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Рим Папасының сапары:

Қайырымдылық пен әділдік жолында
––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
лемдік және дәстүрлі діндер
кшбасшыларының VII съезіне
қатысу үшін елімізге келген Рим
Папасы Францискті елорда
әуежайында қарсы алды.
––––––––––––––––––––––––––
Кездесу рəсімі барысында мемлекеттер басшылары бір-біріне екі елдің делегация мүшелерін таныстырды. Содан
кейін Қазақстан Президенті мен Католик
шіркеуінің басшысы президенттік
терминалдың Каминді залында қысқаша
əңгімелесті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Рим Папасына ілтипат білдіре отырып, оның
Қазақстанға келуге шешім қабылдағаны
үшін шын жүректен алғыс айтты.
– Бұл оқиғаның тарихи маңызы бар
екені сөзсіз. Сіздің сапарыңыз, ең алдымен барша қазақстандықтың назарын аударатынына кəміл сенемін. Сіздің
сапарыңыздың аясында мемлекеттік
аппараттың, азаматтық қоғамның,
дипломатиялық корпустың жəне БАҚтың өкілдері қатысатын іс-шара өтеді.
Барлығы Сіздің сөйлейтін сөзіңізді асыға
күтіп отыр. Сіздің Əлемдік жəне дəстүрлі
діндер көшбасшыларының VII съезіне
қатысуыңыз – зор маңызы бар оқиға.
Сіздің іс-шараға арнайы қатысуыңыз
аталған форумның табысты болуына
үлкен септігін тигізеді. Жиын қазіргі
əлемдегі күрделі кезеңде, дағдарысты
жағдайда өтіп жатыр деуге болады, – деді
Президент.
Кездесуден кейін жоғары мəртебелі
қонақтың кортежі Ақордаға бағыт
алды. Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев Ақордада Рим Папасы
Францискпен кездесу өткізді.
Кездесу алдында Понтификті
Президент сарайында ресми қарсы
алу рəсімі болды. Құрмет қарауылы
ротасының бастығы рапорт бергеннен
кейін екі елдің мемлекеттік əнұрандары
шырқалды. Қасым-Жомарт Тоқаев пен
Рим Папасы Құрмет қарауылының алдынан өтіп, екіжақты келіссөз жүргізу үшін
«Шығыс» залына барды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Католик
шіркеуінің басшысына ілтипат білдіре

отырып, Қазақстанға келгені үшін
ризашылығын білдірді.
– Сіздің Қазақстанға, жалпы
айтқанда, Орталық Азия аймағына
алғашқы апостолдық сапарыңыз менің
отандастарымды қай дінді ұстанатынына
қарамастан зор қуанышқа бөледі. Сіздің
бұл сапарыңызды қайырымдылық
пен əділдік жолындағы рухани
көшбасшылықтың жарқын үлгісі ретінде
бағалаймын. Қасиетті Иоанн Павелдің
Қазақстанға жасаған тарихи сапары
2001 жылы қыркүйекте, сол жылғы 11
қыркүйекте бүкіл əлемді ауыр күйзеліске
түсірген АҚШ-тағы террорлық актіден
кейін болды. Оның символдық мəні зор
еді, – деді Мемлекет басшысы.
Президент Рим Папасының сапары халықаралық аренадағы жағдайдың
шиеленісуі мен əлемдегі ауыр геосаяси
ахуал аясында өтіп жатқанына назар аударды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Католик
шіркеуі басшысының Қазақстанға келуі
жəне оның Əлемдік жəне дəстүрлі діндер

көшбасшыларының съезіне қатысуы
өте маңызды оқиға екенін атап өтті.
Президенттің айтуынша, Рим Папасы
бейбітшілік пен өзара түсіністікке
шақыратын бастамаларға себепші болуы мүмкін.
Өзара сенім мен құрмет көр сету
жағдайында өткен кездесуде Мемлекетіміздің басшысы мен Рим Папасы
конфессияаралық келісім мен дінаралық
диалогті, Қазақстан мен Ватикан
арасындағы ынтымақтастықтың даму
перспективаларын ілгерілетудің өзекті
мəселелерін талқылады, сондай-ақ қазіргі
заманның сын-қатерлері жөнінде пікір
алмасты.
Мемлекет басшысы мен Рим Папасы
келіссөз жүргізгеннен кейін «Қазақстан»
орталық концерт залында азаматтық
қоғам жəне дипломатиялық корпус
өкілдерімен бірлескен кездесу өткізді.
Кездесуде Мемлекетіміздің басшысы бүгін еліміз үшін тарихи күн екенін
атап өтті.
– Рим Папасы Франциск Қазақстанға

