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ЖАРҚЫН ИДЕЯЛАР 
МЕН ӘСЕРЛІ 

ЖОСПАРЛАР ЕМЕС, 
ЖАҚСЫ ЖАҚҚА ҚАРАЙ 

СЕЗІМТАЛ ӨЗГЕРІС
Профсоюзы – самая многочисленная и наиболее организованная часть 

гражданского общества. В этом их сила. 
В обществе потребность в социальных и экономических реформах достиг-

ла наивысшего уровня. Совершенно очевидно, что без поддержки профсо-
юзов государство не способно их осуществить. Однако некоторые предста-
вители власти, привыкшие мыслить в категориях прошлого, так не считают. 
Они убеждены в своей самодостаточности в вопросах развития экономики и 
социальной сферы. Такое самомнение наносит вред зарождающимся инсти-
тутам гражданского общества. 

Профсоюзы должны иметь возможность участвовать в выработке поли-
тических решений жизненно-важных для человека труда, а также в их ре-
ализации. Для этого представителям работников надо иметь тесные связи 
с политической партией, готовой поддерживать инициативы профсоюзов. 
Такой партией будет Республиканская партия «YNTYMAQ», к созданию ко-
торой приступила группа граждан Казахстана. В группу вошли лидеры проф-
союзного движения, большинство из которых являются представителями 
«Казахстанской Конфедерации труда».

Новое объединение ставит перед собой много задач. Среди них можно вы-
делить следующие: обеспечение работникам достойной заработной платы 
путем совершенствования системы оплаты труда в Казахстане; обеспечение 
реальной независимости профсоюзов; усиление роли профсоюзов на всех 
уровнях социального партнерства; вовлечение представителей работников 
в органы управления крупных компаний. 

Легких побед никто не обещает, но есть уверенность, что все цели дости-
жимы, если действовать согласованно и смело. Мы попросили председателя 
Координационного совета «YNTYMAQ», директора Института исследований 
современного общества, доктора экономических наук Мейрама Зекешулы 
Кажыкена, который является в настоящий момент председателем организа-
ционного комитета, ответить на некоторые вопросы, связанные с партийным 
строительством и идеологической основой будущей партии.
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Д.Ш.: - Мейрам Зекешұлы, сіз кәсіподақтар 
ортасында танымал адамсыз. Көпшілік сіздің 
«YNTYMAQ» Үйлестіру кеңесінің төрағасы 
лауазымындағы қызметіңіз туралы біледі. 
Сіз ең төменгі әлеуметтік стандарттарды, 
оның ішінде жалақының ең төменгі мөл ше-
рін ұлғайтудың, әлеуметтік әріптестік жүйе-
сіндегі кәсіподақтардың рөлін күшейтудің 
қы зу жақтаушысысыз. Сіз әртүрлі жұмыс 
топ тарындағы кәсіподақтардың өкілісіз. 
Енді біз сізді жаңа тараптан - азаматтық 
белсенді, болашақ «YNTYMAQ» партиясының 
көшбасшысы ретінде танимыз. Бәлкім, сізге 
«тағы бір партия не үшін керек» және «ол 
Еңбек адамының мүддесіне қалай жауап 
береді» деген сұрақтар қойылатын шығар?

М.Қ.: - Иә, «YNTYMAQ» Үйлестіру кеңесі, дәлірек 
айтқанда, оның шешімдерін жүзеге асыруға бай-
ланысты қиындықтар партия құру идеясының 
пайда болуына негіз болды. Мен Кеңестің 
қызметі туралы айтып уақыт алмайын. Барлық 
ақпарат оның веб-сайтында бар (www.mssi.kz). 
Үш жылдан астам уақыт бойы біз тек бір нәрсеге 
қол жеткіздік: үш республикалық кәсіподақтар 
бірлестіктерінің жұмысын ұйымдастырып, Бас 
келісімнің жобасын дайындадық.

Д.Ш.: - Бұл кәсіподақтар, жұмыс берушілер 
және үкімет арасындағы келісім ғой?

М.Қ.: - Иә, бірақ кәсіподақтар мен жұмыс бе-
рушілерді олардың республикалық деңгейдегі 
ұйымдар білдіреді. Тараптар 2021 жылғы ақпанда 
қол қойған бұл жоғары деңгейдегі құқықтық акт 

әлі күнге дейін, ең алдымен, үкіметтің кінәсінен 
жүзеге асырылмайды. Нақты айтқанда, Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
және оның кураторы Премьер-Министр 
орынбасарының кінәсінен жүзеге аспайды.

Д. Ш.: - Қандай тармақтар іске асырыл-
майды? 

М.Қ.: - Барлық маңызды тармақтар, соның 
ішінде еңбекақы төлеу жүйесін реформалауға, 
лайықты еңбек жағдайларын жасауға және зей-
нетке шығуға қатысты тармақтар орындалмады.

Д.Ш.: - Үйлестіру кеңесі «Лайықты жалақы 
үшін» петициясының астына қол жинауды 
бастағаны есімде.

М. Қ: - Еске алғаныңызға рахмет. Иә, екі 
рет өткіздік. Алғаш рет оған жиырма бір мың 
қол жиналды, ал екіншісінде – он жеті мың. 
Нақты ұсыныстар пакетімен екінші петиция 
оған қол қойғандар атынан ағымдағы жылдың 
қаңтарында Үкіметке енгізілді.

Д. Ш.: - Қандай нәтижелер бар?
М.Қ.: - Ешқандай! Үкімет ондаған мың 

жұмысшылар мен қызметкерлердің үндеуін 
екі рет елемеді. Бұл жай ғана үндеу емес, Бас 
келісімді орындау аясында жұмысшылардың 
ресми өкілдері дайындаған ұсыныстары. 
Осыдан кейін, кәсіподақтарға немқұрайлы 
қарағаны үшін, біз - Үйлестіру кеңесінің бір-
қатар мүшелері Еңбек адамының мүдделерін 
қорғайтын саяси партия құру туралы түпкілікті 
шешім қабылдадық.

Д.Ш.: - Сіз «түпкілікті шешім» дедіңіз. 
Түсі ніктеме беруді сұраймыз.

М.Қ.: - Біз бұл мәселені кемінде үш жыл 
талқыладық. Әр жолы әріптестерімді біз 
әлі дайын емеспіз деп сендірдім. Қаңтар-
ақпан айларында Үкімет жұмысшылар мен 
қызметкерлердің бастамасын тағы бір рет 
әділетсіз елемегеннен кейін, біз пісіп үлгердік 
деген түсінік пайда болды. Кем дегенде, 
қолайлы жағдайлар пісіп жетті.

Д.Ш.: - Жақсы. Неліктен партияны 
«YNTYMAQ» деп атауға шешім қа был-
дадыңыздар?

М.Қ.: - «Ынтымақ» сөзі орыс тіліне тура ау-
дарылмайды. Қазақ тілінде ол кең мағынаға 
ие: бірлік, келісім, достастық, ынтымақтастық. 
Мұның бәрі сенім контекстінде. Осы арқылы 
біз мақсаттарға деген көзқарастардың сәйкес 
келуі және оларға қол жеткізу іс-әрекеттеріндегі 
бірлік туралы айтқымыз келеді. Бұл ретте біз 
тек партия мүшелерін ғана емес, бізді қолдап 
отырған барлық белсенді азаматтарды да ай-
тамыз.

Д.Ш.: - Яғни, сіз партия мүшелеріне ғана 
емес, партиясыз азаматтарға да сүйенетін 
боласыз ба?

