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Вакцина алған студенттер 
арасында түрлі акциялар ұй-
ымдастырып жатқан жоға-
ры оқу орындарының қата-
ры артып келеді. Білім және 
ғылым министрлігінің ресми 
мәліметінше, Қазақстанның 
түпкір-түпкіріндегі тағы 8 
жо ғары оқу орны шараға 
атсалысуға ниет білдіріпті. 
Акцияға вакцина алған сту-
денттермен қатар, сол оқу 
орнының қызметкерлері де 
қатыса алады. 

Студенттер 
тегін жолдама 
алады
Жансая ОМАРБЕК,

Қазақстан билігі саяси реформаларға серпін береді деген ауыл  әкімдерін сайлау өз 
мәресіне жетті. «Таң атпайын демейді – күн қоймайды» демекші, демократияның нақ 
анықтамасы «халық билігі» десек, сол халық, яғни, облыстың 60 мыңға тарта ауыл тұрғы-
ны өз таңдауын жасады. Енді 149 елдімекенде аудан басшысына емес, өзін сайлаған ха-
лыққа тікелей есеп беретін ауыл әкімдері жұмысына кіріспек.  Жай кірісіп қана қоймай-
ды, халқы күткен алғырлықпен, іскерлікпен, жаңашылдықпен кадр саясатына тың серпін 
бермек. Осылайша, ауыл әкімдерін тікелей сайлау еліміз үшін алғашқы тәжірибе болған 
сайлау науқаны 2024 жылы аудан әкімдерін сайлауға ұласады. 

«Қазақстанда коронавирус 
инфекциясына қарсы иммун-
дау жұмыстары жоспарланған 
қарқынмен жүруде, вакцина 
жетіспеушілігі жоқ. Бүгін Қараған-
ды фармацевтикалық кешені 
Елордаға ревакцинация жүргізу 
үшін «Спутник V« препараты-
ның жүз мыңнан астам дозасын 
жөнелтті. Нұр-Сұлтан қаласына 
отандық өндірістегі ресейлік 
вакцинаның II компонентінің 103 
085 дозасы жеткізіледі», делінген 
хабарламада. 

Бүгінгі таңда 326 699 астана-
лық тұрғын коронавирус инфек-
циясына қарсы екпенің бірінші 
компонентін алған. 219 488 адам 
вакцинацияның толық курсынан 
өтті. Айта кетерлігі, Қазақстан-
да жаппай вакциналау науқаны 
басталғаннан бері 5 145 055 адам 
вирусқа қарсы препараттың I ком-
понентін алды. II компонентпен 3 
264 705 азамат егілді.  

Өз тілшімізден.
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Вакциналау

«Спутник V» 
елордаға 
жөнелтілді

Қарағанды фармацевти-
калық кешені Нұр-Сұлтан 
қаласына 100 мыңнан астам 
вакцина жөнелтті. Кеше ре-
вакцинациялау мақсатында 
Елордаға «Спутник V» препа-
ратын жібергені туралы ке-
шеннің Telegram каналында 
жарияланды. 

Аталмыш акция бұған дейін 
20 жоғары оқу ордасында 
жүзеге асырылып келеді. Тізімге 
жаңадан қосылғандардың ара-
сында Қарағанды техникалық 
университеті де бар. 

Оқу орны вакцина алған 
студенттері, оқытушылары мен 
қызметкерлері арасында «По-
литехник» спорттық-сауықтыру 
лагеріне тегін жолдама ойна-
тады. Жолдама келер жылдың 
жазына беріледі. Сонымен 
қатар, вакцина алған студенттер 
ағылшын тілінің тегін курсына 
ие бола алады. Әрі жоғары оқу 
орын ректорының шәкіртақы-
сын тағайындау кезінде басым-
дық берілмек.  

Министрліктің бұл тізімінде 
акцияға бұрынырақ қосылған 
Қарағанды индустриалдық уни-
верситеті бар. 

– Мен 2 қазанда туғанмын. Менің 
туған күнім – 2 қазан, – деп, шорт кесті. 
Үнсіз қалдық. Ойланып қалдық.

