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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

АҚСУ АУДАНЫ ӘКІМІ Е.БАЗАРХАНОВТЫҢ АУДАН ХАЛҚЫ АЛДЫНДАҒЫ 
ЕСЕБІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ КЕЗДЕСУ КЕСТЕСІ

20
Бейсенбі

Қарашілік а/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ. 10.00 

____

Азаматтарды 
қабылдау, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

Сағ. 11.00 

Б. Сырттанов а/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.15.00

_____

Азаматтарды 
қабылдау, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

Сағ.16.00 

21
Жұма

Ойтоған а/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ. 10.00 

_____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ. 11.00

Қаракөз а/о,
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
,Сағ.15.00 

_____

Азаматтарды қабылдау 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.16.00 

24
Дүйсенбі

Жаңалық а/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ. 10.00 

_____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
 Сағ. 11.00 

Ақсу а/о, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

Сағ.15.00 

___

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.16.00 

25
Сейсенбі

Суықсай а/о,
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ. 10.00 

_____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ. 11.00 

Арасан а/о, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

Сағ.15.00 

_____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.16.00 

26
Сәрсенбі

Қапал а/о,
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.10.00 

_____

Азаматтарды 
қабылдау, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

Сағ.11.00 

Көшкентал а/о, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.15.00 

_____

Азаматтарды 
қабылдау, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

Сағ.16.00 

27
Бейсенбі

Қарасу а/о, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.10.00 

_____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.11.00 

Есеболатов а/о 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.15.00 

_____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.16.00 

28
Жұма

Молалы а/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.10.00 

____

Азаматтарды 
қабылдау, 

(Facebook, Instagram, 
Whatsapp)
Сағ.11.00 

Қызылағаш а/о, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.15.00 

_____

Азаматтарды 
қабылдау, 

(Facebook, Instagram, 
Whatsapp)
Сағ.16.00 

31
Дүйсенбі

Егиісу а/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.10.00 

_____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.11.00 

Матай а/о,
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.15.00 

_____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.16.00 

1
Сейсенбі

Қорытынды есеп - 
аудандық қоғамдық кеңес 

алдында  
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.10.00 

Жансүгіров а/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.15.00 

____

Азаматтарды қабылдау, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
Сағ.16.00 

3
Бейсенбі

Азаматтарды 
қабылдау күні,

 (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

Сағ.10.00 

Әкімшілік-
аумақтық 

бірліктің әкімі

Базарханов 
Есім 

Сейілханұлы

Аппарат басшысы        С.Жакупов

қаңтар

ГРАФИК ОТЧЕТНЫХ ВСТРЕЧ АКИМА АКСУСКОГО РАЙОНА Е.БАЗАРХАНОВА 
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ В 2022 ГОДУ

20
четверг

Карашиликский с/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч.

____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
11.00 ч.

Сырттановский с/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
15.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
16.00 ч.

21
пятница

Ойтоганский с/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч

_____

Прием граждан, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

11.00 ч.

Каракозский с/о,
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
,15.00 ч.

_____

Прием граждан (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

16.00 ч.

24
понедельник

Жаналыкский с/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч.

_____

Прием граждан, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

11.00 ч.

Аксуский с/о, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

15.00 ч.

___

Прием граждан, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

16.00 ч.

25
вторник

Суыксайский с/о,
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч.

_____

Прием граждан, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

11.00 ч.

Арасанский с/о, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

15.00 ч.

_____

Прием граждан, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

16.00 ч.

26
среда

Капальский с/о,
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
11.00 ч.

Кошкентальский с/о, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
15.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
16.00 ч.

27
четверг

Карасуский с/о, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
11.00 ч.

Есеболатовский 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
15.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
16.00 ч.

28
пятница

Молалинский с/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч.

____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
11.00 ч.

Кызылагашский с/о, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
15.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
16.00 ч.

31
понедельник

Егинсуский с/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
11.00 ч.

Матайский с/о,
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
15.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
16.00 ч.

1
вторник

Итоговый отчет –перед 
общественном советом 

района  
 (Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
10.00 ч.

Жансугуровский с/о,
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
15.00 ч.

____

Прием граждан, 
(Facebook, Instagram, 

Whatsapp)
16.00 ч.

Аким админи-
стративно- тер-
риториальной 

единицы

Аксуский

Базарханов 
Есим 

Сеилханович

Руководитель аппарата                                                     С.Жакупов

январь

ақпан

4
Жұма

Қорытынды есеп -  
 (Facebook, 

Instagram, Whatsapp)
Сағ.10.00 

_____

Азаматтарды 
қабылдау, (Facebook, 
Instagram, Whatsapp)

Сағ.11.00 

февраль

3
четверг

Единый день приема 
граждан,

 (Facebook, Instagram, 
Whatsapp)

10.00 ч.

4
пятница

Итоговый отчет -  
 (Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp)

10.00 ч.

_____

Прием граждан, 
(Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp)

11.00 ч.

Құрметті аудан тұрғындары,   жер-
лестер!

Ел аумағында  5 қаңтардан бастап орын 
алған жаппай тәртіпсіздікке байланысты 
төтенше жағдай жарияланған болатын.   
Террористік актілер салдарыннан қаза 
тапқан марқұмдардың, ел тыныштығын 
күзету барысында опат болған әскерилердің 
туған-туыстарына қайғырып көңіл айтамын. 
Осы күрделі кезеңде аудан тұрғындарының 
өмірі мен мүліктерінің қауіпсіздігін сақтауда 
белсенді  әрекет еткен аудан тұрғындарына 
өз алғысымды білдіремін.

Қазіргі уақытта ауданда қоғамдық сая-
си ахуал тұрақты, әлеуметтік нысан-
дар қалыпты режимде жұмыс істеуде, 
тұрғындарды жылу, су және электрмен 
қамтамасыз ету тұрақты қызмет көрсетуде.  

Әлеуметтік азық - түлік қоры жеткілікті. Жа-
нар - жағармай құю бекеттеріне бензин, со-
лярка жақын күндері жеткізілетін болады. 
Тұрғындардан түсіністік танытуларыңызды 
сұраймын. Аудан кәсіпкерлері азық-
түлік бағаларын негізсіз қымбаттатпауға 
шақырамын.

Ақсулық ағайын!
Қиын сәтте бір - бірімізге демеу болып, 

қолдау көрсетейік! Талдықорған қаласынан 
І.Жансүгіров ауылына кіре беріс күре жолға 
блок - бекет орнатылды. Баршаңызды  
түсіністік танытып, қызметкерлер тара-
пынан қойылған талаптарды орындауға 
шақырамын.  

Төтенше жағдай режиміне байланысты 
сағат кешкі: 20-00 ден таңғы 7-00-ге дейін 
комменданттық сағат. Бұл уақытта үйден 
шығуға, көшеде жүруге тиым салынған. 

Біздің күшіміз - бірлікте! Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын!

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, "Nur Otan" партиясы Ақсу 

аудандық филиалының төрағасы.

БІЗДІҢ КҮШІМІЗ - 
БІРЛІКТЕ!



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ14 қаңтар 2022 жыл

 Ақсу аудандық мәслихатының хатшысы 
Б.Сүлейменовтың 2021 жылы мәслихаттың қызметін 

ұйымдастыру жұмысы туралы Есебі
Құрметті қауым, құрметті депутаттар!
Қазақстан Республикасының 

«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңының 8 
бабының 1-1 тармағында «Мәслихаттар 
жылына кемінде бір рет халық алдында 
мәслихаттың атқарған жұмысы, оның 
тұрақты комиссияларының қызметі тура-
лы есеп береді. Мәслихат депутаттары 
Қазақстан Республикасының заңдарына 
сәйкес халық алдында жауапты бола-
ды» — деп көрсетілген. 

Осы заң талаптарына сәйкес  
әзірленген баяндаманы назарларыңызға 
ұсынамын.

Ауданымыздың жергілікті өкілді 
органы, Ақсу аудандық мәслихаты 
өз қызметінде еліміздің Конститу-
циясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін 
- өзі басқару туралы» Заңын және де 
басқа заңнамалық актілерін, аудандық 
мәслихаттың регламентін басшылыққа 
алып, жұмысын абыроймен атқаруда.

Биылғы жылдың 10 қаңтарында өткен 
Қазақстан Республикасының Парла-
мент және мәслихат депутаттарының 
сайлауы еліміз үшін маңызды саяси 
қадам болды. Осы додаға саяси партия-
лар еліміздегі демократияны, қоғамдық 
ықпалдастықты нығайту мен даму бары-
сына бағытталған тың бағдарламаларын 
ұсынуы, жаңа кезең алдында тұрған 
еліміз үшін тың серпін берді. Сондықтан 
халық қалаулысы үшін - халық мүддесін 
қорғау, сенім үдесінен шыға білу өте жау-
апты да сауапты іс.

Бұл ретте Ақсу аудандық 
мәслихатының 7-ші шақырылымындағы 
депутаттар корпусына 12 беделді, елге 
сыйлы, қоғам мүддесіне жаны ашитын 
азаматтар топтасқанын айта кету керек. 
Олардың сапалық құрамына тоқталсақ, 
8-і ер, 4–і әйел, 11-і жоғары білімі, 1-і  ар-
наулы орта білімді.   

10 депутат «Nur Otan» партиясынан, 
1 депутат – «Ауыл» партиясынан, 1 де-
путат – «Қазақстан халық партиясынан» 
сайланды.  

Биылғы сайланған 12 депутаттың 
ішінде 7 депутат алдыңғы 6 
шақырылымның депутаттары.

Әр саланы қамтыған депутаттардың 
орта жасы – 46. Ең жас депутатымыз – 
29 жаста. 

Қазіргі кезде сайлау округтері 
болмағандықтан, аудан аумағы депу-
таттар арасында  ауылдық округтер мен 
елді мекендер бойынша учаскелерге 
бөліп, оларға жауапты депутаттарды 
белгіледік. Барлығы 10 учаске болды.

Мәслихат қызметінің негізгі ныса-
ны – сессия болып табылады. Елдегі 
карантин жағдайына байланысты 
сессиялардың басым көпшілігі онлайн, 
ZOOM форматында, тек кезекті сессия-
лар  санитарлық талаптарды сақтап оты-
рып офлайн өткізілді.

Барлығы 2021 жылы 18 сессия өткізілді. 
Ұйымдастыру сессиясы – 1 рет, кезекті  
сессия – 4 рет, кезектен тыс сессия – 
13 рет өткізілді. Сессияларда – 70-тен 
астам мәселелер қаралып, оның ішінде 
жоспарлы – 5, нормативтік - құқықтық 
актілер – 11, бюджетке өзгерістер – 8 рет, 
комиссия құрамдарына өзгерістер енгізу  
- 9 рет қаралды.

Мәслихат депутаттарының қызметі – 
аудан аумағында мемлекет саясатын 
пәрменді түрде жүргізуге, ауданның 
әлеуметтік-экономикалық жоспарларын 
жүзеге асыруға, халықтың әл - ауқатын 
жақсартуға байланысты шаралардың 
атқарылуына  бағытталған. 

Нақтырақ айтқанда, аудан халқының 
әлеуметтік - экономикалық жағдайын 
дамытуға бағытталған бағдарламаларды 
бекіту, олардың орындалуы туралы 
есептерді қарау және аудан бюджеті 
мен оның орындалуын бекітіп, бөлінген 
қаржылардың тиімді пайдалануын 
қадағалап отыру болып табылады.

Мәслихат депутаттары өз қызметінде 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы  
Тоқаевтың «Халық бірлігі және жүйелі ре-
формалар - ел өркендуінің берік негізі» 
атты Жолдауында көтерілген қоғам игілігі 
үшін сындарлы саясат жүргізіп келе 
жатқан басқа да саяси партиялармен 
және қозғалыстармен ынтымақтастықта 

жұмыс істеу, әлеуметтік және этникалық 
топтар арасындағы келісімді нығайта түсу 
бағытында да жұмыстар жүргізіп келеді. 

Шағын және орта бизнестің дамуына, 
салық базасын құрып, жергілікті бюджеттің 
нығаюына өз үлестерін қосуда. 

Мәслихат сессияларында аудан 
аумағын дамыту бағдарламалары, 
ауданның экономикалық және әлеуметтік 
даму жоспарлары, аудан әкімінің, 
ауылдық округ әкімдерінің, аудандық 
бөлім басшыларының есептері, атқарушы 
органдардың нормативтік құқықтық 
актілері бекітіліп, әлеуметтік сипаттағы 
шешімдер қабылданып және өзге де 
өзекті мәселелер шешілуде. 

Ақсу ауданының әкімі Е.Базархановтың 
өзіне жүктелген қызметтер мен 
міндеттердің іске асырылуы туралы, 
Ақсу  ауданы әкімдігінің және Алматы об-
лысы бойынша тексеру комиссиясының 
аудан, ауылдық округтердің  бюджетінің 
атқарылуы жөніндегі есептері тыңдалды. 
Сонымен қатар Көшкентал және Егінсу 
ауылдық округтері әкімдерінің есептері 
қаралып, олар бойынша тиісті шешімдер 
қабылданды.

Аудан әкімінің және сала басшыларының 
есептеріне баға беріліп, депутаттар та-
рапынан бірқатар ұсыныстар, пікірлер 
және сын - ескертпелер айтылды. Жау-
апты лауазымды тұлғалар ұсыныс, 
пікірлер мен сын - ескертпелерге жауа-
бын беріп, олар бойынша ауданның 
даму бағдарламасына және басқа да 
іс-шаралар жоспарына сүйене отырып, 
жұмыстар атқарылатындығы жөнінде 
мәліметтер берді.

Сондай-ақ, ауданды басқару схемасы 
бекітілді және аудан әкімдігі жанындағы 
консультативтік - кеңесші органдардың 
құрамын келісу мәселелері бойынша 9 
шешім қабылданды. Елді - мекендердің 
көше атауларына өзгерістер енгізу үшін 
аудан әкімдігімен бірлескен 1 шешім 
қабылданды.

Аудандық мәслихаттың сессияларында 
талқыланып, бекітілген шешімдер ішінде 
атап өтсек, ол әрине аудандық бюджетке 
өзгерістер енгізу мәселелері. 2020 жыл 
ішінде аудан бюджетіне 5 рет өзгерістер 
және аудан әкімінің Қаулыларымен 7 рет 
түзетулер жасалды. 2021 жылы аудандық 
бюджет 4 рет, ауылдық округ бюджеттеріне 
4 рет өзгерістер енгізілді.

Биылғы жылдың 28 сәуірдегі №6-24 
Шешімімен «Ақсу ауданының 2020 жылға 
арналған аудандық бюджетінің атқарылуы  
туралы» мәселесі жан - жақты қаралып, 
бюджеттің атқарылуы бойынша бюджет 
әкімшілеріне тиісті ұсыныстар берілді.

Атап өтетініміз ауылдық округтерде 
ауыз су, жол, әлеуметтік нысандар бой-
ынша құрылыс жұмыстарына қосымша 
қаржы сұрауға қажет ететін уақыттарда, 
өзім мәслихат хатшысы ретінде және 
әріптестерім мәселеге байланысты 
депутаттық сауалдар жолдап отырамыз. 

Биылғы жылы әлеуметтік желіде Та-
рас ауылына кіреберіс 2 км. жол және 
Қызылқайың ауылына баратын 6,5 км. жол 
бойынша тұрғындар тарапынан мәселе 
көтерілді.

Аталған сұрақ бойынша аудан әкімі Есім 
Сейілханұлымен бірлесе отырып, өзімнің 
атымнан облыстық мәслихатқа, облыс 

әкімінің орынбасары Тұяқовқа және тиісті 
басқармаларға депутаттық сауал хат 
жолдап, нәтижесінде бюджеттен Тарас 
ауылына 51 млн. қаражат, Қызылқайың 
ауылына 168 млн. теңге бөлініп, нысандар 
толығымен пайдалануға берілді.

Сонымен қатар Жансүгіров ауы-
лы, Маманұлы көшесі бойынша электр 
энергиясының өшуіне байланысты 
тұрғындар тарапынан жиі шағымдар ай-
тылатын.

Бұл мәселе Ақсу аудандық 
мәслихатының «Экономикалық және 
аймақтық даму, өндіріс салалары, 
аграрлық – экологиялық кәсіпкерлік, 
коммуналдық қызмет мәселелері жөнін-
дегі тұрақты комиссиясында қаралып,  
Алматы облысының энергетика және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасына депутаттық хат жолда-
нып, нәтижесінде 11 млн. жобаға бөлініп, 
жұмыстар жақын арада жүргізіледі. 

Сондай осындай сипаттағы Жансүгіров 
ауылының 6–шы электр желісі мен Үлгілі 
ауылының электр жүйелерінің жөндеу 
жұмыстары мәслихаттың бақылауында 
болады.

Аудан бойынша өзекті мәселелер тізбесі 
облыстық атқарушы органдарына жолдан-
ды.

Тізбеге Ақсу ауданы, Енбек ауылындағы 
Қарасу негізігі орта мектебінің спорт 
залының еденін ауыстыру және жер ас-
ты суларды құрғату, Жансүгіров – Ма-
тай облыстық маңыздағы тас жолы 98 
шақырымды күрделі жөндеу, аудандық 
ауруханаға компьютерлік томограф алу ту-
ралы, «Бүйен» су қоймасының құжаттарын 
реттеу және республикалық жоспарларға 
енгізу, Сағабүйен – Қарашілік тас жолын 
жөндеу, Қапал ауылының туризм нысан-
дарын «Тамшыбұлақ» орталығының жо-
балау құжаттарына қаржы бөлу болатын.

Қазіргі уақытта Ақсу ауданы, Енбек 
ауылындағы Қарасу негізгі орта мектебі 
спорт залға жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 
спорт залға - 27 млн. теңге бөлініп игерілді. 
Дәрізге (дренаж) жұмыстарына жобалау 
сметалық жұмыстарға қосымша қаражат 
облыстық бюджеттен сұралып отыр. 

Жансүгіров - Матай облыстық 
маңыздағы тас жолының 1 млрд. 68 млн. 
теңге жобасына құжаттары толығымен 
дайын болды, қаржыны келесі 2022 жылы 
бөлу жоспарлануда. 

Сағабүйен – Қарашілік тас жолының 
құжаттары толығымен дайын болды, 2023 
жылға жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

«Бүйен» су қоймасының құжаттары 
әділет органдарына тіркелді және 
Ауылшаруашылығы Министрлігінің су 
қоймалары тізбесіне енді.

Сонымен бірге жыл басынан бері ар-
найы мемлекеттік органдарға туындаған 
мәселелерді шешу жөніндегі 12 мәселе 
қамтылған депутаттық сауал жолданған 
болса, оның 5 облыстық деңгейдегі меке-
мелерге жіберілді.

Тұрақты комиссиялардың қызметі 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару 
туралы» Заңдарына және аудандық 
мәслихаттың Регламенті мен жұмыс  жос-
парына сәйкес жүзеге асырылады.

Аудандық мәслихат жоспарлы негізде 
талқылауға жатқызылған мәселелердің 
толыққанды дайындалуына басты көңіл 
бөледі. Мәселелерді кеңінен зерттеу 
мақсатында депутаттардан және аппа-
рат қызметкерлерінен жұмысшы топтар 
құрылып, елді - мекендерге, тиісті мекеме-
лерге шығып, іс жағдайына талдау жаса-
лады. Қажеттілікке қарай, тұрғындар мен 
жиын - кездесулер өткізу тәжірибесі де 
пайдаланылады. 

Дайындалған анықтамалық құжаттар, 
ұсыныс-пікірлер, шешім - қаулылар жоба-
лары алдын - ала мәслихат сессиясына, 
аудан әкіміне және округтер әкімдеріне, 
тиісті бөлімдер мен мекемелер басшы-
ларына беріледі. Сессиялар жұмысы 
мен тұрақты комиссиялар отырыстары-
на қажетті саналатын көпшілік қауым 
шақырылады. Талқыланған мәселелер 
бойынша қабылданған шешімдер 
мен қаулылар қадағалауға қойылып, 
көрсетілген мерзімдерде орындалу бары-
сы тексеріліп отырылады. Қажеттілігіне 
қарай, жауапты орындаушылардың 
есептері де тыңдалады.

2021 жылдың 24 ақпан күні 
«Экономикалық және аймақтық даму, 

өндірістік салалары, аграрлық – 
экологиялық, кәсіпкерлік, коммуналдық 
қызмет мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссия» отырысында «Ақсу 
ауданының ауылшаруашылығы 
бөлімі мемлекеттік мекемесінің 2021 
жылғы көктемгі-далалық жұмыстарға 
дайындығы жөніндегі жұмысы туралы» 
және «Ақсу ауданында қысқы кезеңде 
автожолдардағы қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету және жолдардың жұмыс істеуі тура-
лы» мәселелері қаралды.

Бірінші мәселе бойынша аудандық 
ауылшаруашылығы бөлімінің бас-
шысы А.С.Қасымов баяндама жа-
сады. Есеп соңында егістік себу 
жұмыстарын белгіленген мерзімінде 
аяқталуын қамтамасыз ету, көктемгі-
далалық жұмыстарға дайындығы 
жөніндегі жұмысы күшейтіп, 5 жылға 
ауылшаруашылығы саласына кешенді 
жоспар жасалуы міндеттелді. Бұл 
маңызды құжат болғандықтан, осы 
кешенді жоспарды дұрыс жоспарлануы 
қажет. 

Екінші мәселе бойынша аудандық ав-
томобиль жолдар бөлімінің басшысы 
Ж.Бейсебаевтың есебі тыңдалып, авто-
мобиль жолдарын қысқы күтуде, пайда-
лану кезінде, қауіпсіз жол жүрісін және 
жолдың жайлы тұтынушы қасиеттерін 
қамтамасыз ету сұралды. 

Сол сияқты жоспарға сәйкес аталған 
комиссия отырысында «Ақсу ауданын-
да су ресурстарын пайдалану және 
үнемдеу жағдайы» туралы «Қазсушар» 
аудандық өндірістік бөлімшесінің 
басшысы А.Нұргелдиннің есебі 
тыңдалып, қолданымдағы «Қазақстан 
Республикасының Су Кодексі» та-
лаптарына сай, 2021 жылы канал-
дар  мен тоғандарды жөндеу бойынша 
жоспарланған жұмыстарды уақытылы, 
әрі сапалы аяқталуына назар бөлінуі 
және егістікті суғару науқанында сумен 
толық қамтамасыз ету үшін  «Қазсушар» 
мекемесі бойынша кестемен суғару 
мәселесін жүйелі түрде енгізу ұсынылды. 

Комиссия отырысында «Ақсу 
ауданындағы 2020-2021 жж. жылу 
маусымының қорытындысы және 
2021-2022 жж. тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық нысандарының қысқы 
жағдайдағы жұмысқа дайындығы» 
туралы «Ақсу ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы және 
тұрғын инспекциясы бөлімінің» басшысы 
Ж.Б.Бейсебаевтың есебі тыңдалып,тиісті 
жұмыстар атқарылды.

«Техногендік және табиғи төтенше 
жағдайларды алдын алу және жою 
бойынша Төтенше жағдай қызметінің 
жұмысы туралы» мәселесі бойынша 
«Ақсу ауданының  төтенше жағдайлар 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас-
шысы м.а. Т.Зейнолданов хабарлама 
жасады. Хабарлама соңында елді - 
мекендерді су басу, қар көшкіні, селден 
алдын - алу, шаруашылық объектілерді 
қорғау, ауылдық округтер мекеме 
қызметкерлерін және жедел әрекет 
ететін ерікті жасақтарды өртке қарсы 
жеке қорғау құрал - жабдықтарымен 
қамтамасыз ету т.б. тапсырмалары 
берілді. Аудандық төтенше жағдайлар ко-
миссиясы төрағасының орынбасары, ау-
дан әкімінің орынбасары  С.Құсмолдинге 
бақылауды күшейту ұсынылды.

Аудандық мәслихаттың «Бюджет, 
әлеуметтік – мәдениет салалары, жастар 
саясаты, заңдылық және құқық қорғау 
мәселелері жөніндегі тұрақты комис-
сиясы 2021 жылы «Ақсу  ауданындағы 
«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру туралы», 
«Ақсу ауданындағы қысқы спорт түрлерін 
дамыту туралы», «Ақсу ауданының 
2020 жылға арналған  бюджетінің 
атқарылуы туралы», «Ақсу ауданында 
жастар саясатын жүзеге асыру бойынша 
атқарылған іс- шаралар туралы», «Ақсу 
ауданындағы әлеуметтік жағдайы төмен 
топтарын қолдау, мүгедектерді оңалту 
және жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды 
әлеуметке бейімдеу бойынша шаралары 
туралы, «Ақсу ауданының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің 2021 жылға 
арналған қаржыландыру жоспарына 
сәйкес бюджеттік қаражаттың тиімді 
пайдаланылуы туралы», «2022 - 2024 
жылдарға арналған аудандық бюджеттің 
жобасы туралы» мәселелерін қарап, 
тиісті Қаулыларын қабылдады.

Аудандық мәслихаттың 2021 жылы 
мәслихат сессияларында - 7, тұрақты 
комиссиялар отырыстарында - 14 
мәселенің қаралуы жоспарланып, 
қаралды. Ұйымдастырушылық сес-
сия өткен күннен бастап әлеуметтік 
желілерде мәслихаттың парақшалары 
ашылды. 

Бүгінгі күні Инстаграм парақшасында 
- 50, Фейсбук парақшасында – 
5000 оқырман тіркелген. Ашылған 

/Ақсу ауданының мәслихатының хатшысы 2021 жылғы 28 желтоқсан күні 
Ақсу аудандық мәслихатының кезекті ХVII сессиясында есеп берді/



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ14 қаңтар 2022 жыл

 Ақсу аудандық мәслихатының 
хатшысы Б.Сүлейменовтың 2021 

жылы мәслихаттың қызметін 
ұйымдастыру жұмысы туралы Есебі

парақшаларда 201 жарияла-
ным жасалды. Бұл бағыттағы 
жұмыстың мақсаты – ақпаратты 
тұрғындарға жедел және тиімді 
түрде жеткізіп отыру. Алдағы 
уақытта оқырмандар санын 
одан әрі көбейтеміз. 

Жергілікті ақпарат 
құралдарымен де байла-
ныс орнатылған. Соның 
нәтижесінде бүгінгі күні 
аудандық мәслихаттың қызметі 
туралы 6 мақала жарық көрді. 

Мәслихаттың ресми сайтына 
да тиісті ақпарат беріліп отыра-
ды. 

Мәслихат депутаттарының 
азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдау кестесі 
бекітіліп, әлеуметтік желілерге 
салынады. Есепті кезең 
ішінде «Nur Otan» партиясы 
Ақсу аудандық филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесінде 
депутаттардың 2021 жылдың  12 
айында 41 қабылдау жүргізіліп, 
18 өтініш оңтайлы шешімдерін 
тапты, қабылдаулар өткізілді. 

Сонымен қатар депу-
таттар канвассинг, экс-
промт кездесулерді өткізіп, 
тікелей эфирде Сайлау-
алды бағдарламаның Жол 
картасындағы бекітілген 
көрсеткіштердің орындалуы ту-
ралы түсіндіреді.

Мәслихат депутатта-
ры, азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдап 
қоймай, өздерінің бекітілген 
учаскелерінің тұрғындарымен 
де үнемі кездесіп отырады. 

Жалпы, есепті кезең ішінде 
мәслихат депутаттарының 
ауылдық округтері 
тұрғындарымен 45 кездесулері 
ұйымдастырылды.

Сонымен қатар мәслихат 
депутаттары ауданның 
әлеуметт і к - э к ономик алық 
өміріне аудан әкімдігі жанында 
құрылған 6 ведомоствоаралық 
комиссиялар арқылы да атса-
лысып келеді. 

" Қ а з а қ с т а н 
Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін 
- өзі басқару туралы" Заңының 
21-3-бабына сәйкес мәслихат 
депутаттарының біліктілігін 
арттыру мақсатында аудандық 
мәслихаттың 5 депутаты 
Қазақстан Республикасы Пар-
ламентаризм академиясы-
нан оқудан өтіп, сертификат-
тарын алды. Сонымен қатар 
"Нұр Отан" партиясының он-
лайн оқыту семинарларына  
қатысуда.

Биылғы жылы ел 
Тәуелсіздігіне 30 жыл толды. 
Осыған орай, 1 наурыздан бас-
тап Ақсу аудандық мәслихаты 
«Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
– 30 игі  іс шара» жобасына, 
«1 наурыз – Алғыс айту күні», 
«8 наурыз – Халықаралық 
Әйелдер күні» мерекелерде 
барлық әлеуметтік топтардағы 
азаматтарға құттықтаулар жол-
дап, қайырымдылық шарала-
рын өткізілді. 

Сондай-ақ, Наурыз мерекесі 
қарсаңында, мәслихат депу-
таттары  «Ағаш егу – сауап-
ты іс» іс-шара аясында ау-
дан бойынша мекеме мен 
кәсіпорын ұжымдарына Үндеу 
жариялап, ағаш егу және 
қайырылымдылық жұмыстарын 
жүргізді. 

Республикалық «Мектепке 
жол» акциясында 12 депутат 14 
балаға 480 мың теңгеге сабаққа 
қажетті оқу - құралдарын тар-
ту етті. Құрбан айт мерекесіне 
қайырымдылыққа мұқтаж 11 от-
басына көмек көрсетілді.

Сол сияқты «Nur Otan» 
партиясының «Дәрігерлерге 
мың алғыс!» акциясына, "Оқуға 
құштар мектеп"  акциясына 
депутаттар қатысып, кітаптар  
тарту етіп, оқушыларға қуаныш 
сыйлады. 

"30 Игі істер" күні бойын-
ша «Шапағат керуені» және 
"Ардагерлерді ардақтайық" жо-
басы арқылы зейнеткерлерге, 
жалғыз басты адамдарға жанды 
көмек көрсетілді. 

Сонымен қатар аудандағы 
«Ауыл», «Қазақстан халық пар-
тиясы» атынан сайланған де-
путаттарымыз белсенді түрде 
қайырымдылық акцияларына 
қатысты.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай, 
мүмкіндігі шектеулі жандарға 
және аз қамтылған отбасыларға 
арналған «Ризашылық» 
қайырымдылық акциясында 
өзімнің бастамаммен 7 тонна 
көмір алынып берілді.

Қ а й ы р ы м д ы л ы қ 
шараларының қара шаңырағы 
аталған аудандық мәслихат 
осындай игі шараларды 
жалғастырмақ. Жалпы 2021 
жылғы қайырымдылық іс-
шараларына 2 млн. теңгеден 
астам қаражат жұмсалды.

Аудандық мәслихат аппарат 
қызметкерлерінің саны - 5 адам.  
Аппарат жұмысы аудандық 
мәслихаттың регламентіне 
сәйкес атқарылады. Аудандық 
мәслихатқа түскен арыз –
шағымдар уақытында қаралып 
тұрады. 2021 жылдың 12 ай-
ында мәслихат хатшысында 78 
адам қабылдауда болды, тиісті 
түсініктемелер беріліп, жауапта-
ры уақытылы берілді. 

Тиісті облыстық және  
аудандық мемлекеттік орган-
дардан, жеке тұлғалардан 
мәслихат аппаратына 243 хат 
түсіп, олар бойынша тиісті 
жұмыстар атқарылып, жау-
аптары берілді. Сол сияқты 
аудандық мәслихаттан 105 
құжат шығысталып, ақпараттар 
берілді.

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың барша мемлекеттік 
құрылымдарға қойып 
отырған талаптарының бірі - 
жұртшылықпен байланыстың 
ашықтығы. 

Бұл жөнінде «Сындарлы 
қоғамдық диалог - Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» Жолдауында халықпен 
тиімді кері байланыс орнатуды 
ерекше атап көрсеткен болатын. 

Осы орайда сайлаушылармен 
тиімді байланыстың заманауи 
озық әдістерін қолдана отырып, 
ашықтықты қамтамасыз ету - 
уақыт талабы деп санаймын. 

Аудандық мәслихат 
әлеуметтік желілерде және 
аудандық «Ақсу өңірі» газетімен 
тығыз байланыста жұмыс 
істеуде. Мәслихат қызметіне 
байланысты ресми құжаттар 
жарияланып, депутаттық 
жұмыстар туралы мақалалар 
жарияланып тұрады. 

Аудандық мәслихат де-
путаттары жергілікті билік 
органдарымен бірлесе ау-
дан көлемінде туындаған 
мәселелерді уақытылы шешу,  
депутаттардың сайлауалды 
бағдарламаларын орындау, 
олардың депутаттық міндетте-
рін адал, жоғары біліктілікпен 
атқаруға жәрдемдесіп, аудан 
халқының тұрмыс деңгейін одан 
әрі жақсарту бағытында іс - ша-
ралар қабылдайтын болады.

/Ақсу ауданының мәслихатының хатшысы 
2021 жылғы 28 желтоқсан күні Ақсу аудандық 

мәслихатының кезекті ХVII сессиясында 
есеп берді/

«Nur Otan» партиясы
Алматы облыстық  филиалы Саяси кеңес Бюросының

2021 жылғы 19 қараша № 044 РQ қаулысымен бекітілген
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ АЛМАТЫ  ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ 

БӨЛМЕСІНДЕ ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖЕКЕ 
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ 

№
п/п
1

Депутаттың 
аты - жөні 

ТЫНЫШБАЕВ
Берік Тынышбайұлы 

 

Қабылдау күні

15.02.2022 ж.
14.04.2022 ж.
14.07.2022 ж.
11.11.2022 ж.

