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Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

ҚАЗАҚСТАНДА
ДАМУДЫҢ ЖАҢА
КЕЗЕҢІ БАСТАЛАДЫ
2-бет
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www. qazaquni. kz

qazaquni2000@gmail. com
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СТЕПНОВЫМ
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ХАЛЫҚТЫҢ ТІЛІНДЕ

СӨЙЛЕЙ АЛАТЫН ХАЛЫҚТЫҚ ҮКІМЕТ КЕРЕК!
АУЫР СЫННАН АМАН ӨТКЕНІМІЗ – ПРЕЗИДЕНТКЕ НАҒЫЗ СЕНІМ АРТУ!

ҚОСЖАН
ӘЛЕМІ
Автор ширек ғасырдан аса
зерттеу жүргізген «Менің
Қосжаным» атты жаңа
жинағында бар-жоғы отыз
бес жыл ғұмыр кешіп, жарық
жұлдыздай ағып өткен дарынды
ақын Қосжан Мүсіреповтің өмірі
мен шығармашылығы және
ғұмырының беймәлім тұстары
жайлы сыр шертеді.

6

8-9
бет

бет

Жаңа жылдың алғашқы
аптасы – Тәуелсіз
мемлекетімізге қатер төнген,
төңкеріс жасауға ұмтылған
аса ауыр күндер, «Қаңтардың
қанды аптасы» болды!
1.Қазақстан Президенті
Қ.Тоқаев Ел басына күн
туғанда – Ер басына күн
туған барлық ауыр сынақты
Мемлекет басшысы ретінде
көтере біліп, елін аман сақтап
қалды!
Осы Ел тағдыры шешілген
ауыр күндерде Президент
Тоқаевты Халықтың
қолдап, үлкен сенім артуы
- Президент Сайлауынан
кейінгі, ел басына күн
туғандағы ауыр сынақтан
өткен нағыз сенім арту
болды- және ол сенім
абыроймен ақталды!
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев Ел Ерге
қарағанда, жерге қарамай,
Ер екенін көрсетті – Тәуелсіз
Елді сақтап қалды!
Президент елге айқын
ГАРАНТ екенін анық көрсетті!

НАРЫҚ РЕТТЕЙ АЛМАҒАН
БАҒАНЫ ХАЛЫҚ РЕТТЕЙДІ

ШЕРУГЕ ШЫҚПАСА, ХАЛЫҚ ТАЛАБЫ ОРЫНДАЛМАЙ МА?

Жаңаөзен қаласынан басталып, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсартуды
талап еткен бұқаралық шеру еліміздің басқа да аймақтарында орын алғаны
белгілі. Өкініштісі, бейбіт шеруге шыққан қарапайым халық ереуілін лаңкестер
арам ниеттеріне пайдаланып, елімізге бүлік салды. Әкімшілік, стратегиялық
маңызы бар нысандарды басып алып, сауда орталықтарын талқандап, еліміздің
экономикасына миллиардтаған шығын келтірді. Ең бастысы қорғаныс саласы мен
күштік құрылымда қызмет етіп жүрген адамдарымыз зардап шекті.

ШТУРМ АЛМАТЫ:

КАКИЕ ЕГО ПРИЧИНЫ?
12
бет

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы
финансово. Именно заговорщиков». Так сказал президент КасымЖомарт Токаев после того, как площади мирных митингов превратились в поле битв. Казалось бы, надо выявить этих заговорщиков,
назвать их имена и наказать их.
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ҚАНДЕНДЕРГЕ
ТІЛ ЕМЕС, СҮЙЕК
ҒАНА КЕРЕК

ЖАСАРАЛ КУАНЫШАЛИН, ЖАРЫЛҚАП
ҚАЛЫБАЙДЫҢ ПОРТРЕТТЕРІ ЖӘНЕ ЖАНБОЛАТ
МАМАЙ, СЕРІКЖАН БІЛӘШ, БЕРКИН САДЫКОВ,
ТОҚТАР ЖАҚАШТАР ТУРАЛЫ ЭСКИЗДЕР
Қазір біздің қоғамда жалған оппозиционер, ұлтына, тіліне қарсы шолақ
белсенділерді көргенде осындай
қандендер ойға оралады. Әу баста
осындай ойы да, бойы да шолақ немелерге «ҚАНДЕН» деген диагноз ойлап
тапқан едім.

050006, Алматы қаласы, Қалқаман-3 ықшамауданы, К. Сейітов көшесі, 11 үй. Байланыс телефоны: 8(727)398-57-31
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бет
Жазылу индексі – 65380
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Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

ҚАЗАҚСТАНДА ДАМУДЫҢ ЖАҢА
КЕЗЕҢІ БАСТАЛАДЫ
ҚР Парламенті Мәжілісінің
отырысына қатысқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев жаңадан құрылған
Үкімет басшысы лауазымына Әлихан Смайыловтың
кандидатурасын ұсынды.
Мәжіліс депутаттары Әлихан
Смайыловтың Министрлер
кабинетіне жетекшілік
етуін қолдап, бірауыздан
мақұлдады.
«Тәуелсіздік тарихында
біз алғаш рет аса күрделі және
қатерлі кезеңге тап болдық. Ел
басына түскен осындай сынақты
қайыспай біртұтас ел болып еңсере
білдік. Енді біз мұндай жағдайға
ешқашан жол бермеуіміз қажет»
- деді Қ. Тоқаев Мәжіліс отырысында сөйлеген сөзінде елдегі
орын алғн жағдайға байланысты. Сонымен бірге қаза болған
тәртіп сақшыларының, әскери
қызметшілер мен қарапайым
азаматтардың отбасына көмек
көрсетіп, тұрғын үймен, оқумен
және басқа да қажетті нәрсемен
қамтамасыз ететіндігін жеткізді.
Қысқа мерзім ішінде қираған
дүние-мүлікті қалпына келтіріп,
қалыпты өмірге қайта оралу үшін
барлық шараларды ұйымдастыруға
тапсырма берді.Жекелеген азаматтар мен бизнес өкілдеріне
қолдау көрсетіледі. Еліміздің
қауіпсіздігін сақтау үшін шекараларды нығайтып, әскери саланы
күшейтетін шұғыл шараларды
жүзеге асыру қолға алынады.
Президент қоғамдағы
әлеуметтік теңсіздікке назар аударып, халықтың табысы тек
қағаз жүзінде ғана өсіп отырғанын
айтты. Осыған байланысты
бұқараның наразылығы пайда

болып отыр. Сондықтан еліміздің
жаңа экономикалық тұғырын
қалыптастыруды мықтап қолға
алу қажеттігін алға тартты. Заман
талабына сай әлеуметтік бағдары
бар нарықтық экономика құру
және дамыту қажет. «Сол себепті,
кәсіпкерлікті дамыту үшін жүйелі
жұмыс атқару өте маңызды. Мен
бизнеске түскен бюрократиялық
салмақты айтарлықтай азайтып,
оның өсіп-өркендеуіне жол ашатын заңға қол қойдым» - деді
Президент.
Мемлекет басшысы адамдарды мемлекеттік қолдау, қаржы
саласы жұмысына және өзге
де орын алған кемшіліктерге
қатысты сын айтты. Әсіресе кейбір
банктер өз пайдасын ғана ойлап
кеткенін, «Самұрық-Қазына»
қоры қызметінің тиімділігі де
сөз болды. «Самұрық-Қазына»
қоры еліміздің стратегиялық
активтерін басқару ісінде басты рөл атқарады. Сондықтан,
Үкіметке Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігімен
бірлесіп, квазимемлекеттік секторды түбегейлі реформалау үшін
ұсыныстар әзірлеуді тапсырды.

Экономиканың қозғаушы
күші - қуат көздері халықты
қатты алаңдатып отыр. «Тіпті,
жанар-жағар май бағасын
жарты жыл бойы қолдан реттеуге мәжбүр болып отырмыз.
Осы кезеңде Бас прокуратура
Бәсекелестікті қорғау және дамыту
агенттігімен, сондай-ақ Энергетика министрлігімен бірлесіп,
осы саладағы жұмыстарды ретке
келтіруге, оны реформалау үшін
кешенді ұсыныстар әзірлеуге тиіс»
- деді Қ. Тоқаев. Бұдан басқа экономиканы әртараптандыру, өңдеу
өнеркәсібін, ауыл шаруашылығын
дамыту сияқты түрлі сала
жұмыстарына тоқталып, тиісті
тапсырмалар берді. «Бәріміз бұл
оқиғадан сабақ алуымыз керек.
Ең бастысы, береке-бірлікті,
тыныштық пен тұрақтылықты
сақтауымыз қажет. Енді,
Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі
басталады. Бұл шынайы жаңару
кезеңі болады. Егемен елімізді
бірге өркендетейік!Халқымыз
үшін Тәуелсіздік бәрінен қымбат.
Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!»
– деп аяқтады өз сөзін мемлекет
басшысы.

МИНИСТР
МҰҒАЛІМДЕР МЕН
ЖАНАРМАЙДЫҢ ШЕКТІ ТӘРБИЕШІЛЕРДІҢ ЖАЛАҚЫСЫ ӨСТІ
2022 жылдың 1
БАҒАСЫН АТАДЫ
қаңтарынан бастап ПреҚР Энергетика министрі Болат
Ақшолақов Үкіметтің жаңа құрамы
отырысында жанармай түрлерінің шекті
бағасын атап, оның қандай деңгейде
болатынын жария етті.

«Мемлекет басшысының Парламент
Мәжілісінде берген тапсырмаларын іске
асыру үшін бірқатар қысқа мерзімді шаралар
қабылданды. Атап айтсақ, бензин мен дизель
бағаларын мемлекеттік реттеуді белгілеу,
мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізуге
шекті бағаларды бекіту бойынша тиісті
бұйрықтар қабылданды», -деген министр
аталған өнімдер бойынша қандай шекті
мөлшер енгізілгенін атады.
Оның айтуынша, қазір мұнай өнімдерінің
бағасы төмендегідей болмақшы:
1) АИ-80 маркалы бензин – литріне
89 теңге;
2) АИ-92 маркалы бензин – литріне
182 теңге;
3) АИ-93 маркалы бензин – литріне
182 теңге;
4) АИ-95 маркалы бензин – литріне
215 теңге;
5) дизель отыны (жазғы, маусымаралық)
- литріне 230-260 теңге.
Әрине, бұқара басқаша шешім күткен-ді.
Қазіргі жанармай құны арзан деуге келмейді.
Осыған байланысты барлық тауарлардың да
бағасы көтеріліп отырғаны белгілі. Бір ғана
сұйытылған газдың бағасын түсіру халықтың
тұрмысын жақсарта алмайтынын жаңа Үкімет
ойлап үлгермеген секілді...

зидент Қасым-Жомарт
Тоқаевтың тапсырмасы
бойынша балабақша
тәрбиешілерінің, мектептер мен колледждердің,
сондай-ақ қосымша білім
беру жүйесі педагогтерінің
жалақысы тағы 25 пайызға
ұлғайды. Бұл туралы
ҚР Білім және ғылым
министрлігінің баспасөз
қызметі хабарлады.

Айта кетелік, педагогтердің
жалақысы 2020 жылдың
қаңтарында 25 және 2021
жылдың қаңтарында тағы 25
пайызға өскен болатын. Осылайша, мұғалімдердің жала
қысы екі есе ұлғаяды.
«Біз мұғалімдердің
жалақысын көтерудің сөзсіз
оң әсерін көріп отырмыз. Біздің
кәсібімізге – педагог кәсібіне
қазіргі таңда үздіктер келеді.
Педагогикалық мамандыққа
түсетіндердің ҰБТ орташа
балы айтарлықтай өсті және
«Алтын белгі» иегерлерінің
саны бірнеше есеге көбейді.
Мұғалімдердің еңбекақысын
арттыру ел болашағына үлкен
инвестиция болып табылады»,
– деді бірінші вице-министр
Шолпан Каринова.

Педагогтердің жалақысы
оқу жүктемесіне, білім
деңгейіне, біліктілігінің,
жұмыс өтілінің, магистр
дәрежесінің болуына және
басқа да қосымша ақыларға
байланысты есептеледі. 2021
жылы магистрлік дәреже үшін
үстемақы алушылар шеңбері
кеңейтілді. Атап айтқанда,
әдістемелік кабинеттердің
әдіскерлеріне магистр
дәрежесі үшін қосымша ақы
белгіленді. Дене шынықтыру
мұғалімдеріне де сабақтан тыс
уақытта қосымша спорт секцияларын өткізгені үшін төлемдер
қарастырылған. Сондай-ақ,
осы жылдың 1 қаңтарынан
бастап кітапханашылар, бухгалтерлер, зертханашылар және
білім беру ұйымдарының басқа
да қызметкерлерінің жалақысы
өсті. 2022 жылдың қаңтар айында олардың жалақысы орта
есеппен алғанда 20 пайызға
артады.

www.qazaquni.kz

ҮКІМЕТТІҢ ЖАҢА
ҚҰРАМЫ ЖАСАҚТАЛДЫ
Бұдан бұрын отставқаға
жіберілген Асқар Мамин
басқарған Үкімет құрамы
жаңартылып, Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың Жарлығымен
бекітілді.
Жаңа Үкімет енді төмендегідей
құрамда жұмыс істейтін болады:
Әлихан Смайлов – ҚР
Премьер-Министрі, Роман Скляр – ҚР ПремьерМинистрінің бірінші орынбасары, Ералы Тоғжанов – ҚР
Премьер-Министрінің орынбасары, Мұхтар Тілеуберді – ҚР
Премьер-Министрінің орынбасары – Сыртқы істер министрі,
Бақыт Сұлтанов – ҚР ПремьерМинистрінің орынбасары – Сауда және интеграция министрі,
Ғалымжан Қойшыбаев – ҚР
Премьер-Министрі Кеңсесінің
Басшысы, Мұрат Бектанов –
ҚР Қорғаныс министрі, Ерлан
Тұрғымбаев – ҚР Ішкі істер

министрі, Асқар Омаров – ҚР
Ақпарат және қоғамдық даму
министрі, Ербол Қарашөкеев – ҚР
Ауыл шаруашылығы министрі,
Қанат Мусин – ҚР Әділет
министрі, Асхат Аймағамбетов
– ҚР Білім және ғылым министрі,
Ажар Ғиният – ҚР Денсаулық
сақтау министрі, Серік Шәпкенов
– ҚР Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрі,
Қайырбек Өскенбаев – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрі, Ерұлан Жамаубаев
– ҚР Қаржы министрі,
Дәурен Абаев – ҚР Мәдениет
және спорт министрі, Юрий
Ильин – ҚР Төтенше жағдайлар
министрі, Әлібек Қуантыров –
ҚР Ұлттық экономика министрі,
Бағдат Мусин – ҚР Цифрлық
даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрі,
Серікқали Брекешев – ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрі, Болат Ақшолақов
– ҚР Энергетика министрі.

ПРЕЗИДЕНТ ЖЕДЕЛ
ШТАБ ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗДІ
Мемлекет басшысының
төрағалығымен Алматыда жедел штаб отырысы өтті. Онда Үкіметтік
комиссияның төрағасы,
Премьер-Министрдің
бірінші орынбасары Роман
Скляр, Алматы қаласының
әкімі Бақытжан Сағынтаев,
Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаев және Ішкі
істер, Қорғаныс, Төтенше
жағдайлар министрлері
баяндама жасады.
Президентке Алматы
қаласына қосымша күштер,
соның ішінде ҰҚШҰ бітімгерлік
контингентінің күштерін
жұмылдыруға қатысты берген
тапсырмасының нәтижесінде қала
лаңкестерден толық тазартылғаны
туралы баяндалды.
Қазіргі уақытта қала тіршілігін
қамтамасыз ететін барлық
саланың жұмысын қалпына

келтіру белсенді жүргізілуде.
Бақытжан Сағынтаевтың хабарлауынша, қаланы жылу,
электр қуаты, су және газбен
қамтамасыз ететін барлық нысан
қалыпты жұмыс істеп жатыр.
Сауда орталықтары, қоғамдық
тамақтану орындары, базарлар, жанармай бекеттері және
өнеркәсіп орындары жұмыстарын
жандандыруда, қоғамдық көлік
іске қосылған. Бұдан бөлек
тәртіпсіздік кезінде келтірілген
шығын көлемін анықтау
жұмыстары да жүргізілуде.
Жедел штабы отырысының
қорытындысы бойынша Үкіметтік
комиссия мен жергілікті
әкімдіктер бірлесіп қысқа мерзім
ішінде барлық аймақтағы нысандарды қалпына келтіруге, үздіксіз
транспорт жұмысын қамтамасыз
етуге, азық-түлікпен қамтамаcыз
етуге, сондай-ақ шағын және
орта бизнес нысандарының
жұмысын жандандыруға күш
салу тапсырылды.

БИЛІКТІ БАСЫП АЛУ ӘРЕКЕТІ
БОЙЫНША ТЕРГЕУ БАСТАЛДЫ
Қазақстан Республикасы
Ұлттық қауіпсіздік комитеті
ҰҚК-нің бұрынғы төрағасы
К.Қ.Мәсімовке қатысты
мемлекетке опасыздық жасау фактісі бойынша сотқа
дейінгі тергеу жұмыстары
жалғасуда.
Осы істің шеңберінде
билікті күшпен басып алуға
және лауазымдық өкілеттіктерін
асыра пайдалануға бағытталған

іс-әрекеттер фактілеріне қатысты
қосымша сотқа дейінгі тергептексерулер басталды, деп хабарлады ҚазАқпарат ҚР Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің баспасөз
қызметіне сілтеме жасап. Аталған
қылмыстарды жасады деген
күдікпен К.Мәсімовтен басқа
ҰҚК төрағасының бұрынғы орынбасары – «А» арнайы мақсаттағы
қызметінің бастығы А.Садықұлов
пен ҰҚК төрағасының бұрынғы
орынбасары Д. Ерғожин ұсталды.
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Másele
Жаңаөзен қаласынан басталып, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын
жақсартуды талап еткен бұқаралық шеру еліміздің басқа да
аймақтарында орын алғаны белгілі. Өкініштісі, бейбіт шеруге шыққан
қарапайым халық ереуілін лаңкестер арам ниеттеріне пайдаланып,
елімізге бүлік салды. Әкімшілік, стратегиялық маңызы бар нысандарды басып алып, сауда орталықтарын талқандап, еліміздің экономикасына миллиардтаған шығын келтірді. Ең бастысы қорғаныс саласы
мен күштік құрылымда қызмет етіп жүрген адамдарымыз зардап
шекті. Олардың қатарындағы ондаған жастардың өмірі қыршынынан
қиылды. Қаншама бала-шаға әкесінен, қаншама ата-ана баласынан айырылып, жесір қалған жарлары зар илеп қалды. Бұдан асқан
қасірет бар ма?..

Бірқатар жаңа министрлер лауазымға
ие болды. Мәселе премьерминистрді ауыстыруда емес. Алдымен «Үкімет неге доғарысқа түсті?»
деген сұраққа жан-жақты жауап
іздеуіміз керек. Оның себептері өте
көп. Оның бірқатарын ҚР Парламенті
Мәжілісінің отырысына қатысқан
мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев та атап өтті. Шынына келсек,
бұл туралы БАҚ-та, бейбіт ереуілге
шыққан бұқара тарапынан бұрындар
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мүліктерді жекешелендіру
науқанынан басталған-ды.
Ата-бабаларымыздың, әкеағаларымыздың ғасырлар бойы
жинап, ұрпақтарына қалдырған бар
байлығын біздің биліктің басына
шығып алғандар, солардың туыстары
мен айналасындағылар өз әкелерінен
мұраға алғандай басып қалды. Ал
қарапайым халыққа қотыр қозы да
бұйырмады. Мемлекеттік мүлікті
жекешелендіру үшін оны белгілі

НАРЫҚ РЕТТЕЙ АЛМАҒАН
БАҒАНЫ ХАЛЫҚ РЕТТЕЙДІ

ШЕРУГЕ ШЫҚПАСА, ХАЛЫҚ ТАЛАБЫ ОРЫНДАЛМАЙ МА?

Бұл орын алған қайғылы оқиға
нені көрсетті? Біріншіден, біздің
күштік құрылымдар мұндай төтенше
жағдайға дайын еместігін айғақтап
берді. Әншейінде бейбіт шеруге
шыққан шал-кемпірлер мен қызкеліншектерді екі бүктеп автозакқа
тығатын шенділеріміз қарулы
қылмыскерлерге қарсылық көрсетіп,
тойтарыс беруге дәрменсіздіктерін
байқатты. Бейбіт шеруге шыққан
белсенділердің ізін аңдып жүріп,
қауіпті жауды назарларынан тыс
қалдырған. Екіншіден, қаруланған
лаңкестер үлкен дайындықпен,
мақсатты түрде ұйымдасқан ірі күш
екенін көрсетті. Осы тұста мына бір
жағдайды да атай кеткен жөн. Құқық
қорғаушылар алаңда бейбіт адамдармен араласып кеткен топқа қарсы
қару жұмсай алмады. Өйткені қарулы
қақтығыста бейбіт шеруге шыққан
қарапайым жазықсыз жандар оққа
ұшып, адам өлімі жүздеген есе көп
болатын еді. Сондықтан бұл тұрғыдан
алғанда біздің құқық қорғаушыларға
кінә арту артықтау дер едік.
Сорақысы сол, күштік құрылым
дардың ішіндегі ең құзырлысы,
мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз
етуге міндетті Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің басшысы Кәрім
Мәсімовтің сатқындық күдігіне ілініп
қамауға алынуы болды, жұрттың
жағасын ұстатты. Осының алдында ғана Кәрім Мәсімовтің бірінші
орынбасары Самат Әбішті мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев орнынан босатқан болатын. Ал Самат
Әбіш елімізді отыз жыл басқарған
Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі
екенін бүкіл ел жақсы біледі. Оның
қызметтен не үшін босатылғаны
белгісіз, көпшілікке құпия болып
келді. Бірнеше күн өткенде, жақында
ғана ҰҚК оның қызметінде қалғаны,
кезекті еңбек демалысында жүргені
туралы хабар таратты. Бұл екі
деректің қайсысына сенуге болады?..
Кәрім Мәсімов те Н.Назарбаев
тың сенімді адамдарының бірі. Біздің
Үкіметті бір емес, екі рет басқарып, ҚР
премьер-министрі болған. Түрлі лауазымды қызметтерді сеніп тапсырған,
отыз жыл бойы қол астында қызмет
еткен адамның сатқындық күдігіне
ілінуі оны тағайындаған басшыларға
деген халықтың да күдігін тудырып
отырғаны жасырын емес. Демек,
бізде мемлекеттік қызметкерлерді
іріктеу мен тағайындау жұмысы екі
аяғынан бірдей ақсап жатыр деген
сөз. Бір сөзбен айтқанда биліктегі
саяси дағдарысты пайдаланып,
кейбіреулер қарулы төңкеріс жасамақ
болды. Мемлекетті төңкеріп, ішімізде
билікке ие болғысы келгендердің
жоспарын өзара байланысқа
түскен сырттан келген лаңкестер де
іске асырмақшы болды. Абырой
болғанда тәуелсіздігімізді сақтап
қалдық.

