
Осы айтулы күні аудан әкімі Асқарбек 
Есжанов аудандағы бірқатар мектептердегі 
алғашқы қоңырау салтанатына қатысып, 
ұстаздар мен оқушыларды білім күнімен 
құттықтады. Аудан басшысы алдымен Әл-
Фараби атындағы №201 мектеп-лицейге 
барды. Қазақ даласынан шыққан тұңғыш 
ғұламаның атын иеленген білім ордасының 
осы уақытқа дейінгі жеткен жетістігі көп. 

Отыз бес жылдық тарихы бар атал-
ған мектептің ұжымы білікті, тәжірибелі 
әрі жоғары санатты педагог мамандар-
дан жасақталған. Барлығы да талап шыл, 
жаңашыл. Білімнен бөлек, жалпы адам-
заттық, ұлттық құндылықтарды дәріптеп, 
жас ұрпақтың бойынан отаншылдық сезі-
мін, ұлттық рухын оятуды басты бағдар 
еткен. 

Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы, 
бұл мектептің оқушылары да облыстық, 
рес публикалық білім бәйгелерінде оза 
шауып, ауданымыздың абыройын ас қақ-
татып келеді. 

Мектеп ұжымының ты ным сыз еңбегінің 
нәтижесінде білім ордасы бірнеше жылдан 
бері «Білім бәй те регі», «Білім шыңы», 
«Білімнің биік тұғыры», «Үздік ұйым», 
«Табысты мек теп», «Үздік жаңашыл мек-
теп», «Үздік инова циялық мектеп», «Ең 
үздік ауыл мектебі» номинацияларын ие-
ле ніп келе жатыр. Мектеп-лицей алғаш қы-

лардың бірі болып Назарбаев Зияткерлік 
мектептерінің тәжірибесін орта мектеп 
жағдайына бейімдеп, оны аудан, облыс кө-
леміндегі әріптестеріне насихаттап келеді. 

Қазірде мектепте «Шаңырақ» оқушы-
лар қауымдастығы жұмыс істейді. «Шаңы-
раққа» есімдері елге белгілі әр саланың 
озық мамандары қонақ болып келіп, оқу-
шылармен кездеседі, оларға ақыл-кеңес 
береді, болашақтарына бағыт-бағдар 
көрсетеді. Сондай-ақ «Қазақтың 100 әні» 
жобасы да – жас ұрпаққа ұлттық өнерімізді 
насихаттаудың тиімді әдісі. Сонымен бірге 
жүзеге асқан «READX»,   «Kitap», «QRki-
tap» жобаларын да атап кетуге болады. 

Мектеп ауласында өткен салтанатты 
жиын «Мұрагер» сыныбының домбы-
рашыларының өнерімен ашылды. Биыл-
ғы жаңа оқу жылында аталған мектептің 
табалдырығын барлығы 928 оқушы 
аттады. Соның ішінде 82 бала бірінші 
сыныпқа және 76 бала мектеп алды даяр-
лық тобына қабылданды. 

Айта кеткен жөн, былтырғы оқу 
жылының қорытындысымен мектеп 
бітірген 39 оқушы түгел ҰБТ-ға қатысып, 
34 оқушы мемлекеттік грант иегері 
атанса, 5 оқушы ақылы негізде жоғары 
оқу орындарына түсті. Түлектердің 3-уі 
«Алтын белгі» иеленсе, 3-уі «Үздік» болды. 

– Бүгін – барлығымыз үшін ерекше күн. 
Адам өмірінің маңызды бөлігі ретінде есте 
қалатын жан толқытар осы бір жарқын 
сәтті барлығымыз да басымыздан өткіздік. 
Мектеп – білім алатын мекеме ғана емес, 
адамзаттың ақыл-ойын толықтырып, мінез-
құлқын дұрыс бағытта қалыптастыратын 
қасиетті де қастерлі шеберхана. Сол 
шеберхананың қабырғасын қалап, қадірін 
арттырып жүрген ұстаздар қауымы сіздер-
дің есімдеріңіз бен еңбектеріңіз қандай 
құрметке де лайық. 
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Алғашқы қоңырау

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-жоМАрТ ТоҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА жоЛДАУЫ

ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ. БІрТҰТАС ҰЛТ. БЕрЕКЕЛІ ҚоҒАМ

Құрметті отандастар!
Қадірлі депутаттар және 

Үкімет мүшелері!

Қазақстан Республикасы Конститу ция сы-
ның 59-шы бабына сәйкес, VII шақыры лым-
дағы Парламенттің үшінші сессиясын ашық деп 
жариялаймын. 

Құрметті депутаттар!

Баршаңызды Парламенттің кезекті сессия-
сының ашылуымен құттықтаймын!

Биыл біз жаңа кезеңге қадам бастық.
Халқымыз жалпыұлттық референдумда 

саяси жаңғыру бағдарын қолдады.
Конституциялық реформа Жаңа, Әділетті 

Қазақстанды құру жолындағы аса маңызды 
қадам болды.  

Еліміздегі саяси жаңғыру енді экономикалық 
өзгерістерге ұласуға тиіс.   

Біз «Азамат – бизнес – мемлекет» ара сын-
дағы қатынасты түбегейлі өзгертеміз.        

Мемлекет, ең алдымен, бәріне бірдей мүм-
кіндік беріп, әділдік орнатады. 

Қоғам игілігіне арналған қызмет деңгейі жо-
ғары болуына кепілдік береді.

Әлеуметтік жағынан әлсіз топтағы азамат-
тарға қолдау көрсетеміз.

Мүмкіндігі шектеулі жандарға да көмек-
тесеміз. Президент жанындағы Омбудсмен 
тағайындалады.   

Мемлекет экономикалық еркіндікті қол дайды. 
Бірақ халықты нарық тұрақсыздығының 

ықпалынан барынша қорғайды.
Шағын және орта бизнесті мейлінше дамы-

тады.
Енді реформалардың нақты бағдарларына 

тоқталайын.    
 
БІРІНШІ БАҒДАР. ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

САЯСАТ.

Біз экономикамызда қордаланған мәселе-
лерді жақсы білеміз.

Мысалы, шикізатқа әлі де тәуелдіміз. 
Еңбек өнімділігі төмен, инновация жет кіліксіз.
Ұлттық табыстың игілігін жұрттың бәрі бір дей 

көріп отырған жоқ.
Әрине, мұның барлығы – күрделі мәсе ле лер. 

Бірақ оны шешудің нақты жолдары бар.
Атап айтсақ, бұл – макроэкономикалық 

тұрақ тылықты қамтамасыз ету, экономиканы 
әртараптандыру және  цифрландыру.

Сондай-ақ шағын және орта бизнес пен адам 
капиталын дамыту, заң үстемдігін орнықтыру.    

Сондықтан тың тәсілдер қажет екені сөзсіз.    
Экономикалық саясатымыздың негізгі мақ-

саты еш өзгермейді. Оның мәні – сапалық және 
инклюзивтік тұрғыдан халықтың әл-ауқа тын 
арттыру.

Жаңа экономикалық бағдарымыздың бас ты 
басымдықтары мыналар:

– жеке кәсіпкерлік бастамаларды ынта лан-
дыру, яғни, мемлекеттік капитализмнен және 
мем лекеттің экономикаға шектен тыс ара ла-
суынан бас тарту;

– бәсекелестікті дамыту, яғни бәріне бірдей 
мүмкіндік беру;

– сондай-ақ ұлттық табысты әділ бөлу.
Мұның бәрі кезек күттірмейтін бірқатар 

маңызды міндетті шешуді талап етеді.
Бірінші. Бағаны әкімшілік жолмен рет теу тұтас 

салалардың инвестициялық тартым ды лығын 
төмендетеді. Сондай-ақ тауар тап шылығын 
туындатып, елді импортқа тәуелді етеді.   

Сондықтан баға белгілеу ісіне мемлекеттің 
араласуынан біртіндеп бас тарту керек. 

Бәсекелік ортасы жоқ нарықтар ғана бұ-
рынғыдай қала береді.

Монополистердің тарифтері қатаң бақы-
лауда болады.

Бірақ бақылау жасау орынсыз қысым көр сету 
деген сөз емес.

Бүгінде мемлекеттік органдардың, соның 
ішінде күштік құрылымдардың бизнесті тек-
серуге жаппай кірісіп, бағалар мен тарифтерді 
төмендетуді талап етуі жиілеп кетті.

Құр дақпырт үшін жасалатын мұндай  әре-
кеттерді доғару керек.

Монополияның табысын шектеу қажеттігі мен 
инфрақұрылымға инвестиция салуды қам та ма-
сыз ету арасында тепе-теңдікті сақтау маңызды.    

Елімізде электр қуатымен қамтамасыз ете-
тін желілердің үштен екісінің, жылу ком муни-

кациясының 57 пайызының және су құ быры 
желісінің жартысына жуығының тозы ғы жеткен.

Осыдан-ақ біраз жайтты аңғаруға болады.
Тарифтерді күшпен ұстап тұрудың соңы 

соның бәрін кезекпен өшіруге және түрлі апатты 
жағдайлар туындауына әкеп соқтырады.

Осының салдарынан азаматтардың ден-
саулығына және өміріне қатер төнеді.       

Монополиялы нарықтарда «Тарифті ин вес-
тицияға айырбастау» деген жаңа тариф сая-
сатына көшу керек.

Желілер мен қуат көздерінің тозу деңгейін 
кемінде 15 пайызға азайту қажет.

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

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

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

Екінші. Экономиканы одан ары моно по-
лиясыздандыру үшін нақты институ ционал дық 
шешімдер қабылдау қажет.

«Конгломерат» ұғымын заң жүзінде айқындап 
алған жөн.

Нарықтың өзара байланысты субъекті лері 
экономикалық әлеуетін бір жерге  шоғыр ландыру 
үшін рұқсат алуға міндетті.

Олардың барлық мәмілесін, соның ішінде  
нарыққа тән емес бағаларды қолдану бел-
гілері бойынша жасалған келісімдерін де мұқият 
тексеру керек. 

Бірыңғай операторлардың қызметі нарық-
тық экономиканы дамытуға кері әсер етеді. 
Сондықтан бұл институтты ретке келтірген жөн. 

Қазір жұмыс істеп тұрған операторларды 
бәсекелі ортаға беру қажет немесе монополист 
деп танып, қызметін монополияға қарсы ар-
наулы құқық аясында реттеу керек.

Үшінші. Экономиканың тұрақты өсуі са лық 
саясатының түсінікті және болжауға бола тындай 
етіп жүргізілуіне тікелей байланысты.

Фискалды реттеу ісін қайта жаңғырту үшін 
2023 жылы жаңа Салық кодексі әзірленеді.

Оның ең түйткілді тұсы саналатын салық тық 
әкімшілендіру мәселесі түгел қайта жазылуға 
тиіс.

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

Тағы бір басымдық – салықтық ынталан дыру 
шараларының тиімділігін арттыру.

Ол үшін экономиканың түрлі саласында диф-
ференциалды салық мөлшерлемесіне көшкен 
жөн.

Пайданың технологиялық жаңғыруға және 
ғылыми әзірлемелерге жұмсалған бөлігіне са-
лынатын корпоративті табыс салығын тө мен дету 
немесе одан босату тәсілін енгізу керек.

Салық төлеушілерді салықтан жалтаруға 
құмарлығын азайту үшін арнайы салық режім-
дерін жеңілдету керек.

Салық жүктемесін төмендету мақсатында 
ұйымдарды әдейі бөлшектеуге жол бермеу 
мәселесі жаңа кодексте қарастырылуы қажет. 

Сауда-саттық заман талабына сай да муы 
үшін мөлшерлемесі ойға қонымды әрі рәсімдері 
қарапайым бөлшек сауда салығын қолдану 
аясын кеңейту керек.  

Салық реформасы аясында «сән-сал та натқа 
салық» салуды енгізген жөн. 

Мұның орта тапқа қатысы жоқ, бұл салық тек 
аса қымбат жылжымайтын мүлік және автокөлік 
сатып алған кезде салынады.

Автокөлік сатып алу кезінде төленетін алым-
салық мәселесіне жеке тоқталайын.

Кейбір жақын шетелдерден әкелінген авто-
көліктерге қатысты түйткілдер баршаға мәлім.

Заң аясынан тыс қалып отырған мұндай 
көліктер қоғамдық қауіпсіздікке қатер төн ді руде.