Қабылдау өтетін мекен-жай, 
қабылдау уақыты

4 қабылдау – 
Ақсу аудандық партия филиалында 

Сағ.11.00-12.00

Аудандық партия филиалы                                                                                                 
                                                                                  Саяси кеңес Бюросының 2021 жылғы  19 қараша

                №032 PQ қаулысымен бекітілген
 «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ АҚСУ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ 

БӨЛМЕСІНДЕ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖЕКЕ 
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ 

Депутаттардың 
аты-жөні 

ДӘУЛЕТБЕКОВА
Күләйхан Тұрсынбекқызы

СҮЛЕЙМЕНОВ
Бейбіт Жаңылысұлы 

ЕСТІБАЕВ
Марат Дәулетұлы

ИБРАЙМОВА
Рахат Нығметбекқызы

САМБЕТОВ
Эльдар Ермолдаұлы

ҚҰРЫМБАЙ
Байқадам Болатұлы

ӘБДРАХМАНОВ
Қайрат Сәкенұлы

ҚҰЛШАНОВ
Балташ

ЕРМҰХАМБЕТОВА Сағадат 
Тлектесқызы

КАДЕНОВ
Арман Манапұлы

Қабылдау күні

16.02.2022 ж.
20.05.2022 ж.
06.09.2022 ж.
02.12.2022 ж.

11.01.2022 ж.
27.05.2022 ж.
16.09.2022 ж.
08.12.2022ж.

13.01.2022 ж.
03.06.2022 ж.
26.09.2022 ж.
13.12.2022 ж.

18.01.2022 ж.
01.04.2022 ж.
23.09.2022 ж
15.12.2022 ж.

21.01.2022 ж.
08.04.2022 ж.
24.06.2022 ж.
30.09.2022 ж.

31.01.2022 ж.
15.04.2022 ж.
01.07.2022 ж.
04.10.2022 ж.

04.02.2022 ж.
19.04.2022 ж.
08.07.2022 ж.
14.10.2022 ж.

11.02.2022 ж.
22.04.2022 ж.
22.07.2022 ж.
21.10.2022 ж.

18.02.2022 ж.
29.04.2022 ж.
02.08.2022 ж.
04.11.2022 ж.

25.02.2022 ж.
06.05.2022 ж.
16.08.2022 ж.
18.11.2022 ж.

Қабылдау өтетін мекен-жай, 
қабылдау уақыты

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

  сағ. 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ. 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ. 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

  сағ.11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

  сағ.11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

  сағ .11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

  сағ. 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

  сағ. 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

  сағ. 11.00-12.00

Аудандық партия филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлмесі

сағ.11.00-12.00

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Бекітемін»
«Nur Otan» партиясы Ақсу

аудандық филиалының төрағасы,
аудан әкімі,

Е.Базарханов
"      "                                     2021 жыл

"NUR OTAN" ПАРТИЯСЫ АҚСУ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫ ТӨРАҒАСЫ, АУДАН ӘКІМІ ЖӘНЕ 
ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН КОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ БӨЛМЕСІНДЕГІ 

АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
Аты-жөні

БАЗАРХАНОВ 
Есім

Сейілханұлы

САБЫРБАЕВ
Амандос
Ақышұлы

ЕСЖАНОВ
Ғазиз 

Отарбайұлы

ҚҰСМОЛДИН
Серік

Әділбекұлы

Лауазымы

Ақсу ауданының
әкімі, аудандық

партия
филиалының 

төрағасы

Ақсу ауданы
акімінің

орынбасары

Ақсу ауданы
әкімінің

орынбасары

Ақсу ауданы 
әкімінің орынба-

сары

Қабылдау мерзімі

17.02.2022 ж
09.06.2022 ж
17.08.2022 ж
16.11.2022 ж

Сағат: 10.00-12.00

01.02.2022 ж
19.05.2022 ж
03.08.2022 ж 
05.10.2022 ж

Сағат 10.00-12.00

30.03.2022 ж
22.06.2022 ж
08.09.2022 ж
23.11.2022 ж

Сағат: 10.00-12.00

30.03.2022 ж.
22.06.2022 ж.
08.09.2022 ж.
23.11.2022 ж.

Сағат: 10.00-12.00

Қабылдау орны

Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 
№5 "Б", қоғамдық 

қабылдау
бөлмесі

Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 
№5, "Б" қоғамдық 

қабылдау
бөлмесі

Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 
№5, "Б" қоғамдық 

қабылдау
бөлмесі

Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 
№5"Б", қоғамдық 

қабылдау бөлмесі

Қабылдауларды 
өткізуге

жауаптылар

К.Дәулетбекова
Ж.Ерболатқызы

К.Дәулетбекова
Ж.Ерболатқызы

К.Дәулетбекова
Ж.Ерболатқызы

К.Даулетбекова
Ж.Ерболатқызы

№
п/п

1

2

3

4

«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық филиалы 
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Аталар даңқы 
асқақтар   Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ,

"Төлегетай баба" 
төсбелгісінің иегері.

Ұлықты ұлдар біліп «ұрпақтарға үлгі 
болсын» деген ниетте осы тізімді жария-
лауды жөн санадым. Ақ патша    отарлауы-
на және билігіне бағынбауға қарсы тұрған 
небір сұлтандар мен белді тұлғалар елімен 
Тәнеке, Тастанбек, Байқұтан батырларға еріп, 
Қоқан, Ташкения өлкесіне 1838 жылы бірге 
кетеді. Барлығы да жерсінбей әмбе Үйсін, 
Қоқан, Ташкения билеушілер тарабы маза 
бермегендіктен 1839-1842 жылдары түгелдей 
кері оралады. Төмендегі тізім мәліметінде 
сұлтан, би, старшина, қадырлы аталардың 
шыққан ата-тегі, шені, мекен жерлері, беделі 
қандай адамдар екендері келтірілген. Бәрі 
Тәнеке Досетұлымен тығыз қатынас жасап, 
араласқан Матай, Садыр елінің қадырлы 
адамдары мен төрелері. Тәнеке Досетұлы 
әлі күнге дәріптеліп, барынша қастерленбей 
жатқан ірі, ерек тұлғаның бірі. Бұл тізімнен 
Ақсу, Сарқан, бұрынғы Бөрлітөбе ауданы 
тұрғындары аталарын тауып, білулері мүмкін. 
Егер тізімнен аталары шықса, салауатты 
ұрпақтарына мың мәртебе иігілік.

1842 жыл. Қосымша. Сұлтан, би, старшина, 
қадырлы қазақтарға ақ патшадан қатаң сөгіс 
беріліп, бақылауға алынғандардың атаулы 
тізімі: 

1. Әли Жедайұлы – 33 жаста. Ақылды. Бай. 
Садыр болысы, руы Анда, Мама бөлімі. 1839 
жылы болыс сайланған. Жаздығы: Ойжайлау, 
Суықжайлау, Көкжат, Қойтас, Жолды, Жүрек, 
Жамантас. Қыстауы: Балқаш көлі, Бөрлі өзені, 
Арқарлы, Қысқаш таулары.

2. Ақша Ханқожин – би, 61 жаста. Орташа. 
Садыр болысы, руы Ақынай. 1831 жылдың 17 
маусымнан 1841 жылдың 21 қазанына дейін 
Аягөз сыртқы округінде заседатель қызметін 
атқарған. Жаздығы: Алатау тауы, қыстауы: 
Лепсі өзені бойы, Қысқаш, Көктерек. 

3. Бопа Әбілпейізұлы – сұлтан, 82 жаста. 
Балалары: Солтабай – 52 жаста, Жамантай 
– 51 жаста, Жанқабы – 52 жаста, Ақымбек 
– 52 жаста, Омар – 42 жаста, Әжі – 34 жа-
ста. Өте бай. Сыбан, Жанкөбек болысы. 
1833 жылы Анна ленталы алтын медальмен 
марапатталған. Көші: Аягөз өзенінің оңтүстігі, 
Қоңыршәулі, Ақшәулі таулары, қыстауы: 
Қарақұмның оңтүстігі, Шыңғыс тауының бөлігі.

4. Барақ Солтабайұлы – сұлтан, 34 жаста 
(1808 жылы туған). Жайлауы мен қыстауы 
атасы Бопымен бірге. Айлалы. Баласы: 
Мәмбет – 17 жаста. Бай. Жанкөбек-Сыбан 
болысы. 1845-1850 жылдары халық сайлауы-
мен болыс сайланған. 1846 жылы шекаралық 
басқарма бастығы кафтанмен марапаттаған. 
Жаздығы: Қопа, Балтақара, Көкпекті, Үшащы, 
Шақырты, Қаракол - Аягөз, Нарын, Ай өзені 
бойы, Секіртітас, Жеманигін, Теректі, Қорық, 
Қосқатын, Қорған, Үшбұлақ сайлары, қыстауы: 
Шыңғыс тауы – приказдан 100 верст.

5. Бексұлтан Ағадайұлы – сұлтан, 50 жаста. 
Өте бай. Қаракерей, Семіз-Найман болысы. 
1839 жылы болыс сайланып, бірақ бекімеген. 
Жайлауы мен қыстауы: Тоқтадан Ақсу өзеніне 
дейін, Тентек, Лепсі, Басқан өзені бойы.

1842 жыл. Аягөз сыртқы округі приказының 
сұлтаны Бексұлтан Ағадаевтың дәйектемелік 
(формулярный) хаттамасы: 1892 жылы туған, 
мұсылман. 

Аягөз сыртқы округінің аға сұлтаны болып 
1841 жылы, 23 қазанда халық қалауымен 
сайланып бекіген. Балалары: Жаманқұл – 25 
жаста, Қасым – 20 жаста, Сүлеймен – 4 жа-
ста (1838 жылы туған), Ималай – 5 жаста, 
қыздары: Кәлеку -14 жаста, Айсу – 9 жаста, 
Батима – 6 жаста.

1850 жылы Бексұлтан – 58 жаста, 
Жаманқұл – 35 жаста, Қасым – 29 жаста. 
1842-1845 жылдары Бексұлтан - аға сұлтан. 
1844 жылы 4 ақпанда Анна ленталы алтын 
медальмен марапатталған. Жайлауы: Алатау, 
Сарытолағай, Ащыбұлақ сайлары, Шыбын-
ды, Қарқаралы таулары, қыстауы: Шатыр-
бай, Мәулім, Алмалы, Жыланды, Жаманты, 
Қолқан – приказдан (Аягөзден) 350 верст.

Заседательдер: Серебряков, Үйсінбаев.
ОМА ҚР. Қ. И-374. Ж.1. І.1201. Б. 371-372. 

Түпнұсқа.
6. Байназар Тәукеұлы – старшина, 35 жа-

ста. Қарапайым, сөзшең, барымташы. 1834 
жылдан ауыл старшинасы. Садыр болы-
сы, руы Кененбай. Жайлауы: Алатау таунан 
Жамантасқа дейін. Қыстауы: Лепсі өзені, 
Қысқаш тауы, Көктерек. 

7. Баймөңке Таңатарұлы – старшина, 45 
жаста. Орта дәулетті. Садыр болысы, Қуат 
бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. Жай-
лауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жол-
ды, Жамантас, қыстауы: Лепсі өзені, Балқаш 
көлі, Арқарлы тауы, Бөрлі өзені.

8. Дәуіт Мамырханұлы – сұлтан, 51 жаста. 
Кедей. Бақы-Матай болысы, руы Байғонды. 
1831 жылы 17 маусымда болыс сайланған. 
1833 жылы Анна ленталы алтын медальмен 
марапатталған. Жайлауы: Шар, Қызылсу 
өзендері мен Көкпекті, Қалба қырлары, 
қыстауы: Жіңішке өзені, Жаңғызағаш.

9. Жалбағай Балапанұлы – старшина, 
42 жаста. Бай. Бақы-Матай болысы, руы 
Елғонды, Тілеулі бөлімі. 1834 жылдан ауыл 
старшинасы. Жайлауы: Үшбұлақ, Ерлі, 
Қызыл, Шар өзендері, Жуантөбе, Қоңыршәулі, 
Сарытау, қыстауы: Ағынықатты, Былқылдақ, 
Ережеп, Шар, Шыбынты, Даубай өзендері 
бойы, Шүршіт көл, Қаражал, Бала-Қаражал, 
Қызылжал, Тастау таулары. 

10. Ермек Қанайұлы – старшина, 42 жаста. 
Бай. Садыр болысы, руы Ниязбек, Дәулет 
бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. Жай-
лауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жазды, 
Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі өзендері, 
Балқаш көлі, Арқарлы тауы. 

11. Ердене Баймырзаұлы – старшина, 42 
жаста. Орта дәулетті. Садыр болысы, руы 
Ерші. 1839 жылдан ауыл старшинасы. Ермек 
Қанайұлымен бірге көшеді. 

12. Ибақ Жабайұлы – сұлтан, 44 жаста. Бай. 
Садыр болысы, руы Ақынай. Ақ тулы төре. 
1834 жылдың 12 шілдесінен ауыл старшина-

сы. Балалары: Қамбар – 10 жаста, Тоқтакүшік 
– 9 жаста. Шені: 1824 жылдың 6 мамырынан 8 
класс. Анна ленталы алтын медальмен, алтын 
сапты қылышпен, құрмет кафтан, бас киіммен 
марапатталған. Жайлауы: Алатау тауы мен 
бөктері, қыстауы: Лепсі өзені бойы, Қысқаш, 
Көктерек. Қыстауы: Лепсі өзені, Көктерек, 
Қаражас, Қарақа мола, Қаражан сайының орта-
сы, Алтуайт тауына дейін, Қаражиденің сол 
жағы, жаздығы: Алатау етегі, Лепсі өзенінің 
жоғарғы жағы, Темір, Ащыбұлақ, Шатырбай, 
Алмалы, Жаланаш бай, Мәулім, Наурыз-
бай, Саусақты, Құтансу, басқан суының басы, 
Аманбұлақ, Көкжат, Суықжайлау, Қаражайлау, 
Екіасты, Биесыймас, Ағынықатты өзені. 

13. Иса Нұралыұлы – сұлтан, 32 жаста. Бай. 
Қайнар-Матай-Аталық болысы, руы Қайнар 

руы. 1839 жылдан болыс. Жайлауы: Ойжайлау, 
Суықжайлау, Көкжат, Қойтас, Жолды, Жүрек, 
Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі өзені бойы, 
Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш тауы.

14. Есенғұл Найманұлы – старшина, 42 жа-
ста. Дәулетті. Садыр болысы, руы Төлеңгіт. 1839 
жылдан ауыл старшинасы. Иса Нұралыұлымен 
бірге көшеді. 

15. Қашқын Айбайұлы – старшина, 37 жаста. 
Барымташы. Орта дәулетті. Матай болысы, руы 
Есенгелді, Алтыбай бөлімі. 1834 жылдан ауыл 
старшинасы. Жайлауы: Үшбұлақ, Ерге, Қызыл 
өзендері, қыстауы Ағынықатты, Былқылдақ, Ре-
жеп, Шар, Шыбынды, Даубай өзендері. 

16. Құлыбай Байгелұлы – старшина, 42 жа-
ста. Дәулетті. Матай болысы, руы Қожамқұл, 
Батырбек бөлімі. 1834 жылдан ауыл стар-
шинасы. Жайлауы: Ағынықатты, Былқылдақ 
өзендері, Жуантөбе тауы, қыстауы: Ағынықатты, 
Ботақара, Айрықизен өзендері, Қызыладыр 
тауы. 

17. Қараш Айтарұлы – старшина, 42 жаста. 
Садыр болысы, руы Шүйе, Мама бөлімі. 1839 
жылдан ауыл старшинасы. Жайлауы: Ойжай-
лау, Суықжайлау, Қойтас, Жолды, Жүйрік, Жа-
мантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі өзендері, Балқаш 
көлі, Арқарлы, Қысқаш таулары. 

18. Құлбай Барақұлы – старшина, 32 жаста. 
Кедей. Садыр болысы, руы Түгелбай, Кенжебай 
бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. Жай-
лауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жол-
ды, Жүйрік, Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі 
өзендері, Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш тау-
лары. 

19. Қонақбай Жаманбайұлы – старшина, 42 
жаста. Садыр болысы. 1839 жылдан ауыл стар-
шинасы. Жайлауы: Ойжайлау, Суықжайлау, 
Қойтас, Жолды, Жүйрік, Жамантас, қыстауы: 
Лепсі, Бөрлі өзендері, Балқаш көлі, Арқарлы, 
Қысқаш таулары. 

20. Лекер Қазғанбетұлы – старшина, 42 жа-
ста. Бай. Садыр болысы, руы Шоға, Елдей 
бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. Жай-
лауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жол-
ды, Жүйрік, Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі 
өзендері, Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш тау-
лары.

21. Матабай Өтегенұлы – старшина, 37 жа-
ста. Дәулетті. Садыр болысы, руы Шоға, Қара 
бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. Жай-
лауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жол-
ды, Жүйрік, Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі 
өзендері, Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш тау-
лары.

22. Майкөт Баянұлы – старшина, 42 жаста. 
Садыр болысы, руы Есенғұл, Қарлығаш бөлімі. 
1839 жылдан ауыл старшинасы. Жайлауы: Ой-
жайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жолды, Жүйрік, 
Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі өзендері, 
Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш таулары.

23. Майемген Шынқожаұлы - старшина, 47 
жаста. Дәулетті. Садыр болысы, руы Түгелбай, 
Қуат бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. 
Жайлауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, 
Жолды, Жүйрік, Жамантас, қыстауы: Лепсі, 
Бөрлі өзендері, Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш 
таулары.

24. Найзабек Шынқожаұлы – старшина, 42 
жаста. Орта дәулетті. Қаптағай-Матай болысы, 
руы Шәржетім. 1839 жылдан ауыл старшина-
сы. 1841 жылы далаға қара үзіп кетті. Жайлау, 
қыстауы: Жоңқа соры, Алатау, Морқа, өзендер: 
Қоңырлы, Басқан, Сарқан, Ақсу, Бүйен, 
Көңдөлек.   

25. Сайбақ Жабайұлы – сұлтан, 42 жаста. 
Бай. Садыр болысы, руы Ақынай.  1839 жылдан 
болыс. 1824 жылы 6 мамырда «капитан» шенін 
алған. Көші Ибақ Жабайұлымен бірге. 

26. Суыр Бұқанбайұлы – старшина, 42 жаста. 
Бай. Садыр болысы, руы Есенқұл, Қарлығаш 
бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. 1841 

жылы Ташкенияға кетіп, 1842 жылы оралған.
27. Сүгір Сәмекеұлы – старшина, 42 жаста. 

Орта дәулетті. Садыр болысы, руы Түгелбай, 
Қуат бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшина-
сы. 1839 жылы Ташкенияға кетіп, 1842 жылы 
оралған.

 28. Тоқа Тілеуліұлы – би, 42 жаста. Бай. 
Садыр болысы, руы Шүйе, Мама бөлімі. Жай-
лауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жол-
ды, Жүйрік, Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі 
өзендері, Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш тау-
лары.

29. Топай Төбетұлы – старшина, 52 жаста. 
Бай. Садыр болысы, руы Шүйе, Мама бөлімі. 
1839 жылдан ауыл старшинасы. Жайлауы: Ой-
жайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жолды, Жүйрік, 
Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі өзендері, 
Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш таулары.

30. Торыбай Бекмырзаұлы – старшина, 32 
жаста. Бай. Садыр болысы, руы Түгелбай, 
Медет бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшина-
сы. Жайлауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, 
Жолды, Жүйрік, Жамантас, қыстауы: Лепсі, 
Бөрлі өзендері, Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш 
таулары.

31. Уәли Шаңқайұлы – сұлтан, 42 жаста. Са-
дыр болысы, руы Түгелбай, Қуат бөлімі. Көші 
Бөлен Шаңқайұлымен бірге. 

32. Орыс Қожамжарұлы – старшина, 47 жа-
ста. Бай. Садыр болысы, руы Шерубай, Аталық 
бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. Жай-
лауы: Ойжайлау, Суықжайлау, Қойтас, Жолды, 
Жамантас, қыстауы: Лепсі, Бөрлі өзендері, 
Балқаш көлі, Арқарлы, Қысқаш таулары. 

33. Ұрынқай Сартұлы – старшина, 42 жаста. 
Садыр болысы, руы Бұлақ. 1839 жылдан ауыл 
старшинасы. Жайлауы: Алатау тауы. Қыстауы: 
Лепсі өзені, Арғанаты тауы.

34. Орақ Мырзаұлы – старшина, 37 жаста. 
Садыр болысы, руы Зергер. 1839 жылдан ауыл 
старшинасы. Жайлауы: Алатау тауы. Қыстауы: 
Лепсі өзені, Арғанаты тауы.

35. Шегір Құланұлы – старшина, 52 жаста. 
Орта дәулетті. Садыр болысы, руы Шоға, Мама 
бөлімі. 1839 жылдан ауыл старшинасы. 1841 
жылы Ташкенияға кетіп, 1842 жылы оралған. 

 Заседательдер: Серебряков, Сейтенов. Хат-
шы: Лагунов.

ОМА РК. Қ. И-374. Ж.1. І. 3893. Б. 2-78. 
Түпнұсқа.

1850 жыл. Қосымша. Сұлтан, би, старшина, 
қадырлы қазақтарға ақ патшадан қатаң сөгіс 
беріліп, бақылауға алынғандардың атаулы 
тізімі: 

1. Әли Жадайұлы – сұлтан, 44 жаста. Орта 
дәулетті. Түгелбай-Садыр болысы, руы Ақ 
тулы төре, 1844 жылдан болыс. Қыстауы: Лепсі 
өзенінің оң жағы, Керегетас қыраттары, жай-
лауы: Лепсі өзенінің жоғарғы жағы. Приказдан 
300 верст.

2. Айдархан Жәңгірұлы – сұлтан, 41 жаста. 
Орта дәулетті. Түгелбай-Садыр болысы, Ақ 
тулы төре. Қыс пен жаз бойы Кенже-Қаптағай-
Матай болысы жерін қорек етеді. 

3. Абат Әбілқайырұлы – сұлтан, 42 жаста. 
Орта дәулетті. Аталық-Матай болысы, руы 
Күшік төре. Қыстауы: Алатау, Сарытау, Ақсу, 
Бүйен өзендері арасы, жайлауы: Үштөбе, 
Қарасырық Сарқан өзенінің жоғарғы жағы. 

4. Әли Нұралыұлы – сұлтан, 42 жаста. Орта 
дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай болысы, руы 
Күшік төре. Жайлауы: Алатау, Қарасырық, 
қыстауы: Сарытас, Көктал, Жиделітоғай. При-
каздан 340 верст.

5. Абаділда Еженұлы – сұлтан, 39 жаста. Орта 
дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай болысы, руы 
Күшік төре. Жайлауы: Алатау, Желдіқарағай, 
қыстауы: Қызылағаш өзені бойы, Қапал – при-
каздан 330 верст.

6. Әбілпейіз Сығайұлы – сұлтан, 36 жа-
ста. Орта дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай 
болысы, руы Күшік төре. Жайлауы: Алатау, 
Желдіқарағай, қыстауы: Қызылағаш өзені бойы, 
Қапал – приказдан 330 верст.

7. Айнақұл Байғожаұлы – би, 73 жаста. Бай. 
Әділ, турашыл. Түгелбай-Садыр болысы, руы 
Қуат, Асау бөлімі. Көші-қоны Тәукеұлы Байна-
зар бимен бірге. 

8. Алтай Ақбердіұлы – би, 71 жас-та. 
Орта дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, руы 
Мәмбетай, Қыли бөлімі. Қыстауы: Лепсі өзені 
бойы Қызылжар, жайлауы болыстықпен бірге.

9. Әлібек Байғұлыұлы – би, 56 жаста. Бай. 
Кенже-Қаптағай-Матай болысы, руы Бөрібай, 
Бікен бөлімі. Жайлауы: Қупорлы, қыстауы: 
Қызылағаш, Қапал – приказдан 38 верст.

10. Алатай Топайұлы – старшина, 31 жа-
ста. Орта дәулетті. Түгелбай-Садыр болысы, 
руы Шүйе. 1848 жылдан ауыл старшинасы. 
Қыстауы: Тентек өзені, Текенмола, Дайрабай 
мола – приказдан 340 верст, жайлауы: Ойжай-
лау, Алатау. 

11. Алтыбай Елгелдіұлы – старшина, 48 
жаста. Орта дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай 
болысы, руы Көлдей. 1848 жылдан ауыл стар-
шинасы. Қыстауы: Баянжүректің солтүстік 
жағы, Мұзбұлақтан Бүйен өзеніне дейін, Ақешкі 
суының басы, төменде Қоянды құзы – приказ-
дан 320-380 верст. Жайлауы: Алатау, Бүйен 
өзенінің бас жағы.

12. Ағыз Жайнақұлы – қадырлы қазақ, 53 
жаста. Дәулетті. Түгелбай-Садыр болысы, руы 
Медет, Күркетай бөлімі. Жазғы, қысқы көші-
қоны Есболат старшинамен бірге.

13. Айнағұл Дөненұлы – қадырлы қазақ. 

Дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, руы 
Мәмбетай, Шағай бөлімі. Қыстауы: Лепсі зені 
бойы, Алатаудағы Айт, Жамантау, жайлауы: 
Ибақ сұлтанмен бірге.

14. Әлпеш Қондықұлы - қадырлы қазақ, 61 
жаста. Орта дәулетті. Есенғұл-Садыр болы-
сы, руы Шәржетім, Қомдық бөлімі. Қыстауы: 
Басқанкөл, Талтақ – приказдан 232 верст, 
жайлауы: Ибақ сұлтанмен бірге. 

15. Әлімбай Қондықұлы - қадырлы 
қазақ, 51 жаста. Есенғұл-Садыр болысы, 
руы Шәржетім, Қомдық бөлімі. Қыстауы: 
Басқанкөлдегі Мақан – приказдан 239 верст, 
жайлауы: Ибақ сұлтанмен бірге.

16. Алдияр Қазанғапұлы - қадырлы қазақ, 
45 жаста. Бай. Аталық-Матай болысы, руы 
Қонақбай, Қара-Сарман бөлімі. Қыстауы: 
Сарытау, Елшібай сайы- приказдан 320 
верст. Жазғы қонысы: Басқан өзені бойы, 
Алатаудағы Орта-айрық сайы. 

17. Бөлен Шаңқайұлы – сұлтан, 55 жас-та. 
Балалары: Қайып – 21 жаста, Ораз -17 жа-
ста. Бай. Түгелбай-Садыр болысы, Қуат руын 
басқарған, руы Ақ тулы төре. 1831-1845 жыл-
дары болыс болған. 1847 жылы шегаралық 
басқарма халатымен марапатталған. 
Қыстауы: Лепсі өзені бойы, Аралтөбе сайынан 
Терісқонды, Садырбай зираты Айырықөзек 
сайына дейін – приказдан 300 верст. Жайла-
уы: Алатау, Ойжайлау.   

1850 жыл. Аягөз сыртқы округі приказының 
сұлтаны Бөлен Шаңқаевтың дәйектемелік 
(формулярный) хаттамасы:

 Аягөз сыртқы округі приказының аға 
сұлтаны. Алтын медаль бриалианттармен 
безендірілген, Анна лентасынмен және алтын 
мөрмен марапатталған. Жалақысы 343 рубль, 
10 тиын күміспен. Аға сұлтан – 1845 жылы, 
31 тамызда халық сайлауымен болған. 1846 
жылы 7 желтоқсанда бекіген. Екінші мәрте 
халық сайлауымен 1849 жылы, 22 қазанда 

сайланған. 1831 жыл 26 желтоқсанда әкесінің 
марапаттарын тағуға рұқсат берілген. Әйелі 
Бөбежан Сөкқызы. Балалары: Қайып – 18 жа-
ста, Ораз – 15 жаста, Әбітай – 9 жаста, Жа-
мантай – 8 жаста, Құлантай – 3 жаста. 

Шекаралық бастық қызметін атқарушы: 
полковник Клейст. 

Хатшы: Ив. Яценко.  
ОМА РК. Қ. И-374. Ж.1. І. 2399. Б. 17-18. 

Түпнұсқа.
18. Пірәлі Әбілқайырұлы – сұлтан, 35 жа-

ста. Бай. Аталық-Матай болысы, руы Күшік 
төре. Қыстауы: Алатау, Сарытау, Ақсу мен 
Бүйен өзені арасы – приказдан 300 верст. 
Жазғы: Үштөбе, Қарасырық, Сарқан өзені 
бойы.

19. Байназар Тәукеұлы – би, 56 жаста. Бай. 
Түгелбай-Садыр болысы, руы Кеншінбай, 
Тосқа бөлімі. 1831-1850 жылдары ауыл стар-
шинасы халық қалауымен болған. Қыстауы: 
Лепсі өзенінің төменгі жағы, Садырбай, Ноше-
бай моласының екі жағы, Құмаралдан Балқаш 
көліне дейін – приказдан 320 верст. Жаздығы: 
Лепсі өзенінің жоғары жағы Алатауға дейін, 
Ойжайлау, Ноғай өлген.

20. Бисенбай Тоқтарұлы – би, 54 жаста. 
Дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, руы Анда, 
Алыбай бөлімі. Қыстауы: Лепсі өзені, Кереге-
тас – приказдан 240 верст. Жайлауы сұлтан 
Ибақпен бірге. 

21. Біркелем Сеңкібайұлы – би, 44 жаста. 
Аталық-Матай болысы, руы Шоқпар, Түкті 
бөлімі. Жайлау, қыстауы: Басқан өзенінің 
басы, Әулиебұлақ сайы – приказдан 350 
верст.

22. Бажан Бектасұлы – би, 69 жаста. 
Ұқыпты. Аталық-Матай болысы, руы Шоқпар, 
Түкті бөлімі. Қыстауы: Сарқан мен Басқан 
өзені арасы, Күнкей сайы – приказдан 340 
верст. Жаздығы: Басқан өзені, Әулиебұлақ 
сайы.

23. Бекжан Нұрбайұлы – би, 63 жас-
та. Ұқыпты. Аталық-Матай болысы, руы 
Қонақбай-Тәуке, Мырзагелді бөлімі. Жайлау, 
қыстауы: Алатау, Керейқұм сайы, Ақсу өзеніне 
жақын – приказдан 350 верст.

24. Байсерке Көтенұлы – би, 45 жаста. 
Дәулетті. Аталық-Матай болысы, руы Тышар, 
Сақ бөлімі. Қыстауы: Үшбүйен – приказдан 
370 верст. Жайлауы: Жалдықарағай.

25. Бүтей Шерубайұлы – ауыл старшинасы, 
54 жаста. Дәулетті. Түгелбай-Садыр болысы, 
руы Кенжебай. 1850 жылдан ауыл старши-
насы. Қыстауы: Тентексу сайынан Қарабасқа 
дейін – приказдан 270 верст. Жаздығы: 
Алатаудағы Ноғай өлген. 

26. Баймөңке Таңатарұлы – ауыл стар-
шинасы, 55 жаста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр 
болысы, руы Мәмбетай, Киікбай бөлімі. 1839 
жылдан ауыл старшинасы. Қыстауы: Лепсі 
өзенінің сол жағы, төмен Қожас бастап, 
Қызылуаққа дейін, жаздығы: Ибақ сұлтанмен 
бірге.

27. Бұлақай Сәменұлы – ауыл старшинасы, 
32 жаста. Аталық-Матай болысы, руы Тышар, 
Сығай-Шоқан бөлімі. Қыстауы: Бүйен өзенінің 
басы, үш тармағы, Қырықбелге дейін – при-
каздан 360 верст. Жаздығы: Алатау, Сарқан, 
Ақсу өзені аралығы.

28. Байсарт Жамабайұлы – ауыл старши-
насы, 44 жаста. Кедей. Кенже-Қаптағай-Матай 
болысы, руы Сары, Төртқара бөлімі. Қыстауы: 
Жөңке жазығы, Ақадыр, Қаракүнгей, Теріскей 
сайлары – приказдан 350 верст. Жаздығы: 
Алатаудағы Ақтау, Сарытау.

29. Боқтай Қарагөзұлы – қадырлы қазақ, 
34 жаста. Бай. Түгелбай-Садыр болысы, руы 
Мама, Кебе бөлімі. Қыстауы: Ақсу мен Басқан 
суы аралығындағы Толта аңғары – приказдан 
280 верст. Жаздығы: Суықжайлау.

30. Бүлік Байсалұлы - қадырлы қазақ, 49 
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жаста. Дәулетті. Аталық-Матай болысы, 
руы Қайнар, Солтанай бөлімі. Қыстауы: 
Суық пен Қаражар – приказдан 350 верст. 
Жайлауы: Жолдықарағай.

31. Дайыр Қалдаманұлы – сұлтан, 51 
жаста. Бай. Баласы: Жаманкөз – 17 жа-
ста, бай. Есенғұл-Садыр болысы, Ақ тулы 
төре. Қыстауы: Лепсі өзенінің екі жағы, 
Көктерекке жақын, Қарамола, Қожасқа 
дейін, Қаражалдың орташа шені, жаздығы: 
Алатаудағы Темір, Ащыбұлақ, Шатырбай, 
Алмалы, Жаланашбай, Мәулім, Наурыз-
бай, Саусақты, Құтансу сайлары, Басқан 
өзені жоғарғы жағы Аманбұлақ, Көкжота, 
Сұйықжайлау, Қаржайлау, Көктөбе, 
Екіасты, Биесыймас, Ағынықатты өзені.

32. Жәңгір Шаңқайұлы – сұлтан, 74 жа-
ста. Балалары: Сығай – 42 жаста, Айдархан 
– 41 жаста, Жәнібек – 35 жаста, Дайырбек 
– 27 жаста, Қуатхан – 27 жаста, Бурахан – 
24 жаста, Абылхан – 21 жаста, Медетхан – 
21 жаста. Өте бай. Түгелбай-Садыр болы-
сы, Ақ тулы төре. Кенже-Қаптағай-Матай 
болысымен қысы-жазы көшеді. 

33. Жошы Шаңқайұлы – сұлтан, 66 жа-
ста. Өте бай. Түгелбай-Садыр болысы, Ақ 
тулы төре. Бөлен Шаңқаевпен көші бірге.

34. Жанбөбек Сайынұлы – сұлтан, 51 
жаста. Баласы: Садық - 17 жаста. Орта 
дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай болы-
сы, Күшік төре. Бір жыл Аталық-Матай, 
бес жыл Кенже-Қаптағай-Матай болысын 
басқарған. Жайлауы: Қарасырық, Аманте-
кес, Амантекше. Қыстауы: Бүйен суының 
шығыс жағы, Күнгей тауы – приказдан 360 
верст.