ҚР Президенті бұл бүлікке
қатысты егжей-тегжейлі тексеріс
болатынын, кінәлілер қатаң жазаланатынын жариялап, құзырлы
орын басшыларына тапсырма берді.
Мемлекет басшысының тапсырмасы толықтай орындалады деп
үміттенеміз. Құқық қорғау органдары
бұл бүлікке саяси, заңдық тұрғыдан
лайықты бағасын беріп, тиісті шараларды жүзеге асырады деп сенеміз.
ХАЛЫҚ ШЫДАМЫН ТАУЫСТЫ,
ДӘРМЕНСІЗ ҮКІМЕТ АУЫСТЫ
Үкіметті ауыстыру бірінші рет
орын алып отырған жоқ. Бұған дейін
де түрлі себептермен Министрлер
кабинеті талай рет тарқатылған болатын. Әрине, жақсы, нәтижелі жұмыс
істегендіктен емес. Осы жерде мына
бір мәселені айта кеткен жөн сияқты.
Біздегі үкіметті ауыстыру деген аты
ғана, көзбояушылық үшін жасалған
шараға қатты ұқсайды. Өйткені, оның
қолынан түк келмейтін министрлер
мен түрлі деңгейдегі әкімдерден
тұратын құрамы сол күйінде қалады.
Әрі кетсе бір-екі министр ғана орнын
босатады. Оның өзі ертеңінде тағы
бір жоғары лауазымға ие бола қояды.
Бір қызметте түк бітірмеген лауазымды шенеуінік екінші бір жердің де
көсегесін көгертпесі белгілі. Соны біле
тұра, жаңағы біліксіз маманды тағы
да қолпаштап, қызметін көтереді.
Ал біз еліктейтін әлемдегі дамыған
елдерде Министрлер кабинеті түгел
құрамда доғарысқа түседі және
оларға ешкім басқа қызмет тауып
бермейді. Бұл бізде мамандарды
таңдау, қызметке тағайындау тамыртаныстық, туысқандық, керек болса
жемқорлық, парақорлық жолымен
жүргізілетінін көрсетеді. Оны мойындауымыз керек, өйткені өткен
отыз жылдық тәжірибеміз нақ осыны
көрсетіп келеді.
Алдындағы Үкімет құрамы секілді
Асқар Мамин басқарған министрлер
кабинетіне де халықтың наразылығы
көп болды. Оның отставкаға кетуін
бұқара талап еткелі қашан. Өйткені
Мамин басқарған үкімет мемлекеттік
бағдарламаларды дер кезінде
орындауды үйлестіре алмай, қол
астындағығылар жемқорлықпен
ұсталып, тіпті пандемия кезінде дәрідәрмектердің талан-таражға түсуіне
жол берді. Соның кесірінен қаншама
тұрғындарымыз дер кезінде емделе
алмай өмірімен қоштасты. Соған
қарамастан, біз нашар жұмысы
үшін отставкаға кеткен А.Маминды
арқасынан қағып, алғыс айтып
жатырмыз. Не үшін?.. Оны ертеңгі
күні тағы бір лауазымды қызмет
күтіп тұрғаны белгілі, өйткені біздің
жүйенің қалыптасқан қағидасы
осындай...
Сонымен Үкімет басшысы болып
Әлихан Смайылов тағайындалды.

да жылдар бойы айтылып келген.
Бірақ нәтиже нөл, халық үніне құлақ
асқан үкімет болмады. Енді мына
«қанды қаңтар» оқиғасынан кейін
естерін жиған билік халыққа бет бұра
бастаған секілді. Жаңа үкімет жылдар
бойы қордаланған мәселені шеше
ала ма, соған деген шынайы ниеті
бар ма? Бұл сұраққа дәл қазір алдынала жауап беру қиын, оны мықты
деген көріпкел де айта алмайды.
Халықтың наразылығы
сұйытылған газдың бағасының шектен тыс қымбаттауынан басталғаны
белгілі. Шын мәнінде бұл бір ғана
себеп болатын. Бұғаусыз кеткен баға өзге де сала бойынша
көтерілді. Айталық, жанар-жағар
май, коммуналдық төлемдер мен
күнделікті тұтынатын азық-түлік
бағасының әлсін-әлсін қымбаттауы
халықтың тұрмысын төмендетіп
жіберді. Алатын жалақылары мен
әлеуметтік көмектері өмір сүруге
жетпеген жұрттың ашу-ызасы шегіне жеткен-ді. Қарапайым
халық билікке таласып көшеге
шыққан жоқ, бар-жоғы әлеуметтіктұрмыстық жағдайларының мүшкіл
екенін, өмір сүрудің қиындап
кеткенін айтып шығып жүрді
алаңдарға. Ал билік болса олардың
талабын орындаудың орнына күш
жұмсап, белсенділерін қамауға
алумен болды. Сөйтіп халықпен
есептеспеудің соңы міне қанды
қаңтарға жеткізді.
ШІРІГЕН БАЙЛАР мен СІҢІРІ
ШЫҚҚАН КЕДЕЙЛЕР ҚОҒАМЫ
Мәселенің саяси жағын жиыстырып қойып, тек қана экономикалық,
әлеуметтік- тұрмыстық жағын
ғана қарастырып көрелікші. Бұл
жағдай бір күнде немесе бір жылда қалыптасқан жоқ. Ол үшін сонау Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарына көз жүгірту керек. Эконо
микалық былық пен әлеуметтік
теңсіздік атышулы мемлекеттік

бағаға сатып алу керек-ті. Ал ондай
ақша кеңестік кезеңнен шыққан
біздегі бірде-бір азаматта болмағаны
да белгілі. Сонда олар осыншама
мүлікті қалай жекешелендіріп алды,
оған қалай ғана жеке-дара ие бола
қалды? Бүгін долларлық миллиардер
атанып жүрген Александр Машкевич, Патох Шодиев, Алиджан Ибрагимов (марқұм), Владимир Ким,
Тимур Құлыбаев, Динара Құлыбаева
сияқты олигархтар ірі кәсіпорындар
мен өндіріс ошақтарын сатып алуға
ақшаны қайдан алды? Әрине, тегін
басып алды. Олардың алдыңғы үшеуі
тіпті Қазақстанға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, одақ қатарында
болған көрші ел азаматтары.Әрі кетсе
шетелден инвестиция тартып ортада
делдалдық қызмет атқарды. Ең бастысы олар біздің биліктегілерге жол
таба білді. Бұлардан басқа қаншама
миллионерлер шықты.
Капитализм заңы бойынша
байлар болу керек екен. Болсын
делік. Бірақ олар қалай байыды, өз
еңбегімен бе, әлде халықты қанау
арқылы ма? Мәселе сонда. Тәулігіне
24 сағат тынымсыз жұмыс істесең де
миллионер бола алмайсың. Біздің
байлар ғылыми жаңалық ашып,
өндірісті өркендетудің жаңа әдістерін
ойлап тауып жатқан жоқ соншалықты
байып кететіндей. Керісінше,
кәсіпорындарды қаржы жұмсап
қайта жарақтандырмағандықтан
өндірісте адам өліміне әкелген апаттар жиі орын алып жатыр. Соның бір
айғағы – «АкселорМитталТеміртау»
компаниясы. Біздегі олигархтар
халықты қанау арқылы байығаны
белгілі. Олар тапқан мол пайдадан
мемлекетке белгілі бір мөлшердегі
салық қана төлейді, қалған қомақты
бөлігін өз қалталарына салады.
Ұрлаған ақшаларын шетелдерге
жасырып, зәулім сарайлар, ұшақ,
қымбат яхталар сатып алып жырғап
жүр. Олардың көбісі шетелде тұрады,
Қазақстанды тек қана ақша жасайтын жерге айналдырып алған. Ал

тұрғындарымыздың тұрмысы күн
сайын төмендеп барады. Соған шыдай алмаған адамдарымыз амалсыз алаңға шығуға мәжбүр. Қанды
қаңтар соның нәтижесі.
Байлардың қалай байып жатқаны
туралы неге айтып отырмыз?
Өйткені оның халықтың тұрмысына
тікелей әсері бар. Ірі өндіріс саласын иеленгендер тойымсыздыққа
салынған, бағаны көтерушілер де
солар. Мұнай, көмір, металл тағы да
басқа пайдалы қазбалар өзіміздікі
болғанмен одан шығатын өнімдер
тым қымбат. Әсіресе қуат көздерін
заңсыз қымбаттатқан. Соған байланысты барлық салада қымбатшылық
орнады. Олай болуға тиісті емес.
Ал біздің билік болса тордағы тоты
құс секілді «бағаны нарық реттейді»
дегенді қайталаудан аспайды. Нарық
заңы бізде жұмыс істей ме? Ол туралы біздің билік ойланбайды да. Бізде
жемқорлыққа негізделген жабайы
нарық қалыптасқан. Өйткені бақылау
жоқ.
Рас, бақылаушы орындар
елімізде жетіп артылады. Мыңдаған
қызметкерлеріне жоғары жалақы
төлейміз, оларға түрлі жеңіл 
діктер де қарастырылған. Айталық,
есеп комитеті, сот, прокуратура,
жемқорлыққа және монополияға
қарсы күрес мекемелері, полиция
сияқты құзырлы органдар көп. «Олай
болса неге жемқорлықты жеңе алмай отырмыз?» деген заңды сұрақ
туындайды.
Ашығын айтсақ, майлы жілікті
ұстаған монополистер, олигархтар
үкіметке бағынбайды, әбден байып
алды. Ертең билікке таласатын да
солар болады. Кәсіп иелері мен
жұмысшылардың жалақысының
айырмашылығы 60 пайыздан асып
кеткенін айтып мемлекет басшысы бұл кемшілікті жоюға тапсырма
бергені белгілі. Бірақ оны ешкім
орындаған жоқ. Билік оларға
ештеңе істей алмай отыр. Жұрт
алдына шығып алып, қырамызжоямыз дегенмен іс жүзінде
билік басындағылар өздерінің
шарасыздығымен оларға қолдау
көрсетіп отыр деуге болады. Оның
да бірнеше себептері бар. Мысалы,
жіті тексеріп бұлтартпайтын дәйек
келтірмеген соң мынандай жорамал жасауға болады. Біріншіден,
тексеруге барған құзырлы орын
өкілдері жемқорлыққа көзді жұмып
қарағандары үшін пара алады. Екіншіден, сол пайдасы шашетектен кәсіпорындарда жоғары
лауазымдылардың өз қомақты үлесі
бар. Тіпті, сол кәсіпорындардың
нақты иесі болулары ғажап емес.
Жоғары мемлекеттік қызметте отырып алып жемқор кәсіпкерлерді
жасырын қолдап отырса қандай
бақылау болмақшы? Мұндайды
жең ұшынан жалғасқан жемқорлық
дейді. Анда-санда қылмыспен
күресіп жатқан сыңай танытып бірекі жемқорды ұстап қамайды. Сосын
көп уақыт өтпей «рақымшылық»
жасап, басынан сипап түрмеден
шығарып жібереді. О бастан осы
әдіспен құрылған жүйе өзінің жеңісті
жолын отыз жыл бойы жалғастырып
келеді. Жаппай жемқорлықты жеңе
алмай жатқанымыздың басты себебі
де осы. Нәтижесінде қарапайым
халық сіңірі шыққан кедейге айналды.
Халық арасында «қанды қаңтар»
аталған оқиғадан соң біздің билікте
бір қозғалыс басталғандай, қатқан
тоң жібіп, сірескен сең сөгілгендей.
Мемлекет басшысының Мәжіліс
отырысында айтылған сөздері мен
тапсырмаларына сенетін болсақ
осы аталған және қоғамымызда
қалыптасқан өзге де көптеген
кемшіліктер жойылатын сияқты
Ләйім солай болғай!..
Зейнолла АБАЖАН
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СПОРТТАҒЫ ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖОЙЫЛМАЙ,
ЖЕҢІСТЕРГЕ ЖЕТЕ АЛМАЙМЫЗ
Мәжіліс депутаты Андрей
Линник «Ақ жол» фракциясы атынан ҚР Бас прокурорына депутаттық сауал
жолдап, спорттағы сыбайлас
жемқорлыққа қатысты жанжалдар бойынша шаралар
қабылдауды, спортшыларды
қорлаудан қорғауды талап етті.
Бір айдан кейін Бейжіңде
әлемдегі ең маңызды спорттық
іс-шара - 24-ші Қысқы Олимпиада
ойындары басталады. Қазақстан
ұлттық құрамасының біз үшін
дәстүрлі спорт түрлерінен ең
мықты спортшыларымыз қатысқан
Токиодағы сәтсіз ойынын және
Қазақстанның қысқы спорт
түрлерінде әлі ерекше жетістіктері
болмағанын ескере отырып, алдағы
олимпиадада күрес нәтижелерін
өзгеше күтеміз. Сонымен қатар,
әлеуметтік желілерде созылмалы сипатқа ие спорттық ортада,
оның ішінде Қазақстан жақсы
нәтижелерге жетеді деп сенетін
спорт түрлері бойынша сыбайлас жемқорлық жанжалдары жиі
жарыққа шығуда.
Сыбайлас жемқорлық
қылмыстарының арасында спортты дамытуға бөлінген бюджет
қаражатын жымқыру, спортшылардан оларды дайындау мен
өнер көрсетуге бөлінген ақшаны
қорқытып алу қылмыстары да бар.
Мәселен, 2021 жылдың қазан айында фристайлдан ұлттық құрама
спортшысы Александр Геберт және
басқа спортшыларды оларға түскен
тәуліктік қаражатты бас бапкердің
жеке шотына аударуға бас тартуларына байланысты құрамадан

шығарылған кезде жанжал туындады.
Бейне хабарламадан көрініп
тұрғандай, жұмыстан босату 2020
жылы орын алып, спортшының
кәсіби жарамдылығына сілтеме
жасалды. Бас жаттықтырушы даудамай туралы өз көзқарасын айтып, жаттықтырушылар көбінесе
өз есебінен спортшылардың
тамақтануын, кейде тұруын төлеуге
мәжбүр болатындығын түсіндірді.
Осыған байланысты ол спортшылардан шығындарды өтеуді сұраған.
Жаттықтырушының пікірінше, бұл
жағдай біздің спортта кең таралған
құбылыс.
Алайда, әйел жаттықтырушы
спортшымен сөйлесуде әдепсіз
сөздерді қолданып, оны қорлаған.
Бұл диалогтардың аудио жазбасы әлеуметтік желілерде тарап,
қоғамда наразылық тудырды. Осы

орайда, мұндай шығындарға бюджеттен бөлінген қаражат қайда
кетті?Мәдениет және спорт
министрлігінің жаттықтырушының
орынсыз мінез-құлқына реакциясы
қайда?
Ең қауіптісі, түсініктемелерге
сүйенсек, бұл жағдай тіпті
ерекшелік емес, бұл жағдай қазақстандық спорт үшін ереже.
Мәселен, өткен жылдың қараша
айында Степногор қаласындағы
олимпиада резервінің мектеп-интернатында жанжал туындады,
онда оқытушылардың салғырттығы
кезінде тәрбиеленушілерді ұрыпсоғу жүйелі түрде жүргізілген. Бұл
осы мектептегі бірінші жағдай
емес. 2014 жылы оқушы терезеден
құлап, бас сүйегінің ашық сынуы,
жақтың сынуы, мидың контузиясы, өкпенің зақымдануымен және
екі қабырғаның да сынуы жағдайы

болған. Туыстарының айтуынша,
баланы алдымен ұрып-соғып, содан кейін терезеден лақтырған.
Осыған қарамастан, интернат директорлары алдымен жұмыстан
шығарылған, содан кейін сертификат пен мерейтойлық медаль алып,
бұл туралы соңғысы әлеуметтік
желілерде мақтанудан жалтармады.
Тағы бір жанжал 2021 жылдың
қыркүйегінде ауыр атлетші Альберт
Линдердің өз-өзіне қол жұмсауының
аясында басталды. Сол кезде
Қазақстанның ауыр атлетикалық
қауымдастығы ұлттық құраманың
жаттықтырушылар штабы тарапынан болған өрескел бұзушылықтар
туралы бірқатар мәлімдеме жасады.
Талқылау қорытындысы бойынша,
министр құраманың бас және аға
жаттықтырушыларын шеттетті.
Алайда, 2021 жылғы 1 желтоқсанда
вице-премьер Тоғжанов Ауыр ат-

летика федерациясының өтініші
бойынша Министрдің жоғарыда
аталған бұйрығын жойды. Бұл
шешім жаттықтырушылар қауым
дастығында түсініспеушілік тудырды. Сонымен қатар, спортшының
қазасы туралы сұрақтар сол күйі
жауапсыз қалды.
Спорттағы сыбайлас жем
қорлық мәселесі шешілмейінше,
болашағы бар жастардың тағдыры
бұзыла береді, ал қазақстандық
спорт өз чемпиондарын өсірудің орнына дайын шетелдік легионерлерді
«импорттайтын» болады.
Баяндалғанның негізінде,
«Ақ жол» депутаттық фракциясы
келесілерді сұрайды:
1) Степногорск қаласындағы
спорт мектеп-интернатында балаларды қорқыту және ұрып-соғу
фактілері бойынша қандай шаралар
қабылданғанын хабарлау;
2) Барлық мектеп-интернаттарды әлімжеттік және қорқыту
фактілеріне тексеру жүргізу, балаларды қорлық пен алымсақтан
қорғау;
3) Фристайлшы Герберттің
өтініші бойынша тексеру
нәтижелері туралы хабардар ету
немесе егер ол әлі жүргізілмеген
болса, оны жүргізу;
4) Альберт Линдердің өзінеөзі қол жұмсаудағы жаттық
тырушылардың рөлін және олардың
заңды және моральдық құқығын
және ауыр атлетика құрамасының
жұмысын одан әрі басқаруын
айқындау.
Құрметпен,
«Ақ жол» фракциясының
депутаттары

ӘЛЕМДЕ ТАНЫЛҒАН ВАКЦИНАЛАР
ХАЛЫҚҚА ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛСЫН
Мәжіліс депутаты Ғани Хамзин «Ақ жол» фракциясының атынан ҚР
Денсаулық сақтау министріне депутаттық сауал жолдап, халықты
халықаралық дәрежеде танылған вакциналардың жеткілікті санымен қамтамасыз ету қажеттілігі туралы мәселені қайта көтерді.
2021 жылғы 29 қыркүйектегі
депутаттық сауалда «Ақ жол»
фракц иясы халықаралық дең
гейде танылған вакциналард ың
жеткілікті санын, оның ішінде
шетелге шығуды жоспарлап
отырған көптеген адамдар, әсіресе
студенттер, бизнесмендер және
басқа да қазақстандықтар үшін
ақылы негізде Pfizer вакциналарын қамтамасыз ету қажеттілігі
туралы мәселені көтерді. Қазіргі
кезде Қазақстанда Спутник-V,
Qazvac және Sinopharm және
қазақстандықтардың кейбір санаттары үшін Pfizer препараттарымен вакцинациялау қолжетімді.
Олардың ішінде тек Sinopharm және
Pfizerді ДДҰ мақұлданған.
16 қарашада Қазақстан халқын
ерікті түрде ақылы негізде вакцинациялау үшін коммерциялық
нарықта Covid-19 Comirnaty Pfizer
вакцинасын сату мүмкіндігі туралы
Үкімет қаулысының жобасы қолдау
тапты. Алайда, бүгінгі күні бұл препаратпен ақылы негізде вакцинациялау әлі басталған жоқ.
Өткен жылдың 11 қазанындағы
«Үкімет сағатында» бұрыңғы

Денсаулық сақтау министрі Цой,
Sinopharm компаниясының Verocell
вакцинасының елдің барлық
аймақтарында болуы туралы айтты.
Бүгінгі таңда Sinopharm көптеген
ауруханаларда жоқ екендігі туралы ақпарат бар, бұл оның
жетіспеушілігін көрсетеді.
Бүкіл әлемде және Қазақ
станда коронавируспен
сырқаттанушылықтың өсуіне байланысты, атап айтқанда, халықты
вакцинациялаумен байланысты
проблемалар ерекше өткір болып тұр. Біздің азаматтарымыз
өз елінде болған кезде оларды
ДДҰ мақұлдаған препаратпен
вакцинациялау мүмкіндігі жоқ
жағдайға тап болып отыр. Бұл
үлкен қиындықтар туғызады.
Мәселен, оқу бағдарл ам асы
ағымдағы жылдың қаңтар-ақпан
айларында басталатын Болашақ
бағдарламасының студент-стипендиаттары ақылы Пфайз ерді
күте алмай, вакцина алу үшін
көрші елдерге баруға мәжбүр.
Олардың ішінде ең танымал
бағыттар - Қырғызстан мен
Өзбекстан.

Ақылы Pfizer-ді қайта
вакцинациялағысы келетін қазақ
стандықтарды есепке алғанда,
бүкіл ел күтіп отыр. Мәселен,
елорда, Алматы, Алматы және
Түркістан облыстарының
тұрғындары өз өңірлерінде ревакцинация үшін тек Qazvac ғана
қолжетімді деп шағымданады.
Көптеген адамдар Пфайзерге ақы
төлеуге мүмкіндігі бар, бірақ олар
белгісіз мерзімде күтуге мәжбүр.
Осы уақытқа дейін ақылы негізде
Pfizer вакцинациясының нақты
басталу күні еш жерде жарияланған
жоқ. Бұл адамдардың жоспарларын бұзады, олар Денсаулық
сақтау министрлігінің барлық
бастамаларына теріс көзқарас
қалыптастырады. Мәселен,
Денсаулық сақтау министрлігінің
ұсынысы бойынша қайта вакцинациялау қажет дәрігер жұмыста
үнемі күйзеліске ұшырайды және
Pfizer-ді күту кезінде өміріне қауіп
төндіреді. Оның үстіне,
өткен жылдың мамыр айында жеткізу мерзімі үзілген болатын. Еуропаға ұшуды қажет ететін
кәсіпкерлер ДДҰ мақұлдаған вакциналарды алу қиындықтарына байланысты ұшуды кейінге қалдыруда.
Денсаулық сақтау министрлігі бұл
адамдарды өз проблемаларымен
бетпе-бет жалғыз қалдырды.

Бұл мәселені Дүниежүзілік
Денсаулық сақтау ұйымы аккредиттеген жағдайда, отандық
QazVac препараты шеше алар еді.
2021 жылдың шілдесінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
коронавирусқа қарсы қазақстандық
QazVac вакцинасын Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымында
тіркеуді жеделдетуді тапсырды.
Әзірге бұл бағытта алға жылжу туралы жеткілікті ақпарат жоқ.
Осыған байланысты «Ақ жол»
депутаттық фракциясы мыналарды
ұсынады:
1. «Болашақ» бағдарлама
сының стипендиаттарын, шетелдік
әріптестермен іскерлік келіссөздер
жүргізу үшін шетелге шығатын
кәсіпкерлерді және басқа да ниет
білдірген азаматтарды, қажет
болған жағдайда, ақылы негізде
халықаралық танылған препарат-

тармен вакцинациялауды жедел
түрде бастау.
2. Азаматтардың барлық санаттары үшін, оның ішінде ревакцинация үшін Дүниежүзілік денсаулық
сақтау ұйымы мақұлдаған вакци
налардың жеткілікті санын
қамтамасыз ету.
3. Pfizer препаратымен ақылы
түрде вакцинациялаудың нақты
басталу күнін жариялау. Бұл вакцинациялауды қысқа мерзімде бастау.
4. Отандық QazVac препаратын
Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымы және әлемнің жетекші елде
рінің фармацевтикалық әкімші
ліктері халықаралық тану үшін
қабылданып жатқан шаралар туралы хабарлау.
Құрметпен,
«Ақ жол» фракциясының
депутаттары
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Әрқайсыларыңыз ауылда өскен қазақсыздар ғой. Ауылдың
тіршілік-тынысын білесіздер. Бәлкім, сіздердің де ауылда осындай
жағдай болған шығар. Кейбір үйдің ауласында шәу-шәу ететін
кіп-кішкентай қандендер жүруші еді ғой. Ауылға қасқыр кіргенде,
үйшіктеріне зу етіп кіріп кетіп, басын ғана шығарып, жіңішке дауысымен шәңкілдеп үріп, қайта кіріп, құйрығын қысып тығылып
қалатын. Әлгі қанденді талап өлтірген қасқырды көрмедім. Үйшіктен
шықпайтын қанденді қаперіне де алмайды ғой. Қасқыр өзі тетелес бөрібасар итті ғана талап, құйрығын қарға шаншып кетеді. Ал,
қыңсылаған қанден шәу-шәу еткені үшін иесінің тастаған сүйегін
кемірсе, оған одан асқан бақыт жоқ. Оның бойына біткен қасиет тек
аярлық, иесінің аяғына жабысып, аянышты түрімен сүйек сұрау.
Қазір біздің қоғамда жалған оппозиционер, ұлтына, тіліне қарсы
шолақ белсенділерді көргенде осындай қандендер ойға оралады. Әу
баста осындай ойы да, бойы да шолақ немелерге «ҚАНДЕН» деген
диагноз ойлап тапқан едім.