Заңсыз көлік әкелетін амал-тәсілдің бәріне 
тосқауыл қою үшін батыл шаралар қабылдау 
қажет.

Ал биылғы 1 қыркүйекке дейін елге әкелін ген 
автокөліктерге қатысты ахуалды реттеу керек.        

Оларды заңдастыру мақсатында утили-
зация және алғашқы тіркеу үшін төленетін қаржы 
көлемін 200-250 мың теңгеден асыр май, бәріне 
бірдей және бір реттік алым алуды ұсынамын.

Бұл – іздеу салынбаған және кеден рәсім-
дерінен өткен көліктерге ғана қатысты шара. 

Төртінші. Салық саясатының тиімді бо луы 
кеден жұмысының ашықтығына тығыз бай-
ланысты.

Салық және кеден саласындағы ақпа рат тық 
жүйелерді толық біріктіру ісін аяқтау маңызды.

Келесі мәселе.
Тексерушілердің тым көптігі. Олардың те ріс 

әсер еткені белгілі.
Сондықтан, шекараға интеграцияланған ке-

дендік бақылау тәсілін енгізу қажет. 
Кедендік рәсімдеу орталықтары «бір те резе» 

қағидаты бойынша жұмыс істеуге тиіс.
Бесінші. Біз «көрпеге қарай көсілу» қажет 

екенін ұмытпауымыз керек.   
Бюджет саясатына реформа жасалады. 

Ақырғы нәтижені дөп басуымыз керек.
Бюджет кодексінде шекті нормативтер бе-

кітіледі. 
Оны бюджетті жоспарлау және орындау 

кезінде міндетті түрде ұстану қажет. 

2, 3

Білім нұры түскен күн

Күз айының алғашқы 
күні балалар үшін ғана емес, 
ата-аналар мен ұстаздар 
қауымы үшін де аса маңызды, 
қуанышты күн. Бірінші 
қыркүйек күні жүректерінен 
үміт гүлі бүр жарып, көңілдері 
алып-ұшып, құшақтары 
гүлге толған оқушыларды 
алтын ұя мектептері құшақ 
жая қарсы алды. Жаз бойы 
демалған оқушылар өздерінің 
мұғалімдерімен, сыныптас 
достарымен сағынысып 
қауышты. 

Аймақтың негізгі макроэкономикалық көрсет кіш-
терінде 7 айдың қорытындысы бойынша оң динамика 
бар. Атап айтқанда, былтырмен салыстырғанда тар-
тылған инвестициялар көлемі 111,5 пайыз, өндеу 
өнеркәсібінің көлемі 105,5 пайыз өскен.

Нұрлыбек Нәлібаев мұнай қорының сарқылуы 
салдарынан мұнай өндіру көлемінің кемуінің орнын 
толтыру үшін сейсмикалық барлау, газ қорларын 
игеру жұмыстары қолға алынғанын жеткізді.

Инвесторлармен жұмыс қарқын алып келеді. 
Президенттің тапсырмасына сәйкес, құны 215 мил-
лиард теңгені құрайтын, қуаты 240 мегаватт жаңа жылу 
электр орталығы салынып, 2025 жылы тапсырылады. 
Сонымен қатар жеке инвестор есебінен 11,8 миллиард 
теңгеге Қызылорда қаласы әуежайының жаңа 
терминалы 2024 жылы халық игілігіне берілмек.

Облыс әкімі Сырдария өзенінің жоғарғы ағысында 
орналасқан мемлекеттер арасындағы келіссөздер 
нәтижесінде су көлемі былтырғы деңгейден артқанын 
жеткізді. Аймақта суды аз қажет ететін майлы және 
жемдік дақылдар алқаптарын ұлғайтуға басымдық 
беріліп, бақша және көкөніс алқаптарының көлемі 
көбейген. Сондай-ақ күріш саласын дамытудың жаңа 
бағдарламасы әзірленбек.

Мемлекет басшысына баяндалған тағы бір мәселе 
– еңбек дауларын шешу. Аймақтағы ірі 49 кәсіп-
орынмен меморандумға қол қойылды. Алдағы уақытта 
қызметкерлердің еңбекақысын кезең-кезеңімен арт-
тыру көзделген.

Биыл облыста 9 мектеп, 1 Оқушылар үйі, 2 бала-
бақша пайдалануға беріліп, 11 дене шынықтыру ке-
шені, 6 мәдени нысанның құрылысы жүріп жатыр.  

Қасым-Жомарт Тоқаев облыс әкіміне өңірдегі 
тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтама-
сыз етуді тапсырды.

“ЖЖ” ақпарат

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайы баяндалды

Мемлекет басшысы Қызылорда 
облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаевты 
қабылдады. Президентке облыс әкімі 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайы мен даму перспективалары, 
инвестиция тарту, мұнай қорының 
сарқылуына байланысты газ өндіру, жаңа 
геологиялық зерттеу жұмыстары туралы 
баяндады.



Ұлттық қордың қаржысын тиімсіз жұмсау 
тоқтатылады. Бұл – өте өзекті мәселе.   

Қордың қаражатын аса қажет инфра құры-
лымды дамытуға және еліміз үшін маңызы зор  
жобаларды қаржыландыруға жұмсаймыз.

Бюджет үдерістерін барынша жеңілдету 
қажет.

Мемлекеттік органдардың игерілмеген қа ра-
жатты келесі жылға қалдыруына мүм кіндік беру 
керек.

Сол арқылы олар ақшаны бюджетке 
қайтарудың тиімсіз тәртібінен құтылады.    

Сонымен бірге, бюджетке қатысты тәуе кел-
дерді басқару жүйесін іске қосу керек.

Бұл жүйе квазимемлекеттік секторды да 
қамтуға тиіс.

Біз салық түсімін өңірлердің өзіне бере 
бастадық. Бұл жұмысты жалғастыру қажет.

«Халық қатысатын бюджет» жобасы тиім ді 
іске асырылып жатыр.

Оның ауқымын кеңейтіп, жобаға аудандық 
маңызы бар қалалар мен ауылдарды тарту керек. 

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 
қар  жысының кемінде 10 пайызы қайда жұмса-
латынын қоғамның өзі айқындауға тиіс.

Осы айтылған мәселелерді тиімді жүзеге асы-
ру үшін жаңа Бюджет кодексін қабылдау қажет.

Алтыншы. Кәсіпкерлікті жүйелі түрде қолдау. 
Бұл жұмыста бәрін басынан бастап реттеу 

керек.
Тапсырма екі жылдан бері орындалмай 

келеді.
Жүздеген, тіпті мыңдаған заңнамалық құ жат 

пен нұсқаулықты қайта-қайта түзете бер геннен 
ештеңе шықпайды.

Оның орнына ықшам әрі түсінікті жаңа 
ережелерді бекіткен жөн.

Мұндай тәсілді 2024  жылғы 1 қаңтардан 
бастап толық енгізу қажет.  

Келесі мәселе.
Мемлекет қаржылай қолдау жасаған кезде 

бәсекеге қабілетті шағын және орта бизнес 
өкілдеріне баса мән береді.

Еңбекақы төлеу қорын көбейткен және салық 
төлемдерін арттырған кәсіпорындарға қолдау 
көрсетіледі.

Бұл – негізгі талап. 
Сонымен қатар, мемлекеттен көмек алатын 

бизнес өкілдерін анықтайтын автоматты жүйе 
енгізіледі.

Мемлекеттік сатып алудың мүлде жаңа жүйесі 
жасалады. 

Бағаның төмен болуы ғана емес, тауарлар 
мен қызметтердің сапасы басты назарда болады.

Мемлекеттік және квазимемлекеттік сатып 
алуды бірыңғай платформаға көшіру қажет.

Осының бәрін жүзеге асыру үшін «Мем-
лекеттік сатып алу туралы» жаңа заң қабыл-
дануға тиіс. 

Жетінші. Мемлекет пен жекеменшік серік-
тестігінің жаңа үлгісіне көшу керек. 

Қазір көптеген жоба кейбір кәсіпкерлер мен 
шенеуніктердің майшелпегіне айналды. 

Келісім-шарттар ашық және конкурстық 
негізде жасалуға тиіс.

Осы мақсатта тиісті заң қабылдау қажет.  
Сегізінші. Несие ресурстарының тапшы лығы 

отандық бизнес үшін үлкен проблема болып отыр.
Қазақстанда шағын және орта бизнесті 

қаржыландыру үшін 42 миллиард долларға жуық 
қаражат жетіспейді. 

Сөйте тұра, банктерде триллиондаған теңге 
қаржы іс жүзінде экономикаға еш пай дасын 
тигізбей босқа жатыр. 

Ұлттық банк, Қаржы нарығын реттеу және да-
мыту агенттігі, Үкімет бірлесіп, нақты сек торды 
тұрақты әрі қолжетімді несие мен қам та масыз 
ететін нақты шешімдер қабыл дауға тиіс.   

Ұлттық банк қазіргі ахуалдың өте күрделі 
екенін ескере отырып, барынша икемді қи мыл-
дауы, тіпті тапқырлық танытуы керек.

Шетелдерде бұған қатысты оң тәжірибелер 
бар.   

Тоғызыншы. Өнім өндіру үшін, ең алдымен, 
жер керек. 

Жері жоқ адам бизнеспен айналыса алмайды.
Кәсіпкерлерге жер телімдерін ашық әрі же дел 

бөлудің тиімді тәсілдері айқындалуға тиіс.
Оны жыл соңына дейін әзірлеу керек.  
Әрбір аймақ пен елді мекенде бос жатқан 

немесе мақсатына сай игерілмеген жердің бар-
жоғын анықтау қажет.

Бұл ақпаратты бизнес өкілдері білуге тиіс. 
Аталған шаралар кәсіпкерлердің ғана емес, 

жалпы экономиканың бәсекеге қабілетін арттыра 
түсетіні анық. 

 
ЕКІНШІ БАҒДАР. НАҚТЫ СЕКТОРДЫ ДАМЫТУ.

Ең алдымен, жер қойнауын игеру ісіне 
инвестиция тарту үшін заңнаманы және 
рәсімдерді барынша жеңілдету керек. 

Геологиялық ақпарат туралы бірыңғай мә лі-
меттер банкін құру жұмысын аяқтау қажет.

Үкіметке индустрия және жер қойнауын игеру 
салаларының инвестициялық тар тым дылығын 
арттыруды тапсырамын.

Былтыр менің тапсырмам бойынша бар-
лық арнайы экономикалық аймақтың тиім ділігі 
бағаланды.

Соның нәтижесінде түйткілді тұстарды 
анықтап, тың тәсілдерді ойластырдық.

Енді арнайы экономикалық аймақтарды да -
мыту үшін мүлде басқа саясатқа көшкен жөн.

Қазіргі таңда шетел компаниялары Қазақ-
станға көше бастады. Сондықтан бұл мәселе тіпті 
өзекті болып отыр.

Арнайы экономикалық аймақтарға инвес-
тициялық жеңілдіктерді саралап беру керек. 

Неғұрлым көп ақша салсаң, соғұрлым көп 
жеңілдік аласың деген ұстаным басты  қағида 
болуы қажет.

Жұмыс істейтін саласы негізгі бағыт болмаса 
да, маңызды индустриялық жоба лар ды жүзеге 
асыратын инвесторлар бар.    

Оларға салық және кеден жеңілдіктерін 
ұсынбай-ақ, жер телімдерін беруге болады.

Барлық инвестициялық міндеттемесін адал 
орындайтын кәсіпорындар да бар.    

Оларға арнайы экономикалық аймақтан жер 
телімін жеке меншікке беру мәселесін шешу 
қажет.

Жалпы, инвестиция тарту жұмысын жүйелі 
жүргізу керек.

Бұл – Үкіметтің алдында тұрған басты 
міндеттің бірі.  

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

«Самұрық-Қазына» қоры экономиканың 
басты салаларына бақылау жасауға ғана жет-
кілікті ықпалы бар мажоритарлы инвес торға 
айналады.

Қордың басқа активтері мен акцияларын 
жекешелендіру керек. Оны жүзеге асыруға 
«Халықтық ІРО» тәсілін де қолдануға болады. 

«Самұрық-Қазына» қоры жеке инвес тор  лар 
дербес жүзеге асыра алмайтын аса маңызды 
жобаларға инвестор ретінде қаты са алады. 
Мұндай жобаларды Президент анық тайды.

