
тиіс.

Тутастай алғанда, демографиялык, саясат 
бірқатар факторлар кешенінен қуралады, 
олардың ең маңыздысы елдегі турақтылық 
пен тыныштық, әрбір отбасының өз баласының 
ертеңгі куніне сенімді болуы.

Біз бул бағыттағы жүмысымызды 
жалғастырамыз, көздеген мақсатымызға 
жетеміз. 1970 жылы Иранда 30 миллион адам 
турган, бугінде ел халқы 70 миллионга жетіп 
отыр. Таиландтың халқы 20 жылдың ішінде
16 миллионнан 60 миллионға жеткен. 
Қазақстан да осындай ерен өсуді бастан 
кешкенін қалар едік. Біз бұқаралық ақпарат 
қуралдарында отбасының, некенің орнықгылығы 
жөнінде талмай айтып, отбасының беріктігіне 
қажетті жағдайларды жасауға тиіспіз. Бул -

В. Ғавпупппн:
Бізае соңғы кезае серпінаі 

технолотялар туралы өте жпі алтылып 
ж у р . Әңгіме ғарыш. нано-технологиялар 
және 5аскд па жаңальіқгар туралы Золып 
отыр. Осы саланы тамаша түсінетін Серік 
Буркітбаевты ң Сізге кө м екш і 5 о л у ы  
кезаепсоқты к, емес аеп  оппапмы н. 
Нурсултан Э5ІШ УЛЫ, осынау жарід>ін оа 
ерекше жаңалыіфарға аен кря ж у р іп  5із 
КЭРапапым аунпелероі у м ь п ы п  кеттік аеп 
санамапсыз Sa? М ен өзіміз таопғп  
артык,шылык,тарға ne, куатты  
ресурстарымыз Зен каарларымыз Sap 
өзімізоің а ә стүр л і салалароы оамытуаы 
аптып оты рмын. Бэлкім аәл осы 
жерлерае серпінаі аунпелер жасау керек 
шығар? Әңгіме. Зірінші кезекте, астықгы, 
мунаііоы, газоы тереңоете оі-ціеу жалыноа 
8олып отыр...

Президент:
- Міндет те дәл осы кейін қалушылықтан 
қутылуда болып отыр. Берлинге сапар кезінде 
Германияның экономика министрі хабарлаған 
бір цифр мені таңқалдырды. Елдің шығыс 
бөлігіндегі экономиканы - бурынғы ГДР 
экономикасын ГФР экономикасына сәл-пәл 
болса да теңестіру ушін 1 триллион евро 
жумсалған. Олар 6-7 жылда оң нәтижелерге 
қол жеткіземіз деп ойлаган, бірақ олай болмай 
ш ы ккан. 2009 жылға дейін олар өз 
бағдарламаларына Шығыс Германияны дамыту 
ушін тағы да 156 миллиард евро салып отыр.

. Бул кеңес экономикасының батыспен 
салыстырғанда қандай қулдырауда болғанын 
айқын керсетеді. Бірақ бізге ешкім де триллион 
евро бермейді. Біз өзіміз тырмысудамыз. 
Аумағы кіші болса да ГДР-дің халқы бізбен 
бірдей. Мен ол ақша қандай салаларға 
бағытгалып, қалайша игерілді деп сурадым.

Ауылшаруашылык техникалары,

айналымдық жылдамдық удете алатын 
қозғалтқыш ойлап тапты. Бул механизмді 
клеткаға енгізуге келеді, соның арқасында 
медицинада мулде таңғажайып дуниелер орын 
алатын болады.

Бұлар осыған дейін көзге көрінбеген тың 
білімдерді ашатын мулде жаңа технологиялар. 
Іс жузінде жаңа әлем, жаңа өлшемдер ашылды. 
Мен осындай лабораторияларды Қазақстанда 
ашу кажеттігі туралы айтып отырмын. Әлемде 
бар букіл біл імдерді жинап, б ізд ің  
адамдарымызды окытуды бастау керек. 
10-15 жылдан кейін нано-технологияларды 
пайдалану арқылы триллион доллардың 
өнімдері шығарылмақшы. Ал біз, букіл әлем 
онымен айналысып жатса да, әлі кунге дейін 
оның не екенін білмейміз. Ресей үкіметі нано- 
технологияларды дамытуға миллиард доллар 
бөлді, олар лаборатория қуруда. Бізге өзіміздің 
кейін қалуымызға жол беруімізге болмайды, 
өйтпеген күнде біздін адамдарымыз жақындап 
келе жатқан жаңа технологиялардан тыс 
қалады. Біз, әрине, бул салада жаңалықтар 
ашуға тайталаспаймыз, б ірақ біз өз 
кадрларымызды дайындауға міндеттіміз.

Ғарышқа катысты айтар болсақ, Қазақстан 
аумағында космодром бола тура, біз Ресеймен 
орынды келісімдер жасасып отырмыз, өйтхені 
оларда технологиялар мен кадрлар бар. Достық 
жэне ізгі ниетті карым-қатынастарымызды 
пайдалана отырып, біз ғарышты бірлесіп 
игеруіміз керек. Қазірдің өзінде біздің бір 
спутнигіміз жумыс істеп тур. Егер біз жерді 
қашыктықтан шолғылайтын тағы бірнеше 
спутник ушырар болсақ, өзіміздің жер 
қойнауларын зерттей алатын боламыз, біз 
үшін аумақты геологиялық зерттеу, оның ішінде 
сусыздану, шөлейттену мәселелері де бар, 
қолжетімді болмақ. Биотехнологиялар жөнінде 
айтайын. Бүгінде біз Астанада Биотехнологиялар 
орталығын салудамыз. Бул инженерлік, клондау,



алмайтын басқа да отбасыларына көрсетіледі. 
Әлеуметтік көмек көрсетілетіндер белгіленетін 
өлшем бар. Мундай көмек көрсетілетіндердің 
азаюы көптеген адамдардың әл-ауқаты 
артқанын айғақтайды. Адамдардың өзі де 
әлеуметтік көмекпен кунелтуді сұйекке таңба 
санайды. Бұл үрдіс айқын көрініп отыр. Мұның 
өзі біздің ТМД елдеріне көрсетіп келе жатқан 
жақсы улгілеріміздің бірі деп ойлаймын. Атаулы 
әлеуметтік көмек жөніңдегі жумысты жалғастыра 
отырып, біз оны жетілдіре тусетін боламыз.

Қалыпты өмір сүру ұшін адамға не керек? 
Жумысы болуы керек, айлығы болуы керек, 
уйі болуы керек, медициналык, көмек алуға, 
бапаларын оқытуға мумкіндігі болуы керек. 
Әл-ауқаттың тағы бір өлшемі бар. Адам езінің 
қарттығын қалай қамтамасыз ететінін білуі 
керек. Осы шарттар адамның емір суруіне, 
ертеңгі кунге сенуіне қажет. Біздің мемлекетіміз 
осы бағытта жумыс жургізіп келеді. Мұны 
бәріңіз білесіздер.

А.Багттасов:
-  Нурсултан ЭБішулы, тағы аа  

әл еум еттік мәселелер тақырыБын  
жалғастырғым келеаі. Сіз 2015 жылға 
rçapan Қазакғганньщ халіфі 2 0  мпллпон 
аоамға жетсе жак/сы 5олар еоі аегеноі 
айті^ансыз. Ж ақы н аа  5із " Ііен тр  
вним ания" 5ағаарлам асы ны ң
аем ограФ ия мэселелеріне арналған  
ха5ары н ааиы нпау барысында 
сарапшылармен сойлестік, иифрларға 
талпау ж асааы ^  2 0 0 6  жылы халык, 
санының есуі неоәрі 2 0 0  мы ң апам  
5олған екен. Арифметика турғысынан 
кдрасак, мына крлпымызЗен 2015 жылға 
пейін 20  миллионға жетуіміз неғаііоыл. 
Халык, санын өсіруге Зағытталған Баскэ 
оағоарламалар Sap ма?

П резиаент:
- Бул міндетті орындаудың динамикасына 

қарау керек. Алға жылжып барамыз ба, әлде 
кері кетіп барамыз ба? 1993-1994 жылдарда 
азаматтарымыздың тарихи отандарына көшіп 
кетуінің есебінен біз екі мыңға жуық адамнан 
айырылдық, сонда біздің халқымыздың саны
14 миллионнан сәл ғана асатын болып қалды. 
Ал бугінде халық саны 15 миллионнан асып 
отыр.

Эрине, демографиялык, ахуапды тек бала 
туу ғана айқындамайды, оны адам өлімінің 
азаюы, өмір жасы узақтығының өсуі, миграция 
да айқындайды. Ең бастысы, халықтың саны 
өмір тыныш болса, экономика жақсарса, 
турақтылық, ертеңгі кунге сенім сақтапса еседі. 
Сонымен бірге, біз әл-ауқаты анағурлым 
жоғары батыстық мемлекеттерде 
демографиялык, көрсеткіштердің керемет емес 
екендігін де білеміз, Еуропаның көсегесі көгеріп 
турғандай көрінетін елдерінде, керісінше, 
демографиялық ахуал нашарлай тусуде. 
Қазақ қоғамы қашанда кепбалалы болып келген. 
Сол урдіс біраз саябырлап қалды, қазір қайта

бүкіл қоғам мен мемлекетгің міндеті.
Н.Манап:
-  Нурсултан Э 5 іш у л ы .  Сіз Sip созіңізае 

Бүкіләлемаік Cayoa Уйы мы на кейбір 
салаларымыз зиян ш екпей, үлкен  
оайыноыкрен отуіміз керек пеген еаіңіз. 
Б у л  үряісте аграрлык, секторымыз 8ен 
шағын бизнесімізиі і^алай сак,тап і^ала 
аламыз?

П рсяпаснт:
- Бул мәселені мен екі-уш жылдан бері 

айтып жүрмін, оны ездеріңіз білесіздер. 
Букіләлемдік Сауда Ұйымына кіру - соған мүше 
144 мемлекетгің ішіне ену деген сез. Сол 
144 мемлекет дуниежузінің 90 пайьв сауда 
айналымын жасайды. Соның ішіне енбей 
отырғандықтан, біз өз ім ізд ің  кен 
байлығымызды, шикізатымызды сыртқа 
30 пайыздық төмен бағамен сатып отырмыз.

Букіләлемдік Сауда Ұйымына кіру 
дегеніміз - си=ан муше мемлекеттердің рыногына 
жол ашу деген сөз, сол кеңістікке еніп, 
тауарларымызды сататын мұмкіндікке қол 
жеткізу - бұл бір міндет.

Екіншіден, біз шекарамызды ашамыз да, 
олардың тауары бізге ағылып келеді, олардың 
тауарының сапасы біздікінен жоғары болса, 
бағасы төмендеу болса, халық соны алады, 
бул халық ушін пайдалы. Бірақ ол жағдайда 
өзіміздің өндіріс орындарымыз тоқырап қапады. 
Біздің кәсіпорындарымыздың шығарған 
заттарын журт алмайтын болса, біздің 
зауыттарымыздың қурылысы тоқтап қапатын 
болса, халык, жаңағы сырттан келген тауарды 
алатын ақшаны қайдан табады? Мұның 
осындай екі жағы бар.

Менің журттың барлығына, әсіресе ауыл 
шаруашылығындағы өңдеу мәселесін айта 
беретінім сондықтан. Тек ауыл шаруашылығы 
ғана емес, басқа да салаларда экономикамызды 
қорғайтын тустар бар, сондықтан біз бул 
келіссөздерді асықпай-саспай жургізіп 
жатырмыз. Алды-артына кдрамай, қойып кетіп, 
содан кейін не болса, ол болсын деуге 
болмайды.

