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7 қаңтарынан 
шыға бастады

(Жалғасы 3-бетте)

ДАБЫЛ!

ТҮЙТКІЛ

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріЕңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың, Тамара Дүйсенованың,
Білім және ғылым министрі Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың Асхат Аймағамбетовтың 

НАЗАРЫНАНАЗАРЫНА

Жеңілдетілген 
автонесиенің 
«болғанынан 
боладысы» 
қызық болып тұр. 
Сәуірдің аяғында 
іске қосылуы 
тиіс мемлекеттік 
бағдарлама 
әлі басталған 
жоқ. Есесіне, 
«Қазақстанда 
құрастырылған 
көліктерді сатып 
алуға 100 миллиард 
теңге бөлінеді» 
дегенді естіген 
автоөндірушілер 
көлік бағасын 
аспандатып жіберді. 

АҚЖОЛТАЙ

МІНБЕР

Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша өткен 
жылы телекоммуникация нарығының көлемі 2020 жылдың 
ұқсас кезеңіне қарағанда 12,9 пайызға өсті. Ашық көздерден 
алынған деректер бойынша осы кезеңде отандық байланыс 
операторлары 1,12 трлн теңгеден астам пайда тапты. Нарық 
алғаш рет 1 трлн теңге белгісін еңсерді.

САПАНЫСАПАНЫ СӨЗБЕН  СӨЗБЕН 
ЕМЕС,ЕМЕС, ІСПЕН  ІСПЕН 

ЖАҚСАРТУ КЕРЕКЖАҚСАРТУ КЕРЕК

(Жалғасы 2-бетте)

БИРЖАМЕТРБИРЖАМЕТР

РУБЛЬ

5,9

EURO 

458

DOLLAR 

440

МҰНАЙ (brent)

105,09

АУЫЛДЫҢ АТАУЫ 
ҚАЗАҚШАЛАНДЫ

Қазақ «елсіз дала – емсіз жара» деп тегін 
айтпаған. Тоқсаныншы жылдардың басындағы 
тоқырауда, одан кейінгі урбанизациялық көште 
ауылдық елді мекендерден қалаға қарай үдере 
ағылу толастаған жоқ. Соның салдарынан 
ауылдардың арасы арса-арса ашылып, көшенің 
бойында сап түзеген үйлер селдіреп, алжыған 
атанның тісіндей әр төбеде бір шаңырақтан 

қылтиятын ауылдар көбейіп 
барады. Әсіресе, солтүстікте 
бұл көрініс, тіпті қою. Тұтастай 
ауыл көшіп, жұрты қалған 
жайды көргенде көңілің 
құлазиды.

Мемлекет осы мәселені 
оңтайлы шешу мақсатымен 
«Еңбек» бағдарламасының 
аясында оңтүстіктен 
солтүстікке көшу жайын 
қолға алған-ды. Оң мен 
теріс қатар өрілетіні секілді, 
ақжолтай бағдарламаның 
басы жақсы басталып, 
көші көшелі болғанымен, 
түйткілді мәселелері де қатар 
шығып жатыр. Оңтүстіктен 
көшкен жанның бірі – Нұргүл 
Пазылбековамен сұхбаттасу 
барысында қоныс аударудың 
шарапатынан гөрі, машақаты 
турасында көбірек 

айтылды. Биліктегілер, көшке жауапты құзырлы 
мекемелердің тізгінін ұстаушылар күнгейден 
теріскейге керуенін түзеп келіп жүгін жығып, 
шаңырағын тігіп, қоныс тепкен ағайынның айтқан 
базынасын оңынан шешіп береді деп сенеміз. 

(Жалғасы 4-бетте)

Дархан МЫҢБАЙ, Мәжіліс депутаты: 

Мобильді интернет жылдамдығы бойынша жаһандық рейтингте 
Қазақстан бір жыл ішінде 21 орынға к�теріліп, 80-орынға ие болды. Жыл 
басынан бері Қазақстанда тіркелген интернеттің орташа жылдамдығы 
бір жыл ішінде секундына 50,74 Мбиттен 2021 жылғы қазанда секундына 
62,04 Мбитке дейін �сті. Бұл Орталық Азия елдері арасындағы ең жоғары 
к�рсеткіш болып табылады.

'кінішке қарай, түрлі рейтингтердегі жоғары орындарға, әсерлі 
к�рсеткіштерге қарамастан, Қазақстан халқы сапалы және жылдамдығы 
жоғары интернетке қол жеткізуде белгілі бір қиындықтарды бастан 
кешуде, ал кей жерлерде оны пайдалану мүмкіндігі мүлде жоқ.

КӨЛІК ТҰРМАҚ, САЙТАН ДА ЖОҚ!КӨЛІК ТҰРМАҚ, САЙТАН ДА ЖОҚ!
(Утилизациялық алым деген сылтаумен халықтың қалтасын қағып 

алған миллиардтаған қаражат қайда кетіп жатыр?)

Батыс Қазақстан облыстық әкімдігінің 
қаулысы және облыстық мәслихат 
шешімімен бірнеше елді мекеннің 
атауы былай өзгерді: 

Погодаев – БЕЙБІТШІЛІК
Котельников – СЫРЫМ БАТЫР
Железнов – АТАМЕКЕН
Новенький –  ҚАЙНАР
Чеботарев – ҚҰРМАНҒАЗЫ
Хамин – АМАНАТ
Карпово – ТЫҢДАЛА 
Федоровка – ТЕРЕКТІ 

қылтиятын ауылдар көбейіп

МЕКТЕП ЖАБЫЛАДЫ 
 ЖҰМЫС ТОҚТАЙДЫ 

 ЕЛ КӨШЕДІ



(Басы 1-бетте)
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БИЛІКБИЛІК

САПАНЫСАПАНЫ СӨЗБЕН  СӨЗБЕН 
ЕМЕС,ЕМЕС, ІСПЕН  ІСПЕН 
ЖАҚСАРТУ ЖАҚСАРТУ 

КЕРЕККЕРЕК

168 168 SAGATSAGAT`̀KÚN

Мемлекеттік органдардың деректеріне 
сәйкес, 2020 жылы 5332 елді мекенде 
халықтың 98,8 пайызын КЖҚ-мен қамтыған 
ТОБЖ құрылысы және интернетке мобильді 
қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша 
жобаларды іске асыру аяқталды.

Халықаралық тәжірибені ескере отырып, 
бұрын қолданыста болған «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде базалық 
к+лік ортасы ретінде ТОБЖ-ны неғұрлым 
ірі елді мекендерге жеткізу бойынша жұмыс 
жүргізілді. Елді мекеннің +зінде абоненттерге 
дейін «соңғы миль» ұйымдастыру мобильді 
технология арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретте 
мобильді технологияны таңдауды байланыс 
операторлары техникалық мүмкіндіктерге, елді 
мекендердің қашықтығына және халықтың 
тығыздығына қарай дербес жүзеге асырады.

Соңғы жылдары Мәжіліс депутаттары 
бизнестің электрондық есептілігіне толық 
к+шуді ұсынатын жаңа реттеу саясатына 
қатысты мәселені бірнеше рет қозғады. Алайда, 
анықталғандай, 1178 ауыл интернетке қол 
жеткізе алмай отыр. Тіпті ауылдарда ғана емес, 
қалаларда да сигнал +те әлсіз болатын жерлер 
бар. Сонымен қатар, адамдар к+п жиналатын 
жерде де жүктеме +скендіктен байланыс 
тұрақсыз.

Біздің пікірімізше, егер міндетті электрондық 
есептілік туралы норма іске асырылған болса, 
бүкіл ел бойынша мыңдаған кәсіпкерлер +з 
тарапынан ешқандай кінәсіз қиындыққа 
тап болар еді. Бұл проблема интернеттің 
қолжетімділігі мәселесін ғана емес, жалпы 
мобильді байланыстың сапасы мәселесін +зекті 
етті.

Сайлаушылармен кездесу қорытындысы 
бойынша біздің әріптестер:

– мобильді байланыстың тұрақтылығын 
қамтамасыз етуді;

– интернет жылдамдығының ең т+менгі 
шегін ұлғайтуды;

– айыппұл м+лшерін арттыруды;
– базалық стансалардың қажетті тығыздығын 

қамтамасыз етуді;
– қазіргі ойыншылармен үлестес емес 

жаңа байланыс операторларының Қазақстан 
нарығына кіру мәселесін жеделдетуді талап етті.

>детте пайдаланушыға желіге бірден және 
кідіріссіз шығуға мүмкіндік беретін тұрақты 
жылдамдығы жоғары интернет байланысы 
қажет. Алайда бұған қол жеткізу мүмкін бола 
бермейді.

Интернет-провайдерлер әрқашан 
интернеттің ең жоғары жылдамдығын 
жариялайды. Тұжырымдамасы, әдетте, 
мынадай: «500 Мбит/с дейін», бірақ нақты 
жылдамдық интернетке қол жеткізу қызметтерін 
к+рсету шарттарында к+рсетілгенге сәйкес келе 
бермейді. К+бінесе интернеттің жылдамдығы 
әрқашан мәлімделгеннен т+мен болады. Бұл 
уақыт пен қаражатты босқа жоғалтуға алып 
келеді, пайдаланушыны осындай проблеманы 
шешудің себептері мен тәсілдерін іздеуге 
мәжбүр етеді.

Сонымен қатар провайдер тұрақты Интернет 
байланысын ұсыну қызметтері үшін алдын ала 
т+лем алады және оның міндеті – осындай 
қосылыстың болуын қамтамасыз ету және 
желіге кірумен байланысты туындайтын кез 
келген мәселелерді жою.

Байланыс операторлары байланыс 
қызметтерін к+рсетуге арналған шарттарда 
нақты шаманы к+рсетпегендіктен, біздің 
еліміздің халқы тиісті шартты жасасу кезінде 
к+рсетілгеннен екі немесе одан да к+п есе т+мен 
болуы мүмкін жылдамдық үшін т+леуіне тура 
келеді.

Осыған байланысты мынадай шараларды 
қабылдауды орынды деп санаймыз:

Бірінші. Интернетке қол жеткізу 
қызметтерін к+рсету шарттарын жасасу 
кезінде байланыс операторларын ұсынылатын 
Интернет жылдамдығының (	ткізу 
қабілетінің) нақты шамасын к+рсетуге 
міндеттейтін норманы енгізу қажет. Бұдан 
басқа, провайдер толық алынбаған қызмет 
үшін қаражатты пайдаланушыға қайтаруы 
немесе қайта есептеуі керек.

Екінші. Алдын ала т+лемді алынған 
қызметтерге үшін нақты ақы т+леумен ауыстыру 
қажет. Бұл тұтынушыларды негізсіз артық 
т+лемдерден қорғауға, сондай-ақ операторлар 
ұсынатын қызметтердің сапасын жақсартуға 
мүмкіндік береді.

Сапаны с+збен, құрғақ уәдемен емес, нақты 
іспен жақсартатын уақыт екенін есіңізде ұстауды 
сұраймыз.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түркияға мемлекеттік 
сапармен баруы жергілікті ақпарат құралдарында осы аптаның басты 
тақырыбына айналды. Елдегі аса ірі газеттер мен ақпарат агенттіктері, 
телеарналар мен сайттар сапардың мән-маңызына, бауырлас 
мемлекеттер арасында дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 
30 жыл толып отырғанына тоқталып, серпінді бүгіні мен сенімге толы 
ертеңін сөз етті. Анкарада қол қойылған құжаттарға жоғары баға берілді. 
Біз осы сапар туралы түрік баспасөзінде жарық көрген дүниелерге шолу 
жасауды ұйғардық. 
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Мінбер

TRT (Түркия радио және телевизиясы) 
мемлекеттік телеарнасы Қазақстан 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Анкараға келуі мен салтанатты қарсы алу 
рәсімін, екі ел басшыларының жүздесуі мен 
делегациялардың келісс+зін тікелей эфирде 
к+рсетті.

Anadolu Ajansı мемлекеттік ақпарат 
агенттігі Қазақстан Президентінің Түркияға 
жасаған тұңғыш мемлекеттік сапары екі 
ел арасындағы сан-салалы байланыстарға 
тың серпін беретінін атап +тті. >лемнің 
10-нан астам тілінде хабар тарататын 
ақпарат құралы Қ. Тоқаевтың Қазақстан 
мен Түркия арасында қол қойылған 
«Кеңейтілген стратегиялық ынтымақтастық 
туралы» декларация мен келісімдерге берген 
бағасына айрықша тоқталды. Агенттік 
хабарлағандай, Қазақстан басшысы: «Бұл 
(құжаттар) бауырластығымызды нығайтып, 
+зара ықпалдастығымызды тереңдететін 
маңызды қадам. Қазақстан мен Түркия 
Еуразия кеңістігінде бейбітшілік пен 
тұрақтылықты қамтамасыз ету ісіне ерекше 
мән беріп отыр», – деді. Сондай-ақ Қ.Тоқаев 
әлемдегі геосаяси ахуал шиеленіскен қазіргі 
жағдайда маңызы арта түскен Транс-Каспий 
халықаралық тасымал бағытының әлеуетін 
пайдалану екі елге де тиімді екенін тілге тиек 
етті.

Türkiye газеті Түркияның Қазақстанда 
жүргізіліп жатқан реформаларды 
қолдайтынын хабарлады. Басылымда 
президент Режеп Тайып Ердуанның 
осыған орай білдірген пікірі жарияланды. 
Онда «Қ.Тоқаевтың Жаңа Қазақстан құру 
жолындағы қажыр-қайраты зор құрметке 
лайық. Біз осы бағытта жүргізіліп жатқан 
реформаларды жан-жақты қолдаймыз» 
делінген. Газет қос президенттің қатысуымен 
+ткен баспас+з мәслихатында Ердуанның 
«Қазақстан – біздің Атажұртымыз, ал Түркия 
– Қазақ бауырларымыздың +з үйі. Яхия 
Кемал Баятлы Фуат К+прүлүге «Сен жүзіңді 
Ахмет Йассауиге бұр. Біздің түп-тегімізді 
сол т+ңіректен табасың деп айтқан деседі. 

Йассауи бабамыздың жаққан шырағы бүгін 
де біздің жолымызға жарық береді» деген 
с+зін келтірген. 

Akşam газетінде Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Түркияға сапары барысында 
жүргізілген келісс+здерде екі ел арасындағы 
экономикалық байланыс жан-жақты талқыға 
түскені баяндалды. >сіресе, к+лік тасымалы, 
құрылыс, қорғаныс +неркәсібі, ғылым мен 
технология сияқты салалардың к+кжиегі 
кең. Басылым жазғандай, сауда-саттық 
к+лемі былтыр 5,3 млрд доллардан асты. Бұл 
бұрнағы жылмен салыстырғанда 58 пайызға 
артық. Ендігі меже – осы к+рсеткішті 10 
млрд долларға жеткізу. Бұған әлеует те 
жеткілікті.

Mılliyet мемлекет басшысының Анадолы 
еліне баруын «Kazakistan Liderinden Türkiye`ye 
Tarihi Ziyaret» (Қазақстан к	шбасшысының 

Түркияға тарихи сапары) деген тақырыппен 
жариялады. Басылым сапар барысында түрлі 
салалардағы ынтымақтастықты тереңдетуге 
бағытталған 15 құжатқа қол қойылғаны 
туралы хабарлады. 

