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Құрметті Төраға! 
Құрметті Мəжіліс депутаттары!
Тəуелсіздік тарихында біз алғаш рет 

аса күрделі жəне қатерлі кезеңге тап 
бол дық. Ел басына түскен осындай сы-
нақты қайыспай біртұтас ел болып еңсере 
білдік. Енді біз мұндай жағ дайға ешқашан 
жол бермеуіміз қажет. Сон дықтан еліміз 
душар болған ауыр қасі реттің 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 себеп-
тері бар: кейбір азаматтарымыз ахуалды 
егжей-тегжей білмей тұрып, қате пікірде 
болса, кейбірі əдейі ақпаратты бұрмалап, 
жағдайды одан бетер ушықтырады.

Бірақ бізге керегі – тек ақиқат қана. 
Сол себепті оқиғаларды мұқият зерттей 
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 көздегені – өздерінің 
қатыгез пиғылдарын іске асыру болғаны 
айдан анық.

Мұның қатарында Жамбыл облысында 

болған тəртіпсіздіктер, этносаралық 
сипаттағы арандатушылықтар мен басқа 
да шиеленістер бар. Қоғамымыздың тұ-
тас тығын жүйелі түрде, соның ішінде на-
ра зылықтар мен кəсіби түрде əзірленген 
сце нарийлерді қолдану арқылы шай-
қалтып келген. 

Радикалды шаралардың нақты орын-
даушыларын дайындау жасырын түрде 
жүргізілген. Ұлттық қаупісіздік комитеті 
уəкілетті орган ретінде осы бүлдіргі 

жұ мыс тарға нақты баға бере алмады жəне 
бер гісі де келмеді. Ұлттық қауіпсіздікке 
төн  ген аса үлкен қауіпті көрмеді. Шабуыл 
ұйым  дастырушыларына тек себеп іздеу 
ғана қалды, ал ол себеп бəрібір табылар 
еді. 

Халықтың газ бағасының өсуіне 
бай ланысты наразылығы құрал ретінде 
пай даланылды. Содан кейін оқиға спи-
раль түрінде дамыды. Бірінші кезең-
де бірнеше өңірде, атап айтқанда, 

Жаңаөзенде митингтер өтті. Екіншісінде 
қарақшылар 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 та-
рату, 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 арасында 
қорқыныш ұялатып, қарсы шығу туралы 
ойды басуға талпынды. 

Қазақстанға шабуыл жоспары əртүрлі 
аспектілерді қамтыды: əскери, саяси, идео -
логиялық, жалған ақпараттандыру жə не 
тағы басқалар. Билікті басып алуға да йын-
дық жұмыстарын кəсіпқойлар жүргізді.

Бұл халықаралық лаңкестік тара-
пынан елімізге қарсы жасалған қарулы 
агрессия болғандықтан, Қазақстан заңды 
түрде Ұжымдық қауіпсіздік шарты бо-
йынша əріптестеріне бітімгершілік кон-
тингент жіберу туралы өтініш жасады. 

Мынаны түсіну керек: осындай 
ше шім қабылдап жатқан кезде Алма-
тыны бақылауды толықтай уыстан 

шығарып алуымыз мүмкін еді. Ондай 
жағ дайда қалада лаңкестер ойран сала-
тын еді. Алматыдан айырылсақ, аста-
наны да жоғалтып, кейін елімізден 
айы рылатын едік. Қаңтардың қаралы 
күндеріндегі оқиғалардың мəні де осын-
да. Елордада бітімгершілік контингент 
пайда болғаннан кейін Алматыға ар-
найы 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 толыққанды құрыл-
тайшысының бірі. Осы ұйымның барлық 
мүшелерінен жасақталған бітімгершілік 
контингенті Қазақстанға уақытша 
мер зімге ғана келді. Оған жүктелген 
міндеттер нақты айқындалған. Бұл – 
стратегиялық нысандарды күзету жəне 
ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсету. 

Лаңкестерге қарсы операцияны то-
лығымен Қазақстанның күштік құры-
лымдары жүзеге асыруда. Шын мəнінде, 
солар дың жанкешті іс-əрекетінің ар-
қасында төңкеріске жол берілген жоқ. 

(Соңы 2-3-беттерде)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
�.А.Смайыловты тағайындау туралы

Əлихан Асханұлы Смайылов Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі лауазымына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 қаңтар
№ 754

«Қасіретті қаңтар» сабағы:

Қоғам тұтастығы – тәуелсіздік кепілі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Е.Х.Қазыханды тағайындау туралы

Ержан Хозеұлы Қазыхан Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігі Басшысының орынбасары – Қазақстан Республикасы 
Президентінің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі арнаулы өкілі ла-
уазымына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 қаңтар
№ 757

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
А.Ғ.Балаеваны тағайындау туралы

Аида Ғалымқызы Балаева Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігі Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 қаңтар
№ 758

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Д.М.Жазықбаевты тағайындау туралы
Дархан Медеғалиұлы Жазықбаев Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасы лауазымына таға-
йын далсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 қаңтар
№ 760

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

А.А.Дәдебаевты тағайындау туралы
Айбек Арқабайұлы Дəдебаев Қазақстан Республикасы Прези-

денті Іс басқарушысы лауазымына тағайындалсын.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 қаңтар
№ 762

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамы туралы

1. Қазақстан Республикасы Консти ту ция-
сының 44-бабының 3) тармақшасына сəйкес 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

Тағайындалсын:
Роман Васильевич Скляр – Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің бірінші 
орынбасары;

Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов – Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің орын-
басары;

Мұхтар Бескенұлы Тілеуберді – Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің орын-
басары – Сыртқы істер министрі;

Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов – Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің орын-
басары – Сауда жəне интеграция министрі;

Ғалымжан Тельманұлы Қойшыбаев – 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі 
Кеңсесінің Басшысы;

Мұрат Кəрібайұлы Бектанов – Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс министрі;

Ерлан Заманбекұлы Тұрғымбаев – Қазақ-
стан Республикасының Ішкі істер министрі;

Асқар Қуанышұлы Омаров – Қазақстан 
Республикасының Ақпарат жəне қоғамдық 
даму министрі;

Ербол Шырақпайұлы Қарашөкеев – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруа-
шылығы министрі;

Қанат Сергейұлы Мусин – Қазақстан 
Республикасының Əділет министрі;

Асхат Қанатұлы Аймағамбетов – Қа зақ-
стан Республикасының Білім жəне ғылым 
министрі;

Ажар Ғиният – Қазақстан Респуб ли ка-
сының Денсаулық сақтау министрі;

Серік Жамбылұлы Шəпкенов – Қазақстан 
Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрі;

Қайырбек Айтбайұлы Өскенбаев – 
Қазақстан Республикасының Индустрия 
жəне инфрақұрылымдық даму министрі;

Ерұлан Кенжебекұлы Жамаубаев 
– Қазақ стан Республикасының Қаржы 
министрі;

Дəурен Əскербекұлы Абаев – Қазақстан 

Республикасының Мəдениет жəне спорт 
министрі;

Юрий Викторович Ильин – Қазақстан 
Республикасының Төтенше жағдайлар 
министрі;

Əлібек Сакенұлы Қуантыров – Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика 
министрі;

Бағдат Батырбекұлы Мусин – Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, иннова-
циялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрі;

Серікқали Аманғалиұлы Брекешев – 
Қазақстан Республикасының Экология, гео-
логия жəне табиғи ресурстар министрі;

Болат Оралұлы Ақшолақов – Қазақстан 
Республикасының Энергетика министрі.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бас-
тап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 11 қаңтар
№ 756

РЕСМИ

Əлихан Асханұлы СМАЙЫЛОВ
1972 жылы туған. Əл-Фараби атындағы 

Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Қазақстанның менеджмент, 
экономика жəне болжау институтын 
бітірген. Мамандығы бойынша математик, 
мемлекеттік басқару магистрі. 

Еңбек жолын «А-Инвест» инвести-
ция лық-жекешелендіру қорының бағалы 
қағаздар жөніндегі бас маманы болып бас-
тады. 1996-1998 жылдары  Қазақстан Рес-
пуб ликасы Ұлттық статистика агенттігінің 
бас басқармасы бастығының орынбасары, 
басқарма бастығы болып жұмыс істеді. 

Президент Əкімшілігінің Əлеуметтік-экономикалық талдау бөлімінің 
сектор меңгерушісі, Ұйымдастыру-бақылау бөлімінің мемлекеттік инс-
пекторы лауазымдарында қызмет атқарды. «Экспорттық кредиттер мен 
инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру кор-
порациясы», «ҚазАгро» ұлттық холдингі» акционерлік қоғамдарының 
басқарма төрағасы болды. 

Сыртқы істер жəне Қаржы министрлерінің орынбасары, Статистика 
агенттігінің төрағасы, Президенттің көмекшісі, Қаржы министрі, Премьер-
Министрдің бірінші орынбасары – Қаржы министрі лауазымдарына 
тағайындалған.

2020 жылғы мамырдан – Премьер-Министрдің бірінші орынбасары.

Дархан Медеғалиұлы ЖАЗЫҚБАЕВ
1976 жылы туған. Əл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетін, Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің Қостанай заң инсти-
тутын бітірген. Мамандығы бойынша фило-
соф, философия пəнінің оқытушысы, заңгер. 
Философия ғылымдарының кандидаты.

Еңбек жолын Алматы заң институтында, со-
дан кейін Ішкі істер министрлігінің академия-
сында оқытушы болып бастаған. 

Ішкі істер министрлігінің аппаратында түрлі 
лауазымдарда қызмет атқарды. Парламент Сенаты Аппаратының 
Əкімшілік бөлім меңгерушісінің орынбасары, Кадр жұмысы жəне 
мемлекеттік құпияларды қорғау бөлімінің меңгерушісі болған. 
Парламент Сенаты Аппараты Басшысының орынбасары, Президент 
Əкімшілігінің Ішкі саясат бөлімі меңгерушісінің орынбасары болып 
тағайындалған.

2019 жылғы маусымнан бастап Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары.

Айбек Арқабайұлы ДƏДЕБАЕВ 
1980 жылы туған. Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері уни вер-
ситетін бітірген. Мамандығы бойынша халық аралық 
құжаттанушы, аймақтану магистрі. Халықаралық 
қатынастар саласындағы (PhD) доктор.

Еңбек жолын 2001 жылы Абылай хан 
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне 
əлем тілдері университетінің оқытушысы бо-
лып бастаған. 2007-2011 жылдары Парламент 
Сенаты Аппаратының сарапшысы, Аппарат 
басшысының көмекшісі болып жұмыс істеген. 

2011-2013 жылдары Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Женева қаласындағы (Швейцария) бөлімшесі жанындағы 
Тұрақты Өкілдігінің атташесі, үшінші хатшысы болған.

2013-2019 жылдары Парламент Сенаты Төрағасының хатшылығы 
меңгерушісінің орынбасары, хатшылық меңгерушісі болып жұмыс 
істеген. 2019 жылы Президент Кеңсесі бастығының орынбасары лауа-
зымына тағайындалған.

2021 жылғы мамырдан бастап Қазақстан Республикасы Президенті 
Іс басқарушысының орынбасары.


