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Қоғам тұтастығы – тәуелсіздік кепілі
Құрметті Төраға! 
Құрметті Мəжіліс депутаттары!
Тəуелсіздік тарихында біз алғаш 

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

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

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

Мұның қатарында Жамбыл облы-
сында болған тəртіпсіздіктер, этноса-
ралық сипаттағы арандатушылықтар 
мен басқа да шиеленістер бар. Қоға-
мымыздың тұтастығын жүйелі түрде, 
соның ішінде наразылықтар мен кəсіби 
түрде əзірленген сценарийлерді қолда-
ну арқылы шайқалтып келген. 

Радикалды шаралардың нақты 
орындаушыларын дайындау жасырын 
түрде жүргізілген. Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті уəкілетті орган ретінде осы 
бүлдіргі жұмыстарға нақты баға бере 
алмады жəне бергісі де келмеді. Ұлттық 
қауіпсіздікке төнген аса үлкен қауіпті 
көрмеді. Шабуыл ұйымдастырушы-    
ларына тек себеп іздеу ғана қалды, ал 
ол себеп бəрібір табылар еді. 

Халықтың газ бағасының өсуіне 
байланысты наразылығы құрал ретінде 
пайдаланылды. Содан кейін оқиға спи-
раль түрінде дамыды. Бірінші кезеңде 
бірнеше өңірде, атап айтқанда, Жаңа- 
өзенде митингтер өтті. Екіншісінде қа-
рақшылар мен басбұзарлар қосылды. 
Бұдан əрі «отты» кезеңге жетіп, қарулы 
лаңкестер, соның ішінде шетелдік со-
дырлар іске араласты. Осыдан кейін 
олардың негізгі мақсаты белгілі болды 
– мемлекеттік басқару институттарын 
тарату, конституциялық құрылымды 
бұзу жəне түпкі нəтижеде билікті басып 
алу. 

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

Қазақстанға шабуыл жоспары əр  
түрлі аспектілерді қамтыды: əскери, 
саяси, идеологиялық, жалған ақпарат-
тандыру жəне тағы басқалар. Билікті 
басып алуға дайындық жұмыстарын 
кəсіпқойлар жүргізді. 

Бұл халықаралық лаңкестік тара-
пынан елімізге қарсы жасалған қарулы 
агрессия болғандықтан, Қазақстан заң-
ды түрде Ұжымдық қауіпсіздік шарты 
бойынша əріптестеріне бітімгершілік 

контингент жіберу туралы өтініш жаса-
ды. 

Мынаны түсіну керек: осын-
дай шешім қабылдап жатқан кезде              
Алматыны бақылауды толықтай уы-
стан шығарып алуымыз мүмкін еді. 
Ондай жағдайда қалада лаңкестер 
ойран салатын еді. Алматыдан айы-
рылсақ, астананы да жоғалтып, кейін 
елімізден айырылатын едік. Қаңтар-
дың қаралы күндеріндегі оқиғалардың 
мəні де осында. Елордада бітімгер-
шілік контингент пайда болғаннан кейін             
Алматыға арнайы жасақтың қосымша 
бөлімшелерін жіберіп, қаланы сақтап 
қала алдық. 

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

Қазақстан – оның толық қанды 
құрылтайшысының бірі. Осы ұйым-
ның барлық мүшелерінен жасақталған 
бітімгершілік контингенті Қазақстанға 
уақытша мерзімге ғана келді. Оған жүк-
телген міндеттер нақты айқындалған. 
Бұл – стратегиялық нысандарды күзету 
жəне ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсету. 

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

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

Осы сəтті пайдалана отырып, 
террористік агрессияның нысанына 
айналған қалалардың тұрғындарына 
көңіл айтқым келеді.

* * *
Бүгін, сол қаралы күндер артта 

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

Қиын-қыстау кезеңде Қорғаныс 
министрлігімен Мемлекеттік күзет қы-
зметінің əскери қызметшілері де абы-
роймен көзге түсті. Бірақ бəрі бірдей 
өзінің борышына адалдық танытқан 
жоқ. 

Бірқатар қалада Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті департаментінің басшылары 

жеткілікті əскери арсенал болғанына 
қарамастан, қызметтік ғимараттарды 
ондағы қарумен құпия құжаттармен бір-
ге соғыссыз тастап кетті. 

Енді алғашқыда атқаратын жұмыс- 
тың бағытын айқындап бергім келеді. 
Бірінші. Антитеррорлық қимылдарды 
табысты аяқтау қажет. Азаматтарымыз- 
дың қалаларда, елді мекендерде жəне 
ауылдарда жақындары мен балаларын 
уайымдамай жұмыс істеп, еркін жүріп-
тұрып, оқи алуы үшін құқықтық тəртіпті 
толықтай қалпына келтіру керек. 

Жалпы, контртеррористік операци-
яның негізгі фазасы аяқталды. Еліміздің 
барлық өңірінде ахуал тұрақты. Осыған 
байланысты ҰҚШҰ-ның бітімгершілік 
күштерінің негізгі миссиясы сəтті 
аяқталды деп мəлімдеймін. Екі күннен 
кейін ҰҚШҰ-ның бірлескен бітімгершілік 
контингентін кезең-кезеңмен шығару 
басталады. Контингентті шығару про-
цесі 10 күннен аспайды. 

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

Тағы бір өзекті мəселе – содыр-
лардың жасырын «ұяшықтары» мен 
олардың командалық пунктінің қыз-
метіне себепті мемлекеттің назарынан 
тыс қалды? Неліктен еліміздің ау-
мағында осыншама заңсыз қару мен 

арнайы құралдар бар болып шықты?                  
Терроризм нысандарын анықтау мен 
бейтараптандыру бойынша агентура 
жұмысы неліктен жүргізілмеді? Арнау-
лы жедел тергеу тобы өз жұмысын са-
палы əрі толық көлемде атқарып, траге-
дияның барлық себебі мен мəн-жайын 
ашуы керек. 

Үшінші. Қаза болған тəртіп сақшы-
ларының, əскери қызметшілер мен 
қарапайым азаматтардың отбасына 
көмек көрсету – біздің қасиетті бо-
рышымыз. Бұл мəселе менің жіті бақы-
лауымда болады. Тұрғын үймен, оқу-
мен жəне басқа да қажетті нəрсемен 
қамтамасыз етеміз. 

Төртінші. Қысқа мерзім ішінде қи-
раған дүние-мүлікті қалпына келтіру 
керек. Толығымен қалыпты өмірге ора-
ламыз. Қаржы жүйесі мен көлік сала-
сының, азық-түлік жеткізу ісінің еш ке-
дергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
қажет. Тауарлар мен көрсетілетін қыз- 
меттердің тапшылығын, бағаның не-
гізсіз көтерілуін болдырмау маңызды. 
Үкімет комиссиясы өз жұмысын бастап 
кетті. Ол азаматтар мен бизнеске қол-
дау көрсетеді. Мемлекет қаржылай 
көмекпен қатар, кəсіпкерлерге басқа 
да қолдау түрлерін ұсынады. Атап айт- 
қанда, несиелер бойынша пайыздық 
төлемдер, айыппұл мен өсімпұл бел-
гілеу тоқтатыла тұрады. 

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

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

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудің барлық жүйесін түбегейлі қай-
та құру сынды стратегиялық міндет-
ке ерекше тоқталғым келеді. Қарулы 
күштеріміздің, құқық қорғау құрылымда-
рымыздың, Ұлттық қауіпсіздік органда-
рымыздың, сыртқы барлау қызмет-
теріміздің жұмысын қайта құру қажет. 
Олардың барлығы бір мақсатқа – кез 
келген сипаттағы жəне ауқымдағы қа-
тер кезінде азаматтарымызды, кон-
ституциялық құрылымды, егемендікті 
барынша тиімді қорғауға жұмыла жұ-
мыс істеуге тиіс. Мұны мемлекетіміздің 
негізгі мүдделері талап етеді. Бұл мін-
детті шешу үшін келесі басымдықтарға 
назар аудару қажет. 

Біріншіден, құқық қорғау жүйесін 
реформалауға шұғыл түзетулер ен-
гізу қажет. Біз полицияның сервистік         
моделін құру жəне қылмыстық процесті 
жаңғырту ісінде біршама ілгеріледік. 
Бірақ жаппай террористік шабуылдарға 
қарсы тұруға дайын болуымыз керек. 
Күштік құрылымдардың қолбасшы-
лары жаңа жауынгерлік дағдыларды 
шыңдауға, қорғаныс пен шабуылдау-
дың тиімді құрал жабдықтарымен жаб-
дықтауға шұғыл кірісуі қажет. 

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

Ішкі істер министрлігінің арнаулы 
мақсаттағы құрылымдарының жəне 
Ұлттық ұланның санын ұлғайтып, əске-
ри дайындығын күшейту керек. Қажетті 
материалдық-техникалық жабдықтар-
мен қосымша жарақтандыру қажет. 
Бүкіл күштік құрылымдардағы арнаулы 
бөлімшелер қызметкерлерінің жалақы-
сы көтерілсін. 

Үшінші. Полицейлердің құқықтық 
қорғалуын арттыру. Билік өкілдеріне 
шабуыл жасау мен заңға бағынбай-
тындар үшін жауапкершілікті күшейту 
қажет. 

Төртінші. Əскердің жауынгерлік қа-
білетін арттыру. Қысқа мерзімде Арна-
улы операция күштері қолбасшылығын 
құру. 

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

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

Жетінші. Түрлі күш құрылымдары 
арасындағы тиімді үйлестіруді қамтама-
сыз ету керек. Дағдарыс жағдайындағы 
мемлекеттік органдардың іс-қимылда-
рының алгоритмдері өзектендіріліп, 
ведомствоаралық үйлестіру күшейтілуі 
қажет. Барлық күш құрылымдарының 
жедел жəне əскери-техникалық сəй-
кестілігін жолға қою керек. 

Сегізінші. Қарулы Күштердің өздігі-
нен шешім қабылдай алуын қамтама-
сыз ету, басшыларының жауапкершілі-
гін күшейту қажет. 

Тоғызыншы. Діни экстремизмге 
қарсы күресте жүйелі іс-шаралар ке-
шенін іске асыру. Олардың криминал-
мен, əсіресе қылмыстық-атқару меке-
мелерінде сыбайласып кетуіне мүлдем 
жол бермеу керек. Таяуда Қауіпсіздік 
кеңесінің отырысын өткіземіз. Ол жер-
де жоғарыда айтылған жайттар ортаға 
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салынып, шешу жолдары қаралады. 

Қайғылы жағдай негізінен күрделі 
əлеуметтік-экономикалық мəселе-
лермен кейбір мемлекеттік органдар 
жұмысының тиімсіздігі, нақты айтқан-
да, олқылығы салдарынан болғанын 
мойындау керек. Жеке атқарушы ор-
гандардың күрделі жағдаймен аза-
маттардың қажеттіліктерінен айтар-
лықтай алшақтауы байқалды. Билік 
құрылымдарының өкілдері халықтың 
өміріне, олардың ұмтылыстарымен 
қажеттіліктеріне қатысты қате көзқарас 
қалыптасты. 

Теңсіздік мəселесі де ушыға түсті. 
Ол жылдан-жылға қиындай берді, ал 
халық табысы қағаз жүзінде болса 
да жыл санап өсіп жатқандай көрінді. 
Алайда, елеулі орташа табыстың ар-
тында қоғамдағы мүліктік күшті жіктелу 
жасырынып жатыр. Азаматтардың көп-
теген күрделі проблемасы шешілген 
жоқ. 

Халықты сапалы өмірмен қамту 
мен əл-ауқатын жақсарту – мемлекет-
тің басты міндеті. Бұл сөздерді шынайы 
іске айналдыру қажет. Халықтың табы-
сы экономикамен қатар өсуі керек. Бұл 
өзгермейтін аксиома біздің жағдайы-
мызда жұмыс істемей тұр. 

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

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

Ең алдымен, еліміздің жаңа         
экономикалық тұғырын қалыптастыру-
ды мықтап қолға алу қажет. Экономика-
лық саясатымыздың мақсаты – айқын. 
Бұл – заман талабына сай əлеуметтік 
бағдары бар нарықтық экономика құру 
жəне дамыту. 

Бұл жүйенің өзегінде қоғам алдын-
дағы жауапкершілігін сезіне білетін 
кəсіпкерлеріміздің ауқымды тобы тұра-
тыны анық. Яғни бұл – өзінің жəне бала- 
ларының тағдырын Қазақстанмен ғана 
байланыстыратын кəсіпкерлер.

Дəл осындай кəсіпкерлер ел бола-
шағы үшін өзіне жауапкершілік алуға 
дайын. Сол себепті, кəсіпкерлікті дамы-
ту үшін жүйелі жұмыс атқару өте маңы-
зды. Мен бизнеске түскен бюрократи-
ялық салмақты айтарлықтай азайтып, 
оның өсіп-өркендеуіне жол ашатын 
заңға қол қойдым. Үкімет осы заңның 
əлеуетін нақты іс жүзінде пайдалануы 
қажет. 

Мемлекеттік қолдау шаралары-
ның тиімділігімен қолжетімділігі тура-
лы көптеген əділ сұрақтар туындап 
жатыр. Қалыптасқан жүйе негізінен 
ірі құрылымдарға «достарға – бəрі, 
қалғандарына – заң бойынша» қағида-
тымен қызмет көрсетуге бағдарланған. 
Шын мəнінде қазіргі жүйе экономика-
дағы олигополияны одан əрі күшей-
теді. Ірі кəсіпорындар бəсекелестікті 
тұншықтырып, реформаны тоқтататын 
ерекше артықшылықтарға ие. 

Мысалы, Қазақстан даму банкі 
қаржы өнеркəсіптік жəне құрылыс топ-
тарынан өкілдік ететін таңдаулы тұлға-
лардың жеке банкіне айналды. Бəрінің 
аты-жөнін білеміз. Жоғары кабинеттер-
ге кіре алатынын пайдаланып, олар өз 
жобаларын іске асыруда артықшылық 
алып отыр. Бұл жобаларға кеткен мем-
лекеттің қаражатын шағын жəне орта 
бизнеске жұмсауға болатын еді. 

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

Əділ бəсекелестік біздің экономи-
ка үшін басты талапқа айналуға тиіс. 
Бүгінде бағаны ымыраласа отырып 
белгілеу қалыпты нəрсеге айналды. 
Мемлекеттік жəне квазимемлекеттік 
сектордың сатып алу саласында кар-
тельді келісімдер жасасу кеңінен тарап 
кетті. Мысалы, мен былтыр фармацев-
тика нарығындағы картельді ретке кел-
тіруді тапсырдым. Бірақ кейбіреулер 
заңнамадағы кемшіліктерді желеу етіп, 
бұл жұмысты аяқсыз қалдыруға тыры-
суда. Сондықтан картельді келісімдер 
жасасты деген күдік болған жағдайда 
мемлекеттік сатып алуға қатысушылар-
ды тексеруге тыйым салу туралы мора-
торийдің күшін жоюды тапсырамын. 

Келесі мəселе. Жылдан-жылға 
біздің азаматтарымыз бен кəсіпкер-
леріміз жанар-жағармай өндіру жəне 
оны бөліп тарату жүйесінің ашық бол-
мауынан зардап шегіп келеді. Тіпті 
жанар-жағармай бағасын жарты жыл 
бойы қолдан реттеуге мəжбүр болып 
отырмыз. Осы кезеңде Бас прокурату-
ра Бəсекелестікті қорғау жəне дамыту 
агенттігімен, сондай-ақ Энергетика 
министрлігімен бірлесіп, осы саладағы 
жұмыстарды ретке келтіруге, оны ре-
формалау үшін кешенді ұсыныстар 
əзірлеуге тиіс. Егер бұл жұмыс бір 
жолға қойылмаса, жанар-жағармай 
бағасын реттеу жүйесі сақталады. 

Келесі мəселе – «Самұрық-               
Қазына» қоры қызметінің тиімділігі. 
Бүгінде бұл қордың активі еліміздің ішкі 
жалпы өнімінің 60 пайызына жуықтай-
ды. Яғни осы ұйымның тиімді қызметі 
бүкіл экономикамызды өркендетуге ті-
келей əсер етеді. Қордың КЕГОК, Қазақ 
газ жəне Қазақстан темір жолы сияқты 
инфрақұрылымдық компаниялары эко-
номикамыздың барлық дерлік секторы-
ның тиімділігін айқындайды. 

Осы тұста, қор өзінің негізгі мін-
детін орындап отырма, яғни ұлттық 
байлықты еселей алдыма деген орын-
ды сұрақ туындайды. Қомақты жалақы 
алатын қызметкерлері, директорлар 
кеңесі немен айналысады? Қызметі 
өте қымбат консалтинг компанияларын 
жəне шетелдік мамандарды жұмысқа 
тартқаннан пайда бар ма? 

«Самұрық-Қазына» қоры еліміздің 
стратегиялық активтерін басқару ісін-
де басты рөл атқарады. Сондықтан 
Үкіметке Стратегиялық жоспарлау 
жəне реформалар агенттігімен бір-
лесіп, квазимемлекеттік секторды тү-
бегейлі реформалау үшін ұсыныстар 
əзірлеуді тапсырамын. Егер Қорды 
реформалау мүлдем мүмкін болмаса, 
ондай құрылымның экономикамызда 
болмағаны жөн. 