алғаш рет апостолдық сапармен келді.
Биыл Қазақстан мен Ватикан арасында дипломатиялық қатынас орнағанына
30 жыл толды. Сіздің сапарыңыз осы
мерейлі межеге тұспа-тұс келіп отыр. Біз
бұл сапарға айрықша мəн береміз. Себебі
бүгінгі кездесу біздің түрлі саладағы
ынтымақтастығымызды жаңа деңгейге
көтереді, – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев адамзаттың
игілігі жолындағы Понтификтің қажырлы
жəне табанды күш-жігерін қолдады.
– Сіз Қазақстанға адамзат тарихындағы бетбұрыс кезеңінде келдіңіз.
Түрлі мəдениеттер мен діндер өкілдерінің
бейбітшілік, əлеуметтік үйлесімділік жəне
өзара қолдау көрсету жолында адамдарды біріктіру үшін даналық пен күш-қуат
көрсететін уақыты жетті деп ойлаймын, –
деді Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті тəуелсіздіктің
30 жылында еліміз «Бірлігіміз – əралуандықта» қағидатына негізделген өзіндік
этносаралық жəне дінаралық келісім
моделін қалыптастырғанын атап өтті.

– Бүгінде Орталық Азия елдері арасында католик қауымының ең көп
өкілі Қазақстанда тұрады. Христиандар
басқа діндарлармен бірге төзімділік пен
өзара құрмет үстемдік ететін Əділетті
Қазақстанды құруға зор үлес қосып
келеді, – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев Əлемдік жəне
дəстүрлі діндер көшбасшыларының
съездерін өткізу Қазақстанның əлемдегі
келісім мен диалогті қамтамасыз етуге
бағытталған күш-жігерінің бір көрінісі
екеніне назар аударды.
– Съезд алғаш рет 2003 жылы шақырылған уақыттан бері адамдардың
əралуандығына қарамастан оларды
жақындастырудың жақсы үлгісіне айналды. Тек диалог, адамдардың бауырмалдығы мен сыйластығы ғана бірге
бейбіт өмір сүруге жəне толеранттыққа жол ашатынына кəміл сенемін.
Осы ретте мен Қасиетті Тақтың Съезд
жұмысына өлшеусіз үлес қосып, кең
қолдау көрсеткенін жоғары бағалаймын,
– деді Мемлекет басшысы.
Президент сөзін қорытындылай
келе, съезге католик шіркеуі басшысының қатысуы шараның табысты
өтуіне ықпал етіп, бүкіл əлемдегі католиктердің жүрегіне қуаныш пен шаттық
ұялататынына сенім білдірді.
Бұдан кейін Рим Папасы Франциск
жиынға қатысушылар алдында сөз
сөйледі. Ол ежелгі қазақ жеріне жасаған
апостолдық сапарына көңілі толатынын
жеткізді. Понтификтің айтуынша, ол
мұнда диалог пен бірлік іздеу мақсатымен
бейбітшіліктің елшісі ретінде келген.
– Сіздерде «Береке басы – бірлікте»
деген мақал бар. Бұл барлық жерде,
əсіресе осы жерде маңызды ұғым екені
сөзсіз. Елде 150-ге жуық этникалық топ
пен сексеннен астам тіл бар. Əртүрлі
тарихы, мəдени жəне діни дəстүрлері
бар бұл халықтар бірлесе, адам айтса
нанғысыз ынтымақтастық орнатқан.
Сондай-ақ Қазақстанды көпұлтты,
мультимəдениетті, көпконфессиялы
бірегей мекенге айналдырды жəне бұл
мемлекеттің Кездесулер елі деген ерекше атына сай келеді, – деді Понтифик.
(Соңы 2-бетте)