ANKASAM (Анкара дағдарыс және 
саясат зерттеулері орталығы) сайты 
айтулы сапар қарсаңында белгілі тарихшы, 
профессор, журналист Дархан Қыдырәлінің 
«Yeni Kazakistan: Cumhurbaşkanı Tokayev 

ve Uyguladığı DışPolitika» (Жаңа 
Қазақстан: Президент Тоқаев пен 
сыртқы саясаты) атты сараптамалық 
мақаласын жариялады. Мақалада 
Қаңтар қасіретінен кейін Мемлекет 
басшысының Жаңа Қазақстан 
құру жолындағы реформалары мен 
еліміздің қазіргі алмағайып әлемде 
сыртқы саясаттағы сындарлы 
ұстанымы баяндалған. 

Hürriyet газеті Түркия 
президентінің резиденциясы 
– Бештепеде (Бест	бе) Қасым-
Жомарт Тоқаев пен Ердуанның 
үстел теннисін ойнап жатқан суретін 
жариялады. Басылым бұл к+ріністі 
«Жүздесудің шырайын келтірді» деп 
сипаттады. 

Sondakika.com сайты TUSAŞ (Түрік әуе 
және ғарыш 	неркәсібі акционерлік қоғамы) 
компаниясы мен «Қазақстан инжиниринг» 
ұлттық компаниясы арасында келісімге 
қол қойылғанын хабарлады. Құжатқа 
сәйкес, түріктердің әйгілі ANKA 
ұшқышсыз әуе аппаратын Қазақстанда 
бірлесе +ндіру жүзеге асырылады. Бұл 
осы әуе құралын Түркиядан басқа елде 
шығаратын алғашқы +ндіріс ошағы 
болғалы тұр. Сайт, сондай-ақ цифрлық 
даму, инновациялар және әуеғарыш 
+неркәсібі министрі Бағдат Мусиннің 
Trendyol орталығына барып, осы елдегі ең 
ірі e-export платформасының қызметімен 
танысқанын жазды.

Срайыл СМАЙЫЛ,
шолушы
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Қазақстан Республикасы 
Орталық референдум комиссиясының

ҮНДЕУІ

ҚҰРМЕТТІ РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСУШЫ!

Егер Сіз дауыс беру күні 18 жасқа толған және белсенді 
сайлау құқығына ие Қазақстан Республикасының азаматы 
болсаңыз, Сіздің 2022 жылғы 5 маусымға тағайындалған 
Қазақстан Республикасының Конституциясына түзетулер 
бойынша республикалық референдумға қатысуыңызға құқықтық 
негіз бар.

Сіздің республикалық референдумға қатысу құқығы бар 
азаматтардың тізімдеріне енгізілуіңіз референдумға қатысу 
конституциялық құқығыңыздың іске асырылу кепілі болып 
табылады.

Жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) тізімдерді Сіздің 
дауыс беруге арналған нақты учаскенің аумағындағы тұрғылықты 
жеріңіз бойынша тұрақты тіркелуіңіздің негізінде жасайды. 
Уақытша тіркелген азаматтар тізімдерге берілген өтініш негізінде 
енгізіледі.

Дауыс беруге арналған учаскелер тиісті әкімдердің 
шешімдерімен құрылады, олардың шекаралары бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланады. Өз учаскеңізді біліп, 
тізімге енгізілгеніңізді Сіз жергілікті атқарушы органға хабарласып, 
тексере аласыз. Тізімде болмаған жағдайда, Сіз әкімдікке тиісті 
өтініш беруге құқылысыз.

2022 жылғы 20 мамырдан бастап өз учаскеңізде Сізге 
республикалық референдумға қатысу құқығы бар азаматтар 
тізіміндегі өзіңіз туралы деректерді тексеру мүмкіндігі беріледі. 
Қандай да бір өзгерістер енгізу қажет болса, Сіз дереу учаскелік 
референдум комиссиясына жүгіне аласыз.

Баршаңызды азаматтық жауапкершілік танытуға және 
республикалық референдумға қатысу құқығыңызды іске асыруға 
шақырамыз!

ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ!

ОБРАЩЕНИЕ
Центральной комиссии референдума 

Республики Казахстан

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК РЕФЕРЕНДУМА!

Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на 
день голосования 18-летнего возраста, и обладаете активным 
избирательным правом, Вы имеете правовое основание 
участвовать в республиканском референдуме по поправкам в 
Конституцию Республики Казахстан, назначенном на 5 июня 2022 
года.

Гарантией реализации конституционного права на участие 
в референдуме является включение Вас в списки граждан, 
имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

Списки составляются местными исполнительными органами 
(акиматами) на основании Вашей постоянной регистрации 
по месту жительства на территории конкретного участка 
для голосования. Временно зарегистрированные граждане 
включаются в списки на основании поданного заявления.

Участки для голосования создаются решениями 
соответствующих акимов, их границы публикуются в средствах 
массовой информации. Узнать свой участок и проверить 
свое включение в список Вы можете, обратившись в местный 
исполнительный орган. В случае отсутствия в списке, Вы вправе 
подать соответствующее заявление в акимат.

С 20 мая 2022 года на своем участке Вам будет 
предоставлена возможность проверить данные о себе в списке 
граждан, имеющих право участвовать в республиканском 
референдуме. При необходимости внесения каких-либо 
изменений, Вы сразу сможете обратиться с заявлением в 
участковую комиссию референдума.

Призываем всех проявить гражданскую ответственность 
и реализовать свое право на участие в республиканском 
референдуме!

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!

Дархан МЫҢБАЙ, Мәжіліс депутаты: 
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Q O G A MGG̀̀

  ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ 

Азамат ШӘРІПОВ, Мағжан Жұмабаев 
ауданы әкімінің орынбасары:

МЕКТЕП ЖАБЫЛСА, 
ЕЛ КӨШЕДІ

Бұл мектептің жабылу-жабылмауы 
әлі белгісіз. Бала санының 
аздығынан Биняш ауылының 
мектебі жабылуы туралы 
мәселе он жылдан бері 
к�теріліп келеді. Тек 
биняштықтар ғана емес, 
оқушының аздығынан басқа 
тоғыз мектептің басында 
да осындай жағдай тұр. Бұл 
мәселенің оңтайлы шешілуін 
қарастырып жатырмыз. Қайта 
құрылымдау, ықшамдау жайын 
реттеу ісі тұр. 

Бүгінгі таңда аудандық 
білім б�лімі облыстық білім 
басқармасына тікелей қарайды. 
Сондықтан мектептің ендігі 
тағдыры облыстық білім 
басқармасының құзіретінде. 
Бастауыш мектептер 
жабылмауы үшін т�менгі 
сыныптарда кемінде 5 оқушы 
болуы керек. Тәжірибеден 
белгілі, мектеп жабылатын 
болса, ертең ол ауылдың да 

болашағы бұлыңғыр тартады, ел к�шеді 
дегендей. Соған баса мән берілуі керек. 

Біраз жыл бұрын Сұлушоқы деген 
ауылда шаруашылығын �рістетіп отырған 
жергілікті кәсіпкер Қайрат Жәнібеков 
бірнеше үй салып беріп, к�шіп келген 
отбасылар қоныстанды. Бұл ауылдың да 
бас ауруы – мектептің жабылу қаупі еді. 
Оқушы саны 25 қана болатын, к�шіп 
келушілердің арқасында бүгінгі таңда 
бала саны 100-ге жетіп, мектепке сыймай 
отыр. Жаңа мектеп салу мәселесі де 
қарастырылып жатыр. Биняш ауылында 
да сондай атымтай-жомарт азаматтар 
шығып, қаржысына үй салып берсе, қоныс 
аударушылар к�птеп келетіні с�зсіз. 
К�шіп келуші отбасының к�бінде бес-
алты бала бар. Отбасы мүшелерінің ең 
бірінші қажеті – тұрақты жұмыс орны. 
)йткені бес-алты баланы киіндіру, оқуға 
даярлауға аз қаржы кетпейді. Оңтүстіктен 
жылы орнынан қозғалып к�шушілер 
теріскейден тұрақты жұмысқа орналассам 
деп келеді. Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша біздің, яғни Мағжан Жұмабаев 
ауданына қоныс аударғандар к�п. 300-ден 
астам отбасы к�шіп келді. Рас, ауа райы 
жақпай, жерсінбей, басқа да мәселемен 
қайта к�шіп кеткендер де болды. 

Былтыр ауылдық округтердің әкімін 
жергілікті халықтың сайлауы бойынша 
тағайындау тәртібі енгізілді. Сонда Аққайың 
ауылдық округі әкімдігіне Мақсат Есжанов 
�зінің кандидатурасын ұсынып, халық �зіне 
осы азаматты басшы етіп тағайындады. 
Ол азамат та үш жыл бұрын «Еңбек» 
бағдарламасы бойынша к�шіп келіп, жемісті 
еңбек етті. Елмен етене араласып, басқару 
тізгінін ұстауға жарағанын байқатты. Бүгінгі 
таңда елге қызмет етіп жүр. 

Ауылдағы мектептердің жабылмауы 
бәріміз үшін де үлкен олжа екені даусыз. 
Жергілікті тұрғындар патронат отбасы 
ретінде де балалар үйінен бала алып 
тәрбиелесе, мемлекет тарапынан қолдау 
болады. Айталық, Сұлушоқы ауылында 
бір отбасы бірден 18 бала асырап алды. 
Аққайың ауылдық округінде бір отбасы 5 
баланы қамқорлығына алып, мектептегі 
оқушы санының артуына үлесін қосты. 
Осы тәсілді қолдану арқылы бала санын 
арттыруға болады. Биняш ауылының 
адамдарына осы мәселені де тереңнен 
қозғап айтып түсіндіру жұмыстарын 
жүргіздік. 

Бүгінде Биняш ауылындағы орталау 
мектептің ұжымы – 32 адам. Жабылатын 
болса оқушылар ғана емес, 32 адам да 
тұрақты жұмысынан ажырайды. Бұл, 
жоғарыда айтқанымдай, ауылдан елдің үдере 
к�шуіне себеп болады.  

(Басы 1-бетте)

Jas qazaq: Нұргүл ханым, сіз қай 
жылы к�шіп келдіңіз, қай ауылға 
қоныстандыңыз? 

Нұргүл Пазылбекова: Солтүстік 
Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев 
ауданы Биняш деген ауылға оңтүстіктен 
солтүстікке к�шіру жайындағы 
мемлекеттік бағдарлама бойынша 
келгенбіз. Осы арада бір ғана мәселені 

айтып кетейін, Мағжан Жұмабаев ауданында 
қазақ мектептері саусақпен санарлық қана. 
2019 жылы к�шіп келгенімізде осы Биняш 
ауылындағы мектеп жабылудың аз-ақ 
алдында тұрған екен. 

Jas qazaq: Неге жабылу қиындығы 
туындады, оқушы аз болғандықтан ба? 

Нұргүл Пазылбекова: Дұрыс айтасыз, 
оқушының аздығы, бала санының жетіспеуі 
мектептің есігіне қара құлыптың ілінуіне 
бірден-бір себеп. Біз үш жыл бұрын к�шіп 
келгенімізде осы Биняш ауылындағы 
мектепте 15 оқушы ғана қалған екен, 
қазіргі таңда 31-ге жетті бала саны. Бізбен 
бірге к�шінің бағдарын түзегендер, бізден 
кейін де келіп қоныс аударушылардың 
нәтижесінде мектепте бала саны артты. ;лі 
де к�шіп келгісі келетін жандар бар, бірақ 
оларға тұратын баспана жоқ. Сол мәселе 
қинайды. 

Ауылдың басқа да мәселесін айт 
десеңіз, ауыз суы сапасыз, жер саздауыт 
болғандықтан, халық үш мезгіл рәзіңке етік 
киюге мәжбүр. Мемлекеттік бағдарламаның 
шарапатын к�реміз, «Дипломмен ауылға» 

бағдарламасы арқылы т�мен пайызбен несие 
алсақ, тұрмыстық жағдайымызды түзесек деген 
мақсатымыз арманға айналып бара жатқандай. 
Алты ай сенделіп құжат жинатты, қажетті 
құжаттарды апарсақ, тағы бір сылтау табылып, 
шарты �згереді. Облыстық мәслихаттың 
депутатымен кездесуде де, ауылдың мәселесін 
айтқанымызбен, сұлу с�збен сырғақтап, құрғақ 
уәдесін жұтқызып кетті. Ауыл әкімінің есеп 
беруінде айтылған мәселеміз де орындалған 
емес, ауылдың байырғы тұрғындары, біздің 
�тініш айтқанымызды естігенде күлді. )йткені 
олар қазіргі мәселе емес, осыдан 7-8 жыл бұрын 
айтылған шаруа шешілмегенін алға тартып 
отыр. 

Біз тұрған Биняш ауылынан 7 шақырым 
шеткері жерден Ноғайбай деген жаңа ауыл 
салынып жатыр. Тек тұрғын үйлер салынуда, 

мектеп құрылысы басталған жоқ. Бірақ 
сол ауылға қоныс аударып келгендер к�п 
тұрақтамайды. 

Jas qazaq: Сіз тұратын ауылда жан саны 
қанша қазір?

Нұргүл Пазылбекова: Шағын ғана біз тұрған 
елді мекен. 44 түтінде 176 тұрғын тіршілік кешіп 
жатыр. Негізі бұл ауыл Биназар Битуғанұлы 
деген кісінің атымен аталады. Отызыншы 
жылдардағы қуғын-сүргінде «халық жауы» 
атанып қуғындалып, кейін елге оралғанда 
Биняш деген бүркеншік атпен �мір сүрген кісі 
екен. Осы �ңірге белгілі, беделді тұлға болған 
деседі. Ауыл ақсақалдарымен с�йлесіп, осы 

жерде Биназар Битуғанұлы атындағы мектеп 
болуы керек, балалар алаңсыз білім алуы үшін 
осы мәселені к�теру керектігін айтқанымда бір 
ақсақал: «қызым-ау, бұл мәселені ертеректе де 
к�тергенбіз, деректерді жинап, ауылдың арыз-
арманын жоғарыдағыларға айта-айта қажыған 
атаңмын» деп жауап берді. 

«Еңбек» бағдарламасы арқылы солтүстіктегі 
ауылдарды қазақыландырып, қазақ 
мектептерінің жағдайын оңалтып, бала санын 
арттырып, балансты теңдеуге барлығымыз 
да атсалыссақ деймін. Табиғаты керемет, 
ауасы таза, жері шұрайлы аймақты дамыту 
арқылы елдің әлеуетіне де үлес қосуға болады. 
К�шіп келгісі келетін жанұя к�п. Менің ізіме 
еріп, 7 отбасы қоныс аударды. Алдымыздан 
кесе-к�лденең шығатын келеңсіздіктерді 
кезіктіргенде кейде қолымды бір сілтеп, 
келген бағытыма кері к�шіп кетсем бе деп 
те ойлаймын. Бірақ әйтеуір бір үміт оты алға 
жетелейді. Бәлкім, бұл қиындықтардың 
барлығын да еңсерерміз деймін. Біздің ауыл 
ескі, балалар ойнайтын алаңқай, жастардың 
спортпен шұғылдануына жағдай жасалса екен 
деп армандаймын. Қазақ мектептеріне кездесуге 
келгенде басшылар ана тілімізде с�йлесе дейсің. 
Шағын ғана ауылдың мектебін жапқаннан 
ешкімнің �рісі кеңеймейді, керісінше, қаншама 
баланың обалы тұр. 

)зім осы Биняш орталау мектебінде 
бастауыш сынып мұғалімі қызметін атқарамын. 
Оқушыларымыз шетінен білімді, �нері де 
ерен. 9-сыныпта оқитын оқушымыз қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінен 2-орын алып келді. 
Абай оқуларына қатысқан 4,3-сыныптардың 
оқушылары 2-орын олжалады. «;нші балапан» 
конкурсына іріктеуге он шәкіртіміз барып, 
бесеуі келесі кезеңге �тті. 