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

Былтыр реттелетін сатып алулар 
туралы заң шықты. Алайда мəселе-
лердің көбі бұрынғыдай заңға тəуелді 
актілер мен Қордың өз шешімі дең-
гейінде шешілуде. «Самұрық-Қазы-
на» ережелері мен рəсімдерін Қаржы    
министрлігі мен Бəсекелестікті қорғау 
жəне дамыту агенттігімен келісуді 
қамтамасыз ету керек. 

Экономикалық өсім мемлекеттің 
экономикадағы үлесін азайтумен тығыз 
байланысты. Бірақ жекешелендіру 
жүйелі жəне ашық жүргізіліп жатқан 
жоқ. Атап айтқанда, бəсекелестік ор-
таға берілуге тиіс активтерді іріктеу 
тəсілдері айқындалмаған. Оны шұғыл 
əзірлеу қажет. Үкіметке Бəсекелестікті 
қорғау жəне дамыту агенттігімен бір-
лесіп, тиісті Мемлекеттік комиссияның 
жекешелендіруге қатысты шешім-
дерінің толық ашық əрі айқын болуын 
қамтамасыз етуді тапсырамын. 

Экономиканы əртараптандыру – 
күрделі міндет. Əртараптандыру бол-
маса, азаматтарымыздың əл-ауқатын 
арттырып, тұрақты жұмыс орындарын 
ашу мүмкін емес. Бұл жұмыстың басты 
бағыты – өңдеу өнеркəсібін дамыту. 
Дегенмен, ел экономикасындағы өңдеу 
өнеркəсібінің үлесі айтарлықтай өсті 
деп айтуға келмейді. 

Біз əлі күнге дейін бірқатар өнім 
түрінен импортқа тəуелдіміз. Жыл өт-
кен сайын еліміздің төлем балансында 
өткір тапшылық байқалуда. Алюми-
нийден, мыстан жасалған дайын бұй-
ымдар жəне машина жасау саласына 
қажетті жабдықтар əлі күнге дейін ше-
телден əкелінеді. 

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

Шикізат қорын, құзыреттері мен 
экономикалық тиімділікті ескере оты-
рып, бəсекеге қабілетті секторларды 
анықтау керек. Жүргізілген талдаудың 
негізінде нақты жобаларды əзірлеп, ин-
весторларды тарту қажет. Бұл – Үкімет-
тің жаңа құрамының алдында тұрған 
басты міндеттердің бірі. 

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

Отандық автокөлік пен ауыл ша-
руашылығы техникасын сатып алушы-
ларға утильдік алым есебінен ваучер 
беру мəселесін қарастырған жөн. Осы 
жəне өзге де утильдік алым қаражатын 
қоғамға пайдамен жарату тəсілдерін 
қарастырыңыздар. 

Біздің қоғамды, əсіресе елор-
да тұрғындарын тітіркендіретін де-
месек, қатты алаңдататын тағы бір 
мəселе – ЛРТ құрылысы. Ол кəдімгі 
инфрақұрылымдық жобадан елдің 
абырой-беделіне нұқсан келтіретін 
күрделі проблемаға айналды. Орасан 
зор қаражат жұмсалды, қарыз алынды. 
Шетелдік əріптестер алдында ауқым-
ды келісімшарттық міндеттемелер қа-
былданды. Бұл жоба əу бастан қателік 
еді, оны мойындау керек. Оған қоса, 
бұл жобадан күшті жемқорлықтың иісі 
шығады. 

Енді оңтайлы шешім қабылдау 
қажет. Себебі, оны жай ғана бұза салу 
уақыт пен ақшаны жоғалтуды біл-
діреді. Бізде отандық жəне шетелдік 
сəулетшілер мен урбанистерді шақы-
рып, жобаны пайдаланудың ықтимал 
нұсқаларын анықтаудан басқа таңдау 
жоқ. Ауылшаруашылығына ерек-
ше назар аудару керек. Соңғы жылы 
елімізде қуаңшылық болды. Былтырға 
қарағанда жиналған астық көлемі 4 
миллион тоннаға кеміді. Бұл шикізат-
пен жəне жемшөппен қамтамасыз ету 
ісіне əсер етті. Болжам бойынша биыл 
да ахуал күрделі болуы мүмкін. Үкімет 
тұқыммен, жемшөппен, тыңайтқышпен 
қамтамасыз ету мəселелерін жəне егін 
егу науқанын қатаң бақылауда ұстауға 
тиіс. 

Субсидияны тұрақты беруге қаты-
сты мəселе жиі көтеріледі. Мен бұған 
дейін субсидиялау тəсілдерін қайта қа-
рау қажеттігі туралы тапсырма берген 

болатынмын. Бұл жұмыс қысқа мерзім 
ішінде атқарылуға тиіс. Біз субсидия 
алуды жеңілдетуге, оның қолжетімді 
болуын жəне ашықтығын қамтамасыз 
етуге тиіспіз. 

Жуырда болған заң бұзушылықтар-
дың қайталануына жол бермеу маңы-
зды. Алдағы үш жылда азық-түлік 
қауіпсіздігі мəселесін түбегейлі шешу 
қажет. Бұл Үкімет пен əкімдердің ал-
дында тұрған негізгі басымдық екеніне 
айрықша назар аударамын. Егер на-
рықта азық-түлік тауарлары мол бол-
маса, инфляцияны ұстап тұруға ешқан-
дай шара көмектеспейді. 

М а к р о э к о н о м и к а л ы қ   
тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 
бюджет кірістерінің қосымша көздері 
қажет. Шикізат бағасының жоғары бо-
луына байланысты тау-кен өнеркəсібі 
саласындағы кəсіпорындардың кірісі 
өсті. Мұны білеміз. 

Үкіметке бюджетке қосымша кірі-
стер мəселесін пысықтауды тапсы-
рамын. Есесіне жаңа кен орындарын 
барлау мен игеруге ауқымды жеңіл-
діктер беруге болады. Мен ірі тау-кен 
жəне басқа компаниялар туралы айтып   
отырмын. 

Қолайлы нарық жағдайында бен-
зин өндірушілер мен əртүрлі дел-
далдар қосымша пайда алады. Осы 
маржанның бір бөлігін акциздер 
арқылы бюджет пайдасына алу қажет 
деп санаймын. Үкімет тиісті есептеулер 
жүргізуі керек. Бұл ретте бағаның өсуі-
не жол бермеу қажет. 

Бюджет кірістерін арттырудың ай-
тарлықтай əлеуеті кеденде тəртіп орна-
тумен байланысты. Əсіресе, Қытаймен 
шекарада. 

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

Бас прокуратураға Қаржы мини-
стрлігімен, Қаржы мониторингі агентті-
гімен жəне басқа да мүдделі органдар-
мен кешенді тексеру жүргізіп, кедендік 
шекарадағы тəртіпті қамтамасыз етуді 
тапсырамын. 

Бюджет кірістері туралы айтқанда, 
шығыстардың жекелеген баптарына 
тоқталмауға болмайды. 

Үкімет мүшелері мен депутат-
тардың, əкімдердің еңбекақыларына 
тоқталайын. Өткен жылдың соңында 
бұл мəселе қоғамда қызу талқыланды. 
Негізі аталған санаттағы мемлекеттік 
қызметшілердің жалақысы толығымен 
жеткілікті деп санаймын. Сондықтан 
Үкімет мүшелерінің, өңірлер əкімдерінің 
жəне депутаттардың жалақысын көте-
руге бес жылдық мораторий жарияла-
уға болады деп есептеймін. 

Бұл Мəжіліс депутаттары үшін 
жақсы жаңалық емес екенін түсі-
немін, бірақ сіздер бұл жаңалықты 
түсіністікпен қабылдайсыздар деп ой-
лаймын. Əкімшілік мемлекеттік қызмет-
шілер мен бюджеттегілердің еңбекақы-
сын бюджет мүмкіндіктерінің өсуіне 
қарай арттыруды жалғастырамыз. 

Қаржы жүйесінің тұрақтылығы ұлт-
тық экономиканы одан əрі дамытудың 
кепілі екені белгілі. Экономика өсіп, 
халықтың табысында алшақтық пайда 
болғандықтан, тұтыну несиелері айтар-
лықтай артты. Оның мөлшері бизнесті 
несиелеу көлемінен асып кетті. Халық 
қазіргі уақытта көп несие алып жатыр. 
Осыны ескерсек, бұл қаржы нарығын 
құбылтып, əлеуметтік тұрақсыздық қау- 
пін тудыруы мүмкін. 

Үкімет жеке тұлғалардың банкрот-
тығы туралы заң жобасын əзірлеуді 
бастады. Бірақ бұл тығырықтан шыға-
тын жол емес. Ең алдымен, шектен 
тыс қарыздың көбеюін болдырмау қа-
жет. Сондықтан Қаржы нарығын рет-
теу жəне дамыту агенттігіне Ұлттық 

банкпен бірлесіп, пруденциалды рет-
теу тетіктері арқылы нақты əрі жедел 
шешім қабылдауды тапсырамын. 

Валюта нарығындағы 
тұрақтылықты қамтамасыз етпейінше 
тұрақты экономикалық өсім мүмкін 
емес. Орын алған оқиғалар, төтен-
ше жағдай режимі салдарынан ұлт-
тық валютаға айтарлықтай алаяқтық                                                                        
қысым тəуекелі туындады. Ұлттық 
банк пен Қаржы нарығын реттеу жəне 
дамыту агенттігіне нарықтың сыртқы 
жəне ішкі қатысушылары тарапынан 
теңгеге сенім толықтай қайта қалпы-
на келгенге дейін валюта нарығы-
ның тұрақтылығын қамтамасыз етуді  
тапсырамын. 

Қазақстандықтардың əл-ауқатын 
арттыру мақсатында жалақы мен зей-
нетақыны бірнеше рет көтердік. Бірақ 
əрдайым бағаның бақылаусыз өсуімен 
бетпе-бет келеміз. Бірнеше жыл бойы 
жоғары инфляция экономикамыздың 
басты проблемасы болып отыр. Ол 
экономикалық жəне əлеуметтік саясат-
тың тиімділігін төмендетеді. Бұл мəсе-
леге нүкте қоятын кез келді. Бағаны 
жəне халықтың инфляциялық күтуін 
тұрақтандыру керек. 

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

Қазақстанда тікелей шетел инве-
стициясын тарту үшін барлық жағдай 
жасалған. Біз қолайлы инвестициялық 
ахуалдың сақталғанына мүдделіміз. 
Мемлекет ішкі жəне шетелдік инве-
сторлардың сенімін қайта қалпына 
келтіру үшін қажетті барлық іс-шараны 
қабылдайтындығына сендіргім келеді. 
Инвесторлар алдындағы мемлекеттің 
барлық міндеттемесі мен кепілі толық 
көлемде орындалатын болады. Дəл 
осы кезеңде жаһандық энергетикалық 
жəне технологиялық өту – ESG талап-
тарының күшеюі жағдайында елдің 
тартымдылығын арттыру үшін инвести-
циялық саясаттың жаңа тұжырымдама-
сы қажет. 

Келесі мəселеге жекелей назар 
аударғым келеді. Төтенше жағдай ре-
жимінің енгізілуіне байланысты жеке-
леген қаржылық-өнеркəсіптік топтар-
дың капиталды шетелге, оның ішінде 
жалған мəмілелер жасау жолымен 
жылыстату тəуекелі артып тұр. Біз 
қазірдің өзінде жекелеген тұлғалар-
дың есепшоттарындағы қозғалысты 
байқадық. Сондықтан Ұлттық банкке 
Қаржылық мониторинг жəне қаржы 
нарығын реттеу агенттігімен бірлесіп, 
нақты бақылауды қамтамасыз етуді, 
барлық транзакциялар мен елден қа-
ражатты негізсіз шығарған тұлғалар-
ды тексеруді жəне бақылауға алуды 
тапсырамын. 

Сөзімнің экономикалық блогын 
түйіндей келе, бүгін біз жаңа Пре-
мьер-Министрді тағайындағанымызды, 
оған бірқатар нақты тапсырма жүктел-
генін атап өткім келеді. 

Премьер-Министрге үш аптаның 
ішінде Үкіметтің 2022 жылға арналған 
іс-қимыл жоспарын əзірлеуді тапсы-
рамын. Оны ақпан айының басында 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында қа-
раймыз. 

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

Енді өңіраралық теңгерімсіздіктер 
туралы. Қазақстанның өңірлері бірдей 

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың Қазақстан Республикасының  Парламенті Мəжілісінің отырысында сөйлеген сөзі
Қоғам тұтастығы – тәуелсіздік кепілі
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деңгейде дамып жатпағаны баршаға 
аян. Теңсіздік əлеуметтік жайсыз-
дық пен миграциялық көңіл күйге жол 
ашады. Соңғы оқиғалар батыс жəне 
оңтүстік өңірлерде халықты еңбекпен 
қамтудың өзекті мəселелерін көрсетті. 
Бұл өңірлерде бала туу деңгейі жоға-
ры, ал экономика өңір тұрғындарын 
жұмыспен қамтып үлгере алмай жа-
тыр. Сондықтан жүйелі индустриялан-
дыру, шағын жəне орта бизнеске көмек 
көрсету, аталған облыстарда қызмет 
көрсету саласын дамыту өңірлік емес, 
ұлттық басымдық болмақ. 

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

Əрі қарай. Жасыратыны жоқ, көбі-
не кей өңірді қолдау деңгейі тұрғын-
дардың нақты сұранысына емес, нақты 
бір əкімнің «салмағына» байланысты. 
Бұл дамудағы теңгерімсіздікке жəне 
азаматтардың наразылығына əкеледі. 
Олардың көпшілігі, əсіресе шикізат-
тық өңірлердің тұрғындары бюджеттік 
ресурстарды бөлуде өз облыстарына 
көбірек назар аударылғанын қалайды. 

Бұл өңірлер бюджеттің доноры 
бола тұра, əлеуметтік-экономикалық 
дамудың көптеген параметрі бойын-
ша артта қалып келеді. Сондықтан 
тəсілдерді біртіндеп өзгерту керек.            
Бюджетаралық қатынастарды түбе-
гейлі реформалаудың уақыты жетті. 
Үкіметке заңнамалық өзгерістер па-
кетін əзірлеуді тапсырамын. 

Мемлекеттік басқару саласы ке-
шенді реформалауды қажет етеді. 
Кадрлық əлеуеттің төмендігін, фор-
мализмді, жемқорлықты жəне кадр 
тұрақтамауын мойындау керек. Сон-
дықтан халықтың мемлекеттік билік 
институттарына сенімі төмен. 

Мемлекеттік қызметке алу талабын 
жетілдіру, артық талаптар мен кедер-
гілерді жою керек. Жұмысқа қабылдау 
мен жоғарылатудың нақты принципі 
«меритократия» болуы керек. Мемле-
кеттік қызмет кез келген қазақстандық 
үшін ашық болғаны жөн. 

Сондай-ақ, мемлекеттік қызметтен 
кету процесін де жеңілдету керек. Кей-
бір шенеуніктер кабинетінде жылдар 
бойы тапжылмай отырады. Олар жас 
əрі перспективалы мамандардың өсуі-
не жол бермейді, мемлекеттік аппа-
раттың тиімділігін төмендетеді. Ондай 
шенеуніктермен оңай қоштасу керек. 
Дегенмен, мемлекеттік басқару аппа-
ратына келсек, шенеуніктің институ-  
ционалдық жады да маңызды мəнге 
ие. Барлық шенеунікті бірден жастар-
мен ауыстыра салуға болмайды. Бұл 
жерде мейлінше қисынды қадам қажет. 

Егер 60 жастағы шенеунік өз қыз-
метін ойдағыдай атқарса, институцио- 
налдық жадқа ие болса, мемлекеттік 
қызмет үшін өте пайдалы болса, оны 
жұмыстан шығаруға болмайды. Яғни,     
ақылға қонымды, сараланған көзқарас 
болуы керек. Үкімет пен Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігіне тиісті тетік-
терді əзірлеп, енгізуді тапсырамын. 

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

Менің тапсырмама сəйкес өткен 
жылы мемлекеттік аппараттың көлемі 
15 пайызға қысқартылды. Мемлекет-
тік аппарат реформалардың қозғалт-
қышы жəне орындаушысы, азамат-
тарға маңызды мемлекеттік қызметтер 
көрсетеді, «Халық үніне құлақ асатын 
мемлекет» тұжырымдамасын жүзеге 

асыруды қамтамасыз етеді. Мемлекет-
тік аппаратсыз мемлекеттің өзі табы-
сты өмір сүре алмайды. 

Қазіргі кезеңде мемлекеттік қыз-
меткерлердің санын оңтайлы деп са-
наған жөн. Жаңа Үкіметті тағайындауға 
қатысты барлық ұйымдастырушылық 
шешім қабылданғаннан кейін бұл сан-
ды орта мерзімді кезеңге бекіту қажет. 
Содан кейін байқаймыз. Мемлекеттік 
функциялардан бірте-бірте арылсақ, 
оларды бəсекелес ортаға көшірсек, де-
мек, мемлекеттік аппараттың көлемі де 
бірте-бірте азаяды. 

Шенеуніктердің азаматтармен ди-
алогының тиімділігі төмен екендігін 
айтып өткен жөн. Мемлекеттік орган 
басшылары халықпен сөйлесе алмай-
ды, тіпті, кейде қорқатын секілді. Үкімет 
мүшелері өңірлерге жиі шығуға тиіс. Ал 
өңір əкімдері əрбір елді мекен тұрғын-
дарымен тұрақты кездесулер өткізуі 
керек. 

Тағы бір мəселе – бюрократияның 
етек жаюы. 

