
Алғыс деген — ел сыйы



«Қазақстан Республикасындағы кәсiптiк және өзге де  

мерекелер туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң  

1998 жылғы 20 қаңтардағы № 3827 Жарлығына

өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы

13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабына сәйкес

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. «Қазақстан Республикасындағы кәсiптiк және өзге де мерекелер туралы» Қазақстан Республикасы

Президентiнiң 1998

№ 3827 Жарлығына (Қазақстан

жылғы 20 қаңтардағы

Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., № 1,

1-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасындағы кәсiптiк және өзге де  

мерекелердің тізбесінде:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Алғыс айту күні – 1 наурыз»;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Геолог күні - сәуірдің бірінші жексенбісі».

2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Президенті Н.Назарбаев

Астана, Ақорда, 2016 жылғы 14 қаңтар



Алғыс – адамның адамға жасаған жақсылығы,  

көмегі,көңілі үшін ризашылық білдіруі,

сондай-ақ оның ойы мен іс – әрекетіне,  

жасаған істеріне жоғары баға беруі.





Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барлық ұлттың бір-біріне және қазақтарға

алғыс айту күнін бекітуді ұсынды.

Қазақстан халқы Ассамблеясының "Мәңгілік Ел: бір ел - бір тағдыр" тақырыбымен

басталған ХХІІ сессиясының ашылу салтанатында сөз сөйлей отырып, Назарбаев

халықтардың түгелдей жер аударылғанын еске алды.

"Сталин режимінде әр жылдары, өздеріңіз білетіндей, халықтар түгелдей жер аударылды.

Оларды вагондардан ауылдарға тастап кете берді, олардың еш дүниесі болған жоқ. Сол

уақытта бұл далада өздері мұқтаж бола отырып, оларды саман үйлеріне қабылдаған

қазақтар, қазақ отбасылары ғана өмір сүрді", - деді Президент.

Назарбаев отбасының жер аударылғандарды қабылдап алғанын еске алды. "Саманнан

жасалған екі бөлмелі там үйде тұрған біздің отбасы үш баласы бар жанұяны қабылдап

алды. Көз алдымда әрқашан, әрқашан олардың бөлменің бір бұрышына жиналғанын

елестете беремін, олар қорқып тұрды - киімдері жыртылған, аш, тозып кеткен. Олар біздің

отбасыда өмір сұрді, жұмыс істей бастады, өмір бойы алғыс айтып өтті. Мен оның

балаларымен дос болдым", - деді ол.

"Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күнінде - 1 наурызда, басқа уақытты қойса

да болады - барық ұлттың бір-біріне және осы адамдарды қабылдаған, аяушылықбілдірген

қазақтарға алғыс айту күні деп белгіленсе әділетті болар еді", - деді Қазақстан Президенті.





Л.Ни: День благодарности - это день торжества президентской политики мира и  
согласия

«Новая традиция празднования Дня благодарности должна отображать казахстанские ценности в контексте  

общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік ел», укрепления и развития казахстанской идентичности и

единства на основе общей истории и памяти. День благодарности - это, прежде всего, день торжества президентской  

политики мира и согласия, благодаря которой в Казахстане царят покой и гармония, взаимное доверие и уважение  

всем казахстанцам. Это - низкий поклон благословенной казахской земле и народу, принявшему по-братски и

одарившего заботой и гостеприимством миллионы людей разных этносов, приехавших в Казахстан, порою, в  

результате трагических событий. Казахский народ принял их боль как свою собственную, и это навеки стало

нравственным мерилом отношений между людьми разных этносов в нашей стране. Этот день станет днем уважения  

нашей общей истории, творцом которой стал полиэтничный народ Казахстана», - отметила Любовь Ни.

Напомним, 14 января 2016 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаева Указом №173 учредил в  

Казахстане День благодарности, который будет отмечаться 1 марта, в день создания Ассамблеи народа Казахстана.