Б ізд ің тауар шығаратын барлық 
салаларымыздың адамдары қатты ойлануы 
керек. Егер біз бәсекелестікке қабілетгілігімізді 
арттырмасақ, жағдайымыз қиын болады. 
Біздің Бүкіләлемдік Сауда Ұйымына кіруіміз - 
өте маңызды мәселе. Келіссез удерісі қазір 
табысты журіп жатыр. Барлық мәселелерді 
келісіп алатын бірнеше ел ғана кдпды. Мен ол 
мемлекеттердің басшыларымен сөйлестім, 
оңды бағаларын алдым. БСУ-ға кіретін 
144 мемлекеттің әлемдегі сауда айналымының 
90 пайызына ие екенін айта кеткім келеді. Біз 
ол уйымда болмағандықтан, өз өнімдеріміздің, 
әсіресе шикізат өнімдерінің қунынан 30 пайызға 
дейін жоғалтып отырмыз. Тарифтер, турлі 
кедергілер, тағы басқалардың есебінен солай 
болып жур.



автомобильдер, жабдықтар, автобустар жэне 
басқа да ө н ім д е р ім е н  бізді т а ң қа л д ы р ға н  
кәсіпорындардың бәрі тоқтатылып, 
жабдықтарын алып бір маркаға сатып 
жіберген, өйткені Батыста ол өнімдер 
бағапанбайды.

Біздің не бәрін ескіше жасай отырып, 
унемі кейін кдлып, соңынан қуушы болуымыз 
керек пе, немесе жоғары деңгейге бузып- 
жарып шығуымыз керек пе, осы екі арасын 
таңдауымыз қажет. Екінші жол үшін бізге 
серп інд і технологиялар керек. 
Әрине, біз бул мәселеге бәрін егжей-тегжейлі 
зерттей отырып, өте сақтықпен қарайтын 
боламыз. Серпінді жобалардан біз биыл 
Павлодарда алюминий зауытын іске қоспақпыз. 
Бул, шынында да, кәдімгі бұэып-жару, өйткені 
Қазақстанда мундай кәсіпорын болған емес. 
Біз алғаш рет қурылыс материапдарын жасауга 
болатын металл алюминий сатпақшымыз. Бул 
зауыт 850 миллион турады жэне Еуразиялық 
өнеркәсіп тобы оны белгіленген мерзімде 
тапсырады.

Оның сыртында Лисаковта “Миттал стил” 
металл шекемтастарын шығаратын зауытты 
іске қосты. Бул техникалық турғыдан келгенде 
алға озу жэне біз осы арқылы өте көп қаржы 
унемдейтін боламыз.

Павлодарда біз үшін бүгінде өте қажетгі 
“тігіссіз” қубырлар зауыты іске қосылмақ. 
Қызылордада шыны зауыты қурылысы 
басталды. Ш ымкентте “ П инкертон” 
компаниясымен бірлесіп қазіргі заманғы 
маталар шығаратын фабрика салынады. 
Астанада жапондық компаниямен бірлесе 
отырып, автомобиль зауыты қурылысын 
бастамақпыз. Көкшетауда алғаш рет “Камаздар” 
қурастыру жолға қойылмақшы. Мен ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өңдейтін және 
қурылыс материалдарын шығаратын 
кәсіпорындар турапы айтып та отырған жоқпын. 
Жаппы, жаңа жобалар туралы узақ әңгімелей 
беруіме болады.

Өкінішке қарай, БАҚ-тар қазірде елде 
жасалып жатқандардың толық көрінісін 
бейнелемейді. Үкімет бул жөнінде адамдарды 
көбірек ақпараттандыруы керек деп есептеймін. 
Егер нано-технологиялар туралы айтар болсақ, 
алдымен халыққа оның не екенін түсіндіру 
қажет. “ Си” өлшем жуйесінде “ нано” 
миллиардтың бір бөлігі деген улесті білдіреді. 
Мысалға, егер уақытты алсақ, онда нано-секунд
- бүл бір миллиардық секунд. Ғылымның жеткен 
жері сондай, атомның ішіндегіні көруге 
мумкіндік беретін микроскоптар бар. Егер бурын 
осылардың бәрі есептермен шешіліп, адам 
көзі ештеңе көре алмаса, қазірде 
микромеханизмдер өндірісі - басымдықтар 
санатында. Мысапға, нано-технология арқылы 
иненің ушына ағылшын сөздігінің 28 томын 
сыйдыруға болады. Бірнеше жыл бурын 
америкалықтар көлемі миллиметрдің оннан 
біріндей болатын, минутына 600 мың

адам геномын тану тэрізді бугіндей бір сала. 
Егер адам геномын тану мумкін болса, онда 
гендік деңгейде адамның бір кездері қандай 
аурумен ауруы мумкін екенін топшылауға 
болады. Оған бірден араласып, ол клетканы 
алып тастауға болады, одан кейін ағзаның ол 
жері ешқашан ауырмайды. Мен қарапайым 
адам тусінсін деп әдейі төндіре айтып отырмын. 
Неге біз экономиканың осы саласымен 
айналысып, оған қаржы салмаймыз?

Ақпараттық технологияларға келейік. Алатау 
кентінде біз Ақпараттық технологиялар паркін 
турғыздық. “Майкрософттан” бастап 25 әлемдік 
компания оган қызығушылық танытып, онда 
өз жумыстарын қолға алып, өнім өндіре бастады. 
Ең бастысы, әрбір компания бізге 100 
бағдарламашы оқытып береді. Бул да бурын 
Қазақстанда болмаған жағдай.

Мунайды еңдеумен, мунай химиясымен 
айналыса отырып, біз Ақтауда мунай-химия 
кешенінің іргетасын қалап жатырмыз, онда 
инвестициялар тартылуда жэне бул жумыс 
бір ғана зауытпен тоқтамақ емес. Біз тусті 
металды терең өңдеумен, мыстан қубыр 
шығарумен, шыны өндірісімен айналысатын 
боламыз.

Манғьістаудағы еркін экономикалық 
аймаққа көз салыңыздаршы. Ондағы осынау 
аумақта екі жылда ондаган кәсіпорындар бой 
көтерді. Олардың жартысы қазірдің өзінде 
букіл әлемде сатып алынып, қабылданатын 
бәсекелі өнімдер шығаруда. Міне, серпінді 
технология дегеніміз осы.

Мен Балқаштың жанынан электр 
стансасын салу туралы айтқанмын. Бул біздің 
банкирлеріміз бен компанияларымыз өз 
ақшаларын салуларына болатын коммерциялық 
өте тиімді жоба. Біріншіден, электр қуаттарына 
деген тапшылық бар. Екіншіден, электр 
стансасы солтустік пен оңтүстіктің қиылысында 
болады, ол теңдестіруші электр стансасы 
болмақ.

Мен атом электр стансасын салу қажеттігі 
туралы айтпақпын. Бізде газ, кәмір бар, атом 
электр стансасының қажеті жоқтай керінуі 
мумкін. Бірақ, бугінде газды сыртқы рынокгарда 
сату тиімді, сондықтвн оны ел ішінде жағудың 
қажеті жоқ. Егер біз оны осында әлемдік баға 
бойынша жағар болсақ, онда электр 
энергиясының киловаты қанша турмақ? Екінші 
жағынан көмір арзан және ол бізде көп, бірақ 
көп узамай ол қалдықты көп шығаратын 
экологиялық таза емес өнім болып танылады. 
Бізге әлемдік қоғамдастық тарапынан реніш 
айтылуы мумкін. Ал атом электр стансасы 
электр өндірудің сыртында, тағы да ғылыми- 
техникалық прогреске бағытталған. Бізге 
ядролық физика, ядролық энергетика 
саласында жумыс істейтін кадрлар даярлау 
керек, оның устіне бізде ондай тәжірибе бар. 
Оған қоса Қазақстан уран қоры бойынша 
әлемде алғашқы орындардың бірін иеленеді.
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ҮЛТТЫҢ ҮЛЫ ИДЕЯСЫ
Ф. Куреппн:
-  Нурсултан Әоішүпы, Сіз жаңа ғана 

бпотехнологпялар туралы апттыңыз. Біз 
қазіраің озінде Солтустік Қазак^танаа, 
аптк/аноап, оүгінае әлемае ең іфжеггі өнім 
оолып та5ылатын 5пологпялық отын 
иіығарып жаткэн жоіфыз Sa... 

П резпаент:
- Есіме салғаның ұшін рахмет. Ауыл 

шаруашылығы саласындағы серпінді технология 
дегеніміз де осы. Біз қазір агроөнеркәсіп 
кешенін көтеріп, оған белсенді дотация беріп, 
БСҰ-ға өтуіне дайындалуы ушін көмектесудеміз. 
Мундай технологияның пайда болуына, 
энергияның баламапы көздерін іздеуге себеп 
болған -  мунай мен газ бағаларының өсуі. 
Егер байқасаңыздар, қазір қант бағасы 
көтеріліп отыр, өйткені қант қурағы Еуропада 
биоэтанол шығаруға кетіп жатыр. Қазақстанда 
қант қызылшасын қайта қаппына келтіру керек. 
ТМД аумағындағы биоэтанол өндіретін жапғыз 
зауыт Солтүстік Қазақстанда орналасқан. Тағы 
да осындай екі зауыт салынатын болады жэне 
бул өте тиімді іс.

Біріншіден, биоэтанол қондырғылары 
біздің автомобильдеріміздің қақпақшаларынан 
шығатын қалдықтарды барынша азайтады. 
Екіншіден, өз өнімдері бағасы екі есе өсетін 
болғандықтан ол ауыл шаруашылығындағылар 
үшін тиімді. Өңдеу ушін дақылдардың кез 
келген сортын, оның ішінде әлемдік рыноктарда 
бағасы арзан төменгі сортты және сапасы 
нашар астықты пайдапануға болады. Сонымен 
бірге, тек биоэтанол ғана емес, өзге де көптеген 
өнім турлері шығарылады. Өңдеуден кейін 
қыруар қалдық қалатындықтан зауыт үлкен 
бордақылау фермасын устай алады. Осы 
орайда дәрі-дәрмектер, азықтық қосындылар 
жэне баскдпар туралы да айтуға болады. Бул 
өнімге деген сураныс букіл әлемде өте жоғары.

Біз ет өндірісі саласында да серпінді 
технологиялар қура апамыз. Қазақстандық ірі 
кешендер әлемде экологиялық ең таза ет

бәрі компьютерлермен жумыс істей біледі 
ғой. Тек мүның барлығы қажет екенін түйсініп, 
қулық қоя білу керек.

Үстіміздегі жылы Қазақстан бойынша 
600 мың адам білім алатын 2515 мектеп 
қүрылмақшы. Ал солар өз кезегінде тағы 
600 мың адамды үйрете алады. Осылайша 
біз электронды сауатсыздықпен күресетін 
боламыз. Муның қазақстандықтардың қор 
биржапарындағы үдерістерге қатысуына да 
қатысы бар.