Мысыр Президентінің
сәлемін жеткізді
–––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев лАзһар университетінің Жоғарғы
имамы Ахмад ат-Тайебпен кездесті.
–––––––––––––––––––––––––

Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің
кезектен тыс сессиясы
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы
Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясына қатысты.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Армения Республикасының ұсынысымен өткен отырыс бейнебайланыс
режимінде өтті.
Сонымен қатар саммитке Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров,
Ресей Президенті Владимир Путин,
Тəжікстан Премьер-министрі Кохир
Расулзода, Армения Премьер-министрі
Никол Пашинян, Беларусь Қауіпсіздік
Кеңе сінің Мем лекеттік хатшысы
Александр Вольфо вич, ҰҚШҰ Бас
хатшы сының орын басары Валерий
Семериков қатысты.
Мемлекеттер басшылары əзер -

байжан-армян мемлекеттік шекарасында болған оқиғаларға қатысты
Армения Премьер-министрінің
мəліметін тыңдады.
Қазақстан Президенті сессияға
қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде
қақтығысты тек саяси-дипломатиялық
жолдармен шешу қажет екенін атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев жағдайды
тұрақтандыру үшін мүмкін болған барлық шараны қабылдауға, күштік құрылымдарды пайдаланудан бас тартуға,
шұғыл түрде келіссөз жүргізуге шақырды.

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

Мемлекет басшысы Əлемдік жəне
дəстүрлі діндер көшбасшыларының
басқосуына орай жолдаған шақыруын
қабыл алғаны үшін Əл-Азһар ислам
университетінің Жоғарғы имамы, шейх
Ахмад ат-Тайебке ризашылық білдірді.
– Біз өзіңіз басқаратын Əл-Азһар университетін ортақ дініміз – исламның құндылықтарын дəріптеуші
шам шырақ ретінде қарастырамыз.
Сондықтан толеранттылық пен ұстамдылықты, сабырлық пен мейірімділікті
ту еткен орталық ғұламаларының бүгінгі Əлемдік жəне дəстүрлі діндер
көшбасшыларының басқосуына қатысуы біз үшін өте маңызды, – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев мəртебелі
мейманға ислам білімінің ордасы
жəне діни экстремизмге қарсы ісқимыл орталығы саналатын Əл-Азһар
университетінде қазақстандық студенттердің білім алуына жасалған
жағдайды жоғары бағалайтынын
EUR/KZT

481.21

USD/KZT

жеткізді. Сонымен қатар Əл-Азһардың Қазақстанда ислам білімі
мен зерттеулерінің дамуына қомақты
үлес қосып отырғанын ерекше атап
өтті.
Келесі жылы сұлтан Бейбарыстың
туғанына 800 жыл толады. Мемлекет
басшысы аталған мерейтойға дайындық аясында Қазақстан тарапы Каирдегі сұлтан Бейбарыс мешітін қайта
473.45

RUB/KZT

7.89

жөндеуге айтарлықтай үлесін қосатынын айтты.
Кездесу соңында Қасым-Жомарт
Тоқаев Мысыр Президенті Əбдел
Фаттах ас-Сисиге ыстық ықыласқа
толы сəлемін жолдады.
Өз кезегінде Əл-Азһардың Жоғарғы
имамы Мемлекет басшысына Мысыр
Президентінің жүрекжарды сəлемін
жеткізді.
CNY/KZT

68.3

САЯСАТ
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ
2022 ЖЫЛҒЫ 13 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ №2 ҚОРЫТЫНДЫСЫ

