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ҚҰРМЕТТІ ЕЛОРДА ТҰРҒЫНДАРЫ!

Баршаңызды 7 мамыр – Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құт-
тықтаймын!

Ұлттық қорғаныс пен қауіпсіздікті нығайту – абыройлы іс! Саланың одан 
әрі дамуында қорғаныс жүйесін бекем ұстап келе жатқан білікті маман-
дардың ерен еңбегі жатыр.  

Отанды қорғау әрқайсымыздың қасиетті парызымыз екенін есте ұстаған 
жөн. Еліміз бен елордамыздың дамуына әр тұрғын өз үлесін қоса алады. 

Дендеріңізге саулық, күш-қайрат, отбасыларыңызға амандық пен 
бақ-береке, жетістік тілеймін!

Құрметпен
Алтай КӨЛГІНОВ,

Нұр-Сұлтан қаласының әкімі

ЖЕҢІСТІ ҚАСТЕРЛЕУ, ОТАНДЫ 
ҚОРҒАУ – ҚАСИЕТТІ ПАРЫЗ
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ЕЖЕЛДЕН-АҚ ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР НАМЫС 
ПЕН АЙБАРДЫҢ, ЕРЛІК ПЕН БАТЫЛДЫҚТЫҢ, 
ПАТРИОТИЗМ МЕН ӨЗ ХАЛҚЫНА ҚАЛТҚЫСЫЗ 
ҚЫЗМЕТ ЕТУДІҢ ҮЛГІСІ БОЛҒАН. ҚАЗАҚСТАН-
ДЫҚТАР ӨЗ ӨМІРІН БОСТАНДЫҚ ПЕН ТӘУЕЛСІЗДІК ҮШІН ҚИҒАН 
ҚАҺАРМАНДАРДЫҢ БАРЛЫҒЫНЫҢ ЕРЛІГІН ЖАДЫНДА САҚТАП 
КЕЛЕДІ. АТАЛАР МЕН ӘКЕЛЕРДІҢ ЖАУЫНГЕРЛІК НАГРАДАЛАРЫ – 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОТБАСЫЛАР ҮШІН БАҒА ЖЕТПЕС ЖӘДІГЕР. БІЗДІҢ 
КҮНТІЗБЕМІЗДЕ ОТАН ҚОРҒАУШЫ КҮНІ МЕН ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫН-
ДАҒЫ  ЖЕҢІС КҮНІ МЕРЕКЕСІНІҢ ҚАТАР КЕЛУІНІҢ СИМВОЛДЫҚ 
МӘНІ БАР. БҰЛ БІЗДІҢ ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ БАРЛЫҚ БУЫНЫНЫҢ 
ДАҢҚТЫ ЖАУЫНГЕРЛІК ДӘСТҮРІ САБАҚТАСТЫҒЫН КӨРСЕТЕДІ.

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жылНұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ – ЕЛБАСЫ:

4-БЕТ | ҚАЛА МЕН САЛА

ЖАС САРБАЗ – 
ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ

ЕКІНШІ КОМПОНЕНТТІ 
ҚАЙ КЕЗДЕ АЛУ КЕРЕК?

Коронавирусқа қарсы вакцинаның екінші 
компонентін 45 немесе 90 күн күтпей, 21 күн 
өткенде де салдыруға болады. Ол үшін өтініш 
қалдыру керек. 

Б�л туралы Денсаулы� 
са�тау министрі Алексей 
Цой кеше Орталы� ком-
муникациялар �ызметінде 
�ткен брифингте м�лімдеді. 
Министрді� айтуынша, 
екінші компонентті салдыру 
уа�ытын �зарту шешімі вак-
цинаны шы�арушыларды� 
т�жырымына негізделген. 
«Б�л – �лемдік т�жірибе. 
Бізде вакцина шы�арушы-
ларды� т�жырымы болды. 

Біз �шін б�л �те ма�ызды, 
себебі вакцинаны шы�а-
рушылар �ана оны� �сері 
мен тиімділігіне мониторинг 
жасайды. Сонымен �атар, 
вакцинаны жеткізген елдер-
дегі н�тижелерді к�ріп оты-
рады. Бірінші компоненттен 
кейін де белгілі бір имму-
нитет �алыптасады ж�не 
ол 90 к�нге дейін интервал 
жасау�а м�мкіндік береді» 
деп т�сіндірді министр.

9-БЕТ | ШАРТАРАП

ШЕКАРАДАҒЫ КЕРІС 
НЕДЕН ТУДЫ?

БИЫЛ 836 ӘКІМ 
САЙЛАНАДЫ

Мәжілісте «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» ҚР Конститу-
циялық заңының жобасы таныстырылды. 

��жатты 95 депутат 
бірауыздан �олдады. �лт-
ты� экономика министрі 
�сет Ер�алиев Мемлекет 
басшысыны� Жолдауын-
да�ы тапсырманы орындау 
�шін ауданды� ма�ызы бар 
�алаларды�, ауылдарды�, 
кенттерді�, ауылды� округ-
терді� �кімдерін тікелей 

сайлау бойынша за� жоба-
сы �зірленгенін м�лімдеп, 
��жат бойынша «Сайлау 
туралы» Конституциялы� 
за��а �згеріс енгізілетінін 
айтты.

Елімізде 2345 �кімшілік- 
аума�ты� бірлік бар. Биыл 
836 �кім тікелей дауыс беру 
ар�ылы сайланады. 

АЗИЯ ЧЕМПИОНАТЫ 
ЕЛОРДАДА ӨТЕДІ

Қазақстан тұңғыш рет триатлоннан Азия 
чемпионатын қабылдайды. 2021 жылдың 3-5 
қыркүйегі аралығында Нұр-Сұлтан қаласын-
да Орталық Азиядағы тұңғыш  триатлоннан 
Азия чемпионаты өтеді. 

Азия біріншілігі 2021 
жыл�ы маусымны� е� басты 
додасы болма�. Чемпионатта 
19 ж�не 23 жас�а дейінгі 

спортшылар арасында ж�не 
командалы� эстафетадан 
ж�лделер таратылады.

7-БЕТ | ЕЛОРДАДА – ЕСІМІ

ЕРЛІГІ ЕШҚАШАН 
ӨШПЕЙДІ

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 
ЖАЛҒАСЫП ЖАТЫР
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ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

М�жіліс депутаттары «Сайлау 
туралы» Конституциялы� за� 
жобасына енгізілген т�зетулерді 
ма��лдады. За� жобасы бойын-
ша, �кімдікке �міткерлерді саяси 
партиялармен де, азаматтарды� 
�зін-�зі �сыну т�ртібімен де беру 
к�зделеді. �міткерлерді тіркеу, алып 
тастау т�ртібі, �кімді сайлау кезінде 
дауыстарды санау, осы сайлауды� 
�орытындыларын аны�тау ж�не 
жариялау т�ртібі белгіленеді. За� 
жобасымен барлы� де�гейдегі 
сайлауда берілетін бюллетеньдерге 
«барлы�ына �арсы» ба�ан енгізіледі. 
Саяси партиялар �шін Парламент 
М�жілісіне �ту шегі т�мендетіледі. 
Сондай-а� за� жобасында аудан-
ды� ма�ызы бар �алаларды�, 
ауылдарды�, ауылды� округтерді� 
�кімдерін тікелей сайлау�а �атысты 
нормалар �амтыл�ан.  