М.Қ.: - Өте дұрыс. Біз азаматтарды өз 
қатарымызға тартумен шектелмейміз. Біздің 
мақсатымыз - елімізде мықты азаматтық қоғам 
құру. Бұл айқын азаматшылықпен ерекшеленген 

Мейрам Зекешулы КАЖЫКЕН
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миллиондаған партиясыз ерлер мен әйелдер. 
Олар - мінезі бойынша Қазақстанда азаматтық 
қоғамды нығайту бойынша өз мақсаттарына 
қол жеткізу игілігі үшін жұмыс істеуге дайын 
көшбасшылар.

Д.Ш.: - Неге мұндай мақсат қойылады? 
Басқа мәлімделген партиялар халықтың 
өмір сүру деңгейін көтеру, әл-ауқаттың 
өсуі, саяси режимді жаңғырту, экология, 
кәдеге жарату алымының күшін жою және 
басқалары туралы мәлімдейді.

М.Қ.: - Азаматтық қоғам - абстракция 
емес. Азаматтардың қатысуымен құрылған 
көптеген нақты ұйымдар қарапайым адамға 
өз мақсаттарына жету үшін мүмкіндік беретін 
жағдайларды жасайды. Қарапайым адамның 
мақсаттары қандай? Жақсы білім алу, қауіпсіз 
жағдайда жұмыс істеу, лайықты жалақы алу, 
сапалы медициналық қызметтерге қол жеткізу 
және т.б. Бірақ бұл өз өміріне қатысты саяси 
шешімдер қабылдауға адамның қатысуын да 
білдіреді. Мұны «қатысу демократиясы» деп 
атайды. Егер айтылғанның бәрін оларға қол 
жеткізу тұрғысынан қарастыратын болсақ, онда 
басты орындаушы - үкімет екені анық. Атап 
айтқанда, азаматтық қоғам үкіметті бағыттап, 
бақылауға қабілетті және міндетті. Дамыған 
елдерде мемлекет азаматтық қоғам алдын-
да, яғни қарапайым азаматтар алдында есеп 
береді. Біздің елде бұл таза теория. Сондықтан 
біз алдымызға мықты азаматтық қоғам құру 
мақсатын қойып отырмыз.

Д.Ш.: - Ал кәсіподақтар азаматтық 
қоғамның бір бөлігі болып табылады ма?

М.Қ.: - Керемет сұрақ! Иә, болып табыла-
ды. Сонымен қатар, кәсіподақтар азаматтық 
қоғамның ең үлкен және ұйымдасқан бөлігі 
болып табылады. Басқаша айтқанда, біз 
мақсатқа қаншалықты тез қол жеткізе алаты-
нымыз кәсіподақтардың жетілуіне, олардың 
әр мүшесіне байланысты. Біздің пікірлестер 
командасы маңызды реформаларға дайын-
далуда. Біз жарқын идеялар мен әсерлі жо-
спарлар ұсынбаймыз, бірақ бірге жақсы жаққа 
қарай сезімтал өзгерістерге қол жеткіземіз. 
Біз үшін Еңбек адамы - болашақ «YNTYMAQ» 
партиясының басты қатысушысы. Ол - болашақ 
реформалардың қатысушысы. Бірақ ескертіп 
кететін жәйт, реформалар өте ауыртпалы бола-
ды. Бұл терең реформалар, алдымен мемлекеттік 
басқарудың заманауи модельдерін, өңірлер 
мен өнеркәсіпті дамытудың жаңа модельдерін, 
дамыған бизнесті, ғылымды, білім беруді, 
денсаулық сақтауды және елдің қорғаныс 
қабілетін нығайтуға қатысты болу керек. Елдегі 
қазіргі жағдай мемлекеттегі тұрақтылықты 
сақтау және халықтың кедейленуіне жол бер-
меу үшін қазақстандық қоғамның бүкіл күштерін 
жұмылдыруды қажет етеді. 

Д.Ш.: - Партия жайлы сөз қозғасақ, оған 
кімдер қосыла алады?

М.Қ.: - Қазақстан қоғамын жақсартуға үлес 
қосқысы келетін, сеніміміз ортақ, еліміздің бел-
сенді азаматтарын тобымызға шақырамыз. Біз-
ге лидерлер керек - соңдарынан адамдарды 
іле сетіретiндер. Сондықтан біздің ұранымыз: 
«Мың көзқарас - бір мақсат!». Егер қоғам мен 
мем лекеттің игілігі үшін жұмыс істеуге дайын 
болсаңыз, «YNTYMAQ» Республикалық парти-
ясын құру мақсатында жиналған бастамашыл 
топқа қосылуыңызға шақырамыз. Қатысушы болу 
үшін бізбені сайт арқылы (www.yntymaq.mssi.kz) 
байланысуға болады. Біз белсенді азаматтық 
ұстанымы бар әрбір адамды бағалаймыз!

Д.Ш.: - Мейрам Зекешұлы, Вы хорошо из-
вестны в профсоюзной среде. Многие знают 
о Вашей деятельности на посту председате-
ля Координационного совета «YNTYMAQ». Вы 
являетесь горячим сторонником увеличения 
минимальных социальных стандартов, в том 
числе минимального размера оплаты труда, 
выступаете за усиление роли профсоюзов 
в системе социального партнерства. Вы яв-
ляетесь представителем профсоюзов в раз-
личных рабочих группах. Теперь мы узнаем 
Вас с новой стороны - как гражданского ак-
тивиста, возможного лидера будущей пар-
тии «YNTYMAQ». Вероятно, Вам уже задают 
вопрос: зачем нужна еще одна партия, и как 
она отвечает интересам Человека Труда?

М.К.: - Да, основой для возникновения идеи 
создания партии стал Координационный совет 
«YNTYMAQ», точнее сложности, связанные с реа-
лизацией его решений. Я не буду отнимать Ваше 
время, рассказывая о деятельности Коорсовета. 
Вся информация есть на его сайте (www.mssi.kz). 
За период более чем трех лет, нам удалось до-
биться только одного: организовать работу трех 
республиканских объединений профсоюзов и 
подготовить проект Генерального соглашения.

Д.Ш.: - Это соглашение между профсоюза-
ми, работодателями и правительством?

М.К.: - Да, но профсоюзы и работодателей 
представляют их организации республиканско-
го уровня. И этот правовой акт высокого уровня, 
подписанный сторонами в феврале 2021 года, 
до сих пор не реализуется, главным образом, по 
вине правительства. Если говорить конкретно, то 
по вине Министерства труда и социальной защи-
ты населения и их куратора в лице заместителя 
премьер-министра.

Д.Ш.: - Какие именно пункты не реализу-
ются? 

М.К.: - Практически все важнейшие пункты, в 
том числе касающиеся реформирования системы 
оплаты труда, создания достойных условий труда 
и выхода на пенсию. 

Д.Ш.: - Помню, что Координационный со-
вет инициировал сбор подписей под петици-
ей «За достойную заработную плату».

М.К.: - Спасибо, что вспомнили. Да, проводили 
два раза. В первый раз собрали двадцать одну 
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тысячу подписей, а во второй - семнадцать ты-
сяч. Вторую петицию с пакетом конкретных пред-
ложений от имени всех подписавшихся внесли в 
правительство в январе текущего года.  

Д.Ш.: - Какие результаты?
М.К.: - Никакие! Правительство два раза проиг-

норировало обращение десятков тысяч рабочих и 
служащих. Причем не просто обращение, а пред-
ложения, подготовленные официальными пред-
ставителями трудящихся в рамках исполнения 
Генерального соглашения. После таких, извиня-
юсь за выражение, наплевательских отношений 
к профсоюзам, нами - рядом членов Координа-
ционного совета было принято окончательное ре-
шение о создании политической партии, которая 
будет отстаивать интересы Человека труда. 

Д.Ш.: - Вы сказали «окончательное реше-
ние». Пожалуйста, прокомментируйте.