Жуырда аудандық әкімдіктен, құзырлы 
мекемелерден басшылар келіп, жиналыс 
�ткізді. Мектебіміз жабылмауы үшін, 
оқушылардың шекті саны кемінде 41 болуы 
керек. Біз үш жылда 16 баланы әкеліп, қазіргі 
таңда оқушыларымыз 31-ге жетті. «Мектептің 
келешегі жоқ» деп жабылудың аз-ақ алдында 
тұр. Тіпті кейінгі жиналыста мектеп жабылады 
дегенді айтты. )зі Мағжан Жұмабаев ауданында 
т�рт ауыл ғана қазақы. Соның бірі осы -Биняш. 

Мектеп жабылса, тұрақты жұмыс орны 
азаяды. Мұғалімдердің басым к�пшілігі, соның 
ішінде �зім де бармын, несие т�леп келеміз. 
Мектеп жабылса, жұмыс тоқтайды, ауыл 

халқының тұрмысы да тоқырайды, ел к�шеді. 
Ауылды қаңыратып мектепті жаба салу оңай, 
қайта ашу қиын болады. Соңғы жылдары ғана 
мектебімізге жылы әжетхана болуы керек 
деген талаппен әжетхана салынды, су құбыры 
тартылды, әйтпесе сырттан шелектеп таситын 
суды. 

К�шіп келушілерге үй салынатын 
болса, міндетті түрде мектептегі бала саны 
к�бейеді. Оған тағы да айтамын, барлығымыз 
атсалысуымыз керек. Ендеше, мемлекет �зінің 
қамқорлығын аямай, қарауына алса екен деп 
тілейміз. 

Jas qazaq: «Еңбек» бағдарламасы аясында 
оңтүстіктен солтүстікке к�шіп келушілерге 
мемлекет тарапынан берілетін әлеуметтік 
к�мек жоқ емес, бар. Алайда басқа �ңірден 
қоныс аударушылардың жерсініп, жер 
жағдайына қарай бейімделіп, әлеуметтік 
мәселесін оңтайлы шешіп алғанынша аз 
уақыт кетпейді және материалдық демеу де, 
мемлекеттік қамқорлық та қашанда керек. 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын 
әзірлеуге жауапты болған мемлекеттік орган 
– еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі �здерінің игілікті істерінің аяқсыз 
қалмауын қадағалап, газет к�терген мәселеге 
назар аударады деп сенеміз. 

Нұргүл Пазылбекова: Біздің де бар 
арманымыз – мектеп жабылмаса екен, 
керісінше, салынғанына елу жылдан асқан оқу 
ошағының орнына жаңадан білім ордасы бой 
к�терсе деп тілейміз. 

Сұхбаттасқан 
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МЕКТЕП ЖАБЫЛАДЫ 
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НАЗАРЫНАНАЗАРЫНА



 ҚОСТАНАЙДА

Тобыл өзенінің бойында қамыс өртеніп, 11 үй, 6 
шаруашылық қора-жай және 4 көлік жанып кетті. 

Қазақы реализм АПАТ.  БЕЙҚАМ ӘКІМ

 МАҢҒЫСТАУДА
Толассыз жауған жаңбырдан Ақтау 

мен Жаңаөзен қалаларын, Бостан, Сенек, 
Құрық және Шетпе ауылдарын су басты. 

 АТЫРАУДА 

Нөсерден кейін 7 тұрғын үй, 
15 аула мен 25 көшені су алды. 



4 №18 (902) 13 МАМЫР 2022 ЖЫЛ JAS QAZAQҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ, ТАНЫМДЫҚ, АҚПАРАТТЫҚ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖАСТАР АПТАЛЫҚ ГАЗЕТІ44
E-mail: jasqazaq2019@mail.ru / www.jasqazaq.kz Á L E Ý M E TÁ L E Ý M E T

Тү
й

тк
іл

(Басы 1-бетте)

Бір жылдан бері жаяу жүріп, табаны 
тозған пенде ретінде 4 пайызбен к�лік 
алуды к�птен күтіп жүргендердің 
бірімін. Айына бір мәрте к�лік сататын 
салондарға барып, бағаларды да 
бағамдап қоямын. Бірақ сапар сайын 
салым суға кетеді. �йткені к�лік бағасы 

ай сайын қымбаттап барады. Мәселен, 
наурыз айында Алматыдағы Hyundai 
орталығына барып, Elantra к�лігін 
к�здеп кеткенмін. Сол кезде орташа 
жабдықталған (базовый комплектация) 
темір тұлпардың бағасы 9 090 000 (тоғыз 
миллион тоқсан мың) теңге болған. 
Қазір тағы 900 мыңға қымбаттап, 9 990 
000 (тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан 
мың) теңге жетіпті. Айналасы бір айдың 
ішінде шамамен бір миллион теңге 
қосылған. Hyundai Trans Kazakhstan 
компаниясының �кілдері барлық 
авток�ліктер орташа есеппен 10 пайызға 
қымбаттағанын мәлімдеді. �йткені 

доллардың қымбаттауы, тасымалдың 
қиындауына байланысты корей елінен 
келетін қосалқы б�лшектердің бағасы 
�сіпті-мыс. Тек Hyundai Creta және 
Hyundai Accent к�ліктері ғана �з бағасын 
сақтап қалды деп ақпарат таратты. Бірақ 
бұл жерде бір кілтипан бар. Аталған екі 
к�лік түрі Алматы маңындағы Hyundai 
зауытында қазір құрастырылмайтын 
болған. �йткені қосалқы б�лшектері 
Ресейдің Петербор қаласынан 
әкелінеді екен. Теріскейдегі саяси 
ахуалға байланысты тасымал тоқтапты. 
Дилерлік орталықтағы менеджерлер 2-3 
айдан бері бұл к�ліктердің шығарылмай 
жатқанын айтты. Ең сорақысы, к�лік 
салондарында дайын к�лік жоқ. Тіпті 
қолма-қол ақша алып барсаң да қалаған 
тұлпарыңды тақымдап кете алмайсың. 
Тапсырыс беріп, кемінде 2-3 ай күтуге 
тура келеді. 

Бір жыл жаяу жүрдім ғой, қырқына 
шыдаған жаным, қырық біріне де 
шыдар деп ойлағам. Бірақ осы тұста 
екінші кілтипанның құлағы қылтиды. 
Тапсырыс берген к�лік қолыңызға 
тигенше бағасы тағы қымбаттап кетуі 
бек мүмкін екен. Алдын ала т�лем 
жасап, дәл қазіргі бағасына келісіп 
шарттасу, уағдаласу деген мүлде жоқ. 
Бүгін 10 млн теңгеге к�рген к�лігіңіз 1-2 
айдан кейін 12-13 миллионға қымбаттап 
кетпесіне ешкім кепілдік бермейді. 
Оны қалтаңыз к�тере ме, жоқ па, ол да 
белгісіз. 

Ескі-құсқыға ұрынбай, жаңа к�лік 
алсам дегенім арманым осылайша 
алыстап барады. Алғашқы жарнасыз, 
4 пайызбен жеңілдетілген автонесие 
береді дегенде б�ркімді аспанға атып 
қуанғандардың бірі едім. �йткені 
бағасы сапасына сай емес, 10-15 жыл 
жүрілген ескі к�лік алуға ниет жоқ. 
«Қозғалтқышы май жемей ме, шанағы 
шірімеген бе?» деп біреудің қаңсығын 
таңсық к�ргенше, салондағы су жаңа 
к�ліктің тек түсін ғана таңдауға бас 
ауыртатын шығармын деп ойлағам. 
Бірақ ол да бұйырмайды екен. 

Ең қызығы дейсіз бе, сорақысы 
дейсіз бе, салонның сыртында 
жүрілген мәшине толып тұр. Бірақ 
бағасы жаңасына қарағанда 1,5-2 
миллион теңгеге қымбат. Айлап к�лік 
кезегін күткісі келмейтіндер соған 
ұрынып жатыр. Мәселен, Hyundai 

Elantra к�лігінің су жаңасы салонда 
11 290 00 теңге тұрады. Ал 2021 жылы 
шығарылған, 20-30 мың шақырым 
жүрілгені 12 290 000 теңгеден сатылып 
жатыр. Осыған қарап, отандық 
автоқұрастырушыларға мінілген 
к�ліктерді алып сатқан пайдалы ма 
деген ойға қалады екенсің. Тіпті бағасы 
қымбат, жүрілген машиналарын �ткізу 

үшін қолдан тапшылық 
жасап отыруы да 
мүмкін ғой. �йткені 
Алматыдағы Hyundai 
зауыты іске қосылғанда 
«жылына 30 мың 
к�лік құрастырамыз» 
деп Алты алашқа 
сауын айтқан. Алайда 
к�лік салонындағы 
менеджерлер «2-3 айда 
небәрі 30-40 к�лік 
қана дайын болып 
жатыр. Оның �зі 
бүкіл Қазақстандағы 
салондарға екі-үштен 
таратылады» дейді. 
Тіпті жаңа мәшине 
алғысы келетіндер 
жылдап кезекте тұр. 
Былтыр тамыз айында 
тізімделіп кеткендерге 
әлі к�лік тауып бере 
алмай отырмыз деп 
қат-қат кезек дәптерін 
де к�рсетті. 

2015 жылдан бері 
«Оператор РОП» деген 
жеке серіктестікке 
утилизациялық 
алым есебінен 
691,9 миллиард 
теңге жиналыпты. 
Индустрия және 
инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің 
мәліметінше, осы 
қаражаттың 339 

миллиард теңгесі отандық авток�лік 
�ндірушілерді қолдауға жұмсалған. 
Алайда Hyundai Trans Kazakhstan 
компаниясы үкіметтен к�к тиын 
к�мек алған жоқпыз деп без-без 
етеді. Компания �кілі Ксения 
Воронина: «Зауыт 2020 жылы 
жұмысын бастады. Жобаға салынған 
инвестициялардың жалпы к�лемі 30 
млрд теңгеден асады. Оның 34 пайызы 
(10 млрд теңгеден астамы) –«Астана 
Моторс» компаниясының меншікті 
қаражаты, 66 пайызы (20 млрд теңге) 
– «Қазақстан Даму Банкі» АҚ мен 
«�неркәсіпті дамыту қоры» АҚ-нан 
тартылған несие қаржы. Отандық 
авток�лік �ндірісі кейбір салықтардан 
босатылған, бірақ субсидиялар жоқ», – 
деп түсіндірді. 

Сонда утилизациялық алым деген 
сылтаумен халықтың қалтасын қағып 
алған миллиардтаған қаражат қайда 
кетіп жатыр? Iзірге бұл сұрақтың басы 
ашық. Жыл басында ғана мемлекет 
меншігіне �ткен қазіргі «Жасыл 
Даму» компаниясы жеңілдетілген 
автонесиеге 100 млрд теңге қаржы б�лді. 
Бір апта бұрын ғана индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрі 
Қайырбек �скенбаев мамырдағы 
мерекелерден кейін бағдарламаның 
басталатынын айтты. Бірақ сәрсенбі 
күні (11.05.2022 жыл) банктердің 
біразын шарлап шықтым. Iзірге 
4 пайызбен несие беріп жатқан ешкім 
жоқ. Сәуірдің соңында ашылады 
деген бағдарлама осылайша сағызша 
созылатын сияқты. 

Айтпақшы, қашпаған сиырдың 
уызын сұрап, к�лік кезегіне жазыла 
салдым. Iзірге 575-ші болып тіркелдім. 
Алда-жалда банктер несие беріп жатса, 
к�лікті қалай рәсімдеу керектігін 
жазамын. 

Диас НҰРАҚЫН, медиа сарапшы 
арнайы Jas qazaq үшін

Бұрын бастауыш мектеп оқулығында ертегі 
көп еді. Жеткіншекті ойлануға, асқақ арманға 
жетелейтін қиял-ғажайып дүниелер. Жақсыдан 
үйреніп, жаманнан жиренуге шақыратын 
тәрбиелік мәні бар, игілік пен берекет бастау 
бұлағы еңбекте екенін түсіндіретін тұрмыс-салт 
ертегілері. 

Солардың бірі – ш�птің басын қайыруға ерінетін 
ерке бала ж�нінде. Iкесі ұлының жалқау боп �сіп 
жатқанына налып, қатты ұрсады. «Жұмыс істеп, ақша 
тауып кел» деп бұйырады. Бала таңертең кетеді. Күні 
бойы далада ойнап, кешқұрым үйіне оралады. Шешесі 
оның құр қол келгенін біліп, бір алтын ақша береді. 
«Iкең сұраса, осыны к�рсетесің. Iйтпесе, тағы да 
ұрсуы мүмкін» дейді. Біраздан соң отағасы келеді. 
Салған жерден «Бүгін жұмыс істедің бе?» деп айқай 
салады. Бала қорыққанынан �тірік айтады. «Міне, 
соның дәлелі» деп, қалтасындағы ақшаны береді. Iкесі 
ұлының алақанына қарап, �тірік айтқанын сезеді де, 
алтын ақшаны ошақтағы отқа лақтырып жібереді. 

Балаға кешегіден де қаттырақ ұрсады. Енді алдаса, үйге 
кірмейтінін ескертеді. Ерке ұл таң атпай ш�п шабуға 
барады. Күні бойы жұмыс істейді. Ауыр жұмыстан 
алақаны жарылып кетеді. Еңбегі үшін бір алтын ақша 
алады. Шаршап-шалдығып үйіне келгенде әкесі 
әдеттегідей айқайға басып, ақшаны ошаққа тастайды. 
Сол кезде бала қолының күйгеніне қарамастан, маңдай 
термен тапқан нәпақасын оттан алады. «Мен мұны �з 
еңбегіммен таптым» дейді. Сонда әкесі жүзін жылытып, 
«Кеше �тірік айтып едің. Бүгін к�рдің ғой, �з еңбегіңмен 
тапқан ақша үшін оттан да тайынған жоқсың» деп ұлына 
мейірлене қарапты. 

Толассыз ақпарат ағынындағы жаңалықты оқып 
отырғанда осы ертегі еске түседі. Қытайдағы бастауыш 
және орта мектепте балаларды ересек �мірге дайындау 
ісі қолға алыныпты. Алдағы оқу жылы жүзеге аса 
бастайтын бағдарламаға сәйкес, оқушыларды �з бетінше 
шешім қабылдап, әрекет етуге баулиды. Олар жеміс пен 
к�к�ніс �сіру, тазалық жасау және к�лік пен тұрмыстық 
бұйымдарды ж�ндеудің әліппесін меңгереді. Балақайлар 
бірінші сыныпта жеміс пен к�к�ніс жуса, жас�спірімдер 
ас-су әзірлейді. Түркияның мемлекеттік TRT 
телеарнасына сұхбат берген жергілікті шәкірттің анасы 
мектепте ой мен дене тәрбиесінің бір арнада тоғысуы 
баланың қалыптасуына оң ықпалын тигізетінін айтады. 