ПАРЛАМЕНТ

�кімет отырысында ша�ын ж�не 
орта бизнесті �олдау шаралары �а-
ралды. �лтты� экономика министрі 
�сет Ер�алиев, «Атамекен» �КП 
т�ра�асы Абылай Мырзахметов, 
«Даму» к�сіпкерлікті дамыту �о-
рыны� бас�арма т�ра�асы Гаухар 
Б�рібаева баяндама жасады. «Ша�ын 
ж�не орта бизнесті дамыту – эконо-
миканы� т�ра�тылы�ын �амтамасыз 
етуді� ма�ызды факторларыны� 
бірі. Бизнесті� �ар�ынды дамуына 
барынша �олайлы жа�дай жасау 
�шін ау�ымды конструктивті ж�мыс 
ж�ргізіліп жатыр. Сонымен �атар 
пандемия �з т�зетулерін енгізді, 
шектеулерден ша�ын ж�не орта 
бизнес зардап шекті» деді А.Мамин. 
Премьер-министр �кімет т�ра�ты 
т�рде «Атамекен» �КП-мен ж�не 
��ірлік к�сіпкерлер ке�естерімен 
бірге бизнесті аса тол�андыратын 
м�селелерді жедел �арап, олар бой-
ынша тиісті шешімдер �абылдайты-
нын атап �тті. Ат�арыл�ан ж�мыс 
н�тижесінде �ызметіне шектеулер 
�сер ететін ШОБ субъектілерін 
�олдауды� 60-тан астам �осымша 
шаралары �арастырыл�ан 2021 
жыл�а арнал�ан экономикалы� 
�сімді �алпына келтіру ж�ніндегі 
кешенді жоспар �зектендірілді. Бірін-
ші кезекте б�л шаралар бір�атар 
салы�ты� же�ілдіктер т�р�ысынан 
бизнеске ж�ктемені азайту�а ж�не 
салы�ты� �кімшілендіруді же�ілде-
туге, же�ілдікті �аржыландыру�а 
�олжетімділікті ке�ейтуге, мемле-
кеттік сатып алу�а �олжетімділікті 
о�айлату�а, сондай-а� к�сіпкерлік 
�ызметті �айта реттеуге �атысты. 

ҮКІМЕТ

Мемлекет басшысы �асым- 
Жомарт То�аев �лтты� банк т�ра�а-
сы Ерболат Досаевты �абылдады. 
Президентке биыл�ы 4 ай ішіндегі 
а�ша-кредит саясатын ж�зеге асы-
руды� алдын ала �орытындылары, 
коронавирус пандемиясыны� �шінші 
тол�ыны кезіндегі �лемдік эконо-
миканы� даму перспективалары, 
сондай-а�, �лемдегі инфляцияны� 
�суі мен бас�а да инфляциялы� 
м�селелер туралы есеп берілді. 
Сондай-а� осы жылды� с�уір айында 
�аза�станда�ы жылды� инфля-
ция мен оны� с�ранысты �алпына 
келтіруге �атысты азы�-т�лікке 
жатпайтын б�лігіндегі �деу �ар�ы-
ны жайында баяндалды.  Ерболат 
Досаев �асым-Жомарт То�аев�а 
2021 жылды� бірінші то�санында�ы 
т�лем балансына берілген алдын ала 
ба�а туралы ж�не биыл�ы 4 айда�ы 
алтын валюта �орыны� �л�аюы мен 
�лтты� �орды� активтерін бас�ару 
ж�нінде айтты. Б�дан б�лек кезде-
суде Мемлекет басшысына биыл�ы 
бірінші то�санны� �орытындысы 
бойынша экономиканы несиелендіру 
ж�не депозиттер к�леміні� �сімі 
жайлы м�лімет берілді, сондай-а� 
азаматтарды зейнета�ы жина�та-
рыны� жеткілікті де�гейімен �амта-
масыз ету бойынша �абылданып 
жат�ан �осымша шаралар с�з болды. 
Кездесу �орытындысы бойынша 
 �асым-Жомарт То�аев бір�атар 
на�ты тапсырма берді.

ПРЕЗИДЕНТ

әлем астаналары

СҮБЕЛІ СӨЗ

Азат ПЕРУАШЕВ, 
Мәжіліс депутаты: 

Халықты егуге қатысты 
мәселеде пікірталас қызу-
да. БАҚ-тар Қазақстанның 
өз вакцинасын дайын-
даған елдердің бестігіне 
кіргенін жарыса жазды. 
Ғалымдардың еңбегін 
лайықты бағалауымыз 
керек. Бірақ бұл еңбектің 
рахатын пайдалана ал-
майтынымыз өкінішті-ақ. 
Өйткені вакцинаны өндіру 
жолға қойылмаған. Зауыт 
әлі салынып жатыр, вак-
цинаны шығаратын жер 
жоқ. Мұндайда дәрісін бір 
елден тасимыз, бөтелкесін 
тағы бір елден әкелеміз, 
үшінші бір елге апарып, 
құтыға құямыз! Вакцинаға 
қосатын судың өзіміздікі 
екенінің өзі көңілге медеу 
болады екен! Ал шенеунік-
тер вакцинаның өзіндік 
құнына келгенде жұмған 
ауыздарын ашпайды.

(05.05.2021. Мәжілістің жалпы 
отырысында айтқан сөзі)

Же�іс парадына дайынды� басталды. 
Салтанатты шара биыл �деттегідей �ткізіл-
мек. Біра� елдегі эпидемиологиялы� ахуал 
нашар �алаларда шеруге тыйым салынды. 
Ал кей айма�тарда парад�а тек антиденесі 
бар немесе коронавирус�а �арсы егілген 
ж�не ПТР-тест тапсыр�ан адамдарды �ана 
кіргізу к�зделген. �ор�аныс министрлігі 
М�скеудегі парад�а �атысатын 12 мы� 
адамны� барлы�ы вирус�а �арсы егілгенін 
айтады. �ызыл ала��а кіретін к�рермендер 
�ш рет ПТР-тест тапсырады. Шара�а жасы 
100-ден ас�ан 15 ардагерлерді де кіргізу 
�арастырыл�ан. Біра� б�л жолы шетелден 
�она�тар ша�ырылмайды.

МӘСКЕУ

Израиль шекарасын �айта жауып жатыр. 
Билік елге коронавирусты� жа�а штамы 
кіре ме деп ала�даулы. Сонды�тан жа�а 
штамдар�а тос�ауыл �ою �шін �ндістан, 
Бразилия, Украина ж�не Мексикамен �уе 
байланысы шектелді. Шетелден келушілер 
жіті тексеріледі. �ызыл айма�тан келген 
азаматтар екі к�ндік карантиннен �туі тиіс. 
Елде егде жаста�ы адамдарды вакциналау 
о� н�тиже беріп, вирусты ж��тыр�андар к�н 
сайын азаюда. Со��ы к�ндері коронавирус тек 
50 адамнан аны�талды. Ауруханаларда ауыр 
халде жат�ан нау�астар жо�. Ал �лім-жітім 
м�лде тіркелмеген. Со��ы шектеулер алынып, 
экономика жандана бастады.

ИЕРУСАЛИМ

«ЕЛБАСЫ МЕДАЛІ» – ЖАСТАРҒА 

10 МЫҢ ПӘТЕР САЛЫНАДЫ

Елордада 120-дан аса жас «Елбасы медалімен» марапатталды. Салтанатты жиынға 14 пен 29 жас аралығын-
дағы жастар қатысты. Олар жеті бағыт бойынша тапсырма орындап, білім мен шеберліктерін жетілдірді. 
Спортпен шұғылдану, өнерге бет бұру, төл мұраны дәріптеу, қайырымдылық жасау мен кітап оқудан сынақ 
тапсырды.

Нұр-Сұлтанда биыл жеңілдікпен берілетін 10 мың пәтер салынады. Бас қала 
басшысы Алтай Көлгінов Instagram парақшасында жеңілдікпен берілетін 
пәтерлердің көбейетінін мәлім етті.

Нұр-Сұлтан қаласының 
Білім басқармасы мен «Аста-
на дарыны» дарындылықты 
дамыту және психологиялық 
қолдау орталығы ұйымдас-
тырған шараға аудан әкім-
дері, «Елбасы академиясы» 
корпоративтік қоры, Білім 
басқармасының өкілдері, 
«Елбасы медалі» бағдар-
ламасының қола медаль 
иегерлері қатысты.

«Ел үміті» бастамасын 
іске асыру аясында Тұңғыш 
Президент Қоры мен «Елбасы 
академиясы» корпоративтік 
қоры өткен жылдың шілде 
айында балалар мен жастарға 

арналған «Елбасы медалі» 
жаңа жобасын іске қосты. 
Оның басты мақсаты – өске-
лең ұрпақты қолдау және 
ынталандыру.

«Елбасы медалін» мақ-
сатына ұмтылған әрбір қа-
зақстандық жас буын иелене 
алады. Өткен жылы Тәуел-
сіздік күні қарсаңында елор-
далық алғашқы 14 оқушы 
қола медаль иегері атанды. 
Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесі қарсаңында «Елбасы 
медалі» бағдарламасының 28 
жеңімпазы қола медальмен 
марапатталды. Ал кеше 122 
адам марапатталды.