ҚАНДЕНДЕРГЕ

ТІЛ ЕМЕС, СҮЙЕК ҒАНА КЕРЕК
ЖАСАРАЛ КУАНЫШАЛИН, ЖАРЫЛҚАП ҚАЛЫБАЙДЫҢ ПОРТРЕТТЕРІ
ЖӘНЕ ЖАНБОЛАТ МАМАЙ, СЕРІКЖАН БІЛӘШ, БЕРКИН САДЫКОВ,
ТОҚТАР ЖАҚАШТАР ТУРАЛЫ ЭСКИЗДЕР
Тәуелсіздік алғанымызға 30
жыл болса да ел үшін кепкен
қурайдың сабын да сындырмаған,
тек әлеуметтік желіде шәуілдеп,
азуыңды көрсетсең, құйрығын
бұтына қысып үйшіктеріне
қамалып алатындар жетіп артылады. «Ел үшін мен не істедім?»
деген сауал бұларда бар ма,
жоқ па, білмеймін. Жалпы,
«не істесем екен?» деп диванда жатқандарына қанша жыл
болғаны да белгісіз.
Жақында әлеуметтік желіде
Жасарал Куанышалин деген
жалған оппозиционердің жазбасын оқып, жағамды ұстадым.
Жасы жетпістен асқан қаусаған
шалдың аузынан базардағы
көкдолы әйелден бетер боқтық
төгіліп, ел алдында сонысына мәз боп, соны деңгей санап
отыр.
1). 2011 жылы Мұхтар Шаханов бастап, Мемлекеттік тіл
туралы заң қабылдауды Президенттен талап еткен әйгілі 138дің Ашық хатына қол қоймай,
қазақ тіліне қарсы болып,
қолдаудан қашқан Жасарал;
2). Козлов айтқан «Менің
ұлтшылдарға қарсы торпедом
бар, ол Жасарал Куанышалин»
деген Жасарал;
3). Арты мен аузын тазалап
алмай, ақиық ақын, қазақтың
қаһарман қайраткері Мұқтар
Шаханов туралы «Шакалов» деген кітапша шығарып, әр үйдің
кіребестеріне кіріп, таратып
кеткен Куанышалин;
4). Мұзбалақ Мұқтар
Шахановтың өзі «саяси бомж»
деп ат қойып, айдар тағып,
масқара қылған Жасарал;
5). «Жас қазақ» газеті
ұйымдастырған жекпе-жек айтыста қоғам қайраткері Серік
Сапарғалидың: «Ұлттық мүддені
сатып жібердің, Жасарал!»
дегенінде үні шықпай қалып,
амалсыз мойындап, жер болып
жеңіліп, аузынан ақ көбігі ағып
құлап, редакция журналистері
«жедел жәрдем» шақырған Жасарал;
6). Әкім Аслан Мусиннің
қолына су құйып жүріп,
Ақтөбе облыстық әкімдігінде
ақпарат және қоғамдық келісім
басқармасының 7 жыл басшысы болып, тәуелсіз БАҚ-тарды
жапқан Жасарал;

7).Кезінде Арон Атабек «Тәуелсіздік керек» –
деп, аштық жариялағанда,
құйысқанына қыстырылып,
«Тәуелсіздік керек емес – КОНФЕДЕРАЦИЯ керек» деп, Қазақ
тәуелсіздігіне қарсы аштық
жариялаған Жасарал;
8). Арон Атабекті діннен
безген «имансыз», «жалған
ұлтшыл» деп жазғырып, «ұлтқа
өлшеусіз зиян тигізгеннен басқа
түк те бітірген жоқ! Олар әрі
сауатсыз, әрі дөрекі әрі арандатушы, ұлт ішіне іріткі салумен айналысуда. Лас саясатты
жүргізуші жалған «алаштықтар»,
өздері де лас адамдар» деп ауыр
айыптаған Жасарал;
9). Ася Асеткина Куаныша
линнің ешқандай да оппозиция
емес, ешуақытта түрменің түрін
көрмеген үшәріптің штаттағы
жасырын агенті, ұлт сатқыны
екенін, «Аңқау елге Арамза
молда» болып жүрген екіжүзді,
өтірікші, базардағы және
көшедегі көкдолы қатындардан
бетер боқауыз екенін тура тауып,
нақты фактілермен дәлелдеп
берген, «Жасарал апай» атандырып, шақша басына жаулық
ж а пқа н сурет і н ж а риялап,
масқарасы шыққан Жасарал!
Ол енді Қазыбек Исаның
келесі 2022 жылды Мемлекеттік
тіл жылы деп жариялау және
Алаш көсемі, Ұлт ұстазы Ахмет
Байтұрсынұлын ұлықтау туралы
депутаттық сауалына ойбайлап
қарсы шығып, шіріген аузынан
іріген сөз шығып, жала жауып,
қара күйе жағып жатыр екен.
«...Бұттарына тышып, бұғып
қалатын, не оның к...тін жалайтын Мұхтар Шаханов, Мырзан Кенжебай және басқалар
сияқты сасық «батырлардың»
бірі» деп ұлтшылдар туралы
аузына келгенін жазыпты. Екі
сөзінің бірі «көт», «жәләп» боп
келетін осы кәрі құртаңды да
біреу оппозиционер, зиялы, ұлт
мүддесін ойлаушы деп санай ма
екен?
Аузын ашса, ауа сасып
кететін Жасаралдың мынау
қаптаған боқтық сөздері – өзінің
нағыз автопортреті! Өзінің табан
астына түскен деңгейін осылай
«тамаша» көрсетіп отыр.
Бұл Жасарал Қуанышәлин
туралы аз жазылған жоқ.

Интернетті ақтарып қалсаңыз,
ит терісін басына қаптаған
мақалалардан көз сүрінеді.
«Қазақ тіліне қарсы сатқын»
немесе, «Ұлтшылдарға қарсы
Козловтың торпедосы, айтақ
тайтын кәндені» деп жазсаңыз,
– Жасарал Куанышалинның
аты мен ұсқынсыз түрі сүмірейіп
шыға келеді...
Мысалы, «Қазақ үні» сайтында жарияланған «ЖАПҚАН
ЖАЛАЛАРЫҢНЫҢ ЖАНАЗАСЫ ШЫҚТЫ, ЖАСАРАЛЖАНБОЛАТ!» атты мақалада
бұның Мемлекеттік тілге қалай
қарсы шыққаны егжей-тегжейлі
баяндалады.
– Атын «Ашық алаң» дегенмен, қазақ тілін түгел алып
тастап, тек «Трибуна» болып
қалған газетінде Жанболат Мамай мен Сәкен Жүнісов дегендер «демократия» дегенді
сылтауратып,» орыс тіліне
мемлекеттік мәртебе беру керек» деген дұшпан пиғылдарын
жариялап, қоғам алдында,
ұлтшылдар алдында қарабет
болған соң, өздерімен беттес,
ниеттестерді іздей бастапты...
Ондай жан да алыстан емес...
айналасынан табыла кетіпті...
Иә, ол да Мамай сияқты кезінде
Конституциядан орыс тілі туралы 7-ші баптың 2-ші тармағын
алып тастау арқылы қазақ тіліне
тыныс беріп, өріс ашу туралы 138-дің хатына қол қоюдан
үзілді-кесілді бас тартқан
Жасарал Қуанышәлин деген
«арбитр», – деп басталатын
мақаланы оқып отырып, не
бір дәлелді сұмдықтарға көз
жеткізесің.
Орыс тіліне мемлекеттік
статус сұраған адамдарды ұлт

мүддесін ойлаушы оппозиционер деп қалай санауға болады?
Бұл нағыз ұлтты сату ғой!
Сөйтсек, Алаш арыстарына
қарсы астыртын қызмет еткен,
бүгінде тарихшылар тарапынан
ұлты мен дінін өзгертіп Николай Степнов боп алғаны әбден
дәлелденген Әліби Жангелдин
атындағы ауданды ұлт ұстазы
Ахмет Байтұрсынұлы атында
атап, 2022 жылды Мемлекеттік
тіл жылы деп жариялау керек
деп депутаттық сауал жасаған
Мәжіліс депутаты, ұлтшыл
ағамыз Қазыбек Исаға қарсы
шыққан Жасарал, басқа емес,
дәл осы Жангелдин туралы
айтқанына күйіп-пісіп отыр
екен. Жанына жақын ғой ұлтқа
қарсы сатқындығы жағынан,
қайтсін енді байғұс...
«Алаш көсемдері Ахмет
Байтұрсынұлы мен Міржақып
Дулатұлының туған ауданының
аты әлі күнге дейін қызыл большевик, кезінде ұлты мен дінін
ауыстырып, Николай Степнов
болған Әліби Жангелдин атында
болуы елге де, ерге де және ең
алдымен әруаққа қиянат!» деген депутаттық сауалды өзінің
боқауыз постына эпиграф қып
алғанын қайтерсіз...
Сатқындықты өліпөшіп ақтауын түсінуге болады. Себебі, біраз жыл бұрын
қазақтың ұлтшыл азаматы Серік
Сапарғали Жасаралдың көзіне
тік қарап «Сатқын!» деп атаған.
Оған Жасекең талай жылдан
бері жауап қайтара алмай, үнсіз
мойындап, келісіп те келеді.
Серік Сапарғали Жасарал
дың бетін тіліп тұрып, әшке
релеп айтқан бір-екі сөзін
ғана айта кетейін: «ҰЛТТЫҚ

МҮДД ЕНІ ӘБІЛӘЗОВТЫҢ
МАЙШ ЕЛПЕГІНЕ АЙЫРБАСТАП ЖІБЕРДІҢ, ЖАСАРАЛ! ҚАЗАҚТАР ҚИНАЛЫП
ЖАТҚАНДА АЯҚ БАСҚАН
ЖОҚСЫҢ! КОЗЛОВТЫ
ҰСТАҒАНДА ШАҢДАРЫҢ
ШЫҒЫП КЕТТІ! СЕНДЕР
МҰНАЙШЫЛАРДЫҢ МӘСЕ
ЛЕСІН ӘЛІ КҮНГЕ ДЕЙІН
Т Ү С І НБ Е Й Ж Ү Р С І Ң Д Е Р !
ЕГЕР МАҒАН ШАБУЫЛДАЙТЫН БОЛСАҢДАР, 61
ТОМНЫҢ БӘРІН ИНТЕРНЕТКЕ ШЫҒАРАМЫН. ҚАЗІР
ӘБІЛӘЗОВТЫҢ АҚШАСЫ
БОЛҒАН СОҢ, ШАШБАУЫН
КӨТЕРІП ЖҮР. АҚШАСЫ
БІТКЕН КҮНІ ОЛИГАРХ
БҰЛАРДЫҢ БІРЕУІН ДЕ
ТАБА АЛМАЙ ҚАЛАДЫ.
КОНСТИТУЦИЯДАН ОРЫС
ТІЛІНІҢ МӘРТЕБЕСІН
АЛЫП ТАСТАУ ТУРАЛЫ 138дің ХАТЫНА ҚОЛ ҚОЙҒАН
АДАМНЫҢ БІРІ - МЕНМІН.
ҚОЛ ҚОЙҒАНДАРДЫҢ
КӨБІ БАС ТАРТҚАН КЕЗДЕ
ӨЗ ПІКІРІМДЕ ҚАЛДЫМ.
СОНДЫҚТАН БҰЛАР
(«алғалықтар»-ред.) МЕНІ
ЖАҚТЫРМАЙТЫН БОЛАР...» – деп әшкерелеп тастады. Сонда бір ауыз жауап
қайтара алмай, мелшиіп отырып қалды ғой Жасарал! Яғни,
Серік Сапарғалидың: «Ұлттық
мүддені сатып жібердің, Жасарал!» дегенін үнсіз мойындады! Сонда кім болды ұлттың
сатқыны?
Белгілі журналист
Қажымұқан Ғабдолланың «Жасарал қазақты қалай сатты?»
атты мақаласында:
«Туған қазағын қайдан
келгені беймелім кірме Владимир Козлов дейтін біреуге
«жығып беріп», аяусыз
күстаналған Жасарал Куанышалин «Фейсбук» әлеуметтік
жүйесінің тасасында саясаткер
Мұхтар Тайжанға «жан сырын»
ашқан кейіппен басына сыйса
да, жасына жараспайтын жарапазан айтыпты... «Даудың басы
– Дайрабайдың қара сиыры»
демекші, әңгіменің өзегі Владимир Козловты қолпаштап: «СІЗ
– ЖҮЗ ҚАЗАҚҚА ТҰРАСЫЗ!»
немесе «МЕН КОЗЛОВТЫ
БҮКІЛ ҚАЗАҚҚА АЙЫРБАСТАМАЙМЫН!» – деген
масқарашылық сөзінде болып
отыр... Айдың күннің аманында айтылған мұндай сұмдыққа
кеудесінде жаны, бойында рухы,
жүрегінде намысы бар әрбір
парасатты қазақ өре түрегелді...
Бақыттарына қарай, осы сөз
қазақ топырағында айтылды, ал,
біздің қазақ ұлты болмысында
кешірімшіл ғой, егер осындай
надандық сөз, мысалы, Шешенстанда немесе Дағыстанда
айтылса, қазір Жасарал Куанышалин жалпақ жердің жүзін
аралап-қашып, арып-ашығып,
кірерге тесік таппай, тентіреп
кеткен болар еді...» деп жазады.
Басқа біреу жазса, сенбеуге
болар ма еді, бірақ, Қажымұқан
Ғабдолла бір кездері осы Жасаралмен бірге жүрген, бірге
қызметте болған адам, оның сырын жақсы біледі және ол өтірік
айтпайды Жасарал сияқты.
«Мен, Жасарал ағамыз туралы көп нәрсе айта аламын,
өйткені, бір кезде біз бір ұжымда,
бір тудың астында ниеттес
серік, рухтас ағайын болдық,
талай әңгіме-дүкен құрдық, сыр
бөлісіп, жүрек ақтарыстық...»
деп оны өз мақаласында да
айқындап береді.
(Жалғасы 10-11-беттерде)
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ЕЛ ҚАМЫН ОЙЛАҒАН
ЕРЕУІЛШІЛЕР мен ЕЛГЕ
ҚАРСЫ ЛАҢКЕСТЕРДІ АЙЫРА
БІЛЕЙІК!
2.Біз ең алдымен әрнәрсені
анықтап алып, өз атымен атауымыз
керек!
Ел қамы үшін Ереуілге
шыққандар мен Мемлекетке
қарсы лаңкестікті, халыққа қарсы
қарақшылықтың басын айырып
алуымыз керек!
Өйткені, Ел қамы үшін ереуілге
шыққандар
– елге қарсы соғыспайды, –
ешкімді өлтірмейді, -ауруханаға,
жеделжәрдемге, әкімшілік
орындарға, полицияға, құзырлы
орындарға, банкіге, дүкендерге,
мәдени орындарға, халықтың
мүлкіне, көлігіне шабуыл жасап,
өртеп жібермейді! -Телеарналарға
шабуыл жасап, ел тарихының алтын
қорын өртеп жібермейді.
– Дәрігерлерді, науқастарды,
Жедел-жәрдемді, Қызыл крест,
Жарты ай қызметкерлерін қандай
соғыс кезінде де ешкім ұрып-соғып,
тонамайды!
Алматыда полиция мен әскерден
18 боздақ өлтірілді, екі полицияның
басын кесіп алған. Мыңнан аса
адам жарақат алған, жүзге жуығы
жансақтау бөлімдерінде жатыр.
Олардың 200-дейі әйелдер мен
қыздар!
Бұл қаза тапқандар, ауыр
жарақат алып, тоналғандар, біздің
бауырларымыз, аналарымыз, әпкеқарындастарымыз, қыздарымыз
емес пе?!.
Бұндай жауыз қанішерлікті
қалай жазасыз қалдыруға болады?
Мәдени ордамыз – ару
қаламыз Алматының тас-талқанын
шығарған соғыс болды, әлі басыла
қойған жоқ!
Тіпті, бес телеарнаны басып
алып, «Қазақстан» ұлттық арнаны, ордағы Алтын қорымызды,
яғни, өз тарихымызды өртеп,
тонаушылар ішінде оларды бастап, сақалы сапсиған (жасына
байланысты сөз), өздерін «саясаткер» санайтын, «Аңқау елге
Арамза молдалар» жүргеніне не деуге болады?!. Бұлар сонда өзіміздің
ұлттық құндылықтарымызға, өз
тарихымызға, мемлекетімізге
қарсылар ма?!.
«АҚ ЖОЛ» ТАЛАЙ ЕСКЕРТКЕН
ЕРЕУІЛШІЛЕР ТАЛАБЫ ЕНДІ
ОРЫНДАЛДЫ!
3.Ереуілге шыққандардың талабын билік орындады. Газдың
бағасын түсіріп, жанар-жағармай,
азық-түлік бағасын түсіріп,
бірқалыпта ұстау туралы шешім
қабылданды.
Үкіметке бұл елдің наразылығын
тудырған мәселені парламент,
«Ақ жол» фракциясы осыдан екі
ай және үш ай бұрын ескертіп, 2
рет депутаттық сауал жасап, газ
бен жанар-жағармай бағаларын
бұрынғы қалпына түсіру туралы
талап еткен болатын. Әйтпесе,
халық наразылығы өрши беретінін
қадап айтқан болатынбыз. Үкімет
бірақ бұдан дұрыс қорытынды жасамады. «Қатырамыз» деп, ақыры
қатып қалды…
Президент бұндай үкіметті
отставкаға жіберіп дұрыс жасады.
Отан мүддесінен олигархтар
мүддесін артық көрудің соңы неге
апарып, соққанына бәріміз куә
болдық!..
4.Жаңаөзеннен басталған
ереуіл алдымен елдің әлеуметтікэкономикалық жағдайының
қиындығына байланысты басталды.
Иә, елдің жағдайы мәз емес.
Әркімнің басында несие қарызы
бар. Несиесін төлей алмай жалғыз
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Үндеуінде «кейбір шет мемлекеттер тараптар келісімге келуі керек»
– деп, дәріс оқығанын өткір сынап,
батыл қайтарып тастады. Өте дұрыс!
Иә, халықты қырып, қанды қырғын
жасаған қылмыскерлермен қандай
келісім болуы керек!? «Малы
жоғалмағанның – бәрі ақылды»
дейді бұны атам қазақ.
«Медальдың екі жағы бар» дегендей, «шаш ал десе, бас алуға»
жалғасып, енді жазықсыз жастар
жазаға ілініп кетпеуі тиіс! Бізде
сан қуалап, жоспар орындау деген
келеңсіздіктер бұрын да болған.
8.Жаңаөзенде ереуіл басталған
күннен кейін 4 қаңтарда біз «Ақ
жол» партиясы фракция жиынын өткізіп, елді тыныштыққа
шақырдық.
Партия төрағасы, Мәжіліс депу-

Қазыбек ИСА

дайындықтан өткен содырлар,
басқа жақтан келген «легионерлер»
болып, солар басшылық жасады.
Сондықтан, содырлар қалаларды
тас-талқан етті.
Президент кешегі үндеуінде
тек Алматының өзінде 20 мың
лаңкестер мен содырлар сойқан
салғанын мәлімдеді.
10.Ал осы сырттан келген, барлық дайындықтан өткен
қаптаған лаңкестер мен содырлар
елімізге қалай кірген? Елімізде мем
лекетке қарсы төңкеріс ұйымдас
тырылуына біздің арнаулы органдар
неге жол берген?
Бұл туралы мемлекет басшысы үндеуінде ашық айтып, қатал
сынады.
Иә, Ұлттық қауіпсіздік комитеті
қайда қараған, айға қараған ба?