Біз осының барлығын енді ғана ашып 
жатырмыз, сондықтан булар аса баяу жүруде 
деп біреуді айыптай да алмайсыз. Бізде 
қазірдің өзінде интерактивті қызмет көрсетуді 
енгізе бастайтын турғындарға қызмет көрсету 
ортапықтары жумыс істеп жатыр. Президент 
Әкімшілігі мен Үкімет толықтай электронды 
қужат айнапымына көшіп улгерді. Осы жуйені 
енгізу  саласында біз Сингапурмен, 
Малайзиямен және басқа да мемлекеттермен 
белсенді жумыс ж ургізудем із . Бул 
мәселелермен Үкімет те белсенді айналысуда. 
Халық қызығушылық танытып, электронды 
қызмет көрсетулермен жумыс істеуді уйренуге 
тиіс.

Ф.Куреппн:
— Б у л  арааа турғынаараың оіраеп 

к.олжетімаіпігі мэселесі туы наапаы , 
өпткені. ж у р т т ы ң  5эрінае Біраеп Интернет 
жоц,

П резпаент:
- Иә, бул - маңызды мәселе. Біз қазіргі 

кезде Интернет-байланысты арзандату 
бағытында жумыс істеп жатырмыз. Бул оның 
қызметін мүмкіндігінше тұрғындардың көп бөлігі 
пайдалана алу ушін қажет.

Аталған салалардың аса жылдам дамып 
келе жатқаны соншалықты, біз осы үдерістерге 
ілесе де алмай кдлудамыз. Компьютерлердің 
өзі тез ескіру үстінде. Өмір өзіміздің де, 
балаларымыздың да оқу үстіне оқи беруімізді 
талап етуде. Мундай уақыт қазірдің өзінде

бағасы артады. Осыны халық түсінбейді. 
Америка Қурама Штаттары хапқының 45 пайызы 
биржада ойнап, ақша табады. Демек, 
мемлекеттің мүлкінде оның да үлесі бар, мәселе 
сонда. Сондықтан бізге халыққа тусіндіру 
жумысын жургізуіміз керек. Алматыда қаржы 
орталығын салып жатырмыз ғой, сол жерде 
қор бар, биржа бар. Сол биржадан 
брокерлерді тауып апып, менің уйімде жатқан 
бос ақшам бар немесе банкте 8 пайыздык, 
устемемен салынған ақшам жатыр, осыны 
көбейтуге мүмкіндігім бар ма десең, брокер 
айтады: ақшаңызды мына компанияға сапыңыз, 
қазір 100 мың теңге салсаңыз, ендігі жылы 
200 мың теңгеге көбейеді, дейді. Әрине, бул 
жерде әркім жауапкершілікті өзіне алады. Кейде 
ойпағанындай шықпауы да мумкін, егер жолың 
болса, көп ақша табасың. Міне, нағыз ойын 
деген осы.

Ф.Куреппн:
-  Нурсултан Ә о іш у п ы ,  осы такдоыпіуа 

Sip усыныс аптсам Sa аеп  еа ім . Біз 
жаңы наа қор рыногы туралы сюжет 
т ү с і р п і к .  Осыпан кеп ін  қоңы рау  
шалушылар орасан көп 5олаы. 
Казакістанның түпкір-тупкірінен телефон 
соғылаы. Яғнп. кэзіраің  озінае  
кдязығушылык, танытушылар ж етіп  
артылааы аеген соз. Халықга акціа Sap, 
сонаы қтан олар і^аржы салуға әзір. 
Проблема олараы ң іс тетігін  
5ілмептінаігінае. Мәселенің мэнісін — 
5рокерлік кеңселерге. тағысын тағыларға 
Kfinan шығу керек екенін үкртагшы.

П резпаент:
- Егер қазақстандықтар бул удеріске 

қосылмаса, онда бізде ешқандай да кдржы 
ортапығы деген болмайды. Қазақстандықтарда 
орасан көп ақша бар екенін білемін. 
Банктеріміздің капиталдануы Қазақстан 
ІЖӨ-сінің 70 пайызына жетті. Тек зейнетақы 
қорларының өзінде ғана шамамен 7 миллиард 
доллар жатыр. Біздің шамалауымызша,

отырғандарды жазалау өте жумсақ. 
Осы барлық мәселелер кешені бойынша мен 
тапсырма бердім. Заңдық шаралар бугінде 
қабылдану үстінде. Рүлге мае күйінде отырган 
адам үш рет үсталса, ол кейін ешқашан рулге 
отыра алмайтындай, өмір-бақи жүргізуші 
куәлігінен айыратындай жаза қолдану кджет. 
Ол өз өмірін қүрбан еткенімен қоймай, өзге 
адамдардың да өмірін қурбандыққа шалады! 
Оған мундай қуқықты кім беріпті? Немесе 
ертең тағы да тәртіп бузатын адамға бір 
айдың ішінде көлік жүргізу куәлігі неліктен 
қайтарылып беруі тиіс?

Біздің автомобильдік, автожол қурылысы 
бағдарламамыз осы мәселелерді шешуге 
бағытталған. Оның ішінде оң жақтан 
басқарылатын автомобиль мәселесі де бар. 
Мундай мәшинелер Қазақстанда сен айтқандай 
300 мың емес, 150 мың. Қазақстандықтар 
муны біздің не үшін жасап жатқанымызды 
білулері тоіс. Тек 2006 жылы ғана оң жақтан 
басқарылатын автомәшинелер 793 авария 
жасаса, солардың кесірінен 240 адам көз жумды, 
1040 адам алған жарақаттары салдарынан 
мүгедек болып қалды. Бул - бір жылдың 
ішінде! Және оң жақтан басқарылатын 
автомәшинелердің есебінен ғана. Ап үстіміздегі 
жылдың алғашқы үш айында 152 авария 
жасалып, 48 адам опат болды, 170 адам 
жарақат алды.

Еуропа мен АҚШ -та оң жақтан 
басқдрылатын автомәшинелерді неге ешкім 
сатып алмайды? Өйткені, олар біз сияқты, 
барлық жолдары оң жақтан басқарылатын 
мәшинелерге ыңғайластырылған Үндістан, 
Австралия, Англия немесе Жапония болып 
табылмайды. Оларда сол жақты қозғалыс, 
біздегі секілді оң жақты емес. Бул - біріншіден. 
Екіншіден, бізге, әдеттегіше, қайтарма 
рыноктағы мәшинелерді, усталған 
автомәшинелерді, ескі-қусқыны тоғытып жатыр.

Үшіншіден, оң рүлді автокөліктерге тыйым 
салу туралы хабарланысымен, айналдырған



шығарады. Егер сіздер әлемді араласыңыздар, 
онда биологиялық таза өнімдер сататын 
биодукендер көре аласыздар. Онда біздің 
етті де сатуға әбден болар еді. Біздің қойлар 
нағыз экологиялық жайылымдарда жайылады, 
б ізд ің  тауарымыз өте таза әрі 
модификациялауға урынбаған. Бул 
ауылшаруашылығы өнімдерінің бағасын көтеріп, 
оның бәсекеге қабілетін арттыру ушін улкен 
өріс.

А.Баптасов:
— Нурсултан Әбіиіулы. ж аңа  

технологпялар туралы, оірак, мемлекеттік 
кд>ізмет жүпесінаегі жаңа технологпялар 
туралы эі-цімені ооан әрі жалғасақаепмін. 
Батыс елаерінае ааамаараың кез келген 
кужат пен кдязметті Интернет аркд>ілы ала 
алатыны жақ/сы мэлім. яғнп апамяык, 
Фактор алынып тасталаоы, шенеунік пен 
мемлекеттік кд>ізметтеряі т у т ы н у ш ы н ы ң  
арасыняа оаплаиыс жок, Сіз халыіфіен 
оаііланыс орнатуоың осыноаіі электронаы 
Форматын енгізу жонінде Үкім ет пен 
әкімаіктерге оіразаан 5ері аптып келесіз, 
5ірақ электронаы кужат аііналымы оізпе 
әзірге тым ауыр крзғалуоа. Б у л  үдерісті 
кдлаһша тезаетуге оолааы?

П резпаент:
- Егер сіз біздің 15 жылдағы өмірімізді 

ой елегінен өткізер болсаңыз, онда мен алғаш 
рет бірдеме усынған кезде, ешкім ештеңе 
тусінбегенін және ештеңе усынбағанын көрер 
едіңіз. Екінші рет айтқан кезде аздап қозғалыс 
басталады. Ап үшінші рет мен Үкімет міндетті 
атқара алмады дегенді айтамын, сонда ғана 
нәтижелер пайда бола бастайды. Халыққа 
электронды қызмет көрсету азаматты 
шенеунікпен байланыста болудан қутқарады, 
жемқорлық пен парақорлықты жояды. Адамға 
біреудің апдында турып бас киімін умаждаудың 
қажеті болмайды. Егер біз “электронды үкіметгі” 
игерер болсақ, онда адам үйінде компьютер 
алдында отырып-ақ, кез-келген анықтаманы 
алып, мәселелерін шешіп, ақшаларын аударып 
жэне баскд да жұмыстар орындай апар еді. 
Бүгіңде бұл бағытта үлкен жұмыстар жүргізілуде. 
Биыл 18 тіркеу орталықтарын біріктіретін 
Үлттық куәліктеу орталығы қурылады. Кеденде, 
Қаржы, Ауыл шаруашылығы министрліктері 
мен өзге де ведомстволарда, әкімдіктерде 
электронды жүйе қурыпуда. Кейін олардың 
бәрін біріктіру қджет. Бірак, бұл жумыста өзге 
де маңызды мәселе бар. Ол -  біздің хапықты 
электронды сауаттылыққа оқыту.

Шағын ғана Эстониямен келе жатқаныңда 
қала сыртыңдағы жолдарда ыңғайластырылған 
құрылғылар тұрады. Солар аркылы ел туралы 
барлық қажетті ақпараттарды алуға, кдндай 
да бір қызмет түріне ақша төлеуге болады. 
Олармен жумыс істеп үйрену соншалықты 
күрделі емес. Өйткені, қазіргі кезде адамдардың

ю л и м  I y у а і у и і  а о і п д с

туды.
Н.Манап:
-  Ел5асы мырза, озіңіз аптқанаап, 

азаматтарымызоы Зепімаейтін о ір  салаға 
тоқтала кетсек. Сіз бпыл Ү к ім е тке  
елімізаегі қор рыногын аам ы та т у с у  
жонінае тапсырма оероіңіз. Ал алпауьгг 
компанпяларымыз отанаык, рыноктан 
гөрі шетелоік бпржалароы тәуір көреаі. 
Осы к,ор рыногын ел ім ізае  
к^лыптастырып, азаматтары мы заы ң  
паппа таВуына жағоап жасауоың амалы 
іфноап?

П резпаент:
- Біріншіден, қор рыногы деген сез - 

Қазақстанда күні кешеге дейін болмаған термин. 
Алдымен қор рыногы деген не, соны түсінуіміз 
керек. Біз нарық экономикасына көштік. Дүние 
жүзінің капитапистік экономикасына ауыстық. 
Яғни, біз капитализмге кетіп бара жатырмыз. 
Соны нақты түсініп, осы жолды таңцап отырмыз. 
Сол нарық экономикасындағы ең негізгі мәселе 
жаңағы к,ор рыногы болып табылады. 
Мысалы, сен бір компанияны басқарасың, 
айтайық, кірпіш шығаратын зауытты баскдрасың 
делік. Саған ендірісіңді әрі қарай өркендету 
ұшін ақша керек. Ол ақшаны не банктен несиеге 
аласың немесе өзіңнің компанияңның бір 
шағын ғана бөлігін - 10 пайызын сатасың. Ал 
оны жаңағы қор рыногында ғана сатуға 
мүмкіндік бар.