Түрік телевизиясының осы жаңалыққа айрықша 
мән беруі бекер емес. Аспан асты елі секілді, Анадолы 
атырабында да баланы еңбекке баулу – басты 
назарда. �йткені жаһанданумен бірге күллі дүниеге 
жайылған еңбексіз мол ақша табу, «бас қатырмай, 
бел ауыртпай байып кетуге болады» дейтін масылдық 
таным-түсінік бұл елде де бар. Сондықтан түрік 
бауырлар, әсіресе, лицей мен колледжде білім мен 
тәжірибені ұштастыруды жолға қойды. Бүгінде 
ақпарат құралдарындағы негізгі тақырыптың бірі 
осы. Бұл елдегі ұлттық білім министрлігі «Кәсіптік 
білім беруде 1000 мектеп жобасын» жүзеге асырып 
жатыр. Екі жыл бұрын пандемия кезінде Түркиядағы 
барлық оқу орындары жабылғанда шалғайда бір 
шаһарда кәсіптік лицей оқушыларының бетперде, 
дәке және антисептик шығарумен айналысқанын 
жазғанбыз. Енді бір колледжде біздегі Шу алқабында 
�сетін қарасора �сімдігінен сүт алу �ндірісі жолға 
қойылды. Малдың етін жемейтін, сүтін ішпейтін 
шетелдік туристерден оған сұраныс к�п екен. Ал 
Ялова уәлаятындағы техникалық лицей ұстаздар мен 
оқушылар гүлдің 40 түрін �сіріп, оны жан-жаққа 
ж�нелтеді. Қаладағы гүлзар мен алаңды гүлмен 
қамтамасыз ететін де осы лицейдің жылыжайы. 
Бұған қоса, оқу орнына қарасты зертханада сұйық 
тыңайтқыш дайындайды. Ендігі меже – �сімдік 
майынан иіс су шығару. Шәкірттер тек жұмыс істеп 
қоймайды. Iжептеуір тиын-тебен тауып жүр. 

Мұндай шаруаны біздің елімізде де жасауға болады. 
Мүмкіндік те жеткілікті. Сонда қазынадан кәсіптік 
білімге б�лінетін миллиардтаған қаржыдан қайтарым 
болар еді. Қалтасында табақтай дипломы бар шәкірт 
�ндірістік тәжірибе жинап, �з кәсібінің дайын маманы 
боп шығар еді. Тек Асхат Аймағамбетов басқаратын 
білім министрлігі құлық танытса, қанеки. 

Iзірге біздегі әлеуметтік желі мен телеарнаның 
жұлдызы – шешесімен бірге ауылдан кетіп, Алматыға 
келген оқушы бала. Ол ғаламтор арқылы к�бірек ақша 
табуға болады деп қалаға к�шіпті. Оған салсақ, интернет 
деген к�л-к�сір байлық. Күні бойы мықшыңдап, жұмыс 
істеудің қажеті де жоқ. Саусақты қимылдатып, қарпи 
бер. Боз�кпе тик-токердің есіл-дерті баспана алып, 
осы кәсібін жалғастыру. Басқа арман да, мақсат та жоқ 
сияқты. 

Талап ТІЛЕГЕН

ӨМІР МЕКТЕБІӨМІР МЕКТЕБІ
(Білім және ғылым министрлігіне 

құлаққағыс)

Оқшау ой

КӨЛІК ТҰРМАҚ, КӨЛІК ТҰРМАҚ, 
САЙТАН ДА ЖОҚ!САЙТАН ДА ЖОҚ!

(Утилизациялық алым деген сылтаумен халықтың қалтасын қағып 
алған миллиардтаған қаражат қайда кетіп жатыр?)
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Президенттік жастар кадрлық 
резервіне қабылданды. 2020 
жылдан бастап олардың 
тең жартысы мемлекеттік 
органдар мен квазимемлекеттік 
компанияларға түрлі 
лауазымдарға жұмысқа 
орналасты. Солардың бірі – 
Алматы қаласы мемлекеттік 
активтер басқармасы 

басшысының орынбасары Жантөре 
Айтжанов. Біз жас маманның жобадан 
алған тәжірибесі мен түрлі кезеңнен 
өткен әсерін білмек үшін әңгімеге 
тарттық. 

Jas qazaq: Жант�ре Жарылқасынұлы, 
ең алдымен �зіңіз жайлы айтып берсеңіз? 
Президенттік жастар кадрлық резервіне 
қатысуыңызға не себеп болды? Жобаға дейін 
қай салада жұмыс істедіңіз?

Ж.Айтжанов: Мен 1989 жылы Жамбыл 
облысының Жаңатас қаласында �мірге келдім. 
Туған жерім Жамбыл �ңірі болғанымен, 
кішкентайымнан Алматыда �сіп, осы қалада 
білім алып, ержеттім. 2005 жылы Алматы 
техникалық колледжіне түсіп, 2008 жылы 
аяқтадым. Колледж бітіргеннен кейін Отан 
алдындағы борышымды �теп, шекара шебінде 
әскерде болдым. 2011 жылы Ақпараттық 
жүйелер мамандығы бойынша жоғары оқу 
орнына түстім. Оқуымды аяқтағаннан кейін, 
квазимемлекеттік компанияда жұмыс істеп, 
23 жасымда ақпараттық технологиялар 
басқармасын басқардым. 

Мемлекеттік қызметте жүргеннен кейін 
ең басты мақсат – ел игілігі үшін талмай 
жұмыс істеу. 2019 жылы Президенттік 
жастар кадрлық резерві жобасы жайлы естіп, 
қатысуға бірден �тініш бердім. Оған басты 
себеп – еліміздегі мемлекеттік қызметтің 
дамуына кішкентай болса да �з үлесімді қосу. 
Сырттай қарағанда, мемлекеттік қызметтің 
жұмысы байқалмауы мүмкін. Бірақ оның ар 
жағында қажырлы еңбек бар. 

Он екі жыл бір салада қызмет еткеннен 
кейін әрі қарай �зімді дамытып, ел үшін не істей 
аламын, әрі қарай не істемекпін деген оймен 
Президенттік жастар кадрлық резервіне құжат 
�ткіздім.

Jas qazaq: Президенттік жастар кадрлық 
резервіне іріктеу тәртібі түрлі кезеңнен тұрды. 
Сізге ерекше әсер еткен кезең туралы айтып 
берсеңіз? Бұл байқау несімен есіңізде қалды? 

Ж.Айтжанов: Мен бұл жобаға қатысу 
арқылы ең алдымен �мірлік тәжірибе 
жинадым. Жобаның қалай �ткеніне тоқталсам, 
жоба аясында түрлі тапсырмалардан тұратын 
алты кезеңнен �ттік. Алғашқы кезең – 
онлайн тіркелуден �ту. Байқау талаптарында 
к�рсетілген ережеге сай мәліметтерді 
толтырып, алғашқы кезеңге �ттік. Екінші 

кезең – мәтіндік және сандық ақпаратпен 
жұмыс істеу. Онлайн түрде эссе жаздық. 
Ол жерде берілген тақырыпқа бірден эссе 
жазуың керек. Қайта �шіруге немесе басқа 
тақырыпты таңдауға болмайды. Экранда 
қандай тақырып к�рсетіледі, соған бірден 
іркілместен, эссені бастап кетуің керек. Алдын 
ала дайындалуға да мүмкіндік жоқ. Кез келген 
тақырып келеді, сол тақырыпты ашып �з 
ойымызды түсірдік. Маған берілген тақырып 
мемлекеттік басқару және оның болашағы 
жайында болды. Эссе жазуда ең жоғары балл 
5 болса, мен 4,5 балл жинадым. Үшінші кезең 
ситуациялық есептерді шешуден тұрды. <лі 
есімде, әр кезең сайын қатысушылар саны 
азайып, жоғары нәтиже к�рсеткендері ғана 
келесі кезеңге �те алды. Т�ртінші кезең екі 

б�лімнен тұрды. Біріншісі – ассессмент 
орталық. Екіншісі – құзыреттілік сұхбаты. 
Біріншісі Президент жанындағы мемлекеттік 
басқару академиясының базасында 
офлайн форматта �тті. Онда командалық 
тапсырмаларды орындап, стратегиялық ойлау, 
қызметті басқару, командалық к�шбасшылық 
қабілеттерді анықтау сынды тапсырмалар 
болды. Бесінші кезең сараптамалық комиссия 
мүшелерімен сұхбаттасу, алтыншы кезең 
офлайн түрде ұлттық комиссия мүшелерімен 
сұхбаттасу болды. Онда депутаттар, Президент 
әкімшілігінің мамандары мен Президенттік 
жастар кадрлық резерві жобасына жауапты 
мамандармен сұхбаттасу �тті. <рқайсысының 
жеке-жеке сауалына жауап бердік. Ең соңғы 
кезеңде отыз адамның ішінен Алматы қаласы 
бойынша үш адам Президенттік жастар 
кадрлық резервіне қабылдандық. Сол жылы 
26 қаңтарда Президенттік жастар кадрлық 
резервіне �ткенім туралы құттықтау хабарлама 
мен Президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен 
кездесуге шақырту алдым.

Жаңа жылдық мерекелік күндер �ткеннен 
кейін Нұр-Сұлтанда Ақорданың т�рінде 
Президентпен кездестік.

Jas qazaq: Бұл жоба сізге не берді? 
Болашаққа жоспарыңызбен б�ліссеңіз?

Ж.Айтжанов: Президентіміздің жастарға 
сенім артуын үлкен жауапкершілік деп 
санаймын. Біз кездесуде еліміздің болашағы 

жастардың қолында екеніне к�з жеткіздік. 
Bйткені Президенттік жастар кадрлық 
резервіне қабылданған әрбір жас елінің 
бүгіні мен болашағына бей-жай қарамай, 
ертеңіне үлес қосқысы келетін азаматтар 
екенін к�рсетті. Ел игілігі үшін қолдарынан 
келетінді аямайтындарын да айтты. Жобаға 
қатысу арқылы шыңдалдым, �мірлік жолым 
айқындалды. Кездесуден келгеннен кейін 
Алматы қаласынан �ткен үш үміткерді 
бұрынғы қала әкімі Бақытжан <бдірұлы 
қабылдап, жаңа қызметімізді к�рсетті. Сол 
күннен бастап Алматы қаласы мемлекеттік 
активтер басқармасында қызмет етіп келемін. 
Басты мақсатым – Алматы қаласын дамытуға 
�з үлесімді қосу. Біз жаңа кезеңге аяқ бастық. 
Қазір әлеуметтік желі бар, басқа да байланыс 

құралдары бар, халық пен мемлекеттік 
басқару саласының мамандарының арасында 
алшақтық жоқ. Кез келген мәселенің неден 
туындағаны мен оны шешу тетіктерін бірден 
табуға болады. Сондықтан мемлекеттік 
басқару саласын жаңа кезеңге к�теріп, 
жаңа мүмкіндіктерді қолдануды дұрыс деп 
санаймын. 

Jas qazaq: Жоба қатысушысы ретінде 
артыңыздан ерген жастарға не айтар едіңіз?

Ж.Айтжанов: Ең бастысы, жастарға айтарым, 
ізденуден, оқудан, жаңа нәрсені үйренуден 
бас тартпаңыздар. Қазір технологияның 
жаңарған заманы. <лем күнде �згеріп жатыр. 
Мен де елімнің дамыған озық елдің қатарынан 
к�рінгенді қалаймын. Елдің дамуы жастардың 
қолында. Ал жастарға тәжірибе мен білім 
керек. Бауыржан Момышұлының «Қиын сәтте 
тізгініңді босатпай, шапшаң да шебер қимылда» 
деген нақыл с�зін жадымда сақтап жүремін. Бұл 
с�здің мәні мен үшін білімің мен біліктілігің 
болуы керек дегенді білдіріп тұрғандай. 

Jas qazaq: <ңгімеңізге рахмет!

�ңгімелескен Мақпал НОҒАЙБАЕВА

Қоғамдық шаруаларды 
атқару мақсатында, 
қайырымдылық істермен 
айналысу бағытында құрылып 
жатқан қор көп. Әлеуметтің 
мәселесін шешуге 
қарлығаштың қанатымен 
су сепкендей үлес қосып 
жүрген солардың 
ішінде Алатау 
ауданы жастарының 
бастамасымен 
құрылған «Тау шаңырақ» 

қайырымдылық қоры да бар. Қор 
жетекшісі – ММА спортының шебері, 
Қазбек Әшім. Қайырымдылық істердің 
ұйтқысы болып жүрген азаматтан 
жастардың игілікті істері турасында 
сұхбаттасудың сәті түсті.

Jas qazaq: Қазбек, шаңырақтық жастардың 
бастамасымен құрылған қордың бағыт-бағдары 
турасында айтсаң. 

Қазбек �шім: Баршаға мәлім, 2020 жылдың 
к�ктемі күллі әлем үшін жайсыздығын 
ауырлатты. <лемде коронавирус індеті ауадай 
жайылып, жер жүзін уысына бүре түсті. 
Карантиндік шектеу, локдаун, пандемияның 
қысымы біздің еліміз үшін де оңай сынақ 
болған жоқ. Қысылтаяң шақта, к�пшілік 
к�шеге шығудан тартынған кезеңді атымтай-

жомарт азаматтар, 
кәсіпкерлер, елге 

белгілі жандар 
әлеуметтік аз қамтылған 

адамдарға, күнделікті 
нәпақасын тауып жүрген 

жұмысы тоқтаған қамк�ңіл 
жандарға қолдау к�рсетіп, 

демеу жасауды азаматтық ісіміз 
деп білдік. Пандемия уақытында, 

қатаң локдаун енгізіліп, қала 
да, дала да сілтідей тынған шақта 

Нұрым Тау сынды азаматтар халыққа, оның 
ішінде әлеуметтік тұрмысы т�мен отбасыларға 
азық-түлік жәшігін таратуды қолға алды. 
Ережесіз жекпе-жектен әлемнің бірнеше 
дүркін чемпионы, даңқты спортшы Ардақ 
Назаров бас болып, ерікті ретінде осы жұмысқа 

белсене араластық. Осы қайырымдылық іске 
араласқанда әр жәшікке азық-түлікті б�ліп 

салу ісін, жәшікті жинауға, таратуға қол 
к�мегімізді тигіздік. Сонда байқағанымыз, 

азық-түлік жәшігінің басым к�пшілігі 
қаланың солтүстік батыс жағында 
орын тепкен шағынаудандарында 

тұратын отбасыларға берілді. Сонда біз 
шаңырақтық жастар кәсіпкер ағаларға 

қол күшімізді ғана қосумен шектелмей, 
жастарды ұйымдастырып, қайырымдылық 

жұмыстарын атқаруға бел шешіп тәуекел еттік. 
Карантин кезінде Алатау ауданында тұратын 
әлеуметтік осал топ санатына енетін тұрғындарға 
к�мектесу мақсатында �зіміз қор ашып, 

жастарды 
жұмылдырдық. 

Үлкендердің 
бағыт-бағдар 

беруімен қорды 
тіркеуден �ткізіп, 

жұмысымызды 
жалғастырдық. 

Халықтан жиналған, 
жеке кәсіпкерлерден 

түскен қаражатты жұмсау 
арқылы азық-түлік тарату ісін 

жолға қойдық. Қыс мезгілінде 
бірнеше отбасыға к�мір түсірдік. Сырқаты 
бар жандардың ем-домына, дәрі-дәрмегіне, 
қалтамыз к�терсе, қажетті мүгедек арбасын да 
сатып әпердік. «Жетім к�рсең, жебей жүр» деп, 
балалар үйіндегі бүлдіршіндерді қуантып, түрлі 
іс-шаралар �ткіздік. 

Jas qazaq: Қайырымдылық қордың 
келешектегі жоба-жоспары қандай?