Келесі мәселе – еліміздің транзиттік қуа тын 
арттыру.

Қазақстан қазіргі геосаяси жағдайда Азия-
Еуропа арасындағы аса маңызды құрлық дӘлізі 
болып отыр.

Біз бұл мүмкіндікті толық пайдаланып, 
әлемдік маңызы бар көлік-тасымал торабына 
айналуымыз керек. 

Еліміз осы салада ірі жобаларды жүзеге 
асыра бастады.

Атап айтқанда, Ақтауда контейнер хабы 
құрылып жатыр.

Транскаспий дәлізі дамып келеді. 
Осы жұмыстарға әлемдегі үздік логистика 

компаниялары тартылады.
«Қазақстан темір жолы» компаниясы то-

лыққанды транзиттік-логистикалық корпо ра ция 
болып қайта құрылады. 

Автожол құрылысына, соның ішінде жер гі лікті 
жолдардың сапасына баса мән беру керек.

Бюджеттен қыруар қаржы бөлінсе де, бұл 
мәселе әлі шешімін таппай отыр.

Мен 2025 жылға дейін жергілікті жолдар дың 
кемінде 95 пайызын жақсарту жөнінде тап сырма 
бердім.    

Үкімет бұл мәселені тікелей бақылауға алсын. 
Жол құрылысындағы заңсыздықтарды анық -

тау қажет. Бұл жұмыстан нақты нәтиже шығару 
керек.

Бізде әлі күнге дейін битум тапшы. 
Бұл – ірі көлемде мұнай өндіретін ел үшін, 

тіпті, ұят жағдай. 
Үкімет осы мәселені түбегейлі шешуге тиіс.
Жалпы, ашығын айтуымыз керек, Үкіметтің 

жұмысында қайта-қайта олқылықтар болып 
жатыр. 

Біресе жанар-жағармай, біресе қант жетіс-
пейді. 

Осының бәрі Үкіметтің нақты шешім қа-
былдауға келгенде өте баяу қимылдап, батыл 
қадам жасай алмауынан болып отыр.

Мұндай жағдайға азаматтардың да көңілі 
толмайды. Әрине, бұл – орынды.

Сондықтан, дәл осылай жалғаса берсе, тағы 
да нақты кадрлық шешімдер қабылдауға тура 
келеді. 

Келесі мәселе.
Ұлттық экономика құрылымында құрылыс 

секторы маңызды орынға ие. 
Осы сала ішкі жалпы өнімнің 5-6  пайызын 

береді.
Жанама салалар қосылса, бұл көрсеткіш 

одан да көп.
Бүгінде Қазақстандағы сәулет-құрылыс 

қызметін реттейтін
2,5 мыңнан астам құжат бар.  
Бұл жүйе әбден қағазбастылыққа көмілген. 

Жемқорлық аз емес. 
Ескі құрылыс стандарттары мен норма лары 

әлі де қолданылады.
Сондықтан Үкіметке мүлдем жаңа құжат 

– Қала құрылысы кодексін қабылдауды тап-
сырамын.

Әрбір қаланың жер телімдері мен ком му-
налдық желілердің схемасы көрсетілген функ-
ционалды интерактивті картасын жасау керек.

Жер кадастрында өнеркәсіптік мақсатқа 
арналған жер телімдерінің картасын қол да-
ныстағы көлік және коммуникация инфра құры-
лымының схемаларымен толықтырып отыру 
қажет.

Ауыл шаруашылығын дамыту – негізгі 
проблеманың бірі. 

Осы саладағы ахуал еліміздің азық-түлік 
қауіпсіздігіне тікелей әсер етеді.

Еліміздің ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
көлемін және оның қосымша құнын арттыру 
қажет.

Бұл – стратегиялық міндет.
Қазір тек бидай мен мал сатып отыратын 

заман емес.
Үкімет агроөнеркәсіп саласын субси дия-

лаудың ұзақ мерзімге арналған жаңа тәсіл дерін 
әзірлеуге тиіс.

Бюджет қаражатының қайтарымы болуы керек.
Мемлекет қаржыны оңды-солды шашып, 

ысырап етуге жол бермейді.
Субсидия бөлуге және оның жұмсалуына 

жүргізілетін бақылауды күшейту керек.
Шаруалардың өзара ұжымдасуы ауыл 

шаруашылығын дамытуға жол ашып отыр.
Біз осындай пилоттық жобаны жүзеге 

асырдық.
Оған қатысқан ауылшаруашылық коопера-

тивтерінің егіні екі есе артық өнім берген.
Ал мал басы шамамен 25 пайызға көбейген.   
Әр өңірдің ерекшелігін ескере отырып, оң 

тәжірибені бүкіл елге біртіндеп тарату қажет.
Бұл салада озық технологиялар тапшы.
Қазір ауыл шаруашылығына арналған жер 

туралы толыққанды ақпарат жоқ.
Жердің құнары, су ресурсы мен суару жүйесі 

және оның жолдары жайлы мәліметтер жан-
жақта шашырап жатыр.

Цифрлық платформа осының бәрін бір жерге 
жинақтайды.

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

Игерілмей жатқан жерді қайтарып алу 
жөніндегі комиссияның қызметіне жеке тоқ-
талғым келеді.

Комиссия жұмысының аясында ауыл ша -
руашылығы мақсатындағы 2,9 миллион гек тар 
жер мемлекетке қайтарылды.

Жылдың соңына дейін кемінде 5 миллион 
гектар жерді қайтарып алу жоспарланып отыр.

Игерілмей жатқан немесе заңсыз берілген 
жер көлемі 10 миллион гектарға жуықтайды.

Үкімет пен әкімдіктер келесі жылдың соңына 
дейін осы жерлерге қатысты нақты ше  шім 
қабылдауға тиіс.

Қазір жер мәселесін тексеруге жария ланған 
мораторий де күшін жойды. Бұл қадам жұмысқа 
оң ықпалын тигізеді деп ойлаймын.  

Ел экономикасын тұрақты дамытуға су 
тапшылығы қатты кедергі болып отыр.

Қазір бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесіне 
айналды.

Сырттан келетін су азайып барады.
Сол судың өзін тиімсіз пайдалану жағ дайды 

одан әрі ушықтырып отыр. 
Судың 40 пайызы құмға сіңіп жатыр.        
Бұл салада басқа да түйткілдер аз емес.
Атап айтқанда, инфрақұрылым әбден тозған.
Сондай-ақ автоматтандыру және цифр лан-

дыру деңгейі төмен.
Ғылыми негіздеме жоқ, мамандар тапшы. 
Бұл мәселелерді шешу үшін Үкімет жа нындағы 

Су кеңесінің жұмысын жандандыру қажет, білімді 
сарапшыларды жұмысқа тарту керек.

Қажетті мамандарды даярлау үшін бұл 
саладағы іргелі әрі мықты жоғары оқу орнын 
анықтаған жөн.

Су саласын дамытудың үш жылдық жоба сын 
әзірлеу керек. 

 
ҮШІНШІ БАҒДАР. ЕЛ БОЛАШАҒЫНА АРНАЛҒАН 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТИЦИЯ.

Еліміздің басты құндылығы – адам. Бұл – 
айқын нәрсе. 

Сондықтан ұлттық байлықты тең бөлу және 
баршаға бірдей мүмкіндік беру – ре форманың 
басты мақсаты.

Ұлт саулығы жақсы болса ғана, қоғам 
орнықты дамиды.

Денсаулық сақтау саласында біраз реформа 
жүргізілді.

Дегенмен оның жағдайы әлі де мәз емес.
Әрине, жылдар бойы қордаланған түйт кілдер 

бір мезетте шешілмейді.
Сондықтан аса маңызды  мәселелерді ретке 

келтіруге баса мән берген жөн.
Соның бірі – қаржыландыру жүйесі.
Осы салаға қаржының жеткілікті бөлінбеуі 

қалыпты жағдайға айналған.
Соның кесірінен жұрт сақтандыру жүйесіне 

қосылса да, медициналық қызмет толық көлемде 
көрсетілмей отыр.

Бүгінде медициналық көмек мемлекет кепілдік 
берген және сақтандыру пакеті деп екіге бөлінген.

Ашығын айтсақ, мұндай жүйенің тиімділігі 
төмен.

Тіпті, сақтандыру моделі тұрақсыз әрі жүйесіз 
дамуда.

Бұл – үлкен олқылық.
Ерікті медициналық сақтандыру жүйесін 

енгізетін уақыт әлдеқашан жетті.
Үкіметке денсаулық сақтау саласын және 

жалпы әлеуметтік саланы қаржыландыру жүйе сін 
қайта қарауды тапсырамын.

Медициналық инфрақұрылымды кешенді 
түрде жақсартуға баса назар аудару керек.

Мемлекет пен жекеменшіктің серіктестігін 
тиімді пайдаланған жөн.

Медицина – инвестиция салуға қолайлы сала. 
Тек оған дұрыс жағдай жасау қажет.

Мен келесі жылдан бастап ұлттық жобаны 
жүзеге асыруды тапсырдым.

Бұл құжат, ең алдымен, ауыл тұрғын дары ның 
сұранысын қанағаттандыруға арналған.

Бүгінде еліміздегі 650 елді мекенде емдеу 
мекемесі жоқ.

Алдағы екі жылда бұл ауылдарда меди-
циналық және фельдшерлік-акушерлік бөлім-
шелер салынып, қажетті құрал-жабдықпен то лық 
қамтамасыз етіледі.

Осылайша, мемлекет бір миллионнан астам 
адамның алғашқы медициналық-са нитарлық 
көмек алуына мүмкіндік жасайды.

Ұлттық жоба аясында 32 аудандық ауру-
хана заманға сай жаңарып, енді аудан аралық 
көпбейінді мекемеге айналады.    

Онда инсульттен емдеу орталықтары, хи рур-
гия, жансақтау және оңалту бөлімдері ашылады.

Бұл төрт миллионнан астам адамға көрсе-
тілетін медициналық қызметтің сапасын арт-
тырады.

Сонымен қатар, телемедицина бағытын  
дамытамыз.

Сол арқылы шалғайда тұратын халыққа са-
палы медициналық қызмет көрсетілетін болады.

Денсаулық сақтау саласы бәсекеге қабі-
летті болуы үшін дәрігерлер дайындау жүйесін 
жетілдірген жөн.

 Медициналық жоғары оқу орындарының 
жанынан көпбейінді ауруханалар және кли-
никалар ашылады.

Алдағы үш жылда резидентураға бөлінетін 
грант саны 70 пайызға көбейеді.

Мұның бәрі ұлт денсаулығын сөз жүзінде 
емес, іс жүзінде жақсартуға септігін тигізеді.

Келесі маңызды мәселе – білім беру жүйесі 
туралы.

Бұл сала ұлт сапасын жақсарту ісінде аса 
маңызды рөл атқарады.

Қазақта «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» 
деген сөз бар.

Сондықтан мектепке дейінгі тәрбие жұмысы 
басты назарда болуы керек.

Алайда бізде екіден алты жасқа дейінгі 
балалардың жартысынан астамы ғана бала-
бақшаға барады.

Мұндай олқылыққа жол беруге болмайды.
Балаларды балабақшамен қамтамасыз ету 

мәселесін түпкілікті шешу қажет.
Оған қоса, тәрбиешілердің әлеуметтік мәр-

тебесін арттырып, жалақысын көбейту керек.
Осы саладағы мамандарға қойылатын нақ ты 

талаптар бекітілуге тиіс.
Олардың жұмыс жүктемесін де  біртіндеп 

азайтқан жөн.
Өз ісіне адал ұстаздар білім беру сала сының 

дамуына зор үлес қосады.
Сондықтан балабақшаны емес, тәрбиешіні 

аттестациялау қажет.
Орта білімнің сапасы – табысты ұлт болудың 

тағы бір маңызды шарты.
Әрбір оқушының білім алып, жан-жақты 

дамуы үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс.
Сол үшін «Жайлы мектеп» ұлттық жобасы 

қолға алынды.
Біз 2025 жылға дейін 800 мың баланың  

заманауи мектепте оқуына жағдай жасаймыз.
Осылайша, апатты жағдайдағы және үш 

ауысыммен оқитын мектеп мәселесін толық 
шешеміз.

Бұл ауыл және қала мектептерінің айыр-
машылығын едәуір азайтады.