«Елорданың әр ауданында «Нұр-Сұлтан 
– жайлы қала» негізгі жоспары аясында көп 
жұмыстар атқарылуда. Сонымен қатар қала 
тұрғындарына қолайлы жағдай жасау үшін 
абаттандыруға, қоғамдық кеңістіктер (сая-
бақтар, скверлер, бульварлар, аулалар) ашуға 
және көгалдандыруға ерекше көңіл бөлуде.

Бүгін қолжетімді жеңілдікпен берілетін 
тұрғын үй құрылысының барысымен та-
ныстым. Тұрғын үй кешендері Алматы 
ауданында («Метро» жағында) орналасқан. 
Аумақты абаттандыруға, көгалдандыруға, 
тұрғын үй кешеніне кіру топтарын құруға 
ерекше назар аудара отырып, құрылыс са-
пасын бірінші орынға қоюды тапсырдым» 
деді А.Көлгінов.

Әкім Мемлекет басшысының тапсырмасы 
бойынша жеңілдікпен берілетін тұрғын үй 
санын арттыруға ерекше назар аударылаты-
нын баяндады. Мәселен, 2018 жылы – 1800, 
2019 жылы 2900 пәтер пайдалануға берілсе, 
өткен жылы бұл көрсеткіш 7 мың әлеуметтік 
пәтерге көбейді. 

«Биыл бұл көрсеткішті 10 мың қолжетімді 
жеңілдікпен берілетін тұрғын үйге дейін 
жеткізуді жоспарлап отырмыз. Бұдан әрі жаңа 
үйлер мен әлеуметтік нысандарды сумен, 
кәрізбен және жылумен қамтамасыз ету 
үшін 3-ЖЭО (1-кезек, жылумен жабдықтау), 
КТҚ-2 (кәріздік тазарту құрылыстары) және 
СЖ-3 (сумен жабдықтау) жобаларының 
құрылысын жүргіземіз» деп жазды қала әкімі.

СПОРТ НЫСАНДАРЫ 
ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛАДЫ
Нұр-Сұлтанда қыз балаларға арналған хоккей секциясы ашылады. Бұл туралы қала әкімі 
 Алтай Көлгінов инстаграм парақшасында жазды.

«�аза�станны� 100 жа�а есімі» жоба-
сында�ы �рбір же�імпазды� �з тарихы 
бар. Олар – елімізді� талантты �рі �ой�ан 
ма�сатына жете алатын т�л�алары. Жоба 
�кілдеріні� арасынан ерекше �ажеттілігі 
бар балалармен ж�мыс істейтін реаби-
литолог, �лемдік �дебиет шы�армала-
рыны� аудармашысы, о�ушылар�а жа�а 
та�ырыпты т�сіндіріп �ана �оймай, сол 
п�нге деген �ызы�ушылы�ын оята алатын 
м��алімді атап �ткім келеді. Сондай-а� 
б�л тізімде робототехника, экология, 
медицина, заманауи �нер, IT, инженерия 
ж�не с�улет, �ылым ж�не инновация, 
спорт ж�не бас�а да салаларды� �кілдері 
де бар» деп жазды �ала басшысы.

Б�лб�л �артанбаев А�Ш хоккей клу-
быны� жатты�тырушысы бол�ан. Ол 
– осы спорт т�рі бойынша ал�аш�ы 
�аза�станды� спортшы. Б�лб�лмен ынты-
ма�тасты� м�селелерін тал�ыла�ан �кім 
о�ан елордамызда �ыздар�а арнал�ан 
хоккей секциясын ашу�а к�мектесетінін 
м�лімдеді.

«Спорт �р�айсымызды� �мірімізде 
ма�ызды р�л ат�арады. �ала т�р�ындары 
арасында б��аралы� спортты насихаттау 
�шін �ажетті жа�дайлар жасаймыз: спорт 
нысандарын ж�ндейміз, жа�а спорт 
кешендерін ашамыз, мысалы, Елбасы-
ны� тапсырмасы бойынша «Qazaqstan» 
же�іл атлетикалы� кешені салынды. 

Сондай-а� �о�амды� ке�істіктер (сая-
ба�тар, скверлер, бульварлар) мен 
аулаларды абаттандырамыз, балалар 
мен жас�спірімдер спортын, федерация-
ларды �олдаймыз. Осыны� барлы�ы 
спорт нысандарыны� �олжетімділігін 
арттыру�а, сол ар�ылы �зімізді� болаша� 

спорт ж�лдыздарымызды ж�не сапалы 
жатты�тырушылар ��рамын �сіруге, 
сондай-а� �ала т�р�ындарын б��аралы� 
спорт�а баулу�а, елордамызда халы�ара-
лы� де�гейдегі спортты� іс-шараларды 
�ткізуге м�мкіндік береді» деп жазды 
елорда �кімі.

Құрметті елорда 
тұрғындары мен 

қонақтары!

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 
атынан Сіздерді тамаша мереке – Отан 
қорғаушылар күнімен құттықтаймын!

Кез келген мемлекеттің егемендігі 
мен тәуелсіздігінің тірегі және сенімді 
кепілі оның Қарулы Күштері болып 
табылады. 

Қазақстан әскері еліміздің бейбіт-
шілік, халықаралық қауіпсіздік қағидат-
тарына адалдығын көрсетіп келеді. Ел 
үшін ең жауапты кезеңдерде, табиғи 
апаттар кезінде, пандемияға байла-
нысты төтенше жағдай жарияланған 
кезде әскер әрдайым алдыңғы қатар-
дан көрінді.

Отан алдындағы борышын адал 
атқарған Отан қорғаушыларға, барлық 
интернационалист-жауынгерлерге, 
соғыс ардагерлеріне алғысымызды 
білдіреміз. 

Рухы мықты әрі батыл қорғаушы-
ларымызға денсаулық, отбасыларына 
амандық, бақыт және Отанға қызмет 
ету ісінде табыс тілеймін!

Е. КАНАЛИМОВ,
Нұр-Сұлтан қаласы 

мәслихатының хатшысы                                                      

Құрметті Ұлы Отан соғы-
сының қатысушылары мен 

тыл еңбеккерлері!

Адамзат тарихындағы ең ауыр 
қантөгіс болған соғыстың аяқталға-
нына – биыл 76 жыл!

Жеңіске жету үшін қаншама халық 
жан алып, жан беріскен шайқастарға 
толы ұзақ та ауыр жолдан өтіп келді. 
Зарықтырып, сағынтып жеткен жеңісті 
жақындата түсуге майданның алдыңғы 
шебінде от пен оқтың ортасында 
болған майдангерлермен бірге тыл 
еңбеккерлері де майдан даласынан 
шалғайдағы қарттар мен әйелдер 
де, буыны бекіп, бұғанасы қатпаған 
балалар да үлес қосты. Сұрапыл 
соғыс адамзаттың жүрегіне өшпес 
жара салды, ол ешқашан да ұмы-
тылмақ емес. Сондықтан да жыл 
сайын 9 мамыр Жеңіс күні айрықша 
атап өтіледі.

Сіздердің теңдессіз ерліктеріңіз бен 
табандылықтарыңыз ғасырлар бойы 
жасай береді. Өйткені сіздер кейінгі 
ұрпақтың жарқын болашағын қорғап 
қалу арқылы өздеріңіздің азаматтық 
және патриоттық парыздарыңызды 
абыроймен атқардыңыздар. Өкініш-
ке қарай, биыл Жеңістің 76 жылдық 
мерейтойы әдеттен тыс жағдайға 
тұспа-тұс келіп отыр. Пандемияға 
айналған коронавирустың кеңінен 
таралуы басқа елдермен қатар біздің 
елімізге де айтарлықтай зардабын 
тигізуде. Біз бірлігіміздің арқасында 
бұл қиын-қыстау кезеңнен де сүрінбей 
өтеміз деп сенемін. Сіздерді қасиетті 
де ұлы мереке Жеңістің 76 жылдығымен 
шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге 
зор денсаулық, отбасыларыңызға 
бақ-береке, бірлік тілеймін.

