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Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ Қ.К.ТОҚАЕВТЫҢ 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

Құрметті отандастар!
Қадірлі депутаттар және 

Үкімет мүшелері!
Баршаңызды Парламенттің 

кезекті сессиясының ашылуы-
мен құттықтаймын!

Биыл біз жаңа кезеңге 
қадам бастық. Халқымыз 
жалпыұлттық референдум-
да саяси жаңғыру бағдарын 
қолдады. Конституциялық 
реформа Жаңа, Әділетті 
Қазақстанды құру жолындағы 
аса маңызды қадам болды. 
Еліміздегі саяси жаңғыру енді 
экономикалық өзгерістерге 
ұласуға тиіс.   

Біз «Азамат – бизнес – мем-
лекет» арасындағы қатынасты 
түбегейлі өзгертеміз. Мемле-
кет, ең алдымен, бәріне бірдей 
мүмкіндік беріп, әділдік орна-
тады. Қоғам игілігіне арналған 
қызмет деңгейі жоғары болуы-
на кепілдік береді. Әлеуметтік 
жағынан әлсіз топтағы 
азаматтарға қолдау көрсетеміз. 
Мүмкіндігі шектеулі жандарға 
да көмектесеміз. Прези-
дент жанындағы Омбудсмен 
тағайындалады.   

Мемлекет экономикалық 
еркіндікті қолдайды. 
Бірақ, халықты нарық 
тұрақсыздығының ықпалынан 
барынша қорғайды. Шағын 
және орта бизнесті мейлінше 
дамытады.

Енді реформалардың нақты 
бағдарларына тоқталайын.    

 
БІРІНШІ БАҒДАР. ЖАҢА 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ.
Біз экономикамызда 

қордаланған мәселелерді 
жақсы білеміз. Мысалы, 
шикізатқа әлі де тәуелдіміз.  
Еңбек өнімділігі төмен, ин-
новация жеткіліксіз. Ұлттық 
табыстың игілігін жұрттың бәрі 
бірдей көріп отырған жоқ.

Әрине, мұның барлығы – 
күрделі мәселелер. Бірақ, оны 
шешудің нақты жолдары бар.

Атап айтсақ, бұл – 
м а к р о э к о н о м и к а л ы қ 
тұрақтылықты қамтамасыз ету, 
экономиканы әртараптандыру 

және  цифрландыру. Сондай-
ақ, шағын және орта бизнес 
пен адам капиталын дамы-
ту, заң үстемдігін орнықтыру. 
Сондықтан, тың тәсілдер қажет 
екені сөзсіз.    

Экономикалық саясатымыздың 
негізгі мақсаты еш өзгермейді. 
Оның мәні – сапалық және 
инклюзивтік тұрғыдан халықтың 
әл-ауқатын арттыру.

Жаңа экономикалық 
бағдарымыздың басты 
басымдықтары мыналар:

– жеке кәсіпкерлік баста-
маларды ынталандыру, яғни, 
мемлекеттік капитализмнен және 
мемлекеттің экономикаға шектен 
тыс араласуынан бас тарту;

– бәсекелестікті дамыту, яғни 
бәріне бірдей мүмкіндік беру;

– сондай-ақ, ұлттық табысты 
әділ бөлу.

Мұның бәрі кезек күттірмейтін 
бірқатар маңызды міндетті 
шешуді талап етеді.

Бірінші. Бағаны әкімшілік жол-
мен реттеу тұтас салалардың 
инвестициялық тартымдылығын 
төмендетеді. Сондай-ақ, тауар 
тапшылығын туындатып, елді 
импортқа тәуелді етеді.   

Сондықтан, баға белгілеу 
ісіне мемлекеттің араласуы-
нан біртіндеп бас тарту керек. 
Бәсекелік ортасы жоқ нарықтар 
ғана бұрынғыдай қала береді. 
Монополистердің тарифтері 
қатаң бақылауда болады. Бірақ, 
бақылау жасау орынсыз қысым 
көрсету деген сөз емес.

Бүгінде мемлекеттік 
органдардың, соның ішінде 
күштік құрылымдардың бизнесті 
тексеруге жаппай кірісіп, бағалар 
мен тарифтерді төмендетуді 
талап етуі жиілеп кетті. Құр 
дақпырт үшін жасалатын мұндай  
әрекеттерді доғару керек.

Монополияның табы-
сын шектеу қажеттігі мен 
инфрақұрылымға инвестиция 
салуды қамтамасыз ету ара-
сында тепе-теңдікті сақтау 
маңызды. Елімізде электр 
қуатымен қамтамасыз ететін 
желілердің үштен екісінің, 
жылу коммуникациясының 57 

пайызының және су құбыры 
желісінің жартысына жуығының 
тозығы жеткен. Осыдан-ақ 
біраз жайтты аңғаруға болады.

Тарифтерді күшпен ұстап 
тұрудың ақыры соның бәрін 
кезекпен өшіруге және түрлі 
апатты жағдайлар туындауы-
на әкеп соқтырады. Осының 
салдарынан азаматтардың 
денсаулығына және өміріне 
қатер төнеді.      

Монополиялы нарықтарда 
«Тарифті инвестицияға 
айырбас-тау» деген жаңа та-
риф саясатына көшу керек. 
Желілер мен қуат көздерінің 
тозу деңгейін кемінде 15 
пайызға азайту қажет.

Тариф инфрақұрылымға 
қаржы салғаны және 
ашықтықты қамтамасыз етудің 
мемлекеттік мониторингі 
жүйесіне қатысқаны үшін 
беріледі. Меншік иесі 
инвестицияның айтарлықтай 
бөлігін тарифтің емес, өз 
қаржысының есебінен салуға 
тиіс.  

Инновация енгізу үшін тиімді 
ынталандыру шараларын 
әзірлеген жөн. Сондай-ақ, 
шығыстың бір бөлігін тарифтік 
сметаның аясында қайта 
бөлуге және табыстың белгілі 
бір бөлігін сақтап қалуға рұқсат 
беру керек.

Тарифтерді тоғыспалы 
субсидиялаудан, яғни бір 
тұтынушылар үшін бағаны 
ұстап тұру мақсатымен 
басқалар үшін бағаны көтеру 
тәсілінен біртіндеп бас тарту 
қажет.

Екінші. Экономиканы одан 
ары монополиясыздандыру 
үшін нақты институционалдық 
шешімдер қабылдау қажет.

«Конгломерат» ұғымын заң 
жүзінде айқындап алған жөн.

Нарықтың өзара бай-
ланысты субъектілері 
экономикалық әлеуетін бір 
жерге  шоғырландыру үшін 
рұқсат алуға міндетті. Олардың 
барлық мәмілесін, соның ішінде  
нарыққа тән емес бағаларды 

(Жалғасы 2-3-4-беттерде).

Бұл шешім де Президентіміздің 
көрегендігін көрсетеді

Биыл еліміз қиын кезеңді 
еңсерді.  Жыл басы  “Қанды 
қаңтар” оқиғасымен басталып, 
ел тәуелсіздігіне нұқсан келе 
жаздады. Мемлекет басшы-
сы Қаңтар оқиғасына байла-
нысты бүгінгі Жолдауында: 
«Бізге ел бірлігі ауадай қажет. 
Ереуілге қатысқандар да, 
күштік құрылым қызметкерлері 
де – өз азаматтарымыз.

Мемлекет қаңтар оқиғасына 
қатысқан, бірақ ауыр қылмыс 
жасамаған азаматтардың 
жазасын жеңілдетті. Заң 
бұзғандардың бірқатары 
кінәсін түсініп, өткен іске өкініп 
отыр. Оларға кешіріммен 
қараған дұрыс деп ойлаймын.

Сондықтан мен қаңтар оқиғасына қатысушыларға бір реттік 
рақымшылық жариялау туралы шешім қабылдадым,”-деді. Бұл 
шешім де Президентіміздің көрегендігін көрсетеді.

Аманкелді АЙТБАЕВ, 
                                     аудандық Ардагерлер кеңесінің          

               төрағасы. 
***

Жұмыстарды айқындап берді
Бүгін Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев жыл 
сайынғы дәстүрлі Жолдауын 
жариялады. 

Жолдауда Жаңа 
Қазақстанды құру жо-
лында атқаруға тиіс 
жұмыстарымызды айқындап, 
нақты тапсырмалар жүктеді. 
Халық болып жұмылып Ата 
Заңымызға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізуге рефе-
рендум өткіздік. 

Мемлекет басшысы өз 
сөзінде: “Жалпыхалықтық 
референдумда қабылданған 
конституциялық өзгерістер 
Әділетті Қазақстанның сим-

волына айналды. Біз Ата Заңымызда жер мен табиғи ресурс-
тар халықтың меншігі деген басты қағидатты бекіттік. Бұл – құр 
сөз емес”,-деді. Және мемлекет байлығынан әркімге тиісті 
үлесі берілетінін де тілге тиек етті.  Ел ертеңі жолында жарқын 
мүмкіндіктерге жол ашатын бастамаларын ұсынды.

Бақыт ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
аудандық ауылшаруашылығы қызметкерлері 

кәсіподағының төрайымы.

2023 жылға  шетелдік 
жұмыс күшіне квота белгілеу 
үшін ағымдағы  жылдың  
25 қыркүйекке дейін Ақсу 
аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөліміне қажеттілік ететін 
шетелдік жұмыс күшін тартуға 
сұраныстарыңызды тапсыруды 

Жұмыс берушілердің назарына! 
сұраймын. Сұраныс мемлекеттік 
және орыс тілдерінде  жазбаша 
түрде тапсырылады.

Қажетті құжаттарды  Ақсу  ау-
даны  жұмыспен қамту бөлімінің               
2 қабат, 8 кабинет, байланыс 
тел.: 2-19-34  алуларыңызға бо-
лады.

Жолдауға қолдау
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 Қазақтың асыл мұрасы

Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам
(Жалғасы. Басы 1-бетте). МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ Қ.К.ТОҚАЕВТЫҢ 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ
қолдану белгілері бойынша жасалған 
келісімдерін де мұқият тексеру керек. 

Бірыңғай операторлардың қызметі 
нарықтық экономиканы дамытуға кері 
әсер етеді. Сондықтан, бұл институтты 
ретке келтірген жөн. Қазір жұмыс істеп 
тұрған операторларды бәсекелі ортаға 
беру қажет немесе монополист деп та-
нып, қызметін монополияға қарсы арнау-
лы құқық аясында реттеу керек.

Үшінші. Экономиканың тұрақты 
өсуі салық саясатының түсінікті және 
болжауға болатындай етіп жүргізілуіне 
тікелей байланысты.

Фискалды реттеу ісін қайта жаңғырту 
үшін 2023 жылы жаңа Салық кодексі 
әзірленеді. Оның ең түйткілді тұсы сана-
латын салықтық әкімшілендіру мәселесі 
түгел қайта жазылуға тиіс.

Сондай-ақ, жұмыс барысында бетпе-
бет кездесу мүлдем болмайтындай етіп, 
салықтық бақылау қызметін толық циф-
рландыру керек.

Тағы бір басымдық – салықтық ын-
таландыру шараларының тиімділігін 
арттыру. Ол үшін экономиканың түрлі 
саласында дифференциалды салық 
мөлшерлемесіне көшкен жөн. Пайданың 
технологиялық жаңғыруға және ғылыми 
әзірлемелерге жұмсалған бөлігіне са-
лынатын корпоративті табыс салығын 
төмендету немесе одан босату тәсілін 
енгізу керек.

Салық төлеушілердің салықтан 
жалтаруға құмарлығын азайту үшін 
арнайы салық режімдерін жеңілдету 
керек. Салық жүктемесін төмендету 
мақсатында ұйымдарды әдейі 
бөлшектеуге жол бермеу мәселесі 
жаңа кодексте қарастырылуы қажет. 
Сауда-саттық заман талабына сай да-
муы үшін мөлшерлемесі ойға қонымды 
әрі рәсімдері қарапайым бөлшек сауда 
салығын қолдану аясын кеңейту керек.  

Салық реформасы аясында «сән-
салтанатқа салық» салуды енгізген 
жөн. Мұның орта тапқа қатысы жоқ, бұл 
салық тек аса қымбат жылжымайтын 
мүлік және автокөлік сатып алған кезде 
салынады. Автокөлік сатып алу кезінде 
төленетін алым-салық мәселесіне жеке 
тоқталайын. Кейбір жақын шетелдер-
ден әкелінген автокөліктерге қатысты 
түйткілдер баршаға мәлім. Заң аясы-
нан тыс қалып отырған мұндай көліктер 
қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіруде. 
Заңсыз көлік әкелетін амал-тәсілдің 
бәріне тосқауыл қою үшін батыл ша-
ралар қабылдау қажет. Ал, биылғы 
1 қыркүйекке дейін елге әкелінген 
автокөліктерге қатысты ахуалды реттеу 
керек. Оларды заңдастыру мақсатында 
утилизация және алғашқы тіркеу үшін 
төленетін қаржы көлемін 200-250 мың 
теңгеден асырмай, бәріне бірдей және 
бір реттік алым алуды ұсынамын. 
Бұл – іздеу салынбаған және кеден 
рәсімдерінен өткен көліктерге ғана 
қатысты шара. 

Төртінші. Салық саясатының тиімді 
болуы кеден жұмысының ашықтығына 
тығыз байланысты.

Салық және кеден саласындағы 
ақпараттық жүйелерді толық біріктіру ісін 
аяқтау маңызды.

Келесі мәселе. Тексерушілердің тым 
көптігі. Олардың теріс әсер еткені белгілі. 
Сондықтан, шекараға интеграцияланған 
кедендік бақылау тәсілін енгізу қажет. 
Кедендік рәсімдеу орталықтары «бір те-
резе» қағидаты бойынша жұмыс істеуге 
тиіс.

Бесінші. Біз «көрпеге қарай көсілу» 
қажет екенін ұмытпауымыз керек.   

Бюджет саясатына реформа жасала-
ды. Ақырғы нәтижені дөп басуымыз ке-
рек. Бюджет кодексінде шекті норматив-
тер бекітіледі. Оны бюджетті жоспарлау 
және орындау кезінде міндетті түрде 
ұстану қажет. 

Ұлттық қордың қаржысын тиімсіз 
жұмсау тоқтатылады. Бұл – өте өзекті 
мәселе. Қордың қаражатын аса қажет 
инфрақұрылымды дамытуға және 
еліміз үшін маңызы зор жобаларды 
қаржыландыруға жұмсаймыз.

Бюджет үдерістерін барын-
ша жеңілдету қажет. Мемлекеттік 
органдардың игерілмеген қаражатты 
келесі жылға қалдыруына мүмкіндік 
беру керек. Сол арқылы олар ақшаны 
бюджетке қайтарудың тиімсіз тәртібінен 
құтылады. Сонымен бірге, бюджет-
ке қатысты тәуекелдерді басқару 
жүйесін іске қосу керек.Бұл жүйе 
квазимемлекеттік секторды да қамтуға 
тиіс.

Біз салық түсімін өңірлердің өзіне бере 

бастадық. Бұл жұмысты жалғастыру қажет.
«Халық қатысатын бюджет» жоба-

сы тиімді іске асырылып жатыр. Оның 
ауқымын кеңейтіп, жобаға аудандық 
маңызы бар қалалар мен ауылдарды 
тарту керек.  Тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылығы қаржысының кемінде 10 
пайызы қайда жұмсалатынын қоғамның 
өзі айқындауға тиіс. Осы айтылған 
мәселелерді тиімді жүзеге асыру үшін 
жаңа Бюджет кодексін қабылдау қажет.

Алтыншы. Кәсіпкерлікті жүйелі түрде 
қолдау. 

Бұл жұмыста бәрін басынан бастап рет-
теу керек. Тапсырма екі жылдан бері орын-
далмай келеді. Жүздеген, тіпті мыңдаған 
заңнамалық құжат пен нұсқаулықты қайта-
қайта түзете бергеннен ештеңе шықпайды. 
Оның орнына ықшам әрі түсінікті жаңа 
ережелерді бекіткен жөн. Мұндай тәсілді 
2024  жылғы 1 қаңтардан бастап толық 
енгізу қажет.  

Келесі мәселе. Мемлекет қаржылай 
қолдау жасаған кезде бәсекеге қабілетті 
шағын және орта бизнес өкілдеріне 
баса мән береді. Еңбекақы төлеу қорын 
көбейткен және салық төлемдерін 
арттырған кәсіпорындарға қолдау 
көрсетіледі. Бұл – негізгі талап. 

Сонымен қатар, мемлекеттен көмек 
алатын бизнес өкілдерін анықтайтын ав-
томатты жүйе енгізіледі. Мемлекеттік са-
тып алудың мүлде жаңа жүйесі жасалады. 
Бағаның төмен болуы ғана емес, тауарлар 
мен қызметтердің сапасы басты назарда 
болады.

Мемлекеттік және квазимемлекеттік са-
тып алуды бірыңғай платформаға көшіру 
қажет.

Осының бәрін жүзеге асыру үшін 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» жаңа заң 
қабылдануға тиіс. 

Жетінші. Мемлекет пен жекеменшік 
серіктестігінің жаңа үлгісіне көшу керек. 

Қазір көптеген жоба кейбір кәсіпкерлер 
мен шенеуніктердің майшелпегіне ай-
налды. Келісім-шарттар ашық және 
конкурстық негізде жасалуға тиіс. Осы 
мақсатта тиісті заң қабылдау қажет.  

Сегізінші. Несие ресурстарының 
тапшылығы отандық бизнес үшін үлкен 
проблема болып отыр.

Қазақстанда шағын және орта бизнесті 
қаржыландыру үшін 42 миллиард 
долларға жуық қаражат жетіспейді.  Сөйте 
тұра, банктерде триллиондаған теңге 
қаржы іс жүзінде экономикаға еш пайда-
сын тигізбей босқа жатыр. 

Ұлттық банк, Қаржы нарығын реттеу 
және дамыту агенттігі, Үкімет бірлесіп, 
нақты секторды тұрақты әрі қолжетімді  
несиемен қамтамасыз ететін нақты 
шешімдер қабылдауға тиіс. Ұлттық банк 
қазіргі ахуалдың өте күрделі екенін ескере 
отырып, барынша икемді қимылдауы, тіпті 
тапқырлық танытуы керек. Шетелдерде 
бұған қатысты оң тәжірибелер бар.   

Тоғызыншы. Өнім өндіру үшін, ең алды-
мен, жер керек.  Жері жоқ адам бизнеспен 
айналыса алмайды.

Кәсіпкерлерге жер телімдерін ашық әрі 
жедел бөлудің тиімді тәсілдері айқындалуға 
тиіс. Оны жыл соңына дейін әзірлеу керек. 
Әрбір аймақ пен елді мекенде бос жатқан 
немесе мақсатына сай игерілмеген жердің 
бар-жоғын анықтау қажет. Бұл ақпаратты 
бизнес өкілдері білуге тиіс. Аталған ша-
ралар кәсіпкерлердің ғана емес, жалпы 
экономиканың бәсекеге қабілетін арттыра 
түсетіні анық. 

 
ЕКІНШІ БАҒДАР. НАҚТЫ СЕКТОРДЫ 

ДАМЫТУ.
Ең алдымен, жер қойнауын игеру ісіне 

инвестиция тарту үшін заңнаманы және 
рәсімдерді барынша жеңілдету керек. 

Геологиялық ақпарат туралы бірыңғай 
мәліметтер банкін құру жұмысын аяқтау 
қажет.

Үкіметке индустрия және жер қойнауын 
игеру салаларының инвестициялық 
тартымдылығын арттыруды тапсырамын.

Былтыр менің тапсырмам бойынша 
барлық арнайы экономикалық аймақтың 
тиімділігі бағаланды. Соның нәтижесінде 
түйткілді тұстарды анықтап, тың тәсілдерді 
ойластырдық. Енді арнайы экономикалық 
аймақтарды дамыту үшін мүлде басқа 
саясатқа көшкен жөн.