М.К.: - Мы этот вопрос обсуждали не менее 
трех лет. Каждый раз я убеждал коллег, что мы 
еще не созрели. В январе-феврале, после того, 
как правительство в очередной раз несправедли-
во проигнорировало инициативу рабочих и слу-
жащих, пришло понимание, что уже созрели. По 
крайней мере, созрели условия.

Д.Ш.: - Ясно. А почему решили партию на-
звать «YNTYMAQ»?

М.К.: - «Ынтымақ» на русский язык не пере-
водится однозначно. В казахском языке оно 
несет широкий смысл: единение, согласие, со-
дружество, солидарность. И это все в контексте 
доверия. Этим мы хотим сказать о совпадении 
взглядов на цели и единстве в действиях по их 
достижению. При этом мы имеем ввиду не только 
членов партии, но и всех активных граждан, кото-
рые просто поддерживают нас. 

Д.Ш.: - То есть вы будете опираться не 
только на членов партии, но и беспартийных 
граждан?

М.К.: - Совершенно верно. Мы не ограничива-
емся вовлечением граждан в наши ряды. Наша 
цель - создать в стране сильное гражданское 
общество. А это миллионы беспартийных мужчин 
и женщин, но с явно выраженной гражданствен-
ностью. Это лидеры по характеру, которые гото-
вы работать во благо достижения своих целей по 
укреплению гражданского общества Казахстана. 

Д.Ш.: - Почему ставится такая цель? Дру-
гие заявленные партии заявляют о повыше-
нии уровня жизни населения, о росте благо-
состоя-ния, о модернизации политического 
режима, об экологии, об отмене утильсбора 
и другое. 

М.К.: - Гражданское общество - это не абстрак-
ция. Это множество реальных организаций с уча-
стием граждан, которые все вместе созда-ют такие 
условия, открывающие перед простым человеком 
возможности для достижения собственных целей. 
Какие у простого человека цели? Очевидно, полу-
чить хорошее образование, работать в безопасных 
условиях, получать достойную заработную плату, 

иметь доступ к качественным услугам медици-
ны и так далее. Но это также означает участие 
человека в принятии политических решений ка-
сательно своей жизнедеятельности. Это называ-
ется «демократией участия» Если все сказанное 
рассмотреть с точки зрения их достижения, то 
ясно, что главный исполнитель - это правитель-
ство. Именно, гражданское общество способно и 
должно направлять и контролировать правитель-
ство. В развитых странах государство подотчет-
но перед гражданским общество, то есть перед 
простыми гражданами. В нашей стране пока это 
чистая теория. Поэтому мы ставим перед собой 
цель - создать сильное гражданское общество. 

Д.Ш.: - А профсоюзы являются частью 
гражданского общества?

М.К.: - Отличный вопрос! Да, являются. Бо-
лее того, профсоюзы самая большая и органи-
зованная часть гражданского общества. Иными 
словами, от зрелости профсоюзов, от каждого 
их члена зависит то, как быстро мы сможем до-
стичь цели. Наша команда единомышленников 
готовится к серьезным реформам. Мы не будем 
предлагать яркие идеи и впечатляющие планы, 
а сообща добьемся ощутимых перемен к лучше-
му. Человек труда - главный участник будущей 
Республиканской партии «YNTYMAQ». Он же 
участник будущих реформ, которые будут бо-
лезненными. Мы проведем глубокие реформы: 
внедрим современные модели государственно-
го управления, начнем реальную децентрали-
зацию государственного управления, займемся 
вопросами развития регионов и предпринима-
тельства, повышения качества услуг образова-
ния и здравоохранения, укрепления безопасно-
сти и обороно-способности страны. Нынешняя 
ситуация в стране и за ее рубежами требует 
объединения усилий прогрессивных граждан 
для сохранения целостности общества и соз-
дания основ для его устойчивого развития.

Д. Ш.: - Если говорить о партии, кто мо-
жет к ней присоединиться?

М. К.: - Мы приглашаем в нашу группу актив-
ных граждан страны, разделяющих наши убеж-
дения, желающих внести свой вклад в улуч-
шение казахстанского общества. Нам нужны 
лидеры - те, за кем идут или пойдут хотя бы 
десять человек. Их идеи лягут в основу реаль-
ных дел. Поэтому наш девиз: «Тысяча взглядов 
- одна цель!». Если человек хочет быть частью 
нашей команды, то есть решил присоединиться 
к инициативной группе по созданию Республи-
канской партии «YNTYMAQ», то может связать-
ся с нами через сайт www.yntymaq.mssi.kz или 
по телефону 8-701-530-1555. Мы ценим каждо-
го человека с активной гражданской позицией!

Беседовал
Денис ШУБИН,

Главный редактор журнала 
«Профсоюзная жизнь Казахстана»
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Январские события в стране, Послание Президента о политической ре-
форме подтолкнули к мысли о создании партии. Мы выбрали название 
«YNTYMAQ». Оно является многозначительным, означает Солидарность, 
Союз, Единство, Взаимопонимание, основанное на Доверии. Это предпо-
лагает создание партии Социального партнерства, когда представители 
работодателей (бизнеса) и представители работников (профсоюзов) при-
нимают взаимоприемлемые и компромиссные решения. Это и есть Соци-
альное партнерство в действии.

По стране сейчас действуют более 15 инициативных групп по созданию 
партий, но ни одна из них не выдвигает идею о Социальном партнерстве.

В наших рядах не только представители профсоюзов и бизнеса, но и 
представители культуры, офицеры запаса, одним словом, Лидеры с ак-
тивной гражданской позицией. У нас нет вождя партии (единоличного ли-
дера), у нас - Коллективное Лидерство! 

Нам нужны сильные Независимые профсоюзы, умеющие отстаивать 
интересы Человека Труда!

Бахыт КАППАРОВ,
заместитель Генерального секретаря 
Казахстанской Конфедерации труда

ПОЧЕМУ МЫ 
СОЗДАЕМ ПАРТИЮ 

«YNTYMAQ»?
Участвуя в заседаниях РТК (Ре-

спубликанская Трехсторонняя 
Ко миссия), во всевозможных ра-
бочих группах при Министерстве 
Труда, мы пришли к выводу, что 
пока у представителей работни-
ков (профсоюзов) не будет в зако-
нодательном органе страны своих 
представителей, никакие законы, 
улучшающие условия оплаты, ох-
раны труда для работников не бу-
дут приниматься. 
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Партияның миссиясы

Партия тек бір көшбасшының иелігі емес, бұл 
идеологиялық партия. Партия азаматтық қоғам 
жетекшілерімен және қоғамдық институттармен 
ынтымақтастық құрады.

Партияның миссиясы – қуатты азаматтық 
қоғам құру және оның жасампаз күш-қуатына 
сүйене отырып, қоғамның барлық салаларында, 
атап айтқанда: мәдениетте, әлеуметті жүйеде, 
саяси және экономикалық жүйені жетілдіретін 
түбегейлі реформалар жүргізуге озық ойлы аза-
маттар мен озық қоғамдық ұйымдардың басын 
біріктіре білу.

Партияның қызметі – халықтың әртүрлі 
әлеу  меттік топтары мен өкілдері (жалдамалы 
қызметкерлер, жұмыскерлер, кәсіпкерлер, шы-
ғар машыл интеллигенция, жастар және т.б.) 
қажеттіліктерін шешуге бағытталатын болады. Пар-
тия кез-келген пікірталасқа ашық және қоғамның 
сұранысына қарай өзгере алады.

Негізгі құндылықтарымыз

Еркіндік. Еркіндік – Адам үшін ең бастапқы құн-
дылық. Еркіндік ұғымы көп қырлы болып келеді. 
Оған мынадай ұғымдар кіреді: таңдау еркіндігі; сөз 
еркіндігі; діни сенім еркіндігі; жүріп-тұру еркіндігі.