35. Досай Марқабайұлы – би, 43 жаста. 
Бай. Есенғұл-Садыр болысы, руы Анда, 
Жақыл бөлімі. Қыстауы: Лепсі өзені бойы-
мен Жартық Тынсаұлы зиратына дейін 
– приказдан 250 верст. Жазғы көші Ибақ 
сұлтанмен бірге. 

36. Жанақ Теңізбайұлы – би, 52 жаста. 
Орта дәулетті. Аталық-Матай болысы, руы 
Қайнар, Тоқпан (Тоқтан) бөлімі. Қыстауы: 
Жүйрік, Күреңбел – приказдан 350 верст. 
Жайлауы: Желдіқарағай, Суық.  

37. Дәулет Маматайұлы – ауыл старши-
насы, 50 жаста. Дәулетті. Түгелбай-Садыр 
болысы, 1850 жылдан ауыл старшинасы. 
Қыстауы: Лепсі өзені бойымен Қойжиде, 
Абай моласы, Қызылшілік – приказдан 330 
верст. Жайлауы: Ойжайлау, Қоңыртас. 

38. Жанғұлы Тілесұлы – ауыл старши-
насы, 47 жаста. Түгелбай-Садыр болысы. 
Қыстауы: Талтақтан Жуантөбеге дейін, 
Сарыбұлақ – приказдан 250 верст. Жай-
лауы: Қотыртас, Теректі өзені.

39. Жалтыр Тілесұлы – қадырлы қазақ, 
52 жаста. Орта дәулетті. Аталық-Матай 
болысы, руы Қонақбай-Тәуке, Жанқара 
бөлімі. Жайлау, қыстауы: Алатаудағы 
Шілдіқарағай, Суық, Қаражар – приказдан 
330 верст.

40. Елемес Сайынұлы – сұлтан, 61 жа-
ста. Балалары: Әбет – 38 жаста, Барақ - 31 
жаста, Көшен – 27 жаста. Орта дәулетті. 
Кенже-Қаптағай-Матай болысы, Күшік 
төре. Жазғы көші сұлтан Жанкөбекпен 
бірге. Қыстауы: Ақсу өзені, Қаражар сайы 
– приказдан 320 верст.

41. Ерденбек Барманбекұлы – би, 51 
жаста. Есенғұл-Садыр болысы, руы Шеру-
бай, Аталық бөлімі. Қыстауы: Басқанкөл, 
Бесөткел – приказдан 220 верст. Жазғы 
көші Шоң старшинамен бірге.

42. Еркін Бостанұлы – би, 61 жа-
ста. Кенже-Қаптағай-Матай болысы, 
руы Жақсылық, Ақтілес бөлімі. Жай-
лауы: Көпірлі, қыстауы: Жон қыраттары, 
Шешенқара сайы – приказдан 385 верст.

43. Иман Қалданұлы – сұлтан, 58 жаста. 
Балалары: Жошы – 21 жаста, Жанбөбек – 
18 жаста. Бай. Есенғұл-Садыр болысы, Ақ 
тулы төре. Қыстауы: Лепсі өзені екі жағы, 
Көктерек, Қаражас, Қарақа мола, Қаражан 
сайының ортасы, Алтуайт тауына дейін, 
Қаражиденің сол жағы, жаздығы: Алатау 
етегі, Лепсі өзенінің жоғарғы жағы, Темір, 
Ащыбұлақ, Шатырбай, Алмалы, Жала-
наш бай, Мәулім, Наурызбай, Саусақты, 
Құтансу, басқан суының басы, Аманбұлақ, 
Көкжат, Суықжайлау, Қаражайлау, Екіасты, 
Биесыймас, Ағынықатты өзені.

44. Исмайыл Әбілқайырұлы – сұлтан, 38 
жаста. Дәулетті. Аталық-Матай болысы, 
Күшік төре. Қыстауы: Алатаудағы Сарытау, 
Ақсу, Бүйен өзені арасы – приказдан 300 
верст. Жаздығы: Үштөбе сайы, Қарасырық, 
Сарқан өзенінің басы. 

45. Есболат Надырұлы – ауыл старшина-
сы, 38 жаста. Бай. Түгелбай-Садыр болы-
сы. Қыстауы: Тентек өзені бойы, Дайрабай, 
Көпқан, Қошқан, Қамал, Жиделі – приказ-
дан 320 верст. Жайлауы: Алатаудағы Суық, 
Үшқайын. 

46. Ыстыбай Жантыұлы – ауыл старши-
насы, 32 жаста. Дәулетті. Кенже-Қаптағай-
Матай болысы, руы Жақсылық, Тасыбай 
бөлімі. Қыстауы: Ақешкі өзені, Ешкіөлмес 
тауы, Шешенқара, Сай-сайдың жоғарғы 
жағы – приказдан 400 верст. Жайлауы: 
Көкжар, Көпірлі. 

47. Ержан Сайбекұлы – ауыл старши-
насы, 26 жаста. Орта дәулетті. Кенже-
Қаптағай-Матай болысы, руы Сақай, 
Тоқпанбет бөлімі. Қыстауы: Ақсу өзенінің 
Балқашқа құйған жері, Қарабат, Қалғанкөл, 
Кішен құмдары – приказдан 400 верст. 
Жайлауы: Амантекше.

48. Елшібай Қарамсақұлы – қадырлы 
қазақ, 41 жаста. Бай. Есенғұл-Садыр болы-
сы, руы Мәмбетай, Қыли бөлімі. Қыстауы: 
Лепсі өзені, Қызылұяңқы – приказдан 250 
верст. Жазғы көші сұлтан Ибақпен бірге.

49. Қайран Досалыұлы – сұлтан, 52 
жаста. Балалары: Мұстафа – 26 жаста, 
Жақып – 20 жаста, Мұса – 19 жаста. Бай. 
Аталық-Матай болысы, Күшік төре. Бо-

лыс қызметін басқарады. Жайлау, қыстауы: 
Басқан, Теректі өзендері – приказдан 340 
верст.

50. Қашқа Сайынұлы – сұлтан, 61 жаста. 
Балалары: Мұса – 41 жаста, Аппас – 26 
жаста, Дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай 
болысы, Күшік төре. Көші-қоны сұлтан 
Жанбөбекпен бірге. 

51. Кәшке Мамырханұлы – сұлтан, 51 жа-
ста. Балалары: Әбіш - 24 жаста, Абла - 21 жа-
ста. Орта дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай 
болысы, Күшік төре. Жайлауы: Қарасырық, 
қыстауы: Ақсу өзені бойы Саралқа – приказ-
дан 310 верст.

52. Қасабай Естайұлы – би, 52 жаста. Бай. 
Есенғұл-Садыр болысы, руы Шәржетім, 
Есберді бөлімі. 1839-1849 жылдары 
ауыл старшинасы. Қыстауы: Басқанкөл, 
Қосқоланшық – приказдан 230 верст. Жазғы 
көші сұлтан Ибақпен бірге.

53. Қарақұз Жәутікұлы – би, 41 жаста. Бай. 
Есенғұл-Садыр болысы, руы Шәржетім, Күп 
бөлімі. Қыстауы: Басқанкөлдегі Қарамола 
шатқалы – приказдан 230 верст. Жазғы көші 
Ибақ сұлтанмен бірге.

54. Қасабай Айдапкелұлы – би, 55 жаста. 
Бай. Есенғұл-Садыр болысы, руы Ақынай, 
Бөрте бөлімі. Қыстауы: Балқаш көліндегі 
Құмайрық – приказдан 290 верст. Жазғы 
көші Ибақ сұлтанмен бірге.

55. Қарағай Жантеліұлы – би, 44 жа-
ста. Дәулетті. Аталық-Матай болысы, руы 
Қайнар, Түкті бөлімі. Жайлау, қыстауы: 
Басқан өзені бойы, Алатау тауы – приказдан 
340 верст.

56. Қапсалаң Бөлекұлы – би, 42 жа-
ста. Бай. Кенже-Қаптағай-Матай болысы, 
руы Бөрібай, Қыдыралы бөлімі. Жайлауы: 
Алатаудағы Күнерлі шатқалы, қыстауы: 
Қызылағаш өзені бойындағы Ақадыр 
шатқалы – приказдан 320 верст.

57. Көшек Қоңырұлы – ауыл старшинасы, 
46 жаста. Бай. Түгелбай-Садыр болысы, 
1850 жылдан ауыл старшинасы. Қыстауы: 
Лепсі өзені бойы Маралтүбек, Тентек өзені 
бойы Терісайрық – приказдан 360 верст. 
Жайлауы: Ойжайлау. 

58. Күйік Шотпасұлы – ауыл старши-
насы, 41 жаста. Орта дәулетті. Түгелбай-
Садыр болысы. Қыстауы: Лепсі өзені бойы 
төменіндегі Орта-Керегетастан Қайай, 
Керейқұм, Әулиетас, Жуантөбе, Шоратқа 
дейін – приказдан 260 верст. Жайлауы: 
алатаудағы Қотыртас.

59. Кеңгір Байжігітұлы – ауыл старшина-
сы, 44 жаста. Бай. Есенғұл-Садыр болысы, 
руы Ақынай, Күзжаман бөлімі. 1845 жылдан 
ауыл старшинасы. Қыстауы: лепсі өзенінің 
оң жағы, Сарыдомған Ашақты, Тобылғыжон, 
Балқаш көлі жағасындағы Масқара, Бөрлі, 
Құмарал, Әулиетас – приказдан 250-300 
верст. Жазғы көші Ибақ сұлтанмен бірге.

 60. Қырғызбай Мөңкеұлы – ауыл старши-
насы, 51 жаста. Дәулетті. Аталық-Матай бо-
лысы, руы Қайнар, Тоқпан бөлімі. Қыстауы: 
Баянжүректің шығыс жағы, Қаракүнгей, Ақсу 
өзенімен Ақтөбелен Аяқ, Қаражар, Қоржынға 
дейін, Мұздыбай, Тайсойған – приказдан 
300-360 верст. Жайлауы: Жалдықарағай, 
Ақтөбе. 

61. Күсебай Тышқанбайұлы – ауыл стар-
шинасы, 25 жаста. Дәулетті. Кенже-Қаптағай-
Матай болысы, руы Сары, Мейірман бөлімі. 
Қыстауы: Көкқия, Баянжүректің оңтүстік 
жағы – приказдан 330-350 верст. Жазғы 
көші: Балақты қыраттары мен Сайынбөлек.

62. Қойжан Шорғабайұлы - - ауыл старши-
насы, 35 жаста. Дәулетті. Кенже-Қаптағай-
Матай болысы, руы Сары, Бөрібай бөлімі. 
Қыстауы: Ортабүйен шатқалы, Баянжүректің 
сол жағы, Теріскей, Тоқа, Ақадыр, 
Қызылағаш өзені, Теріскейден Байқұлаққа 
дейін, Ақсу өзенімен Сарытоғай – при-
каздан 300-350 верст. Жайлауы: Көпірлі, 
Ортабүйен, Балақты.

63. Қапдалы Жанкөтұлы – ауыл старшина-
сы, кедей. Кенже-Қаптағай-Матай болысы, 
руы Жұмай. Қыстауы: Бүйен суы бойындағы 
Қойтас, Доланқара, Шешенқара, Қосқұдық 
Жетімқара, Ақжал – приказдан 330-400 
верст. Жайлауы: Көкжар, Көпірлі.

64. Қали Үсенұлы – ауыл старшинасы, 
28 жаста. Мінезі дөрекі. Дәулетті. Кенже-
Қаптағай-Матай болысы, руы Ноғас, Бағлас 
бөлімі. Қыстауы: Шет – приказдан 90 верст, 
жазғы көші Барақ сұлтанмен бірге. 

65. Қантай Санжаұлы – ауыл старшинасы, 
28 жаста. Ұқыпты. Кенже-Қаптағай-Матай 
болысы, руы Салпы, Сары бөлімі. Қыстауы: 
Ақсу өзенімен Ақтөбеден Үшқаражарға 
дейін, Үшақөзек, Көктас, Үшкөктал, Үшқара, 
Жыңғыл – приказдан 320 верст. Жаздығы: 
Алатаудағы Көкжат, Суықжайлау.

66. Қойтай Шабақұлы – қадырлы қазақ, 
59 жаста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, 
руы Шерубай, Талық бөлімі. Қыстауы: Лепсі 
өзеніндегі Төлебай, Қаратоғай шағылы – 
приказдан 300 верст. Жаздығы: ауыл стар-
шинасы Шоңмен бірге.

67. Қарақай Құттыбайұлы - қадырлы 
қазақ, 59 жаста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр 
болысы, руы Анда, Айдар бөлімі. Қыстауы: 
Бүйен өзеніндегі Сарытолағай – приказдан 
230 верст. Жаздығы: Ибақ сұлтанмен бірге.

68. Қопабай Шымырұлы – қадырлы қазақ, 
41 жаста. Есенғұл-Садыр болысы, руы Анда, 
Ырысқұл бөлімі. Қыстауы: Балқаштағы 
Аққолтық – приказдан 400 верст, жаздығы: 
Ибақ сұлтанмен бірге.

69. Машанбай Әбілқайырұлы – сұлтан, 
53 жаста. Дәулетті. Аталық-Матай болысы, 
Күшік төре. Қыстауы: Сарытау, Ақсу, Бүйен 
суы арасы – приказдан 300 верст. Жаздығы: 
Үштөбе, Қарасырық, Сарқан өзенінің 
жоғарғы жағы.

70. Майемген Шынқожаұлы – би, 74 жа-
ста. Бай. Түгелбай-Садыр болысы, руы Қуат, 
Асау бөлімі. Жайлау, қыстауы: Байназар би-
мен бірге.

71. Малдияр Жайықұлы – би, 57 жа-
ста. Түгелбай-Садыр болысы, руы Шүйе, 
Келтеқара бөлімі. Жайлау, қыстауы: Әли 
сұлтанмен бірге.

72. Майкөт Баянұлы – би, 55 жаста. Орта 
дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, руы 
Қарлығаш, Жауғашар бөлімі. Қыстауы: Лепсі 
өзеніндегі Қожас, Қарақамыс, жаздығы: Ибақ 
сұлтанмен бірге.

73. Мырза Жанбайұлы – би, 57 жаста. 
Бай. Есенғұл-Садыр болысы, руы Шәржетім, 
Есберді бөлімі. Қыстауы: Құмжарған – при-
каздан 226 верст. Жаздығы: Ибақ сұлтанмен 
бірге.

74. Мардан Байназарұлы – ауыл старши-
насы, 30 жаста. Дәулетті. Түгелбай-Садыр 
болысы. 1850 жылдан ауыл старшинасы. 
Қыстауы: Лепсі өзеніндегі Әулиеқайыннан 
Тентекке дейін, Лепсі өзенінің оң жағы, 
Әулиетас – приказдан 300 верст. Жайлауы: 
Алатаудағы Ноғайөлген, Шұбарағаш.

75. Мыңбай Ақшаұлы – ауыл старшинасы, 
31 жаста. Дәулетті. Аталық-Матай болысы, 
руы Шоқпар, Ырыскелді бөлімі. Қыстауы: 
екі Басқаннан Тесіпаққанға дейін – при-
каздан 340 верст. Жайлауы: Басқан өзені, 
Көкжотадан Қарасырыққа дейін.

76. Мыша Маралұлы – ауыл старшина-
сы, 47 жаста. Орта дәулетті. Аталық-Матай 
болысы, руы Тышар, Қонақбай бөлімі. 
Қыстауы: Елшібай, Керейқұм, Қарағайлы-
Қаңқа, Саралқа, Сарқара, Бақысай, Сарқан 
өзенінің Ақсуға құйған жеріне дейін – приказ-
дан 280-360 верст. Жаздығы: Басқан өзенінің 
екі жағы, Басқанкөлдің басына дейін.

77. Мыңжасар Сазанбайұлы – қадырлы 
қазақ, 39 жаста. Дәулетті. Аталық-Матай бо-
лысы, руы Қайнар, Тоқпан бөлімі. Қыстауы: 
Ақсу өзені бойымен Ақтөбе, Қаражар – при-
каздан 280 верст. Жайлауы: Алатаудағы 
Желдіқарағай.

78. Найзабек Шынқожаұлы – би, 58 жа-
ста. Бай. Кенже-Қаптағай-Матай болы-
сы, руы Төртқара, Жартыбай бөлімі. 1839 
-1850 жылдары ауыл старшинасы қызметін 
атқарған. Қыстауы: Жон, Жонқара – приказ-
дан 400 верст. Жайлауы: Көпірлі.

79. Нұртілеу Боқыұлы – Ауыл старши-
насы, 37 жаста. Дәулетті. Кенже-Каптағай-
Матай болысы, руы Сақай, Тастемір 
бөлімі. Қыстауы: Ақсу өзені бойымен 
Қарашенгелден Кішен, Жаманқұм, Қарақұм 
– приказдан 350 верст. Жайлауы: Амантек-
ше.

80. Омар Серғазыұлы – сұлтан, 39 жа-
ста, бай. Аталық-Матай болысы, Күшік төре. 
Қыстауы: Баласаз, Маңдайшоқы – приказ-
дан 330 верст. Жайлауы: Шілдеқарағай.

81. Ошаған Бозайынұлы – ауыл стар-
шинасы, 31 жаста. Орта дәулетті. Кенже-
Қаптағай-Матай болысы, руы Ноғас, Өтебай 
бөлімі. Қыстауы: Алатаудағы Қойтас, Бүйен 
өзенімен Қопадан Тайсойғанға дейін, 
Ащыөзек – приказдан 340 верст. Жайлауы: 
Алатаудағы Суықжайлау, Шұбартөбе.

82. Ырыскелді Айтақұлы – ауыл стар-
шинасы, 30 жаста. Бай. Аталық-Матай бо-
лысы, руы Емелелі. Қыстауы: Баянжүрек 
тауындағы Ақтастықара, Тереңөзек, Са-
рытау, Долантоншы, Ырғайлы, Қисықауыз, 
Ордабай, Алтынарық – приказдан 300-350 
верст. Жайлауы: Ақтөбе, Суықжайлау.

83. Сайбақ Жабайұлы – сұлтан, 55 жа-
ста. Балалары: Құлмағамбет – 20 жаста, 
Ұрдахан – 18 жаста. Батырхан – 17 жаста. 
Бай. Есенғұл-Садыр болысы, Ақ тулы төре. 
1839-1843 жылдары болыс. 1824 жылы ка-
питан шенін алған. Жайлау, қыстауы: Ибақ 
сұлтанмен бірге.

84. Сығай Еженұлы – сұлтан, 53 жаста. 
Балалары: Әбілпейіз – 36 жаста, Әбухан – 29 
жаста. Дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай бо-
лысы, Күшік төре. Жайлауы: желдіқарағай, 
қыстауы: Қызылағаш өзені, Қапал – приказ-
дан 300 верст. 

85. Сабек Қоңырұлы – би, 73 жаста. Бай. 
Түгелбай-Садыр болысы, руы Зергер, Таз 
бөлімі. 1831-1844 жылдарда ауыл старши-
насы. Поручик шенін, қанжар, киіммен 1824 
жылы марапатталған. Қыстауы: Лепсі өзені 
бойындағы Теріскенді, жайлауы: Ойжайлау.

86. Сырттан Қалыбайұлы – би, 44 жа-
ста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, руы 
Ақынай, Төртқара бөлімі. Қыстауы: Балқаш 
көліне жақын Құмарал – приказдан 290 
верст. Жаздығы Ибақ сұлтанмен бірге.

87. Сүгір Бөгенбайұлы – би, 61 жаста. 
Орта дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, 
руы Анда, Нұрабай бөлімі. Қыстауы: Лепсі 
өзеніндегі Қызылжар – приказдан 248 верст. 
Жайлауы: Ибақ сұлтанмен бірге.  

88. Сүтен Байықсынұлы – би, 50 жаста. 
Орта дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай болы-
сы, руы Бөрібай, Қыдыралы бөлімі. Жазғы 
көші: Балақты, қыстауы: Жон, Үш-Кәкен 
бұлақтары, - приказдан 390 верст.

89. Сүгір Сәмекеұлы – 1850 жылдан 
ауыл старшинасы, 61 жаста. Бай. Түгелбай-
Садыр болысы. Қыстауы: Лепсі өзенінің 
төменгі жағы, Торанғы, Қарақамыс, Итжан 
– приказдан 300 верст. Жайлауы: Ойжайлау, 
Шұбарағаш, Ағынықатты.

90. Сайманбет Қожагелдіұлы – ауыл 
старшинасы, 40 жаста. Бай. Кенже-
Қаптағай-Матай болысы, руы Ноғас, До-
сай бөлімі. Қыстауы: Ақсу өзені бойымен 
Қаражардан Алатаудағы Сарытоғайға дейін, 
Маңдайшоқы, Бүйен өзені, Қаракүнгей, 
төменгі Сарытау – приказдан 300-340 верст. 
Жайлауы: Көкжат, Амантекшен, Қарасырық.

91. Сәти Шінетұлы – қадырлы қазақ, 57 жа-
ста. Бай. Түгелбай-Садыр болысы, руы Ме-
дет, Көрпетай бөлімі. Қыстауы: Тентексудағы 
Шұбартүбет, - приказдан 330 верст. Жайла-
уы: Ойжайлау.

92. Тоңғақ Мыңжасарұлы – би, 41 жаста. 
Бай. Есенғұл-Садыр болысы, руы Шерубай, 
Аталық бөлімі. Қыстауы: Ақсу мен Басқан 
суы арасындағы Қожамберді шатқалы – при-

каздан 235 верст. Жазғы көші: ауыл стар-
шинасы Шоңмен бірге.

93. Тұрсын Бижанұлы – би, 41 жа-
ста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, 
руы Шәржетім, Есберді бөлімі. Қыстауы: 
Басқан өзені бойындағы Қойқысы шатқалы 
– приказдан 240 верст. Жазғы көші: Ибақ 
сұлтанмен бірге. 

94. Тоғай Тененұлы – би, 67 жаста. Бай. 
Есенғұл-Садыр болысы, руы Анда, Алыбай 
бөлімі. Қыстауы: Лепсі өзеніне Сарыбұлақ 
құятын жерінде – приказдан 260 верст. 
Жазғы көші: Ибақ болыспен бірге. 

95. Тәтен Әбдрасұлы – би, 51 жаста. 
Аталық-Матай болысы, руы Тышар, Алы-
бай бөлімі. Қыстауы: Басқан өзенінің бас 
жағы – приказдан 280 верст. Жайлауы: 
Алатаудағы Желдіқарағай.

96. Төрегелді Төлесұлы – ауыл старши-
насы, 43 жаста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр 
болысы, руы Шәржетім, Есберді бөлімі. 
Қыстауы: Басқан өзенінің сол жағы, төмен 
Тайықсы зиратына дейін, Басқанкөл, Сым-
был құмы, Құмжарған, Ешкіөлмес тауы 
– приказдан 250-300 верст. Жазғы көші 
сұлтан ибақпен бірге.

97. Темір Шоқыұлы – ауыл старшинасы, 
61 жаста. Дәулетті. Аталық-Матай болысы, 
руы Тышар, Әйтек-Сыбан бөлімі. Қыстауы: 
Ақсу өзенінің бас жағы, Көпірлі, Қоянгөз, 
Маңдайшоқы, Ащыбұлақ, Қасқажолдан 
Әбдіраға дейін, Қызылқайын, Қарабұлақ, 
Сарқан өзені, Кесік – приказдан – 270-390 
верст. Жайлауы: Желдіқарағай, Үштөбе, 
Киікбай, Ақсу өзенімен Үшөзекке шейін.

98. Тұяқ Досайұлы – қадырлы қазақ, 
28 жаста. Бай. Есенғұл-Садыр болысы, 
руы Мәмбетай, Киікбай бөлімі. Қыстауы: 
Қаракемер, жазғы көші: Ибақ сұлтанмен 
бірге.

99. Тілеулі Арғынбайұлы – қадырлы 
қазақ, 38 жаста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр 
болысы, руы Мәмбетай, Қыли бөлімі. 
Қыстауы: Қызылұяңқы – приказдан 250 
верст. Жазғы көші Ибақ сұлтанмен бірге.

100. Тауас Күсесұлы – қадырлы қазақ, 35 
жаста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, 
руы Ақынай, Күзжаман бөлімі. Қыстауы: 
Балқашқа таяу Бөрлі шағылы – приказдан 
300 верст. Жазғы көші: сұлтан Ибақпен 
бірге.

101. Уәли Шаңқайұлы – сұлтан, 56 жа-
ста. Балалары: Абыш – 34 жаста. Бай. 
Түгелбай-Садыр болысы, Ақ тулы төре. 
Жайлау, қыстауы: Бөлен сұлтанмен бірге.

102. Үкі Меңдібайұлы – би, 71 жаста. 
Бай. Есенғұл-Садыр болысы, руы Ше-
рубай, Түркі бөлімі. Қыстауы: Басқанкөл 
– приказдан 225 верст. Жазғы көші ауыл 
старшинасы Шоңмен бірге.

103. Орыс Қожамжарұлы – би, 51 жа-
ста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр болысы, руы 
Шерубай, Қанай бөлімі. Ауыл старшинасы 
қызметін атқарады. Қыстауы: Лепсі өзені 
бойындағы Төлебай, Қаратоғай – приказ-
дан 230 верст. Жазғы көші: ауыл старши-
насы Шоң Тыныбекұлымен бірге.

104. Өскенбай Кешубайұлы – ауыл 
старшинасы, 37 жаста. Дәулетті. Есенғұл-
Садыр болысы, руы Анда, Кенжеғұл бөлімі. 
1845 жылдан ауыл старшинасы. Қыстауы: 
Лепсі өзенінің екі жағы, төменгі Сарытоғай 
шағылынан Қызылжар, Ортакерегетас, 
Тақыржон құмына дейін – приказдан 250-
280 верст. Жазғы көші: Ибақ сұлтанмен 
бірге.

105. Өтеп Байсақалұлы – ауыл стар-
шинасы, 46 жаста. Аталық-Матай болы-
сы, руы Шоқпар, Тоқты бөлімі. Қыстауы: 
Үштөбе, Басқан өзені басы, Сарқан 
өзенінің екі жағы, Құмжарған – приказдан 
320 верст. Жазғы көші: Сарқан мен Басқан 
өзені бойы.

106. Үйсінбай Дулатұлы – қадырлы 
қырғыз, 45 жаста. Бай. Түгелбай-Садыр 
болысы, руы Шүйе, Қара бөлімі. Жайлау, 
қыстауы: Бөлен сұлтанмен бірге. 

107. Құдайқұл Бозаұлы – би, 58 жаста. 
Есенғұл-Садыр болысы, руы Мәмбет, Тақет 
бөлімі. Қыстауы: Лепсі өзені бойы, Тоққожа, 
Бекбай – приказдан 320 верст. Жайлауы: 
Ибақ сұлтанмен бірге.

108. Шоңды Қожакелдіұлы – би, 58 жа-
ста. Орта дәулетті. Кенже-Қаптағай-Матай 
болысы, руы Сақай, Тақет бөлімі. Жайла-
уы: Амантекше, қыстауы: Ақсу өзені бойы-
мен Қызылжиде – приказдан 355 верст. 

109. Шал Бостанұлы – ауыл старши-
насы, 33 жаста. Орта дәулетті. Түгелбай-
Садыр болысы. Қыстауы: Лепсі өзені мен 
Ақсу өзені арасы, Садақты шатқалы – при-
каздан 300 верст. Жайлауы: Алатаудағы 
Көктөбе.

110. Шоң Тыныбекұлы – ауыл старши-
насы, 28 жаста. Дәулетті. Есенғұл-Садыр 
болысы, руы Шерубай, Аталық бөлімі. 
Қыстауы: Лепсі өзенінің екі жағы, Төлебай, 
Қаратоғай, Итжан, Шосор шатқалдары, 
Басқан суымен төмен Өзденбай моласына 
дейін. Жайлауы: Ибақ сұлтанмен бірге.

 Заседатель: Лишин. Хатшы: 
ОМА ҚР. Қ. И-374. Ж. 1. І. 2545. Б. 307-

390. Түпнұсқа.
 Ескерту: Приказ дегені – Аягөз сыртқы 

дуаны (округі). Яғни, қазіргі Аягөз (Сергио-
поль). Үш Матай мен  Садыр елі (Қопалы 
мен Лепсі уезі) соған қараған. Бір верст – 
жарты шақырым.

Бұл құжат оңаймен табылып, алынған 
жоқ. Сайып келгенде қаражатқа 
кеп тіреледі. Ақсу ауданынан көмек 
сұрағанымда Ғазиз Отарбайұлы отыз мың 
теңге бөліп, оған жетпегенін өзім қосып, 
қолға тиген құжат еді. 

Аудан басшыларына ел мен ұрпақ 
иігілігіне шексіз істеріңізге рахмет демекпін. 
Ел біліп, игілікке жаратса деген оймен жаз-
дым.
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– Құрметті Берік Уәлиұлы, 
Мемлекет басшысының кейінгі 
шешімдері мен үндеулері бойынша 
блогосферада әртүрлі сипаттағы 
түсіндірмелер жарияланып жа-
тыр. Бүгін осы мәселеге қатысты 
мәлімдеме жасадыңыз. Тарқатып ай-
тып берсеңіз. 

– Иә, Президенттің шешімдері мен 
үндеулері бойынша блогосферада 
әртүрлі сипаттағы түсіндірмелер көбейіп 
кетті. Осыған байланысты бүгін ар-
найы мәлімдеме жасау қажет деп са-
надым. Себебі, Қасым-Жомарт Тоқаев 
– мемлекетіміздегі ең жоғары лауа-
зымды тұлға және Қауіпсіздік Кеңесінің 
Төрағасы. Сондықтан Мемлекет бас-
шысы дербес шешім қабылдайды. 
Конституциялық құрылымға нұқсан 
келтіруді көздеген содырлардың 
Қазақстанға шабуыл жасаған қайғылы 
күндері де солай болған. Қасым-
Жомарт Кемелұлы отандастарымызға 
арнаған өзінің үндеулерін кеңесшілердің 
көмегінсіз әдеттегідей өзі жазды. Осы 
сәтті пайдалана отырып, тағы да айтқым 
келеді: Мемлекет басшысының жұмысы 
туралы ақпаратты таратып, түсіндіруге 
Президенттің Баспасөз хатшысынан 
басқа ешкімнің хақысы жоқ. Яғни, мен 
ғана ақпарат таратамын.   

– Бірнеше күн бойы елімізде 
болған төтенше оқиғалар мен 
террорлық әрекеттер жағдайында 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың әрбір шешімін халық, 
тіпті шетелдік ақпарат құралдары 
жіті бақылап отыр. Мұндай қиын 
кезде Жоғарғы Бас қолбасшыға да 
оңай емесі анық. Президенттің 
жұмысын баспасөз қызметі тара-
тып жатқан ақпараттардан оқып, 
біліп отырмыз. Ақордадан күні-түні 
ақпарат түсіп жатыр. Осы күндері 
Баспасөз қызметін негізгі ньюсмей-
кер болғанын жасыра алмаймыз. 
Мемлекет басшысы қандай жағдайда 
жұмыс істеп жатыр?

– Президентіміз Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев Маңғыстауда баста-
лып, 4 қаңтарда ауқымы кеңейіп, соңы 
террорлық шабуылға ұласқан сәттен бас-
тап Ақордада жұмыс істеуде. Мемлекет 
басшысы күні-түні нон-стоп режимінде 
жұмыс істеп, елдегі жағдайды толық 
бақылауында ұстап отыр. Өздеріңіз де 
көріп отырсыздар, жағдай шиеленіскен 
тұста елді тұрақтандыру үшін дер кезінде 
батыл шешімдер қабылдап, халыққа 
эфир арқылы үндеулерін жолдауда.      

– Өзіңіз айтып отырған 4 қаңтар 
күні кешке қарай жағдай күрделеніп, 
елді үрей биледі. Дәл сол сәтте 
Ақордада қандай оқиғалар болды? 

– Түнгі сағат 11-лерде Президент 
елде қалыптасқан жағдайды халыққа 
баяндап, Үндеу арнайтыны белгілі бол-
ды. Жұмысқа 10 минутта шұғыл жеттім. 
Шынын айту керек Мемлекет басшы-
сы сол жерде компьютерде мәтін теріп 
отырған хатшысына сөйлейтін сөзін ау-
ызша айтып тұрды. Баспасөз қызметі 
камераларды қойып, дыбысын рет-
теп жылдам ұйымдастырып, Қасым-
Жомарт Кемелұлының мәлімдемесін 
таспаға түсірдік. Президенттің халыққа 

арнаған сөзін бірден республикалық 
телеарналарға жолдадық.

Сол бірінші Үндеуінде Мемлекет басшы-
сы: «Азаматтық және әскери мақсаттағы 
қызметтік ғимараттарға шабуыл жасауға 
үндейтін ұрандар мүлдем заңға қайшы 
келеді. Бұл – өрескел қылмыстық әрекет. 
Билік құламайды!», - деп нақты шегелеп 
айтты. 

Сол сәттен бері Президенттен бастап 
бәріміз әлі жұмыста жүрміз. 5 күн болды. 
Ақордада түнеп, жұмыс істеп, бір сөзбен 
айтқанда сол жерде ақпарат таратып 
жатырмыз. Басшылық резиденцияда 
елдегі жағдайды бақылап, күні-түні шұғыл 
шешімдер қабылдауда. Мемлекет басшы-
сы осындай сын сағатта халықпен бірге 
боламын деді, сөзінде тұрды. 

– Жаңа 2022 жылдың алғашқы күндері 
тарихымыздағы қиын күндер боп 
есте қалатыны анық. Президенттің 
қиын шақта жылдам әрі батыл түрде 
шешім қабылдағанын халық жақсы 
қабылдап, қолдау білдіріп жатыр. 
Осы күндері болған Мемлекет бас-
шысы жұмысының хронологиясын 
толығырақ айтып берсеңіз. 