Қазіргі таңда шетел компаниялары 
Қазақстанға көше бастады. Сондықтан, 
бұл мәселе тіпті өзекті болып отыр.

Арнайы экономикалық аймақтарға 
инвестициялық жеңілдіктерді саралап 
беру керек.  Неғұрлым көп ақша салсаң, 

соғұрлым көп жеңілдік аласың деген 
ұстаным басты  қағида болуы қажет. 
Жұмыс істейтін саласы негізгі бағыт бол-
маса да, маңызды индустриялық жоба-
ларды жүзеге асыратын инвесторлар бар. 
Оларға салық және кеден жеңілдіктерін 
ұсынбай-ақ, жер телімдерін беруге бола-
ды.

Барлық инвестициялық міндеттемесін 
адал орындайтын кәсіпорындар да бар. 
Оларға арнайы экономикалық аймақтан 
жер телімін жеке меншікке беру мәселесін 
шешу қажет.

Жалпы, инвестиция тарту жұмысын 
жүйелі жүргізу керек. Бұл – Үкіметтің ал-
дында тұрған басты міндеттің бірі.  

Келесі мәселе. Бұған дейін айтылғандай, 
мемлекет өзінің экономикаға араласуын 
біртіндеп азайта береді.

«Самұрық-Қазына» қоры экономиканың 
басты салаларына бақылау жасауға ғана 
мүмкіндік беретін мажоритарлы үлесі 
бар инвесторға айналады. Қордың басқа 
активтері мен акцияларын жекешелендіру 
керек. Оны жүзеге асыруға «Халықтық 
ІРО» тәсілін де қолдануға болады. 

«Самұрық-Қазына» қоры жеке инве-
сторлар дербес жүзеге асыра алмайтын 
аса маңызды жобаларға инвестор ретінде 
қатыса алады. Мұндай жобаларды Прези-
дент анықтайды.

Келесі мәселе – еліміздің транзиттік 
қуатын арттыру.

Қазақстан қазіргі геосаяси жағдайда 
Азия-Еуропа арасындағы аса маңызды 
құрлық дәлізі болып отыр. Біз бұл 
мүмкіндікті толық пайдаланып, әлемдік 
маңызы бар көлік-тасымал торабына 
айналуымыз керек. Еліміз осы салада 
ірі жобаларды жүзеге асыра бастады. 
Атап айтқанда, Ақтауда контейнер хабы 
құрылып жатыр. Транскаспий дәлізі да-
мып келеді. Осы жұмыстарға әлемдегі 
үздік логистика компаниялары тартыла-
ды.

«Қазақстан теміржолы» компаниясы 
толыққанды транзиттік-логистикалық кор-
порация болып қайта құрылады. 

Автожол құрылысына, соның ішінде 
жергілікті жолдардың сапасына баса мән 
беру керек. Бюджеттен қыруар қаржы 
бөлінсе де, бұл мәселе әлі шешімін тап-
пай отыр.

Мен 2025 жылға дейін жергілікті 
жолдардың кемінде 95 пайызын жақсарту 
жөнінде тапсырма бердім. Үкімет бұл 
мәселені тікелей бақылауға алсын. Жол 
құрылысындағы заңсыздықтарды анықтау 
қажет. Бұл жұмыстан нақты нәтиже 
шығару керек.

Бізде әлі күнге дейін битум тапшы. Бұл – 
ірі көлемде мұнай өндіретін ел үшін, тіпті, 
ұят жағдай. Үкімет осы мәселені түбегейлі 
шешуге тиіс.

Жалпы, ашығын айтуымыз керек, 
Үкіметтің жұмысында қайта-қайта 
олқылықтар болып жатыр. Біресе жанар-
жағармай, біресе шекер жетіспейді. 
Осының бәрі Үкіметтің нақты шешім 
қабылдауға келгенде өте баяу қимылдап, 
батыл қадам жасай алмауынан болып 
отыр. Мұндай жағдайға азаматтардың 
да көңілі толмайды. Әрине, бұл – орын-
ды. Сондықтан, дәл осылай жалғаса 
берсе, тағы да нақты кадрлық шешімдер 
қабылдауға тура келеді. 

Келесі мәселе. Ұлттық экономика 
құрылымында құрылыс секторы маңызды 
орынға ие.  Осы сала ішкі жалпы өнімнің 
5-6  пайызын береді. Жанама салалар 
қосылса, бұл көрсеткіш одан да көп.

Бүгінде Қазақстандағы сәулет-құрылыс 
қызметін реттейтін

2,5 мыңнан астам құжат бар. Бұл 
жүйе әбден қағазбастылыққа көмілген. 
Жемқорлық аз емес. Ескі құрылыс 
стандарттары мен нормалары әлі де 
қолданылады. Сондықтан, Үкіметке 
мүлдем жаңа құжат – Қала құрылысы 
кодексін қабылдауды тапсырамын.

Әрбір қаланың жер телімдері мен 
коммуналдық желілердің схемасы 
көрсетілген функционалды интерактивті 
картасын жасау керек. Жер кадастрын-
да өнеркәсіптік мақсатқа арналған жер 
телімдерінің картасын қолданыстағы көлік 
және коммуникация инфрақұрылымының 
схемаларымен толықтырып отыру қажет.

Ауыл шаруашылығын дамыту – негізгі 
проблеманың бірі.  Осы саладағы ахуал 
мемлекетіміздің азық-түлік қауіпсіздігіне 
тікелей әсер етеді. Еліміздің ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің көлемін және 
оның қосымша құнын арттыру қажет. Бұл – 
стратегиялық міндет. Қазір тек бидай мен 

мал сатып отыратын заман емес. Үкімет 
агроөнеркәсіп саласын субсидиялаудың 
ұзақ мерзімге арналған жаңа тәсілдерін 
әзірлеуге тиіс.

Бюджет қаражатының қайтарымы бо-
луы керек. Мемлекет қаржыны оңды-
солды шашып, ысырап етуге жол 
бермейді.

Субсидия бөлуге және оның 
жұмсалуына жүргізілетін бақылауды 
күшейту керек.

Шаруалардың өзара ұжымдасуы 
ауыл шаруашылығын дамытуға жол 
ашып отыр. Біз осындай пилоттық жо-
баны жүзеге асырдық. Оған қатысқан 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
егіні екі есе артық өнім берген. Ал, мал 
басы шамамен 25 пайызға көбейген. Әр 
өңірдің ерекшелігін ескере отырып, оң 
тәжірибені бүкіл елге біртіндеп тарату 
қажет. Бұл салада озық технологиялар 
тапшы.

Қазір ауыл шаруашылығына арналған 
жер туралы толыққанды ақпарат жоқ. 
Жердің құнары, су ресурсы мен суа-
ру жүйесі және оның жолдары жайлы 
мәліметтер жан-жақта шашырап жатыр. 
Цифрлық платформа осының бәрін  бір 
жерге жинақтайды.

Тұтастай алғанда, еліміздің 
агроөнеркәсіп кешені келесі жылдан ба-
стап жаңа әрі тұрақты ереже бойынша 
жұмыс істеуі қажет.

Игерілмей жатқан жерді қайтарып алу 
жөніндегі комиссияның қызметіне жеке 
тоқталғым келеді. Комиссия жұмысының 
аясында ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы 2,9 миллион гектар жер 
мемлекетке қайтарылды. Жылдың 
соңына дейін кемінде 5 миллион гек-
тар жерді қайтарып алу жоспарланып 
отыр. Игерілмей жатқан немесе заңсыз 
берілген жер көлемі 10 миллион гектарға 
жуықтайды. Үкімет пен әкімдіктер келесі 
жылдың соңына дейін осы жерлер-
ге қатысты нақты шешім қабылдауға 
тиіс. Қазір жер мәселесін тексеруге 
жарияланған мораторий де күшін жойды. 
Бұл қадам жұмысқа оң ықпалын тигізеді 
деп ойлаймын.  

Ел экономикасын тұрақты дамытуға су 
тапшылығы қатты кедергі болып отыр. 
Қазір бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесіне 
айналды. Сырттан келетін су азайып 
барады. Сол судың өзін тиімсіз пайда-
лану жағдайды одан әрі ушықтыруда.  
Судың 40 пайызы құмға сіңіп жатыр. 
Бұл салада басқа да түйткілдер аз 
емес. Атап айтқанда, инфрақұрылым 
әбден тозған. Сондай-ақ, автоматтан-
дыру және цифрландыру деңгейі төмен. 
Ғылыми негіздеме жоқ, мамандар тап-
шы.  Бұл мәселелерді шешу үшін Үкімет 
жанындағы Су кеңесінің жұмысын жан-
дандыру қажет, білімді сарапшыларды 
жұмысқа тарту керек. Қажетті мамандар-
ды даярлау үшін бұл саладағы іргелі әрі 
мықты жоғары оқу орнын анықтаған жөн. 
Су саласын дамытудың үш жылдық жо-
басын әзірлеу керек. 

 
ҮШІНШІ БАҒДАР. ЕЛ БОЛАШАҒЫНА 

АРНАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕС-
ТИЦИЯ.

Еліміздің басты құндылығы – адам. 
Бұл – айқын нәрсе.  Сондықтан, ұлттық 
байлықты тең бөлу және баршаға бірдей 
мүмкіндік беру – реформаның басты 
мақсаты. Ұлт саулығы жақсы болса ғана, 
қоғам орнықты дамиды.

Денсаулық сақтау саласында біраз 
реформа жүргізілді. Дегенмен, оның 
жағдайы әлі де мәз емес. Әрине, жылдар 
бойы қордаланған түйткілдер бір мезетте 
шешілмейді. Сондықтан, аса маңызды  
мәселелерді ретке келтіруге баса мән 
берген жөн. Соның бірі – қаржыландыру 
жүйесі. Осы салаға қаржының жеткілікті 
бөлінбеуі қалыпты жағдайға айналған. 
Соның кесірінен, жұрт сақтандыру 
жүйесіне қосылса да, медициналық 
қызмет толық көлемде көрсетілмей отыр.

Бүгінде медициналық көмек мемле-
кет кепілдік берген және сақтандыру 
пакеті деп екіге бөлінген. Ашығын 
айтсақ, мұндай жүйенің тиімділігі төмен. 
Тіпті, сақтандыру моделі тұрақсыз әрі 
жүйесіз дамуда. Бұл – үлкен олқылық. 
Ерікті медициналық сақтандыру жүйесін 
енгізетін уақыт әлдеқашан жетті.

Үкіметке денсаулық сақтау сала-
сын және жалпы әлеуметтік саланы 
қаржыландыру жүйесін қайта қарауды 
тапсырамын.

Медициналық инфрақұрылымды 
кешенді түрде жақсартуға баса назар ау-
дару керек. Мемлекет пен жекеменшіктің 
серіктестігін тиімді пайдаланған жөн.

Медицина – инвестиция салуға 
қолайлы сала. Тек оған дұрыс жағдай 
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 Қазақтың асыл мұрасы

Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ Қ.К.ТОҚАЕВТЫҢ 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ
жасау қажет.

Мен келесі жылдан бастап ұлттық жо-
баны жүзеге асыруды тапсырдым. Бұл 
құжат, ең алдымен, ауыл тұрғындарының 
сұранысын қанағаттандыруға арналған.

Бүгінде еліміздегі 650 елді мекенде 
емдеу мекемесі жоқ. Алдағы екі жыл-
да бұл ауылдарда медициналық және 
фельдшерлік-акушерлік бөлімшелер са-
лынып, қажетті құрал-жабдықпен толық 
қамтамасыз етіледі. Осылайша, мем-
лекет бір миллионнан астам адамның 
алғашқы медициналық-санитарлық 
көмек алуына мүмкіндік жасайды.

Ұлттық жоба аясында 32 аудандық 
аурухана заманға сай жаңарып, 
ауданаралық көпбейінді мекемеге 
айналады.  Онда инсульттен емдеу 
орталықтары, хирургия, жансақтау және 
оңалту бөлімдері ашылады. Бұл төрт 
миллионнан астам адамға көрсетілетін 
медициналық қызметтің сапасын арт-
тырады. Сонымен қатар, телемедици-
на бағытын  дамытамыз. Сол арқылы 
шалғайда тұратын халыққа сапалы 
медициналық қызмет көрсетілетін бола-
ды.

Денсаулық сақтау саласы бәсекеге 
қабілетті болуы үшін дәрігерлер дай-
ындау жүйесін жетілдірген жөн. 
Медициналық жоғары оқу орындарының 
жанынан көпбейінді ауруханалар және 
клиникалар ашылады. Алдағы үш жыл-
да резидентураға бөлінетін грант саны 
70 пайызға көбейеді. Мұның бәрі ұлт 
денсаулығын сөз жүзінде емес, іс жүзінде 
жақсартуға септігін тигізеді.

Келесі маңызды мәселе – білім беру 
жүйесі туралы. Бұл сала ұлт сапа-
сын жақсарту ісінде аса маңызды рөл 
атқарады.

Қазақта «Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе» деген сөз бар. Сондықтан, мектеп-
ке дейінгі тәрбие жұмысы басты назарда 
болуы керек. Алайда, бізде екіден алты 
жасқа дейінгі балалардың жартысы-
нан астамы ғана балабақшаға барады. 
Мұндай олқылыққа жол беруге болмай-
ды.

Балаларды балабақшамен 
қамтамасыз ету мәселесін түпкілікті 
шешу қажет. Оған қоса, тәрбиешілердің 
әлеуметтік мәртебесін арттырып, 
жалақысын көбейту керек. Осы 
саладағы мамандарға қойылатын нақты 
талаптар бекітілуге тиіс. Олардың жұмыс 
жүктемесін де  біртіндеп азайтқан жөн. Өз 
ісіне адал ұстаздар білім беру саласының 
дамуына зор үлес қосады. Сондықтан, 
балабақшаны емес, тәрбиешіні аттеста-
циялау қажет.

Орта білімнің сапасы – табысты ұлт 
болудың тағы бір маңызды шарты. Әрбір 
оқушының білім алып, жан-жақты дамуы 
үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс. Сол 
үшін «Жайлы мектеп» ұлттық жобасы 
қолға алынды.

Біз 2025 жылға дейін 800 мың баланың  
заманауи мектепте оқуына жағдай жа-
саймыз. Осылайша, апатты жағдайдағы 
және үш ауысыммен оқитын мектеп 
мәселесін толық шешеміз. Бұл ауыл және 
қала мектептерінің айырмашылығын 
едәуір азайтады.

Жалпы, мектеп салу Үкімет және 
әкімдіктер үшін басты міндеттің бірі бо-
луы керек. Жемқорлар сотталғанда, 
олардың заңсыз тапқан қаржысы мемле-
кетке өтіп, түгелдей мектеп құрылысына 
жұмсалуға тиіс. Үкімет осы бастаманы 
заң тұрғысынан рәсімдеу туралы шешім 
қабылдауы керек.  

Мектеп формасын барлық оқушыға 
барынша қолжетімді ету аса маңызды. 
Әлеуметтік тұрғыдан әлсіз саналатын 
кейбір топтағы балаларға оны бюджет 
есебінен беру қажет деп санаймын. Мек-
теп формасына арналған мемлекеттік 
тапсырысты отандық жеңіл өнеркәсіпті 
дамытуға бейімдеген жөн.       

Әділетті Қазақстанды құру ісінде 
мұғалімдердің рөлі айрықша екені сөзсіз. 
Мемлекетімізде соңғы жылдары ұстаз 
мамандығының абырой-беделін арттыру 
үшін көп жұмыс жасалды. Дегенмен, бұл 
бағытта әлі де біршама өзгерістер жасау 
қажет.

Педагогикалық жоғары оқу орындарын 
аккредитациялаудың жаңа стандарты 
қабылданады. Сондай-ақ, ұстаздардың 
құзырет аясы айқындалады.           

Жаһандық ғылыми-техникалық даму 
барысын ескерсек, жоғары сыныптарда 
жаратылыстану-математика пәндерін 
және ағылшын тілін оқытуды барынша 
күшейту маңызды.

Қоғамда қазақ және орыс тілін мек-
тепте оқыту мәселесі жөнінде пікірталас 
болып жатыр. Нақты айтайын: біз қазақ 

тілін де, орыс тілін де жақсы білетін бала-
ларды  тәрбиелеуіміз қажет. Себебі, бұл 
ұрпақтың мүддесі үшін керек. Оқу-ағарту 
министрлігі популистердің жетегінде кет-
пей, балалардың мүддесін қорғауға тиіс. 
Білімді және бірнеше тілді меңгерген 
ұрпақ болашаққа сеніммен қадам басады. 
Біздің күшіміз – жастардың білімінде.         

Техникалық және кәсіби білім беретін 
оқу орындары еңбек нарығының нақты 
сұранысына бейімделуі және  еліміздің 
жаңа экономикалық бағдарының 
міндеттеріне сай болуы керек.

Ата-аналар мен оқушылар алған 
білімінің және игерген машық-дағдысының 
сапалы және сұранысқа ие болуы үшін 
белгілі бір деңгейде жауапты екенін 
сезінуге тиіс. Сондықтан, олармен де 
үнемі әріптестік қатынас орната білу керек. 
Осы мақсатта жеке білім беру ваучерлерін 
енгізу жоспарланып отыр.

Баланың білім алуына, оның ішінде 
сыныптан тыс оқуына  мемлекет бөлетін 
қаражат бірыңғай білім беру есепшотта-
рында жинақталады. Бір сөзбен айтқанда, 
мұны балалардың білім алуына инве-
стиция ретінде жұмсалатын алғашқы 
мақсатты капитал деуге болады. Бұл 
қадам еліміздің әрбір азаматы үшін бірдей 
мүмкіндік қағидатын іс жүзінде қолдануға 
жол ашады. Жоғары білім саласындағы 
реформаларды да осы бағытта жүзеге 
асырған жөн.

Отандық жоғары оқу орындарының білім 
сапасы артқан сайын ондағы оқу ақысы да 
өсе түседі. Сондықтан мемлекет ұлттық 
бірыңғай тестілеудің нәтижесіне және 
басқа да көрсеткіштерге байланысты білім 
беру гранттарын әртүрлі деңгейде бөлуді 
жоспарлап отыр. Оның көлемі 30-дан 100 
пайызға дейінгі аралықта болады.

Білім алуға жылдық өсімі 2-3 пайыз бола-
тын жеңілдетілген несие де беріледі. Бұл 
шаралар жоғары білімнің қолжетімділігін 
арттырып қана қоймай, қоғамдағы 
әріптестік және өзара жауапкершілік 
қағидатын нығайта түседі.  

Келесі маңызды мәселе – студенттерді 
жатақханамен қамтамасыз ету. Бұл 
түйткілді шешу үшін жоғары оқу орында-
рымен және құрылыс компанияларымен 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік орна-
ту тәсілін барынша енгізу керек. Сондай-
ақ, барлық мәселенің шешімін табуды 
мемлекеттің мойнына ілу дұрыс емес 
деп санаймын. Сол себепті, мемлекеттен 
қаражат алу үшін жекеменшік жоғары оқу 
орындарының жатақханасы болуы шарт. 
Әрине, мұны оқу орындарынан біртіндеп 
талап еткен жөн.

Студенттердің жекелеген, әлеуметтік 
тұрғыдан аз қамтылған санаттары үшін 
пәтер жалдауға кететін шығынын субси-
диялау мүмкіндігін де қарастыруға бола-
ды. Жоғары оқу орындары жанындағы 
эндаумент-қорлар білім берудің экожүйесін 
дамытудың негізгі буынына айналуға тиіс. 
Мақсатты капиталдың мұндай қорлары 
әлемдегі озық университеттерде ғылымды 
және инновацияны қаржыландырудың 
өзегі саналады. 

