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Ақсу аудандық Қоғамдық кеңесін 
қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобы Алматы 
облысы Ақсу аудандық Қоғамдық кеңесінің 
мүшелігіне кандидаттардан құжаттарды  
қабылдауды жариялайды.

Қоғамдық кеңестің сандық құрамы: 12 (он 
екі) адам.

Мемлекеттік органнан өкілдік ету: 3 (үш) 
адам.

Коммерциялық емес ұйымдардан, азамат-
тардан өкілдік ету: 9 адам (коммерциялық 
емес ұйымдар мен азаматтардың ұсыныстары 
негізінде қалыптастырылады).

Құжаттарды қабылдау мерзімі: хабарлан-
дыру жарияланған күннен кейін 10 (он) жұмыс 
күні ішінде (2022 жылғы 7 ақпаннан бастап 
2022 жылғы 18 ақпанды қоса алғанда сағат 
18.30-ға дейін).

Пошталық мекенжайы:  «Ақсу аудандық 
мәслихатының аппараты»» ММ, Жансүгіров, 
Желтоқсан №5 үй, №20 кабинет, жұмыс теле-
фондары: 8 (72832) 21030, 21075.

Электрондық пошта мекен-жайы: aksu_
maslihat@mail.ru

Жұмыс тәртібі: «Ақсу аудандық 
мәслихатының аппараты» ММ, сағат: 09.00-
ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат: 13.00-ден 
14.30-ға дейін, демалыс - сенбі, жексенбі.

«Қоғамдық кеңестер туралы» ҚР Заңының 
(бұдан әрі – Заң) 10-бабында Қоғамдық кеңес 
мүшелігіне кандидаттарға қойылатын мына-
дай талаптар белгіленген:

1. Қазақстан Республикасының он сегіз 
жасқа толған, сондай-ақ, Қоғамдық кеңес 
жергілікті деңгейде қалыптастырылған 
жағдайда – тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік 
шегінде тұрақты тұратын азаматы Қоғамдық 
кеңес мүшелігіне кандидат бола алады.

Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат:
1) Қазақстан Республикасының заңнама-

сында белгіленген тәртіппен өтелмеген не-
месе алынбаған сотталғандығы болмауы тиіс;

2) сот заңда белгіленген тәртіппен сыбай-
лас жемқорлық қылмыс және (немесе) сы-

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ХАБАРЛАЙДЫ:
Рабочая группа по формированию Обществен-

ного совета Аксуского района  объявляет приём 
документов от кандидатов в члены Общественно-
го совета  Аксуского района.

Количественный состав Общественного совета: 
12 (двенадцать) человек.

Представительство от государственного органа: 
3 (три) человека

Представительство от некоммерческих органи-
заций, граждан: 9 человек (формируется на осно-
ве предложений некоммерческих организаций и 
граждан).

Срок подачи документов: в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после даты   опубликования объяв-
ления (с 7 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 
года включительно до 18.30 часов).

Почтовый адрес: ГУ «Аппарат Аксуского рай-
онного маслихата», село Жансугурова, дом 
№5, кабинет №20 рабочие телефоны: 8(72832) 
21030,21075

Адрес электронной почты: aksu_maslihat@mail.
ru 

Режим работы: ГУ «Аппарат Аксуского районно-
го маслихата» с 09.00 часов до 18.30 часов, обе-
денный перерыв с 13.00 часов до 14.30 часов,  вы-
ходной  суббота, воскресенье.

 Статьёй 10 Закона РК «Об общественных сове-
тах» (далее - Закон) установлены следующе тре-
бования, предъявляемые к кандидатам в члены 
Общественного совета:

1. Кандидатом в члены Общественного сове-
та может быть гражданин Республики Казахстан, 
достигший восемнадцати лет, а также в случае 
формирования Общественного совета на местном 
уровне – постоянно проживающий в пределах со-
ответствующей административно- территориаль-
ной единицы.

Кандидат в члены Общественного совета 
не должен:

1) иметь судимость, которая не погашена или не 
снята в установленном законодательством Респу-
блики Казахстан порядке;

2) быть в установленном законом порядке при-
знанным судом виновным в совершении корруп-
ционного преступления и (или) коррупционного 
правонарушения;

3) состоять на учете в организациях, оказываю-

АКСУСКИЙ РАЙОННЫЙ  МАСЛИХАТ СООБЩАЕТ:

Дүниежүзілік сайлау күні жыл сай-
ын ақпанның бірінші бейсенбісінде ата-
лып өтеді. Дүниежүзілік сайлау күнін 
белгілей отырып, сайлауды ұйымдастыру 
және өткізу саласындағы кәсіби маман-
дар азаматтардың сайлау құқықтарын 
қамтамасыз ету және сайлау кезеңін 
жетілдіру мәселесіне адамдардың наза-
рын аударуды басты мақсат етті.

Бүгінде әлемдік сипаттағы шара Ақсу 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясында 
да назардан тыс қалған жоқ.

Ақсу аудандық аумақтық сайлау комис-
сиясы Ақсу политехникалық колледжінің 
басшыларымен біріге отырып, колледж 
студенттеріне еліміздің сайлау жүйесінің 
даму тарихы, сайлау заңнамасының 
жетілдіру контактісі, оның даму кезеңдеріне 
және сайлау компанияларының хроноло-
гиясы туралы кездесу өтті.

3 АҚПАН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК САЙЛАУ КҮНІ
Кездесуде Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылы ішінде ел азамат-
тары 2 референдумға, Президент сайлауы 
бойынша 6 науқанға, Парламент Сена-
тын (жоғарғы палата) сайлау бойынша 10 
науқанға, Парламент Мәжілісін (төменгі 
палата) сайлау бойынша 7 науқанға, 
жергілікті өкілді органдарды (мәслихат) 
сайлау бойынша 7 науқанға және 
Қазақстан Республикасында 2021 жылдан 
бастап ауылдық округі әкімдерінің сайлау-
на қатысқанын атап өтілді.

Бүгінгі таңда бұл оқиғалардың барлығы 
тарих, бірақ олардың әрқайсысы тәуелсіз 
мемлекетіміздің даму жолындағы 
маңызды кезең ғана емес, сонымен қатар 
Қазақстанның қазіргі жағдайын анықтаған 
болашақтағы бағдарының көрсеткіші.

Ақсу аудандық сайлау комиссиясы. 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Кому: Аксуский районный маслихат
от ФИО___________________________
удостоверение личности № __________________
выдано: ____________________________
проживающей по адресу: 
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдвижении кандидатуры в состав Общественного Совета Аксуского района
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
выдвигаю свою кандидатуру в состав Общественного совета Аксуского района
Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен с положениями Закона Республики Казах-

стан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах»  (далее - Закон) и обязуюсь соблюдать его 
требования.

Соответствие требованиям статьи 10 Закона подтверждаю.
Прилагаю следующие документы:
1) удостоверение личности;
2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием авто-

биографических данных;
3) справка о наличии либо отсутствии судимости;
4) справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том 

числе связанных с употреблением психоактивных веществ.
Кандидат в члены Общественного совета представляет справки, предусмотренные подпунктами 3) 

и 4) части первой пункта 2 статьи 10 Закона, самостоятельно или посредством письменного согласия 
на истребование указанных справок государственным органом, с участием которого образуется Обще-
ственный совет, из информационных систем.

Настоящим заявлением даю своё письменное согласие на запрос сведений: о наличии либо отсут-
ствии судимости; о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), 
в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ.

«___» ________ 20_____ г.     ________________      _____________________
                                                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

(Продолжение на стр. - 7). 

ҮЛГІ ӨТІНІШ ҮЛГІСІ
Кімге: Ақсу аудандық мәслихаты
аты-жөні тегі___________________________
жеке куәлігі № __________________
берілді: ____________________________
мекен-жайы бойынша тұратын: 
 ______________

ӨТІНІШ 
Ақсу ауданы Қоғамдық Кеңесінің құрамына кандидатураны ұсыну туралы     
Мен,__________________________________________________________,
(тегі, аты, әкесінің аты)
Ақсу ауданы Қоғамдық кеңесінің құрамына өз кандидатурамды ұсынамын

Осы өтінішпен мен "қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан әрі - заң) ережелерімен танысқанымды растаймын және оның талаптарын сақтауға 
міндеттенемін. Заңның 10-бабының талаптарына сәйкестігін растаймын.

келесі құжаттарды қоса беремін:
1) жеке куәлік;
2) кандидаттың өмірбаян деректерін көрсете отырып, кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі тура-

лы мәліметтер;
3) соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама;
4) психикалық, мінез-құлықтық бұзылулардың (аурулардың), оның ішінде психикаға белсенді әсер 

ететін заттарды қолдануға байланысты бұзылулардың болуы немесе болмауы туралы анықтама.
Қоғамдық кеңес мүшелігіне Кандидат Заңның 10-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 3) және 4) 

тармақшаларында көзделген анықтамаларды өз бетінше немесе қатысуымен Қоғамдық кеңес 
құрылатын мемлекеттік органның ақпараттық жүйелерден көрсетілген анықтамаларды талап етуіне 
жазбаша келісім арқылы ұсынады.

Осы өтінішпен сотталғандығының болуы не болмауы туралы; психикалық, мінез-құлықтық 
бұзылулардың (аурулардың), оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байла-
нысты бұзылулардың (аурулардың) болуы не болмауы туралы мәліметтерді сұратуға өзінің жазбаша 
келісімін беремін.

«___» ________ 20_____ ж.     ________________      _____________________
                                            (қолы)            (Қолтаңбаның толық жазылуы)

байлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауда 
кінәлі деп таныған болуға тиіс емес;

3) психикалық, мінез-құлықтық бұзылуларға 
(ауруларға) байланысты, оның ішінде психикаға 
белсенді әсер ететін заттарды қолдануға бай-
ланысты психикалық денсаулық саласында 
медициналық көмек көрсететін ұйымдарда 
есепте тұрмауға тиіс.

2. Конкурсқа қатысу үшін:
1) кандидатураны Қоғамдық кеңестің 

құрамына ұсыну туралы коммерциялық емес 
ұйымның жазбаша ұсынысы және (немесе) 
азаматтың өтініші;

2) кандидаттың өмірбаян деректерін көрсете 
отырып, кәсіптік және (немесе) қоғамдық 
қызметі туралы мәліметтер;

3) соттылықтың болуы немесе болмауы тура-
лы анықтама;

4) психикалық, мінез-құлықтық бұзылулардың 
(аурулардың), оның ішінде психикаға белсенді 
әсер ететін заттарды қолдануға байланысты 
бұзылулардың болуы немесе болмауы туралы 
анықтама ұсынылады.

Қоғамдық кеңес мүшелігіне Кандидат 
осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) 
тармақшаларында көзделген анықтамаларды 
мемлекеттік органның немесе қатысуымен 
Қоғамдық кеңес құрылатын квазимемлекеттік 
сектор субъектісінің ақпараттық жүйелерден 
көрсетілген анықтамаларды өз бетінше немесе 
жазбаша келісімі арқылы талап етуіне ұсынады.

Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі 
жұмыс тобының мүшесі Қоғамдық кеңес 
мүшелігіне сайлау үшін конкурсқа жіберілмейді.

3. Кандидаттар мынадай жағдайлардың 
бірі болған жағдайда сайлану үшін конкурсқа 
жіберілмейді:

1) Заңның 10-бабының 1-тармағында 
белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;

2) Заңның 10-бабының 2-тармағында 
көрсетілген құжаттарды және (немесе) 
мәліметтерді ұсынбаған;

3) анық емес ақпаратты қамтитын құжаттар 
және (немесе) мәліметтер ұсынған.

щих медицинскую помощь в области психиче-
ского здоровья, по поводу психических, поведен-
ческих расстройств (заболеваний), в том числе 
связанных с употреблением психоактивных ве-
ществ.
2. Для участия в конкурсе представляются:

1) письменное предложение некоммерческой 
организации и (или) заявление гражданина о вы-
движении кандидатуры в состав Общественного 
совета;

2) сведения о профессиональной и (или) об-
щественной деятельности кандидата с указани-
ем автобиографических данных;

3) справка о наличии либо отсутствии судимо-
сти;

4) справка о наличии либо отсутствии психи-
ческих, поведенческих расстройств (заболева-
ний), в том числе связанных с употреблением 
психоактивных веществ.

Кандидат в члены Общественного совета 
представляет справки, предусмотренные под-
пунктами 3) и 4) части первой настоящего пункта, 
самостоятельно или посредством письменного 
согласия на истребование указанных справок 
государственным органом или субъектом квази-
государственного сектора, с участием которого 
образуется Общественный совет, из информаци-
онных систем.

Член рабочей группы по формированию Об-
щественного совета не допускается к конкурсу 
для избрания в члены Общественного совета.

3. Кандидаты не допускаются к конкурсу для 
избрания при наличии одного из следующих слу-
чаев:

1) несоответствия требованиям, установлен-
ным в пункте 1 статьи 10 Закона;

2) непредставления документов и (или) сведе-
ний, указанных в пункте 2 статьи 10 Закона;

3) представления документов и (или) сведе-
ний, содержащих недостоверную информацию.

Справочно: Получить любую из указанных 
справок можно на портале электронного прави-
тельства (eGov.kz) через электронную цифровую 
подпись  или с помощью одноразового sms-
пароля, который поступит на сотовый телефон 
услугополучателя при авторизации на портале 
eGov.kz.

(Жалғасы 7-бетте).
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– Қасым-Жомарт Кемелұлы, 
уақыт бөліп, қазақстандық БАҚ 
өкілі ретінде маған сұхбат беруге 
келіскеніңіз үшін Сізге көп рахмет. 
Өйткені, мен Ақордаға сирек келетін, 
арнайы пулдың құрамына кірмейтін 
журналистпін. Соған қарамастан, 
осындай мүмкіндікке ие болып отыр-
мын. Бұл үшін алғысым шексіз.... 

– Шын мәнінде, кейінгі кезде сұхбат алу 
жөнінде маған отандық және шетелдік 
телекомпаниялардан көп өтініштер түсіп 
жатыр. Олардың бәрінен бас тарттым. 
Тек «Хабар» телеарнасына, соның ішінде 
президенттік пулға кірмесеңіз де, Сізге 
ғана мүмкіндік беріп отырмын. Кәсіби ма-
мансыз. Бүгін өте тұшымды әңгіме болады 
деп сенемін. 

– Бүгін, шын мәнінде, тарихи сәт. 
Себебі бәрімізді әлі де алаңдатып 
отырған қасіретті қаңтар оқиғасынан 
кейін алғаш рет отандық БАҚ өкіліне 
сұхбат бергелі отырсыз. «Енді не бо-
лады» деген қобалжу да бар. Мен сол 
оқиғалар кезінде өзімнің сүйікті қалам 
– Алматыда, демалыста едім. Яғни, 
болған оқиғаның бәрін өз  көзіммен 
көрдім десем де болады. Расында, 
терезенің арғы жағында жарылған 
граната ма әлде «Калашниковтың» 
кезекті оқ жаудыруы ма айыра 
алмадық. Бәріміз бұл сұмдықтың 
тезірек аяқталуын тіледік. Сол 
оқиғалардан кейін біраз уақыт өтсе 
де, көпшіліктің көкейінде көп сұрақ 
қалды. Әркім әртүрлі айтып, сан-
саққа жүгіртеді. Бұл, шын мәнінде, 
бұзақылыққа ұласып, бақылаусыз кет-
кен бейбіт шеру ме әлде алдын ала 
жоспарланған мемлекеттік төңкеріс 
пе? Шын мәнінде не болды?

– Бұл – алдын ала жоспарланған 
қастандық әрекет. Наразылықтар 
бейбіт митингілерден басталып, соңы 
бұзақылыққа, тонаушылыққа ұласты. Осы 
оқиғалар – кәсіби адамдардың ойластырған 
және солардың жүзеге асырған жымысқы 
операциясы. Әуелі жұртшылық бейбіт ми-
тингке шықты. Демонстранттарға қарсы 
күш қолданылған жоқ, қолданылуы да 
мүмкін емес еді. Келесі лекпен олардың 
орнына жәй ғана бұзақылық істеп, по-
лиция қызметкерлеріне сес көрсетіп, тас 
лақтырып жүрген жастар келді. Артын-
ша үшінші толқын жалғасты. Бұлар ар-
наулы дайындықтан өткен кәдімгі кәсіби 
лаңкестер басқарған тонаушылар, кісі 
өлтірушілер, зорлық жасаушылар еді. Со-
дырлар күштік органдар ғимараттарының 
орналасқан жерін өте жақсы білген 
және сол нысандарға шабуыл жасалды. 
Лаңкестерді материалдық құндылықтар 
қызықтырған жоқ,  оларға қылмыстық 
істер, құқық қорғау қызметкерлерінің жеке 
құжаттары керек болған. Яғни, бұның 
өте мұқият ойластырылған, шетелдік со-
дырлар жалданған террористік операция 
екені анық. Өзіңіз білесіз, олар Алматының 
әуежайына шабуыл жасады. Қазір тергеу 
амалдары барысында әуежайды Орталық 
Азиядағы қалалардың бірінен ұшып кел-
ген адамдарды күтіп алу үшін әдейі басып 
алғаны анықталып жатыр. Сырттан келген-
дер – арнайы дайындалған содырлар мен 
олардың командирлері. Лаңкестер гастар-
байтерлер ретінде ұшып келіп, шекаралық 
өткізу бекеттерінен кедергісіз өткен. Сөйтіп 
қалаға кіріп жоспарлы операцияларды 
басқарған. Кейін құқық қорғау органда-
ры күш алып, қайыра соққы бергенде, тез 
арада сол Алматы әуежайы арқылы ұшып 
кеткен. Сондықтан тағы да қайталап ай-
тамын, бұл – жоспарлы түрде жүргізілген 
операция. Олардың мақсаты – мемлекеттік 
институттарды жою, конституциялық 
құрылымға нұқсан келтіру, түптеп келгенде 
билікті басып алу. Дегенмен, әлі де тергеу 
жүргізілуде. Бәрі де анықталады. 

Енді, «Бұған олар қалай қол жеткізді?» 
деген сұрақ қойғыңыз келіп отырған 
шығар. Қазір біз ауқымды тергеп-тексеру 
жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Өкінішке 
қарай, дәл осындай жағдайда құқық қорғау 
органдарының нақты әрекет ету алгоритмі 
болмай шыққаны анықталды.    

Мен Мемлекет басшысы ретінде 
командалық-штабтық, әскери бірнеше 
оқу-жаттығу жиынына қатыстым. Бұл 
жаттығулар шынайы жағдайлар, соның 
ішінде Алматыда болған оқиғалар кезінде 
ешқандай пайдаға аспады.

Біздің ұстанымымыз – демонстранттарға 
қарсы қару қолданбау. Полиция 
қызметкерлерінде атыс қаруы болған жоқ. 
Оларда тек дыбысты граната, көзден жас 
ағызатын газ және сумен атқылайтын тех-
ника ғана болды. Бірақ бұл машиналар-
ды қолдана алмады. Себебі бұзақылар 
тартып алған. Ал содырлар бейбіт 
демонстранттарға қарсы қару қолданбау 
жөнінде полиция қызметкерлеріне бұйрық 
берілгенін білген. Қолдарында тек күрек 
пен сойыл ғана бар жас десанттар өте 
қатты зардап шекті. Бұзақылар оларды 
шешіндіріп, Президент резиденциясы-
на шабуыл кезінде тірі қалқан ретінде 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ «ХАБАР» ТЕЛЕАРНАСЫНА 

БЕРГЕН СҰХБАТЫ

Қ.ТОҚАЕВ: АЗАМАТТАРЫМЫЗДЫҢ 
ҚҰҚЫҒЫ БҰЗЫЛМАЙДЫ.