Ол жерге Қазақстанның азаматтары келіп, 
сенің акцияларыңды ақшаға сатып алады. 
Алдымен мәселені оның ана жерде отырған 
брокерлері қарайды, бұл қандай компания, 
болашағы бар ма, жоқ па дегендей. Сен 
жаңағы брокерге тапсырасың, саған ол сатып 
алып береді, сен ақшаны беріп, акцияны қолыңа 
устап отырасың.

Ал жаңағы ақшаны 10 пайызға аласың 
да жумысыңды одан әрі өркендете бересің. 
Мәселе сонда.

Мен кірпіш зауыгын мысалға келтірдім. 
Бізде мунай компаниялары, сыртқа шығып 
жатқан компаниялар, үлкен өнд ір істік 
компаниялар бар.

Бұгін солардың 1 пайызын сатып алсаң, 
ол 10 жылдан кейін 5 миллион доллар болуы 
мумкін. Мысалы, “Қазақмыс” қор рыногына 
шықкдн кезде бағасы 2 миллиард еді, қазір
11 миллиардқа жетті.

Нарықтың өзі бағаны күн етхен сайын 
күрт көтеріп отыр.

Мәселен, “ Қазком м ерцбанк” ,
“Қазақстанның Халық Банкі”, ‘ТүранӘлем Банкі”, 
Алматының сауда банкі, тағы басқа банктер, 
компаниялардағы жігіттер жумыстарын ә 
дегенде неден бастады? Олардың акционерлері 
әрі кеткенде 100 мың доллар сапған шығар, 
қазір олардың барлығы миллиардерлер. Заңды 
миллиардерлер. Себебі, өсе келе банктің
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10-12 миллиард долларды қазақстандықтар 
уйлерінде ұстап Отыр. Бұл қаржыны айналымға 
жіберу кджет, біз халықты осыған үйретуіміз 
керек.

Қазақстанды қтар ш енеуніктерге, 
банкирлерге, сарапшыларға сурақтарды 
белсенді қоюлары тиіс. Алматыда кіріп, 
сурайтын, өзіңе брокер таңдайтын, келісім- 
шарт жасасатын биржа бар емес пе. Брокер 
өз жумысы үшін жауап береді және белгілі 
бір ақы алады. Ол сіз сатып ала алатын 
кәсіпорынның акциясын усынады.

Ф.Куреппн:
— Муны ң  экономпкалык, тмімоіпігі ае  

Sap Fon. оггткені, акдіаны пагшаға асыру 
үаерісі жүреаі. Бағаға іфісым жасаһтын 
барлык, артык, акдіа қор рынокторына 
кететін болаоы.

Президент:
- Біріншіден, рыноктан кетеді. Екіншіден, 
қазақстандықтардың ақшасы жаңа баға мен 
жаңа байлық құрайтын болады. Одан бүкіл 
халықкд пайда келеді. Мысалы, ақшамызды 
“Қазақмысқа” салып немесе “Қазкоммерцбанк" 
акциясының бір бөлігін сатып апып, олардың 
көбірек капиталдануына, хапықтың молырақ 
кредит алып, жаңа кәсіпорындар құруына 
жағдай туғызамыз. Бұл соншалықты орасан 
экономикалық айналым, Смиттің сөзімен 
айтқанда, “рыноктың көрінбейтін қолы шаруа 
тындырады” .

А.Баптасов:
-  Нурсултан Э о іш у л ы ,  м ен ің  5 ул  

жолғы сурағымның экономпкаға кртысы 
ж ок, Өткен жылаың соңынаа болған 
К,ауіпсізоік Кеңесінің Заскрсуыноа Сіз оң 
жақган баскдоылатын автомобпльаероің 
қаты суы мен жасалатын ж ол -кел ік  
оқпғалары ны ң санына улкен  
алаңааушылық, білаіраіңіз. Мен 2 0 0 7  
жы лаы ң қараиіа аііы на қараіі 5 ул  
автомобпльаераің Қазакран аумағыноа 
паһааланы луы на тыпым салатын 
к,үжаттараың Барлығы іс жузінае әзір 
болатынын оілемін. Н атпжесінае  
3 0 0  мьаңға жуык, қа за щ а н о ы і^  
автоәуеск,оіілар Сізаің і^анаап па Sip 
ш еш ім ің ізге  і^арап қалмаКг Сіз 8 ул  
мәселеге кэкааіі тусінік берген болар 
еоіңіз?

П р езпаен т:
- Қауіпсіздік Кеңесінде біз, тутастай 

алғанда, орасан адам - 30 мыңнан 40 мың 
адамға дейін опат болатын жол-келік оқиғапары 
проблемасын қарастырдық. Адамдар бейбіт 
кезеңде қаза болып жатыр.

Муның себегттері қатарында нашар жолдар 
мен автомәшинелердің сапасы да, жургізу 
білмейтін адамдарға келік жургізу куәліктерінің 
сатыла салатыны да бар. Бізде тәртіп 
бузғандарды, мысалы, рүлге мае куйінде

екі айдың ішінде “сур” дилерлер Қазақстанға 
40 мың автомәшинені тықпалап үлгерді. Олар 
осының арқасында қоңдана түсуде, ап адамдар 
опат болып жатыр.

Мен Үкімет дурыс шешім қабыдцады деп 
есептеймін. Автомобильшілерге мәшинелерінен 
қутылу немесе рұлдерін сол жаққа ауыстырып 
алу ушін белгілі бір уақыт беріліп отыр. Маған 
хабарланғанындай, қазіргі кезде рулді оңнан 
солға ауыстыратын 200 компания жумыс істейді. 
Автокөлік иелері осы мәселені шешсе. бүл 
проблема езінен езі шешіліп қалады.

Бул мәселеде кепшіліктің мүддесі ескеріліп 
жатыр. Мен, әрине, адамдарды түсінемін, 
сондықтан жағдайды дурыстауға уақыт беріліп 
отыр. Осындай жаңа мәшинелерді әкелу 
толықтай тоқтатылды.

Б.ҒаЗоулллн:
-  Нурсултан Э5іиіулы, жақы нла  

Қаза^станаағы  м у л і к т і  жарля етуаің  
мерзімі узартылаы. Меніңше, 5асыічаа 
аталған акипяны сізоің Жарлығыі-ціізбен 
узартты, ал кеп ін  м у н ы  Парлам ент  
жасааы. Буаан К,азакістанға кэішаіі папоа 
Sap?

П резпаент:
- Бул өте үлкен әрі маңызды мәселе. Бул 

акциядан бәрінен бурын біз бір тиын да 
салық салмаған ауылдықтар утты. Бүгінгі таңда 
заңдастыру есебінен мыңдаған адамдар 
қылмыстық, әкімшілік, салық жауапкершілігінен 
босатыпған. 10 пайыздық салық телегені туралы 
банк қужатын алғандардың бәрі жазаның 
барлык, турінен босатылады. Және де заңмен 
банк қупиясы белгіленген, егер банк қызметкері 
осы қупияны ашатын болса, ол турмеге 
отырады. Сондай-ақ егер бул орайда тіпті 
мулікті заңдастырған адам белгілі болса, оған 
бул үшін еш жаза болмайды. Мен бүған тікелей 
езім кепілдік беремін, сондықтан адамдар 
мүлікті заңдастырудан қорықпауға тиіс. 
Шараның мерзімін узартқым келмесе де, мені 
мерзімді узарту үшін қол қоюға барынша 
қолқалап бақты.

Сонымен бірге ақпан-наурыз айларында 
етініштердің ағылғаны соншалық, аптасына 
100 мыңцап түсіп, оларды ресімдеуге улгере 
алмады. Сондықтан бул акцияның мерзімін 
узарттым, бірақ будан былай ешқандай да 
узарту болмайды.

Осы уақьгг ішінде 140 миллиард теңгеге 
жуық немесе 1 миллиард 200 миллион 
доллардың жыпжымайтын мүлігі, 35 миллиард 
теңгенің жылжитын мүлігі, 600 миллион доллар 
ақша заңдастырылды. Барлығы 247 миллиард 
теңге, немесе екі миллиардтан астам доллар, 
яғни 2001 жылмен салыстьірғанда төрт есе 
кеп ақша заңдастырылды.

(Соңы 4-5-беттерде.)



14 сәуір, сенбі, 2007 жыл 
№ 43 (14086)

СУХБЛТ
С ір и щ

Ш Ш

ҚАЗАҚСТАН
(Соңы. Басы 1,2,3-беттерде.)

Жағдайды пайдалана отырып, мен тағы 
да барлықтарыңызға ештеңеден де 
қоры қпаңы здар дегім  келеді. Егер 
зандастырылмаған, тіркелмеген, заңсыз ұстап 
отырған муліктеріңіз болса, осы шараға 
қатысып, заңдастырыңыздар.

Заңдастыруды пайдаланып қалу керек, 
өйткені, бүл соңғы шара. Мемлекеттің ізгі 
ниетін пайдалану керек. Ал кімде-кім мүны 
пайдаланбаса - онда бізге өкпелемесін. Біз 
барлық компанияларды, әсіресе ірі 
компанияларды қатал, жаппай тексеретін 
боламыз.

Ф.Куреппн:
-  Нурсултан Әоішүпы, егер Сіз кдрсы 

Золмасаңыз, біз эріптестерімііЗен Sipre 
саясп такдірып мэселелеріне көиікіміз 
келіп отыр. ҚазіР саясп партпялардың 
рөлін кушепту туралы Зарынша көоірек 
аптылып ж у р . Осы пікірталасга Зіздің саясп 
жуііемізді жетілаіру жөнінаегі екі көзкдоас 
Засымдыкда ne. Бірінші көзкдоас: саясп 
партпяларды ірілендіру, олардың санын 
өте ірі екі-үш партпяға депіи кдоскдоту. 
Баламалы көзкдрас — 5ул коппартпялык, 
кеңістікті улғапту жэне көптеген шағын 
жэне орташа партпялараы куру. Осы екі 
схем ааан Сіз бары нша оңтаплысы  
кдосысы аеп оплапсыз?

П резпаент:
- Дүние жүзінде әзірге биліктін жетілген 

жүйесі жоқ. Әманда, бүкіл тарих бойында 
және бізге дейін де, бізден кейін де адамзат 
баскдрудың жақсы әдісін іздестірумен болады. 
Израильдің Сыртқы істер министрі Шимон 
Перес маған бірде мынадай хикаяны әңгімелеп 
берген еді. Израильдің туңғыш президенті 
соғыствн кейінгі кезеңде Америкаға сапармен 
барып мемлекетті қурудың қиындығы, жұмыс 
істеудің күрделілігі туралы айтқанда Америка 
Президент! одан: сіздерде халықтың саны 
бар болғаны миллион адам ғой жэне соның 
өзінде сізге қиын болғаны ма деп сурады. Ал

әлемі бар. Олардың ешқайсысы да 
демократмялық дамуда ерекше узап кете қойған 
жоқ. Біз бул туралы да ойлануға тиістіміз. 
Комиссия баскдрудың президенттік түрін сақтау 
жөнінде дәйекті пікір білдірді. Басқарудың 
осы турін сақтай отырып, Парламенттің 
өкілеттігін қалай улғайту керек? Біз қазір осы 
бағытта жумыс істеудеміз. Муның Ортапык, 
сайлау комиссиясын қуруға, бюджетті 
бақылауға, оны кдбылдауға, Конституциялық 
Кеңесті, Үкіметті бекітуге және басқаларына 
қатысы бар.

Бұл мәселелерді шешу кезінде біз әлемдік 
тәжірибені ескеруге тиіспіз.