Еңбекақыны нарықтағы жағдайға сай 
өсіру – халықтың әл-ауқатын арттырудың 
басты факторы. Мемлекет ең төменгі 
жалақыны айқындаудың жаңа тәсілін 
енгізеді. Бұл әдіс оның мөлшерін біртіндеп 
ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Мен ең төменгі жалақы деңгейін 60 мың 
теңгеден 70 мың теңгеге дейін көтеру ту-
ралы шешім қабылдадым. Бұл шешім 1,8 
миллион азаматтың табысына тікелей 
әсер етеді.

Біз зейнетақы жүйесін де қайта 
жаңғыртамыз.    Зейнетақының ең төменгі 
базалық мөлшерлемесін біртіндеп ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 70 пайы-
зына, ал жоғарғы шегін 120 пайызына 
жеткізу қажет. Бұған дейін қабылданған 
шешімдермен бірге бұл қадам 2025 жылға 
қарай жиынтық зейнетақы мөлшерін орта-
ша алғанда 27 пайызға көбейтеді. Сондай-
ақ, әлеуметтің талап-тілегін ескере оты-
рып, әйелдердің зейнет жасын 2028 жылға 
дейін 61 жас деңгейінде қалдырамыз.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының тиімді инвестициялық стратегия-
сын әзірлеу қажет. Бұл жұмысқа іскерлік 
абырой-беделі мен кәсіби біліктілігі 
жоғары мамандары бар жеке компания-
ларды тартуға болады.

Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне де 
өзгеріс енгізу керек.

Біз 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап бала 
күтімі үшін төлемақы төлеу мерзімін сәби 
бір жарым жасқа толғанға дейін ұзартамыз. 

Балалардың ең маңызды шағында – сәби 
кезінде ата-аналары жанында көбірек бо-
лады.

Әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға жұмыссыз қалғаны 
үшін төленетін төлемақы орташа айлық 
табысының 45 пайызына дейін көбейтіледі. 
Бұл қадам осындай жағдайға тап болған 
жандарға септігін тигізіп, қызметке тезірек 
оралуына мүмкіндік береді.      

Атаулы әлеуметтік көмектің бірыңғай 
жүйесін құру азаматтардың әл-ауқатын 
жақсарту ісіндегі маңызды қадамның бірі 
болмақ.

2023 жылдан бастап, Отбасының 
цифрлық картасы және Әлеуметтік 
әмиян сияқты тәсілдерді енгізу жоспар-
ланып отыр. Осы бастамалар аясында 
мемлекеттік қолдаудың түрлі шаралары 
біріктіріледі. Оның бәрі барынша түсінікті, 
ең бастысы, нақты болады әрі алдын-ала 
жасалады.    

Жастарға жан-жақты қолдау көрсету 
– мемлекетіміздің басты міндетінің бірі. 
Еңбекпен қамтитын түрлі шаралар арқылы 
келесі жылы 100 мың жасты жұмысқа 
орналастыруымыз керек. Жастардың 
кәсіпкерлік бастамаларына қолдау 
көрсету жалғасады. Оларға жеңілдетілген 
тәртіппен жылдық өсімі 2,5 пайыз бола-
тын шағын несие беріледі. Бұл шаралар 
қоғамның барынша үйлесімді әрі әділетті 
болуына ықпал етеді.

Жалпыхалықтық референдумда 
қабылданған конституциялық өзгерістер 
Әділетті Қазақстанның символына айнал-
ды.

Біз Ата заңымызда жер мен табиғи ре-
сурстар халықтың меншігі деген басты 
қағидатты бекіттік. Бұл – құр сөз емес. Бұл 
– барлық реформаның арқауы.

Әрбір отбасы еліміз пайдаланып 
жатқан ұлттық байлықтың игілігін көруі 
керек. Сондықтан, мен жариялаған 
Балалар жылының аясында «Ұлттық 
қор – балаларға» атты мүлде жаңа 
бағдарламаны жүзеге асыру өте маңызды 
деп санаймын.

Ұлттық қордың жыл сайынғы 
инвестициялық табысының 50 пайызын 
балалардың арнаулы жинақтаушы есеп-
шотына аударуды ұсынамын. Қаржы әр 
бала 18 жасқа толғанға дейін аударылып 
тұрады, оны мерзімінен бұрын есепшоттан 
шығарып алуға болмайды. Жинақталған 
қаржы балалар кәмелет жасына толғаннан 
кейін олардың баспана немесе білім алу-
ына жұмсалатын болады. Бұл қаражат 
өскелең ұрпақтың үлкен өмірге қадам ба-
суына мүмкіндік береді. Қор, шын мәнінде, 
ұлттық мәртебеге ие болып, халқымыздың 
игілігіне қызмет етеді. Бастаманы мұқият 
әзірлеу қажеттігін ескере отырып, жобаны 
2024 жылғы 1 қаңтардан жүзеге асыра ба-
стауды тапсырамын.    

«Самұрық-Қазына» қоры таза 
пайдасының кемінде 7 пайызын 
«Қазақстан халқына» қоғамдық қорына 
аударатын болады. Бұл  – Жаңа 
Қазақстанның сипатына сай келетін 
маңызды бастама. Сондай-ақ, табысы 
мол кәсіпкерлер мен азаматтар қорға 
демеушілік көрсете береді деп сенемін. 

Жалпы, адам әлеуетін дамыту – 
маңызды мәселенің бірі. Осы орайда, 
шетелден дарынды жандарды елге тар-
ту қажет. Әсіресе, шығармашылық және 
кәсіпкерлік салада жетістікке жеткен аза-
маттарды шақыру керек. Мен тиімді көші-
қон саясаты туралы айтып отырмын.

Сұранысқа ие болып отырған және 
жоғары білікті мамандардың тапшылығын 
азайту қажет. Ғылым, денсаулық сақтау, 
өндіріс, IT салаларының білікті маман-
дарына жеңілдік жасалады. Мемлекет 
оларға елімізде тұрақты тұру үшін виза 
береді. Шетел кәсіпкерлері он жылға виза 
рәсімдеп, Қазақстанда тұруға мүмкіндік 
алады. Бірақ, олар экономикамызға 300 
мың доллардан астам инвестиция салуы 
қажет.

Қандастардың көшіп келуіне және ішкі 
миграцияға қатысты саясат түбегейлі 
өзгереді. Бұл орайда, демографиялық 
және экономикалық үрдістерді ескеру 
керек. Сондай-ақ, жалпыұлттық мүддені 
басшылыққа алу өте маңызды.

Қуатты ұлттың діңгегі – халық. Ең ба-
стысы, азаматтарымыздың денсаулығы 
мықты, білімі терең болуы керек. 

Кәсібилік пен еңбекқорлық қоғамымызда 
ең жоғары орында тұруы қажет. Тағы да 
қайталап айтамын. Елімізде еңбекқор 
адам, кәсіби маман ең сыйлы адам болуға 
тиіс. Осындай азаматтар мемлекетімізді 

дамытады. Мен Ұлттық құрылтайда және 
«Жастар рухының» съезінде бұған ар-
найы тоқталдым. Біз қарапайым еңбек 
адамына құрмет көрсетуіміз керек. 
Қандай кәсіппен айналыссаң да, оны са-
палы атқару маңызды. 

Жастар нақты бір мамандықтың қыр-
сырын жетік білуге ұмтылғаны жөн. Өз 
саласының шеберіне әрдайым сұраныс 
болады. Өскелең ұрпақ Қазақстанда ғана 
емес, өзге елдерде де бәсекеге қабілетті 
болуы керек.   

Көрші мемлекеттің азаматтары ше-
телге барып, жұмыс талғамай еңбек етіп 
жатыр. Олар біздің елде де өте жақсы та-
быс тауып жүр. Шын мәнінде, ең басты-
сы – адал еңбек. Біз мұны жете түсінетін 
ұрпақ тәрбиелеуге тиіспіз. Идеология 
жұмысында осыған баса мән берген жөн. 

 
ТӨРТІНШІ БАҒДАР. МЕМЛЕКЕТТІК 

БАСҚАРУ ІСІН ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТУ.
Экономиканы түбегейлі реформа-

лау үшін мемлекеттік басқару жүйесіне 
серпіліс қажет. Жұрт бос сөзден, жарқын 
болашақ туралы жалынды ұрандардан 
жалықты. Халық мемлекеттік 
органдардың өз уәдесін қағаз бетінде 
емес, іс жүзінде  орындағанын қалайды.

Саяси қызметшілердің жеке 
жауапкершілігін арттыра оты-
рып, мемлекеттік басқару жүйесін 
орталықсыздандыруға баса назар ауда-
ру керек. Үкіметтің кейбір құзыреттерін 
министрліктерге берген жөн. Нақты бір 
саладағы саясатқа «ұжымдасқан каби-
нет» емес, нақты бір министр жауапты 
болуға тиіс.

Үкімет салааралық мәселелерді ше-
шумен шұғылдануы қажет. Премьер-
Министр Кеңсесін мемлекеттік басқару 
ісінің үздік стандарттарына сай келетін, 
ықшам Үкімет аппараты ретінде қайта 
құру осы бағыттағы алғашқы қадам 
болмақ.     Басты мақсат – оның атау-
ын өзгерту емес, нақты реформа жасау. 
Біз орталық мекемелерді оңтайландыру 
арқылы жергілікті атқарушы органдардың 
өкілеттігін айтарлықтай кеңейтуіміз ке-
рек. Бұл тәсіл қордаланған мәселелерді 
өңірлерде, ел ішінде шешуге мүмкіндік 
береді.

Жергілікті өзін-өзі басқару 
мәселелеріне, қоғамдық кеңестердің, 
пәтер иелері кооперативтері мен мүлік 
иелері бірлестіктерінің  қызметін өзгертуге  
айрықша назар аудару қажет. Тұрғын-
үйлер мен қала инфрақұрылымын 
абаттандыру мәселесін қолға алу ке-
рек. Ғимараттардың сыртқы көрінісі 
және ішкі инфрақұрылымының қызметі 
азаматтардың көңілінен шықпайды, 
елімізді шетелдіктердің алдында 
ыңғайсыз жағдайға қалдырады.  

Үкіметке жаңа әкімшілік рефор-
ма әзірлеуді тапсырамын. Оған қоса, 
мемлекеттік органдардың жұмыс 
нәтижесін жақсартып, жауапкершілігін 
арттырған жөн.

Бізге сапалық тұрғыдан жаңа 
мемлекеттік басқарушылар керек. 
Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және 
жұмыстан босату жүйесін заман тала-
бын ескере отырып, қайта жасау қажет. 
Мемлекеттік қызмет жеке сектордағы 
кәсіби мамандар үшін барынша ашық 
болғаны дұрыс. Кадрлық резервті 
нығайту керек.

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
толыққанды стратегиялық HR ин-
ститутына айналуға тиіс. Үкімет 
Агенттікпен бірлесіп бүкіл әлемдегі 
азаматтарымыздың әлеуетін жұмылдыру 
үшін арнайы платформаны іске қосуы ке-
рек. 

Квазимемлекеттік сектордағы басқару 
ісінің тиімділігін арттыруға айрықша на-
зар аударған жөн. Бұл бағытта нақты 
жұмыс атқарыла бастады. Соны аяғына 
дейін жеткізу керек. Ол үшін «Самұрық-
Қазына» қорының жаңа жұмыс үлгісін 
түпкілікті айқындап алу қажет.   

Әлемдегі ең үздік инвестициялық және 
өндірістік компанияларды үлгі ретінде 
алу керек. Мемлекеттік активтерді 
басқару ісі барынша ашық болуға тиіс. 
Үкімет жыл сайын Ұлттық баяндама 
әзірлеуді қамтамасыз етеді және оны 
Парламентке жолдайды.    

БЕСІНШІ БАҒДАР. ЗАҢ ЖӘНЕ 
ТӘРТІП.

Қоғамда заң үстемдігі берік орнығып, 
сот төрелігі әділ атқарылуы қажет. 
Осыған орай, қазылар қауымын шұғыл 
түрде қайта іріктеп, жаңартып жасақтау 
керек. Қазылар жоғары білікті, адал, 
сондай-ақ, жемқорлықтан таза болуы 
қажет. Ең алдымен, барлық судьялардың 
мәртебесін теңестірген жөн. Олар өзінен 
жоғары тұрған әріптестеріне тәуелді бол-
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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ

мауы керек. 
Көптеген сот төрағасы лауазымы 

судья лауазымы болып өзгереді. Сот 
төрағасы және Сот алқасының төрағасы 
лауазымына үміткерді судьялар өздері 
сайлайтын тәсіл енгізуді ұсынамын. 
Жоғарғы Сот судьяларын да сайлау 
арқылы таңдау тәсілін енгізген жөн. Ол 
үшін Президент үміткерлерді баламалы 
негізде Сенатқа ұсынуы керек. Аталған 
салаға мықты заңгерлерді тарту үшін 
материалдық жағдай жасау қажет.

Судьялардың дербестігін арттыру 
үшін Жоғарғы сот кеңесінің мәртебесін 
нығайтқан дұрыс. Судья болуға 
үміткерлерді дайындау, біліктілігін көтеру 
жұмысы Кеңестің құзыретіне беріледі. 
Сондай-ақ, олардың шекті жасын ұзарту, 
өкілеттігін тоқтату мәселесімен де осы 
мекеме айналысады.  Бұл мемлекеттік 
орган нақты кадрлық функциялары бар, 
толыққанды институтқа айналуы керек. 
Кадрларды іріктеуден бастап, барлық 
деңгейдегі соттарды тағайындауға 
ұсыным беруге дейінгі бүкіл міндет 
соларға жүктеледі.

Күштік құрылымдар сотқа ықпал 
етпеуге тиіс. Бұл – өте маңызды. 
Судьяларға әкімшілік қысым көрсететін 
амал-тәсілдің бәрі жойылуы керек. 
Судьялардың қызметіне араласуды шек-
тей отырып, олардың заң бұзғаны үшін 
жауапкершілігін арттырамыз. Судьяның 
өрескел қателік жіберген және күшін 
жойған әрбір сот актісін Қазылар алқасы 
тексеруге тиіс.

«Сот төрелігін атқару сапасы» бой-
ынша судьяларды бағалау және 
жауапкершілікке тарту институтын 
түбегейлі қайта қараған жөн.

Апелляция институтын реформа-
лау қажет. Істер бірінші сатыдағы сотқа 
қайтарылмай, нақты мән-маңызы бойын-
ша шешім  шығарылуы керек. 

Әкімшілік әділеттің қолданылу ая-
сын да кеңейту қажет. Әкімшілік құқық 
бұзушылықтардың ауқымды бөлігінің 
және мемлекеттік органдармен арадағы 
азаматтық-құқықтық даулардың 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекспен 
реттелуі отандық сот төрелігін барын-
ша ізгілендіріп, әділдікке бастайды. Со-
нымен бірге, аудандық және облыстық 
соттар деңгейіндегі сот төрелігінің 
қолжетімді болу мәселесін пысықтау ке-
рек.

Бизнес өкілдері сот алымдарының 
тым жоғары болуы олардың өз мүддесін 
қорғауына айтарлықтай кедергі келтіреді 
деп есептейді. Бұл – орынды пікір. 
Сондықтан, қазіргідей талап-арызда 
көрсетілген сомадан алынатын пайыз 
мөлшерінің орнына мүлік даулары бой-
ынша ойға қонымды алым мөлшерін 
белгілеу қажет.

Мемлекеттің сот процесіне қатысуын 
азайтқан жөн. Мемлекеттік органдар 
арасындағы сот дауларын да ретке 
келтіретін кез келді. Егер екі министрлік 
заң нормаларын әртүрлі түсінсе, он-
дай мәселені Үкімет түпкілікті шешуге 
тиіс. Дәл осындай тәсілді мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік ұйымдармен 
арадағы дауларына да қатысты қолдану 
қажет.  

Түрлі өңірде ұқсас істер бойынша 
әртүрлі шешімдер қабылданатын жайт-
тар жиі кездеседі. Қазір цифрлық талдау 
жасайтын құрал әзірленуде. Сол арқылы 
сот төрелігін атқару ісін біріздендіруге 
мүмкіндік туады. Жоғарғы Сот осы ин-
теллектуалды жүйені толық  енгізуді 
тездеткені жөн. Әрине, сот жүйесін 
реформалау мұнымен аяқталмайды. 
Бұл шаруамен мамандар Жоғарғы Сот-
тан тыс айналыса береді.   Осы қадам 
үдеріске бәсекелік сипат беріп, оны 
қоғам өкілдері мен тәуелсіз сарапшылар 
үшін ашық, яғни, анағұрлым тиімді етеді.

Келесі мәселе – құқық қорғау орган-
дарын реформалау туралы.  Бұл сала 
әрдайым қоғамның жіті назарында.

«Қасіретті қаңтар» оқиғасы тәртіп 
сақшылары үшін нағыз сынақ болды. 
Ол кезде арандатушылардың кесірінен 
шерулер жаппай тәртіпсіздікке ұласты. 
Оның ақыры мемлекетке қарсы бүлік 
шығаруға әкеп соқтырды. Жұртты 
арандатушылардың көбі шартты неме-
се жеңіл жазамен құтылып кетті. Шын 
мәнінде, олардың кінәсі әлдеқайда ауыр. 
Өйткені, жағдайды қасақана ушықтырды. 
Соның салдарынан іс насырға шауып, 
қайғылы оқиғалар болды.  

Маған құқық қорғаушылар, адвокат-
тар қауымдастығының өкілдері бірнеше 
рет өтініш жолдады. Олар елді жаппай 
тәртіпсіздікке үндеген адамдарды қатаң 
жазалау қажет екенін айтты. Бұл – орын-

ды ұсыныс. Сондықтан өкілетті органдарға 
осы мәселені қарастырып, нақты шара 
қабылдауды тапсырамын.

Біз кез-келген ашық арандатушылыққа 
және заңсыз іс-әрекетке қатаң тосқауыл 
қоюымыз керек. Ел ішіне іріткі салған және 
заң бұзуға шақырған адамдар қатаң жаза-
дан құтылып кетпейді.

 «Саяси плюрализмге ашықпыз, экстре-
мизмнен, қарақшылық пен бұзақылықтан 
қашықпыз» деген ортақ қағиданы 
бүкіл қоғамның есіне салғым келеді. 
Қасақана арандату басталған жерде, 
сөз бостандығы мен пікір алуандығы ту-
ралы әңгіме қозғаудың өзі артық.  Бұл – 
қоғамның тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіру, мемлекеттің тұғырын 
шайқауға әрекеттену деген сөз. 

Бізге ел бірлігі ауадай қажет. Ереуілге 
қатысқандар да, күштік құрылым 
қызметкерлері де – өз азаматтарымыз. 
Олар сот әділ өтеді деп қана емес, қоғам 
кешірімді болады деп үміттеніп отыр.

Мемлекет қаңтар оқиғасына қатысқан, 
бірақ ауыр қылмыс жасамаған 
азаматтардың жазасын жеңілдетті. Заң 
бұзғандардың бірқатары кінәсін түсініп, 
өткен іске өкініп отыр.  Оларға кешіріммен 
қараған дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан, 
мен қаңтар оқиғасына қатысушыларға 
бір реттік рақымшылық жариялау туралы 
шешім қабылдадым.

Рақымшылық жаппай тәртіпсіздікті 
ұйымдастыруға қатысы бар адамдарға, 
сондай-ақ, мемлекетке опасыздық 
жасағаны және билікті күшпен басып 
алуға әрекеттенгені үшін айыпталғандарға 
қолданылмайтыны түсінікті. Сондай-
ақ, лаңкестік және экстремистік қылмыс 
жасағандарға, рецидивистерге, жұртты 
азаптағандарға рақымшылық болмайды.   