ХАЛЫҚТЫҢ ТІЛІНДЕ

СӨЙЛЕЙ АЛАТЫН ХАЛЫҚТЫҚ
АУЫР СЫННАН АМАН ӨТКЕНІМІЗ – ПРЕЗИДЕНТКЕ
Жаңа жылдың алғашқы аптасы – Тәуелсіз мемлекетімізге қатер
төнген, төңкеріс жасауға ұмтылған аса ауыр күндер, «Қаңтардың
қанды аптасы» болды!
1.Қазақстан Президенті Қ.Тоқаев Ел басына күн туғанда – Ер басына
күн туған барлық ауыр сынақты Мемлекет басшысы ретінде көтере
біліп, елін аман сақтап қалды!
Осы Ел тағдыры шешілген ауыр күндерде Президент Тоқаевты
Халықтың қолдап, үлкен сенім артуы - Президент Сайлауынан кейінгі,
ел басына күн туғандағы ауыр сынақтан өткен нағыз сенім арту болды- және ол сенім абыроймен ақталды!
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ел Ерге қарағанда, жерге
қарамай, Ер екенін көрсетті – Тәуелсіз Елді сақтап қалды!
Президент елге айқын ГАРАНТ екенін анық көрсетті!
баспанасынан айрылып, балашағасымен далада қалып жатқандар
көп. Осындай қиындықтарға байланысты Біз, «Ақ жол» фракциясы банктердің басымдығынан
кедейлерді құтқару үшін Жеке
адамдардың банкроттығы туралы заң қабылдауды осыдан 9 жыл
бұрын, 2013 жылы ұсындық парламентте. Үкімет қарсы болды.
Енді міне, кеше Президенттің өзі
тапсырма берді осы заңды қабылдау
туралы.
Сонымен қатар әлеуметтік
жағдайы қиын отбасылардың бас
пана жалдау ақысын субсидиялау
да қолға алынатын болды.
5.Біз Жаңаөзенде ереуіл бас
талған күннің ертеңіне 3 қаңтарда
бір тәулікке жетпей «Халықтың
орынды талабы орындалуы тиіс»
деп жаздық. Ел талабы орындалды.
6.Енді осы елдің талаптарының
орындалуы үшін Ел тыныштығы
керек ең алдымен! Яғни, ең бірінші

тыныштықты қалпына келтіруіміз
қажет!
Тыныштық болғанда ғана
ырыс-құт орнайды!
Бірлік болғанда ғана тірлік болады!
МЕМЛЕКЕТТІ, ХАЛЫҚТЫ
ҚОРҒАУ ҮШІН ҚАТАҢ
ШАРАЛАРДЫ ҚОЛДАЙМЫЗ!
«Малы жоғалмағанның
бәрі ақылды»
7.Біз Халықты, мемлекетті
қорғау үшін Президенттің барлық
қажетті қатал шараларға баруын
қолдап, қуаттаймыз!
Халықты қорғауда ешқандай
іркілу-кідіру, болмауы керектігін,
әр күн емес, әр сағат, әрбір сәт
қымбат екеніне көз жеткіздік. Бір
күн кешігудің өзі қаншама адами
және материалдық зор шығынға
әкелді.
Президент Тоқаев кешегі

таты Азат Перуашев интернет жоқ
болса да, әр өңірге телефон арқылы
хабарласып, қиындық құрсауында
қалған елге көмектесу үшін
үйлестіру жұмысын басқарып отырды. Кеше 7 қаңтарда да партияның
кеңейтілген президуымы екі рет
жиналып, Президент шешімдері
мен Үндеуін қолдап, Мәлімдеме
жасадық.
Депутаттарымыз Маңғыстауға,
Алматыға, Шымкентке, Түркістан
облысына және әр өңірге барып,
елдің ішінде болып, халық үнін
тыңдап, тыныштыққа, бірлікке
шақыру туралы ұсыныс жасадық.
Төтенше жағдайда шығуға рұқсат
берілмеді.
Аймақтарда да ақжолдықтар
мемлекет басына түскен ауырт
п а ш ы л ы қ т а р д ы е л м е н б і р г е
көтерісіп жатыр. Ақтөбе облысы
филиалы төрағасы Асқар Садық
тоқтап қалған пойыздағы 700дей жолаушыны тамақтандыруды
ұйымдастырды. Шымкент қаласы
филиалы басшысы Әлімхан
Әбжанов пен облыстық мәслихат
депутаты Ноян Төлегеновтер
Шымкент қалалық әкімшілігімен
тығыз байланыста жұмыс істеп,
халықты, мемлекеттік нысандарды қорғайтын мыңға жуық ерікті
жасақ жасақтады. 300-дей әскер
сарбаздарын тамақтандырды.
Жамбыл облыстық филиалы
төрағасы Мұқан Шалқарбек Шу
қаласын лаңкестер мен содырлардан қорғауда жігіттердің басын
қоса білді..
Алматыда Арман Исмаилов аурухананы қорғауға тырысты.
АҚТАУ мен
АЛМАТЫДАҒЫ ЕРЕУІЛДІҢ
АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ
9.Жаңаөзен мен Ақтауда
ереуілге шыққан ел неге тып-тыныш
тұрып, тонау мен қарақшылық
жасамай, ешқандай арандатуға
ермеді? Өйткені, олар сол жердің
тұрғындары! Өз жерін өздері
талқандай ма? Ал Алматы мен
Талдықорғанда, Таразда, Шымкент
пен Қызылордада, Семейде және
т.б жерлерде ел қамы үшін шыққан
ереуілшілерді арандатқан, арнайы

Ұлттық қауіпсіздік органы ұлтқа
қауіпті лаңкестерге тосқауыл қою
керек емес пе?
Біз, «Ақ жол» партиясы талай
жылдан бері Дін туралы заңға радикалды теріс ағымдарға тосқауыл
қою туралы бап енгізу жайлы
ұсыныс жасап келеміз. Біраз жыл
бұрын бұл мәселені билік те қолға
алып, барлық министрлік пен
ведомостволар, Бас прокуратура
мен Жоғары сот та қолдағанда,
тек Ұлттық Қауіпсіздік комитеті
келіспей қойып, осы тыйым салу
заңға енбей қалды. Мен мұны сол
кезде Ұлттық Қауіпсіздік комитеті
Алматы қалалық депатаменті
төрағасының орынбасары өткізген
Алматы қаласы әкімдігіндегі конференцияда ашық айтқанмын.
ХАЛЫҚТЫҢ ТІЛІНДЕ
СӨЙЛЕЙ АЛАТЫН ХАЛЫҚТЫҚ
ҮКІМЕТ КЕРЕК!
11.Ел басына түскен бұл ауыр
сынақ кімнің кім екенін көрсетті?
Пандемия кезінде де ел қынадай
қырылғанда Президент Тоқаевтың
сөзі бар еді, біздің мемлекеттік
басқару жүйесі күйреген деген.
Соған тағы да көзіміз жетті.
Бізде елдің алдына шығып
сөйлейтін бір де бір әкім, бір де бір
министр жоқ екен?!. Елдің алдына
шығып сөйлеген бір әкіміміздің
өзі қазақшаға тілі жетпей қалып,
орысша боқтап жіберіп, елдің ашуын тудырған видео тарап кетті… Бір
облыстың әкімі елге мен сендерді
қорғай алмаймын дегенін, бір
облыстың ішкі істер басқармасы
басшысы мен халықты емес… әкімді
ғана қорғай аламын дегенін де
есіттік.
Бізге ХАЛЫҚТЫҢ ТІЛІНДЕ
СӨЙЛЕЙ АЛАТЫН ХАЛЫҚТЫҚ
ҮКІМЕТ КЕРЕК!
Қайта Маңғыстаудың әкімі
Нұрлан Ноғаевқа елден сөз естісе
де халықтың ортасында болды,
айтар сөзін айта білді.
Қызылорда облысы әкімі
Гүлшара ханым да, әйел де болса
ел алдына шықты.
Басқалар ше? Қайда болды
облысына, қаласына, яғни еліне
ауыр күн туғанда? Әкімдер сол
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ЖАҢА ДӘУІРГЕ БАСТАҒАН
ҚАДАМНАН КҮТЕРІМІЗ МОЛ
Қауіп-қатер төніп тұрған күні кешегі қаһарлы сәттерде-ақ «Билік
құламайды!» деп нық айтқан Президент Қ.Тоқаев қысылшаң
шақта өжеттік көрсетіп, мемлекетіміздің тәуелсіздігін сақтап
қалды. Халық алдында бұрынғысынан да бетер биіктеп кетті!
«Алматы трагедиясы» атауымен тарихқа енетін қаңтар оқиғасы
қай-қайсымызға да оңай тимеді.

ҮКІМЕТ КЕРЕК!

НАҒЫЗ СЕНІМ АРТУ!
облыстың, қаланың қолбасшылары
болып саналмай ма?
Яғни, мемлекеттің басқару органдары басшыларын тазарту керек!
Басқару орындарында әкім,
министр болсын, қазақша сөйлей
алатын, қазақша түс көретін мемле
кетшіл-ұлтшыл кадрлар керек!
Мұнай мен газдың үстінде газға
жарымай отырған халықтың шыдамын сынағандай газ бағасын екі
есе көтеруге бұйрық берген кім?
Жаңаөзендіктердің айтуынша, айына 40 миллион айлық алатын газ
зауытының директоры газ бағасын
өзі көтере салған жоқ шығар, оған
кім бұйрық берді?!.
Мен осы Антимонополиялық,
бәсекелестікті қорғау агенттігінің
немен айналысатынын түсін
беймін?!. Бағаға шектеу қоятын
орган ретінде не істеп отыр?
Өйткені, азық-түліктен бастап,
газ, жарық, судың бағасы ай сайын,
күн сайын көтеріліп келеді. Ал әліге
дейін оларды шектеген оқиғаны
көрмеппін өз басым.
ЖАҢАӨЗЕН – ЖАҢА
КЕЗЕҢ БАСТАУЫ
12. Құдайға шүкір, Президент Қ.Тоқаевтың батыл шешім
дері арқасында елімізде Конс
титуциялық тәртіп қайта орнады.
Енді мемлекетке опасыздық
жасаған лауазымды тұлғалардың
бәрін ашық жариялап, жазалау
керек!
Мемлекетке қарсы шыққан
және сатқындық жасаған қылмыс
керлерді, жауыздық жасаған
қанішерлер, содырлар, басбұзар
ларды түгел анықтап, ел сабақ алатындай қатаң жазалау керек!
Бұл – бұндай төңкерістің қайта
ланбауына сабақ болады.
Енді осы басталған тазартуда
біз бұрынғы отарлаушы империя
Кеңес одағын аңсап, коммунистік
үгіт жүргізіп, сепаратистік пиғылын
ашық насихаттап жүргендерге де
тосқауыл қоюымыз керек.
Олардың қаупі бұлардан артық
болмаса, кем емес!
Ұлттық идеологияны қолға алуымыз керек! Саясатта да, Дінде
де Ұлтсыздықтың кесірі – міне,

мемлекеттік төңкеріс жасауға
әкеліп соқты.
ТІЛ БОЛМАҒАН ЖЕРДЕ
ДІЛ БОЛМАЙДЫ!
Діл болмаса, дым болмайды!
Президент Тоқаев енді терең
саяси жаңару кезеңі басталатынын мәлімдеді. Яғни, Жаңа жылда
Жаңаөзен Жаңа кезеңнің бастауы
болайын деп тұр!
Елдің әлеуметтік-экономи
калық жағдайын жақсарту үшін,
мемлекетшілдік-ұлтшылдық
сана қалыптастырып, саяси ұста
нымымыз берік болуы үшін ең
алдымен Ұлттық идеологиямызды
жолға қою – ең басты міндетіміз
болуы тиіс!
«Полиция – ел қорғаны»,
«Мемлекетті қорғайтын – қуатты
әскеріміз бар» деген ұғымдарымыз
қайда қалды біздің?
Лаңкестер лаңына, Содырлар
сойқанына неге төтеп бере алмай, әкімшіліктерімізден бастап,
мемлекеттік нысандарымыз неге
қорғай алмады?!. Ең бастысы халықты неге қорғай алмады? Бұл
туралы Президент үндеуінде де
ашық сыналды.
Мен «Бізде 30 жылда ұлттық
мүддемізді, мемлекеттік тілімізді
қорғауда түк те істелген жоқ»
деп жиі сынаушы едім билікті.
Сөйтсек, отыз жылда ТІЛІМІЗ
үшін ғана емес…ТІРІЛІГІМІЗ
бен ТІРЛІГІМІЗ үшін де түк те
істелмеген бе сонда?!.
Ең алдымен Қорғанысымызды
мықты етуіміз керек!
Құзырлы органдар басшыларын
түгел тазартып, Президент пен
парламент алдында Ант қабылдату
керек! Мемлекеттік тілде ғана жазылатын Антты (солай болуы тиіс)
түсініп, түйсіне алатын басшыларды
ғана тағайындау керек!
ҰЖЫМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
ШАРТЫ ҰЙЫМЫН ШАҚЫРУ –
УАҚЫТША ШАРА
13.Қазір елдің тағы бір алаңдауы
– ҰЖЫМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
ШАРТЫ ҰЙЫМЫ (ҰҚШҰ) әскері
нің келуі.

Иә, отарлап алған Кеңес империясынан Тәуелсіздік алғанына
30 жыл болған елдің сырттан
әскер кіргізуге алаңдауы заңды.
Бірақ бір нәрсені ескеруіміз
керек. ҰҚШҰ деген тек Ресей
емес! Оған 6 мемлекет кіреді:
Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Тәжікстан, Армения, Белоруссия, Ресей Федерациясы. Атап
айтарымыз – бұл ұйымға қазір
төраға – Армения мемлекеті,
Ресей емес. Және бұл ұйым біздің
елде уақытша, ары кеткенде 19
қаңтарға дейін ғана болады.
«Арқада қыс жайлы болса,
арқар ауып несі бар?!» – дегендей, өзіміздің Қорғаныс
министрлігіміз ел қорғауда
сенімді болса, Ұлттық қауіпсіздік
комитеті Ұлтқа қауіпті комитетке айналмаса, сырттан әскер
шақырып неміз бар?!.
Егер, Президент шұғыл да,
батыл шешім жасап, бітімгершілік
күштерін шақырмағанда, бүгін
билік кешегі мемлекеттік төңкеріс
жасауға шығып, көп қалалардың
тас-талқанын шығарып, мәдени
орындарымыз бен тарихымызды
өртеп, талай боздағымызды атып,
бауыздап кеткендердің қолында
болар еді… Ал ол кезде сырттан,
алақандарын ысқылап отырған
алпауыт мемлекеттердің әскері
шақырмай-ақ келуі мүмкін еді…
Қамыттан босаған ел қайта
қамытқа кірмейді! Қамытқа қайта
кіретін ел –құлдықтан арылмаған
ел! Ал Қазақ Елінің Тәуелсіздік
алғанына 30 жыл! Ал нағыз рухани
Тәуелсіздік енді басталады! Біз
соған дайын болып, әрқайсымыз
өз үлесімізді қосуымыз керек!
Ол үшін бәріміз, ұлтқа,
партияға, жікке бөлінбей, Президент Тоқаевтың маңына топтасуымыз, қолдауымыз қажет!
Президент 10 қаңтарды
жалпыұ лттық аза тұту күні деп
жариялады!
Ел Тәуелсіздігін сақтаудағы
Құрбан болғандар, яғни, мемлекет мүддесін қорғап, шейіт
болған боздақтардың пейіште
нұры шалқып, имандары саламат
болсын!
Марқұмдардың отбасы мен
туған-туыстарының ауыр қай
ғысына қабырғамыз қайыса көңіл
айтамыз.
Ел қорғап, ерлікпен қаза
тапқандардың бәріне Халық
Қаһарманы атағы берілуі керек.
Алла Алашқа жар болсын!
Ел аман, жұрт тыныш болсын!
Ақ жол!

Елімізде мұндай қайғылы
жайттың орын алуына ең әуелі
еркіндікті еркінсу деп ұғатын
орашолақ ойсыздығымыз себеп.
Әйтпесе бейбіт шеру дегеніміз –
демократиялық бағыт ұстануы тиіс
әрекет болатын. Бірақ осыны анталап қаумалаған асығыс жұрттың
елірген ереуілге ұластыруы саяси сауатсыздықты ғана емес,
бейбастақ тәрбиесіздікті де
көрсетеді.
Өз мүдделерінің орындалуына
қол жеткізген жаңаөзендіктер
жиылған митингілерінен ерікті
түрде тараған соң, артында қалған
кең алаңқайды шашпай-төкпей,
сыпырып-сиырып, бірнеше күн
түнеген жерлерінде қыл қиқымын
да қалдырмай тазалық орнатып
кетті.
Ал басқа өңірде бас көтергендер
өздерінің айғайға сүрең
қосқан аттаншылдықтарынан
от шығартып, деструктивті
арандатқыштардың ықпалымен
өрт қаулатып алғандарын білмей
де қалды.
Жалған популистердің бұл
осалдықтарын сұғанақ көзді
сыртқы күштер оп-оңай пайдаланып үлгерді.
Қанша ғимараттар іске
алғысыз боп қалды.
Автокөліктер, техникаларды
тоз-тоз қып, әскери, әкімшілік,
әлеуметтік нысандарға шабуыл
жасап, жүздеген бейбіт тұрғындар
мен әскери қызметшілердің
денсаулығы мен өміріне
қатер төндірген лаңкестердің
содырлығы құдай алдында да
ақталмас.
Қаза тапқан сәбилер мен
азаматтардың қайғыдан қара
жамылған отбасыларының көз
жасы қалай тиылмақ?!
Мақұл, оның бәріне уақыт
емші дейік. Бірақ біз өз дамуымызды керісінше біраз уақытқа
тежеп алдық.
Абырой болғанда, ел заңына
бағынбағандармен сөздің
басқаша болатынын сездірген
Президентіміз жедел қимылдап,
шұғыл шешімдерді қолға алды.
Қатаң шараларға көшті. Республика бойынша төтенше жағдай
жарияланылып, блок бекеттер
қойылды. Терроршыларға қарсы
арнайы операциялар жүргізілді.
Жалпы жағдай орнықты
рылды. Күн сайынғы Үндеу
лер імен, маңызды Мәлімдеме
лерімен үрейлі елі мен дағдарған
жұртына дем беріп отырған Президент ҚР Мәжілісінде сөйлеген
сөзінен Қазақстанның жаңа
дәуірге шындап аяқ басқанын
байқатты.
Тәуелсіздік тарихында алғаш рет аса күрделі және
қатерлі кезеңді басынан кешкен
қазақстандықтарға:
– Жуық арада болған қайғылы
оқиғалар кезіндегі экстремистермен күресте азаматтарымыздың
көпшілігі патриоттық танытты.
Халықтың бірлігі, Қазақстанның
тәуелсіздігі мен егеменді дамуы
идеясына деген шынайы сенімі
– еліміздің дамуы мен қоғам болып ұйысуының мықты іргетасы.
Біз барлық қиындықты бірлесе

еңсереміз. Жаңа Қазақстанды
бірге құрамыз, – деп ризашылық
сезімін білдірген Қ.Тоқаев жаңа
жұмыстың басын Үкіметтің
жаңа құрамын жасақтаудан
бастатып, тиісті адамдар мен
ведомстволарға қатаң әрі шұғыл
түрде орындау үшін бірқатар тапсырмалар берді.
Мысалы, Президент жаңа
Үкіметке саяси, әлеуметтікэкономикалық салалардағы
және ұлттық қауіпсіздік пен
қорғанысты қаматамасыз ету
жөніндегі өзекті мәселелерді
шешу үшін нақты міндеттер
жүктеді.
Сондай-ақ, Тұңғыш Прези
денттің арқасында кейбір
комп ания мен кейбір жекелеген адамдардың тым қатты
байығаны сонша, тіпті, халық
аралық дәрежедегі аса танымал байлар деңгейіне дейін
өсіп шыққанын әдемі меңзеген
Қ.Тоқаев: «Тұңғыш Президент –
Елбасының арқасында елімізде
өте табысты компаниялар тобы
және тіпті халықаралық өлшемдер
бойынша да өте бай адамдар пайда
болғанын, енді олардың халыққа
көмектесетін кезі жеткенін» кесіп
айтты.
Президент кеңесте көп
жәйтке тоқталды, нақ-нақ,
мемлекеттік сатып алудағы
сорақы кемшіліктерді, ішкі жалпы өнімнің 60 пайызын құрап
отырған «Самұрық-Қазына» әлауқат қорын қайта реформалаудың
қажеттігін, квазимемлекеттік
секторларды түбегейлі өзгерту
керектігін, ал егер реформалау мүмкін болмаса, мұндай
құрылымдардың тіпті қажет
еместігін баса айтты. Кәсіпкерлік
саласында ірі-ірі бизнеске көп
көңіл бөлініп, шағын және
жаңадан ашылған кәсіпкерлікке
қолдау берілмей жатқанын,
отандық тауар өндірушілердің
кемшілігі мен жетістіктері туралы
да айтылды. Үкіметке утильсбор
туралы «Оператор-РОП»-тың
утильдік алым жинауына тыйым
салуын тапсырды, шетелдерге
ақша әкетіп жатқандарды тексеруге тапсырма берді, LRТ-ның
о бастан қате жоба болғанын,
оған қыруар қаржы жұмсалғанын,
енді оны не істеу керектігін
қарастыруды тапсырды. Ауыл
шаруашылығына баса назар аударып, субсидияларды қайта
қарауды, оның қолжетімді болуын
міндеттеді.
Мемлекетіміздің халқын
азық-түлікпен қамтамасыз
етуге тиістігін басты назарда
ұстайтынын мәлімдеген ҚасымЖомарт Кемелұлы айыппұлдар
мөлшері де қайта қаралуының
керектігін қозғады, әсіресе,
халықтың айлығының шындыққа
сәйкес келмейтінін, т.б. ділгірлікті
жіктеп алдымызға жайып салғаны
көңілімізге әбден қонды.
Үміт БИТЕНОВА,
ақын, Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі,
Жамбыл облысы,
Талас аудандық
Мәслихат депутаты
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Qosjan Músirepov – 90
«Жалт еткен ғұмыр...
Өзін өмірде көрмесем де, көңіліме көрік
сыйлаған, жүрегімде мәңгілік ұялаған
сағынышты тұлға.
Қосжан әлемі!
Сұлу жырға, сан түрлі сырға толы өмір!
Әрбір күнінен үміт күткен арманшыл
ақын.
Армысыңдар, алғы күндер арайлы,
Алғы күндер – арман күндер аяулы...
Асығамыз, алғы күндер, сендерге,
Қос қанатты қалықтап бір сермеуге,
Тәтті арманға тамсана бір қануға,
Бақыт атты кең дүниеге өрлеуге!
Бұл – өмірге ғашық жанның іңкәр үні!»
Осынау үзіндіні қоғам қайраткері,
белгілі публицист-қаламгер, тұңғыш
қазақ тілінде жазылған «Халықтың
көші-қоны туралы» заңының авторы, қосжантанушы Әкім Ысқақтың
күнделігінен алып отырмыз.
Автор ширек ғасырдан аса зерттеу жүргізген «Менің Қосжаным»
атты жаңа жинағында бар-жоғы
отыз бес жыл ғұмыр кешіп, жарық
жұлдыздай ағып өткен дарынды
ақын Қосжан Мүсіреповтің өмірі мен
шығармашылығы және ғұмырының
беймәлім тұстары жайлы сыр шертеді.
Күнделік-эссе формасында жазылған
жинаққа ақын туралы толға
ныстар, естеліктер мен зерттеулер
топтастырылған. Бұған қоса, ақынның
бауырлары және ұл-қыздары, сондайақ, қаламгер замандастарының Қосжан
Мүсірепов жайында айтқан құнды
ой-пікірлері, арнау өлеңдерімен қоса,
ақынның әр жылдары жазылған жырлары, сыршыл новеллалары, лирикалық
очеркі енгізіліп отыр.
Төменде ақынның 90 жылдығына орай
Нұр-Сұлтан қаласында «Кәусар» баспасынан жарық көрген жинақтан шағын
эссе ұсынылып отыр.
ӨЛІММЕН
АРПАЛЫСҚАН ӨМІР

– Ата, неге біз үнемі алға ұмтыламыз?
– Тоқтап қалған су қандай болады?
– Сасып кетеді.
– Ол адамға керек пе?
– Сасып кеткен нәрсе керек емес қой!
– Ал үнемі алға ұмтылып, ағып жатқан
өзен ше?
– Ол өзін тазалап тұрады. Ол керек қой!
– Дұрыс айтасың, балам! Ағып жатқан
өзенде тіршілік бар. Өмір-өзен де сондай.
Ізденіссіз қалсаң, өмір керуенінен қалып
кетсең, сол тоқтап қалған судай ешімге
керек болмай қаласың.
(Ата мен немере әңгімесінен)
Алыста қалған Бөржарымды еске аламын.
Бұл – Қосжанға да, маған да болмысы бөлек,
қымбат өзеніміз. Балалық кезде шомылған
өзенім де, жалаңаяқ баланың топырақта ізі
қалған туған ауылым да үнемі түсіме енеді.
Бір жағы туған жерге деген сағыныш болса,
бір жағы Қосжан суреттеген ауылым, өзенім
маза бермейді. Шынында екеумізге ортақ
өзеніміздің мінезін, табиғатын айнытпай, сол
қалпы суреттеген ғой:
Ақсаң да жағаңды бір құлатпастан,
Ақпанда бойыңда әр кез қуат тасқан.
Шалқисың мұзға оранбай, осынау үлгің
Жүр мені қиындықта мұңайтпастан.
Өзенді адам мінезімен салыстыра
бағалаған. Қосжанның табиғаты да тура
сол Бөржарына тартқан. Асып-таспайды, қандай жағдайда да саспайды. Тіпті,
қақаған аязда да қатпайды. Күштілер жыламайды. Жүрегі бар адамдар жылайды ғой.
Әйтсе де, күштілер көз жасын көрсетпейді.
Ақынның қай өлеңін алсаңыз да, көз жасын көл қылған ешбір сәтін көрмейсіз.
Қайта бәрінде де қайрат- жігерге, намысқа
толы дүние, өмірге құштарлық бар. Бұл –
өзін құрметтеген, бағалаған жанның тірлігі.
Адам өзін құрметтемесе, қамшыламаса,
намысын оятпаса, жетістікке жете алмайды ғой. Жолы биік, рухы күшті жан уақыт
өткен сайын шыңдалады. Ақында осы
мінез бар. Тіпті, әл үстінде жатқанда да:
Жасайды жаным мәңгілік,
Жарқылдап бірге жырыммен.
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Қоштасам деген қал, күдік,
Қоштаспан әсте ғұмырмен! – деп қандай
жағдайда да өмірмен қоштаспайтындығын
жеткізеді.
«Адам бойындағы асыл қасиеттерді
дамыту үшін алдымен батылдық керек.
Батылдық болмаса, адам баласы қалайша
ақиқат іздейді, қалайша махаббатты
қорғайды?» – дейді үнділік қайраткер,
философ Махатма Ганди. Ол – сындарлы
сәтте де батыл адамға тән өз ойын қараңғы
зынданға бұрмаған, төмендетпеген, қайта
қайсарлықпен жарыққа, күнге ұмтылып,
өзін биік ұстаған парасат иесі.
Сенің сөнбес жалының бар лапылдар,
Сенің семсер-қайратың бар жарқылдар.
Сен де шебер зергерісің бақыттың,
Адам деген қасиетті атың бар! – деп
семсер-қайратын іске қосады. Немесе:
Өмір келді үйіме, өмір келді,
Өмір өзі бөбекке еміренді!
Менің гүлім – ертеңнің шын иесі,
Жол жоқ, жол жоқ!
Соғыс пен өлімге енді!
Иә, ол артында перзенті бар адамның
өлмейтініне сенді. Артында іздеушісі болатынына сенді. Өлімнің өзі – биологиялық
дүние. Рухани дүниесі жарық дүниеде
жылдан жылға, ғасырдан ғасырға өмір
сүретіне сенді.