Ол азаматтардың санасында мем-
лекеттік аппарат туралы баяу жұмыс 
істейтін немқұрайды машина деген 
əділ түсінік қалыптастырады. Бюро-
кратия – реформалардың сапасыз 
орындалуының негізгі себептерінің 
бірі. Мұндай аурудан бəрімізге емделу 
керек. 

Реформаның формасы емес, 
мазмұны басымдыққа айналуы қажет. 
Есеп үшін есеп беру, бақылау үшін 
бақылау жүргізу тəсілдері өткеннің ен-
шісінде қалуға тиіс. Түпкі нəтиже про-
цестен маңыздырақ. Өзін-өзі ақтамай-
тындай күрделендірілген жəне нақты 
шешімді баяулататын үдерістің бəрі 
жойылуы керек. 

Бүгінде мемлекеттік органдар 
тапсырмалардың мазмұнды іске асы-
рылуына емес, бюрократиялық орын-
далуына бағдарланған. Формасы бой-
ынша үлгілі, бірақ мазмұны жағынан 
нашар құжаттар əзірленіп жатыр. Не-
гізгі интеграциялық жүйелердің бар 
болғанына қарамастан, меморгандар 
макулатураны қаптатып, мəнсіз хат ал-
масуын қояр емес. 

Мемлекеттік органдардың ақпа-
раттық жүйелерінің деректерін ресми 
жəне қағазбен дəлелдеуді қажет етпей-
ді деп тану керек. Олай болмаса, циф-
рландыруды не үшін енгізіп жатырмыз? 
Цифрландыру сəнді ойыншық емес 
қой. Ол мемлекеттік аппарат функция-
сын орындау тұрғысынан пайдалы бо-
луы қажет. Жиындардың көбін онлайн 
форматта өткізу керек. Мемлекеттік 
аппаратты бюрократсыздандырудың 
осы жəне өзге де шаралары жеке Жар-
лықта көрініс табатын болады. 

Стратегиялық жоспарлау жəне ре-
формалар жөніндегі агенттігінің, Мем-
лекеттік қызмет істері жөніндегі агент-
тіктің функционалдарында мемлекеттік 
аппараттың тиімділігін арттыру жəне 
бюрократсыздандыру шараларын іске 
асыру мен мониторингтеудің нақты 
функцияларын қарастыру қажет. 

Азаматтардың əл-ауқаты жəне 
əлеуметтік көңіл күйі мемлекеттің ба-
сты назарында болуы керек. Цифр-
лармен ойнауды қойып, нақты істерге 
көшетін кез келді. Мемлекеттік аппарат 
көп жағдайда «өзін-өзі тиімді жұмыспен 
қамтушылар», «ресми емес жұмыспен 
қамту» секілді терминдерді қолданып, 
жағдайды жасыруды жақсы көреді. Со-
ның салдарынан көптеген адам жұмыс-
сыздықпен бетпе-бет келіп, əлеуметтік 
қорғаусыз қалып жатыр. 

Бұл əлеуметтік-еңбек саласын са-
палы жаңартуды қажет етеді. Осы мақ-
сатпен мынадай шараларды қабыл-
даған жөн. Халықтың табысын арттыру 
бағдарламасын əзірлеу қажет. Жұмыс 
нақты əрі əрбір азаматқа бағдарланған 
болуы керек. Басқарудың əр деңгейін-
де кедейлікті төмендетудің нақты көр-
сеткіштерін бекіту қажет. 

Жұмысқа орналастыруды қажет 
ететін азаматтардың нақты санын 
анықтау керек. Үкіметке «Атамекен» 

палатасымен бірге екі айдың ішінде 
халықтың табысын арттыру жөнінде-
гі бағдарлама əзірлеуді тапсырамын. 
Үкіметке Əлеуметтік кодекстің уақы-
тында қабылдануын қамтамасыз ету 
қажет. 

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

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

Үкіметке «Жастар тəжірибесі» 
жəне «Алғашқы жұмыс орны» жобала-
рына қатысудың мерзімін созып, еңбек- 
ақысын көтеру мүмкіндігін қарастыру-
ды тапсырамын. Халықтың əлеуметтік 
осал тобындағы жастардың іскерлік ба-
стамаларын іске асыруға жағдай жасау 
маңызды. Үкіметке тиісті гранттардың 
мөлшерін 2 есеге – 400 айлық есептік 
көрсеткішке дейін көбейту жүктеледі. 

Келесі. Сапалы білімге қол-
жетімділікті арттыру - сөзсіз басым 
бағыт. Бұл – бүкіл қоғам дамуының аса 
маңызды факторы. Біз мектептерді қа-
лай материалдық жағынан қамтамасыз 
етсек те, білім сапасын жақсы мұғалім-
дерсіз көтеру мүмкін емес. Ұлы Ахмет 
Байтұрсынұлы айтқандай, «Мұғалім – 
мектептің жүрегі». 

Сондықтан мен мұғалімдер 
тапшылығы бар өңірлерге үздік пе-
дагогтерді тартудың арнайы қолдау 
пакеттері бар арнайы бағдарламасын 
əзірлеуді тапсырамын. 

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

2025 жылға қарай елімізде бедел-
ді шетелдік жоғары оқу орындарының 
кем дегенде 5 филиалын ашу қажет 
деп есептеймін. Осы орайда, екі техни-
калық бағдарланған филиал еліміздің 
батысында болғаны жөн. 

Жалпы, бəрімізге білім туралы 
көзқарасымызды өзгерту қажет. Гума-
нитарлық мамандықтармен əуестену 
кезеңі келмеске кетті. Басымдықты тех-
никалық мамандықтарға беру керек. 
Инженерлер мен өнеркəсіпшілердің 
жаңа буынын өсіріп шығару қажет. 

Келесі. Əлеуметтік əділдік те маңы-
зды мəселенің бірі болып қала береді. 
Қазақстан – Конституция бойынша 
əлеуметтік мемлекет. Мемлекет аз нəр-
се тындырып жатқан жоқ. Республика-
лық бюджеттің 50 пайыздан астамын 
əлеуметтік шығындар құрайды. Бірақ 
бұл жеткіліксіз. 

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

Мысалы, сирек ауруға шалдыққан 
балаларға көмек көрсетіледі. Өйткені, 
көптеген отбасы емдеу ақысын төлей 
алмайды. Қалаларда, аудандарда, 
кенттер мен ауылдарда балаларға 
спорттық нысандар салынады. Дарын-
ды балаларға көмек көрсетеміз. Мəде-
ниетті қолдаймыз. Алматының сұмдық 
қасіретті оқиғадан оңалуына көмекте-
семіз. Осы қор есебінен қаза тапқан по-
лицейлер мен əскери қызметшілердің 

отбасыларына қолдау көрсетеміз. Бұл 
жекелеген мысалдар ғана. 

Атап өтейін: бұл Президенттің, 
Үкіметтің немесе басқа мемлекеттік 
органның қоры емес. Бұл – барша қа-
зақстандықтардың қоры, халықтық қор. 
Ол Əкімшіліктің немесе Үкіметтің жа-
нында жұмыс істемейді. Беделді бай-
қаушылар кеңесі құрылып, адал да жа-
уапты басшы тағайындалады. Біз оның 
қызметінің толық ашықтығын, қоғам 
алдындағы есептілігі мен бақылануын 
қамтамасыз етеміз. Жоспарлар, бюд-
жет, жобалар сайтта жарияланады. 
Барлық ақпарат ашық болады. 

Қор жеке жəне мемлекеттік көз-
дерден қаржыландырылады. Халықа-
ралық қайырымдылық ұйымдарының 
көмегін тарту жоспарланып отыр. Бұл 
қорға лотерея операторынан, бəс тігу 
орталығынан жəне басқа монополис- 
терден міндетті жарналар түседі.

 Əлбетте, біз Қорға ірі бизнес тара-
пынан қомақты əрі тұрақты, атап айта-
мын, тұрақты аударымдар жасалуын 
күтеміз. 

Тұңғыш Президент – Елбасы-
ның арқасында елімізде өте табысты 
компаниялар мен тіпті халықаралық 
өлшемдер бойынша да бай адамдар 
тобы пайда болды. Енді Қазақстан 
халқына тиесіліні беретін жəне оған 
жүйелі əрі тұрақты негізде көмекте-
сетін уақыт жетті деп есептеймін. Сон-
дықтан Үкіметке компаниялар қатарын 
анықтау жəне олармен Қорға бөлінетін 
жыл сайынғы жарна көлемін келісу қа-
жет болады. Сонымен қатар іс жүзінде 
орасан қаражатқа ие бола отырып, 
көлеңкеде қалып келе жатқан тұлға-
лардың да белсенді қатысуын күтемін. 

Қор қоғамды ұйыстырудың тағы бір 
құралы болатынына, азаматтарда əле-
уметтік əділдік сезімін нығайтатынына 
сенімдімін. 

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

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

Баса назар аударуды қажет ететін 
тағы бір мəселе бар. 

Көптеген жас азаматымыз Қарулы 
күштер қатарында əскери борышын 
өтеуден қашады. 

Əскери билетке ие болу жастар-
дың мақтанышын тудырмайды жəне 
Отанға қызмет етудің белгісі саналмай-
тын болды. 

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

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

Жастарымызды əскери борышын 
өтеуге қалай ынталандыруға болаты-
нын біз бүкіл қоғам болып ойластыруы-
мыз керек. 

Біз – мықты халықпыз. 
Төл тарихымызда талай жаугер-

шілік заманды, ашаршылықты жəне 
басқа да алапат қиындықты бастан 
өткердік. 

Соңғы күндердегі қайғылы оқиға-
лар біз үшін тағы бір сынақ болды. Оны 
еңсеріп, бұрынғыдан да мықты бола-
мыз. 

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

Қоғамдық шарттың жаңа форматы 
керек. 

Қазақстан саяси жаңғыру бағытын 
жалғастырады. Бұл менің қағидатты 
ұстанымым. 

Саяси салада аз шаруа істелген 
жоқ. Менің тарапымнан саяси рефор-
малардың төрт пакеті ұсынылды, со-
ларды жүзеге асыру аясында 10-нан 
астам заң қабылданды. Бұл орайда 
мен өте жедел əрі сапалы жұмыстары 

үшін Сенат пен Мəжіліс депутаттарына 
аса ризамын. 

Митингтер туралы шын мəнісінде 
жаңа заңнама іске қосылды. 

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

Əйелдер мен жастардың Мəжіліс 
пен мəслихаттарда өкілдік ету аясы 
кеңейді. 

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

Ел тарихында тұңғыш рет ауыл 
əкімдерін тікелей сайлау өтті. 

Адам құқығын қорғау саласында 
салмақты ілгерілеулер болды. Атап  
айтқанда, Қылмыстық кодекстің 130 
жəне 174-баптары декриминалданды-
рылды жəне ізгілендірілді. 

Еліміз Азаматтық жəне саяси 
құқықтар туралы Халықаралық пактінің 
Екінші Факультативтік хаттамасына қо-
сылды. Құқық қорғау саласын кешенді 
жаңғыртуға бағытталған «Қазақстан 
Республикасының адам құқықтары са-
ласындағы əрі қарайғы шаралары ту-
ралы» Жарлыққа қол қойылды. 

Адам құқықтары жөніндегі уəкілет-
ті өкіл институты жүйелі нығайтыла 
бастады. Өлім жазасы толығымен алы-
нып тасталды. 

Қыркүйектегі кезекті Жолдауымда 
азаматтық қоғаммен жəне сарапшы-
лармен кең ауқымды жəне сындарлы 
диалог негізінде əзірленетін саяси ре-
формалардың жаңа пакетін ұсынамын. 

Мемлекет те өзінің базалық функ-
цияларының толыққанды жəне сапалы 
орындалуын қамтамасыз етуге тиіс. 

Мемлекет заңдылықтың сақта-
луына жəне құқықтық тəртіпке, аза-
маттардың қауіпсіздігі мен меншік 
құқықтарының қорғалуына кепілдік 
беріп, əлеуметтік игілікті жəне сапалы 
мемлекеттік қызмет көрсетуді қамта-
масыз етуге тиіс. Өз кезегінде бизнес 
пен азаматтар қоғамдық мінез-құлық 
нормалары мен заңнамаларының 
сақталуына, салықтардың əділ төле-
нуіне жəне еңбек қатынастарындағы 
ашықтыққа жауапты. Осыған байланы-
сты кезең-кезеңді өзгерістер бағдарла-
масын əзірлеу керек. 

Үкіметке жауапты сарапшылық 
қоғамдастықпен жəне азаматтық 
қоғаммен бірлесе отырып тиісті ұсыны-
стар пакетін əзірлеуді тапсырамын. 

Ол Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
бір отырысында қаралатын болады. 

Құрметті отандастар! Құрметті 
депутаттар!

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

Біз барлық қиындықты бірге еңсе-
реміз. 

Жаңа Қазақстанды бірге құрамыз! 

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

білген бүкіл халқыма шынайы риза-
шылығымды білдіремін! 

Бəріміз бұл оқиғадан сабақ алуы-
мыз керек. 

Ең бастысы, береке-бірлікті,            
тыныштық пен тұрақтылықты сақтауы-
мыз қажет. 

Енді Қазақстанда дамудың жаңа 
кезеңі басталады. 

Бұл шынайы жаңару кезеңі            
болады. 

Егемен елімізді бірге өркендетей-
ік! 

Халқымыз үшін тəуелсіздік бəрі-
нен қымбат. 

Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың Қазақстан Республикасының  Парламенті Мəжілісінің отырысында сөйлеген сөзі
Қоғам тұтастығы – тәуелсіздік кепілі
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Қазақ ұлты – қандастықты негіз 
етіп, ру-тайпа, арыс, ұлыс сияқты үлкен-
ді-кішілі қауымдастықтардан құралған 
халық. Ата-бабаларымыз «Қырық рулы 
елміз, қарға тамырлы қазақпыз» деп 
туысқандықты, қандастықты, береке мен 
сыйластықты дəріптеп келген. Қазақтың 
дəстүрлі шежіресінде ата-текті қуып , 
еркек кіндікті, қандастықты, туысқан-
дықты негіз етіп шежіре таратып, үш 
жүзге кеңейтіп, тұтас бір ұлттың ататек 
шежіресін қалыптастырады. Иісі қазақ ба-
ласы бір-бірімен кезіккенде «Қай жердің 
адамысың?» деп сұрамайды, «Қайсы 
елсің?» деп сұрайды. Бұлай ата-жөн 
сұрау ата-бабаларымыздан қалған салт-
дəстүр. Қазақ баласы өз ұрпақтарына 
жеті атасын білу тəрбиесін жүргізіп оты-
рған. Бұл қазақ қоғамының барлық мүше-
сі білуге тиісті парыз. Əрбір қоғам мүшесі 
жеті атасын білмеуді ұят, ар-намыс деп 
білген, тек ата-ана тəрбиесін көрмеген, 
жетім болмаса, жеті атасын білуге тиіс 
деп санаған. Халқымыздың жеті ата тəр-
биесі – жеті атасының атын айтып беру-
мен бірге өз жеті атасының ата-мекенін, 
өріс-қоныстарын, елге аты кең жайылған 
би-шешен, шежірешілерін, батырларын, 
ақын-жырауларын, таңба-ұрандарын, 
салт-дəстүрін айтып беретін əліппелік са-
уаты болуды талап етеді.

 Біз сөз етіп отырған жеті ата деген 
ұғым нені білдіреді, бұның жеті ұрпақ ата-
уымен қандай қатынасы бар? Бұл - қазақ 
шежіресіндегі күрделі тақырыптардың 
бірі. Халқымыздың дəстүрлі шежіресінде 
бұрыннан бері қос жетілік ата таралым 
жалпыласып келген. Бұл туралы Мөрқан 
Кемелқанұлы «Қытайларда жазу өнері 
ерте қалыптасқандықтан, көп нəрсе-
лерді ерте бастан жазып-сызып, тарихи 
мұрағат жасай алды. Ал, қазақ ұлты қос 
жетілік ұғым қалдырды. Қазақ ұлтының 
некелік заңы жалаң некелік көзқарас не-
гізінде емес, тарихи қандық кіршіксіздік, 
гендік тазалық жүйесіне құрылған, ру 
оның нақты құрылымдық жүйесі» («Қа-
зақ халқының шежірелік жүйесі туралы», 
«Шинжияң қоғамдық ғылымы» журналы, 
2010 жылы 3-сан, 35-бет) деген пікірін ай-
тады.  Біз бұл мақаланың негізгі арқауы 
болған, қазақтың дəстүрлі шежіресінде 
бұрыннан айтылып келе жатқан жеті ата 
жəне жеті ұрпақты, яғни, осы қос жетілік 
ұстанымды оқымысты, ғалым, зертте-
ушілердің жазған ғылыми еңбектерінен 
мысал келтіре отырып түсіндіруді жөн 
көрдік.

Жеті ата шежіресі – ру-тайпа, ұлыс-
тар шежіресінің алтын бастауы, яғни, 
қазақ халқының шежіресін қалыптасты-
ратын түп негіз болып табылады. Сон-
дықтан, ең алдымен жеті ата атауына 
қарай ат басын бұралық. Төмендегі мы-
салдар жеті ата атауын түсінудің нақты 
дəлелі бола алады.

1. Көзқарас (Рахыметолла 
Əпшеұлы): «1. Өзі. 2. Əкесі. 3. Үлкен 
əкесі. 4. Ұлы əкесі. 5. Бабасы. 6. Чоң ба-
басы. 7. Аталық» («Шинжияң қоғамдық 
ғылымы» журналы, 2003 жылы, 1-сан, 
97-бет).