Біз адамгершілік таныта отырып, осы 
қайғылы оқиғадан тиісті қорытынды жа-
саймыз. Мұндай жағдай енді ешқашан 
қайталанбайды. Бұған жол бермейміз.

Қаңтар оқиғасы кезінде қаза болған 
азаматтардың жағдайы төмен отбасы-
ларына материалдық көмек беріледі. 
«Қазақстан халқына» қоры да осы игі іске 
лайықты үлес қоса береді деп ойлаймын.

Біз қаңтар оқиғасынан сабақ алып, 
қоғамдық қауіпсіздікті едәуір күшейту 
қажеттігін түсіндік. Соңғы кезде адам 
өлтіру, қарақшылық жасау сияқты 
ауыр қылмыстар көбейіп барады. 
Аса қатыгездікпен жасалатын мұндай 
әрекеттер бүкіл қоғамға қатер төндіреді. 
Жазаны қатайту, мұндай қылмыс 
жасағандарды шартты түрде мерзімінен 
бұрын босатуды доғару арқылы осы қауіпті 
үрдістің тамырына балта шабу керек. 

Отбасылық зорлық-зомбылықты 
қылмыс санатына жатқызу мәселесі 
қоғамда көптен бері талқыланып жүр. 
Құқық қорғау органдары бұл ұсыныстың 
дұрыс екеніне күмәнмен қарайды. Себебі, 
мұндай тұрмыстық жағдайларды анықтау 
оңай емес, яғни осындай оқиғаларды 
тергеп-тексеру қиынға соғады. Бұл сөздің 
де жаны бар. Бірақ, қалай десек те, 
отбасылық зорлық-зомбылыққа көз жұма 
қарауға болмайды. 

Отбасында ойран салатындар жазаға 
тартылмаса, олар одан бетер басы-
нып кетеді. Ал, жапа шеккендер мүлдем 
қорғаусыз қалады. Мұндай әрекеттер 
үшін жазаны күшейтетін кез келді деп 
санаймын. Зардап шеккен жандар елдің 
сөзінен немесе біреудің қысым жасауы-
нан қорықпауы қажет. Сондықтан, полиция 
қызметкерлері олармен өте мұқият жұмыс 
жүргізіп, тиісті шаралар қолдануы керек.

Синтетикалық есірткі тұтынатындардың 
көбеюі ұлт саулығына зор қауіп төндіруде.  
Қазіргі ахуал өте күрделі, соңғы үш жыл-
да тәркіленген «синтетиканың» көлемі  10 
есе артқан. Уақыт өткен сайын мұндай 
есірткі арзан әрі қолжетімді бола баста-
ды. Нашақорлар оны әлеуметтік желі 
мен түрлі мессенджер арқылы емін-еркін 
сатып алып  жатыр.  Есірткіні, тіпті, үйге 
әкеп беретіндер бар. Бұл – аса қауіпті әрі 
ауқымды әлеуметтік кесел.

Синтетикалық есірткіні өндіруге және 
таратуға қарсы күрес жалпыұлттық 
деңгейде жүргізілуге тиіс. Сондықтан, 
Нашақорлықпен және есірткі саудасы-
мен күресудің кешенді жоспарын әзірлеу 
қажет. 

Интернет және телефон арқылы 
жасалатын алаяқтық әрекеттерге 
айрықша назар аудару керек. Құқық 
қорғау органдары мұндай қатерлерді 
анықтап, қылмыскерлерді құрықтау үшін 
ақпараттық-сараптама жұмысын күшейтуі 

қажет.  Сондай-ақ, азаматтардың құқықтық 
және қаржылық сауатын жүйелі түрде 
арттырған жөн.

Бюджет қаржысын және жалпыұлттық 
байлықты талан-таражға салатын 
жемқорлық әрекеттер мен оның астыртын 
жолдарын ұйымдастырушыларды іздеуге, 
түпкі амал-тәсілдерін анықтауға барынша 
күш салу өте маңызды.  

Қылмыстық және Қылмыстық-процестік 
кодекстерді мұқият саралап, ондағы 
қолданылмайтын немесе сот төрелігіне 
кедергі келтіретін артық-ауыс нәрсенің 
бәрінен арылу қажет. Тиісті түзетулер 
енгізілгеннен кейін оларды қайта-қайта 
өзгерте бермеу қажет. 2015 жылдан бері 
Қылмыстық және Қылмыстық-процестік 
кодекстерге 1200-ден астам өзгеріс 
енгізілген.

Уақытша жағдайларға байланысты не-
месе аясы тар корпоративті мүдделерге 
бола заңдарды өзгертуге жол берілмеуге 
тиіс. Сондықтан, қылмыстық және 
қылмыстық-процестік заңнаманы түзету 
құзыретін Әділет министрлігіне беру қажет. 
Ол үшін мекеменің кадрлық әлеуетін 
нығайтып, заң шығару қызметінің сапасын 
арттыру керек.  

Құрметті отандастар!
Біз бүгін алдағы реформалардың 

бағыт-бағдарын айқындап алдық. Енді 
мемлекетімізді және қоғамның барлық са-
ласын жаңғырта түсуге тиіспіз.

Саяси реформалар «Күшті Президент 
– ықпалды Парламент – есеп беретін 
Үкімет» формуласымен жүзеге асырылып 
жатыр. Бұл тұжырым – қоғамымыздың 
мызғымас тұғыры. Реформалардың 
мазмұны жан-жақты толыға түспек.  
Жалпыұлттық ынтымақты және билік пен 
қоғамның серіктестігін нығайта береміз.

«Халық үніне құлақ асатын мемле-
кет» қағидасын ұстану аса маңызды. 
Біз қоғамға іріткі салуды емес, елді ізгі 
мақсатқа жұмылдыруды ойлауымыз ке-
рек. Әділетті Қазақстан идеясының түпкі 
мәні – осы.

Біздің алдымызда айрықша міндет тұр. 
Бұл – еліміздің егемендігін және жеріміздің 
тұтастығын сақтап қалу.

Елдігімізді қорғаудың ең басты жолы 
– берекелі бірлік. Бұдан басқа жол жоқ. 
Ел бірлігі қашанда ең басты құндылық 
саналған. Қазір оның өзектілігі арта түсті.

Халқымыз татулық пен тұрақтылыққа 
ерекше мән берген. Оны бәрінен биік 
қойған. Біз дәл осы кезде бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығара білуіміз керек.

Құрметті Парламент депуттатары!
Қадірлі отандастар!
Мемлекетіміздің болашағына тікелей 

қатысы бар ой-пікірлерімді ортаға салғым 
келеді. Қазіргі геосаяси жағдайда біз 
мемлекеттілігімізді біртіндеп нығайтып, 
реформалар мен жаңару бағдарын нық 
ұстануымыз қажет. Барынша мұқият 
әрекет жасап, еліміздің ұзақ мерзімді 
мүддесіне сай жұмыс жүргізуіміз ке-
рек. Реформалардың қазіргі қарқынын 
сақтау, саяси мәселелердің бәрін кейінге 
қалдырмай шешу аса маңызды. Ол үшін 
алдағы сайлау кезеңдерін тиімді жоспар-
лау қажет.

Президенттің кезекті сайлауы 2024 
жылы, ал Парламент сайлауы 2025 жылы 
өтуге тиіс екенін баршаңыз білесіздер. 
Жаңа стратегияға сәйкес басты 
мемлекеттік институттарды кешенді түрде 
қайта жаңғыртуға кірісу қажет деп санай-
мын. Бұл қадам бізге әр азаматымыздың 
әл-ауқатын арттыру және бүкіл елімізді 
өркендету жолындағы ортақ жұмысты 
жандандыруға мүмкіндік береді.

Билік өзінің жоспарын қоғамнан жасы-
рын ұстайтын саяси дәстүрден арылуы-
мыз керек. Сондықтан, мен бүгін алдағы 
сайлау науқандарының кестесін барша 
халыққа жариялағым келеді.      

Мен биылғы күзде кезектен тыс Пре-
зидент сайлауын өткізуді ұсынамын. 
Әділетті Қазақстанды құру жолында 
түбегейлі және жан-жақты реформалар-
ды табысты жүзеге асыру үшін халықтың 
жаңа сенім мандаты қажет.

Мен үшін мемлекет мүддесі бәрінен 
биік. Сондықтан мен өкілеттік мерзімімді 
қысқартуға және кезектен тыс Президент 
сайлауына баруға дайынмын. 

Сондай-ақ, мен көп ойланып, Пре-
зидент өкілеттігі мерзімдерінің санын 
және ұзақтығын қайта қарау қажет деген 
байламға келдім. Президент мандатын 
ұзақтығы 7 жылдық бір мерзіммен шектеуді 
ұсынамын. Бірақ, қайта сайлануға тыйым 
салынады.

Бұл бастаманың негізі қандай? Бір 
жағынан, 7 жыл – кез-келген ауқымды 
бағдарламаны жүзеге асыру үшін 
жеткілікті кезең. Екінші жағынан, Пре-
зидент мандатын бір мерзіммен шектеу 
Мемлекет басшысының жалпыұлттық 
дамудың стратегиялық міндеттерін ше-
шуге барынша жұмылуын қамтамасыз 
етеді. Тіршілік тоқтамайды, жаһандық 
үдерістер мен ел ішіндегі қоғамдық 
дамудың қарқыны күн өткен сайын артып 
келеді.

Мен ұсынып отырған конституциялық 
жаңалық билікті монополизациялау 
қаупін айтарлықтай азайтады. Дәл осы 
себепті, мен Президентті бір мерзімге 
ғана сайлау нормасын енгізуді ұсынып 
отырмын. Біз билікті жасақтаудың 
және оның қызметін қамтамасыз етудің 
өркениетті қағидаттарын бекітуге тиіспіз.

Жаңа президенттік жүйе саяси 
тұрақтылықты нығайтып, қоғамдық 
құрылыстың қазақстандық үлгісін 
орнықтырады.  Президентті бір мерзімге 
ғана сайлау нормасын сайлаудан кейін 
Парламенттің қарауына ұсынамын. Пар-
ламент оң шешім қабылдаса, Отанымыз-
да жаңа саяси дәуір басталады.

Елімізді саяси жаңғырту үдерісінде 
парламентаризмді дамыту ісі айрықша 
орын алады. Жаңарған Ата заңымыз 
әділ әрі ашық ережелері бар саяси 
жүйенің мүлде жаңа стандарттарын 
енгізеді. Саяси партияларды тіркеу 
рәсімі айтарлықтай жеңілдетілді. Пар-
ламент пен мәслихаттарды партиялық 
тізім және бір мандатты округ бойын-
ша жасақтаудың тың тәсілдері іске 
қосылады.

Жалпы, конституциялық реформада 
көзделген институционалдық өзгерістің 
бәрін осы жылдың соңына дейін заңмен 
бекітіп, аяқтау қажет. Бұл өзгерістер 
саяси партиялардың санын арттыра-
ды, саяси бәсекені күшейтеді, халық 
қалаулыларының жаңа легі пайда болу-
ына септігін тигізеді.

Бұрынғы тәртіп бойынша сайланған 
биліктің өкілді органдарының кезектен 
тыс сайлау науқаны арқылы жаңаруы 
заңдылық. Сондықтан, Мәжілістің және 
барлық деңгейдегі мәслихаттардың сай-
лауын келесі жылдың бірінші жартысын-
да өткізуді ұсынамын.

Біз көпшіліктің мүддесін білдіретін 
депутаттардың жаңа құрамын 
жасақтаймыз. Бұл қадам мәслихаттар 
мен Парламент жұмысының тиімділігін 
арттырары сөзсіз. Болашақта Үкімет 
құрамына сайлаушылардың басым 
көпшілігінің дауысын алған саяси 
күштердің ғана емес, Парламенттегі 
басқа да партиялардың өкілдері кіруі 
мүмкін. Мұндай тәсіл атқарушы билікке 
бүкіл қоғамның талап-тілегін ескеретін 
тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік 
береді. Сонымен, биыл Президент сайла-
уы, келесі жылы Мәжіліс және мәслихат 
депутаттарының сайлауы өтеді. Содан 
кейін Үкімет құрамы жасақталады. Соның 
нәтижесінде 2023 жылдың ортасында 
Президент, Парламент, Үкімет сияқты 
негізгі саяси институттардың бәрі қайта 
жаңғырып, жаңарады.

Біз ашық бәсекелестік орныққан және 
бәріне тең мүмкіндік берілетін Әділетті 
Қазақстанды құрып жатырмыз. Ауқымды 
саяси өзгерістерді ашықтық, әділдік 
және өзара сенім арқылы жүзеге асыру 
аса маңызды. Жаңа сайлау науқанының 
мерзімдерін және оның ретін елге ашық 
жариялау шешім қабылдау кезіндегі 
ашықтық қағидатына сай келеді. Осы 
қадамның бәрі біздің «Күшті Президент 
– ықпалды Парламент – есеп беретін 
Үкімет» атты басты формуламызды 
біртіндеп нақты мән-мазмұнмен байыта 
түседі.  

Біздің бүгінгі бастамаларымыз 
Қазақстанның болашағын айқындайды. 
Біз күн сайын ескі мен жаңаның, тоқырау 
мен дамудың арасынан таңдау жасай-
мыз. Баршаңызды ұлт мүддесі үшін 
ұйысуға шақырамын. Бәріміз бірлігімізді 
бекемдей білсек, ешқашан әділдіктен 
аттамасақ, берекелі ел боламыз.

Әділетті Қазақстанды құру ісі енді ғана 
басталды. Алдағы жолдың қиындығы көп. 
Бұл бағдарымыз ешқашан өзгермейді, 
ішкі және сыртқы ахуал қандай болса да 
жалғаса береді. Қол қусырып отыратын-
дар мен қасақана кедергі жасайтындарға 
орын жоқ.  

Біз таңдаған жолымыздан айнымай-
мыз!

Ендеше, Әділетті Қазақстанды бірге 
құрайық!

Қасиетті Отанымызды бірге 
өркендетейік, ағайын!
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1857 жылы ақ патшаның Қопал жеріндегі 
атаманы С.Абакумов орыс-казак әскері 
көмегіне сүйеніп, үш Матай елінің шұрайлы 
шүйгін жер-суын тартып алып, халықты то-
нап, Балқаш көлінің маңайындағы құмға зор-
лап көшіртеді. Тәнеке батыр ақ патша, ағзам 
ұлықтың өзіне жергілікті әпербақандардың 
озбырлығына төзбей, шағым хат жолдап, 
шүйгін жер мен сулы өңірлерді үш Матай еліне 
қайыра қайтартады. Жер дауына байланысты 
Тәнеке батыр Омбы генерал-губернаторына, 
Верный әкімшілігіне шағымданып, Ресей им-
ператорына арнайы хат жазады. Бұл 1858 
жылы болған жағдай. Ақ патшаға жазған 
хатында Тәнеке болыс қол астына қараған 
Қаптағай елінің бұрыннан қоныс еткен үш 
Бүйен, Күреңбел, Салқынбел, Қызылағаш, 
Шыңбұлақ, Көшкентал, Алтай, Ақешкі, 
Қопалы, Үш Қопалы, Ащыбұлақ, Қарамола 
сияқты жаз жайлауы, қыс қыстауын Қапал 
казак-орыстарының атаманы Абакумовтың 
ықпалымен орыстардың тартып алғаны, 
тұрғылықты халықты Балқаш көлі маңындағы 
құмға қуып тыққаны туралы ашық мәлімдеп 
береді. «Ұлық мансапты құзыретіңізбен 
жоғарыда аталған жерлерді Матай-Қаптағай 
еліне қайтарып беруге бұйрық беруіңізді 
сұраймын. Матай-Қаптағай елінің волост-
ной хорунжиі Тәнеке Досетұлы. Мөрімді ба-
стым. 1857жыл», - деп аяқтаған. «Жетісу 
қазақтары жайында» деген мақаласында 
Ғабдолғазиз Мұсағалиев: «Жетісу қазақтары 
патшалық Ресейдің отарына айналғанға дейін 
Қазақстанның басқа өңіріндегі қандастарынан 
айтарлықтай ауқатты тұрса, оның отарлы 
аймаққа айналуынан кейін, жергілікті халық 
күрт кедейленді. Қонысы тарылып, қолындағы 
мал басы тез қарқынмен азайды. Орысқа 
жалданған қазақ бара-бара, бүйте берсе 
мұсылманшылықтан да, қазақшылықтан да 
айырылады», - деп жазады. М.Тынышбаев: 
«1874 жылы генерал Колпаковский Семире-
чье казак отрядына жоспардан тыс көп жер 
бөліп берген. Лепсі уезінде тексерістен соң, 
100000 десятин жер қазақтарға қайтарылады. 
Осындай зұлымдықтар Қопалы, Верный 
уездерінде де бар», - деп жазады. Генерал-
губернатор Кауфман: «Қазақтар казактардың 
жеріне, егістігін жинап алған соң, мал бағуға 
1880 жылғы октябрьден кейін ғана болады», 
- депті.

Ақ патшаның болыстық басқару жүйесі 
тұсында үш Матай елі негізінен Лепсі, Қопалы 
бекінісіне, одан Лепсинский, Копальский деп 
аталған әскери округіне, одан өсе келе уезіне 
қарайды. Қопал өңіріне орыстар 1846 жылы 
келіп, «Солдат (отряд) сайын» қыстап шығады. 
Олардың келу салдары Кенесары ханның бұл 
аймаққа жақын келгені және Матайлардың 
орыс иелігіне қарасты жерлерге барымта-
ны тоқтатпауынан болады. Солдат сайында 
орыстар жер төлелер қазып паналайды. 1847 
жылы Солдат сайынан төмен 4 шақырым жер-
ден Қопалы күзет орнын (пост) салады. Орыс-
казак отрядына 1847 жылдан бастап есауыл 
С.Абакумов басшылық қылады. 1848 жылы 
Қопалы посты бекініске айналады. Басында 
бекіністі ағаш шарбақтармен қоршағандықтан, 
маңайындағы қазақ жұрты бекіністі 
«Шарбақты» деп атайды. Тамшыбұлақтың 
сұлу көркіне қызыққан орыстар «капелька, 
как слезы капает», «капелька, часто-часто 
капал» деген сөздері Тамшыбұлақты орысша 
Капелька деп атауға негіз болады. Бұл дерек 
М.Ермектасов, Б.Жидебаев, Б.Құсмолдин 
деген аталардың қолжазба дәптерлерінен 
алынды. Естелігінде Барлыбек Сырттанов: 
«Қапал» атауы орыстың Қопалы өзенінің атау-
ын өз тілдеріне бейімдеуінен шыққан», - деп 
жазады. Жазбаларында Баянды Құсмолдин: 
«Қопал қалашығында Қоңырат Қапал деген 
батырдың зираты бар. Бірақ, ол туралы ешкім 
анығын білмейді», - деп жазады. «Ағынды 
менің Ақсуым» кітабында: «Бөрібай батырмен 
жекпе-жекте өлген Қапал батырдың сүйегін 
қалмақтар Тамшыбұлаққа жақын Төске жерле-
ген. Мөлшері аэропорт болған жер болса ке-
рек», - деп жазады. Қапал дегеннің зираты бо-
лып, оны орыс-казактар ойрандап тастағанын 
Абрамов та жазады. 

Қопал өңірінің бұрынғы тарихы мол. Ол тура-
лы әл-Идриси, Рашиди, Гольдези тарихи еңбек 
мәліметтерінен аңғарылады. Осы өңірден 
табылған архитектуралық ескерткіштер 
орны VІ-VІІ ғасырларда Қимақ мемлекетінің 
қорғандары болғанын көрсетеді. Хорезмдік 
Арсалан ханның моласы Қапал өңірінде 
екенін және оның сақинасын тапқанын Шоқан 
Уәлиханов деректеп кеткен. Арасанның 
бұрынғы аэропорт орныққан жазығы «Матай 
Шөңкей батыр жазығы» деп аталған. Арсалан 
ханның зираты сонда делінген. П.П.Румянцев 
жетекшілік еткен «Материалы по обследова-
нию туземного и русского старожильческого 
хозяйства и землепользования в Семире-
ченской области» деген кітабында: «Батыс-
Моңғолдар наймандарды тықсырырып, олар 
Жетісуға ығысқан. (Қопалы уезіне). Онда 
несториан діни орталығы болған. Қопалы 
өңірінде VІІІ ғасырдан бастап наймандар ме-
кендеген», - деп жазады. 