Иә, дұрыс айтасыз. Бұл күндер – шыны-
мен де естен кетпейтін тарихи сәттер. Ай-
тып өткенімдей, Қасым-Жомарт Кемелұлы 
бірден жағдайды толық бақылауына алды. 
5 қаңтар күні шамамен түнгі сағат 2-де 
Маңғыстау облысы мен Алматы қаласына 
Төтенше жағдай енгізу туралы Жарлыққа 
қол қойды. Сағат 5:30-да мені Прези-
дент кабинетіне шақырды да сағат 7:00-
де шұғыл жиын өтетінін, Өзі Премьер-
министр Асқар Маминнің отставкасын 
қабылдағанын айтты. Мемлекет басшысы 
маған жиын басталған сәтте Ақорданың 
ресми сайтына Үкіметтің отставкасы ту-
ралы бірден ақпарат шығаруым керектігін 
тапсырды. Одан кейін 15 минуттан кейін 
Мемлекеттік хатшы Ерлан Қаринды 
тағайындау, тағы 15 минуттан кейін ҰҚК 
бірінші орынбасары Мұрат Нұртілеуді 
тағайындау туралы Жарлықтар уақытылы 
жариялануы керек деген тапсырма берді. 
Сосын маған «Сағат қазір 6 болды. Бір 
сағатың бар пресс-релиздеріңізді әзірлей 
бер», - деді. Сол тапсырмаға сәйкес 
біз сайтымыз арқылы ақпараттарды 
уақытылы халыққа тараттық. 

Президент елдегі жағдай ушығып бара 
жатқаннан кейін сол күні түс кезінде Нұр-
Сұлтан қаласы мен Алматы облысына 
Төтенше жағдай енгізу туралы шешім 
қабылдады. 

Сол 5 қаңтар күні түс ауа Қасым-
Жомарт Кемелұлының Қауіпсіздік 
Кеңесінің төрағасы болғаны белгілі бол-
ды. Эфир арқылы халық алдына шығып, 
екінші Үндеуін жариялайтынын айт-
ты. Сол Үндеуінде Президент: «Бұзақы 
топтардың әрекеттері жоғары деңгейде 
ұйымдастырылғанын көріп отырмыз. Бұл 
қаржыландырылған бүлікшілердің жан 
- жақты ойластырылған жоспары екенін 
дәлелдейді. Бұл – қаскөйлердің қитұрқы 
әрекеті. Сондықтан Мемлекет басшысы 
және бүгіннен бастап Қауіпсіздік Кеңесінің 
Төрағасы ретінде барынша қатаң әрекет 
етемін. Бұл – өмірін қорғап қалуға өтініш 
білдірген көптеген азаматымыздың 
қауіпсіздігіне қатысты мәселе. Бұл – 
мемлекетіміздің қауіпсіздігіне тікелей 

қатысты. Халық мені қолдайтынына 
сенімдімін. Қандай жағдай болса да мен 
елордада боламын. Халықпен бірге болу 
– менің Конституциялық міндетім», - деп 
қадап айтты.

Бұл Үндеу сол 5 қаңтар күні кешкі 6 жа-
рымда шықты. 

Осы мәлімдемеден кейін Қазақстан 
Президенті Республиканың барлық 
аймағына Төтенше жағдай енгізу тура-
лы Жарлықтарға қол қойды. Кешке қарай 
Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына 
мүше мемлекеттер басшыларымен теле-
фон арқылы сөйлесті.

Ал, түнгі 11 жарымда Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қауіпсіздік Кеңесінің төарағасы 
ретінде алғашқы отырысын өткізді. Жи-
ында Президент: «Бұл – қауіп қана емеc, 
бұл – мемлекеттің тұтастығына нұқсан 
келтіру, азаматтарымызға шабуыл жа-
сау.  Олар менен,  Мемлекет басшы-
сы ретінде тез арада өздерін қорғауды 
сұрайды. Азаматтарымыздың игілігін, 
қауіпсіздігі мен тыныштығын ойлау – менің 
Конституциялық міндетім. Сондықтан 
ҰҚШҰ-дағы әріптестеріме білдірілген 
өтініш – уақытылы әрі толығымен дұрыс 
қабылданған шешім», - деп мәлімдеді.

Қауіпсіздік Кеңесінің отырысынан кейін 
1 сағаттан соң Президент бірқатар аса 
маңызды кадрлық өзгерістер жасады. Атап 
айтқанда, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
төрағасы болған Кәрім Мәсімовтің орны-
на Ермек Сағымбаевты және Мемлекеттік 
күзет қызметінің басшысы етіп Сәкен 
Исабековті тағайындады. 6 қаңтар күні 
Үкіметке 10 нақты әрі шұғыл тапсырма 
берді. Сол жерде бәрі қамтылған. 

Стратегиялық жоспарлау және рефор-
малар жөніндегі Агенттік пен Мемлекеттік 
күзет қызметіне жаңа кадрлар тағайындау 
жөнінде шешім қабылдады. Сол күні 
түстен кейін Түркияның Президентімен 
телефон арқылы сөйлесті. 

7 қаңтар күні таңғы сағат 7:00-де Қасым-
Жомарт Кемелұлы Лаңкестікке қарсы 
штабтың отырысын өткізді. Сол күні түскі 
сағат 2 жарымда Қазақстан халқына 
кезекті Үндеуін жасады. Сол Үндеуінде 
Президент: «Террористер мемлекеттік 
және жеке азаматтардың дүние-мүлкіне 
әлі де залалын келтіріп, азаматтарға 
қарсы қару қолдануда.

Құқық қорғау органдары мен армияға 
ескертусіз оқ атуға бұйрық бердім. Күштік 
құрылымдар бұл міндетті моральдық және 
техникалық тұрғыдан орындауға дайын», 
- деді. Халық осындай батыл мәлімдеме 
күтіп отырса керек, бірден қолдап кетті. 
Көпшілік күткен шешуші мәлімдеме болды 
деп ойлаймын. 

8 қаңтарға қараған түні Мемлекет бас-
шысы өзінің твиттердегі парақшасына 
елдегі ахуалды әлемдік қауымдастыққа 
жан-жақты түсіндіретін ағылшын тіліндегі 
бірнеше твит жария етті. Ал таңертең 
сағат 8 жарымда Лаңкестікке қарсы 
штабтың кезекті отырысын өткізді. Күндіз 
Төтенше жағдайлар министрінің міндетін 
атқарушы Юрий Ильинді қабылдады. 
Түскі үзіліс кезінде Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ресей және Беларусь елдерінің 
президенттерімен телефон арқылы 
сөйлесті. Сол күні «террористік актілердің 
салдарынан адамдардың қаза болуына 
байланысты Қазақстан Республикасында 

2022 жылғы 10 қаңтарда жалпыұлттық 
аза тұту жариялансын», - деген Өкімге 
қол қойды. Ертең қаралы күн. Ту төмен 
түсіріліп, қаза болған азаматтарды 
еске аламыз. Ал, кешке қарай бірқатар 
кадрлық тағайындаулар жасады. 

Бүгін таңғы 8-де  Мемлекет бас-
шысы Лаңкестікке қарсы штабтың 
кезекті отырысын өткізді. Осы отыры-
ста тәртіпсіздіктердің салдарынан кел-
ген шығындарды қалпына келтіру үшін 
Үкіметтік комиссия құруды тапсырды.

Бұлардың арасында күштік 
құрылымдардың бірінші басшыларын 
қабылдап, олардың ақпаратын, есебін 
тыңдап жүр. 

Қазір есептеп қарасақ, Мемлекет бас-
шысы 4 қаңтардан бері 100-сағаттан 
астам демалыссыз, үзіліссіз жұмыс істеп 
жатыр екен. Өздеріңіз байқап отырғандай, 
соңғы аптадағы Президенттің жұмыс 
хронологиясын қарасаңыз берілген тап-
сырмалар мен қабылданған шешімдері, 
өткізген жиналыстары күндізгі жұмыс 
уақытына байланбай, күнде де, түнде де 
үздіксіз болып жатыр.  

– Осындай қарқынмен еңбек етіп 
жатқан Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев шын мәнінде күні-түні елдегі 
жағдайды өзі бақылап отыр. Алда 
бұдан көп қыруар шаруа күтіп тұр. 
Мемлекет басшысы қашан демала-
ды?

– Елдегі ахуалды көріп отырсыздар. 
Ең ауыр кезеңі артта қалған сияқты. 
Конституциялық заңдылықтар барлық 
аймақта қалпына келіп жатқанын Мем-
лекет басшысы мәлімдеді. Әрине, бұл 
жағдай Президенттің елдің қауіпсіздігін 
кірпік қақпай қорғағанының нәтижесінде 
оңалып келеді. Өзінің Үндеуінде осы кезде 
қолдау білдірген барша қазақстандыққа 
шынайы алғысын білдірген болатын. 
Менің білуімше, осы күрделі күндері 
Қасым-Жомарт Кемелұлы тәулігіне 
1 немесе 2 сағат қана көз шырымын 
алып қана еңбектеніп жүр. Тіпті бір-екі 
күн бұрын таңғы жиналыстың алдын-
да «бүгін 2 сағат демалдым, бұның өзі 
жақсылықтың белгісі», – дегені бар.

– Ұжымдық қауіпсіздік шарты 
ұйымы туралы сұрағым келеді. 
Бітімгерлік күштердің миссиясы 
қандай болмақ?

– Ұжымдық қауіпсіздік шарты 
ұйымының бітімгерлік күштерінің негізгі 
миссиясы – стратегиялық нысандар-
ды күзету. Стратегиялық нысандарды 
ОДКБ әскерилері қорғағандықтан, біздің 
қарулы күштерімізге террористер көп 
шоғырланған Алматы қаласы мен Алма-
ты облысында еркін қимылдап, олардың 
көзін жоюға мүмкіндік берді. Жағдай 
тұрақталған соң миссиясы аяқталады. 
Бірден өз елдеріне қайтады. Осы сәтті 
пайдаланып айта кетейін, ертең Мемле-
кет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
ұсынысымен ОДКБ-ның кезектен тыс 
сесиясы онлайн форматта өтеді. Сол 
жиында Президент еліміздегі ахуал бой-
ынша әріптестеріне толыққанды мәлімет 
береді. Ақорданың ресми сайтынан 
ақпарат күтіңіздер. Президент айтпақшы, 
жалған ақпараттарға сенбей, тек қана 
ресми мәлімет көздеріне сеніңіздер дегім 
келеді. 

Президенттің Баспасөз хатшысы Берік Уәлиұлының сұхбаты 



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ14 қаңтар 2022 жыл

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев жиынға 
қатысушыларды Отан қорғаушы 
күнімен және Жеңіс мейрамы-
мен құттықтап, халқымыздың 
ерлік дәстүрін танытатын қос 
мереке биыл Тәуелсіздігіміздің 
30 жылдығы аясында өтіп 
жатқанын айтты.

– Егемендіктің қадір-қасиеті 
– жердің тұтастығы мен елдің 
тыныштығында. Осы асыл 
құндылықтарды Қарулы 
Күштеріміз қас қақпай күзетіп 
тұр. Тәуелсіздік жылдарын-
да Тұңғыш Президентіміз, 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың арқасында 
мемлекетіміздің мықты қорғаныс 
жүйесін қалыптастырдық. 
Әскеріміздің бес қаруын 
сайладық. Сарбаздарымыздың 
жауынгерлік рухын көтеріп, 
кәсіби машығын шыңдадық. 
Бүгінде армиямыз – елдігіміздің 
берік қалқаны, Тәуелсіздігіміздің 
мызғымас тұғыры, – деді Прези-
дент.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстанның бейбітшілік пен 
тұрақтылықты қалайтын мемле-
кет екенін, бірақ ұлттық мүддеге 
нұқсан келтіретін кез келген 
әрекетке тойтарыс бере ала-
тынымызды айта келіп, соңғы 
уақытта жер жүзінде түрлі 
қақтығыстар көбейіп кеткенін 
жеткізді.

– Сарапшылар алпауыт 
мемлекеттер арасындағы 
тартыстарды қырғи - қабақ 
соғыс кезеңіндегі ахуалмен 
теңестіруде. ТМД аумағында, 
тіпті іргелес көрші елдерде жан-
жалдар пайда болып жатыр. 
Ескі дауларға қазіргі түйткілдер 
қосылып, жағдай күрделене 
түсті. Бұл – бәрімізді алаңдатып 
отырған мәселе. Сондықтан 
арқаны кеңге салмай, ұлттық 
қорғаныс ісінде темірдей тәртіп 
сақтауымыз керек. Біздің 
әскеріміз және барлық Күштік 
құрылымдар сырттан келген 
қауіп-қатерге тойтарыс беруге 
әрдайым сақадай - сай дайын 
болуға тиіс.

Қазақта «Ел – ерлерімен 
еңселі» деген қанатты сөз бар. 
Біз – тұтас тарихы, қаһармандық 
дәстүрі қалыптасқан жұртпыз. 
Батыр бабаларымыз осынау 
кең - байтақ жер үшін шайқасып, 
ұрпағына мирас етіп қалдырды. 
Ал кешегі аталарымыз бен 

әкелеріміз сұрапыл соғыста 
жеңіске жетті. Біз өткеннен 
тағылым аламыз. Отан үшін, ел 
мен жер үшін жанын пида еткен 
боздақтардың рухына тағзым 
етеміз.

Туған жердің шебін күзетіп, 
тұтастықты сақтау – әрбір 
азаматтың қастерлі парызы. 
Еліміздің тыныштығын қорғап, 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
– қасиетті борыш, жоғары 
жауапкершілік.

Халқымыз береке - бірліктің, 
татулық пен тұрақтылықтың 
арқасында алаңсыз ғұмыр ке-
шуде. Шын мәнінде, осы бейбіт 
өмірдің өзінде батырлық пен 
ерлікке орын бар. Ерлік уақыт 
талғамайды, себебі бұл қасиет 
Отаншылдықтан бастау алады, – 
деді Мемлекет басшысы.

Президенттің айтуынша, 
бүкіл адамзатқа коронави-
рус дерті қатер төндіріп тұрған 
қазіргі уақытта індетті тоқтатуға 
әскери қызметшілер мен 
күштік құрылымдар бір кісідей 
жұмылды. Соның арқасында аху-
ал айтарлықтай тұрақтанды.

Президент армия мен Күштік 
құрылымдар еліміздің егемендігі 
мен ұлттық қауіпсіздіктің ба-
сты кепілі саналатынын айт-
ты. Жаһандық өзгерістер мен 
геостратегиялық тұрақсыздық 
жағдайында әлемде әскери 
қызметшілердің рөлі бірнеше есе 
арта түседі. Бүгінде Қазақстанды 
өзге жұрттар өңірлік және 
халықаралық тұрақтылықтың 
ұйытқысы ретінде мойындай-
ды. Әскери қызметшілер БҰҰ-
ның бітімгершілік миссиясы 
аясында өздеріне жүктелген 
міндетті табысты атқаруда. Ал 
ұлттық қауіпсіздік органдарының 
қызметкерлері «Жусан» арнайы 
операциясын мінсіз орындады. 
Полиция мен прокуратураның 
қызметі кезең-кезеңімен 
жетілдіріліп келеді.

– Менің тапсырмам бойынша 
құқық қорғау жүйесін рефор-
малау жұмыстары басталды. 
Оның тиімді жүзеге асырылуы 
халықтың билік институтына 
деген сенімін едәуір арттырып, 
қоғамдағы құқықтық тәртіп пен 
әлеуметтік әділдікті нығайтуға 
септігін тигізеді. Еліміздің 
қорғаныс қабілетін күшейту үшін 
мемлекет әскери дайындық пен 
Қарулы Күштерді жабдықтауға 
баса мән береді. Әскери 
қызметшілердің, құқық қорғау 
органдары қызметкерлерінің 
жалақысы өсіп, әлеуметтік 
тұрғыдан қорғалуы біртіндеп 

жақсарып келеді. Әскери 
қызметшілерге жан - жақты 
қолдау көрсету мемлекеттің 
айырықша назарында болады, – 
деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде 
өз өмірін Отан қорғауға арнаған 
кәсіби мамандар аз емес екенін 
ерекше атап өтіп, бүгінгі мара-
пат пен алғысты барша әскери 
қызметшілерге, Күштік құрылым 
қызметкерлеріне көрсетілген шы-
найы құрмет деп бағалады.

– Сіздердің отаншылдық 
рухтарыңыз, ең алдымен, жас 
ұрпақ үшін жақсы үлгі - өнеге. 
Олар сіздерге қарап бой түзейді. 
Сіздер ерен еңбек пен нағыз 
ерлікті паш етіп келесіздер. 
Жоғары мемлекеттік марапаттар 
Отан алдындағы қызметтеріңізге 
жаңа жігер береді деп сенемін, – 
деді Президент.

Мемлекет басшысы 
барлық әскери қызметшілер 
мен құқық қорғау органда-
ры қызметкерлеріне Отан 
алдындағы адал қызметі үшін 
алғыс айтты.

Салтанатты рәсім барысын-
да Марат Құсайыновқа, Рус-
лан Шпекбаевқа генерал - лей-
тенант әскери атағы; Айдар 
Аймұрзинге, Рүстем Ақбалинге, 
Нұрлан Алдияровқа, Алмаз Ах-
мадиевке, Серік Борамбаевқа, 
Мереке Күшікбаевқа, Қуанышбек 
Үштаевқа генерал - майор 
әскери атағы; Айбар Дуанбаевқа, 
Шыңғыс Қоңқашевқа, Руслан 
Сейсембаевқа ұлттық қауіпсіздік 
генерал - майоры арнаулы атағы; 
Мұрат Баймұқашевқа, Оңал Бе-
киевке, Ақынқали Дәрменовке, 
Арыстанғани Заппаровқа, Нұрлан 
Мәсімовке, Марат Төлебаевқа по-
лиция генерал - майоры арнаулы 
атағы; Жанат Ешмағамбетовке 
әділет генерал - майоры арнау-
лы атағы; Қайрат Әбдіхановқа, 

Жарқынбек Бақашбаевқа, Мақсат 
Қожабаевқа, Серік Шалабаевқа 
3 - сыныпты мемлекеттік әділет 
кеңесшісі сыныптық шені; Нұрлан 
Шабдарға 3 - санатты жоғары 
біліктілік сыныбы берілді.

 Сонымен қатар іс - шара ба-
рысында І дәрежелі «Даңқ» 
орденімен Мемлекеттік күзет 
қызметі бастығының орынбаса-
ры Талғат Мұхтаров; ІІ дәрежелі 
«Даңқ» орденімен Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті Қарағанды об-
лысы бойынша департаментінің 
бастығы Кендебай Адамбеков, 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс - қимыл агенттігі төрағасының 
бірінші орынбасары Олжас 
Бектенов, Ұлттық ұлан «Ба-
тыс» өңірлік қолбасшылығының 
қолбасшысы Арман Жұмағалиев 
наградталды.

Бұдан бөлек І дәрежелі 
«Айбын» ордені Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті департа-
мент бастығының орынбасары 
Әділжан Алшыновқа, Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштері 
Бас штабы Инженерлік әскерлер 
департаментінің бастығы Нұрлан 
Қонысовқа; ІІ дәрежелі «Айбын» 
ордені Ішкі істер министрлігі 
Шығыс Қазақстан облысының 
Полиция департаменті 
Өскемен қаласының полиция 
басқармасы патрульдік по-
лиция батальонының инспек-
торы Нұржан Кәкеевке, Бас 
прокуратураның департамент 
бастығы Серік Кәріпбековке, 
Қаржылық мониторинг агенттігі 
Тергеу департаментінің бас-
шысы Саят Саукомбековке, 
Төтенше жағдайлар министрлігі 
Өртке қарсы қызмет комитеті 
төрағасының орынбасары Ма-
рат Хасеновке; ІІІ дәрежелі «Ай-
бын» ордені Мемлекеттік күзет 
қызметінің айырықша мақсаттағы 
күштері «Батыр» президенттік 

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

ЕГЕМЕНДІКТІҢ ҚАДІР - ҚАСИЕТІ – 
жердің тұтастығы мен елдің тыныштығында

Ақордада Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың қатысуымен 
жоғары әскери және арнаулы 
атақтар, сыныптық шен-
дер, сондай-ақ, әскерилер мен 
құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне салтанатты 
түрде ордендер мен медальдар 
тапсыру рәсімі өтті.

Суреттерді түсіргендер А.Дүйсенбаев, Ғ.Өмірбеков

полкінің маманы Евгений Пи-
веньге табысталды.

Ал Ішкі істер министрлігі 
Жамбыл облысының полиция 
департаменті Жергілікті поли-
ция қызметі басқармасының аға 
инспекторы Диляфруз Кинжеха-
нова «Құрмет» орденімен мара-
патталды.

Ішкі істер министрлігінің 
Көліктегі полиция департаменті 
Қызылорда стансасындағы 
желілік полиция бөлімінің аға ин-
спекторы Дархан Әбдікәрімов, 
Төтенше жағдайлар министрлігі 
Қостанай облысы Төтенше 
жағдайлар департаменті Өрт 
сөндіру және авариялық - 
құтқару жұмыстары қызметі №5 
өрт сөндіру бөлімінің бөлімше 
командирі Владимир Беляков, 
Төтенше жағдайлар минис-трлігі 
Нұр-Сұлтан қаласы Төтенше 
жағдайлар департаменті Өрт 
сөндіру және авариялық - 
құтқару жұмыстары қызметі №6 
мамандандырылған өрт сөндіру 
бөлімінің аға өрт сөндіруші - 
құтқарушысы Айдархан Кема-
ладинов, Ішкі істер министрлігі 
Алматы облысының Полиция 
департаменті Талдықорған 
қаласының полиция басқармасы 
патрульдік полиция ротасының 
инспекторы Дәурен Нәрікбаев, 
Ішкі істер министрлігінің Ба-
тыс Қазақстан облысы бой-
ынша Қылмыстық - атқару 
жүйесі департаменті РУ-170/1 
мекемесінің бақылаушысы 
Абылай Төлеев «Ерлігі үшін» 
медалімен наградталды.

«Жауынгерлік ерлігі 
үшін» медалі Қорғаныс 
министрлігінің 18404 әскери 
бөлімі десанттық - шабуылдау-
шы батальонының командирі 
Жасұлан Байбарақовқа, 
Қорғаныс министрлігі 15632 
әскери бөлімінің командирі Жа-
нат Бектұрғановқа, Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштері 
Бас штабының департамент 
бастығы Елнұр Бисембаевқа, 
Қорғаныс министрлігі 14776 
әскери бөлімінің аға офицері 
Максим Добросельскийге, 
Қорғаныс министрлігінің 21450 
әскери бөлімі мотоатқыштар 
батальоны ротасының технигі 
– аға механигі-жүргізушісі 
Нұржан Жарияқұлға, Қорғаныс 
министрлігінің 21814 әскери 
бөлімі зымыран-артиллериялық 
кемесінің  (3-дәрежелі) командирі  
Бауырғали Имашевқа, 
Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері Әуе қорғаныс 
күштері қолбасшысының 
басқармасы жауынгерлік 
даярлық басқармасының аға 
инспекторы-ұшқышы – бағыт 
аға офицері Ерлан Қозғұловқа, 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
басқарма бастығы Шынаркүл 
Сейдахметоваға берілді.

Egemen 
Qazaqstan
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1
Тұлпар күнді ағытып ап белдеуден,
Самал кешіп салқындаған өр кеудем.
Тереңіне тастаса да тұтқындап,
Тұл жүрегім танбай қойды-ау, сен деуден.

Мәні қалмай сенсіз өткен кезімнің,
Дүниеден келген еді безінгім.
Кеудемдегі кермаралдай іңкәрлік,
Жаным, жарқын бейнең екен өзіңнің.

Түннің шашын жаңбыр жуып, малмандай,
Бұлт астына мені ертіп алғандай.
Жақпар қуған жаңғырықтай шашылар,
Үзік-үзік ой мақамы жалғанбай.

Жанарыңда жылы мұңға шөлдеумен,
Отқа айналды опынбаған өр кеудем.
Есіміңді қайталаумен алқынып,
Өтер, 
Өтер, өтер өмір сен деумен.

2
Элладаның қасиетті храмы,
Олимптің «элитасы» тыншыққан.
Бал дәурені өтіп, бірде қирады,
Құдай дағы құтылмады қырсықтан.

Афродита фрескасы шытынап,
Арам пенде қағып кетті мүсінді.
Ару бикеш – Афинаның құтын ап,
Алтын тәжін бастан атып түсірді.

Сол – ақ екен, кифарадан күй тамбай,
(Шатақ қуып, іздеген жоқ оны ешкім).
Апполонның тұмсығы енді шиқандай,
Шөлмегіне шомып кетті Дионистің.

Ауды білем Олимптің қыдыры,
Зевс барлық тұтқындарын босатты.
Қысқарды да махаббаттың ғұмыры,
Жебе менен көздің жасы қоса ақты.

Жалған дүние, думаны көп дүрмекті,
Құдай біткен мас болды да сенделіп.
Олимп тауы киелі еді, күй кетті,
Аласартты  даңқын сөйтіп пенделік.

Енді қайта тарқатпайды бұрымын,
(Мүсіркеме, пендем, менің мұңымды ұқ)
Афродита – ойыншығы ұрының,
Азғындықтың ауын ақын ұрған ба?!

3
Маған енді қажеті жоқ түктің де,
Не қыламын қасиетін алтынның?
Күйдім, 
Жандым, 
Күңірендім, 
Ұттым не,
Сорға айналған көлдей мүлде сарқылдым.

Бояулардың әсер етпей түр-түсі,
Дәмі кетті мамырдағы балдың да.
Жүрегімнің келіп кетті ұйқысы
Әйел – Құдай бейнесінің алдында.

Тәуеп ете барамын деп, жаңылдым,
Маған енді қажеті жоқ сүренің.
Жанарымда жарым бақыт, жарым мұң,
Сайтандардың арасында жүремін.
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Ерініңнен ақтық рет өбейін,
Сиқырлы елес, бермен қарай жақын кел.
Жан шығарда «жаным» демей, не дейін,
Аттандым мен бұл фәниден, бақұл бол!

Ақтық тілек, жалбарынған соңғы үміт,
Тіл күрмеліп, шықпай қалды-ау сыртыма.
Кетем енді, жетем енді болдырып,
Жер астына – бағзы заман жұртына.

Жасқанатын түгі де жоқ түнектің,
Бар дейді ғой талай ауыл, онда да ел,
Сөлсіз ағып түсер жері Жүректің
Жұмақ білем, Пері болсаң сонда кел.

Түлкі болып сенің бейнең қашқанда,
Түре қуар мен мінейін боз атқа.
Шайырларға жұмақ есік ашқан ба,
О, перизат, табысайық тозақта.
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Мейіріммен қарайтұғын мөлдіреп,
Мойыл көздің шарасында – тас тұмар.
Қайран ақын қайғы кешіп өлді деп,
Қарашыққа қалтыраған жас тұнар.

Жас тұнар да, сырлы беттен тайғанап,
Төмен қарай тарам-тарам жосылар.
Менің суып қалған тәнімді аймалап,
Тозаңданған топыраққа қосылар.

Сол бір жастың түйір, түйір түйірін
Түйіп ал да, бетіме сеп көмгенде,
Есімді алған пері қыздың күйігін,
Тартып жатып,
Күрсінейін көрде де.
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Ессіз көңіл, ерте туып, жай қалған,
Ебіге* еріп елеуремей, тыныштал.
Қынсыз жүзі у сіміріп қайралған,
Қара көздің қиығында қылыш бар.

* Ебі – жоңғар қақпасынан соғатын күшті жел.

Мәжнүндерше қайсы жаққа бас ауды,
Жүз жығылып, мың сүрініп тұрдың –ау.
Шыңғыртатын тас шайнаған асауды,
Қолаң шаштың бұрымында  - қылбұрау.

Қайран наз – ай қабағын бір шытпаған,
Дидарында Хауа-Ананың бейнесі.
(Бұдан әрі не боларын ұқпаған),
Ғашықтардың ауысады кейде есі.

7
Іздеп табам қай жұлдыздың түбінен,
Қай нүктеде сенің алтын сарайың?
Ақшыл бұлттың суыртпақталған жібімен,
Тік өрмелеп, тура тартып барайын.

Көлеңкенің ләззаты аңқа кептірген,
Хұрма ағашы құлпыра  ма бағыңда.
Жиектері көмкерілген көп гүлмен,
Хәуіздерің бақтың  қайсы жағында ?

Тік өрмелеп, тура салып мен келдім,
Енді сені қалай тездеп таба алам.
Мынау сарай керемет қой,
Бөлмеңнің 
Терезесі қайсы жаққа қараған?

Мен асылған үміт жібі жіңішке,
Үзіп алсам быт-шыт қылып кетеді.
Белді буып, барған едім бұл іске,
Бөлмеңе еніп бір құшсам да жетеді.

/ПОЭМА/
Мені тағы елесіңмен алдама,
Мың құбыла таранатын тоты құс.
Перізада жаза басып онда да,
Кеудесінде қалады ма өкініш?
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Бақи төрі – тән балқытар тыныштық,
Нағыз тозақ жұмыр жердің үстінде.
Абайсызда құламауға тырыстық,
Бірақ өзім жанып келем, түстім де.

Хор қыздары, кигендері ақ шәйі,
Қай базардан сатып апты атасы?
Жұмақ тегі  жадыраған жақсы айы,
Жаңылмасам қыздар жатақханасы.

Шығып кеткем онымен де қоштаспай,
Жайлап апты бір бұрышты мұңсыздық.
Тәңірім – ау,
Бауыры мұз көк тастай,
Мені неге жаратпадың тілсіз ғып?

Онда бұлай күрсінбес ем, күймес ем,
(Тозағыңа болмас едім отындық)
Тәңірім – ау, енді азап күй кешем,
Мені неге жаратпадың соқыр қып?

Азабыңнан есім бүгін неше ауды,
О, махаббат, айналайын атыңнан.
Мазағыңа көне берем қашанғы,
Алжаспасам болар еді ақылдан.
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Күпті жүрек қызынар да салқындар,
Мұң тұманы шерге айналар тұнғанда.
Айбалтаның азынаған жүзі бар,
Ақ қылыштың ашуы бар сырғаңда.

Сыңғырламай шығарады ашық үн,
Мақамына ,біле алмадым, қандың ба.
Менің бағым, сорым, мүмкін ажалым,
Үмітім мен күдігім де бар мұнда.

О, Перизат, қараймын да мұңданам,
Таңданамын,
Оған енді өкпең жоқ.
Күміс қатқан күлдіреуіш – сырғаңа,
Соның бәрі қалай сиып кеткен деп
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Сен былай да сұлусың ғой, жанерке,
Бояу мүлде бола алмайды нақты мән.
Күн жүзіне түсіреді көлеңке,
Ай жүзіне ауыр тиер ақ тұман.

Боянбай-ақ қойшы, соны өтінем,
Саған бастар компас қылып сенімді.
Темірқазық жұлдызым деп, кетіп ем,
Жауып қалар бетіңдегі меңіңді.

Көздеріңді сүрмеменен көмкерме,
Келмей тұр-ау қу жүректің сенгісі.
Үрейленем өзім бір күй шертем де,
Қара қоршау қасыреттің белгісі.

Бояусыз-ақ сұлусың сен, жанерке,
Шәк келтірер тірі пенде жоқ бұған.
Күн жүзіңе түсірмесін көлеңке,
Ай жүзіне түсірмесін ақ тұман. 
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Ұйқы қашқан,
Жазалымын мен неге,
Көкіректен от шығады күрсінсем.
Таң алдында енетұғын бөлмеме
Адамбысың, перімісің, кімсің сен?

Ынтықтырып ес білгелі, жетпей ме,
Қанат байлап, қиялымды бірге ұштым.
Жүрегіме себілген дән көктей ме,
Келмейді ме сенің мүлде нұр құшқың.

Елесіңмен есі кете арбалған,
Көзім болар, кеуде кере күрсінсем.
Жасқанатын жарық, жайсаң жалғаннан
Адамбысың, перімісің, кімсің сен!
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Жәһіл аспан тізе бүккен алдында,
Шапағаты кем тимеген күннен бір.
Мархаббаты Махаббатым,
Зар-мұңға
Қандырдың ба, жүрегімді гүлдендір!

Сыңғырлаған сиқыр үнмен сөйлетті,
Тілсізді де, тылсым күшін жеңген ер.
Тіршілікте барлық ауыр бейнетті,
Бақыты үшін шекпес пе еді, пенделер?
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Жұлдыз біткен бір-біріне шын ғашық,
Көктің жүзі сұлулықтан кенде ме?
Жүрегіңді сағынышты мұң басып,
О, перизат, айналсаңшы пендеге.

Күмәным жоқ жанарында бағың шын,
Тәуіп етем сол үшін мен жерге де,

Қуаныштан, шіркін жүрек, жарылсын,
О, перизат, айналсаңшы пендеге.
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Сиқырлы саз қиялы да, ғажап та,
Сен емес пе,
Басқа кімді зар етем?
Жұмақ жабық, кірейін деп тозаққа,
Сыймай қойдым, есігі тым тар екен.

О, перизат, бұл күйімнен түйдің не,
Тұншықтым да желігіңе, шықпай үн.
Шұғылаңды сімірдім де, сүйдім де,
Маған мекен бола алмады мүттәйім.

Алаң қылмай бал да, сор да, дәрі де,
Көз ұшынан көлбеңдейді елесің.
Күтіп тұрдым,
Күтіп тұрмын әлі де,
Білмей тұрмын бірақ қашан келесің? 

Биіктік пен сүйетұғын кеңдікті,
Қанатыңды жайлап қана қағып кеп.
Үрлей-үрлей күйік отын дем бітті,
Жұмыр жерден мені мүлде алып кет.
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Қалқам, сенің адалдығың, ақтығың,
Алау болып лапылдатқан жүзіңді.
Көрмегелі қаншама алыс ақты күн,
Көкшіл айдын – көңіл нілдей бұзылды.

Нілдей бұзып көлбеңдейді бір елес,
Құлағымда күй тұнары бекер ме.
Тікен болды мен ұстаған гүл емес,
Сордан ащы мен тататын шекер де.