пайдаланған. Олар әйелдерді де аямаған, 
тіпті ешқандай аяушылық сезім болмаған.

Тергеу барысында лаңкестердің қарулы 
қақтығыс кезінде есірткі тұтынғаны 
анықталып жатыр. Қақтығыстардың соңына 
қарай күштік құрылымдар қару қолданып, 
содырлардың аяқтарынан атқан. Сол кез-
де олар жараланып құласа да, ауырсыну-
ды білмеген, тіпті сезбеген. Міне, бұл да 
олардың өте мұқият дайындалып келгенін 
көрсетеді. 

Бұзақылардың көпшілігі Алматыдағы бес 
жұлдызды қонақ үйде жатқаны анықталды. 
Олардың ақшасын кім төледі? «Қазақстан» 
қонақ үйінің бірінші қабатында командалық 
штабтары орналасыпты. Қазір тергеу 
жүргізілуде. Бірнеше адам сұрақтарға жауап 
беріп жатыр. Бұрын, тіпті, ойға келмеген де-
ректер ашылуда.

– Осы мемлекеттік төңкеріс жасау 
әрекетінің артында кім тұр деп ойлай-
сыз?

– Оны тергеу анықтайды. Алдын ала 
ештеңе айтқым келмейді және оным дұрыс 
болмайды. Әлі атқаратын жұмыс көп. Бір 
айта кетерлігі, содырлар мен олардың 
командирлерінің көпшілігі Алматыдан кетіп 
үлгерген. Бірі ауыл-аймаққа, енді бірі ше-
карадан өтіп көрші елдерге қашты. Тағы 
біреулері бет әлпетін өзгертіп бұғып қалды. 
Сақал-мұртын қырып, сыртқы келбетін 
өзгертіп ел ішінде жүргендері де бар. Олар-
ды тұтқындаса, «біз жәй өтіп бара жатқан 
едік» деп байбалам салып жатыр. Олай 
болмайды. Алматыдағы тәртіпсіздіктердің 
ауқымын өзіңіз көрдіңіз. Ал жеме-жемге кел-
генде бәрі де жәй жүргінші боп шыға келеді. 
Әрине, азаматтарды заңсыз ұстау, оларға 
күш қолдану деректерінің бәрі тексеріледі. 
Бұл мәселелерге мұқият қарау керек. 

– Әрине, мұның бәрін тексерген жөн. 
Бірақ қазір құқық қорғау органдарының 
іс-әрекеттеріне қатысты көп сын ай-
тылып жатыр. Сіз оған назар аударып, 
Бас прокуратураға тапсырма бердіңіз. 
Дегенмен, әлеуметтік желілерде бейбіт 
тұрғындарды ұрып-соғып, азаптайды 
деген жазбалар «желдей есіп» тұр. 

– Ондай арыз-шағымдарда асыра 
сілтеп жібергендер де бар. Әрине, Ал-
матыда болған оқиғаға байланысты 
алаңдаушылықтарды түсінуге болады.  
Сондықтан Бас прокуратураға әрбір жағдай 
бойынша мұқият тексеру жұмыстарын 
жүргізуді тапсырдым. Бұдан бөлек белгілі 
құқық қорғаушы, адвокат Айман Омарова 
бастаған Қоғамдық комиссия құрылыпты. 
Оны бұқаралық ақпарат құралдарынан оқып 
білдім. Мен бұл шешімді қолдаймын. Шын 
мәнінде, қайғылы оқиғалар кезінде болған 
жағдайларды жан-жақты тексеру үшін қоғам 
белсенділерін тартуымыз керек.

Адам құқығы жөніндегі омбудсмен Эль-
вира Әзімова мен белгілі құқық қорғаушы 
Жеміс Тұрмағамбетованың уақытша ұстау 
изоляторларына барып, ұсталғандармен 
кездесіп, олардың жағдайларын көріп, арыз-
шағымдарын тыңдап жүргенін білемін. Бұл 
өте пайдалы жұмыс деп санаймын. Мен 
Мемлекет басшысы ретінде азаматтардың 
құқықтарының бұзылмауына мүдделімін. 
Әрбір жағдай жіті тексерілуге тиіс екенін 
тағы да қайталап айтамын. 

– Осы іске жұртшылықтың 
араласқаны жақсы болған екен. Құқық 
қорғау органдарына қандай да бір 
еркіндік берілді. Қалай ойлайсыз, олар 
асыра сілтеп жібермей ме? 

– Біз бұл мәселеде «Сцилла мен 
Харибданың» арасынан өткендей болуымыз 
керек. Ең алдымен, бейбіт азаматтар мен 
Алматы тұрғындарына қарсы бұзақылық 
әрекеттерге қатысқан адамдарды табуымыз 
қажет. Екіншіден, азаматтардың құқықтары 
бұзылмауға тиіс. Бұл әрекеттерге мыңдаған 
бұзақы қатысты деп жаңа айттым ғой. Енді, 
аяқ астынан, бәрі «кездейсоқ жүргінші» бо-
лып шыға келді. Мен полицияның заңсыз 
әрекеттерін ақтап отырғаным жоқ. Егер 
ондай жағдайлар болса, біз міндетті түрде 
жолын кесеміз. Ішкі істер министрі тиісті 
ескертпесін алды. Сондықтан мүмкіндікті 
пайдалана отырып,  азаматтарға, Ал-
маты тұрғындарына құқықтарының 
бұзылмайтынын мәлімдеймін. 

– Жиырма мың террорист болды де-
ген дерекке қатысты сұрақ көп. Олар 
қайдан келген? 

– Біріншіден, Алматыдағы бұзақылық 
әрекеттер бір сағат қана болған жоқ. По-
лиция департаментінің ғимараты үшін 
жүргізілген соғыс екі түнге созылды. Поли-
цейлер содырлардың барлық шабуылына 
тойтарыс берді.

Екіншіден, лаңкестер полиция мен 
әскери қызметшілерді сан басымдығымен 
алды. Бұл содырлардың өте көп болғанын 
білдіреді.

Үшіншіден, бандиттер Алматыға поли-
ция блок бекеттері қойылған жақтан, яғни 
үш бағыттан келіп, талқандап кетті. Поли-
цейлер орын ауыстырып, қайтадан алаңға 
жиналған. Тағы да қарусыз еді. Мәселенің 
мәнісі – осында. Енді келіп, бұзақылар аз 
болды дейді. Шын мәнінде, бұзақылар лек-
легімен жүрді. Оларды басқарып жүрген 
біреулер болды. Бір легі барды да, тонады. 
Одан соң екіншісі келді.

 – Сіз ескертусіз оқ атуға бұйрық 
бердіңіз. Бұл шешім АҚШ пен Еуропадағы 
демократиялық қоғамдастықтың 
алаңдаушылығын туғызды. Мұндай 
қатаң шешім қабылдауға не түрткі бол-
ды?

– Жоғарыда аталған жағдай бойынша құқық 
қорғау органдары басшыларының нақты 
алгоритмі, іс-қимыл жоспары болмағанын 
айттым. Істің мән-жайын бағамдай алмадық. 
Оны ашық мойындауға тиіспін. Құқық 
қорғау органдарының басшылары өздеріне 
жауапкершілік алуға жүрексінді. Жігерсіздік 
танытты. Мен оларға: «Егер маршал Ро-
коссовский мен маршал Жуков Сталиннен 
әрбір іс-қимылдары туралы күнде келіп, 
рұқсат сұрай берсе, соғыста жеңер ме еді?» 
– дедім. Бұл – нағыз соғыс. Жауапкершілікті 
мойынға алу керек еді. Осыған орай 
ашық мәлімдеме жасағанға дейін қарулы 
содырларға қарсы оқ атуға тиіспіз деп 
айтқан болатынмын. Мен жауапкершілікті 
өз мойныма алдым. Ал өз мәлімдемемде 
мұны қайталадым. Өйткені жауапты адам-
дар жүрексінді. Дәл осындай жағдайда 
Мемлекет басшысы жауапкершілікті өзіне 
алуға тиіс деп ойлаймын. Мен кәсіби дипло-
матпын. Мұның салдары қандай болатынын 
білдім. Бірақ мен үшін мемлекеттің мүддесі, 
азаматтарымыздың қауіпсіздігі бәрінен де 
маңызды еді. Мен ол кезде Батыстың не 
дейтіні туралы емес, елімізде тәртіп орнату-
ды ғана ойладым.

– Жағдайдың шиеленіскені соншалық, 
Сіз Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 
ұйымының бітімгерлік күштерін 
шақырдыңыз. ҰҚШҰ-ның бітімгерлік опе-
рациясы сәтті жүзеге асырылғаннан 
кейін «Владимир Путинге «қарыздар» 
болып қалды, енді бірқатар мәселе 
бойынша оның талаптарына келісуге 
мәжбүр болады» деген пікірдің бар екені 
жасырын емес. Мұндай пікірлер Ресейде 
де, Батыста да айтылып жатыр.

– Біріншіден, Ұжымдық қауіпсіздік тура-
лы шарт ұйымы – біздің ортақ ұйымымыз. 
Қазақстан – осы ұйымға мүше. 1992 
жылы оны құруға атсалыстық. Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев тиісті 
бастама көтерді. Сондықтан мен бөтен адам-
дардан емес, ҰҚШҰ-ны көмекке шақырдым. 
Демек, мен өзіме, яғни одақтастарымызға 
жүгіндім. 

Екіншіден, ҰҚШҰ бітімгерлік күштерін 
тарту ісі осы ұйымның келісілген құжатына 
сәйкес орындалды. Сондықтан бұл заңды 
деп санаймын.

Үшіншіден, Қазақстанға келген ҰҚШҰ 
бітімгерлік контингенті бірде-бір оқ атқан 
жоқ. Бітімгерлік күштер стратегиялық нысан-
дарды ғана күзетеді, қалған мәселені өзіміз 
шешеміз. Бізге тыл керек деп ең басында 
келісілген болатын.

Төртіншіден, Қазақстанға бітімгерлік 
күштердің келгені туралы ақпарат 
психологиялық тұрғыдан маңызды рөл 
атқарғанын, бұзақылардың зәре-құтын 
қашырғанын түсінген жөн. Мұның үлкен 
күш екені түсінікті. Айтпақшы, бұл біріккен 

бітімгерлік контингент. Оның құрамында 
Ресейден бөлек Беларусь, Армения, 
Тәжікстан және Қырғызстан елдерінің 
әскери бөлімдері де болды. 

Ал енді «қарыздар» және тағы да басқа 
қауесеттерге келер болсақ, бұған қатысты 
Владимир Путинмен ешқандай әңгіме 
болмағанын ашық айтамын. Кремль тара-
пынан да алдын ала ешқандай шарттар 
айтылған жоқ.

Түптеп келгенде, Қазақстан үшін Ре-
сей одақтас мемлекет. 2013 жылы Ека-
теринбургте тиісті шартқа қол қойылды. 
Айтпақшы, мен ол кезде Женевада 
едім. Сондықтан бұл шартты әзірлеуге 
қатысқаным жоқ. Онда Қазақстан мен 
Ресейдің одақтастық қатынастары туралы 
айтылған. Біздің елдеріміз арасындағы 
байланыстар Алматыдағы оқиғаларға 
дейін де әрдайым тығыз, сындарлы, әрі 
шын мәнінде серіктестік сипатта болды 
және жалғаса береді. 

Мен ақпан айының ортасына қарай Ре-
сей Президентінің шақыруымен Мәскеуге 
сапармен барамын. Сонда елдеріміз 
арасындағы ұзақмерзімді ынтымақтастыққа 
қатысты аса маңызды келісімге қол қоямыз. 

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, 
интернеттің қауіпсіздік мақсатында 
сөндірілгені түсінікті. Осы кезде 
жұрт ақпарат ала алмай қалды. Түрлі 
ақпарат тарады.  Енді шын мәнінде не 
болғанын ежіктеп түсіндіруге мәжбүр 
болып отырмыз... 

– Рас, біз ақпараттық тұрғыдан 
жеңілгенімізді мойындауымыз керек. Ешкім 
менің бұйрығымды да, іс-әрекетімді де 
толық түсіндіре алмады. Кейіннен мен 
өзім тікелей араласып, ана жерге барып 
ананы айт, мына жерге барып мынаны айт 
деп тапсырмалар беруге мәжбүр болдым. 
Яғни ақпараттық тұрғыдан жеңіліп қалдық, 
Сізбен келісемін. Алайда, бізде оған уақыт 
болған жоқ. Өтіп кеткеннен кейін бәріміз 
ақылдымыз. Ол кезде біз туралы кімнің не 
айтатынын ойлайтын шама да болған жоқ. 
Мұндай жағдайда интернетті Қазақстанда 
ғана емес, басқа да бірқатар елде 
өшіреді. Себебі оны теріс пиғылды адам-
дар өз мақсаттарына пайдаланып кетеді. 
Бандиттік құрылымдардың командирлері 
арасында ақпараттық тұрғыдан арнайы 
дайындықтан өткен адамдардың болғанын 
атап өту керек. Демек, жалған ақпараттар 
легі, былайша айтқанша, фейктер үздіксіз 
ағылып жатты. Бұның Қазақстанға қарсы 
жан-жақты дайындалғандардың пайда-
сына жұмыс істегенін тағы да қайталап 
айтқым келеді.

– Тұңғыш Президентке қатысты 
тақырыпқа нүкте қойсақ қайтеді. Сіз 
бен Тұңғыш Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың арасында қандай 
да бір келісім немесе уағдаластық 
болды ма? Өйткені, ол телеарна-
лар арқылы үндеу жасағанға дейін 
Сіздердің араларыңызда оның жеке 
басының және отбасы мүшелерінің 
артықшылықтарын сақтауға 
қатысты мәселе саудаға салынды де-
ген қауесет бар.

– Саудаға салу деген мәселе 
ешқашан болған емес. Жеке басының 
артықшылықтары жайлы да әңгіме 
қозғалған жоқ. Тек Қауіпсіздік Кеңесінің 
Төрағасы мәртебесіне қатысты мәселені 
шұғыл шешу жөнінде әңгіме болды. Жасы-
ратыны жоқ, жағдай ушығып кеткендіктен, 
мен халыққа үндеу жасап, осы сәттен бас-
тап Қауіпсіздік Кеңесінің Төрағасы екенімді 
мәлімдейтінім туралы мәселе көтердім. Бұл 
– сол сәтте шешілген мәселе. 28 қаңтарда 
«Нұр Отан» партиясының съезі өтті. Сон-
да мен сөз сөйлеп, Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың тарихи рөліне лайықты баға 
бердім. Бұл әділ баға деп есептеймін және 
алдағы уақытта халқымыз осыған тоқтайды 
деп үміттенемін.

– Митингтер басталған кезде 
көптеген танымал азамат адамдар-
ды көшеге шығуға шақырды. Жал-
пы қоғамдағы түрлі жағдайларға 
қатысты пікір білдіріп жүретін зия-
лы қауым өкілдері мен танымал 
тұлғаларға қатысты Сіздің ойыңыз.... 

– Тарихтың аумалы-төкпелі сәттерінде 
зиялы қауымның рөлі айрықша көрінеді. 
Басымыздан өткен трагедияға қатысты 
айтар болсақ, зиялыларымыз бен ме-
диа тұлғалар есеңгіреп қалған сияқты. 
Өйткені, ол кезде ахуал тез өзгеріп 
жатты. Бейбіт шерушілердің орнына 
алғашында бұзақылар, кейіннен кәсіби 
бандиттер келді. Осы сәтте алаңдағы ар-
палысты кейбіреулер түсінбеді. Мүмкін 
кейбір бұқаралық ақпарат құралдары 
бейбіт шерушілерге қатысты жазалау 
шаралары қолданылды деп, бәрін әдейі 
бұрмалап көрсеткен шығар. Ал, шын 
мәнінде, бұл қасіретті бастан өткерген біз 
іс жүзінде басқаша болғанын анық білеміз. 
Қазақстанға шабуыл ұйымдастырушылар 
алаңдағы жылдам өзгеріп жатқан аласа-
пыранды әдейі ойластыруы мүмкін. Сөйтіп 
жағдайды ушықтырды. Мәселен, қалаға 
бандиттер кірген кезде Алматы тұрғандары 
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олардың кімдер екенін түсінбестен, «міне 
жарады, көшеге шықты, билікке қарсылық 
танытып жатыр» деп ұрандап, қолдау 
көрсетті. Сол кезде қала тұрғындары 
содырлардың бүкіл қаланы қиратып, отқа 
орап кететінін білген жоқ еді.

– Енді, сүйікті қаламыз Алма-
ты туралы айтар болсақ, қаланың 
Алматы, Алма-Ата атауларына 
қатысты әртүрлі пікір бар. Бұған 
сіздің көзқарасыңыз қандай? Сонымен 
қатар қала әкімі Бақытжан Сағынтаев 
пен оның орынбасарларына қатысты 
кадрлық өзгерістер бола ма? 

– Ал, өзіңіз қалай ойлайсыз? Әкімнің ор-
нында қалғаны дұрыс па әлде ауыстыру 
керек пе?

– Сіз 26 мың адам қол қойған пети-
цияны көрдіңіз бе?

– Көрдім. Әкімге қатысты айтар болсақ, 
ол сол сәтте, шынымен де, абдырап қалды. 
Өмірінде бірінші рет осындай жағдаймен 
бетпе бет келген шығар. Кез келген адам 
қысылғанда тығырықтан шыға білмейді. 
Сондықтан әкімді айыптағым келмеді. Ол 
міндетін адал атқаратын қызметкер. Де-
генмен, алматылықтардың пікірлерін де 
ескеруім керек. Уақыты келгенде біле жа-
тарсыз. Бұл – бір. Екінші, қала атауына 
қатысты. Қазір шешім қабылдап, барлық 
құжаттарды қайта өзгертудің қажеті не? 
Алматы деп атау  қазақтілді жұртшылыққа 
қолайлы, ал орыс тілінде Алма-Ата деп 
айту ыңғайлырақ. Ендеше былай келісейік, 
қаланың ресми аты Алматы болып қалсын. 
Ал қала тұрғындары мен қаламызға бей-
жай қарамайтын азаматтар өздеріне қалай 
ыңғайлы болса, солай атай берсін.

– Сіз бизнесмендермен өткен кез-
десуде жастардың техникалық 
мамандықтарға көбірек бейімделуі ке-
рек екенін айттыңыз. Ол үшін Ресейде 
білім алсын дедіңіз. Осы бастаманы 
сынап жатқандар да бар. Олар неге Ба-
тыста емес, Ресейде оқу керек деген 
уәж айтады. Сіз, шынымен, Ресейдің 
білім беру жүйесін озық деп есептейсіз 
бе?

