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 Адам көңілінің шаттыққа бөлеп, жүрегіне 
ерекше жылулық сыйлайтын мерекелердің 
бірі - Жаңа жыл. Жаңа жыл әлем 
халықтары үшін ортақ мереке. Жақындаған 
сайын қоршаған ортада өзгерістер болып 
жатқандай көрінеді. Құдды күллі әлем 
ертегі әлеміне саяхат жасайтындай. Бұл 
мерекені әсіресе, балалар жүрегімен, 
тілегімен тосады. Балалар Аяз Атаға сенеді 
және сыйлықтар күтеді. 

Қайырымдылық - адамның асыл 
қасиеттерінің бірі. Кісінің айналасындағы 
адамдарға деген ықыласы мен көмегін 
адамгершілік қарым - қатынастарын 
білдіреді.

Келе жатқан Барыс жылы ауданымыздың 
ірі кәсіпкері «Амина» мейрамханасының 
иесі  Жанабатыров  Бидахмет мырза ау-
дан бойынша көп балалы отбасыларға, 
мүгедек балаларға 225 (екі жүз жиырма 
бес) жаңа жылдық сыйлық беріп отыр, міне, 
нағыз мейірімді, балаларды жақсы көретін 
жомарт  Аяз Ата деп Бидахмет мырза-
ны айтуға болады. "Бір бала қуанса, мың 
періште қуанады",-деген сөз осы азамат 
үшін арналғандай. Ауданымызда осындай 
мейірімді, жомарт жандар қатары көбеюде. 

Ақсу ауданында «Ақжол» партиясының 
сенімді өкілі Жакупов Әділхан  үйден арнау-
лы әлеуметтік қызмет алып жүрген 10 (он) 
мүгедек балаға жаңа жылдық сыйлықтар 
табыстады. "Молықбай" атындағы 
мәдениет үйінің директоры Досмұханбетов 
Асхат Сейденұлы және мәдениет үйінің 
қызметкері, аудандық мәслихаттың депу-
таты Елубаева Арда Шегеқызы осы аза-
маттар әр мерекеде мүгедек балаларға 
іс-шара өткізіп, мәдениет бөлімінен 
сыйлықтар береді. Биылғы Жаңа жыл 
қарсаңында аудан орталығында тұратын 
мүгедек балалардың үйлеріне барып, Жаңа 
жылдық сый - сияпаттарын өз қолдарымен 
табыстады.

Жаңа жыл жақсылық пен қуанышқа толы 
болып, армандарымыз іске асатын мезгіл 
деп қабылдаймыз. Келе жатқан Жаңа жыл 
әр отбасына тек қуаныш сыйласын.

Қайрат БЕКБАЛАНОВ,
жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімінің басшысы. 

Әр бала Жаңа жыл мейрамын үмітпен 
қарсы алады, жақсы тілектер күтеді. Сәби 
жүрек пен періште көңілдер есте қаларлықтай 
сыйлықтар мен жақсы лебіздерді аңсайды. 
Ертегідегі кейіпкерлер бейнесіне еніп, қиял - 
ғажайып әлеміне саяхат жасағандай болады. 
Балалық шақтың балдай тәтті елесі сонымен 
де мәнді шығар. Сөздің қысқасы бұл мейрам-
ды балалар асыға күтеді.

«Ақын Сара» атындағы мәдениет үйінде 
жыл сайын дәстүр бойынша аудан әкімінің 
қайырымдылық шыршасы өткізіледі. 
Бұл дәстүр биыл да жалғасын тауып, 
осы мерекелік шараның куәгері болып, 
балғындар қуанышына ортақтасып қайттық.

Балаларға арналған қуанышты шара 
карантиндік талаптарды сақтай оты-
рып өткізілсе де, осы шараға қатысқан 
бүлдіршіндер үшін ең қуанышты күн бол-
ды. Биылғы шара Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығымен тұспа - тұс келгендіктен 
жылдағыдан да ерекше болғандай әсер 
қалдырды. 

Мерекеде қуанышқа кенелген 
оқушылардың, олардың ата - аналарының 
аудан басшыларына айтқан алғысынан - ақ  
мейрімнің шуағына шомылған балалардың 
жанарынан болашаққа деген сенім мен 
үміттің ұшқынын аңғардық. 

Кеш барысында аудандағы барлық мек-
тептерден шақырылған оқушыларды шыр-
ша маңында аудан әкімі Базарханов Есім 
Сейілханұлы құттықтап, олардың жақсы 
білім алып, болашақта еліміздің экономи-
касын өркендетуге, мәдениетін марқайтуға 
айтулы үлес қосатын азамат болуларына 
тілектестік білдірді.

Жаңа жылдық мерекеде оқушыларға аудан 
әкімі атынан әртүрлі сыйлықтар салтанатты 
түрде табыс етілді. Жасыл шырша маңына 
жиналған оқушылар Аяз Атамен бірге шыр-
шаны айнала би - билеп, ән шырқады. Осы-
лайша мерекенің соңы үлкен ойын - сауыққа 
ұласты.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

АУДАН ӘКІМІНІҢ 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

ШЫРШАСЫ

Құрметті Ақсулықтар!
Бүкіл еліміздегі сияқты Ақсу жеріне де Жаңа 2022 жыл келді. Мол үмітке толы бұл 

Барыс жылы құтты болсын!
Әрбір жылды шығарып салар тұста өткенді ой елегінен өткізіп, жарқын 

жаңалықтарды, ерекше оқиғаларды еске аламыз, жылды қорытындылап жаңа жос-
парлар жайлы ойланамыз, алдымызға міндеттер қоямыз. Тарих қойнауына енген 
жыл айырықша болды. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы өткен 
Сиыр жылымен тұспа - тұс келді. Бұл екі жылдың да қазақ халқы үшін маңызы зор.

Ел Президентінің сарабдал саясатының нәтижесінде еліміз барлық күрделі сая-
си оқиғаларға, жаһандық қаржылық дағдарысқа, бүкіл әлемді жайлаған пандемияға 
қарамастан қиындықтардан сүрінбей өтіп келеді.

Сондықтан өткен жыл ауданымыз үшін сәтті жыл болды деуге негіз бар. Жыл 
өткен сайын аудан халқының тұрмыстық жағдайы жақсарып келеді. Біздің ауданның 
да басты саласы агроөнеркәсіп болғандықтан, ауданымыздың экономикалық да-
муы тікелей ауылшаруашылық жұмыстарының алға жылжуына байланысты. Дала 
еңбеккерлері егіннен мол өнім алып, мал басын арттыруда. 

Аудан бойынша 2021 жылдың есептік мерзіміне аграрлық сектордың өндірілген 
жалпы өнім көлемі 41 млрд. теңгені немесе 2020 жылмен салыстырғанда 103,6 
пайызды құрады. Бұл дегеніміз ауылшаруашылығы саласының алдыға басуын 
көрсетеді. Аудандағы барлық өндіріс, білім, мәдениет, денсаулық сақтау, тағы 
басқа салаларда еңбек ететіндер өз шеберліктерін жыл өткен сайын шыңдай 

түсуде. Ақсулықтар қай салада еңбек істесе де, өзі және отбасы үшін ғана емес, 
туған жеріміздің өркендеуі үшін еңбек ететіндеріне сенесің. Сондықтан аудан 
тұрғындарының барлығына шынайы алғысымызды білдіреміз.

Құрметті жерлестер! 
Жаңа жыл баршаңызды жаңа бақытқа үлкен арман - мақсаттарға жетелеп, 

ертеңгі күнге сенімдеріңізді еселей түссін. Әр істе бастамаларыңыз баянды бол-
сын. Сіздерге ашық аспан, берекелі ғұмыр, тек сәттілік пен бақыт тілейміз!

Ескі жыл - мұңның, өкпе-наздың барлығын артқа тастап, қиындық атаулыны 
өзімен бірге ала кетсін. Жаңа жыл жетістіктерге, әсерлі сәттер мен қуанышқа 
толы болсын. Сиыр жылында армандарыңыз ақиқатқа айналып, өмірілеріңіз жаңа 
белеске көтерілсін. Барлығымыз үлкен үмітпен күтетін Жаңа жыл жақсылығымен 
келсін. Арайлап атқан әр таң бақыт сыйлап, көңіл көкжиегіміз нұрлана берсін. 
Жанымыздан жақсы адамдар табылып, сәттілік серігімізге айналсын. Жүрегіміз 
мейірімге, жылулыққа толы болғай. Жаңа жыл құтты болсын! Жаңа жылда зор 
жетістіктерге жетейік.

ІЗГІ НИЕТПЕН: 
Е.БАЗАРХАНОВ,

аудан әкімі, «Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық  филиалы төрағасы. 

Б.СҮЛЕЙМЕНОВ, 
аудандық мәслихат хатшысы. 
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Биылғы жыл ауданымыз үшін 
жаман болған жоқ. Аудан бой-
ынша 2021 жылдың есептік 
мерзіміне аграрлық сектордың 
өндірілген жалпы өнім көлемі 
41 млрд теңгені, немесе 2020 
жылмен салыстырғанда 103,6 
пайызды құрайды. Аграрлық 
секторда инвестициялар көлемі 
2020 жылмен салыстырғанда 
201,4% - ға өсіп, немесе 4 
млрд. теңгеге жетті.

Аудан бойынша мал саңына 
келсек кәзіргі уақытта ІҚМ саңы 
90 мың басқа, қой-ешкі 326 мың 
басқа, жылқы 32 мың басқа, құс 
119 мың басқа жетті.

Аталған көрсеткіш бойынша 
ірі қара мал саңы Алматы об-
лысы бойынша үшінші орынға, 
ал ұсақ мүйізді мал саңы бой-
ынша екінші орынға табан 
тіредік.

Егін шаруашылығы бойынша 
егін алқаптары 5 жыл ішінде 
55 мың гектардан 61,4 мың 
гектарға ұлғайды, немесе өсуі 
111,6 пайыз құрады.

Егін жинау науқаны толықтай 
аяқталды, дәнді –дақылдардан 
72 мың тонна, майлы 
дақылдардан 31 мың тонна 
өнім жиналды. Ақсу қант зау-
ытына 22 мың 500 тонна тәтті 
түбір өткізілді. 

Ауылшаруашылық саласын-
да үлкен инвестициялық жоба-
ларды іске асыру жұмыстарыда 
жүріп.

Өздеріңізге белгілі биылғы 
жылы 650 бас ірі қара малға 
арналған «Алатау Эко BIF» 
ЖШС-нің «Қазақтын ақ бас ірі 
қара мал тұқымын өсіру бойын-
ша ферманы дамыту» жобасын 
іске асты, жалпы жоба құны 630 
млн. теңге құрады.

Соңымен қатар, осы жылы 
инвестициялардың жалпы 
көлемі 5,5 млрд. теңгеден аса-
тын, үш ірі жобаны іске асыру 
басталды.

Оларды атап өтсек, бірінші 
жоба бұл «Ақсу Гэс»  ЖШС-нің 
жалпы сомасы 515 млн. теңгені 
құрайтын, құаттылығы 170 тон-
на тауарлы балық шығаратын 
форель шаруашылығының 
құрылысы іске асып жатыр.

Сонымен бірге ауданымыз-
дың ең үлкен жобасы ол 
Қызылағаш ауылында «Агро-
холдинг Аксу» ЖШС-гі 1300 
асыл тұқымды мал басы-
на арналған сүт тауарлы 
фермасының құрылысы орын-
далу үстінде. Жоспарланған 
инвестицияның жалпы көлемі 4 
млрд. 990 млн. теңге құрайды. 

Осы жылдың қазан айында 
серіктестік Даниядан алғашқы 
400 бас Джерси тұқымды сиыр-
ларын аудан аумағына жеткізді, 

жыл аяғына дейін тағыда 200 
бас жеткізілетіні мәлім.

Оған қоса, «Каратал» ЖШС-гі 
Құрақсу ауылында филей және 
артемия ұнтақтарын терең өндеу 
цехтарын салу бастады.

Серіктестік жобаны 2022 
жылдың сәуір айының соңына 
дейін іске асыруға жоспарлап 
отыр. Жалпы жоба құңы 300 млн. 
теңгені құрайды.

Бұл біздің ауданымыздың жыл 
соңындағы ауылшаруашылығы 
саласы бойынша жеткен жетістігі. 

жетекшісі Биядилов Дәулет. 
ҚР ауылшаруашылығы 
министрлігінің Алғыс хатымен 
Құлшанов Балташ. Алматы 
облысы ауыл шаруашылығы 
басқармасының Алғыс хатымен 
Сабырбаева Әлимпия, Ақсу 
ауданы әкімінің "Құрмет Гра-
мотасымен" "Тезекбай" шаруа 
қожалығының жетекшісі Досаев 
Айбек Тұрсынбекұлы, "Береке" 
шаруа қожалығының жетекшісі 
Оралұлы Ерлан, аудан әкімінің 
алғыс хатымен "Ақсу қант" 
ЖШС аға механигі Соколенко 
Владимир Сергеевич, "Ақсу 
ГЭС" ЖШС Мұхамадиев Ай-
бар Қабдылұлы, "Алатау Эко 
Биф" ЖШС меңгерушісі До-
сымбеков Рүстем Тоқанұлы, 
"Әлихан" шаруа қожалығының 
механизаторы Амренов Қанат 
Серікбайұлы, "Саят" ша-
руа қожалығының жетекшісі 
Баймұханов Берікхан 
Оразымбайұлы марапатталды.