Жалпы, мектеп салу Үкімет және әкімдіктер 
үшін басты міндеттің бірі болуы керек.

Жемқорлардың заңсыз тапқан қаржысы олар 
сотталған соң мемлекетке өтіп, түгелдей мектеп 
құрылысына жұмсалуға тиіс.

Үкімет осы бастаманы заң тұрғысынан 
рәсімдеу туралы шешім қабылдауы керек.  

Мектеп формасын барлық оқушыға ба рынша 
қолжетімді ету аса маңызды. 

Әлеуметтік тұрғыдан әлсіз саналатын кейбір 
топтағы балаларға оны бюджет есебінен беру 
қажет деп санаймын. 

Мектеп формасына арналған мемлекеттік 
тапсырысты отандық жеңіл өнеркәсіпті да мытуға 
бейімдеген жөн.       

Жаңа Қазақстанды құру ісінде мұға лімдердің 
рөлі айрықша екені сөзсіз.

Мемлекетімізде соңғы жылдары ұстаз 
мамандығының абырой-беделін арттыру үшін көп 
жұмыс жасалды.

Дегенмен бұл бағытта әлі де біршама 
өзгерістер қажет.

Педагогикалық жоғары оқу орындарын ак-
кредитациялаудың жаңа стандарты қабыл-
данады.

Сондай-ақ ұстаздардың құзырет аясы 
айқындалады.           

Жаһандық ғылыми-техникалық даму ба-
ры сын ескерсек, жоғары сыныптарда жараты-
лыстану-математика пәндерін және ағылшын 
тілін оқытуды барынша күшейту маңызды.

Қоғамда қазақ және орыс тілін мектепте 
оқыту мәселесі бойынша пікірталас болып жатыр. 
Нақты айтайын: біз қазақ тілін де, орыс тілін де 
жақсы білетін балаларды  тәр биелеуіміз қажет. 
Себебі бұл ұрпақтың мүд десі үшін керек. Оқу-
ағарту министрлігі попу листердің жетегінде 
кетпей, балалардың мүд десін қорғауға тиіс. 
Білімді және бірнеше тілді меңгерген ұрпақ 
болашаққа сеніммен қа дам басады. Біздің күшіміз 
– жастардың білімінде.         

Техникалық және кәсіби білім беретін оқу 
орындары еңбек нарығының нақты сұра ны сына 
бейімделуі және  еліміздің жаңа эконо микалық 

бағдарының міндеттеріне сай болуы керек.
Ата-аналар мен оқушылар алған білімнің 

және игерген машық-дағдысының сапалы және 
сұранысқа ие болуы үшін белгілі бір деңгейде 
жауапты екенін сезінуге тиіс. Сондықтан олар мен 
де үнемі әріптестік қатынас орната білу керек.   

Осы мақсатта жеке білім беру ваучерлерін 
енгізу жоспарланып отыр.

Баланың білім алуына, оның ішінде сы ныптан 
тыс оқуына мемлекет бөлетін қара жат бірыңғай 
білім беру есепшоттарында жи нақталады.

Бір сөзбен айтқанда, мұны балалардың білім 
алуына инвестиция ретінде жұмсалатын алғашқы 
мақсатты капиталы деуге болады.

Бұл қадам еліміздің әрбір азаматы үшін 
бірдей мүмкіндік қағидатын іс жүзінде қол дануға 
жол ашады.

Жоғары білім саласындағы реформаларды 
да осы бағытта жүзеге асырған жөн.

Отандық жоғары оқу орындарының білім са-
пасы артқан сайын ондағы оқу ақысы да өсе 
түседі.

Сондықтан мемлекет ұлттық бірыңғай тес-
тілеудің нәтижесіне және басқа да көрсет кіштерге 
байланысты білім беру гранттарын әртүрлі 
деңгейде бөлуді жоспарлап отыр. Оның көлемі 
30-дан 100 пайыз аралығында болады.

Білім алуға жылдық өсімі 2-3 пайыз болатын 
жеңілдетілген несие де беріледі.  

Бұл шаралар жоғары білімнің қолжетімділігін 
арттырып қана қоймай, қоғамда әріптестік және 
өзара жауапкершілік қағидатын нығайта түседі.  

Келесі маңызды мәселе – студенттерді жатақ-
ханамен қамтамасыз ету.

Бұл түйткілді шешу үшін жоғары оқу орын-
дарымен және құрылыс компанияларымен мем-
лекеттік-жекеменшік серіктестік орнату тәсілін 
барынша енгізу керек.

Сондай-ақ, барлық мәселенің шешімін табу-
ды мемлекеттің мойнына ілу дұрыс емес деп са-
наймын.

Сол себепті мемлекеттен қаражат алу үшін 
жекеменшік жоғары оқу орындарының жатақ-
ханасы болу шарт.  

Әрине, мұны оқу орындарынан біртіндеп 
талап еткен жөн.

Студенттердің жекелеген, әлеуметтік тұрғыдан 
аз қамтылған санаттары үшін пәтер жалдауға 
кететін шығынын субсидиялау мүмкіндігін де қа-
рас тыруға болады.

Жоғары оқу орындары жанындағы эндаумент-
қорлар білім беру экожүйесін дамытудың негізгі 
буынына айналуға тиіс.

Мақсатты капиталдың мұндай қорлары әлем-
дегі озық университеттерде ғылымды және инно-
вацияны қаржыландырудың өзегі саналады.

Еңбекақыны нарықтағы жағдайға сай өсіру 
– халықтың әл-ауқатын арттырудың басты 
факторы.

Мемлекет ең төменгі жалақыны айқындаудың 
жаңа тәсілін енгізеді. Бұл әдіс оның мөлшерін 
біртіндеп ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Мен ең төменгі жалақы деңгейін 60 мың тең-
геден 70 мың теңгеге дейін көтеру туралы ше шім 
қабылдадым. Бұл шешім 1,8 миллион аза маттың 
табысына тікелей әсер етеді.

Біз зейнетақы жүйесін де қайта жаңғыртамыз.   
Зейнетақының ең төменгі базалық мөлшер-

лемесін біртіндеп ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
70 пайызына, ал жоғарғы шегін 120 пайызына 
жеткізу қажет. 

Бұған дейін қабылданған шешімдермен бірге 
бұл қадам 2025 жылға қарай жиынтық зейнетақы 
мөлшерін орташа алғанда 27 пайызға көбейтеді.

Сондай-ақ, әлеуметтің талап-тілегін ескере 
отырып, әйелдердің зейнет жасын 2028 жылға 
дейін 61 жас деңгейінде қалдырамыз.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының  
тиімді инвестициялық стратегиясын әзірлеу 
қажет.

Бұл жұмысқа іскерлік абырой-беделі мен 
кәсіби біліктілігі жоғары мамандары бар жеке 
компанияларды тартуға болады.

Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне де 
өзгеріс енгізу керек.

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

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

Әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу-
шыларға жұмыссыз қалғаны үшін төленетін тө-
лемақы орташа айлық табысының 45 пайызына 
дейін көбейтіледі.

Бұл қадам осындай жағдайға тап болған 
жандарға септігін тигізіп, қызметке тезірек 
оралуына мүмкіндік береді.      

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

«Отбасылық зорлық-зомбы -
лықты қылмыс санатына жат-
қызу мәселесі қоғамда көп  тен 
бері талқыланып жүр. Құ  қық 
қорғау органдары бұл ұсы ныс-
тың дұрыс еке ніне кү мән мен 
қарайды. Себебі мұндай тұр-
мыстық жағдай ларды анықтау 
оңай емес, яғни осындай оқи-
ғаларды тергеп-тексеру қиынға 
соғады. Бұл сөздің де жаны бар. 
Бірақ қалай десек те, отбасылық 

зорлық-зомбылыққа көз жұма 
қарауға болмайды» деп бүгінгі 
Жол дауында Президент қадап 
айтты.  

Көптің көкейінде жүрген сан 
сауалға бір шешім табу жолы енді 
терең қарастырылып, құзырлы 
орындар бұл мәселемен тия-
нақ ты айналысып, қоғамдағы 
азғындыққа салынып, өз отба -
сына қауіп төндіріп отырған 
тәр   тіпсіз, мейірімсіз жандар-

дың жазасын беріп, қыл-
мыс тың жолын кесуге бағ-
дар жасалады. Отбасы 
–   мем  лекеттің алтын діңгегі. 
Олай болса, отбасындағы зор-
лық-зомбылықты жоюға әр са-
налы азамат жауапты болуы 
маңыз ды.

Роза ЕРАЛЫ,
аудандық  әйелдер  

кеңесінің төрайымы

отбасы – мемлекеттің алтын діңгегі
Жасыратыны жоқ, соңғы кезде қоғамда 

отбасы мәселесі қызу талқыға түсіп, тұрмыс 
тауқыметін көрген жанұялардың жан айқайын 
телеарналардан көріп, бұл мәселені қалай 
шешу жайы мамандардың бас ауруына 
айналып жүр. Осы мәселені, халықтың 
басындағы қиындықты дөп басқан Президент 
жариялаған кезекті Жолдауында назардан тыс 
қалдырмай, оны қаперге алды.



Құқық қорғау органдары бұл ұсыныстың 
дұрыс екеніне күмәнмен қарайды.

Себебі мұндай тұрмыстық жағдайларды 
анық   тау оңай емес, яғни осындай оқиғаларды 
тер геп-тексеру қиынға соғады.

Бұл сөздің де жаны бар.
Бірақ, қалай десек те, отбасылық зорлық-

зомбылыққа көз жұма қарауға болмайды. 
Отбасында ойран салатындар жазаға 

тартыл маса, олар одан бетер басынып кетеді.  
Ал жапа шеккендер мүлдем қорғаусыз қа-

лады.
Мұндай әрекеттер үшін жазаны күшейтетін 

кез келді деп санаймын.
Зардап шеккен жандар елдің сөзінен немесе 

біреудің қысым жасауынан қорықпауы қажет.
Сондықтан, полиция қызметкерлері олармен 

өте мұқият жұмыс жүргізіп, тиісті шараларды 
қолдануы керек.

Синтетикалық есірткі тұтынатындардың кө-
беюі ұлт саулығына зор қауіп төндіруде. 

Қазіргі ахуал өте күрделі, соңғы үш жылда 
тәркіленген «синтетиканың» көлемі  10 есе 
артқан.

Уақыт өткен сайын мұндай есірткі арзан әрі 
қолжетімді бола бастады.

Нашақорлар оны әлеуметтік желі мен түрлі 
мес сенджер арқылы емін-еркін сатып алып  
жатыр. 

Есірткіні, тіпті, үйге әкеп беретіндер бар.
Бұл – аса қауіпті әрі ауқымды әлеуметтік 

кесел.
Синтетикалық есірткіні өндіруге және тара-

туға қарсы күрес жалпыұлттық деңгейде жүргі-
зілуге тиіс.   

Сондықтан, Нашақорлықпен және есірткі сау-
дасымен күресудің кешенді жоспарын әзірлеу 
қажет. 

Интернет және телефон арқылы жасалатын 
алаяқ тық әрекеттерге айрықша назар аудару 
керек.

Құқық қорғау органдары мұндай қатерлерді 
анықтап, қылмыскерлерді құрықтау үшін ақпа-
раттық-сараптама жұмысын күшейтуі керек.

Сондай-ақ, азаматтардың құқықтық және 
қар жылық сауатын жүйелі түрде арттырған жөн.

Бюджет қаржысын және жалпыұлттық бай-
лықты талан-таражға салатын жемқорлық әре-
кеттер мен оның астыртын жолдарын ұйым-
дастырушыларды іздеуге, түпкі амал-тәсілдерін 
анықтауға барынша күш салу өте маңызды.  

Қылмыстық және Қылмыстық-процестік ко-
декс терді мұқият саралап, ондағы қолда ныл-
майтын немесе сот төрелігіне кедергі келтіретін 
артық-ауыс нәрсенің бәрінен арылу қажет.   

Тиісті түзетулер енгізілгеннен кейін оларды 
қайта-қайта өзгерте бермеу қажет.

2015 жылдан бері Қылмыстық және 
Қылмыстық-процестік кодекстерге 1200-ден 
астам өзгеріс енгізілген.

Уақытша жағдайларға байланысты немесе 
аясы тар корпоративті мүдделерге бола заң-
дарды өзгертуге жол берілмеуге тиіс.  