– Ресейде техникалық білім беру са-
пасы жоғары. Бұл бәріне белгілі. Мыса-
лы Мәскеуде МФТИ, Бауман училищесі, 
Новосібір университеті, Томск университеті 
және басқа да жоғары оқу орындары бар. 
Әрине, ешкімді міндеттемейміз. Ол жай ғана 
Ресейге оқуға жіберген дұрыс деген ұсыныс 
болатын. Біріншіден, тіл мәселесінде 
кедергі жоқ. Екіншіден, екі ел стратегиялық 
серіктес, ірі бизнеске қатысты бірлескен 
кәсіпорындарымыз да бар. Бізге Ресейде 
оқып, техникалық мамандық алған кадрлар 
қажет. Кейбіреулер Батыста білім алғысы 
келеді. Оларға да еш кедергі жоқ. Бірақ ол 
жақтың білімінің өзіндік ерекшеліктері бар 
екенін түсіну керек. Батыстың білімін иде-
ал тұтпас едім. Олардың университеттері 
де диплом басып шығаратын кеңселерге 
айналып кеткенін білеміз. Жасыратын несі 
бар, біздің кейбір жастарымыз Батыстағы 
«ақшаңды төле де, біраз уақыттан кейін 
дипломыңды ал» дейтін оқу орындарын-
да оқыған. Онысын танымал университет 
бітірдім деп, тым әсірелеп жібереді. 

– Бизнесмендермен өткен кезде-
суде елімізде әлдебір олигополия 
қалыптасқанын айттыңыз. Бұл 
сөзіңіздің астарында не жатыр? Ат 
төбеліндей аздаған ғана іскерлер 
тобы экономиканың негізгі секторла-
рын бақылап отыр дегеніңіз бе?

– Иә, шын мәнінде, бұл алаңдататын 
өзекті мәселе. Олигополия дегеніміз не? 
Ол – экономиканың негізгі секторларын 
аздаған адамдар тобының толығымен 
бақылауы. Өкінішке қарай бізде осын-
дай жағдай қалыптасқан. Сол аз ғана 
адамдардың тобы жоғары басшылыққа 
өте жақын болып, мемлекет тарапынан 
қабылданатын шешімдерге ықпал еткен. 
Бұл жағдай бізде де бар. 

– Әрине, біз мұны түсіндік. Ал енді не 
істейміз?

– Жұмыс өте көп. Ең алдымен, орта 
және шағын бизнеспен айналысатын 
кәсіпкерлердің санын көбейтуіміз керек. 
Басқа жолы жоқ. Соларға жағдай жасап, 
несие ресурстарының қолжетімді болуын 
қамтамасыз еткен жөн. Біздің экономика-
мыз соншалықты үлкен деп айта алмай-
мыз. Қазір еуразиялық интеграцияның 
дұрыс немесе бұрыс екенін саралап 
отыратын уақыт емес. Қалай болғанда 
да, еуразиялық кеңістікте өмір сүріп 
жатқанымызды мойындауымыз керек. 
Сондықтан оған бейімделіп, мемле-
кет мүддесі тұрғысынан интеграцияның 
игілігін көруге ұмтылған абзал. Бұл біздің 
Үкіметіміз үшін ауқымды әрі өте күрделі 
жұмыс. Үкімет қызметінің осы бағытына 
ерекше мән беремін. Бұған жауапты ми-
нистр Премьер-Министрдің орынбасары 
деген мәртебеге ие болды. Өйткені ол 
Мәскеуде де, Еуразиялық экономикалық 
комиссия аясында да тең дәрежеде 
келіссөз жүргізе білуге тиіс.  

– Сіз Парламентте сөйлеген 
сөзіңізде қыркүйек айында әлдебір 

саяси-экономикалық реформалардың 
топтамасын ұсынатыныңызды 
айттыңыз. Қандай реформалар 
екенін білуге бола ма? «Егер бірдеңені 
өзгерткің келсе, одан құтылу керек» де-
ген сөз бар. Бұрынғының бәрін жойып, 
қайтадан  бастаймыз ба?

– Мен кадрлардың бәрін ауыстыруға 
қарсымын. Біріншіден, оларды біліктілігі мен 
жұмыстарының сапасына қарай бағалау ке-
рек. Жұрттың талабы осы екен деп Үкіметті 
жүз пайыз өзгертіп, «Міне, мен келдім, мен – 
революционермін» деу – менің тәсілім емес. 

Екіншіден, кадр да көп емес. Осы орай-
да мынадай бір әзіл-әңгіме бар, бәлкім бұл 
рас болуы да мүмкін. Бірде Берия Сталинге 
келіп, «Жазушыларға шара қолдану керек. 
Фадеев ішеді, Шолохов ішеді, Вишневский 
ішеді, Симонов ішеді, Алексей Толстой да 
бұдан кет әрі емес», – дейді. Сталин оған: 
«Менің басқа жазушыларым жоқ», – деген 
екен. 

Бұл жерде де лайықты министрлерді 
іздеу керек. Көшеден әкеліп тағайындай 
салуға болады. Ондай жағдай әлем тари-
хында да бар. Бірақ бұл тұрақсыздыққа 
әкелуі, бүкіл жүйені шатқаяқтатып жіберуі 
мүмкін. Сондықтан кадр мәселесіне мұқият 
болған жөн. Алдағы уақытта жан-жақты 
ойластырылған, пысықталған өзгерістер жа-
салатыны анық. Біз, ең алдымен, Қауіпсіздік 
Кеңесінің аясында ұлттық қауіпсіздік жүйесін 
реформалаймыз. Қаңтардағы қайғылы 
оқиғалар бұл мәселенің қаншалықты өзекті 
екенін көрсетті. Сондықтан осы проблеманы 
көп созбай шешу қажет.

– Аталған реформаларды жүзеге асы-
ру үшін қанша уақыт керек?

– Реформалардың мәні адамдар-
ды өзгерту емес. Реформалар, ең ал-
дымен, жүйені өзгерту немесе жүйенің 
кемшіліктерін түзетіп, оның қызметіне 
түбегейлі өзгерістер енгізу деген сөз. Алда 
болатын кейбір оқиғаларға болжам жасай 
отырып, еліміздегі парламент пен партия 
жүйесін реформалау жөнінде ойларым бар. 
Мемлекет басшысы ретінде бұл туралы 28 
қаңтарда өткен партияның съезінде айт-
тым. Президент қоғамдық-партиялық және 
саяси құрылымдардың бәрінен біршама 
жоғары тұруға тиіс деп санаймын. Әртүрлі 
қоғамдық-саяси күштерді мемлекетіміздің 
мүддесіне жұмылдыра білуім керек. 

– Иә, бәлкім, елімізде лайықты оп-
позиция бірте-бірте қалыптасар. 
Әйтпесе, меніңше, оппозиция деген жай 
сөз ғана сияқты.

– Әрине, оппозиция бізде бар, бірақ 
көбінесе көшеде ғана. Сізбен келісемін. 
Билік партиясының өзінде де оппози-
ция бар. Бұған дейін айтқанымдай, пар-
тия қоғам қажеттіліктерін ескере отырып, 
қайта құрылуға тиіс. Мәжілісте бірнеше 
күшті партиялар болуы керек деп са-
наймын. Тіпті Үкіметті жасақтау кезінде 
конституциялық басымдық болмаса, 
олар ортақ мәмілеге келу керек. Бізге 
саяси мәдениет қалыптастырып, саяси 
қайраткерлерді өсірген жөн. Себебі мұндай 
экстремистік жағдайларда бізге қоғамдық 
популизм мен экзальтация қажет емес. Мы-
салы, Германияда барлығы да мәдениетті 
түрде өтеді. Партиялар ауысады. Адамдар 
байсалды сөз сөйлейді. Басқа партиялар 
оларды тыңдап, белгілі бір мәмілеге келеді. 
Үкіметтегі негізгі лауазымдарға өздерінің 
адамдарын ұсынады. Уақыт өте келе, біз де 
осыған келеміз деп ойлаймын. Мен Прези-
дент болып тұрған кезде осы нәтижеге қол 
жеткізгім келеді.  

– Шын мәнінде, қазіргі уақытта халық 
Сізден зор үміт күтеді. Елімізде өзгеріс 
жасай алатын Президент бар деп 
түсінеміз. Бұрын мұндайды сезінбейтін 
едік.... 

– Бұрынғының бәрін сынай бермейік. 
Қалай болғанда да, бұл – біздің тарихы-
мыз. Бірақ менің Президент ретіндегі ба-
сты міндетім – бүкіл қоғамды және барлық 
саяси жүйені, соның ішінде экономиканы 
трансформациялаудың оң нәтижесіне қол 
жеткізу. Қазақстан халқына арнаған ең 
алғашқы Жолдауымда саясат пен экономи-
ка қатар жүретінін айтқан едім. Қазіргі тарихи 
жағдайда бүгін экономикамен айланысамыз, 
ал саясат күте тұрады деп айта алмаймыз. 
Экономикалық жаңғыруды қарқынды жүзеге 
асыруда саясат та маңызды рөл атқаратыны 
белгілі. Түптеп келгенде, баршамыз Марк-
сты оқыдық, әсіресе, менің замандаста-
рым. Бұл жөнінде Маркстың: «Негіз – бұл 
экономикалық базис. Бірақ экономикалық 
базиске ықпал ететін саяси құрылым бар. 
Кейде экономикалық базиске қарағанда, 
саяси құрылым әлдеқайда маңызды 
рөл атқарады» деген ой-тұжырымы бар. 
Сондықтан қоғамды саяси трансфор-
мациялаумен қатар экономиканы қайта 
жаңғыртуды да бірге алып жүру керек. Бұл 
– менің миссиям. Қанша уақыт Қазақстан 
Президенті болатынымды білмеймін. Бірақ 
нақты білетінім, Конституцияға сәйкес екі 
мерзімнен ұзақ отыра алмаймын. Яғни, 

ешқандай заңға, әсіресе Конституцияға 
өзгерістер енгізілмейді. 

– Сот жүйесіне реформа жасала ма?
– Турасын айтайын, сот жүйесіне 

алаңдаушылықтың болуы заңды. Қазіргі 
уақытта реформа жүргізіліп жатыр. Оның 
қалай және қандай қарқынмен іске асы-
рылып жатқаны – басқа мәселе. Мен 
кәсіпкерлермен өткен кездесуде бұрын 
болмаған Әкімшілік істер жөнінде алқа құру 
туралы айттым. Бұл құрылым кәсіпкерлік 
мәселелерді, инвестициялық даулар-
ды қарастырумен айналысады. Қазір біз 
судьяларды іріктеу кезінде шешуші рөл 
атқаруға тиіс Жоғарғы Сот кеңесінің 
мәртебесін біршама күшейтіп келеміз. 
Судьялар корпусына кәсіби судья емес 
адамдарды да жібердік. Кәсіби судья  әділ 
төреліктің кепілі деген сөз емес қой. Сол 
сияқты корпоративтік сектор мен басқа да 
салаларға мамандарды жолдап отырмыз. 
Яғни судьялардың кәсіби құрамына өзгеріс 
жасау қажет. Оларға қойылатын басты та-
лап – адалдық пен әділдік. 

– Сіздің бастамаңызбен құрылған 
«Қазақстан халқына» қорының 
қамқоршылық кеңесі жасақталды. 
Қазірдің өзінде 20 миллиард теңгеден 
астам қаржы түскен. Мүмкін, оның 
жұмыс істеу тетігі әлі де нақтыланбай 
отырған шығар. Өйткені олигархтар 
қорға ақша аударуға асығар емес. 
Бұл үрдіс тұрақты болу үшін оларға 
қатысты қандай да бір шара қолданыла 
ма? 

– Қазіргі кезде Қордағы ақша 20 милли-
ардтан әлдеқайда көп, шамамен 50 мил-
лиард теңгедей. Мен Қордың жұмысына 
араласпаймын. Бұрынғы Қаржы министрі 
Болат Жәмішев Қордың басшысы болып 
тағайындалды. Қамқоршылық кеңесі бар. 
Олар қоғамдық бастама бойынша жұмыс 
істейді. Менің жұмысым Қорға жарна түсіру 
ісіне ықпал ету және бұл жөнінде өзімнің 
ұстанымымды айттым. Біріншіден, бұл – 
салық емес, қайырымдылық. Бірақ әрдайым 
оның да белгілі бір параметрлері болуы ке-
рек. Үкімет салық салынатын табыстың 3 
пайызы деп белгіледі және бұл тек ірі биз-
неске ғана қатысты. «Қазақстан халқына» 
қоры науқас балаларға, бұқаралық спортқа, 
оның ішінде ауылдық жерлердегі балалар 
спортын дамытуға, Алматыны қалпына 
келтіруге, мәдениетті өркендетуге және 
басқа да игі шараларға көмектеседі. Бұл 
мәселелермен Қамқоршылық кеңесі айна-
лысады. 

– Тағы бір мәселе. Еуропарламент 
Қазақстандағы оқиғалар бойынша 
қарар қабылдап, халықаралық тергеу 
жүргізуді талап етуде. Бұл құжатқа 
қатысты Сіздің пікіріңіз және Еуропар-
ламент институтына көзқарасыңыз 
қандай?

– Институт ретінде Еуропарламентке 
деген көзқарасым дұрыс. Осы құрылымға 
мүше болу мемлекеттерге қаншаға түсетінін 
адамдар білсе, онда бұл институтқа деген 
сыни көзқарастары күшейе түсер еді. Бірақ 
бұған тоқталғым келмейді. Өйткені бұл – 
Еуропалық одақтың мәселесі. Егер олар 
мұндай институт қажет деп санаса, өздері 
білсін.

Қарар ештеңеге міндеттемейді. Ұсыныс 
ретінде айтылған. Қазақстанға қатысты 
екінші рет қарар қабылданып отыр. 
Мұны мүлдем объективті емес және 
күні бұрын қабылданған құжат деуге бо-
лады. Сондықтан бұл қарарға бола еш 
алаңдамаймын. Қазақстандағы оқиғаларға 
қатысты халықаралық тергеуге келетін 
болсақ, мұндай тергеу жүргізудің қажеті жоқ 
деп есептеймін. Өзіміздің де қолымыздан 
келеді. Бізде де адал әрі әділ мамандар 
бар. Бүгін ол азаматтардың біразының атта-
рын атадым. Бұл комиссияларды құруға мен 
де және менің әкімшілігім де қатысқан жоқ. 
Өздері ерікті түрде осындай институт құруға 
шешім қабылдады. Жұмыс істесін. Өйткені 
мен де ақиқаттың ашылып, шындықтың  ай-
тылуына мүдделімін.

Тағы бір айта кетерлігі, бұл қарардың 
қабылдануына лоббистер түрткі болған. 
Лоббистер – кезінде Қазақстанның 
қыруар ақшасын қалтасына басып шетел-
ге кеткендер. Қазір олар сол ақшаларын 
елімізде түрлі шерулер ұйымдастыруға 
жұмсап, «қаншалықты жаман бол-
са, соншалықты жақсы» деген қағидаға 
сүйенетін адамдардың тапсырысымен 
жұмыс істейді. Мен бұларды Өзбекстанның 
олигархтарымен салыстырамын. Шетелде 
мол қаражат тапқан олар өздерінің тарихи 
отанына келіп, Өзбекстан Президентінен 
«Өзбек халқына не істей аламыз, қандай 
көмек керек?», – деп тапсырма сұрайды. 
Содан кейін өз қаражаттарына аурухана-
лар, инфрақұрылымдар салады. Елімізде 
отырып немесе шетелде жатып, өз еліне 
шабуылдайтын біздің олигархтардың өзбек 
олигархтарынан айырмашылығы міне, 
осындай. 

– Соңғы кездері синофобиялық 

пікірлер байқалып жүр. Кейбір адам-
дар Қытайдың Қазақстан эконо-
микасына қатысуына наразылық 
білдіруде. Қытаймен арадағы 
ынтымақтастықтың сипаты өзгере 
ме? АҚШ-пен қарым-қатынасымыз 
қалай өрбімек? Байланыстарымызға 
сызат түсуі мүмкін бе? 

– Қытайға қатысты айтар болсақ, көршіні 
біз таңдамаймыз. Қытай, ең алдымен, біздің 
Құдай қосқан көршіміз. Екіншіден, Қытай 
– экономикалық даму жағынан орасан 
зор табысқа жеткен ел. Жоғары техноло-
гия, жасанды интеллект тұрғысынан алып 
қарағанда, алдыңғы қатарда тұрған мем-
лекет. Әрине, Қытаймен ынтымақтастық 
жасауымыз керек. Біз Қытайдың нарығына 
тәуелдіміз. Елімізде стратегиялық өнімдер 
шығаратын ірі кәсіпкерлердің бәрі қытай 
нарығына үміт артады. Бұны жоққа 
шығару дұрыс емес. Қытайға қарсы шеру 
өткізетіндер өздерінің саяси мақсатын 
жүзеге асырғысы келетіні анық. Бәлкім 
олар экономикамызға не қажет екенін 
мүлде түсінбейтін және экономикалық 
шынайы ахуалдан хабары жоқ адамдар. 
Әйтпесе, әлемдік қоғамдастықта геосая-
си қақтығыстар жүріп жатқан қазіргі кез-
де оларға қандай да бір қорлар мен 
құрылымдардан ақша төленуі де мүмкін. 

Жуырда өткен «Орталық Азия – Қытай» 
саммитінде былтырғы 11 айдың ішінде екі 
ел арасындағы сауда айналымы 17 мил-
лиард долларға жеткенін айттым. Бұл – 
маңызды көрсеткіш. Біз Қытаймен арадағы 
сауда-экономикалық, инвеститциялық 
серіктестікті одан ары дамытуға мүдделіміз. 
Қытайды тануымыз және қытай тілін 
үйренуіміз керек.  Әрине бұл «ақ жалау 
көтеріп, алдынан шығу» деген сөз емес. Біз 
Қытайдың үлкен әрі ұлы мемлекет екенін 
және екі елдің өте жақсы қатынаста болуы 
керектігін түсінгеніміз жөн.

Ал АҚШ-тың қазіргі әлемде маңызды 
рөл атқаратыны баршаға мәлім. Біз 
энергетика саласы мен ядролық қаруды 
таратпау мәселесі бойынша әрқашан 
ынтымақтастықты дамыту бағытын 
ұстандық. Қазақстан бұл бағытты 
жалғастыруға дайын. 

– Сіз шынымен де мемлекет мүддесін 
жеке қарым-қатынасыңыздан жоғары 
қоясыз ба?

– Осы соңғы оқиғалар мемлекеттің 
мүддесін бәрінен жоғары қоятынымды 
көрсетті деп ойлаймын. «Платон менің 
досым, бірақ ақиқат қымбат» деген сөзді 
көпшілікке ұнау үшін айтқан жоқпын. Бұл 
бос сөз емес. Шын мәнінде, Президент  
үшін мемлекеттің мүддесі қашанда бәрінен 
жоғары тұруы керек деп есептеймін. 
Менімен жақсы қарым-қатынастағы 
адамдардың да құлағына алтын сырға. 
Егер таразы басында мемлекеттің мүддесі 
тұрса, онда мен бұл қатынастан бас тартуға 
тиіспін.

– Адами тұрғыдан қиын ғой. Олай 
істеу мүмкін бе?

– Мемлекет басшысының міндеті – аса 
күрделі шешімдер қабылдау. Біз бүгін құқық 
қорғау органдарына қарулы бандиттер-
ге байланысты берген бұйрығым туралы 
айттық. Әрине, мен өзіме және беделіме 
нұқсан келтіретін шешім қабылдадым. 
Әлемдік қауымдастық алдында мінсіз 
тұлға болып, қол алысып, сөз сөйлеп жүре 
берген, әрине жақсы. Ал сынға ұшыраған 
оңай емес. Сөз мемлекеттің қауіпсіздігі 
туралы болып отыр. Ең алдымен, өз 
азаматтарымыздың амандығын ойлаған 
абзал. Бұл мәселе үнемі Президенттің жа-
дында болуы керек. 