"Халықтың әл - ауқаты мен 
өмір сапасының жақсы бо-
луы ауыл шаруашылығы 
саласының дамуымен тығыз 
байланысты. Биылғы жыл 
да аудан еңбеккерлері үшін 
жаман болған жоқ. Толайым 
табыстарға қол жеткіздік. 

Бұл туралы ауылшаруашылығы, 
тамақ және қайта өңдеу 
өнеркәсібі қызметкерлерінің 
күнімен және ел Тәуелсіздігінің 
30-жылдығы мерекесімен 
құттықтаған аудан әкімі Базар-
ханов Есім Сейілханұлының 
құттықтау сөзінде айтылды.

Әрбір елдің, мемлекеттің 
бар болуы, әрі дамуы – 
экономиканың осы саласына, 
оның ахуалына тәуелді болады. 
Біздің ауданның да басты сала-
сы агроөнеркәсіп.  

Жыл сайын бұл мереке еңбек 
адамдарын: мал шаруашылығы, 
азық-түлік өнеркәсібінде жұмыс 
жасайтын, еліміздің және 
өңіріміздің дамуына үлес қосып 
жүрген мамандардың басын 
қосады. 

Уақыт өткен сайын 
ауылшаруашылығының ел 
экономикасындағы мәні мен 
маңызы арта түсуде. Аудан 
басшысының қолдауымен ауда-
нымызда ауыл шаруашылығын 
дамытуға бағытталған жұмыстар 
жүйелі түрде жүргізілуде. Осыған 
орай аудан басшысы осы сала-
да аянбай еңбек етіп жүрген жан-
дарды марапаттап сыйлықтар 
табыстады.

Атап айтсақ, Қазақстан Рес-
публикасы ауылшаруашылығы 
министрлігінің Құрмет Гра-
мотасы "Дәулет-Б" шқ 

Осы салада тер төккен 
баршаңызға табанды 
еңбектеріңіз үшін алғыс айта-
мын. Қамбаларыңызға астық 
толып, шаңырақтарыңыз 
шаттыққа бөлене берсін!-деді 
аудан әкімі Есім Сейілханұлы.

Сондай – ақ, Қазақстан Рес-
публикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына және 22 желтоқсан 
– архившілер күніне орай, 
архив саласының дамуы-
на үлес қосып, қол жеткізген 
жоғары көрсеткіштеріңізді 
және еңбегіңізді бағалай от-
ырып, Сізге алғыс білдіремін 
деген басқарма басшысы 
М.Көлбаевтың Алғыс хатымен 
және 300 000 теңге сертифи-
катпен Гүлжан Мейрамбекқызы 
да марапатталды.

Қазақстан Республика-
сы Парламенті Мәжілісі мен 
мәслихаттары депутаттарын 
сайлау кезінде «Nur Otan» 
партиясының сайлау науқанына 
белсенді атсалысқаны үшін 
партия төрағасының бірінші 
орынбасарының Алғыс хаты-
мен және Қазақстан Респуб-
ликасы ауылшаруашылығы 
министрі Е.Қарашөкеевтің 
Құттықтау хаты аудан әкімінің 
орынбасары Серік Құсмолдинге 
тапсырылды.

Ербол СЫМХАНОВ.

2021 жылғы  28 желтоқсан 
күні аудан әкімдігінің кіші 
мәжіліс залында Ақсу аудандық 
мәслихаттың кезекті 17-
ші  сессиясы  өтті. Сессияны 
аудандық мәслихаттың хатшы-
сы Б.Сүлейменов жүргізді.

Мәслихат сессиясына аудан 
әкімі Е.Базарханов аудандық 
мәслихат депутаттары, ау-
дан әкімінің орынбасарлары, 
ішінара аудандық бөлім басшы-
лары, баспасөз қызметкерлері  
залда отырып қатысты.

Z o o m , « A i t u b e » 
бағдарламалары арқылы 
қоғамдық кеңес мүшелері, 
аудандық бөлімдер мен мекеме-
лер басшылары, ауылдық округ 
әкімдері қатысты. Сессияның 
күн тәртібіне мына мәселелер 
шығарылып, қаралды.               

Бірінші «Ақсу ауданының 
2022 - 2024 жылдарға арналған 
бюджеті туралы» мәселе 
қаралды. Мәселе бойынша  
«Ақсу ауданының экономи-
ка және бюджеттік жоспарлау 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы Г.Жандосова хабар-
лама жасап, биылғы жылы 
берілген қаражаттар бойынша 
есеп берді. Осы мәселе  бой-
ынша қосымша хабарлама-
ны аудандық  мәслихаттың  

«Бюджет, әлеуметтік – 
мәдениет салалары, жастар 
саясаты заңдылық және құқық 
қорғау мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссия төрағасы 
Р.Ибраимова жасады. 

Екінші «Ақсу ауданында 
мүгедектер қатарындағы кем-
тар балаларды жеке оқыту 
жоспары бойынша үйде 
оқытуға жұмсаған шығындарын 
өндіріп алу тәртібін және 
мөлшерін айқындау туралы» 
мәселе бойынша  хабарла-
маны аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі»  
мемлекеттік мекемесінің бас-
шысы Қ.Бекбаланов жасады. 

Үшінші «Ақсу аудандық 
мәслихаты хатшысының 2021 
жылы  мәслихаттың қызметін 
ұйымдастыру жұмыстары ту-
ралы»  мәселе бойынша есебін  
Ақсу аудандық мәслихатының  
хатшысы Б.Сүлейменов жасап, 
атқарылған жұмыстар тура-
лы кеңінен баяндама жасады. 
(баяндаманың мәтіні келесі 
нөмерде жарияланады). Сес-
сия  соңында «Ақсу аудандық 
мәслихатының 2022 жылға 
арналған  жұмыс  жоспары ту-
ралы» бекітілді.

Өз тілшімізден.

КВИ аурушаңдығына келер болсақ: Алакөл-1, Балқаш-1, 
Еңбекшіқазақ-1, Жамбыл-2, Іле-2, Панфилов-1, Талғар-2, 
Талдықорған-2, Текелі-2.

Аймақта әлі күнге вирусқа қарсы вакцинациялау жұмыстары 
жүргізілуде. Бүгінгі күні вакцинаның бірінші компонентін 926 616 
адам алды. Оның ішінде 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдер 
- 29 076, жүкті әйелдер - 2273, бала емізетін әйелдер - 5374, 18 
жастан бастап тұрғындар - 889 893. 

Иммундаудың толық курсынан 834 289 адам өтті, оның ішінде 
жасөспірімдер - 3803, жүкті әйелдер - 225, бала емізетін адамдар - 
686, 18 жастан бастап тұрғындар-829 575.  Сонымен қатар, 41 250 
адам ревакцинация курсынан өтті.

Алматы облысында 834 мыңнан 
астам адам толық иммундау 

курсынан өтті
Алматы облысында 

коронавирустық инфекция 
жұқтырудың жаңа жағдайы 
тіркелді. Соңғы тәулікте 
өңірде 14 адам аталған кесел-
ге шалдыққан. Сәйкесінше, 
аурудың өсу қарқыны-0,02% 
құрады. 

Облыс өңірлері бөлінісінде 

Ақсу аудандық 
мәслихатында

Ауылшаруашылығы, тамақ және қайта өңдеу 
өнеркәсібі қызметкерлерінің күні!
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Қазақстанымыз азаттыққа, еркіндікке қол жеткізіп, тәуелсіз 
мемлекет болғанымызға биыл 30 жыл толып отыр. Осы 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай, барлық жерлерде көптеген 
іс - шаралар өтті. Сондай іс- шараның бірі - біздің Қуат Терібаев 
атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Майланова 
Әсия Айтбергенқызының «Туған елім, Қазақстан» деген тақырыпта 
өткізген тәрбие сағаты мазмұны ауқымды, кең мағыналы болды.

Әсия апайдың тәрбиелеп, білім беріп жүрген оқушылары, 
тәрбие сағаты Әнұранмен бастап, Тәуелсіздікке арналған өлең  
жолдарымен аяқтады. Әсия Айтбергенқызына мағыналы тәрбие 
сағаттарыңыз көп болғай демекпін.

Перизат МҰХАМЕТАЛИНА. 
Көкөзек ауылы. 

Туған елім, Қазақстан Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың  
«Ұлы даланың  жеті қыры» 
мақаласында өскелең   ұрпақты 
тәрбиелеуге бағытталып отыр 
және бұл мақала «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының  
жалғасы. 

Ұлттық болмысымыз-
ды сақтап, тарихымызды 
жаңғырту, өскелең  ұрпақты 
ұлттық дәстүрлі  тәрбиемен су-
сындату, ұлт қаһармандарын 
үлгі  тұту,  ұлықтау  
баршамыздың міндетіміз 
деп санаймыз. Ата - дәстүрін 
жалғастыру, салт - сананы 
жаңғырту, ұлттық  қолөнерімізді  
түлету   қанымызға сіңген  
қасиет. Біздің ата - бабалары-
мыз  білімге, өнерге  өте жақын  
болған. 

Ән - жырлар, аңыз 
-  әңгімелер, эпостар мен 
ертегілер  арқылы ұрпақтарына 
тәрбие беріп  отырған. 

теп мінген, епті меңгерген  ша-
бандоз баланы «ауызымен құс 
тістеген»,-деп мақтан тұтқан. 
Ал, қыз баланың тәрбиесіне 
ерекше көңіл бөлген. Қыздарды 
болашақ  ана, жар, шаңырақтың 
шырақшысы етіп тәрбиелеудің  
маңызы  зор екенін  түсінген, ата 
- бабалардың ғасырлар бойы 
жинақтаған  ұлттық  тәрбиесін 
ұрпақтан - ұрпаққа  жеткізу  - 
Елбасының  мақаласында  өте 
орынды айтылған. 

Осы мақаладағы көтерілген  

Елбасы Н.Ә.Назарбаев  
тарихымыздағы тұлғалар  рөлі 
мәселесіне көңіл аударып, жер 
- жерде ескерткіштер қойылып, 
кітапшалар  шығарылды. Биыл 
елімізге  еңбегі сіңген (ғалым, 
күйші, ақын, ұлы ұстаз) атала-
рымыз Жыр алыбы Жамбыл 
Жабаевтың 175 және күйші  
Дина Нүрпейісова апамыздың. 
160 жылдық мерейтойла-
ры. Халқымызда мынадай 
ұлағатты дана сөз бар: «Жеті 
атасын білмеген ер жетесіз, 
7 ғасыр тарихын білмейтін 
ел жетесіз». Тарих – біздің 
халқымыздың бүгіні, ертеңі 
және болашағын айқындайтын  
маңызды, шешуші  көрсеткіш. 

Төл тарихымызды ұлықтап, 
келешекке нық сеніммен  қадам 
басу үшін, ата - бабалар салған  
сара жолды ұстану керек. 
Біз мәдениет қызметкерлері   
осы сара жолмен жүріп, ұлы 
тұлғалардың өмір жолын, 
шығармаларын насихаттауда  
бірқатар жұмыстар атқарып 
келеміз. Өскелең ұрпаққа  
ұлттық төл өнерімізді, салт - 
дәстүрімізді, ұлттық ойындар  
мен қолөнерімізді насихаттау-
да  әртүрлі  мәдени  шаралар 
(дөңгелек үстелдер, танымдық  
бейнебаяндер, әдеби - саз-
ды  сағаттар, онлайн концерт-
тер т.б.) ұйымдастырылып, 
тұрғылықты жерде түрлі  
үйірмелер ашып, жас ұрпаққа  
бар білгенімізді үйретуден әсте 
жалықпаймыз, шаршамай-
мыз. Бұл жерде айтпағымыз, 
көшпелі қоғамның басты  
байлығы - ол ауыз әдебиеті, 
ұлттық музыка өнері, фолькло-
ры. 

Ауыз әдебиеті - қазақ  
халқының  жадында мәңгілікке 
сақталған, рухани қазына. 
Кез - келген ұлттың ана тілі, 
ғасырлар бойы қалыптасқан  
салт - дәстүрі және тари-
хы, өзіндік ерекшеліктерін 
айқындайтын белгілері бола-
ды. 

Осы ерекшеліктерді да-
мытып, жаңғыртып, өскелең 
ұрпаққа насихаттау, үлгі 
ету,  ата - баба ерлігін, нақыл 
сөздерін, тәлім - тәрбиесін, 
ұлттық, дәстүрлі музыка өнерін 
(терме, жыр т.б.) насихаттауда 
талмай еңбектенейік дегіміз  
келеді.