«Қазақстан Республикасының Конституциясына
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын
Қазақстан Республикасы Конституциясының
91-бабының 2-тармағында белгіленген талаптарға
сәйкестігіне тексеру туралы»
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі, Төраға Қ.Ə.Мəми, Кеңес
мүшелері А.Қ.Дауылбаев, В.А.Малиновский, Р.Ж.Мұқашев, Ə.А.Темірбеков жəне
У.Шапактың қатысуымен,
өзінің ашық отырысында Қазақстан
Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыру енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
жобасын Қазақстан Республикасы Конституциясының 91-бабының 2-тармағында белгіленген талаптарға сəйкестігі тұрғысынан
тексеру жөніндегі өтінішін қарады.
Баяндамашы – Конституциялық Кеңес
мүшесі В.А.Малиновскийдің хабарламасын
тыңдап, конституциялық іс жүргізу материалдарын зерделеп, заңнамаларды талдай отырып, Қазақстан Республикасының
Конституциялық Кеңесі
анықтады:
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.К.Тоқаев, Конституцияның 44-бабының
10-1) тармақшасына жəне 91-бабының 3-тармағына сүйеніп, 2022 жылғы 12 қыркүйекте
«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыру енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасының (бұдан əрі – Заң жобасы)
Конституцияның 91-бабының 2-тармағына
сəйкестігін қарау туралы өтініш кіргізді.
Келіп түскен өтінішті Негізгі Заңның нормаларына сəйкесті талдаған кезде Конституциялық Кеңес келесіні басшылыққа алды.
1. Ұсынылған Заң жобасы Қазақстан
Рес публикасы Президентінің «Əділетті
мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам»
атты Қазақстан халқына Жолдауының (2022
жылғы 1 қыркүйек) аясында əзірленген.
Заң жобасы Конституцияның 2-бабының
3 жəне 3-1-тармақтарына, 41-бабының
1-тар мағына, 42-бабының 5-тармағына,
71-бабының 1-тармағына жəне 91-бабының
2-тармағына түзетулер енгізуге, сондайақ Негізгі Заңды Республика Президенті
лауазымына сайлануды бір мəртемен шектеу
мəселелерін регламенттейтін жаңа 94-2-баппен толықтыруға бағытталған.
2. Конституциялық Кеңес бұған дейін
де бірнеше рет Қазақстан Республикасын
демократиялық құқықтық мемлекет ретінде
бекіту дің бірден-бір конституциялық
құндылығы ретінде тікелей демократияның
маңыз ды мəселелерін, сондай-ақ сайлау құқығы мен елдің сайлау жүйесінің
əртүрлі нақты аспектілерін қараған болатын.
Конституциялық Кеңестің шешімдерінде
Республика Президентінің, Парламенттің
жəне оның Палаталарының, депутаттарының
мандаты мен қызметінің басталуы мен
тоқтатылуына, Президенттің кезектен тыс
сайлауын тағайындауға байланысты құқықтық белгісіздіктер түсіндірілді. Осы мақсатта
Конституция нормаларына ресми түсіндірме
бергенде, Парламент қабылдаған заңдардың
Конституцияға сəйкестігін тексергенде,
Негізгі Заңға өзгерістер мен толықтырулар
енгізу кезінде конституциялық іс жүргізудің
белгіленген нысандары қолданылды.
Мысалы, Конституциялық Кеңестің
2011 жылғы 31 қаңтардағы №2 нормативтік
қаулысында түбегейлі конституциялық
құндылықтардың бірі бола отырып, халықтың
еркі білдірілетін акт республикалық референдумда немесе елімізде мезгіл-мезгілімен
өткізіліп отыратын Республика Президенті
жəне Парламенті депутаттарының сайлауында дауыс беру арқылы міндетті заң күшіне ие
болады, деп көрсетілген;
халық қалауын заңдарда жəне өзге де
маңызды мемлекеттік актілерде айқындау,
азаматтардың жария институттарға ықпал
ету рəсімдерін үнемі жетілдіру ішкі тұрақтылықтың, экономикалық даму мен халықтың
əл-ауқаты жақсаруының пəрменді кепілі болып табылады (Конституциялық Кеңестің
2014 жылғы 19 маусымдағы Жолдауы).
Осы өтінішті қарау нысанасына
Консти туциялық Кеңестің қорытынды