– Жұртшылықтың басым көпшілігі 
еліміздегі тәртіпсіздіктер мен іске 
аспаған төңкеріс кезіндегі Сіздің 
шешіміңізді қолдады. Жақсы баға 
беріліп жатыр. Қазақтың бір ақыны 
сізге өлең арнады. Біз осы бәз-баяғы 
қалпымызда жүрген жоқпыз ба? 
Мұндай жағдайды бастан өткердік қой. 
Жалпы, мадаққа қалай қарайсыз? 

– Мен бұған қарсымын. Өйткені, мақтау, 
мадақтау сөздері мүлде жоқ ортада өстім. 
Мен мұндай жағдайларды  қолдамаймын. 
Мақтау сөздерге табиғи иммунитетім 
бар дей аламын. Бірақ біздің кейбір зия-
лы қауым өкілдерінің көзқарасын өзгерту 
оңай емес. Әрине, олар мүлде басқа орта-
да өсті. Мақтау сөздер мен мадақтың еш 
қажеті жоқ.

– Қасым-Жомарт Кемелұлы, бүгінгі 
сұхбатыңыз үшін алғысым шексіз. 
Бәріміз қызығы мен шыжығы көп 
уақытта өмір сүріп жатырмыз. 
Қазақстанның бірде-бір тұрғыны 
жауапкершіліктен қашпайды. Өйткені, 
қазір мұны біз үшін біреу істейді дейтін 
заман емес. Бәріміз үшін елімізді жақсы 
жағына қарай өзгертетін, жайлы өмір 
сүруге ұмтылдыратын оңтайлы сәт 
туды деп ойлаймын.

– Өмірге деген осындай оптимистік  
көзқарасыңыз үшін рахмет.

– Құрметті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы, сұхбат бергеніңіз үшін 
тағы да рахмет айтамын. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Хабар» телеарнасына берген сұхбаты
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– Касым-Жомарт Кемелевич, хотела 
Вас поблагодарить за то, что Вы не 
отказали в интервью в моем лице ка-
захстанским СМИ. Спасибо Вам за это 
большое! Потому что, так я понимаю, 
к Вам «прорваться» тяжело и полу-
чить интервью.

– Действительно, ко мне в эти дни по-
ступает очень много обращений от теле-
визионных компаний, каналов, в том числе 
западных и российских. Всем я отказываю, 
потому что принял решение пока не давать 
интервью, но делаю единственное исклю-
чение для телеканала «Хабар», в том чис-
ле и в Вашем лице.

– Сегодня для всех некий историче-
ский момент, потому что это первое ин-
тервью казахстанским СМИ после траги-
ческих январских событий, последствия 
которых мы до сих пор осознаем. Я в те 
дни находилась в Алматы, в своем лю-
бимом городе, в отпуске. И, конечно, не 
понаслышке все это видела и слышала. 
Сейчас, когда этот критический момент 
пройден, все люди задают вопрос, и от-
веты на этот вопрос обрастают некими 
конспирологическими схемами. Все рас-
суждают, что, собственно говоря, это 
было? Это просто митинги мирные, ко-
торые в какой-то момент потеряли кон-
троль, либо это спланированный заго-
вор, государственный переворот? 

– Я думаю, что это была спланированная 
акция. Все этапы беспорядков, начиная с 
мирных протестов и заканчивая убийства-
ми, мародерством, действительно были, – 
это была целостная операция, задуманная 
профессионалами и исполненная ими же. 

Что касается мирных демонстраций, они 
состоялись, какого-либо применения силы 
в отношении демонстрантов не было и не 
могло быть. Затем им на смену пришли мо-
лодые люди, которые просто хулиганили, 
кидались на полицейские щиты и прочее. 
Затем пришла третья волна. Это уже маро-
деры, причем их было очень много, убий-
цы, насильники, но, самое главное, ими 
руководили профессиональные боевики, 
которые прошли специальную подготовку, 
хорошо ориентировались на местности. 
Они также хорошо знали месторасположе-
ние зданий силовых органов, и они атако-
вали эти здания. Этих людей, естественно, 
материальные ценности не интересовали. 
Они руководили атаками на администра-
тивные здания, их интересовали уголовные 
дела, досье на сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Это была тщательно спланированная 
операция, по сути своей террористическая, 
с привлечением боевиков из-за рубежа. Вы, 
наверное, обратили внимание, что боевики 
организовали захват аэропорта в Алматы. 
Сейчас следствие показывает, что аэро-
порт был захвачен для того, чтобы обеспе-
чить проход через него граждан, приле-
тевших из одного центрально-азиатского 
города. Это были подготовленные боевики, 
командиры.  Они, естественно, прилетели 
под видом гастарбайтеров, их провели че-
рез пограничные стойки, запустили в город, 
и они приступили к руководству операцией. 
Затем, после того как правоохранитель-
ные органы перехватили инициативу, дали 
отпор, они были эвакуированы опять же 
через алматинский аэропорт, после чего 
аэропорт был сдан законным властям. Это 
была, я повторяюсь, тщательно спланиро-
ванная операция. Ее целью была ликвида-
ция государственных институтов, подрыв 
конституционного строя и, в конечном сче-
те, как мы полагаем, захват власти. 

Вы, наверное, хотите задать и такой во-
прос: «Почему это стало возможным?». Мы 
сейчас, как я уже выразился, ведем «раз-
бор полетов». Выяснилось, к сожалению, 
отсутствие единого, четкого алгоритма дей-
ствий правоохранительных органов в по-
добного рода ситуациях. Я сам как Глава 
государства участвовал в некоторых учени-
ях – командно-штабных, военных. Эти уче-
ния никакого отношения к реальной ситуа-
ции, в частности, к той, которая случилась 
в Алматы, не имеют. Алгоритма действий 
не было. 

Мы же исходим из того, что оружие не 
должно применяться в отношении демон-
странтов. Полицейские не имеют оружия 
при себе. Они были вооружены шумовы-
ми гранатами, слезоточивым газом, и в их 
распоряжении были водометные машины. 
Эти машины не были использованы, пото-
му что были тут же захвачены бандитами. 
Они знали, что у полицейских есть четкая 
инструкция не применять оружие в отно-
шении так называемых «демонстрантов». 
Это тоже говорит о том, что операция была 
подготовлена надлежащим образом с их 
стороны. 

Сильно пострадали молодые ребята – 
десантники, которые тоже не имели при 
себе оружия и были вооружены лопатками 
и дубинками. Они их раздели и использова-
ли в качестве «живого щита» при атаке на 
резиденцию Президента. Это раз. 

Во-вторых, использовали женщин. Сей-
час следствие показывает, что бандиты, 
которые непосредственно участвовали в 
боевых действиях, находились под воздей-
ствием наркотиков, у них пропало чувство 
боли. Если уже на заключительном этапе 
силовые органы стали применять оружие, 
стреляли, во всяком случае, по ногам, они 

падали и не чувствовали той боли, которую 
обычно чувствуют раненые. Это еще раз го-
ворит о тщательности спланированной опе-
рации. 

Кроме того, интересный факт. Одна из 
бандитских группировок, довольно много-
численная, проживала в пятизвездочном 
отеле в Алматы. Кто оплачивала им это все? 
Она расположила свой командный штаб 
на первом этаже гостиницы «Казахстан». 
Сейчас ведется следствие, допрашиваются 
люди. Вскрываются такие факты, которые 
раньше трудно было себе представить. 

– Кто, на Ваш взгляд, за этой попыт-
кой госпереворота конкретно стоял? 

– Это покажет следствие. Я не хочу пред-
восхищать ход следствия. Это было бы не-
правильно. И работы очень много. Дело в 
том, что очень многие боевики, в том числе 
и их командиры, покинули Алматы. Кто-то 
растворился в сельской местности, кто-то 
переехал через границу, ушел в соседние 
республики, кто-то по-другому замаскиро-
вался и ушел в подполье. Есть факты, когда 
они сбривают бороды, меняют внешность, 
превращаются в гражданских лиц и, если их 
арестовывают, они кричат: «Мы случайные 
прохожие». Но так не бывает. Масштаб по-
громов Вы сами видели, будучи в Алматы. 
Вдруг все оказались случайными прохожи-
ми. Естественно, все случаи незаконного 
содержания граждан и, тем более, примене-
ния в отношении их силовых методов будут 
тщательно расследоваться. Нужно очень се-
рьезно с этим разбираться. 

– Сейчас очень много критики по пово-
ду того, что происходит в правоохра-
нительных органах. Вы реагируете, 
даете поручения Генеральной прокура-
туре, в том числе через Твиттер. Все 
мы это видим, слышим. Тем не менее 
социальные сети «взрываются» по-
стами, что мирных людей избивают, 
пытают.

– В подобного рода заявлениях есть боль-
шая доля преувеличения. И истерии вокруг 
событий в Алматы, конечно, очень много. 
Люди обеспокоены, можно понять. Поэтому 
я дал поручение Генеральной прокурату-
ре по каждому случаю проводить рассле-
дование. Кроме того, из средств массовой 
информации я узнал, что создана Обще-
ственная комиссия во главе с известным 
правозащитником адвокатом Айман Умаро-
вой. Я приветствую это решение. Действи-
тельно, нам нужно привлечь независимую 
общественность с тем, чтобы она объек-
тивно разобралась в том, что сейчас проис-
ходит, и что происходило в те трагические 
дни. Я знаю, что омбудсмен по правам чело-
века Эльвира Азимова и известная правоза-
щитница Жемис Турмагамбетова посещают 
СИЗО, встречаются с задержанными, выяс-
няют условия их содержания, выслушивают 
их жалобы и т.д. Считаю, что это очень по-
лезная работа. Я сам как Глава государства 
заинтересован в том, чтобы права граждан 
не нарушались. И каждый случай, я повто-
ряюсь, должен быть расследован. 

– Хорошо, что подключается обще-
ственность. Но одно дело говорить, а 
другое – это реалии. Считаете ли Вы, 
что правоохранительные органы «не 
перегибают палку» в этих обстоятель-
ствах? 

– Нам нужно пройти между «Сциллой и 
Харибдой» в этом вопросе. В конце концов, 
нам нужно найти тех людей, которые реаль-
но участвовали в бандитских акциях против 
мирных граждан и жителей Алматы. Это 
первое. С другой стороны, права граждан не 
должны нарушаться. Я же говорю, участво-
вали тысячи бандитов в этих акциях, и вдруг 
все превратились в «случайных прохожих». 
Я не оправдываю незаконные действия 
полиции, если таковые имеются. Соответ-
ствующее замечание министр внутренних 
дел уже получил. Пользуясь возможностью, 
заверяю граждан, жителей Алматы, что их 
права нарушаться не будут. 

– Много вопросов насчет этой цифры 
«двадцать тысяч». Откуда они, куда 
они высадились? 

– Во-первых, бандитская акция в Алматы 
продолжалась не один час. Бой за здание де-
партамента полиции продолжался две ночи. 
Две ночи полицейские отбивались от банди-
тов. Во-вторых, взяли численностью поли-
цию и военнослужащих. Это говорит о том, 
что бандитов было очень много. В-третьих, 
шли с трех направлений на Алматы, там, 
где были расставлены блокпосты полицей-
ских – они были просто смяты бандитами. 
И говорить о том, что бандитов было мало, 
смеяться по этому поводу, я считаю, что это 
просто неумно. На самом деле они шли как 
бы волнами. Ими командовали. Одна волна 
пошла – пограбила, ушла, вторая пришла. 

– Ваш приказ стрелять на поражение 
без предупреждения – не самое популяр-
ное решение. Оно вызвало волну воз-
мущения среди демократической обще-
ственности, особенно в США и Европе. 
Что стояло за таким жестким решени-
ем? И кинуться на амбразуру, наверное, 
«дорогого стоило»?  

– Я же сказал, что отсутствовал единый 

алгоритм, план действий руководителей 
правоохранительных органов в данной си-
туации. Была «неразбериха», я должен от-
кровенно признать. Руководители правоо-
хранительных органов опасались брать на 
себя ответственность – полная безынициа-
тивность. Я им сказал: слушайте, если бы 
маршал Рокоссовский или маршал Жуков 
каждый день спрашивали бы разрешения у 
Сталина на те или иные действия, они бы 
выиграли войну?  Это была настоящая во-
йна. Нужно было брать на себя ответствен-
ность. Поэтому еще до публичного заявле-
ния я сказал, что по вооруженным бандитам 
мы должны открывать огонь. Я взял ответ-
ственность на себя. А уже в своем заявле-
нии я повторил это публично, потому что 
люди опасались. Я считаю, что Президент, 
Глава государства именно в таких ситуаци-
ях должен брать ответственность на себя. 
Я профессиональный дипломат. Я знал по-
следствия. Я знал, что будет именно такая 
реакция. Но интересы государства, интере-
сы безопасности наших граждан для меня 
превыше всего. Я в это время меньше всего 
думал о реакции на Западе, я думал о том, 
чтобы навести порядок в нашей стране.

– Дошло до того, что мы обратились 
к миротворческим силам.   Вы пригласи-
ли миротворческий контингент ОДКБ. 
Есть мнение, что после успешно прове-
денной операции ОДКБ, мол, «задолжа-
ли» Владимиру Путину и теперь будем 
вынуждены идти на какие-то уступки 
по целому ряду вопросов. Причем, такое 
мнение высказывается и в России, и на 
Западе. 

– Во-первых, ОДКБ является нашей общей 
организацией. Казахстан – участник этой ор-
ганизации. В 1992 году мы участвовали в ее 
создании. Наш Первый Президент Нурсул-
тан Назарбаев выдвигал соответствующую 
инициативу. Я напомню, что она была соз-
дана в мае 1992 года, почти 30 лет назад. То 
есть, обращаясь в ОДКБ, я же не обращался 
к посторонним людям. Я фактически обра-
щался к самому себе и своим союзникам. 
Это первое. 

Во-вторых, привлечение миротворческого 
контингента ОДКБ было исполнено в соот-
ветствии с договорными документами этой 
организации. Оно было совершенно закон-
ным. 

В-третьих, миротворческий контингент 
ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни 
одного выстрела. С самого начала была до-
стигнута договоренность, что этот контин-
гент будет выполнять функции обеспечения, 
то есть охрану стратегических объектов. С 
остальными вопросами мы сами разберем-
ся. Нам нужен был тыл. 

И в-четвертых, это надо хорошо понимать, 
что сама весть о прибытии миротворческо-
го контингента в Казахстан сыграла важную 
психологическую, можно сказать, устрашаю-
щую роль для бандитов. Понятно, что это 
сила. Кстати говоря, это объединенный кон-
тингент. Там кроме России были воинские 
части Беларуси, Армении, Таджикистана и 
Кыргызстана. 

Что касается слухов, что мы «задолжали» 
и т.д. Я ответственно говорю, что никаких 
разговоров с Владимиром Владимировичем 
Путиным, а их было немало, и они были про-
должительные, относительно того, что мы, 
дескать, потом «рассчитаемся», естествен-
но, не было. И никаких предварительных 
условий со стороны Кремля тоже не было. 
В конце концов, Россия для Казахстана – это 
союзное государство. В 2013 году был под-
писан соответствующий договор в Екате-
ринбурге. Я, кстати, в это время находился 
в Женеве и не участвовал в подготовке этого 
договора. И там говорится о союзнических 
отношениях между Казахстаном и Россией. 
Отношения между нашими странами были 

всегда тесными, конструктивными, поис-
тине партнерскими, еще до этих событий 
в Алматы, и они будут иметь продолжение. 
Я, скорее всего, где-то в середине февраля 
по приглашению Президента России буду 
находиться с визитом в Москве, и мы под-
пишем очень важное соглашение, которое 
связано с долгосрочным сотрудничеством 
между нашими странами. 

– Касым-Жомарт Кемелевич, понят-
но, что отключение интернета тоже 
было сделано в целях безопасности. 
Мы все это понимаем. Но, тем не ме-
нее, это оказалась «палка о двух кон-
цах» – отношение нашей обществен-
ности и мировой к этому. 

– Информационно мы проиграли – это 
надо признать. Никто толком не объяснил 
мой приказ, как и мои действия. Уже потом 
я в режиме ручного управления давал по-
ручения выступить там, сказать здесь и т.д. 
То есть информационно мы проиграли, я 
с Вами согласен. Но не до этого было. Мы 
все умны задним числом. А в то время раз-
ве можно было думать, кто о нас что ска-
жет. Интернет в таких случаях отключается 
не только в Казахстане, но и в целом ряде 
стран, потому что его используют недобро-
совестные люди в своих целях. Надо от-
метить, что среди командиров бандитских 
формирований были люди информационно 
очень хорошо специально подготовленные. 
Дезинформационная компания, так назы-
ваемые фейки лились рекой. Это говорит 
опять же в пользу того, что эта вылазка 
против Казахстана была тщательно подго-
товлена.

– Если все-таки закрыть эту тему, 
насчет Первого Президента. А то мы 
молчим все это время. Я сейчас говорю 
о казахстанских СМИ. Но молчать, ког-
да у нас есть Первый Президент, Лидер 
нации. Имеется ли сговор или некие до-
говоренности между Вами и Первым 
Президентом? И вот этот момент, 
когда его не было несколько дней, и до 
того, как он появился на телевидении. 
Есть мнение, что между Вами проис-
ходил некий торг по целому ряду во-
просов насчет привилегий его личной 
неприкосновенности и каких-то префе-
ренций для членов его семьи. 

– Нет, никакого торга, естественно, не 
было. Разговоров о личных привилегиях 
тоже не было. Единственно, был разговор о 
том, что нужно срочно решить вопрос о ста-
тусе Председателя Совета Безопасности. И 
когда ситуация обострилась, я скрывать не 
буду, я поставил вопрос о том, что сейчас 
я обращусь к нации и должен заявить, что 
с этого момента я являюсь Председателем 
Совета Безопасности. Этот вопрос был ре-
шен буквально на ходу. 28 января состоял-
ся съезд партии «Nur Otan», там я выступил 
и дал оценку исторической роли Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева. Я полагаю, что 
эта оценка объективная, и, надеюсь, что 
именно на эту характеристику люди будут 
ориентироваться в будущем. 

– Ваше мнение насчет людей, ког-
да митинги только начинались, очень 
много известных, популярных людей 
призывали выходить на улицу. Ничего 
плохого, может быть, в этом нет, по-
тому что тогда мы не знали, что это, 
и риторика этих людей была немного 
иная. Ваше мнение насчет нашей ин-
теллигенции, популярных сейчас лю-
дей, которые высказываются на все 
случаи жизни. 

– Действительно, роль интеллигенции, 
особенно в критические моменты истории, 
особая. Что касается той трагедии, которую 
мы пережили, я понимаю, интеллигенция, 
медийные персоны, видимо, находились 
в состоянии шока, поскольку произошла 
очень быстрая «смена декораций». Вместо 
мирных демонстрантов пришли вначале ху-
лиганы, а потом профессиональные банди-
ты. И вот эту «смену декораций» некоторые 
не уловили. А может быть некоторые СМИ 
специально это сделали, чтобы поставить 
все «с ног на голову». Дескать, репрессив-
ные действия были использованы, приме-
нены в отношении мирных демонстрантов. 
А на самом деле мы, пережившие эту тра-
гедию, знаем, что все было по-другому. Воз-
можно, организаторы атаки на Казахстан 
специально предусмотрели и этот сцена-
рий – то есть быстрая «смена декораций». 
Когда в город входили бандиты, жители 
Алматы, не разобравшись, с балконов их 
приветствовали. Были и такие моменты. 
Вот, молодцы, вышли на улицы, протестуют 
против власти и т.д. Ведь они не знали, что 
будет потом, что эти бандиты растерзают 
весь Алматы. 

