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Азаттық туын асқақтатқан

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев іргетасын
қалап, байтағын берік бекіткен, байрағын биік ктерген
тәуелсіздіктің әр таңы біз үшін аса арайлы!
Терең тарихты зерделерге биік парасат керек. Ортақ мақсатқа ойлы қадам, жаңаша кзқарасқа айрықша серпін, жемісті
жетістікке жүйелі жоспар жеткізеді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
шаңы көмген алтын тамырлы
Мирас АСАН,
тарихты алға тартаты нымыз
«Egemen Qazaqstan»
белгілі. Əлбетте сол шежірелі
Біз бұл Тəуелсіздікті айтар тұста баянның кейін гі отыз жылын
мұқабасын мыңжылдықтардың межелі міндеттерімізді айқындап,

жарқын жетістіктерімізді жүйелі
зерделеп берген тегеурінді тұлға,
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен
байланыстыратынымыз анық.
Ширек ғасырдан астам шежірелі
жолда кемеңгер көш бас шы
көшелі мемлекет құра білді. Елді
басқаруда толағай табысқа жетуде
тек мақсатты қадамдар жасады.
Тəуелсіздік – кешегіні ұлықтау мен келешекті ұмытпаудан
тұрады. Бүгінгі Қазақстанның
есімі – егемен, бесігі – бейбіт

РЕСМИ

тəуелсіз мемлекет дер едік.
Біз – сонау Ұлы даланың Тұрандай асқақ қасиетті төрінде ту
көтерген көшпелі көк түрік бабаларымыздың текті ұрпағымыз.
Ата-бабамыздан аманатқа қалған асыл құндылығымыз азаттықты бүгінде күймелі керуенге теңесек, байсалды көштің санаткер көшбасшысы – ол Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев!
Бұл күнде Қазақстан жержаһанға жақсы атымен танылып,

жасампаз істерімен жұртқа
үлгі болып отыр. Алты құрлық
Алаш төріне жиналып жалпыадамзаттық тақырыптарды жаппай талқылайтын дəрежеге жеттік.
Елбасының сарабдал саясатының
арқасында саяси қадамдарымыз
сатылап өсіп, эконо микалық
екпініміз ерекше артты. Рухани
бай мұраларымыз зерделі ұрпақтың зейінін ашып, жадымызда
көне тарихтың көмбесі жаңғырды.
Мұның барлығына Елбасыдай

теңдессіз тұлғаның тегеурінді
істері темірқазық болып келгенін əр кез айтып отыруымыз керек. Ұлтты ұйыстыруда, жұртты жұмылдыруда Тұңғыш Президенттің еселі еңбегі əрқашан
ел есінде. Бағдарлы болашаққа
бет алған мемлекеттің бəсі биік,
басы азат болуға тиіс. Алаштың асқақ ақыны Сұлтанмахмұт
Торайғырұлының:
(Соңы 7-бетте)

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАБЫСТАРЫ

Ғарышты игеруден
басталған егемендік

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан
2022 – 2024 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің
мөлшерлері
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 – 2024 жылдарға арналған
республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферттің мынадай мөлшерлері бекітілсін:
2022 жыл – 2 400 000 000 мың теңге;
2023 жыл – 2 200 000 000 мың теңге;
2024 жыл – 2 000 000 000 мың теңге.
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт республикалық
бюджеттен ортақ зейнетақыларды төлеуге, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдеріне
бағытталсын.
2-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі
1. Осы Заң 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2021 – 2023 жылдарға арналған
кепілдендірілген трансферт туралы» 2020 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы
Заңының күші жойылды деп танылсын.
Қазақстан Республикасының Президенті Қ. ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 30 қараша № 76-VIІ ҚРЗ