Ақсу ауылдық мәдениет 
үйінің қызметкерлері,
«Nur Otan» БПҰ - ның 

мүшелері.  

Сал - серілер  мен ақын - 
жыраулардың  өнерлерінің 
бүгінгі күнге жетуі – осының 
айғағы. Балаларын  жылқыға 
үйір қылып, той - жиындарда, 
ас және басқа да шараларда 
өткізілетін  бәйгелерге, ұлттық  
ойындарға қатыстырып, епті, 
өнерлі, шебер етіп тәрбиелеудің 
маңызы зор екенін білген. 
Жүйрік ат пен сол атты ерт-

мәселелерді шешуге қандай 
үлес қоса аламыз деген сұрақ 
баршамызды  толғандыру керек. 
«Өткенді білмей, болашақты 
болжау мүмкін емес»,-деген 
халық даналығы бар. Ұлы 
даланың  қасиетін, онда қалған 
ата - баба ізін адамзаттың  даму 
тарихына қосылар үлкен үлес 
екенін ата - бабамыз айқындап 
берді. 

1991 жыл еліміздің «Қазақстан» деген 
атпен бүкіл әлемге алғаш қадам басқан 
жылы. Бүгінде сол сәбидей қадам басқан 
еліміз әлем сахнасында ойып орын алар, 
мақтанарлықтай беделге ие мемлекет-
тер қатарында. 

Сол сәттен бері міне, 30 жыл да өте 
шықты. Әрине, 30 жыл деген аз уақыт 
емес. Десек те, осындай аз ғана уақыттың 
ішінде жас мемлекетіміз көптеген ірі 
экономикалық, саяси және әлеуметтік 
жетістіктерге қол жеткізді. 

Қазақстан үшін, қазақ халқы үшін 
тәуелсіздік аспаннан түскен сый емес, 
тәңірдің сыйы. Халқымыз бостандықты 

аңсап, Тәуелсіздікке зарығып жетті. 
Тәуелсіздік жолында қаншама қан 
мен жас төгілді. Елдің біртұтастығы 
мен тыныштығын сақтау үшін қанша 
адам өз жандарын пида етті. Осынау 
ұлы жеңіске қол жеткізуде кешегі тари-
хи ақтаңдақтармен бірге, әлі бояу сіңе 
қоймаған, құпиясы толық ашылмаған 
Желтоқсан оқиғасының да септігі аз емес. 
Бұл азаттықты аңсаған елдің  сенімі мен 
жігерінің арқасы.

Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ 
халқының бостандыққа ұмтылған асқақ 
армандары мен қайсар рухының жемісі. 
Сондықтан да біз үшін Тәуелсіздік күші - 

ең қадірлі күш. Тәуелсіздік бізге қазақтың  
басы мен жұлын - жүйкесі Кенесары 
арқылы, қайқы қара қылышты Бауыржан 
арқылы, уыз сезімді Қайраттар арқылы 
келді. Сондықтан оны аялауымыз керек.  

Тәуелсіздік күні – Отанымыздың әрбір 
азаматы үшін қастерлі мереке. Азаттықты 
аңсаған елдің түпкі мақсатының орын-
далып, бүгінгі Қазақстан Республикасы 
өз мемлекеттігін бұдан 30 жыл бұрын 
жариялаған болатын. Осы күнге жету 
үшін қазақ елі небір ұмытылмастай 
оқиғаларды еңсере білді. Ұлт - азаттық 
көтерілістері, ел қорғау соғыстары, 
қандай ауыртпалықты көтере білген, рухы 
қайтпайтын табандылықты, өшпес өнеге, 
өлмес мұра ретінде сақталуы тиіс. 

Әр ұлт, әр халық үшін тәуелсіздіктен 
артық қасиетті де қымбат ештеңе 
жоқ. Еліміз алып құқықтық, дербес 
демократиялық мемлекет ретінде әлемге 
танылды. Еліміз әлемдік қауымдастыққа 
дербес мемлекет ретінде өркендеу жо-
лында  берік нығайып келеді.  

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы дегеніміз - 
өткен жылдар ішінде елімізде атқарылған 
жұмыстар мен қол жеткізген жетістіктері. 
Осы жетістіктерге біз маңдай терімізбен 
қол жеткіздік. Бірақ, алда әлі де алар 
асулар, бағындырар белестер көп. 30 
жыл ішінде жеткен жетістіктерді ұрпақ 
жадысында, есінде қалдырып, еліміздің 
болашақ тағдырын, тарихын, салты мен 
дәстүрін дәріптеу біздің қолымызда. 

Ендігі жеңіс те, ерлік те біздің қолда. 
Дербес болуға бағыт алған егемен еліміз 
- Қазақстанды көркейтетін, шаңырағын 
биіктетіп байытатын, абыройын асырып, 
өз бақытының иесі болуына қол жеткізіп 
отыратын, білім мен білік жолын таңдаған 
кейінгі ұрпақтар, яғни, біз жұмыла еңбек 

етуіміз қажет. Халқымыз «тайында 
тасқа байла»,-дегендей өз елімнің 
тағдыры үшін қашан да тас қамалын 
бұзып, көркеюі мен өркен жаю жолында 
өзімнің білімім мен күш - жігерімді салуға 
әрқашан дайынмын.

Ата - бабамыз ғасырлар бойы арман-
дап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін 
көру – бүгінгі ұрпаққа бұйырған бақыт  
деп білемін. Осы қуанышымыз құтты 
болып, бақытымыз баянды болсын. 
Жаңа ғасырда қайта түлеген, жасарып, 
түрленген еліміздің тәуелсіздігі тұғырлы 
болғай!

Әйгерім НҰРМҰХАМБЕТОВА,  
«Ю.Гагарин атындағы орта 

мектебі» КММ-нің  қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі.

ТӘУЕЛСІЗДІК – МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ
БІЗ ТӘУЕЛСІЗДІКТІ АҚЫЛМЕН, АТА - БАБА ЖОЛЫМЕН АЛДЫҚ ДЕП ОЙЛАЙМЫН.

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ.

Жыл келді міне жаңарып, 
Айнала аппақ ағарып. 
Жаңа жылды қарсы алайық,
Жамандықтан тазарып.
Келді міне барыс жылы,
Осы ғой үлкен жаңалық.
Жаңа жылдың бергендерін,
Қуанышпен алалық.
Барыстай жылы көпшілік, 
Бақытты іздеп табайық.
Жаңа жылың келгенде, 
Би билеп, әнге салайық. 
Күліп - ойнап қуанып,
Көңілмен жақсы тарайық. 
Жылда, жылда ағайын, 
Жақсылыққа барайық.
Жаңа жылға арналған, 
Жырды да арнап жазалық.
Көңілден шыққан тілекті,
Көңілмен қабыл алайық.
Жылда осылай ағайын,
Жылын келсін.
Жылыңменен қосылып, 

Қош келдің Жаңа жыл!
Жылу келсін. 
Арман болған талай жылдар,
Мөп - мөлдір боп суың келсін.
Қуынышпен қызын келсін, 
Ұрпақ болып ұлың келсін. 
Егеменді қазақ халқы, 
Әрқашанда күлімдесін.
Қуаныштар қос - қостан боп, 
Ешқашанда үзілмесін. 

Нұртілеу БАТҚАЛБЕКОВ,
Арасан ауылдық Ардагерлер 

кеңесінің төрағасы. 
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Құқықтық статистика органда-
рымен көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет алу тәртібіндегі оң 
өзгерістер мен Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Мемле-
кет басшысының неғұрлым та-
лап етілетін анықтамалар мен 
қағаз растамаларды алып та-
стау жөніндегі тапсырмасын 
орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз 
етілгендігін хабарлайды.

Құқықтық статистика орган-
дарымен мемлекеттік 9 түрі 
қызметтері алдағы уақытта 
көрсетіліп жүрген болатын, 
қазіргі кезде мәлімет және 
жұмыста пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар 
және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің «Соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы 
анықтама беру», «Наркологиялық 
ұйымнан анықтама беру», 
«Психоневрологиялық ұйымнан 
анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерін 
«Е-қызмет» персоналды 
басқарудың интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі арқылы 
алу мүмкіндігі іске толығымен 
асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы 
бағытта Цифрлық даму, ин-
новациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Мем-
лекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар 
мен қағаз растамаларды алып 
тастау жөніндегі тапсырма-
сын орындау шеңберінде 
ақпаратты цифрлық растауды 
қамтамасыз ете отырып, яғни 
өткен жылдың қазан айында 
және ағымдағы жылдың сәуір 
айында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізіліміне (бұдан әрі – 
тізілім) мемлекеттік органдардың 
ұсынған ұсыныстары және 
анықтамалардың күшін жою бой-
ынша жүргізіліп жатқан жұмыстар 
негізінде өзгерістер енгізілді, 
9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алы-
нып тасталды, мысалы мына 
төмендегі көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны туралы 
Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есептері 
бойынша мәліметтер беру (404 
629 жыл бойы қағаз  айналым-
дар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнет-
ақы қоры салымшысының 
(алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық 
кірістерін ескере отырып) жай-
күйі туралы ақпарат беру (жылы-
на 1 млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық 
деп танылған азаматтарға 
анықтама беру (жылына 44 
анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің мен-
шік иесі (құқық иеленушісі) ту-
ралы мәліметтерді қамтитын 
техникалық паспортқа қосымша 
беру (жылына 307 224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекет-
тік деректер қорынан анықтама 
беру (жылына 3 288 055 
анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркел-
ген құқықтар және тоқтатылған 
құқықтар туралы анықтамалар 
беру (жылына 40 856 анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін 
тіркеу тізілімінен үзінді-көшірме 
беру (жылына 106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемле-
кеттік тізілімдерінен, тауар 
шығарылған жерлердің атаула-
рынан үзінді көшірме беру (жы-
лына 192 анықтама).

Жоғарыда көрсетілетін қызмет-
тер қазіргі кезде 9 мемлекеттік 
қызмет көрсету анықтамаларды 
алып тастаған-нан кейін 
мұндай ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етудің әртүрлі 
тәсілдері бар, мысалы: 

1) мекенжай анықтамасы дер-
бес деректердің болуын еске-
ре отырып, үшінші тұлғаларға 
арналған сервис арқылы беріледі 
(https://egov.kz/cms/ru/services/
pass_sr11); 

 Қала және аудан тұрғындары назарына!
2) есепке алынуы Мемлекеттік 

кірістер органдарында жүргізілетін 
берешектің жоқ (бар) екендігі ту-
ралы мәліметтерді ақпараттық 
ресурста қолжетімді ету болып 
табылады kgd.gov.kz (https://
kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-
search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне 
қажетті кейбір мәліметтер 
оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде 
қосымша көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порта-
лында жалпыға қолжетімді нысан-
да жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар 
мен мемлекеттік органдар 
арасындағы артық қағаз айна-
лымын болдырмау мақсатында 
«электрондық үкімет» порталын-
да Шығыс құжатты басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде тізілімнен шығарылған 
мәліметтерді көрсетуді іске асыру 
туралы атап өтеміз. 

Алайда, жеке және заңды 
тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, әсіресе «Заңды 
тұлғалар» «мемлекеттік базасы-
нан анықтамалар беру» қызметі 
бойынша басып шығарудың 
мүмкін еместігіне қатысты 
өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген 
анықтаманың 10 кіші түрі бойын-
ша ақпарат жалпыға қолжетімді 
болып табылады, яғни ол ЭЦҚ-
сыз (бір реттік пароль бойынша) 
тапсырыс бере алатын кез келген 
портал пайдаланушысына қарау 
режимінде қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды 
тұлғаларды, олардың фи-
лиалдары мен өкілдіктерін 
мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу 
туралы анықтама тізілімнен 
шығарылмаған, оны алу 
техникалық жағынан pdf-
форматында қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер 
тізілімінен (бұдан әрі – МҚТ) 
шығарылған жекелеген 
мемлекеттік қызметтер бойын-
ша мәліметтерді «электрондық 
үкімет» порталында шығу құжатын 
басып шығару мүмкіндігінсіз 
ақпаратты қарау режимінде 
көрсету жүзеге асырылғаны тура-
лы халыққа түсіндіру жұмыстарын 
жүргізу қажет. Шығу құжатын 
басып шығару мүмкіндігінің 
болмауы техникалық ақаудың 
салдарынан емес, азаматтар 
мен мемлекеттік органдардың 
арасындағы артық қағаз айналы-
мын жою мақсатында жасалғанын 
азаматтарға түсіндірілді. 

Бұдан бөлек, цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрінің 2020 
жылғы 17 қазандағы №390/
НҚ бұйрығымен (2020 жылы 
21 қазанда № 21463 Әділет 
министерлігінде тіркелген) 
«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке 
алу жөніндегі комитеттің есебі 
бойынша тұлғаның әкімшілік 
құқық бұзушылық жасауы туралы 
мәлімет беру» мемлекеттік қызметі 
оны толықтай автоматтандыруға 
және порталдың жеке кабинеті 
арқылы ұсынуға байланысты МҚТ 
алынып тасталған. 