Қазір Украинада не болып жатқанына 
қараңыздаршы? Украинаның қазіргі Президенті 
Виктор Ющенко осыдан екі жыл бурын 
Майданда улкен конституциялық реформалар 
туралы, барлық биліктің Парламентке 
берілетіндігі туралы, оның Үкіметті қуратыны 
туралы және басқалар жөнінде айтқан еді. 
Қазір, осының бәрі іске асырылған кезде, 
парламент өзінің өкілөттіктерін пайдалана 
бастаған кезде Президент Англиядағы 
ханшайым сияқты тек уәкілдік міндеттерді ғана 
атқара бастады. Нәтижесінде, бүл мемлекеттің 
турақсыздығына әкеп соқты. Бүкіл халық 
сайлаған Президент мемлекет 
турлаулылығының көпілі бола апмай, енді өзінің 
екілет-тіктерін кері қайтаруды тапап етуде.

Қырғызстанда осы сценарийлер айна- 
қатесіз кдйталанып отыр. Бізге осы қажет пе? 
Генерал де Голль айтқандай, саяси 
партиялардың билігі Францияның күйреуіне 
әкеп соқтырды. Дуниежүзілік соғыс кезінде 
Еуропадағы аса қуатты армияға ие болған 
Франция парламент депутаттарының тутас бір 
ай бойы келісімге келмеуінен Германия алдында 
тізе бүкті. Жауапкершілікті ез мойнына апатын 
адам болмады.

Біз сіздермен бірге 1995 жылға дейін де 
бул кезеңді басымыздан өткізгенбіз, сол кезде 
360 депутат, 360 президент болды деп есептей 
беріңіздер.

араларыңда біреулер оның мен білмейтін 
кемшілігін біле ме? Бул лайық келмей ме, 
келмесе, кім лайық деп білу ушін партиямен 
ақылдастык,. Сондықтан бул ақылдасудың басы 
болып саналады.

Болашакта Парламенттің ішінде бірнеше 
партия, бірнеше фракция болуы мүмкін. Мәселе 
бір партияның монополиясын жасап тастау 
деген сез емес, баяғы КОКП сияқты. Буған 
біз бармаймыз, оның керегі жоқ бізге. Бірнеше 
партиялар депутаттыққа енген кезде солардың 
фракцияларының басшыларымен Президент 
ақылдасатын болады. Кімді усынамыз мына 
Үкіметтің басшылығына? Арапарынан қайсысын 
қолдайды, неліктен оны қолдайды, көпшілік 
кімді қолдайды -  соны ғана Президент 
усынады. Сонда Парламенттің релі кетеріліп 
отыр ғой, өткен ақылдасуды соның бастамасы 
ғана деп есептеу керек.

Б.ҒаЗауллпн:
-  Нурсултан Ә Зіш улы , Сіз Мемлекеттік 

компсспяның саясп партпялараы  
мемлекеттен крржыланаыру і^ажеттігі 
туралы усынысын крлаааыі^із. Бірақ 5ул 
акціалапаы тіркелген паптпялараың Зәрі 
ала ма. әлае П арлам ентке кірген  
паптиялар ғана алатын Зола ма аеген  
сурак, туынаап отыр.

П резпаент:
- Біз әлемдік тәжірибені зерттеудеміз, 

соның ішінде осы мәселе де бар. Халықаралық 
тәжірибеде мемлекеттік қаржыландыруды 
Парламентке еткен партиялар алады, бул 
партияларға адамдардың белгілі бір саны 
өздерінің дауыстары мен екілеттіктерін сеніп 
берген. Кепшіліктің пікірін ескеру үшін біз осы 
партияларға көмектесуіміз керек. Бул кемектін, 
қандай келемде жэне неге байланысты 
болатыны, ол дауыстардың немесе 
депутаттардың санына байланысты бола ма - 
бул енді басқа мәселе. Қазір біз айтып отырған 
жәйттердің барлығы Конституцияның мәселесі, 
оны Парламент немесе бүкілхалықтық 
референдум шешеді деп ойлаймын.

болса, олардың күші болмайтыны турапы бап 
бар. Біз муны әрқашанда ескеруге тиіспіз.

А .Б аптасов:
-  Нурсултан Ә З іш ул ы . кдзір Алматы 

оЗлысының Маловодное және Қазатком 
кенттерінде Золған жаппаіі теЗелесті 
тергеу ж у р іп  жаты р. Б ү р ь ін - с о ң д ы  
Золмаған Зул оідіға, эрпне, кепоір БЛҚ- 
тар осы жанжапды уптаралык, жанжал  
ретінде керсеткендіктен  де Золар, 
Зары нш а кең  қоғамды к, резонанс 
туғызды. Сіздіңше оған ж аңағы даіі 
турғыда кдрауга негіз Зар ма?

П резпаент:
- Мен Қазақстанның ең басты байлығы 

біздегі ултаралық келісім, саяси турақтылық 
болып табылады деп айтқанда, кейбіреулер 
ол муны неге үнемі қайталай береді деп 
ойлайды.

15 жылғы тыныштық, қантөгіссіз және 
жанжалсыз өм ір қоғамымызға б ізд ің  
турақтылықты - бул бір рет беріліп, ешқашан 
таусылмайтын игілік секілді етіп сіңдірді. Бул 
түгесілмейтін игілік емес. Осынау игілікті сақтау 
үшін үнемі күш-жігер жумсап отыру керек.

Іс жүзіндегі теңқүқылық Қазақстанда 
қамтамасыз етілген. Адамдардың барлық 
қуқықтары сақталып отыр. Тең қуқысыздық 
үшін себеп жоқ. Қазақстан халықтарының 
Ассамблеясы барлық этностардың - 
шағындарының да, ірілерінің де пікірлері 
әрдайым ескерілуі женінде жумыс жүргізуде.

Ал мына жағдайда әңгіме криминапдық 
қақтығыс туралы болып отыр. Егер ертең 
татар азаматы орыс азаматымен төбелесіп 
қапса, біз муны да ултаралық қақтығыс деп 
санаймыз ба? Немесе, айталык,, сотта екі адам. 
олардың бірі армян азаматы, ал екіншісі қазақ 
азаматы дейік, соттасып жатса, бул да 
ултаралық қақтығыс па?

Мен барлык, буқаралық ақпарат 
қуралдарына мәселені осындай турғыда 
көрсетпеу керектігін ескертемін. Бул жағдайда 
ненің не екенін білудің, халыққа бәрін
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Америкада 150 миллион адам өмір суреді, 
маған қаншалықты қиын екенін байқайсыз 
ба? Буған Израиль Президенті: Сіздерде 
150 миллион америкалықтар, ал менде миллион 
президент бар, деп жауап береді. Біздің бүгінгі 
болмысымызға орала отырып, біздің орасан 
зор реформалар жүргізгенімізді, экономикалық 
дамуда табыстарға қол жеткізгенім ізді 
естеріңізге салайын, ал мұның бәрі қазір 
біздің саяси жүйені реформалауымызды қажет 
етеді. Сондықтан біз Комиссияның тетігін іске 
қостық. Ұлттық комиссияның және турақты 
жумыс істейтін арнаулы кеңестің, кейіннен 
Мемлекеттік комиссияның уш жыл жумыс 
істегені с іздерд ің  естерің ізде болар. 
Сарапшылар букіл Қазақстанның өңірін аралап 
шығып, өздерінің қорытындыларын жасады. 
Біздің мемлекеттігіміз турапы және Қазақствнды 
одан әрі демократияландыру туралы және 
саяси реформалардың бағыттары туралы 
қамқорлық турғыда, өте байыпты, теңгермелі 
қужат қабылданды. Енді әңгіме осының бәрінің 
заңнамалық қужаттарда көрініс табуы турапы 
болып отыр.

Осы мақсатта сарапшы-заңгерлердің тобы 
қурылды, олар қазір  Конституцияға 
араласпастан қолда бар заңнаманы өзгерту 
мен толықтыру мүмкіндіктерін қарастыруда, 
Бул жергілікті өзін-өзі басқарудың, адам 
қуқы қтары ны ң, буқаралық ақпарат 
қуралдарының және тағы басқалардың 
мәселелері. Негізінен Парламент пен 
мәслихаттардың өкілеттіктерін улғайтуга қатысты 
олардың жумысының екінш і бөлігі 
Констмтуцияға тузетулер енгізуді көздейді. Қазір 
біз осы бағытта жумыс істеудем із. 
Ал мәселе тіпті менің қалауымда да емес. 
Біздің әңгімеміздің басында мен айтып 
өткендей, біз қазірдің өзінде өзіміздің 
урпағымыз үшін көп іс тындырдық жэне муны 
мақтаныш тута апамыз.

Мәселенің барлығы осы буырк,анған 
әлемде, жаһандану жағдайларында және біздің 
төңірегіміздегілерді ескере отырып, елде 
түрақтылықты сақтауда және Қазақстанды 
қүрметтейтін, бейтарап, демократиялық 
мемлекет етуде болып отыр. Осының бәрін 
үйлестіру әсте де оңай шаруа емес.

Егер қайсыбір адамдар Назарбаев билікті 
устап қалғысы келеді, ол билікқумар дейтін 
болса, онда ол адамдар қатты қателеседі. 
Адамның өз куш-жігерінің шектері де бар. 
Сондықтан мен муның бәрін мейлінше 
философиялық турғыда пайымдаймын. 
Менің міндетім біздің мемлекетімізді халық 
көргісі келетіндей турде өркендету, сонымен 
бірге өмірдегі барлық күрделі ақиқаттарды 
ескеру болып табылады.

Біздің шығысымызда - Қытай Халық 
Республикасы, солтүстігімізде - Ресей, 
оңтүстігімізде - таяу көршілестер мен Ислам

Ал бугінгі таңда біз осындай өзгерістерге 
дейін пісіп жетілдік пе? Бүкіл Еуропа осындай 
жағдайларда өмір сүреді Дегенді де естуге 
болады.

Біріншіден, Еуропаның кез келген мемлекеті 
нақ өзі сияқты демократиялық мемлекеттердің 
қоршауында өмір суріп отыр.

Екінш іден, оларда көп ғасырлык, 
демократиялық дәстүр қалыптасқан. 
Үшіншіден, оларда барлық уақытта келісімге 
бейіл неғурлым толерантты қоғам орныққан. 
Ал бізде болса әркімнің бірінші болғысы келеді, 
ешкіммен уағдаласқысы келмейді.

Мен Қазақстан жағдайында 2-4 ірі партия 
дамуы тиіс деп есептеймін. Саяси жүйенің 
ауқымында Парламенттің үлкен өкілеттіктері, 
жергілікті өзін-өзі баскэрудың дамыған жуйесі 
болуға ти іс, алайда, Конституцияда 
айтылғандай, үйлестіруші рөл Президентте 
қалуға тиіс.

Конституция бил іктің  барлық 
тармақтарының келісілген жумысының кепілі 
болып табылады. 1995 жылдан бері қолданылып 
келе жатқан біздің Конституциямызды барлық 
сарапшылар ең жақсы конституциялардың бірі 
деп таныды. Сондықтан саяси реформалар 
аясындағы әңгіме Конституцияға ішінара 
өзгерістер енгізу турапы болып отыр.