2. Көзқарас (Нығымет Мыңжани): «1. 
Əке. 2. Ата. 3. Баба. 4. Ұлы ата, 5. Ұлы 
баба. 6. Аба баба. 7. Ата тек» («Шинжияң 
қоғамдық ғылымы» журналы, 2003 жылы. 
1. сан. 97-бет).

3. Көзқарас (Мақсұтбек Ниязбеков): 
«1. Əкесі. 2. Атасы. 3. Арғы атасы. 4. Ба-
басы. 5. Ұлы бабасы. 6. Алтыншы ата. 7. 
Жетінші ата» («Шинжияң қоғамдық ғылы-
мы» журналы, 2003 жылы, 1-сан, 97-бет).

4. Көзқарас (Шынай Рахыметұлы): 
«1. Əке. 2. Ата. 3. Əз-ата (бұл үшеуі- 
аталар). 4. Баба. 5. Тектін. 6. Төркін. 7. 
Түп-тұқиян (бұл төртеуі-бабалар). Жоға-
рыдағы жетеуі бірігіп «ата-бабалар› делі-
неді» («Монғолия қазақтарының ататек 
шежіресі», Баянөлгей, 1997 жыл).

5. Көзқарас «1. Бала. 2. Əке. 3. Ата. 
4. Арғы ата. 5. Баба. 6. Түп ата. 7. Тек 
ата («Қытай ұлттары» журналының 2006 
жылғы 1-санында жарияланған Тұр-
сынхан Дауытқазықызының жинақтаған 
«Ұлағатты ұлттық ұғымдар» атты мате-
риалынан).

6. Көзқарас (Сейіт Кенжeaхметұлы): 
«1. Өзің. 2. Əке. 3. Ата. 4. Арғы ата. 5. 
Баба. 6. Түп ата. 7. Тек ата» (Думан 

Жақыпұлы «Жеті ата жəне шежіре», 
«Шинжияң қоғамдық ғылымы» журналы, 
2011 жылы, 4-сан, 32-бет).

7. Көзқарас (Думан Жақыпұлы мақа-
ласында жоғарыдағы 1-ші көзқарастан 
6-шы көзқарасқа дейінгі жеті ата атауы-
на талдау жасай отырып, өз көзқарасын 
былай баяндайды): «1 . Өзің. 2. Əкең. 3. 
Атаң. 4. Бабаң. 5. Арғы атаң. 6. Түп атаң. 
7. Тек атаң» («Жеті ата жəне шежіре», 
«Шинжияң қоғамдық ғылымы» журналы, 
2011 жылы, 4-сан, 32-бет).

8. Көзқарас «Жеті ата əкеден төмен 
емес, жоғары таратылады. 1. Бала. 2. 
Əке. 3. Ата. 4. Арғы ата. 5. Баба. 6. Түп 
ата. 7. Тек ата» (Орта мектеп «Тіл-əдеби-
ет» таңдамалы оқулығы, 4-бөлім, «Шин-
жияң оқу-ағарту баспасы», 2009 жылы, 
маусым, 35-бет). Осы көзқарастағы жеті 
ата тарату барысы баладан басталып 
тек атаға тірелген. Бұл оқулықтың өзінде 
айтылған «Жеті ата əкеден төмен емес, 
жоғары таратылады» деген сөзге қай-
шы. Біз жоғарыдағы ғалым, оқымысты, 
зерттеушілердің көзқарастарынан қазақ 
шежіресіндегі жеті ата атауының біркелкі 
емес көп вариантты, əрі күрделі екенін 
байқай аламыз.

Қазақтың дəстүрлі шежіресінде жеті 
ата əкеден бастап жоғары саналады. 
Қазақтың дəстүрлі шежірелік көзқарасы 
бойынша жеті атаны «Ата-бабалар» деп 
атаймыз. Жеті атаны өзіңнен немесе ба-
лаңнан бастап жоғары санау дұрыс емес, 
бұлай санау жеті атаға жатпайды. Жеті 
атаны біздің «Ата-бабаларымыз» деп 
түсінген жөн. Сондықтан, жеті атаны əке-
ден бастап жоғары санау керек.

Біз сөз етіп отырған қазақтың дəстүр-
лі шежіре мəдениетіндегі жеті ата атауы 
мен жеті ұрпақ атауы екеуі екі басқа ұғым. 
Жеті ата əкеден бастап жоғары санала-
ды да, жеті ұрпақ баладан бастап төмен 
саналады. Міне, бұл қазақтың дəстүрлі 
шежіре мəдениетіндегі қос жетілік тəлім 
болып табылады. Жеті ата мен жеті 
ұрпақты қосқанда жиыны 14 ата бола-
ды. Осы қос жетілік шартқа толған бір 
түп-тұқияннан таралған қандастық топ ру 
деп аталады.

Жеті ұрпақ немесе үш ағайын атауы 
туралы. Біз жеті ұрпақ атауы мен 3 ағай-
ын атауына мысал келтіре отырып тал-
дау жасалық.

1.Көзқарас (Рахыметолла Əпшеұлы): 
«1. Баласы, 2. Немересі, 3. Шөбересі,      
4. Шөбересі, 5. Шөпшек, 6. Туажат, 7. Жау 
танымас» («Шинжияң қоғамдық ғылы-
мы», 2003 жылы, 1-сан, 97 -бет).

2. Көзқарас (Нығымет Мыңжани): «1. 
Бел бала, 2. Немере, 3. Шөбере, 4. Өбе-
ре, 5. Туажат, 6. Қуажат, 7. Жау танымас» 
(«Шинжияң қоғамдық ғылымы», 2003 
жылы, 1-сан, 97-бет).

3. Көзқарас (Дəулет Желдікбаев): 
«1.Бала, 2. Немере, 3. Шөбере, 4. Не-
мене, 5. Шөпшек, 6. Туажат, 7. Жүрежəт, 
8.Жегжат, 9. Жұрағат»: «Сүйіндік тари-
хи-шежіресі», (Алматы 2008 жыл, 6-бет).

4. Көзқарас «1. Əке, 2. Бала, 3.Не-
мере, 4. Шөбере, 5. Шөпшек, 6. Көген-
жат, 7.Туажат» («Қызай-Аман шежіресі», 
1-кітап, 2010 жылы наурыз, 13-бет).

5. Көзқарас (Айып Нүсіпoқaсұлы): «1. 
Бала, 2. Немере, 3. Шөбере, 4.Шөпшек, 
5. Немене, 6. Туажат, 7. Жүрежат, 8. Жег-
жат» («Ағаш бесіктен жер бесікке дейін». 
«Шинжияң жастар-өрендер» баспасы, 

2002 жыл, 218 -бет).
6. Көзқарас «1. Бел Бала, 2. Неме-

ре, 3. Шөбере, 4. Шөпшек, 5. Немене, 6. 
Жүрежат, 7. Туажат», (Мұқтар Садықұлы 
«Суан шежіресі», 315-бет).

7. Көзқарас (Əбіш Кекілбaев): 
«1.Əке, 2. Бел Бала, 3. Немере, 4. Шө-
бере, 5. Шөпшек, 6. Жүрежат, 7. Туажат» 
(«Іле жастары», 1999 жыл, 3-сан, 19 
-бет).

8. Көзқарас (Сəлімбaй Aхыме-
тов): «1. Əке, 2. Бала, 3. Немере, 4. Шө-
бере, 5. Немене, 6. Шөпшек, 7. Туажат, 
8. Жегжат, 9. Жұрағат» («Іле жастары», 
1999 жыл. 3-сан, 19-бет).

9. Көзқарас (Шынай 
Рахыметұлы): «1. Бала, 2. Немере, 3. 
Шөбере, 4. Шөпшек, 5. Өбере, 6. Ту-
ажат, 7. Жүрежат, 8. Жегжат, 9. Жұра-
жат» («Монғолия қазақтарының ататек 
шежіресі», Баянөлгей, 1997 жыл, 6-бет. )

10. Көзқарас (Думан Жақып-
ұлы): «1. Бала, 2. Немере, 3. Шөбере, 
4.Шөпшек, 5. Көгенжəт, 6. Туажат, 7. 
Жүрежат» («Шинжияң қоғамдық ғылы-
мы», 2011 жыл, 4-сан, 34-бет).

Жоғарыдағы жеті ұрпақ туралы 
айтылған атаудағы көзқарастар негізгі 

жағынан ұқсас болғанмен ұрпақтардың 
рет тəртібіндегі атауларда ұқсамастық 
байқалып жатады. Мысалы, жеті ұрпақ 
атауындағы 4-ші ұрпақты (Өбере, Не-
мене, Шөбере, Шөпшек), 5-ші ұрпақты 
(Шөпшек, Туажат, Немене, Өбере, Көген-
жəт), 6-шы ұрпақты (Туажат, Жүрежат), 
7-ші ұрпақты (Жаутанымас, Жүрежат, Қу-
ажат) деп əр алуан атайды. Міне, бұдан 
жеті ұрпақ атауының көп вариантты əрі 
күрделі халықтық атау екенін білеміз.

Қазақ ұлты тілге бай халық. Ата 
шежіремізге зер салсақ «Жау танымас», 
«Қуажат», «Көгенжəт» сияқты өңірлік 
ерекшелікке ие жерлік атауларды байқай 
аламыз. Ал, көптеген шежірелерде қол-
данып жүрген 5-ші ұрпақ атауы болған 
«Немене» ешқандай қандастықты, 
туысқандықты білдірмейді. Бұл атау 
ешқандай мағына бермейді деп жеті ұр-
пақ атауынан оп-оңай шығарып тастауға 
да келмейді. Қазақ шежіресі барлыққа 
келгеннен бері қолданып келе жатқан 
«Немене» сөзі жалпыласқан халықтық 
атау. Сондықтан «Немене» атауын 
жалғасты зерттеп, тіл мамандары мен 
тарихшылардың сараптауынан өткізу 
керек деп қараймын. Жеті ата мен жеті 
ұрпақ атауын тіл мамандарының ен-
шісіне қалдырып, өзіміз сөз еткен тақы-
рыпқа қайта оралайық. Монғолиялық 
тарих-шежіреші Шынай Рахыметұлы 3 
ағайын, 15 ұрпақты былай таратады: 
«Немере ағайын: 1. Бала, 2. Немере, 3. 
Шөбере, 4. Шөпшек, 5. Өбере. Жамағай-
ын: 6. Туажат, 7. Жүрежат, 8. Жегжат, 9. 
Жұрағат, 10. Жамағат. Қалыс ағайын: 11. 
Өркен, 12. Əулет, 13. Зəузат, 14. Жаран, 
15. Қалыс» («Монғолия қазақтарының 
ататек шежіресі», Баянөлгей. 1997 жыл). 
Міне, бұдан Шынай Рахыметұлы қазақ 
шежіресіндегі туыстық атауларға жүйелі, 
ғылыми ізденіс жасағанын аңғарамыз.

Қазақтың дəстүрлі шежіресіндегі 
қандастықты, туысқандықты білдіретін 
жеті ата жəне жеті ұрпақ атауы туралы 
тіл мамандары мен тарих зерттеген ға-
лымдарымыздың байырғы туыстық атау- 
ларымызды ала-құлалықтан арылтып, 
бір арнаға түсіруін, жүйеге келтіруін үміт 

етеміз.
Жинақтап айтқанда, қазақ шежіресін-

дегі жеті ата əкеден бастап жоғары қарай 
түп-тұқиянға дейін тараса, жеті ұрпақ 
баладан бастап төмен қарай жүрежатқа 
дейін таратылып, қос жетілік ата ұстаным 
қалыптастырады. Мұнда əке жеті атаға 
уəкілдік етсе, бала жеті ұрпаққа уəкілдік 
етеді. Шежірешілер айтып жүрген «Өзім», 
«Өзі», «Өзің» деген атау жеті ата немесе 
жеті ұрпақ атауында кездеспейді. Сон-
дықтан, мұндай атауды халықтың байыр- 
ғы туыстық атауында қолданбаған жөн.

Қазақ халқының əйгілі жазушысы Сə-
бит Мұқанов: «Қазақ тарихы туралы қай 
кезеңде кімдер жазса да, бір мəселеге 
талас жоқ сияқты. Ол – қазақ халқының 
көне замандардағы көшпелі рулардан 
құралуы» деген дана сөзін айтқан еді.

Қазақ ұлты 200-ден астам ру-тайпа-
лардан құралған халық. Ол өз ішінде ұлы 
жүз, орта жүз, кіші жүз жəне төре, қожа си-
яқты ру-тайпаларды қамтитыны баршаға 
белгілі. Көрнекті тарихшы ғалым Манаш 
Қозыбаев «Ру деген сөз – бау, сан, тайпа, 
тұқым, тек, арыс, жүз, жұрт, ел, отан си-
яқты халықтың барша тарихын көрсетер 
категорияларды білдіреді» («Армысың, 

ата тарих – аңырақай», Алматы, 2011 
жыл, 27-28-бет), – дейді.

Қазақ халқы қан тазалығын, ұрпақта-
рының сапалы, ақылды болуын ерекше 
дəріптеп, жеті ата араламай қыз алысып, 
қыз берісуді қатаң шектеумен бірге бір 
рудың адамдары өзара қыз алыспайды. 
Қазақ фольклорында көп айтылатын 
ғашықтар Еңлік пен Кебек, Қалқаман мен 
Мамыр халқымыздың жеті атаға толмай 
қыз алыспау сынды қандастық салт-
дəстүрді бұзғандығы үшін өлім жазасына 
бұйырылған екен. Қан тазалығы ақыл-
ойы жетілген адамзат баласы ғана емес, 
жануарлардың да ұрпақ сапасын жақсар-
тады. Қазақ жылқы түлігін өте ақылды 
жануар деп қарайды. Сондықтан, «Жақ-
сы ат - ер қанаты» деп өзінің сенімді сері-
гіне балайды. Тарихта қан кешкен соғыс- 
тарда батырлардың тұлпарлары қуса 
жететін, қашса құтылатын сенімді серігі 
саналған. Жылқы түлігінің ақылдылығы 
туралы мына бір тарихи дерекке назар 
салайық: «Орыс жыл санауы бойынша 
32 не 42 жылы дүниеге келген ғалым Г.
Плиний Секунд Ғұндардың (Скифтердің) 
ереуіл аттарын өте жоғары бағалайды. 
Бір ханзада жаумен жекпе-жек соғыста 
қаза табады. Жеңімпаз оған жақын келіп, 
үстіндегі сауыт-саймандарын алмақшы 
болғанда, өлген батырдың аты оны тіс-
теп, тепкілеп өлтірген екен. Енді бір ғұн 
батырының тұлпары көзіндегі қалқа-
нымен биеге шабады, көзіндегі қалқа-
нын алғанда, тұлпар ол биенің өз енесі 
екенін таниды, содан ол тұлпар жардан 
құлап, жан тапсырады» («Іле педагогика 
институты ғылыми журналы», 2009 жылы 
1-сан). Міне, бұл мысалдан жылқы түлі-
гінің өз иесіне адалдығы, сонымен бірге 
халқымыздың «Жақсы айғыр жатырына 
шаппайды» деген сөзі ойымызға орала-
ды.

Қазақтың рулық жүйесі туралы 
Шынай Рахыметұлы «Туыстар немесе 
көршілес бірнеше отбасы бір қоныста 
отырса – ауыл, ауылдас, көрші; іргелес 
алшақтау болса – жерлес; қандас жеті 
атадан құралғандар (бір атаның кінді-
гінен тараған) бір ата, 13 атадан асса 

– ру; бірнеше ру қандастықпен, я бір 
мүддемен біріксе – тайпа; бірнеше тайпа 
қоғамдасып, жүз болып қауымдасады... 
тілі мен дəстүрі, мəдениеті, өзіндік ме-
кен-жері, əлеуметтік рух, жігері, этника-
лық ерекшелігі ортақтасып, дараланса 
ұлт болады» («Монғолия қазақтарының 
ата шежіресі», Баянөлгей, 1997 жылы, 
3-6-бет) деп өте жақсы талдау жасаған.

Ал, біздің бір бөлім шежіре жазушы-
ларымыз қазақтың жеті ата араламай 
қыз алыспау дəстүрін əлі түсінбей келеді, 
жеті атаға толдық, 8-ші атадан бастап 
қыз алысуға болады деп, жаңсақ ұғым 
тудырып келеді, бұлай айтсақ, ұрпақ 
шатасады. Жеті ата немесе жеті ұрпақ 
сынды қос жетілік атау ұстанымға қайшы 
келеміз. Халқымыз «Шала молда - дін 
бұзар» деген сөзді тектен-тек айтпаған. 
Сондықтан, «Жеті ата араламай, жеті 
өзен аттамай қыз алысып, қыз беріспеу» 
дəстүрін берік сақтауымыз керек. Қазақта 
аталас туыстар ру дəрежесіне көтеріл-
мей, келсін-кемесін үйлене салмаған. 
Халқымыздың «Жеті ата заңы» бұған қа-
таң тыйым салып отырған.

Қазақтың қыз алысып, қыз берісу 
дəстүрі туралы тарихшы Ақселеу Сей-
дімбековтің «Жеті жұртты куəға тартып, 
яғни, жеті рудан кісі шақырып, ала арқан 
керіп, ала жіп аттап, боз бие шалып, ата-
ластығымызды ұмытпайық деп бармақта-
рын қанға малып, елдік ұран мен таңба 
белгілесетін болған» (Жақып Жүнісұлы. 
«Шежіре туралы толғаныс», «Іле тари-
хи материалдары», Құлжа, 2013 жылы 
қазан, 30-сан, 74-бет) – деген сөзі «Жеті 
атаға толмай қыз алыспау заңының» 
(Жеті ата мен жеті ұрпақты қамтиды) 
тіпті, қатаң екенін растай түседі. Қазақта 
жеті атасының атын білмейтін адам өте 
аз кезігеді. Адам нəсілін жақсарту үшін 
ата-бабаларымыз «Жеті ата заңы» сын-
ды озық көзқарастарды ертеден ортаға 
қойып, қанды бұзбау, ұрпақты аздырмау, 
өз ұрпақтарының сапалы, сау денелі, жа-
рамды болуды талап етеді.