С.ЕСІЛОВ,
Ізгі ниетпен, Нұр-Сұлтан 

қаласының Ардагерлер және 
Қоғамдық кеңестерінің төрағасы
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ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

Корея астанасы Сеулде �уе сапарын еске 
тсіретін мейрамхана ашылды. Осылайша б�л 
жерге келгендер �уе ке�істігінде жргендей 
�сер алады. Мекемеде даяшыларды� орны-
на бортсеріктер �ызмет к�рсетеді, �ша��а 
отыру талондары беріледі ж�не �ша�та ы 
терезелер орнатыл ан. Ас м�зірі кріш ж�не 
�ртрлі сусындардан т�рады. �уе саласына 
арнал ан мейрамхана 28 шілдеге дейін  ана 
ж�мыс істейді. Былтыр елде 40 миллиондай 
жолаушы ішкі ж�не халы�аралы� рейстермен 
�шыпты. Б�л алды� ы жылмен салыстыр анда 
70 пайыз а аз.

��ла ан метро к�пірінен �аза тап�андарды� 
саны 24-ке жетті. �азір жара�ат ал ан 70 адам 
ауруханада ем �абылдап жатыр. Мамандар мерт 
бол андарды� саны та ы артуы ммкін дейді. 
�йткені �ирандылар астында та ы адамдар бо-
луы ы�тимал. Мексиканы� б��аралы� а�парат 
��ралдары осыдан бірнеше жыл б�рын ��ла ан 
метро к�пірі пайдалану а жарамсыз екенін 
жарыса жаз ан еді. Жергілікті т�р ындар да 
ша ымдан ан болатын. М�селен, 2017 жылы 
бол ан жер сілкінісінен кейін к�пір жарыла 
баста ан. Алайда билікті� екі м�рте жргізген 
тексеруінен кейін еш а�ау табылмады. Апат 
мамырды� 3-інде болды. 

СЕУЛ МЕ ИКО

Е ІЛУ ІЛЕР ҚАТАРЫ К БЕ ДІ

ЕКІН І КОМПОНЕНТТІ 
ҚА  КЕЗДЕ АЛУ КЕРЕК

Елордада халықты ресейлік және отандық екпемен жаппай егу жалғасып жатыр. оғамдық денсаулық сақтау 
басқармасы Нұр-Сұлтанда I -19 вакцинасын 11  мыңнан астам адам алғанын мәлім етті. Оның ішінде қа-
зақстандық вакцина 1 00-ге жуық адамға егілген.

Жұрт екпе егу үшін меди иналық ұйым-
дарға да, егу пункттері ашылған қаланың 
сауда-саттық және ойын-сауық орталықта-
рына да кезекке тұрады. Жақында Байқоңыр 
ауданындағы тағы екі ірі сауда үйі «Биг 

анхай» мен Орталық базарда егу орын-
дары ұйымдастырылды. Өткен тәуліктің 
өзінде 1700-ге жуық адам егілді. Мамыр 
айының алғашқы мерекесінде тұрғындарды 
егу қаланың сауда кешендері жанындағы 
пункттерде көбірек жүргізілгені байқалады. 
Өткен демалыс күндері егу пункттерінің саны 
артты. Мәселен, «Биг анхай» мен Орталық 
базардағы егетін нүктелер таңғы сағат 10-нан 
кешкі -ке дейін жұмыс істейді. Басқарма 
қоймаларындағы вак ина дозасының саны 
туралы да хабарланды. 4 мамырдағы жағдай 
бойынша вак инаның 20 мыңға жуық дозасы 
болса, өткен демалыс күндері «Спутник- » 
бірінші компонентінің тағы  мың дозасы 
жеткізілді.

Құзырлы ведомстводағылар хабарлағандай, 
егу пункттері ашылған 7 сауда орталығында 
барлығы 9 00-ден астам адам екпе алған. 
Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бас-аяғы 11  
мыңнан аса адамға екпе салынды. Қала әкімі 
Алтай Көлгіновтің тапсырмасы бойынша 
халықты екпемен кеңінен қамту үшін егу 
пункттерінің саны 3 -дан 100-ге дейін кө-

бейгені белгілі. Бүгінде елордада «   
», « », « ан атыр», «Абу- аби 

Плаза», «Азия Парк» сауда және ойын-сауық 
орталықтарында, «Биг анхай» сауда кешені 
мен Орталық базарда егу пункттері ашылды. 

ак ина ия пункттерінің кеңеюіне байла-
нысты бастапқы меди иналық санитарлық 

көмек ұйымдарының жұмыс уақыты сағат 
08 00-ден 22 00-ге дейін қысқартылды, ал 
сауда және ойын-сауық орталықтарында 
жұмыс тәртібі өзгеріссіз қалады, олар сағат 
10 00-ден 22 00-ге дейін жұмыс істейді.

ак ина иялау қарқынын арттырудың 
маңыздылығы қазір арта түсті. Себебі осы 
аптада кімет отырысында енсаулық сақтау 
министрі Алексей ой еліміздің 9 өңірі ін-
деттің таралу қаупі жоғары «қызыл аймақта» 
тұрғанын жеткізді. Оның дерегіне сүйенсек, 
сырқаттану көрсеткіші бойынша Қазақстан 
әлемдік рейтингте 107-орында, ал өлім-жітім 
көрсеткіші бойынша 108-орында тұр. 

«Тәуекелі жоғары аймақта 9 өңір, атап 
айтқанда, Нұр-Сұлтан, Алматы, ымкент 
қалалары, Ақмола, Батыс Қазақстан, Жам-
был, Қарағанды, Қызылорда және Павлодар 
облыстары бар. Өткен аптада Павлодар мен 
Жамбыл облысы «қызыл аймаққа» өтті. 
Эпидемиологиялық тәуекелі орташа аймақта 
Ақтөбе, Атырау, ығыс Қазақстан, Алматы 
және Маңғыстау облыстары кіреді. Ал Қос-
танай, Түркістан және Солтүстік Қазақстан 
облыстары «жасыл аймақта» деді Алексей 

ой. Сонымен қатар ол 4 мамырдағы дерек-
терге сәйкес, Қазақстанда -19-дың оң 
нәтижесімен 330 071, ал теріс нәтижесімен 

2 093 науқас тіркелгендігін атап өтті.

Алексей ойдың екінші компонентті 
21-інші күні салдыру үшін алдын ала өтініш 
қалдыру керектігін мәлімдеді. «Бізге көпте-
ген азамат хабарласты, бірі бір жаққа кетіп 
жатса, енді бірі 21-күні екінші компонентті 
салдыра алмайтынын айтады. Екінші ком-
понентті қанша күнде салдыруға болады 
деген алаңдау болды. Осыған байланысты, 
вак инаны шығарушылар екінші компонентті 

21-90 күн аралығында салдыруға болатынын 
мәлімдеді. Егер сіз екінші компонентті 21-
күні салдырғыңыз келсе, жергілікті емханаға 
немесе біріншісін салдырған пунктке алдын 
ала барып, екінші компонентті салу туралы 
өтініш қалдырсаңыз болады, салып береді» деді 
ол. Министр екінші компонентті алу уақыты 
өзгеруі тек «Спутник » вак инасына қатысты 
екенін, қалған вак иналар бұрынғы тәртіппен 
салынатынын айтты. Сонымен қатар, ай сайын 
қазақстандық  вак инасының 100 мың 

дозасы жеткізілетінін мәлімдеді. 
Сондай-ақ Алексей ой вак иналау 

паспортын сату мәселесіне қатысты пікір 
білдірді. Журналистер «Әлеуметтік желіде 
жұрт паспортты -1  мың теңге арасында 
сатып алуға болатынын жазып жатыр. ен-
саулық сақтау министрлігі бұған қатысты 
қандай шаралар қолданады » деген сауал 
қойды.   «Жалған паспорттарға келер болсақ, 
бұл тіркелген алғашқы оқиға болып отыр. 
Бұл ақпаратты алғаннан кейін мен Алматы 
әкімдігіне хабарластым. Таңертеңнен бастап 
бақылауға алдық, күш құрылымдарымен 
жұмыс барысын талқылап, күдіктіні ұстадық. 
Әлеуметтік желіні бақылап отырмыз. Мұндай 
жағдайлар туралы мәліметіңіз бар болса, біз 
ақпаратты қабылдауға дайынбыз. Біз барлық 
меди ина қызметкеріне бұл қылмыстық жаза 
екенін ескерттік. әрігер болсын, маңындағы 
қызметкерлер болсын, бұл заң екенін түсінуі 
керек. Біз бәрін тауып, жазалаймыз. Мұны 
дәлелдеу оңай. Өйткені әр доза ақпараттық 
жүйеде көрініп тұр. Егер мұндай жағдай 
болса, қылмыстық іс қозғалады. Жағдайды 
бақылауда ұстап отырмыз» деп жауап берді 
құзырлы ведомство басшысы. Бұған дейін 
Алматы тұрғыны бірнеше клиника атынан 
вак ина ияның лектронды паспортын 
ұсынғаны туралы ақпарат жарияланды. Әр 
клиникаға байланысты паспорт бағасы  
мыңнан 2  мың теңгеге дейін болған.