Ералы Тугжанов рассказал об особенностях празднования Дня благодарности

День благодарности - это не только благодарность казахскому народу или благодарность всех этносов друг

другу, это также благодарность каждого гражданина нашей страны по отношению к другому, благодарность

детей своим родителям, благодарность каждого своей семье. Практика проведения такого мероприятия есть

во многих странах. С учетом полиэтничности нашей страны это очень

актуальный праздник», - подчеркнул Е.Тугжанов.





Ә.Ахметов: Алғыс айту күнi – ҚХА-ға қойылған үлкен ескерткiш iспеттес

"Өздерiңiзге белгiлi, 14 қаңтарда ҚР Президентi маңызды жарлыққа қол қойды. Оған сәйкес,

елiмiзде атап өтiлетiн мейрамдардың қатарына тағы бiр мереке қосылды. Бұл 1 наурыздағы

Алғыс айту күні. Неге Алғыс айту күнi? Оның өз себебi бар.

Бiз өткен жылы бiр халық болып Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығын,

Конституцияның 20 жылдығын, Ұлы Жеңiстiң 70 жылдығын атап өттiк. Қазақстан халқы

Ассамблеясы – елiмiздiң iшкi және сыртқы саясатының темiрқазығы, iргетасы. 1995 жылы

Ассамблея құрылған 1 наурыз күнi аталған Жарлыққа сәйкес Алғыс айту күні болып бекітілді.

Басқаша айтқанда, бұл Қазақстан халқы Ассамблеясына қойылған үлкен ескерткiш.

Татулықтың талбесiгi болған Қазақстан келешекке үлкен сенiммен аяқ басты.

Сондықтан, 1 наурыз күнi тек ҚХА туған күнi ғана емес, бұл бүкiл халқымыз үшiн ырыс пен

ынтымақ күнi болып отыр", - дедi ол.



Депутат мажилиса парламента РК Ахмет Мурадов на пресс-конференции СЦК заявил,

что это общенациональный праздник для тех, кто чувствует себя сыном своего отечества.

«Этот указ родился на базе того, что все-таки нужно было как-то отразить отчаяния тех, кто

хотел бы выразить свои чувства по отношению к земле, народу, государству, лидеру нации.

Какие опорные точки в этой идее я вижу? Мы говорим «священная земля казахов». Когда

об этом говорит казах, всѐ понятно, всѐ быстро переводится и всем понятно. Но когда я,

чеченец, об этом говорю надо разъяснить, почему она стала священной. В казахской земле

покоится один чеченский народ, одно поколение этого народа, могилы по всему Казахстану,

кладбища целые до сих пор обнаруживаются и до сих пор обустраиваются. В нашей среде,

в религиозной, в любой конфессии память тем, кто ушел и к местам, где они покоятся,

становится священной. Конечно же, посещая эти места, начинаешь думать о том, где ты и

рядом с кем, как это было. Тут же возникают картинки из тех лет, о которых говорят

старшие, пережившие этот ужас», – сказал Мурадов.

«Один из примеров, который уже наверняка известен, но я хочу напомнить – после

восстановления Чечено-Ингушской Республики в 1956-1957 годах очень много людей

выехало обратно на Кавказ и один из них, уезжая с собой, забрал горсть казахской земли.

На вопрос: «зачем она тебе?» он сказал: «Я с собой увожу тепло этой земли и хочу, чтобы в

мою могилу ее высыпали, чтобы я чувствовал его даже там». Потому эта сопричастность,

духовная и ментальная, делает чувства безмерными, безграничными и искренними», -

добавил он.



От всей души поздравляю вас с Днем благодарности! Этот замечательный

праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел

особый смысл и глубокую символику. Его ценности олицетворяют прочные

традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа", -

говорится сообщении Президента, опубликованном на сайте Акорды.

"Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и

подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости с большим багажом

достижений в социально-экономическом развитии и на международной

арене. Наши граждане вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление

мира и согласия на благословенной казахской земле



Назарларыңызға рахмет!