Жоңғар дәуірінде Қопалы өңірі «жаудың 
шеті болған соң», Қаракерей Қабанбай батыр 
елімен отырады. 1643 жылы Салқам Жәңгір 
хан Қопалы өңірінде бар жағы 600 қазақ 
қолымен 10 мың Жоңғарға қарсы тұрғанында, 
көмекке Самарқаннан Төртқара Жалаңтөс 
баһадүр 20 мың қолмен келеді. Бұны қазір 
көптеген тарихшы Орбұлақ шайқасы деп 
бұрмалап әкетті. Тегі Салқам Жәңгірдің 
жоңғармен соғысы, Жоңғардың үш Қопалы 
өңірін жаулап алмағынан бастау алған. Ұлы 
жүздің бұл соғысқа бірде-бір руы қатыспаған. 

Көмекке де келмеген. Ежелден бұл өңірде 
Матайлар көшіп-қонып жүрген. Нысанбай 
жыраудың: «Найман болсаң - Матай бол», - де-
ген сөзі осы соғыстан соң айтылған. Ұлы жүз 
Рашид-дин деректерінде Шыңғыс хан заманы-
нан Шағатай ұлысына қарасты болған. Яғни, 
олар қазақтан көрі өзбекке жақын жүрген. Ұлы 
жүз Бақлы мырзаның өзбекті жақтап, Өкіреш 
найманның атасы Сопымырза Жошының 
бесінші ұлы Шайбаннан тараған Бүргеұлы 
Қысрау қазыны хан қоймақшы болғанында, са-
тып кеткендігі осыны аңғартады. 

Қопалдан Баянжүрек тауына дейін созылып 
жатқан жазық «Жөңке (Шөңкей) алаңы» деп 
аталады. «Матай Жөңке (Шөңкей) батыр ерек-
ше ерлік көрсетіп, осы жерден Жоңғардың он 
мың қолын Алакөлге дейін қуған», - деп Ілияс 
Жансүгіров өлеңмен аңғартады. Жер атауы 
содан Жөңке батыр есімімен «Жөңке» деп 
аталған.

Қопал бекінісі атауы туралы марқұм, та-
рихшы Марат Алыбаев жазғанындай Қопал 
аталуы ешқандай Қапал батыр есіміне байла-
нысты емес. «Қазақ молалары» зерттеуінде 
Ш.Уәлиханов: «Аягөздегі Қозы Көрпеш Баян 
сұлу зиратының төңірегінде қиранған тек 
топырақтан үйіліп, үстіңгі жағына ұсақ тас 
салынған молалар көп жатыр. Олардың 
қатарында Қапал деген батырдың да зираты 
бар», - деп жазады. Ш.Уәлихановтың «Қазақ мо-
лалары» зерттеу еңбегін орысшадан қазақшаға 
тәржімелеген автор Қ.Алдажұманов «Қапал 
атауы кішкене өзен мен бекініске берілген» деп 
өз жанынан сөз қосып жібергендіктен Марат 
Алыбаев шатасса керек. 

Казак-орыстар Батыс-Сібір өлкесінің 
Гасфорттың және Колпаковскийдің нұсқауымен 
жүзбасы Алғазиннің жол көрсетуімен 1843 
жылы 10 қазанда ең алғаш үш Қопалы өңіріне 
келген екен.

Сазды, қопалы Қопалға орыстар келмей 
тұрып, оны «үш Қопалы» деп халық атаған. Үш 
Қопалы атауынан Қопал бекінісі уезд орталығы 
болғанында, уездің атауы «Копальский» 
деп аталғаны шындық. Оған сол замандағы 
құжаттардағы уездің «Копальский» деп 
жазылғаны дәлелді. Яғни, үш Қопалы атауы уезд 
атауына берілген. Бұрынғы Қарамола, қазіргі 
атауы Қоңыр ауылында бір қара мола болған. 
Оны Ұлы жүздегі Жаныспен туысқан Қапалдың 
зираты деп шатасып, ұрпақтары басына белгі 
тұрғызып, Қопалға бұрылатын бұрылысқа 
мүсін орнатты. Бұл жанылыстық. Қоңырдағы 
қара мола елі Төртсары Қарамолданың зи-
раты. Сол зират-молаға байланысты жер 
атауы Қарамола деп аталған. Бұл жерден 
Ш.Уәлиханов Қашқария сапарына бара жатып, 
басып өткен. Ш.Уәлихановтың жазбаларында 
Қарамола «жалпақ қоңыр үстірт» делінеді. Осы 
жерде Шоқан Уәлиханов Қашқарға баратын 
керуенге қосылған. 1857 жылғы Жетісуға сапа-
рында Ш.Уәлиханов күнделігінде Ордабайдың 
моласы туралы да жазады. Ордабайдың мо-
ласы орныққан жер, жанында ағып жатқан 
тоғанға байланысты, Ордабай-Көкөзек деп 
аталған. Қазір ол жерде Көкөзек ауылы бар. 
Ордабайдың күмбез зиратында адам келбетті 
істес тас мүсін орнатылыпты. Ол туралы 
Ш.Уәлиханов жақсы жазған. Сол тас мүсінді 
Қопал уездік басқармасы қаздырып алып, 
Қопалдағы контордың алдына қойдырады. Ол 
туралы 1960 жылы Т.Қалилаханов «Тас батыр» 
деген тақырыппен «Лениншіл жас» газетіне, тас 
мүсіннің суретін бастыртып, мақала шығарады. 
Кейін сол тас мүсін Қопал орта мектебінің 
қарауына беріледі. Ордабайды Орду, Орда-
Ечен, Орда хан деп  жазушы Т.Қалилаханов 
Ордабайды Орда-Ежен деп танып, Жошы 
ханның ұлы қылады. Ол ағаттық. Ел ішіне 
тараған деректе: «Ордабай мен Батырбай 
деген ағайынды жігіттер. Екеуі де саудамен 
айналысқан. Көздері тірі кездерінде өздеріне 
зират-там салдыртады. Негізінен Батырбай 
«өзіме» деп салдыртады. Інісі Ордабай Ба-
тырбайдан бұрын өліп, соның есімімен қорым 
аталған», - делінеді. Емші Бижамал Меңлібаева 
Көкөзек ауылындағы Ордабай зиратын өз 
қаражатымен темірмен қоршатып, белгі қойып, 
2013 жылы күзде, Жансүгір кентінде нәзір ас 
берді. 

«Тамшыбұлақты» орыстар «Капелька, ка-
пают как слезы» депті. Қопал бекінісінің атауы 
Қопалы өзені атауынан Копал қаласы аталып, 
оны қазақтар Қапал деп өз тіліне ыңғайлап 
алады. Қопалда жазасын өтеген ағылшын 
саяхатшысы Томас Аткинсон туған ұлының 
есімін Алатау-Тамшыбұлақ деп қояды. Оры-
стар Қопалдың іргесін қалағаннан бері қысы 
қаттырақ, қары қалыңырақ түсе бастапты. Үш 
Қопалы аталуынан бұрын Қопал өңірі «Жике 
алабы» деп аталып, ауа райы недәуір жұмсақ 
болған көрінеді. «Жетісу өлкесін орыстың 
алуы» деген тарихында Ілияс Жансүгіров: 
«Қапал» сөзі орыстың Қопалы өзені атауын өз 
тілдеріне бейімдеген сөзінен шыққан», - деп 
жазады.

Қопал-Арасан шипалы суларын Ти-
бет емшілері сырқат адамдарды емдеу-
ге шеберлікпен пайдалана біліпті. Қопал 
аумағында VІ-VІІ ғасырларда Түрік-Қимақ 
мемлекетінің қорғандары болғанын архео-
логтар дәлелдеген. 1840 жылы Жетісу Ала-
тауы өңірін зерттеуге Григорий Карелин де-
ген табиғаттанушы, саяхатшы, барлаушы, 

ғалым экспедициясымен келіп, зерттеп, 
картаға түсіреді. Оны С.Абакумов отрядпен 
қорғап, соңынан ілесіп жүреді. Абакумов округ 
бастығына дейін қызметі көтеріліп дәрежесі 
полковник шеніне дейін жетеді. 1848 жылы 
Қопал үлкен орда приставының резиденциясы 
болып, оған К.Л.Врангель келіп отырады. Сол 
жылдан бастап орыс переселендері бұл өңірге 
көптеп орнығады. Аягөз бен Қапал аралығында 
12 пошта бекеті орнап, 1850 жылы Қопал ста-
ница деп аталып, әскери аймақтық орталыққа 
айналады. 1850 жылдан бастап Қопал үлкен 
әскери және Іле-Алатауына жіберілетін 
экспедициялардың орталығына айналады. 
1850 жылы Қопалда бас штабтың капитаны 
Гутковский басқарған отряд құрылады. 1851 
жылы подполковник Карбышев басқарған жаңа 
отряд қайта құрылады. Осы жылы топограф 
Нифантьев деген Қаратал, Аягөз өзендері 
мен Балқаш көлін картаға түсіреді. 1851 жылы 
Қопалда үлкен орда приставы (милиция) Пере-
мышльский отырады. 1853 жылы Іле аймағына 
Перемышльскийдің отряды шығады. 1854 жылы 
19 мамырда Семей облысы құрамында Қопал 
ішкі округі ұйымдастырылып, шекаралық аумақ 
ретінде Батыс-Сібір генерал-губернаторына 
қарайтын болады. Қопал округінің солтүстік-
шығыс жағында орналасқан Матай елі туралы 
статистикалық мәліметтер жоқ. 

1855 жылғы шілдеде Алатау округінің әкімшілік 
орталығы Қопалдан Алматыға көшіріледі. 1856 
жылы 10 тамызда П.П.Семенов-Тяньшанский 
Басқан өзенінен өтіп, Ақсу бекетіне келіп, қонып 
шығады. Одан генерал-губернатор Гасфорт 
салдырған жаңа жолмен тауға көтеріліп, Бүйен 
өзеніндегі Қарасу бекетіне, одан соң Арасан ба-
стауларынан өтіп, Қопалға жетеді. Ол Қопалдың 
гүлденгеніне қуанады. 1867 жылы Қопалда 
тоғыз орыс-казак полкінің штабы орнығады. 
1851 жылы 15 шілде айында Қытай мен Ре-
сей өкіметі шекараны белгілейді. Сауда жолы 
Шәуешек пен Құлжада ашылады. 1854 жылы 
Семей облысы құрылып, Қопал округ қаласы 
дәрежесіне көтеріліп, ондағы үш Матай елі 
Семей облысына қарайды. 1857 жылы Аягөз 
сыртқы округінен бірнеше болыстан Қопалы 
округі құрылады. Орысқа қараған 1846 жыл-
дан 1857 жылға дейін Матайлар Аягөз сыртқы 
округіне қарасты болған. Аға сұлтан Сарт 
Өшінұлының ұйғаруымен Матай елі болысы 
Мамырханұлы Дәуіт 976 түтінге билік жүргізеді. 
1867 жылы 11 шілдеде орталығы Ташкент 
қаласы, Түркістан генерал-губернаторлығы 
құрылып, Жетісу оның құрамына енеді. Жетісу 
облысы құрылғанында Қопал уезд болады. 
Алматы, Лепсі, Жаркент, Пішпек, Преже-
вальск құрамына кіреді. Қопал уезінің бастығы 
подполковник Халютин болса, оның кіші 
көмекшісі болып сұлтан Атыхан Құдаймендин 
тағайындалады. Матай руы Қопал уезі шегінде: 
уездің солтүстік-шығыс бөлігінде Сарқан өзені 
бойында, Сайынбұлақ (Сайынбөлек) тауында, 
Ақсу, Бүйен, Қызылағаш өзендерінде, Үшкөл, 
Қасқалдақ деген және басқа көлдер төңірегінде 
көшіп, қонып жүреді. 1868 жылы болыстықтар 
мен әкімшілік ауылдарды жасақтау үшін қайта 
құру комиссиясы Қопал уезін «Оңтүстік» және 
«Солтүстік» деп екіге бөледі. Үш Матай елі 
Солтүстік Қапал уезіне қарасты Басқан-Сарқан,  
Балқаш-Лепсі, Бүйен-Қоянды, Төменгі Ақсу, 
Арасан болыстары құрылады. Жалпы Қопал 
уезінде он үш болыстық болады. 

1882 жылы 18 мамырда Жетісу облы-
сы, орталығы Омбы қаласы, Дала генерал-
губернаторлығы қарамағына беріледі.  Одан 
1897 жылы 26 желтоқсанда арнаулы жарлықпен 
Жетісу облысы қайтадан Түркістан генерал-
губернаторлығына қарайды. 1918 жылы 30 
сәуірде Ташкентте өткен Түркістан өлкесі 
Кеңестерінің V съезінде Ресей құрамында 
Түркістан АКСР құрылады. Жетісу облысы 
оның құрамына жатады. 1920 жылы 26 тамызда 
Ресей халком кеңесінің декретімен Қазақ АКСР 
құрылады. 1920 жылы 4-12 қазанында өткен 
Республикалық құрылтай съезінің шешімімен 
Түркістан АКСР-і Қазақ АКСР-на қосылады. 
1924 жылы 14 қазанда Орта Азия мен Қазақстан 
жерлерін межелеу туралы қаулысымен Жетісу 
облысы таратылады. 

1856 жылы 3 қарашада Қопалдағы Ұлы жүз 
қазақтарының приставынан Іленің оңтүстік 
жағында, орталығы Верный бекінісі, Алатау 
округі жасалып, құрамына бұрынғы Қопал 
округінің оңтүстістік бөлігі Қаратал мен Іле 
өзендері аумағы кіріп, Ұлы жүздің приставы 
әмбе округ басшысы болып Г.Колпаковский 
тағайындалады. 1867 жылы Түркістан губер-
ниясы құрылып, Жетісу өлкесі соған қарайды. 
Колпаковский қазақтарға жақсы бет бұрып, 
үлкен көмекпен қарайласады. 1878 жылы 
Сарқаннан үш жетім баланы өзімен алып кетіп, 
Верныйдағы өзі ашқан мектепте оқытып, одан 
жоғары оқуға түсіреді. Ол Верный қаласын Еу-
ропа дәстүрінде салдыртып, 1799 тұрғын үйлер 
тұрғыздырады. 1882 жылы Колпаковскийдің 
қызметі ауысып, Омбыға кетеді. 1887 жылы 
28 мамыр күнгі жер сілкінісінен 1799 үйден 
біреуі ғана аман қалып, 322 адам қаза таба-
ды. Колпаковский Омбыдан Верныйға келіп, 
геолог И.Мушкетовқа қаланы қайта жаңғыртып 
салуға кеңес береді. Генерал Қолпаковскийдің 
отаршылдық ниеті Верныйдың саябағының 
кіреберіс қақпасына «Қазақтар мен иттерге 
кіруге болмайды» деп жаздыртып қойғанынан-

ақ аңғарылған. 
Қопалда 1918 жылдарға дейін «қожа» десе, 

ел жаман қорқыпты. Сейітхан есімді, көзіне 
сүрме тартқан, имек тұмсық, бадырайған қара 
көзді, тырнақтары қынамен боялған, парсы 
сөздерін шатып айтатын, тілі былдыр, бурыл 
сақал қожа Қопал халқының құбыжығы ата-
нады. Өйткені, қорғансыз жесір әйел, жетім 
қыз қожаның құрығынан құтылмаған. Қапалда 
«Якобие» татар қыздар медресесі, ер балалар 
мектебі, туземная, приходская школа, төрт кла-
сты бастауыш мектеп болады. Қопал батсайы-
дай қызылды-жасылды, түрлі түске бөленген, 
саудагер және әскери атамандардың қаласы. 
Қопалда қала жұртына, әскери адамдарға 
арналған клубтар, кітапхана, билъярд комна-
талары, бірнеше сауда дүкендері орналаса-
ды. Фатих Садоков дейтін татар мұғалімнің 
бір уезд халқына арналған кітап дүкені бо-
лады. Осының барлығы 1918 жылы кеңестік 
Мамонтов отряды келгенде құриды. Қопалдан 
Арасанға шыға беріс жолда көне зираттардың 
күн батыс жағында «Домалақ» төбе жатыр. 
Жан-жағы тегіс. Қопал халқының үлкен жиыны 
сол төбеде өтіпті. Бұл да тарихи орын. Алды-
мен Домалақ төбенің қары еріп, ақ бәйшешек 
– қар гүлі, ең алғаш сонда шығыпты. «Қисық 
ауыз» асуы Қопал мен Арасан аралығында 
орналасқан. Қызыл қыналы үлкен тастарымен 
көздің жауын алады.

1848 жылы Ұлы жүздің сұлтаны Сүйік (Сөк) 
Абылайханов батыс Сібір губернаторына 
шағым хат, баяндама жазғанын жоғарырақ 
келтірдім. Онда Ұлы жүз қазақтарына тиесілі 
Көксу, Қаратал, Ақсу, Лепсі, Басқан өзендері 
алқабындағы жайылымдар мен егіншілік 
учаскелерді Найман Матай, Садыр руларының 
басып алғандығы туралы бұрмаланып жазы-
лады. Шағымдағы жәйді анықтау үшін Сібір 
губернаторы тексеруге арнайы төреші ко-
миссия шығарады. Төреші комиссия шешімі 
бойынша бұл жерлер Найман Матай, Садыр 
руларына тиесілі құқығы Аягөз бен Көкпекті 
приказдарының құжаттарымен дәлелденеді. 
Тіпті арыдағы ақ патша тұсында бұл жер-
лер Орта жүздің көшпенді қауымдарына, сол 
кездегі заң негізімен бекітіліп, берілген жері 
екені туралы құжаттар бар болып шығады. 

Жетісу жерінен ең алғашқы Ресей құзырына 
1819 жылы Сөк төре 55000 адаммен 
қарамаққа ұсыныс қылады. Сөк (1868 жылы 
қайтыс болған) төрені орысқа бағынуға Са-
фар Құрманбакиев азғырып көндіреді. Ол 
1818 жылдан орыстар  тапсырмасымен қазақ 
ішінде жүреді. Омскіге хабарды жиі жеткізіп от-
ырады. Анық-қанықты тексеруге аудармашы 
Сейфуллин келеді. 55 мың түтін, 802 мыңдай 
мал басымен Сөк орысқа бағынады. Сөк төре 
өзі басқарған жеріне орыс отрядын жібертеді. 
Сөктің билері: Сырымбет Үнтағаров, Бейбіт 
Бектұрғанов, Мұсағит Мекманов дегендерді 
Капцевич ұсынысымен, Ұлы жүз елшілігін 
император қабылдайды. Құрамында Ералы 
сұлтан да болады. Жалайыр мен Шапыраш-
ты руы түгел, барлығы  55 мың адам Ресей 
құрамына алынады. Сөк төре бұл қылығымен 
Орта жүздің жартысын 1816-1819 жылдары 
басқарған Бөкей ханның орнын баспақ ниетте 
болады. Ресей императоры Александр-І Сөк 
төреге 8-ші сынып шенін беріп, оған мешіт 
пен сәулетті үйді Балқаш көлінің солтүстік 
жағынан салып беруді ұйғарады. Бұл бұйрық 
шешімімен Қаратал өзенінің бойынан Сөк 
төреге арналып, 1825 жылы үй мен мешіт са-
лынады. Қытай өкіметі наразылығымен 1826 
жылы Сөк төреге арналып салынған үй мен 
мешіт жермен жексен етіледі. Сөктің мола-
сын Ташкенттің шалақазағы салады.  Биіктігі 
15 аршын. Мола құлап, тоғыз қазақты басып 
қалады. Сөктің ұлы Барақ әрең тірі қалады. 
1869 жылы құлаған моланың орны Бора-
най тауының етегінде, Қаратал өзенінен 10 
шақырым солтүстікте жатыр. Қазір зират 
та Жалайырлар қойған тас белгі бар. 1824 
жылы мамыр айында Александр-І патша 
қарамағына 80480 ер адамы бар Ұлы жүздің 
14 сұлтаны Ресей бодандығына қабылдануы 
туралы грамотаға қол қояды. Одан Омбы об-
лысы, Аягөз округі құрамына еніп, ел мен жер 
болыстарға бөлінеді. 