шешімдерінде баяндалған басқа да құқықтық ұстанымдар мен ережелердің де тікелей
қатысы бар (2004 жылғы 9 сəуірдегі №5,
2005 жылғы 19 тамыздағы №5, 2015 жылғы
24 ақпандағы №2, 2019 жылғы 25 сəуірдегі
№4 нормативтік қаулылар, 2022 жылғы
4 мамырдағы №1 қорытынды жəне басқалар).
3. Президенттік жəне парламенттік сайлау
институты мемлекеттіліктің, демократиялық
құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның
конституциялық моделінің барлық басқа
компонентін қозғайтын ерекше жүйе
құрушы конституциялық құндылық. Осылайша, ол мемлекеттің маңызды органдарын
жаңартудың тиімді құралы болып табылады. Сол арқылы Республиканың əлеуметтік
негізі, халықтың мемлекеттік билік бастамаларын қолдауы нығайтылады.
Бұл ретте сайлау науқандары кезеңінде
саяси партиялар мен өзге де қоғамдық бірлестіктер, бұқаралық ақпарат құралдары
жəне басқаларды қоса алғанда, азаматтық
қоғамның əртүрлі сегменттері жанданады.
Сайлауға кандидат ретінде қатысатын,
сондай-ақ өзінің бəсең сайлау құқығын іске
асыратын азаматтардың белсенділігі артады.
Осы жағдайларда Қазақстан Республикасының Конституциясында баянды етілген
барлық құндылық серпінді əрі үйлесімді ісəрекет етуге тиіс. Олар мемлекет қызметінің
негізгі қағидаттары шеңберінде ұлттық
мүдделерге қол жеткізу үшін өздеріне
жүктелген функцияларды сапалы орындауға
бағытталған. Тікелей демократия институттары да, атап айтқанда сайлау, тиісті деңгейде
жəне синхронды түрде, мемлекеттің маңызды
институттарын құру стратегиясы мен тактикасына сəйкес қолданылуы керек.
Конституциялық Кеңес президенттік
мандаттың бір мəрте жетіжылдық мерзімін
белгілеу ағымдағы жылғы 5 маусымдағы
республикалық референдумда қабылданған
мемлекеттік билікті монополизациялауға
жол бермеуге бағытталған конституциялық
новеллалардың мəніне сəйкес келеді деп
есептейді. Бұл мерзім аталған жоғары лауазымды тұлға лауазымына сайланатын барлық
адамға тең негізде қолданылатын болады.
Онымен Конституциялық Сот судьяларының
бір мəрте сегізжылдық өкілеттік мерзімін
анықтау үйлеседі.
Конституцияның 2-бабына енгізілетін
өзгерістер Негізгі Заңның 91-бабының
2-тармағында көзделген конституциялық
құндылықтардың мəнін қозғамайды.
Баяндалғанның негізінде, Қазақстан
Республикасы Конституциясының 72-бабының 2-тармағын жəне 91-бабының 3-тармағын, «Қазақстан Республикасының
Консти туциялық Кеңесі туралы» 1995
жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 17-бабы
4-тармағының 1) тармақшасын, 31-33,
37-баптарын жəне 41-бабы 1-тармағының
2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі
шешті:
1. «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыру енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
жобасы Қазақстан Республикасының Конституциясына, соның ішінде Негізгі Заңның
91-бабының 2-тармағында белгіленген
талаптарға, сəйкес деп танылсын.
2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 74-бабының 3-тармағына сəйкес
Қазақстан Республикасы Конституциялық
Кеңесінің қорытындысы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді, Республиканың
бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті,
түпкілікті болып табылады жəне шағымдануға
жатпайды.
3. Осы қорытынды республикалық ресми
басылымдарда қазақ жəне орыс тілдерінде
жариялансын.

Қазақстан Республикасының
Конституциялық Кеңесі

Конституциялық Кеңес
шешіміне түсініктеме
Конституциялық Кеңес Республика
Президенті Қ.К.Тоқаевтың «Қазақстан
Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Заңы жобасының
Конституцияның 91-бабының 2-тармағына
сəйкестігін тексеру туралы өтінішін қарады.
Заң жобасы Конституцияда Республика
Президентінің бір мəрте жетіжылдық өкілеттік мерзімін белгілеуді, сондай-ақ ел
астанасының атауын өзгертуге байланысты
Негізгі Заңның 2-бабына түзетулер енгізуді
көздейді.
Конституциялық Кеңестің пікірінше,
президенттік жəне парламенттік сайлау
институты мемлекеттіліктің консти туция лық моделінің барлық ком понентін
қозғайтын ерекше конституциялық құндылық. Сол себепті ол мемлекеттің маңызды органдарын жаңартудың тиімді құралы
болып табылады. Осы арқылы Республиканың əлеуметтік негізі, халықтың мемле кеттік билік бастамаларын қолдауы
нығайтылады.
Конституциялық Кеңес сайлау науқандары кезеңінде азаматтық қоғамның əртүрлі сегменттері жанданатынына назар
аударды. Осы жағдайларда Қазақстан
Респуб ликасының Конституциясында