Қазбек �шім: Елімізде әлеуметтік 
мәселелердің оңтайлы шешілуіне, үйсіздерге 
баспана алып беруге, үй салатын жер телімін 

сатып алуға қол ұшын созып, себепкер болып 
жүрген жандардың қатарын толықтырсақ 
дейміз. Болашақта біздің қайырымдылық қор 
арқылы да баспанаға мұқтаж отбасылар тұрмыс 
қиыншылығынан құтылып, шаңырағының 
шырайы кірсе дейміз. Сол мақсатқа жету 
жолында жұмысымыз ілгері басып келеді. 
Білім беру ісінде ұлттық тәрбиені де шыңдау 
мақсатында оқушылар арасында білім сайысын, 
спорттық іс-шараларды ұйымдастыруды қолға 
алсақ дейміз. 

Jas qazaq: Қордан аса мұқтаж болмаса да 
ақша сұрайтын, дүние сұрайтындар болатын 
шығар? 

Қазбек �шім: «Адам аласы ішінде» болады 
ғой қашанда. Бір оқиға болды, к�мір тарату 
кезінде. Бізге к�мек сұрап к�мірге мұқтаж болып 
жазған адамдардың ішінде бір кісі к�ңілімізді 
қалдырды. Тізім бойынша жүк к�лігіне тиелген 
к�мірді мекенжай бойынша таратып барсақ, 
әлгі кісінің үйі орта шаруадан жоғары. Басында 

зәулім баспанасы бар екен, тұрмысы 
да тәп-тәуір. Сонда есігінің алдына 

апарып, к�мір түсірерде қатты 
�кіндік. Кейін азық-түлік 

таратуда, басқа да к�мек қолын 
созғанымызда әлгі адам тағы 

да мұқтаж есебінде хат 
жазды. 

Jas qazaq: Қалалық, 
аудандық әкімдікпен 

бірлесіп атқарған 
жұмыстар туралы 
айтсаңыз. 

Қазбек �шім: 
Тізе қосып атқарған, 

әлі де бірлесіп істейтін 
жұмысымыз к�п. Мешіттер, 

мектеп басшылығы, әкімдіктің 
әлеуметтік мәселелермен 

шұғылданатын басқармасымен 
бірлесіп жүзеге асырған іс-шаралар 

к�п. <сіресе, азық-түлік тарату ісінде 
біздің қорға �тініш жазушыларға 

қайырымдылық жәшігін тараттық.
Jas qazaq: Айт қоржыны жәшігі қалай 

таратылды, бұл үрдісті дәстүрге айналдыруды 
к�здеп отыр екенсіздер. 

Қазбек �шім: Алматы қаласындағы 
мешіттердің барлығына айт қоржыны сыйлық 
жәшігі б�лініп берілді. Ораза айт намазына 
жиналған жамағатқа таратылды. Діни мерекені 
ұлықтау мақсатында қолға алған игілікті 
бастамаға себепкер болған атымтай-жомарт 
ағаларымызға алғыс айтамыз. «Қуантсаң, 
баланы қуант» дейді, айт қоржыны жәшігі ораза 
намазға балаларын ертіп келген адамдарға 
алдымен таратылды. Одан кейін к�пшілікке 
берілді. Болашақта балаларымызды тек жаңа 
жылда аяз атадан ғана сыйлық күтпей, осындай 
атаулы күндер, мейрамдарда да сыйлық алып, 
қуантуды к�здеп отырмыз. Басқа да демеушілік 
жасап, мырзалығын к�рсетіп, қаржылай 
қолдайтын ағаларымыз к�птеп шықса, айт 
қоржыны, азық-түлік жәшігі сынды к�пшілікке 
бағытталған іс-шараларымыз да арта түседі.  

Сұхбаттасқан Қуаныш РАХМЕТ

Жантөре Жантөре АЙТЖАНОВАЙТЖАНОВ: : 

ЖОБАҒА ҚАТЫСУ ЖОБАҒА ҚАТЫСУ 
АРҚЫЛЫ ШЫҢДАЛДЫМАРҚЫЛЫ ШЫҢДАЛДЫМ

«Елімізде жоғары білікті 
және білімді жастардың 
саны артып келеді. Олардың 

көпшілігі уақыт өте келе еліміздің 
жаңа озық көшбасшыларының 
қатарын толықтырады. Менің 
бастамам бойынша құрылған 
Президенттік кадр резерві – 
осының айқын дәлелі. Жобаның 
келесі кезеңінде қоғам 
сұранысына бағытталған 
басшыларды іріктеуге ерекше 
мән береміз. Билікте отырған 
әрбір адам ең алдымен ұлттық 
мүддені басшылыққа алуы 
керек»

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ



ып 

Нұрым 
ішінде ә
азық-тү
Ережесі
дүркін ч
Назаро

белсе
арал

сал
к

т
ша

қол
жаст

жұмыс
Каранти
әлеумет
к�мекте

Ү
бағ

беруі
тіркеуд

жұмысы
жалғастыр

Халықта
жеке кәсіпкер

түскен қаражатт
арқылы азық-түл

да тәп-тәуір. 
апарып, к�

�кіндік. К
таратуда

созғаны
да мұ

жазд

а

Тіз
әлі д

жұмы
мектеп

әлеуметт
шұғылдана

бірлесіп жүз
к�п. <сіресе, 

әл
ада

нәпа
жұмыс

жандарғ
демеу жас

деп білдік. П
қатаң локдау

да, дала да сілт
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Байбота шал отырады 
балконда,

Қай пәтерде қалды 
екен деп жас күнім.

(Есенғали)

Б ірден басын ашып алайық, бұл әңгіме 
тіпті де балкон туралы емес. Бұл балкон – 
басқа балкон... Есенғали ағамыз кезінде 

осы бір ауыз �леңге сыйғызып, ұлт басындағы 
әлеуметтік кеселді айтты деп білеміз. Себебі, 
балконға қол жеткізу дегеніміз – Алматының 
қуыс-қуысында пәтерден-пәтерге к�шіп, әбден 
қажыған ақындардың тұрақты қоныс табуы, 
тіршілігінің түгелденуі, тұрмысының түзелуі... 
Ал сол балконда отырып, �ткен-кеткенді еске 
алып, емініп-емірену – к�ңілің бірленгенінің, 
жаның жайланғанының белгісі. Алатаудың 
етегіндегі арман қаланың толыққанды тұрғыны 
атанғаныңның бұлтартпас дәлелі.

Балкон... Баяғыда жалаңаяқ, жалаңт�с жас 
шайыр боп жүрген кезіңде саған к�лденең 
келімсекке дейін шекесінен қараса, енді сен 
биікте шылымыңды бұрқыратып тұрып, ары-
бері ағылған жұрттың т�бесінен 
қарайсың. Бұрын балконы бар үйге 
қолың жетпесе, қазір сол шаңырақтың 
иесісің, сені бұл құтханадан ешкім 
де оңайлықпен қуып шыға алмайды. 
«Барған жерің – балконтау, Ол да 
біздің к�рген тау!», – деп тоғызыншы 
қабаттан зеңгір к�кке к�з салып, 
«Жоғарыда жұлдыздардың съезі, Болып 
жатыр мен білсем», – деп Есенқұлдың 
�леңін шаттанып оқып, шіреніп, шырт 
түкіріп тұрасың. Міне, саған керек 
болса, балкон философиясы...

Тегінде, балконды жырламаған ақын 
кемде-кем. Қазақ поэзиясының алыбы 
Қадыр Мырза 2ли: 

«Айнала қызыл гүлден кілем т�сеп, 
Күтесің қонағыңды, келем десе... 
Біздердің жайлауымыз – балкон ғана, 
Ал саған бүкіл жайлау – �лең т�сек», – 

деп, балконға телінген тіршілігімізді ұлттық 
үрдіске бейімдеп жырлады. Қалада тұратын 
ақын Күләш Ахметова: 

«Қалайша қырда �скен боп түс к�рмейін, 
Қалайша оянғанда тістенбейін. 
Таңғы нұрға тапшы екен батыс балкон, 
Күннің нұры түседі түстен кейін», – деп 

даланың кеңдігін аңсады. Аңсағаның не, 
«Айтылмады әңгімем желге менің. 
Жапырағым жетпеді жерге менің. 
Жағадағы қайықтай балкондарда, 
Жалғыздықтан қалтырап, тербелемін», – 

деп торықты һәм жабықты. 6леңнен �рнек 
сала білетін Ертай Ашықбаев: 

«Біздің балкон жұлдыз жаққа жақындау, 
Жоқ, ол жақта еркек-ұрыс, қатын-дау. 
Тыныш. Тынық. Сондай жерге жіберген, 
Жұлдыздардың әкелері ақылды-ау», – деп 

арайлы Ақт�бедегі пәтерінің балконын да 
ептеп дәріптеп жіберді. Сұрапыл шайыр 
Светқали Нұржан болса, 

«Сол қалпында – сол терезе, сол балкон, 
Шаш тарап тұр перде артында қыпша бел. 
Менің қазір тұрпатыма балбал тең... 
Бара жатыр аяулыма ұқсап ол», – деп 

баяғы «халықтық балконды» – КазГУ-дің 
әйгілі сегізінші жатақханасының белтемірлі 
балконын тіліне тиек етті.

Балконды арқау етіп, жыр жазған �зге 
ақындар да аз емес. Бауыржан Қарағызұлы: 

«)з-�зіңе кектендің, 
Жүрек мұңын илейді. 
Балконыңда �ткен күн, 
Жылап тұрып, билейді», – деп жұртына жан 

сырын ақтарса, Жанаргүл Қадырова: 
«Анау ақ үйдің балконы бүгін қараңғы, 
Арманым менің сол үйде қалып барады», – деп 

�згеше к�ңіл-күй әуеніне беріледі.
Қазақ поэзиясын әрлеп-әспеттеген бедерлі 

балкон парасатты прозаны да еркін жайлады. 
Мысалы, «Біздің балкон жаққа жалқы мәрте 
жанарыңызды аударсаңыз, ештеңеңіз кетпес еді 
ғой. Бірақ к�з қиығыңызды да қимастан �тіп 
бара жаттыңыз. Мен балконның пердесінен 
сығалап, маңдайыңыздың сәл-пәл тершігеніне 
дейін байқадым», – деп кейіпкерінің аузына с�з 
салып қояды әншейінде балкон-салконыңмен 
шаруасы жоқ менің бекзат мінез Мархабат 
Байғұт к�кем «Сізді сүйген қыз едім…» деген 
әңгімесінде. Сондай-ақ бүгінгі белгілі ақын Мәди 
Қайыңбаевтың баяғы студент кезінде жатақханада 
т�менгі курс балаларымен бірге телевизор к�ріп 
отырып: «Міне, «Три богатыря» деген үй. Біздің 
декан осында тұрады. 2не, Қожакеев балконнан 
қарап тұр», – деп қалжыңдайтыны, сол сәтте ту 
сыртынан: «2й, Қайыңбаев, Қожакеев балконнан 

емес, желкеңнен қарап тұр!», – деген деканның 
әмірлі даусы шығатыны туралы әңгіме де бар 
екен ғой... Ой, балконым-ай, сені жырлап тауыса 
алармыз ба?!

Мұның бәрі – к�п қабатты үйдің балконы 
біздің �міріміздің айнымас атрибутына 
айналғанының дәлелі.

Биік үйдің балконын жырлаудан орыстың 
классик ақындары да қалыс қалған жоқ. Марина 
Цветаева: 

«Балкон. Сквозь соляные ливни, 
Смоль поцелуев злых. 
И ненависти неизбывной, 
Вздох: выдышаться в стих!», – деп толғанса, 

Самуил Маршак: 
«Стояло море над балконом, 
Над перекладиной перил, 
Сливаясь с бледным небосклоном, 
Что даль от нас загородил», – деп тебіренді. 

Ал Николай Асеев: «У меня на седьмом этаже, 
на балконе – зелёная ива. Если ветер, то тень 
от ветвей её ходит стеной; Это очень тревожно 
и очень вольнолюбиво – беспокойство природы, 
живущее рядом со мной!» – деп ақтарылса, 
Афанасий Фет: 

«На балконе золоченом, 
Ряд цветов кругом перил, 
Я любуюся балконом, 
И цветник мне пестрый мил», – деп ағынан 

жарылды.
Бірақ бүкіл орыс классиктері жабылып 

жырласа да, Байбота ағамның алтыншы 
қабаттағы бес б�лмелі пәтерінің берекелі 
балконының табиғатын дәл айшықтап бере 
алмайды. 6йткені бұл балконның орны б�лек.

Қазақтың к�рнекті ақыны Байбота 
Серікбайұлы Қошым-Ноғайдың болмыс-бітімі 
мен тұрмыс-тіршілігінің нәрі – оның үйіндегі 
жұмыс б�лмесі. Атақты Ли Куан Ю әлемге 

танытқан Сингапурды «қала – мемлекет», «астана 
– мемлекет», «арал – мемлекет» деп түрліше атай 
береміз ғой. Байбота ағамның осы кабинеті де 
бір емес, бірнеше міндет атқарады. Біріншіден, 
күнделікті жұмыс орны. Екіншіден, шеберлігін 
шыңдайтын шығармашылық лабораториясы. 
Үшіншіден, тұрақты әрі тағылымды кітапханасы. 
Т�ртіншіден, қатарлас қаламгерлермен 
кездесу орны. Бесіншіден, �зіне арнайы келген 
жас ақындармен сырласатын сұхбат алаңы. 

Алтыншыдан, немерелері 
атасын іздегенде қиналмай 
табатын қасиетті құтханасы. 
Осылай кете береді...

Мұндағы ең басты 
байлығы – �мір бойы жинаған 
кітаптары. Бұл шағын 
кітапхананы Байбота ағамның 
�зі ұлттық кітапханадан кем 
к�рмейді. Кабинетте әбден 
шырмалып, балкон мәселесін 
сәл ұмытыңқырап бара жатқан 
жоқпыз ба осы?! Тоқтай 
тұрыңыз, �зіміз де солай қарай 
жылжиын деп отырмыз қазір.

Міне, енді келдік. Байбота 
Қошым-Ноғайдың «ұлттық 
кітапханасы» арқылы балконға 
�тесіз. Бұл жерде де кітап 
дегенің жетіп артылады, яғни 
мұны Бәкеңнің берекелі 
кітапханасының «филиалы» 
десек те болар. Ілгеріде бір 
танымы терең ағамызды 
«Жанына оның жат емес, 
Ғылым мен БАҚ, медиа. 
Басы оның бас емес – 

Энциклопедия!», – деп кейіптегеніміз бар-ды. 
Байбота ағам да құдды сол. Кез-келген дерек-
дәйекті лезде қойны-қонышынан суырып 
алып бере қояды. Аса білімдар ағамыздың 
бүкіл �мірі осы кабинеттегі «негізгі кітапхана» 
мен балкондағы «филиалдың» арасында 
�теді. Кітапханада жұмыс істейді, филиалда 
тынығады. Оқиды. Ойланады. Тургеневті 
түрткілейді. Толстойды түгелдейді. «Соғыс және 
бейбітшілікті» қайта сүзіп шығады. Қысқасы, 
Байбота ағам балконда отырып, Андрей 
Болконскийдің тағдыры туралы толғанады. 
6леңдерін �реді, талайды таңдай қақтырған «Тіл 
ұшындағы тарих» секілді танымдық еңбектерін 
жазады... Бұдан соң бұл балконды қаладағы 
қисапсыз к�п балконның бірі ғана дей аламыз 
ба?! Жоқ!