Бұл процесстің автоматтанды-
рылуы Мемлекеттік корпорацияны 
және қызмет берушінің кеңсесін 
айналып өтіп, ЖСН бойынша 
онлайн режимде азаматтардың 
әкімшілік анықтамасын алуға 
мүмкіндік берді. Анықтама алу 
уақыты 3 жұмыс күнінен 15 
минутқа дейін қысқарды. Бұдан 
бөлек, «Анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу сервисі» және 
eGov mobile арқылы әкімшілік 
анықтаманы үшінші тұлғамен алу 
мүмкіндігі жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген 
ақпараттарды еркін қолжетімді-
лікте «Өзіңнің айыппұлыңды біл» 
атты қосымшадағы Комитеттің 
http://qamqor.gov.kz сайтынан 
алуға болады, өзіңнің ЖСН және 
жеке бас куәлігінің нөмірін енгізе 
отырып. 

Бүгінгі күнде біздің үш 
мемлекеттік қызыметімізді 

оңайлатып және жеделдетіп 
порталдан алуға болатын 
мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не 
болмауы туралы анықтама 
беру» мемлекеттік қызметі 
толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге 
құжаттар қабылдау және 
нәтижесін беру портал арқылы 
жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс 
азаматтардың сұрауларының 
көп бөлігін үйден шықпай, 10 
минуттың ішінде алуға мүмкіндік 
берді. 

Қызметті оңтайландыру ая-
сында азаматтарға оны ұялы 
байланыстың абоненттік 
қондырғылары арқылы, яғни 
порталдың ұялы түрі арқылы алу 
мүмкіндігі ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір 
ыңғайлылық шет елге шығу үшін 
анықтамаға сұрауды электрон-
ды түрде беру мүмкіндігі, қағаз 
жүзінде алуға өтініш білдірген 
Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын 
таңдай отырып. Бұрын сұрау 
тек қағаз жүзінде міндетті түрде 
Мемлекеттік корпорацияға ба-
рып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу сервисі» көмегімен 
сұрау салған бастамашы өз 
бетінше егерде бұл тұлғаның 
келісімі болған жағдайда, басқа 
тұлғаға қатысты электрондық 
сұрау жолдай алады.  
Электрондық анықтама алуға 
Мемлекеттік корпорацияның 
форнт-кеңсесіне азаматтарды 
жіберудің қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» 
қосып Telegram мессенджері 
көмегімен де алуға болады. 
Анықтама алуға керектің барлығы 
- азаматтардың мобильді база-
сына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтаманы 
апостильмен беру бізге оны 
азаматтарға композитті беру-
ге мүмкіндік берді, яғни «бір 
өтініш» қағидаты бойынша. Бұл 
үшін композитті қызмет алуға 
өтінішті электронды түрде беру, 
электрондық үкіметтің төлем 
шлюзінің көмегімен онлайн 
режимде баж салығын төлеу, 
қағаз жүзінде нәтижені алу 
үшін, порталда Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының 
мекенжайын таңдау мүмкіндігі 
жүзеге асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 
100% электрондық нысанға 
көшіру мақсатында, ҚР Әділет 
министрлігінің «Е-Апостиль» 
сервисін жүзеге асыру аясында 
апостиль қою бойынша қызметті 
толықтай автоматтандыру бой-
ынша жұмыстар жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті және оның 
аумақтық басқармаларының 
архивтері шегінде архивтік 
анықтамалар және/болмаса 
архивтік құжаттардың көшірмесін 
беру» мемлекеттік қызметі 
жеке және (немесе) заңды 
тұлғаларға электронды (жарты-
лай автоматтандырылған) және 
қағаз жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың 
аумақтық бөлімшелерінің кадр 
қызметтері азаматтарға жүк 
салмай, құқықтық статисти-
ка және арнайы есепке алу 
органдарының мәліметтерін 
дербес құрамды басқарудың 
«Е-Кызмет» интеграцияланған 
ақпараттар жүйесі арқылы жеке 
және заңды түлғалар өздері ала 
алатындары туралы түсіндірілді.

Талғат ОМАРХАНОВ, 
Қазақстан Республикасы 

Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика және 

арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің Алматы 

облысы бойынша 
басқармасы азаматтық 

және әкімшілік салалардағы 
құқықтық ақпаратты 

қалыптастыру бөлімінің аға 
прокуроры.

Ақсу ауданына 
Тәуелсіздігіміздің  30 жылдығына 
орай, үлкен жақсы атақ - абы-
рой келді. Ауданымыздың айты-
скер, бас ақыны Мәкейтанушы                  
Атамбаев Бекболат ағамыз Нұр-
Сұлтан қаласында Министрлікте 
Қазақстанның Құрметті атағын 
алып, ертесінде 13 қарашада 
Нұр-Сұлтан қаласындағы  Достық 
үйінде Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдық медалімен марапаттал-
ды. Осымен қатар, "Құрмет Гра-
мотасы", I дәрежелі диплом қоса 
табысталды. Атамбаев Бекбо-
лат ағамыздың өмірбаянымен, 
еңбектері, жетістіктерімен эн-
циклопедиясына жазылды. 
Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 30 жылдық ме-
рейтойына орай, Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Қасым – Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласын қоғамға 
кеңінен насихаттау мақсатында 
өткен, 10 жылда бір рет берілетін 
Қазақстан Республикасының 
"Құрметті азаматы" байқауына 
еліміздің түкпір – түкпірінен 600-
дей адам қатысып, солардың 
ішінен 120 адамның жетістіктері 
мен табыстары іріктеліп алынды. 
Солардың бірі болып Ақсулық 
ақын азаматымыз Атамбаев Бек-
болат марапатталды. Өзімен 
сұхбаттасқанымызда Бекбо-
лат ағамыздың жүзінен қуаныш 
көрініп тұрды. Нұр-Сұлтан 
қаласындағы мәжіліс залында 
хабарлаушы Алматы, Ақсу ауда-
ны деп хабарлағанда өте ерекше 
қуанышты сезімде болдым,-деді 
риза болып. Ақсу ауданымыздың  
атағын Республика көлемінде 
шығарып келгеніне үлкен рахмет 
айтқым келеді. 

Осыдан 2-3 жыл бұрын ҚР-на 
еңбегі сіңген Мәкей Еркінбековті 
70 жылдан кейін 1 жыл зерт-
теп, архивті ақтарып, жарыққа 

СИЫР ЖЫЛЫНЫҢ СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҒЫ

шығарған еді. Сол қасиетті 
адамның аруағы да шапағатшы 
болған шығар. Ақсудан шыққан 
академик Жүрімбек Сыдықов 
атамыздың 97 жасында ақ бата-
сында  алған еді. Сол атамыздың 
батасы қабыл болған шығар. 

Кезінде Бекболат ақын 
ауданның, тіпті облыстың на-
мысы үшін Республикалық ай-
тыстарда ел намысын қорғап, 
талай мәрте жүлдемен оралған 
еді. Ол кездегі айтыстың ережесі 
сондай қазіргідей қалжыңдап 
бір - біріне тиіспейді, ақын 
арқылы сол ауданның, сол елдің 
кемшіліктерін ашып, бетіне ба-
сып, айтысатын. Сол арқылы 
кемшіліктер түзетілетін. Сол кезде 
өз ауданының намысын дұрыстап 
қорғай алмаса ақынға сын, ақынға 
ғана емес бүкіл елге сын болатын. 
«Сын түзелмей, мін түзелмейді», 
«Ақын келсе, әкімдер дір етеді»,- 
деген сөздер сол кездерде көп 
айтылатын. Бекболат ағамыздан 
Ақсу ауданымыздың «Құрметті 
азаматы» атағын алдыңыз ба? – 
деп сұрағанда, Ақсу ауданының 
бас ақыны:

Періште жолдан таяр 
                                алтын көрген...
Сен менің сұрағайсың 
                           даңқымды елден.
Республика жүлдегері боп 
                                      келгенде,
Кезінде ол атақты халқым 

берген. Бүгінде сол еңбегімді 
Республикадағы мемлекет бас-
шылары бағалады, соғанда ри-
замын,–деп күліп жүріп кетті. 
Бекболат аға Ақсудың атағын 
Республика көлеміне шығарып 
келгеніңізге көп рахмет.

Тәуелсіздіктің 30 жылдық 
медалін Ақсулықтардан 
бұрын Нұр-Сұлтан қаласында 
Министрліктен алып келгеніңізге  
дән ризамыз. Әлі де еңбегіңіз 
жана берсін.

Ербол СЫМХАНОВ.

«Тарас негізгі орта  мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің  «Балдырған» шағын 
орталығында өткен «Қош келдің 
жаңа жыл!» атты шаралар жиі 
өтуде. Мерекелік ертеңгіліктің 
мақсаты - Жаңа жыл мерекесі 
туралы балалардың танымдық 
білімдерін кеңейту, мерекелік 
күй сыйлау. Ән, тақпақтар айту, 
би билеу, ойын ойнау арқылы 
балалардың коммуникативтік, 
шығармашылық дағдыларын да-
мытып, сыйластыққа тәрбиелеу. 

 ЖАРҚЫРА, ЖАЙНА ЖАҢА ЖЫЛ - ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚ ЕЛІНДЕ 

Келіп жеткен жаңа жылдарыңызға 
байланысты, «Балдырған» 
шағын орталығының ұжымы 
барлықтарыңызға зор денсаулық, 
қажымас қайрат, талмас қанат 
тілейді. Келген барыс жылы құтты 
жыл болсын. Тәрбиеленушілерге  
тәрбие беру негізінде, олардың 
тәрбиеші апайлары Қалабаева 
Асыл Тынысбекқызы мен Жүнісова 
Шарапат Жұманазарқызы.  

А.ҚАЛАБАЕВА,
«Балдырған» шағын 

орталығының аға тәрбиешісі.  

БАС АҚЫН МЕН ЖАС 
АҚЫННЫҢ СҰХБАТЫ
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Үлкенді үлкендей сыйлап, ініге деген 
ілтипатынан жаңылмайтын, ел адамы 
деген еңселі сөзге көлеңке түсірмейтін, 
айтса қандай жауапты іс болса да орын-
дайтын арда ағаларымыздың үлгісі 
біздердің, кейінгі інілерінің есінде. Рас, 
еліміздің басынан небір қиындықтар 
өткені баршаға айқын. Бірақ, Алланың 
біздің елімізге деген шамшырағын ешкім 
де өшіре алмады. Өйткені, ата – бабала-
рымыз Құдай жаққан шырақты шайтан да 
үрлеп өшіре алмайды, – деп айтып кеткен 
дана сөздері осыған дәл келіп тұр. Оның 
айғағы – мың өліп, мың тірілген қазақтың 
Тәуелсіздікке қол жеткізуі. Иә, Ұлы дала-
ны дүбірге бөлеген еркіндіктің арқасында 
ел еңсесін тік көтерді. Рас, Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарындағы қиындықтарды 
әлі ешкім ұмыта алған жоқ. Міне, осындай 
қиыны мен қуанышы қатар келген жылда-
ры ел ертеңі, келешектің кемелденуі үшін 
ұшан – теңіз еңбек еткен арда азаматтар 
көп болды. Солардың қатарында болған 
бүгінде зейнеткер Бағжан Айманбетовтың 
есімін айырықша атауға толық негіз бар. 

Ендеше, алдымен кейінгі ұрпақ 
жастарға, оқырман қауымға Бағжан 
ағамызды таныстырып алайын. 

Айманбетов Бағжан Сауытқалиұлы 
1954 жылы Ақсу ауданы, қазіргі 
Жансүгіров ауылында, ұстаздар отба-
сында дүниеге келген. Әкесі Айманбетов 
Сауытқали Ұлы Отан соғысы ІІ - дәрежелі  
ордені мен Жеңіс медальдарымен 
марапатталған. 1938 - 1948 жылдары 
Совет Армиясында, офицер шенінде 
елге оралған және Қазақ КСР-і халық 
ағарту ісінің озық қызметкері, еңбек 
ардагері. «Құлпытас» және «Адалбақан» 
кітаптарының авторы. Кітаптары жеке 
қаржы есебінен шығарылып, Ақсу ауда-
ны мектеп кітапханаларына тегін тара-
тылды. Шешесі Досжанова Мейірбану 
тоғыз баланың анасы, «Алтын алқа 
иегері», Ақсу ауданында мұғалім, мектеп, 
интернат, балабақша  басшысы қызметін 
атқарған.