...Ойыма әпенде Қожанасыр айтты 
деген бір әңгіме орала кетті. Жат елге 
сапарлап барған Қожекең тірілердің 
жағдайымен танысып болған соң, 
тіршіліктің түйіні саналатын қорымға 
да ат басын бұрған екен. Зираттарға 
қойылған құлпытастағы жазуларға көзі 
түседі. «1865 жылы туған – 1924 жылы 
қайтыс болған. 13 жыл өмір сүрді» деген 
дерекке таңданыс білдіреді. Ғасырға 
жуық уақыт ғұмыр кешкен мына бір 
ақсақалдың құлпытасында «24 жыл өмір 
сүрді» деген жазу тұр. Таңданысын жа-
сыра алмай, жанындағылардан себебін 
сұраса, ел иелері:

– Бізде ештеңеден тарықпай, жағдай-
лы өмір сүрген кезеңін ғана «ғұмыр 
кешті» дейді. Мынау «13 жыл, 24 жыл» 
дегендер – адамның уайым-қайғысыз, 
алаңсыз кешкен ғұмырының өлше-
мі, – деп жауап беріпті. Сонда Қожекең 
жарықтың өзімен бірге жүрген серіктес-
теріне бұрылып:

– Ертең мен өлгенде, құлпытасыма 
«Туа салып өлді» деп жазыңдар, – деген 
екен.

Батыр неге туған күнін өзгертті? 
Қамия анамыздың құрсағын жарып, 

мынау жарық жалғанға келген күні – 27 
шілде. Сол күні біз Алаш-Ананың өзі 
толғатып, дүниеге дүр келгенін білдік 
пе? Тұтас Түркі жұртының, исі мұсыл-
ман әлемінің тұңғыш ғарышкері мынау 

 
 

Ерсін МҰСАБЕК,

Қазақ қыраны Тоқтар ӘУБӘКІРОВТІҢ туған жері, туған күні, жалпы, ресми 
өмірдерегі туралы жатқа білеміз-ау... Қарқаралыда туған. 1946 жылы 27 шілде-
де. Ал, Батырдың өзі не дейді?

Мерейлі 75 жасымен құттықтап, сұхбат алуға өтініш жасағанбыз. Үзіл-
ді-кесілді бас тартты. 

былғаныш дүниеге тазалықтың нышаны, 
намыстың наркескені болып келгенін 
де сезген жоқпыз-ау... Мұқалған рухтың 
шарболаттай қайралып, қайта туғанын 
ше? Оны да түйсіне қоймағанбыз...

Иә, үш жарым ғасыр патшалық езгіде 
жаншылып, 74 жыл қызыл империяның 
қан түстес туына жалтақтаған Ұлы қа-
зақтың рухы бір бас көтереріне сенімді 
едік. Сол күнді күттік. Ол күн бізгі тәу 
етер Тәуелсіздігімізден де бұрын туды. 
Яғни, Азаттығымыздың жаршысы болған 
1991 жылдың 2 қазаны.

Сол күні 30 жыл бойы байтақ дала-
ның Байқоңыры өзге елдің ұлдарына 
тұғыр болып, өз қырандарымызға 
қырын қарап келген-ді. Сол күннен 
бір жылдай уақыт бұрын әлдебір ба-
сылымға сұхбат берген Тоқтар ағамыз: 
«Ғарышқа қазақ ұшады. Қазірдің өзін-
де Талғат Мұсабаев бауырымыз тас-
түйін дайын отыр», – деп, өзінің ман-
саптан да, атаққұмарлықтан да алшақ 
екенін аңғартқан. Әріптес бауырын 
бағалаған. Алайда, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың қолқасымен 
«ТҰҢҒЫШ» болу бағы Тоқаңның өзіне 
бұйырды.

Дәл сол күні Алаштың айбары қайта 
қанаттанып, Қазақтың рухы қайта туды! 
Тура қырық бес жастағы қыран ұлы көк-
ке самғап, Алаш жұртының Азаттығына 
Алланың мөрін басып оралды жеті 
қат көктен! Қазақ қайта туды! Ендеше, 
қаһарман Тоқтар  да сол күні туған!

– Мен қазағым үшін қызмет етуге 

жарап, қазағымның ғасырлар бойы ар-
маны болған Азаттығы жолында басым-
ды бәйгеге тіккен күнімді, жылдар бойы 
арманы болған ғарыш сапарына елімнің 
ақ тілеулі батасымен ұшқан күнімді 
өзімнің туған күнім деп есептеймін! Мен 
әлі 75-ке келген жоқпын! – дейді Қыран 
Тоқтар.

«Мың өліп, мың тірілген» дана қа-
зақтың мынау жалған дүниеге екі туып, 
екі келген Батыр ұлына ұзақ ғұмыр, биік 
тұғыр тіледік! Есімі Мәңгілік Елдің та-
рихына алтын әріппен жазылған алтын 
тұғырлы Қыранның алтын балдағында 
Қазақтың бағы тұр... 

...Қожекең айтпақшы, Алаштың 
аңызға айналған ақиық ұлы «туа салып, 
өлетіндердің» қатарынан емес! Ол қа-
зағымен бірге мәңгі жасай береді!   
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