Қазақ салт-дəстүрін танушы Камұна 
Жанбозұлы қазақтың рулық атауы тура-
лы «Қазақ ауылы қазақ қоғамындағы ең 
шағын бірлік. Қазақ қоғамында туысы 
жақын он шақты түтін бір ауыл, ал, жеті 
атадан тараған бірнеше ауыл бір ата 
(аймақ) есептелген. Он үш не он бес ата-
дан қосылатын аймақтар бір ру болды» 
(«Қазақ салт-дəстүрін тану», «Шинжи-
яң халық баспасы», 2013 жылы қаңтар, 
114-бет) – дейді. Көптеген мамандар мен 
зерттеушілердің көзқарасына қарағанда 
халық шежіресіндегі ру дегеніміз – бір 
атадан таралған қандас туыстардың он 
үш немесе он бес атаға барғанда қалып-
тасқан топ деген қорытынды шығаруға 
болады.

Қазақтың «Жеті ата заңы» сонау 
Əз-Жəнібек хан заманында кемелденіп, 
Қазақ мемлекетінің ата заңы ретінде 
мойындалып атқарылған. Бұл «Жеті ата 
заңын» ең алғаш ортаға қойған ғұлама 
ғалым, қара үзген шипагер, XV ғасырдың 
ұлы данышпаны, Қазақтану ғылымының 
атасы Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы еді. 
Ол шамамен 1458 жылдан бастап 1472 
жылдар аралығында Əз-Жəнібек ханның 
жарлығымен ханның ақ ордасындағы 
арнаулы сарайында «Шипагерлік баян» 
атты аса кесек ғылыми еңбегін жазып 
шыққан. Ғалым жеті атаға толмай қыз 
алыспау көзқарасын Əз-Жəнібек ханға 
дат айту арқылы тұтас халқына жарлық  
түсіртіп, болашақ ұрпақтарының сапалы, 
ақылды, сау денелі болу шартын қойып, 
адамзат тарихында генетика ғылымы-
ның алғашқы негізін қалады. Өтейбойдақ 
атамыз өз шығармасында «Отыз атадан 
кейін қыз алса, ұрпақ ақылды туады» де-
ген ең озық көзқарасын ортаға қойған.

Халқымыз жақын туыстар өзара 
қыз алысып, қыз берісуге қатаң тыйым 
салған. Бұған қазақ қауымындағы хан 
да, қара да шартсыз бойұсынып отырған. 
Осынау үрдіс тарихтағы Қасым ханның 
«Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолы», 
Тəуке хан билік құрған замандағы «Жеті 
жарғы заңында» жалғасын тауып, қазір-
гі заманға дейін терең тамыр тартқан 
халқымыздың асыл салт-дəстүріне айна-
лып кетті.

 Нұрлан СӘРСЕНБАЕВ, 
жазушы.
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Өнердің өз адамы

Хантәңірі етегінде туған ұл

Өз тұсында Нарынқол, Кеген өңірінің 
жұртшылығына өнерімен де, суретшілік 
қырымен де жарқырай танылған Əбіш 
Мейірманұлымен сырттай таныс едім. 
Жақында қара шаңырағында болып, 
емен-жарқын əңгімелесіп, өмір жолына 
жап-жақсы қанық болдым. Ешкімді жатыр- 
қамайтын, жанына жақын тарта əңгімеле-
сетін, қара торы жүзінен мейірім шуағы 
сезіліп тұратын ағамызды осы бір жүзде-
суден-ақ жақсы көріп кеттім. 

- Əбіш аға, қай жерде дүниеге кел-
діңіз?-дедім, алғашқы сауалымды ортаға 
салып.

- 1947 жылы тұп-тура Хантəңірі 
шыңының етегіндегі Жарқұлақ деп атала-
тын алтын кенішінде туылыппын. Мына 
жағын Асутөр дейді, екінші жағы Мейір-
манның сайы, Мейірманның жазығы деп 
аталады. Айналайын, əкемнің жүрген 
жерлері-ғой. Бес жасыма дейін сол жер-
де тұрдық. Əкем алтын кенішінде жұмыс 
істеді. Анамның аты Сейілман болатын. 
Ол өлкенің табиғатын тілмен айтып жет-
кізу қиын. Көк тіреген алып шыңның əсері 
айқын сезілетін. Шіліңгір шілдеде, аптапты 
тамыз айының өзінде денеңді тоңазытар-
дай суық болып тұратын. Аңғардан есіп 
тұратын салқын самалын айтсаңызшы?! 
Көп жылдар болды Хантəңірі шыңы жаққа 
ат басын бұрмадым. Əлі де болса əке-ше-
шемнің жүрген жерлерін бір көріп қайтсам 
деп армандап жүрмін. Сол алтын кенішін-
де əлі де алтын сүзіп, алтын жинап жатқан 
құрылымдар бар. Менің сабаққа баратын 
уақытым таянғаннан кейін əке-шешем    
Қаратоған ауылына қоныс аударды.

- Мектепті қай ауылда бітірдіңіз?
- Біз көшіп келген Қаратоған ауылын-

да бастауыш мектеп болды. Əріп та-
нып, білім жолына қадамым осы жерден 
басталды. Одан кейін Жамбыл ауылын-
дағы қазіргі Сағат Əшімбаев атындағы 
орта мектепті бітіріп, үлкен өмірге жолда-
ма алдым, - дейді ағамыз өткен күндеріне 
көз салғандай.

Біз сөз етіп отырған Əбіш Мейір-
манұлы кішкентай кезінен өнерге ерек-
ше ынтық болып өсіпті. Құлдыраңдаған 
құлын кезінен-ақ домбыраны меңгеріп 
алған. Қоңыр домбырасына қосылып əн 
айтатын дəрежеге жеткен. 1-сыныпқа 
«Кеңес», «Қосалқа», «Келіншек» секілді 
күйлерді тартып, домбыраны жақсы мең-
геріп барған. Балғын домбырашы, нəзік 
те жағымды үнді əнші бала мектептің үміт 
күткен белсенді оқушыларының бірі бол-
ды. Болайын деп тұрған қара домалақ 

ауыл баласы сурет өнеріне деген таудай 
талабымен де танылды. Мектепте шығып 
тұратын қабырға газетінде Əбіштің та-
лай-талай қолтаңбасы қалды.

- Кішкентай кезімде кəдімгі жанған 
ағаштан қалған көмірді қолыма алып 
көзіме түскен дүниенің нобайын айныт-
пай келтіріп, үйдің сыртына сурет сала 
береді екенмін. Үйдің шаруасымен айна-
лысып, бір уақытта далаға шыққан анам 
оны көріп, мені қуа жөнелетін. Ұрсатын. 
Енді жап-жақсы ақтап қойған үйдің сыртын 
қара күйе жасағанға кім ренжімейді дер-
сің. 6-сыныпта оқып жүрген кезімде Кеңес 
Одағының Батыры Мəншүк Мəметованың 
суретін салғаным ойымнан кетпейді. Сон-
дай күндер басымыздан өтті,-дейді Əбіш 
аға жылы жымиып қойып.

Өнерге ерекше құштар көңілді Əбіш 
аға қазіргі Тараз қаласындағы мəде-
ни-ағарту училищесін халық аспаптар ор-
кестрінің жетекшісі мамандығы бойынша 
бітіріп шықты. Бойында күш-жігері тасқын-
даған, ақылды, ойлы, өнері де толысқан 
азаматты туған ауданы жылы қарсы алды. 
Өзінің балалық, жастық шағы өткен Қара-
тоған ауылындағы клубтың меңгерушісі 
болып бекітіліп, өнердегі жолын бастап 

кетті. Əлі есінен кетпейді. Өз тұсындағы 
мəдениеті дамып, өнері өркендеп келе 
жатқан Нарынқол ауданы Қазақстан Ре-
спубликасының атынан Мəскеу қаласын-
да өткен Бүкілодақтық жетістіктер көрмесі-
не қатысқан екен. Бұл 1970 жыл болатын. 
Сонда Нарынқол ауданының мəдениеті 
мен өнеріне елеулі еңбегін сіңірген əйгілі 
музыкант Қойшыбай Тиязовтың басқа-
руындағы 80 адамдық оркестр өнерін 
көрсетті. Хоры бар, биі бар бұл концерттік 
бағдарламаға Қойшыбайдың жұбайы Зай-
да Тайшабарова да үлкен үлесін қосқан. 
Əбіш аға сол оркестрде контрабас аспа-
бында ойнады əрі əн айтып, халық шығар-
машылығының Бүкілодақтық І фестивалі-
нен лауреат атанып қайтты. 

- Əбіш ағаның жас кезінде дауы-

сы тым ерекше болды. Тау өзеніндей 
екпінді, əуезді үні көрермен қауымды 
жалт қарататын. Əсіресе, Біржансалдың                                                               
«Жоныпалды» атты əнін айтқан кезде 
жұрт өзгеше ықыласпен ұйып тыңдап 
қалушы еді. Қазір де саптан түскен жоқ. 
Ағамыздың арқасы бір қызса, отырған 
жерін желпінтіп тастайды,- дейді əңгіме-
ге араласқан белгілі өнер иесі, Бөлексаз 
ауылдық мəдениет үйінің директоры, Əбіш 
ағаның шəкірттерінің бірі Қызай Бейсенов.

- Сол Нарынқол өңірінде жүрген 
кезіңізде ерекше есте қалған жайттар бар 
ма? - деп тағы бір сұрақты көлденең тас- 
тадым.

- Бар. Неге болмасын. Мəскеуден 
келгеннен кейін көп ұзамай армия қа-
тарына шақырылып, Семей қаласының 
маңындағы Үшарал қаласына орналасқан 
арнаулы полктің құрамында азаматтық 
борышымды өтедім. Одан келе салған-
нан соң, Жамбыл ауылындағы мəдениет 
үйінің меңгерушісі болып жұмыс істедім. 
Сол шақта жастардың гитараға деген, 
вокалды аспаптар ансамбліне деген ықы-
лас-пейілдері ерекше болды-ғой. Соның 
əсері болар, Жамбыл ауылындағы мəде-
ниет үйінің жанынан «Эдельвейс» атты 

вокалды эстрадалық аспаптар ансамблін 
құрдым. Жетекшілік жасадым. Сол кезде 
Ескен Əбдірахманов, Нұрлан Мəлібеков, 
Нұрқияс Тұңғышбаев, əнші Хасен Ордаба-
ев, жүргізуші Бауыржан Қаптағаев, əнші, 
домбырашы Биғайша Медеуова, Бақытгүл 
Ноғайбаева, биші Айсұлу, Нестай секілді 
өнерлі жастар ансамбльдің құрамында 
болды. Айта кетпесек болмайды. Тура 
сол кезде Нарынқол аудандық мəдениет 
үйінің жанында «Көңіл ашар» атты эстра-
далық ансамбль жұмыс істеді. Ансамбльге 
арнайы оқу орнын бітірген білікті маман 
Бақытжан Текесбаев жетекшілік жасады. 
Қасымда отырған Қызай Бейсенов, одан 
бөлек Бақытжан Базарбаев, Ерлан Сəби-
тов, Ерлан Мəметалиев, Құралбек Бекмұ-
ханбетов, Бақберген Базарбаев тағы 

басқалар ансамбль құрамында өнерлерін 
көрсетті. Қайсы бір азаматтарымыз қазір 
арамызда жоқ. Көптеген саңлақ талантта-
рымыздан айырылып қалдық,-дейді Əбіш 
аға терең күрсініп қойып.

Əбіш аға сол бір еңбекке, өнер 
əлеміне бағытталған тынымсыз іс-əре-
кетпен жүрген кезінде Қақпақ ауылынан             
«Қызғалдақ» атты қыздардан құралған 
эстрадалық ансамбль құрыпты. Кейін-
гі толқын інілерінен шəкірттері ретінде 
Əбдіғани Бековтың, Əбділда Аташовтың 
есімдерін құрметпен атайды. Олар оқушы 
кезінен өнерге ынтық болған екен. Мек-
теп қабырғасында жүрген кездерінен-ақ 
ансамбль құрып, жұрттың көзіне түскен. 
Қазіргі таңда «Хантəңірі» болып аталған 
сол кездегі Нарынқол халық театрында 
режиссер болып еңбек еткен кезі Əбіш 
ағаның жүрегіне ұмытылмастай жазылып 
қалды десек, артық айтпағандық. 

- Театрды алғаш құрған режиссері 
Мақай Нұрқасов, айтулы ақын Еркін Ібіта-
нов, жұбайы Алтынкүл жеңгеміз, Төлеген 
Мұратбеков, Екен Əбділдаев, Сұлушаш 
Аршабаева, Нұрлыбек Нұрқайдаров, Тұр-
сынбек Тілемісов секілді өнерлі жандар-
дың еңбектері мен есімдері ешқашан ұмы-

тылмақ емес. Алдаберген Нұрбековтың 
тұсында театр жоғары кəсіби жолға түсті. 
Халық атағын алды. Одан кейін Жанұзақ 
Қырманшиев, Əбдіқалым Наймантаев ре-
жиссер болып елеулі еңбек етті. Сол ха-
лық театрының «Хантəңірі» деген атпен 
қайтадан ашылғанына шын жүрегіммен 
қуанып жүрмін. Бұл да болса Елбасымыз 
Н. Назарбаевтың Жарлығымен қайта қал-
пына келген Райымбек ауданының арқа-
сы, жақсылығы деп білемін,-дейді Əбіш 
аға шын көңілімен.

Біз сөз етіп отырған Əбіш Мейір-
манұлы 1986 жылы Тасашы ауылына 
қоныс аударды. Мұнда келгеннен кейін 
де қызу жұмысқа кірісіп кетті. Кеген ау-
данының, өңірдегі шаруашылықтардың 
түрлі-түрлі қажетті суреттері, безендіру 

жұмыстары Əбіш ағаның арқасына түсті. 
Бір сөзбен айтқанда, суретшілік өнері іске 
жарады. Ағаның қыл қаламынан шыққан 
табиғаттың төрт мезгілі туралы пейзажы 
жұрт назарын аударған екен. Оның екеуі 
Алматы қаласындағы «Арман» кинотеа-
трынан орын алыпты. Қазіргі тағдырынан 
хабарсыз. Əбіш аға зейнет демалысына 
шыққанға дейін Тасашы ауылдық мəдени-
ет үйінің директоры болып жемісті еңбек 
етті. Өнер саласындағы көп жылғы еңбегі 
еленіп «Қазақ мəдениетінің қайраткері» 
атанды.

- Бірінен кейін бірі ауысқан аудан 
əкімдеріне арнайы кіріп жүрдім. Сондағы 
бар бұйымтайым Тасашы ауылындағы 
мəдениет үйінің жайы еді. Қайта қалпына 
келген Кеген ауданына əкім болып жемісті, 
абыройлы еңбек етіп келе жатқан Талғат 
Байедилов ініме алғыстан басқа айта-
рым жоқ. Шын көңіліммен қуанып жүрмін. 
Көңілім де орнына түскендей. Ауылымыз- 
дағы мəдениет үйі заманға лайық күрделі 
жөндеуден өтіп, адам танымастай дəре-
жеге жетті. Жылы да жайлы, жаңғырған 
өнер ордасына ауылдық əкімдік, кітапхана 
орналасты. Ондағы мəдениет қызметкер-
лері жаңаша, жақсы көңілмен еңбек етеді 
деген ойдамын,-дейді Əбіш аға қуанышын 
жасырмай. Ағаларымыз шын мəнінде əлі 
де қатардан қалған жоқ. Былтырдан бері 
Қызай Бейсенов, Бақытжан Заманбеков, 
Əбділда Аташов секілді бірнеше шəкірт-
терімен ардагерлер ансамблін құрып, 
дайындықтарын жүргізіп жатыр. Аман-
дық болса, ауданның басшылығы қолдау 
көрсетіп жатса, Бөлексаздағы əжелер ан-
самблімен бірге ардагерлерден құрылған 
эстрадалық апсаптар ансамблінің өнерін, 
кең бағдарламалы концертін аудан жұрт-
шылығының назарына ұсынбақ. Бəрекел-
ді! Бұл шын көңілмен қолдайтын, қуана-
тын дүние.