Өзі, Қызылорақ орта мектебін 
1972 жылы, Қазақ мемлекеттік 
ауылшаруашылық институтының эко-
номика факультетін 1979 жылы бітірген. 
1972 - 1974 жылдары Совет Армия-
сы қатарында болды. Еңбек жолын 
Қаракемер совхозында спорт медодисі 
болып бастайды. Институт бітіріп кел-
геннен кейін осы шаруашылықта эко-
номист қызметінен атқарды. Одан кейін 
Ақсу тәжірибе шаруашылығында бас 
экономист, Басқан қой совхозында, Ақсу 
ауданы ауылшаруашылық бөлімінде 
экономист,   1985 - 1992 жылдары Ақсу 
аудандық статистика бөлімін басқарды. 
Егемендік алған жылдары конкурс жо-
лымен Ақсу ауданы Администрациясына 
1992 - 1996 жылдары экономика жөніндегі 
әкім орынбасары болып, аудандық эконо-
мика комитетін басқарды. Осы кезеңнің 

АРДЫ ОЙЛАҒАН 
АРДА АЗАМАТ

/Жүйкені жұқартқан жекешелендіру 
жайлы сыр/

жаңа міндеттеріне сай, мемлекеттік 
жекешелендіру, жәке кәсәпкерлікті 
тіркеу және қолдау, ауылшаруашылығы 
жұмысшылары мен қызметкерлерінің 
мемлекеттік меншік үлесін, жер пайла-
рын үлестіру тағы басқа жұмыстарына 
жетекшілік етеді.

1997 жылы отбасылық жағдайына бай-
ланысты Алматы қаласына қоныс ау-
дарды. 1997 - 2001 жылдары Алматы 
облыстық қаржы бақылау басқармасының 
бас маманы - ревизоры қызметінде, 2001 
- 2003 жылдары Алматы қаласы әкімшілігі 
тәртіптік Кеңесінің бас инспекторы, 2003 
- 2008 жылдары ТОО ИПК «ZHER SU» 
Бауыржан Оспанов Компаниясында 
ауылшаруашылығы Департаментінде бас 
экономист, Департамент басшысының 
орынбасары, ТОО ИПК «ZHER SU» Бау-
ыржан Оспанов Компаниясында қаржы 
аудиторы қызметінде болды. 2008 - 2012 
жылдары жеке кәсіпкерлікпен айналы-
сады. 2012 - 2018 жылдары Алматы 
қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасында бас ма-
ман ревизорлық қызметінде болды. 2017 
жылы зейнеткерлікке шықты. «Қазақстан 

іскерлігін, жауапкершілігін аңғара білген 
аудан әкімдігі тәжірибелі басшыны ау-
дан әкімінің орынбасарлығына шақырып, 
тағайындады. Әрине, Тәуелсіздіктің 
алғашқы қиын кезеңінде мұндай аса жау-
апты қызметті атқару бірден оңайға түспесі 
белгілі. Бірақ, атаның қанымен, ананың 
сүтімен келіп жылдар бойы қалыптасып, 
шыңдалған қасиеттерінің арқасында жаң 
қызметті өзіне тән жүйелілікпен меңгеріп, 
абыроймен атқарды. Бұл кезең Кеңес 
одағы тарап, өзара шаруашылықтар 
арасындағы байланыстар үзіліп, ел эко-
номикасы үшін қиындықтарға толы болды. 

Енді ес жиып келе жатқанда бірден 
дамудың даңғыл жолына түсу аудан 
үшін оңай болмады. Ел жарықсыз, жы-
лусыз күн кешіп, жұмыссыздық белең 
алып бара жатты. Осы қиындықтарды 
еңсеріп, халықтың әлеуметтік жағдайын 
көтеру жолында білек сыбана жұмыс 
жүргізгендердің қатарында Бағжан 
ағамызда алғы шептен көрінді. Соның 
бірі совхоздардың экономикасы туралап, 
ұжым басқару тәсілдері тәлтіректеп, жап-
пай жекешелендіру науқаны басталған 
кезде осы жұмысты жүйелі түрде жүргізуді 
Бағжан ағамызға тапсырған еді. Бұл 
«ауырдың үстімен, жеңілдің астымен» 
атқара салатын шаруа емес еді. Өйткені, 
қызыл империяның «Майлы жіліктің» ба-
сын ұстап дәндеп қалған қызыл дирек-
торлары шаруашылықтарын таратқысы 
келмей жоғары жақтың нұсқауына бас 
изеп, төменгі жаққа қырын қарайтын кез 
туды. Һәкім Абай атқандай, «... Баяғы 
қулық бір алдау, Қысылған жерде жан 

жалдау» демекші Бұл науқан туралы 
Б.Айманбетов былайша әңгімелеп бер-
ген еді:

Еліміздің алғаш егемендігін 
алған кездері, Аудан тұрғындары 
арасындағы қаржы тапшылығы, бюд-
жет мекемелерінің қызметкерлеріне 
еңбек ақыларын 2-3 айлап төлей ал-
мау, зейнет ақылар  уақында төленбеу, 
товармен беру үрдіс алды. Нарықтық 
қатынастардың енуіне байланысты, 
күрделі өзгерістерге жаңа талаптарға 
еліміз көпшілігі дайын болмады, 
мемлекеттік жекешендіруден алған 
үлесін, мал мүліктерін дұрыс пайда-
лана алмады, келешекті болжай ал-
мады. Советтік жоспарлы экономикаға 
үйренген еліміз нарыққа дайын бол-
мады. Ауданда шаруа қожалықтары 
көптеп ашылды, бірақта «Бөлінгенді 
бөрі жейді» деген ұғымды алға тартып,  
ұжымдық шаруашылықтарды құру ба-
сталды. Түсіндіру жұмысы әкімшілік 
тарапынан болғанымен аздау бол-
ды.  Ұжымдық шаруашылық басшыла-
ры ұйымдастыру қабілеті болғанмен, 
қаржы мәселелерін шеше алмады. 
Агробанк ұжымы банкротқа ұшырады. 
Шаруашылық басшылары кредиторлар-
мен өндірген өнімі жетпесе, қолдағы мал 
мүлікпен есеп ажыратты. Қолдағы дүние 
мүліктен айрылған шаруашылықтар та-
рап, елдер мемлекеттік жекешендіруден 
алған үлесінен айрылды. Мемлекеттік 
саясат, әркім жекешелендіруден алған 
дүниесімен, күн көру оны көбейту 
мақсатынан айрылды. Ел  қалаға көшті, 
жұмыссыздық белең алды. Жер дау-
лары көбейді. Суармалы жерлердің 
суару жуйелері бұзылып, төменгі ша-
руа қожалықтары сусыз қалды. Төл 
дақылымыздың өнімі азайып, бетке ұстар 
қант заводымыздан шығатын өнім азай-
ып, өзіндік құны қымбаттады, уақытша 
қызметін тоқтатты. Қиыншылықтарға 
қарамастан, елдің еңсесі түсірмеу 
мақсатында ауданда мәдени көпшілік 
жұмыстары, жұмыссыздықпен күрес, 
қаржы жүйелерін тұрақтандыру тағы 
басқада жұмыстар күн тәртібінен түскен 
жоқ. Мемлекеттік салықтың орындал-
мауы, электрэнергиясының тапшылығы 
сияқты қиыншылықтарды жеңілдету 
барысындағы жұмыстарға белсене 
қатыстық.

Міне, осындай қиын жағдайда 
бұлақтың көзін ашқандай әрекеттерге 
барды. Күн демей, түн демей ширақ 
қимылдап, жағдайды түзетуге зор тал-
пыныстар жасады. Әр шараның тетігін 
дәл басып, жаңаша әрекеттер қолданып, 
шаруашылық басшыларының беттерін 
бері қаратты. Өзін шебер, замана та-
лабына сай ұйымдастырушы ретінде 
көрсете білді. 

Елге қызмет етудің сан салалы сүрлеу 
соқпағынан өткен, қосшы да, басшы 
да бола жүріп, кісілік кең қадыбын 
өзгертпей келе жатқан Бағжан аға тура-
лы көл – көсір әңгіме айтуға болар еді. 
Бірақта мен барға қанағат айта, білер ата 
– бабаларымыздың қасиеттерін қадір 
тұтып,Тәуелсіздіктің 30 жылдығында 
Бағжан аға туралы осы шағын сырды 
жариялауды жөн көрдім.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

Конституциясына 20 жыл», «Батыр 
шапағаты» медальмен, Алматы Қаласы 
әкімшілігінің Мақтау қағаздарымен 
марапатталған.

Жұбайы Жапарқұлова Бақыткүл 
мамандығы ауылшаруашылығының 
экономист есепшісі. Аудандық астық 
дайындау мекемесінің бас есепшісі, ау-
дан шаруашылықтарында есепші, Ақсу 
тәжірибе шаруашылығының бас есепшісі, 
Көкөзек ұжымдық шаруашылық басшысы 
болды. Екеуі бір ұл, бір қыз тәрбиелеп 
өсірді. Немерелері бар. 

Қызы Айманбетова Әсел Қазақ Ұлттық 
банкінің еңбегі сіңген қызметкері төсбелгісі, 
мерекелік медаль иегері.

Өзі зейнет демалысына шығып, 2018 
жылы мұсылмандықтың бесінші парызын 
орындап қайтты.

Сонымен, Бағжан ағамыз ұяда көргенін 
ұшқанда іледі дегендей Қазақ мемлекеттік 
ауылшаруашылығы институтын оқып 
бітірген соң, әке өсиеті бойынша кіндік 
қаны тамған туған жеріне оралды. 
Келген күннен бастап «Қанша биікке 
шықсаң да, қандай қызметте жүрсең де 
қапайымдылықтан ажырама, ел – жұртыңа 
бас ие біл», деген әке өсиеті Темірқазық 
жұлдыздай болашағына батыл қадам 
басуға бағыт берді.

Ол қарапайым қызметтен бастап, меке-
ме басшысы болған шақта Ұлы Абайдың 
«Пайда олама, ар ойла» атты сөзін жа-
дынан бір сәтте шығарған жоқ. Керісінше 
ешкімнің ала жібін аттамай, айнала-
сына шапағатын тигізіп, өз саласының 
нағыз саңлағы атанды. Оның осындай 

Адамзат үшін өмірінің әр сәті сан алуан естеліктерге 
толы. Сол кезеңдердің жаңғырып алма кезек ауы-
сып отыруы барша халық есіңде "Жаңа жыл" деген 
ұғыммен сақтаулы. Олай аталуының өзі әр озған 
уақыт сайын әлемдік технология, ғылым, ой - сана, 
түсінік шеткері қалмай іргесі берік қалана түсуде. 
Жалпы Қазақстан үшін әр жылдың өзектілігі 
тағайындылып, жыл бойы сол тұлғалық мәселені 
немесе бағытты дамытуға үлкен күш жұмсалды. 
Тіпті бір жылдың ішінде бір мемлекет күйреп 
иә, болмаса қанатын кеңге жайып дами түседі. 
Соған дәлел COVID-19 вирусының дүние жүзіне тара-
лып, Қазақстанда да белең ала бастауы. 

Көптеген мемлекеттердің экономикасы мен сая-
сатын, ең қайғылысы халық демократиясының күрт 
төмендеуі нәтижесінде мемлекет дербестігі құлдырап 
жоғала бастауы өзара шиеленісуге әкеп соқтыруда. 
Қаншама адам ет жақындарынан айырылып, сәттілік 
пен бақыт күткен күндерімен қош айтысты. 2019 жыл-
дан бергі орын алған оқиғаларды саралау барысында 
байқалғаны мемлекет өзінің ең құнды қазынасы - адам-
нан айрылуы. Көптеген жандардың өміріне карантин 
режимі үлкен ауртпашылық тудырдыра отырып мемле-
кет үшін "артта қалу" дағдарысы басталып кетті. 

Алайда, қазақ халқы өзінің қажымас қайраттылығын 
танытып, өліммен күресте өмір үшін күресе білді. Жан - 
жақтан тұншықтырған қатал талаптар әр адамды болма-

ЖАҢА ЖЫЛ - ӨТКЕН КҮННІҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ  
Өткен шақпен өмір сүру болашақтың қақпасына қойылған алып құлып  

сын қажытты.  Сол орайда өлім тырнағына ілінуге  шақ 
қалған адамдарды сұм ажал мекенінен жандарын аман 
сақтап, өз тағдырын қатерге тігіп өзгеге өмір сыйлаған ақ 
халатты періштелер, яғни, дәрігерлер қауымына деген 
ыстық ықыласымыз бен құрмет - парасатымыз шексіз. 
Оқушысы үшін әрқашан білімнің бастау қайнарына, 
қараңғыда жарқыраған шыраққа айналған, ба-
лалар болашағын қалаушылардың бірден - 
бірі асыл ұстаздар еңбегі ешқашан өшпейді. 
Өткен күн барша қазақтың жүрегін кескілеп, жанына 
өшпес мұң салды. 