 
ЕКПЕСІ ӘКЕЛІНДІ
Нұр-Сұлтан қаласының дәрі қоймалары-
на 400 доза қытайлық n arm екпесі 
келіп т сті.

Бгіннен бастап екпе 
медициналы� �йымдар-
да сатылады. М�ндай 
жа�алы�ты онлайн-бри-
фингте �алалы� �о ам-
ды� денсаулы� са�тау 
бас�армасыны� басшысы 
Тимур М�ратов жария 
етті. ��зырлы мекеме 
�кілі кімні� �андай екпені 
та�даса да ерікті трде 
шешім �абылдайтынын 
жеткізді. Ол бас �алада 
індетке �арсы егетін 100-
ден астам нктелерді� 
ж�мыс істейтінін айтты. 
Демек, елорда т�р ындары 
ш екпе: �аза�станды� 
QazVac, ресейлік «Спут-
ник V» ж�не Біріккен 
Араб �мірліктерінде 
шы арыл ан �ытайлы� 
Sinopharm Hayat-Vax 
екпесіні� біреуін �зі 
та�дап, салдыра алады.

ӘЛЕУМЕТ САУАЛЫ – 
ӘКІМ ЖАУАБЫ

АЛЛО  
«АСТАНА АҚ АМЫ»

– Елордада Сарыбұлақ өзенінің аумағы қоқыстан қашан 
тазартылады? Сол маңайда тұрып келе жатқаныма 
10 жылдан асты. Жылда осы жағдай, Сарыбұлақтың 
жағдайы қашан оңалар екен деп сарғаятын болдық. Қар 
кетіп еді, жайлаған қоқыстың беті ашылды. Жағалауда 
тыныға алмайсың, мүңкіген иісі қолқаны қабады. Осы 
мәселе тезірек шешімін тапса екен...

Мамыр айының алғашқы мерекелік демалыс күндері Сарыарқа 
ауданындағы «Гаухартас», «Базилик» мейрамханалары, «Угол 
4/1», «Астана рок кафе» түнгі клубтарының шектеу шараларын 
өрескел бұзғаны анықталды.

?

– Сарыбұлақ мәселе-
сі – біздің назарымызда. 
Жақында Қоршаған ортаны 
қорғау және табиғатты 

пайдалану басқармасы «ЖасНұр» 
кәсіпорнымен бірлесе отырып, 
Қарасай батыр көшесінен Н.Тілен-
диев көшесіне дейінгі аумақта 
Сарыбұлақ өзенінің жағалауын, 
яғни 2,5 шақырымды қоқыстан 
тазартты.

Тазалау кезінде 70 қаптан аса 
қоқыс жиналды. Қоқыстың негізгі 
бөлігі тұрмыстық қалдықтар мен 
полимерлерден тұрады. Полимер 
қоршаған ортаға және адамдарға 
зиян, оның ыдырамайтынын және 
тірі ағзаға зиян келтіретін улы 
зат шығаруға бейім. Оның өртенуі 
тіптен зиян, себебі құрамында 
70-тен аса жоғары уытты және 
канцерогенді заттар бар.

Мониторингтік топ мүше-
лерінің ақпараты бойынша кәсіп-
керлік субъектілері жұмыс ре-
жимін, әлеуметтік қашықтықты, 
бетперде режимін сақтамау, 
жұмыс істеуіне тыйым салынған 
объектілердің жұмысын тоқтат-

пауы, келушілердің рұқсат етілген 
санынан асып кету секілді түрлі 
бұзушылықтарға жол берген. Ал 
қала бойынша үш күннің ішінде 
30-дан аса нысанда шектеу ша-
раларының бұзылғаны белгілі 
болды.

АСТАНА 
АУДАНЫ

Оқырман сауалына «Атамекен» 
Қазақстан Республикасының Ұлт-
тық кәсіпкерлер палатасының 
берген жауабын ұсынамыз:

– «Ashyq» жобасы адамның меке-
меге кірген кезде оның мәртебесін 
көруіне мүмкіндік береді. Қоғамдық 
мекемеге кірер алдында пайдала-
нушы арнайы QR-кодты сканерлейді 
және оны кіреберістегі әкімшіге 
ұсынады. Код келушінің мәртебесін 
анықтайды. Әр түске сәйкес мәртебе 
келесідей мағына береді:

«Қызыл» мәртебе – ПТР-тест 
тапсырып, коронавирус анықталған 
адамға беріледі. Мұндай мәртебе 
иелері үйде оқшаулану режимін 
қатаң сақтауы тиіс.

«Сары» – байланыста болған 
адамдарға берілетін мәртебе. Оларға 
азық-түлік алуға немесе үйдің 
жанындағы дәріханаға баруға 
рұқсат етілгенмен, басқа қоғам-
дық орындарға баруына тыйым 
салынады.

«Көк» – ауру жұқтырған адамдар-
мен байланыста болған адамдар 
есебінде жоқ, ПТР-тест (мысалы, 
әуежайда) талап етілетін жерлер-
ден басқа кез келген орында еркін 
қозғалу дегенді білдіреді.

«Жасыл» – жүріп-тұруында 
шектеу жоғын білдіреді, мұндай 
адам базада COVID-19 індетіне 
ПТР-тестілеуі теріс нәтиже көрсет-
кен пайдаланушы болып саналады.

Нұрділдә МАҚСҰТБЕК, елорда тұрғыны:

– Нұр-Сұлтанда «Ashyq» жобасының іске қосылғаны белгілі. Алайда 
көптің көкейінде осы жобаға қатысты сұрақтар көп. «Екпе алмаған-
дар алдағы уақытта мемлекеттік мекемелерде, сауда үйлерінде, 
тіпті қоғамдық орындарда еркін жүріп-тұрудан қалады» деп елдің 
айтып жүргені қаншалықты рас? Бұған аталмыш қосымшаның 
қандай қатысы бар? Мобильді қосымшада келушіні тіркеу не үшін 
қажет?

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

Б   Т  РА МЕТУЛЛИН

ҢІР МІРІ

Біржолғы материалдық көмек 
басқа санаттағы тұлғаларға да қа-
растырылған. Мысалы, Ленинград 
қоршауында болған екі азаматқа – 
120 250 теңгеден, Ақтау қаласында 
тұратын 394 тыл еңбеккеріне – 96 
200 теңгеден, аудандарда тұра-
тын 325 тыл еңбеккеріне 40 АЕК 
беріледі. Соғыс жылдарында екінші 
рет неке құрмағандар, жесірлерге 
Ақтау қаласы бойынша 120 250 
теңге, аудандарда 40 АЕК теңгеден 
төленеді. Сонымен қатар Екінші 

дүниежүзілік соғысы жылдарында 
тылда мінсіз еңбек еткендерге 
Ақтау қаласы бойынша 96 200 
теңге, аудандарға 40 АЕК беріледі. 
Басқа мемлекеттердің аумағында 
ұрысқа қатысқан ардагерлерге де 
жеңіс күніне орай қала бойынша 
120 250 теңге, аудандарға 50 АЕК 
төленеді. Ал әскери қызметте 
мүгедек болған қатысушыларға 
Ақтау қаласы бойынша 144 300 
теңгеден, аудандарда 60 АЕК көмек 
көрсетіледі.

Маңғыстау облысында соғыс ардагерлеріне 1 млн теңгеден 
берілді. 

БТ БАСТАЛДЫ
Елордада Б   мамыр мен 0 маусым аралығында «бір 
тестіленуші  бір комп тер  бір камера» қағидаты бой-
ынша лектрондық орматта өтеді. Биыл астаналық  
оқушы мектеп бітіреді.