Əбіш ағаның қара шаңырағындағы 
Майгүл Бөлекбаевадай асыл жарына да 
дəн риза көңілде болдық. Ашық-жарқын, 
кең пейіл, қонақжай қалпы, адамды жақын 
тартып алар бауырмал мінезі жанымызды 
жылыта, жадырата түсті. Өнерлі, өмірі 
өнегесіне ғана толы Əбіш аға мен Майгүл 
жеңгеміздің Ақботадай қыздары Тасашы 
орта мектебінің жанындағы инернаттың 
меңгерушісі болып еңбек етіп жүр. Жең-
геміз аймағына танымал белді кəсіпкер 
ана. Қос бəйтерек шаңырақтарындағы 
Нұрай, Димаш, Айару секілді немере-
лерінің əр аттаған қадамын, қуаныштарын 
қызықтап жүріп жатқан жайлары бар. Біз 
Əбіш ағамен болған бірнеше сағат уақы-
тымызға өкінгеміз жоқ. Əңгімешіл ағамыз- 
дан қос ауданның өнері мен мəдениеті 
жайында талай-талай сырларға қанықтық. 
Шежірелі тарихи дүниелерге сусындадық. 
Хантəңірі шыңы, туған табиғатымыз ту-
ралы естен кетпес əңгімелерге қанықтық. 
Амандық болса, алдағы жаз айында аға-
мыз дүниеге келген Хантəңірі шыңының 
етегіне, Жарқұлақ алтын кенінің өңіріне 
арнайы ат басын бұруға уəделестік. Осы-
ның бəрі жанымызды жадыратып жолға 
шықтық. Асыл ағамыз бен алтын жең-
геміздің қара шаңырақтары жақсылықтың 
күмбір де күмбір күйіне тола берсін! 

Қанат БІРЖАНСАЛ,
Тасашы ауылы.

Өркенді өлке

Мақ т а нышым -Же т і с уым !Жетісу-табиғатымен та-
лайды тамсандырған, көптеген 
ақын-жазушының əңгімесіне 
арқау болған, баурайы бақытқа, 
етегі құтқа толған мекен. Қанша-
ма əлемге танымал адамдар, 
беліне қару асынған батырлар, қаламынан жыр 
төгілген ақындар мен жазушылар осы Жетісудан 
шыққан жоқ па?! Соған қарағанда осы бір өлкеде 
бір құдірет бар-ау!

Бұл өлкенің Жетісу аталуы да тегін емес. 
Жетісу атын құрайтын 7 өзен туралы түрліше 
пікір бар. А.К.Гейнс бұлардың қатарын Лепсі, 
Басқан, Сарқан, Ақсу, Бүйен, Қаратал жəне Көк-
су өзендерін жатқызса, А.Влангали  Басқан, 
Сарқан өзендерінің орнына солтүстік-шығыстағы 
Аягөз оңтүстік-шығыстағы Іле  өзендерін атай-
ды.                                    В.В.Бартольдтың айтуынша, 
алғашқыда жергі- лікті халық Жетісу деп Іледен 
солтүстікке қарай созылған аймақты атаған, оған 
Лепсі, Басқан, Ақсу, Бүйен, Қызылағаш, Қаратал, 
Көксу өзендері енген. Сонымен қатар бұл киелі 
мекенде көрген адамның көзі тоярлықтай, əсем 

де                                                                  тылсым 
табиғатымен, ерекше көрінісімен əлемге танымал 
жерлер өте көп. Осындай ерекше жерлердің бірі 
де бірегейі ретінде алыстан мен мұндалап көрі-
нетін Тянь-Шань тауының ең биік нүктесі Хантəңірі 
тауын, Таңбалы тас пен Көлсай көлдерін сонымен 
қатар он екі миллион жылдан астам тарихы бар 
Шарын шатқалын айтсақ болады. Əрине, көкіре-
гімізді керіп тұрып айта алатын жерлер өте көп. 
Бірақ, олардың сұлулығын, табиғатын суреттеуге 
сөз жетпейді.

Жетісудың тағы бір ерекшелігі - мұнда ежелгі  
сақтар, ғұндар мен үйсіндер мекен еткен. Осы ай-
мақтан үйсіндерге жататын Қарғалы диадемасы, 
сақтарға тиесілі Жетісу михрабы табылған. Одан 
беріде Жетісуды 704-756 жылдары өмір сүрген 
Түргеш мемлекеті мекендеген. 1969 жылы дəл 
осы Жетісудан қасында 4000-нан астам алтын 

бұйым мен 26 түрлі таңбадан тұратын күміс та-
бақшасы бар «Алтын киімді» сақ ханзадасы та-
былған. Жетісу-тарихтың қайнар бұлағы.

Қаншама тарихқа куə болған мекен заман ағы-
мынан қалмай даму үстінде. Жетісу қазіргі таңда 
туристік орталық десем болады. Өзіміз айтып кет-
кен Шарын шатқалы мен Көлсай көліне таза ауа-
сымен дем алып, тынығып қайтуға, құзар шыңдар-
мен таласа өскен қарағай, қайың, талы мен 
аршасын, шатқалдағы қас шебер құйған мүсінін-
дей түрлі бейнелерді көру үшін сонау əлемнің 
түкпір-түкпірінен келетін адамдар саны қаншама! 
Соған орай жылдың қай мезгілінде болмасын 
үздіксіз жұмыс жасайтын демалыс орындары мен 
сауықтыру лагерьлері көптеп ашылуда. Тек қана 
туризм саласында ғана емес, Жетісу өңірі барлық 
жағынан дамып-көркею үстінде! Осыған мысал 
ретінде өзімнің туған ауылым-Нарынқол ауылын 

алсам болады. Нарынқол жайлы 
бірі білсе, бірі білмейді.

Нарынқол-айналасын тау 
қоршаған, Қазақстан Республи-
касының Қытаймен шекара-
лас тұсында орналасқан ауыл. 

Бұрын да аудан орталығы болған. Араға 21 жыл 
салып аудан мəртебесін қайтарып алып, бір екі 
жыл ішінде қала типтес ауылға айналған мекен. 
Нарынқол - дамыған ауыл, дами береді де. Сол 
секілді Жер Жəннаты саналған Жетісу да дами 
бермек.

Жер таппан жерге жетер Жетісуым
Күркілдек, Көксу, Лепсі, Іле, Шуым
Асқардың аспан сүйген сілекейін
Жан бар ма татпайтұғын, айтпайтұғын, - 

деп Ілияс атамыз жырлаған Жетісу жері   міне,   ос
ы!                                                                                                                                        

Аружан ОРМАНХАН, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті, Журналистика 
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БЕЙСПАЕВ Ерлан Орысбайұлы 1969-жылы Нарынқол ауылында дүниеге келген.1986 жылы қазіргі       
Б.Соқпақбаев атындағы мектеп-гимназиясын бітіріп, білімін Алматы машина жасау техникумы жəне Абай 
атындағы ұлттық педагогикалық университеттерінде шыңдаған. Қазіргі уақытта Алматы қаласы Қарасу 
ықшам ауданындағы N164 ЖББ мектепте ұлағатты ұстаз болып абыройлы қызмет етуде. Құдайдың берген 
үш ұл, бір қызын тəрбиелеп отырған асқартау əке. 

Ерлан Орысбайұлының шығармашылықтан да ауылы алыс емес. Қалам тербеп, өлең жазады. Газеттің 
кезекті нөміріне жерлесіміздің өлеңдер топтамасын жариялап, оқырмандар назарына ұсынып отырмыз.

КӨК БАРЫС
Өте шықты-ау, зымырап,
Болғандай кеше сияқты.
Шығарып салдық мінеки,
Сиырдай аша тұяқты.

Кім бар,кім жоқ ендігі,
Қайта айналып келгенше.
Хош аман бол, жануар…
Жыл боп қайта енгенше.

Ескі жылға өкпе жоқ,
Қарсы алдық биыл барысты!!!
Елімде заман тыныш боп,
Болсақ деймін табысты!!!

Осы жылды əр елде,
Жолбарысқа теңейді.
Ал,біздің ел, ежелден,
Көк барысқа теңейді.

Көбейіп саны “көк барыс,”
Шыңдарда мекен етсе екен.
Ел-жұрттан қалмай бір елі,
Жылымыз жақсы өтсе екен!

ҰЗАҚ  БАТЫР
 Ұзақ деген кім еді, 
Батыр туған ер еді.
 Еңіреп туған ел үшін,
 Перзенттердің бірі еді.
 Ойран салды орыстар, 
Ақ патшаның кезінде.
 Бас көтертпей қазақты,
 Өзі туған жерінде.
 Бүкіл елді аралап, 
Ер жігітті жинады. 
Қару бермей қолына,
 Жер қаздырып қинады.
 Осылай хабар жеткізді,
 Алыста жатқан Ұзаққа.
 "Өз қолыммен қалайша,
 Саламын деді тозаққа.
 Бала өлгенше шал өлсін… 
Бергізбеймін жастарды".
 Тұрғызып сапқа шалдарды,
 Осылай əлек бастады.
 Осылай деп ұрандап, 
Жар салды бүкіл Албанға!!!
 "Жер қазбаймыз, қару бер… 
Аттанамыз майданға". 
Мұны естіген ақ патша,
 Арыстандай ақырды.
 "Алып келгін алдыма, 
Ұзақ дейтін батырды".
 Албаннан шыққан Ұзақты,
 Жатқан жерден байлатты.
 Аяқ-қолын кісендеп,
 Қарақолға айдатты. 
Сол кеткеннен мол кетті,
 Өлтіріп оны жерлетті.
 Ұзақтай батыр ұлдарың, 
Намысты қолдан бермепті.

НАРЫНҚОЛ
Суық біздің Нарынқол, байқамасаң 
                                           тайғақ жол.
 Ашуланды Хантəңір, тоңып 
                                   қалма, абай бол!
 Хантəңірді бұлт басты, күңіренді 
                                             бар аймақ.
 Көшелерді қар басып, Нарынқолда 
                                            жол тайғақ.
 Тауда өскен ұландар, Хантəңірдей 
                                             қырандар.
 Бір-біріңе сеп болып, бір кəдеге 
                                            жараңдар. 
Ауа райы біз жақтың, ұқсамайды 
                                               еш жерге.
 Байқамасаң тоңасың, от салып 
                                      қой пештерге.
 Ең бастысы бұл емес, аман болсын 
                                            тұрғындар! 
Гүлдейді əлі Нарынқол, əрқашанда 
                                               алда бол.
 Нарынқол мен Байынқол, бір өзіңе 
                                              созам қол.

Сағынсам барып қайтамын, сен үшін 
                                 жыр да айтамын.
Қанша мұздап, тоңсам да, ыстықсың 
                                       сен, Нарынқол!
Сырғып аққан сынаптай, еркем 
                                  менің Байынқол!
 

ЖЕЛТОҚСАН!!!
Шықты бүгін алаңға, Ұландарым 
                                                 ұрандап. 
Суық күнге қарамай, рухы үшін 
                                          тұра алмай.
Он алтыншы желтоқсан, аязбен 
                                  қоса жел соққан.
 Жиылған қалың жастарға, қарумен 
                                  қоса су шашқан.

 Ұстап алып момынды, 
                      қылмыскердей сабады.
 Сойылменен басқа ұрып, қанын 
                                      судай ағызды. 
Өрімдей жас қыздарды
                                  етігімен тепкілеп,
 Айдалаға алып барып, 
                               білгендерін істеді.
 Бір жеңнен қатар қол шығып, 
                          бірікті ұл-қыз аянбай.
 Егемені үшін Алаштың, құрбаны 
                                    болып таластың. 
Қанша ұрып соқса да, ала 
                                       алмады рухын.
 Қайсар туған Қайраттай, тағдырын 
                                 қанша қиратты-ай. 
Түрмелерге тоғытып, байғұстарды 
                                              қинады-ай.
Батырлық қалған бабадан, жаңарды                      
                                   түлеп қайтадан.
 Ызғарлы суық Желтоқсан, бастан 
                                  қанша жел соққан.
 Дінмұхамедтей адал басшыны,  
                       Тəңірім бізге қоссыншы. 

АҚБҰЛАҚ
 
Армысың асқақ Ақбұлақ, 
 Сайыңда толған саққұлақ. 
Өзіңді аңсап жеттік қой,
 Сəйгүліктей шапқылап. 
Қырқа-қырқа сайларың,
 Үйреттік асау тайларын.
 Осында өткен бала күн,
 Шаңғы теуіп батты түн.
 Ақбұлақ пен Сасықбұлақ,
 Тастай суық мөлдір бұлақ.
Тұнығынан жұтайын,
Шөлімді бір қандырып.
Жүріңдер достар барайық,
Сырғанап асыр салайық.
 Биіктен төмен құлдилап,
 Лагерьден бірақ шығайық. 
Жып-жылы дейді Нарынқол,
Мұз болып жатыр Байынқол,
Заряд алып қайтайық,
Жиналғын достар, кеттік бол. 

ҰЛЫ  АҚЫНҒА!!!
 

Бүгін сенің туған күнің, ой бəле-ай!!!
 Тоқсан жасың қалады ма 
                                             тойланбай.
 Дүркіретіп өткізер ек, амал жоқ,

Карантиннің бізге қарсы болған-ай!
Болсын мейлі, бола берсін карантин, 
Бекер қарап отырмаймыз ойпырмай!
Көркем еңбек ұстаздары жиылып, 
Туған күнге кітап тартсақ сый қып-ай!
Бірі салар Ұлы ақынның бейнесін,
Енді бірі Қарасазын киесін.
Хан-Тəңірді кереметтей суреттеп,
Қолөнерді дайындаймыз реттеп.
Сый көрмей-ақ, өтіп кеттің өмірден,
Ұрпақтарға мəңгі қалып əндерің.
Ұмыта алмас халқың сенің 
                                           тым құрыса,
Шалкөде мен Сарыжайлауың 
                                                тұрғанда.
 Қарасазда тойыңның болары анық,
 Бұл тойға елі-жұртың боп жүр қанық.
 Сіз айтқандай ақындар өлгенменен,
Өлең жыр ешқашанда өлмейді анық.

ҚАЗАҚ  ДАЛАСЫ
Ел үшін, қасиетті туған жер үшін, 
Дайынсың ба, Азамат?
                                Сəйгүлікті тағала,
 Аттанайық дəл бүгін.
 Ойланба, бізде уақыт жоқ,
 Елірді дұшпандар көз тігіп.
 Астымен жер үсті байлығы,
 Сыйы еді Тəңірдің байырғы.
 Қан төгіп Бабалар қорғады,
 Найзаның ұшымен бұл жерді.
 Аманат қып қалдырды біз үшін,
 Қорғайтын дəл бүгін кез келді.
 Алтай менен Атыраудың арасы,
 Батырдың сен де бір баласы.
 Жер үшін төгілсін тамшы қан,
 Қымбат бізге қасиетті даласы.

БІЗ   АЛБАНБЫЗ!!!
Біз - Албанбыз!!! Таудан да биік 
                                            тарланбыз. 
Көрсек те көп қасірет, Жойылмай 
                                   аман қалғанбыз. 
Біз - Албанбыз!!! Алты 
                                        рудан құралған.
 Алты қанат,ақ үйлі… Жауына қарсы 
                                           тұра алған. 
Біз - Албанбыз!!! Тасқа біткен 
                                              қынадай…
 Алақан жайып ешкімнен, 
                            ешнəрсе де сұрамай. 
Біз - Албанбыз!!! Қызыл тілі 

                                               сайраған.
Қара өлеңді пір тұтып, Шарықпен 
                                   шыңдап қайраған.
Біз - Албанбыз!!! Алжан,Жарты,
                                           Қожбанбет.
Қасиетті Құрманның, Тілеуін 
                                      Алла қабыл ет. 
Біз - Албанбыз!!! Шүйке,Құсық,
                                                Аламан. 
Айт пенен Қоңырбөріктің, Ұрпағы 
                                     көптеп тараған. 
Біз - Албанбыз!!! Сары мен 
                                           Қызылбөрік.
 Қанатын кеңге жайған Есенаман,  
Тұтқа болған жеріне 
                                   Байсейіт бабам. 
Біз - Албанбыз!!! Есімхан 
                                           атақ берген.

 Еңбегі елі үшін сіңген нағыз, 
             Аса таяқ ұстаған Шоған абыз. 

БОЗТОРҒАЙ
Таң бозармай тұрғанда, 
Əнге салар шырылдап.
 Ал, біз болсақ жатамыз,
 Бүркеніп ап, пырылдап.
 Ұя салдым торғайға, 
Бірақ оған кірмейді.
 Көбейтем деп ұрпағын,
 Ескі ұясын жөндейді. 
Торғай екеш торғай да,
 Зікір айтып зарлайды.
 Бірін-бірі түртпектеп, 
Жаман іске бармайды.
 Біз секілді торғай да,
 Ырыздық жерден іздейді,
 Ерте тұрсаң ерінбей, 
Тəңір де сенен безбейді. 

ДОМБЫРА
Сорайған ұзын шанағы, 
Тоғыз перне Домбыра!!!
Ішегін тіліп теріден,
Тиегін салған Домбыра!!!
Қалқитып екі құлағын,
Бұралаған Домбыра!!!
Дүбірлі той-жиынға, 
Тіл бітірген Домбыра!!!
Құрманғазы, Динаның,
Күйін тартқан Домбыра!!!
Ақындар мен əншінің,
Жырын айтқан Домбыра!!!
Қазақтың кең даласын,
Күмбірлеткен Домбыра!!!
Бесіктегі баланы,
Күлімдеткен Домбыра!!!
Қанына біткен Қазақтың,
Ол əрине, Домбыра!!! 
Құлазыған көңілді,
Жұбатсын деймін Домбыра!!!

КҮЗ
Жып-жылы жазым, 
Аққу мен қазым, 
Сайран салған көлінде.