Дегенмен өткен күннің бұлыңғыр елестерін жана-
рымыздан өшірмесек болашаққа салынған тұсаудай 
болмақ. Біздің ел үшін желтоқсан айы екі бірдей 
қуанышты қатар арқалайды. Тәуелсіздік мерекесінде 
өткен баба тарихын ақтарып қойнауынан сүңгісек, 
одан кейін келетін Жаңа жыл мерекесінде  ұлт 
тарихын болашақпен байланыстырып жарқын 
күндерге қадам басамыз. Менің ойымша өткенді 
ұмытқандар үшін әсте келешек құру мүмкін емес, 
алайда онымен өмір сүре отырып келер күннен үміт 
кіту бос әурешілік. Тарихты жадымызда жаңғырту 
арқылы ұмытпай алға даму бұл ең орынды шешім. 
Баршаңызды келіп жеткен мерекемен құттықтай отыра 
аңсаған асыл армандарыңызға жетуге қажырлылық 
пен шыншылдық тілеймін!

Аяжан ТІЛЕКТЕС.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРЛАНДАРЫ
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Басты мақсат – экономикалық 
өсімді қалпына келтіру

Соңғы екі жылдағы пандемияның 
«соққысынан» кейін, әлем енді ғана 
ес жиып, етек-жеңін жинай бастады. 
Қазақстан түгіл азуын айға білеген алып 
мемлекеттердің өзі өндірістік, тиісінше, 
экономикалық дағдарысқа тап болды. 
Биыл жылдың екінші жартысында ғана 
көптеген елдер тұралап қалған өндіріс 
орындарын қайта іске қосып, алыс-беріс 
пен барыс-келіс қайта жандана бастады.

Былтырғыға қарағанда биыл біздің 
елде де айтарлықтай ілгерілеу байқалды. 
Осы жылы Президент Қасым-Жомарт 
Кемелұлының қатысуымен жалпы 500-
ге жуық хаттамалық іс-шара өтті. Оның 
ішінде шетелдік және өңірлерге жұмыс 
сапарлары, өткізген түрлі мәжілістер 
мен отырыстар, халықаралық және 
республикалық форумдар, шет мем-
лекеттер мен үкіметтердің басшыла-
рын қабылдаулары, кәсіпорындар мен 
әлеуметтік нысандарды аралап көру, 
еңбек ұжымдары өкілдерімен кездесулер 
және басқа да шаралар бар. 

Мемлекет басшысының мерзімді ба-
сылымдарда 2 мақаласы және 2 сұхбаты 
жарияланды. Қасым-Жомарт Кемелұлы 
жыл ішінде өткен түрлі жиындарда 
12 бейнеүндеу жасады. Президенттің 
твиттерінде 350-ге жуық хабарлама жари-
яланды. Президенттің баспасөз қызметі 
Мемлекет басшысының қатысуымен 
өткен кез келген іс-шараны мейілінше 
кең таратып, халыққа ақпараттың толық 
жетуін қамтамасыз етіп отырады.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев 
биылдан бастап Қазақстан халқы Ас-
самблеясы мен Nur Otan партиясының 
Төрағасы қызметін де қоса атқарады. Бұл 
екі ұйымның да қоғамдағы саяси салмағы 
жоғары екені мәлім. Енді атқарылған 
шаруалардың ең маңыздысын тарқатып 
көрейік...

Халықтың әл-ауқатын арттыруға баса 
мән берілді

Пандемиядан кейінгі елдің экономи-
касын қайта қалпына келтіру шаралары 
аясында Мемлекет басшысы Үкімет пен 
облыстардың әкімдеріне азық-түлік пен 
әлеуметтік маңызы бар тауарлардың, 
жанар-жағармай мен дәрі-дәрмек 
бағасының қымбаттауына жол бермеуді 
тапсырды. Қазір осы бағытта ауқымды 
шаралар қолға алынып, жүзеге асыры-
лып жатыр.

Ал, биыл қабылданып, алдағы уақытта 
елге пайдасы тиетін шешімдер туралы 
айтсақ, Президент Жолдауында келесі 
жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі 
жалақы мөлшері 42500 теңгеден 60 мың 
теңгеге көбейетінін айтты. Бұл өзгеріс 
1 миллионнан астам адамға тікелей 
қатысты десек, жанама түрде барлық 
еңбеккерді қамтитыны сөзсіз.

Білім, ғылым, мәдениет, өнер және спорт 
салалары бойынша жаңа басымдықтар 
мен әдістер белгіленді. Халықтың игілігі 
жолында қолға алынған бастамалардың 
тиімділігіне, пайдалылығына баса мән 
берілді. Карантиндік шектеулердің 
ауыртпалықтарына қарамастан, мем-
лекет азаматтар алдындағы әлеуметтік 
міндеттемелерін толық орындады деп 

Адам мемлекет үшін емес, 
мемлекет адам үшін

айтуға негіз бар. Бизнеске жан-жақты 
қолдау көрсетіліп келеді.

Мемлекеттік емес сектордың 
заң¬намалық және институционалдық 
не-гізін жетілдіруге, азаматтардың 
бел¬сенділігін арттыруға, азаматтық 
бақылау жүйесін қалыптастыруға 
бағытталған Азаматтық қоғамды 
дамытудың 2025 жылға дейінгі 
тұжырымдамасы бекітілді. Президенттік 
жастар кадрлық резервіне 8,6 мың азамат 
қатысып, көпсатылы іріктеуден 50 үміткер 
ғана өтті.

1 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан халқына арналған «Халық 
бірлігі және жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің негізі» атты дәстүрлі Жол-
дауын жариялады. Осы аса маңызды 
құжаттың негізінде орта мерзімдегі 
экономикалық саясатымыз айқындалып, 
2025 жылға дейінгі дамудың Ұлттық жо-
спары мен Мемлекеттік жоспарлаудың 
жаңа жүйесі қабылданды. 10 ұлттық жоба 
бекітілді.

Президент осы бағыттағы тиімді ша-
раларды жүзеге асыру мақсатымен 
отандық және шетелдік инвесторларды 
жобаларға тартуға шақырды. Еліміздегі 
инвестициялық ахуалды одан әрі 
жақсарту үшін әлеуетті инвесторларға 
айтарлықтай жеңілдіктер жасау жөнінде 
бастама көтерілді.

Президент ел өңірлерінің әлеуметтік-
экономикалық дамуына ерекше мән берді. 
Отандық кәсіпорындардың бәсекеге 
қабілетін арттыру аса маңызды болып 
отыр. Осы ретте Мемлекет басшысы 
бірқатар өңірге арнайы жұмыс сапары-
мен барып, аймақтардың өндірістік және 
шаруашылық әлеуетімен танысты, бары-
мызды саралап, жоғымызды түгендеу үшін 
келелі кеңестер өткізді. Ақмола, Солтүстік 
Қазақстан және Алматы облыстарына 
сапары барысында өңірдегі жаңадан 
сайланған әкімдермен әңгімелесіп, 
бірқатар кәсіпорынның жұмысымен та-
нысты, астықты алқаптағы шаруалардың 
жағдайы, ауыл шаруашылығындағы еңбек 
өнімділігін арттыру, агросекторды дамыту 
мәселелері айтылды, өңірді дамытудың 
басым бағыттары айқындалды.

Президент Маңғыстау облысы¬на 
сапары барысында туристік кластерді 
дамытуға арналған жобалармен танысты. 
Шығыс Қазақстан облысына арнайы ба-
рып, Ақтоғай кен байыту кешенінің екінші 
фабрикасын іске қосты. Ақтоғайдағы 
өндіріс көзі болашақта еліміздің осы 
бағыттағы ірі өнеркәсібінің бірі болатыны 
сөзсіз. Бюджетке

80 млн. доллар кіріс кіргізіп отырған 
кәсіпорында 700 жаңа жұмыс орны 
ашылған. Қазірдің мұнда 3000-нан астам 
адам жұмыс істейді. Мемлекет басшы-
сы осындай жаңа жұмыс орындарының, 
нақты жұмыс істейтін кәсіпорындардың 
ашылғанын көргісі келеді және Ақтоғай 
кенішінде: «Бұл Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығына тамаша тарту болды. Мен 
бұған дейін осындай нақты жобаларды 
жүзеге асыруға мән беру қажет деген едім. 
Жаңа кәсіпорын соның айқын дәлелі» деп 
ризашылығын білдірді.

Жамбыл облысында инвестициялық 
жобалармен танысып, Биологиялық 

қауіпсіздік проблемалары ҒЗИ 
қызметкерлеріне арналған жаңа 
тұрғын үйлерді, Otarbiopharm 
иммунобиологиялық препараттар 
шығаратын биофармацевтика зауытын 
аралап көрді. Осы кәсіп-орындардың 
әлеуетін байқады. Қарағанды өңіріндегі 
полиметалл кен байыту фабрикасын іске 
қосты. Ұлытау ауданындағы «Жошы хан» 
тарихи-мәдени кешеніне зиярат жасады.

Қасым-Жомарт Кемелұлы қараша айын-
да Павлодар облысына барды. Екібастұз 
қаласындағы теміржол жабдықтарын 
шығаратын ірі екі кәсіпорынға арнайы 
ат басын бұрды. Бұл екі кәсіпорын да 
жергілікті халықты жұмыспен қамтып, 
өнімдерін еліміздің ғана емес, шетелдің де 
нарығына шығарып отыр. Мемлекет бас-
шысы әрдайым аймақтарды аралағанда 
өнер¬кәсіп орындарының, зауыттар мен 
фабрикалардың жұмыс істеп тұрғанына 
көп көңіл бөледі.

Біздің елімізде ірі қалалар мен ауылдар 
ғана емес, сонымен қатар, моноқалалар да 
бар. Елдің дамуында шағын қалалардың 
алар орны ерекше.

Бұдан кейін Екібастұзда моноқалаларды 
дамыту жөнінде кеңес өткізді. Қазір 
Қазақстанда 89 қала болса, соның 27-сі 
моноқала екен. Онда 1,4 млн адам өмір 
сүріп жатыр. Олардың күнделікті тұрмыс-
тіршілігінен бастап, өзге елді мекендермен 
байланысы, тіпті шекаралық аудандарда 
көршілес елдермен қарым-қатынасына 
дейін аса маңызды.

Бүгінде моноқалалардың экономикасын 
әртараптандыру және шикізаттық емес 
секторларда баламалы өндірістер құру 
үшін 79 маңызды жоба іске асырылып 
жа¬тыр. Әрбір моноқалада «Бизнестің 
жол картасы-2025» бағдарламасы ая-
сында ақпараттық қызмет көрсететін 
кәсіпкерлерді қолдау орталығы жұмыс 
істейді. 2025 жылға дейін моно және 
шағын қалалардың инфрақұрылымын 
дамытуға жыл сайын 15 миллиард теңге 
мөлшерінде қаражат бөлінеді деп жоспар-
ланып отыр.

Бұдан бөлек Президент еліміздегі ең 
ірі мегаполис Алматы қала¬сына жұмыс 
сапарымен барып, еліміздегі қаржы 
секторы өкілдерімен жиын өткізді. Бұл 
алып шаһардың да өз басына жетерлік 
экономикалық, коммуналдық пробле-
малары бар, сонымен қатар ірі биз-
нес орталықтары мен кәсіпорындар 
шоғырланған қала. Сол себепті 
Алматының ел дамуындағы маңызы да 
ерекше.

Сонымен қатар республиканың 
әкімшілік-аумақтық құрылымын жетілдіру 
ісі жалғасуда. Наурыз айында Президент 
Түркістан облысында жаңадан Сауран ау-
данын құру туралы Жарлыққа қол қойды. 
Оның әкімшілік орталығы – Шорнақ елді 
мекені.

Жалпы, биыл Мемлекет басшысы 
жұмысының тығыздығына, шетелдік 
сапарларға байланысты еліміздің кейбір 
өңірлеріне бара алмады. Бірақ сол өңірдің 
басшыларын қабылдап немесе телефон 
арқылы байланысып өңірдің жағдайы мен 
даму перспективалары туралы есеп алып 
отырды. Яғни өңірлер үнемі Президенттің 
бақылауында.

Сондай-ақ еліміз бойынша экономи-
каны әртараптандыруға, маңызды жо-
баларды жүзеге асыруға, жаңа жұмыс 
орындарын ашуға, аймақтың әлеуметтік-
экономикалық мәселелерін шешуге, 
өңірлер арасын-дағы көлік қатынастарын 
жандандыруға басымдық берілді.