***
Қосжанды «Қазақтың Островскийі»
дейді. Мұны Әбділда Тәжібаев айтқан.
Бір ұқсастық бар. Салыстырып көрейік.
Кеңес жазушысы Николай Алексее вич
Островский 1904 жылы 16 қыркүйекте
дүниеге келіп, 9 жасында мектепті Құрмет
грамотасымен бітіреді. Он сегіз жасынан
денсаулығының нашарлағанына байланысты дәрігерлік комиссия мүгедек деп
таниды. 23 жасынан бастап өздігінен жүре
алмады, буын ауруына, Бехтерев дертіне
шалдығып, оған қоса полиартрит диагнозы қойылды. Бірнеше рет омыртқасына
күрделі ота жасалды, бірақ бұл оның
жағдайын жеңілдетпеді. Күннен-күнге нашарлай бастады.
Н. Островский төсекке байланған
тұста шығармашылықпен айналыса бастайды. Тіпті, осынау өліммен арпалысқан
кезінде Свердловск университетін сырттай
бітіріп алады. Міне, осындай қиын шақта
қайсарлықпен «Құрыш қалай шынықты»
кітабын жазуды бастады. Романның
алғашқы нұсқасын аяқтаған кезде жаңа
қиындыққа тап болды, көзі көруден
қалды. Сонда да жаз уын тоқтатпастан,
роман мәтінін туыстары мен әйеліне ауызша айтып, жаздыра түсті. Ол еш уақытта
да көңілін түсірген емес. Айналадағы
адамдарға: «Мені ауру деп есептейді.
Не деген келеңсіздік! Мен саумын. Менің
ештеңе көрмейтінім, қозғала алмайтыным

Дерті меңдеп, асқынған шақта, өліммен
бетпе-бет келіп, арпалысып жатқанда
ешкімнің мүсіркеуін қаламай, Қосжан
қолына қаламын алып, қайрат- кемесіне
мініп, намыс-жалауын желбіретіп новеллалар жаза бастайды. Оның бәрінде де жарық
дүниеге деген құштарлықты, өлмес өмірді
жырлайды. Жасық болуды жақтырмайды,
пендешілікті мойынсынбайды. Шабытымен найзағай отын жарқылдатты. Жаңадан
жазған новеллаларында өзінің адами ойларын астармен беріп отырыпты. Ол өліммен
осылай күресті.
«Жарық дүние» деген новелласында екі
көзі бірдей көрмей қалған Балабектің ота
жасатып, мына жалғанды көруге үміті оянады. Артынан іздеп келе жатқан сүйген жары
Гүлсараны қуанту мақсатында, дәрігерге
айтпай, ота жібін мерзімінен бұрын алдыртып тастайды. Жіптердің алынғаны сол,
қан саулап, жанарына құйылып, мәңгілік
соқыр болып қалады. Бұл жағдайды көріп,
сүйіктісі тастап кетеді. Бұған сағы сынбаған
Балабектің бойында домбырашылық, ән айту
өнері пайда болып, ел құрметіне бөленеді.

– түсініспеушілік! Мен сіздермен жақсы өмір
үшін күрестің барлық саласында біргемін!» –
дейтін. Ал бұл кезде ол қозғалуы қиын, ең
бір ауыр мүгедектік жағдайда еді.
Жазған романын «Молодая гвардия» баспасына ұсынады. Мұндағы
оқиғалар «кейіпкердің шындыққа
жанаспайтындығына» байланысты баспа
бас тартады. Бұл жерде де оның қайтпас
қайсарлығының, табандылығының
нәтижесінде ғана кітап баспадан шықты.
Бұл жұрттың ерекше қызығушылығын
туғызып, ең таңдаулы жинаққа айналады. Островскийдің көзі тірісінде бұл
автобиографиялық романы 41 рет басылып шықты. Кітап өз өмірінен жазылған,
басты кейіпкер Павел Корчагиннің өлмес
ерлігін, қайсар тірлігін паш ете білді. Кітап
теңдесіз, ешкім күтпеген танымалдыққа
ие болды, бүкіл Кеңес Одағында ең көп
жарық көрген көркем шығармаға айналды. Сол кездегі 536 рет қайта басылған
шығарманың таралымы 36 миллион 416
мың дананы құрады. Ал 1991 жылдың 1
қаңтарына дейінгі уақытта роман жалпы
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таралымы 53 миллион 854 мың данамен
КСРО халықтарының 75 тілінде 773 рет
жарық көрді. Николай 1936 жылы 22
желтоқсанда небәрі 32 жасында өмірден
озды. Қосжанның жасымен салыстырғанда
үш жыл ерте кеткен.
Дәл осыған ұқсас оқиғаны әртіс
Кененбай Қожабековтің өмірінен де
байқаймыз. 32 жасқа келген шағында,
Балалар мен жасөспірімдер театрынан
шығып келе жатқан кезінде Ыдырыс
Ноғайбаев, Нұрмұхан Жантөрин үшеуіне
көше басбұзарлары шабуыл жасап,
Кенекеңнің жұлынына әлденеше жерден
пышақ салып, омыртқасын зақымдайды.
Осы бір қарғыс атқан күнді актердің өзі
«Құлап түскен күнім» деген екен. Бес сағат
жасалған отадан кейін нардай жігіт бел
омыртқасыз қалған. Шыдамдылық пен
қайсарлықтың үлгісін көрсеткен ол өмірге
құштарлық таныта білді. Дәрігерлердің
қатал үкімі – алдағы өмір толығымен
қозғалыссыздықтан тұратын болады. «Не
істеу керек? Тек ішіп- жеу үшін, дем алу
үшін өмір сүрмекпін бе? Жоқ! Бұл мен
үшін емес». Берілген дербес зейнетақының
өзінен бас тартады. Өмір үшін күресі
осылай басталады. Кинорежиссер Сұлтан
Қожықов досына Николай Островскийдің
«Құрыш қалай шынықты» кітабын сыйлайды. «Кененбай, жата берме, қимылда,
бізге сен керексің, мен саған бір тамаша
рөл дайындап қойдым. Тезірек айығуың

ҚОСЖАН
ҚОСЖАН МҮСІРЕПОВ
ТУРАЛЫ ЛЕБІЗДЕР
Ақын Әбділда Тәжібаев:
«Ол нағыз қазақтың Островскийі еді.
Қанша ажал арбаса да мойымаған, ауру
қысса да берілмеген, өлім қасында жүрсе
де елемеген қайсар рухты ақын еді».
Сатирик Садықбек Адамбеков:
«Ол кезде лирика жолы қиындау еді.
Лирикамен әуестенушілерге тақпас
ат болмайтын. Бәріміздің де жанр
алмастырған себебіміз сондықтан.
Ал Қосжан алған бетінен қайтпай,
бойындағы барын лирикаға бағыштап
өтті».
Ғалым, филология ғылымының
кандидаты Көбей Сейдеханов:
«Шыдамды, төзімді жан еді.
«Қалайсың?» деймін көңілін сұрай барып.
«Аса жақсы болмайын деп тұр» дейді ол
жанына батқан ауру, жақындап қалған
ажалды елемегендей жайбарақат».
Ақын Сабырхан Асанов:
«Қосжанның жасы бәрімізден ересек еді.
Жасы ғана емес, оның жыры да бәрімізден
оқшау, озық тұрды. Бәрімізден ертерек
танылды. Жауқазын жырымызды жариялап, әдебиетке келуімізге де септігін
тигізді».
Ақын Әбіраш Жәмішев:
«Біз кемеңгер Абайдың «Өлді деуге сыя ма,
айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз
қалдырған» деген екі жол өлеңін Қосжан
Мүсіреповке де бағыштаймыз. Шынында
да Қосжан өлген жоқ, өйткені оның артында өлмейтін, әрдайым жаңа ұрпақпен
тілдесіп тұратын жырлары, жүректен
жарып шыққан сөздері қалды».

Шымкент мұғалімдер институтының студенттері Қосжан Мүсірепов,
Дүйсенбай Елібаев, Бердәулет Тұрмағамбетов. 1948 жыл.

Ақын Тұманбай Молдағалиев:
«Қосжанды еске алғанда кеше
ғана құлын-тайдай ойнап өскен бір
жолдасыңның оралмас сапарға мезгілсіз
жөнеліп кеткенін еріксіз мойындап,
артында қалған көзі ғой деп өлеңдеріне
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ӨМІРДЕРЕК
Қосжан Мүсірепов 1932 жылы 9 қаңтарда қазіргі Түркістан облысы Ордабасы ауданы Бөржар өзенінің жағасындағы Бөржар ауылдық округіне қарасты
«Бірлік» ауылында дүниеге келді. Әкесі Мүсіреп атақты диқан еді. Мақта
өсіруден рекорд жасап, әр гектардан 42 центнерден өнім алғаны үшін Қазақ
КСР-нің Құрмет грамотасына ие болған. Мақталықтың бір бұрышына еккен
қауыны піскен кезде базарға сатпай, Арыс қаласындағы балалар үйіне апарып
беретін. Өзінің ұлдары – Қосжан, Сырым, Абай үшеуін де еңбексүйгіштікке,
мейірімділікке тәрбиеледі.
Қосжан 1946 жылы 14 жасында Бірлік жетіжылдық мектебін бітірген
соң Шымкенттегі 2 жылдық мұғалімдер институтына түседі. Сонда оқып
жүрген кезінде жазған өлеңдері «Оңтүстік Қазақстан» газетінде жиі жарияланып тұрады.
1948 жылы оқуды бітірген соң өз ауылына келіп «Бірлік» мектебінде мұғалім
болады. Үш жылдан кейін Арыс аудандық оқу бөліміне инспектор болып
тағайындалады. 1952 жылы көктемде Арысқа көшеді.
1954 жылы Қосжан 22 жасында Арыс аудандық «Социалистік жол» газетінің
редакторы болып тағайындалады.
1955 жылы Алматыда қазіргі Әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің журналистика факультетіне оқуға түседі. Ақынның қызу
шығармашылық қызметі осы кезде басталады. Түрлі жанрдағы кітаптары
оқырмандар әлеміне жол ашады.
1959 жылы «Менің қарындасым», 1961 жылы «Менің апам – дәрігер», 1962
жылы «Кім батыр», 1963 жылы «Дос жүрегі», 1965 жылы «Арман лебі», 1966
жылы «Жалын» атты өлеңдер мен поэмалар жинағы жарық көріп, әдеби
қауым мен оқырмандардың ыстық ықыласына бөленеді.
1967 жылы 3 наурызда ауыр науқастың әсерінен 35 жасында арманы асқақ
ақынның жүрегі тоқтайды.Өмірден өткен соң «Гүлжазира» атты новеллалар жинағы баспадан шығады. Қосжанның Бақытжан, Қанат, Жанат,
Гүлжазира, Раушан, Ғазиза атты балалары бар.

ӘЛЕМІ
үңілесің. Оның мұңды да нұрлы, жарқын
да асқақ жырларынан ерекше ләззат
алып, өмір сапарын тоқтатпаудың бір
амалын тауып кеткен досыңа тағы бір
риза боласың».
Белгілі журналист Мұса Дінішев
(«Мәдениет және тұрмыс» журналының
алғашқы редакторы):
«Қосжан адал азамат, аяулы ақын
болатын. Оның отаншыл, сырлы
өлеңдері, лирикалық новеллалары қазақ
оқушыларына белгілі. Аз ғана жыл ішінде
өзінің еңбекшіл ісімен, тапқыр ойымен,
досшыл жанымен үлгі, із қалдырды.
Ақын Бекен Әбдіразақов:
«Оның жүрегінен арман лебі әрдайым
шалқып есіп тұратын еді. Қиялдаған
сәтте көздері жайнап, жүзі нұрланып
кететін. Бұл мінез оның өмірге деген
шексіз құштарлығының көрінісі еді.
Қосжан қаламынан туған жырларда
осындай бір шуақ ойнап тұратын».
Ғалым Құлбек Ергөбек:
«Қосжанның ақындық таланты қос
арнадан тәлімденгендей. Себебі, одан
қалған мұра екі салалы. Бірі – үлкендерге
арналған лирика, толғау, дастандар да,
екіншісі – балғын бөбектерге арналған
сәби мінезді өлеңдер».
Ақын Ертай Ашықбаев:
«Аяулы Қосжан бейнесін көз алдыңызға
әкелесіз. Әкелесіз де оның талай талапты жасқа шапағаты тигенін, талай
жастың томағасын сыпырып, өлең
өлкесіне аттандырғанын білесіз. Иә,
Қосжан өлеңі бәріміздің жүректерімізден
орын теуіп, ғасырдан ғасырға, ұрпақтан
ұрпаққа кете бермек».
Журналист Бердуәлі Тұрмағанбетов:
«Біз Қосжанмен мұғалімдер институында бірге оқыдық. Өте ізденгіш, сезімтал,
оқуда озат жан еді. Қосжанның ақындық
арманы асқақ еді. Абайдың кітабын
жастанып жататын, өлеңдерін жатқа
айтатын. Ерекше қабілетті еді».

керек», – деп, оған «Егер біз әрқайсымыз»
фильміндегі Бақытжанның рөлін береді.
Сенімін жоғалтпаған ауыр халдегі Кененбай таяқ таянып жүре бастайды. Мұндай
жағдайды күтпеген дәрігерлердің өзі
таңырқайды. Сұлтан Қожықовтың берген рөлін ойнап жүріп, өзеннің иірімінде
қалған шопанд ы ойнау үшін дублерді
қажет етпей, өзенге өзі түседі. Мұздай
өзеннің суы Кененбайдың аяқтарын
әлсіздендіріп тастайды. Осыдан соң амалсыз темір арбаға өмірінің аяғына дейін
байланады. Қараңызшы, 28 жыл бойы
осынау азапты бастан өткереді.
Кенекең алғаш пышаққа түскен кезде
ұлы Ілияс бар-жоғы 9 жаста еді. Әкесі
жүріп-тұра алмай, қол арбаға байланып
отырған шағында, сүйген жарына еркіндік
береді. Қаршадай бала әкесімен бірге
қалуды жөн деп санайд ы. Осылайша
28 жыл бойы жарымжан әкесінің қасқабағына қарап баққан баласына «Балам менің – аяғым да, қанатым да» деп
баға берген екен. Ілияс Кененбайұлы
Қожабеков – бүгінде ғалым-оқытушы,
ұзақ жылдар Т.Жүргенов атындағы ұлттық
өнер академиясында ұстаз болған өнер
зерттеушісі. Кененбай Қожабеков 60 жасқа
қараған шағында, 1988 жылы өмірден
өтеді.
Дәл осы жағдайда өте танымал әнші
Анна Германның да оқиғасы еске оралады.
Анна 1936 жылы 14 ақпанда Өзбекстанның
Үргеніш қаласында дүниеге келген. Бір
кездері біздің Жамбыл қаласында да
тұрған. 1967 жылы 27 тамыз күні 31 жасында Италияда ауыр автокөлік апатына
түседі. Құтқарушылар тек жүргізушіні
табады да, машина терезесінен алысқа
ұшып кеткен және шөптің арасында
жатқан Аннаны байқамай да қалады. Тек
ертесіне таңертең сүйектерінің 49 сынығы
(оның ішінде омыртқасы да) бар ауыр
халде ауруханаға әкетеді. Шындап келгенде, өмірге шексіз құштарлығы арқасында
өмірге қайта оралады, яғни, арада 4 жыл
өткенде ғана, 35 жасында сахнаға шығады.
Құдды бір фантастика дерсіз!
1980 жылы атын әлем таныған Анна
Германнан онкологиялық ауру та
былады. 1982 жылы Варшаваның әскери

госпиталінде тамыздың 25-інен 26- сына
қараған түні 46 жасында бақиға аттанады. Оның орындауындағы «Над ежда»,
«Эхо любви», «Когда цвели сады», «Гори,
гори, моя звезда» және т.б. әндер бүкіл
Кеңес Одағында, тіпті, қазірдің өзінде
жұлдызды әндер қатарында шырқалып
келеді. Өмірден өткеннен кейін Ресейде,
ТМД-ның бірқатар елдерінде, Германияда, Голландия мен АҚШ-та Анна Германға
арналған кештер өтті. Таңғажайып таралыммен күйтабақтары басылып шықты.
***
Тағы да Қосжан туралы ойлаймын. Егер қазіргі заманғы медицина
болғанда аман алып қалуға болар ма
еді?! Қараңыз, 1955 жылы 23 жасында
арман қуып Алматыға аттанады, журналистика факультетіне оқуға түседі.
Студенттер сол жылы Оңтүстікке мақтаға
барады, жергілікті жерде антисанитарлық
жағдайдан бір топ бала сары аурумен
ауырады. Дерт сол кезде жабысады. Бұл
нендей ауру екен? Дәрігерлердің айтуынша, вирусты гепатит деп аталатын
бұл ауру да бау ырды зақымдайды, зат
алмасу бұзылады. Көп жағдайда симптомсыз өтеді, сондықтан диагнозды дер
кезінде қою қиын. Сонысымен де бұл ауру
қауіпті саналады. Асқынудың салдарынан бауыр циррозы, бауыр ісігі, фиброз
сияқты өте қауіпті ауруларға алып келеді.
Бір жағы Қосжан сол кезде тынымсыз
ізденудің нәтижесінде шығармашылық
қарбаласты бастан өткерді. Себебі, әрі студент, әрі талантының арқасында кейіннен
республикалық «Қазақстан пионері»
газетінде жұмыс істеді. Бұл жерде аурудың
сезілмеуі салдарынан асқындырып алуы
да мүмкін.
Сол кезде, 1956 жылы 9 мамырда досы
Шыналбайға жазған хатынан сырқат
адамның жай-күйін аңғаруға болады:
«Шыналбай, сенің «...бір кездегі зор үміт
пен талап бейне бір елес тәрізді сағымданып
барады» деген сөздерің менің дос жанымды
тебірендірді. Амал не, өмірде арманына
жететіндер аз-ақ, санаулы-ақ. Міне, менің
де бас бармағым тістеулі күйінде тұр әлі.
Алматыға келген айлардың төрт айын
ауруханада өткізіп отырмын. Естіген
боларсың, 15 декабрьден 22 февральға дейін
ауырып, емделіп ауруханада жаттым. Сол
ауруым қайталап, 2 апрельден бері тағы
да ауруханада жатырмын, достым. Қазіргі
халім де онша емес. Көресіні көргеннің біреуі
мендей-ақ болар.
Менің ауруым – бауырдың – адамның
ас қорыту организмінің лабораториясының
ауруы. Бауырым қазірдің өзінде, нешеме емделулерден кейін де, 3-4 см үлкейген күйінде
тұр. Менің өмір бойы ішкілік ішуге (пивоға
дейін) мүмкіндігім болмайтын болды. Оның
бірін ауызға алсам – өлім қаупіне ұшырайтын