Құқықтар. Әрбір адамға табиғи және азаматтық 
құқықтар берілген. Ең маңызды табиғи құқық – ол 
өмір сүру құқығы. Азаматтық құқықтар заңмен 
қамтамасыз етілген. Құқықтарға Конституция 
және мемлекет кепілдік береді. Белгілі бір өмірлік 
қауіптерден кепілдендірілген мемлекеттік қорғауға 
және өз мақсаттарына жету үшін өз жоспарларын 
жүзеге асыруға әр адамның құқығы бар. Сонымен 
бірге әр азаматтың қоғам мен мемлекет алдындағы 
өз міндеттері бар.

Теңдік. Әлеуметтік, саяси және басқа да мәр-
тебесіне қарамастан заң алдында барлық адамдар 
тең. Мүмкіндіктерге қол жеткізудің теңдігі дегеніміз 
– егер де белгілі бір заңмен белгіленбесе, ондай 
жағдайда бір адам басқа адамның алдында ерекше 
артықшылықтар алуға құқығы жоқ. Мүмкіндіктерге 
қол жеткізудің теңсіздігі деп – халықтың белгілі бір 
әлеуметтік топтарын қорғаудағы мемлекет тарапынан 
кепілді түрдегі атқарылатын шараларды айтамыз.

Әділеттілік. Заңдардың әділдігі және олардың 

«YNTYMAQ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ПАРТИЯНЫҢ  ТҰҒЫРНАМАСЫ

мүлтіксіз сақталуы. Заңдардың әділдігі – мем-
лекеттің әділдігі. Әділ заңдар мен әділ мемлекет 
адамдардың өмірлік мүмкіндіктерінің әділ бөлінуін, 
сондай-ақ адамдардың түпкілікті нәтижелерінің 
әр-алуан теңсіздігін әділ анықтайды. Мұндай жағ-
дайларда Адам табысы мен байлығындағы әділетті 
теңсіздікті мойындауы керек.

Қадір-қасиет. Адам жеке басы ретінде әрі жеке 
тұлға ретінде қадір-қасиетінің сақталуына лайық. 
Әр Адамның өмірдің жалпы құндылықтарына 
қайшы келмейтін, жеке бас құндылықтарына еш-
кімнің қол сұғуына және бұзуға жол берілмейді. 
Адам лайықты жалақыға, лайықты еңбек жағ дайы-
на және лайықты әл-ауқат деңгейіне қол жеткізуге 
құқығы бар.

Демократия. Демократия принциптері адам 
қызметінің барлық салаларында, қарым-қатына-
тарында және шешім қабылдауында қолданылады. 
Демократияның ең жоғарғы көрінісі – азаматтардың 
сайлауға және сайланбалы органдарға, сондай-ақ 
өз өкілдері арқылы еркін қатысуы болып табыла-
ды. Демократияның ең жақсы түрі – демократияға 
адамның тікелей қатыса алуы.

Идеологиямыздың негізгі параметрлері

Әлеуметтік параметрлер: халықтың өмір сүру 
деңгейінің жоғарылығы; лайықты еңбек табы-
сы; лайықты әлеуметтік кепілдіктер мен транс-
ферттер; лайықты еңбек жағдайлары; халықтың 
әлеуметтік осал топтарына лайықты қолдау 
көрсетуге мүмкіндік беретін әділ әлеуметтік сая-
сат; қолжетімді сапалы білім; қолжетімді сапалы 
медициналық көмек; жастарға өмірдің барлық са-
лаларында, соның ішінде мәдениетте, ғылымда, 
спортта, саясатта және кәсіпкерлікте өзін-өзі 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін прогрессивті 
жастар саясаты; теңгерімді гендерлік саясат.

Экономикалық параметрлер: жеке меншікке қол 
сұғылмаушылық; өзін-өзі басқаратын кәсіпкерлік 
ұйымдар мен қазіргі заманғы экономикалық инсти-
туттарды дамыту; адал бәсекелестікті қамтамасыз 
ету және олигархиялық бизнесті жою; жеке, шағын 
және орта бизнес мүдделерінің басымдылығы; 
ауыл шаруашылығын, өңдеуші өнеркәсіптерді 
жә не коммуникация инфрақұрылымын дамы-
ту; халықаралық шарттарда ұлттық кәсіпкерлік 
мүд делерінің басымдылығы; ұлттық қауіпсіздік 

YNTYMAQ – КӨШБАСШЫЛАР ПАРТИЯСЫ! 
МЫҢДАҒАН КӨЗҚАРАС – БІР МАҚСАТ! 
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мүддесіндегі көпвекторлы сыртқы экономикалық 
саясат.

Саяси параметрлер: кең саяси бостандықтар 
мен құқықтар; Адамның өмірдің барлық салала-
рына қатысуының демократиясы; күшті азаматтық 
қоғам; халық алдында есеп беретін үкімет; 
көппартиялық жүйе және саяси плюрализм.

Біздің сенімдеріміз

Еліміздегі қоғамның мәдениетін жаңғыртусыз 
әлеуметтік, саяси және экономикалық реформа-
ларды жүзеге асыру мүмкін емес.

Еш нәрсе алдын ала белгіленбеген, сондықтан 
Адам өзінің еркіндігі мен құқықтарын қалай оты-
рып, оған қол жеткізуі керек.

Құқық әрқашан жауапкершілікпен байланысты.
Демократияның ең дамыған түрі – Адамның 

әлеуметтік өмірге, саяси өмірге, экономикалық 
және т.б. әлеуметтік қоғамның құрылуына тікелей 
атсалысу демократиясы.

Барлық азаматтар мәртебесіне қарамастан заң 
алдында тең.

Әділ қоғамды заңға бағынатын азаматтар 
құрайды.

Экономикалық дамудың негізі – жеке кәсіпкерлік.

Біздің мақсаттарымыз

Партия өзінің мынадай басты мақсаттарын 
қояды:

- еуразиялық өркениеттің түп қазығынан бастау 
алатын өзіндік толерантты мәдениет дамытуға 
жәрдемдесу;

- табыс теңсіздігін төмендету және өмірлік 
мүмкіндіктерге қол жеткізу;

- әл-ауқат пен әл-ауқатты арттыру арқылы 
Адамның лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз 
ету;

- өзінің қуатты өкілдік ұйымы бар заманауи 
бейімделген кәсіпкерлік құру;

- халықаралық аренадағы экономикалық еге-
мендікке қол жеткізу.

Біздің басымдықтарымыз

1. Қазақстан халықтарының дүниетанымы мен 
прогрессивті дәстүрлеріне негізделген өзіндік за-
манауи мәдениетті дамыту. Атап айтқанда:

- этикалық тәрбиенің мәдени дәстүрлері, әрбір 
адамның даралығы мен бірегейлігін құрметтеу;

- демократия, таңдау және дін бостандықтары. 
Дін мемлекеттен тыс болу керек;

- ізгілікке тәрбиелеу;
- Қазақстанда тұратын этностардың мәдени жә-

не рухани құндылықтарын сақтау және арттыру.
2. Адамның бірегей үйлесімді дамуына ықпал 

ететін әлеуметтік даму саясатын әзірлеу және 
жүзеге асыру арқылы әлеуметтік жүйе моделін 
реформалау. Осы орайда басымдықтар келесі 
міндеттер шеңберінде белгіленген:

- қызметкерлер мен жұмыскерлердің лайықты 
жалақы мен лайықты еңбек жағдайларын қам та-
масыз ету;

- барлық азаматтарға лайықты өмір сүру дең-

гейін, жеке тұлғаның және оның отбасының да-
муын қамтамасыз ететін мемлекеттік әлеуметтік 
кепілдіктердің (стандарттардың) кең ауқымды болу-
ын қамтамасыз ету.