Тиімді бастамалар ел игілігіне 
қызмет етеді

Халқымызда «Кеңесіп пішкен тон 
келте болмас» деген керемет нақыл 
бар. Мемлекет басшысының бастама-
сымен осыдан 2 жыл бұрын құрылған 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі – дәл 
осы мәтелдің дәлеліндей. Президенттің 
өзі бір сөзінде, оны өткен тарихымыз-
да болған Ордабасыдағы, Күлтөбедегі, 
Ұлытаудағы ұлы жиындардың заманауи 
үлгісіне теңеген болатын. Ұлттық кеңес 
еліміздегі түйткілді мәселелерді ортаға 
салып, талқылап, түйіндерді кеңесіп 
шешетін өте тиімді алаңға айналды. Осы 
күнге дейін Кеңестің бастамаларын жүзеге 
асыру үшін 90-нан астам нормативтік-
құқықтық акт қабылданды. Оның ішінде 
заңдар, Президент Жарлықтары мен 
Үкімет қаулылары, министрліктердің 
бұйрықтары бар. Бұдан Ұлттық кеңестің 
тиімді жұмыс істеп жатқанын көруге бола-
ды. Атап айтқанда, осы алаңда көтерілген 
ұстаздар мен дәрігерлердің жалақысы 
өсті; студенттердің, магистранттар мен 
докторанттардың стипендиясы көбейді; 

санитарлық-эпидемиологиялық бақылау 
комитеті құрылды; ерекше күтімді 
қажет ететін балаларға білім берудің 
жаңа ережелері бекітілді; оңтүстіктен 
солтүстікке қоныс аудар¬ған азаматтарға 
берілетін субсидия екі есе ұлғайды; 
игерілмей жатқан жер теліміне салына-
тын базалық салық мөлшерлемесі артты; 
ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдік 
азаматтар мен заңды тұлғаларға сатуға 
және жалға беруге тыйым салынды; 
осы жылдан бастап жұртқа зейнетақы 
жинағының бір бөлігін мерзімінен 
бұрын алуға мүмкіндік берілді. Халық 
жинағының бір бөлігін осы күндері жыл-
жымайтын мүлік сатып алуға, ипотекалық 
несиені өтеуге және емделуге жұмсап жа-
тыр. Соның арқасында 800 мыңға жуық 
азамат зейнетақы жинағын өз қажетіне 
жаратты.

Биыл мамырда «Сайлау тура-
лы» Конституциялық заңға өзгерістер 
енгізілді. Осыған орай 25 шілдеде 
Қазақстанда тұңғыш рет ауыл әкімдерінің 
сайлауы өтті. Жалпы, 864 ауылдық 
округтің әкімдері алғаш рет тікелей дау-
ыс беру арқылы сайланды. Нәтижесінде, 
ауыл әкімдерінің құрамы 52 пайызға 
жаңарды.

Ауыл әкімдерінің сайлауы, ең алды-
мен, ауыл тұрғындарының мүддесі үшін 
жасалған игі іс деп бағалауға бола-
ды. Ақпарат құралдарында, әлеуметтік 
желілерде бұл бастаманың тиімділігі 
жөнінде көп жазылды. Жүргізілген 
сауалдамаларға қарасақ, азаматтардың 
басым көпшілігі сайлаудың оң шешім 
екенін қолдаған. Сондықтан Мемлекет 
басшысының ауыл әкімдерін тікелей 
сайлау туралы бастамасын билік пен 
қоғам қатынасының жаңа әрі тиімді үлгісі 
болды деп айтуға толық негіз бар. Енді 
тұрғындар өздерінің мүддесін қорғап, 
түйткілді мәселелерін нақты шеше ала-
тын азаматқа үміт артады. Халық тұңғыш 
рет жергілікті атқарушы биліктің басшы-
сын тікелей сайлау мүмкіндігіне ие бол-
ды.

Халықтың көңілінен шыққан тағы бір 
жаңалық – «Айтылды-орындалды» бас-
тамасы. Мемлекет басшысының Жол-
дауларында, келелі жиындарда бер-
ген тапсырмаларының орындалғаны 
жөніндегі мәліметтерді Баспасөз қызметі 
жа¬риялап отырады. Мәселен, Шығыс 
Қазақстан облысы Күршім ауданындағы 
Қалжыр өзеніне қатысты мәселені ерек-
ше атап өткен жөн. Алтын қазушылардың 
өзенді бей-берекет ластап жатқаны тура-
лы жергілікті тұрғындардың жанайқайын 
«Айқын» газетінен оқыған Қасым-Жомарт 
Кемелұлы елді алаңдатқан осы жағдайға 
бірден назар аударып, құзырлы органдар 
мен облыс әкімдігіне түйткілді мәселені 
шешуді тапсырды. Нәтижесінде, заң 
бұзып, қоршаған ортаға айтарлықтай 
зиян келтірген кәсіпкерлерге айыппұл 
салынды. Олардың кен өндіруге берілген 
лицензиялары кері қайтарылды.

Сонымен қатар жерді жеке меншікке 
немесе жалға беру мәселесіне қатысты 
көпшіліктің көңілін күпті қылған 
түйткілді мәселе де шешімін тапты. Бұл 
жағдайдың бәрін көріп - біліп отырған 
Мемлекет басшысы өзі бастамашы 
болып, «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне жер 
қатынастары мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңына 
қол қойды. Аталған заң бойынша ауыл 
шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге, 
азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік 
заңды тұлғаларға, халықаралық 
ұйымдарға және заңда көрсетілген басқа 
да тұлғаларға жеке меншікке және жалға 
беруге тыйым салынды. Жалпы, осындай 
мысалдарды көптеп келтіре беруге бола-
ды.

келтіруге баса мән берілді. Сонымен қатар жылдың негізгі лейтмотиві ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығын лайықты атап өту болды. 16 желтоқсан – әрбір 
отандасымыз үшін қастерлі мереке, айтулы дата. Мемлекет басшысының 
жұмыс кестесінде де басымдық негізінен осы екі мәселеге орайластырыл-
ды.

Жаһанды жайлаған пандемияға 
қарамастан еліміз биылғы 
жылды үлкен жетістіктермен 
қорытындылап отыр деуге бо-
лады. Жалпы, әлем елдері секілді 
бізде де биыл пандемиядан кейінгі 
экономикалық өсімді қалпына 
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Президент қазіргідей құбылмалы әрі 
жаһандық бәсекелестік жағдайында 
мемлекеттің мүддесін қорғауға, алға 
қойған мақсатқа ұмтылуға баса мән 
береді. Оны үнемі айтып та келеді. 
Бұлай болмаған жағдайда көп нәрседен 
ұтылып қалатынымызды еске салып от-
ырады. Осы ретте, былтыр Президент 
COVID-19 індетіне қарсы отандық вак-
цина жасап шығару жөнінде еліміздің 
білікті медицина мамандарына тап-
сырма берді. Нәтижесінде, Қазақстан 
ғалымдары QazVac және QazCoVac – P 
суббірлік вакциналарын жасап шығарды. 
Бұл халықаралық деңгейде жоғары 
бағаланып жатыр. Аталған жетістікті 
еліміздің келешегі үшін, мемлекеттің 
бәсекеге қабілеттілігін артырып, өсіп-
өркендеуі үшін жасалған маңызды 
қадам деуге болады. Қазіргі уақытта 
қазақстандық вакциналар ДДҰ-ға тіркелу 
үшін үміткерлер тізіміне енгізілді.

Бүгінде республика бойынша 9 129 
мыңнан астам адам екпенің бірінші 
компонентін, 8 434 мыңнан астам адам 
екінші компонентін алды. Бұл жалпы 
вак¬цина алуға тиісті азаматтардың 70 
пайыздан астамы деген сөз. Сонымен 
қатар 12 қарашадан бастап 12-17 жас 
аралығындағы жас-өспірімдерге екпе са-
лына бастады. Жақында қайта вакцина-
лау жөнінде шешім қабылданды.

Сонымен қатар осы жылдан бас¬тап 
Ashyq қосымшасының енгізілуі 
азаматтардың тыныс-тіршілігі мен биз-
нес қоғамдастықтың экономикалық 
белсенділігін қалыпты жағдайға келтіруде 
тиімділігін дәлелдеді. Еліміз осындай 
цифрлы шешімдерді алғашқылардың бірі 
болып қолдана бастады.

Мемлекеттің кәсіпкерлерге онлайн 
режімде қолдау көрсетуіне қатысты 
«бір терезе» қағидаты бойынша жұмыс 
істейтін «Бизнеске арналған үкімет» 
сервисі іске қосылды.

Ұлттық бірегейлікті қалыптастыру 
мәселесі де өзекті міндеттердің бірі. 
Азаматтардың санасын жаңғыртпай 
елімізде өзгеріс жасау мүмкін емес. 
Аға буынның бай мәдени мұралары, 
көрнекті ойшылдар мен тұлғалардың 
зияткерлік, гуманистік жетістіктері – 
халқымыздың өзіндік ерекшелігі, руха-
ни өзегі және басты діңгегі. Осы ретте 
жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 
жылдығы республика көлемінде аталып 
өтті. Азаттық жолында жанын аямаған 
көрнекті Алаш арыстарының бірі Әлихан 
Бөкейхановтың рөлі мен қосқан үлесі 
зор. Биыл бірегей тұлғаның 155 жылдығы 
және басқа да Алаш қайраткерлерінің 
мерейлі даталары атап өтілді. Елор-
да төрінде Әлихан Бөкейхан, Ахмет 
Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлы 
сынды ұлтымыздың ұлы тұлғаларына, 
сондай-ақ белгілі мемлекет және қоғам 
қайраткері Жұмабек Тәшеновке арналған 
ескерткіштер бой көтерді. Бұл мемори-
алдар Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 
орай ашылды.

Сонымен қатар ұлттық бірегейлікті 
қалыптастыру ісінде ұлыстың ұлы күні 
– Наурыз мейрамының орны ерек-
ше. Осы ретте Мемлекет басшысы 
Наурыз мерекесінің мәні мен маңызын 
қайта қарап, мазмұнын кеңейтуге, оның 
тәрбиелік маңызын, ұлттық-патриоттық 
сананы қалыптастыру сипаты мен 
экологиялық мотивін қайта қарауға 
шақырды.

Қорыта айтқанда, Мемлекет басшы-
сы ұсынған барлық бастама ел игілігі үшін 
қызмет етеді.

 
Халықаралық қатынастар жандана 

түсті
Биыл еліміздің сыртқы саяси 

белсенділігі былтырғыға қарағанда едәуір 
артты. Екіжақты қарым-қатынастар ая-
сында шетелдерге жасалған 10 сапарды, 
сондай-ақ 20 мемлекетаралық саммит 
пен форумды қоса алғанда, Президенттің 
қатысуымен халықаралық сипаттағы 150-
ге жуық іс-шара болып өтті.

Сыртқы саясатта еліміздің ұстанатын 
теңгерімді және конструктивті бағыты 
сақталды. Сондай-ақ ұлттық мүддені 

қорғау, аймақтық және халықаралық 
қауіпсіздікті сақтау мәселесі басты назар-
да болды. Биыл Қазақстан Еуразиялық 
экономикалық одаққа және 2020-2022 
жылдар аралығында Азиядағы өзара іс-
қимыл және сенім шаралары жөніндегі 
кеңеске төрағалық етуде. Бұл еліміздің 
сыртқы саяси бастамаларына тың 
сер¬пін береді және жауапкершілік 
жүктейді. Орталық Азия аймағындағы 
елдермен тату көршілік қатынастарды 
нығайту халықаралық ынтымақтастық 
бағытындағы маңызды басымдық бо-
лып қала береді. Соның ішінде панде-
мия кезінде Қырғызстан мен Тәжікстанға 
және аса ауыр күндерді бастан өткеріп 
жатқан Ауғанстанға гуманитарлық көмек 
көрсетілді.

Еліміздің халықаралық байланыста-
рын нығайтуға бағытталған іс-шараларға 
тоқталып өтетін болсақ, биыл Қырғызстан 
Президенті елордаға мемлекеттік сапар-
мен келді. Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев Қырғызстан басшысы 
Садыр Жапаровпен екі ел арасындағы 
ынтымақтастықты одан әрі нығайту 
мақсатымен келіссөз жүргізді. Келіссөз 
қорытындысы бойынша Бішкекте Абайға, 
Нұр-Сұлтан қаласында Манас пен 
Шыңғыс Айтматовқа ескерткіш орнаты-
латын болды. Бұл бауырлас екі халықтың 
ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға тың 
серпін береді.

Қазақстан Президенті биыл Оңтүстік 
Корея Республикасы мен Түрікменстанға 
мемлекеттік, Тәжікстанға, Бельгияға және 
Швейцарияға ресми сапармен барды.

Оңтүстік Кореяға мемлекеттік сапар 
барысында Президент Мун Чжэ Инмен 
кездесіп, Пусан қаласында Қазақстанның 
Бас консулдығын ашу жөнінде келісім 
жасалды. Сондай-ақ 1,7 миллиард дол-
лар болатын 30-дан астам келісімге қол 
қойылды. Сапардың ең бір көңіл толқытар 
тұсы, Сеулдегі Кибер университетінің 
аумағында Абай бюстінің ашылуы деуге 
болады.

Ал Түрікменстанда экономи-
ка, көлік қатынасы, білім, мәдениет, 
ауыл шаруашылығы және сауда са-
лалары бойынша ынтымақтастықты 
дамытуға бағытталған 20 құжатқа қол 
қойылды. Сапар барысында 2022 жылы 
Түрікменстанның Қазақстандағы Мәдени 
күндерін өткізу жоспарланды. Сондай-ақ 
Ашғабадта Түрікменстан Президентінің 
ұсынысы бойынша қазақтың ұлы ақыны 
Абай Құнанбайұлының мүсіні орнатыла-
тын болды.