Сондықтан, қылмыстық және қылмыстық-
процестік заңнаманы түзету құзыретін Әділет 
министрлігіне беру қажет.

Ол үшін мекеменің кадрлық әлеуетін нығай-
тып, заң шығару қызметінің сапасын арттыру 
керек.  

 
Құрметті отандастар!

Біз бүгін алдағы реформалардың бағыт-
бағдарын айқындап алдық. 

Енді мемлекетімізді және қоғамның барлық 
саласын жаңғырта түсуге тиіспіз.

Саяси реформалар «Күшті Президент – 
ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» 
фор муласымен жүзеге асырылып жатыр. Бұл 
тұжырым – қоғамымыздың мызғымас тұғыры.  

Реформалардың мазмұны жан-жақты толыға 
бермек.

Жалпыұлттық ынтымақты және билік пен 
қоғамның серіктестігін нығайта береміз.

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
қағидасын ұстану аса маңызды.  

Біз қоғамға іріткі салуды емес, елді ізгі 
мақсатқа жұмылдыруды ойлауымыз керек. 

Жаңа Әділетті Қазақстан идеясының түпкі 
мәні – осы.

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

тұтастығын сақтап қалу.
Елдігімізді қорғаудың ең басты жолы – 

берекелі бірлік. Бұдан басқа жол жоқ.
Ел бірлігі қашанда ең басты құндылық 

саналған.
Қазір оның өзектілігі арта түсті.
Халқымыз татулық пен тұрақтылыққа ерекше 

мән берген. Оны бәрінен биік қойған.  
Біз дәл осы кезде бір жағадан бас, бір жеңнен 

қол шығара білуіміз керек.
 

Құрметті парламент депуттатары!
Қадірлі отандастар!

Мемлекетіміздің болашағына тікелей қатысы 
бар ой-пікірлерімді ортаға салғым келеді.

Қазіргі геосаяси жағдайда біз мемле кет ті-
лігімізді біртіндеп нығайтып, реформалар мен 
жаңару бағдарын нық ұстануымыз қажет. 

Біз барынша мұқият әрекет жасап, еліміздің 
ұзақ мерзімді мүддесіне сай жұмыс жүргізуіміз 
керек.

Реформалардың қазіргі қарқынын сақтау, 
саяси мәселелердің бәрін кейінге қалдырмай 
ше шу аса маңызды.  

Ол үшін алдағы сайлау кезеңдерін тиімді 
жос парлау қажет.

Президенттің кезекті сайлауы 2024 жылы, ал 
Парламент сайлауы 2025 жылы өтуге тиіс екенін 
баршаңыз білесіздер.

Жаңа стратегияға сәйкес басты мемлекеттік 
институттарды кешенді түрде қайта жаңғыртуға 
кірісу қажет деп санаймын.

Бұл қадам бізге әр азаматымыздың әл-
ауқатын арттыру және бүкіл елімізді өркендету 
жо лындағы ортақ жұмысты жандандыруға мүм-
кіндік береді.

Билік өзінің жоспарын қоғамнан жасырын 
ұстайтын саяси дәстүрден арылуымыз керек.

Сондықтан мен бүгін алдағы сайлау науқан-
дарының кестесін барша халыққа жариялағым 
келеді.      

Мен биылғы күзде кезектен тыс Президент 
сайлауын өткізуді ұсынамын.

Әділетті Қазақстанды құру жолында түбегейлі 
және жан-жақты реформаларды табысты жүзеге 
асыру үшін халықтың жаңа сенім мандаты қажет.

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

Сондай-ақ мен көп ойланып, Президент 
өкілеттігі мерзімдерінің санын және ұзақтығын 
қайта қарау қажет деген байламға келдім.

Президент мандатын ұзақтығы 7 жылдық 
бір мерзіммен шектеуді ұсынамын. Бірақ қайта 
сайлануға тыйым салынады.

Бұл бастаманың негізі қандай?
Бір жағынан, 7 жыл – кез-келген ауқымды бағ-

дарламаны жүзеге асыру үшін жеткілікті кезең.
Екінші жағынан, Президент мандатын бір мер-

зіммен шектеу Мемлекет басшысының жалпы-
ұлттық дамудың стратегиялық міндеттерін ше-
шуге барынша жұмылуын қамтамасыз етеді.

Тіршілік тоқтамайды, жаһандық үдерістер 
мен ел ішіндегі қоғамдық дамудың қарқыны күн 
өткен сайын артып келеді.

Саяси кадрларды жаңарту – әлдекімнің 
ермегі емес, өмірлік қажеттілік.

Мен ұсынып отырған конституциялық жаңа-
лық билікті монополизациялау қаупін айтар-
лықтай азайтады. 

Дәл осы себепті мен президентті бір мерзімге 
ғана сайлау нормасын енгізуді ұсынып отырмын.         

Біз билікті жасақтаудың және оның қызметін 
қамтамасыз етудің өркениетті қағидаттарын бе-
кітуге тиіспіз.

Жаңа президенттік жүйе саяси тұрақтылықты 
нығайтып, қоғамдық құрылыстың қазақстандық 
үлгісін орнықтырады. 

Президентті бір мерзімге ғана сайлау 
нормасын сайлаудан кейін Парламенттің 
қарауына ұсынамын.

Парламент оң шешім қабылдаса, Отаны-
мызда жаңа саяси дәуір басталады.

Елімізді саяси жаңғырту үдерісінде парла-
ментаризмді дамыту ісі айрықша орын алады.

Жаңарған Ата заңымыз әділ әрі ашық 
ережелері бар саяси жүйенің мүлде жаңа стан-
дарттарын енгізеді.

Саяси партияларды тіркеу рәсімі айтарлықтай 
жеңілдетілді.

Парламент пен мәслихаттарды партиялық 
тізім және бір мандатты округ бойынша жасақ-
таудың тың тәсілдері іске қосылады.

Жалпы, конституциялық реформада көздел-
ген институционалдық өзгерістің бәрін осы жыл-
дың соңына дейін заңмен бекітіп, аяқтау қажет. 

Бұл өзгерістер саяси партиялардың санын 
арттырады, саяси бәсекені күшейтеді, халық 
қалаулыларының жаңа легі пайда болуына 
септігін тигізеді.

Ескі тәсіл бойынша сайланған биліктің өкілді 
органдарының кезектен тыс сайлау науқаны 
арқылы жаңаруы заңдылық.     

Сондықтан Мәжілістің және барлық деңгей-
дегі мәслихаттардың сайлауын келесі жылдың 
бірінші жартысында өткізуді ұсынамын.

Біз көпшіліктің мүддесін білдіретін депутат-
тардың жаңа құрамын жасақтаймыз.

Бұл қадам мәслихаттар мен Парламент 
жұмысының тиімділігін арттырары сөзсіз.

Болашақта Үкімет құрамына сайлау шылар-
дың басым көпшілігінің дауысын алған саяси 
күштердің ғана емес, Парламенттегі басқа да 
партиялардың өкілдері кіруі мүмкін.

Мұндай тәсіл атқарушы билікке бүкіл қо-
ғамның талап-тілегін ескеретін тиімді шешім дер 
қабылдауға мүмкіндік береді.

Сонымен, биыл Президент сайлауы, келесі 
жылы Мәжіліс және мәслихат депутаттарының 
сайлауы өтеді. Содан кейін Үкімет құрамы жа-
сақталады.  

Соның нәтижесінде 2023 жылдың ортасында 
Президент, Парламент, Үкімет сияқты негізгі сая-
си институттардың бәрі қайта жаңғырып, жаңа-
рады.

Біз ашық бәсекелестік орныққан және бәріне 
тең мүмкіндік берілетін Әділетті Қазақстанды 
құрып жатырмыз.

Ауқымды саяси өзгерістерді ашықтық, 
әділдік және өзара сенім арқылы жүзеге асыру 
аса маңызды.  

Жаңа сайлау науқанының мерзімдерін және 
оның ретін елге ашық жариялау шешім қабылдау 
кезіндегі ашықтық қағидатына сай келеді. 

Осы қадамның бәрі біздің «Күшті Президент 
– ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» 
атты басты формуламызды біртіндеп нақты 
мән-мазмұнмен байыта түседі.  

Біздің бүгінгі бастамаларымыз Қазақстанның 
болашағын айқындайды.

Біз күн сайын ескі мен жаңаның, тоқырау мен 
дамудың арасынан таңдау жасаймыз.

Баршаңызды ұлт мүддесі үшін ұйысуға 
шақырамын.

Бәріміз бірлігімізді бекемдей білсек, ешқашан 
әділдіктен аттамасақ, берекелі ел боламыз.

Әділетті Қазақстанды құру ісі енді ғана бас-
талды. Бұл бағдарымыз ешқашан өзгермейді, 
іш кі және сыртқы ахуал қандай болса да жалғаса 
береді.

Біз таңдаған жолымыздан айнымаймыз!
Ендеше Әділетті Қазақстанды бірге құрайық!
Қасиетті Отанымызды бірге өркендетейік, 

ағайын!

2023 жылдан бастап, Отбасының цифрлық 
картасы және Әлеуметтік әмиян сияқты 
тәсілдерді енгізу жоспарланып отыр.

Осы бастамалар аясында мемлекеттік қол-
даудың түрлі шаралары біріктіріледі. 

Оның бәрі барынша түсінікті, ең бастысы, 
нақты болады әрі алдын-ала жасалады.    

Жастарға жан-жақты қолдау көрсету – 
мемлекетіміздің басты міндетінің бірі.

Еңбекпен қамтитын түрлі шаралар арқылы 
ке лесі жылы 100 мың жасқа  жұмыс беруіміз 
керек.

Жастардың кәсіпкерлік бастамаларына қол-
дау көрсетіле бермек. 

Оларға жеңілдетілген тәртіппен жылдық 
өсімі 2,5 пайыз болатын шағын несие беріледі. 

Бұл шаралар қоғамның барынша үйлесімді 
әрі әділетті болуына ықпал етеді.

Жалпыхалықтық референдумда қабылдан-
ған конституциялық өзгерістер Әділетті Қазақ-
станның символына айналды.

Біз Ата заңымызда жер мен табиғи ресурстар 
халықтың меншігі деген басты қағидатты бекіттік.

Бұл – құр сөз емес. Бұл – барлық реформаның 
арқауы.

Әрбір отбасы еліміз пайдаланып жатқан 
ұлттық байлықтың игілігін көруі керек. 

Сондықтан мен жариялаған Балалар жы лы-
ның аясында «Ұлттық қор – балаларға» атты 
мүлде жаңа бағдарламаны жүзеге асыру өте 
маңызды деп санаймын.

Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық 
табысының 50 пайызын балалардың арнаулы 
жинақтаушы есепшотына аударуды ұсынамын.

Қаржы әр бала 18 жасқа толғанға дейін 
ауда рылып тұрады, оны мерзімінен бұрын 
есепшоттан шығарып алуға болмайды.

Жинақталған қаржы балалар кәмелет 
жасына толғаннан кейін олардың баспана 
немесе білім алуына жұмсалатын болады.

Бұл қаражат өскелең ұрпақтың үлкен өмірге 
қадам басуына мүмкіндік береді. 

Қор, шын мәнінде, ұлттық мәртебеге ие бо-
лып, халқымыздың игілігіне қызмет етеді.

Бастаманы мұқият әзірлеу қажеттігін ескере 
отырып, жобаны 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 
іске қосуды тапсырамын.    

«Самұрық-Қазына» қоры таза пайдасының 
кемінде 7 пайызын «Қазақстан халқына» қоғам-
дық қорына аударатын болады.

Бұл  – Жаңа Қазақстанның сипатына сай 
келетін маңызды бастама.

Сондай-ақ табысы мол кәсіпкерлер мен 
азаматтар қорға демеушілік көрсете береді деп 
сенемін. 

Жалпы, адам әлеуетін дамыту – маңызды 
мә селенің бірі.

Осы орайда, шетелден дарынды жандарды 
елге тарту қажет.

Әсіресе, шығармашылық және кәсіпкерлік 
са лада жетістікке жеткен азаматтарды шақыру 
керек.

Мен тиімді көші-қон саясаты туралы айтып 
отырмын.

Сұранысқа ие болып отырған және жоғары 
білікті мамандардың тапшылығын азайту қажет.