боламын. Ішкілік ішпеген – жақсылық қой.
Мұны мен нәзік, жарымжан болғанымның
белгісі ретінде жазып отырмын, ренжіп
отырғаным жоқ ішкілік ішпейтініме.
Міне, тағы да физкультурадан біржола
босатты. Осыдан да ауру халімді аңғарасың
ғой, достым. Әлі де ауруханада ондаған күн
жататын шығармын (одан көп болмаса...).
Білмеймін, оқуға дәрігерлер (қазіргі екі-үш
айда) рұқсат ете ме, әлде демалысқа, не
курортқа жібереді ме? Әйтеуір, сырқат
халім – адам төзбестік...».
Хат иесі бұл жерде қайғы-мұңға
берілгенін емес, «оқуға түсе алмадым, ар
маным орындалмады» деген досына басу
айтып, қандай жағдайда да қайыспай алға
ұмтылу, сенімді жоғалтпау керегін жеткізу
мақсатында айтып отыр. Өзі қиындықта
жүрсе де, өмірге құштар жан ғана өмір
биігін бағындыра алатынын аңғартып, дос
пейілімен жігер беру үшін қолына қалам
алған. Мұны мына сөздері айқындап тұр:
«Достым, екі көзінен айырылған жазушы
большевик Н.Островскийдің мына сөздерін
өзімнің де, сенің де есіңе салғым келеді: «Умей
жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной». «Біріміз
аурумыз, біріміз оқи алмадық» деп, өмірдің
тәлкегіне түсе беруімізге жол жоқ деген
ұғым туады мұнан. Қолда бар мүмкіндікті
сарп етіп, қайғы бұлтын басымыздан серпіп
тастауға тиіспіз, қуанышты өмір сүруіміз
керек қалайда!».
Міне, біз білетін Қосжанның бейнесі!
Осы досынан басқа жанға аурудың
әлегі туралы ешкімге тіс жарып айтпаған.
Қашанда дені сау адамдай тірлігін жасап, оқуын, бірінші семестрді тек 4 пен
5-ке аяқтаған. Өзінің редакциядан алған
тапсырмаларының бәрін дер кезінде таптұйнақтай етіп орындап, өлеңдерін де
жазып, газеттерге де беріп отырған. Одан
бөлек отбасы тірліктері, өтініш айтып
келгендерге көмектесу, қонақты қарсы
алу, күтуден арылмаған. Ішкі дүниесіндегі
адам төзгісіз алапат азабын ешкімге
сездірместен, өмірінің соңына дейін 12
жыл бойы арпалысқан. Қазіргі уақытта
сәл балтыры сыздаған кей адам «ауырдым» деп жатып алса, ол жоғарыдағы диагнозбен шыдамдылығын, сабырлылығын,
қайсарлығын, адамның көңіліне қарайтын
қасиетін бір сәт те жоғалтпаған!
Әбіш Кекілбаев ағамыз: «Ақын үшін ең
зымыран тұңғиық та – жүрек, ең шырқау
биік те – жүрек», – деген екен. Өмірінің
соңғы сәтінде қайта-қайта қысылып,
«Жедел жәрдем» шақырғанда, дәрігер: «Не
деген мықты жүректің иесі еді!» – деген.
Иә, жалынды жүрек иесі еді ол!
Әкім ЫСҚАҚ,
қоғам қайраткері, Қазақстан
Жазушылар одағының мүшесі
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(Басы 5-бетте)
Ахмет Байтұрсынұлына аудан
атын қимай отырған Жасарал
туралы ең сұмдық жазбалардың
авторы фейсбукте танымал Ася
Асеткинаға тиесілі. Біз бұны
қаусаған шал деп жүргенде, Ася
Жасекеңнің жынысын ауыстырып, әлде айқындап, «апай»
қылып жіберіпті.
«Жасарал апай, Жасарал
Қуанышалиннің оппозизия
ауылының абызы емес, жәй
ғана ұрысқақ, шәйпауыз көп
қатынның бірі екенін сенімен
мен екеуіміз бірігіп алып,
қоймай жүріп талдап, тарқатып
дәлелдеп тастадық, ия? Бұл бір
соңғы күндері бітірген үлкен
игі іс болды ше! Жасарал Куанышалин – базардағы аузы
бәйедеп баба, бабушкасың!» деп
сойып салған жазбасында Ася
тағы да Жасаралдың сатқындық
жасағанын әшкерелейді.
Бұл жолы халықтың батыры, Алматыдағы «Шаңырақ»
оқиғасының басты қаһарманы,
ақын Арон Атабекке қалай
қарсы шығып, әдеттегідей жала
жапқанын жазады.
«1991 жылы АРОН АТАБЕК «Қазаққа керегі тек қана
— Тәуелсіздік!» деген талаппен
аштық жариялап жүргенде, Жасарал Қуанышалин керісінше
«қазаққа керегі Тәуелсіздік
емес КОНФЕДЕРАЦИЯ!»
– деп аштыққа жатады?
Конфедерацияның мағынасы ол
қазіргі Ресей құрамындағы Татарстан, Башқұртстан, Дағыстан
елдері сияқты автономиялық
ел боп қалуды көздеуші» деп,
ұлт батыры Аронға қарсы
шыққан, шын мәнінде Ресейдің
қолтығында өмір сүруді жантәнімен қалаған Жасаралдың
маскасын сыпырып алады Ася.
Сөйтіп, Жасарал
Қуанышалин дегеннің жалған
оппозиционер екенін толық
дәлелдеп, былай деп масқарасын
шығарады:
«Аблязовқа қарсы мынадай сұрақ туады: Ходжаназаров
Кулебаевтың адамы болса, Аслан Мусиннің (Мусин кімнің
адамы сонда) қол астында 6 жыл
Ақтөбе Ішкі Саясатын басқарған
менің Жасарал апайым, сіздің
елдегі «фасс!» десең «ап-ап» деп
оңды-солды, бей-берекетсіз
«ұрысұлтан, қараордадан» арыға
аса алмай арпылдай беретін
овчаркаңыз Жасарал Куанышалин кім болғаны? НЕГЕ
супероппозиционер Жасарал
апай 72 жыл өмірінде (немесе
өзі айтпақшы Ұрысұлтанмен
30-жылдық күресінде) бір күн
де түрмеге отырмаған?».
Жасаралдың Арон Атабекке
қалай қарсы шыққанын Ася
нақты фактімен де шегелеп
тұрып дәлелдеп береді. Сөйтсек,
Есбол Өміржанов басып
шығарған «АЗАТ ҚОЗҒАЛЫСЫ
және ҚАЗАҚСТАННЫҢ
САЯСИ–ҚҰҚЫҚТЫҚ ОЙПІКІРІНІҢ ТАРИХЫ» атты
кітапқа берген сұхбатында Жасарал былай деген екен:
«... Жұрттан бұрын «Алаш»
атын иеленіп қалуға жанталасқан
жалған ұлтшылдар Рашид Нутушев пен Арон Атабек (Нутушев)
деген САЯСИ АЛАЯҚТАР дүйім
қазақтың мақтанышы болған
осынау партияның атына кір
келтіріп, ұлтқа өлшеусіз зиян
тигізгеннен басқа түк те бітірген
жоқ! Олар өздерінің әрі сауатсыз, әрі дөрекі әрі арандатушы
іс-әрекеттерімен халық арасында «Алаш» атына қатысты
теріс пікір тудырды. Ұсақ, күйкі

ҚАНДЕНДЕРГЕ
ТІЛ ЕМЕС, СҮЙЕК

ЖАСАРАЛ КУАНЫШАЛИН, ЖАРЫЛҚАП ҚАЛЫБАЙДЫҢ ПОРТРЕТТЕРІ
ЖӘНЕ ЖАНБОЛАТ МАМАЙ, СЕРІКЖАН БІЛӘШ, БЕРКИН САДЫКОВ,
ТОҚТАР ЖАҚАШТАР ТУРАЛЫ ЭСКИЗДЕР

тірліктермен ғана айналысты,
небір бұзақылықтарға дейін барды. Қазіргі жасап жүрген тірлігі
де жүрек айнытады. Имансыз
Арон қайдағы бір «тәңіршілдік»
идеясын қоздыру арқылы ұлт
ішіне іріткі салумен айналысуда.
Лас саясатты жүргізуші жалған
«алаштықтар» – ағайынды
Нутушевтардың өздерінде лас
адамдар демеске амалым жоқ. Ал
«Азат» қозғалысы – ел өміріндегі
ең ірі саяси құбылыс, ірі тарихи
құбылыс! ...».
Міне, бұл Жасарал Қуаныш
әлиннің өз сөзі.
Осы посттың астына белгілі
мемлекетшіл тұлға, саясаткер,
нағыз оппозиционер Балташ
Тұрсымбаев «Ася! Қарындасым,
Аллам разы болсын!» деп комментарий қалдырып, ризалығын
да білдірген.
Ася демекші, Арон батырдың
түрмеден шыққанын пайдаланып, хайп жасап қалғысы
келгеннің бірі Жасаралмен
жаны туыс, бүгінде мұхит асып
кеткесін, бұрын билік туралы бір
ауыз қарсы сөз айтпаған, енді
елден шығып кеткесін, ауласына
жетіп алған кәнденнің арланға
шәуілдегеніндей фейсбуктің
шолақ белсендісі боп жүрген
Серікжан Бияшидің де маскасын жұлып алып, масқарасын
шығарады.
Айтпақшы, Ася Арон Ата-

бекке байланысты дау шыққанда
Жасаралдың да, Жарылғаптың
да, қытай тыңшысы Серікжан
Бияшидің де маскаларын жұлып
ап, масқараларын шығарып
әшкерелеп тастады. Қазір бұл
үшеуі Асяның аты естілсе шайларына шашалып, шалқасынан
құлап қалады…
Серікжан Біләш Павлодарда Аронмен түрмеде өзі болып
келгендей «Аронды улапты»,
«Аронды басынан ұрыпты» деп
бірінің артынан бірін видеоэфир
салғанын бәрі біледі.
«Мен 30-ы күні дабыл көтеріп
эфир жасап едім, нұржүйе,
нұрбилік, тіпті Нашарбайдың
өзі менен қатты қорқып кетті де,
Аронды босатып қоя берді» деп,
өзінен басқа ешкім сенбейтін,
балабақшадағылар да күлетін
әңгімелер айтып, «Аронға қарап
жатқан қарындасы Разия, қызы
Алма – КНБ-ның адамы».
«Аронды олар өлтіргелі жатыр»,
«Арон 10 күнде, 20 күнде өледі»,
«Қазір өлмесе Арон Жаңа жылға
жетпей дәл өледі» деген жалған,
сайқал дабылдар тастап, елді
арандатып жүрген сол Бияши
де ұлтшылдарға қарсы адамның
бірі екенін атап өту керек.
Серікжан қазір Нью-Иоркте
бұрын Қытайдағы тыңшылар
дайындайтын орталықта өзімен
бірге оқыған Қытай тыңшысы
Фу Ши Чу екеуі соның үйінде

бірге тұрып жатқаны қанша
жасырғысы келсе де, елдің
бәріне белгілі болып қалды…
Алманияның азаматы,
қандастарымыз үшін қайрат
көрсетіп жүрген қайраткер
қандасымыз Өмірхан Алтынның
Қытайдағы қысымды осыдан 3 жыл бұрын Брюссельде
әлемге ең алғаш әшкере еткен
«Атажұрттың» негізін қалаған
сол кездегі тұңғыш төрағасы
Қыдыралы Оразұлы екеуі
екенін, ал ол Қытай қылмысын
әшкерелейтін сапарға Серікжан
Бияшидің түрлі сылтау айтып,
бармай қалғанын Фейсбуктегі
өз парақшасы мен «Қазақ үні»
ұлттық порталына шығаруы
Бияшидің де есін шығарып,
ақылынан адастырып, аузына
келгенін оттатып жатыр.
Сол кезде Бияшидің Брюссельге неге бармағанын оны
жақсы білетіндер «Серікжан
Қытай тыңшысы болғандықтан,
әрі Бейжіңдегі қожайындары
рұқсат бермегендіктен Брюссельге бара алмады» – деп
жазғанын оқыдық.
Бұлардың барлығының далбаса тірлігі Парламентте ұлттық
өткір мәселелерді батыл көтеріп,
орысша сөйлеген министрлер
мен басшыларды тықсырып келе
жатқан, көрнекі ақпараттардың
мемлекеттік тілде жазылуын
міндеттейтін заң қабылдануында
белсенділік танытқан Қазыбек
Исаға қарсы орысқұлдардың
ұйымдасқан шабуылына
қосамжарлана қосыла шапсақ,
қолымызға бірнәрсе тиіп қала
ма деген есекдәме екені анық.
Бұлардың қатарындағы тағы
екі байбақ бар. Бірі аты-жөнін
қазақша жазуға сауаты жетпеген Беркин Садыков, екіншісі
Гитлерді дәріптеймін деп елді
шулатқан Жарылқап Қалыбай.
Қолынан түк келмейтін
Беркин Садыков деген фейсбук парақшасында осыдан бес
жыл бұрын блогер Бекболат
Қаржанның ақын Қазыбек Исамен түскен суретін жариялап,
«Мәжіліс депутаты және оның

пікірлестері қазақтың қамын
ойлайды» дейтіндер сапқа
тұрыңдар))» – деп тақырып
қойыпты. Сол постқа Жарылқап
Қалыбай Қазыбек Иса туралы
Жасарал ағасы сияқты көшедегі
қатындар да айта қоймайтын оттаубай жазыпты!
Беркин Садиковқа Бекболат бауырымыз «Кәрі теке» деп
лайықты ат қойып, фейсбукте
масқарасын шығарып жазды.
Сендер, екіжүзді Жарылқап
Қалыбайың, Жасарал
Куанышалинің бар, Қытайдың
алаяқ тыңшысы Серікжан
Бияшиің, әкімдіктің штаттағы
митингішісі, сценарий бойынша көшеге шығатын Жанболат
Мамайың, мынау «кәрі теке»
БеркИн СадыКОВ деген өз аты
мен атасының атын да қазақша
жаза алмайтын сауатсызың бар,
қазақ ұлтшылдарына қара күйе
жағып, жала жауып, іріткі салудан басқа не істедіңдер ел үшін?!.
Сендер Халық сенетін
Мұқтар Шаханов, Қазыбек
Исалардың тырнағына да
татымайсыңдар ғой, сондықтан
күндес қатын сияқты көре
алмай, күнде бір өтірік өсек
жазасыңдар бейшаралар.
Жарылқап деген жанкешті
бейшара, анау жылы аспанда
аяғыңнан тұра алмай, ұшақтағы
стюардессаға аузыңа келгенін
айтып тиіскеніңде, сауатсыз
стюардессаның қазақ тілінде
сөйлемегенін негіз қылып, сені
қорғаған ұлтшылдар еді ғой!?.
Мұхтар Шаханов, Қазыбек Исалар бастап, «Қазақ үні» газетісайтында қолдап, қорғап еді
ғой?!. Сондықтан үш күн ғана
жатып, жазаңды жеңіл өтеп
құтылдың.
2011 жылы Қазақ тілін қолдап
жазылған Шаханов бастаған
әйгілі 138-дің Ашық хатына
қарсы шығып, қол қоймаған
Жанболат Мамай тіпті, кейін
өзінің газетінде орыс тіліне
мемлекеттік мәртебе беру туралы мақала жариялаған. 2014
жылы Жанболат Мамайдың
«Ашық алаң -Трибуна» газетіне

11 Áshkere
Тәуелсіздікке, қазаққа қарсы Сакен Жунисов деген орысқұлдың
«Орыс тіліне де мемлекеттік
статус беру керек. 131 ұлттың
да тілдерінің өз статустары болуы керек» деген оттаубайын
жариялаған.
Бұған ұлт зиялылары түгел
қарсы шыққан. Қазақтың
көрнекті ақыны, шындық
жыршысы Темірхан Медетбек: «АШЫҚ АЛАҢ» – ӘРКІМ
САРЫП КЕТЕТІН САСЫҚ
АЛАҢҒА АЙНАЛДЫ!» - деп
сойып салған!
Сонда осы Жарылқап деген
аспандағы «тіл жанашырының»
жерде маскасы шешіліп қалды.
Бұл сатқын да «орыс тіліне
мемлекетттік мәртебе берейік»
деген сөзді газетіне жариялаған
Жанболат Мамайды жақтап
шықты!?.
Бұл Жарылқабың да,
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келді, қайтарғын» деп ренжиді.
Біразы «осыдан қолымызға
түссең оңдырмаймыз» деп ашуға
мінеді.
Анау жылдары 31 арнада
белгілі журналист Берік Уәли
«Дода» хабарын жүргізетін. Сол
хабарға қатысқан бір белгілі
журналист біраз жыл бұрын бір
қызық жәйтті жазыпты.
«Дода» хабарын түсіріп
жатқанда қатысып отырған
екі-үш журналистика
факультетінде оқитын студент
қыздар: «Жарылқап Қалыбай,
студенттерге сабақ берудің
орнына бізді қатесі қаптаған
сауатсыз журналыңызға
жегіп қоясыз да, тесік тиын
да бермей, текке жібересіз,
біздің ақшаларымызды қашан
қайтарасыз. «Жұлдыздар отбасы» деген журналыңызда
одан екі жыл бұрын шыққан

қыздың айтқандарын эфирге
жіберме! Егер эфирге шығарсаң,
мен сені сотқа беремін» деп
кәдімгідей дікеңдеді екі елі
шекесіне жеті елі әжім жинап
тырысып. Берік мырза үндемей,
мүсіркеп күлді де қойды. Бірақ,
«Дода» хабарына екі қыздың
Жарылқапты масқаралаған айыптаулары шығып кетті. Шамасы, Берік Уәлиге Жарылғаптың
зіркілдегені ұнамай қалды немесе шындықты жасырғысы
келмеген болуы керек.
ҚазҰУ-де студенттерге сабақ
беріп жүргенде Жарылғаптың
жанама аты «Орбит» екенін ел
әлі күлкі қылып айтады. Сессия
кезінде емтихан тапсырғанда, ол
студенттерге қалтасында толып
жүретін сағыздарын ұсынады
екен. Оқытушысымағының
«Орбитін» сатып алған студент
орғып өтіп кетеді сессиядан.

ҒАНА КЕРЕК
Жасаралың да, Жанболатың
да, Бияшиіңде арттарын тазалап алмай, ауаны сасытып
жүріп, ақиық ақын, халық
батыры Мұқтар Шахановқа
тиісетіндерін қайтерсің, пілге
үрген кәндендей аттарын
шығару үшін?!.
Басқаларының сыбағасын
беруді кейінге қалдырып, енді
Жарылқапқа жеке тоқталайық.
Ол 2015 жылы президенттікке
түсемін деп, арамтер болғанда
Мұқтар Шахановқа барған ғой
ентігіп. Мұқаңның «шамаңа
қарасайшы» деп, шындықты
айтқанына шамданып шыға
келеді. Бұл туралы Мұқаңның өз
сөзімен баспасөзде жарияланған
сұқбатынан үзінді келтірейік:
«Жуырда Жарылқап Қалыбай
деген жігіт Президенттік
сайлауға түспекші болды.
Оған мен «дауыс ала
алмайсың, бос әуре болма, бес
мың дауыс жинасаң мұрнымды
кесіп берейін» деп әзілдедім.
Ол телеарнаға, баспасөзге «мен
120 мың дауыс жинаймын» деп
сұхбат беріпті. Содан іске белсене кірісіп, зорға дегенде алты
жүздей дауыс қана жинады.
Керекті дауыс 93 мың ғой. Ал,
енді сол Жарылқап жаңа партия құрмақшы. Оған «Халық
рухы» партиясы кедергі болуы
мүмкін ғой. Сол үшін ол мені
жамандаудың өзгеше тәсіліне
көшіпті,»-деп жазды «Абай.кз»
бастаған біраз сайттарда.
Осы сайттардың астындағы
пікірлерді оқысаңыздар,
Жарылқаптың жасаған талай иттіктеріне куә боласың.
Біраз ж у р на л и с т е р «б ізд і ң
жалақымызды қашан
қайтарасың, қазір ораза айы

«Жұлдыздар құпиясы»
басылымының идеясын ұрлап
алдыңыз» – деп, масқара қылды.
Жарылқап сол жерде жер болып,
сөйлей алмай, тұтығып қалды.
Хабардан соң сыртқа шығарда
Берік Уәлиге: «Жаңа хабарда
мені айыптаған ана екі студент

Сағыз алмағандардың емтиханын сағызша созып жүре береді
екен қанша жақсы жауап берсе
де?
«Аңыз Адам» деген
журналының қалай шыққанын
жақында сол кезде сонда істеген
жақын қарындасы Ася Асеткина
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жақсылап айтып берді фейсбук
парақшасында.
Асяның айтуынша,
Жарылқапқа кім ақша төлесе
болды, сол «Аңыз адам» кейіпкері
бола қалады екен?!. Тіпті өзінен
басқаның бәрін жамандамаса,
ішкен асы бойына сіңбейтін,
тіпті оппозиция серкесі
Серікболсын Әбділдиннің асында сөз бермей қойғаны үшін
Балташ Тұрсынбаевқа «билік
адамы, сатқын» деп жала жаба
салған, кезінде 2011 жылы
Мұқтар Шаханов бастаған ұлт
зиялыларының Президентке
жазған қазақ тілін қолдау хатына
қарсы шығып, қол қоймаған Жасарал Куанышалинді де «Аңыз
адам» қыла салды. Өйткені
екеуі қосылып алып, Шахановтан бастап халық қолдайтын
ұлтшылдарға күйе жағу керек
болды! Әйтпесе, Жасарал сияқты
өмір бойы әркімге жала жауып, жамандаумен боқ жинаған
қоңыз адам қалай «Аңыз адам»
болады?!. Күлесің бе, жылайсың
ба?
Айтпақшы, Балташ Тұрсым
баевты «биліктің, үш әріптің
адамы, сатқын» деп күйелегенде
әлеуметтік желіде Қазыбек Иса:
« Егер оппозицияның нағыз
айнымас серкесі Серікболсын
Әбділдин қайтыс боп кетпей, Жасаралға жай ғана сын
айтқанда оны да «биліктің адамы, сатқын» деп шығар еді бұл
қызылкөз жалақор» деп, тура
тауып жазып еді…
Журналдағы кілең өтірікке
құрылған осы сұқбатында Жасарал мен Жарылқап екеуі жабылып, қазақтың белгілі дарынды
ақыны Қазыбек Исаға жала жабады. Есі дұрыс адам ешқашан
сенбейтін қисынсыз қып-қызыл
өтіріктер қаптап жүр ішінде.
Жасарал Куанышалин деген атасының атын да қазақша
жаза алмайтын (фейсбук аккаунтында тегін Куанышалин деп орысша жазады тексіз
неме, өз атында қазақтың төл
әріптері жоқ, әйтпесе, оларды да ойланбай орысша жазар
еді) қазақ тілінің сатқынының
сөзіне қараңыздар. Ол сорлы
Абай атындағы пединститутта
оқытушы боп жүргенде студент
Қазыбек Исаға қалай өлең жазуды үйреткен-мыс, поэзиядағы
ұстазы болған-мыс екен өзінің
оттауынша))). Ал Қазыбек
Исаның «Қазақ үні» сайтындағы
«Жапқан жалаларыңның жаназасы шықты ЖасаралЖанболат» және «Адамдарды алдағанмен Алланы қалай
алдайсың Жасарал» деген
бұлардың жалаларының күл
талқанын шығарған күшті
мақалаларында мамандығы
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Жасаралдың институтта орыс тілінен сабақ
бергенін, «Педагог» газетінде
жауапты хатшы болғанда өлең
апарып тұратын көркемсуретграфика факультетінің бірінші
курс студенті Қазыбек Исадан түсінбей отырған қазақ
сөздерін сұрап алатынын, бірде
«абат» деген сөздің мағынасын
білмей, сұрап алғанын жазады. Сол қазақ сөздерін толық
білмейтін Жасарал дарынды
ақын Қазыбек Исаға қалай өлең
жазуды үйреткен екен-мыс!
Қиял-ғажайып шығарма жазып
отырған секілді екі ессіз неме!
Мұндай өтірікке күлгенде ішегің
үзіліп кете жаздайды!? Бұлбұлға
ән айтуды үйреткен есек дерсің
Жасарал мен Жарылғапты тура
Крыловтың мысалындағыдай.
Қазір Жарылқаптың жур-