Әлеуметтік даму саясаты барлық азаматтардың 
өз қабілеттерін дамытуға және де осы қабілеттерін 
өмірде жүзеге асыруына тең мүмкіндіктер жасауға 
бағытталатын болады.

3. Мына төменде көрсетілген саяси реформалар-
ды жүргізуді қамтамасыз ету:

- партисипативтік демократия институты – аза-
маттардың саяси өмірге қатысу құқығы;

- қуатты азаматтық қоғам, оның ішінде қоғамдық 
ұйымдар туралы заңнаманы жетілдіру;

- әлеуметтік әріптестік институтын дамыту, сондай-
ақ бипартизм институтын қалыптастыру - ортақ 
мүдделерді қозғайтын мәселелердің кең ауқымы 
бойынша жұмысшылар мен жұмыс берушілер 
ұйымдарының екіжақты диалогы;

- ең алдымен әділ заңдар жүйесін құру және олар-
ды барлық билік органдары бұлжытпай орындау 
арқылы әділ құқықтық мемлекетті қалыптастыру;

- заңның үстемдігі - мәртебесі мен шығу тегіне 
қарамастан заң алдында барлығының теңдігі, әділ 
жазаның бұлтартпастығы;

- жергілікті өзін-өзі басқаруды демократияны 
жүзеге асыру және қоғамдағы тұрақтылықтың кепілі 
ретінде, барлық деңгейдегі әкімдерді сайлау;

- референдумда халықтың мүддесін қорғайтын 
стратегиялық шешімдер қабылдау, атап айтқанда, 
ЕАЭО, ҰҚШҰ сияқты халықаралық шарттарға қатысу 
және т.б.

4. Кәсіпкерлік пен оның ұйымдарына негізделген 
заманауи бейімделген экономиканы құру. Осы 
басымдық шеңберінде келесі міндеттерді шешу жо-
спарлануда:

- әлеуметтік әріптестік платформаларында саяси 
шешімдерді талқылауға және қабылдауға қатысу 
арқылы қолайлы бизнес-климатты құруға құқықтары 
мен ресурстары жеткілікті кәсіпкерлік ұйымдарды 
құру;

- кәсіпкерлермен кеңесу негізінде сыртқы эко-
номикалық байланыстарды құру;

- жер қойнауын пайдаланушы компаниялардың 
мен шік иелерімен ортақтаса отырып табиғи 
ресурстарға мемлекеттік меншік ретінде азамат-
тар да жер қойнауындағы қазбаларды пайдалануды 
басқару құқығына ие болуын жүзеге асыру;

- шағын және орта бизнес үшін экономикалық 
ресурстардың (материалдық, қаржылық, интел-
лектуалдық) қолжетімділігін қамтамасыз ету;

- жер қойнауын пайдаланушы ірі компаниялардың 
қызметкерлеріне акцияларды кері сатып алу құқығын 
заңнамалық тұрғыдан бекіту, сондай-ақ олардың 
уәкілетті өкілдері арқылы корпоративтік басқару ор-
гандарына қатысу мүмкіндігне қол жеткізу.

Қорытынды ережелер

Тұғырнаманы жетілдіру мақсатында партия аза-
маттық қоғам жетекшілерімен және қоғамдық ин-
ституттармен кеңесіп, жүйелі түрде ғылыми-зерттеу 
және қоғамдық іс-шаралар өткізіп, демократиялық 
ұстанымдарға негізделген шешімдер қабылдайтын 
болады. 



14   «Профсоюзная жизнь Казахстана»

Миссия партии

Партия не единоличного лидера, но идеологиче-
ская. Партия будет сотрудничать с лидерами граж-
данского общества, общественными и государ-
ственными институтами.

Миссия партии - объединить прогрессивных 
граждан и прогрессивные общественные организа-
ции для создания сильного гражданского общества 
и, опираясь на его созидательную энергию, активно 
содействовать проведению радикальных реформ, 
улучшающих все сферы общества: культуру, соци-
альную, политическую и экономическую системы. 

Деятельность партии будет направлена на ре-
шение запросов различных социальных слоев и 
групп населения (наемные работники, служащие, 
предприниматели, творческая интеллигенция, мо-
лодёжь и др.). 

Партия открыта к дискуссиям и способна изме-
няться в зависимости от запросов общества. 

Наши базовые ценности 

Свобода. Свобода - первейшая ценность для 
Человека. Свобода многоаспектна. Она включает: 
свободу выбора; свободу слова; свободу вероиспо-
ведания; свободу передвижения. 

Права. Каждый Человек наделен естественными 
и гражданскими правами. Важнейшее естественное 
право - право на жизнь. Гражданские права обеспе-
чиваются законодательством. Права гарантирова-
ны Конституцией и государством. Каждый человек 
имеет право: на гарантированную государственную 
защиту от определенных жизненных рисков; на ре-
ализацию собственных планов для достижения сво-
их целей. При этом каждый гражданин несет обя-
занности перед обществом и государством. 

Равенство. Равенство всех перед законом неза-
висимо от социального, политического или иного 
статуса. Равенство доступа к возможностям - никто 
не вправе получать эксклюзивные преимущества 
перед конкурентами, если это не прописано в зако-
не. Неравный доступ к возможностям - гарантиро-
ванные государством меры защиты определенных 
социальных групп и слоев населения. 

Справедливость. Справедливость законов 
и неукоснительное их соблюдение. Справедли-
вость законов - это справедливость государства. 

Справедливые законы и справедливое государство 
обусловливают справедливое распределение жиз-
ненных шансов, а также справедливое неравенство 
конечных результатов. В таких условиях Человек 
признает справедливым неравенство в доходах и 
благосостояния.

Достоинство. Человек достоин уважения как ин-
дивид, как личность. Его индивидуальные ценности, 
не противоречащие общим ценностям, не должны 
ущемляться кем бы то ни было. Человек имеет пра-
во на достойную заработную плату, на достойные 
условия труда и достойный уровень благосостоя-
ния.

Демократия. Принципы демократии применяются 
во всех сферах деятельности Человека, в отноше-
ниях и принятии решений. Высшее проявление де-
мократии - народовластие через свободное участие 
граждан в выборах и выборных органах, в том числе 
через своих представителей. Лучшая форма демо-
кратии - демократия участия Человека.

Главные параметры нашей идеологии

Социальные параметры: высокий уровень жизни на-
селения; достойные трудовые доходы; достойные со-
циальные гарантии и трансферты; достойные условия 
труда; справедливая социальная политика, позволя-
ющая оказать достойную поддержку социально-уяз-
вимым слоям населения; доступное качественное 
образование; доступное качественное здравоохра-
нение; прогрессивная молодежная политика, позво-
ляющая молодым людям реализовать себя во всех 
сферах жизни, в том числе в культуре, науке, спорте, 
политике и предпринимательстве; сбалансированная 
гендерная политика. 

Экономические параметры: неприкосновенность 
частной собственности; развитие самоуправляемых 
организаций предпринимательства и современных 
экономических институтов; обеспечение честной 
конкуренции и ликвидация олигархического бизне-
са; приоритет интересов индивидуального, малого и 
среднего предпринимательства; развитие сельского 
хозяйства, обрабатывающих отраслей промышлен-
ности и инфраструктуры коммуникаций; приоритет 
интересов национального предпринимательства в 
международных соглашениях; многовекторная внеш-
неэкономическая политика в интересах националь-
ной безопасности. 