ЕЛ ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ

Ұлысқа ұстын ұғымдар
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мұғаллақ аспан ғана ұстынсыз. Ұлыс та, ұлт та, жалқы адам да ұстынсыз
бола алмайды. Оның ұстыны – идеялар, концепциялар мен доктриналар,
стратегиялар менен жоба-жоспарлар. Мұратына жеткісі келер әрбір мұғадалы
кісі осының біріне ұмтылады. зін қазып табады, зінен табылмаса згеден
іздейді. Бірақ әлбетте ол оның болмысына нұқсан келтірмейтіндей болса ғана.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ерлан ЖҮНІС,
«Egemen Qazaqstan»
Ұлы даланы мекен еткен біздің ата-бабаларымыз, олар құрған ұлы қағанаттар,
хандықтар, бəрінде де ұстын болды. Ол
ұстын – ұлттық идеялары мен мемлекеттік
мұраттары еді. Қасиетті жер мен елді
сақтау, діл мен тілді сақтау, ата жолына,
баба дəстүріне беріктік, тарихтан тəлім
алу, болашаққа бағдар жасау, ұлт болып
ұйысу, ұлыс болып толысу.
Осының бəрінің асыл арқауында көсем
идея – Тəуелсіздік идеясы тұрды. Тəуелсіз
ел ғана өз тарихын өзі жазып, өз тағдырын

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биыл Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен бірге
қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкердің ғарышты
бағындырғанына да үш онжылдықтың жүзі толды.
Бұл жайлы еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстанның егемендігін
орнату ғарышты игеруден басталды», деп естеліктерімен бліскен еді бір
сұхбатында.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жақсылық САҒАДАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Байқоңыр – Қазақстанның
бірден-бір артықшылығы
Ғарыш индустриясы кең өркен
жайған бүгінгі заманда дəулеті тасып
тұрған кез келген азаматтың жұлдызды
аспанға саяхаттауға мүмкіндігі бар.
Ал осыдан 15-20 жыл бұрын мұны
елестетудің өзі қиын болатын. 90-жылдары коммерциялық мақсат түгілі бір елдің
ғарышкерін көкке ұшыру оңай шаруа

емес еді. Соған қарамастан, дербес мемлекет ретінде Қазақстан екі бірдей азаматын ғарышқа жіберуге мүмкіндік алды.
«30 жыл бұрын 31 тамызда Байқоңыр
ғарыш айлағы Қазақстанның меншігі
болып жарияланып, 2 қазанда қазақтың
тұңғыш ғарышкері Тоқтар Əубəкіров арнайы экспедицияның құрамында «Мир»
орбиталық кешеніне ұшты.
Байқоңыр – əлемдік экономикалық
бəсекедегі Қазақстанның бірденбір басымдығы саналады», деген еді
Нұрсұлтан Назарбаев.

Сыр өңірінде орналасқан ғарыш
айлағы еліміздің қарамағына өткен
бойда Тұңғыш Президент алғашқы
қазақты орбитаға жіберуді ойластыра бастайды. Іске келгенде бұл идеяны
жүзеге асыру қиынға соғатынын жақсы
түсінді Елбасы. Неге десеңіз, кез келген
экипаждың тізімі бірнеше жыл бұрын
жасақталады.
«Одақтық ғарыш ведомствосының
біздің ғарышкерді орбитаға жіберуге
аса құлқы жоқ болды. Өйткені кезекте
тұрған өз адамдары бар еді. Бірақ бұл
мəселені тез арада шешкім келді. Бұған
қоса Михаил Горбачевпен Қорғаныс
министрлігімен өткен күрделі келіссөздердің нəтижесінде осы мəселе реттелген
болатын», деп сол кезеңдегі жағдайды
«Қазақстан жолы» кітабында Нұрсұлтан
Назарбаев суреттегені есімізде.
(Соңы 7-бетте)

өзі шеше алар еді. Азат бас алтын тəж еді,
азат жер алтын тақ еді. Тəуелсіздік – алтын шаңырақ, ал оның уықтары – ұстыны
болды.
Қазақ мемлекеті өз тəуелсіз ді гін
алғаннан кейін, оны алтын шаңырақ етіп
көтергеннен кейін, оны сақтап тұру үшін
берік ұстын – ұлттық идея қажет болды.
Көк байрағын көтерген елді көп идея
көгерте ме, көсем идея көгерте ме? Көп ой
көкке жеткізе ме, концептуалды ой көкке
жеткізе ме? «Тарихи болымсыздықтың бос
қуысында босқа қарману» қаупі қандай?
(Соңы 9-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 493.29

USD/KZT 434.16

RUB/KZT 5.81

CNY/KZT 68.15