Байботаның балконы – қазақ поэзиясына 
Есенғали Раушанов орнықтырған сәулетті символ 
болса, біздің дәуіріміздегі студенттер арасында 
ең кең тараған ұғымның бірі – «жетінші пойыз» 
еді. Кәдімгі Байбота ағам жырлайтын, Алматыдан 
Мәскеуге қатынайтын жетінші н�мірлі жүрдек 
пойыз. Алматыдан ытырынып шыққанда жетінші 
пойыз боп кетеді де, Мәскеуден шаршап-
шалдығып, ебіл-дебілі шығып, сегізінші пойыз 
боп қайтып келеді. Бір ғажабы, сонда да оны 
ешкім «сегізінші пойыз» деп атап к�рген емес. 
Жетінші пойыз. Болды! Сол жетінші пойыз күллі 
қазақ студентінің ары-бері қатынайтын тұрақты 
мініс к�лігі еді. Жетінші пойызбен сабағына 
келеді, ауылына аттанады, �зге қалаға қыдырады, 
тойға барады, тіпті келіншек алып қашады, т.б.

Біздің тым жас кезімізде Байбота ағам 
«Вокзалда» деген �лең жазды. Оны біз жаппай 
жаттадық. Осы �леңде 

«Жетiншi пойыз бiр жарым сағат кешiгедi!» – 
деп есiттiм. 

Секундқа дейiн тұрғанмын санап. 
Қалқам, сен неге кешiктiң?..» – деген жолдар 

бар еді. Бұл екі жолды зердеңнен �шіру мүмкін 
емес. Дәл осы қос �рімге бола пойызға мініп, жол 
шегуге құмартқан курстастарымызды да к�рдік. 
Шынында да, бұл �лең жүйткіген пойызды, 
д�ңгелектің дүрсілін к�з алдыңа елестететін. Тіпті 
ақынның �зі осы шумақтарды сарт-сұрт етіп 
рельс үстінде заулап келе жатқан вагондардың 
ырғағына әдейі үйлестіріп отырып �ргендей 
әсер қалдыратын. 6йткені мұнда бәрі бар еді. 
Арман да («Пойыздар қашан жетедi бiзге к�з жасы 
менен күлкiнi ап?..»), аңсар да («Самал да, шiркiн, 
күбiрлеп естi, рельстiң үнiн тыңдадым»), �кініш те 
(«...Күлдiм мен кiлең, жыладым кiлең, к�кiрегiмде 
күрсiн к�п»), күйініш те («Рельске тостым 
құлағымды мен: жатыр-ау ол да дүрсiлдеп!..») 
жеткілікті еді. Жалпы вокзал мен перронды 
жырлаған ақын к�п. Ілгеріде «Айқын» газетінде 
бірге жұмыс істеп жүрген кезімізде талантты 
ақын Танаг�з Толқынқызының «Ақындар мен 
вокзалдар» деген керемет мақала жазғаны есімде. 
Бұл енді �з алдына б�лек тақырып.

Байбота ағаның мынадай да бір �леңі бар:

Ақшамда ашқан Ақандай перiге сырын
оңаша қалсам,
Ай қадап желiге сұғын,

Алатау жақтан самалдың лебi келедi,
оның да қайталайтыны –
сенiң есiмiң...

Бұл шумақ Байбота ағаның іні-досы, 
қазақтың тағы бір талантты шайыры Шаһизада 
2бдікәрімовтің бір �леңін еске салады. Кезінде 
осыған орай, «6зiмiздiң Сырдарияның ай 
қараңғысы түгiлi, күн шақырайып тұрған 
сәскедегi сәтiн де сирек жырлайтын Шаһизада 
шайырдың «Түнгi Ыстықк�л» деген �леңi бар. 
Туған топырағындағы парасатты перизаттардан 
бойын аулақтау ұстайтын арқалы ақын ай нұрын 
т�гiп тұрған шақта, әйгiлi к�лге түсiп, қиялындағы 
қырғыз перiсiнiң қызымен бiрге шомылады. 
«Айдаладағы Ыстықк�лдiң пәтуасыз перiсiн 
�лгенше қуып неңiз бар едi, �зiмiздiң Бекторылар 
ел жақта да �рiп жүр емес пе?!» – деймiз. «2лде 
�зiңiз «)шер ме жүрек т�рiнен, Оянған осы жыр-
аңыз?! Ашына болған перiмен, Ақан серiден сұраңыз!» 
деп жырлаған әйгiлi жыр жүйрiгiнiң жолын 
жалғағыңыз келдi ме?» – деп тиiсемiз. Тiптi одан 
да тереңдеңкiреп, «Күйеу баласы перiнiң, Бажасы 
Ақан серiнiң», – деп қылжақтаймыз. Жоқ, ол 
бәрiбiр қайтпайды», – деп жазғанбыз.

Байбота ағам Шаһизада секілді әріге 
кетіңкіремей, перінің қызымен ақшамда ашылып 

с�йлескен Ақан серіні мысалға 
келтірумен ғана шектелгенге 
ұқсайды. Тұрсын жеңешемнің к�зін 
бақырайтып қойып, жеті түнде жер 
түбіндегі Ыстықк�лде перінің қызы 
Бекторымен бірге шомылып жүрген 
Шәкеңнің ерен «ерлігі» �зімен 
кетсін...

Мұның бәрі қалжың, 
әрине. Тегінде осы екі ағамның 
сыйластығы керемет. Шаһизада 
ақын оған деген құрметін былайша 
түйіндеген: «Басымды Байбота 

ағам бағалаған, Қазақтың таңғажайып 
ақыны деп». Екеуінің ұқсастығы да к�п, 
ұқсамайтын жақтары одан да к�п... 
Мысалы, Байбота ақын балконда біраз 
уақыт, тіпті күн ұзаққа байыз тауып отыра 
алады, ал Шаһизада шайыр балкон түгілі 
Балқантауға байлап қойсаң да, бір минут 
тұрақтамайды...

Балкон демекші, біраз жыл бұрынғы 
тағы бір жолжазбамызда былай деп 
жазыппыз: «Аланияның т�рiндеміз. 
Тереземiз теңiз беткейге қараған. 
Айналаның к�рiнiсi ғажап! Сәл әрiректе 
толқыны таудай Жерорта теңiзi жер 
дүниенi алып, керiлiп жатыр. Соның 
бәрi к�ңiлiн к�тердi ме, Шаһизада ақын 
балконға шығып, сонау Алатаудың 
б�ктерiндегi Байботаға телефон шалды: 
«Анау баяғы «Тұңғыш кiтап» сериясымен 
шыққан алғашқы жинаққа �леңдерi 
енген Мұқаев деген ақын бар едi ғой. 
Соның аты кiм едi �зi?». Байбота асықпай 
тыңдап, аспай-саспай жауап бередi: 
«Т�леген ғой ол. 2лдеқашан �мiрден 
�тiп кеткен». Шыдамсыз Шаһизада мен 
байсалды Байботаның еларалық диалогы 
ұзаққа созылды.

2дебиеттiң әңгiмесi түркi дүниесiнiң 
қос мемлекетiн тербетiп тұр. Сырттай 
қызыға қараймын. Байбота ағам да бiздiң 
Шәкең құсап балконда с�йлесiп отыр ма 
екен?!».

Осылайша �зіміз ерекше қадірлейтін екі 
ағамыздың суретін с�збен салыппыз. Сонда 

аңғартқанымыздай, Байбота ағамыз �те зерделі, 
аса ұқыпты, ерекше ұғымтал әрі сондай ұстамды. 
Ол кісімен жарты сағаттай әңгімелескеннің әсері 
ме, әншейінде қолды-аяққа тұрмайтын Шаһизада 
ағамның да аяқ астынан айрықша бір сабырлы 
кейіпке түскені... Алайда артық-кемі жоқ бір-ақ 
сағат шыдады. Аюдай ақырып, жолбарыстай жалы 
күдірейіп шыға келді ғой сосын...

Біздің буын бала кезінен қадір тұтқан Байбота 
ағамның бейнесі кейінгі ақын інілерінің де 
бірқатар �лең-жырларына �зек болды. Бір кезде 
Светқали Нұржанның Кеңсайдағы Мұқағали 
қабіріне тағзым етіп кеп:

Сұрар ол менен: 
«Туды, – деп, – қай бота дарын?»,
Fбубәкірін айтар ем, Байботаларын, –

деп күңіренгенін айтсақ та жетер... Бәріміз 
де Байбота ақынға қарап бой түзейміз. Қара 
�леңін құрметтейміз, алтын басын ардақтаймыз, 
сырының сапасын, жырының бағасын білеміз. 
Атақты ақын, абыройлы азамат, абзал аға...

Енді Байбота ағамның уақыт тынысы туралы 
тағы бір �леңіне кезек берейік.

Жыртылды беттер күнтiзбедегi,
Ғұмыры бiтiп бiр күнгi.
Жыртылды Айдың iлкi iз, бедерi,
С�зжұмбақтар да жыртылды.
Жыртылды жұмыс күндерi талай,
Жыртылды сенбi, жексенбi.
Асықтық тағы iлгерi қарай,
Ертеңге бiр дем жетсе ендi!..
Жыртылды күндер жылымық, тымық,
Айналды «ертең» «бүгiнге».
Бiр ғана тәулiк iлiнiп тұрып,
Жыртылды туған күнiм де...

Иә, жыртылған тек �зіңіз жазғандай, 
күнтізбедегі туған күніңіз ғана. Ал жыл сайын 
келетін нағыз туған күніңіз жыртылмайды, қайта 
жаңара, жаңғыра түседі. Оның үстіне, баяғы 
жыртылатын күнтізбелер әлдеқашан жоғалған. 
Ал жыртылсақ, ағамыз бұл туған күніне де 
аман-есен жетті деп қуанғаннан жыртылатын 
шығармыз. Деніңіз сау болсын, жүрегіңізді 
сақтаңыз. Балконыңызда к�п отыра бермей, 
«Жүрегіме стенді, Қойдырам деп тістенді. Таңғы 
ас ішіп Аралдан, Қармақшыдан түстенді», – деген 
�лең жолына �зек болып, үнемі жол үстінде 
жортып жүретін Шаһизада шайыр секілді к�бірек 
қимылдап тұрғаныңыз да дұрыс-ау...

Балконнан бастаған әңгімемізді балконмен 
аяқтайық. Дүбірлі дүниені дүрмекке салған 
пандемияның кезінде мынадай анекдот шықты. 
Бірде әйелі күйеуіне телефон шалыпты: «2й, сен 
қайда жүрсің?». «Қайда болушы еді? Үйдемін. 
Балконда жүрмін де...». «Болды, қаңғыра бермей, 
кір үйге!». Бұл – балкон ж�нінде мәлімет беру үшін 
оқырман үшін айтылған, сізге еш қатысы жоқ әзіл. 
Сіз онсыз да құт-мекеніңіздің алтын діңгегісіз! 
Шаңырағыңыз шаттықтан арылмасын! Немере-
ш�берелеріңіздің үні алысқа жетсін! 6мірдегі және 
�леңдегі сапарыңыз ұзаққа созылсын!

Балконыңыз берік болсын, Байбота аға!

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

БАЙБОТА АҒАМНЫҢ БАЙБОТА АҒАМНЫҢ 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ
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2008 жылы Алматы Халық 
шаруашылығы институтын 
біраз уақыт басқарған, содан 
соң өмірінің ақырғы күніне 
дейін ғылыммен айналысқан 
академик Нұрғали Мамыров 
аға туралы «Мына ғажап 
өмірде...» атты сыр-сұхбат 
роман жазып едім. Кітап ол 

кісінің көңілінен шықты. Алайда «Бұл мен 
өмірден өткенде ғана жарық көреді» 
деп еді. Нұраға өткен жылы тосыннан 
қармаған тәжтажалдың құрбаны болды. 
Моншақ жеңгеміз ағамыздың аманаты 
бойынша кітапты шығаруды қолға алған 
екен. Жеңгеміздің өтінішімен ол кісінің 
2008 жылдан кейінгі бастан кешкен 
оқиғаларын ойыма арқау етіп, сыр-
сұхбат романымды қайта қарап шығып, 
үзіндісін ағаның өзі де қызығып оқитын 
Jas qazaq газетіне ұсынғанды қолай 
көрдім.

Автор: Нұраға, �зіңіз талайлардың жақсы 
с�зін естідіңіз. Атақтылармен араластыңыз. 
Солардың ішінде қарапайымы да, тік мінездісі 
де, тәкаппарсығандары да барын білдіңіз. 
Адамды к�ркейтетін әуелі к�ркем мінезі. Ер 
Баукең – Бауыржан Момышұлы атамыз: «#р 
адамның мінезі – астындағы тұлпары. Соның 
ағынымен адамдар �мірден зымырап �тіп 
жатады» дейді. 

Академик: Жайдары, жұмсақ адамның 
жүзінен нұр тамып тұрады ғой. Ондай 
кісілермен тіл табысу да оңай, тірлік кешу 
де жеңіл. Ондайлар сыпайы с�зі, жылы 
жымиысымен-ақ айнала-т�ңірегін �зіне үйіріп 
алады. Бәлкім, осындайдан кейін аталарымыз 
«#ркім қылығынан табар, пейілінен жазар» 
деген шығар.

«Адам – бұл �мірге қонақ» дейміз. Бұл 
с�збен, меніңше, келісуге де, келіспеуге де 
болады. Келісетінім, адам �мірге келеді, кетеді. 
Шынында да, қонақ сияқты. Келіспейтінім, егер 
ол қонақ болса, �зін қонақ сияқты �те сыпайы, 
мәдениетті, сүйкімді ұстамай ма?! Айналаңызға 
қараңызшы, к�ретініңіз ұрыс-керіс, зорлық-
зомбылық, талан-тараж, шашып-т�гу, настық 
пен бейбастық... Осындай қонақ бола ма?!» 
деп жазыпты �зім �леңдеріндегі �ткірлікті, 
мақалаларындағы турашылдықты ұнататын 
ақын Темірхан Медетбек. Мен Темірхан 
замандасымның осы айтқандарымен келісемін. 
Сондықтан:

Адам болып келген соң,
Адам болып �лмек ж�н! – деймін, айтар 

ойымды аталарымыз қалдырған мәйекті с�збен 
түйіндеп.

Алланың берген азды-к�пті �мірін жасап 
келеміз. Сол �мірімнің жиырма жылы сәбилік 
сәттеріме, балалық балдәуреніме, мектептегі 
к�ңілді күндеріме, содан соң арман қуып 
алашапқын болған сезімшіл шағыма арналды 
десем, қалған б�лігі жақсы-жаманның бәрін 
айырған, артымда айшықты із қалдыруға 
ұмтылған мағыналы ғұмырым екен. Елу жыл 
– үлкен �мір белесі. Осы уақытта халқымыз 
қадірлейтін қаншама азаматтармен, ағалармен 
сырлас, сыйлас болдым. Олардың жан 
сарайымды жарқырататын жақсы с�здеріне 
ұйыдым. Ой түйдім, �рем �сті. Араларында жасы 
үлкендері де, жасы кішілері де кездеседі. Мәселе 
жаста емес, адами болмыс-бітімінде екен. Содан 
ұққаным: 

Үлкенді сен сыйласаң,
Кіші сені сыйлайды.
Кіші сені сыйласа,
Кісі сені сыйлайды, – екен.
#рине, �мірімнің бір үзігін қамтитын 

тағылым кітабында олардың бәріне арнайы 
тоқталу мүмкін де емес. #ркім-әркімдер 
ж�ніндегі жылы лебізді айтып жүру де 
жақсылықтың бір нышаны. 2зімнің к�ңілімді 
қозғаған арлы азаматтар туралы, реті келсе, 
алда тағы да жазармын, жақсы ойымды 
арнармын. #зірге айналып �те алмай, ағалық 
лебізімді білдіре кетсем дейтін ізімнен ілескен 
інілерім бар. Солардың бірі алпыс жасына 
жетпей, тура бір ай қалғанда арамыздан кеткен 
белгілі драматург, жазушы Баққожа Мұқай. 
Мемлекеттік сыйлық екінің біріне бұйыра 
бермейді. Баққожа інім еліміздің осындай ең 
мәртебелі сыйлығына ие болған қаламгер, 
қайраткер.