налдары жабылған. Істейтін іс,
түсіп жатқан тиын жоқ. Содан
соң тапсырыс алып, жұртты жамандап күн көрмегенде қайтеді
бұлар?
Жарылқап «Аңыз адам»
журналына Гитлерді шығарып,
тұтылғанда да, Қазыбек Иса
басқаратын «Қазақ үні» қорғап
шығып еді.
Артын тазалап алмай ма алдымен біреуге жала жаппай?!.
«Өзің диуанасың, кімге
пір боласың» дегендей бұл
бейшаралардың қасқырға
сүйкенген кәндендер секілді
Мұқтар Шахановта, Қазыбек
Исада т.б ұлтшылдарда несі бар
десейші! Бұларды өлтіріп бара
жатқан қызғаныштың қызыл
итінің қыңсылап жатқаны –
халықтың Мұқаң мен Қазекеңе
деген ыстық ықыласы!
Кеше ғана фейсбукте халық
дауыс беріп, еліміз бойынша
екі-ақ күнде ең көп дауыс (6
мыңдай) жинап, «ЖЫЛДЫҢ
ҮЗДІК ДЕПУТАТЫ» атанып еді, бірден кәндендердің
шәуілдеуі қатты күшейіп, хорға
айналып кетті.
Айтпақшы, Тоқтар Жақаш
деген де нағыз күндес қатынның
өзіндей екен ешкімді көре алмайтын. Бұл да «Қазақ үні»
ұлттық порталында Президенттен Мемлекеттік тіл туралы
заңды талап етіп, бір айда қол
қойған 126 мың адамға тиісіп,
«өзге ұлттарды да ойлайық»
деп, мемлекеттік тіл туралы
заң қабылдауға қарсы шыққан.
Тілге қарсы шыққан ешкімді
аямайтын Қазыбек Исаның
сол кезде жазған «Жақашы бар
елге жаудың керегі жоқ» деген мақаласы мақалға айналып
кеткенін кешіре алмай жүрген
бұл неме тағы да оттапты. Өзі
тағы әркімнен қарыз алып, бермей қашып жүрген байғұс деседі!
Қазыбек Иса ұлтшылдығы
үшін, мемлекеттік тілді батыл
көтеріп, биыл қабылданған
көрнекі ақпарат туралы заңда
мемлекеттік тілге басымдық
беруге бар күшін салғаны
үшін, 2019 жылы Павлодар мен
Петропавлдың атын ауыстыру бастамасы үшін Ресейдің
қара тізіміне кірген. Енді оған
қоса Қазақстанның тапсырыс орындағыш «Козловтың
ұлтшылдарға қарсы торпедосы» Жасаралы бар, жандайшап Жарылқап, Жанболаттар,
жаудан бетер Жақаштар мен
тыңшы Бияши, бетсіз Беркиндер Қазыбек Исаға қара күйе
жағып, Ресей мен Қытайдың
қолшоқпарлары болып, тапсырыс орындап отыр.
Бұларды жақында Ресей
шовинистері марапаттап жатса, таңғалмаймыз. Мүмкін жасырын марапаттап та жүрген
болар, кім біледі…
Сүйеніштері сүйек лақтырса,
сүйкенбейтін адамы жоқ бұлар
Қазыбек түгілі Қазағыңа қара
күйені аямай жағып береді…
Өйткені, кәсіптері солай!
Жасарал бастаған бұлардың
фейсбук парақшасына бір сын
жазсаң, сені дереу блоктап тастап, пікірлеріңді өшіреді. Яғни,
есіктерін тарс жауып алады.
Үйшіктерінен шықпай үріп
жатқан кәндендер, қызға
ныштан өліп кетсеңдер де, біз,
сендерге сенбейміз де, ермейміз
де ешқашан! Ел, біз, ұлтшыл жастар, Мұқтар Шаханов, Қазыбек
Исалар бастаған ұлтшыл
тұлғаларымызды, қолдаймыз!
Азамат ТАСҚАРАҰЛЫ,
«Қазақ үні»
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КАКИЕ ЕГО ПРИЧИНЫ?
«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном
плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово.
Именно заговорщиков». Так сказал президент Касым-Жомарт Токаев
после того, как площади мирных митингов превратились в поле битв.
Казалось бы, надо выявить этих заговорщиков, назвать их имена и
наказать их.
ПРОТЕСТАМИ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
«СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ»
ЗАГОВОРА?
Однако через некоторое время
на официальном уровне больше
стали говорить о террористах, притом международных террористах.
При этом не предоставили никаких
фактов, не поймали ни одного иностранного «профессионального»
террориста из многочисленных
вооруженных боевиков, будто вторгнувшихся в Казахстан. Тем более
никакая международная террористическая организация не взяла на
себя нападение на Алматы.
Есть простая истина: международные террористы не могут иметь
успеха в той стране, где нет основы
для терроризма, нет внутренних
террористов и сторонников терроризма. К тому же международный
терроризм тоже управляем, например спецслужбами.
Поэтому нельзя рассматривать
в данной ситуации террористов,
боевиков, бандитов и заговорщиков как несвязанные между собой
группировки. Ведь даже митинги
отчасти были управляемы.
Например, после Нового года
шахтеры, рабочие в г. Хромтау,
придя утром на работу, получили
от своих начальников указания –
выходите на митинг. При этом на
обратную дорогу с шахты в город
автобусы не были предоставлены,
чтобы создать впечатление, будто
шахтеры сами ушли на митинг.
И три дня длился митинг, были
перекрыты на три дня междугородние трассы, где застряли автомашины, фуры. К счастью, обошлось без
столкновений, поджогов, мародерства, стрельбы – шахтеры своими
силами сумели поставить на место
провокаторов и мародеров. К тому
же митингующие добились выполнения части своих требований.
При этом полицейские силы из
Актобе были направлены в Хромтау, чем воспользовались провокаторы: в ходе мирных митингов в
областном центре начались столкновения в районе акимата, аэропорта и других местах. Появились
провокаторы, подвезли машину с
камнями и начался штурм акимата
области.
Кстати, на западе страны после
начала митингов в Жанаозене вышли на их поддержку и нефтяники.
Может, и они получили указания
своих начальников выходить на
митинги? Ведь они так же, как и в
Хромтау, утром приехали на автобусе на работу, …а потом пешком
ушли на митинг.
Ясное дело, никакой начальник на местах без указания сверху
не мог своих рабочих направить
на митинг. Кто дал такие указания? КНБ? Полиция? Акимат?
Профильное министерство? Или
начальство шахт, нефтяной компании?

магазинах, в департаментах КНБ,
в отдельных участках полиции,
возможно, из арсеналов, складов,
заранее созданных «серыми кардиналами».
БОЕВИКИ «СЕРЫХ
КАРДИНАЛОВ»

Акиматы пострадавших городов остались без охраны и там побывали мародеры. В Алматы была
снята охрана аэропорта и даже
здания КНБ. Кто дал такие указания? КНБ? Полиция? Акимат?
Митинги в Алматы собрали
многотысячных демонстрантов,
в том числе из области. Здесь
были демонстранты различных
направлений. Оппозиционеры,
безработные, студенты, рабочие,
которых отпустили работодатели,
исламские радикалы, сочувствующие демонстрантам жители ме-

Многие резонансные события в
Казахстане остались без раскрытия
настоящих причин. То же нападение на погранзаставу «времен
Челаха». Многие факты говорили
именно о нападении со стороны
группы подготовленных и вооруженных людей, но следствие «выявило» одного военнослужащего
этой заставы, который в одиночку
ее «разгромил».
В известных событиях в Жанаозене 2011 года на видео зафиксировали спортивного вида молодых

гаполиса, пригородов и сел и т.д.
Много было сельской молодежи,
которую нельзя назвать террористами и бандитами.
По словам очевидцев, в первые дни среди протестующих у
некоторых молодых людей в руках
были дубинки и «коктейли Молотова». То есть, они были заранее
подготовлены для погромов.
Мирно начавшимися протестами в южной столице умело
воспользовались неизвестные,
преступные группировки, «серые
кардиналы» бунта, тайные режиссеры, сидящие в определенных
структурах власти.
И в ряды демонстрантов влились многочисленные специально
подготовленные бойцы. Ими
руководили люди с рациями. Специальные «агитаторы», «агенты
влияния» были в опознавательной
одежде, например, в красных
куртках.
Но как объяснить захват аэропорта и заодно самолетов? Штурм
здания КНБ? Захват оружия? С
последующими разграблениями
и погромами магазинов, банков
и т.д. Выходит, что боевиков и
бандитов кто-то целенаправленно направлял. Такой силой,
способной раздуть пожар протестов, может только какая-та
структурированная организация,
которая обладает большими возможностями и, самое главное, всё
это скрыть.
В итоге приезжали машины
без номеров, из багажников которых неизвестные люди раздавали
оружие, захваченное в охотничьих

людей в темной одежде, которые
крушили сцены, грабили магазины, поджигали здания. В итоге эти
деяния навесили на демонстрантов.
Хотя местные жители говорили, что
накануне в город спокойно заехали
несколько джипов с этими людьми
через блокпосты.
В кордайских погромах также
были замечены посторонние люди
спортивного вида, подготовленные,
вооруженные, умеющие готовить и
обращаться с «коктейлем Молотова». По словам местных жителей,
ребята, устроившие погромы, явно
приезжие, села небольшие, и жители знали друг друга. Характерная
деталь: полиция приехала поздно,
когда погромы были завершены и
часть местных жителей бежала к
границе. К тому же никто из «серых кардиналов» погромов не был
задержан.
В этих событиях была закрыта
информация о возможном участии
или безучастном поведении представителей силовых структур.
Но самое главное событие в
этом плане – «заговор 2001 года»,
«заговор 2007 года», из которого
власти не только не извлекли никакого урока, но многое скрыли. Потому что с тех пор «заговорческая»
основа в правительстве, в силовых
структурах, кланах, религиозных
сектах, среди салафитов только
крепла вместе с темой «преемника
престола».
На волне борьбы с терроризмом
раньше в СМИ иногда мелькали
заметки о том, что у нас есть тренировочные лагеря, где готовят
боевиков, но без каких-либо под-

робностей. И некоторые «агашки»
использовали таких бойцов в своих
целях. Возможно, такие бойцы
готовились и для часа «Х», что случился в Алматы.
Как сказал глава Eurasian
Expert Council Чингиз Лепсибаев:
«Пока известно, что так называемых «бородачей» готовили люди в
казахстанских спецслужбах. Совершенно точно известно, что
лагеря находились в горах Алматинской области. Там очень большое предгорье, которое охраняется
войсками, входящими в состав
КНБ. Соответственно, если мы
допускаем, что на Алматы напали
террористы, то напасть они могли
только оттуда. Просто нет другого
места, откуда они бы могли прийти. Возможно, боевиков было
около 5 тысяч человек на весь
Казахстан».
В лихие 90-ые годы в известной
мере было сращение силовых структур с криминалом. Среди «братков»
были и бывшие полицейские, отдельные чины КНБ курировали
бизнес, «крышевали» нелегальный
бизнес. В целом правоохранительные органы РК относились к самым
коррумпированным ведомствам.
ЭТО МЕЖКЛАНОВЫЕ
И МЕЖЭЛИТНЫЕ РАЗБОРКИ?
Подготовкой и руководством
боевиков занимался единый командный пункт. Об этом сказал
президент Касым-Жомарт Токаев:
обученные специалисты, «натренированные на идеологические
диверсии и умело использующие
дезинформацию», манипулировали
настроениями людей и централизованно управляли боевиками.
В самом деле, митинги одномоментно охватили многие регионы,
в нескольких областных центрах
акиматы подверглись штурму, начались погромы.
Другой крайне важный момент:
почему государство «проспало»
наличие спящих ячеек боевиков и
деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей
страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств?
Почему не проводилась агентурная
работа по выявлению и нейтрализации адептов «заговора», «переворота»? Почему не анализируется связь
КНБ, силовиков и ОПГ?
Изначально у протестующих в
разных частях страны были разные
требования. В Мангистауской области люди требовали снижения
цен на газ. Жители нефтеносных
районов страны требовали улучшения условий труда, шахтеры
– повышения заработной платы и
т.д. В некоторых городах собравшиеся высказывались за изменение
конституции Казахстана. А многие
демонстранты просто выступали
за необходимость перемен, у них

не было четко сформулированных
требований, потому что не было
лидеров и какой-то организации.
Но к 5 января обстановка резко
изменилась. На улицах Алматы появились группы вооруженных людей, на площади вышли бандиты,
приезжали машины без номеров,
из которых выходили люди с автоматами. Например, большой отряд
криминала во главе с известным
криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым, известного
как Дикий Арман.
Стало очевидно, что на улицах
орудуют организованные группы,
мародеры. Какие-то люди начали
грабить банки, магазины. Это явно
уже не протест. Демонстранты, которые раньше выходили на улицы с
экономическими и политическими
требованиями, были оттеснены,
некоторые избиты.
Было ли на самом деле отрезание голов 2 военнослужащим и 1
полицейскому, но это тревожный
знак беспорядков в РК, который
свидетельствует о действиях радикальных групп в Алматы. Возможно, среди демонстрантов были
и участники военных действий в
Сирии и в других горячих точках.
Отрезание голов военных – один из
почерков последователей радикальных течений. Среди демонстрантов
были люди с характерными бородами.
Одновременно с появлением
грабителей и бандитов отчасти
исчезла полиция. Дав этим картбланш всяким проходимцам и уголовникам. Дело в том, что, отключив интернет, власти парализовали
не только банковские сервисы,
СМИ, социальные сети, но и городские службы. Без интернета
системы охраны и сигнализации во
всех магазинах просто отключились
– тогда-то мародеры и ринулись
громить витрины и вытаскивать
дорогую технику. Демонстрантам
этого было не нужно.
С учетом того, что задержано
руководство КНБ, а некоторые
замы отправлены в отставку, то уже
без всяких сомнений ясно, что за
попыткой переворота стоит КНБ.
Однако дальше КНБ связи заговорщиков обрываются.
Это межклановые и межэлитные разборки на государственном
уровне. Определенные элитные
группы и конфликты были и раньше; у некоторых из них были свои
полувооруженные силы, связанные
в том числе с криминалом. Но в
этом году эти группы в известной
мере объединились, поэтому явно
представляют собой значительную
и хорошо подготовленную силу.
Такое объединение, по-видимому,
было организовано для того, чтобы
дискредитировать президента Токаева и заставить его уйти в отставку?.
Дастан ЕЛДЕС
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В Сaravan.kz недавно мы приводили статью отечественного эксперта
и магистра педагогических наук Серика Ергали, который заявил, что
языковую проблему в госсекторе можно решить за 5 лет.
Педагог высказал свою точку зрения, почему с казахским языком до
сих пор есть проблемы, и предложил пути их решения.

ДЕТИ СТАЛИ УЧИТЬ

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК РАДИ ГАЛОЧКИ,

И ЭТО ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА –
ЭКСПЕРТ-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

К примеру, эксперт считает,
что казахский язык проигрывает
в конкуренции за языковую среду.
Так, по его словам, в селе Иргиз
Актюбинской области двух детей
пришлось отправить в школу с
русским языком обучения, потому что они знали только его,
хотя в Иргизском районе 99,99
процента населения – носители
казахского языка. Серик Ергали
пишет, что дело в гаджетах, которые теперь влияют на изучение
ребенком языка больше, чем даже
семья, и предлагает создавать
контент для детей и подростков
на казахском языке.
Также, по словам автора, языковую проблему в госсекторе можно решить всего за 5
лет. Для этого нужно полностью
вести документооборот и все собрания, заседания и т.д. исключительно на казахском языке,
по необходимости предоставляя
синхронный перевод тем, кто в
нем нуждается.
Кроме того, нужно составить словари, которые помогали
бы напрямую переводить с казахского на основные мировые языки и наоборот без промежуточного звена в виде русского языка,
пишет Серик Ергали.
- В этом плане нас обошел
даже монгольский язык, – отмечает он. – Обучение иностранным языкам ведется на русском,
потому что для него есть хорошие методики обучения. Поэтому можно сказать, что вопрос
взаимодействия казахского языка с другими, то есть перевода,
не проработан и даже не рассматривается нашей системой
образования. Казахскоязычные
дети вынуждены изучать иностранные языки через русский, а
независимые методики на казахском языке отсутствуют.
Далее педагог отметил, что
государственным органам нужно
больше внимания уделять языковой политике, не оставляя ее
отдельным активистам, которым
не всегда удается провести ее с
пользой для статуса казахского
языка.
- На внутреннюю политику

ежегодно тратятся миллиарды
тенге, и минимум 30 процентов этого бюджета следует тратить
на разработку языковой политики!
Почему? Потому что в многоязычном, многонациональном
Казахстане внутренняя политика
основана на языковой политике.
А мы этого как будто не видим!
По сути, основные показатели
работы внутриполитических
структур во всех регионах должны быть связаны с языком.
В этом материале медиапортала Сaravan.kz мы решили
разобраться в этих тезисах более подробно вместе с другим
отечественным специалистом в
языковой сфере, преподавателем и
основателем онлайн-школы «Казахский язык с Оксаной» Оксаной
Драчевой (Набиевой).
- Оксана, первый момент, на
который обратил внимание вышеупомянутый эксперт, это то, что
«казахский язык проигрывает в
конкуренции за языковую среду».
И это мнение на самом деле весьма популярно. Что вы думаете на
этот счет?
- Я соглашусь, что казахский
язык проигрывает в конкуренции
за языковую среду. Да, родители
отдают детей в русские классы,
но дело далеко не в гаджетах.
Дело в нас, в учителях. Мы живем в современном мире, в мире
технологий. Время не стоит на
месте. Люди летают в космос,
чтобы снять кино, а мы до сих
пор обучаем детей казахскому
языку по бумаге и заставляем
скучнейшим образом учить слова из книги методом зубрежки?!
Скажите честно, сколько бы вы
так продержались?..
Современный учитель должен постоянно конкурировать с
гаджетами, каждый день доказывать свою нужность и профпригодность. Если дети и взрослые
проводят время в соцсетях, то и
учителя должны переходить на
соцсети, а не запрещать их. Иначе мы проиграем.
Да, мы должны создавать
контент и с его помощью заинтересовывать и ребенка, и взрослого в том, чтобы освоить казахский язык, сделать этот процесс
увлекательным и легким. И мы
не должны ждать, пока агашка
сверху проспонсирует и поможет
нам.
В своей онлайн-школе я уже
давно создаю игры для закрепления темы на казахском языке
и, признаюсь, показываю шикарные результаты в обучении.
Также обучающий материал я
создаю и в YouTube-формате.
Посмотрите на маленького ребенка, который еще не умеет
говорить. Он целыми днями
смотрит YouTube и повторяет
цвета, цифры, слова из песни.

И он не прикладывает особых
усилий, чтобы запомнить эту
информацию. Это происходит
автоматически. Так же должно
быть и в обучении.
Представьте, если ваш ребенок будет смотреть такой контент на казахском, то вскоре он
заговорит на языке. Я вас в этом
уверяю. Казахский язык такой
же, как и остальные, его можно
освоить. Нужен лишь системный и современный подход в
обучении. К сожалению, я не
могу просто взять и отдать все
свои видеоуроки и обучающие
материалы в игровом формате.
Мне тоже нужно зарабатывать.
Но я готова поделиться своей
идеей, обучить этому процессу.
Если есть люди, которые смогут
создать приложение, то я в свою
очередь могу помочь именно с
контентом. Я уверена, что это
приложение по обучению казахскому будет установлено в смартфоне каждого казахстанца, и в
любое свободное время, в любой
удобный момент пользователь
будет заходить и приобретать
новые знания.
- Проблемным, по мнению эксперта, является вопрос взаимодействия казахского языка с другими
языками, который не проработан
и даже не рассматривается нашей
системой образования. Иными
словами, казахскоязычные дети
вынуждены изучать иностранные
языки через русский, а независимые методики на казахском
языке отсутствуют. Насколько,
по-вашему, этот момент является
проблемным? Следует ли соответствующим структурам взять этот
вопрос на заметку?

- Действительно, методики
нет. Скажу больше: нет не только
методики обучения иностранным языкам на казахском, но
и методик обучения казахскому
в целом. Точнее, она есть, но
бессистемна и, как следствие,
безрезультатна. Дети и родители
постоянно жалуются на слишком
сложные темы в СОРах и СОЧах,
которые даже не проходили. И
опять же, все ради отчетности,
ради бумажек. А знаний по факту
нет.
Все чаще и чаще родители
пишут мне: «А вы готовите к
СОР, СОЧ?». Понимаете, они

воспринимают это как что-то
отдельное от языка, не связанное
с ним. Если ребенок владеет языком, он должен с легкостью сдавать и СОР, и СОЧ. А если нет, то
нужно подтягивать именно знание языка, а не готовиться к контрольным, лишь бы только сдать
их. Мы обучаем детей ради галочки, а дети стали учиться ради
оценки. Это огромная проблема,
которую нужно решать срочным
образом. Нужно разрабатывать
системную методику, разбавляя
ее контентом и геймификацией.
Обучение по книгам и записям в
тетради уже в прошлом.
- Нужно ли госорганам больше
внимания уделять языковой политике, «не оставляя ее отдельным
активистам, которым не всегда
удается провести ее с пользой для
статуса казахского языка»? По
словам того же г-на Ергали, на
внутреннюю политику ежегодно
тратятся миллиарды тенге, и минимум 30 процентов этого бюдже-

та следует тратить на разработку
языковой политики. Что вы думаете об этом? Согласны ли вы, что
распределение госбюджета, по
большому счету, не дает желаемых
результатов, а вызывает больше
вопросов, что в этой теме нужен
совершенно новый подход?
- А где можно ознакомиться
с показателями внутриполитических структур, связанных с
языком? Они вообще есть? Если
даже и есть, уверена, что там все
те же цифры «для красоты». Под
моими постами часто пишут:
«Давно пора обучать казахскому
языку бесплатно». И, знаете, я
соглашусь. Не у всех у нас есть
лишние 8 тысяч тенге в месяц,
чтобы обучаться по моим курсам.
У кого-то трое, четверо детей…
А как же инвалиды, которые
тоже хотят говорить на государственном языке?.. Хотя бы
для них можно открыть школы,
курсы на бесплатной основе? Не
знаю, куда тратятся миллиарды,
но в каждом городе, в каждом
поселке должны быть клубы,
куда можно прийти и обучиться
казахскому языку. Нужно привлекать активную молодежь,
студентов, которые учатся на
филологических факультетах
казахского языка, будущих учителей. Для них это практика, а
для нас – большая помощь.
- За какой период, по-вашему,
удастся решить языковую проблему как в госсекторе, так и в
общественной среде? И насколько
необходимым в этом плане предстает понимание, что документооборот и все собрания, заседания
и т.д. нужно вести исключительно
на казахском языке?
- Опять же, сразу «ввести».
От подобных предложений иногда складывается такое ощущение, что в Казахстане абсолютно
все владеют государственным
языком и если мы в одночасье
полностью перейдем на казахский, то они тут же вспомнят и
заговорят. Нет, нужно начинать
не с этого. Нужно начинать с
обучения казахскому языку как
госслужащих, так и общественности. Сделать курс, обучающий
документообороту на казахском,
отснять его, расписать и сделать общедоступным для всех.
Можно обозначить регламент и
лишь потом переходить. Так же
и с собраниями: сначала нужно
определить активную лексику,
грамматику, создать учебный
материал и только потом переходить. Возможно, и пяти лет
хватит. Но сразу вот так вводить
нельзя. Я даже знаю, чем все это
закончится. Люди будут искать
не учителя казахского языка, а
тех, кто готовит к участию на собраниях с казахским языком.
- Что вы можете сказать в заключение?
- Один в поле не воин. И я
понимаю, что отдельные активисты мало что могут изменить в
лучшую сторону. Но я не опускаю
руки и с каждым днем пытаюсь
изобрести что-то новое, что поможет облегчить этап освоения
казахского языка. Обещаю читателям скоро закончить свой курс
с геймификацией и подарить его
детскому дому. Возможно, детям
будет интересно, они освоят язык,
и это поможет им в будущем.
С этой мыслью я просыпаюсь
каждое утро и сажусь за работу. А
теперь, зная, что дала перед вами
обязательство, у меня просто нет
пути назад. Он мне и не нужен, –
резюмировала преподаватель.
Ахмет ТАЛАПУЛЫ