Аягөз округі приказына Сібір қазақтары 
шегара әскерінің орынбасары Клейст: «1850 
жылғы Матай елінің Кенже, Қаптағай табының 
сұлтандары: Әли Жадиев, Айдархан Жәңгіров, 
Тобуков, Әбілқайыров, Әлихан Серғазин, Ан-
нас Кашкин, Әли Нұралин, Әбухан Сығаев», 
- деп атап, 1851 жылы 15 наурызда жеткізеді. 

1910 жылдың күзінде Жетісу облысы 
қазақтарының Ұзынағашта съезі өтеді. Ақ пат-
ша ақзам алдына баруға депутаттар құрамына 
Жетісу облысынан Сардарбек Сыртанов 
енеді. Орталық Мемлекеттік мұрағатынан 
табылған Жетісу облыстық басқармасының 
мөрі басылған құжатта 1897 жыл, 23 желтоқсан 
айы, Жетісу облыстық әскери губернаторы 
мырзаға кавалерия генералынан хат түседі. 
Хатта: «Жергілікті тілдердің тілмашы қазақ 
Сыртанов Тұрлыбек 1896 жылы 18 мамыр-
да Мәскеудегі Ұлы мәртебелі императорға 
тәж кигізу жорасына арналған салтанаттарға 
жергілікті ұлттан депутат ретінде қатысқаны 
үшін берілетін аса құрметті сыйлық куәлік, 
алтын сағат, императордың барқытпен 
көмкерілген портреті тапсырылсын, № 540, 
11 қараша», - деп жазылған. Тұрлыбек Сыр-
танов науқасына байланысты 1905 жылы 24 
сәуірде Жетісу облыстық басқармасының 
тілмаш қызметінен босап, 1906 жылы өз еліне 
оралып келе жатқанында жолда қайтыс бо-
лады. Тұрлыбектің інісі Барлыбек Сыртанов 
қатты сырқатына қарамай елінің тәуелсіздігі 

(Басы өткен сандарда. Жалғасы).
МАТАЙ

(Жалғасы 6-бетте).
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үшін күрескен асыл тұлға. Ол 1910 жылы 
21 қазан күні Ұзынағашта Жетісу облысы 
қазақтарын жинап, арнайы кеңес өткізіп, жер 
тарлығын көріп отырған қазақ зардаптарын ба-
тыл айтады. Дербестікке қол жеткізуді арман-
дап, ақ патшаға жолуғуға Петербургке барады. 
Жалпы құрылымы 4 бөлім, 28 тармақтан (бап-
тан) тұратын қазақ «Уставын (Конституция-
сын)» 1911 жылы Петербургте жазады. Елде 
50 үй арасына арналған «Ынтымақ» ережесін 
де жазған.

Матай елі Қаптағай ішіндегі Қыдыралы 
табында, жаңа дәуірге сай Қарағаш деген 
мекенде мектеп-медресе салып,  «Мама-
ния» деп аталады. Мектеп-медресе туралы 
архив құжаттарында: «Мектеп 1909 жылы 
ризашылықпен ашылып, жұмыс істеп, төрт 
кластық болды. 1912 жылы арнайы ашылуға 
рұқсат берілді. Мектеп тоғыз кластық бо-
лып ашылды. 1911 жылдың күзінен бастап 
мектепті Ғабдүлғазиз Мұсағалиев басқарды. 
Жылына төрт мың ақшаны Құдайберген 
Тұрысбеков бөліп отырды», - деп жазылған. 
Бұл жаңа мектепті ревкомдар штаб жасап, 
одан мектептің материалдарын ескі Ақсуға 
бұзып көшіріп, қазір бұрынғы мектептің 
фундаментінің орны ғана Қарағашта қалды. 
Маман ұрпақтары асыл тастан мектеп орнына 
1999 жылы ескерткіш белгі орнатты. Бастапқы 
егілген Сейітжан, Сейітбаттал қарағаштары 
әлі өсіп тұр.

1910 жылы Ресей құзырлы басшылары 
Матай елінің қонысы мен жан саны мәліметін 
тізген құжатта: «Матай елі Көктұма, Барлықтан 
бастап, Ақсу, Лепсі, Қопалы өлкесінде 
орналасқандығы, ру басшыларын, қыстау ата-
уларын, адам мен мал санын», - дөп көрсетеді. 

1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғысқа 
байланысты Қопал өңіріне Орта Азиядан чех-
тар мен немістер келеді. Біләл Сүлеевтің жары 
Фатима мен Мәрзия Франкфурт университетін 
бітірген Ида Карловна деген мұғалімнен неміс, 
француз тілінен дәріс алады.

1916 жылғы ақ патшаның «июнь» 
жарлығына Матай елі де әскери жұмысқа 
кісі алуға қарсылық білдіреді. 1916 жылғы 
көтеріліс Матай елін шабындыға ұшыратып, 
қатты күйзеліске түсіреді. Ол туралы «Жетісу» 
тарихи кітабында І.Жансүгіров: «Көтерілісті 
басқарғандар Қопал уезінде – Матай Нұрлан 
Толқынның ұлы, Тәнекенің Қожабегі, Тоқпанбет 
Телібай Мырзағұлұлы, Жақия батыр, Қайнар 
Смағұл қажы, Көлдей Қиял ақсақал, Лепсі 
уезінде Мұқамеди қажы», - деп анық атап жа-
зады. Қарулы күш жіберуімен қоймай, Фоль-
баум 1916 жылығы тамыздың 15-сінде Қопал, 
Лепсі уездерінің басшыларына қаруланған 
кулактары арқылы жергілікті қарсыласқан 
халықты «аяусыз қырып, жойыңдар» деген 
телеграмма  жібереді. Капитан фон Брунке 
бастаған жазалаушы отряд құрылып, әскери 
тергеушілер жұмысы жанданады. Қопал-
Ақсу өлкесінен ақ патша жарлығына 1723 
адам тізімге тізіліп, әскери жұмысқа алына-
ды. Солардың қатарында Біләл Сүлеев мың 
басы болып Белоруссия астанасы Минскіден 
Бейсембай Кедесов мыңбасы болып Москва 
түбіне бірақ шығады.  Қалғандары Семей-
де жатып, азып-тозып оралғаны оралады. 
Өлгендері қалады.

1916 жылы Қопал дуаны (ауданы), Жетісу 
облысына қарайды. Дуан бастығы (ояз) 
Голецев деген неміс, тілмәші Жалайыр 
Нұртай Қожаханұлы. Қожахан Жалайыр-
ды басқарған. Пристав (полиция) бастығы 
Конев деген орыс болады. Оның стражнигі 
(полицейі) Бейсембі деген қазақ. Ояздың ша-
барманы Мұқаш. Матайды «көк үй әулетінен 
шыққандар» басқарады. Яғни, Маман 
ұрпақтары. «Жұртқа жігіт бер» деп айтпағаны 
үшін Тұрысбекұлы Құдайбергенді Қопалға 
шақырып алып қамайды. Тұрысбекұлы 
Сұлтанқұлдан болыстықты кандидат 
Сейітбатталұлы Қожахметке бергізеді. 
Тұрысбекұлы Сұлтанқұл 1930 жылғы 
«Бөрібай» көтерілісі басшысының бірі болған. 
1930 жылы атылған. Болыс Былшықұлы Бекіш 
«әскерге жігіт беремін» деп, алдап құтылады. 
Елдің белді ақсақалдары Нұрлан, жасы 80-
дегі тегі Көлдей Қиял, Дубек «әскерге кісі 
бермейміз» деп илікпейді. Қопал оязындағы 
Матай-Аталықтардың (Тәуке, Әйтек, Емелелі, 
Қонақбай, Шоқпар) Қытаймен шектес рулары 
жаяу-жалпы шұбап, арғы бет Қытайға асады. 
Қаптағай, Кенже, төменгі Аталық төмен құмға 
кетеді. «Менің есімдегі» естелігінде Ілияс 
Жансүгіров: «Аталық-Тәукелер 300 үй. Оны 
арғы бетке бастаған Есбер деген ер. Жасын-
да қан ағызған ұры болған. Өзгеге арғы беттің 
малын бергі бетке тасуды үйреткен. Қуғыншы 
жоңғарды Бұра-Тарахманың асуында тосып 
алып түсіріп, алып ұрып қойша басып отырып, 
сапымен қырқырата талай бауыздаған батыр. 
Бұл күнгі жоңғар-қалмақ пен қазақ қоныстап 
жүрген жердің ұңғыл-шұңғылын Есбер тегіс 
біледі. Елді Мыңшұқыр деген жермен Бұратар 
өзеніне асыруға бастаушы Есбер. Төменгі 
төрт болыс елден ат алу үшін участковой при-
став Конев 18 солдатпен Бүйен-Ақсу елінің 
болысы Асылбек Бұғытайұлының ауылына 
жетті. Бұл тамыздың 9-ы. Пристав келіп, екі 
солдатпен  Кененбай жасауылды ас берген 
Айтжан аулынан ат ұстап әкелуге жөнелтеді. 
Жасауыл мен орыстар ауылына келгенде 
Айтжан аулы жылқысын айдай қашты. Айтжан 
жылқысы үріккен соң Қайнар, Сақай деген ел 
барлық жылқысын жау тигендей Ақсу өзенін 
құлдап, құмды аралата қашты. Сақай, Ноғас, 
Тастемір деген елдерге Қайнарлар шабарман 
жіберіп, Асылбек болыстың аулындағы оры-
сты шабатындығын жеткізеді. Жиналған адам 
қарамы мыңға тартты. Көп ортасына келіп, 
Тоқпанбет Телібай ақсақал күжілдеген кәрі 

даусымен:
- Азаматтар! Алла салса, пендесі көнеді. Кері 

заман болды. Үйде өлемісің, түзде өлемісің 
— ерік өздерінде. Көп тілеуіне көк-қасқаны 
айтып соямын. Боздағым, бозбалалар! Қол 
былғанды. Қайнарлар екі солдат пен жасау-
ылды ұрып жығып отырсың. Ертең осы елге 
әскер шығады. Торғайдай тоздырады. Қырады. 
Аянғанмен жан қалмайды. Мына Асылбек 
аулындағы орыстарды қолға түсір. А, құдай! 
Жұрт жолын қыла көр, қырсығын тарқата гөр? 
Айттым көк-қасқаны! Тарт бері ортаға, қажының 
батасына! — деп, ауылдан өңгеріп келген аз-
бан қошқарды айтып, «әмин» дегенде, Смағұл 
қажы араб сөзі араласқан бата қылып, бетіне 
жайған қолын көтерді. Көп «а, құдайлап» шу-
лап қоя берді. Арбиған, арық үлкен құла аттың 
үстінде таяғын өңгеріп тұрған, қисық ауыз, кәрі 
Телібай «а, құдай, аруақтап» деп, кеңкілдеп жы-
лады. Үлкен, кіші тегіс көзіне жас алды» - деп 
баяндайды. Сақай Телібай ақсақалдың аулы-
нан тіл жібермей, орыстар бар еркегін ұстайды. 
Ақырында 150 адам ұсталып, Қапалға жаяу ай-
далады. Қайнар, Сақай елдері ұлардай шулай-
ды. Екі елге салық түтінге түсіп, ошақ етер көлік 
қалмайды. Осыдан кейін елдің жығасы түседі. 
Ұсталған 150 адамнан бір жарым ай тергеуден 
кейін түрмеде қалғандары: Өтегенұлы Айтжан, 
Өтегенұлы Нәдірбек, Орысбайұлы Кәдірбек, 
Айтжанұлы Разбек, Айтжанұлы Кәкімбек, 
Берліұлы Базарбай, Есімұлы Тоқсанбай, 
Тоңашаұлы Имамбай, Шүрегейұлы Ербосын, 
Көкебайұлы Орысбай, Орысбайұлы Шоңайбай, 
Сандыбайұлы Мұқаш молда, Жапалақұлы 
Қошқарбай, Сәрсенбай ұста, Терлікбайұлы 
Смағұл қажы, Телібай кәрия, Телібайұлы 
Дәулетбек, Құдабекұлы Жақия. Смағұл қажы 
қыс ортасында босап шығады. Қалғандары 
көрмегенді көріп, 1917 жылы амнистиямен бо-
сайды.  

1916 жылы Қопал уезінен Қытайға мыңнан 
артық үйелмен асады. 1922 жылы ол кеткен-
дерден 30 үйелмен кері оралады.  1917 жылғы 
кеңес үкіметінің революциясы Матай елінде 
тұрақтап қалмай, Ақсу өлкесін Қызылағашқа 
дейін 1918-1920 жылдары Анненков басқарған 
ақтар басып алып, иеленіп тұрады. Ақсуға 
ақтар Сібірден сыпырылып, 1918 жылы тамыз 
айында келеді. Ақтардың генералы Щербаков: 
«Ақсу – бір дивизия солдат бір жылда жасай 
алмайтын мықты бекініс», - депті. Сол жылда-
ры Біләл Сүлеев Ақсуда мектеп ашып, балалар 
оқытады. Ақтарды Алашордашылар мен сол 
кездегі қазақтар қолдайды. Бірақ ақтар елдің 
тұрмыс шырқын адам нанғысыз түрде бұзады. 
Қарағаштағы «Мамания», Сүттігендегі «Қыли», 
Қапалдағы «Якобие» мектептері осы ақтардың 
кесірінен иелері арғы бет Қытайға асуынан 
тоқтайды. Мектептерге ақтардың қожалары 
контор жасап орнығады. Ақтардың қолындағы 
қазақ әскерлері «Алаш» деп аталады. 

«Ұраным – Алаш» екінші кітабында 
Т.Жұртбай М.Тынышбаев туралы нақты дерек-
тер келтіре келе, оның атаман Анненковпен 
үш мәрте кезіккенін келтіреді. 1920 жылы Ан-
ненков Ақсу жолында машинамен кетіп бара 
жатып қазақша киім киген М.Тынышбаевты 
танып амандасады. Үшаралға келуін өтінеді. 
М.Тынышбаев Үшаралға барғанында Сергио-
поль жағы майдан өтінде қалып, М.Тынышбаев 
пен О.Жандосовтың ықпалымен 29 наурыз-
да 2, 3 орыс-казак полкімен кеңес өкіметі 
жағына шығады. Ақтарға Орынбор армиясы-
нан қалған қалдығымен Дутов келіп қосылады. 
Елді ақтарға жағымды Мәділхан Абылайханов 
басқарып, халықты қанап күйзелтеді. Мәділхан 
Сөк төренің ұлы Ешмұханбеттің баласы. Те-
зек төренің қызы Күлханнан 1880 жылы 10 
қаңтарда туған. Әскери оқыған офицер. 1920 
жылы Дутовпен Қытайға асқан. 1933-36 жыл-
дары онымен байланысы бар деп Көксу 
ауылының тұрғындары Меркуловтарды Кеңес 
өкіметі репрессияға ұшыратады. Ел аштан 
қырылмас үшін «комитет бедноты» ұйымы 
құрылып, оны ақтардың генералы Щербаков 
ұнатпай таратады. 

Қызылдар Қопал мен Ақсу жеріне Қоғалыдан 
бастап, Жаңғызағаш, Қарабұлақ, Гаврилов-
ка арқылы 1918 жылы келеді. Отряд бастығы 
ағайынды Иван мен Семен Мамонтовтар. Қопал 
уезінің әскер басшысы Кочнев пен көмекшісі 
Полев оларға қарсы астыртын ұйым қимыл 
жасап, түк бітірмейді. Ұйымды 2-ші эскадрон 
бастығы Кихчатов әшкерелейді. Қопалда уезд 
кеңесі құрылып, төрағасы болып Д.Пасько сай-
ланады. Уезд кеңесінің орталығы 1918 жылдың 
екінші жартысында Қопалдан Гавриловкаға 
(Талдықорған) көшіріледі. Мамонтов бастаған 
отряд Арасан, Абакумовка, Ақсуды, Сарқанды 
басып өтіп, маусым айында Лепсіге (Лепсинск) 
жетеді. Олар жолай барымды елдің барша 
мүлкі мен малдарын қанап, «кеңестікі» деп тар-
тып алып отырады. «Ақ жол» газеті, № 10, 1921 
жылы, «Қопал үйезі» деген мақаласында Ілияс 
Жансүгіров: «1918 жылы Ақсуда Кеңес хүкіметі 
құрылып, әскербасы Мамонтов, Иванов, Пе-
тренколар қазақтардың мешіт, қыстау, қора-
қопсысы, мекендерін өртеп жіберді. Малын, 
нәрселерін талап алды. Қазақтарды көгендеп, 
көздерін түрмеде жылтыратты», - деп жазады.

Мамонтов отряды Ақсу-Қопал өңірінде Мама-
нов Тұрысбектің төрт ұлының және сол қатарлы 
байлы жандардың дүние мүлкі мен малда-
рын қанап, тартып алады. Мамонтов отряды 

Лепсіге жеткенде Сарқан мен Ақсуда олардың 
тағайындап кеткен кеңес мүшелерін түгелдей 
Сергиопольдан (Аягөз) келген ақтар қырып са-
лады. Тұрысбектің ұрпақтары 12 түйе жүгімен 
ақтарға қаналады. Сол жылы олар салдырған 
үйлерін тастап, Қытайға асады. Мақаншыны алу 
күресінде Иван Мамонтов, ал Сарқанда Семен 
Мамонтов мерт болады. Мамонтов отрядының 
қалғаны Гавриловкаға оралады. Кеңестіктер 
1919 жылы желтоқсан айында Гавриловкада 
солтүстік Жетісу фронтын құрып, 1920 жылы 
20 көкек айында Жетісу облысының әскери 
басшысы Лука Емелев Верныйдан келіп, ол 
басқарған отряд Ақсу мен Сарқанды қайыра ба-
сып алады. Кеңестіктерге қарсы тұрған Қопал 
елін тайлы-таяғымен Ақсуға көшіреді. Ақсудағы 
совдепті ақтар басып, Ақсу уезді бастығына 
Мәделхан Абылайханов тағайындалады. Ол 
елге өте қолайсыз болады. 