Н.Манап:
-  Нурсултан Ә 5ІШ У Л Ы , Сіз ке ііін гі 

кезпері Үкіметті тағапынаағаиаа немесе 
Saciva па м ем л екеттік  маңызпы  
мәселелерпі қаЗылпар кезпе  
Парламенттегі 5асым пауыскд ne "Hyp 
Отан" партпясының муш елерім ен  
акд>шпасып ж у р с із .  К,азак,станаык, 
парламентарпзмнің Зекемпене тусуі уиіін 
о ү г ін  өзге пе к^анпап кдоампар жасауға 
оолапы?

П резпаент:
- Жаңағы айтып отырған б ізд ің  

Конституцияға, саясатқа енгізетін  
жаңапықтарымыздың ішінде сол Парламенттің 
рөлін кушейту мәселесі де болып отыр. 
Парламентке партиялар жақтаған депутаттар 
келеді. Олардың өзінің саясаты болады, 
олардың өзінің мемлекеттік басқаруға 
шығарамын деген кадрлары болады.

Сондықтан болашақтағы б ізд ің 
реформаның ішіндегі негізгі мәселе - 
мемлекеттік мәселелерді солармен ақылдасып 
шешу. Біз 15 жылдың ішінде әр қадамымызды 
ойланып басып келеміз. Кейбіреулер тез неге 
жасамадық деп ойлайтын шығар. Бірақ біз 
одан ештеңе утқанымыз жоқ қой. Абайлап 
баспасақ, біз апдыға түспес едік. Сол сияқты 
партиямен ақылдасу деген болашаққа қарай 
жылжу, бул қапай болар екен деп келешекті 
ойлаудың нәтижесі. Партия мушелерімен 
ақылдассақ, мына Үкіметтің басшылығына 
Мәсімов жарай ма, жарамай ма, әлде



реф ерендум  ш еш еді деп иилаимын.
Мен Парламентке өз пікірімді усынып 

отырмын, қабылдау немесе қабылдамау онын, 
ici. Әзірге бул мәселе айтыс сипатында болып 
жур, ал біздің оны талқылауымыз -  жақсы 
қадам.

Ф.Куреппн:
-  Нурсултан Әбішулы, Сіз қазір  

Мемпекетгік компсспяның ж у м ы с ы и  еске 
салпыңыз, ол саясп жаңғырту жөнінде 
усынымаар топтамасын эзірлеоі. Менің 
К,азакғган халықтары АссамЗлеясыиың 
өкілаерін Сенат пен Мәжіліске жіЗеру 
туралы у с ы н ы с і^ э  кдгысты сурағым Sap. 
АссамЗлеяоан канопааттараы ретгеу тетігі 
әзірге онша т у с ін ік т і емес. Сіз аепутаттарпы 
“сырт Зепнепі” ж э н е  "толыідоінаы" 
аепутаттарға, яғнп Зір жағынан. өзаерінің 
оры нтағын Зэсекелестік куресте 
алғанаарға, екінш і жағы нан. онаағы  
оры наы  ресмп уэк іл а ік  қағпааты  
Зопынша алғанаарға унсіз Зөлу орын алуы 
ықгпмал аеп опламапсыз Sa?

П резп аен т:
- Сурақтың соңғы бөлігіне бірден жауап 

қайтарайын. Мундай бөлу болмайды деп 
ойлаймын, өйткені ол өкілеттіктерге  
депутаттардың жаппы санының аз улесі ғана 
тиеді.

Қайсыбір адамдар, мен муны естіп жэне 
көріп журмін, біздің көп улттылығымызды 
теріске шығарғысы келеді. Мен Қазақствн - 
бул көпултты ел деп айтқан кезде оларға бул 
унамайды. Бірақ оған Қудай терелігін айтар.

Біз саясатымызды іске асыруда барлық, 
әсіресе ірі этностардың мудделерін ескеруге 
тиіспіз. Муны қалай жасай аламыз? Бізде 
сынақтан өткен институт - Қазақстан 
хапықтарының Ассамблеясы бар, ал оның өз 
өкілдерін Парламентке жіберуге қүқығы болуға 
тиіс. Сондықтан комиссия Сенат пен Мәжіліске 
ҚХА өкілдері есебінен квотаны арттыруды 
усынды. Бул қалай болады, оның тетіктері 
қандай, оны заң анықтайды.

Бәлкім, бул Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының сессиясында жасырын дауыс 
беру арқылы немесе ҚХА-ның облыстық 
филиалдарының усынымдарынан кейін 
шешілетін болар. Біз мундай адамдарды 
баламалы турде усынатын боламыз. Ал олардың 
толық заңцы болатыны айқын жәйт.

Мен этностардың, әсіресе ірі этностардың 
мәслихаттарда да, Парламентте де өкілдері 
болуын жақтаймын, егер саяси партиялар 
өздерінің тізімдерінде біздің еліміздің көп 
ултты екенін ескеретін болса, бул әділетті және 
дурыс болады деп есептеймін. Сондай-ақ 
маңызды мәселелерді шешу туралы әңгіме 
болған кезде, олардың дауыстарына қулақ 
асу керек.

Конституцияда Қазақстанда қабылданатын 
заңцардың, егер ултаралық келісім бузылатын
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тусіндірудің, сабасына түсірудің орнына 
жекелеген БАҚ-тар бейне бір қуанып қалған 
секілді: міне, Қазақстанды тыныш, тұрақты 
ел деп атайтын еді, бірақ біз ақыры керісінше 
екеніне дәлел таптық дейтіндей. Сонда олар 
неге байланысты табалап отыр? Шын мәніндегі 
ултаралық және діни қақтығыстар жағдайында 
не болатынына мысалдар кдзіргі әлемде жетіп 
жатыр. Бағдадта кун сайын 140 адам қаза 
табады екен. Неге Қарабақ проблемасы әлі 
кунге дейін шешілмеген? Чешенстанда не болып 
жатыр? Ұлтаралық алауыздықты қоздырғаны 
үшін жауапкершілік заңда жазылған. Ал ана 
айтылған кенттердегі кдлыптасқан ахуалды 
тексеріп көру керек. Мен қуқық қорғау 
органдарына не болғанын егжей-тегжейлі 
тексеруге, бул істегі, шенеуніктерді және 
полицияны қоса алғанда, барлық кінәлілерді 
жазалауға тапсырма бердім. Бул - бірінші.

Екінші. Қақтығыстың себептерін анықтау 
керек. Мен онда криминал, өз өңірлерін көптен 
бері бөліп жүрген уйымдасқан қылмыстық 
топтар орын алып отыр деп ойлаймын. Бул 
іске ултаралық сипат берудің қажеті жок, деп 
ойлаймын. Бул -  криминалдык, мэселе. 
Мен орын алған оқиғаға өте өкінемін, қаза 
тапқан балалардың туысқандары мен 
жақындарына шын ниеттен көңіл айтамын. Біз 
кінәлілер жазалануы үшін бәрін де істейміз.

Бірақ, қалыптасқан ахуалдан бізге 
қорытынды жасау керек. Неліктен Қазақстанда 
осында туруға руқсаты жоқ адамдар өмір 
сүруі тиіс? Неліктен уйлерде тыйым салынған 
қару-жарақ сақталады? Тиісті жергілікті 
органдар қайда қарап отыр? Қазақтар 
Қазақстандағы туратын барлық адамдар ушін 
жауап беретін мемлекет қурушы улт. Бул түсінікті 
ме? Біздің еліміз ортақ, алайда қазақтар 
этностық көпшілік болып табылатындықтан, 
олар үлкен жауапкершілікті мойнына алады. 
Біз бір-бірімізге устамды да төзімді болуға 
тиіспіз. Тең болған кем болмайды.

Барлық басқа этностар қазақтар 
оларды, әсіресе депортацияланғандарды 
қонақжайлылықпен қабылдағанын умытпауға 
тиіс. Қазір де Солтустік Кавказда қалыптасқан 
күрделі жағдайда, ештеңеге қарамастан біз 
қарттар мен балаларды қабылдап, ізгілік 
танытып отырмыз. Сондықтан да біз 
Қазақстанға және қазақстандықтарға деген 
алғыс сезімдегі қатынасты күтуге қақылымыз.

Біз әрдайым толерантты болып келеміз. 
Кавказдықтар да, корейлер де, басқа улыстар 
да - барлығы да бүкіл игіліктер мен қуқықтарды 
теңдей пайдаланып келеді, Сондықтан да 
Қазақстандағы тыныштық, тәртіп және 
заңдардың орындалуы үшін жауапты болуы 
тиіс.

Ф.Куреппн:
-  Нурсултан Э З іш у л ы .  мен уптаралык, 

саясаттың тағы Sip, нақгылап апті^аноа -
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тілдік кд ір ы н  крзғағым келер еді. Соі-уьі 
уақытта іс ж ү р г із у  мәселесі жөнінде өте 
көп түсініктемелер Болды. Бүп мэселеае 
депутаттарды ң сурау салуы да, 
Конституииялык, Кеңестің тусіічдірмесі де 
Болды. Сізге нак, к^азір мемлекетке Svn 
мэселедегі өз устанымыи Барыниіа аиқртн 
да аіішықгы нақтылауы керек Болып 
көрінБеп ме?

П резпаент:
- Мунда нақтылайтын ештеңе жоқ. Бәрі 

Конституцияда және Тіл туралы заңда айтылған. 
Соңғы нақтылауды Конституциялық Кеңес 
жасады. Ол бәрін айқын тусінд ірд і. 
Конституцияда мемлекеттік тіл - қазақ тілі 
деп жазылған. Орыс тілі - ресми тіл, ултаралық 
қатынас тілі, ол мемлекеттік органдарда қазақ 
тілімен тең қолданылады. Бітті. Біріншіден, 
Конституцияның Қазақстанда кімді де болсын 
ултына, мәдениетіне, нанымына және соның 
ішінде тіліне байланысты кемсітушілікке тыйым 
салынатыны айтылған тиісті баптарын есте 
устау керек. Сондықтан барлық шенеуніктер, 
әкімдер мемлекеттік тілде іс жұргізуді енгізу 
мәселесі нақ мемқызметшілердің мемлекеттік 
тілді білуін көздейтінін тусінуі керек. Мемлекетгік 
тілді білу үшін уақыт талап етіледі. Сондықтан 
мемлекеттік тілде Іс жүргізуді біртіндеп, 
2010 жылға дейін енгізу қажет.

Үкіметке, Конституцияда жазылғанындай, 
мемлекеттік шенеуніктерге мемлекеттік тілді 
тегін үйрету үшін, тиісті әдістемелер мен 
оқулықтарды жасау үшін ақша белуге арнайы 
тапсырма берілді.

Егер мемлекеттік шаралар мемлекеттік 
тілде өткізіліп жатса, онда залда ілеспе аударма 
болуы немесе баяндамалардың аудармапары 
берілуі керек. Біз мемлекеттік тілді білмегені 
ушін ешкімді жазғырмаймыз. Әрбір азаматты 
біздің Конституциямыз бен заңдар қорғайды. 
Бірақ та, екінші жағынан, мемлекеттік тіл бір 
улттың тілі болып қалмауы керек, оны білуге 
барлық қазақстандықтар умтылуы тиіс.
Һ Л ^ . .

қалмайды, бір сағатта үлкен мәселені шешуге 
болмайды. Төңірегімізге қарауымыз керек, үй 
езімдікі деме, үй сыртында кісі бар деген 
қазақ атамыз.