14 Istorıa
В докладной записке, якобы
составленной казахами (в ориг.
«киргизами») 8-ми волостей
Тургайского уезда, Джангельдин в числе других называет
и нас, авторов сего письма,
приверженцами старого строя
и взводит на нас целый ряд
ложных обвинений.
Причина прошлогоднего восстания казахов всем известна,
так же известно, что творилось
в казахской степи, а какой род
прежде всего восстал и кто кого
приглашал на сопротивление
властям, какой род остался безразлично. Тогда казахи на роды
не делились, было только две
группы: сознательная и более
темная. Пока, не поднимая
вопросы подложности самой
докладной записки казахов,
мы укажем на опубликованные Джангельдиным заведомо
ложные сведения, поскольку
они касаются нас.
По докладу Джангельдина видно, будто бы по вине Байтурсунова,
Дулатова и Кадырбаева на апрельском съезде со стороны кипчакцев
участвовал лишь один представитель, а со стороны аргынцев
двенадцать человек. Это не верно.
На съезде участвовали от шести
волостей кипчакского рода шесть
представителей, наравне с другими. Как известно всем, апрельские
казахский и русско-казахский съезды прошли под знаком единения и
братства: не только казахи между
собой, но и казахи и крестьяне побратались.
Мы гордимся, что единение и
братство казахов между собой, и
казахов и крестьян входило в нашу
ближайшую программу действий и
было блестяще выполнено. Только
тёмные людишки и провокаторы
пытаются сеять семена травли одного рода на другого.
Положение Тургайского уезда
в первый месяц революции было
таково: в городах Тургае, Иргизе,
поселках Карабутак, Челкар и Семиозерном стояли с осени 1916 года
войска, посланные старым правительством для усмирения повстанцев. Грабежи, убийства в то время
еще не прекращались. Областной
комиссар Букейханов, по прибытии
в Оренбург, на первое мая созвал
в Тургае съезд почетных казахов от
каждой волости для мирной ликвидации бывших и продолжавшихся в
то время беспорядков, и командировал на этот съезд члена Тургайской областной управы М.Дулатова
для разъяснения казахам значения
переворота и сущность строя, основанного на свободе, равенстве и
братстве.
На этот съезд Букейхановым
были приглашены также два посредника – известные почетные аксакалы из соседнего Кустанайского
уезда; один из них из Аргынского,
другой из Кипчакского рода, так
как враждующие между собою
казахи Тургайского уезда из двух
родов: Аргынского и Кипчакского.
Участие на этом съезде принимало
одинаковое количество аксакалов
с обеих заинтересованных сторон
и решали споры третейским судом.
Третейский суд никого на поселение
в Сибирь не приговорил и никто
им не арестован. Что касается 3-х
казахов, томящихся уже четвертый
месяц в тюрьме, то они заключены в
тюрьму по постановлению мирового
судьи, не Кадырбаева, а за уголовные преступления, совершенные
после амнистии.
После успокоения населения в
уезде мирным путём, войска были
немедленно отозваны комиссаром
Букейхановым, вопреки желанию
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сочинения в 1909 году просидел в
тюрьме 9 месяцев, затем выслан администрацией из Казахской степи.
Байтурсунов при старом режиме
являлся в Оренбурге эмигрантом из
казахской степи.
Дулатов – тоже поэт, журналист,
сотрудник этой же газеты «Казак»,
за свое сатирическое сочинение
«Оян, казак!» (Проснись, казахский
народ!), в 1911 г. был арестован,
дважды этапом прошел 1500 верст,
просидев в тюрьме 20 месяцев, и
семипалатинским окружным судом
приговорён на один год крепости.
«Оян, казак!» предан огню.
Букейханов – участник земских съездов, 1-й Государственной
Думы, был избран единогласно

КАК ДЖАНГЕЛЬДИН

СТАЛ ИВАНОМ СТЕПНОВЫМ

НАШ ОТВЕТ

ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ, НАПЕЧАТАННОЙ
В №125 «ЗАРЯ» ОТ 5 СЕН. 1917 Г.
населения гор. Тургая, Карабутака и
Семиозёрного.
В докладе Джангельдина Токтабаев, Кулжанов, Тлеугабылов,
Алмасов, Кутебаров и др. названы
приверженцами старого правительства, а между тем эти лица были
арестованы в связи с указом 25-го
июня 1916 г. старым же правительством, несколько месяцев сидели
в тюрьме и испытали все прелести
заключения в Тургайской тюрьме
зимой 1916 г.
Далее указывается, что в Тургай
назначены ставленники Букейханова Аргынцы, враждебные Кипчакскому роду, а между тем уездный
комиссар Алмасов и его два помощника Тлеугабылов, Омаров, все
трое Кипчакского рода и все они народники. При назначении их никто
не руководствовался из какого они
рода; они назначены как интеллигентные и деловые люди, по своим
политическим взглядам не правее
к.-д. и работающие в духе укрепления нового строя.
Кадырбаев назначен Тургайским мировым судьей по представлению Оренбургского окружного
суда министром юстиции Керенским, а не Букейхановым.
В докладе Джангельдина сказано, что о произошедшем государственном перевороте известил население Каралдин. Действительно,
Каралдин объявил казахам амнистию, но амнистия была передана
Каралдину телеграммой из Минска
Букейхановым и Дулатовым ещё до
его опубликования, т.к. было известно Букейханову от Керенского.
Таким образом, нашим добром докладчик нас же бьёт.
Вполне уверенные, что Петроградский совет солдатских и рабочих депутатов, выдавая Джангельдину мандат инструктора, впал в
добросовестное заблуждение, мы
считаем долгом рассказать, кто такой Джангелъдин.
Джангельдин – бывший Джалгабаев, настоящий Степнов, 20 лет
тому назад, в то время, когда старое правительство энергично вело
обрусительную политику, принял
православие, превратился из Али

Джалгабаева-Джангельдина в Ивана Ивановича Степнова, готовился
в миссионеры и не оправдал надежды своих покровителей – наших
степных миссионеров и администраторов, холопов Победоносцева
и Ко. Тогда они дважды устраивали
Ивана Ивановича Степнова сначала
чиновником Тургайского Областного Правления, потом переводчиком
Оренбургского окружного суда, и из
обоих этих учреждений он уволен
как бездельник.
В 1916 г. Иван Иванович Степнов появился в нашей степи, переодевшись в халат и сменив православие на ислам, объявив себя
Алибеем Джангельдиным. Раньше
он назывался Али, ныне прибавив
к Али бея. Это мещанское подражание имени турецких деятелей революции Алибея, Ніязбея, Энвербея.
Во время восстания казахов Тургайского уезда Джалгабаев-Джангельдин-Степнов оказался среди восставших. Зная, что казахи бессильны
оказать какое-либо вооруженное
сопротивление, Джалгабаев провоцировал казахов, обещав достать
им оружие из Германии и Афганистана, забравши казахские деньги,
уехал из Тургайской области, а тёмные казахи проливали свою кровь и
подвергались жесточайшей репрессии карательного отряда.
В момент переворота Джалгабаев-Джангельдин-Степнов оказался
в Петрограде, Совет солдатских
и рабочих депутатов снабдил его
мандатом инструктора и партийной
литературой. 27-го июля 1917 г.
Петроградский совет солдатских и
рабочих депутатов телеграфировал
Джангельдину сдать свой мандат
тургайскому совету солдатских и рабочих депутатов, самому же явиться
в Петроград для личного объяснения. После этого он весь август
месяц провел в Тургайской области.
15-го июля казахский съезд Иргизскаго уезда выставил его из заседания, а 20-го августа казахи же выставили его из Актюбинского съезда. Как видно из его доклада, до сих
пор он выдает себя за инструктора
Петроградского совета солдатских
и рабочих депутатов, что для нас не

представляет ничего удивительного.
Джангельдин-Джалгабаев-Степнов нас и Букейханова называет
приверженцами старого строя и
врагами Кипчакского рода, поэтому
мы вынуждены для русских, казахи
нас знают, вкратце рассказать, какие
мы, все трое, приверженцы старого
строя, враги Кипчакского рода и
казахского народа.
После издания указа 25 июня
мы трое, хорошо зная, что казахский
народ не может оказать никакого
вооруженного сопротивления современной армии, что всякое сопротивление вызовет репрессий и
наша родина зальется слезами и
кровью, выступили с воззванием
к казахскому народу подчиниться
силе и советовали казахам дать рабочих, т. к. они воинской повинности не отбывают, то обязаны помочь
нашему Государству и нашей общей
с русскими родине.
Благодаря нашей агитации 90%
казахов согласились с нами и избежали того несчастья, которое
разразилось над казахами Тургайского уезда. Когда рабочие были
уже взяты, Букейханов, Дулатов и
их единомышленники, казахская
интеллигенция, отправились на
фронт оказать помощь своим сородичам, объездили фронт, открыли
на Западном фронте – в Минске и
Юго-западном фронте – в Киеве
инородческие отделы, которые
до возвращения казахов-рабочих
обслуживали и затем эвакуировали
их на родину. Букейханов и Дулатов
были вызваны казахами из Минска
и Киева, вернулись только в конце
июля с. г.
Джангельдин-ДжалгабаевСтепнов же с осени 1916 г. до переворота, если верно его обещание
тургайским казахам, «устанавливал
контакт с Германией».
Байтурсунов – казахский поэт,
журналист, редактор первой казахской газеты «Казак», за свои

казахами семипалатинской области,
статистик, русский журналист, сотрудник газеты «Казак», выборжец,
в 1906 г. просидел в тюрьме 4 месяца, выпущен из тюрьмы накануне
избрания его в 1-ю Государственную думу. Отбыв 3-месячное заключение за выборгское воззвание, под
угрозой высылки из степи, выехал в
Европейскую Россию, где был также
эмигрантом.
Какой популярностью пользуется Букейханов во всех казахских
областях, доказывает то, что рабочие казахи, возвращаясь с фронта,
учредили стипендию его имени. Мы
все трое на общем казахском съезде
намечены кандидатами на Учредительное Собрание и будем избраны.
Наша газета «Казак», благодаря
таким докладчикам, как Джангельдин-Джалгабаев-Степнов, в течение
4-х лет была оштрафована старым
правительством три раза на сумму
4550 рублей; первый штраф в 1500
рублей внесена казахами-читателями; редакция наша неоднократно
подвергалась обыску, а редактор
– аресту. Таковы мы, такова наша
газета в глазах казахского народа.
Прежде доносили на нас старому правительству, а теперь Совету
солдатских и рабочих депутатов.
Прежде Джангельдин-ДжалгабаевСтепнов пользовался покровительством губернаторов и миссионеров,
а теперь пытается паразитировать
около революционной демократии.
Наша служба народу есть плод
«долгих размышлений ума, горестных замет сердца», - переживание
всей нашей жизни, органическая
потребность нашей души, задача
нашей жизни, воплощение наших
идеалов в жизни нашей родины.
Никакая сила на свете не заставит нас свернуть с намеченного
пути, пока существует наш народ,
пока мы живы. Мы не хамелеоны
и эфемериды, подонки политики,
стремящиеся занять авансцену при
всяком режиме: старом царизме и
новой республике.
Не нам защищаться от Джангельдина-Джалгабаева-Степнова,
не ему обвинять нас, что мы приверженцы старого строя.
Редактор газеты «Казак»
и член Тургайской
областной гражданской
управы А.Байтурсунов,
сотрудник газ. «Казак» и
член Тургайской областной
гражданской управы М.Дулатов.
г. Оренбург: «Южный Урал».
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КАК ПРОСТОЙ УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ ИЗ КАЗАХСТАНА

ВОШЕЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
Знакомьтесь. Это Муаммер Гюль – скромный учитель из Астаны, который ходит на работу пешком и проводит в школе больше времени,
чем дома. Уже 25 лет он преподает математику. Имя педагога попало
в книгу рекордов Гиннесса. И пока ни один его коллега во всем мире
не может побить рекорд Муаммера. В беседе с корреспондентом
Tengrinews.kz учитель рассказал, почему он попал в книгу Гиннесса, и
поделился секретами воспитания успешных детей.

В 1994 году Муаммер Гюль с
дипломом педагога в руках переехал
из Турции в Казахстан, в город Актобе. Он устроился работать в Казахско-Турецкий лицей учителем
математики (Сейчас КТЛ переименованы в лицеи «Білім-Инновация»
для одаренных детей) и начал активно готовить своих учеников
к международным олимпиадам.
Вскоре его усилия окупились.
В 2000 году воспитанники Муаммера выиграли три золотые медали на Всемирной олимпиаде в
США. Они смогли обойти своих
главных оппонентов - школьников
из Китая, России и США. Это достижение учителя зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса.
«Это первый и единственный
раз, когда три ученика из одной
школы стали победителями на
Международной математической олимпиаде (International
Mathematical Olympiad). Уже 19
лет прошло с той олимпиады, но
пока никто в мире не может добиться такого результата, как наши
ребята. По результатам казахстанская команда заняла третье общекомандное место», - с гордостью
вспоминает наш собеседник.
Все три ученика, попавшие в
книгу рекордов, после школы поступили в престижные университеты мира. «Бауржан Бектемиров
окончил Гарвардский университет по специальности «математи-

ка». Алибек Алдангаров отучился
на программиста в Штатах. Аман
Жумакешов учился в Турции», –
рассказывает Муаммер о своих
учениках.
Интересно, что Бауржан Бектемиров после учебы в Гарварде
поступил в магистратуру Школы
государственной политики Чикагского университета по стипендии
Всемирного банка. Сейчас победитель математической олимпиады
является главным экономистом
Международного финансового
центра «Астана».
Сам же Муаммер Гюль в 2001
году удостоился благодарственного письма от Президента. Ему
тогда было всего 30 лет. Нурсултан

«Я понимаю родителей, которые стараются выбирать школы с
хорошими преподавателями. Они
хотят дать лучшее детям. Но многое
зависит и от самих учеников, от их
желания. К примеру, мы, учителя,
как минимум 4-5 лет готовим учеников к олимпиаде. И, начиная
с ними подготовку, мы не знаем,
потянут они или нет. Школьник через пару лет и вовсе может бросить
свое увлечение математикой и не
поехать на олимпиаду. Безусловно,
ученик, у которого есть талант, будет решать задачи с легкостью. Но
не факт, что у него хватит терпения
дойти до конца. Были примеры,
когда школьники, не обладая предрасположенностью к математике,
становились чемпионами. Все благодаря их упорству. Они по много
часов в день занимались, изо дня в
день, из года в год, становясь лучше
и лучше. Поэтому все зависит от
желания ребенка», – рассуждает
наш собеседник.
Муаммер подчеркивает, что
вали, переутомлялись, грубо говоря. Были в моей практике моменты, когда мамы и папы приходили
и требовали, чтобы я поставил их
детям повыше оценку. Хорошо,
я поставлю завышенную оценку
ребенку, мне не сложно. Но что
от этого получит ученик? Ничего.
Потому что он не сделал никаких
усилий, чтобы честно получить
хорошие отметки. И худшее в этой
истории, что ребенок привыкает к
тому, что родители за него все де-

Назарбаев лично вручил награду
учителю, отметив его самоотверженную работу. Ведь Муаммер все
свое свободное время проводил в
лицее, помогая ученикам.
За 25 лет работы в Казахстане
педагог подготовил 2413 победителей и лауреатов международных
олимпиад. А именно: 824 обладателей золотых медалей, 390 учеников,
удостоившихся серебра, и 1199
бронзовых призеров.
14 лет назад он переехал в Астану и перевелся в столичный лицей
«Білім-Инновация». Его переезд
очень расстроил родителей актюбинских учеников. Некоторые из
них даже переехали из Актобе в столицу, чтобы их дети могли и дальше
продолжить учебу у Муаммера.

Республиканская олимпиада по математике, 2018 год

Муаммер Гюль с учениками. Астана, 2002 год
каждый ребенок – гений, нужно
лишь развивать его способности.
«Все дети рождаются со способностями. Они все гении. А вот
что из этого выйдет в будущем
– зависит от родителей. Поэтому
нужно развивать ребенка всесторонне. Почему, повзрослев, некоторые дети достигают успехов?
Потому что родители развивали
их логику, мышление с малых лет.
Мамы и папы должны занимать
детей полезными делами. Необходима постоянная умственная
нагрузка. Вместо телефона дать
почитать книгу, к примеру, или
подсчитать сдачу из магазина».
Педагог поделился своими
мыслями о том, что он считает
главной проблемой современных
родителей.
«Родители жалеют своих детей.
Не хотят, чтобы они сильно уста-

лают. И подумайте сами, добьется
ли успехов в будущем такой ребенок? Поэтому не мешайте преодолевать трудности вашему ребенку,
не контролируйте его каждый шаг.
Чем быстрее он научится самостоятельно решать свои вопросы, тем
упорнее он будет в будущем».
Несмотря на все свои достижения, Муаммер Гюль ведет скромный образ жизни. Все свободное
время уделяет подготовке учеников. На вопрос, почему он не
поменял работу учителя на что-то
более высокооплачиваемое, Муаммер ответил, что его призвание
– учить детей.
«Мои родители – врачи, и они
мечтали, чтобы я стал доктором.
Но я никогда не хотел работать в
медицинской сфере, я элементарно
боюсь крови. Но мне всегда нравилась педагогика. И, как мне кажется, это благодаря моему школьному
учителю, который любил свою
работу. Поэтому, повзрослев, я
решил стать учителем и ни разу не
пожалел о своем решении. Конечно, мне мама говорила, что я не
смогу много зарабатывать учителем
математики. На что я ей всегда отвечал так: «Если ты будешь лучшим
в своей сфере, ты всегда будешь
востребованным и твой труд будет
достойно оплачиваться». Поймите,
нельзя быть немного учителем, немного врачом и немного летчиком.
Либо ты отличный педагог, медик
или профессиональный пилот.
Нельзя работать, не любя свою профессию».
Спецпроект «Выдающиеся
учителя» проводится при поддержке компании Евразийская
Группа (ERG). Также совместно с
компанией ERG ранее были запущены спецпроекты «Талантливые
дети», «Победители».
Айгерим АБИЛМАЖИТОВА

Ушедший 2021 год для казахстанских школьников стал урожайным на медали. Ребята завоевали 26 медалей из 31 возможной на
мировых олимпиадах, обновив тем самым рекорды последних лет.
Всего в копилке сборной Казахстана две золотые, 13 серебряных и 11
бронзовых медалей.
В этом году в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил разработать меры для
поддержки таких одаренных детей. Для реализации этой задачи министерством были подготовлены поправки в законодательство. Сейчас
законопроект уже внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.
Поправки предусматривают предоставление грантов для обучения
в вузах без ЕНТ, т.е. на внеконкурсной основе, призерам международных предметных олимпиад, а также выплату единовременных
денежных премий как школьникам-призерам олимпиад, так и педагогам-тренерам за подготовку победителей этих олимпиад. Планируется, что обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП,
бронзовой медали – 500 МРП.
Асхат АЙМАГАМБЕТОВ,
министр образования и науки Республики Казахстан
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Меншiк иесi:
«Қазақ үні» ЖШС
Президент –
Қаныш ЖАРЫЛҚАСЫН

БІРГЕМІЗ!

Бас редактор –
Құлтөлеу МҰҚАШ

Бүгінде Қазақстан өз тарихындағы қиын
күндерді бастан кешіп жатыр. Шерушілер,
өртенген ғимарат, қираған мүлік, аңыраған
ана, жылаған балалар, терроршылармен күрес,
лаңкестер бүлігі, төтенше жағдай. Міне, бүгінгі
күннің жүрек сыздатып, дене мұздатқан,
қаралы, қайғылы көріністері, қатігез, ащы
шындығы.
Құдайға шүкір, Қазақстанның көп
ұлтты, бір мақсаттағы халқы тарихи тар жол,
тайғақ кешуде бір жағадан бас, бір қолдан
жең шығарып, кемеңгер көшбасшы, Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың
басшылығымен қиындықтарды бірте-бірте,
рет-ретімен еңсеріп келеді.
«Жамандықты кім көрмейді. Үмітін үзбек
– қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ
екені рас, жамандық та қайдан баяндап қалады
дейсің? Қары қалың қатты қыстың артынан
көгі қалың, көлі мол жақсы жаз келмеуші ме
еді?» демеп пе еді ұлы Абай. Дара Абайдың
дана сөзі жүдеген көңілге шуақ, жабырқаған
жанға қуат!
Ойға қуат, бойға жігер беретін жай ел
тарихындағы қиын күндерді мемлекет басшысы шұғыл әрекет жасап, өте дұрыс шешімдер
қабылдануда. Бұл шешімдердің дұрыстығын
өмірдің өзі дәлелдеуде.
Біз Президентпен біргеміз!
Сызат түсіп, сөгілмейді іргеміз!
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Сәбит ДОСАНОВ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
Махмұд Қашқари атындағы «Түрік»
әлеміне сіңірген аса зор еңбегі үшін
халықаралық сыйлықтың лауреаты

МЕМЛЕКЕТТІҢ ТІРЕГІ –
АЗАМАТТЫҢ ЖҮРЕГІ
Тәубешіл халқымыз әділет, абырой және
мемлекеті үшін тәуекелшіл де бола алатынын
көрсетті.
Сын сағатта жуапкершілік алған мемлекет басшысына сеніп, ұлт болып ұйысқан
халық, өзінің адал ниетін лаңкестер, содырлар, оларды жұмсаған арамза да ашқарақ
ішкі және сыртқы жаулар пайдаланғанына
өзегі өртенгенімен, тәуелсіз Қазақстанды,
ел мүддесін бәрінен жоғары қастерлейтінін
дәлелдеді.
Талай боздақтың өмірі құрбан болған
қантөгіс кезінде де, Президент басшылығымен
тәртіп орнатыла бастағанда да миллиондаған
азаматтың биік жауапкершілігін, ынтымағын
және отансүйгіштігін көрдік.
Халықтың бірлігі мен сенімі президент
Қасым-Жомарт Тоқаевқа батыл шешімдерді
уақытылы қабылдап, оларды орындатуға
жағдай туғызды.
Президенттің кешегі баяндамасы ең
жоғары мінберден айтылған ең өткір баға
сымен, ел мен жер байлығын халық игілігіне
пайдалануға, тәуелсіздікті қорғауға бағыт
талғ ан өзекті шешімдерімен көңілге сенім
ұялатты.
Ол шешімдерді жүзеге асыру жаңадан
жасақталған Үкіметке сын.
Аз күнде тез есейіп, өзінің қуаты мен қатар
жауапкершілігін де сезген қоғам да, тәуелсіз

дігіміз бен мемлекетімізді қорғауда бар жауап
кершілікті алып, көш бастаған Президент те
Үкімет пен әкімдер жұмысын жіті бақылап,
қажет кезде түйін түйері сөзсіз.
Қазіргі қысылтаяң кезде шұғыл шараларды қажет ететін ырғақты жұмысты тез бастау
үшін қолда бар адамдарды пайдаланғаны
да түсінікті. Олардың әрқайсысы да болған
оқиғалардан сабақ алып, қоғаммен бірге
өзгерді деп үміттенемін. Сын сәттердегі
ұстанымдары да тағайындау туралы шешім
қабылдарда ескерілген болар.
Бүгін алғашқы отырысын көрдік. Білуімше,
басынан аяғына дейін мемлекеттік тілде өткен
алғаш үкімет отырысы. Енді экономиканы
көтеріп, халықтың тұрмысын жақсартуда
еңбектері жемісті болуына тілектеспін.
Қолымыздан келген көмегімізді көрсетіп,
жағдайды қалпына келтіріп, Қазақстанымызды
тұрақты дамытуға атсалысуды азаматтық парызымыз деп санаймын.
Қордаланған мәселелерді шешуге септе
сетін нақты ұсыныстарымыз болса Президент
пен Үкіметке жолдайық. Олардың жасампаз
ұсыныстарға ашық екені кешелі бүгін белгілі
болды.
Халық әлеуетін ел игілігіне пайдалануға
жағдай туғызатын саяси реформалар да дайындалып жатқанын, олардың қоғаммен,
сарапшылармен талқыланған соң жариялана-
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тынын кеше Президент хабарлады. Олар билік
тармақтары тепе -теңдігі, сот тәуелсіздігі мен
әділдігі, парламент пен мәслихаттағылардың
халық өкілдері болуын қамтамасыз ету, сөз
бен жиналыс бостандығы секілді бағыттарды
қамтиды деп сенемін.
Сонымен қатар, президент Қасым-Жомарт
Тоқаевтың «Халықты еститін мемлекет»
тұжырымдамасы жүзеге асуы үшін де саяси реформалар қажет. Себебі, халықты есту қабілеті
мемлекеттік аппарат пен биліктің кәсібилігіне
байланысты болса, халықты естіп, түсінуге
деген ынта мен құлық лауазым иелерінің
тағдырын халық пікірімен байланыстыратын
саяси жүйеге тәуелді.
Осы реформалар туралы ұсыныстарды
енгізіп, оларды талқылауда азаматтар мен
қоғамдық ұйымдардың саяси пікірта
ласты жасампаздық сайысына айналды
рып, оң өзгерістерге мұрындық болуларына
тілектеспін.
Бұл біздің кешегі қантөгісте шейіт болған
боздақтар мен тәуелсіздікті аңсаған ата-баба
әруағы және болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз.
Алла елімізге жар болсын!
Тәуелсіз Қазақстан мәңгі жасасын!
Құрметпен,
Әлихан БӘЙМЕНОВ
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