баянды етілген барлық құндылық серпінді
əрі үйлесімді іс-əрекет етуге тиіс.
Конституциялық Кеңестің пайымдауынша, президенттік мандаттың бір мəрте
жетіжылдық мерзімін белгілеу ағымдағы
жылғы 5 маусымдағы республикалық референдумда қабылданған мемлекеттік билікті
монополизациялауға жол бермеуге бағытталған конституциялық новеллалардың
мəніне сай келеді.
Президенттік мандатты бір мерзіммен шектейтін Конституцияның 42-бабы
5-тармағының ұсынылып отырған редакциясы аталған жоғары лауазымды тұлға
лауа зымына сайланатын барлық адамға
тең негізде қолданылатын болады. Онымен
Конституциялық Сот судьяларының бір
мəрте сегізжылдық өкілеттік мерзімін анықтау үйлеседі.
Осы орайда Конституциялық Кеңес
«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыру енгізу
туралы» Заң жобасы Конституцияда белгіленген талаптарға сəйкес деп санайды.
Конституциялық Кеңес қорытындысының толық мəтіні бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Конституциялық Кеңес
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Ортақ идея төңірегіне
топтасуға шақырды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биылғы күз ел тарихындағы елеулі оқиғамен есте қалмақ шы.
Мерзімінен бұрын тетін Пре зидент сайлауы – мемлекет болашағы сынға түсетін тағдыр шешті сәт. Ұлт зиялылары сай лауда
дұрыс таңдау жасау арқылы ғана мемлекетіміздің алдағы бағдарын
айқындап, табысты келешекке қадам баса аламыз деген пікірде.
Саяси науқан қарсаңында «Тоқаевтың реформалары үшін» деп аталған
жаңа қоғамдық қозғалыс құрылып, Алматыда жалпыреспубликалық
ұйымның алғашқы баспасз мәслихаты тті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Арман ОКТЯБРЬ,
«Egemen Qazaqstan»

Қоғамдық қозғалысты құру жөнін дегі бастаманы белгілі қоғам
жəне саяси қайраткерлер, ғылыми
жəне шығармашылық зиялы қауым
мен биз нес-қоғамдастық өкілдері,
мəдениет жəне спорт қайраткерлері,
сон дай-ақ қоғамдық ұйымдардың
көш басшылары көтерді. Олардың
қатарында Мереке Құлкенов, Райымбек Баталов, Ақберен Елгезек, Сергей
Пономарев, Бекнұр Қисықов, Дəурен
Қуат, Дəулеткерей Кəпұлы, Əділ
Ахметов, Назгүл Қарабалина, Марат
Шибұтов жəне тағы басқа да зиялы
қауым өкілдері бар.
Жиналғандар бірлестік құрудың
басты идеясы Мемлекет басшысының
реформаларын қоғамдық қолдау мен
оларды іске асыруға қажетті жағдай
жасаудан туындағанын айтады.
«Жалпы, 2019 жылы басталған
Президент реформалары кезең-кезеңімен жүзеге асып келеді. Қаңтар оқиғасынан кейін қоғамды демократияландыру мен либералдандыру процестері қарқынды жүріп жатыр.
Сон дық тан азаматтық қоғам осы
өзгерістердің бел ортасынан табылуы
қажет деп санаймыз. Біздің қозғалыс
үгіт-насихат үшін емес, процестерге
қатысу үшін құрылған. Біз қазір реформаларды қолдап, осы маңызды
кезеңді соңына дейін жеткізуіміз керек», деп атап өтті Қазақстан Жазушылар одағы төрағасының бірінші
орынбасары Ақберен Елгезек.
Қозғалысты құрушылар партиялық дода алаңын либералдандырып,
мемлекеттік аппараттың кадрлық
құрамын жетілдіру секілді маңызды
мақсаттарға бағытталған саяси жаңғыру – демократиялық процестерді