Ұлттық бірыңғай тестілеу  ма-
мырдан 30 маусым аралығында екі 
рет тегін негізде өткізіледі. ҰБТ-ға 
тіркелу кезінде тестілеуден өту күні 
мен уақытын әр оқушы өзі таңдай 
алады. Ал пәндер саны өзгеріссіз, 
үш міндетті және екі про ильді пән 
сақталған. Тестілеуге жалпы 4 сағат 
(240 минут) беріледі. Оқушыларда 

лектрондық аспаптардың, ұялы 
теле ондардың бар-жоғы металл 
іздегіш арқылы тексеріледі.

Санитарлық- пидемиология-
лық талаптарға байланысты тест 
өтетін орынға ата-аналарымен 
бірге келуге рұқсат жоқ. Тестілеу 
барысын тікелей ир арқылы 
бақылауға болады.

(Со�ы. Басы 1-бетте)
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ЖАС ПАТРИОТТАР МЕКТЕБІ

ӘСКЕРИ МІНДЕТТІ ТЕУ – 
АБЫРО ЛЫ БОРЫ

Адам баласының бойындағы ең ізгі, ең өшпес қасиеттер мектеп қабырғасында ж рген 
кездерден басталады екен. ә, бала бұл кезде иілгіш тал сияқты. алай қарай бағытта-
саң, солай бой т зейді. Осыдан  жыл бұрын Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев балалардың 
жан-жақты білімді де білікті болып қалыптасуы шін « ас сарбаз» қозғалысын құруды 
тапсырды. Нәтижесі де жаман емес. Б гінде еліміздің әр аймағында елі мен жеріне адал 
қызмет етер патриот ұландар өсіп келеді.

азақстан арулы 
К штерінің қа-
тарында әскери 
міндетін өтеу әрбір 
қазақстандық жас 
азаматтың абырой-
лы борышы санала-
ды. Отан қорғаушы 
к ні қарсаңында 
Нұр-Сұлтан қаласы 

орғаныс істері 
жөніндегі департа-
ментінің бастығы, 
полковник ұрат 
БЕ ЕК О О  газет 
тілшісіне сұхбат 
берді.

«Жас сарбаз» ��рыл�ан�а 
дейін де елімізді� мектептерін-
де �рт�рлі атаумен, бірнеше 
ба�ытта ж�мыс істеп келе 
жат�ан 3 мы�нан астам кадет 
сыныптары бар еді. М�н-
да да он мы��а жуы� бала 
�скери-патриотты� білім 
алды. Дегенмен «Жас сар-
баз» �оз�алысымен барлы� 
мектептердегі ж�мыс бір 
ж�йеге т�сті. «Бізді� �йым 
жастарды �скери-патриотты� 

ба�ытта т�рбиелеу бойынша 
�рт�рлі ж�мыстар ат�арып 
келеді. ��рыл�анымыз�а к�п 
уа�ыт болмаса да, Н�р-С�лтан 
�аласында�ы жас сарбаз-
ды�тарды� �атары 7 мы��а 
жетті. �ткен жылы ресми 
т�рде мы� о�ушы�а ку�лік 
табыстап �атарымыз�а �а-
былдаса�, Отан �ор�аушылар 
к�ніне орай елордада�ы 2 
мы� о�ушы �атарымыз�а 
�осылды. О�ушыларды отан-
шылды��а т�рбиелеу ма�-
сатында жыл сайын ау�ан 
со�ысыны� ардагерлерімен, 
�лы Отан со�ысы ардагер-
лерімен кездесулер �ткізіп, 
жа�дайы т�мен отбасылар�а 

к�мектесеміз. �лтымызды� 
бірегей т�л�алары о�ушылар�а 
ерлік саба�тарын �ткізіп 
т�рады. Пандемия кезінде 
де �ала т�р�ындарына маска, 
азы�-т�лік таратып, �олымы-
здан келгенше атсалысып 
жатырмыз. Одан б�лек, біз 
спортты�-м�дени шараларды 
жиі �ткізіп т�рамыз. Осы 
жасалып жат�ан шараларды� 
барлы�ыны� т�пкі ма�саты – 
рухы мы�ты, елі мен жеріне 
адал, на�ыз патриот азаматтар 
т�рбиелеу» деді Н�р-С�лтан 
�алалы� филиал т�ра�асы 
Асхат Налшыбек.

Мектеп о�ушылары 7-8-сы-
ныптардан бастап «Жас сар-

– Жолдас полковник, 
�азір кктемгі �скерге 
ша�ыру нау�аны ж�р-
гізіліп жатыр. Биыл 
Н�р-С�лтан �аласынан 
�анша азамат �арулы 
К�штерді  �атарын то-
лы�тыруы тиіс?

– Жалпы еліміз бойынша 
биыл�ы к�ктемгі �скерге 
ша�ыру нау�анында 13,5 мы� 
жігіт �скер сапына �абылдануы 
тиіс, ал елордамыз Н�р-С�лтан 
�аласынан 800-дей азаматты 
ж�нелту жоспарланып отыр.

– �скерге ша�ыруды 
кейінге �алдыруды �алай 
ж�не �андай жа�дайда 
алу�а болады?

– �аза�стан Республика-
сыны� «�скери �ызмет ж�не 
�скери �ызметшілерді� м�р-
тебесі туралы» за�ына с�йкес 
жергілікті �кімдіктермен 
�скерге ша�ыруды ж�зеге 
асыру �шін �алалар мен ау-
дандар, облыс орталы�тары 
мен Н�р-С�лтан, Алматы 
ж�не Шымкент �алаларында 
�кім орынбасарыны� т�ра�а-
лы�ымен �скерге ша�ыру 
комиссиялары ��рылады. 
Елордамызда�ы �скерге ша�ы-
ру комиссиясыны� т�ра�асы 
– Н�р-С�лтан �аласы �кіміні� 
орынбасары Ас�ар Амрин.

Мерзімді �скери �ызметке 
ша�ыруды кейінге �алдыру 
�олданыста�ы за��а с�йкес 
�скерге ша�ыру комиссиясы-
ны� шешімі бойынша беріледі. 
�скерге ша�ыруды кейінге 
�алдыру отбасы ж�не денсау-

лы� жа�дайлары бойынша, 
к�ндізгі о�у б�лімінде білім 
алуды жал�астыру �шін ж�не 
бас�а да себептер бойынша 
беріледі.

Со��ы жылда�ы енгізіл-
ген жа�алы� – б�л �скерге 
ша�ыруды кейінге �алдыру 
к�сіби �ызметін ж�зеге асырып 
ж�рген маман-педагогтар�а 
барлы� ж�мыс істеу кезе�інде, 
���ы� �ор�ау органдары-
ны� білім беру �йымдарында 
бастап �ы к�сіби даярлы�тан 
�тіп жат�ан т�л�алар�а �скерге 
ша�ыруды кейінге �алдыру 
беріледі.

Жа�алы�ты� та�ы бірі – 
б�л мерзімді �скери �ызметке 
ша�ырыл�ан азаматты� ол 
�ызметін а�тап келгенше 
ж�мыс орны са�талып т�рады. 
Б�л м�селе �ор�аныс минис-
трлігіні� бастамасымен о� 
шешімін тапты.

Сонымен �атар, жо�а-
рыда айтыл�андай, �рбір 
азаматты �скерге ша�ыру 
туралы шешімді жергілікті 
ат�арушы орган басшысыны� 
орынбасары т�ра�алы� ететін 
�алалы� немесе ауданды� 
�скерге ша�ыру комиссия-
сыны� ��рамы шы�арады. 
�абылдан�ан шешімні� за�ды 
болуына комиссия м�шелері 
жауап береді.

– Жастарды мерзімді 
�скери �ызметке ша�ы-
ру т�ртібі туралы айтып 
бері ізші.

– Елімізде азаматтарды 
мерзімді �скери �ызметке 

ша�ыруды жариялау тура-
лы бас ��жат – ол �аза�стан 
Республикасы Президентіні� 
Жарлы�ы. Жарлы� жария-
лан�аннан кейін �скерге 
ша�ыруды кейінге �алдыру 
ж�не одан босату ���ы�ы жо� 
он сегіз жастан жиырма жеті 
жас�а дейінгі азаматтар �скер-
ге ша�ыру ж�не медициналы� 
комиссиялардан �ту �шін 
т�р�ылы�ты жерлері бойынша 
�ор�аныс істері ж�ніндегі 
бас�армалар мен б�лімдер 
жанында�ы �скери ша�ыру 
пункттеріне келулері тиіс.