Ғылым, денсаулық сақтау, өндіріс, IT сала-
ларының білікті мамандарына жеңілдік жаса-
лады. 

Мемлекет оларға елімізде тұрақты тұру үшін 
виза береді.

Шетел кәсіпкерлері он жылға виза рәсімдеп, 
Қазақстанда тұруға мүмкіндік алады.

Бірақ олар экономикамызға 300 мың дол-
лардан астам инвестиция салуы қажет.

Қандастардың көшіп келуіне және ішкі 
миграцияға қатысты саясат түбегейлі өзгереді.

Бұл орайда, демографиялық және эконо ми-
калық үрдістерді ескеру керек.

Сондай-ақ жалпыұлттық мүддені басшы-
лыққа алу өте маңызды.

Қуатты ұлттың діңгегі – халық. Ең бастысы, 
азаматтарымыздың денсаулығы мықты, білімі 
терең болуы керек. 

Кәсібилік пен еңбекқорлық қоғамымызда ең 
жоғары орында тұруы керек.

Тағы да қайталап айтамын.
Елімізде еңбекқор адам, кәсіби маман ең 

сыйлы адам болуға тиіс. 
Осындай азаматтар мемлекетімізді дамы-

тады.
Мен Ұлттық құрылтайда және «Жастар 

рухының» съезінде бұған арнайы тоқталдым.
Біз қарапайым еңбек адамына құрмет көр-

сетуіміз керек. 
Қандай кәсіппен айналыссаң да, оны сапалы 

атқару маңызды. 
Жастар нақты бір мамандықтың
қыр-сырын жетік білуге ұмтылғаны жөн.
Өз саласының шеберіне әрдайым сұраныс 

болады.
Өскелең ұрпақ Қазақстанда ғана емес, өзге 

елдерде бәсекеге қабілетті болуы керек.   
Көрші мемлекеттің азаматтары шетелге ба-

рып, жұмыс талғамай еңбек етіп жатыр.  
Олар біздің елде де өте жақсы табыс тауып жүр.
Дәл осындай жандардан үлгі алу керек. 
Шын мәнінде, ең бастысы – адал еңбек.
Біз мұны жете түсінетін ұрпақ тәрбиелеуге 

тиіспіз.
Идеология жұмысында осыған баса мән 

берген жөн.  
 

ТӨРТІНШІ БАҒДАР. МЕМЛЕКЕТТІК 
БАСҚАРУ ІСІН ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТУ.

Экономиканы түбегейлі реформалау үшін 
мемлекеттік басқару жүйесіне серпіліс қажет.

Жұрт бос сөзден, жарқын болашақ туралы 
жалынды ұрандардан жалықты.

Халық мемлекеттік органдардың уәдесін 

қа ғаз бетінде емес, іс жүзінде  орындағанын 
қалайды.

Саяси қызметшілердің жеке жауапкершілігін 
арттыра отырып, мемлекеттік басқару жүйесін 
орталықсыздандыруға баса мән беру керек.

Үкіметтің кейбір құзыреттерін 
министрліктерге берген жөн.

Нақты бір саладағы саясатқа «ұжымдасқан 
кабинет» емес, нақты бір министр жауап беруге 
тиіс.

Үкімет салааралық мәселелерді шешумен 
шұғылдануы қажет.

Премьер-Министр Кеңсесін мемлекеттік бас-
қару ісінің үздік стандарттарына сай келетін, 
ықшамды Үкімет аппараты ретінде қайта құру 
осы бағыттағы алғашқы қадам болмақ.    

Басты мақсат – оның атауын өзгерту емес, 
нақты реформа жасау.

Біз орталық мекемелерді оңтайландыру ар-
қылы жергілікті атқарушы органдардың өкілет-
тігін айтарлықтай кеңейтуіміз керек.

Бұл тәсіл қордаланған мәселелерді өңірлер-
де, ел ішінде шешуге мүмкіндік береді.

Жергілікті өзін-өзі басқару мәселелеріне, 
қоғамдық кеңестердің, пәтер иелері коопера-
тивтері мен мүлік иелері бірлестіктерінің  қыз-
метін өзгертуге  айрықша назар аудару қажет.  

Тұрғын-үйлер мен қала инфрақұрылымын 
абаттандыру мәселесін қолға алу керек.

Ғимараттардың сыртқы көрінісі және ішкі 
инфрақұрылымның қызметі азаматтардың көңі-
лінен шықпайды, елімізді шетелдіктердің алдын-
да ыңғайсыз жағдайға қалдырады.  

Үкіметке жаңа әкімшілік реформа әзірлеуді 
тапсырамын.

Оған қоса, мемлекеттік органдардың 
жұмыс нәтижесін жақсартып, жауапкершілігін 
арттырған жөн.

Бізге сапалық тұрғыдан жаңа мемлекеттік 
басқарушылар қажет.

Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және 
жұмыстан босату жүйесін заман талабын ескере 
отырып, қайта жасау қажет.

Мемлекеттік қызмет жеке сектордағы кәсіби 
мамандар үшін барынша ашық болғаны дұрыс.

Кадрлық резервті нығайту керек.
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі толық-

қанды стратегиялық HR институтына айналуға 
тиіс. Үкімет Агенттікпен бірлесіп, бүкіл әлемдегі 
азаматтарымыздың әлеуетін жұмылдыру үшін 
арнайы платформаны іске қосуы керек. 

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

Әлемдегі ең үздік инвестициялық және өн-
дірістік компанияларды үлгі ретінде алу керек.

Мемлекеттік активтерді басқару ісі барынша 
ашық болуға тиіс. Үкімет жыл сайын Ұлттық 
баяндама әзірлеуді қамтамасыз етеді және оны 
Парламентке жолдайды.    

 
БЕСІНШІ БАҒДАР. ЗАҢ ЖӘНЕ ТӘРТІП.

Қоғамда заң үстемдігі берік орнығып, сот 
төрелігі әділ атқарылуы қажет.

Осыған орай, қазылар қауымын шұғыл түрде 
қайта іріктеп, жаңартып жасақтау керек.

Қазылар жоғары білікті, адал, сондай-ақ жем-
қорлықтан таза болуы қажет.

Ең алдымен, барлық судьялардың 
мәртебесін теңестірген жөн.

Олар өзінен жоғары тұрған әріптестеріне тә-
уелді болмауы керек. 

Көптеген сот төрағасы лауазымы судья 
лауазымы болып өзгереді.

Сот төрағасы және Сот алқасының төрағасы 
лауазымына үміткерді судьялар өздері сай-
лайтын тәсіл енгізуді ұсынамын.

Жоғарғы Сот судьяларын да сайлау арқылы 
таңдау тәсілін енгізген жөн.

Ол үшін Президент үміткерлерді баламалы 
негізде Сенатқа ұсынуы керек.

Аталған салаға мықты заңгерлерді тарту 
үшін материалдық жағдай жасау қажет.

Судьялардың дербестігін арттыру үшін Жо-
ғарғы сот кеңесінің мәртебесін нығайтқан дұрыс.

Судья болуға үміткерлерді дайындау, білік-
ті лігін көтеру жұмысы Кеңестің құзыретіне 
беріледі.

Сондай-ақ, олардың шекті жасын ұзарту, 
өкілеттігін тоқтату мәселесімен де осы мекеме 
айналысады. 

Бұл мемлекеттік орган нақты кадрлық функ-
циялары бар, толыққанды институтқа айналуы 
керек.

Кадрларды іріктеуден бастап, барлық деңгей-
дегі соттарды тағайындауға ұсыным беруге де-
йін гі бүкіл міндет соларға жүктеледі.

Күштік құрылымдар сотқа ықпал Етпеуге 
тиіс. Бұл – өте маңызды.

Судьяларға әкімшілік қысым көрсететін 
амал-тәсілдің бәрі жойылуы керек.

Судьялардың қызметіне араласуды шектей 
отырып, олардың заң бұзғаны үшін жауап кер-
шілігін арттырамыз. 

Судьяның өрескел қателік жіберген және 
кү шін жойған әрбір сот актісін Қазылар алқасы 
тексеруге тиіс.

«Сот төрелігін атқару сапасы» бойынша су-
дья ларды бағалау және жауапкершілікке тарту 
ин ститутын түбегейлі қайта қараған жөн.

Апелляция институтын реформалау қажет. 
Істер бірінші сатыдағы сотқа қайтарылмай, 
нақты мән-маңызы бойынша шешім  шығарылуы 
керек. 

Әкімшілік әділеттің қолданылу аясын да 
кеңейту қажет. Әкімшілік құқық бұзу шылық-
тардың ауқымды бөлігінің және мемлекеттік 

органдармен арадағы азаматтық-құқықтық дау-
лардың Әкім шілік рәсімдік-процестік кодекспен 
реттелуі отан дық сот төрелігін барынша 
ізгілендіріп, әділдікке бастайды.

Сонымен бірге, аудандық және облыстық 
сот тар деңгейіндегі сот төрелігінің қолжетімді 
болу мәселесін пысықтау керек.

Бизнес өкілдері сот алымдарының тым 
жоғары болуы олардың өз мүддесін қорғауына 
айтарлықтай кедергі келтіреді деп есептейді. 
Бұл – орынды пікір. 

Сондықтан қазіргідей талап-арызда көрсе-
тілген сомадан алынатын пайыз мөлшерінің ор-
нына мүліктік даулар бойынша ойға қонымды 
алым мөлшерін белгілеу қажет.

Мемлекеттің сот процесіне қатысуын азайт-
қан жөн. Мемлекеттік органдар арасындағы сот 
дауларын да ретке келтіретін кез келді. 

Егер екі министрлік заң нормаларын әртүрлі 
түсінсе, ондай мәселені Үкімет түпкілікті шешуге 
тиіс.

Дәл осындай тәсілді мемлекеттік орган-
дардың мемлекеттік ұйымдармен арадағы 
дауларына да қатысты қолдану қажет.  

Түрлі өңірде ұқсас істер бойынша әртүрлі 
шешімдер қабылданатын жайттар жиі кездеседі. 

Қазір цифрлық талдау жасайтын құрал 
әзірленуде. Сол арқылы сот төрелігін атқару ісін 
біріздендіруге мүмкіндік туады. 

Жоғарғы Сот осы интеллектуалды жүйені 
толық  енгізуді тездеткені жөн.

Әрине, сот жүйесін реформалау мұнымен 
аяқталмайды. Бұл шаруамен  мамандар Жо-
ғарғы Соттан тыс айналыса береді.  

Осы қадам үдеріске бәсекелік сипат беріп, 
оны қоғам өкілдері мен тәуелсіз сарапшылар 
үшін ашық, яғни анағұрлым тиімді етеді.

Келесі мәселе – құқық қорғау органдарын 
реформалау туралы. 

Бұл сала әрдайым қоғамның жіті назарында.
«Қасіретті қаңтар» оқиғасы тәртіп сақшы-

лары үшін нағыз сынақ болды.
Ол кезде арандатушылардың кесірінен ше-

рулер жаппай тәртіпсіздікке ұласты.
Оның ақыры мемлекетке қарсы бүлік шыға-

руға әкеп соқтырды.
Жұртты арандатушылардың көбі шартты не-

месе жеңіл жазамен құтылып кетті.
Шын мәнінде, олардың кінәсі әлдеқайда 

ауыр.
Өйткені жағдайды қасақана ушықтырды. 
Соның салдарынан іс насырға шауып, қайғы-

лы оқиғалар болды.  
Маған құқық қорғаушылар, адвокаттар қа-

уым дас тығының өкілдері бірнеше рет өтініш 
жол дады.

Олар елді жаппай тәртіпсіздікке үндеген 
адам дарды қатаң жазалау қажет екенін айтты.

Бұл – орынды ұсыныс.
Сондықтан өкілетті органдарға осы мәсе лені 

қарастырып, нақты шара қабылдауды тапсы ра-
мын.

Біз кез-келген ашық арандатушылыққа және 
заң  сыз іс-әрекетке қатаң тосқауыл қоюымыз 
керек.

Ел ішіне іріткі салған және заң бұзуға шақыр-
ған адамдар қатаң жазадан құтылып кетпейді.

«Саяси плюрализмге ашықпыз, экстре мизм-
нен, қарақшылық пен бұзақылықтан қа шықпыз» 
деген ортақ қағиданы бүкіл қоғамның есіне сал-
ғым келеді.