Ойлы қалпы өзім жүрген ортаның,
Маған салсаң қызығы да қалмады.
Қандай сұмдық басталды деп қорқамын,
Жоқтауға ұқсас мен шырқайтын ән-дағы.

Қажеті жоқ шырынның да, балдың да,
Маған енді қона қоймас бүгін ем.
Жоғалайын, елес – бейнең алдымда,
Жүрек гүлін жұлып тастап түбінен.
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Жаз дидарлы жапырақтай көңілде,
Жатталмаған жыры қалды тамыздың.
Жаным, сені мынау жарқын өмірге
Бергені үшін Тіршілікке қарызбын.

Тау-тау болып қырман, ақ қырман,
Тамыз айы төгеді кеп жемістер.
Тіршілікте сені маған тап қылған,
Тағдырға  болдым, жаным, борышкер.

Қайғы дейміз қара күшті жаны – ызғар,
Таптап кетер кейде көптің өрісін. 
Мен оған да болам енді қарыздар,
Көзді жұмып, құшқан едім сен үшін...
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Шаштағы алтын шолпыдай,
Шоқ қыздан бөліп сені мен.
Тәніңе қарап толқымай,
Жаныңды жақсы көріп ем.

Қоңырау үнді, жез көмей,
Сыңғыры сондай тәтті еді.
Түстің де атып көздемей,
Ұштың да кеттің, ақ пері.

Желегі – сағым, 
Жаны – гүл.
Елес боп соқпа, өтінем.
Таппаспын енді бәрі – бір,
Безгелдек жердің бетінен.
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Байқұс жүрек білмей қалды басқа әнді,
Тамырларын тастағандай өрелеп.
Менің рухым шарлап жүрер аспанды,
Сарқытыңды садақа қып бере кет.

Құдайы қып барлығын да ұмытпай,
Менен қалған белгілердің шаш бәрін.
Елес -  бейне орамалын суытпай,
Өлерімде жыртып-жыртып тастадым.

Орамалсыз, ойлаған ем, бара алмас,
Ордасына әкесінен ұят-ты.
Желегі ойнап, жөнеп берді жалаңбас,
Ағып түскен асыл жұлдыз сияқты.

Елес – бейне менен қашып кетті алыс,
Тұрмын тозақ босағасы алдында.
Жайымды ұғып, жаны ашитын жоқ таныс,
Жазалауға епті жендет бар мұнда.

Көзін ала беріп, сені шақырдым,
О, перизат, махаббатың серті ме ең?
Содан кейін не десең де мақұлмын,
Сақтап қалшы мені тозақ өртінен.
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Ол үшін мен кімнен тартам жазаны,
Келсе –дағы керексіз деп ұйғарғым.
Махаббатың ауыр екен азабы,
Жан шығарда сен деп қана қиналдым.

Үкілі құс – үміт отын сөндіре,

Іңкәрліктен қандай жүрек түңілмек?
Қажет қылмайт, тәуіпті де, емді де
Сен деп
Сен деп,
Сен деп жаттым күбірлеп.

Жасауын ап қыз ұзатқан құдадай,
Көкке қарай көшті арман тізіліп.
Махаббаттың азабына шыдамай,
Сен деп жатып, жүре бердім үзіліп.

Алау көшті. Маған енді бәрібір,
Толқып-толқып, тыным табар теңіз көп.
Жүрегімді жарып өнген сары гүл
Жер бетіне қайта шығар, сені іздеп.
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Асқақтатып Хеопстың тұл басын,
Сансыз құлдар ақыл-естен жаңыла, 
Салған оның суық пирамидасын,
Қышқыл тер мен ыстық қанға малына.

Зәлім жүрек зікір салса дауа не,
Қынжылтады қиқар заңы тұрмыстың.
Кісі өлігі симай кеткен далаға,
Асырмақ боп арам даңқын Шыңғыстың.

Содан бері қаншама ықылым, сарқылды ән,
Тозаң басып, талай ғасыр шалдықты.
Мысын пұлдап, күшін пұлдап, алқынған,
Жер астынан мекен тапты сан мықты.

Қасиетсіз қара түмен жоғалды,
Қайырымын аяп қалар қай кісі?
Қалды бірақ қанға бөлеп сонарды,
Қасиетті Махаббатың қайғысы.

Қызғалдақтар, жамырай бер жолында,
Жайраң қаққан жырыңды мен естимін!
Мәңгілігі осы шығар оның да,
Махаббатсыз ғұмыр құны – бес тиын.
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Құпия жоқ саналы ойлар ашпаған,
Галактика қарайды оған көндігіп.
Біздің ғасыр бәрін шашып тастаған,
О, перизат, пәрәнжіні сен ұмыт.

Бағы да оның көрмеген-ді тасып түк,
Қу пәрәнжі қымбат емес парчадан.
Елесіңе қойған мені ғашық қып,
Ғазалдардан кәусар жұтып тамсанам.

Сұлулыққа табынған ем, сенейін,
Менше сүймес – пенделерден басқасы.
Қара көздің шарасынан өбейін,
О, перизат, пәрәнжіңді тасташы!
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«Жана берме жалыныңа, ақын көп,
Жөні бөлек қай жерде де ерліктің – 
Құлағыма сыбыр еттің жақын кеп, - 
- Сүйген болсаң, мен түбінде сендікпін!»

Осы еді ғой аман жеткен аңсар күн,
Бақытсыздар бақыттыны ұққан ба?
Күлгін отқа толып кетті қарсы алдым,
Мөлдір-мөлдір моншақ көрдім шықтан да.

Күлгін оттар дүр етті де, басылды,
Күл орнына сақылдаған шалық қап,
Моншақтарың жұлдыз болып шашылды,
Бейнең көкте бара жатты қалықтап.

Ұшар едім, қанатым жоқ не керек,
Байлады да тылсым күшпен шідерлей.
Табанымды қара жерге шегелеп,
Тартылыстың заңы қалды жібермей.

Келші оралып, қауышуға сен де асық,
Тым құрыса тыншығайын түсімде.
Жүрегімнің айналасын тоң басып,
Әрең жүрмін пенделердің ішінде.
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Бар суреті суда қалған,
Жұлдыздардан сырғаланған,
Сыр аңдыған түндерімде,
Сыңарым боп жүрмедің бе?

Көктегі аймен жарысқанда,
Жан дертімен алысқанда,
Сен деп едім,
Сен деп едім,
Келіп неге емдемедің?

Қиялымда қауышқанда,
Сабырымды тауысқанда,
Сарқыт тастап құса мұңнан,
Сусып кеттің құшағымнан.
Кеуде шермен толғаныңда,
Мен бір Мәжнүн болғаным ба,
Елес кезіп тізбектелген,
Мен өзіңді іздеп келем,
Іздеп келем!...
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Толып жатыр періште де, пенде де,
Бәлкім, сенен артық туған бар шығар.
Тізіп әкеп, қояр болсаң көрмеге,
Көмір болып жанбай қандай жан шыдар?

Оған қарап тұру маған жеңіл ме,
О, перизат, дертім қайта ұлғайды.
Хас сұлулар толып жатыр өмірде,
Бәрін жисам, тырнағыңа тұрмайды. 
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Қай жұлдыздың тырнағынан түзілген,
Қайсы бақтың сағасынан үзілген,.
Ай жүзіне жарасыпты Шолпандай
Сырғалықтан шоқ боп жанған қызыл «мең».

Жиектерін малып алып жасынға,
Метеордай ағып өткен ғасыр ма?
Тұнып тұрған көз жасы бар, перизат,
Сол сырғаңның жәудіреген тасында.

Байқадың ба, жүрсің бе әлде байқамай,
( Сезім көлін қалайын ба шайқамай?)
Көздің жасы құлағыңнан келіпті,
Кетесің – ау, бір күн батып, қалқам - ай...
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Жүйкеге түскен зіл қатты,
Тамырда қаным тасый ма?
Өмірдегі ең қымбатты,
Таптырмай кетті-ау қасында.

Жаңаның жүзі ескіріп,
Жаңылдым білем, ғазалдан.
Батқысы келмей кешкілік,
Күнім де ұзақ сазарған.

Кеудеден тіреп ақшамды,
 Жиекте күлгін мұнар қап.
Ашық бір айлы аспанды
Жіберді-ау бұлттар шұбарлап...

Жамау БҰХАРБАЕВ.

ПЕРІ ҚЫЗЫНА 
ХАТ

ЖАМАУТАНУ БЕТІ
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Әппақ дүние, сеңдей 
сіресіп калған тау жотала-
ры, бел - белестерге қарасаң 
көз қарықтырады. Ербең 
етер тіршіліксіз қарлы адыр-
лар айқара жамылған ақшағи 
көрпесін бұйығы бүркеніп 
алғандай. Табиғаттың күні 
кеше ғана маздаған тіршілігі 
– жазиралы жоталары өлім 
тыныштығына бой алдырып, 
тамаша тіршілік ғұмырдың бар 
бакытынан әбден жалыққан 
жандай жалқы сәт талықсып 
көз шырымын алып жатқандай 
елес береді. Ал, көк әлеміне 
күміс күн күлімдеп алтын 
кірпіктерін айқара ашып 
шыға келгенде осынша қайғы 
жұтып аппақ қар тұтқынында 
жаткан аязды аймаққа күміс 
ұшқындарын шашу қып ша-
шып, ақ торқа астында қалған 
Жер – Ана күні ертең туар ба-
зарлы шағының үміт отындай 
толықсиды. Кейде бір осындай 
сұлулықты қызғанғандай аспан-
ды саңылаусыз тұтастыра жаба 
қалатын сұп — сұр бұлт тартып 
алғандай болады. Мұндайда 
көкжиекте жоқ, аспанда жоқ, 
жерде жоқ, жүрек жылуын 
жұтып aлғандай суық қар еріксіз 
жалықтырып, жалғызсыратып 
жіберер еді.

Табиғаттың осы мынау тыл-
сым тұңғиығына шым батып 
кeтетін кайран Жамау ақын 
бip ысып, бір суып барып, 
жазу үстеліне жақындайтын. 
Мұндайда ол аппақ қардай 
адалдықты, қыр төсін 
құлпыртқан қызғалдақтарды, 
тұп – тұнық айды, шалқар 
көлдерді аңсайтын. Бірақ, бұрқ 
- сарқ кайнап жатқан мынау ты-
нымсыз тіршілікте тоғышарлық 
пен жағымпаздық, өтірік пен 
өсектің қатар жүрерін, тіпті кей-
де бір «дөкейдің» арқасын езіп 
«екіжүзді», «жасанды» басшы-
лар күні кеше ғана өзі жағалап 
жүрген ауыл ағаларының 
жағаларын жыртудан тайын-
байды, оны кезінде «Азат» 
қозғалысында талай - талай 
көріп, тәубелерін aуыздарына 
түсірдік емес пе?-деп отырушы 
еді ақын.

Ал, мынау табиғаттың мың 
сан құбылысы Жамау акынның 
өмірден озар шағындағы қыс 
айының соңғы күндеріндегі 
көріністерінің бірі еді. Марқұм 
Жамау оны сезді ме, сезбеді ме, 
әлде «жағымпаздық» өмірден 
жалықты ма, әлде осынау қар 
басқан әппақ дүниеде ары таза 
аппақ пері кыздары бар екенін 
білді ме? әлде ой сана сезімі 
көндірді ме? кім білсін «Пері 
кызына хат» атты өлеңді бастап 
кеткенін байқамай да калды. (ол 
кейін кітап болып шыкты (авт.).

Ақ қағазға ақ маржандай өлең 
жолдары тізбектеліп түсіn жат-
ты. Ақын ауыр күрсінді.

Еpініңнен ақтық рет өбейін,
Сиқырлы елес, бермен қарай 
                                      жақын кел.
Жан шығарда «жаным» 
                           демей, не дейін,
Аттандым мен бұл пәниден, 
                                       бақұл бол!
Ақтық тілек албарынған 
                                      соңғы үміт,
Tіл күрмеліп, шықпай 
                    қалды - ау сыртыма,
Кетем енді, жетем енді 
                                      болдырып,
Жер астына - бағзы заман 
                                     жұртына...
Алғашқы жолдардан кейін-ақ 

Жамаудың бозарған жүздері 
мұңға өзгеше сезінуге, өзгеше 
қиыры жоқ ақ адырлардың 
үстіндегі тыным таппайтын 
өмір туралы, көңілден де, 
кезден де шеттей бастаған 
мұңсыз - қамсыз балалығы 
жайлы көз алдына елес, бер-
се де, неге екенін білмейді, 
қу мекен далада жалғыздан 
жалғыз қалып, қайғысы, мәңгі 
суық, шексіздікке, шетсіздікке 
алдағы күні беймәлім бозаң 
жолға көз жұмып тартып 
кеткісі келгендей. Тіпті мейлі 
жалғызсырасам, мейлі анау 
найзадай шаншылған ба-
сына ақ сәукеле киген мұз – 
шыңға шығып алып, тұңғиыққа 
сырғанап кетсе де ойына алған 
қатал да, қайрымсыз сапарға 
аттансам ба?- дейтіндей ақын 

"НОСТАЛЬГИЯ" - Пері 
қыздың күйігі ме сені алған?

(ЛИРИКАЛЫҚ ОЙ — ТОЛҒАУ)

тағы да, аппақ әлемге, ақ қағазға 
қайта үңілді.

Жасқанатын түгіде жоқ 
                                            түнектің,
Бар дейді ғой талай ауыл, 
                                      онда да ел.
Селсіз ағып түсер жері 
                                       Жүректің,
Жұмақ білем Пері болсаң 
                                      сонда кел...
Түлкі болып сенің бейнең 
                                         қашқанда,
Түре қуар мен мінейін боз атқа,
Шайырларға жұмақ есік 
                                           ашқан ба,
О, Перізат, табысайық тозақта.
Неткен ызғар шашып тұрған 

өлең жолдары еді. Ақынмен 
ҚазМу-де бірге оқып, аудандық 
газетте талай жыл жұп жаз-
бай бірге еңбек етіп жүрсекте 
қалай ғана көңіліндегі тобықтай 
мұзды аңғармадық! Ол мұз қай 
уакытта қатты, сақылдаған сары 
аязда ма? әлде ми қайнатар 
шілде де ме? Көзі күлгенімен, 
өзі күлмей дүниедегі ең асылын 
жоғалтқандай бұйығы тартып не-
ден шошынды. Әлде жоғалтқан 
заты өзі екенін сезді ме, сезбеді 
ме? Әйтпесе, сонау салқар 
дүниеге сыймағандай өзін артық 
санады ма, әйтпесе дамып 
жатқан жаһан даладан ентігін 
басар жер таба алмай өгейсінді 
ме? Әлде, әлде бала махабба-
тын аңсады ма екен қайран ақын 
досым.

Мейріммен қарайтұғын 
                                       мөлдіреп,
Мойыл көздің шарасында 
                                        тас ғұмыр.
Қайран ақын қайғы кешіп 
                                           өлді деп,
Қарашыққа қалтыраған 
                                     жас тұнар...
Жас тұнар да, сырлы беттен 
                                              тайғанап,
Төмен қарай тарам - тарам 
                                            жосылар,
Менің суып қалған тәнімді 
                                             аймалап,
Тозаңданған топыраққа 
                                            қосылар.
Сол бір жастың түйір, түйір, 
                                              түйірін,
Түйіп ал да, бетіме сеп 
                                           көмгенде, 
Ecімде алған пері қыздың 
                                             күйігін.
Тартып жатып,
Күрсінейін көрден де...
Ессіз көңіл, ерте туып, 
                                       жай қалған,
Ебіге ерiп елеуремей, 
                                        тыныштал.
Қынсыз жүзі у сіміріп қайралған,
Қара көздің қиығында 
                                      қылыш бар.
Мәжнүндерше қайсы жаққа 
                                        бас ауды,
Жүз жығылып, мың сүрініп 
                                         тұрдың-ау,
Шыңғыртатын тас шайнаған 

                                              асауды,
Қолаң шаштың бұрымында
                                       Қылбұрау.
Ақынды асыра айтпасақ та, 

хрестоматиялық, трагедиялық 
өлең осындай-ақ болсын. Жа-
сыратын не бар, мен «пәлен» 
деген ақын едім,-деп жан - жаққа 
жар салып, жаттанды өлеңдерді 
жатқа соғып, кеуде ұрып тұратын 
«ақындардың» жасық өлеңдерін 
тыңдағанда өзің жерге кіріп кет-
кендей боласың. Олар соны 
сезбейді де, сезгісі келмейді де. 
Неткен көрсоқырлық!

Иә, қуып жетпейтін, қашып 
құтыла алмайтын, алмас-
тай семсер тағдырдың 
айтақтағанына үріп, айдағанына 
көнген көп тiрліктен құтылып 
көрші, жақындасаң алмайтын, 
алыстатсаң жакындайтын сағым 
тірліктің ұшпағына жеттім де-
ген тірі пенде бар ма тәйірі. 
Өмір бойы өзінің аз ба, көп пе, 
ғұмырында іздегені қанағат, тәубә 
екенін қашан да кеш түсініп, оны 
кейін ұғып жатады емес пе?

Ақында осынаy өмірдің 
шиеленіскен түйіншектерін шеше 
алмай бас қатыратын. Кейде бір 
өмір оқиғаларына таңдай қағып 
қарайтын да. Өйткені, ақ дегені 
қара, қара дегені ақ екенін түсіне 
алмай дал болып ойлай берер 
еді. Тіпті осынау жер үстіндегі 
тіршіліктен түңіліп кететіндей 
болатын. Ондайда еріксіз 
қаламсабына ерік беретін.

....Бақи төрі - тән балқытар 
                                      тыныштық,
Нағыз тозақ жұмыр жердің 
                                                             үстінде.
Абайсызда құламауға 
                                         тырыстық,
Бірақ өзім жанып келем 
                                       түстімде...
Иә, мынау әппақ дүниенің, 

аппақ қағаздың мінсіз бетіндегі 
өлең жолдары сағыныш пен 
өкініштің, бұдан бұрын еш жерде 
айтылмаған мұңлы да, сырлы, 
қалтырап барып, сыңси айтылып 
жазылуы ақынның іштей егілуі ме 
екен.

Іздеп табам қай жұлдыздың 
                                                түбінен,
Қай нүктеде сенің алтын 
                                          сарайың?
Ақшыл бұлттың суыртпақталған 
                                             жібімен
Tік өрмелеп, тура тартып 
                                             барайын.
Көлеңкенің ләззаты аңқа 
                                          кептірген,
Хұрма ағашы құлпыра ма 
                                          бағыңда,
Жиектері көмкерілген 
                                     көк гүлмен,
Хоyiздердің, бақтың қайсы 
                                         жағында?
Tік өрмелеп, тура салып 
                                         мен келдім
Енді сені қалай тездеп 

СУРЕТТЕ: (фотошежіреде) солдан оңға қарай марқұм ақын Жамау және 
КазМУ- дегі курстас достары Дүйсен, Рахмет, Меліс. Алматы қаласы. 1975 
жыл.

                                        таба алам,
Мынау сарай керемет қой,
                                    Белмеңнің
Терезесі қайсы жаққа қараған?
Мен асылған үміт жібі жіңішке,
Yзiп алсам быт - шыт қылып 
                                                  кетеді,
Белді буып, барған едім 
                                             бұл iске,
Белмеңе еніп бір құшсам да 
                                             жетеді.
Мені тағы елесіңмен алдама,
Мың құбыла таранатын 
                                          тоты құс.
Перізада жаза басып онда да,
Кеудесінде қалады ма өкініш!?
Өз ойына өзі жауап тау-

ып отырған ақынның неткен 
данышпандығы дерсің!

Жазып отырған «Пері қызына 
хат» циклн аяктаған Жамау ақын 
дәлізге шығып көкке қарады, от-
тай болып жап - жарық жұлдыз 
ағып түсті, қайда түскені 
беймәлім, әйтеуір тым – тым 
алысқа түскені анық. Қаракөк 
аспандағы бір жұлдыз аққанымен 
өзге жұлдыздар жымыңдайды, 
олардың бірі сөнеді, бірі жанады.

Ақын бір күрсініп жазу үстеліне 
қайта оралады да:

Хор қыздары кигендері 
                                          ақ шәйі,
Қай базардан сатып апты 
                                           атасы?
Жұмақ, тегі жамыраған 
                                       жақсы айы,
Жаңылмасам қыздар 
                           жатақханасы... 

деп өлеңін әзілмен аяқтап, бір 
жымиып қойды. Бұл ақынның 
жыр шумақтарын жазғандағы 
соңғы жымиысы болды ма екен...
Сосын қаламын қайта қолға 

алып:
Шығып кеткем онымен де 
                                     қоштаспай,
Жайлап апты бар бұрышын 
                                        мұңсыздық,
Тәңірім-ау, бауыры мұз, 
                                       көк тастай,
Мені неге жаратпадың 
                                       тілсіз қып?
Онда бұлай күрсінбес ем, 
                                       күймес ем,
(Tозағыңа болмас едім отындық)
Тәңірім-ау, енді азап 
                                         күй кешем,
Мені неге жаратпадың 
                                     соқыр қып?
Азабыңнан eсім бүгін 
                                        неше ауды,
О, Mахаббат, айналайын 
                                           атыңнан,
Мазағыңа көне берем қашанғы
Алжаспасам болмас енді 
                                              ақылдан.
Сыңғырлаған сиқырлы үнмен 
                                               сөйлетті
Tілcізді де, тылсым күшін 
                                           жеңген ер.
Tiршілікте барлық ауыр
                                            бейнетті
Бақыты үшін шекпес пе еді 
                                      пенделер?
Жұлдыз біткен бір-біріне 
                                     шын ғашық,
Көктің жүзі сұлулықтан 
                                       кенде ме?
Жүрегіңді сағынышты 
                                        мұң басып,
О, перізат, айналсаңшы 
                                              пендеге.
Алаң қылмай бал да, сор да, 
                                             дәрі де,
Көз ұшынан көлбеңдейді 
                                             елесің.
Күтіп тұрдым, күтіп тұрмын 
                                               әлі де,
Білмей тұрмын бірақ қашан 
                                               келесің.
Биіктік пен сүйетұғын кеңдікті
Қанатыңды жайлап қана 
                                           қағып кеп,
Yрлей-үрлей күйік отын 
                                         дем бітті,
Жұмыр жерден мені мүлде 
                                          алып кет...
Байқұс жүрек білмей қалды 
                                       басқа әнді
Тамырларын тастағандай 
                                             өрелеп,
Менің рухым шарлап жүрер 
                                          аспанды,
Сарқытыңды садақа қып 

                                       бере кет.
Тұрмын тозақ босағасы 
                                           алдында,
Жайымды ұғып, жаны ашитын 
                                        жоқ таныс,
Жазалауға епті жендет 
                                      бар мұнда.
Елес - бейне менен қашып, 
                                      кетті алыс,
Көзін ала бeріп, сені 
                                    шақырдым,
О, перізат, махаббатың 
                                  серті ме ең?
Содан кейін не десең де 
                                     мақұлмын,
Сақтап қалшы мені тозақ 
                                             өртінен.
Ол үшін мен кімнен тартам 
                                            жазаны,
Келсе-дағы керексіз деп 
                                       ұйғарғым,
Махаббаттың ауыр екен 
                                          азабы,
Жан шығарда сен деп қана 
                                    қиналдым.
Yкілі құс – үміт отын сөндіре,
lңкәрліктен қандай жүрек 
                                          түңілмек?
Қажет қылмай тәуіпті де, 
                                            емді де
Сен деп, сен деп;
        Сен деп жаттым күбірлеп.
Жасауын ап қыз ұзатқан 
                                         құдадай,
Көкке қарай көшті арман тізіліп,
Махаббаттың азабына 
                                       шыдамай,
Сен деп жатып, жүре бердім 
                                              үзіліп.
Алау өшті. Маған енді 
                                           бәрі - бір,
Толкып - толқып, тыным табар 
                                         теңіз көп.
Жүрегімді жарып өнген 
                                            сары гүл
Жер бетіне қайта шығар, 
                                сені іздеп...

Міне, еліне, елдестеріне, 
тіпті өзіне еркелеп, ғұмыр кеш-
кен досымыз Жамау Бұхарбай 
ақынның аруағын осындай 
жыр жолдары көкке көтеріп, 
аспандатып, әспеттеп келеді. 
Кезінде, көзітірісінде жақсыны 
жакқсы, жаманды жаман, 
деп кібіртіктемей ғұмырдан 
озған ақынмен, аяулы доспен 
қауышудың жалғыз жолы – 
ақынның жазып кетен «Пері 
қызына хат» атты ғажайып 
кітабындағы өлеңдерінен 
ләззат алу ғана.

ОЙ СОҢЫ
Иә, Жамау достың 

бұрқыраған ай құшақ қауып 
аймаласқан мұндай кестелі 
сөзбен, келісті оймен жазып 
кеткен жырларымен әлі та-
лай ұшырасарымыз даусыз. 
Сондықтан ойымыздың бәрін 
қамтып, бәрін сарқып айттық, 
– деп әре болмағанымыз жөн 
шығар. Мына ғаламшардағы 
ең қымбат нәрсе асыл заттар 
емес, алтын уақыт па деймін. 
Өйткені, адам да, қоғам да, за-
ман да, тағдыр да сол уақыттың 
аясында өтіп, дәм – тұзыңда 
сол жоғары мәртебелі уақыттың 
еншісінде. Егер Жамау тірі 
болғанда осы қоңыр күзде 
70 жасқа толар еді – ау деп 
өткен уақытты армандайсың, 
қиялдайсың. Бұрынғының адам-
дары дейміз – ау олар мына зу-
лап өтіп жатқан уақытты – ай, 
күніміз тез өтіп барады ма деп 
қобалжыса, бүгінгінің адамдары 
бұған қуанарын да, қайғырарын 
да білмей, біреулері жалақы, 
зейнетақы алатын күн жылдам 
келді деп қуанса, енді бірі не-
сие төлейтін күн жақын деп 
қайғырады. 

Міне, уақыт – әмірші, уақыт 
– сыншы, емші, уақыт – төреші 
деген осы. Біздер Жамау 
екеуміз аудандық газетте бірге 
істеп, КазМУ-ге бірге түсіп, бірге 
бітірген жылдарда қаншама 
адамдармен кездестік, не 
көрмедік, не білмедік. Ірілі – 
ұсақты қаншама әңгіме – дастан, 
очерк, мақала, жыр – өлеңдер 
жазылды десеңші. Одан бері 
қаншама уақыт өтті, қаншама 
нәрсе ұмытылды. Кешегіні 
бүгін ұмытатын жағдайға жеттік. 
Бірақ, адал достың бейнесі, 
отты жырлары қанша уақыт 
өтсе де жүрегімізден жылы 
орын алып, өшпек емес. 

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшеcі.
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«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ АҚСУ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫ ҚОҒАМДЫҚ 
ҚАБЫЛДАУ БӨЛМЕСІНДЕГІ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ 

ЖЕКЕ КАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Аты-жөні

АЯН
Асылбек Аянұлы

САКЕНОВ
Дәурен Қадырұлы

АБДРАХМАНОВ
Қайрат Сәкенұлы

ҚАЛИБЕКОВ
Дастан Сейтқұлұлы

РАМАЗАНОВ
Бегімбек

Сейпілмәлікұлы

МЫКТЫБАЕВА 
Салтанат 

Жексембекқызы

ЖҰМАҒАЛИ
Фархат Өмірғалиұлы

БЕКБАЛАНОВ 
Қайрат Тынбайұлы

БЕЙСЕБАЕВ
Жәнібек Бақытжанұлы

БЕКБАТЫРОВ
Қайрат Тілеуханұлы

ҚҰРМАНҒАЛИЕВА
Баян

Дәулеткелдiкызы

МЫРЗЕКОВ
Нұрлан Қомарұлы

Жеке қабылдау жүргізетін бөлімдер

Лауазымы

Аксу ауданының
прокуроры

Аксу аудандық
полиция бөлімі

басшысы

Аудандық партия
филиалы жанынан
құрылған Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл жөніндегі
қоғамдық кеңестің

төрағасы

Ақсу ауданаралық
Әділет

басқармасының
басшысы

Аудандық білім
бөлімінің басшысы

Аудандық орталық
ауруханасының

бас дәрігері

Аудандық көші - қон
кызметінің жауапты

тобының
инспекторы

Аудандық
жұмыспен қамту
және әлеуметтік
бағдарламалар

бөлімінің басшысы

Аудандық тұрғын үй - 
коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомо-
биль жолдары және тұрғын 
үй инспекциясы бөлімінің 

басшысы

Аудандық ауылшаруашылығы 
және жер қатынастар

бөлімінің басшысы

Ақсу ауданы
әкімдігінің
халықты

жұмыспен қамту
орталығының директоры

Ақсу ауданының құрылыс,  
сәулет және қала құрылысы

бөлімінің басшысы

Қабылдау мерзімі

27.01.2022 ж.
23.02.2022 ж.
30.03.2022 ж.
26.04.2022 ж.
24.05.2022 ж.
28.06.2012 ж.
27.07.2022 ж.
24.08.2022 ж.
28.09.2022 ж.
27.10.2022 ж.
29.11.2022 ж.
20.12.2022 ж.

Caғ.: 15:00 -16:00

28.01.2022 ж.
24.02.2022 ж.
31.03.2022 ж.
27.04.2022 ж.
25.05.2022 ж.
29.06.2022 ж.
28.07.2012 ж.
25.08.2022 ж.
29.09.2012 ж.
28.10.2022 ж.
30.11.2022 ж.
21.12.2022 ж.

Caғ.: 15:00 -16:00

02.02.2022 ж.
13.07.2022 ж..

Сағ.: 15:00-16:00

19.01.2022 ж.
13.10.2022 ж.

Сағ.: 15:00 - 16:00

09.02.2022 ж.
05.04.2022 ж.
10.08.2022 ж.
09.11.2022 ж.

Сағ.: 15:00 - 16:00

20.01.2022 ж.
05.05.2022 ж.
06.07.2022 ж.
12.10.2022 ж.

Сағ.: 15:00 - 16:00

10.03.2022 ж.
13.05.2022 ж.
02.06.2022 ж.
07.09.2022 ж.
10.11.2022 ж.

Caғ.: 1500 - 16.00

03.02.2022 ж.
15.06.2022 ж.
11 08.2022 ж.
06.10.2022 ж.
07.12.2022 ж.

Caғ.: 1500 - 1600

17.03.2022 ж.
16.06.2022 ж
14.09.2022 ж.
17.11.2022 ж.

Caғ.: 15:00 - 16:00

04.03.2022 ж.
06.06.2022 ж.
12.08.2022 ж.
14.10.2022 ж.

Caғ.: 15:00 - 16:00

18.02.2022 ж.
07.04.2022 ж.
12.07.2022 ж.
14.10.2022 ж.

Caғ.: 15:00 - 16:00

21.01 2022 ж.
06.05.2022 ж.
19.07.2022 ж.
04.10.2022 ж.

Caғ.: 15:00 - 16:00

Ескерту: Кестеге сәйкес қабылдауды міндетті түрде мекеме және бөлім басшылары ғана 
жүргізеді.
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«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары                                                                     К.Т.ДӘУЛЕТБЕКОВА  

Газ баллондарын пайдаланған 
кезде абай болыңыз. Көптеген 
табиғи газдар адамдар үшін 
қауіптің ықтимал көзі болып та-
былады. Ең қауіптісі – күнделікті 
өмірде қолданылатын метан 
және сұйытылған газ (баллон-
дарда). Ағып кету кезінде олар 
тұншығуды, улануды және ең жа-
маны жарылысқа әкелуі мүмкін. 
Тұрмыстық газдың жарылуына 
жол бермеу мақсатында Ал-
маты облысы ТЖД баспасөз - 
қызметкерлері газ аспаптарын 
пайдалану және оларға күтім 
жасау ережелерін мүлтіксіз 
сақтау туралы  ескертеді:

- Газ аспаптары мен 
жабдықтарын орнатуды, 
реттеуді, тексеруді және 
жөндеуді білікті мамандарға 
тапсырыңыз;

- Газ баллонын желдетілетін 
жерде, тек тік күйде сақтаңыз;

- Шар мен газ түтігін жылу мен 
тікелей күн сәулесінен қорғау 
үшін шаралар қолданыңыз;

- Баллонды ауыстыр-
мас бұрын, жаңа және 
пайдаланылған баллондардың 
крандары жабық екеніне көз 
жеткізіңіз;

- Жақын жерде от, ыстық көмір, 
электр аспаптары қосылған кез-
де газ баллонын ауыстырудан 
аулақ болыңыз;

- Баллонды газ плитасы-
мен қосу үшін қауіпсіздік 
қысқыштарының көмегімен 
бекітілген, ұзындығы бір метр-
ден аспайтын таңбалануы  бар 

Абайлаңыз - газ баллоны!

арнайы (кездейсоқ емес) икемді 
резеңке шлангіні пайдаланыңыз. 
Оның созылуына немесе 
қысылуына жол бермеңіз;

- Пайдаланылмайтын бал-
лондарды (толтырылған неме-
се бос) үй – жайдан тыс жерде 
сақтаңыз;

- Балаларды газ аспапта-
рына жіберу жағдайларын 
болдырмаңыз;

- Газ аспаптарын қосу 
кезектілігін сақтаңыз: алдымен 
сіріңкені жағып, содан кейін газ 
беруді ашыңыз;

- Газдың ағып кетуіне жол бер-
меу үшін қайнаған сұйықтар отты 
толтырмас үшін пісіру кезінде 
бақылаңыз. Қыздырғыштарды 
үнемі тазалаңыз.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін 
баллон кранын ЖАБУДЫ 
ҰМЫТПАҢЫЗ!;

- Үй – жайда газдың иісі пай-
да болған кезде газ беру кранын 
жабу, үй-жайды желдету үшін 
терезелер мен есіктерді дереу 
ашу, ашық отты пайдаланбау, 
электр және электр аспаптарын 
қоспау, телефон сымы мен ро-
зеткаларды тартып алу керек;

- Егер жағдай бақылаудан 
шығып кетсе, өрт сөндірушілер 
мен құтқарушыларды «101» не-
месе «112» телефоны бойынша 
хабарласу керек!