 – Насчет нашего любимого города 
Алматы. Сейчас тоже споры – Алма-
ты, Алма-Ата. Россияне упорно гово-
рят Алма-Ата. Ваше отношение к это-
му. Не думали ли Вы вернуть городу 
название Алма-Ата. И самый важный 
вопрос, что беспокоит сейчас алма-
тинцев, – кадровые решения в отно-
шении акима Бакытжана Сагинтаева и 
его заместителей?  Останется ли он 
на своем посту?

– А Вы сами хотели бы, чтобы аким остал-
ся или чтобы его заменили?

– А Вы видели петицию? Там около 
26 тысяч подписей.

– Видел. Что касается акима, то он, 
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действительно, попал в очень трудную си-
туацию. Видимо, впервые в жизни в такой 
ситуации. Не каждый ведь находит реше-
ние в таких ситуациях, в такой обстановке. 
Поэтому винить я бы его не стал. Человек 
он добросовестный в плане исполнения 
служебных обязанностей. Но и настрое-
ния алматинцев я тоже должен учитывать. 
Поэтому придет время – узнаете, как го-
ворится. Это первое. Во-вторых, что ка-
сается названия. Зачем мы сейчас будем 
переделывать все документы, принимать 
решения и т.д. Алматы – больше подходит 
для людей казахскоязычных. Что касается 
русскоязычных, то Алма-Ата как-то спо-
дручнее произносить. Поэтому давайте 
договоримся о том, что официально назва-
ние Алматы останется, а сам город будет 
называться так, как удобно его жителям и 
тем, кто со стороны очень тепло относится 
к нашему городу.

– Все заметили, как изменилась ри-
торика Ваших выступлений, обраще-
ний к стране. Это радует. Это тоже 
говорит о надеждах и больших переме-
нах, что они все-таки у нас случатся. 
Последнее Ваше выступление – встре-
ча с предпринимателями, бизнесмена-
ми. Вы сказали о том, что молодежь 
должна получать больше технических 
специальностей. И эти приоритет-
ные специальности лучше получать в 
России. Получили шквал критики. Кто-
то говорит, почему только в России, 
можно на Западе. А Вы действительно 
считаете, что российское образовани-
ем является передовым? 

– Российское образование очень хоро-
шее, особенно техническое образование. 
Это общеизвестный факт. В Москве, напри-
мер, есть такие вузы, как МФТИ, Бауман-
ское училище. Также есть Новосибирский 
университет, Томский университет и т.д. 
Конечно же, нет никакой обязательности. 
Просто высказал предположение, что луч-
ше все же направлять на учебу в Россию. 
Потому что здесь присутствует и языковой 
момент, то есть нет языкового барьера. 
Это первое. Во-вторых, коль скоро мы яв-
ляемся стратегическими партнерами, у нас 
совместные предприятия, в том числе от-
носящиеся к крупному бизнесу, нам нужны 
технические кадры, которые обучались бы 
в России. 

Кто-то, возможно, захочет обучаться 
на Западе. Естественно, каких-либо пре-
пятствий мы ставить не будем. Но надо 
понимать, что там очень специфическое 
образование. Кроме того, я бы не стал 
идеализировать западное образование. 
Там есть свои проблемы. Мы знаем, что за-
падные университеты тоже превращаются 
в конторы по печатанию дипломов. Плати 
деньги и, пожалуйста, получай через неко-
торое время диплом, чем наши некоторые 
молодые люди злоупотребляют, когда го-
ворят – я окончил и называют какое-то из-
вестное учебное заведение на Западе. 

– Насчет бизнеса. На той же встре-
че с предпринимателями Вы говорили 
о том, что у нас в стране сложилась 
некая олигополия. Что под этим име-
ется в виду? Что небольшая группа 
бизнесменов контролирует основные 
сектора экономики?

– На самом деле, это меня беспокоит. 
Что такое олигополия? Это классическое 
понимание того, что небольшая группа лю-
дей действительно полностью контролиру-
ет основные сектора экономики, что у нас и 
произошло, к сожалению. Кроме того, они 
оказывают серьезное, сильное влияние 
на принятие государственных решений, то 
есть очень близки к высшему руководству. 
У нас это тоже имеется, в полном объеме.

– Конечно, мы это признали. А что 
будем делать? 

– Работа очень большая. Начинать надо, 
во-первых, с увеличения численности ма-
лых и средних предпринимателей. Другого 
выхода нет. Создавать условия, в том чис-
ле обеспечивать их доступ к кредитным 
ресурсам. Экономика у нас не такая уж 
большая. Сейчас, конечно, не время рас-
суждать о плюсах и минусах евразийской 
интеграции. Нужно признать, что мы суще-
ствуем в реалиях евразийской интеграции. 
Поэтому нужно адаптироваться к ней и на-
ходить плюсы, находить достоинства с точ-
ки зрения интересов нашего государства. 
Это очень большая, я бы сказал, тонкая 
работа для нашего Правительства. Поэто-
му я уделяю самое пристальное внимание 
именно этому направлению деятельности 
нашего Правительства, и соответствую-
щий министр получил статус заместителя 
Премьер-министра. Потому что он должен 
вести переговоры на равных, в том числе и 
в Москве, в рамках Евразийской экономи-
ческой комиссии. 

– Насчет того, что Вы в Парламенте 
выступали и сказали, что в сентябре 
представите некий пакет политиче-
ских и экономических реформ. Если 
можно сейчас приоткрыть завесу, а 
что это будет? Хочется понять, воз-
можно ли вот так взять и избавиться, 
как говорится, почистить ряды, а по-
том все сломать и новое построить?  

– Я против того, чтобы косить кадры. Нуж-
но все же кадры оценивать по их квалифи-
кации и рабочим качествам. А так вот на по-
требу публике менять полностью на 100 % 
Правительство и говорить «Вот я пришел, 
я революционер» – это не мой метод. Это с 
одной стороны. С другой стороны, «скамей-
ка» не очень длинная. Знаете, как в старом 
анекдоте, а может это было правдой. Когда 
Берия пришел к Сталину и сказал: «Что-то 
надо делать с писателями. Фадеев пьет, 
Шолохов пьет, Вишневский пьет, Симонов 
пьет, Алексей Толстой тоже прикладыва-
ется к рюмке». На что Сталин ему сказал: 
«А у меня других писателей нет».  И здесь 
тоже нужно искать подходящих министров. 
Можно, конечно, буквально с улицы людей 
назначать. И такие моменты в истории бы-
вали, в мировой истории. Но это чревато де-
стабилизацией, разбалансированием всей 
ситуации, которая, прямо скажем, достаточ-
на хрупка. Поэтому нужно подходить очень 
осторожно к кадрам. Это не значит, что их 
нужно «консервировать». Естественно, в 
будущем будут изменения, но выверенные, 
продуманные. Мы в рамках Совета безопас-
ности будем заниматься реформой системы 
национальной безопасности, поскольку вот 
эти трагические события показали абсолют-
ную актуальность этой проблемы. И нам, не 
затягивая, эту проблему надо решать. 

– Все мы говорим, а сколько време-
ни отдано на данные реформы, чтобы 
что-то изменить? 

– Реформы не сводятся к тому, чтобы ме-
нять людей. Реформы – это, прежде всего, 
изменение системы или, во всяком случае, 
внесение серьезных коррективов в дееспо-
собность самой системы, ее функциониро-
вание. С этой точки зрения, отвечая на Ваш 
вопрос, как бы предугадывая некоторые 
события в будущем, я могу сказать, что се-
рьезно думаю над реформированием пар-
ламентской системе в нашей стране, и, ко-
нечно же, партийной системы. Поскольку как 
Глава государства я об этом сказал 28 янва-
ря на съезде партии. Я считаю, что я должен 
стоять несколько выше всех общественно-
партийных и политических структур. Служить 
неким «магнитом» для того, чтобы привести 
различные общественно-политические силы 
к единому знаменателю с точки зрения их 
позиций, которые были бы продиктованы 
интересами нашего государства. 

– Да, может быть, тогда и как-то 
сама по себе у нас здоровая оппозиция 
появится. А то ведь у нас, по-моему, 
это просто слова. 

– Оппозиция, естественно, у нас имеется, 
но в большей степени она на улицах. Я с 
Вами согласен. Оппозиция имеется и в са-
мой правящей партии. И партия, я об этом 
уже сказал, сама должна реформировать-
ся с учетом потребности нашего общества. 
Считаю, что в Мажилисе должно быть не-
сколько сильных партий. В крайнем случае 
они должны приходить к консенсусу, если 
нет конституционного большинства. В конце 
концов, находить общий язык с точки зрении 
формирования Правительства. Одновре-
менно нам нужно воспитывать политиче-
скую культуру и соответствующих политиче-
ских деятелей. Посмотрите, как в Германии 
все культурно происходит. Партии меняют-
ся. Люди выступают достаточно спокойно. 
Другие партии их выслушивают, приходят к 
каким-то соглашениям, рекомендуют своих 
людей на ключевые посты в Правительстве 
и т.д. Я думаю, со временем мы к этому при-
дем. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы в 
годы моего президентства это случилось.

– На самом деле большие надежды воз-
лагают сейчас на Вас. Общественность 
относится к Вам с таким большим до-
верием. Знаете, я сколько живу в этой 
стране, я тоже может быть впервые 
это чувствую. Осознание того, что у 
нас есть Президент, который тоже мо-
жет у нас что-то изменить и сделать. 
Понимаете, раньше такого не было.

– Не будем критиковать то, что было рань-
ше. В конце концов, это уже наша история. 
Но моя миссия как Президента состоит в 
том, чтобы достичь положительных резуль-
татов трансформации всего общества и всей 
политической системы. И, естественно, эко-
номики. Я уже в первом своем выступлении 
с Посланием народу Казахстана сказал, что 
политика и экономика идут вместе. Нельзя в 
наших исторических реалиях говорить о том, 
что мы будем сейчас заниматься экономи-
кой, а политика подождет. Выяснилось, что и 
политика играет свою роль импульса эконо-
мических преобразований. В конце концов, 
мы все учились по Марксу. И мы помним, что 
Маркс говорил на эту тему: «Основа – это 
экономический базис. Но есть политическая 
надстройка, которая посылает свои импуль-
сы в сторону экономического базиса. А ино-
гда политическая надстройка играет более 
важную роль, нежели экономический базис». 
Поэтому нужно заниматься одновременно и 
политической трансформацией общества, 
и экономическими преобразованиями. Это 
моя миссия. 

Я не знаю, как долго я буду находиться 
Президентом Казахстана. Но абсолютно 
точно знаю, что в соответствии с Конститу-
цией не более двух сроков. То есть никакого 

переделывания законов и тем более Консти-
туции не будет.

– Честная судебная система – у нас 
будет какая-то реформа в этом вопро-
се?  

– Надо прямо сказать, что судейская си-
стема вызывает законную озабоченность. 
Сейчас эта реформа осуществляется. Как 
она осуществляется, какими темпами – это, 
конечно, вопрос дискуссионный. Но она осу-
ществляется. Я на встрече с предпринима-
телями говорил о создании коллегии по ад-
министративным делам, ее раньше не было. 
Она специализируется на рассмотрении 
предпринимательских проблем, инвестици-
онных споров. Мы сейчас значительно уси-
ливаем статус Высшего судебного совета, 
который должен играть определяющую роль 
при подборе судей. Мы направляем в судей-
ский корпус людей, которые, возможно, не 
являются профессиональным судьями. Но 
это не всегда ведь быть профессиональным 
судьей – гарантия, что он судит честно. Мы 
направляем специалистов, в том числе в об-
ласти корпоративного сектора, и в другие 
отрасли. То есть нужно разнообразить про-
фессиональный состав судей. И, конечно 
же, главный критерий – это добросовест-
ность и честность. 

– Созванный по Вашей инициативе 
фонд «Қазақстан Халқына» сформиро-
вал попечительский совет, и некото-
рые поступления сейчас идут в этот 
Фонд. Если не ошибаюсь, чуть более 
20 миллиардов тенге. Такое ощущение, 
что олигархи, похоже, не торопятся 
туда взносы вносить. Какие меры Вы 
будете предпринимать по отношению 
к ним, чтобы это было на регулярной 
основе. Как Вы видите работу этого 
Фонда и поступления финансов туда? 

– На сегодняшний день в Фонде гораз-
до больше 20 миллиардов, где-то под 50. 
Я лично сам не вмешиваюсь в деятель-
ность Фонда. Руководителем этого Фонда 
был назначен бывший министр финансов 
Болат Жамишев. Есть попечительский со-
вет. Я не участвовал в его формировании. 
Они работают на общественных началах. 
Мое дело – простимулировать поступление 
взносов в этот Фонд, и, по-моему, сигнал 
был очень четкий. Во-первых, это не налог. 
Это благотворительность. Но всегда нужно 
ставить какие-то параметры. Насколько мне 
известно, Правительство поставило 3 % на-
логооблагаемого дохода, причем это каса-
ется действительно крупного бизнеса. Фонд 
«Қазақстан Халқына» будет помогать боль-
ным детям, развивать массовый детский 
спорт, в том числе в сельской местности, 
восстанавливать Алматы, поднимать культу-
ру и т.д. Это вопрос попечительского совета. 

– Насчет Европарламента. Он принял 
резолюцию по поводу событий в Казах-
стане и требует международного рас-
следования. Ваше отношение к этому 
документу и к институту – Европарла-
менту? 

– Мое отношение к Европейскому Пар-
ламенту как к институту достаточно рацио-
нальное, так скажем, поскольку сам инсти-
тут существует. Если бы люди знали, во 
сколько он обходится государствам-членам, 
то, наверное, критическое отношение к это-
му институту было бы более сильным. Но 
я не хочу комментировать, потому что это 
дело Европейского Союза. Если они счита-
ют необходимым содержать такой институт 
за такие средства, то пожалуйста. 

Резолюция не носит обязательного ха-
рактера. Это рекомендательная резолюция. 
Они уже второй раз принимают резолюцию 
по Казахстану. Причем абсолютно необъек-
тивную, преждевременную в данном случае. 
Поэтому мое отношение к этой резолюции 
абсолютно спокойное. 

Что касается международного расследо-
вания событий в Казахстане, я не считаю 
необходимым проводить такое расследова-
ние. Справимся сами. У нас есть люди чест-
ные, объективные. Они сами по своей воле 
решили создать подобного рода институт. Я 
сам заинтересован в том, чтобы мы получи-
ли истину, получили правду. 

Другое дело, что эта резолюция продик-
тована лоббистами. Лоббисты работают по 
заказу наших людей, которые в свое время 
покинули Казахстан, заработав серьезные, 
большие деньги в нашей стране, и сейчас 
тратят на то, чтобы организовывать те или 
иные демонстрации, стравливают людей, 
действуют по принципу «чем хуже, тем луч-
ше». В этом плане я сравниваю богатых 
людей из Узбекистана, которые заработали 
большие деньги за пределами Узбекистана. 
Они приезжают на свою историческую роди-
ну и просят Президента Узбекистана дать 
им поручения: «Что мы можем сделать для 
узбекского народа, какую помощь оказать?» 
И строят больницы, строят инфраструктуру 
за свои личные средства. В этом большая 
разница между узбекскими так называемы-
ми олигархами и нашими олигархами, кото-
рые или здесь, или тем более за границей 
атакуют свою страну. 

– В последнее время были проявле-
ния синофобии, люди протестовали 
против китайского присутствия в на-
шей стране, особенно в экономике. Из-

менится ли характер сотрудничества 
с Китаем? И как будут развиваться 
наши отношения с США? Прогнозиру-
ется ли их ухудшение?

– Что касается Китая, то надо понимать, 
что, во-первых, это наш ближайший сосед, 
как бы от Бога. Мы же не можем менять 
своих соседей. Во-вторых, Китай достиг 
огромных успехов в своем экономическом 
развитии. Китай является передовой стра-
ной с точки зрения развития высоких тех-
нологий, искусственного интеллекта. Мы 
должны, конечно же, сотрудничать с Кита-
ем. Мы зависим от рынка Китая. Все наши 
крупные предприниматели, выпускающие 
стратегическую продукцию, наши сельхоз-
производители очень сильно надеются на 
китайский рынок. И отрицать это было бы 
совершенно неправильно. 

Люди, которые организовывают анти-
китайские демонстрации, естественно, 
преследуют свои политические цели. Воз-
можно, они абсолютно не разбираются в 
потребностях нашей экономики и вообще 
плохо понимает экономические реалии. 
Возможно, они проплачены соответствую-
щими фондами, структурами, поскольку 
идет геополитическое столкновение в ми-
ровом сообществе. 

Выступая недавно на саммите «Цен-
тральная Азия – Китай», я сказал, что за 
11 месяцев прошлого года объем торгов-
ли между нами достиг 17 млрд долларов. 
Это значительная цифра. И мы заинтере-
сованы в дельнейшем развитии торгово-
экономического, инвестиционного сотруд-
ничества с Китаем. Мы должны изучать 
Китай, изучать китайский язык. Мы должны 
понимать, что это большая, великая стра-
на, с которой у Казахстана должны быть 
очень хорошие отношения. 

Что касается Соединенных Штатов Аме-
рики, то я прекрасно понимаю значение 
этого государства в современном мире. Мы 
всегда придерживались позиции развития 
сотрудничества в области энергетики, в 
области нераспространения ядерного ору-
жия. Казахстан готов к продолжению этого 
курса. 

– Вы действительно ставите инте-
ресы государства выше Ваших личных 
добрых взаимоотношений с кем бы то 
ни было? 

– По-моему, последние события пока-
зали, что действительно интересы госу-
дарства для меня превыше всего. Фраза, 
которую я произнес, «Платон мой друг, но 
истина дороже», это не просто для того, 
чтобы потешить публику, это не фигура 
речи. Нет, на самом деле я считаю, что ин-
тересы государства, особенно что касается 
Президента, должны, безусловно, стоять 
выше, чем кто-либо. Я думаю, что это хо-
роший сигнал, в том числе и тем людям, с 
которыми у меня действительно хорошие 
взаимоотношения. Если речь идет об инте-
ресах государства, я должен переступить 
через эти отношения.

– По-человечески сложно, тяжело, 
возможно?

– В том-то и заключается миссия Главы 
государства – принимать очень трудные 
решения. Сегодня мы говорили о моем 
приказе правоохранительным органам в 
отношении вооруженных бандитов. Конеч-
но же, я действовал, может быть, в ущерб 
себе и в ущерб своей репутации. Хорошо 
быть такой идеальной фигурой в мировом 
сообществе, жать руки, выступать и прочее.  
И очень плохо, когда тебя критикуют. Но 
речь ведь идет о безопасности государства. 
Нужно думать об этом – о безопасности на-
ших граждан. Все время этот момент дол-
жен присутствовать в голове Президента.

– В подавляющем большинстве наше 
общество поддержало Ваше решение во 
время этих действий в ходе беспоряд-
ков или неудавшегося путча. Сейчас вы-
сказываются самые комплементарные 
оценки в Ваш адрес, и кто-то из казах-
ских поэтов стихотворение даже сочи-
нил. Как Вы вообще относитесь к такого 
рода восхвалениям, такому отношению?