Қасақана арандату басталған жерде, сөз 
бостандығы мен пікір алуандығы туралы әң гіме 
қозғаудың өзі артық.  Бұл – қоғамның тұ рақ-
тылығы мен қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, мем-
лекеттің тұғырын шайқауға әрекеттену деген сөз. 

Бізге ел бірлігі ауадай қажет.
Ереуілге қатысқандар да, күштік құрылым 

қызметкерлері де – өз азаматтарымыз. 
Олар сот әділ өтеді деп қана емес, қоғам 

кешірімді болады деп үміттеніп отыр.
Мемлекет қаңтар оқиғасына қатысқан, бірақ 

ауыр қылмыс жасамаған азаматтардың жазасын 
жеңілдетті.    

Заң бұзғандардың бірқатары кінәсін түсініп, 
өткен іске өкініп отыр. 

Оларға кешіріммен қараған дұрыс деп 
ойлаймын.

Сондықтан мен қаңтар оқиғасына қатысу шы-
ларға бір реттік рақымшылық жариялау туралы 
шешім қабылдадым.

Рақымшылық жаппай тәртіпсіздікті ұйым-
дастыруға қатысы бар адамдарға, сондай-ақ, 
мем лекетке опасыздық жасағаны және би лікті 
күшпен басып алуға әрекеттенгені үшін айып тал-
ғандарға қолданылмайтыны түсінікті.

Сондай-ақ лаңкестік және экстремистік қыл-
мыс жасағандарға, рецидивистерге, жұртты 
азап тағандарға рақымшылық болмайды.   

Біз адамгершілік таныта отырып, осы 
қайғылы оқиғадан тиісті қорытынды жасаймыз.

Мұндай жағдай енді ешқашан қайталанбайды. 
Бұған жол бермейміз.

Қаңтар оқиғасы кезінде қаза болған аза-
маттардың жағдайы төмен отбасыларына мате-
риалдық көмек беріледі.

«Қазақстан халқына» қоры да осы игі іске 
лайықты үлес қоса береді деп ойлаймын.

Біз қаңтар оқиғасынан сабақ алып, қоғамдық 
қауіпсіздікті едәуір күшейту қажеттігін түсіндік.

Соңғы кезде адам өлтіру, қарақшылық жасау 
сияқты ауыр қылмыстар көбейіп барады. Аса 
қатыгездікпен жасалатын мұндай әрекеттер 
бүкіл қоғамға қатер төндіреді.

Жазаны қатайту, мұндай қылмыс жаса ған-
дарды шартты түрде мерзімінен бұрын босатуды 
доғару арқылы осы қауіпті үрдістің тамырына 
балта шабу керек. 

Отбасылық зорлық-зомбылықты қылмыс 
санатына жатқызу мәселесі қоғамда көптен бері 
талқыланып жүр.
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Соңы, баСы 1, 2 беттерде 

Жолдау

Бірімізге бала, бірімізге бауыр, бірімізге жанашыр дос бола 
білген, аяулы әріптесіміз Өмірбекұлы Ерханның өмірден өткеніне 
де қырық күн болып қалыпты. Ол 1994  жылдың 13 қаңтарында 
Жалағаш ау даны Таң ауылында дүниеге келген. №118 орта 
мектепте білім  алып, одан әрі Қызылорда қаласындағы «Болашақ» 
университетінде оқып, дефектолог мамандығы бойынша бітіріп 
шықты. Аудан ор та лығындағы №201 мектепте өз мамандығы 
бойынша қызмет жа са ды. 2018 жылы  өз туған ауылындағы №118 
мек тепте жұмысын жалғастырды. Көптеген шәкірттермен жұмыс 
жасады.

Жайдары мінезі, дархан пейілімен, ұжымда өзіндік орны 
бар әріптес бола білді. Ол өте елгезек жан еді. Жаңа оқу жылы 
басталар шақта ең өкінішті жағдай – Ерханымыздың ортамызда 
болмауы... Ар ман-мақсаттарына жете алмады.

Ата-анасына, бауырларына Алла сабыр берсін. Ерханның жар-
қын бейнесі әріптестері жадында мәңгілік сақталады. Оқылған 
құран аяттары қабірін нұрландырып, жатқан жері жайлы, топырағы 
торқа болсын, орны пейіштің төрінен бұйырса дейміз.

Еске алушылар №118 орта мек теп ұжымы

40 күн өтті өзіңсіз 2022-2023 оқу жылына бөлінген облыс әкімінің грант иегерлерінің тізімі

р/с
Аты-жөні Мекен-жайы Оқу орны  Мамандығы

1 Шарапатова Жарқынай 
Көшкінқызы

Жалағаш ауданы 
Бұқарбай батыр ауылы

«Болашақ» университеті Шет тілі пәні мұғалімі

2 Яхия Наргиза 
Тұрсынбекқызы

Жалағаш ауданы 
Еңбек ауылы

«Қорқыт ата» атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті

Хореография

3 Әбілтай Асылжан 
Берекеқызы

Жалағаш ауданы
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Біздің үйіміз ауылдың шетінде болға-
нымен қонақтан арылмайтын. Сон дай 
күндердің бірінде үйге елге танымал бір 
сыйлы кісінің келетінін естідік, Ал ата-
анамыз қонақ күту рәсіміне дайындалып, 
жан-жақтан бірталай үлкен кісілер 
жиналып та қалды. Көп ұзамай күткен 
қонағымыз да келді. Жүзі жылы, өзі 
мейірімді, орта бойлы, атжақты кісі екен. 

Ауылдағы үлкендер жағынан «Бұл кісі 
аты республикаға танылған радио жур-
налист Ахат Жанаев деген кісі болады. 
Ел аралап, көнеден қалған әңгімелер 
мен аңыздарды жинақтап, танылмаған 
та  ланттарды елге таныстыру мақса-
тын да еліміздің түкпір-түкпіріне сапар-
лайды. Бүгін ардагер-ұстаз, ақын, соғыс 
ардагері Асқар Қожахметов ағамыздың 
шаңырағына келіп, осы кісінің соғыс ке-
зінде жазған құнды өлеңдері мен шы ғар-
маларымен танысып, зұлмат жыл дары 
майданда басынан өткен оқиға лары 
жай лы дерек жинауға келіпті» деп бір 
тоқ тады ақсақал. 

Дастархан жайылып, қонақтың сый-
лы сыбағасы тартылғанша Ахат аға мыз 
шежірелі әңгімесін бастады. «Иә, ел 
ішін де көп жүрген соң көшелі, ғибратты 
әңгімелерге құлақ түріп жүреміз. Бұқар-
бай батыр күллі қазаққа ортақ тұлға ғой. 
Дегенмен ру жағынан келгенде біздің өз 
бабамыз болады.

Сол бабамыз туралы тебіренбей сөз 
қозғау мүмкін емес. Ендеше баба ұла-
ғатынан тарқатсам, сіздерді жалық тыр-
маймын деп ойлаймын. 

Өз өмірінде мың өліп, мың тірілген 
қазақ халқының орыс патшалығы тұсын-
да көрген қуғын-сүргіні де аз болмаған 
ғой. Әлгілер әскери бекіністер тұрғызып, 
малдың өрісін тарылта түскен. Қарсы 
тұрғандарын қанға бояп, мал-мүлкін 
тонап, әкетіп отырған. Мұндайда Бұқар-
бай сынды батырлар қалайша қол қу-
сырып қарап отырсын. Қол жинап, атқа 
қонған жазалаушы отрядтардың бір-
нешеуін жойып, тірі қалғандарын тұт-
қын да ұстаған. Әлгілерді босату кезінде 
Орынбор губернаторынан бірнеше  
өтініш түскен. 

Жалпы орыс әскери басшылары кіші 
жүз қазақтарының Кенесары хан жа-
сағына қосылмауын, өздерін бейтарап 
ұс тауын талап еткен. Арнайы елші жі-
беріп, келісімге келуді көздеген. «Бізге 
қояр қандай талабыңыз бар?» дегенге 
батыр бабамыз жолма-жол аударып 
отыр  ған татар жігітіне Қаз дауысты Қазы-
бек бидің Қалмақ қонтайшысына айтқан 
мына бір отты сөздерін қайталаса керек.

– Біз, қазақ, мал баққан, бірақ еш-
кімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елі-
мізден құт-береке қашпасын деп, жері-
міздің шетін жау аяғы баспасын деп, 
найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан 

басынбаған, басымыздан сөз асырмаған 
елміз. Достығымызды сақтай білген, дәм-
тұзды ақтай білген елміз. Асқақтаған хан 
болса, ақ ордасын таптай білген елміз.

– Ал Кенесары ханның туы ас тын-
да соғысу, соғыспау біздің өз енші міз-
дегі дүние. Оған өзге жандардың ара-
ласуына немесе төрелік айтуына жол 
бермейміз. Басшыларыңызға осыны 
ай тып барғайсыздар. Ал қоқандықтарға 
қар сы күш біріктірейік десеңіздер, онда 
әңгіме басқаша. Бұл ұсыныстарыңызды 
қабылдауға болатын шығар. Қайткенде 
де кесімді жауабыңызды кейінірек қай-
та ратын боламыз, – дегенді айтып 
Бұқарбай батыр губернатордың алдын-
да да сөзден тосылмаған екен. 

«Бабамыздың туы мен мөрі туралы 
бір әңгіме айтайын, содан соң қонақ 
кәдені тарта беріңіздер» деді ардагер-
журна лист езу тартып.

Тағы да жиылғандар елең етіп, 
шежірелі жанның әңгімесіне құлақ түрді.

«Кезінде батыр бабамыз тұтынған 
аса құнды бойтұмарындай қастерлеп 
ұстаған, саусағының ізі қалған қандай 
бір зат болсын біздер үшін, келер ұрпақ 
үшін де алтыннан да қымбат қазына 
болып қала берері даусыз. Кезінде өзім 
батыр ұрпақтарының отбастарында бо-
лып, ерекше бір ұқыптылықпен, жана-
шыр лықпен сақталып келген бірнеше 
жәдігермен жақынырақ таныстым. 

Батыр бабамыздың күмістен құйылған 
бармақтай ғана мөрі шөбересі Қалдан 
Ахметбайұлының үйінде сақтаулы екен. 
Соның сыртқы бетінен араб әріптерімен 
қашалып жазылған айшықты жазуларды 
көрдік. Қазақшаға аударғанда ол «Бұ-
қар бай батыр» деп оқылады екен. Батыр 
бабамыз қоңсылас елдердің билері мен 
батырларына жолдаған хаттары мен 
келіссөз хаттамаларына өз мөрін басып, 
әлгі құжаттарға ресми сипат беріп 
отырғанға ұқсайды. 

Екінші бір құнды жәдігер, бұл – су 
сиырдың құйрығынан жасалған ша-
шақты туы, кезінде қылы өте тығыз, әрі 
көлемді болған деседі. Бұл ту да ба-
тырдың Опабек есімді баласынан өрген 
Гриша есімді шөпшегінің төрінде ілулі 
тұр. Бірақ бұрынғы қалпы емес. Әркім 
шетінен бір-бір кесіп алып, жұқартып тас-
тағандықтан көзге тым қораш көрінеді. 
Қазақ ырымшыл халық қой. Перзент 
сүймей немесе жолы болмай жүрген 
көңілі жабырқау жандар қасиетті туды 
осындай халге душар еткен. 

Тағы бір мұрасы – батыр бабамыздың 
керейт жұртына ұзатылған немересіне 
берген жасауы кебеже екен.

Міне, біздің батыр бабамыз туралы 
керемет естеліктер бар» деп сөзін 
аяқтады көкірегі қазынаға толы ағамыз.

Бұл ұлт үшін – ұлылық, ұрпақ үшін 
өшпес рухани қазына.

Ұлт үшін – мұрағат, ұрпақ үшін – ұлағат
Жарықтық бұрынғының 

адамдарының әңгімесі 
керемет қой. Қазіргідей 
ғаламтор, теледидар 
жоқ, бар болса да, некен-
саяқ. Тек ол уақытта 
ата-аналарымыз 
күйтабақтан термелерді, 
қазақша әндерді көп 
тыңдататын. Содан да 
болар, көп термелер 
мен қазақша әндердің 
мәтіндері санамызда 
жатталып қалатыны. 
Радиоқабылдағыштан 
да Роза Бағланова, 
Бибігүл Төлегенова, 
Ескендір Хасанғалиев, 
Жамал Омарова, Нұрғали 
Нүсіпжановтың сызылтып 
қазақи нақыштағы салған 
әндері шырқалып, бойға 
әдемі сезім таратып, 
шабытыңды оятатын. 