Ақылдыға с�з айтсаң,
Аз ойланып біледі. 
Ақылсызға с�з айтсаң, 
Тыңдайды да күледі.
Адамдар үлкен-кіші болса да бәрібір, с�здері 

үйлеспей �здері үйлеспейді. Қозғайтын ойлары, 
айтатын әңгімелері жараспаған кісілер бір-бірін 
іздемейді. 2йткені �мірге деген к�зқарастары 
б�лек, ел-жұрт, айналада боп жатқан 
құбылыстар тұрғысында түрліше ойлайды. 
Ортақ әңгіме болмаған соң, тіпті бір үйде туып-
�скен бауырлардың �зі басқаша тірлік кешеді. 
Осы реттен алғанда, Баққожа – менің рухани 
туысым, қимас досым секілді еді.

Мен Баққожамен кейінгі жиырма жылда 
ағалы-інілі болып, дос, туыс болып, әп-
әжептәуір араластым. Тәңіртаудың т�ңірегінде 
туған ағайындар жинала қалса, жиын-тойлар 
�ткізсе, солардың бәрінде дастарқандас боп 
жүрдік. Сондай бір басқосудың бірінде... 

иә-иә, бірінде деп қылмыс жасағандай, 
соны жасырғандай болмай, ашығын айтсам: 
Алматыдағы Алмалы ауданының әкімі Тұрарбек 
Асанов «ағаларым мен інілерімді жинап шай 
берейінші» деп, хабарласты. «Кімдер бар?» деп 
сұрап едім, �зім жақсы білетін біраз кісілердің 
аттарын атады. #лгілердің арасында Баққожа 
жоқ. 

– Баққожаны қоспапсың ғой, – дедім.
– Аға, шынын айтқанда, мен ол азаматпен 

бұрын-соңды араласа қоймаған екенмін. Енді 
танымағаннан кейін араларыңызға қосуға 
ыңғайсыздандым, – деді. 

– Ойбай, к�кем-ау, мына дастарқаның 
бәрінің басын қоссам деген ізгі ойға арналып 
жайылып отыр емес пе? Бұрын білмесең, 
бұдан кейін жақсы білесің. Танымасаң – 
танысасың. Адам мен адамды таныстыратын 
да, табыстыратын да дәм ғой. Ортақ дәмнің 
үстінде орайлы, ойлы әңгімелер айтылады. Ел 
сыйлайтын Баққожамен танысып-білісу арқылы 
қабырғаңды кеңейтесің. С�йт, танысу үшін оны 
да осы топтан қалдырма, – дедім.

«Жасы кіші інінің ақылы артса, аға тұт» 
деген, жасы кіші демей, ж�н-жосық білетін 
қасиетіне байланысты қадірлеп, жақын 
тартып жүрген Баққожа сол басқосудан кейін 
Тұрарбекпен тонның ішкі бауындай араласып, 
біте қайнасып кетті.

Біз білетін Баққожа к�п с�йлемейтін, к�п 
тыңдайтын. Ілуде бір с�з ала қалса, айтар 
ойының арасында 
дәм-татуы мол 
болатын. Айтқан 
ойлары к�кейге қона 
кететін. Не десе 
де шын ниетімен 
беріліп с�йлеп, 
ақиқатын айтатын. 
Істе де солай еді. 
Бүкпесіз �мір сүрді, 
бірс�зді болды. Мені 
баураған да оның 
осы қасиеті.

«Ұлтының рухани 
баюына үлес қосқан 
қаламгер – нағыз 
бақытты адам» деп 
жазыпты, «Жас 
Алаш» газетінің осы 
жылғы 15 сәуір күнгі 
жарық к�рген «2мірі 
заяларға араша 
түскен қаламгер» 
деген к�лемді 
мақаласында Батық 
Мәжитұлы. «Жаңбыр 
жауып тұр», «2мір 
арнасы», «Мазасыз 
маусым», «Дүние 
кезек», «2мірзая», 

«Жалғыз жаяу» секілді 
үлкенді-кішілі шығармалары арқылы қалың 
оқырманның шынайы сүйіспеншілігіне 
б�ленген жазушы Баққожа Мұқайдың қай 
дүниесі де шырайлы шындықты арқау етіп 
жазылатын. Ол оқиғаны ойдан саумай, �мірдің 
�зінен ойып-ойып алатын.

2з басым Баққожаның жазғандарын оқи 
отырып, �зін к�ргендей, ойларын ұққандай 
боламын. 2йткені оның кейіпкерлері �зі сияқты 
ақ-адал боп келеді.

«Баққожа кейіпкерлеріне тән ортақ бір 
мінез бар. Ол – қайсарлық, – деп жазыпты 
әлгі мақалада автор. – Заманның ығына қарай 
жығылып, бас шұлғи бермейді. 2зінің к�зқарасы 
мен ойын бетіңізге тік қарап тұрып, жүзін 
т�мен салмай айта алады. 2йткені олар һас 
шындыққа ғана сүйеніп тұрғанын жақсы біледі. 
Ішкі біліктілігінің қауқары соған жететінін 
түсінеді. Ал ақиқаттың жолы қашан да жіңішке, 
қашан да ауыр. Тіпті бас кететін тағдырдың тап 
болуы да мүмкін ғой. Ал олар бастан осыған 
дайындалғандай, ышқына �рмелеп, тек ілгері 
қарай жылжиды. Оның суреттерін «Жалғыз 
жаяудан» да, «2мірзаядан» да �те анық к�ресің, 
молынан жолықтырасың».

Қалай, Талғат, үзінді ұзақ боп, жалықтырып 
алған жоқпын ба? 

Автор: Жоқ, аға, қайта айтылуы тиісті, бүгінгі 
біздің алдамшы �мірімізде менмін деп кеуде 
керіп жүрген талайлардың бойынан табылуға 
тиіс мінез, қасиеттерді әдейі теріп, түртіп 
алғандай оқып жатырсыз. 

Академик: Ендеше, Баққожа бауырымның 
к�зі тірісінде оқи алмаған, ести алмаған жылы 
с�зі ғой, к�псінбесең, ары қарай тағы да оқиын. 

Автор: Оқыңыз, аға, оқыңыз. 
Академик: Оқысам, Батық Баққожа 

шығармашылығы туралы қаламын былайша 
к�сіле сілтейді:

«Ел ерге қарайды» дегендей, қара қазақ 
оқыған-тоқыған азаматтарына сенеді. Соларға 
үміт артып, жақсылық күтеді. Олар алған 
білімдерін ұлтының �сіп-жетілуіне жұмсайды 
деп риясыз сенеді. Лебіздеріне ден қояды. 
Ауыздарына құлақтарын тосып тыңдайды. 
Жүріс-тұрыстарынан �неге, тәлімнің нәрін 
іздеп үміттенеді. Бұл – тіршілік заңы. Адал ұл 
халық алдындағы қарызы мен парызын адал 
орындауға тиіс. Егер сондай үміттер ақталмаса, 
не болғаны? Жанды қинайтын да сол гәп.

Қара бастың қамын күйттеуге 
машықтанғандар қулық пен арамдықтан 
жиіркенбейді екен. #сіресе, оқығандардың 
қараулығы қоғамға �те зиянды. Себебі ондайлар 
жас ұрпақтың құлқын бұзады. Оп-оңай 
атақ алып, мәстек мініп-ақ тұлпар тұратын 

тұғырға шығуға болады екен деп иланады. 
Басқаны иландырады. Осы жерден бастап 
маңдай терлетудің харекетінен адаланып, 
маңайындағыны алдайтын пысықайлыққа 
дағдыланады. Арам ш�птей қаптап, 
шырмауықтай сабақтасатыны бар мұндай 
құбылыс қауіпті құбылыс еді. Олар «тоят күнін» 
�ткізіп ар таптауды мақтаныш етіп, кеңк-кеңк 
күліп ышқырын к�тереді. Міне, Баққожа 
жазушының қаламын қару етіп майдандасатыны 
парасатсыздықтың осындай аяр пенделері».

Баққожа «Қош бол, менің ертегім» пьесасы 
мен «Аққу сазы» кітабы үшін Қазақстан Ленин 
комсомолы сыйлығын иеленсе, «2мірзая» 
романы үшін 2000 жылы Мемлекеттік сыйлықты 
еншіледі. Мұның бәрі қаламын қасиетті қару 
еткен авторды арқаландыру мақсатымен 
мемлекет тарапынан жасалған ықылас десек, 
шынайы әділ бағасын беретін – сүйікті 
оқырмандары. Баққожа осы жағынан алғанда, 
олжалы жазушы! 

Автор: «Ел қамын жеген ерлердің 
С�з білген жанда қақы бар», – дейді Ығылман 

Ш�реков.
Баққожа ұзақ жыл және қиын жағдайда 

«Парасат» журналын шығарды, бас редакторы 
болды. Елдің с�зін с�йледі. Халықтың қамын 
жеп, шынайы ойын, негізінен қаламгер 
қауымы айта алады. Ал әкімқаралар қашан да 
биліктің дегеніне жығылады, с�зін с�йлейді. 
Сондықтан да қарапайым жұртшылықтың 

ақын-жазушыларға, 
журналистерге деген 
құрметі зор. Оларға 
сенеді, сыйлайды. 
Қарапайым халықтың 
ойын именшектемей 
айта алатын Баққожадай 
қаламы қарымды 

азаматтың 
ақсақалдыққа 
қадам басар жаста үзілгені кім-кімді де қинады. 
Мәңгілік мекеніне аттандырар алдындағы 
қоштасуға қарақұрым халық жиналды. Қимас 
с�здерін арнағандар қатары да к�п болды. Бәрі 
де: «#лі де жазарың жетерлік еді ғой, Баққожа! 
Қайда асықтың?» – деп шын жоқтады....

«Қаламгердің к�п с�зі бүгінгілерге емес, 
келер ұрпаққа қызмет етеді», – депті белгілі 
публицист Сабыржан Шүкірұлы.

Ендеше Баққожа Мұқай сынды жазушының 
с�зі �лмейді. Қалдырған шығармалары 
оқырмандарымен бірге жасай береді. 

Академик: 2ткенде газеттердің бірінен #біш 
Кекілбайдың үзік ойларын оқып отырып, 
арасынан: «...к�шедегі к�зіңе оттай басылар 
тұрғыластардан г�рі, К�кт�бенің басында к�зіңе 
оттай басылар құлпытастар к�бейіп барады» 
деген с�зін оқып, апырай, қалай дәл айтқан 
деп мұңға баттым. Қоғамдағы күрт �згеріс, бір 
жүйеден екінші жүйеге к�шу кім-кімге де �те 
ауыр соққы болды. #сіресе, бәрін жүрекпен 
қабылдайтын қаламгерлерге қатты әсер етті. Он-
он бес жылдың әлетінде талайынан к�з жазып 
қалдық. К�бі жастай, шығармашылық қуаттары 
толысып, т�пеп жыр т�гетін, бұрқыратып 
роман, повестер жазатын жастарында бірінен 
кейін бірі кетті... 

Автор: Мәңгілікке к�шкендердің алды 
Сағат #шімбаев болды ма деймін мен... 
Тәуелсіздігімізді жариялағаннан кейінгі 
кездерді айтамын. Осы күнге бәрімізден де 
қатты асыққан Сағат еді. Қайткенде қазақ қазақ 
болады, �з елінің, �з жерінің иесі болады деп 
шыбын жаны шырқырап, шыжғырылып жүрді 
ғой...

Елмен бірге болды, к�пшіліктің ортасында 
жүрді. Халықтың сырын айтты, жартысын 
жыртты. Ойы озық, намысы зор азаматтармен 
жүздесті. Миллиондар к�ретін телехабарлар 
арқылы жүздестірді. Елдің санасына сәуле 
шашып, үздіксіз ой қозғады, бәрімізді 
ойлантумен, оятумен болды ғой Сағат.

«Тәкаппарлықты жек к�ремін, 
кішіпейілділікті ұнатамын. Тәкаппар 
табанының астындағыны к�рмейді, кішіпейіл 
кісі алысты к�реді», – депті Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбарымыз �з хадистерінде. Сағат 
#шімбаев бізге к�рінбейтін к�кжиектің арғы 
жағына қыран к�зін қадады. #ңгімесін, айтпақ, 
ақтарылмақ ойларын осы тұрғыда �рбітті. 
Жұртшылық әрбір хабарын қызыға, ынтыға 
қараған «Қарыз бен парызы» – соның жемісі.

Сағат ақжарқын, ермінезді, елімшіл, 
жерімшіл азамат болатын. Жүрегі тек қана 
ұлтым, қазағым деп соқты. Ендігі айтар 

әңгімемді осы қасиетіне қатысты �рбіткім келіп 
тұр.

Ол Қазақ теледидарында үлкен қызметте 
жүрді. Қызмет орны қан-қасап оқиға, қарулы 
әскер мен жалаңаш қол қазақ жастарының 
шайқасы күндіз-түні жалғасқан сол кездегі 
Брежнев атындағы алаңның үстінде еді. 
Бәрін к�зімен к�рді. Содан шыдай алмай 
аласұрыпты. Одан да зорлар қайран қыла алмай 
дал болғанда, бұл не істесін?! Ана қызметте 
отырған үлкендерге, мына қызметтің тұтқасын 
ұстаған к�келеріне барады. Бұл ертең керек 
болады, келешек ұрпаққа қажет болады деп, 
басын қауіп-қатерге байлап, сенімді деген 
телеоператордың бірін алаңдағы қанды 
қақтығысты түсіруге жібереді. Артынан сол 
үшін басы бітпес дауға қалады. #лдебір жеңіл 
ауыз «үш әріптің» кісілеріне жырпыштанып 
жеткізіп қойса керек, соңынан шам алып 
түседі. Шынында, телетаспадағы жазулар баға 
жетпес к�ріністер еді. Қанша қыспаққа алып 
айттырғысы келсе де, Сағат сырын ашпай 
қояды. Міне, осының �зі-ақ оның ұлтқа деген 
жүрегінің соншалықты таза, сырға тастай берік 
екенін к�рсетпей ме?!

Ол – ол ма, к�теріліс қанға боялып басылған 
соң, алаңда атой салған жастардың ізіне 
түсу күшейді. Алматының бүкіл жоғары оқу 
орындары тергеушілер мен тексерушілердің 
қона жатып тіміскілейтін, тергейтін орнына 
айналды. Бір-ақ күнде үрпиісіп қалдық. Ешкім 

ештеңе дей алмайды, 
сенімсіздік жайлады. 
Сондай үрей мен 
қорқыныш бойды 
билеген күндердің 
бірінде әдейілеп іздеп 
келіпті.

– Аға, қазаққа 
қиын күн туды. 
#сіресе, жастарға 
жаман болып тұр. 
Жазықсыз жазалау 
күшейді. Сіз 
басқаратын институтта 
да дәл солай боп 
жатқан шығар, аға, 
– деді біреу жазып 
алады-ау, сезіктенеді-
ау деп іркілместен.