 Жапырағы түсіп, 
Қудай боп үсіп,
 Желменен ұшып көгімде.
 Көңілім жайсыз,
 Аспаным айсыз,
 Көрінер қыста төрімде.
 Əн салып жүрген, 
Ілесіп бізбен,
 Бұлбұлдың шықпай үні де.
 Далаға шықсаң, 
Сырласып ұқсаң,
 Жабырқатар түні де.
 Мезгіл ғой күздің, 
Неге үміт үздің,
 Жылуы бар күннің де. 
Қоңыр күз маған, 
Əніне салған,
 Самалы есіп, 
Құлағымның түбінде

ҚЫЗЫЛ  АЛМА
Ең алғаш Алматыға келген кезде,  
Алматының алмасы қызыл еді.
 Қызыл ерін сұлуды көрген кезде,
 Дүрсілдеп жүректерім қызып еді.
Алматының алмасы қызыл еді,
 Ағашы қатар-қатар тігіледі.
 Қыздармен алма жинап 
                                       асыр салған, 
Қайран бала-шағымыз қызық еді.
 Бүгінде сол баяғы қызыл алма,
 Жойылып көз алдымнан 
                                           елес болды.
 Басқалар бояп сатқан алмаларын,
 Бас салып баяғыдай жемес болды.
 Қып-қызыл Алматылық апорт алма,
 Өзіңді аңсадық-ау,арман бар ма? 
Жұмақтың бақшасындай 
                                          пісіп тұршы,
 Ақ көңіл,ақ пейілді адамдарға. 

ҚОСТӨБЕ 
Хантəңірдің етегінен орын тепкен,
Малға шүйгін керемет елді мекен.
Жол түсіп біздің жаққа келсең егер,
Қостөбедей ауылды көрмеу бекер. 
Қос емшектей шошайған екі төбе,
Екі елді, Текес суы қақ бөлуде.
Қытайлар бір емшектің сүтін емсе,
Екінші емшек сүтінен біз емуде.
Текестің екі жағы қалың орман,
Көнеден бір керемет аңыз қалған.
Шыңғысхан жорық жасап 
                                            хансуларға,
Мыңдаған өліктерден төбе қылған.
Бердібектің шыңы бар Хантəңірде,
Құдайым бере салған ол бір пенде.
Бердібек Қостөбеде бала кезден,
Ұйықтамай өлең жазған таң сəріде.
Жерімді айтып мен бүгін 
                                      шаттанамын,
Таң атса Қостөбеден аттанамын.
Аты аңызға айналған Бердібекке,
Музей ашып берсе деп даттанамын. 

ӨМІР - ӨЗЕН 
 Жалындап от боп жансақ та, 
 Салқыны түсер не түрлі.
 Қанша мықты болсақ та,
 Жастық өтер бір күні.
 Туласын теңіз толқыған,
 Арнасынан асқан ба?
 Дүркіреп дауыл соқса да,
 Досым сен бірақ жасқанба?
 Өмір өзен тоқтамай,
 Кедергісіз зулайды.
 Сынаптай сырғып ағысы,
 Бір орында тұрмайды.
 Туласын жүрек туласын!!!
 Жағаны толқын ұрмасын.
 Қай жерге барып тоқтайды,
 Бір Құдай білсін, құрдасым! 

Ерлан БЕЙСПАЕВ, 
Алматы қаласы.

Қанша мұздап, тоңсам да, ыстықсың сен, Нарынқол!
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Байқау

    Аудандық Хантəңірі газетінің ұжымы  аудан əкімінің орынбаса-
ры Нұрбол Сағатбекұлына нағашы əжесі 

Мысақожақызы Төтеннің 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады. 

«Ұлағатты мекен - ұлағатты ұстаз» қандай болуы керек?
Ақша әке мейірімінің орнын 

толтыра алмайды

Ұлағатты ұрпақ тəрбиелеуде 
қазір атқарылып жатқан жұмыстар, 
болашақта ұстаздар қауымының  ал-
дында тұрған  ауқымды мақсатты жұ-
мыстар, оларды қалай іске асыруға 
болады деген мақсатпен Райымбек, 
Кеген, Ұйғыр ауданы  ұстаздары ара-
сында «Ұлағатты мекен – ұлағатты 
ұстаз» қандай болуы керек?» тақы-
рыбында   күндік мұғалімдер бай-
қауы өтті.  Бұл байқауды «Ұлағатты 
ұрпақ» қоғамдық қайырымдылық 

қоры ұйымдастырған еді. Былты-
рғы жылы ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың 90 жылдығына орай, 
кадр тапшылығын жою мақсатында 
2021-2022 оқу жылы аралығында 
90 грант бөлінгеннен хабардар едік. 
Оның ішінде əр балаға жанашыр 
білім нəрімен сусындатқан ұстаз-
дарды ұмытпау үшін төл мереке-
лерінде  аталып өтілген еді. Кейбір 
мектептерде бағаны көтермелеп 
қана, нəтижесінде, ұлағатты ұрпақ 
тəрбиелеу жобасы бөлген грантқа ие 
болған студенттер жоғары оқу орны-
на түскенмен, жоғарғы оқу бағдарла-
масына ілесе, игере алмағандары 
аз болса да кездесуде. Бұл, жалпы 
қоғамның басты өзекті мəселесі. Сол 
себепті осыған қоғам болып атсалы-
сып,  проблеманы шешу жолдарын 
табу мақсатында үш аудан ұстазда-
рына конкурс жариялаған еді.  Жари-
ялаған  конкурс жобаның тақырыбы 
«Ұлағатты       мекен - ұлағатты ұс-
таз» қандай     болуы керек?  

Жалпы «Ұлағатты ұрпақ» тəр-
биелеу жобасы қандай мақсатта 
құрылғаны, қандай жұмыстар атқа-
рып жүргені жайлы азырақ тоқтала 
кетсек.  Ұлағатты ұрпақ жобасының 
6 бағыты бар. Жоба 2009-2021 жыл-
дар аралығында құрылған кезден 
біршама жұмыстар атқарып келеді. 

1. Рухани тəрбие
2. Білім
3. Өнер- еңбек
4. Қайырымдылық шарасы
5. Спорт
6. Қоғамдық жұмыстар.
Рухани тəрбие бойынша: Ба-

лабақшаларға қазақтың 30-дан аса 
мультфильмдері мен мектептерде 
тарихта көрсетілетін  фильмдер 
ұсынылды.  Жоба бастамасымен 
Сарыбастау, Абай, Нарынқол ауыл-
дарындағы мектептерде  «Өлкета-
ну» кабинеттері ашылды. Жазғы 
демалыс кезінде арнайы балалар 
лагері ашылып, онда 340 бала руха-
ни  тəрбие алды. Иманның алғашқы 
əліппесін үйренді. Тарихи тұлға-
ларды білді. Қолөнер үйренді, ру-
хани сауаттарын  ашу сабақтарын 
алды. «Қыз тəрбиесі – ел тəрбиесі» 
атты тағылымды кездесулер, аты 
аңызға айналған батыр  Бауыржан 
Момышұлының келіні Зейнеп Ахме-
товамен ауданның мектептерінде 
кездесулер өткен еді. 2019 жылы 
Солтүстік Қазақстан облысында 
демеушілер тарту арқылы рухани 
жиындар өткізетін қатымхана мен қа-
зақ тілі жəне салт-дəстүр орталығы 
ашылуына қолғабыс тигізетін қамқор 
болды.  Білім бойынша жоба баста-
уымен Райымбек ауданы бойынша 

Нарынқол  ауылында «Бүгінгі оқушы 
– ертеңгі білікті маман» атты тақы-
рыпта еңбек пəнін дəріптеу мақса-
тында облыстық деңгейде олимпиа-
да өтті. Оған 5 ауданнан  72 команда 
қатысты. Жүлде алған командаларға 
ақшалай сыйлықтар табыс етілді. 

«Бұлақ көрсең - көзін аш» 2009-
2021 ж.ж «Ұлағатты ұрпақ» жобасы 
1800-ден аса балаға  шəкіртақы, үздік 
30 мұғалімге сыйақы, 2009 жылдан 
бастап үздік 35 оқушы, 10 мұғалім 

Елордаға саяхатқа жолдама алды.  
2017 жылы 52 ұстаз    «Экспо - 2017» 
халықаралық көрмесіне саяхаттап 
қайтты.  Өнер – еңбек бағыты  бой-
ынша Кеген ауылында Ө.Жаңабаев 
атындағы орта мектебінде қыздарға 
арналған еңбек кабинеті, Шығыс Қа-
зақстан облысы Тарбағатай ауданы 
«Тоғас батыр» атындағы орта мек-
тепке қыздар мен ұлдарға арналған 
жəне лингофон кабинеті, Нарынқол 
ауылында Б. Соқпақбаев атындағы 
орта мектепте Соқпақбаевтың ана-
сының атымен қыздарға арналған 
кабинет, О.Жандосов атындағы орта 
мектепке М.Мақатаевтың анасының 
атымен робототехника кабинеті, Са-
рыбастау ауылында   С.Сауранбаев 
мектебінде робототехника, ұлдар, 
қыздарға арналған еңбек кабинеті 
ашылды. Сонымен мəдени-шара-
ларға, спорт жарыстарына қолдау 
көрсетіп жүргендер осы жоба ұй-
ымдастырушылары «Бабалар  ама-
наты»  атты танымдық жыр дастан 
байқауы  Сарыбастауда өткен. 
Астана қаласында №74 мектеп гим-
назиясы мен аудандағы 4 мектеп 
басшыларымен тəжірибе алмасу 
мақсатында меморандумға қол қой-
ылған еді. Мейірім жобасы бойынша 
аудандағы 80-ге жуық мүмкіндігі шек-
теулі сал ауруына шалдыққан бала-
лар қамқорлығына алынып,  мереке 
сайын оларды құттықтап отырады.

Сондай–ақ, Қарасаз ауылының 
ауруханасынан оңалту кабинеті 
ашылды.  «Бақытты отбасы» жобасы 
демеушілері қолдауымен                1 
отбасына 2 егіз ұл бала дүниеге 
келуіне себепші болды. Осындай 
қоғамға пайдалы өнеге істерімен ай-
налысып жүрген «Ұлағатты ұрпақ» 
тобы білім  саласындағы мұғалім-
дерге, мектепке, олардың жұмыста-
рында кетіп жатқан олқылықтарды 
жою, жаңашыл, білімді ұстаздардың 
еңбегін бағалау,   шығармашылық  
авторлық жобаларына  қолдау, білім 
саласын көтеруге үлес қосу үшін осы 
конкурсты жариялаған еді.  Аталған 
тақырыптағы байқауға қатысқан 
ұстаздар өздерінің  тұжырымдама-
ларын қорғады. Ұйғыр, Райымбек, 
Кеген аудандарынан 46 мұғалім қа-
тысқан еді. Байқауға қазылық етіп  
«Ұлағатты  ұрпақ» қоры ұйымдас- 
тырушылары  Есжанова Жансұлу 
Ержанқызы, Дуанқұлов Қажым 
Сəкенұлы,  Нұрəділқызы Əсем, со-
нымен қатар зейнеткер ұстаздар-
дан Қазақстан білім беру үздіктері, 
«Ы. Алтынсарин» төсбелгісі иегері 
Көмекбаева Сауле Баданбекқызы, 
Райымбек ауданының "Құрметті  аза-
маты", ҚР Президентінің наградасы 

мен "Абай-175 жыл" төсбелгісінің 
иегері Исембаева Союзхан Жылқы-
байқызы қазылық жасап, үш аудан 
ұстаздарының  ой –толғау тұжы-
рымдамаларын тыңдап, ой – бөлісіп, 
іс –тəжірибелеріне болашақта 
атқарылатын жұмыстарына бағыт- 
бағдар берілді. 

Алғаш мектеп қалыптасқаннан, 
ұстаздар қауымы пайда болғаннан 
грек ойшылдарының «педагог» де-
ген ұғымды « бала жетектеуші» деп 

түсіндірген еді. Рас, еңбек ет,  қанша-
ма ізбасарларын тəрбиелеген, олар-
дың жолын, ізін жалғастырып келе 
жатқан білімді, парасатты ұлағатты 
ұстаздар қаншама. Олар қашанда 
халқының, шəкірттерінің жүрегін-
де сақтаулы. Қазіргі таңда сондай 
ұстаздар жетерлік. Оларды мақтан 
тұтамыз. Жоба қатысушылары жал-
пы ұстаздар қауымы атынан өз ойла-
рын ортаға салды.  Шешу жолдары, 
ұлттық тəрбие, салт-дəстүр,  кəсіптік 
бағдарға төменгі сыныптан – ақ бей-
імделу, əлемдік білім деңгейінен 
қалмау жолдары жайлы авторлық 
бағдарлама, жобаларын ұсынып, 
білім сапасын көтеруге үлес  қосу 
жолдары жайлы ойларын айтқан 
еді. Ұлағатты ұрпақтың үніне үн қо-
сып, болашақ  үшін еңбек етіп жүр-
ген ұстаздарға шығармашылық та-
быс тілейміз. Үш аудан ұстаздарын 
саралай келе 7  мұғалімге ұсынған 
тақырыптағы жобаларын, авторлық 
оқулықтарын, бағдарламаларын 
қорғап, жүзеге асыру  үшін «Ұлағат-
ты ұрпақ» ұжымынан қамқорлық, 
қолдау жасалынатыны жайлы əдіс- 
темелік көмектер берілетіні атап көр-
сетіліп, қатысқан барлық  ұстаздарға 
«Алғыс хат» беріліп, шығармашылық  
табысқа жетуіне тілек білдірілді.  
46 ұстаздың арасынан топ жарып 
шыққан 6 ұстазға үш ауданнан ре-
спубликалық байқауға шешуші ке-
зеңге жолдама берілді. Кеген ауда-
нынан Қуанышбекқызы Іңкəр «Кеңес 
Нұрпейісов» атындағы орта мектеп 
мұғалімі «Туған жер Атамекен» жо-
басы, Хасенова Айгерім «Айтжан 
Түркебаев» атындағы орта мектеп 
мұғалімі «Кəсіптік бағдар-маман-
дықты таңдау» жобасы,  Райымбек 
ауданынан  Қожабекова Рая Қай-
нар орта мектебінің мұғалімі «Асыл 
мұра», «Таным» бағдарламасы жо-
басы, Сауранбаев атындағы орта 
мектеп мұғалімі «Ұлағатты мектеп 
қалыптастыру» тұжырымдамасы 
бойынша Қонақбаев Жандос, Ұйғыр 
ауданынан Ахметова Умида «Үштік 
Одақ» жобасы бойынша. Жалпы бұл 
байқаудың мақсаты - Республика 
көлемінде білім сапасын, ұлағатты  
ұстаздардың беделін көтеру, ұлағат-
ты мектептердің керегесі кең, еңсесі 
биік, ұшқан ұясы білім нəрімен су-
сындатқан ұстаздарды құрметтейтін 
жаңа заман жанашырлары ұрпақта-
рын тəрбиелеу деген мақсаттан 
туындаған еді. 

Союзхан ИСЕМБАЕВА,
Райымбек ауданының

Құрметті азаматы,
Қайнар  ауылы.

Адам. Қоғам. Заң
Алимент əке болмайды дегенді жиі 

айтамыз. Шынында, ақшаның көме-
гімен əке мейірімінің орнын толтыру 
мүмкін емес. Дегенмен, ай сайын бала-
ларының оқуына, күнделікті қажеттілігі-
не кететін қаржыны бөліп тұру ер- аза-
маттардың міндеті.

Неке бұзылғанымен, азаматтар ба-

лаларының алдындағы жауаптылығын 
ешқашан ұмытпауы тиіс. Өкінішке 
орай, біздегі жағдай мүлде басқаша. 
Бүгінде өз баласына алимент төлеуден 
жалтарып жүрген əкелер баршылық. 
Тұрғылықты мекенжайын жасырып, 
нақты айлығын көрсетпеу үшін небір 
құйтырқылыққа баратын азаматтардың 
оғаш əрекетіне таңқалатын кездеріміз 
көп.

Осының салдарынан балаларға 
алимент өндіру өткір əлеу- меттік мəсе-
лелердің бірі болып отыр. «Неке (ер-
лі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 
кодекстің 138-бабына сəйкес, ата-а-
налар өздерінің кəмелетке толмаған 
балаларын асырап-бағуға міндетті. 
Кəмелетке толмаған балаларды күтіп-
бағу тəртібі мен нысанасын ата-аналар 
дербес айқындайды. Жауаптылықтан 
қашпайтын жандар баланың қажеттілі-
гіне кететін қаржыны ақылдаса отырып 
шешіп, отбасылық мəселеге өзге жұрт-
ты араластырмайды. Бұлай болмаған 
жағдайда алимент өндіру мəселесі сот 

арқылы шешіледі. Сот орындаушының 
өндірісіндегі істердің басым бөлігін осы 
алимент өндіру бойынша сот шешім-
дері құрайды.

Қазіргі уақытта ажырасқан отба-
сылардағы балаларға қамқорлық тек 
аналардың мойнына түсіп отыр. Ал, 
əкелер өздерінің тікелей міндеттерінен 

бас тартып, қашуға тырысады. Бұл-əке-
лерді жосықсыз алимент төлемеушілер 
қатарына қосады.

Қазақстанда алимент төлеудің бел-
гілі бір тəсілдері мен тəртібі бар. Қолда-
ныстағы заңнама ерікті жəне мəжбүр-
лі тəртіптерді көздейді. Соңғысы сот 
немесе сот бұйрығы арқылы, ал ерікті 
тараптар жасасқан келісім арқылы 
анықталады. Алимент төлеу туралы 
жасалған ерікті келісімді мəжбүрлі түр-
де орындауға жол берілмейтінін атап 
өткен жөн.

Кодекстің 157-бабында алимент 
төлеуге міндетті адам мен оны алушы 
арасында, ал алимент төлеуге міндет-
ті адам немесе алимент алушы əре-
кетке қабілетсіз болған жағдайда осы 
адамдардың заңды өкілдері арасында 
алимент төлеу туралы келісім жасасу 
көзделген.