Талғат ЗЕЙНОЛДАНОВ,
 аудандық ТЖБ бас 

маманы, азаматтық қорғау 
майоры.   

Күнделікті өмірде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамау көбінесе 
мүліктің зақымдалуына ғана емес, қайғылы жағдайғада алып 
келеді. Көптеген өрттер балалардың отпен ойнауынан болады.

Қауіпсізідік шаралары:
- оттықты балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз;
- балаларға ойыншық ретінде оттықтарды бермеңіз;
- балаларға газ немесе электр қондырғыларын пайдалануға 

рұқсат бермеңіз;
- өрт болған жағдайда ешқайда тығылмай, далаға жүгіріп шығуды 

балаға түсіндіріңіз;
- баланы қорқытпай, қауіпсіздік ережелерін айтып, әртүрлі 

оқиғаны ойын түрінде көрсетіп, орын алған оқиғадан қалай шығу 
керек екендігі жөнінде айтыңыз;

- үйде бір парақ қағазға жедел қызмет нөмерін жазып қойыңыз 
және оны қандай жағдайда пайдалануға болатынын балаға 
түсіндіріңіз.

Ең бастысы төтенше жағдай орын алған сәтте өрт сөндіру 
қызметі «101» немесе құтқару қызметі «112» нөмірлері арқылы 
қоңырау шалыңыз.

Өрт қауіпсіздігін сақтау - 
қоғамның ортақ мақсаты 

***
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Мәжіліс отырысына бейнебайланыс 
арқылы қатысқан Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев ҚР Премьер-
Министрі лауазымына тағайындауға 
келісім беру үшін Әлихан Асханұлы 
Смайыловтың кандидатурасын 
депутаттардың қарауына ұсынған бола-
тын.

Талқылау барысында Мәжіліс депутат-
тары Президенттің ұсынысын бірауыздан 
қолдап, Әлихан Смайыловтың Үкімет 
басшысы болып тағайындалуына келісім 
берді.

Әлихан Смайылов 1972 жылы Алматы 
қаласында дүниеге келген.

1994 жылы Әл-Фараби атындағы 
Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін 
«қолданбалы математика» мамандығы 
бойынша тәмамдаған.

1996 жылы ҚР Президенті жанындағы 
Қазақстан менеджмент, экономика және 
болжамдау институтының мемлекеттік 
басқару магистрі дәрежесіне ие болды.

1993–1999 жылдары — «А-Инвест» 
инвестициялық–жекешелендіру қорының 
бас маманы; бөлім басшысының орынба-
сары, ҚР Ұлттық статистика агенттігінің 
басқарма басшысы;

ҚР Статистикалық жоспарлау және ре-
формалар жөніндегі агенттігінің Стати-
стика және талдау комитеті төрағасының 
орынбасары; бас сарапшы, экономика 
секторының меңгерушісі, ҚР Президенті 

ҚР ПРЕМЬЕР - МИНИСТРІ 
ЛАУАЗЫМЫНА ӘЛИХАН 

СМАЙЫЛОВ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

ҚР Премьер Премьер-Министрі лауазымына Әлихан Смайылов 
тағайындалды, деп хабарлайды Egemen.kz.

Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы бо-
лып қызмет атқарған.

1999–2003 жж. — ҚР Статистика 
агенттігінің төрағасы.

2003–2006 жж. — ҚР сыртқы істер вице-
министрі, «Экспорттық несиелер мен 
инвестицияларды сақтандыру жөніндегі 
мемлекеттік сақтандыру компаниясы» АҚ 
басқарма төрағасы.

2006–2009 жж. — ҚР қаржы вице-
министрі, «ҚазАгро» ҰХ президенті.

2009–2014 жж. — ҚР Статистика 
агенттігінің төрағасы.

2014–2015 жж. — ҚР Ұлттық экономи-
ка министрлігінің Статистика жөніндегі 
комитетінің төрағасы.

2015 жылдың желтоқсанында Мем-
лекет басшысының Жарлығымен 
ҚР Президентінің көмекшісі болып 
тағайындалды.

2018 жылғы қыркүйектен бастап 2019 
жылғы ақпанға дейін — Қаржы министрі.

2019 жылғы 25 ақпанда Президент 
Жарлығымен Премьер-Министрдің 
бірінші орынбасары – Қаржы министрі 
қызметіне тағайындалды.

2021 жылы 18 қаңтарда ҚР 
Президентінің Жарлығымен Премьер-
Министрдің бірінші орынбасары болып 
қайта тағайындалған еді. 

Гауһар ҚАПАШ,
Егемен Қазақстан.

1. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Үкімет мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық саясатын, оның қорғаныс қабілетін, қауіпсіздігі мен 
қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін бірінші кезекте жауапты болады. Үкіметсіз 
мемлекет болмайды, сол себепті жаңа Премьер-Министрді шұғыл тағайындау және 
Үкімет құрамын бекіту қажеттілігі туындады. Бұл ретте  еліміздің жоғары басшылығы 
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаев, сондай-ақ Қазақстан Республи-
касы Парламентінің Мәжілісі өздерінің конституциялық міндеттерін халық мүддесі 
үшін нақты және үйлесімді орындады.

2.  Әлихан Смайыловтың еліміздің Премьер-Министрі болып тағайындалуы негізді 
шешім. Оның мемлекеттік қызметте үлкен тәжірибесі бар, мемлекеттік органдарда 
айтарлықтай сенім ресурсы бар саяси қайраткер. Дәл осындай адам қазір мемлекет 
пен қоғамға қажет.

3. Әлихан Смайыловтың кандидатурасын ұсыну кезінде Мемлекет басшысы тек 
халықтың мүддесін ғана басшылыққа алды. ҚР Парламенті Мәжілісіндегі саяси 
партиялардың фракциялары Қ.К.Тоқаевтың шешімін бірауыздан қолдады. Енді Үкімет 
халықтың сенімін ақтап, жинақталған әлеуметтік және экономикалық проблемаларды 
жоспарлы түрде әрі тиімді шешуге тиіс.

4. Бүгінгі отырыста Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев болашақ міндеттер мен одан 
әрі дамудың жаңа перспективаларын белгіледі. Сонымен қатар, Президент бәрін 
қалпына келтіруді  жеке жауапкершілігіне алатынын, сол арқылы жаңа міндеттер 
мен реформаларды іске асыруға толық дайын екендігін ерекше атап өтті. Президент 
ел дамуының барлық негізгі бағыттары бойынша іске асырылып жатқан жобаларға 
сыни және кешенді талдау жасады. Біз барлық бағдарламаларды, жобаларды, тіпті 
бірқатар ұйымдардың жұмысының орындылығын қайта қарауымыз керек.

5. Алматы трагедиясы қауіпсіздік проблемасын өзекті етті. Өздеріңіз білетіндей, 
өмір қауіпсіздігі қоғамның негізгі қажеттілігі болып табылады. Осыған байланысты ҚР 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-Министр Әлихан Смайыловтың алдына 
еліміздің күштік құрылымдарын реформалау бойынша бірқатар міндеттер қойды.

6. Негізгі міндет – азаматтарды, конституциялық құрылымды және мемлекет 
мүддесін қорғау. Күштік құрылымдарды түбегейлі реформалау бағытын іске асыру-
ды қамтамасыз ету үшін Президент тұтастай алғанда күштік құрылымдардың, атап 
айтқанда арнайы мақсаттағы күштердің жауынгерлік әзірлігі мен жарақтандырылуын 
арттыру жөнінде тапсырма берді. Мемлекет басшысының айтуынша, полицияның 
құқықтық қорғалуын да күшейту маңызды. Билік өкілдеріне құрмет елдегі құқықтық 
тәртіпті сақтаудың маңызды шарты саналады.

7. Құқық қорғау органдары мен Қарулы күштерді күшейту, реформалау бойынша 
барлық шаралар халықты сыртқы қауіп-қатерден қорғауға бағытталған. Сондықтан 
Президент шекара қызметін күшейтудің және діни экстремизмге қарсы іс-қимыл 
жұмыстарын жандандырудың маңыздылығын ерекше атап өтті.

8. Мемлекет басшысы ҚР Парламенті платформасында Қазақстан халқына үндеу 
жолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде елдің жаңа үкіметі мен мемлекет органда-
ры жүзеге асыратын әлеуетті міндеттер мен жұмыс бағыттарын атап өтті.

9. Екі күннің ішінде ҰҚШҰ одақтастарынан бітімгерлік миссияны шығару баста-
лады және оған белгілі бір уақыт қажет, шамамен 10 күндей. Осы шаралардың 
қорытындысы бойынша елімізде құқықтық тәртіп пен азаматтардың құқықтарын 
қорғау толық қамтамасыз етіледі.

10. Мемлекеттік билік жүйесі «қатемен жұмыс» істеуі керек. «Күштік құрылымдар 
экстремистік ұяшықтардың пайда болғанын қалай және неліктен байқамай қалды» де-
ген сұрақтың жауабын табу керек. Мемлекет басшысы құқық қорғау құрылымдарының 
жұмысына шұғыл түзету енгізу қажеттігіне ерекше назар аударды. Атап айтқанда, 
төтенше жағдай кезінде үйлестірілген іс-қимылды қамтамасыз ету мақсатында құқық 
қорғау жүйесін толық жаңғырту және қайта құрылымдау қажет.

11. ҚР Президенті еліміздің жаңа экономикалық саясаты алдағы кезеңде, ең ал-
дымен, барлық қазақстандықтың өмір сүруі мен әл-ауқаты жоғары деңгейде болуын 
қамтамасыз етумен байланысты екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев осы мақсатта 
Қазақстан Даму Банкінің жұмыс форматын елдегі шағын және орта бизнесті дамытуға 
көмектесетіндей қайта қарауды ұсынды. Жалпы, қазіргі уақытта Қазақстан қоғамы 
Мемлекет басшысының шешімдері төңірегінде топтасуы қажет. Күшіміз – бірлікте. Біз 
бірге барлық қиындықты еңсеріп, көздеген мақсатымызға қол жеткізе аламыз.

НЕГІЗГІ МІНДЕТ – АЗАМАТТАРДЫ, 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДЫ 

ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ МҮДДЕСІН ҚОРҒАУ

1. ҰҚШҰ бітімгершілік контингентін 
енгізген сәттен бастап ел басшылығы 
елдегі жағдай тұрақтанғаннан кейін 
бітімгершілік күштері міндетті түрде елден 
кететінін бірнеше рет атап өтті. Біз қазіргі 
уақытта Қазақстанда қоғамдық тәртіп 
қалпына келтірілгенін, қарулы содыр-
ларды жаппай тазарту іс жүзінде жүзеге 
асырылып, ел қауіпсіздігі үшін қауіпті 
қатерлердің алды алынғанын атап өтеміз. 
Бұл жағдай ҰҚШҰ контингентінің елдің 
стратегиялық және әскери объектілерін 
күзетуден тұратын табысты және тиімді 
миссиясының аяқталғанын айғақтайды. 
2 күннен кейін ҰҚШҰ контингентін шығару 
процесі басталады, өйткені Қазақстанға 
ҰҚШҰ Ұжымдық бітімгершілік күштері 2 
030 адам және 250 бірлік техника келді, 
бұл белгілі бір уақытты, шамамен 10 
күнді талап етеді.

2. Қазақстан қаңтар айының басын-
да тап болған оқиғалар қауіпсіздікке, 
егемендікке және мемлекеттің 
тұтастығын жоғалтуға қауіп төндірді. 
Еліміздің бірқатар аймақтарындағы жақсы 
дайындалған Қарулы содырлардың 
тәртіпсіздіктеріне қарсы тұрумен ай-
налысатын Күштік және құқық қорғау 
органдарының барлық мүмкіндіктерін та-
разылап, Мемлекет басшысы сол кезде 
өте дұрыс шешім қабылдады – Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымына (ҰҚШҰ) 
мүше мемлекеттердің басшылары-
нан көмек сұрау. ҚР Президенті Қ.К. 
Тоқаевтың мұндай шешімі ҰҚШҰ Еура-
зия кеңістігінде ұжымдық қауіпсіздіктің 
жалғыз жұмыс істейтін құрылымы болып 
табылатындығына байланысты болды.

3. Ұйым Жарғысының 5-бабына сәйкес 
ҰҚШҰ бітімгершілік контингенті мүше 
мемлекеттердің тәуелсіздігін, қатысу 
еріктілігін, құқықтары мен міндеттерінің 
теңдігін мүлтіксіз құрметтеу, мүше 
мемлекеттердің ұлттық юрисдик-
циясына жататын істерге араласпау 
негізінде әрекет ететінін атап өту қажет. 
Қазақстанмен болған оқиға ҰҚШҰ тари-

хында ҰҚШҰ-ның бітімгершілік әлеуеті 
мемлекеттің өзінің өтініші бойынша 
мүше мемлекеттердің бірінің қауіпсіздігін, 
тұрақтылығын және тұтастығын 
қамтамасыз ету үшін қолданылған 
алғашқы оқиға болып табылады.

4. ҚР Президенті Қ.К. Тоқаев Мәжіліс 
отырысы кезінде сөйлеген сөзінде ҰҚШҰ 
бітімгершілік миссиясының аяқталғанын 
жариялады. Екі күннен кейін Біріккен 
контингентті кезең-кезеңімен шығару 
басталады. Әскерді шығарудың жалпы 
процесі он күннен аспайды. Қазақстандағы 
бітімгершілік миссиясы, әрине, ұйым 
тарихында оң тәжірибе болып қала 
беретінін және оның өңірлік, сондай-ақ 
жаһандық ауқымдағы беделін арттыра-
тынын атап өту қажет. ҰҚШҰ тиімсіздігі 
және Қазақстанның егемендігіне төнетін 
"түрлі қауіптер" туралы түрлі пікірлерге 
қарамастан, ұйым қысқа мерзім ішінде 
өз жұмысында үйлесімділікті, анықтықты, 
келісімділікті және елдің ішкі процестеріне 
тартылмайтындығын көрсетті.

5. ҚР Парламенті Мәжілісінің отыры-
сында сөйлеген сөзінде Ел Президенті 
Қ.К. Тоқаев бірқатар маңызды міндеттер 
қойды. Осындай міндеттердің бірі инже-
нерлер мен өнеркәсіпшілердің жаңа буы-
нын даярлау туралы мәселені белгілеу 
болды. Елімізде қайта өңдеу өнеркәсібін 
дамыту жөнінде міндет қоя отырып, 
кадрлық әлеуетті де көздеу маңызды. Ел 
экономикасы үшін инженерлерді даярлау-
мен отандық оқу орындары да, Ресейдің 
және басқа елдердің жетекші білім беру 
орталығының филиалдары да айналы-
сатын болады. Мұндай шараны іске асы-
ру елдегі білім беру сапасының өсуін, 
жастардың отандық экономикада жұмысқа 
орналасу деңгейін арттыруды көздейді.

6. Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың 

мемлекеттің экономикалық және 
әлеуметтік саясатына елеулі ревизия 
жасау жөніндегі алға қойған міндеттері 
халықтың ұмтылысын көрсетеді. Ел 
Президентінің саяси еркі оған Парламент-
пен және Премьер-Министрмен ашық 
сөйлесуге мүмкіндік берді. Мемлекеттік 
саясаттың осындай бағытынан кейін 
кез келген бояма мен жалтаруға жол 
берілмейтіні анық. Мысалы, Мемле-
кет басшысы Қ.К.Тоқаев утилизациялық 
алымның мөлшерлемесін қайта қарау 
және оны жинау бойынша мемлекеттік 
операторды айқындау туралы тапсырма 
берді. Бұл туралы жеке автокөлік, ауыл 
шаруашылығы техникасы мен жүк көлігі 
иелері ұзақ уақыт бойы айтып келді. Осы 
тапсырманы іске асыру азаматтардан 
негізсіз қаржылық жүктемені алып тастай-
ды.

7. Мемлекет басшысы утилизациялық 
алымның қажеттілігі туралы қоғамдық 
талқылауларға нүкте қойды. Атап 
айтқанда, Президент «ӨКМ Операторы» 
компаниясының утилизациялық алымды 
жүзеге асыру жұмысын тоқтатуды тап-
сырды. Мемлекет басшысының айтуын-
ша, утилизациялық алымды жинаумен 
мемлекеттік ұйым айналысуы тиіс. Соны-
мен қатар, Президент қазақстандықтардың 
автокөлік сатып алу мүмкіндіктерін кеңейту 
мақсатында утилизациялық алымның 
көлемін қайта қарауға шақырды. Жалпы, 
Мемлекет басшысы елдегі утилизациялық 
алым мәселесіне уақытылы назар ау-
дарды. Жаһандық өткізгіш тапшылығы 
жағдайында Қазақстандағы автосалон-
дарда жаңа автомобиль жеткіліксіз. Енді 
азаматтарда шет елдерден автокөлікті 
бәсекелі бағамен сатып алу мүмкіндігі 
пайда болады. Сондай-ақ, утилизациялық 
алымды жеке компаниядан мемлекеттік 

ұйымның қарамағына беру алымдардың 
ашықтығын арттыруға және халықтың 
мемлекеттің утилизация саясатына де-
ген сенімін нығайтуға ықпал ететінін атап 
өткен жөн.

8.  Парламент Мәжілісінің отырысын-
да сөйлеген сөзінде Мемлекет басшысы 
2025 жылға қарай ел аумағында танымал 
жоғары оқу орындарының кемінде 5 фи-
лиалын ашу қажеттігін атап өтті. Оның 
ішінде кемінде екі ЖОО еліміздің батыс 
өңірінде орналасуы және техникалық 
бейіні болуы тиіс. Айта кету керек, 
бұған дейін Президент Қ.К. Тоқаев Ре-
сей президенті Владимир Путинмен 
кездесу барысында МФТИ және Бауман 
атындағы ММТУ сияқты ресейлік жоғары 
оқу орындарының Қазақстанда фи-
лиалын құрудың маңыздылығы туралы 
айтқан болатын.

9. Мұндай ұсыныстың маңыздылығы 
батыс өңірлеріндегі жастар үшін са-
палы жоғары білімге қол жетімділікті 
қамтамасыз ету және жастардың мар-
гинализациялану, олардың деструктивті 
діни ағымдарға тартылу қаупінің ал-
дын алу қажеттілігімен байланыс-
ты. Бұл аймақтардағы жоғары білім 
беру ұйымдарының желісін дамыту 
демографиялық процестер тұрғысынан 
да өзекті. Атап айтқанда, Маңғыстау 
облысында 2020 жылдың соңындағы 
жағдай бойынша жастар саны 147,4 
мың адамды құрады. Бұл ретте облыс 
аумағында 10 мыңнан астам студент 
контингенті бар 2 ЖОО ғана жұмыс істеді. 
Жаңа жоғары оқу орындарының ашылуы-
на батыс өңірлердегі жастар арасындағы 
қоғамдық пікірді, атап айтқанда, сапалы 
жоғары білімге қол жетімділіктің болмауы 
сияқты көші-қон факторларының негізгі 
pull факторларын талдау да оң әсерін 
тигізуде.

10. Мемлекет басшысы саяси 
реформалардың бесінші пакетін жария-
лады. 

Мемлекет басшысы дұрыс шешім 
қабылдады
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Құрметті Төраға! 
Құрметті Мəжіліс депутаттары! 
Тəуелсіздік тарихында біз алғаш рет аса 

күрделі жəне қатерлі кезеңге тап болдық. 
Ел басына түскен осындай сынақты 
қайыспай біртұтас ел болып еңсере 
білдік. Енді біз мұндай жағдайға ешқашан 
жол бермеуіміз қажет. Сондықтан еліміз 
душар болған ауыр қасіреттің себептерін 
саралап, оның салдарына нақты баға 
беру – алдымызда тұрған өте маңызды 
міндет. 

Өкінішке қарай, бүгінде халық арасын-
да осы оқиғаға байланысты түрлі қарама-
қайшы, шындыққа жанаспай тын жалған 
ақпараттар тарап кеткенін көріп отыр-
мыз. Мұның, əрине, бірнеше себептері 
бар: кейбір азаматтарымыз ахуалды 
егжей-тегжей білмей тұрып, қате пікірде 
болса, кейбірі əдейі ақпаратты бұрмалап, 
жағдайды одан бетер ушықтырады. 

Бірақ бізге керегі – тек ақиқат қана. Сол 
себепті оқиғаларды мұқият зерттей оты-
рып, айтарым: жыл басынан бері орын 
алған барлық жағдайлар – бір тізбектің 
тармақтары деуге толық негіз бар. 
Ашығын айтсақ, бұл бірнеше жыл бойы 
алдын ала ойластырылған зұлымдықтың 
көрінісі. Олардың көздегені – өздерінің 
қатыгез пиғылдарын іске асыру болғаны 
айдан анық. 

Мұның қатарында Жамбыл облысын-
да болған тəртіпсіздіктер, этносаралық 
сипаттағы арандатушылықтар мен басқа 
да шиеленістер бар. Қоғамымыздың тұтас 
тығын жүйелі түрде, соның ішінде нара 
зылықтар мен кəсіби түрде əзірленген сце 
нарийлерді қолдану арқылы шайқалтып 
келген. 

Радикалды шаралардың нақты орын-
даушыларын дайындау жасырын түрде 
жүргізілген. Ұлттық қаупісіздік комитеті 
уəкілетті орган ретінде осы бүлдіргі жұ 
мыс тарға нақты баға бере алмады жəне 
бергісі де келмеді. Ұлттық қауіпсіздікке 
төнген аса үлкен қауіпті көрмеді. Шабуыл 
ұйым дастырушыларына тек себеп іздеу 
ғана қалды, ал ол себеп бəрібір табылар 
еді. 

Халықтың газ бағасының өсуіне бай 
ланысты наразылығы құрал ретінде пай 
даланылды. Содан кейін оқиға спираль 
түрінде дамыды. Бірінші кезеңде бірнеше 
өңірде, атап айтқанда, Жаңаөзенде ми-
тингтер өтті. Екіншісінде қарақшылар мен 
басбұзарлар қосылды. Бұдан əрі «отты» 
кезеңге жетіп, қарулы лаңкестер, соның 
ішінде шетелдік содырлар іске араласты. 
Осыдан кейін олардың негізгі мақсаты 
белгілі болды – мемлекеттік басқару 
институттарын тарату, конституциялық 
құрылымды бұзу жəне түпкі нəтижеде 
билікті басып алу. 

Əр нəрсені өз атымен атар болсақ, бұған 
дейін ҰҚШҰ саммитінде айтқанымдай, 
біздің елге қарсы террористік соғыс 
ашылды. Жау асқан қатыгездік пен кез 
келген қадамға баруға дайын екенін 
көрсетті. Олар тіпті халық арасында 
қорқыныш ұялатып, қарсы шығу туралы 
ойды басуға талпынды. 

Қазақстанға шабуыл жоспары əртүрлі 
аспектілерді қамтыды: əскери, саяси, 
идеологиялық, жалған ақпараттандыру 
жəне тағы басқалар. Билікті басып алуға 
да йындық жұмыстарын кəсіпқойлар 
жүргізді. 

Бұл халықаралық лаңкестік тарапынан 
елімізге қарсы жасалған қарулы агрессия 
болғандықтан, Қазақстан заңды түрде 
Ұжымдық қауіпсіздік шарты бойынша 
əріптестеріне бітімгершілік контингент 
жіберу туралы өтініш жасады. 

Мынаны түсіну керек: осындай ше 
шім қабылдап жатқан кезде Алматыны 
бақылауды толықтай уыстан шығарып 
алуымыз мүмкін еді. Ондай жағдайда 
қалада лаңкестер ойран салатын еді. 
Алматыдан айырылсақ, астананы да 
жоғалтып, кейін елімізден айы рылатын 
едік. Қаңтардың қаралы күндеріндегі 
оқиғалардың мəні де осында. Елордада 
бітімгершілік контингент пайда болғаннан 
кейін Алматыға арнайы жасақтың 
қосымша бөлімшелерін жіберіп, қаланы 
сақтап қала алдық. 

Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 
ұйымына жеке тоқталғым келеді. Бұған 
қатысты түрлі қауесеттің, əсіресе, шетел-
де тарап жатқан жаңсақ пікірдің алдын 
алу қажет. Бұл ұйым ұжымдық қауіпсіздік 
мəселелерімен айналысады. 

Қазақстан – оның толыққанды 
құрылтайшысының бірі. Осы ұйымның 
барлық мүшелерінен жасақталған 
бітімгершілік контингенті Қазақстанға 
уақытша мерзімге ғана келді. Оған 
жүктелген міндеттер нақты айқындалған. 
Бұл – стратегиялық нысандарды күзету 
жəне ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсету. 

Лаңкестерге қарсы операция-
ны толығымен Қазақстанның күштік 
құрылымдары жүзеге асыруда. Шын 
мəнінде, солар дың жанкешті іс-əрекетінің 
арқасында төңкеріске жол берілген жоқ.

«Қасіретті қаңтар» сабағы:
ҚОҒАМ ТҰТАСТЫҒЫ – 
ТӘУЕЛСІЗДІК КЕПІЛІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мəжілісінің отырысында 

сөйлеген сөзі

Мемлекеттік төңкеріс, елдің 
тұрақтылығына қол сұғу талпыныста-
ры сəтсіздікке ұшырады. Біз біртұтас 
ұлт ретінде Алматы мен өзге облыс 
орталықтарын бірге қорғап қалдық. Қысқа 
мерзімде олар қалпына келтіріледі жəне 
бұрынғыдан да көркейе түседі. Енді 
бұл менің тікелей міндетім жəне əрине, 
Үкіметтің жауапкершілігі. 

Осы сəтті пайдалана отырып, терро-
рис тік агрессияның нысанына айналған 
қалалардың тұрғындарына көңіл айтқым 
келеді.

* * *
Бүгін, сол қаралы күндер артта қалған 

кезде, Ішкі істер министрлігінің арнайы 
жасақтарының террористік агрессияның 
бетін қайтарудағы ерлігін атап өткім келеді. 
Мысалы, Алматы қаласында полицияның 
шағын тобы полиция департаментін ба-
сып алмақ болған бандиттердің шабуы-
лын екі түн қатарынан тойтарып отырды. 

Қиын-қыстау кезеңде Қорғаныс 
министрлігі мен Мемлекеттік күзет 
қызметінің əскери қызметшілері де абы-
роймен көзге түсті. Бірақ бəрі бірдей өзінің 
борышына адалдық танытқан жоқ. 

Бірқатар қалада Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті департаментінің басшылары 
жеткілікті əскери арсенал болғанына 
қарамастан, қызметтік ғимараттарды 
ондағы қару мен құпия құжаттармен бірге 
соғыссыз тастап кетті. 

Енді алғашқыда атқаратын жұмыстың 
бағытын айқындап бергім келеді. Бірінші. 
Антитеррорлық қимылдарды табы-
сты аяқтау қажет. Азаматтарымыздың 
қалаларда, елді мекендерде жəне ауыл-
дарда жақындары мен балаларын уай-
ымдамай жұмыс істеп, еркін жүріп-тұрып, 
оқи алуы үшін құқықтық тəртіпті толықтай 
қалпына келтіру керек. 

Жалпы, контртеррористік операцияның 
негізгі фазасы аяқталды. Еліміздің барлық 
өңірінде ахуал тұрақты. Осыған байла-
нысты ҰҚШҰ-ның бітімгершілік күштерінің 
негізгі миссиясы сəтті аяқталды деп 
мəлімдеймін. Екі күннен кейін ҰҚШҰ-ның 
бірлескен бітімгершілік контингентін кезең-
кезеңмен шығару басталады. Контингентті 
шығару процесі 10 күннен аспайды. 

Екінші. Содырлар мен олардың бейбіт 
тұрғындарға қарсы қылмыстарға қатысы 
бар сыбайластарын түгел тауып, жазалау 
керек. Лаңкестік шабуылдардың артын-
да кім тұрғанын тыңғылықты анықтау өте 
маңызды. 

Тағы бір өзекті мəселе – содырлардың 
жасырын «ұяшықтары» мен олардың 
командалық пунктінің қызметі не себепті 
мемлекеттің назарынан тыс қалды? 
Неліктен еліміздің аумағында осыншама 
заңсыз қару мен арнайы құралдар бар 
болып шықты? Терроризм нысандарын 
анықтау мен бейтараптандыру бойынша 
агентура жұмысы неліктен жүргізілмеді? 
Арнаулы жедел тергеу тобы өз жұмысын 
сапалы əрі толық көлемде атқарып, 
трагедияның барлық себебі мен мəн-
жайын ашуы керек. 

Үшінші. Қаза болған тəртіп 
сақшыларының, əскери қызметшілер мен 

қарапайым азаматтардың отбасына көмек 
көрсету – біздің қасиетті борышымыз. Бұл 
мəселе менің жіті бақылауымда бола-
ды. Тұрғын үймен, оқумен жəне басқа да 
қажетті нəрсемен қамтамасыз етеміз. 

Төртінші. Қысқа мерзім ішінде қираған 
дүние-мүлікті қалпына келтіру керек. 
Толығымен қалыпты өмірге ораламыз. 
Қаржы жүйесі мен көлік саласының, 
азық-түлік жеткізу ісінің еш кедергісіз 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет. 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
тапшылығын, бағаның негізсіз көтерілуін 
болдырмау маңызды. Үкімет комиссиясы 
өз жұмысын бастап кетті. Ол азаматтар 
мен бизнеске қолдау көрсетеді. Мемлекет 
қаржылай көмекпен қатар, кəсіпкерлерге 
басқа да қолдау түрлерін ұсынады. Атап 
айтқанда, несиелер бойынша пайыздық 
төлемдер, айыппұл мен өсімпұл белгілеу 
тоқтатыла тұрады. 

Бесінші. Еліміздің қауіпсіздігін нығайту 
жəне қауіп-қатердің алдын алу үшін шұғыл 
шараларды жүзеге асыру қажет. Біз сар-
баздарды, əскери техника мен қару-
жарақты қажетті жерге жедел жеткізу үшін 
əскери-көлік авиациясы паркін толықтыру 
ісін қолға аламыз. 

Мемлекеттік шекараны нығайтуымыз 
керек. Көші-қон, соның ішінде ішкі көшіқон 
саласын тəртіпке келтіретін кез келді. 
Қару-жарақ айналымын мұқият тексеріп, 
оны заң тұрғысынан реттеу қажет. Шұғыл 
түрде қираған ғимараттар мен арнаулы 
техниканы жөндеп, бейнебақылау жүйесін 
іске қосып, құқық қорғау органдарының 
қызметін қалпына келтіру керек. 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
барлық жүйесін түбегейлі қайта құру сынды 
стратегиялық міндетке ерекше тоқталғым 
келеді. Қарулы күштеріміздің, құқық 
қорғау құрылымдарымыздың, Ұлттық 
қауіпсіздік органдарымыздың, сыртқы бар-
лау қызметтеріміздің жұмысын қайта құру 
қажет. Олардың барлығы бір мақсатқа 
– кез келген сипаттағы жəне ауқымдағы 
қатер кезінде азаматтарымызды, 
конституциялық құрылымды, егемендікті 
барынша тиімді қорғауға жұмыла жұмыс 
істеуге тиіс. Мұны мемлекетіміздің негізгі 
мүдделері талап етеді. Бұл міндетті шешу 
үшін келесі басымдықтарға назар аудару 
қажет. 

Біріншіден, құқық қорғау жүйесін 
реформалауға шұғыл түзетулер енгізу 
қажет. Біз полицияның сервистік моделін 
құру жəне қылмыстық процесті жаңғырту 
ісінде біршама ілгеріледік. Бірақ жап-
пай террористік шабуылдарға қарсы 
тұруға дайын болуымыз керек. Күштік 
құрылымдардың қолбасшылары жаңа 
жауынгерлік дағдыларды шыңдауға, 
қорғаныс пен шабуылдаудың тиімді 
құралжабдықтарымен жабдықтауға шұғыл 
кірісуі қажет. 

Екінші. Ұлттық ұланды сан мен сапа 
тұрғысынан нығайту. Өңірлерде оның 
жаңа бөлімшелерін жасақтап, бар 
бөлімшелерді күшейту, көліктік жəне 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
мəселелерін шешу қажет. 

Ішкі істер министрлігінің арнаулы 

мақсаттағы құрылымдарының жəне 
Ұлттық ұланның санын ұлғайтып, əскери 
дайындығын күшейту керек. Қажетті 
материалдық-техникалық жабдықтармен 
қосымша жарақтандыру қажет. Бүкіл 
күштік құрылымдардағы арнаулы бөлім 
шелер қызметкерлерінің жалақысы 
көтерілсін. 

Үшінші. Полицейлердің құқықтық 
қорғалуын арттыру. Билік өкілдеріне ша-
буыл жасау мен заңға бағынбайтындар 
үшін жауапкершілікті күшейту қажет. 

Төртінші. Əскердің жауынгерлік 
қабілетін арттыру. Қысқа мерзімде Арна-
улы операция күштері қол бас шылығын 
құру. 

Бесінші. Шекара қызметінің 
ұйымдастыру жəне басқару принциптерін 
қайта қарау керек. Мемлекеттік шека-
раны əскери қорғаудан жедел жұмыс 
əдістеріне баса назар аудартқан 
реформаларға ревизия жүргізу. 

Алтыншы. Сыртқы, əскери, қыл мыстық 
жəне қаржылық барлауды қоса алғанда, 
барлау қызметін толықтай құру қажет. 

Жетінші. Түрлі күш құрылымдары 
арасындағы тиімді үйлестіруді 
қамтамасыз ету керек. Дағдарыс 
жағдайындағы мемлекеттік органдардың 
іс-қимылдарының алгоритмдері 
өзектендіріліп, ведомствоаралық 
үйлестіру күшейтілуі қажет. Барлық күш 
құрылымдарының жедел жəне əскери-
техникалық сəйкестілігін жолға қою керек. 

Сегізінші. Қарулы Күштердің өздігінен 
шешім қабылдай алуын қамтамасыз ету, 
басшыларының жауапкершілігін күшейту 
қажет. 