Қараңызшы, 
қандай кез! Ел қара 
басын қорғаштаумен 

әлек боп жүрсе, Сағат �зі жақсы білетін оқу 
орны басшыларына тікелей барып, жастарға 
ара түсумен жүрді. Қайтсек қыз-жігіттерге 
шапағатымыз тиеді, қалай қылсақ оқудан 
қуылудан, жұмыстан шығарылудан, жазықсыз 
жапа шегіп, сотталудан аман алып қаламыз 
деп, ұйқыны да, күлкіні де ұмытты. Сонда 
�зі сыздап ауырған жүрегін қайта-қайта 

алақанымен сипалап жүрді... 2йткені сол кездегі 
билік тізгінін ұстағандар оның �зін де кінәлап, 
жасаған жақсы дүниелері үшін қызметтен 
босатамыз деп, әңгіртаяқ ойнатты. Аттестация 
дегенді алға тартып, мың қаралы кісі жұмыс 
істейтін ұжымның талқысына салды. Абырой 
болғанда, ел бетті басып бай балам салмай, ара 
түсті. Мұндай жағдай к�ңілдерін к�ншітпеген 
колбиншіл билік оның ісін секретариатта 
қарағысы келді. Қалайда қууды ойлады. Осы 
кезде тағы да Сағатты шығармашылық ұжымы 
қорғап қалды.

Сонда олар Сағатқа не үшін шүйілді? #рине, 
«Қарыз бен парызы», ұйымдастырған «Айтыс» 
хабарлары, одан басқа да қазақ рухын оятатын 
бағдарламалары үшін қайткенде де жазықты 
етуді ойлады. Жандайшаптардың пікірінше, иісі 
қазақ қызығып тамашалайтын мұндай хабарлар 
жастарды ұлтшылдыққа үйреткен. #рине, содан 
кейін соңына шам алып түседі... 

Академик: Иә, солай еді, расында. Біздің 
Сағат алашшыл ағаларымен үндес, пікірлес 
еді. Солардың еңбектерінен мол хабары 
болғандықтан да қазақ рухының шынайы 
жоқшысы бола білді.

«Намыс – адам жанының қайрағы. Кімнің 
ұлттық намысы күшті болса, соның �ресі биік, 
�рісі кең» – дейді майдангер-жазушы #зілхан 
Нұршайықов. Ұлты үшін, ұлтының келешегі 
үшін жалындап ғұмыр кешкен Сағат #шімбаев 
барша қазақтың мақтанышына айналған 
қайраткер тұлға болатын.

Қазіргі уақыт – Сағат секілді ұлттың 
намысын жанитын, ерлік істерге жігерлендіретін 
отты с�з иелерінің уақыты. Осы күндер үшін 
күресіп, түбі соған жетеміз деп бар үміті мен 
сенімін арнаған, күш-қайратын сарқа қызмет 
еткен аяулы азаматтың ғұмырының келте 
болғаны аянышты...

Кезінде қадіріне жеттік пе, жетпедік пе 
дейсің. Есіңе еріксіз Сағаттың �зі құрмет 
тұтқан малкар ақыны, КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының иегері Қайсын Құлиевтің мына бір 
�леңі түседі:

Батады күнің, шығады күнің оралып, 
Жатады жерің, нұрына күннің оранып.
Кетеді түнің, келеді күнің оралып,
Ал адам кетсе келмейді қайтып,
Ол – анық!
#рине, �мір заңының солай болатыны 

�кінішті!.. 
Бірақ бұл кім-кімді де ойландыратын 

�кініш...

Талғат АЙТБАЙҰЛЫ

І н і л е р і м  – І н і л е р і м  – 
І р і л е р і мІ р і л е р і м
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Газет Қазақстанның барлық аймақтарында таралады, 
сондай-ақ «AirAstana» əуежолының ұшақтарында бар.

Jas qazaq газеті «Караван», «Хорошие новости плюс» жəне KOK TENGRI дүңгіршіктерінде сатылады 

Фашистер «түнгі тажал» атап кеткен Хиуаз 
Доспанова – сұрапыл соғыс жылдарында әскери 
ұшақпен жауға қырғидай тиіп, Отан үшін от кешкен 

ержүрек, қайсар қыздардың бірі.

ХИУАЗ ДОСПАНОВАНЫҢ ТУҒАНЫНА 100 ЖЫЛ

Ол бір сұхбатында 
/зінің қалай 
ұшқыш болғаны 
туралы былай деп 
әңгімелеп еді: «Мен 
мектепте комсомол 
ұйымында 

қоғамдық 
жұмыстарға 

белсене араластым. 
Қаламызда ұшқыштар 

дайындайтын курс 
ашылған болатын. Соған 

оқушылар іздеп келгенде, ешкім жазыла 
қоймады. Орнымнан атып тұрып, «мені 
жазыңыздар» дедім. Содан кейін біртіндеп 
басқалар да жазыла бастады. С/йтіп ойда-
жоқта осы мамандықты игеруге тура келді».

Соғыс басталғанда Отан алдындағы 
борышын /теуге бел буған жауынгер қыздар 
Саратов қаласының әскери әуе училищесіне 
жіберіледі. Мұнда штурмандар даярлайтын 
арнайы курсты аяқтап, 1942 жылдың 
к/ктемінде тұңғыш рет құрылған, жау 
шебін түн жамылып бомбалайтын әйелдер 
авиаполкінің құрамында майданға аттанады.

Хиуаз Доспанова қызмет еткен полк 
Солтүстік Кавказ, Кубань, Қырым, Украина, 
Белоруссия, Польша, Германия аспанындағы 
шайқастарға қатысқан. Қазақ қызы қан 

майданда 300-ден аса 
жауынгерлік операция 
орындап, аса маңызды 
жау шебін талқандайды. 
Түн қараңғысында жауға 
қырғидай тиген Хиуаз 
Доспанова соғыс кезінде 
ұшақтан 14 рет құлаған. 
Т/рт мәрте ауыр жарақат 
алса да, емделген соң ұрыс 
даласына қайта оралып 
отырған. 

2004 жылы Хиуаз 
Доспановаға еліміздегі ең 
жоғары марапат – «Халық қаһарманы» атағы 
беріліп, «Алтын жұлдыз» белгісі тапсырылды. 
Бұл кезде апамыз 82 жаста еді. Ұлы Отан 
соғысында айрықша ерлік к/рсеткен ұшқыш 
қызды халқы осы сәттен кейін ғана жақынырақ 
тани бастады.

Қазір қазақтың ұшқыш қызы туралы 
білмейтіндер кемде-кем. Uсіресе, 9 мамыр 
– Ұлы Жеңіс күндерінде еске алып, ерекше 
құрмет к/рсетіледі. Биыл, міне, Алматыдағы 
Мемлекеттік орталық музейде Халық 
қаһарманы, аты аңызға айналған ұшқыш Хиуаз 
Доспанованың туғанына 100 жыл толуына 
орай «Есімі аңызға айналған қазақтың батыр 
қызы» атты к/шпелі к/рме ашылды. К/рмені 
Атырау облысының тарихи-/лкетану музейі 

ұйымдастырды. 
Қонақтар мен 

қатысушыларды 
– Алматы 
қаласының 
шығармашылық 
және қоғамдық 
зиялы қауым 
/кілдерін 
Қазақстан 
Республикасы 
Ұлттық 
қауіпсіздік 
комитеті 
Шекара қызметі 
академиясының 
оркестрі әскери 
маршпен қарсы 
алды.

Аталмыш 
к/рменің ашылу 
салтанатында 
Қазақстан 
Мемлекеттік 

орталық музейінің директоры Рашида 
Харипова, жазушы, ақын, Қазақстан еңбек 
сіңірген қайраткері Мереке Құлкенов, 
Хиуаз Доспанованың ұлы –
Ерболат Uміров, азаматтық 
авиация академиясы авиация 
колледжінің оқытушысы Гүлжан 
Нұрланқызы, Атырау тарихи-
/лкетану музейі директорының 
міндетін уақытша атқарушы 
Динара Бисембаева с/з с/йледі.

Концерттік бағдарламада 
еліміздің Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Шекара қызметі 
академиясының /кілдері 
қазақтың ұлттық биін билеп, 
патриоттық әндер шырқады. 
Бауыржан Момышұлы 
атындағы №131-ші мектеп-
лицейінің 8-сынып оқушысы, 
халықаралық әскери әндер 
байқауларының бірнеше дүркін 
жүлдегері Uлима Сарбасова, 
аға лейтенант Ахмет Мадиярдың /нері де 
жиналған қауымды тәнті етті.

Іс-шараға Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі 
академиясы, Мемлекеттік күзет қызметінің 
/кілдері, Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің Радиоэлектроника және 

байланыс Uскери-инженерлік институтының 
курсанттары, «Арыстан» мамандандырылған 
лицейінің, азаматтық авиация академиясының 

авиация колледжінің №159 мектеп-
гимназиясының оқушылары қатысты.

Атырау тарихи-/лкетану музейінің 
қызметкері Жандос Нұрболатұлы Темірғалиев 
экскурсия жүргізді.

(6з тілшіміз)
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Алматыны еріктілердің қаласы 
десек, қателеспейміз. Әсіресе, 
жастардың белсенділігі ерекше. 
Жақында ғана «Біз біргеміз» 
жалпыұлттық еріктілер қозғалысының 
мүшелері «Шаңырақ» әлеуметтік 

қызмет орталығы мен қаладағы маңызды ескерткіштердің 
айналасына тазалау жұмыстарын жүргізді.

Ерікті жастар бұған дейін де Рамазан айында «Жақсылық 
жаса» жобасы аясында қаладағы тұрмысы т/мен 500 отбасына 
азық-түлік себеттерін табыс етті. Алматы қаласы бойынша «Біз 
біргеміз» жалпыұлттық еріктілер қозғалысының жетекшісі Жандос 
Тәліпов ерікті жастардың қатары күннен-күнге к/бейіп, жақсылық 
жасағысы келетіндердің саны артқанын айтты. 

Ол: «Біз біргеміз» жалпыұлттық еріктілер қозғалысы пандемия 
кезінде құрылып, сол күннен бері жемісті жұмыс істеп келеді. 
Бүгінде біздің еріктілер нақты бағыт бойынша жұмыс істейді. 
Қаладағы ірі оқу орындарының да /з еріктілері бар. Біздің басты 
мақсат – еріктілеріміз арқылы халықтың игілігіне жұмыс істеу. 
[ткен Рамазан айы біздің еріктілеріміз үшін қарқынды ай болды. 
Олай дейтін себебім, отыз күн бойы волонтерлер түрлі тақырыптық 
шара барысында қала тұрғындарына барынша к/мек к/рсетуге 
тырысты. Ораза ұстаған қала тұрғындарына кептеліс кезінде ауыз су 
мен құрма тарату Рамазан айы біткенге дейін жалғасты. Одан б/лек, 
28 панфиловшылар паркінде тазалау жұмыстарын жүргізді», – деді.

Алматыда «Біз біргеміз» жалпыұлттық волонтерлер 
қозғалысынан б/лек, «Алматы еріктілері», сондай-ақ ең ірі 
жоғары оқу орындарындағы студенттерден құрылған 5000-ға жуық 
еріктілер тобы бар. Олар да волонтерлік бағытта жемісті жұмыс 

істеп келеді. «Біз біргеміз» еріктілер қозғалысының жетекшісі 
Жандос Тәліповтің айтуынша, алып шаһардағы еріктілер тобы бір-
бірімен тығыз байланыста.

Ол: «Біз үшін еріктілердің қатары к/бейгені маңызды. Ерікті 
болғысы келген жастар біздің колл-орталыққа хабарласып немесе 
әлеуметтік желідегі парақшаларымыз арқылы байланыса алады. 
Үміткерлерге қойылатын нақты талап пен тәртіп жоқ», – деді. 

Ұйым жетекшісінің айтуынша, «Біз біргеміз» еріктілері 
алдағы уақытта бірқатар игі істерді жұмыла атқаратын болады. 
Ол /зінің жұмыс жоспарымен б/лісіп, алдағы күнде /тетін нақты 
жұмыстарды атады.

Жандос Т�ЛІПОВ, «Біз біргеміз» 
жалпыұлттық еріктілер қозғалысының жетекшісі: 

«Волонтерлік қызметтің нақты тапсырмалары мен 
бағыттары бар.

«Саулық» бағыты арқылы медициналық волонтерлік дамып, 
науқастарға қамқорлық к�рсетіледі. «Таза әлем» жобасы – 

қоршаған ортаны қорғау, �зендер мен ормандарды тазалау, 
ағаш отырғызу, қоқысты сұрыптауға үйрету. «Асыл мұра» 
бағыты волонтерлерді халқымыздың материалдық және рухани 
мәдени-тарихи мұрасын сақтауға тартады. «Қамқор» бағыты 
еріктілердің қарттар үйлерінде жұмыс істеуіне бағытталған. 
«Білім» – ауыл мектептерінің жоғары сынып оқушыларын ҰБТ-
ға дайындау, ағылшын тілі мен компьютерлік сауаттылыққа 
оқыту. Ал «Үміт» жобасы Ұлы жеңістің 77 жылдығына орай, 
отандастарымыздың ерлігін паш ететін құжаттарды іздеуге 
арналды. «Таза әлем» жобасы аясында тазалау жұмыстары Алматы 
қаласындағы маңызды саябақтар мен қарттар үй, балалар үйі 
маңайын тазалау жоспарланды. Бүгінге дейін де бірқатар тазалық 
жұмыстары жүргізілді. Жақында «Жас Отан» жастар қанатының 
ұйымдастыруымен «Қайсар» әскери-оқу жаттығу ойындары 
�ткізілді. Бұл шара Алматы қаласы мен еліміздің басқа да �ңірлерінде 
бір мезетте �тті. 6скери мамандықты таңдағысы келген мектеп 
оқушылары әскери мамандармен кездесіп, к�кейдегі сауалдарын 
қойып, әскери тәртіп пен әскердің бір күнімен танысты». 

Алматыдағы «Біз біргеміз» еріктілер қозғалысы 2025 жылға 
арналған жоспарында еріктілер санын 10 мың адамға дейін 
жеткізуді к/здеп отыр.

Жандос Т�ЛІПОВТІҢ айтуынша, еріктілік біздің 
халқымызда бұрыннан бар қасиет. Ол: «Ерікті 

болу маған қатты ұнайды. Біріншіден, �мірлік 
тәжірибе. Адамдармен қарым-қатынас. Есімнен 
кетпейтін ерекше сәт бар. Ол қарттар үйіне 
азық-түлік ұсынып, қайтып бара жатқан 
шақта қарт атаның қолымнан ұстап тұрып 

берген батасы. Мейіріммен қараған к�здері әлі 
күнге дейін жадымда», – дейді. 

Алтынай �ЛІБАЕВА, ерікті:
«Мен ҚазҰУ-дің екінші курс студентімін. Бірінші курстан бастап 

университеттің еріктілер қатарына қабылдандым. Екі жылда 
к�птеген игі істерді еріктілер атқаратынына к�зім жетті. Маған 
ерекше әсер қалдырғаны – біз жыл басында Алматыдағы балалар 
үйінің тәрбиеленушілеріне ойын-сауық ұйымдастырып, тәттілер 
тараттық. Сол кезде кішкентай бүлдіршін қыз келіп, мойныма 
асылып, мені жібергісі келмеді. 6лгі қыздың жәудіреп қарағаны әлі 
есімде».

�сет БАЙМОЛДАЕВ, ерікті:
«Еріктілер қатарына қабылданғаныма биыл т�ртінші жыл. 

Осы аралықта к�птеген жұмыстар атқардық. Маған адамдарға 
к�мектескен ұнайды. Сабақтан кейін 3-4 сағаттық уақытымды 
ерікті болуға арнаймын. Араласатын орта, жаңа достар таптым. 
Қатарымыз да күннен-күнге артып келеді. Ең бастысы, бірігіп 
атқарған істе береке бар. 
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