Б�дан бас�а, �скерге ша�ы-
рылушыларды �скерге ша�ыру 
пункттеріне келулері туралы 
хабардар ету жеке ша�ыру 
�а�аздары, б��аралы� а�па-
рат ��ралдары ж�не телефон 
ар�ылы ж�ргізіледі.

�азіргі та�да пандемияны� 
таралуына жол бермеу ма�-
сатымен СМС-хабарландыру 
жіберу ар�ылы да ша�ырту 
ж�ргізіледі. �скерге ша�ыру 
пункттерінде �скерге ша�ы-
рылушыларды� келулеріне 
ба�ылау ж�ргізіледі.

Денсаулы� жа�дайларын 
ж�не �скери �ызметке жа-
рамдылы� де�гейін аны�тау 
�шін �скерге ша�ырылушы-
лар д�рігерлік комиссияны� 
сараптамасынан �теді.

Жиын пунктінде тере�-
детілген д�рігерлік тексеру, 
отбасы жа�дайы мен мораль-
ды�-іскерлік �асиетін, психо-
логиялы� жай-к�йін зерделеу, 
�скерлерден келген �кілдермен 

с�хбаттасу, жаса�талатын 
командаларды ��ру �ш т�улік 
мерзім ішінде ж�ргізіледі. 
Жиын пункттерінде уа�ытта 
�ш к�н бойына жергілікті 
ат�арушы органдар �ш мезгіл 
ысты� тама�пен �амтамасыз 
етуді �йымдастырады.

Іріктеуден, с�хбаттасудан 
�ткен ж�не �скери команда-
ларды� ��рамына енгізілген 
�скерге ша�ырылушылар 
облысты� �скерге ша�ыру 
комиссиясыны� шешімімен 
мерзімді �скери �ызметке 
ша�ырылады.

Б�дан бас�а, жиын пунк-
тінде �скери команда ��ру 
ая�тал�ан кезде санитарлы� 
��деу ж�ргізіледі (моншада 
немесе душта жуыну) ж�не 
�скерге ша�ырылушылар�а 
далалы� �лгідегі �скери киім 
беріледі. Б�дан бас�а, �скерге 
ша�ырылушы �ш т�улік бойы 
жиын пунктінде бол�ан кезде 
оны� ту�ан-туыстарынан 
алша�, �дайы �скери �жым 
арасында болу�а бейімделу 
де�гейі аны�талады.

�ор�аныс істері ж�ніндегі 
департамент басты�ыны� 
�скери �ызметші м�ртебесін 
алу ж�не �скери �ызметке 
ж�нелту �шін �скери команда-
ны� тізіміне �осылуы туралы 
б�йры�ы шы�ады. Б�йры� 
шы��ан к�ні мерзімді �скери 
�ызмет бастал�ан к�н болып 
саналады. Іріктеуден �тпеген 
�скерге ша�ырылушы �скерге 
ж�нелтілмейді.

– �азіргі та да жастар-

сарбазды�тар�а арнал�ан 5 
�йірме бар» деді «Жас сарбаз» 
сыныбыны� жетекшісі К�л�ш 
Мантиева.

�азіргі та�да экстремизм, 
терроризм деген жа�дайлар-
ды� �о�ам дертіне айналып 
кеткені жасырын емес. «Жас 
сарбаз» �оз�алысыны� негізгі 
ма�саты – осындай келе�сіз 
жа�дайлармен ашы� к�ресе 
алатын толы� адам т�рби-
елеу. «Ма�ан «Жас сарбаз» 
сыныбында о�ы�ан �найды. 
М�нда біз �рт�рлі �скери дай-
ынды�тарды �йреніп, �скери 
шаралар�а жиі �атысамыз. 
Болаша�та ел �ор�айтын 
азамат болып, �скери �ызмет 
істесем бе деймін. То�ызыншы 
сыныптан кейін «Жас �лан» 
мектебіне т�суді жоспарлап 
отырмын» деді «Жас сарбаз» 
сыныбыны� о�ушысы Келім-
бек Тілеуханов.

Отан �ор�аушылар к�ніне 
орай �лтты� �скери патриот-
ты� орталы�та «Жас сарбаз 
– т�уелсіздік тірегі» жобасы 

аясында �ала мектептеріні� 
бір�атар о�ушылары «Жас 
сарбаз» атанып, ресми ку�лік 
алды. Шара Н�р-С�лтан �а-
ласы �кімдігіні�, «Астана 
жастары» мекемесіні� ж�не 
�лтты� �скери патриотты� 
орталы�ты� �олдауымен, 
«Жас сарбаз» жас�спірімдер 
�скери-патриотты� �оз�алысы 
Н�р-С�лтан �алалы� филиалы-
ны� �йымдастыруымен �тті.

«Жас сарбаз» т�рбие-
ленушілерімен кездескен 
�ала �кіміні� орынбасары 
Ба�тияр М�кен е� бірінші 
жас сарбазды�тарды� ант 
�абылдауына ку� болып, 
�рі �арай о�ушыларды� �з 
�олдарымен ��рас тыр�ан 
роботтар к�рмесін тамаша-
лады. «Осыдан �ш жыл б�рын 
Елбасы жастар арасында�ы 
отанс�йгіштік сезімді ояту 
�шін патриотты� ба�ытта 
т�рбие беру ма�сатында «Жас 
сарбаз» �йымын ��ру�а тапсы-
рма берген болатын. Осы аз 
уа�ыт ішінде �аншама о�ушы 

«Жас сарбаз» атанып, то-
ла�ай табыс тар�а �ол жеткізіп 
�лгерді. Сіздерді алда келе 
жат�ан �лы Же�іс к�німен, 
Отан �ор�аушылар к�німен 
шын ж�ректен ��тты�таймын. 
«Отан – отбасынан басталады» 
дейді. Сонды�тан балаларды 
жастайынан отанс�йгіштік-
ке, елі мен хал�ына, жеріне 
адал �ызмет ететін адами 
��ндылы�тар�а баулу �те 
ма�ызды. Ант �абылда�ан 
жас сарбазды�тарды� бола-
ша�ынан �лкен �міт к�теміз» 
деді �ала �кіміні� орынбасары.

Батыр бабамыз Бауыржан 
Момыш�лы «Ешкім іштен ба-
тыр болып тумайды: батырлы� 
та мінез секілді �скен орта, 
к�рген т�рбиеге байланы-
сты �алыптасады» деген еді. 
Сонды�тан да �азіргі «Жас 
сарбаз» алда�ы 30 жылды� 
ішіндегі т�уелсіздікті одан 
�рі ны�айту �шін елімізді� 
туын жо�ары �стап, на�ыз 
патриот т�л�а�а айналады 
деген сеніміміз мол.

баз» сыныбына �абылданып, 
�осымша �скери білім ала 
алады. �тпелі ша�ты к�п 
о�ушы не істерін, �айда 
�рынарын білмей ж�ргенде, 
«Жас сарбаз» �йымы олар�а 
д�рыс ба�ыт-ба�дар беріп, 
жол н�с�аушы�а айнал�ан. 
Елордалы� «Жас сарбаз» �оз�а-
лысы осы жылды� со�ына 
дейін барлы� мектепте �з 
сыныптарын ашуды жоспарлап 
отыр. �аламызда�ы Сырбай 
М�уленов атында�ы №37 
мектеп-лицейінде де «Жас 
сарбаз» сыныптары ��рыл�ан. 
«�азіргі та�да мектебіміздегі 
жалпы сарбаздар саны – 50, 
оны� 31-і – �л бала, 19-ы – 
�ыз бала. Алдымызда �сіп 
келе жат�ан жас�спірімдерді 
�скери-патриотты� �ызметке 
к�бірек тарту міндеті т�р. 
Біріншіден, �скеле� �рпа� 
�скери іс туралы базалы� білім 
алуы керек. Олар физикалы� 
дайындал�ан елімізді� патри-
от азаматы болып �суі тиіс. 
Екіншіден, елімізде �скери 
білім ал�ан резерв болуы 
керек. ©шіншіден, жастар 
бос сенделіп ж�рмей, спорт-
пен айналысып, техниканы, 
а�паратты�-технологияны 
ме�геріп �ссе, б�секеге �а-
білетті ел боламыз. «М��гілік 
ел» жастарыны� болаша�ы ба-
янды, �лы дала �скері �уатты 
болады. Жас сарбаз сыныпта-
рына �ойыл�ан ма�саттарды 
ж�зеге асыру барысында 
аталмыш сыныптармен т�рлі 
ба�ытта ж�мыстар ж�ргізіп 
келеміз. Мектебімізде жас 

ды  �скерде �скери �ыз-
мет ткерулері �анша-
лы�ты �ауіпсіз болып 
отыр? Ата-аналарды  
�лдары �шін уайымда-
мауына кепілдік бар ма?