жандандырып, азаматтық қоғамды
дұрыс арнаға бастайды деп есептейді.
«Қазір еліміздегі саяси партиялар, сондай-ақ саяси партия құруға
дайын, тіркелу үстіндегі, сайлау
науқандарына қатысу жоспары бар
бір лестіктер мен жеке тұлғалар
бой көрсетіп жатыр. Президент бүгінде барлық партиядан өзін шеттеді. Сондықтан реформаларды
қол дауға арналған қоғамдық қозға лыс құру ісін біз реформаларға
қаты су үшін неғұрлым тиімді əрі
ыңғайлы ұйым деп санадық. Біздің
қатарымызға ниет білдірген барлық
азамат қосыла алады. Қазақстандағы өзгерістерді жақтайтын адамдар саны басым болады деп сенеміз», деді бастамашыл топ өкілдері.
Қозғалыс мүшелері əрбір қазақстандықтың реформалардың ойдағыдай іске асуына мүдделі екенін, себебі
оның əрбір кезеңін іске асырған сайын қарапайым ел азаматтарының əлауқаты мен өмір сүру деңгейі көтеріле
түсетінін атап өтті.
«Күні кешегі Жолдауда Президент
өскелең ұрпақты қолдауға бағытталған əлеуметтік-экономикалық сипаттағы бірқатар шараны жариялады.
Атап айтқанда, бала туғанда төленетін жəрдемақы мерзімін ұзарту, Ұлттық қор табысының бір бөлігін барша қазақстандық балалардың игілігіне жұмсау, «Самұрық-Қазына» таза
табысының 7%-ын «Қазақстан халқы»
қорына аудару жəне т.б. Бұл – қаншама
жылдан бері еліміздің əрбір азаматы
енді ғана нақты сезінген келешек
ұрпақ игілігіне арналған инвестиция.
Бұл бастаманың алғашында халық
арасында біраз əбігер тудырғаны
белгілі. Халық қазір осы бастамалардың барлығының нақты іске асқанын
қалайды. Сол себепті біз осыларды

аяғына дейін жеткізу үшін Мемлекет
басшысына мүмкіндік беріп, жанжақты қолдау көрсететін боламыз»,
дейді Халықаралық фармацевтикалық өндірушілер қауымдастығының
президенті Вячеслав Локшин.
Кəсіпкерлер атынан сөз алған
Райымбек Баталов, дəл қазіргі уақытта
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың
тың реформаларын қолдау ел болашағы үшін аса маңызды екенін атады.
«Ол үшін біздің кəсібіміздің, қызмет
ететін саламыздың сан алуандығына
қарамастан, бір идея мен бастаманың
төңірегінде бірігуіміз керек», деген
пікірімен сөзін толықтырды кəсіпкер.
«Қасым-Жомарт Тоқаев Президентті бір ғана мерзімге сайлау туралы жаңа ұсынысын жұртқа жария
етті. Бұл болашақта билікті меншіктеп
алудың кез келген əрекетінің алдын
алады. Депутаттардың Президентті
жетіжылдық бір мерзімге сайлау жəне
елордаға Астана атауын қайтару жөніндегі бастамасы – Əділетті Қазақстанды құру жолындағы өте қажет əрі
дұрыс қадам. Бұл жерде референдум
өткізіп жатудың қажеті жоқ. Онсыз
да бəрі түсінікті», дейді басқосуда сөз
алған «Жұлдыз» журналының бас редакторы Мереке Құлкенов.
– Реформаның жолы ешқашан
жеңіл болған емес. Бізді алдымызда
əлі талай қиындық күтіп тұр. Ал оны
біз біріксек қана жеңеміз. Біздің күшіміз – бірлікте, əділетке сенуде. Біз
тұлғаның айналасына шоғырлануға
үндеп отырған жоқпыз. Қайта идеяның айналасына топтасуға шақырамыз. Елімізді саяси жəне экономикалық тұрғыдан реформалау – Əділетті
Қазақстанға жеткізетін жол, – деп
пікір білдірді саясаттанушы Марат
Шибұтов.
Қозғалысты ұйымдастырушылар,
еліміз сынаққа толы кезеңді басынан өткеріп отырғанын, ешкімнің
ескі жүйе бойынша өмір сүргісі келмейтінін, оңды əрі түбегейлі өзгеріс
қана халық ты жарқын келешекке
жетелейтінін тілге тиек етті. Жиын
соңында қоғамдық қозғалыстың бастамашы өкілдері үндеу жолдады.
АЛМАТЫ