Қызылдар жағына қараған қазақтардан 
Талды мен Қызылағашта «Садыр-Матай» 
бюросын Шамай Шынасылов, Біләл Сүлеев, 
Ілияс Жансүгіров бас болып ұйымдастырып, 
председателі Б.Сүлеев, басқа елден астық 
сатып алып, елді аштықтан және босқаннан 
құтқарады. «Жетісу босқындары» тура-
лы Түркістан Республикасының 1920 
жылы, желтоқсан айында, босқындарды 
жайғастыратын айрықша комиссиясының № 
126 қаулысы шығады. Оны комиссия бастығы 
Қоңырқожа Қожықов басқарады. Ақтардың 
қарау-қанау пиғылын түсінген Матай елі беті 
ауған жаққа ақтардан боса қашқан соң, алған 
жерлерінде жай-күйі келмеген ақтар амалсыз 
Ақсудың Қарасырық, Ақтасты асулары арқылы 
Қытайға асып кетеді. «Ақ жол» газеті, № 3, 1920 
жыл, «Қопал, Лепсі үйездері» мақаласында 
Ілияс Жансүгіров: «1918 жылы Ақсу, Қопалға 
Колчак, Анненков, Дутовтың әскерлері келді. 
Халықтың көрген қорлығын айтып бітіргісіз. Ел 
ішінде бұзылмаған үй жоқ. Шаруа таланған», 
- деп жазады. Түркістан қазақ-қырғыз съезіне 
ел жайынан берілген баяндамаларда: «Қопал 
үйезі, Жетісу облысында 28 болыс қазақ бол-
ды. Қазіргі уақытта бұл 28 болыста ұлтарақтай 
егін егетін жер жоқ. Үш жылдан артық болған 
ақ пен қызыл соғысында Қопал үйезі басқа 
жұртқа қарағанда жан, мал қырғынын, шаруа 
бүліншілігін төтенше артық көрді. 150 мың жан-
нан 70 мың шамалы жан қалды», - делінген.

 Ақсу жеріндегі «Солдат қырған», «Ақ бейіт», 
«Күйген там», «Тасқорған» мекен атаулары 
мұжық, қызыл, ақтардың ойранынан қалған 
сызат белгілері. Жетісу өлкесіндегі ақтар мен 
қызылдар арасындағы тап жаулық теке-тірес 
«Жетісу майданы» деп аталған. Ол майданның 
біткені туралы 1920 жылы Жетісу өлкесіндегі 
«Ұшқын» газет басылымындағы 21 санының 
бірінші бетінде: «Жетісу майданы бітті. Қопал, 
Ақсу, Абакум, Сарқан, Лепсі алынды. Екі жылға 
созылған қан төгіс тоқтады», - деп хабарла-
нады. 1920 жылдың жазында Ақсу өлкесінде 
кеңес үкіметі орнап, ревком басшылығына 
ноғай нәсілінен тағайындалып, ол барлық 
басшылыққа ноғайларды алады. Ел енді 
ноғайларға қаналады. Сол жылы Қопал уездінің 
съезі өтеді. Оған Ақсу болысы қатысады. Ақсу 
болысынан жиналған 750 қой мен азық түлік 
небәрі 420 қой деп ғана көрсетіледі. Қалғанын 
ноғайлар қолды қылады. Ноғай агенттері, бас-
шылары, саудагерлері елден сөйтіп қанап бай-
иды.

1920 жылы 26 тамыздан бастап Қазақ 
АКСР-сы (Қазақстан) құрылуына байланысты 
Түркістан АҚСР-дағы (Түркістан) облыстар, 
соның ішінде Жетісу облысы Түркістан АҚСР-
на қосылады. Азамат соғысы аяқталған соң 
әскери революциялық комитеттің шешімімен 
Гавриловка – Талдықорған, Абакумовка – Шав-
ровка, Покровское – Қаракөз, Покатиловка – 
Басқан деп елді мекен атаулары өзгертіледі. 
Осы жылы Түркістан Компартиясының V съезі 
мен Түркістан Республикасы Советтерінің ІХ 
съезі Жетісуда жер-су реформасын жүргізіп, 
«Қосшы» одағын құруға шешім қабылдайды. 
Ақсу өңірінде «Қосшы» одағын Б.Сүлеев 
басқарып, І.Жансүгіров көмекші қызметін 
атқарады. 1921 жылдан бастап үш Матай 
елінде «көшпенділіктен – отырықшылдыққа» 
деген ұран тасталып, оны облыстық атқару 
комитетінің Ұлт істері бөлімінің бастығы Ораз 
Жандосов белсенділік таныта ұйымдастырады. 
1921-1922 жылдары Қопал уезінде жер рефор-
масы жүргізіледі. Жер реформасы нәтижесінде 
қазақтардың шұрайлы жерлеріне орналасқан 
келімсек мұжықтардан талай десятина жер-
лер алынып, қазақтарға беріледі. 1922 жылы 
25 сәуірде Қопал уезінің орнына Талдықорған 
уезді құрылып, орталығы Талдықорған болады.

1919 жылы Қытай мемлекетінде орныққан 
қазақтардың жерін атаман Дутов басып ала-
ды. Ол орыс, ұйғыр, қазақты үйлестіріп, ақтар 
мемлекетін құрады. Атаман Дутовты боль-
шевиктер тыншысы Махмуд атып өлтіреді. 
1946 жылы атаман Дутов иеленген жер 
көлемінде қазақ пен ұйғырлар Шығыс Түркістан 
мемлекетін құрады. Ол мемлекетті Мао 
Цзэдунның сұрауымен Сталин құртады. 

1924 жылы 14 қазаннан бастап Жетісу облы-
сы таратылып, Жетісу губерниясы құрылады. 
Губернияға уездер қаратылады. Талдықорған 
уезі Жетісу губерниясына қарайды. Матай 
елінде кеңес өкіметі 1924 жылы тұрақтанса 
керек, себебі «Батрактың (Кедей)» тойы сол 

жылы Матай сазында (Қаракөзге жақын) 
өткен. Оғанға дейін Қазақстан Автономия Ре-
спубликасы болғанынша Жетісу губерниясы, 
одан облысы, Түркістан Кеңестік Автономия 
Республикасы болған. 1924 жылы Түркістан 
автономиясы таратылады. 1918 жылы Жетісу 
облысына қазіргі Алматы, Шығыс Қазақстан 
облысының бірсыпыра жерлері және 
Қырғызстан толық енеді. 

Үш Матай елінің көбі 1917 жылдан 1921 
жылға дейін Қопал уезі Бүйен-Ақсу болысы-
на қараған. Одан 1921 жылы Қопалы уездінің 
орнына Талдықорған уезді орнап, Қопал мен 
Ақсу болыс болады. Үш Матай елі Ақсу бо-
лысына еніп, Талдықорған уезіне қарайды. 
Сол заман ауырпашылығын Ұлы Отан 
соғысының ардагері Берлинді алған Қожахмет 
Құлахметов: «1916 жылы Сағабиенде тудым. 
Әке мен анам ерте өлді. Әкемнің ағасының 
үйінде өстім. Одан детдомда 4 класс бітіріп, 
Көксу ШКМ (школа крестянской молодежи) 
оқыдым. Он екі жасымда конфескацияны, қарт 
Бекіш болыстың малдарын тартып алып, бір 
жеті кедейлерге бөліп бергенін көрдім. Бәрін 
басқарған райкомнан келген уполномоченный 
(өкіл) Қозыбаев деген. Астына мінгені Бекіш 
байдың ең жақсы аты. 1917 жылы Қопал асу-
ымен көптеген шопандар малымен Қытайға 
(Құлжаға) кетіп, 1921 жылы қайтып оралды. 
1917-1921 жылдары елде аштық болды. Сол 
асумен Анненков отрядымен Қытайға асты. 
Асу 1925 жылға дейін ашық болды. Ешкім 
кедергі көрмеді. Одан қызылдар пост қойып, 
пулеметпен елге оқ жаудырған соң тоқтады», 
- деп деректейді.  

1918 жылы большевиктерден үркіп, ел 
Қопалдан Ақсуға кетеді. Ақсуды ақтар 1918 
жылдың тамыз айында басып алған кезі. 
Ақсуда ел көп тұра алмай Басқанға босады. 
Үріккен елдің көбі киім, тамақ, баспана жоқ, 
аштан өледі. Ақсуды ақтар мықты бекініс 
жасап алады. Шикі кірпіштен тоқал тамдар 
орнайды. 1919 жылы ақтың генералы Щер-
баков: «Бір дивизия солдат, бір жылда жасай 
алмайтын мықты бекініс», - деп марқайыпты. 
Ақсудың төңірегінде бұзылмаған қыстау, 
қопарылмаған ағаш қалмай, ақтар бәрін іс 
пен отынға жаратады. Өлке маңайындағы 
іске жарамдының бәрін отатып,  түгелдей 
Ақсуға жеткіздіреді. Ақсуды ақтан тазартуға 
Верныйдан Александр Петренко басқарған 
отряд шығады. Абакумды (Тасбекет) майдан 
басшысы Н.Н.Запыльников ақтардан тазар-
та алмай әлек болады.  1919 жылы күзде 
қызылдар басымдық танытады. 1920 жылы әр 
жерден ел көтерілістер жасап, шыға бастай-
ды. Қырдағы халық қояндай қорқып, құм-құмға 
тығылып жөңкіледі. Ақтардың арасындағы 
қазақтар «Алаш» отряды деп саналады. 
Ақсуда Біләл Сүлеев, Ілияс Жансүгіров, Ша-
май Шынасыловтар болады. Ақтар қазаққа 
қасіреттен басқа опа әпермейді. Мал-мүлкін 
иеленіп, өздерін аштыққа душар етеді. Біләл 
Сүлеев бастаған жұрт пен ақтың бір полкі 
Талдықорғанға қызылдар жағына өтіп кетеді. 

1921 жылдың қазан айының басында Қопал 
уезінде ревкомнан исполкомға аударылу 
сайлауы болады. Сайлану үшін исполком 
тізіміне Хисамудинов, Қыдырбаев, Сыртанов, 
Ермектасов, Қасымбеков, Ақмурзин, Оспа-
нов секілді жауапкер, жергілікті азаматтар 
жазылады. Сол кездің өзінде аталғандар әр 
қайсысы бөлім бастығы қызметтерін атқарған 
екен. Партияның тазалау бастығы Маликаев 
деген тізімде аталғандардың барлығының 
үстінен «айып материалдары бар» деп 
жалған айыптайды. Одан облыстан Мали-
шев деген тексеруші өкіл шығып, жергілікті 
қазақ тұлғаларын шетінен партиядан қуып, 
төңкерісшіл деген айып таға аластайды. 
Солардың бірі Қопал уезінің комитетінің 
бастығы, оқыған азамат Ербосын Божанов 
болған екен. 

1921 жылдың ортасынан бастап «Батырақ 
ұйымы» деген ұйымдар ашылады. 

Алғаш Талдықорған уезін, елі Қайнар, Ша-
май Шынасылов басқарады. 1928 жылы 
бес буынды басқару жүйесінен төрт буын-
ды басқару жүйесіне көшеді. Алматы округі 
құрылып, негізінен үш Матай елі орныққан 
Бүйен-Ақсу ауданы соған қарасты бола-
ды. 1927-1928 жылдары Ақсу жерінде 
ауыл шаруашылық артельдер, ТОЗ болып 
біріктіріліп, пайда бола бастайды. 1928 жыл-
дан бастап уезд бен губерниялар жойылып, 
аудандар мен округтерге бөлінеді. Алматы 
округі құрылып, орталығы Алматы қаласы, 
оған 21 аудан кіреді. Ақсу өлкесі Бәрібаев 
және Бүйен-Ақсу деп екі ауданға бөлініп, Ал-
маты округінің құрамына жатады. 

1928-1930 жылдарда Ақсу өңірінде, 
Қазақстан Орталық атқару Комитетінің 1928 
жылғы 27 тамыз айындағы «ірі байларды 
тәркілеу» қаулысына сәйкес, «бай-манап, 
халық жауы» деген желеумен игі жақсылар 
мен олардың ұрпақтарын қуғын-сүргінге 
түсіріп, шетінен ұстап, айдап, мал-мүліктерін 
конфескелеп, жер аударып, көбі 58 баптың 
екінші тармағымен сотталып, одан ату жа-
засы қолданылады. Ең алғашқы 1928 жылы 
Қызылағаштағы сотта «ірі бай» деп Нүсіпұлы 
Үпі, Қылиұлы Сареке, Маман әулетінің жеті 
ұрпақтарының малдары мен дүние-мүліктері 
тәркіленіп, отбасыларымен жер аударыла-
ды. Ауданның 1928-1930 жылдары ауатком 
басшысы, одан 1930-1931 жылдары партия 
басшысы М.Жылысбаев болған екен.  Оның 
өзі де кейінірек «халық жауы» деген бабпен 
сотталады.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

МАТАЙ

(Жалғасы бар).
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Тіл - ұлт пен ұлтты 
жақындастыратын өзгеше 

қатынас құралы

Кәсіпкерлік пен еңбекқорлық 
Қазақстанды дамытады

Ел ертеңі жолында жарқын 
мүмкіндіктерге жол ашатын 

бастамаларын ұсынды

***

Жаңа Қазақстанды құру жо-
лында серпінді жаңашылдықтар 
көптеп қолға алынуда. Бүгінгі 
мемлекет басшысы Қасым- 
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
халыққа арнаған Жолдауын-
да  көптің көкейінде жүрген 
түйткілді мәселелер көтеріліп, 
барлық сала бойынша тың бас-
тамалар айтылды. 

Еліміздегі биліктің негізгі 
институттарына (Президент, 
Парламент Мәжілісі, барлық 
деңгейдегі мәслихаттар) 
қатысты кезектен тыс өтетін 
сайлаудың уақытын алдын ала 
хабарлау  – ел тарихындағы 

тағы бір жаңашылдық.  
Бүгін Президент өзінің «халық 

үніне құлақ асатын мемле-
кет» тұжырымдамасы аясында  
биліктің жария саясат ұстанып 
отырғанын көрсетіп, елдегі 
өтетін сайлаулардың уақытын 
ашық айтты. Еліміздегі жыл 
басынан бері жүргізіліп жатқан  
реформалардың қарқынын 
бәсеңдетіп алмай, жұмысты өз 
деңгейінде жалғастыра беруіміз 
керек.

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
 аудандық мәсихат 

хатшысы,  аудандық 
мәслихат депутаты.

"Кәсіпкерлік пен еңбекқорлық Қазақстанды дамытады".
Президентіміздің бүгінгі Жолдауындағы осы бір айтылған 
сөзі еліміздің әр өңіріндегі қолдау күтіп отырған болашақ жас 
кәсіпкерлерге үлкен демеу болатынына сенімдімін. 100 мың жасқа 
жаңа жұмыс орындары ашылатындығы жұмыссыз жүрген жастарға 
үлкен мүмкіндік. Алдағы уақытта жолдауда айтылған бұл сан-
нан да көп жұмыс орындары ашылып, жастардың шетелге емес 
өз туған жерінде қызмет етіп Қазақстанды жан жақтан дамытады 
деп ойлаймын. Президент қалаға оқуға келген студент жастарға 
жатақхана мәселесі алдағы уақытта шешімін табатындығын да 
атап өтті. 

Халық арасында өзекті болып тұрған тіл мәселесі де көтерілді. 
Әрбір қазақстандық бір тілді ғана емес бірнеше тілді білуі, 
қазіргі заман талабына айналып отыр. Сондай-ақ, Президентіміз 
мемлекеттік басқару жүйесіндегі жаңа жас кадрларды дайындап 
болашақ жас мемлекеттік қызметкерлерге мүмкіндік беру қажеттігін 
атап өтті. Президентіміздің Жолдауын тыңдап, ел болашағындағы 
жаңа қадамдар мен өзгерістер болатыныдығына еш күмәнім жоқ. 
Біз әрқайсымыз Президентіміздің осы айтылғандарын орындап, 
жемқорлықсыз елімізге пайдамыз тиетін адал қазақстандықтардың 
қатарында болуымыз керек.

Ақнұр ЖЕҢІС,
 Жансүгіров  ауылдық округінің    Жастар ісі-жөніндегі 

нұсқаушысы, «Орталық» БПҰ мүшесі. 

***

Еліміздегі экономикалық та-
быстар, қазақстандық әрбір 
отбасының әл - ауқатының ар-
туы, өмір сүру стандарттарының 
өсуі Қазақстанның 
демократиялық дамуының 
жаңа кезеңіне берік тұғыр жа-
сап берді.  Біздің елімізде 
саяси жаңару үдерісі бірте-
бірте, қажетті экономикалық 
жағдайлар жасалуына қарай, 
Қазақстан тәуелсіздік алған 
сәттен бастап - бүкіл осы жыл-
дары дәйектілікпен жүріп келе 
жатқанындығын біз көріп те, 
біліп келе жатырмыз.  

Бүгінгі ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың  
халыққа арнаған дәстүрлі Жол-
дауы қоғамдық үдерістердің, 
сонымен қатар әлеуметтік 
саланың серпінді дамуын 

қамтамасыз ететін маңызды 
бағдарламалық құжат болып та-
былады. 

Елбасы биылғы Жолдауында 
қоғамдағы өзекті мәселелер: 
азаматтардың бостандығы  мен 
құқықтарын қорғау, кәсіпкерлікті 
қолдау, әйелдердің зейнеткерлік 
жасын 61 жас деңгейінде  2028 
жылға дейін белгілеу, 2023 
жылға дейні 100 мың жас-
ты жұмыспен қамту, оларға 
2,5 пайыздық  несие беру 
мәселесіне ерекше назар ау-
дара отырып, алдағы мерзімге 
арналған нақты мақсаттарды 
анықтап берді. 

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
аудандық «Ақсу өңірі» 

газетінің директор – 
бас редакторы.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 
қазақстандықтарға арнаған Жолдауы әрбір қазақстандықтың 
көкейінде жүрген сауалдарына жауап берді. Жолдауда еліміздің 
келешегі әлеуметтік-экономикалық даму бағыты және саяси рефор-
малар айқындалды. Президент өз сөзінде «Біз «Азамат-бизнес-
мемлекет» арасындағы қатынасты түбегейлі өзгертеміз. Мемлекет, 
ең алдымен бәріне бірдей мүмкіндік беріп, әділдік орнатады»-деді. 
Халық үшін денсаулық, білім, кәсібилік пен еңбекқорлық ең жоғары 
орында болатындығы баса айтылды. «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» қағидасы жалғасын таба береді. Осы алдыға қойған 
мақсаттарға жету үшін бірлік болу керек.

Күләйхан ДӘУЛЕТБЕКОВА,
«AMANAT» партиясы Ақсу аудандық 

филиалының атқарушы хатшысы. 

Серпінді жаңашылдықтар көптеп 
қолға алынуда

Жолдауға қолдау

***
Мақсаттарға жету үшін бірлік болу керек!

Арынды Ақсу өзенінің бойын жайлаған елде 
Тастанбек деген орта шаруаның отбасында Сара 
1878 жылы өмірге келіпті. Небәрі үш жасын-
да әкесінен айырылып, он жасар ағасы Саха-
рия және қартайған анасы Жаншөке (Жанөкше) 
үшеуі ғана қалады. Оларға әкесінің емшектес інісі 
Жайсаңбек қамқоршы болып, төртеуі тағдырдың 
жазғанына көніп, ағайынды паналап, күнелтеді. 
Сол бір күндерді ақын Сара: 

«Құдай-ау, әкемді алдың туа сала, 
Атандық жесір қатын, жетім бала.
Тезегін теріп елдің, отын жақтым, 
Жоқ болып босағамда жалғыз қара»,-деп бір 

шумақ өлеңмен өріп береді. 
Бірақ асылдың сынығы мойымайды. Алладан 

амандықтарын тілеп, әр күніне, атқан таңына 
тәубе айтып, қатықсыз қара суды қанағат тұтып 
ел ішінде жүре береді. Құдайдың құдіретіне шек 
бар ма. Тұла бойындағы тума таланты уақыты 

Тіл адамдардың қарым-
қатынас құралы болғандықтан, 
ол сөйлеу әрекетінің арқауы 
болып табылады. Тіл ұлт 
пен ұлтты жақындастыратын 
өзгеше қатынас құралы. Адам 
тіл арқылы бір-бірімен қатынаса 
алады. 

Мемлекеттік тіл  
тәуелсіздігіміздің жырын жыр-
лап, бұғанасын қатайтты. 