ПЛАТФОРМА
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ «YNTYMAQ»

YNTYMAQ – ПАРТИЯ ЛИДЕРОВ!
ТЫСЯЧА ВЗГЛЯДОВ - ОДНА ЦЕЛЬ!
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Политические параметры: широкие политические 
свободы и права; демократия участия Человека во 
всех сферах жизнедеятельности; сильное граждан-
ское общество; подотчетное народу правительство; 
многопартийность и политический плюрализм. 

Наши убеждения

Без модернизации культуры всего общества невоз-
можны социальные, политические и экономические 
реформы.

Ничто не предопределено, Человек должен хотеть и 
мочь добиваться своих свобод и прав.

Право всегда связано с ответственностью.
Лучшая форма демократии - демократия участия 

Человека в жизнедеятельности социума и коллекти-
ва.

Все граждане равны перед законом не зависимо от 
статуса. 

Справедливое общество создают законопослуш-
ные граждане.

Основа развития экономики - частное предприни-
мательство.

Наши цели

Партия ставит своими главными целями:
- содействие развитию самобытной толерантной 

культуры, берущей начало из недр евразийской ци-
вилизации;

- снижение неравенства по доходам и доступа к 
жизненным шансам;

- обеспечение достойного уровня жизни Человека 
путем повышения благополучия и благосостояния;

- создание современного адаптивного предприни-
мательства, имеющего свою сильную представитель-
ную организацию;

- достижение экономического суверенитета на 
международной арене. 

Наши приоритеты

1. Развитие самобытной современной культуры, 
опирающейся на мировоззрение и прогрессивные 
традиции народов Казахстана: 

- культурные традиции этического воспитания, ува-
жения индивидуальности и уникальности каждого че-
ловека;

- демократия, свобода выбора и вероисповедания. 
Религия вне государства;   

- культивирование добродетельности; 
- сохранение и приумножение культурных и духов-

ных ценностей этносов, проживающих в Казахстане.
2. Реформирование модели социальной системы 

путем разработки и проведения социальной политики 
развития, способствующей гармоничному развитию 
человека. В рамках приоритета ставятся задачи:

– обеспечить наемным работникам и служащим до-
стойную заработную плату и достойные условия тру-
да;

- всем гражданам предоставить широкий перечень 
государственных социальных гарантий (стандартов), 
обеспечивающих достойный уровень жизни, разви-
тие индивида и его семьи.

Социальная политика развития будет ориентиро-
вана на создание всем гражданам равных возмож-
ностей для развития способностей и их реализации 
в жизнедеятельности.

3. Проведение политических реформ, обеспечи-
вающих: 

- институт демократии участия - право граждан на 
участие в политической жизни;

- сильное гражданское общество, в том числе 
путем совершенствования законодательства об 
общественных организациях;

- развитие института социального партнерства, а 
также формирование института бипартизма - дву-
стороннего диалога организаций работников и ра-
ботодателей по широкому кругу вопросов, затраги-
вающих общие интересы;

- формирование справедливого правового го-
сударства, прежде всего путем создания системы 
справедливых законов и неукоснительного соблю-
дения их всеми государственными институтами;

- правовое государство - равенство всех перед 
законом не зависимо от статуса и происхождения, 
неотвратимость справедливого наказания; 

- местное самоуправление как форма реализации 
народовластия и гарантия стабильности в обще-
стве, выборность акимов всех уровней; 

- принятие на референдумах стратегических ре-
шений, затрагивающих интересы народа, в частно-
сти участие в международных соглашениях, таких 
как ЕАЭС, ОДКБ и др.

4. Создание современной адаптивной экономики, 
опирающейся на предпринимательство и его орга-
низации. В рамках данного приоритета предполага-
ется решение следующих задач:

- создание организаций предпринимателей, об-
ладающих достаточными правами и ресурсами для 
создания благоприятного бизнес-климата, в том 
числе путем участия в обсуждении и принятии по-
литических решений на площадках социального 
партнерства;

- выстраивание внешнеэкономических отношений 
на основе консультаций с предпринимательством; 

- народная собственность на природные ресур-
сы, через реализацию права граждан на управле-
ние недропользованием, в том числе в качестве со-
владельцев компаний недропользователей;

- обеспечение доступности для субъектов малого 
и среднего предпринимательства экономических 
ресурсов (материальных, финансовых, интеллекту-
альных);

- законодательное закрепление за работниками 
крупных компаний недропользователей права на 
выкуп акций, а также участие в органах управления 
корпораций через своих полномочных представи-
телей.

Заключительные положения

В целях совершенствования платформы партия 
будет консультироваться с лидерами гражданско-
го общества и общественными институтами, про-
водить регулярные исследования и публичные ме-
роприятия, принимать решения, основываясь на 
принципы демократии.
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Біз, Қазақстан Республикасы азаматтарының 
бір тобы, «YNTYMAQ» Республикалық партиясын 
құруға ниет білдірдік. 

Бұл бастаманы кәсіподақтар мен жұмыс 
берушілер қауымдастығының көшбасшылары, 
ғалымдар, запастағы офицерлер және ел 
тағдырына немқұрайлы қарамайтын белсенді 
әйелдер мен ерлер қолдады.

Болашақ партияның пайда болуына серпін 
берген «YNTYMAQ» Үйлестіру кеңесі, оның 
қызметі кәсіподақ өкілдері мен жұмысшылардың 
еңбек қатынастары саласындағы ағымдағы 
қажеттіліктерін жақсартуға бағытталған. Осы 
кеңестің атауын ала отырып, біз партиялық 
жұмыста кәсіподақтар мен жұмыс берушілер 
қауымдастықтарының бірлігіне жәрдемдесуді 
орынды деп санадық.

«Ынтымақ» сөзінің орыс тіліндегі аудармасы – 
единение, согласие, содружество, солидарность. 
Мұнда біз партия мүшелерінің көзқарастарының, 
мақсаттарының, әрекеттерінің бірлігі, бүтіндігі 
туралы айтқымыз келді. Қазақ халқы “Ырыс 
алды – Ынтымақ” дейді. Біздің партиямыздың 
басты мақсаты – халқымыздың дәулетін, 
әлеуметтік әл-ауқатын арттыру, Қазақстанды 
бай, қуатты, біртұтас елге айналдыру, яғни 
еліміздің күшін, бірлігін, дәулетін, ырысын 
арттыру. Ол үшін біз қуатты азаматтық қоғам құру 
ойымен прогрессивті азаматтар мен прогрессивті 
қоғамдық ұйымдарды біріктіруді және оның жа-
сампаз энергиясына сүйене отырып, қоғам өмірінің 
барлық салаларын: мәдениетті, әлеуметтік, саяси 
және экономикалық жүйелерді жақсартуға үлес 
қосуды мақсат етіп қойдық.

Түрлі сала қызметкерлері, кәсіпкерлер, әскери, 
құқық қорғаушылар және азаматтардың басқа да 
топтары – біртұтас азаматтық қоғам ретінде осы 
бағытта еңбек етуде. Ол үшін ынтымақтастық ке-
рек.

Бүгін жаһандану, әлемдік дағдарыс, «қаңтар 
оқиғалары» жағдайында біздің мемлекетіміз жан-
жақты тосқауылдарға тап болды. Елдегі жағдай 
мемлекеттегі тұрақтылықты сақтау және халықтың 
кедейленуіне жол бермеу үшін бүкіл қазақстандық 
қоғамның барлық зияткерлік, қаржылық және ру-
хани күштерін жұмылдыру қажеттігі бұрынғыдан 
да кемеліне жеткенін айқын көрсетті. Біздің еліміз 
терең реформаларды, мемлекеттік басқарудың 
заманауи модельдерін, өңірлер мен өнеркәсіпті 
дамытудың жаңа модельдерін, капитал мен 
технологиялардың кең ауқымды ағынын, дамыған 
бизнесті, ғылымды, білім беруді, денсаулық 
сақтауды және ең бастысы – елдің қорғаныс 
қабілетін нығайтуды жедел түрде қажет етеді.