– Я отношусь отрицательно. Дело в том, 
что я воспитывался в совершенно специфи-
ческий реалиях, где хвалебные оды просто 
отсутствовали. Я уже не говорю о том, чтобы 
они приветствовались. Нет, такого никогда не 
было. Да у меня пожизненный, я бы сказал, 
природный иммунитет к подобного рода вы-
ступлениям. Но нашу интеллигенцию порой 
не переделаешь. Конечно, они воспитыва-
лись в совершенно других реалиях. Это сой-
дет на нет. 

– Касым-Жомарт Кемелевич, я очень 
благодарна Вам за наше сегодняшнее 
интервью! Мы все живем в интересное 
время. Мы в Вашем лице видим какую-
то надежду, и очень хочется, чтобы эта 
надежда оправдалась. Как я понимаю, ни 
один гражданин Казахстана, я считаю, 
не должен снимать с себя ответствен-
ность. Потому что это не просто кто-
то должен за нас сейчас что-то сделать, 
мне кажется, у нас у всех есть очень хо-
роший момент изменить что-то в стра-
не и жить лучше.

– Спасибо Вам за такой оптимистический 
подход к нашей жизни. 
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Мейірімді, рахымды Аллаһтың атымен 
бастаймын!

Адам өмір сүру үшін тіршілік жасауы ке-
рек. Ал, тіршілік кәсіптен тұрады. Біреу егін 
ексе, біреулер мал бағады. Кейбіреулер 
бағбандықпен айналысса, енді біреулер 
сауданы қол көреді. Дініміз әрбір пен-
деге еңбектеніп, тіршілік етуге үндеген.   
Мұхаммед (Оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын) Пайғамбарымыз бір 
хадисінде былай дейді: - «Ешбір пенде өз 
еңбегінен артық хайырлы тағам жемеген. 
Алланың елшісі Дәуіт (ғ.с.) пайғамбар да 
еңбектеніп, өз қолымен тапқанын жеген». 
Ең маңызды нәрсе Алла Тағала адам 
баласына тек адал жолмен мал табуды, 
адал жолға жұмсауды, арамнан алыс бо-
луды бұйырған білуі. 

Ислам діні сауда жасауды  адал етті. 
Бірақ, адал, өсім араласпаған сауда 
ғана адал болып табылады. Құранда 
бұл жайында Алла Тағала былай дейді: 
«Алла сауданы халал, өсімді харам етті» 
(«Бақара» сүресі, 275-аят). 

Ислам саудаға рұқсат берумен қатар 
табыстың негізгі көзі екендігін де айтып 
өткен. Пайғамбарымыз (Оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын)  бұл жай-
ында: «Ырыстың онда тоғызы сауда 
мен диқаншылықта. Қалғаны мал асы-
рап сатуда», – дейді.   Және бір хадисте 
Пайғамбарымыз  (Оған Алланың сала-
уаты мен сәлемі болсын) былай дейді: 
«Сенімді, дұрыс сауда жасаған кісі қиямет 
күні пайғамбарлар, сыддықтар (шыншыл-
дар) және шәһидтермен бірге болады». 

Ислам сауда жасауды ешқашан да 
тыймаған, керісінше насихаттаған. Алай-
да сауда мәселесінде адалдықпен қоса 
ережелері бар. Хазреті Омар (Алла оған 
разы болсын) халифа болған дәуірінде: 
«Ислам ережелеріне сай сауда-саттық 
жасауды білмейтін адам біздің базары-
мызда сауда жасамасын...» деген жарлық 
шығарғаны мәлім. Сол үшін сауда жасай-
тын адамдардың ислам ережелеріне сай 
сауда-саттық жасауды білуі керек.  Біз 
бүгін сауда жасаудағы екі негізгі ереже 
жайлы айтамыз:

1). Таразы мен өлшемде (метр) әділ 
болу. Бұл жайында Құранда былай дейді: 
«Өлшемде әділ болыңдар. Таразыдан 
жемеңдер» («Рахман» сүресі, 9-аят). 
Сондай-ақ, Мутаффифин сүресінің 1-7 
аяттарында: «Кем өлшеушілерді қарғыс 
атсын! Олар біреуден алғанда толық 
алады да, басқаға өлшеп бергенде 
кемітеді. Сонда олар қияметте қайтып 
тірілетіндеріне сенбей ме екен? Ол 
күнде адам біткен күллі әлемнің Иесінің 

САУДАДА ӘДІЛ БОЛУ

алдында тікесінен тік тұрады. Ондай-
лар (өлшеммен, таразыдан) жегенін 
қойсын. Жаман адамның амалы сөз жоқ 
сиджинде тұрады», – делінеді. Демек, 
саудагерге қойылатын басты талап – 
метрмен өлшеп берсе, алдамай, дұрыс 
өлшеуі тиіс. Сол секілді тартып берсе 
де, таразыдан жемеу керек. Базардағы 
кейбір саудагерлер  қайсы бір зат бол-
масын таразыдан жеу арқылы пайда 
табудың жолын іздеп, соны әдетке ай-
налдырады. Алушыны алдағанымен 
бүкіл әлемнің жаратушысы Ұлы Алланы 
қалай алдамақ?  Бұл өмірдің уақытша, 
ақыреттің сынағы екендігін біле тұра 
бес-он теңгеге бола қалайша ар-
ожданын, ұятын ойламайды? 

Алайда, бес күндік пайда үшін 
ақыретін тозаққа айналдырып алмау-
ды ұмытпағаны жөн. Адал болып, азда 
болса тапқан нәпақасының берекесін 
Алладан тілеу – шынайы мұсылманның 
сипаты. Береке  көп табуда емес екенін 
білуіміз керек. 

2). Тыйым салынған харам затты сат-
пау. Алла тағала мұсылмандарға ха-
лал мен харам дүниені нақты белгілеп 
берді. Тыйым салынған амалды жасау 
қаншалықты күнә болса, ішіп-жеуге 
тыйым салынған азық та соншалықты 
күнә болмақ. Айталық, доңыз етін, 
өлексе, арам өлген малдың, жыртқыш 
аң - құстардың етін жеу, шарап, қан ішу 
секілді тыйым салынған әрекеттерді 
баршамыз білеміз. Міне, осындай ха-
рам заттарды сату да шариғат бойынша 
күнә саналады. Мысалы, ішімдік жайын-
да бір хадисте былай делінеді: - «Алла 
ішімдікке, оны ішкенге, оны ұсынғанға, 
сауда үшін сатып алғанға және сатқанға, 
оны езген, ездірген, тасыған және 
тасытқанға лағынет етсін». Ал мына 
хадисте пайғамбарымыз: «Алла тағала 
ішімдікті және оның ақшасын харам етті. 
Сол секілді арам өлген малдың етін 
және ақшасын харам етті. Шошқаның 
етін және ақшасын да харам етті» – 
деп, мұндай тыйым салынған заттарды 
қолдану тұрмақ, оны сатып, түскен пай-
дасын жеуді де біздерге харам етуде. 
Олай болса, өзім жемесем, ішпесем 
болғаны деп, шошқаның етін және арақ-
шарап сатып нәпақа табу шариғат бой-
ынша құпталмаған сауда ісіне жатады. 

Демек, шариғат біздерге сауда жа-
сау барысында осындай ережелерді 
орындауымызды талап етеді. Алла 
баршамызға адал рызық - несібе нәсіп 
еткей!

Ақсу аудандық мешіті.

Ақсудың абызы академик атамыз 
Жүрімбек Сыдықов биыл 100 жаста 
екенін бүкіл халқы біледі. Атамыздың 
еңбектері мен қызметтері газетіміздің 
өткен санында жарияланған болатын. 
«Тау алыстаған сайын асқақтай түседі» 
дегендей Алатаудай заңғар биігіміздің 
артына қалдырған ұлан-ғайыр еңбектері 
қазақ халқына, елімізге, жас ұрпаққа ерек-
ше үлгі-өнеге. Нәр беріп сусындатқанын 
артындағы қара ормандай халқы бағалап 
келеді. 

Бұл кісі Қаз ССР ҒА академигі Қаныш 
Сәтбаевпен бірге істеген. Қаныш Сәтбаев 
Қаз ССР ҒА президенті болып тұрғанда 
бұл кісіні батыс облыстарға жіберген. 
Сол кезде бүкіл Маңғыстау, Атырау дала-
сында жер асты суларын зертттеп, таза 
суға қол жеткізген. «Үйге көктемде нау-
рыз айынан бастап қарашаның аяғына 
дейін қар жауғанда бірақ келуші едім» – 
деп еске алды. 

Ала жаздай айдалада палаткамен жа-
тып ыстықта, желде еңбек ету ең қиын 
кездер екені айтпаса да түсінікті. Сонда 
Алматыда қалатын жары Маймуна апа-
мыз төрт баламен атамыз келгенше ба-
лаларды бағып, тамақтандырып, оқытып 
қарап отыратын болған. Үкімет жұмысына 
да үлгерген. Маймуна апамыз бір жағына 
шығыспаса Жүрімбек атамыз осындай 
еңбек ете алар ма еді?! Жарына сеніп 
аянбай еңбек етті. Барлық Қазақстан 
жерінің жер асты суларын зерттеп, ащы 
суларды тұщыландыру жолдарын тапты. 

Өзіміздің Қапал - Арасан суларын да 
осы кісі зерттеген екен. Көптеген зерт-
теулер жасап, 750-дей ғылыми еңбек 
жазған. Ер еңбегі еленбей қалған жоқ. 
Бұл кісінің еңбегін шет елдерде бағалап 
мойындаған. 

Атамыздың еңбектері бағаланып, 
үкіметімізден шет елдерден көптеген ма-

рапат алды. Ұлы Отан соғысында қиян-
кескі ұрыста жасаған ерліктері бір бөлек. 
Ал енді академик Жүрімбек Сыдықов 
атамыздың марапаттары:

1. Халықтар достығы ордені;
2. Бірінші дәрежелі Отан соғысы ордені;
3. И.В. Сталиннің ордені;
4. «1941-1945 жылдардағы  Ұлы Отан 

соғысында  көрсеткен жауынгерлік еңбегі 
үшін»;

5. «Тың жерлерді игергені үшін»;
6. «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңіске 20 жыл»;
7. «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысында Жеңіске 25 жыл»;
8. «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысында Жеңіске 30 жыл»;
9. «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысында Жеңіске 40 жыл»;
10. «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысында Жеңіске 50 жыл»;
11. «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысында Жеңіске 60 жыл»;
12. «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңіске 65 жыл»;
13. «Еңбектегі ерлігі үшін В.И. Лениннің 

туғанына 100 жыл толу құрметіне»;
14. «СССР-дың Қарулы күштеріне 60 

жыл»;
15. «СССР-дың Қарулы күштеріне 70 

жыл»;
16. «Еңбек ардагері»;
17. «Г.К. Жуковтың Кеңестік Одағы мар-

шалы»;
18. «Астанаға 10 жыл»;
19. «1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысының ардагері»;
20. «Қазақстан Республикасының 

ғылымына сіңірген еңбек үшін»; 
21. «Тыңға 50 жыл»;
22. «Отанға деген махаббаты мен 

ерлігі»;
23. «Ерен еңбегі үшін»;
24. «Қазақстан Республикасы 

геологиясындағы зор еңбегі үшін»;
25. «Украина марапаттары»;
26. «Беларусь марапаттары»;
27. Қазақ ССР Жоғарғы Советінің Гра-

мотасы;
28. Қазақ ССР Жоғарғы Советінің 

Құрмет Грамотасы 
29. Қазақ ССР-ның ғылым және техни-

ка саласындағы Мемлекеттік сыйлығы 
берілді.

30. Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері.

Елінің елеулісі, халқының қалаулысы 
болған атағы асқақтаған атамыздың 
еңбектеріне үкіметіміз, ел-жұрты осын-
дай үлкен баға беріп, марапаттады. Осы 
атамыздың осындай еңбектері кейінгі 
жас ұрпаққа сабақ болып, үлгі-өнеге тұта 
берсін демекпін.

 Сұхбаттасқан: Бекболат 
АТАМБАЕВ, 

Қазақстан Республикасының 
"Құрметті азаматы", Ақсу ауданының 
айтыскер бас ақыны, Мәкейтанушы.

ЕҢБЕГІНІҢ 
БАҒАЛАНУЫ

Академик Жүрімбек Сыдықовтың туғанына - 100 жыл!

Вакцина – өзіңізді және 
жақындарыңызды "Covid-19" жұқпалы 
індетінен қорғаудың ең тиімді әдісі. 
Вакцина алғаннан кейін организмде 
иммундық жауап пайда болады. Егер 
де қандай да бір қоздырғыш организмге 
түссе, оған қарсы антидене ағзада пайда 
болады. Коронавирустың таралу динами-
касын ескере отырып, ерте ме, кеш пе, 
инфекцияны бәрі жұқтыратыны сөзсіз. 
Сондықтан, оған ағзаңызды алдын-ала 
дайындап, кем дегенде ішінара иммундық 
қорғаныспен қамтамасыз еткеніңіз жөн.

Коронавирус әсіресе, созылмалы 
ауруы бар адамдар үшін қауіпті екені 
белгілі: оларда аутоиммундық реакция 
болып (бөгде вирустың орнына организм 
өзінің сау жасушаларына шабуыл жасай 
бастайды) асқыну қаупі жоғары болуы 
мүмкін.

Сондықтан өкпе немесе бронхпен, 
жүрек-тамыр ауруларымен және қант 
диабетімен ауыратын адамдарға вак-
цинаны мүмкіндігінше тезірек алу 
ұсынылады. Бірақ алдымен дәрігермен 
кеңесу керек.

Вакцина кез - келген созылмалы ау-
руы бар адамдарға ұсынылмайды. 
Өршу сатысындағы (онкологиялық 
науқастарды қоса алғанда) немесе кез-
келген басқа белсенді түрдегі инфекция-
сы бар, дене қызуы көтерілген адамдарға 
екпе салдырмаған жөн.

Коронавирусқа қарсы вакцинаны 21 
күндік аралықпен екі кезеңмен енгізіледі. 
Бірінші доза антиденелердің аз мөлшерін 

Вируспен күресудің жалғыз 
жолы вакцина  салдыру!

өндіруге байланысты қысқа қорғаныс 
әсерін береді. Екінші доза біріншісінің 
әсерін күшейтеді және нығайтады, адам 
организміндегі антиденелер саны артады.

Медицина қызметкерлері кез-келген 

вакцинаны салмас бұрын адамның ал-
лергиясы бар-жоғын анықтайды. Егер 
ауыр аллергиялық ауру болса, адамға 
вакцина салу медициналық тұрғыдан бас 
тартылады. Бұл ретте, аллергиялық ре-

акцияны болжау мүмкін емес, себебі, 
әрбір адамның организмі әртүрлі. 
Уақытылы ден қою үшін адам вакцинация 
алғаннан кейін алғашқы 30 минут ішінде 
(медициналық мекеменің қабырғасында) 
дәрігердің бақылауында болуы керек: дәл 
осы аралықта вакцинаға аллергиялық ре-
акция болуы мүмкін.

Дәрігерлер мүмкіндігінше инъекция-
дан кейін бірнеше күн ішімдік ішуден бас 
тартуға кеңес береді. Өйткені, қандағы ал-
коголь кез - келген аурудан иммунитеттің 
қалыптасуына жол бермейді.

Адамдардың көпшілігі вакцинаны 
ешқандай ерекше белгісіз өткізеді. Ал, 
кей адамдарда инъекция орнында аз-
дап ауырсыну, қызару немесе ісіну, 
әлсіздік болуы мүмкін. Сонымен қатар, 
бұлшықеттерде аздап ыңғайсыздық 
болуы ықтимал. Кейде дененің қызуы 
көтерілуі, аздап қалтырау, жүрек айну 
және лимфа түйіндерінің шамалы ұлғаюы 
мүмкін.

Мұның бәрі иммунитетті 
қалыптастырудағы қалыпты реакциялар. 

Әрбір вакцинацияланған адам білуі ке-
рек ең басты нәрсе – екпе инфекциядан 
емес, аурудың ауыр ағымынан қорғайды. 

Вакцина алу арқылы біз өз 
денсаулығымызды ғана емес, жалпы 
қоғамымызды пандемиядан қорғаймыз.

Ж.ДУБЕК, 
  аудандық  орталық  

ауруханасының салауатты өмір  
салтын қалыптастыру дәрігері. 
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Аудан тұрғындарының басым бөлігі мал өсірумен 
айналысады. Қазіргі кезде жеке аулаларда және ша-
руа қожалықтарда мал басы үнемі өсу үстінде,  шетел-
дерден мал әкелген тұлғаларда бар. Осы орайда мал 
шаруашылығына орасан зор шығын келтіріп отырған,  ау-
данда жылма-жыл кездесетін жіті және созылмалы түрде 
өтетін, адам мен жануарға ортақ  аурудың бірі – бруцел-
лез ауруы. 

Аурудың клиникалық белгілері - малдардың іш 
тастауы, ол негізінен жүктіліктің екінші жартысында 
байқалады, буындардың  ісінуі, зәр шығару, жыныс және 
басқа жүйелерінің бұзылуы. Көптеген жағдайларды 
ешбір клиникалық белгісіз созылмалы түрде де өтуі 
мүмкін.  Жасырын өту кезеңі бірнеше айға созылумен 
ерекшеленеді. Қоғамдық қауіптілігіне байланысты бру-
целлез қауіпті аурулар қатарына енгізілген. Жабайы және 
үй жануарларының көптеген түрлері сезімтал. Қой, ешкі, 
мүйізді ірі қара, жылқы, шошқа, ит, құс кеміргіштер, жа-
байы аңдардың 24 түрі ауыратыны белгілі. Жануарлардың 
арасында бруцеллездің  бірнеше түрі бар: ұсақ мүйізді 
малдың бруцеллезі ол адамға өте қауіпті. Мүйізді  ірі қара, 
шошқа,  ит, жылқы, қошқар  және кеміргіш бруцеллезі.    

Аурудың қоздырғышы – бактерия, суыққа төзімді, 
ыстыққа төзімсіз болып келеді.  Сүтте - 35 күн, сиырдың 
сүтінен жасалған тағамдарда (сары май, құртта, 
ірімшіктерде)  40-60 күнге дейін, тұздалған етте 1-2 айға, 
жайылымдылығы ылғал топырықта - 3 ай, көңде - 50 
күнге  дейін қоздырғышы  сақталады. 

Ауруды таратушы-  ауырған, бруцеллез тасымал-
даушы мал боып саналады. Ағзадан қоздырғыштары іш 
тастау немесе төлдеу кезінде, сонымен қатар түсіктен, 
зәрімен, нәжісімен шығарылады. Іш тастау жағдайы 
өте қауіпті өйткені   бруцелалар іш тастаудың алдында 
бірнеше күн  кейін  14-60 күн  ағзадан шығарылып отыры-
лады.

Бруцеллез ауруының жұғу жолдары:
- басқа жерлерден  бруцеллез ауруына тексерілмей 

келген және жасырын  ауырған  жануарлардан;
- жайылымда қолайлы аймақтағы мал мен қолайсыз 

аймақтағы малдардың қатынасы арқылы;
- жас төлдерге ауырған анасынан жұғады;
- малды тұрақты ұстау жағдайына қойған кезде, ауру 

жанасуарқылы тарауы мүмкін;
- зақымдалған тері арқылы; адамның терісінде бола-

тын жырындылар мен жаралар арқылы организмге та-
райды, бұл жағдай малдарды күтіп-бағатын адамдарда 
жиі кездеседі;

- алиментарлық жолмен   ет, ет өнімдері, сүт, сүт 
өнімдері арқылы;

-  аэрогенді ауа, шаң  арқылы;
- трансмиссивті -кене және қансорғыш жәндіктердің 

шағуы арқылы; 
 Табында, отарда осы аурумен  ауырған малдарды дер 

кезінде анықтамаған жағдайда, ауру мал саны артатыны 
белгілі,  таралуына мал  қора жайдың  ветеринариялық-
санитариялық талаптарына сәйкес болмауына да 
байланысты болуы, іш тастау жағдайының көбеюіне,  
жем-шөптің аздығы, сапасының нашарлығы,  да  әсер 
ететінінін айтқымыз келеді.