«Ұлттың сақталуына да, жоғауына 
да себеп болатын нәрсенің 
ең қуаттысы – тіл»,- деген Ах-
мет Байтұрсыновтың қасиетті 
қағидасына сүйенсек,  Ата заң 
аясында бақ-берекетіміздің 
сақталып отырғаны тіл саясатын 
да дұрыс жүргізудің жемісі екені 
анық. Тіл – халық қазынасы, 
ұлттың жаны.  Тілдің мәселесі – 
ұлттың мәселесі. Мерейін асы-
ратын да, құтын қашыратын да 
өзіміз. Отбасы өзіміз де, Отаны-
мыз – Қазақстан! Тіл меңгеруде 
ата-ананың рөлі ерекше екенін, 
әр отбасы уыз шағынан балаға 
қазақ тілін үйретуді қолға алса, 
бұл тілдің еш қиындығы жоқ.

“Ана тілін білмеген, анасын 
да сыйламас”,-демекші  өз ана 
тілін білмеген жаннан, ана-
сын сыйлайтын жанның шығуы 
неғайбыл. М.Шахановша ай-
татын болсам, қазіргі таңда өз 
тілін өгейсіп, «мәңгүрттеніп» 
жүргендер көп. Шынында қазақ 
пен қазақтың, әке мен баланың, 
әріптестердің жұмыста қазақ 
тілінде сөйлеспеуі көңілге 
қонымсыз-ақ жәйт. Бірақ қазақ 
тілі – тек қазақ халқының тілі 
емес, мемлекеттік тіл – ортақ 
тіліміз.

Өз тілімізді - өзіміз қадірлеп, 
қастерлейік!

Бір теңім болмады ма ұлдан менің... 
келгенде жарып шығады. Ен далада тезек тере 
жүріп айтқан әндерін біртіндеп жусан шауып, суға 
барған қыз-келіншектердің арасында шырқай 
бастайды. Тіпті, олардың салған әндерін сол 
заматында-ақ қағып алып, қайта айтып та беретін 
зеректігімен де ерекшеленеді. Зерделі қыз арғы-
бергіні таразылай келе әрі кәрі шешесін ойлап 
мұңайып та жүреді. 

Тұрмыс тауқыметінің ауырлығынан көпшіліктен 
жырақ қалған жетім қыз енді ел аузына ілініп, 
жиын-тойға шешесін ілестіре барып, азды-көпті 
қошеметке бөлене бастағанымен, шерлі жанның 
көңіл серпілтер сол күндері көпке созылмайды... 

(Жалғасы бар).

Елдос ҚАЛИЕВ, 
"Ақын Сара" атындағы мәдениет үйінің 

музыкалық жетекшісі.

Стоматологиялық көмек - медициналық көмектің ең қымбат 
қызметтерінің бірі болып саналады. Өкінішке орай, мамандар 
ұсынғандай, алдын-алу мақсатында тіс дәрігеріне баруды барлық 
адамның жағдайы көтере бермейтіндіктен, әрдайым қолжетімді 
емес. Мүмкін, сондықтан да Қазақстанда балалар тісжегісі бойын-
ша статистика қарқынды өсуде.

 Ресми мәліметтер бойынша, балалардың 82% - ында тіс ауруы 
бар. Көбінесе ата-аналар балаларды тіс дәрігеріне ауыз қуысының 
аурулары асқынған кезде әкеледі. 

Бірақ, мүмкін, мұндай көрініс көптеген ата-аналардың тегін жо-
спарлы профилактикалық тексерулер мен қажет болған жағдайда 
тегін емдеуді, сондай-ақ 18 жасқа дейінгі барлық балалар үшін 
шұғыл көмек көрсетуді көздейтін МӘМС пакетінің мүмкіндіктері ту-
ралы білмейтіндігінен де туындайтын шығар.

Естеріңізге сала кетейік, халықтың бұл санаты жеңілдікті санатқа 
жатады және олар үшін Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорына аударымдарды мемлекет төлейді. Сондықтан әрбір бала 
18 жасқа толғанға дейін автоматты түрде "сақтандырылған" 
мәртебесін алады.

Сонымен, қандай жағдайда сізге өз қалтаңыздан төлеудің қажеті 
жоқ? 

* рентген-сурет үшін; 
* тісті жансыздандыру және жұлу, сондай-ақ, пломба салу үшін;
* абсцесстерді ашқаны, пульпит пен периодонтитті емдегені 

үшін;
* гипоплазия, флюороз кезінде тістің анатомиялық пішінін толық 

функционалды қалпына келтіргені үшін;
* еріндер мен тіл жүгеншегінің пластикасына;
* жақ-бет аймағының туа біткен патологиялары және таңдайдың 

бөлінуі (қасқырдың аузы) болған кезде ортодонтиялық қызметтер 
үшін. 

Сондықтан егер Сіздің балаңызға тіс дәрігерінің көмегі қажет 
болса, Сіз өз емханаңызға немесе Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының әлеуетті жеткізушісі болып табылатын жеке 
стоматологияға бірден жүгіне аласыз.

18 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР 
МӘМС ЕСЕБІНЕН ТІСТЕРІН 

ЕМДЕЙ АЛАДЫ

2022 жылғы 16 
қыркүйекте бір 
мезгілде Қазақстан 
Республикасының барлық 
қалаларында «Халық 
заңгері» ауқымды жалпы 
республикалық акциясы 
өтеді!

Заңгерлер, адвокат-
тар мен мемлекеттік 
орган өкілдері сіздің 
барлық сұрақтарыңызға 
жауап беріп, білікті 
ұсыныстар айтып, 
сізге заң тұрғысынан 
көмектесетін болады.

Келіңіздер, құқықтық 
көмекке мұқтаж 
жандардың барлығын 
күтеміз!

Талдықорған қаласы, 
Назарбаев көшесі, 67 "б", 
халыққа қызмет көрсету 
орталығының ғимараты 
мекен-жайында өтеді.

Басталуы - 2022 жылғы 
16 қыркүйек күні, сағат: 
16:00. Кіру тегін!

«Халық заңгері» 
жалпыреспубликалық 
акциясын ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігі, ZAKON.
KZ желілік басылымы, 
«Параграф» ақпараттық 
жүйесі, мемлекеттік ор-
гандар, еліміздің жетекші 
заңгерлері мен адвокат-
тары ұйымдастыруда!

«Халық заңгері» 
ауқымды жалпы 
республикалық 
акциясы өтеді!
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Жақсылық жасап 
жарысайық! А.Байтұрсынұлының 150 жылдық 

мерейтойына орай 12 томдық шығармалар 
жинағы жарық көреді

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА - 150 ЖЫЛ!

Қазақстанда ұлы 
ағартушы ғалым, қоғам 
және саяси қайраткер Ах-
мет Байтұрсынұлының 150 
жылдығы аталып өтуде. Мерей-
той аясында бірқатар маңызды 
ғылыми - зерттеу, мәдени 
және қоғамдық іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Жыл соңына 
дейін Ахмет Байтұрсынұлының 
12 томдық еңбектер жинағын 
басып шығару және оны 
еліміздің кітапханаларына та-
рату жоспарланған. Сондай-

ақ, мерейтой аясында ұлы 
ағартушының өмірі мен қызметі 
туралы толық метражды көркем 
фильм түсірілімі жоспарланып 
отыр. 

«Бүгінде  біз ұлт ұстазы, қазақ тіл 
білімінің атасы, төл әліпбиіміздің 
негізін қалаушы Ахмет 
Байтұсынұлының 150 жылдығын 
атап өтудеміз. Өкінішке қарай, 
киелі Торғайдағы бүгінгі торқалы 
той тілсіз жаудың кесірінен 
тоқтатылып отыр. Кешелі бері 
Қостанай халқына қол ұшын со-

зып жатқан жандардың саны 
артып келеді. Бұл – бірлігіміз 
бен ынтымағымыздың белгісі. 
Халқымыз қандай қиындықты 
да осындай бірлікпен еңсерген. 
Ең бастысы, ел аман болып, 
ұлы тойдың қайта жаңғыруына 
тілектеспін», – деді Еура-
зия ұлттық университетінде 
өткен «А.Байтұрсынұлының 
ғылыми мұрасы және жаңа 
Қазақстанның зиятркерлік 
сабақтастығы» атты ғылыми-
практикалық конференция ая-
сында ҚР Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев.

Айта кету керек, жыл басынан 
бері Ахмет Байтұрсынұлының 
есімі республикамыздағы 1 
ауылға, 200-ден астам көшеге 
және 39 мектепке, 1 әуежайға, 1 
музейге берілген. 

Сондай-ақ, шетелде іс-
шаралар жоспарланған. 2021 
жылы ЮНЕСКО-ның Бас 
конференциясында қазақ 
педагогының мерейтойлық күнін 
осы ұйымның атаулы күндерінің 
халықаралық күнтізбесіне енгізу 
туралы шешім қабылданған.

Сонымен қатар, бүгін 
елордадағы Жазушылар аллея-
сында «Алаш қайраткерлері» 
ескерткішіне гүл шоқтарын қою 
рәсімі өтті.

ҚР МСМ Баспасөз қызметі.

Қазақтың жақсы қасиеттерінің 
асылы – жомарттық, 
кеңпейілділік. Ол адамға 
қызмет қылып, жақсылық 
жасауға пейілді жанға тән си-
пат. Жомарт болу - өзіңде бар-
ды зәру адаммен шын жүректен 
бөлісу.  Қайырымдылық акция 
жаңа оқу жылына дайындық 
уақытында аз қамтамасыз 
етілген және көпбалалы отба-
сылардан шыққан оқушыларға, 
жетім балаларға көмек көрсету 
мақсатында ұйымдастырылып 
отыр. 

"Жақсылық жасау - сауап-
ты іс". Көшкентал ауылында 
ауыл әкімі О.Алдабергеновтың 
ұйымдастыруымен көп ба-
лалы және жартылай жетім 
балаларға «Мектепке баланы 
дайарлайық!» акциясы аясын-
да мектеп құралдарын, мек-
теп формасы мен 20 баланы 
қамтамасыз етті. 

Атап өтсек, қайырымдылық 
шараларын өткізу аймақтың 

игі дәстүріне айналған. Өткен 
жылы 17 отбасыға көмек 
көрсетілген еді. Жыл басы-
нан бері Наурыз, Ораза айт 
және Құрбан айт мерекесінде 
және ауылшаруашылығындағы 
мал азығын қамтамасыз ету 
мақсатында отыз отбасына 
егістік жер бөлініп берілді, 16 
отбасы  шабындық жермен 
қамтамасыз етілді. Қырық екі от-
басы тегін сабанмен қамтылды. 

Осындай игі іс-шараларға 
белсене атсалысып қолынан 
келген көмекті беріп жүрген 
азаматтарға алғысымыз шексіз.   
Отбасының ақ жаулықты анала-
ры,  көмек көрсеткен жандарға 
аналық алғысын айтып, ақ бата-
сын берді.

 Жансая ҚАЙСАНОВА,
Көшкентал ауылдық 

округі әкімі аппаратының 
Жастар ісі жөніндегі әдіскер 

нұсқаушысы, "AMANAT" 
БПҰ-ның, «Жас Отан» жастар 
қанатының белсенді мүшесі.

Өмірінде өртті бір рет көрген адам оның қандай 
апат екенін біледі. Өрт жолындағының  бәрін жал-
мап, тіпті  ең қымбатты – адам өмірін де аямайды.

Біздің күнделікті тіршілікте: «Сіріңкемен ойна-
ма», «Отпен ойнау қауіпті», «Өрт – тілсіз жау» 
және т.б.  ұрандарға құлағымыз үйреніп кеткен. Көп 
жағдайларда балаларды көз қызықтырар белгілері 
бар сіріңке, темекі қорабтары қызықтыратыны 
естен шығып жатады.

Балаларда үлкендерге тән психологиялық 
қорғаныс реакциясы толық дамымаған. Көпшілігі 
өрт кезінде аман қалу үшін не істеу керектігін 
біле бермейді.  Осы себептерден өрт кезінде көп 
жағдайларда төсек астына, шкаф ішіне, көрпе 
астына немесе бөлмедегі қуыстарға тығылып, 
өрттен қашады. Есік ашық болса да шығуға тыры-
спайды.  Оларды қою түтін жайлаған бөлмелерден  
табу өрт сөндірушілерге қиындыққа соғып жатады.

Бала және өрт
101 ХАБАРЛАЙДЫ

- электр өткізгіштердің, 
ажыратқыштардың және тоқ көздерінің 
дұрыс жұмыс істеуін қадағалаңыз;

- электр аспаптарын, плиталарды 
жарамды күйде қолданып, перде-
лер мен жиҺаздан алшақ, жанбайтын 
тіреулерде орналастырыңыз;

- электр аспаптарын бір нүктеге  қосуға 
жол бермеңіз, бұл электр желісінің ша-
мадан тыс қуаттығына әкеп соқтырады; 

- қолдан жасалған қыздырғыш  электр 
аспаптарын, қуаттың артып кетуін және 
қысқа тұйықталуды болдырмау үшін 
калибрленген ергіш ендірмелерді және 
басқа да қолдан жасалған аппартаттар-
ды қолданбаңыз;

Ауданымызда балаларға оттан абай болуды 
үйрету жұмыстары жүргізілуде. Мектептер-
де, балабақшаларда өрт қауіпсіздігі шарала-

рын оқыту жетілдендірілуде, бұқаралық ақпарат 
құралдары қамтылуда.

Атап айтсақ, Ақсу ауданында балалармен өрт 
қауіпсіздігі бойынша сабақтар өткізіліп тұрады, 
балалардың отпен ойнауын және өрт кезінде 
балалардың қаза болуын болдырмау үшін.

Соған қарамастан, бұл алдағы балалардың 
кінәсінен болған өрт санын  кеміту үшін 
атқарылатын жұмыстардың бір бөлігі. Әрбір 
ересек адам олар үшін жауапты екенін естен 
шығармауы ең маңызды мәселе. Естеріңізде бол-
сын, балалардың отпен ойнауына қарсы күрес, 
өртке қарсы күрес қана емес, ол ең алдымен 
балалырымыздың бақытты да, шаттыққа толы 
өмірі үшін күрес.

Құрметті ата-аналар, ЕСТЕ САҚТАҢЫЗДАР, 
баланың өмірі СІЗДЕРДІҢ қолдарыңызда және 
ол БАҒАЛАНБАЙДЫ!

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ 
ҚАУІПСІЗДІКТІ САҚТАҢЫЗДАР!

Мекемелерде, сауда орын-
дарда, тұрғын үйлерде немесе 
пәтерлерде электр жүйелерін 
қолдануда оны мезгілінде 
жөндеп тұрулары, жаңадан са-
лушылар оны салу жұмыстарын 
сенімсіз адамдарға тапсырмау-
лары керек.

Электр сымдары 
нысандардың, үйдің жанғыш 
бөліктерінің үстімен жүргізуге  

болмайды, арасында бөлінгіш 
жанбайтын зат болуы тиіс. 
Электр жылыту және басқада 
электр құралдарды қосылған 
түрінде қараусыз қалдыруға бол-
майды.

Сондықтан да әркім өз ісіне 

ұқыптылықпен қарап, ертеңгі 
күнінің жағымсыз жағдайын 
алдын ала ойлап, уақытылы 
алдын алып, болдырмай от-
ырса, барлығы да дұрыс болар 
еді. 

ӨРТТІҢ ШЫҒУЫНА ЖОЛ 
БЕРМЕУ МАҚСАТЫНДА ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК 

ҚАҒИДАЛАРЫН САҚТАҢЫЗДАР!

19.10.2022 ж., сағат 11:00-де Жетiсу облысы, Ақсу ауданы, 
Қапал ауылы, Марат Алыбаев көшесі, №7 мекен-жайы бойын-
ша Жетiсу облысы Ақсу ауданындағы "Безымянный" кварц-дала 
шпат жыныс-тары (ОПИ) кен орнының тау-кен жұмыстарының 
жоспары жобасы үшін "қоршаған ортаға әсерді бағалау" бойын-
ша қоғамдық тыңдау өткізіледі. Онлайн конференцияға сілтеме: 
https://us05web.zoom.us/j/2892920665?pwd=TzJXaWhhbXczQzQ
wQ1RIRkhiaFRpdz09. конференция идентификаторы: 289 292 
0665, кіру коды: QUkJ5J. жоспарланған қызметтің бастамашы-
сы: "Безымянный"ЖШС, БСН 170240005030. Қосымша ақпарат 
алуға болатын байланыстар мен электрондық мекен-жай: тел.: 
87015201053, e-mail: 87015201053@mail.ru жоба материалдары-
мен сайтта танысуға болады: ecoportal.kz Жетiсу облысы Табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының 
қоғамдық тыңдау бойынша. Тел. 8(7282) 32-92-67, 329267eco@
mail.ru, Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі, 26 "Экология"ҒӨО., 
тел.: 87282 41-39-42. 

ЖАО сайтына сілтеме https://www.gov.kz/memleket/entities/
zhetysu-tabigat?lang=ru.

19.10.2022г, в 11:00 часов, по адресу: область Жетысу, Аксуский 
район, село Капал, ул. Марата Алыбаева, №7 будут проводит-
ся общественные слушания по проекту «Оценка воздействия на 
окружающую среду» для проекта План горных работ месторож-
дения кварц-полевошпатовых пород (ОПИ) «Безымянный» в Аксу-
ском районе Алматинской области. Ссылка на онлайн конферен-
цию:https://us05web.zoom.us/j/2892920665?pwd=TzJXaWhhbXczQ
zQwQ1RIRkhiaFRpdz09. Иденти-фикатор конференции: 289 292 
0665, Код доступа: QUkJ5J. Инициатор намечаемой деятельности: 
ТОО «Безымянный», БИН 170240005030. Контакты и электронный 
адрес по которым можно полу-чить дополнительную информа-
цию: тел. 87015201053, e-mail: 87015201053@mail.ru Ознакомится 
с материалами проекта можно на сайте: ecoportal.kz. Управления 
природных ресурсов и регулиро-вания природопользования обла-
сти Жетысу по общественным слушаниям Тел.: 8(7282) 32-92-67, 
329267eco@mail.ru, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, Раз-
работчик ТОО НПЦ «Экология»., тел.: 87282 41-39-42.

Ссылка на сайт МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/
zhetysu-tabigat?lang=ru.

Хабарландыру!

Объявление! 

- үйді жылыту үшін газ плиталарын 
қолдаңбаңыз;

- үйден шығарда барлық газ және 
электр қоңдырғыларының өшірілгеніне  
көз жеткізіңіз; 

- жылыту маусымы басталар алдында 
пештерді жөндеуден өткізіп, мұржаларды 
күл-қоқыстан айында кемінде бір рет та-
зартып тұрыңыз;

- қатты отын пайдаланатын пеш 
есігінің  астындағы жаңғыш материал-
дан жасалған еденді өлшемі 50х70 см. 
кем болмайтын есік алды қаңылтырмен 
қорғаңыз;

- пешке тамызғы ретінде тез жанғыш 
сұйықтықтарды қолдануға жол бермеңіз;

- пештерді жағуды үйден шығар алдын-
да кемінде 2 сағат бұрын тоқтатыңыз;

- сіріңке мен жаңдырғыш құралдарды 
балалардың қолы жетпейтін жерде 
сақтаңыз;

- балаларды қараусыз жалғыз 
қалдырмаңыз;

- төсек орнында темекі шекпеңіз, темекі 
тұқылдарын балкондарын мен лоджия-
лардан лақтырмаңыз;

- дайындалып жатқан тамақтың пли-
тада бақылаусыз қалуына жол бермеңіз.

Өрт болған жағдайда «101» телефон 
соғыңыз құтқару қызметі телефоны 
«112».

Мади БАЗАРБАЕВ, 
Ақсу ауданының Төтенше 

жағдайлар бөлімінің аға инженері, 
азаматтық қорғау капитаны. 

   