Біз өз еліміздің азаматтары ретінде шетте 
қалып, әрекет етпей отыра алмаймыз. Біз өз аза-
маттарымыз бен еліміздің болашағы үшін толық 

жауапкершілікті сезіне отырып, бірігіп, партия 
құруға бел будық.

Біздің басты арманымыз бен мақсатымыз – 
жаңа және гүлденген Қазақстанды құру үшін 
бүкіл қоғамды біріктіру.

Осыған байланысты, барлық жауапкершілікті 
түсіне отырып, біз мынадай басты бағыттарды 
– инвестициялық саясатты, шағын және орта 
бизнесті дамытуды, білім беруді, денсаулық 
сақтауды және елді қорғауды іске асыруға 
өзіміздің күш-жігерімізді шоғырландыруға 
ниет  тіміз. Дәл осы бағыттарда мемлекеттің 
тұ рақтылығы мен қауіпсіздігінің іргетасы қа-
ланады.

Осы бағыттар бойынша жұмыс мынадай ма-
ңызды қағидаттарға негізделетін болады: 

• сыбайлас жемқорлықсыз мемлекет;
•  азаматтардың құқықтары мен бостан дық та-

рын қорғау және олардың әл-ауқатын арттыру;
•  қызметкерлердің лайықты еңбек жағдай ла-

ры;
• дамыған бизнес, өнеркәсіп және ауыл ша-

руашылығы;
• сапалы білім, ғылым және денсаулық сақтау;
• дәрігерлер мен мұғалімдердің жоғары әлеу-

меттік мәртебесі;
• қамтамасыз етілген халықтың әлеуметтік 

осал топтары, зейнеткерлер мен көп балалы 
аналар;

•  моральдық-адамгершілік, мәдени, зияткерлік 
және қаржылық жағынан қолдау тапқан жастар;

• елдің жоғары қорғаныс қабілеті.

Өз елінің көптеген лайықты азаматтары сияқты, 
әрқайсымыз азаматтардың өмірін жақсарту 
және мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін артты-
ру үшін өз үлесімізді қосып, қолдан келгеннің 
бәрін жасаудамыз. Алайда, жалғыз және 
өздігінен мемлекетті көтеру мүмкін емес. Біз 
бірге күш біріктірмей, өзімшілдікті тастамайын-
ша және қазақстандық қоғамның түбегейлі қайта 
құрылуын жүргізбейінше, барлық жасалған 
еңбегіміз бекер болады.

Біздің әрқайсымыз бір нәрседе көшбасшымыз. 
Біздің әрқайсымызда қоғам үшін пайдалы бола-
тын идеялар бар. Сондықтан біздің ұранымыз: 
«Мың көзқарас – бір мақсат!».

Тек бірге ғана біз жаңа және қуатты Қа-
зақстанды құра аламыз! 

Егер Сіздің көзқарастарыңыз біздікімен сәйкес 
келсе, егер Сіз қоғам мен мемлекеттің игілігі үшін 
жұмыс істеуге дайын болсаңыз, «YNTYMAQ» 
Республикалық партиясын құру мақсатында 
жиналған Бастамашыл топқа қосылыңыз!

Қатысушы болу үшін біздің партияның өңір-
лердегі өкілдерімен байланысуыңызды сұрай-
мыз («Байланыстар» батырмасы).

ПАРТИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
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Мы, группа граждан Республики Казахстан, 
заявили о своем намерении создать Республи-
канскую партию «YNTYMAQ». 

Инициативу поддержали лидеры профсоюзов 
и ассоциаций работодателей, ученые, офицеры 
запаса и просто небезразличные к судьбе стра-
ны активные женщины и мужчины.

Толчком для появления будущей партии стал 
Координационный совет «YNTYMAQ», деятель-
ность которого направлена на улучшение теку-
щих потребностей представителей профсою-
зов и работников в сфере трудовых отношений. 
Переняв название этого совета, мы посчитали 
целесообразным содействовать сплоченности 
профсоюзов и ассоциаций работодателей в пар-
тийной работе. 

Русский перевод слова «ынтымақ» - единение, 
согласие, содружество, солидарность. Этим мы 
хотели сказать о духовном единстве и цельно-
сти взглядов, целей и действий членов партии. У 
казахов есть поговорка: «Ырыс алды - ынтымақ» 
(«Без согласия нет счастья»). Для этого мы ста-
вим своей целью объединить прогрессивных 
граждан и прогрессивные общественные ор-
ганизации для создания сильного гражданско-
го общества и, опираясь на его созидательную 
энергию, внести вклад в улучшение всех сфер 
жизни общества: культуру, социальную, полити-
ческую и экономическую системы. 

Работники разных отраслей, предприниматели, 
военные, правозащитники и другие группы граж-
дан - как единое гражданское общество, трудятся 
в этом направлении. Для этого нужно единство. 

Сегодня, в условиях глобализации, мирово-
го кризиса, «январских событий», наша страна 
столкнулась со всесторонними преградами раз-
вития нашего государства. Ситуация в стране 
ярко продемонстрировала, что как никогда, на-
зрела необходимость мобилизации всех интел-
лектуальных, финансовых и духовных сил всего 
казахстанского общества для сохранения ста-
бильности в стране и не допущения обнища-
ния населения. Наша страна срочно нуждается 
в глубоких реформах, внедрении современных 
моделей государственного управления, новых 
моделей развития регионов и промышленности, 
широкомасштабного притока капитала и техно-
логий, развитого бизнеса, науки, образования, 
здравоохранения, и самое главное - укрепления 
обороноспособности страны.

И мы, как граждане своей страны, не можем 
остаться в стороне и бездействовать. Осозна-
вая полную ответственность за будущее своих 
граждан и страны, мы объединяемся и создаем 
партию. 

О ПАРТИИ
Нашей главной мечтой и целью является – 

объединение всего общества для создания 
нового и процветающего Казахстана. 

В этой связи, понимая всю ответственность, 
мы намерены сконцентрировать свои усилия в 
реализации следующих главных направле-
ний - инвестиционная политика, развитие 
малого и среднего бизнеса, образование, 
здравоохранение и оборона страны. Имен-
но на этих направлениях держится фундамент 
стабильности и безопасность государства.

Работа по этим направлениям будет основы-
ваться на следующих важных принципах:

• свободная от коррупции страна;
• защита прав и свобод граждан и их благо-

состояние;
• достойные условия труда работников;
• развитый бизнес, промышленность и сель-

ское хозяйство;
• качественные образование, наука и здра-

воохранение;
• высокие социальные статусы врачей и учи-

телей;
• обеспеченные социально-уязвимые слои 

населения, пенсионеры и многодетные мате-
ри;

• морально-нравственная, культурная, интел-
лектуальная и финансово подкрепленная мо-
лодежь;

• высокая обороноспособность страны.

Как и многие достойные граждане своей 
страны, своим посильным вкладом каждый из 
нас делает все возможное, чтобы улучшать 
жизнь граждан и повышать конкурентоспособ-
ность страны. Однако в одиночку и порознь 
страну не поднять. Все труды будут напрас-
ными, пока мы не объединим совместно силы, 
не отбросим эгоизм и не проведем фунда-
ментальные преобразования казахстанского 
общества.

Каждый из нас в чем-то лидер. У каждого из 
нас есть идеи, которые были бы полезны для 
нашего общества. Поэтому на девиз: «Тысячи 
взглядов - одна цель!».

Только вместе мы сможем построить новый 
и сильный Казахстан! 