Аурудың қоздырғышы адам организміне түсетін болса,  
өте қатерлі себебі адамның ұрпақ әкелмеу мүгедектікке 
әкеп соғады. 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  
министрінің  2015 жылғы 29 маусымдағы №7-1/587 
бұйрығына сай,   жеке аулалар мен шаруа қожалықтарда, 
басқадай құрылымдағы  мүйізді ірі қара және ұсақ мүйізді 
малдарының - аналық және  1 жасқа толғандары  жылына 
2 рет (көктемде және күз мезгілдерінде) қан алу арқылы 
серологиялық әдіспен бруцеллез ауруына тексеріледі.  
Қошқарлар, текелер бруцеллезге тексерумен қатар 
індетті эпидемитке тексеріледі. 

Шошқа мегежіндері бруцеллез ауруына күдіктенуге 
негіз болған жағдайларда тексеріледі,  ал еркектері жы-
лына  бір рет, жылқы  бруцеллезге (бурсит) күдіктенуге 
негіз  болатын белгілері анықталған кезде, түйе, марал, 
бұғы, және шаруашалықтың субъектісінің аумағында 
отар немесе табын маңайында мекендейтін ересек 
иттерді жылына 1 рет тексеру қарастырылған.

Тексеру  қортындысымен оң немесе күмәнді нәтиже 
көрсеткен мал бастары оқшауланады.  Осы орайда, мал 
иесіне  ауру малды оқшаулауға, «Б» таңбасын басуға 
нұсқама беріледі, оны орындау мал иесінің міндеті болып 
табылады.

 Мал иесі қанды тексеру қортындысымен таныстыры-
лады және 15 күнтізбелік күннен кешірмей қайта өңдеу 
орнына өткізуге тиіс. Ауру малдарды өткізуге аудандық 
ветеринариялық станциясында арнайы көлік бөлінген.  

Аурудың алдын алайық және 
эпизоотиялық бірлікке мән берейік      

Егер мал иесі тексеру  қорытындысымен  келіспеген 
жағдайда, аудандық ветеринариялық зертханада сақтаулы 
тұрған қан сарысуын қайталап тексерту жөнінде ҚР АШМ 
ВБжҚК аудандық аумақтық инспекциясы және жергілікті 
ветеринар мамандарының  шешімі негізінде қайталап 
тексеріледі, тексеру қортындысы беріледі.  Осы тексерудің 
қортындысымен  мал иесіне ауру малды қайта өңдеу ор-
нына өткізу жөнінде нұсқама беріледі  және  15 күннен 
аспайтын уақыт ішінде өткізіледі. Ал, күмәнді нәтиже 
көрсеткен жануарлардан қайталап қан сынамасын алу 
жөнінде  №1 нұсқама толтырып, округтің ветеринариялық 
пункт мамандары  күнтүзбелік 15-20 күн ішінде қайталап 
қан сынамасын  алады. Осы уақыт аралығында күдікті 
мал басқа малдардан оқшауланып жеке ұсталады.  Қан 
сынамасының  нәтиже теріс болған жағдайда, оқшауланған 
малдар қайтадан табынға немесе отарға қосылады, оң  
немесе күдікті болса қайта өңдеу орнына өткізіледі. Қайта 
өңдеу орынында сойылған малдардан (титрі жоғары, 
клиникалық белгілері бар, топтастырылған малдардың 
ішінен анықталғандардан) ветеринариялық станция ма-
мандары биологиялық материал алып,  полимеразды 
тізбектік реакциясымен   табынның (отардың) зақымдалу 
жағдайын анықтау үшін мемлекеттік зертханаға жіберіледі.

Полимеразды тізбектік реакциясының   қорытындысымен 
оң нәтиже алған кезде, аула, шаруа қожалығы немесе 
басқадай құрылым аумағы  аурудан қолайсыз ошақ деп та-
нылады.  Аудандық ветеринариялық станция  мамандары 
мал иелерінің қатысуымен  эпизоотиялық талдау жасай-
ды, ошақтың аумағын, ошақтағы ауруға бейім малдардың 
санын,  қора-жайдың, алаңдардың аумағына анықтау 
жүргізеді. Белгіленген тәртіппен құжаттар топтамасы 
аудандық бас мемлекеттік ветеринариялық санитариялық 
инспекторға ұсынылады.   Кейіннен  шектеу шарала-
ры енгізіліп, тиісті айықтыру  жұмыстары жүргізіледі. 
Мал иелеріне  айықтыру аяқталғанға дейін малдарды 
шығаруға, бөтен жерден мал кіргізуге, сатуға, союға тый-
ым салынады  оған  мал иелері тікелей жауапты болады. 
Сауықтыруға қойылған мал басы өлген немесе басқадай 
шығын болған жағдайларда жерегілікті жердегі ветерина-
рия мамандарға  хабарлап, анықтау жұмысы жүргізіледі 
тиісті құжаттар толтырылады.. Сауықтыруға қойылған 
мал бастары жергілікті әкімшілік белгілеп берген жерге 
бағуға, суғаруға,  қора жайдың тазалығын қамтамасыз ету-
ге,  сонымен қатар айықтырумен айналысатын ветеринар 
мамандарға тұрақты түрде  жәрдем көрсетуге міндетті. 

 Ал қосымша тексеру қортындысымен теріс нәтиже 
алынған жағдайда күнтүзбелік 15-20 күн аралығында 
қан  алынып,  2 рет теріс нәтижеге қол жеткізгенге дейін, 
қосымша  зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Мемлекеттік 
ветсан. инспектор берген  нұсқама талаптарына 
міндетті түрде   мал тұрған қора жайға, ашық алаңдарға  
механикалық тазалық жұмыстарын жүргізіп, мал иесі 
есебінен  дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
жұмыстарын атқарады. ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясы,жергілкті жерлердегі ветеринар 
мамандармен  осы аурудың шығу себептері, жұмыс ба-
рысында орын алып отырған кемшіліктер, оны қалпына 
келтіру  бойынша ұдайы талдау жүргізіп отырады, кейінгі 
2020 - 2021 жылдар аралығында  көрсеткіш төмендегідей: 

2020 жылы 102 288 бас мүйізді ірі қара және 382 959 
бас ұсақ мүйізді малдарын бруцеллез ауруына  тексе-
ру жоспарланып, жос-пар толық орындалды, тексеру 
нәтижесімен  122 мүйізді ірі қара  және 138 бас ұсақ мүйізді 
малдан бруцеллез  анықталса, 2021 жылы  125 106 бас 
мүйізді ірі қара және 445 778 бас ұсақ мүйізді малдарын 
тексеру жоспарланып, жоспар толық орындалды,  тексеру 
нәтижесімен 108 мүйізді ірі қара  және 106 бас ұсақ мүйізді 
малдан бруцеллез ауруы анықталды.  2021 жылы  ауырған 
мал  МІҚ- 14 басқа, ҰММ-32 басқа азайған.

МІҚ  бруцеллезі 2020 жылмен салыстырғанда 2021 
жылы Ойтоған а/о - 8 басқа, Қарасу а/о - 8 басқа, Матай  
а/о - 4 басқа көбейген, ал ҰММ арасында ауру Ойтоған 
а/о - 18 басқа, Қарашілік а/округі – 12 басқа, Суықсай а/
округі – 11 басқа көбейгендігі байқалуда. Көрсеткіштің 
өсуі бәрімізді ойландыруы тиіс. Кейінгі  жылдары  мал 
дәрігерлерінің  алдын алу шараларын сапалы уақтылы 
атқарумен  МІҚ, ҰММ бруцеллезі  Жаңалық, Арасан а/
округтерінде  мүлдем тіркелмеді.

Құрметті аудан тұрғындары, өздеріңізбен бірлесіп 
ауданның ветеринария қызметтінің жылма-жыл  жүргізіп 
отырған мониторинг негізінде, бруцеллез ауруының 

шығуының негізгі себептерін  көрсете кетуді жөн көрдік.
1. Ауданда тексеруге жоспарланған малдарда бруцел-

лез ауруының  негізінен созылмалы түрде өтуі салдары-
нан ауруға тән клиникалық белгілердің білінбеуі;

2. Мал иелері тарапынан  ұдайы сұрыптау 
жұмыстарының жүргізілмеуі,  себебі үлкен жастағы  мал-
дар жасырын  ауруды таратушы  болуы мүмкін;

3. Малдардан қан  толық алынбай, ауру мал  дер кезінде 
анықталмай  малдарға қатынас арқылы  жұғуы;

4. Малдың қозғалысын бақылау жұмысының өте 
қиындығы, аулаға келген малдарды мал иелері уақытында 
айтпауы , ол қан алу барысында ғана анықталып жатады;

5. Аулада   ауруға бейім малдардың  есебінің болмауы, 
сырғаланбай, ауладағы сырғасы жоқ малдардан қан алын-
бай, қалып жатуы;

6. Жоспарлы уақытта  тіркеудегі барлық  малдардан  1 
рет қан алу жұмысы 6 айлықпен  аяқталуы тиіс болса, ол 
шамадан тыс созылады,  және  2 рет қан алу жұмысының 
уақтылы басталмауы;

7. Аурудың шығу себептерінің толық талданбауы, 
жұғуы жолдарының жан-жақты қаралмауы, жұғу көздерінің 
анықталмауы;

8. Аудан халқына ауыл шаруашылық малдарын күтіп 
бағу туралы, бруцеллез ауруының алдын-алу бойын-
ша, аурудан сақтануы жолдары  жөніндегі үгіт-насихат 
жұмысының аздығы;

9. Бруцеллез болып анықталған малдарды,  сау малдан 
дереу оқшауланбауы, әр түрлі себептермен  белгіленген  
уақытта  қайта өңдеу орнына өткізілмеуі;

10. Мал тұрған қора-жайлар мен аулаларда 
механикалық тазарту, залалсыздандыру, жазғы санацияға 
қою жұмыстарының  нашар немесе мүлдем  жүргізілмеуі;

11. Мал шаруашылығымен айналысатын жеке және 
заңды тұлғалардың ветеринар мамандарға  өз қызметтік 
міндеттерін орындауға жәрдем көрсетпеуі;

12. Бруцеллез ауруын таратушы  отардағы иттерден  
қан алу жұмыстарының  уақтылы атқарылмауы

13. Жазғы жайылымдарға малдарды топтастырып бағу 
кезінде малдарда тиісті тасымалдау құжаттарының бол-
мауы,  мал қосылған жерлердегі  ветеринариялық пункт 
меңгерушілері  округ тұрғындарына тиісті малдардан ғана 
қан алып,  сол жердегі басқа  округ тұрғындарына тиесілі  
малдардан қан алмай, өз округтің мамандары келіп алады 
деген уәжбен қалтырып кетуі;

14. Жергілікті бюджеттен ауру малға төленетін төлем 
ақы мөлшерінің аз болуына орай,  мал иелері әр түрлі 
әрекетерге (өлді, жоғалды, табылмады),  барып, ауру мал-
ды жасырып, қайта өңдеу орнына өткізбей, аурудың тара-
луына жол берілуі;

15. Ауылшаруашылық малдарының жасына, жынысы-
на қарай топтастырылмауы, малдардың түрлеріне қарай 
жеке бағылмауы, еркек малдардың пішілмеуі;

16. Ауру көздері болып табылатын кеміргіштер, 
жәндіктерге қарсы дератизация, дезинсекция 
жұмыстарының мүлдем жүргізілмеуі;

17. Бруцеллез қоздырғышының  қорша-ған ортада 
біршама уақыт  сақталуы салдарынан, сау малдарға жұғу 
қауіпінің  ұдайы  туындауы; 

18. Мал иелерінің тарапынан іш тастау, өлі туған 
төлдердің тіркелуі жағдайлары туралы ветеринариялық 
мамандарға уақтылы  айтпай, ол малдарды бөлектеу 
жұмыстарын жүргізбеу салдарынан  ауру сау малдарға 
қатыныс арқылы берілуі;

19. Мал төлдету науқаны   кезеңдерінде 
ветеринариялық- санитариялық талаптардың сақталмауы.

20. Басқа аудандардан, облыстардан  келген мал-
дарды аула иелері айтпау салдарынан  уақытылы 
профилактикалық бақылауға қойылмауы, немесе 
карантиндік шаралар атқарылмауы  осының салдарынан  
бруцеллезге қан алып тексеру уақытының созылуы;  т,б 
жағдайлар;

Бруцеллез ауруының алдын-алу 
шаралары:
- Аула иелері, шаруа қожалығы,  басқадай құрылым 

басшылары тұрақты малдың есебін жүргізу, осы мақсатта 
бірдейлендіруді қамтамасыз ету; 

- Диагностикалық іс - шараларды уақытылы жүргізу қан 
алу жұмысымен ауруға бейім  мал басын толық қамту, 
жеке аула және шаруа қожалығы, басқа құрылымдардағы  
жануарлардың барлығынан 1 мезетте қан алу; 

-  Көктемгі қан алу уақытымен, күзгі қан алу уақытының 

аралығын сақтау, яғни 6 айлық мерзімді;
- Малдарды басқа жергелерге қосу кезінде алдын-ала 

қан алынып, тазалығын анықтау және малды қосатын 
жерлердегі малдардың тазалығына назар аудару, та-
сымалдауды округтің ветпункт меңгерушісі беретін №1 
үлгідегі ветеринариялық анықтамамен жеткізу;

- Бруцеллезбен ауырған малды, сау малдан дер 
кезінде бөлек оқшаулап, қайта өңдеу орындарына 
уақытылы өткізу;

-  Ауыл шаруашылық жануарлары  арасында іш тастау 
немесе өлі туған төлді көрген мезетте,  а/округ ветпункт 
мамандарына хабарлап отыру;

- Ауданға тиесілі емес басқа жақтан (ауданнан, об-
лыстан, шетелден) ауыл шаруашылық жануарларын 
әкелгендігі жөнінде уақытылы а/округ ветпункт маманда-
рына хабарлау; 

- Сырттан келген ауыл шаруашылық жануарларын  ка-
рантинге қою және тиісті жұмыстарды атқару сол сияқты   
профилактикалық бақылауға қою;

-   Мал төлдету науқаны   кезеңдерінде ветеринариялық 
- санитариялық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;

- Эпизоотиялық тізбені жою мақсатында, жаз айларын-
да  малдарды жазғы жайылымға шығару;

- Мал тұрған орындар, қора-жайларға үнемі 
механикалық тазарту және дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация жұмыстарын жүргізіп отыру;

-  Тұрақты түрде ветеринар мамандарға өз қызметтік 
міндеттерін орындауға жәрдем көрсету;

Құрметті аудан тұрғындары!
Адам мен жануарға ортақ бруцеллез  ауруымен 

күрес баршамыздың міндетіміз болып табылады.  
Қолданыстағы  аурумен күрес жөніндегі ереже талапта-
рын толық орындаған жағдайда,  ауру мал санын азай-
тып, ауданнның эпизоотиялық тұрақтылығын сақтауға 
мүмкіншілік туады, баршамызға сапалы өнім ұсынылып, 
мал басының өсуіне  қолайлы жағдай қалыптасады. Ен-
деше  баршамыз  Ереже  талаптарын орындайық

Жоғарыда аталған ауруға қарсы жоспарлы 
диагностикалық жұмыстарды жүргізу, сонымен қатар 
атқарылатын ветеринариялық егу, тексеру  ауру 
түрлеріне байланысты мал басын толық қамтамасыз 
ету үшін,   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2014 жылғы 30 маусымдағы №16-07/332 
бұйрығы негізінде эпизоотиялық бірлік негізінде 
есептеліп, бекітіліп жоспарланады.  

 Эпизоотиялық бірлік дегеніміз -жануарлар топта-
ры бір орында орналасу бір өрісте, жайылымда және 
басқа орындарда немесе бір басқаруда тұру топ, табын, 
отар, шаруашылық жүргізуші субъекті және басқа жану-
арлар топтары себебінен аурулар қоздырғыштарының 
әсер ету тәуекеліне ұшырау ықтималдылығы бірдей, 
эпизоотиялық байланыстағы жануарлардың тобы. 
Эпизоотиялық бірлік төмендегі  шараларға негізделген:

1) бір орында орналасу бір өрісте, жайлауда, жайы-
лымда, мал жаю орнында, үй-жайда, шаруашылық 
жүргізуші субъектіде және басқа орындарда немесе бір 
басқаруда тұру себебінен аурулар қоздырғыштарының 
әсер ету тәуекеліне ұшырау ықтималдылығы бірдей, 
эпизоотиялық байланыстағы жануарлардың тобы 
(эпизоотиялық байланыс әртүрлі болуы және ауру 
қоздырғышының биологиялық қасиетіне (жұқтырғыштық, 
инфективтілік, контагиозділік, вируленттілік), оның берілу 
механизміне (берілу факторлары және тасығыштар), әр 
түрлі жануарлардың сезімталдығына байланысты болуы 
мүмкін);

2) эпизоотиялық байланысы бар (ортақ жайылым-
дар, мал жаю орындары, мал өткізгіштер мен тікелей 
және тікелей емес (сыртқы ортадағы заттар арқылы) 
байланыстағы басқа да орындар) бір елді мекеннің 
тұрғындарына тиесілі жануарлардың тобына;

3) күтіп - бағу үшін бір жабдық және мүкәммал пайда-
ланылатын жануарлар тобына;

Жануарлардың топтарын эпизоотиялық бірліктерін 
қалыптастыру немесе тарату, сондай-ақ ондағы жану-
арлар басы көбею немесе азаю туралы ақпарат тиісті 
округтің вет мамандарымен мал иелерінен алынған де-
ректер, мәліметтер болып табылады.

Барлық жүргізілетін ветеринариялық диагностикалық 
және профилактикалық, энзоотиялық  іс-шаралар 
эпизоотиялық бірлік саны мен мал саны негізінде, 
жоспарланатынын айтып эпизоотиялық бірлікті есеп-
теуге жете мән беріп, малдардың қозғалысына ұдайы 
бақылауда ұстайық. 

Дияс ТЫНЫСБАЕВ,                                                              
ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық 

инспекциясының жетекші маманы, мемлекеттік 
ветеринариялық- санитариялық инспекторы.                  

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК 
ИСХОДЯЩИЙ НОМЕР ПИСЬМА       "____" ____________20___ года
Кому: Аксуский районный  маслихат
от ____________ФИО
БИН: ___________, юридический адрес:, улица _______дом
  Предложение 
о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета 
Аксуского района 
_________________________________________________________________,
(наименование некоммерческой организации)
____________________________________________________________________
Зарегистрированной и (или) осуществляющей свою деятельность на территории Аксуского района, юридический 

адрес: 
___________________________________________________________________
Целью деятельности, которой является __________________________________
______________________________________________________,
Просит рассмотреть кандидатуру _______________________________________,
                                                                                            (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________,
должность (или иной статус)
для выдвижения в состав Общественного совета Аксуского района.
Соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к члену  Общественного совета статьей 10 Закона Респу-

блики Казахстан «Об общественных советах», подтверждаем. 
Прилагаем следующие документы:
1) удостоверение личности;
2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических 

данных;
3) справка о наличии либо отсутствии судимости;
4) справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связан-

ных с употреблением психоактивных веществ.
Кандидат в члены Общественного совета представляет справки, предусмотренные подпунктами 3) и 4) части пер-

вой пункта 2 статьи 10 Закона, самостоятельно или посредством письменного согласия на истребование указанных 
справок государственным органом, с участием которого образуется Общественный совет, из информационных систем.