Тәжікстан Президенті Эмомали Рах-
монмен келіссөз жүргізіліп, өзара сауда-
саттықты 1 миллиард доллардан асыруды 
көздейтін және қазақ-тәжік қатынастарын 
жаңа деңгейге шығаратын екіжақты алты 
келісімге қол қойылды.

Сонымен қатар Мемлекет басшысының 
Бельгияға сапары барысында Король 
Филиппен және Премьер-министр Алек-
сандр Де Кроомен келіссөздер жүргізіліп, 
сауда-экономикалық ынтымақтастық 
жөніндегі үкіметаралық комиссия құруға 
уағдаластық жасалды. Ал Швейца-
рия Конфедерациясында осы елдің 
Президенті Ги Пармеланмен келіссөздер 
өткізіліп, жалпы құны 300 миллион дол-
лардан асатын 6 коммерциялық келісімге 
және 10 коммерциялық емес құжатқа қол 
қойылды.

Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев 
Ресей Федерациясына, Түркияға және 
Тәжікстанға жұмыс сапарымен барды. 
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир 
Путин Мәскеуде Ауғанстандағы ахуалға 
байланысты аумақтық қауіпсіздік, сондай-
ақ интеграциялық бірлестік аясындағы 
ынтымақтастық мәселелері бойынша пікір 
алмасты.

Қазақстан Президенті Ыстанбұлда 
өткен Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесінің VIII 
саммитіне қатысты. Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесін одан әрі 
дамытудың перспективалары, ұйым 
аясындағы ынтымақтастық туралы баян-
дама жасады. Осы жиында көзіміз көрген 
көңіл толқытар сәтті айтпасқа болмас. 
Президент сөзінің соңында бауырлас 
түрік халқына алғыс айта отырып, «Мен 
бүгін өте маңызды тарихи оқиға туралы 
атап өткім келеді. Бұл өткен ғасырдың 
ортасында тағдыр тәлкегімен тау асып, 
тас басып, арып-ашып Анадолы жеріне 
келген мыңдаған қазақ отбасын өз бауы-
рым деп құшақ жайып қарсы алған Аднан 
Мендерес жөнінде болып отыр. Ол өткен 
ғасырдың елуінші-алпысыншы жылдары, 
он жыл бойы Түркия Республикасының 
Премьер-министрі болған көрнекті мем-

лекет және қоғам қайраткері. Қазақтардың 
осында орнығуына, кәсіп істеп, тамыр 
жаюына көп жағдай жасаған бірден-бір 
тұлға болғаны ақиқат. Осы маңызды жиын 
өтіп жатқан Демократия және бостандық 
аралының да Аднан Мендерестің 
тағдырына тікелей қатысы бар. Мен 
Қазақстан Республикасының Президенті 
ретінде қазақ халқының атынан Ад-
нан Мендерестің рухына тағзым етіп, 
құшағы кең барша түрік халқына шынайы 
алғысымды айтамын», деп өткен ғасырдың 
ортасында Түркия мемлекетінің үкімет 
басшысы болған Аднан Мендересті еске 
алды. Іле-шала Қазақстан Президентінің 
осы сөзін Түркияның ғана емес, күллі 
түркі әлемінің ақпарат құралдары цитата 
ретінде қайталап беріп жатты. Қазақстан 
Президентінің жан тебірентерлік сөзінен 
кейін бірден Түркия Президенті Режеп 
Тайип Ердоған сөз алып, үлкен алғыс 
білдірді. Тіпті А.Мендересті өздері бірінші 
болып еске алмағандарына өкініш 
білдіріп, аса қатты толқып тұрып, өткен 
тарихқа тағзым жасалатынын, телеэкран 
арқылы көріп отырған барша түрік халқын 
А.Мендерестің және онымен бірге шейіт 
болған серіктерінің рухына арнап дұға 
жасауға шақырды.

Міне, аса үлкен мінберде өз ұлтыңа, 
туған халқыңа қатысты осындай ірі 
әңгімелер айтылып, бір-біріне шынайы 
жүрекжарды лебіздерін білдіріп жатқанда 
жүрегі бар адам толқымай тұрмайды екен. 
Бұл – көңіл толқытып, көзге жас келтіретін 
өте нәзік дүние әрі екі ел арасындағы 
бауырластық байланыстарды жоғары 
деңгейге көтеретін аса маңызды қадам.

Сонымен жылдың басында біздің 
елімізге мемлекеттік сапарды қыр-
ғыз ағайындар бастаған болса, екінші 
көршіміз Өзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиёевтің сапары биылғы жылдың 
жоғары деңгейдегі кездесулерін аяқтады 
деуге болады. Яғни желтоқсанның ба-
сында Өзбекстан Президенті мемлекеттік 
сапармен келіп, екі ел Президенттері 
Одақтастық қатынастар туралы 
декларацияға қол қойды.

Мемлекет басшысы БҰҰ Бас 
Ассамблеясының 76-сессиясы аясын-
да өткен төрт бірдей іс-шараға – Жалпы 
саяси дебаттарға, БҰҰ-ның Азық-түлік 
жүйелері жөніндегі саммитіне, COVID-19 
пандемиясы жөніндегі жаһандық сам-
митке және Ядролық қаруды толық жою 
жолындағы Халықаралық күрес күніне 
арналған жоғары деңгейдегі пленарлық 
отырыстарға онлайн режімде қатысты.

Ауғанстанда болған жағдай бүкіл 
әлемнің назарын аударды. Мемлекет бас-
шысы өзі қатысқан барлық халықаралық 
саммиттерде, конференциялар мен түрлі 
форматтардағы жиындарда ауған халқын 
қазіргі ауыртпалықтарымен бетпе-бет 
қалдыруға болмайтынына назар ауда-
рып, әлемдік қоғамдастықты Ауғанстанға 
мейлінше қолдау көрсетуге және ондағы 
ауыр гуманитарлық жағдайды түзеуге 
шақырып келеді. Бұл тұрғыда Қазақстан 
Ауғанстанға көмек көрсету жөніндегі 
БҰҰ-ның Миссиясын және Ұйымның 
Ауғанстандағы басқа да бөлімшелерін 
дер кезінде көшіріп алды. Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Ауғанстанға гуманитарлық 
көмек жеткізу үшін тасымалдау алаңын 
ұсынуға және біздің елдің де қомақты 
үлес қосуға дайын екенін айтып келеді. 
Ал¬матыда БҰҰ-ның Аймақтық хабын құру 
жөніндегі бастама көтерілді. Жақында 
Президенттің тапсырмасы бойынша 
Мемлекет басшысының арнаулы өкілі 
Ержан Қазыхан Кабул қаласында болып, 
Ауғанстанға гуманитарлық көмек көрсету 
жөніндегі Қазақстанның шешімін жеткізді.

Сонымен қатар Қазақстан астана-
сы аса жоғары деңгейдегі шетелдік де-
легацияларды көп қабылдай бастады. 
Жалпы, биыл Президент 80-нен астам 
халықаралық кездесу өткізіп, келіссөз 
жүргізді.

Қазақстан барлық бағыт бойынша 
сыртқы саяси аренадағы ықпалдастығын 
нығайтып келеді. Халықаралық 
байланыстардың да географиясы кеңейе 
түсті. Ынтымақтастықтың барлық бағыты 
бойынша жандануы пандемиядан кейінгі 
кезеңдегі әлемнің қалыптасуына ықпал 
етуге тиіс. Сол кезде шекаралар ашы-
лып, саяси, экономикалық, мәдени-
гуманитарлық және халықаралық байла-
ныстар жаңа деңгейге көтеріледі.

Түйін
Естеріңізде болса, Мемлекет басшысы 

президенттіктің екі тізгін, бір шылбырын 
қолға алған кезде әділетті қоғам құру ту-
ралы айтқан болатын. Осыған дейін Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 

атқарылған қыруар шаруаны, Тәуелсіз 
елдің тарихи көшін шашау шығармастан 
сабақтастыра отырып, өрлеуді басты 
мақсат етіп қойды. Сабақтастық пен 
әділдікті қос қанат қылып, өрлеу, яғни, 
даму жолын жалғастырдық деуге толық 
негіз бар.

Бұл  үш мақсатқа жеткізетін көзіміздің 
ағы мен қарасындай үш қазынамыз аман 
болсын. Ол Президент айтқан жер, тіл 
және береке-бірлігіміз.

ХХІ ғасыр білім мен біліктің заманы. 
Осы елдің болашағы, яғни менің заман-
дастарым бірінші кезекте білімге назар 
аударып, шынайы бейіл қойғандары 
абзал. Жаңа ғасырдың жаңа талапта-
рына сай маман болуға ұмтылу керек. 
Мемлекет басшысы әр жиында, жа-
стармен кездесулерінде, мақалалары 
мен сұхбаттарында үнемі білімді ұрпақ 
тәрбиелеу мәселесін айтып келеді. Екі 
жыл қатарынан жолдауларында сапа-
лы білімге үлкен тарау арнады. Бұл 
жайдан-жай айтыла салған әңгіме емес. 
Биылдан бастап тек қана мұғалімдердің 
жалақысын көтеру үшін алдағы үш жыл-
да мемлекеттік бюджеттен 1,2 трлн теңге 
жұмсалмақ. Өйткені ұстаз түзелмей 
ұлттың түзелуі неғайбыл.

Біздің ұлтымыз демографиялық 
жағынан өсіп келеді. Енді ұлттық сапаны 
өзгертіп, ұлттық сананы қалыптастырған 
абзал.

Жуырда елордамызда ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына арналған салтанатты жиын 
өтті. Бұл өзі пандемияның шектеулерінен 
кейін өтіп отырған ең алғашқы алқалы 
жиын болды. Алты Алаштың баласы 
жиналған осы басқосуда Мемлекет бас-
шысы үлкен мінберден толқып тұрып 
сөйледі.

«Асқар тау алыстаған сайын асқақ 
көрінеді. Біздің бабаларымыз қазақтың 
дербес мемлекет құрып, еркін өмір сүруге 
құқылы екенін тарих алдында дәлелдеді. 
Осылайша, мыңжылдықтар тоғысатын 
тұста азаттық туы көгімізде желбіреді. 
Ұлттың ең ұлы мұраты – Тәуелсіздікке 
қол жеткіздік. Сол сәттен бастап Қазақ 
елінің ұлы көші болашаққа бет түзеді. 
Халқымыз өз мемлекетін құруға кірісті. 
Бұл – тарихи әділдіктің орнауы. Мүлдем 
жаңа геосаяси ахуалда мемлекет құру 
оңай шаруа емес, нағыз көшбасшының 
ғана қолынан келетін іс. Ең күрделі, 
бұлыңғыр кезеңде Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтай дара тұлға тарих төріне 
шықты. Анығын айтқанда, Тәуелсіздік 
шежіресі Елбасының қолымен жазыл-
ды», – деді Қасым-Жомарт Кемелұлы.

Мемлекет басшысы арғы-бергі тарихты 
қозғай келіп, осы тәуелсіз Қазақстанның 
жүріп өткен 30 жылын үш кезеңге бөліп 
саралайды. Сөйтіп төртінші онжылдық 
қандай болмақ, Жер бедерінде, тарих 
тақтасында қазақтың алдағы тағдыры 
не болмақ деген салмақты сауалдарға 
жауап береді. Ал ол жауапта алдағы 
онжылдықта мемлекет, мемлекеттік ап-
парат, қала берді, өзін осы тәуелсіз елдің 
азаматымын деп санайтын әрқайсымыз 
атқаратын қыруар шаруалар мен 
міндеттер безбенделген.

Тәуелсіздікке тәу еткен алқалы жи-
ында: «Біздің іс-әрекеттеріміз жемісті 
болуы үшін ұлт дамуының көкжиегін 
кеңейтіп, мемлекетіміздің болашағын 
айқындап алуымыз керек. Бұл ретте 
өз мүмкіндіктерімізді шынайы бағалау, 
елдің іргелі мүдделерін ескере отырып, 
барынша прагматикалық тұрғыда әрекет 
ету маңызды. Азаматтардың тұрмыс са-
пасын артыруға қатысты алдымызда 
жаңа міндеттер тұр. Біз «адам мемлекет 
үшін емес, мемлекет адам үшін» негіз 
қалаушы қағидатын берік ұстанатын бо-
ламыз», – деді Президент.

Бұл міндеттерді орындау, жоғары 
нәтижеге қол жеткізу мына сіз бен бізге 
сын, қадірлі оқырман.

Қазақ елі тәуекел етіп Тәуелсіздіктің 
төртінші он жылдығына аяқ басты. Тарих 
көшіндегі еліміздің азаттығы баянды бол-
сын!

 Берік УӘЛИ,
Қазақстан Республикасы 

Президентінің баспасөз хатшысы.

Адам мемлекет үшін емес, 
мемлекет адам үшін
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