Т. АБЕКОВ, 
аудан прокуратурасының аға 

прокуроры.

Текес ауылының тұрғыны болған 
аяулы жар, жүзінен мейірімнің 
нұры төгілген асыл ана Рысжан                
ҚАБДЫЛДАҚЫЗЫН   сағынышпен 
еске аламыз. Осыдан бес жыл бұрын 
қаңтар айының 16-сы күні анамыз 
тұңғиығы таусылмайтын мəңгілік 

сағынышымызға айналған болатын. 
Анамыздың əр жылы сөзі, жымиған 
күлкісі, ыстық бейнесі, жарқын дида-
ры əлі сол қалпында көз алдымызда 
тұр. Ешқашан да ұмытылмайды. 
Анамыздың жатқан жері жайлы, има-
ны жолдас болып, жаны Жəннаттың 
төрінде болғай. Ендігі тілегіміз сол.  

Адам мәңгі жүрмейді 
                                бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдыр 
                             басқа салғанға.
Көзімізге әлі де жас келеді,
Ана, өзіңді сағынып, 
                                еске алғанда!

Еске алушылар: жолда-
сы Әбіш, балалары-келіндері 
Сержан-Назира, Жасан-Бота, 
бауырлары Нүсіпқан-Ұлжан, 
Руслан-Перизат, күйеубалала-
ры- қыздары Ерғанат-Айгүл, Ер-
мек-Назгүл, Марлен-Қарлығаш, 
Рашид-Сандуғаш, Азамат-Толқын, 
Болат-Нұргүл.

    Аудандық Хантəңірі газетінің ұжымы осы мекеменің жауапты 
хатшысы Дастан ҚАСЕНҰЛЫНА жəне туған-туыстарына əжесі    
                              БӨЛЕГЕНОВА Ілімханның 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады. 
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Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция  

көзқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 

қайтарылмайды және оған  жауап  

берілмейді.  Жарнама мен 

хабарландырудың мазмұны мен 

мәтіні, суреттеріне жарнама 

беруші жауапты.

  Нарынқол ауылы, 
Б.Соқпақбаев көшесі, 20/1, 
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 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 

Газет айына төрт рет шығады. 
Бағасы келісімді.
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Қ ұттықта ймыз !ПЕШТІ ҚОЛДАНҒАН КЕЗДЕГІ 
ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Сарыжаз ауылының тұрғы-
ны, Ақбейіт бастауыш мектебінің 
меңгерушісі СУПИЕВА Жұмабике 
Бағытқызын қаңтар айының 14-жұл-
дызында 55 жасқа толған туған 
күнімен құттықтаймыз. Сіз талантты, 
өз мамандығын жете меңгерген, қыз-

меттестері алдында ерекше беделге 
ие болған жансыз. Игі істеріңіздің қа-
шанда оңға басуына, əр қадамыңы-
здың қарымды болуына, ел-қоғам 
алдында абыройыңыздың арта бе-
руіне тілектестік білдіреміз. Сонымен 
қатар, өнегелі еңбегіңізбен, тынды-
рымды ісіңізбен жəне қарапайым да 
парасатты мінезіңізбен үлкен абы-
рой-беделге ие болған ұжымымыз- 
дың тəжірибелі, үздік маманысыз. 
Əрдайым еңбегіңіз жана берсін, жаңа 
биік жетістік шыңдарына көтеріле 
беріңіз. Ортаңызға сыйлы, еңбекте 
абыройлы қалпыңызда əлі де талай 
жылдар қатар қызмет етуді жазсын. 
Отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын!

Жыл сайын қуанышқа бөленіңіз,
Бақытқа отбасылық кенеліңіз!
Жұмыста еңбегіңіз бағаланып,
Ел-жұртқа қадірлі боп еленіңіз!

Құттықтаушылар: Ақбейіт 
бастауыш мектебінің ұжымы.

Ақбейіт бастауыш мектебінің 
қызметкері, қадірлі əріптесіміз 
Марғұлан Нұрəділұлын 40 жастың  
қырқасына шыққан туған күнімен құт-
тықтаймыз. 

Құрметті БЕЙСЕНБИНОВ 
Марғұлан  Нұрəділұлы! Сізді төл 
мерекеңізбен құттықтай отырып, 
деніңізге саулық, отбасыңызға аман-

дық, жұмысыңызға табыс тілейміз. 
Əр күніңіз тек жақсылықтарға толы 
болсын. Шаңырағыңыз берекелі, 
өміріңіз мерекелі болғай. Туған 
күніңізге орай əріптестеріңіздің ақ 
көңілінен шыққан құттықтаулары 
мен жылы лебіз-тілектерін қабыл 
алыңыз. Осы айтулы сəтте Сізге  ке-
лешекте алға қойған үлкен мақсат-
тарыңызға сүрінбей жете беруіңізге 
тілектеспіз. Өмірде бақытты, ұжымда 
беделді, дос-жолдастарыңызға қадір-
лі де сыйлы болып, абыройыңыз ар-
тып, беделіңіз биіктей берсін!

Шад - шадыман көңілің 
                                  ортаймасын,
Қиындығы өмірдің 
                                байқалмасын.
Аман болып отбасың, 
                                     ошақ қасың,
Шаңырақтың шаттығы 
                                шайқалмасын.         
Құттықтаушылар: Ақбейіт 

бастауыш мектебінің ұжымы. 

Тегістік ауылының тұрғыны, 
асқартау əке, асыл жар ОСПАНҰЛЫ 
Ерғанат қаңтар айының 15 - күні 
қырықтың қырқасына шығып отыр.         
40 жастың бағында Қыдыр қо-
нып, Бақ дарып отырған жандарға 
өмірдің тек қана жақсылығын тілей-
міз. Қуанышқа толы жақсы күндер-
де ағайынның ортасында сыйлы 
болып, аман-есен жүре бер. Денің 

сау болсын, аспаның ашық болсын. 
Өмір деген үлкен белестің тайғақ 
жерінен таймай, сулы жерінен бат-
пай, отты жеріне жанбай, соқпағына 
соқтықпай, көздеген арман-мұрат-
тарыңа жете беруіңе тілектеспіз. 
Шаңырағыңа құт-береке, бейбіт күн-
нің арайлы шуағы мейлінше төгіле 
түссін. Отбасыңа амандық, денiңе 
саулық, ұзақ ғұмыр тiлеймiз.

Жетегінде арманменен 
                                       үміттің, 
Шыққан жасың қырқасына 
                                  қырықтың.
Құтты болсын келген 
                             жасың осынау, 
Алсын дәйім құшағына 
                                       күліп күн. 
Құттықтаушылар: қайын- 

атасы Әбіш, қайынағасы Сержан-       
Назира, бажалары-қайынəпкелері 
Ермек-Назгүл, Марлен-Қарлығаш, 
Рашид-Сандуғаш, Азамат-Толқын, 
Болат-Нұргүл, балдызы Жасан- 
Бота.

Текес жəне Қайнар дəрігерлік амбулаторияларында акушер-
ка болып қызмет атқарып келе жатқан Жанна БАЙМҰҚАНОВА мен             
Гулжана ЫНТЫБАЕВА 40 жасқа толып отыр. Қос əріптесімізді жаңа 
жылмен жарыса келген қуаныштарымен құттықтаймыз. Өмір жастары 
ұзақ, денсаулықтары зор болып, өмір есігін жаңа ашқан жас нəресте-
лердің кіндікшешелері атана беруіне, денсаулық сақтау саласында 
халыққа қалтқысыз қызмет көрсетіп, мамандықтарында жинақтаған 
тəжірибелері арқылы абыройға бөлене беруіне тілектеспіз!

       
 Еншісі, жөні бөлек бағаланар,

        Құтты болсын, 40 жас қамал алар,
        Ашық болып әрқашан аспандарың,

       100 жастың да басыңдар баспалдағын.

Ыстық ықыласпен: аудандық емхана гинекологтары жəне 
барлық участок акушеркалары.

Сарыжаз ауылының тұрғыны, 
қазіргі таңда Ақбейіт бастауыш мек-
тебінде мұғалім болып қызмет атқа-
рып жүрген ТҰРСЫНБЕК Аяулым  
Бақытқызы  20 жасқа толды. Əріп-
тесімізді осынау қуанышымен шын 
жүректен құттықтаймыз. Ұзақ өмір, 
зор денсаулық иесі атанып, шəкірт 
тəрбиелеу жолында ұстаздық атты 

ұлағатты мамандыққа дақ түсірмей, 
абырой биігінен көрінуіне, əріпте-
стері мен шəкірттерінің құрметі-
не бөлене беруіне шын жүректен 
тілектестігімізді білдіреміз. Қызыққа 
құштар, сұлулыққа іңкəр жастық 
шақтың жалауын жықпай, жылуын 
мəңгі жоғалтпай, ақ махаббат пен 
таза достықтың адалдығына сүй-
еніп, еңбектің жемісі мен жеңісіне 
кенеліп, мақсат-мұратыңызға мүдір-
мей, армандарыңызға адаспай 
жетуіңізді тілейміз.Көңіліңіз көктем 
гүліндей кіршіксіз, өміріңіз өлең 
жолдарындай мінсіз болсын!          

Құтты болсын бүгінгі 
                                   қуанышың,
Еңбек еткін еліңнің 
                                 ұланы үшін.
Білім менен тәрбие 
                                   жолындағы,
Жас буынға болсыншы 
                                       нұр әр ісің.
Зор құрметпен: Ақбейіт 

бастауыш мектебінің ұжымы.

Су тасқыны негізінен жиі немесе ұзақ жауған жаңбырдан, 
қар мен мұздардың тез еруінен, жағалаулар су қоймалары мен 
бөгендерді судың бұзып кету жағдайларынан, табиғи жəне жеке 
адамдардың кінəсінен де туындап жатады.  

Су басу қауіпі туралы хабарды естігенде:
–  электр, газ құралдарын, пештегі отты сөндіріңіз;
–  азық-түлік, ақша, құжаттарыңызды жинастырып алып, 

киініңіз;
–  үй жануарларын босатып жіберіңіз;
–  жақын көршілерге хабар беріңіз;
–  жергілікті төтенше жағдайлар жөніндегі ұйымдар 

нұсқаған орынға жетіңіз;
–  үй астына, т.б төмен орналасқан ғимараттарға жасы-

рынуға болмайды, керісінше жоғарғы қатарға, шатырға шығу ке-
рек.

Құрметті аудан тұрғындары! Су тасқынын болдырмау үшін 
алдын алу шараларын орындайық!

Думан НҰРСАПАЕВ,
аудандық ТЖБ бас маманы,

 азаматтық қорғау капитаны.

ТЖБ хабарлайды

Су тасқыны кезіндегі қауіпсіздік

Тұрғындар назарына!

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР!
Құрметті аудан тұрғындары!!!
Бүгінгі таңда нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мытудың шеңберінде білім беру ұйымдарының түлектеріне жұмыспен қамтуға 
жəрдемдесудің төмендегі  шаралары қолданылады.

«Алғашқы жұмыс орны» жобасы:
Жастардың еңбек нарығында бəсекеге қабілеттілігін арттыру жəне олар-

ды қажетті еңбек дағдылары мен бірінші жұмыс орнында бейімдеуді қамта-
масыз ету мақсатында жұмыспен қамту орталықтары жұмыссыз жастарды 
алғашқы жұмыс орнына жұмысқа орналастыруды ұйымдастырады.

«Алғашқы жұмыс орны» жобасы бойынша жұмыспен қамтуды ұйымдас- 
тыру бірінші рет жұмыс іздеп жүрген түлектерге (оның ішінде ЖОО түлектері-
не), жұмыс іздеушілерге, жұмыссыздарға, жұмыспен қамту орталығына тіркел-
геніне қарамастан, жиырма тоғыз жастан аспаған жастар, оның ішінде NEET 
санаттары,  жұмыс тəжірибесі жоқтар  қатарынан жүзеге асырылады.

Алғаш рет жұмыс іздеп жүрген түлектердің «Алғашқы жұмыс орны» жо-
басы бойынша жұмысқа орналасу кəсіптік білім туралы дипломда көрсетілген 
немесе білім беру профиліндегі ұқсас мамандыққа (кəсіпке) сəйкес жүзеге 
асырылады.

«Алғашқы жұмыс орны» жобасы бойынша жұмыс беруші жұмыспен қамту 
орталығымен келісім негізінде Еңбек бағдарламасына қатысушыны кемінде 
24 ай мерзімге тұрақты жұмысқа орналастырады, ал жұмыспен қамту орта-
лығы жалақыны 1 жылға субсидиялайды, жұмыс жылы.

Жергілікті бюджеттен ай сайынғы субсидия мөлшері 20 айлық есептік 
көрсеткішті құрайды (салықтарды, міндетті əлеуметтік аударымдарды, пай-
даланылмаған демалыс үшін өтемақыны жəне банктік қызметтерді қосқанда), 
экологиялық төлемдер үшін төлемдерді қоспағанда.

«Алғашқы жұмыс орны» жобасына қатысу үшін өтініш беруші тұрғылықты 
жері бойынша Жұмыспен қамту орталығына өтінішпен жүгінуі керек. Өтінішке 
мынадай құжаттардың көшірмелері қоса беріледі:

1. Жеке басын куəландыратын құжат;
2.Білім туралы құжат (бар болса).
Қосымша ақпаратты 8(72779) 2-18-43, 2-20-32 телефондары арқылы біле 

аласыздар. Біздің мекен жайымыз: Нарынқол ауылы, Абай көшесі №100.
 

Райымбек ауданының Жұмыспен қамту орталығы.

Газетіміздің 1 қаңтар 2022 жылғы бірінші санындағы 
6-7 беттерде жарияланған аудан жəне ауыл əкімдерінің 
халық алдындағы есепті кездесулерінің уақыты елдегі 
орын алған жағдайға байланысты өзгеретіндігін хабар-
лаймыз. Алдағы уақытта есепті кездесулердің нақты      
кестесі жарияланатын болады.  

Əдетте, күн суытып, жылыту 
маусымы басталған кезде электр 
жылыту құралдары мен пештердің 
ақаулығы немесе оларды орнату 
жəне пайдаланудағы өрт қауіпсіздігі 
ережелерін бұзушылық салдарынан 
орын алатын өрттердің саны күрт 
өседі.

Тілсіз жаудың алдын аламын 
десеңіз, келесі қауіпсіздік қағидала-
рын сақтаңыздар. Жылу беру мау-
сымы басталар алдында пештер тек-
серіліп, жөнделуі керек. Жарамсыз 
пештер мен басқа от жағу құралдары 
пайдалануға жіберілмейді, жекемен-
шік үйлерде жылыту кезеңінің алдын-
да жəне үш ай сайын түтіндіктер мен 
мұржаларды күйеден тазарту қажет.

Пештің алдындағы еденге 
көлемі 50х70 см темір қаңылтыр 
қағылмаған жағдайда, пешті пайда-
лануға болмайды. Пешті қатты қыз- 
дыруға жəне қатты отынмен жағы-
латын пештерді жағу үшін бензин, 
керосин, басқа да тез жанатын сұй-
ықтықтарды пайдалануға болмайды. 

Пеште от жағу кезінде тыйым 
салынады:

- от жанып жатқан пешті қарау-
сыз қалдыруға, сонымен қатар кіш-
кентай балаларға қарауға тапсыруға;

- отынды, басқа жанғыш заттар 
мен материалдарды оттық алдын-
дағы қаңылтырға қоюға;

- пешті шамадан тыс қыздыруға 
жол берілмейді.

Егер сіз электр жылыту пешін 
пайдалансаңыз, мына қағидаларды 
білуіңіз қажет:

- Электр жылытқыштар тек за-
уытта жасалған болуы қажет.

- Электр жылытқыштарды 
жанғыш заттармен жабуға, олардың 

үстіне кір кептіруге болмайды. 
- Қосылған құралдарды үнемі 

бақылау қажет, үйден кеткен кезде 
оларды міндетті түрде өшіру керек.

- Уақытша металл пештерді 
орнатқанда келесі өрт қауіпсіздігі та-
лаптары толық орнатылғанына көз 
жеткізіңіз.

- Металл пештердің аяқтарының 
ұзындығы 0,2 м. аз болмау керек. 

- Пештің астындағы жанғыш 
едендер саз балшықпен жапсы-
рылған кірпіш қатарымен немесе 
үстіне болат қаңылтырмен жабылған 
қалыңдығы 12 см, асбест қатты қаға-
зымен оқшаулануы керек. 

Металл пештері ағаш 
құрылымдар мен  жиһаздан 1 м, 
жанудан қорғалған құрылымдар-
дан    0,7 м. қашықтықта орнатуыңыз         
керек.

Пеш жағумен байланысты өрт-
тердің себептері, мұржада жинала-
тын күйенің жануынан қабырғалары-
ның қызуы нəтижесінде мұржаның 
кірпіш қалауында пайда болатын 
жарықтар болып табылады. 

Айтылған ережелер жеңіл жəне 
оңай іске асырылады. Осыларды 
бұлжытпай орындау Сіздің үйіңізді 
өрттен, жанұяңыз бен туысқанда-
рыңыздың жəне жақын адамдар- 
ыңыздың өмірі мен денсаулығын 
сақтайды.

Орын алған Төтенше жағдайлар 
мен оқиғалар кезінде «101», «102» 
телефондарына хабарласуыңызды 
сұраймыз.

Арсен МӘЖЕН, 
"Сарыжаз ауылдық округі 

əкімі аппараты" мемлекеттік 
мекемесі əкімінің 

орынбасары. 