Сведения о профессиональной и (или) иной деятельности кандидатуры с указанием автобиографических данных 
(в том числе следует указать: адрес регистрации по месту жительства, дату рождения, приложить копию документа, 
удостоверяющего его личность.

Заявление кандидатуры о согласии на участие в выдвижении, прилагается. 
 «___»__________20____ г.
_________________   ___________________       _____________________
(должность)                                   (подпись)                               (расшифровка подписи)
          
              МП

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
Приложение к предложению о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета Аксуского района
Согласие на выдвижение кандидатуры в состав Общественного Совета 
Аксуского района
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
«___» _____________ ________ года рождения, удостоверение личности №_________________, вы-

дано (кем)___________ «___»____________ ____ года,   зарегистрированный (проживающий) по адресу: 
__________________________

__________________________________________________________________,  
даю свое согласие на выдвижение своей кандидатуры в состав Общественного совета Аксуского района
Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен с положениями Закона Республики Казахстан от 2 ноября 

2015 года «Об общественных советах»  (далее - Закон) и обязуюсь соблюдать его требования.

Соответствие требованиям, предъявляемым к кандидату в члены Общественного совета статьей 10 Закона, под-
тверждаю (документы прилагаются) или даю своё письменное согласие на запрос данных сведений (нужное подчер-
кнуть).

«___» ________ 20_____ г.     ________________      _____________________
                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи)

ҮЛГІ 
РЕСМИ БЛАНК
ХАТТЫҢ ШЫҒЫС НӨМІРІ "____" ____________20___ жылы
Кімге: Ақсу аудандық мәслихаты
 ____________ аты жөні әкесінің аты
БСН: ___________, заңды мекен-жайы:, көше _______үй

 Ұсыныс
Ақсу аудандық
Қоғамдық кеңестің құрамына кандидатураны ұсыну туралы
_________________________________________________________________,
(коммерциялық емес ұйымның атауы)
____________________________________________________________________

Ақсу ауданының аумағында тіркелген және (немесе) өз қызметін жүзеге асыратын заңды мекенжайы: 
___________________________________________________________________

Болып табылатын қызметтің мақсаты __________________________________

Кандидатураны қарауды сұрайды _______________________________________,
                                                                                            (тегі, аты, әкесінің аты,
____________________________________________________________________,
лауазымы (немесе басқа мәртебесі)
Ақсу ауданы Қоғамдық кеңесінің құрамына ұсыну үшін.
Кандидаттың "қоғамдық кеңестер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабында Қоғамдық кеңес мүшесіне 
қойылатын талаптарға сәйкестігін растаймыз. 
Келесі құжаттарды қоса береміз:
1) жеке куәлік;
2) кандидаттың өмірбаян деректерін көрсете отырып, кәсіптік және (немесе) қоғамдық қызметі туралы мәліметтер;
3) соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама;
4) психикалық, мінез-құлықтық бұзылулардың (аурулардың), оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды 
қолдануға байланысты бұзылулардың болуы немесе болмауы туралы анықтама.
Қоғамдық кеңес мүшелігіне Кандидат Заңның 10-бабы 2-тармағы бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында 
көзделген анықтамаларды өз бетінше немесе қатысуымен Қоғамдық кеңес құрылатын мемлекеттік органның 
ақпараттық жүйелерден көрсетілген анықтамаларды талап етуіне жазбаша келісім арқылы ұсынады.
Кандидатураның кәсіптік және (немесе) өзге де қызметі туралы мәліметтер өмірбаян деректерін көрсете отырып 
(оның ішінде: тұрғылықты жері бойынша тіркелген мекенжайын, туған күнін көрсету, оның жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесін қоса беру қажет) ұсынылады. Кандидатураға қатысуға келісімі туралы кандидатураның өтініші 
қоса беріледі.
 «___»__________20____ ж.
_________________   ___________________       _____________________
(лауазымы)                                   (қолы)                               (Қолтаңбаның толық жазылуы)
          
              МП

ҮЛГІ 
Ақсу аудандық Қоғамдық кеңесінің құрамына кандидатураны ұсыну туралы ұсынысқа қосымша
Ақсу аудандық
Қоғамдық кеңестің құрамына кандидатураны ұсынуға келісім беру

Мен, __________________________________________________________,
(тегі, аты, әкесінің аты)
«___» _____________ ________ туған жылы, жеке куәлігі №_________________, берілді (кім)___________ 
«___»____________ ____ жылы,   мекен-жайы бойынша тіркелген (тұратын): __________________________
__________________________________________________________________,  

Ақсу аудандық Қоғамдық кеңесінің құрамына өз кандидатурасын ұсынуға өз келісімімді беремін
Осы өтінішпен мен "қоғамдық кеңестер туралы" 2015 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан 
әрі - заң) ережелерімен танысқанымды растаймын және оның талаптарын сақтауға міндеттенемін.
Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидатқа қойылатын талаптардың Заңның 10-бабында сәйкестігін растаймын (құжаттар 
қоса беріледі) немесе осы мәліметтерді сұратуға өзінің жазбаша келісімін беремін (қажетінің асты сызылсын).

«___» ________ 20_____ ж.     ________________      _____________________
                                                 (қолы)                         (қолтаңбаның толық жазылуы)
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Ақсу ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімімен 2021-2022 оқу 
жылында ҚР ҚР ТЖМ М.Ғабдуллин 
атындағы азаматтық қорғау ака-
демиясына үміткерлерді дайын-
дау мақсатында аудандағы жал-
пы орта білім беретін мектебі 
және мектеп-гимназиясына үгіт-
насихат жұмыстары жүргізілуде. 
ҚР ТЖМ ТЖМ М.Ғабдуллин 
атындағы азаматтық қорғау ака-
демиясы Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар Министрлігінің 
бөлімшелері үшін жоғары білімді 
мамандар дайындауды жүзеге 
асырады. Институтқа ҰБТ табы-
сты тапсырған орта білімді (2022 
жылғы мектеп түлектері) немесе 
орта кәсіптік білімі бар, денсаулығы 
бойынша әскери қызметке 
және оқуға жарамды Қазақстан 
Республикасының азаматтары 
қабылданады.      

ТЖМ М.Ғабдуллин атындағы 
азаматтық қорғау академиясы-
на іріктеуден үздік өткендер Ре-
сей және Беларусь Республикасы 

 ҚР ТЖМ М.Ғабдуллин атындағы 
азаматтық қорғау академиясына 
2022 жылғы түлектерді оқуға 

қабылдайды
ТЖМ бейімді жоғары оқу орында-
рына түсуіне мүмкіндігі бар. Инсти-
тут түлектеріне азаматтық қорғау 
лейтенанты арнайы атағы беріледі, 
ЖОО бітіргеннен кейін Қазақстан 
Республикасы ТЖ Министрлігінің 
барлық аумақтық бөлімшелеріндегі 
жұмыс орынымен қамтамасыз 
етіледі. Оқу мерзімі ҚР Қарулы 
күштер қатарындағы қызмет ретінде 
есептеледі.

Институтқа қабылдау ҚР Білім 
және Ғылым  Министрлігінің Ұлттық 
тестілеу орталығы дайындаған тех-
нология бойынша өткізілген ұлттық 
бірыңғай тестілеу қорытындысы 
негізінде берілген сертификат балы-
на сәйкес жүргізіледі. 

Бұрынғы орта білім алған 
түлектерге бастауыш және орта 
кәсіптік білім беретін оқу орында-
ры түлектерімен кешенді тестілеу, 
институттың өзінде өткізіледі. ҰБТ 
төмендегі пәндер бойынша өткізіледі:

- Математика-салалық және Физи-
ка;

- Үміткерлерге қойылатын та-

лаптар: жақсы үлгерім, дұрыс-
оң мінездеме, әскери қызметке 
жарамдылығы, бойы -165 см-ден 
кем болмауы, математика және 
физика пәндерінен жылдыққа 
шығарылған бағасы 4-тен кем бол-
мауы шарт.

Оқуға үміткерлер ҚР ТЖМ 
М.Ғабдуллин атындағы 
азаматтық қорғау академия-
сы әскери - дәрігерлік комис-
сиясы арнайы ұйымдастырған 
қосымша медициналық 
және психофизиологиялық 
куәландырудан өтеді және дене 
тәрбиесі дайындығынан саралап 
жіктеу сынағын тапсырады.   

Ресімдеу мәселесі бойын-
ша Жансүгіров ауылы, Пушкина 
көшесі №4 Ақсу ауданы Төтенше 
жағдайлар бөлімі  2-13-86 немесе 
Талдықорған қаласы, Ш. Уалиханов 
көшесі №179,  Тел. / факс (7282)  22-
15-67 кадр саясаты бөлімі 

Мади БАЗАРБАЕВ,
 аудандық ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау аға лейтенанты.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС - БАСТЫ МІНДЕТ
Адамзатқа ертеден таныс сы-

байлас жемқорлық заман мен бірге 
өсіп - өркендеген, небір тегеруінді 
қарсылықтарға  төтеп беріп, қайдан  
мол қаражат  пайда болса, сол жер-
ге тамыр жайып, бүгінге дейін жой-
ылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. 
Кез келген өркениетті  қоғам үшін  
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең 
өзекті сұрақтары болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың  бастамасы. Ол 
жетістіктерді жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке, қауіп - 
қатер әкелетін індет. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасы   
мемлекеттік саясатының  негізгі 
басымдылықтарының бірі – осы 
зұлымдықпен  күресу болып 
отыр. Кез келген азамат төтенше 
жағдайлар бөлім қызметкерлерінің 
заңсыз әрекеттеріне қарсы Ақсу ау-
даны Төтенше жағдайлар бөлімінің 
8 (72832) 2-13-86 сенім телефонына 
хабарласа алатынын ескертеміз.

құқықты түсіндіру жұмысының 
деңгейі мен сапасын арттыру 
керектігінің маңызы зор. Халық 
өздерінің құқықтарын, өздеріне 
қарсы қандай да бір құқыққа қайшы 
іс-әрекет жасалған жағдайда қандай 
іс-қимыл қолдану керектігінің нақты 
жолдарын толық білулері қажет. 

Конституциялық тәртіпті қорғау,  
жемқорлықпен күрес аясында тиімді, 
бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат 
жүргізу, мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салаларын-
да сыбайлас жемқорлық пен оның 
көріністері деңгейін төмендету, 
қоғамның мемлекетке және оның 
институттарына сенімін нығайту 
бүгінгі күндегі басты мақсат болып 
табылады.

 А.ҚАРИЯНОВ,
Суықсай ауылдық мәдениет 

үйінің музыка жетекшісі.  

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
Қазіргі кезде сыбайлас  

жемқорлық  әлемнің кез - келген 
елінде оның саяси дамуына байла-
ныссыз, оның ішінде Қазақстанда 
да, әлеуметтік құбылыс ретінде  
өмірін  жалғастырып келеді, 
ол тек ауқымдылығымен ғана 
ерекшеленеді. Жемқорлық 
әлеуметтік - экономикалық даму 
үдерісін, нарықтық экономиканың 
құрылуын, инвестициялар тарту 
процесін тежейді. Демократиялық 
мемлекеттің саяси және қоғамдық 
институттарына кері әсерін тигізеді, 
елдің болашақ дамуына елеулі 
қауіп төндіреді. Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі сыбай-
лас жемқорлықпен күрес болып 
табылады. Яғни, осы келеңсіз 
құбылыспен күресу барша халықтың 
алдында тұрған ортақ мәселе 
екені айқын.«Тура биде туған жоқ, 
туғанды биде иман жоқ» деп қара 
қылды қақ жарып, турасын ай-
тып, әділдікке жүгінген қаймана 
халықтың ұрпағы бүгінгідей өз ал-
дына ел болып, еңсесі биік дамыған 
мемелекеттердің қатарына жетуді 
көздеп отырған шақта сол адами 
қалып - парасат биігінен көрінуге 
тиіспіз.

Сонымен қатар жемқорлықпен 
пәрменді күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын жоятын, 

Құттықтаймыз!
Жансүгіров ауылының тұрғыны, 

сүйікті анамыз, ақылшы апа-
мыз СТАМБЕКОВА ТОРҒЫН 
САТЫБАЛДЫҚЫЗЫ 2 ақпанда 
63 жасқа толған туған күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз.

Өз бақытын, қуанышын өзі өмірге 
әкелген перзенттерінің қылығынан, 
қызығынан іздейтін аяулы Анамыз! 
Сізге әлемдегі бар жақсы тілекті 
үйіп-төксекте де аз. Алла сізге ең 
алдымен мықты денсаулық берсін! 

Әрқашан әкеміз Арғынмен 
бірге бақытты ғұмыр кешіп,  
жүзіңізден мейірім нышаны кет-
пей, айналаңызға нұрыңызды ша-
шып, Аналық бақытқа кенеліп жүре 
беріңіз!
Анаға ән арнамаған сазгер, жыр 

арнамаған ақын жоқ шығар?! Өмір 
сыйлаған жанға деген құрметін 
қазақ әркез өлеңмен өрнектеген. 
Төмендегі өлең жолдары Анамызға 
арналады.
Шыдаумен өмір-жолда сынақтарға,
Тырыстың отау жүгін құлатпауға.
Жалғадың өз ұлтыңның 
                                       ұрпақтарын,
Пәниде бұдан асқақ 
                                мұрат бар ма?!
Перзентке арнадың да танымыңды,
Болмаса дедің соның әні мұңды.
Жұртыңның бойға сіңген қасиетімен
Ұрпаққа бердің текті тәліміңді.
Әрдайым берсін дейсің 
                                         елге тыным,
Заманның құбылса да келбеті мың.

Тараған ұрпағыңнан 
                                  ұрпақты ойлап,
Тілейсің татулығын әулетіңнің.
Сен асылсың, жауһарымсың, 
                                                   жаһұтым,
Өзіңмен бір, тек өзіңмен бақытым.
Алла берген ұл - қызыңды 
                                            қызықтап,
Тарқамасын еш уақытта бақытың. 

ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: 
жұбайы – Арғын, ұлдары 

– келіндері, қыздары – 
күйеубалалары және немерелері.

Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасарының 2022 жылғы 01.02.2022-
ғы №21-13-21-02/56-и шығыс хатына сәйкес, «2022 жылы болуы мүмкін 
қар көшкініне, су тасқынына, су басуларға, сырғымаға, селдің жүруіне 
дайындық және тұрғындардың, шаруашылықжүргізу объектілерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және болуы мүмкін зиянды төмендету ша-
ралары туралы орындау  мақсатында Ақсу ТЖБ мен аудандық жергілікті 
атқарушы органдарымен бірлесе  бірнеше  су тасқынына  алдын алу іс-
шара жүргізулуде. 

Мысалы, оның ішінде Ақсу аудан аумағындағы ауылдық округ-
терде орналасқан барлық су шаруашылық құрылыстар (ГТС) есеп-
ке алып, су тасқынына аса бейім аумақтар мен су айдындары тексе-
ру ұйымдастырылды.Сонымен бірге елді мекендердегі арық, канал, 
гидротехникалық құрылғылар, су ағызу арналары аралау ұйымдастырыл-
ды, су тасқынына болуы мүмкін немесе басқа да шұғыл жасалатын 
инженерлік қорғау жұмыстарының орындалуы туралы, құжатарын  ауылдық 
округ әкімдерімен тапсырылуда. Осыған байланысты Ақсу ауданының 
Төтенше жағдайлар бөлімі су тасқынына, су басуларға, дайындау және  
тасқын суды апатсыз өткізу мақсатында Сіздерге осы мерзімге бастап 
су ағызу арналары тазалау және басқа да қажеттілік инженерлік қорғау 
жұмыстары жүргізу керек екендігін ескертеді.

Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ,
 аудандық Төтенше жағдайлар бөлімінің

аға инженері, азаматтық қорғау аға лейтенанты.                              

Су тасқынының алдын алу

Қазақ тілім – ғажап күнім, 
                                          әр күнім,
Дана тілім мақтан тұтам 
                                       барлығын.
Ана тілім – көркем тілім, 
                                          ардағым,
Бар асылым – өзіңе жыр 
                                         арнадым.

Қазағымның әр сөзінен 
                                        бал тамған,
Естіген жан таңырқаған, 
                                       тамсанған.
Біздің елде туып – өскен 
                                      сан ұлттар,
Біздің ана тілімізде ән салған.

Тілім барда - биіктерге өрлегем,
Ана тілім бесігімді тербеген.
Мен қазақпын – «Отан» деген 
                                           ұғымды,
«Тіл» дейтұғұн Ұлы сөзбен 
                                         тең көрем.

Тілі мықты, діні мықты ел жеңеді,
Ана тілдің мәртебесі - керегі.
«Ел» менен «Тіл» егіз ұғым
                                         мен үшін,
Тілі өшкен ел бірге өшеді себебі.

Ермек ЕРАЛИН,
Ақсу политехникалық 
колледжінің студенті.

Қазақ тілім
ТҰСАУКЕСЕР

Елбасымыз атап айтқандай, 
«Сыбайлас жемқорлықпен қүрес 
қылмыскерлерді  жазалау жөніндегі 
табанды шаралар ғана емес, бұл 
мемлекет пен қоғамның  күнделікті  
жұмысының тұтас кешені». 
Сол себепті, әрбір Қазақстан 
Республикасының азаматты сы-
байлас жемқорлыққа жол бермеуге 
міндетті. 

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
  аудандық Төтенше жағдайлар 

бөлімінің бастығы, 
азаматтық қорғау майоры.

мұғалім. Қазіргі таңда зей-
неткер ұстаз. Біз апайымызға 
мықты денсаулық, өмір жасы 
ұзақ, балаларының, немере 
– шөберелерінің ортасында 
күліп – ойнап, қызықтарына 
тоймай, жасыңыз 100-ге толып, 
ортамызда аман – есен жүре 
беруіңізге тілектеспіз.

Біз Сізге барлық жақсылықты 
тілейміз. Сізді мақтан тұтамыз. 
Туған күніңізбен шын жүректен 
құттықтай отырып, мына өлең 
шумақтарын жолдаймыз.
Жұмағали әулетінің ақ моншағы,
Өзіңіз жасап жүрген жақсы ортаны.
Талай жыл білім үшін еңбек етіп,
Болдыңыз бір ауданның 
                                   Бақшолпаны.
Мерейлі 75 жас құтты болсын,
Тағы бір қуаныштың атқан таңы.
Тек қана жақсылыққа 
                                 жайылсыншы,
Ақ әженің ақ пейіл дастарханы.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: 
Жұмағали әулеті, 

бауырлары – келіндері, 
сіңлілері – күйеубалалары.    

Құрметті де қымбатты, сүйікті 
апайымыз, әпкеміз, ақылшымыз 
НҰРДИЛДИНА БАҚШОЛПАН 
ЖҰМАҒАЛИҚЫЗЫ 2 ақпанда 
мерейлі 75 жасқа толды. 
Өзінің саналы ғұмырын білім 
саласына жұмсаған ардақты 

***