Тоғызыншы. Діни экстремизмге қарсы 
күресте жүйелі іс-шаралар кешенін іске 
асыру. Олардың криминалмен, əсіресе 
қылмыстық-атқару мекемелерінде сы-
байласып кетуіне мүлдем жол бермеу 
керек. Таяуда Қауіпсіздік кеңесінің от-
ырысын өткіземіз. Ол жерде жоғарыда 
айтылған жайттар ортаға салынып, шешу 
жолдары қаралады. 

Қайғылы жағдай негізінен күрделі 
əлеуметтік-экономикалық мəселелер мен 
кейбір мемлекеттік органдар жұмысының 
тиімсіздігі, нақты айтқанда, олқылығы сал-
дарынан болғанын мойындау керек. Жеке 
атқарушы органдардың күрделі жағдай 
мен азаматтардың қажеттіліктерінен 
айтарлықтай алшақтауы байқалды. Билік 
құрылымдарының өкілдері халықтың 
өміріне, олардың ұмтылыстары мен 
қажеттіліктеріне қатысты қате көзқарас 
қалыптасты. 

Теңсіздік мəселесі де ушыға түсті. Ол 
жылдан-жылға қиындай берді, ал халық 
табысы қағаз жүзінде болса да жыл са-
нап өсіп жатқандай көрінді. Алайда елеулі 
орташа табыстың артында қоғамдағы 
мүліктік күшті жіктелу жасырынып жатыр. 
Азаматтардың көптеген күрделі пробле-
масы шешілген жоқ. 

Халықты сапалы өмірмен қамту мен əл-
ауқатын жақсарту – мемлекеттің басты 
міндеті. Бұл сөздерді шынайы іске айнал-
дыру қажет. Халықтың табысы экономи-
камен қатар өсуі керек. Бұл өзгермейтін 
аксиома біздің жағдайымызда жұмыс 
істемей тұр. 

Елде құрылған əлеуметтік-
экономикалық жүйе жалпы ұлттық та-
бысты арттыруда өзінің тиімділігін 
көрсетті. Бірақ оны бөлісуде тиімсіз екені 
аңғарылды. Мұны бəріңіз жақсы түсініп 
отырсыздар. 

Экономикалық өсуден негізінен 
қаржылық жəне олигархиялық топтар 
пайда тауып отырды. Қалыптасқан оли-
гополиялар еркін нарықтың дамуын 
айтарлықтай шектеп, елдің бəсекеге 
қабілеттілігін төмендетті. 

Ең алдымен, еліміздің жаңа 
экономикалық тұғырын қалыптастыруды 
мықтап қолға алу қажет. Экономикалық 
саясатымыздың мақсаты – айқын. Бұл – 
заман талабына сай əлеуметтік бағдары 
бар нарықтық экономика құру жəне да-
мыту. 

Бұл жүйенің өзегінде қоғам 
алдындағы жауапкершілігін сезіне 
білетін кəсіпкерлеріміздің ауқымды тобы 
тұратыны анық. Яғни бұл – өзінің жəне 
балаларының тағдырын Қазақстанмен 
ғана байланыстыратын кəсіпкерлер.

 Дəл осындай кəсіпкерлер ел болашағы 
үшін өзіне жауапкершілік алуға дай-
ын. Сол себепті, кəсіпкерлікті дамыту 
үшін жүйелі жұмыс атқару өте маңызды. 
Мен бизнеске түскен бюрократиялық 
салмақты айтарлықтай азайтып, оның 
өсіп-өркендеуіне жол ашатын заңға қол 
қойдым. Үкімет осы заңның əлеуетін 
нақты іс жүзінде пайдалануы қажет. 

Мемлекеттік қолдау шараларының 
тиімділігі мен қолжетімділігі ту-
ралы көптеген əділ сұрақтар ту-
ындап жатыр. Қалыптасқан жүйе 
негізінен ірі құрылымдарға «достарға 
– бəрі, қалғандарына – заң бойын-
ша» қағидатымен қызмет көрсетуге 
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бағдарланған. Шын мəнінде қазіргі 
жүйе экономикадағы олигополияны 
одан əрі күшейтеді. Ірі кəсіпорындар 
бəсекелестікті тұншықтырып, реформа-
ны тоқтататын ерекше артықшылықтарға 
ие. 

Мысалы, Қазақстан даму банкі 
қаржыөнеркəсіптік жəне құрылыс 
топтарынан өкілдік ететін таңдаулы 
тұлғалардың жеке банкіне айналды. 
Бəрінің аты-жөнін білеміз. Жоғары ка-
бинеттерге кіре алатынын пайдала-
нып, олар өз жобаларын іске асыруда 
артықшылық алып отыр. Бұл жобаларға 
кеткен мемлекеттің қаражатын шағын 
жəне орта бизнеске жұмсауға болатын 
еді. 

Үкіметке Қазақстан даму банкінің 
қызметін қайта құруды тапсырамын. 
Мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну 
үдерістері ашық емес əрі тиімсіз бо-
лып отыр. Бұл тəсілдерді түбегейлі 
қайта қарау керек. Бұл түсінікті əрі ашық 
тетіктер болуы қажет. Өңірлерде шағын 
жəне орта бизнесті дамытуға ерекше 
көңіл бөлген жөн. 

Əділ бəсекелестік біздің экономика 
үшін басты талапқа айналуға тиіс. Бүгінде 
бағаны ымыраласа отырып белгілеу 
қалыпты нəрсеге айналды. Мемлекеттік 
жəне квазимемлекеттік сектордың сатып 
алу саласында картельді келісімдер жа-
сасу кеңінен тарап кетті. Мысалы, мен 
былтыр фармацевтика нарығындағы 
картельді ретке келтіруді тапсыр-
дым. Бірақ кейбіреулер заңнамадағы 
кемшіліктерді желеу етіп, бұл жұмысты 
аяқсыз қалдыруға тырысуда. Сондықтан 
картельді келісімдер жасасты деген күдік 
болған жағдайда мемлекеттік сатып 
алуға қатысушыларды тексеруге тыйым 
салу туралы мораторийдің күшін жоюды 
тапсырамын. 

Келесі мəселе. Жылдан-жылға біздің 
азаматтарымыз бен кəсіпкерлеріміз 
жанаржағармай өндіру жəне оны бөліп-
тарату жүйесінің ашық болмауынан зар-
дап шегіп келеді. Тіпті жанар-жағармай 
бағасын жарты жыл бойы қолдан реттеу-
ге мəжбүр болып отырмыз. Осы кезеңде 
Бас прокуратура Бəсекелестікті қорғау 
жəне дамыту агенттігімен, сондай-ақ 
Энергетика министрлігімен бірлесіп, осы 
саладағы жұмыстарды ретке келтіруге, 
оны реформалау үшін кешенді ұсыныстар 
əзірлеуге тиіс. Егер бұл жұмыс бір жолға 
қойылмаса, жанар-жағармай бағасын 
реттеу жүйесі сақталады. 

Келесі мəселе – «Самұрық-Қазына» 
қоры қызметінің тиімділігі. Бүгінде бұл 
қордың активі еліміздің ішкі жалпы өнімінің 
60 пайызына жуықтайды. Яғни осы 
ұйымның тиімді қызметі бүкіл экономика-
мызды өркендетуге тіке лей əсер етеді. 
Қордың КЕГОК, Қазақ газ жəне Қазақстан 
темір жолы сияқты инфрақұрылымдық 
компаниялары экономикамыздың 
барлық дерлік секторының тиімділігін 
айқындайды. 

Осы тұста, қор өзінің негізгі міндетін 
орындап отыр ма, яғни ұлттық байлықты 
еселей алды ма деген орынды сұрақ 
туындайды. Қомақты жалақы алатын 
қызметкерлері, директорлар кеңесі немен 
айналысады? Қызметі өте қымбат кон-
салтинг компанияларын жəне шетелдік 
мамандарды жұмысқа тартқаннан пайда 
бар ма? 

«Самұрық-Қазына» қоры еліміздің 
стратегиялық активтерін басқару 
ісінде басты рөл атқарады. Сондықтан 
Үкіметке Стратегиялық жоспарлау жəне 
реформалар агенттігімен бірлесіп, 
квазимемлекеттік секторды түбегейлі 
реформалау үшін ұсыныстар əзірлеуді 
тапсырамын. Егер Қорды рефор-
малау мүлдем мүмкін болмаса, он-
дай құрылымның экономикамызда 
болмағаны жөн. 

Қордың сатып алуларының 
ашықтығына қатысты мəселелер бар. 
Шағымдар жиі түседі. Осы мəселелердің 
міндетті түрде жауабын табу керек. 
Əсіресе, мемлекеттік сатып алуды бір 
тараппен ғана келісімшарт жасауға 
мүмкіндік беретін негіздерді азайту 
маңызды. «Самұрық-Қазына» қоры мен 
басқа да ұлттық компаниялардың сатып 
алулар тəртібін қайта қарастыру міндеті 
алда тұр. 

Былтыр реттелетін сатып алулар ту-
ралы заң шықты. Алайда мəселелердің 
көбі бұрынғыдай заңға тəуелді актілер 
мен Қордың өз шешімі деңгейінде 
шешілуде. «Самұрық-Қазына» ережелері 
мен рəсімдерін Қаржы министрлігі мен 
Бəсекелестікті қорғау жəне дамыту 
агенттігімен келісуді қамтамасыз ету ке-
рек. 

Экономикалық өсім мемлекеттің 
экономикадағы үлесін азайтумен тығыз 
байланысты. Бірақ жекешелендіру 
жүйелі жəне ашық жүргізіліп жатқан 
жоқ. Атап айтқанда, бəсекелестік ортаға 
берілуге тиіс активтерді іріктеу тəсілдері 

айқындалмаған. Оны шұғыл əзірлеу қажет. 
Үкіметке Бəсекелестікті қорғау жəне дамы-
ту агенттігімен бірлесіп, тиісті Мемлекеттік 
комиссияның жекешелендіруге қатысты 
шешімдерінің толық ашық əрі айқын болу-
ын қамтамасыз етуді тапсырамын. 

Экономиканы əртараптандыру – 
күрделі міндет. Əртараптандыру болмаса, 
азаматтарымыздың əл-ауқатын артты-
рып, тұрақты жұмыс орындарын ашу мүм 
кін емес. Бұл жұмыстың басты бағыты 
– өңдеу өнеркəсібін дамыту. Дегенмен 
ел экономикасындағы өңдеу өнеркəсі 
бінің үлесі айтарлықтай өсті деп айтуға 
келмейді. 

Біз əлі күнге дейін бірқатар өнім түрінен 
импортқа тəуелдіміз. Жыл өткен сай-
ын еліміздің төлем балансында өткір 
тапшылық байқалуда. Алюминийден, мы-
стан жасалған дайын бұйымдар жəне ма-
шина жасау саласына қажетті жабдықтар 
əлі күнге дейін шетелден əкелінеді. 

2020 жылдың қорытындысы бойынша 
тек мұнай-газ жəне тау-кен машина жасау 
саласының импорты 4 миллиард доллар-
дан асты. Əлде еліміздегі кейбір адамдар 
ахуалдың дəл осындай күйде болуына 
мүдделі ме? Үкімет бүкіл өнеркəсіп са-
ласына терең талдау жұмысын жүргізуге 
тиіс. 

Шикізат қорын, құзыреттері мен 
экономикалық тиімділікті ескере отырып, 
бəсекеге қабілетті секторларды анықтау 
керек. Жүргізілген талдаудың негізінде 
нақ ты жобаларды əзірлеп, инвестор-
ларды тарту қажет. Бұл – Үкіметтің жаңа 
құра мының алдында тұрған басты 
міндеттердің бірі. 

Келесі. Кəсіпкерлер мен жалпы қоғам 
тарапынан «Оператор РОП» деп ата-
латын компанияның қызметіне қатысты 
көптеген сұрақ туындап отыр. Тіпті осы 
жеке компанияға қарсы қоғамдық қозғалыс 
ұйымдастыруға дейін жетті. Үкіметке 
«Оператор РОП» ЖШС-ның утильдік 
алым жинау мен пайдалануын тоқтату 
бойынша шара қабылдауды тапсырамын. 
Мұнымен шет елдердегідей мемлекеттік 
ұйым айналысуы керек. Алымдардың 
өзіне келсек, олардың ставкасы қайта 
қаралғаны жөн. Мемлекеттің утилизация-
лау, автомобильдік өнеркəсіп пен ауыл 
шаруашылығы машиналарын жасауға 
қолдау көрсетуін ешкім тоқтатқан жоқ. Бұл 
мəселені бизнеспен жəне қоғаммен кон 
структивті түрде талқылау керек. 

Отандық автокөлік пен ауыл 
шаруашылығы техникасын сатып 
алушыларға утиль дік алым есебінен вау-
чер беру мəселесін қарастырған жөн. Осы 
жəне өзге де утильдік алым қаражатын 
қоғамға пайдамен жарату тəсілдерін 
қарастырыңыздар. 

Біздің қоғамды, əсіресе елорда 
тұрғындарын тітіркендіретін демесек, 
қатты алаң дататын тағы бір мəселе – ЛРТ 
құрылысы. Ол кəдімгі инфрақұрылымдық 
жобадан елдің абырой-беделіне нұқсан 
келтіретін күрделі проблемаға айналды. 
Орасан зор қаражат жұмсалды, қарыз 
алынды. Шетелдік əріптестер алдында 
ауқымды келісімшарттық міндеттемелер 
қабылданды. Бұл жоба əу бастан қателік 
еді, оны мойындау керек. Оған қоса, бұл 
жобадан күшті жемқорлықтың иісі шығады. 

Енді оңтайлы шешім қабылдау қажет. 
Себебі оны жай ғана бұза салу уақыт 
пен ақшаны жоғалтуды білдіреді. Бізде 
отандық жəне шетелдік сəулетшілер 
мен урбанистерді шақырып, жобаны 
пайдаланудың ықтимал нұсқаларын 
анықтаудан басқа таңдау жоқ. Ауыл 
шаруашылығына ерекше назар аудару ке-
рек. Соңғы жылы елімізде қуаңшылық бол-
ды. Былтырға қарағанда жиналған астық 
көлемі 4 миллион тоннаға кеміді. Бұл 
шикізатпен жəне жемшөппен қамтамасыз 
ету ісіне əсер етті. Болжам бойынша биыл 
да ахуал күрделі болуы мүмкін. Үкімет 
тұқыммен, жемшөппен, тыңайтқышпен 
қамтамасыз ету мəселелерін жəне егін егу 
науқанын қатаң бақылауда ұстауға тиіс. 

Субсидияны тұрақты беруге қатысты 
мəселе жиі көтеріледі. Мен бұған дейін 
субсидиялау тəсілдерін қайта қарау 
қажеттігі туралы тапсырма берген бола-
тынмын. Бұл жұмыс қысқа мерзім ішінде 
атқарылуға тиіс. Біз субсидия алуды 
жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын жəне 
ашықтығын қамтамасыз етуге тиіспіз. 

Жуырда болған заң бұзушылықтардың 
қайталануына жол бермеу маңызды. 
Алдағы үш жылда азық-түлік қауіпсіздігі 
мəселесін түбегейлі шешу қажет. Бұл 
Үкімет пен əкімдердің алдында тұрған 
негізгі басымдық екеніне айрықша назар 
аударамын. Егер нарықта азық-түлік тау-
арлары мол болмаса, инфляцияны ұстап 
тұруға ешқандай шара көмектеспейді. 

Макроэкономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету үшін бюджет кірістерінің 
қосымша көздері қажет. Шикізат бағасының 
жоғары болуына байланысты тау-кен 
өнеркəсібі саласындағы кəсіпорындардың 
кірісі өсті. Мұны білеміз. 

Үкіметке бюджетке қосымша кірістер 
мəселесін пысықтауды тапсырамын. 
Есесіне жаңа кен орындарын барлау мен 
игеруге ауқымды жеңілдіктер беруге бола-
ды. Мен ірі тау-кен жəне басқа компания-
лар туралы айтып отырмын. 

Қолайлы нарық жағдайында бензин 
өндірушілер мен əртүрлі делдалдар 
қосымша пайда алады. Осы маржаның 
бір бөлігін акциздер арқылы бюджет пай-
дасына алу қажет деп санаймын. Үкімет 
тиісті есептеулер жүргізуі керек. Бұл ретте 
бағаның өсуіне жол бермеу қажет. 

Бюджет кірістерін арттырудың 
айтарлықтай əлеуеті кеденде тəртіп ор-
натумен байланысты. Əсіресе Қытаймен 
шекарада. 

Онда болып жатқан нағыз былықтар 
бəріне мəлім. Машиналар тексерілмейді, 
салықтар мен баждар төленбейді. 
Қытайдың кеден органдарымен салы-
стырмалы статистикадағы сəйкессіздік 
миллиардтаған долларға жетеді. Қол 
сұғылмайтын мəртебесі бар «уəкілетті 
операторлар» бар. Еліміз салық түрінде 
ондаған миллиард теңге жоғалтып отыр. 
Бұлай болмайды. 

Бас прокуратураға Қаржы 
министрлігімен, Қаржы мониторингі 
агенттігімен жəне басқа да мүдделі орган-
дармен кешенді тексеру жүргізіп, кедендік 
шекарадағы тəртіпті қамтамасыз етуді 
тапсырамын. 

Бюджет кірістері туралы айтқанда, шы 
ғыстардың жекелеген баптарына тоқтал 
мауға болмайды. 

Үкімет мүшелері мен депутаттардың, 
əкімдердің еңбекақыларына тоқталайын. 
Өткен жылдың соңында бұл мəселе 
қоғамда қызу талқыланды. Негізі аталған 
са наттағы мемлекеттік қызметшілердің 
жалақысы толығымен жеткілікті деп са-
наймын. Сондықтан Үкімет мүшелерінің, 
өңірлер əкімдерінің жəне депутаттардың 
жалақысын көтеруге бес жылдық морато-
рий жариялауға болады деп есептеймін. 

Бұл Мəжіліс депутаттары үшін жақсы 
жаңалық емес екенін түсінемін, бірақ 
сіз дер бұл жаңалықты түсіністікпен 
қабыл дайсыздар деп ойлаймын. 
Əкімшілік мемлекеттік қызметшілер мен 
бюджеттегілердің еңбекақысын бюджет 
мүмкіндіктерінің өсуіне қарай арттыруды 
жалғастырамыз. 

Қаржы жүйесінің тұрақтылығы ұлттық 
экономиканы одан əрі дамытудың кепілі 
екені белгілі. Экономика өсіп, халықтың та-
бысында алшақтық пайда болғандықтан, 
тұтыну несиелері айтарлықтай арт-
ты. Оның мөлшері бизнесті несиелеу 
көлемінен асып кетті. Халық қазіргі 
уақытта көп несие алып жатыр. Осыны 
ескерсек, бұл қаржы нарығын құбылтып, 
əлеуметтік тұрақсыздық қаупін тудыруы 
мүмкін. 

Үкімет жеке тұлғалардың банкроттығы 
туралы заң жобасын əзірлеуді баста-
ды. Бірақ бұл тығырықтан шығатын жол 
емес. Ең алдымен, шектен тыс қарыздың 

көбеюін болдырмау қажет. Сондықтан 
Қаржы нарығын реттеу жəне дамы-
ту агенттігіне Ұлттық банкпен бірлесіп, 
пруденциалды реттеу тетіктері арқылы 
нақты əрі жедел шешім қабылдауды тап-
сырамын. 

Валюта нарығындағы тұрақтылықты 
қамтамасыз етпейінше тұрақты 
экономикалық өсім мүмкін емес. Орын 
алған оқиғалар, төтенше жағдай 
режімі салдарынан ұлттық валютаға 
айтарлықтай алаяқтық қысым тəуекелі ту-
ындады. Ұлттық банк пен Қаржы нарығын 
реттеу жəне дамыту агенттігіне нарықтың 
сыртқы жəне ішкі қатысушылары тарапы-
нан теңгеге сенім толықтай қайта қалпына 
келгенге дейін валюта нарығының 
тұрақтылығын қамтамасыз етуді тапсы-
рамын. 

Қазақстандықтардың əл-ауқатын артты-
ру мақсатында жалақы мен зейнетақыны 
бірнеше рет көтердік. Бірақ əрдайым 
бағаның бақылаусыз өсуімен бетпе-бет 
келеміз. Бірнеше жыл бойы жоғары ин-
фляция экономикамыздың басты про-
блемасы болып отыр. Ол экономикалық 
жəне əлеуметтік саясаттың тиімділігін 
төмендетеді. Бұл мəселеге нүкте қоятын 
кез келді. Бағаны жəне халықтың 
инфляциялық күтуін тұрақтандыру керек. 

Инфляцияны төмендету бойынша жо-
спарлы жұмыс жүргізілуге тиіс. Мақсатты 
дəлізі – 2025 жылға қарай 3-4 пайыз. 
Үкімет Ұлттық банкпен жəне «Атамекен» 
палатасымен бірлесіп, инфляцияны 
бақылау жөніндегі кешенді іс-шаралар 
əзірлеуі қажет. Ол импортқа тəуелділікті, 
артық делдалдықты төмендету жəне 
ақша-несие саясаты құралдары бойын-
ша іс-шараларды қамтуы керек. 

Қазақстанда тікелей шетел инвестици-
ясын тарту үшін барлық жағдай жасалған. 
Біз қолайлы инвестициялық ахуалдың 
сақталғанына мүдделіміз. Мемлекет ішкі 
жəне шетелдік инвесторлардың сенімін 
қайта қалпына келтіру үшін қажетті 
барлық іс-шараны қабылдайтындығына 
сендіргім келеді. Инвесторлар алдындағы 
мемлекеттің барлық міндеттемесі мен 
кепілі толық көлемде орындалатын бо-
лады. Дəл осы кезеңде жаһандық энер-
ге тикалық жəне технологиялық өту 
– ESG талаптарының күшеюі жағдай 
ында елдің тартымдылығын арттыру 
үшін инвестициялық саясаттың жаңа 
тұжырымдамасы қажет. 

Келесі мəселеге жекелей назар 
аударғым келеді. Төтенше жағдай 
режімінің енгізілуіне байланысты жеке-
леген қаржылық-өнеркəсіптік топтардың 
капиталды шетелге, оның ішінде жалған 
мəмілелер жасау жолымен жылыстату 
тəуекелі артып тұр. Біз қазірдің өзінде же-
келеген тұлғалардың есепшоттарындағы 
қозғалысты байқадық. Сондықтан Ұлттық 
банкке Қаржылық мониторинг жəне 
қаржы нарығын реттеу агенттігімен 
бірлесіп, нақты бақылауды қамтамасыз 
етуді, барлық транзакциялар мен елден 
қаражатты негізсіз шығарған тұлғаларды 
тек серуді жəне бақылауға алуды тапсы-
рамын. 

Сөзімнің экономикалық блогын 
түйіндей келе, бүгін біз жаңа Премьер-
Министрді тағайындағанымызды, оған 
бірқатар нақты тапсырма жүктелгенін 
атап өткім келеді. 

Премьер-Министрге үш аптаның 
ішінде Үкіметтің 2022 жылға арналған іс-
қимыл жоспарын əзірлеуді тапсырамын. 
Оны ақпан айының басында Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында қараймыз. 

Дүние жүзінде коронавирустың 
жаңа толқыны басталды. Қазақстанда 
науқастардың күрт өсуі байқалады. 
Күніне 2 мыңнан астам жаңа жағдай 
тіркеледі. Пандемия басталғалы бері 
вирус жұқтырғандар саны 1 миллион-
нан астам адамды құрады. Сондықтан 
босаңсымай, коронавируспен күресті 
жалғастыру маңызды. Бұл да жаңа 
Үкіметтің басты міндеті болуы керек. 

Енді өңіраралық теңгерімсіздіктер ту-
ралы. Қазақстанның өңірлері бірдей 
деңгейде дамып жатпағаны баршаға 
аян. Теңсіздік əлеуметтік жайсыздық 
пен миграциялық көңіл күйге жол аша-
ды. Соңғы оқиғалар батыс жəне оңтүстік 
өңірлерде халықты еңбекпен қамтудың 
өзекті мəселелерін көрсетті. Бұл 
өңірлерде бала туу деңгейі жоғары, ал 
экономика өңір тұрғындарын жұмыспен 
қамтып үлгере алмай жатыр. Сондықтан 
жүйелі индустрияландыру, шағын жəне 
орта бизнеске көмек көрсету, аталған об-
лыстарда қызмет көрсету саласын дамы-
ту өңірлік емес, ұлттық басымдық болмақ. 

Дамудың мəдени - ағартушылық 
құрамдас бөлігін де ұмытпау керек. Білімді 
азаматтардың еліміздің түкпір-түкпірінде 
бəсекеге қабілеті артып, табысқа жетуге 
жəне лайықты өмір сүруге мүмкіндіктері 
молаяды. Үкіметке аталған өңірлер үшін 
«Ауыл – ел бесігі», «Бизнестің жол карта-
сы» жəне басқа бағдарламалар аясында 
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жекелеген бағыттар əзірлеуді тапсыра-
мын. 

Əрі қарай. Жасыратыны жоқ, көбіне 
кей өңірді қолдау деңгейі тұрғындардың 
нақты сұранысына емес, нақты бір 
əкімнің «салмағына» байланысты. 
Бұл дамудағы теңгерімсіздікке жəне 
азаматтардың наразы лығына əкеледі. 
Олардың көпшілігі, əсіресе шикізаттық 
өңірлердің тұрғындары бюджеттік ресур-
старды бөлуде өз облыс тарына көбірек 
назар аударылғанын қалайды. 

Бұл өңірлер бюджеттің доноры бола 
тұра, əлеуметтік-экономикалық дамудың 
көптеген параметрі бойынша артта 
қалып келеді. Сондықтан тəсілдерді 
біртіндеп өзгерту керек. Бюджетаралық 
қатынастарды түбегейлі реформалаудың 
уақыты жетті. Үкіметке заңнамалық 
өзгерістер пакетін əзірлеуді тапсырамын. 

Мемлекеттік басқару саласы кешенді 
реформалауды қажет етеді. Кадрлық 
əлеуеттің төмендігін, формализмді, 
жемқорлықты жəне кадр тұрақтамауын 
мойындау керек. Сондықтан халықтың 
мемлекеттік билік институттарына сенімі 
төмен. 

Мемлекеттік қызметке алу тала-
бын жетілдіру, артық талаптар мен 
кедергілерді жою керек. Жұмысқа 
қабылдау мен жоғарылатудың нақты 
принципі «меритократия» болуы ке-
рек. Мемлекеттік қызмет кез келген 
қазақстандық үшін ашық болғаны жөн. 

Сондай-ақ мемлекеттік қызметтен 
кету процесін де жеңілдету керек. 
Кейбір шенеуніктер кабинетінде жыл-
дар бойы тапжылмай отырады. Олар 
жас əрі перспективалы мамандардың 
өсуіне жол бермейді, мемлекеттік 
аппараттың тиімділігін төмендетеді. Он-
дай шенеуніктермен оңай қоштасу керек. 
Дегенмен мемлекеттік басқару аппараты-
на келсек, шенеуніктің институционалдық 
жады да маңызды мəнге ие. Барлық 
шенеунікті бірден жастармен ауыстыра 
салуға болмайды. Бұл жерде мейлінше 
қисынды қадам қажет. 

Егер 60 жастағы шенеунік өз қызметін 
ойдағыдай атқарса, институционалдық 
жадқа ие болса, мемлекеттік қызмет 
үшін өте пайдалы болса, оны жұмыстан 
шығаруға болмайды. Яғни ақылға 
қонымды, сараланған көзқарас болуы 
керек. Үкімет пен Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігіне тиісті тетіктерді əзірлеп, 
енгізуді тапсырамын. 

Мен «Президенттік жастар кадрлық 
резерві» жобасына бастама жасадым. 
Бұл – келешегі зор жастар үшін əлеуметтік 
лифт. Сонымен бірге жаңаша ойлауды 
қалыптастырудың, мемлекеттік аппа-
рат жұмысына жаңа тəсілдерді енгізудің 
тетігі. Бұл тəжірибе жалғасын табады. 

Менің тапсырмама сəйкес өткен жылы 
мемлекеттік аппараттың көлемі 15 
пайызға қысқартылды. Мемлекеттік аппа-
рат реформалардың қозғалтқышы жəне 
орындаушысы, азаматтарға маңызды 
мемлекеттік қызметтер көрсетеді, 
«Халық үніне құлақ асатын мемле-
кет» тұжырымдамасын жүзеге асыруды 
қамтамасыз етеді. Мемлекеттік аппарат-
сыз мемлекеттің өзі табысты өмір сүре 
алмайды. 

Қазіргі кезеңде мемлекеттік 
қызметкерлердің санын оңтайлы деп 
санаған жөн. Жаңа Үкіметті тағайындауға 
қатысты барлық ұйымдастырушылық 
шешім қабылданғаннан кейін бұл санды 
орта мерзімді кезеңге бекіту қажет. Со-
дан кейін байқаймыз. Мемлекеттік функ-
циялардан бірте-бірте арылсақ, олар-
ды бəсекелес ортаға көшірсек, демек 
мемлекеттік аппараттың көлемі де бірте-
бірте азаяды. 

Шенеуніктердің азаматтармен 
диалогының тиімділігі төмен екендігін ай-
тып өткен жөн. Мемлекеттік орган басшы-
лары халықпен сөйлесе алмайды, тіпті 
кейде қорқатын секілді. Үкімет мүшелері 
өңірлерге жиі шығуға тиіс. Ал өңір əкімдері 
əрбір елді мекен тұрғындарымен тұрақты 
кездесулер өткізуі керек. 

Тағы бір мəселе – бюрократияның етек 
жаюы. 

Ол азаматтардың санасында мем-
ле кеттік аппарат туралы баяу жұмыс 
істей тін немқұрайды машина деген əділ 
түсінік қалыптастырады. Бюрократия – 
реформалардың сапасыз орындалуының 
негізгі себептерінің бірі. Мұндай аурудан 
бəрімізге емделу керек. 

Реформаның формасы емес, мазмұны 
басымдыққа айналуы қажет. Есеп үшін 
есеп беру, бақылау үшін бақылау жүргізу 
тəсілдері өткеннің еншісінде қалуға тиіс. 
Түпкі нəтиже процестен маңыздырақ. 
Өзін-өзі ақтамайтындай күрделендірілген 
жəне нақты шешімді баяулататын 
үдерістің бəрі жойылуы керек. 

Бүгінде мемлекеттік органдар 
тапсырмалардың мазмұнды іске асы-
рылуына емес, бюрократиялық орын-
далуына бағдарланған. Формасы бой-

ынша үлгілі, бірақ мазмұны жағынан 
нашар құжаттар əзірленіп жатыр. Негізгі 
интеграциялық жүйелердің бар болғанына 
қарамастан, меморгандар макулатураны 
қаптатып, мəнсіз хат алмасуын қояр емес. 

Мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінің деректерін ресми жəне 
қағазбен дəлелдеуді қажет етпейді деп 
тану керек. Олай болмаса, цифрланды-
руды не үшін енгізіп жатырмыз? Циф-
рландыру сəнді ойыншық емес қой. Ол 
мемлекеттік аппарат функциясын орын-
дау тұрғысынан пайдалы болуы қажет. 
Жиындардың көбін онлайн форматта 
өткізу керек. Мемлекеттік аппаратты 
бюрократсыздандырудың осы жəне өзге 
де шаралары жеке Жарлықта көрініс та-
батын болады. 

Стратегиялық жоспарлау жəне рефор-
малар жөніндегі агенттігінің, Мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі агенттіктің функ-
ционалдарында мемлекеттік аппараттың 
тиімділігін арттыру жəне бюрократсыз-
дандыру шараларын іске асыру мен 
мониторингтеудің нақты функцияларын 
қарастыру қажет. 

Азаматтардың əл-ауқаты жəне 
əлеуметтік көңіл күйі мемлекеттің басты 
назар ында болуы керек. Цифрлармен 
ойнауды қойып, нақты істерге көшетін кез 
келді. Мемлекеттік аппарат көп жағдайда 
«өзін-өзі тиімді жұмыспен қамтушылар», 
«ресми емес жұмыспен қамту» секілді 
термин дерді қолданып, жағдайды жасы-
руды жақсы көреді. Соның салдарынан 
көптеген адам жұмыссыздықпен бетпе-бет 
келіп, əлеуметтік қорғаусыз қалып жатыр. 

Бұл əлеуметтік-еңбек саласын са-
палы жаңартуды қажет етеді. Осы 
мақсатпен мынадай шараларды 
қабылдаған жөн. Халықтың табы-
сын арттыру бағдарламасын əзірлеу 
қажет. Жұмыс нақты əрі əрбір азаматқа 
бағдарланған болуы керек. Басқарудың əр 
деңгейінде кедейлікті төмендетудің нақты 
көрсеткіштерін бекіту қажет. 

Жұмысқа орналастыруды қажет ететін 
азаматтардың нақты санын анықтау керек. 
Үкіметке «Атамекен» палатасымен бірге 
екі айдың ішінде халықтың табысын арт-
тыру жөніндегі бағдарлама əзірлеуді тап-
сырамын. Үкіметке Əлеуметтік кодекстің 
уақытында қабылдануын қамтамасыз ету 
қажет. 

Осы құжат аясында əлеуметтік сая-
сатты пандемия тəуекелдері мен 
қордаланған проблемаларды ескере 
отырып бейімдеуіміз керек. Əлеуметтік 
кодекс жаңа қоғамдық келісімнің негізгі 
элементіне айналуға тиіс. 

Жұмыссыздықты, əсіресе жастар 
арасындағы жұмыссыздықты азайтуға 
ерекше көңіл бөлу керек. Жоғары оқу 
орындарын, колледждерді бітірушілер, 
əсіресе білімі жоқ жастардың тұрақты 
жұмысқа орналасу мүмкіндігі əрқашан 
бола бермейді. Біз мұны жақсы білеміз. 
Олар тапқан жұмысын істеп өмір сүреді. 
Кейбіреулер табыс іздеп, заң бұзуы 
мүмкін. 