Б.ҒаБдуллпи:
— Нурсултан Ә Б іш ул ы , Сіз Эрдаііым 

Қазақстанны  ң сыртгдя саясатын 
көпвекторлылык, кдғгшаты Бопынша тузіп  
келесіз. Осы жылы Сіз Қазак,станның  
өңірлік ж эне геосаясп жауапкершілігі 
устанымын аііттыңыз. Оиың мәні неде 
ж ән е  ол оолашакда қапай түзілетін  
Болады? Мәселе мы нада, элем де  
кіндіктерге жіктелу ж ү р іп  жатыр. Бір 
кездері БізБен Sipre Болған ш еш уш і 
әріптестеріміз Біздің елдерімізді, Біздің 
геосаясатымызды Бөлетін ж іктелу  
сызығыиың т ү р л і жақтарында тур . Сіз 
Будан Біздің сыриды саясатымызға тенетін 
•чатер көрмепсіз Se ж э н е  Si3 
антагонпстерм ен де, өзім іздің  
достарымызбен де ж у м ы с  істеіітіндеп 
Болып к^лмапмыз Ба?

П резпаент:
- Біз әрдайым кепвекторлы саясат 

жүргіземіз деп айтамыз. Бул кешенді мәселе, 
соның ішінде экономикадағы көпвекторлық та 
бар. Бізге осылай етуді Қудайдың өзі 
міндеттеген. Біз қурлықтың кіндігінде 
орналасқанбыз, улкен мемлекеттердің 
қоршауында жатырмыз. Экономикада біз 
шығыспен, солтүстікпен, оңтүстікпен, батыспен 
сауда жасауға тиіспіз. Біздің ресурстарымызды 
тасымалдау да көпвекторлықты талап етеді. 
Экономика әрдайым саясаттың бастауы болып 
табылады. Алдымен экономика тузіледі, содан 
кейін оның үстіне саясат қаланады. Егер менің 
мемлекетім, айталық, Ресеймен жақсы сауда 
жасайтын болса, Ресейде тыныш болғаны, 
онда бәрі ойдағыдай болғаны біз үшін 
маңызды. Ресей бізбен сауда жасай отырып, 
бізде бәрі жақсы болғанын тілейді. Барлық 
мемлекеттер де ездерін осыпай устанады. Сауда

Бпліктің келгенін ескере о ты р ы п , 5ул идея 
крншалықп» м ү м к ін  деп ойлаисыз?

П резпаент:
- Осынау “көшбасшы” сезі кейде біздің 

кершілерімізді налытады. Мен біреулер - 
көшбасшы, енді бірі ондай еместігі туралы 
айтқым келмейді. Барлық мемлекеттер өзінше 
жақсы. Олардың бәрі ез экономикаларын 
дамыту турғысында жумыс істеп, ел мен халық 
ушін нені жақсы деп тапса, соны жасауда. 
Мен өз әріптестерімді - президенттерді 
қурметтеймін.

Бірақ та Қазақстандағы реформапардың 
деңгейі, түрмыс деңгейі, экономиканың көлемі, 
осының бәрі басым екендігі және оның 
бойында біздің көршілерімізге көмектесу 
қабілеті бар екендігі факт болып қалады. Яғни 
бул кешбасшылықтың мәні көмек және қолдау 
көрсету мүмкіндігінде жатыр. Қазақстан 
олардың экономикасын инвестициялап, 
кемектесе алады, өзін ің реформалар 
тәжірибесімен бөлісе апады. Бул турғыдағы 
біздің объективті біріншілігіміз, міне, осында.

Әрине, ең жақсысы Орталық Азия 
мемлекеттерінің одағын қуру болар еді, мен 
буған Қазақстан мен Орта Азияны қосамын. 
Өйткені, букіл элемде осындай үдеріс жүріп 
жатыр. Латын Америкасында - бул МЕРКАСОР
- Бразилия, Аргентина, Чили. Еуропада 
Бенилюкс бар - Бельгия, Люксембург, 
Нидерланды. Оңтүстік-Шығыс Азияда эз 
интеграциялық бірлестіктері бар. Шығыста - 
Араб мемлекеттерінің лигасы. Бул үдеріс 
барлық жерде жүріп жатыр.

Бізге Қудайдың өзі бірігуді жазған - 
55 миллион хапық, тілдік кедергілер жоқ, өзара 
толықтырылатын экономика, бір кеңістікте 
жатырмыз, көліктік, энергетикалық байланыстар 
бар. Бул өңір сыртқы рыноктарға шықпастан, 
өзін азық-түлікпен қамтамасыз ете алады, өзін 
толықтай энергетикамен және сол 
сияқтылармен қамтамасыз ете алады. Тағы 
не керек? Біз бір-бірімізді қурметтейміз. Халық

имиджден арылуға көмектесу турапы болып 
отыр. Қазақстанның ЕҚЫҰ-га усынатындары 
баршылық: біздің осынау жылдардыц өн 
бойында турақты тыныш дамуымыз, біздің 
экономикамыздың дамуы, діндер мен 
конфессиялар арасындағы унқатысу, осы 
өңірдегі біздің көшбасшылығымыз. ТМД-нын 
барлық 12 мемлекеті ужымдық түрде 
ЕҚЫҰ-ға осы усынысты енгізді.

Бізге ЕҚЫҰ ережесіне сәйкес түрлі 
усыныстар беруде. Біз олардан бас тартпаймыз. 
Бул усыныстардың кепшілігін біз кэзірдің езінде 
қабылдадық, заңдарға енгіздік, бул жумысты 
жалғастыра бермекпіз.

Екінші жағынан, Қазақстанның терағалығы 
жағдайында ЕҚЫҰ-ның барлық мүшелері біздің 
еңірді көбірек көреді, түсіністік көбірек болады. 
Сондықтан біз төрағалыққа таласуга қуқылымыз, 
Қазақстан осыған лайық деп санаймыз. 
Менің әріптестерім - мемлекет басшылары 
және әріптестеріміз біздің мәлімдеуге 
тусіністікпен қарап, Қазақстанға қолдау 
білдіретініне сенімдімін.

И.Манап:
-  Н ур-аға, мы наааи керем ет  

кітапханаңы заа о т ы р ы п ,  Сіз д ің  
ізденістеріңіз туралы. кітаптарға деген 
қурметіңіз туралы сурамасак, Болмас. 
Соі^ғы кездері і^андаи шығармалар оқріп
ЖҮРСІЗ?

П резидент:
- Уақыт аз, бірақ оқымауға болмайды. 

Есіме түсіретін болсам, былтырғы жылдың 
аяғына қарай мен Радзинскийдің “ II Александр” 
деген кітабын оқып шықтым. Себебі, ол өте 
бір реформатор адам еді. Енді крепостнойлық 
праводан босатты, көп реформаның 
бастамасын жасап берді. Бірақ та сол 
реформапарды орта жолда қалдырып, аяғына 
жетпегеннен кейін езі мерт болды. Өте 
қызықты, керекті кітап. Бүгінгі Ресейдің 
жағдайына керекті, бізге де керекті кітап.

Оның апдында оқығаным Алексей Толстой
м / п о п о i_i “ I f l a m n i u ”  l ' a n L i u . i ' Q n u i u  і / іт а Ғ л і^ і  f i n n n u i



Мен бүгінде кез келген к,азак,к,а қарағанда 
қазак, тілінде жақсы сөйлей алатын жас 
жігіттерге, студенттер мен окушыларға ризамын. 
Осынау жігіттер мен қыздарды дикторлыққа 
қабылдаған телекомпанияларды ынтапандырып, 
қолдау білдіремін.

Мен осындай жігіттерді барлық деңгейдегі, 
өңірлерде, қалалар мен облыстардың 
әкімдіктеріне мемлекеттік қызметке қабылдауға 
пәрмен беремін. Осының өзі ынталандыру 
болып табылады. Біз тіпті бул адамдарға 
қосымша ақы төлеу туралы айтып журміз.

Екінші жағынан, улы Абай егер сен басқа 
хапықтың тілін білсең, сен онымен тен, боласың 
деген. Буған алып-қосатын не бар?

Сондықтан, біздің азаматтар атқарылып 
жатқан шаруаның барлығы Қазақстанның өсіп- 
өркендеуіне, қазақ халқының болашағына 
жумыс істеп келе жатқанын тусінуі керек. Көріп 
отырмыз ғой, біздің жас кезімізде қазақты 
кемсітетіндер де бар еді. Қазір аузына қум 
қуйылды бәрінің, солай ма?

Біздің 15 миллион халқымыз экономиканың 
өркендеуіне жетпей отыр. Қазір 5-6 миллион 
баска халықты шақырсақ, экономикаға жақсы 
болар еді. Сондықтан бул жерде ақылдылық 
пен байсалдылық керек. Егерде Қазақстанда 
бір адамның қуқығы бузылса, барлық 
қазақстандықтардың құқығы бузылды деп 
санауға болады. Егер бізде дәлелдеуді қажет 
етпейтін осындай устаным әрекет ететін болса, 
онда бізде даму да болады, жарқын болашақ 
та болады.

Қазақстандағы журттың бәрі біздің 
тұрақты да дамыған мемлекет болуымызды 
қалайды. Біз жургізіп келе жатқан саясат бүкіл 
әлем умтылып отырған қалыптарға сай келеді. 
Сондықтан осының бәрі туралы буқаралық 
ақпарат қуралдарында батыл турде айту керек.

Менің тағы да бір айтатыным бар, біздің 
ағайынға. Ана артыңнан еріп келе жатқан 
балаларың мен немерелерің кдй тілде сөйлеп 
келе жатыр, соны қара алдымен. Біздің,
9 миллион қазақтың 4 миллионы, одан да 
көбі кдзақша жөндеп сөйлей алмайды. Соларды 
сөйлетіп алайық та алдымен. Тағы да айтамын: 
өзімізбен өзіміз қазақша сөйлесейік. Өзіміздің 
балаларымызды қазақша сөйлетіп алайық. 
Ағайын-туысқанымызды сөйлетіп алайық. 
Сонда, міне, біз бәріміз қазақша сайрап турмыз, 
сендер неге сөйлемейсіңцер деп айтамыз.

Біз өзіміз қазақша сөйлей берсек, тыңдап 
отырған мына Федор да уйренеді, біз 
сөйлемесек, оған қазақша уйретпесек, ол қалай 
сөйлейді? Өзіміз сөйлемей жатып, басқапардың 
барлығын сөйлетеміз дегеніміз не? Бул жерде 
тужырымдап айтатын бір мәселе бар, терең 
мәселе, көкейкесті мәселе. Бізге ең алдымен 
елдің ішіндегі тыныштык, содан кейін қазақтың 
баянды болашағы қажет, соның аркдсында 
тіп де болады, мәдениет те болады, ғурып та 
болады, дәстур де болады, бәрі болады. 
Шыдам керек, бір кунде еш нэрсе бола
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жасайды екенсің - демек, сенім артасың. 
Сауда - бул өздігінен жүре қоймайтын удеріс.

Егер саясаткд көшсек, Ресей Президент! 
Владимир Путин Мюнхенде сөз сөйлегенде 
турлі кіндікті элем туралы айткднын еске сапғым 
келеді. Қазір дуние көп кіндікті болып келе 
жаткзньі айқын керінеді. Осынау кеп кіндіктілікте 
мемлекеттердің бір-бірінің ішкі саясатына 
араласпауы тиістілігі, бір-бірінің аумақтық 
тутастығын қурметтеуі және БҮҰ аясында 
қабылданған келісімдерді іске асыруы 
турғысынан езінің курделілігі мен тиімділігі 
бар.