Если Ваши взгляды совпадают с нашими, 
если Вы готовы работать во благо общества 
и страны, присоединяйтесь к Инициативной 
группе по созданию Республиканской партии 
«YNTYMAQ»!

Чтобы стать нашим участником, просим Вас 
связаться с представителями нашей партии в 
регионах (вкладка «Контакты»).
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«YNTYMAQ» Партиясы
Үстіміздегі жылы 20 сәуірдегі «YNTYMAQ» («Ынтымақ») партиясын 

кұру жайлы брифингімізден кейін саяси жағдайды бағдарлап жүрген 
көзі қарақты азаматтар мен қолдау білдіретін көптеген белсенді 
тұлғалар құрылатын партияның атауы неге «Ынтымақ» деген сауал-
дар көптеп түсіп жатқанын алға тартуда. Осы орайда мен өз ойымды 
білдіре кетуді жөн санадым.

Болашақ партияның өмірге келуіне 
түрткі болған кәсіподақтар өкілдері 
мен еңбеккерлердің бүгінгі күнгі еңбек 
қатынастары саласындағы мұқтаждығын 
жақсартуды көздеген «YNTYMAQ» 
Үйлестіру кеңесі екенін жариялаған бо-
латынбыз. Осы кеңестің атауын алып, 
кәсіподақтар мен жұмыс берушілер 
қауымдастықтарының ауызбіршілігін пар-
тия жұмысының күн тәртібіне енгіздік.  
«Ынтымақ» сөзінің орыс тіліндегі аудар-
масы – единение, согласие, содружество, 
солидарность. Мұнда біз партия мүшелері-
нің көзқарастарының, мақсаттарының, 
әре кет терінің бірлігі, бүтіндігі туралы 
айтқымыз келді. Қазақ халқы «Ырыс алды 
– ынтымақ» дейді. Біздің партиямыздың 
басты мақсаты – халқымыздың дәулетін, 
әлеуметтік әл-ауқатын арттыру, Қа-
зақстанды бай, қуатты, біртұтас елге ай-
налдыру, яғни еліміздің күшін, бірлігін, 
дәулетін, ырысын арттыру. Осы жолда 
еліміздің әр саласының еңбеккерлері, 
кәсіпкерлер, қызметкерлер, әскерилер, 
құқық қорғаушылар тағы басқада топ-
тар мен азаматтар – бір азаматтық қоғам 
ретінде жұмыла еңбек ету керек. Біздің 
мақсатымыз да осындай белсенді тату 
қоғам құру. Ол үшін ынтымақ керек. 
Ынтымақ негізі идеологияда жатуы ке-
рек. Көп ұлтты ел болсақ та, осы ел мен 
жердің иесі де, киесі де – қазақ халқы. 

Батыстағыларға біздің саясат түсінікті 
болуы шарт емес. Экономикалық, 
технологиялық жарыста алда келетін жа-

пон мен кәріс мемлекеттері дамып келе 
жатқан кезде де, қазір де басқа ұлттарға 
түсінікті болғысы келмеді. Өз ұлттарының 
ерекшелігін мақтан тұтып, сол төңіректе 
бірігіп, өз ынтымақтарын жарастырып 
отыр. Сол идеологияларының арқасында 
«айшылық жерлерге күндікте» жетіп отыр.  
Осы дамыған елдердің білімі мен техноло-
гияларын ұлттық мәдениетімен ұштастыра 
отырып, елдердің алдыңғы қатарына 
шығуда. Бізге керек дүниелерді «Алаш» 
партиясының идеологиясынан іздейік. 
Сол, Алаштықтар бізге қазіргі еліміз бен 
жерімізді жандарын қиып, алып беріп кетті. 

Алты алаш Қазақтың төңірегінде 
жұмылуымыздың тағы бір себебі – қазіргі 
уақытта батыста, орталықта, оңтүстікте 
үлкен кәсіпорындардағы жұмысшылардың 
90 пайызы қазақ ұлтынан. Кешегі 
«қаңтар оқиғасы» кезінде жан-жақтан 
наразылыққа шыққандар да қазақтар. 
Талаптардың бәрі қазақша болды. Алдағы 
бесжылдықта жастардың, оның ішінде 
экономикалық белсенді халықтың мөлшері 
еселеп артады. Ол жастардың 90 пайызы 
демографиялық өсімді беріп отырған қазақ 
ұлтының өкілдері болады. Егер біз сол 
электоратқа жұмыс істемесек қателік бо-
лады. Сондықтан партиямыздың бастапқы 
атауы «YNTYMAQ» болуы тиіс деп ойлай-
мын. Біз осы бос тұрған атуашаны басып, 
халықты ынтымағы мен бірлігі жарасқан, 
мәдениеті келіскен азаматтық қоғамның 
төңірегінде жұмылдыруымыз қажет.

Мейрам ҚАЖЫКЕН.
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Ж. АХМЕТОВ
«Будущая партия «YNTYMAQ» стоит на социально-рыночных позициях. 

Ее программе близки взгляды Людвига Эрхарда, отца послевоенного 
германского экономического «чуда».

Құрылатын «YNTYMAQ» партиясы әлеуметтік-нарықтық ұстаным дарды 
басшылыққа  алады. Оның бағдарламасы соғыстан кейінгі Германияның 
экономикалық «кереметінің» әкесі Людвиг Эрхардтың көзқарастарына 
жақын.»

М. ИДРИСОВ

«Республиканская партия YNTYMAQ будет притягательной для рабо-
чих и служащих именно сильной гражданской позицией: предоставле-
нием всем гражданам страны равных возможностей по самореализации 
во всех сферах общественно-экономической, политической, культурной, 
спортивной и иной деятельности.

YNTYMAQ Республикалық партиясы еліміздің барлық азаматтары-
на қоғамдық-экономикалық, саяси, мәдени, спорттық және өзге де 
қызметтің барлық салаларында өзін-өзі жүзеге асыру бойынша тең 
мүмкіндіктер беру секілді мықты азаматтық ұстанымымен жұмыскерлер 
мен қызметкерлер үшін тартымды болады.»

С. ГАЛИЕВ
Член инициативной группы
Республиканской партии «YNTYMAQ»,
Д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН РК

Республиканская партия «YNTYMAQ» - это выбор эволюционной адап-
тации казахстанского общества к изменяющимся реалиям. Цели и задачи 
«YNTYMAQ» акцентированы на модернизацию казахстанского общества, 
проведение разъяснительной и просветительской работы, формировании 
государственной системы управления как надёжного инструмента обще-
ства. Партия является выразителем и защитником интересов всего на-
рода Казахстана, во всём его многообразии. Все граждане, независимо 
от этнической принадлежности и вероисповедания должны иметь равные 
права и свободы. 

Партия выступит за научно-инновационный путь развития экономики, 
за уровень нулевой терпимости к трайбализму, групповым интересам и 
местничества, неуважению к интересам простого человека, ущемлению 
прав и свобод меньшинств.

ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ 
КАЗАХСТАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА
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«Мы не будем предлагать яркие идеи 
и впечатляющие планы, а сообща добь-
емся ощутимых перемен к лучшему. 
Человек труда - главный участник буду-
щей Республиканской партии «YNTYMAQ». 
Он же участник будущих реформ, кото-
рые будут болезненными. Мы проведем 
глубокие реформы: внедрим современ-
ные модели государственного управле-
ния, начнем реальную децентрализацию 
государственного управления, займемся 
вопросами развития регионов и предпри-
нимательства, повышения качества услуг 
образования и здравоохранения, укрепле-
ния безопасности и обороноспособности 
страны. Нынешняя ситуация в стране и за 
ее рубежами требует объединения усилий 
прогрессивных граждан для сохранения 
целостности общества и создания основ 
для его устойчивого развития».

Мейрам ҚАЖЫКЕН 