Үкіметке «Жастар тəжірибесі» жəне 
«Алғашқы жұмыс орны» жобаларына 
қатысудың мерзімін созып, еңбекақысын 
көтеру мүмкіндігін қарастыруды тап-
сырамын. Халықтың əлеуметтік осал 
тобындағы жастардың іскерлік бастамала-
рын іске асыруға жағдай жасау маңызды. 
Үкіметке тиісті гранттардың мөлшерін 2 
есеге – 400 айлық есептік көрсеткішке 
дейін көбейту жүктеледі. 

Келесі. Сапалы білімге қолжетімділікті 
арттыру сөзсіз басым бағыт. Бұл – бүкіл 
қоғам дамуының аса маңызды факто-
ры. Біз мектептерді қалай материалдық 
жағынан қамтамасыз етсек те, білім 
сапасын жақ сы мұғалімдерсіз көтеру 
мүмкін емес. Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы 
айтқандай, «Мұғалім – мектептің жүрегі». 

Сондықтан мен мұғалімдер тапшылығы 
бар өңірлерге үздік педагогтерді тартудың 
арнайы қолдау пакеттері бар арнайы 
бағдарламасын əзірлеуді тапсырамын. 

Жоғары білімнің қолжетімділігі де – 
көкейкесті мəселе. Елдің халық тығыз 
қоныстанған өңірлеріндегі жастарға 
арналған мақсатты гранттар бөлуге 
айрықша назар аудару қажет. Жаңа эко-
номика құру үшін ЖОО-ның бəсекеге 
қабілетін арттыру маңызды. Таяуда 
Қазақстанда жетекші шетелдік жоғары 
оқу орындарының филиалдарын ашу 
басталды. Жақын арада Ресейдің үздік 
техникалық жоғары оқу орындарының фи-
лиалдарын ашу жоспарланып отыр. 

2025 жылға қарай елімізде беделді 

шетелдік жоғары оқу орындарының кем 
дегенде 5 филиалын ашу қажет деп 
есептеймін. Осы орайда, екі техникалық 
бағдарланған филиал еліміздің батысын-
да болғаны жөн. 

Жалпы, бəрімізге білім тура-
лы көзқарасымызды өзгерту қажет. 
Гуманитарлық мамандықтармен əуестену 
кезеңі келмеске кетті. Басымдықты 
техникалық мамандықтарға беру керек. 
Инженерлер мен өнеркəсіпшілердің жаңа 
буынын өсіріп шығару қажет. 

Келесі. Əлеуметтік əділдік те маңызды 
мəселенің бірі болып қала береді. 
Қазақстан – Конституция бойынша 
əлеуметтік мемлекет. Мемлекет аз нəрсе 
тындырып жатқан жоқ. Республикалық 
бюджеттің 50 пайыздан астамын 
əлеуметтік шығындар құрайды. Бірақ бұл 
жеткіліксіз. 

Бізде Ұлттық қор бар, ол – еліміздің 
қаржылық тірегі. Бүгін «Қазақстан 
халқына» қоғамдық-əлеуметтік қорын 
құруды тапсырамын. Ол денсаулық 
сақтау, білім беру, əлеуметтік қолдау 
салаларындағы өзекті мəселелерді шешу-
мен айналысады. 

Мысалы, сирек ауруға шалдыққан 
балаларға көмек көрсетіледі. Өйткені 
көптеген отбасы емдеу ақысын төлей ал-
майды. Қалаларда, аудандарда, кенттер 
мен ауылдарда балаларға спорттық ны-
сандар салынады. Дарынды балаларға 
көмек көрсетеміз. Мəдениетті қолдаймыз. 
Алматының сұмдық қасіретті оқиғадан 
оңалуына көмектесеміз. Осы қор есебінен 
қаза тапқан полицейлер мен əскери 
қызметшілердің отбасыларына қолдау 
көрсетеміз. Бұл жекелеген мысалдар ғана. 

Атап өтейін: бұл Президенттің, Үкіметтің 
немесе басқа мемлекеттік органның қоры 
емес. Бұл – барша қазақстандықтардың 
қоры, халықтық қор. Ол Əкімшіліктің не-
месе Үкіметтің жанында жұмыс істемейді. 
Беделді байқаушылар кеңесі құрылып, 
адал да жауапты басшы тағайындалады. 
Біз оның қызметінің толық ашықтығын, 
қоғам алдындағы есептілігі мен 
бақылануын қамтамасыз етеміз. Жоспар-
лар, бюджет, жобалар сайтта жариялана-
ды. Барлық ақпарат ашық болады. 

Қор жеке жəне мемлекеттік көздерден 
қаржыландырылады. Халықаралық 
қайырымдылық ұйымдарының көмегін 
тарту жоспарланып отыр. Бұл қорға лоте-
рея операторынан, бəс тігу орталығынан 
жəне басқа монополистерден міндетті 
жарналар түседі.

 Əлбетте, біз Қорға ірі бизнес тарапы-
нан қомақты əрі тұрақты, атап айтамын, 
тұрақты аударымдар жасалуын күтеміз. 

Тұңғыш Президент – Елбасының 
арқасында елімізде өте табысты компа-
ниялар мен тіпті халықаралық өлшемдер 
бойынша да бай адамдар тобы пайда 
болды. Енді Қазақстан халқына тиесіліні 
беретін жəне оған жүйелі əрі тұрақты 
негізде көмектесетін уақыт жетті деп 
есептеймін. Сондықтан Үкіметке ком-
паниялар қатарын анықтау жəне олар-
мен Қорға бөлінетін жыл сайынғы жарна 
көлемін келісу қажет болады. Сонымен 
қатар іс жүзінде орасан қаражатқа ие бола 
отырып, көлеңкеде қалып келе жатқан 
тұлғалардың да белсенді қатысуын 
күтемін. 

Қор қоғамды ұйыстырудың тағы бір 
құралы болатынына, азаматтарда 
əлеуметтік əділдік сезімін нығайтатынына 
сенімдімін. 

Өткен оқиғалар қоғамымыздағы өткір 
мəселелердің бетін жалаңаштады. 
Қалаларымызға, туғандарымыз 
бен жақындарымызға жасалған ша-
буыл мемлекетіміздің ең басты 
құндылықтарының – бейбітшілік пен 
тұрақтылықтың қаншалықты нəзік екенін 
көрсетті. 

Біз мемлекет пен азаматтар, бұл 
біртұтас екенін айқын түсінуге тиіспіз. 

Баса назар аударуды қажет ететін тағы 
бір мəселе бар. 

Көптеген жас азаматымыз Қарулы 
күштер қатарында əскери борышын 
өтеуден қашады. 

Əскери билетке ие болу жастардың 
мақтанышын тудырмайды жəне Отанға 
қызмет етудің белгісі саналмайтын болды. 

Армия қатарында қызмет ету, құқық 
қорғау саласында жұмыс істеу – айрықша 
миссия. 

Бұл – Отан үшін жанын салуға бел буған 
азаматтардың саналы таңдауы. 

Жастарымызды əскери борышын өтеуге 
қалай ынталандыруға болатынын біз бүкіл 

қоғам болып ойластыруымыз керек. 
Біз – мықты халықпыз. 
Төл тарихымызда талай жаугершілік 

заманды, ашаршылықты жəне басқа да 
алапат қиындықты бастан өткердік. 

Соңғы күндердегі қайғылы оқиғалар біз 
үшін тағы бір сынақ болды. Оны еңсеріп, 
бұрынғыдан да мықты боламыз. 

Жалпы, мемлекет пен қоғамның 
арасындағы өзара қарым-қатынасты 
трансформациялау қажеттілігі пісіп 
жетілді. 

Қоғамдық шарттың жаңа форматы ке-
рек. 

Қазақстан саяси жаңғыру бағытын 
жалғастырады. Бұл менің қағидатты 
ұстанымым. 

Саяси салада аз шаруа істелген 
жоқ. Менің тарапымнан саяси 
реформалардың төрт пакеті ұсынылды, 
соларды жүзеге асыру аясында 10-нан 
астам заң қабылданды. Бұл орайда мен 
өте жедел əрі сапалы жұмыстары үшін 
Сенат пен Мəжіліс депутаттарына аса 
ризамын. 

Митингтер туралы шын мəнісінде жаңа 
заңнама іске қосылды. 

Партия құру үшін тіркеу кедергілері 
мен олардың Парламентке өту межесі 
төмендетілді. 

Əйелдер мен жастардың Мəжіліс пен 
мəслихаттарда өкілдік ету аясы кеңейді. 

Парламенттік оппозиция институ-
ты енгізілді, сайлау бюллетеньдерінде 
«бəріне қарсымын» деген баған пайда 
болды. 

Ел тарихында тұңғыш рет ауыл 
əкімдерін тікелей сайлау өтті. 

Адам құқығын қорғау саласында 
сал мақты ілгерілеулер болды. Атап 
айтқанда, Қылмыстық кодекстің 130 жəне 
174-баптары декриминалдандырылды 
жə не ізгілендірілді. 

Еліміз Азаматтық жəне саяси 
құқықтар туралы Халықаралық пактінің 
Екінші Факультативтік хаттамасына 
қосылды. Құқық қорғау саласын кешенді 
жаңғыртуға бағытталған «Қазақстан 
Республикасының адам құқықтары сала-
сын дағы əрі қарайғы шаралары туралы» 
Жарлыққа қол қойылды. 

Адам құқықтары жөніндегі уəкілетті өкіл 
институты жүйелі нығайтыла бастады. 
Өлім жазасы толығымен алынып тастал-
ды. 

Қыркүйектегі кезекті Жолдауымда 
азаматтық қоғаммен жəне сарапшы-
лармен кең ауқымды жəне сындар-
лы диалог негізінде əзірленетін саяси 
реформалардың жаңа пакетін ұсынамын. 

Мемлекет те өзінің базалық 
функцияларының толыққанды жəне са-
палы орындалуын қамтамасыз етуге тиіс. 

Мемлекет заңдылықтың сақталуына 
жəне құқықтық тəртіпке, азаматтардың 
қауіпсіздігі мен меншік құқықтарының 
қорғалуына кепілдік беріп, əлеуметтік 
игілікті жəне сапалы мемлекеттік 
қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге 
тиіс. Өз кезегінде бизнес пен азамат-
тар қоғамдық мінез-құлық нормала-
ры мен заңнамаларының сақталуына, 
салықтардың əділ төленуіне жəне еңбек 
қатынастарындағы ашықтыққа жауап-
ты. Осыған байланысты кезең-кезеңді 
өзгерістер бағдарламасын əзірлеу керек. 

Үкіметке жауапты сарапшылық 
қоғамдастықпен жəне азаматтық 
қоғаммен бірлесе отырып тиісті 
ұсыныстар пакетін əзірлеуді тапсыра-
мын. 

Ол Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бір 
отырысында қаралатын болады. 

Құрметті отандастар, құрметті 
депутаттар! 

Жақында болған қайғылы оқиғалар 
кезінде азаматтарымыздың басым 
көпшілігі патриоттық танытты, экстре-
мистермен күресте бірлігін көрсетті. 
Халықтың ауызбірлігі, Қазақстанның 
тəуелсіздігі мен егемен даму идеясына 
деген шынайы сенімі қоғамды ұйыстыру 
жəне елімізді ілгерілету үшін қуатты 
іргетас болып саналады. 

Біз барлық қиындықты бірге еңсереміз. 
Жаңа Қазақстанды бірге құрамыз! 

Қадірлі отандастар! 
Қиын күндер артта қалды. 
Осы сəтте ел тағдыры үшін ұйыса білген 

бүкіл халқыма шынайы ризашылығымды 
білдіремін! 

Бəріміз бұл оқиғадан сабақ алуымыз 
керек. 

Ең бастысы, береке-бірлікті, ты ныштық 
пен тұрақтылықты сақтауымыз қажет. 

Енді Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі 
басталады. 

Бұл шынайы жаңару кезеңі болады. 
Егемен елімізді бірге өркендетейік! 
Халқымыз үшін тəуелсіздік бəрінен 

қымбат. 
Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!

«Қасіретті қаңтар» сабағы:
ҚОҒАМ ТҰТАСТЫҒЫ – 
ТӘУЕЛСІЗДІК КЕПІЛІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің отырысында сөйлеген сөзі



15 бетАЌСУ ӨЊІРІ14 қаңтар 2022 жыл

1986 жыл. Қараша айының 
соңғы күндері. Күнде суық. 
Сәбира ауылына жылы 
киімдерін алуға келді. Есіктен 
кіре салып: - "Анашым, Әкешім! 
Мен келдім",-деп айқай сал-
ды.  Қыстық киімдерімді алуға 
келдім. Бүгін үйге қона ал-
маймын. 4-тің автобусына 
үлгеруім керек. Ертең маңызды 
сабақтар. Анашым сіздің дәмді 
шайынызды сағындым. Мен 
киімдерімді жинағанымша шай 
қойып жіберіңізші,-деді де аз-
дан соң үстел басына жинал-
ды. Шай үстінде әкесінің ойын 
күдік ұялатты: - "Қызым, бұлай 
асықпаушы едің ғой. Неге қатты 
асығып тұрсың. Тыныштық па?   

СОҢҒЫ АЯЛДАМА
Иә Әкешім. Жаңа маңызды 
сабақ дедім ғой, бәрі дұрыс. 
Аялдамаға шығарып саласыз 
ба? Әрине, қызым жүре ғой. 
Сөйтіп аялдамаға да жетті. 
Әкесін қысып құшақтап: - Осы 
иісіңізді сағынамын әлі. Әкесі 
мысқылдап күліп: - Қызым 
ұзатылып бара жатқандай 
болдың ғой. Келесі апта өзім 
барам деп маңдайынан иіскеді 
де шығарып салды. Автобус 
алыстап кеткенше Сәбира 
әкесіне ұзақ қарады. Ұдайы бір 
жамандықты сезіп тұрғандай.
Сөйтіп институтқа да жетті.

Дәріс өтуде. Кенет инсти-
тут директоры есікті қағар 
- қақпастан кіріп келді де: - 
Бұйырамын! Дереу жатақханаға 
қайтыңдар! Алаңда шу бо-
лып, халық көтеріліп жатыр! 
Біреуіңді сол жерде жүр деп 
естісем оқудан шықтым дей 
беріңдер! - деп есікті тарс 
жауып шығып кетті. Жастар 
қауымы жатақханада тыныш 
жата алмай, біз неге қарап 
отырамыз.Тәуелсіздіг імізді 
алуға бізде үлес қосамыз. 
Қазақты орыс басқару деген не 
сұмдық! Қиыншылық заманнан 
қашан көз ашамыз?! - деген 
наразылықпен көш    бастай-
ды. Осылайша алаңға шығып 
кетеді. Тәуелсіздік аламыз деп 
кеткен жастар енді оралма-
ды. Елім деп соққан жас жүрек 
қыршынынан қиылды...    

                                        
Іңкәр МЫРЗАҒАЛИ,

Қаракемер орта мектебінің 
10-сынып оқушысы. 

Алматы облысы 
тұрғындарының 

назарына!
Егер Сіз тәртіпсіздіктердің 

куәгері болсаңыз, сізде фото, 
видео материалдар сақталған 
болса, 87757265828 нөмеріне 
"WhatApp" немесе "Telegram" желісі 
арқылы жіберулеріңізді сұраймыз. 
Құпиялылыққа кепілдік беріледі. 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ. 

Вниманию жителей 
Алматинской области!

Если вы были очевидцами бес-
порядков, если у вас сохранились 
фото, видео материалы просим от-
править по номеру 87757265828 
посредством "WhatsApp" или 
"Telegram". Конфиденциальность га-
рантируется. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Халықтың назарын аудару үшін 
электр дабылдарын қосу арқылы. 
Содан кейін әрбір 15-30 минут 
сайын мешіттерде орнатылған 
сиреналық - сөйлеу қондырғылары 
(СТҚ), сондай-ақ, дауыс зорайтқыш 
құрылғылар (ГМУ) қосылады.

Бұл хабарландыру терроризм-
ге қарсы операцияның жүргізілгені 
туралы халықты хабардар ету 
мақсатында жүргізіледі, азаматтарға 
қалада және облыста коменданттық 
сағат енгізілгені және адамдар үйде 
қалуы қажет екендігі туралы ақпарат 
жеткізіледі.

Алматы облысының ТЖД аза-
маттардан коменданттық сағат 
режимін сақтауды және жағдай 
тұрақтанғанша үйден шықпауды 
сұрайды. Қозғалысты сағат: 17.00-
ден кейін шектеуді және жалпы 
үйден сағат: 23.00-ден кейін таңғы 
7.00-ге дейін шықпауды ұсынамыз.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ТЖД 
БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.

АУДАН 
ТҰРҒЫНДАРЫ 
НАЗАРЫНА!

Қадірлі бауырлар!
Біз – әдебиет және өнер 

қайраткерлері, елдегі жағдайға 
үлкен алаңдаушылық білдіріп, 
келесіні мәлімдейміз.

Елімізде қалыптасып 
отырған қоғамдық-саяси 
жағдай өте күрделі.

Іштен шыққан жау мен сырт-
тан соққан жаудың қитұрқы 
әрекеттерінің нәтижесінде 
ел іші бүлініп, қалаларымыз 
қирап, стратегиялық нысан-
дарымыз отқа оранып, бейбіт 
тұрғындарымыз зардап шегіп 
жатыр.

Ірі сауда орталықтары то-
налып, банктер мен қоғамдық 
орындар талқандалып, жарам-
сыз болып қалды.

ҚАЗАҚ ҰЛЫСЫНА ҮНДЕУ
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 

бастамасымен елімізде орын алған 
жағдайға байланысты әдебиет және өнер 

қайраткерлерінің Қазақ еліне Үндеуі

EGEMEN QAZAQSTAN

Сұлу Алматымыз әлі күнге 
дейін қара түтінге тұншығып 
тұр. Тұрғындарымыздың көзінде 
үрей, жүрегінде алаң орнап 
алды.

Сырттан мұздай қаруланған 
экстремистік топтар ел ішін 
ала тайдай бүлдіріп, тыныш 
өмірімізге ойран салды.

Мұндай сұмдық оқиғаларды 
Қазақстан бұрын-соңды көрген 
емес.

Өздерінің пасық мүдделері 
үшін халық пен қалаларды 
құрбандыққа шала салуға 
да бара салатын зымиян 
адамдардың мұндай өрескел 
әрекеттерін зиялы, көзі ашық 
азаматтар көріп отыр және 
қатаң айыптауда.

Сондықтан осындай алағай 
да бұлағай шақта, еліміз 
үшін тарихи сын сағатта 
біз заңды түрде сайланған, 
барлық құзыретті қолына 
алған Президентіміз Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
қасына топтасып, бірлесе 
қимылдап, елдегі жағдайды 
тұрақтандыруға тиіспіз.

Және күллі Алаш жұртын 
бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып, бір болуға 
шақырамыз!

Қолымыздағы ең қасиетті, ең 
киелі деп саналатын ардақты 
Тәуелсіздігімізді сақтап 
қалайық!

Ел аман болсын!

ҚҰРМЕТПЕН:
Асанәлі ӘШІМОВ, Сәбит ОРАЗБАЕВ, Сейіт ҚАСҚАБАСОВ, Нұрғали НҮСІПЖАНОВ, Дулат ИСАБЕ-

КОВ, Кәдірбек СЕГІЗБАЕВ, Бексұлтан НҰРЖЕКЕЕВ, Темірхан МЕДЕТБЕК, Жабал ЕРҒАЛИЕВ, Мол-
дахмет ҚАНАЗОВ, Алтынбек ҚОРАЗБАЕВ, Досхан ЖОЛЖАҚСЫНОВ, Ұлықбек ЕСДӘУЛЕТ, Талғат 
ТЕМЕНОВ, Секен ТҰРЫСБЕКОВ, Несіпбек АЙТҰЛЫ, Жүрсін ЕРМАН, Роза РЫМБАЕВА, Мереке 
ҚҰЛКЕНОВ, Құлбек ЕРГӨБЕК, Кенжехан МАТЫЖАНОВ, Анар ФАЗЫЛЖАН, Бауыржан ЖАҚЫП, Дүкен 
МӘСІМХАН, Бекжан ТҰРЫС, Маралтай РАЙЫМБЕКҰЛЫ, Дәурен ҚУАТ, Сәкен СЫБАНБАЙ, Бақыт 
БЕДЕЛХАН, Мейрамбек БЕСБАЕВ, Дәулеткерей КӘПҰЛЫ, Ерғали ӘБДІРАЙЫМ, Ақберен ЕЛГЕЗЕК, 
Серік АҚСҰҢҚАРҰЛЫ, Тұрсын ЖҰРТБАЙ, Бауыржан БАБАЖАНҰЛЫ, Елена ӘБДІХАЛЫҚОВА, Мәди 
АЙЫМБЕТОВ, Толымбек ӘБДІРАЙЫМ, Елмұра ЖАҢАБЕРГЕНОВА, Асхат МАЕМИРОВ.

Мұқият болыңыздар! Үйіңіздің кіреберісіндегі, аулаларыңыздағы, көшедегі бөгде 
заттар мен адамдарды дер кезінде өздеріңіз ғана байқай аласыздар. 

Қырағы болыңыздар! Маңайдағы адамдардың жүріс-тұрысына, орынсыз жатқан 
иесіз мүліктер мен заттарға көңіл аударыңыздар.

Үйлеріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіздер: кіреберісте  домофонымен темір 
есік орнатыңыздар, жертөлелер, үй шатырлары және техникалық ғимарат есіктерінің 
ашық - жабықтығын тексеріңіздер. 

Көліктегі жолаушының күдікті жүріс-тұрысын көріп тұрып, байқамаған сыңай 
танытпаңыздар! Сіздер көлікпен жүру қауіпсіздігін сақтауға толық құқыларыңыз бар.

Ешқашан, тіпті, өте қауіпсіз болса да, қандай да бір сақтау немесе басқа біреуге 
беру үшін біреудің қолынан зат алмаңыздар. 

Адамдар аз (иесіз) жерде күдік тудыратын затты тауып алу сіздің сақтығыңызды 
әлсіретуге тиіс емес. Қаскөй адам оны бір нәрседен, біреуден қорыққандықтан тас-
тай қашуы мүмкін.

Тіпті, Сіздің жарылғыш құрылғыларын білетін жеке тәжірибеңіз болса да, онымен 
бір нәрсе жасауға тырыспаңыз. Өздігінен жарылғыштар өте сезімтал және әккі бо-
лып келеді.

Күдік тудыратын затқа жақындамаңыздар, тіпті қол тигізбеңіздер, бұл - өмірлеріңізге 
өте қауіпті. 

Балаларыңызға қауіпсіздік шараларын: бейтаныс адаммен көшеде сөйлесуге, 
үйде есік ашуға, жерде жатқан иесіз ойыншықты алуға, көзге түскен затқа жақындауға 
болмайтынын және т.б. үйретіңіздер.

Қадірлі жерлестер!
Еліміздегі 5 қаңтардан орын алған 

оқиғалар бәрімізге өте ауыр тиді. Күні 
кеше қаралы күн жарияланып, қаза 
тапқан марқұмдардың рухына құран 
бағыштадық. Президентіміздің дер 
кезінде қабылдаған шешімдерінің 
арқасында егемендігімізді сақтап 
қалдық. Жаппай тәртіпсіздікпен күрес 
кезінде құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері жанқиярлық танытып, ел 
тыныштығын күзетуде жан аямай қызмет 
етті. 

Міне, бүгін ел Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев кезекті мәжіліс 
отырысында жаңа Үкімет басшысын 
депутаттарға таныстырып, алдыға 
қойылған жоспар мен атқарылуға тиіс 
шараларды шегелеп айтты.

Жұмыла көтерген жүк жеңіл!  Елімізде 
енді мұндай келеңсіздік болмасын. Еліміз 
аман, жұртымыз тыныш болсын! Біздің 
күшіміз - бірлікте!

Аманкелді АЙТБАЕВ, 
аудандық ардагерлер, қоғамдық 

келісім кеңестерінің төрағасы.

Біздің күшіміз -
бірлікте!

Террористік актілерді болдырмау 
жөніндегі жадынама

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!

Бүгін аяулы да ардақты, асыл 
АНАМЫЗ, ӘЖЕМІЗДІҢ туған 
күні!  

Жүрегімізді жарып шыққан 
бар ізгі тілектеріміз өмірдегі ең 
қымбатты да, ардақты жан –  
өзіңізге арналады. Бізді өмірге 
әкеліп, ақ сүт беріп, аялап 
өсіріп, аналық - әжелік біліммен 
тәрбиеңізді беріп, осы күнге 
жеткізгеніңіз үшін алдыңызда 
мәңгі қарыздармыз. Мейірім 
мен махаббаттан жаралған 
кең жүрегіңізден, қызуы тұла 
бойымызды жылытқан ыстық 
алақаныңыздан, айналайын деп 
маңдайымыздан емірене сүйіп, 
еркелеткен үніңізден артық біз 
үшін ешнәрсе жоқ. АНАШЫМ - 
ӘЖЕТАЙЫМ! жүзіңізден шуақ 
кетпей, денсаулығыңыз қуатты, 
ғұмырыңыз шуақты болсын! 
100 жастың жиегінен көрініңіз. 

Сіз – біздің береке, 
байлығымызсыз! Ендігі көрер 
күніңіз көктемнің көгілдір 
күніндей шуақты болсын. 
Баршамызға бақытты өмір 
                                               беріп,
Бойымызға орнаттың сенім 
                                            берік.
Қашан болсын орын ап 
                                        төрімізден
Отыра бер көркейіп, көңілденіп.

Көсегеміз көгеріп бір өзіңмен,
Жылылықты сеземіз гүл 
                                            өңіңнен.
Отбасыңа мейірбан бола 
                                             білдің,

Нұр сәулелі нәп - нәзік 
                                     жүрегіңмен.

Құтты болсын бүгінгі мерекеңіз,
Сіз бар кезде асқармен 
                                         теңесеміз.
Алшаң басып жүре бер 
                                       арамызда,
Тарқамасын әрдайым 
                                        берекеңіз.

Анажан, өрлей берсін өр 
                                         кемеңіз,
Ақтауға ақ сүтіңді тер төгеміз.
Мың жасап үрім - бұтақ 
                                      ортасында,
Мәңгілік үстем болсын 
                                     мәртебеңіз!

Орындалсын, анажан, басты 
                                         арманың,
Жалындатсын нұрыңыз барлық 
                                          жанның.
Ұлы тойға ұлассын туған күнің,
Жақсылыққа жайылып 
                                дастарханың.

Жеміс берсін тер төккен 
                                      еңбегіңіз,
Бақыт болсын әрдайым 
                                       көргеніңіз.
Жүзге жетіп баянды ғұмыр 
                                           кешіп,
Арта берсін абырой беделіңіз!

ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: 
балаларыңыз, 

немерелеріңіз және 
шөбереңіз.

Мамания  орта  мектебінде  қастерлі  тәуелсіздігімізге  30 жыл  то-
луына  байланысты  мектепішілік  іс – шаралар  ұйымдастырылды. 
«30  жылда  біз  қандай  жетістікке  жеттік?», «Мемлекеттігімізді  
нығайта  түсу  үшін  тағы  не  істейміз?» деген  сауалдар  төңірегінде  
7 "а" – сыныбында өткізген тәрбие  сағатында  оқушылар  өздерінің  
арман – мақсаттарын тоғыстырып, жарқын болашаққа қалай  
қадам басу керектігі жөнінде  тың  ойларын жеткізе білді. 

Сонымен  қатар  оқушылар  тәуелсіз  елімізге  өздерінің  арнау 
өлеңдерін оқып, әндерін, билерін әсем  орындады. Адам  баласы 
дүниеге патриот  болып  келмейді. Ол білім мен тәрбие  алып, 
әлеуметтік ортамен араласып, азаматтық болмысын  қалыптастыру 
кезінде патриотқа айналады. Осы айнымас  ақиқатты  берік  
ұстануымыз  керек.

Біз  қуатты  тәуелсіз  мемлекетімізбен  ғана  ұлт  ретінде  жер  
бетінде  сақталамыз.  «Тәуелсіздік  бәрінен  де  қымбат!» деген  бір  
ауыз   сөз  мәңгі  ұранымыз  болуға  тиіс,– деп тәрбие  сағатының  
соңында мектебіміздің директоры Гүлжан Мейрамғалиқызы  
оқушыларға  өзінің  игі  тілектерін  тіледі. 

Гүлданаш ҚАСЫМБЕКОВА,
  «Мамания  орта  мектебі, мектепке  дейінгі  шағын  

орталығымен»  коммуналдық мемлекеттік  мекемесінің  қазақ 
тілі мен әдебиет пәнінің  мұғалімі.

30 жылда біз қандай 
жетістікке жеттік?

Тәуелсіздік
Ата - баба тер төккен,
Талай батыр мерт кеткен.
Азаттықты аңсаған,
Білек күшпен жасаған.
Кең Сарыарқа даласы,
Шаттықпен жүр баласы.
Ойын  ойнап, жыр айтқан,
Еркіндікке  не жетсін!
Атырау - Алтай арасы,
Балқаш - Каспий жағасы.
Табиғаты керім сымбат,
Тау - тасы өте қымбат.
Шүйгін шөбі жайқалған,
Құнарлығы байқалған.
Тәуелсізге не жетсін!
Толды  міне  30 жыл,
Тәуелсіздік күніне.
Ынтымақ күн бүгінде,
Көгершін жүр көгінде.
Бабаларым аңсаған,
Ақ найзаның ұшымен,
Бірлік білек күшімен.
Азаттыққа не жетсін!!!

Аян АСҚАРБЕК, 
«Мамания орта мектебі, 

мектепке дейінгі  
шағын  орталығымен» 

коммуналдық  
мемлекеттік  мекемесінің  

9 "А" - сынып оқушысы.

Тәуелсіздік 
- тұғырым 

Тұғыры өр тұлғалы - 
                               тәуелсіздік!
Елімді тұрғыздың ғой 
                                тәуелсіз қып!
Жолыңда жорық салып 
                                   бабаларым,
Отан үшін  жауына салған 
                                             құрық.

Тәуелсіздік тұғырым туым 
                                            менің.
Ақтап өтем,қалғанша ақтық 
                                             демім.
Өренің боп өзіңде өсіп келем.
Армансыз қаздай қалқып 
                                  көлде жүзген.

Барым да,  бақытым да осы 
                                            Елім.
Жақыным, жүрегімнің досы 
                                              едің.
Тәуелсіздік символындай  
                                       Қазақ елім.
Мәңгілік жасай бергін! 
                                Жасай бергін!

Нұрай КӘКІМ,
«Мамания орта мектебі, 

мектепке  дейінгі 
шағын  орталығымен»

коммуналдық мемлекеттік  
мекемесінің  9 "А" - сынып 

оқушысы.  
  

Жетекшісі: Қасымбекова  
Гүлданаш ӨМІРЗАҚҚЫЗЫ.

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ 
ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 

ЖҮРІП ЖАТЫР!
Ауданның тыныс - тіршілігінен 

құлағдар болғыңыз келсе, аудандық 
және ауылдық "Қазпошта" 

байланыс бөлімшелеріне барып 
жазылыңыздар!

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық 
жазылу бағасы - 4414 теңге, 
80 тиын және жарты жылға - 

2207 теңге 40 тиын. Га
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т
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Құттықтаймыз!

Сеңкібай әулетінен, оның 
ішінде Сәрсембайдан тараған 
ұрпақтардың ішінде орны да, 

қадірі де ерекше СЕҢКІБАЕВА 
ӘЛИЯ қантардың 16-сында 60 
жасқа толады. Барлығымыз 
есейіп, білім қуып кеткен 
кезімізде бізді жоқтатпай тоғыз 
айлығынан әкемнің бауы-
рында балалық бал дәуренін 
өткізген, 15 жасқа келгенше 
одан бір сәт ажырамай, сүйікті 
атасының сүйкімді иісін өзіне 
сіңіріп, оның асыл қасиеттерін 
бойына дарытқан, әсіресе, 
еңбекқорлығын дәріптеген Әлия 
бір мекемеде, аудандық байла-
ныс торабынде үзбей 40 жыл 
қызмет етіп келеді. Сондықтан 
біз Әлияны әкеміздің көзіндей, 
сөйлеген сөзіндей көріп, ерекше 
жақсы көреміз, құрметтейміз.

Сол құрметке лайық Әлия 
Сержанмен қосылып, үш бала 

өсіріп, бақытты отбасы болды. 
Үлкені – Сағдатты ұзатты, екі 
жиендері бар, екі ұлдың ар-
наулы білімдері бар, екеуі де 
қызметте.

Қадірлі Әлиямызды шын 
жүрегімізден мерейтойымен 
құттықтай отырып, отбасы-
на амандық, Сержан екеуі екі 
келін түсіріп қуанышқа кенелсін, 
немере сүйіп, қызықтарына 
тоймай, қартаймай екеуі қол 
ұстасып ұзақ ғумыр кешсін 
деп тілейміз. Бастарыңнан бақ 
кетпесін.

Зор тілекпен: СЕҢКІБАЙ 
әулетінің ұрпақтары.

Аурудан құтылудың тиімді 
жолы - екпе алу екенін естен 

шығармағаныңыз абзал!

Ауданымызда "Сovid - 19" 
инфекциясына қарсы екпе 
егу жүргізілуде. Әрбір ау-
дан тұрғыны жауапкершілікті 
сезініп, өзінің және өзгенің 
денсаулығына алаңдап, вак-
цина салдыруда. Саулық - 
сақтықта! Аурудан құтылудың 
тиімді жолы - екпе алу екенін 
естен шығармағаныңыз абзал.

Сондай - ақ, бүгінгі күні ау-

дан бойынша коронавирустық 
инфекцияға қарсы вакцинаның 
бірінші компонентін 21938 адам 
алды. Оның ішінде 12-17 жас 
аралығындағы жасөспірімдер 
- 437, жүкті әйелдер - 74, бала 
емізетін әйелдер - 124. Соны-
мен қатар жалпы 335 адам ре-
вакцинация курсынан өтті.

Ауырып ем іздегенше, ауыр-
майтын жол іздейік ағайын!