Қазір үлкен мемлекеттердің мүдделері 
Қазақстанда түйісіп отыр. Біріншіден, біздің 
энергетикалық ресурстарымыз үшін түйісіп 
отыр. Оған Америка, Ресей, Қытай, Еуропа 
және басқапары мүдделілік танытуда. Ал біз 
мунда тек Қазақстанның мүддесін көздейміз. 
Және муның өзі табиғи жәйт. Біздің 
экономикамызға АҚШ, Англия, Қытай, Ресей 
қатысуда. Ал Қазақстанда мүдделері 
болғандықтан, олардың бәрі бізде тыныш 
болуын және жаңағы мудделерге ешкім қауіп 
төндірмеуін қалайды. Осы жерде бул 
мемлекеттердің қарама-қайшы келуі туралы 
емес, бәсекелестігі, букіл әлемде жүріп жаткдн 
табиғи бәсекелестік туралы айту орынды. 
Осынау бәсекелестіктен Қазақстан өзі үшін 
барынша көп тиімділік алуға тиіс. Ресей неге 
біз Баку-Жейһанға бет бурдык, дейді, 
америкалықтар неге біз Қытайға қарай қүбыр 
салудамыз дейді. Тусіндірейін: біз муны саяси 
ынталылық бойынша жасап жатқан жоқпыз, 
ейткені мунда коммерциялық тиімділік бар. 
Егер бүкіл қазақстандық газ бен мунайды 
Ресей арқылы өткізу тиімді болса, біз сол 
жаққа барамыз. Егер Баку-Жейһан арқылы 
тасымапдау 15 долларға төмен болса - біз 
сол жаққа барамыз. Егер апғашқысында да, 
кейінгісінде де бізге тиімсіа болса, біз Қытай 
жаққа барамыз. Басқаша қапай етудің жені 
бар? Мунда біздің халқымыз бен еліміздің 
мудцесі үшін таза прагматика орын алады. 
Жэне муньщ өзі - жай саясат емес. 
Америка Қурама Штаттарымен ынтымақтаса 
отырып, біз бул ретте ешқашан Ресейдің 
мүддесіне қарсы жумыс істемейміз. Біз 
Ресеймен және Қытаймен ынтымақтаса отырып, 
Американың немесе Еуропаның мүдделеріне 
қарсы жумыс істемейміз. Букіл 15 жыл бойына 
Қазақстан барлық елдермен езара қатынастың 
дәйекгі, айшықты, айқын саясатын жургізді. 
Сондықтан да көршілерімізде де, букіл әлемде 
де біздің саясатымыз қурметтеледі.

Б.ҒаВпуплпн:
-  Әңгімемізаің оңтаііына кдраіі Sin 

сүрак, кряііын. Әлемае К,азакістан оарлык, 
TvPFbioa Орталық Азпяның кошбасшысы 
ретікяе кдВылаанаоы. Сіз тіітті Орталык, 
Азпя мемлекеттерінің ооағын куру туралы 
қызықты паея білаірген еаің із. 
Аптыңызшы, Туркіменстанаа ж аңа
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будан тек қана утады. Біз осындай одақты 
неліктен қура алмай келе жатқанымызды осы 
күнге дейін түсіне алатын емеспін. Дүрысы, 
бул туралы көбірек айту керек. Біздің 
азаматтарға да, біздің кершілерімізге де көбірек 
айту керек. БАҚ-тар біздің мәдениеттеріміздің 
жақындығы, ортақ тарихымыз, тіліміз, біздің 
балаларымыздың болашағы туралы көбірек 
айтуға тиіс. Бул интеграция экономикалық 
турғыда тиімді болып, тутастай алғанда біздің 
қауіпсіздігімізге жумыс істер еді. Сондықтан 
да мен бул турғыда жумыс істеуімді 
жалғастырудамын.

Тарихты еске тусіретін болсак,, бізді бірігуге 
1918 жылдың өзінде Мустафа Шоқай 
шақырған болатын.

Естеріңізде болса, Мустафа Шоқайдың: 
“Біздің қанымыз бір, жанымыз бір, о дүниеде 
де, бу дуниеде де бірігу керек’’, деп айтқаны 
бар. Сол кезде Туркістан республикасы деген 
болатын. Сол кезден бері осы сөздердің 
мағынасы әлі күнге дейін маңызын жойған 
жоқ.

Сондыкган, Өзбекстанның, Қырғызстанның, 
Түркіменстанның, Тәжікстанның барлық элитасы, 
зиялы қауым, тарихшылар мен ғалымдар осы 
мәселені түбінде көтерүі керек. Бірігу - қосылып 
кету, бір мемлекет болып кету деген мәселе 
емес, б ірақ та б ір -б ір ім ен нағыз 
ағайыншылықпен, туысқаншылықпен қарым- 
қатынас жасау, ең болмаса, мына Еуропалық 
Одақ сияқты болса, экономикамыз бір болса, 
бул деген улкен әлеует болар еді. 
Бул экономикамызды жандандырар еді, күшті 
бірлестік болар еді, қауіпсіздігімізді сақтауға 
жақсы болар еді, біздін, беделім із 
төңірегімізден артық турар еді. Әрине, біз 
жан-жаққа шашылып жүрсек, бір-бірлеп бізді 
бағындыру да оңай.

А.Баіітасов:
-  Нурсултан Әбішулы. Қазакғтан кдзір 

ЕҚЫҰ-ға төрағалык, етуге у м і т т і  оопып 
отыр. Б у л  турапы Біз аптарпықтап узак, 
уакдэіт аіітып келеміз. Кепбіреулер, бэлкім, 
бул таіфірыпты сауоаға салуоан шаршаған 
болар. Ал жалпы К,азак£танға СҚЫҮ-ға 
төрағапықету неге керек? К,анааіі макдот 
крпылып О ТЫ Р?

П резп аен т:
- Қайтсек те ЕҚЫҰ-ға төраға болайық 

деген жапаң мақсат бізде жоқ. Біз бул уйымның 
мушесі болып табыламыз. Қазақстанды бул 
қадамға итермелеген ЕҚЫҰ-ның жалпы 
посткеңестік кеңістікке деген қатынасы. 
ЕҚЫҰ-ның төрт өлшемі бар: экономикалық 
даму, лаңкестікке қарсы күрес, экология және 
демократиялық қағидаттар. Бірақ та апғашқы 
үш тармақ алып тасталынды да тек Қазақстанға 
деген саяси талаптармен БДИПЧ қана қалды. 
Оның үстіне бул былай жасалады: біз оларға 
жақсы көзқарастамыз, ап олар бізге менторлық 
турғыда қарайды.

Сондықтан да әңгіме ЕҚЫҰ-ға осындай

жазған “I Петрдің" қалың-қалың кітабы болды. 
Соның ішіндегі Санкт-Петербургті салуға 
қатысты тарауларын кайталап оқып шықтым. 
Еп астанасын елордамыз Аствнаға көшіру, салу, 
•көркейту мен кдндай керемет уқсас мәселелер 
екеніне назар аудардым. Санкт-Петербургті 
салу барысында сол кездегі Ресей халқының
10 миллионының 2 миллионы өлген деген де 
мәлімет бар. Соның батпағын кешіп, суығының 
өтінде, орманның ішінде ағаш тасимын деп 
елді, солардың сүйегіне салынған қала болды. 
Қудайға шүкір, бізде ондай нәрсе атымен жоқ 
қой.

Содан кейін биылғы оқығаным Теодор 
Драйзердің трилогиясы. Бір кітабы - “Гений”, 
екінші кітабы - “Финансист”, үшінші кітабы - 
“Стоик”. Қазір оқып қарасам, Америка Қурама 
Штаттарында капитализмнің өсіп-өнуі, ондағы 
жыртқыштық пиғылдардың барлығы жүз жыл 
бурын жазған Теодор Драйзердің кезінен бері 
түк өзгерген жоқ екен. Керемет кітаптар.

Жылдың аяғында Бальзактың “Гобсек” 
деген кітабын оқыдым, “Отыз жастағы әйел” 
деген әдемі кітабы тағы бар. Біздін жастар 
осындай кітаптарды оқыса, көп кемшіліктерден, 
көп қателіктерден аулақ журер еді деп 
ойлаймын. Бапьзактың “Шегірен бұлғары” деген 
кітабы бар. Мен мынау казиноларды жабуды 
сол кезде уйғардым. Адамды өлімге дейін 
жекізетін қандай сумдық, қумарлық ойындар 
бар екенін көрсеткен.

Маған қай кезде кітап оқудың сәті туседі? 
Егер уақыт қалса, кешке оқимын. Әдетте мен 
уйықтауға тунгі он екілерде-бірлерде жатамын. 
Ұшақтарда узақ ушу кездері кітап оқуға жақсы 
уақыт, алайда, будан басың ауырады. Демалыс 
күндерімнің бірін - не сенбі, не жексенбіні 
мен оқуға арнаймын. Сосын әрине, демалыс 
кезінде оқимын. Бүрын оқығаныңды қайта 
оқығанда көбірек эсер аласың.

Қазір мен философияға қатты қызығып 
журмін. Осы күндері Сенеканы, оның 
тужырымдарын оқып жүрмін. Өте қызыкты 
адам, нағыз оқымысты болған

Арнаулы әдебиеттерді, менің көмекшілерім 
талдамашылар, кеңесшілер әзірлейтін 
тапдамалық жазбсіларды көп оқуға тура келеді. 
Таңертең барлық газеттерді оқып шығамын. 
Экономикапық тақырып жэне саясат жөнінде 
көп оқу керек. Қазір мен түрлі елдердің 
конституцияларын, саяси жуйелерін, түрлі 
сайлау жуйелерінің артықшылықтарын, басқа 
мемлекеттердегі өзін-езі басқару тәжірибесін 
зерттеп оқудамын.

Мені қазір бәрінен бурын осылар 
қызықтырады.

Б.Ғайоуплпи:
- Нурсултан Ә5ІШҮПЫ, ж у м ы с ы і-^ ы з о ь ің  

тым көптігіне к^рамастан, біз ушін уак^гг 
тапкрныңііізға және барлык,сурак^арымьвға 
егжеіі-тегжейлі жауап бергеніңіз ушін Сізге 
улкен рахмет. Елімізоің пгілігі жолыічоа Сізге 
зор табыс тілепміз.
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ТАЛАНТТЫ ЖАСТАР 
ҚОЛДАУДАН  

КЕМДІК КӨРМЕЙДІ
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінде талантты 
жастарды қолдау игі дәстурге айналған. 
Таңдаулы студенттер мен магистранттарға 
білім ордасының атаулы стипендиялары 
алтыншы жыл қатарынан тағайындалуда. 
Жоғары оқу орнында оқу ушін біркдтар 
гранттар белгіленді. Осы білім шаңырағы 
өз колледжінің оқушыларын да мундай 
игіліктен қалыс қалдырған емес. Білім 
ордасы ірі аймақтың ірі өндіріс 
кәсіпорындарын демеушілікке белсенді 
турде тартуда.

Қазақстан Республикасы жоғары оқу 
орындары қауымдастығы студент 

жастарды гранттық және стилендиялық қолдау бойынша 
II! республикалық көрме-байқауда жумыс берушілермен байланыс 
орнатудағы белсенділігі және демеушілік гранттар мен стипендияларды 
кеңінен тартқаны ушін С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетін марапаттады.

Университет ректоры, экономика ғылымдарының докторы, 
профессор Ерлан Мххтархлы  Арын аймақтың талантты 
жастарын қолдаудағы белсенділігі ушін Ахмет Байтурсынов атындағы 
куміс медальға ие болды.

С.Топаііғыров атыкаағы ПМУ-дің 
5аспасөз іфізметі.