Қоғам өкілдерінің Қ.Тоқаев бастаған реформаларды
қолдауға байланысты құрған қозғалысы туралы
ҮНДЕУІ
Бүгінде еліміз сынаққа толы кезеңді басынан өткеріп
отыр. Ешкімнің ескі жүйе бойынша өмір сүргісі келмейтіні
баршамызға аян. Ал жаңаша өмір сүру дегеніміз не? Ең
бастысы, оған қалай қол жеткіземіз? Əзірге оны ешкім
білмейді. Бір нəрсе анық – өзгеріс керек. Өзгеріс болғанда
да, түбегейлі өзгеріс қажет.
Президент Қ.Тоқаев елімізді саяси жəне экономикалық тұрғыдан жаңғыртудың нақты жоспарын ұсынды.
Референдум өтті. Жалпыхалықтық дауыс берудің арқасында Конституцияға өзгерістер енді. Жұртшылық мұны
əділеттің салтанат құруы деп қабылдады. Президенттің
өкілеттілігі азайды, Конституциялық сот қайта құрылатын
болды, бір мандатты округтерге жол ашылды, Парламенттің билігі күшейді. Солайша, өзгерістің алғашқы кірпіші
қаланды. Бірақ біз үлкен жолдың басында тұрғанымызды
ұмытпауымыз қажет. Сондықтан реформаларды жалғастыра
беруіміз керек. Мұны бəріміз түсінеміз.
Қасым-Жомарт Тоқаев Президентті бір ғана мерзімге
сайлау туралы жаңа ұсынысын жұртқа жария етті. Бұл
болашақта билікті меншіктеп алудың кез келген əрекетінің
алдын алады. Депутаттардың Президентті жетіжылдық
бір мерзімге сайлау жəне елордаға Астана атауын қайтару
жөніндегі бастамасы – Əділетті Қазақстанды құру жолындағы өте қажет əрі дұрыс қадам. Бұл жерде референдум
өткізіп жатудың қажеті жоқ. Онсыз да бəрі түсінікті.

Реформаның жолы ешқашан жеңіл болған емес. Бізді
алдымызда əлі талай қиындықтар күтіп тұр. Ал оны біз
біріксек қана жеңеміз.
Біздің күшіміз – бірлікте, əділетке сенуде. Ақиқат біздің
жақта.
Біз тұлғаның айналасына шоғырлануға үндеп отырған
жоқпыз. Қайта идеяның айналасына топтасуға шақырамыз.
Елімізді саяси жəне экономикалық тұрғыдан реформалау
– Жаңа Қазақстанға жеткізетін жол.
Біз реформаны жақтаушылардың қаншалықты көп екенін
көрсету үшін бірігейік деп отырмыз. Ал біздің өте көп
екеніміз анық. Əрине, осы арқылы кімнің алға жылжығысы
келмейтінін де, кімнің іштей не ашық ескі Қазақстанды
аңсайтынын да білеміз. Таңдау жасар сəт туды.
Бір іс тындырғаннан гөрі, сынаған қашан да оңай. Бірақ
біз «ауырдың үстімен, жеңілдің астымен» жүретіндердің
қатарынан емеспіз. Бізге бос сөз, жалаң ұранның керегі жоқ.
Бізге нақты əрекет пен нақты нəтиже қажет. Ол үшін бір
орында қозғалыссыз тұрудың пайдасыз екенін түсінеміз.
Елімізді, өзімізді өзгертейік. Əрбір адам өз орнында еңбек
етіп, мемлекетімізге пайдасын тигізуге тиіс. Ал бəріміз бір
болсақ, қандай жұмысты болмасын оңай атқарамыз.
Сондықтан біз елімізді өзгерткісі келетін, жақсы өмірді
қалайтын əр адамды қатарымызға шақырамыз. Бірігейік!
Біріксек қана мықтымыз!