Қазақтан шыққан тұңғыш ағартушы Ыбырай Алтын са-
ринның «...өнер, ғылым бар жұрттар тастан сарай салғызды, 
айшылық алыс жерлерден көзді ашып-жұмғанша жылдам 
хабар алғызды» деген өлеңі барлығымыздың жадымызда 
әлі жаңғырып тұр. Одан бөлек халқымыздың рухын оятып, 
басын біріктірген Абылай бабамыз «білектінің заманы өтеді, 
білімдінің заманы келеді» дегенді осыдан бірнеше ғасыр 
бұрын айтып кетіпті. 

Иә, расында қазір білек күшімен емес, біліммен бәсе-
келесетін заман. Әлем сәт сайын жаңарып, ғылыми тех-
нология қарыштап дамып жатыр. Адамзаттың ақыл-ойы 
әлем дік үдеріске түбегейлі өзгеріс жасады. Ендеше біз 
де сол өркениет көшіне ілесе алуымыз керек. Ол үшін мек-
тептерде берілген білім сапалы болуы тиіс. Мен осы тұрған 
оқушылардың арасынан еліміздің дамуына адал қызмет 
қылатын әр саланың заманға сай білім алған білікті, жаңашыл 
мамандары шығады деп сенемін. 

Құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар! Сіздерді бүгінгі 
білім күнімен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы барлығымыз 
үшін табысты болсын, – деді Асқарбек Темірбекұлы. 

Өз кезегінде мектептің ардагер ұстаздары да тілектерін 
айтып, әріптестерінің жаңа оқу жылындағы қызметіне 
толайым табыс тіледі. Салтанатты шараға жиылған қонақтар 
мектеп оқушыларының дайындаған концертін тамашалады. 

Одан кейін аудан басшысы Шекер Ермағанбетова атындағы 
№246 мектепке барды. Аталған мектеп табалдырығынан 
биыл 380 оқушы аттады. Соның ішінде 32 бала 1-сыныпқа 
қабылданған. Ал былтыр мектепті 17 оқушы бітірген. Түлектер 
түгел ҰБТ-ға қатысып, барлығы грант иеленген. Мектепте 
оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беріп келе жатқан 
тәжірибелі ұстаздар шоғыры қалыптасқан. 

Аудан басшысы мектеп ішін аралап, сыныптардың жай-
күйімен танысты. Бірінші сыныпқа қабылданған бүлдір шін-
дердің жатқа айтқан өлеңдерін зор ықыласпен тыңдап, олар-
дың болашағына зор сенім артатынын білдірді. Ұстаздар мен 
оқушыларды білім күнімен құттықтап, жаңа оқу жылын да 
табысты аяқтаңдар деген тілегін жеткізді.  

Одан соң аудан әкімі Асқарбек Есжанов Таң ауылындағы 
№118 мектепке ат басын бұрды. Қырық жылдан астам 
тарихы бар білім ошағының қазіргі жай-күйі бөлек. Іші-сырты 
күрделі жөндеуден өткен, ауласы, айналасы абаттанған. Бұл 
мектеп те бүгінде білікті мамандардан жасақталған іргелі 
педагогикалық ұжымға айналған. Ауданнан барған зиялы топ 
өкілдері алдымен мектептегі домбыра үйірмесіне қатысатын 
оқушылардың өнерін тамашалады. Содан соң сыныптарды 
аралап, оқушылармен тілдесті, ұстаздармен жүздесті. Биыл 
Таң ауылының мектебі 254 оқушыны құшағын ашып қарсы 
алды. Соның ішінде 85 бала бастауыш сыныпқа, 27 бала 
мектеп алды даярлық тобына қабылданды. Ауыл мектебі 
үшін жақсы көрсеткіш. Өткен оқу жылында мектеп бітірген 11 
түлектің 8-і мемлекеттік грант иеленді. Сондай-ақ бір оқушы 
ҰБТ-дан аудан бойынша ең жоғары балл жинап, «Алтын 
белгі» иеленді. 

– Еліміздің келешегі – білімді ұрпақ. Бүгінгі күні білім алу – 
баршамызға міндет. Білімсіз ешқандай да, өсу жоқ, өрлеу жоқ. 
Адамзат тарихындағы өркениет те білім арқылы жасалады. 
Сондықтан адам баласы ес білгеннен бастап, қарттық кезеңіне 
дейін кеудесіне білім жинаудан жалықпауы тиіс. Білімді адам 
тұлғаға айналады, ал әр заманның тұлғалары жақсы қоғам 
құрып, мықты мемлекет қалыптастырады. Құрметті оқу-
шылар, сендердің әрқайсың келешек егемен еліміздің бір-
бір тұлғасына айналасыңдар. Сол мақсатта, сол бағытта 
сен дер үшін ұстаздарың тынымсыз еңбек етіп келе жатыр. 
Ендеше сендер өздеріңе сенім артқан ұстаздарыңның, ата-
аналарыңның үмітін ақтаңдар. Сендердің шәкірттен тұлғаға 
айналғандырыңды көру біз үшін үлкен қуаныш, мақтаныш, – 
деді Асқарбек Темірбекұлы. 

Өз кезегінде аудандық мәслихат хатшысы Гүлзат Құрман-
баева да мектеп ұжымына тілегін жеткізді. Айтпақшы, аталған 
мектептегі бір ерекшелік – сабақ арасындағы үзіліс терде 
қоңырау үнінің орнына «Адай» күйі төгіліп тұрады екен. 

Қуат АХЕТОВ

Білім нұры 
түскен күн

Мамандардың айтуынша, қазірде 
еліміз қант өнімін шет елдерден сатып 
алады екен. Онда да шет мемлекет-
тер ден келетін қанттың шикізаты ақ 
қы зылша емес, қант қамысы. Біздің 
елі  мізде қызылша тұқымын егіп, оны 
кү тіп-баптап өнім алу үшін қырауар 
қаржы қажет етеді екен. Соның салда-
рынан өңірлерде орналасқан қант 
зауыт тарының шикізаты азайып ке-
тіпті. Нәтижесінде Кеңес одағының тұ-
сын да жұмыс істеген еліміздегі 8 қант 
зауы ты жұмысын тоқтатып, жабы лып 
қалған. Ал әлгі тропикалық және суб-
тропиктік аймақтарда өсетін қант қа-
мысы қызылшадан әлденеше есе 
ар  занға түсетін көрінеді. Қазір әлем 
бойын  ша қант өнімінің 70 пайызы сол 
қант қамысынан алынатынын айтады 
маман дар. 

Ал ҚР Сауда және интеграция ми -
нис трлігі елімізде азық-түлік өнім де-
рін өндіру тоқтатылмайтынын, қор лар 
жүйелі негізде толықтырылып отыра-
тынын жет кізді. Аталған министрліктің 
сөзіне сен сек, бүгінде республика бойын-
ша барлығы 1,5 млн тонна әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік тауарларының 
қоры жинақталып тұр. Соның ішінде 
47,6 тонна қант бар екен. Бұл жиырма 
млн халықтың басына шаққанда аз ба, 
көп пе?..

Тоқсаныншы жылдардың басында 
ауылда екі жыл қатарынан қант қы-
зылшасын екті. Жалпақ жапырағы 

жайы  ла жайқалып, бітік шықты. Ол 
кез де мектеп оқушысымыз, күзде сол 
қызылшаны сынып-сынып болып кезек-
тесіп жинауға барғанымыз есімде. 
Біздің міндетіміз – ауыл сыртындағы 
егістік алқаптарда тау-тау болып үйілген 
қозының басындай ақ қызылшаларды 
көліктерге тиеп жіберу. Одан ары қарай 
қайда алып баратынын білмейміз. 
Оны білуге құштар да емеспіз, біз үшін 
аса қызық та емес. Бірақ кейін білдік, 
егіс басындағы тау болып үйілген қант 
шикізатын Жамбыл облысындағы қант 
зауытына жөнелтеді екен. Тоқсаныншы 
жылдары тек қант қана емес, жаппай 
азық-түлік тапшылығы күйіп тұрған кез 
еді. Сол біздің ауылдан шикізат есе-
бінде Жамбылдың зауытына кеткен 
қызыл шадан ауылдың халқы қантқа 
қарық болды дегенді де естімедік.

Бірақ осы қант қызылшасының біздің 
өңірге бітік өсетінін білдік сол кезде. 
Ендеше дәл қазіргі уақыттағы қант 
тапшылығын жою үшін қызылша егу ді 
неге қайта қолға алмасқа?! Жинал ған 
өнімді тонналап Алматы, Жамбыл асыр-
май-ақ, өзімізге шағын цехтар салып, 
қант шығаруға да болар еді...

Тоқсаныншы жылғы тоқырауда азық-
түлікпен бірге тұрмыстық заттардың 
көбі нарыққа шықпай қалды. Сауда ай-
на лымында барларының өзі өте қат, 
дүкендер мен базарлардан таба ал май-
сың. Алыпсатарлардың қолында жү-
реді. Солардың бірі күнделікті қолда-

натын, тұрмысымыз үшін аса қажетті кір 
сабын еді. Әлі есімде, ауылдағы сау -
дагер ағаларымыз өздері жиі ба ра тын 
Өзбекстан, Түркіменстан мемлекет те-
рінде бір кір сабынның бір қойға айыр-
бас жасалатынын айтып келетін. Яғни ол 
кезде бір сабынның бағасы бір қойдың 
құнымен тең болған. 

Бірде үйдегі кішкентай қарын да-
сымыз екеуміз шешемізге еріп, ауыл 
сыртындағы қалың сексеуіл тоғайына 
бардық. Шешеміз үйден алып шыққан 
үлкен алашаны сексеуілдің түбіне жа-
йып, шырпысын ағашпен қағып түсі ріп, 
бір жерге жинап, қураған сексеуілмен 
тұ татып өртеді. Күлін шелекке салып 
ауыл ға алып келдік. Шешем отырып 
алып, өзі айлап жинап жүрген қанар 
қап тағы малдың кепкен сүйектерін те-
мір келіге салып әбден түйіп ұнтады 
да, ошақ сарайдағы үлкен ескі қазанға 
салып қайнатты. Бірнеше сағаттан 
соң сексеуілдің сілтісі мен сүйектің ұн-
тағы ақкөбіктенді, одан соң қоюланып 

іркілдеп қалды. Бір тәулік тұрып, тұнған 
соң қазанды төңкеріп, пышақпен алақан 
аясына ыңғайлы етіп кесектеп кесті. 
Кір сабын дайын. Дүкеннің сабынынан 
артық болмаса, кем емес. Туған-туыс 
пен көршілерге де үлестірді. Қазақ бұны 
«қара сабын» дейді екен. Шешеміз 
«сақар сабын» дейтін және қолдан қай-
натқан сол сабынның тек кір-қоң жууға 
ғана емес, адам бойындағы дерттерді 
сонымен бірге мал ауруларын емдеуге 
пайдаланатынын айтып отыратын. 

Қазір кір сабынның да нарықтағы 
бағасы аспандап тұр. Бірақ сонда да 
дүкен сөрелеріндегі ең өтімді тауар-
лардың бірі сол – сабын. Тұтынушылар 
талап алып жатыр. Сақар қайнатып, 
са бын жасап пайдаланып жүрген ауыл 
әйелдерін естімедім. Әйтпесе сексеуіл-
дің шырпысы да, малдың сүйек-саяғы 
да далада босқа шашылып жатыр емес 
пе?!

Қуат АДИС

Қымбатшылықты тоқтату қолымызда тұр
Қазір қоғамда азық-түлік қымбатшылығы, соның ішінде қант 

бағасының күрт көтерілуі жиі айтыла бастады. Расымен қант 
бағасы шарықтау шегіне жетті. Қант тапшылығы тәттіге құмар 
балалардан бөлек, шекерсіз шекесі шыпшып шәй іше алмайтын 
ересектерге ауыр тиген сияқты. Бұрын келісі 200-300 теңгеден 
сатылған қанттың құны қазіргі уақытта үлкен қалаларда 700-800 
теңгеге дейін көтерілгенін естіп жүрміз. Бұған не себеп? 