– Елімізді� басты ��н-
дылы�ы – ол адам капиталы. 
Ал �скерде – ол жеке ��рам. 
Барлы� де�гейді� командир-
лері мерзімді �скери �ызмет 
�скери �ызметшілері �шін 
барлы� к�шін салып, олар-
ды� еш�андай о�и�а�а тап 
болмаулары �шін жа�дай 
жасайды. �рбір жа�дай тере� 
талданып, алдын алу ж�мы-
стары ж�ргізіледі.

Т�рбиеші офицерлер, 
�скери психологтар �скери 
�жымда�ы моральды�-психо-
логиялы� жа�дайды саралайды 
ж�не �рбір �скери �ызмет-
шімен жеке ж�мыс ж�ргізеді. 
Сарбаздарды� ата-аналарымен 
ты�ыз �арым-�атынас жаса-
лып, а�паратпен алмасады.

�азір «�лімжеттік» деген 
т�сінік, я�ни осы с�зді� аста-
рында жат�ан іс-�рекет бізді� 
�скерде �лде�ашан жо� ж�не 
оны туындататын да жа�дай 
жо�.

Б�рын �арулы К�штерде 
�скери �ызмет �ткеру мерзімі 
екі жыл болды. Ол кезде бір 
�скери б�лімшеде т�рт �скерге 
ша�ыру мерзіміні� сарбазда-
ры �ызмет �ткерді. Б�лімше 
командирлері ж�не взвод 
командирлері орынбасарла-
ры лауазымдарын мерзімді 
�ызмет �скери �ызметшілері 
ат�арды. Я�ни б�л жерде бірін-
ші ша�ырылымны� сарбазы 
жа�адан келген сарбаздарды 
бас�арды. �азіргі уа�ытта �а-
рулы К�штер аралас т�сілмен 
жаса�талады, я�ни �скерге 
шы�ыру бойынша да ж�не 
келісімшарт бойынша да.

2006 жылдан бастап 
мерзімді �скери �ызмет �т-
керу мерзімі бір жыл болып 
ай�ындалды, сол себептен 
«�лімжеттік» деген т�сінік та-
рих болып �алды десе болады.

– Мерзімді �ызмет т-
керу мерзімі �зартылады 
деген рас па?

– Мерзімді �скери �ызмет 
�ткеру мерзімі «�скери �ызмет 
ж�не �скери �ызметшілерді� 
м�ртебесі туралы» за�ны� 
жиырма т�ртінші бабында 
белгіленген, ол он екі айды 
��райды. �азіргі уа�ытта 
к�рсетілген норма�а �згеріс 
енгізу �арастырыл�ан жо�.

– Мерзімді �скери �ыз-
мет ткеріп ж�рген сарбаз 
елден тыс, �рыс іс-�и-
мылдары айма�ында�ы 
бітімгершілік операция-
ларына �атыса ала ма?

– �аза�стан Республика-
сыны� �скери �ызметшілерін 
Біріккен �лттар �йымыны� 
бітімгершілік б�лімшелеріне 
�осу олар �ор�аныс министр-
лігіні� Бітімгершілік даярлы� 
орталы�ында тиісті о�удан 
�ткеннен кейін ерікті т�рде 
ж�зеге асырылады.

Орталы� тек келісімшарт 
бойынша �скери �ызмет �т-
керетін �скери �ызметшілерді 
даярлауды ж�зеге асырады. 
Егер олар кемінде �ш жыл 
�скери �ызмет �ткерсе �ана. 
Я�ни мерзімді �скери �ызмет 
�ткеріп ж�рген сарбаздар ел-
ден тыс жерлерге жіберілмейді.

– Жасы �лкен �скерге 
ша�ырылушылар жо�ары 
ж�не жо�ары білімнен 
кейін білім ал�аннан 
со , міндетті т�рде бір 
жылды� мерзімді �скери 
�ызмет ткеруі �ажет пе? 
Ал отбасы, та�ы да бас�а 
себептермен мерзімді 
�скери �ызметке бар-
ма�ан азаматтар �ске-
ри даярлы�ты  бас�а 
т�рлерінен те ала ма? 
Болса, жолдары �андай?

– «�скери �ызмет ж�не 
�скери �ызметшілерді� м�р-
тебесі туралы» за��а с�йкес 
жиырма т�рт жастан жиырма 
жеті жас�а дейінгі �скерге 
ша�ырылушылар а�ылы негіз-
де «�аза�стан Республикасы 
�ор�аныс министрлігіні� 
�скери-техникалы� мектебі» 
республикалы� мемлекеттік 
�азыналы� к�сіпорны фили-
алдарында �скери даярлы�тан 
�те алады, ол мемлекетке 
мерзімді �скери �ызмет �т-
кергендермен �атар �скери 
о�ытыл�ан резерв санын 
арттыру�а м�мкіндік береді.

�скери-техникалы� мек-
тепті бітірушілер мерзімді 
�скери �ызметке ша�ырыл-
майды.

О�у мерзімі – 40 т�улік, 
о�у ��ны – 263318 те�ге, 
о�ан �ш мерзім тама�тану, 
киім-кешекпен �амтамасыз 
ету, о�у процесіні� (о�у-жат-
ты�у атыстарын �ткізу ж�не 
жанар-жа�армаймен �амта-
масыз ету) шы�ындары ж�не 
казармада т�ру кіреді. Со-
нымен �атар �скери билеті 
бар, біра� б�дан б�рын �скери 
даярлы�тан �тпеген �скери 
міндеттілер де о�и алады.

– Келісімшарт бойынша 
кімдер �ызмет ат�ара 
алады?

– «�скери �ызмет ж�не 
�скери �ызметшілерді� 
м�ртебесі туралы» за�ны� 
37-бабыны� 6-тарма�ына 
с�йкес техникалы�, к�сіби, 
жо�ары білімі бар бір жылды� 

мерзімді �ызмет сарбазы алты 
ай �ызмет �ткергеннен кейін 
келісімшарт бойынша �скери 
�ызметке �абылдана алады 
ж�не сонымен �атар �зіні� 
ж�мыс�а орналасу м�селесін 
де шешеді.

– Ж�мылдыру (мобили-
зациялы�) �ор�а кімдер 
кіреді?

– �скери дайынды� пен 
�ызметтен кейін азаматтар 
ж�мылдыру (мобилизациялы�) 
�ор�а �осылып отырады. Б�л 
азаматтар ел �шін сын са�а-
ты со�са, �скер �атарынан 
табылатын болады.

– �скери �ызметтен 
жалтару, я�ни Отан ал-
дында�ы борышын орын-
даудан бас тартатындар 
да болатыны жасырын 
емес. М�ндай жа�дайда 
�андай жауапкершілік-
тер бар?

– �скери �ызметтен бо-
сату�а за�ды негiздер бол-
ма�ан кезде осы �ызметке 
ша�ырылудан жалтару 1000 
айлы� есептiк к�рсеткiшке 
дейiнгi м�лшерде айыпп�л 
салу�а немесе сол м�лшер-
де т�зеу ж�мыстарына не 
400 са�ат�а дейінгі мерзімге 
�о�амды� ж�мыстар�а тар-
ту�а немесе 1 жыл�а дейiнгi 
мерзiмге бас бостанды�ын 
шектеуге немесе сол мерзiмге 
бас бостанды�ынан айыру�а 
жазаланады.

Мынадай жа�дайда: �зiнi� 
денсаулы�ына зиян келтiру 
ар�ылы; аурумын деп жал�ан 
сылтаурату жолымен; жал�ан 
��жат жасау немесе �зге де ал-
дау ар�ылы жасал�ан іс-�рекет-
тері �шін 3000 айлы� есептiк 
к�рсеткiшке дейiнгi м�лшерде 
айыпп�л салу�а немесе сол 
м�лшерде т�зеу ж�мыстарына 
немесе 800 са�ат�а дейінгі 
мерзімге �о�амды� ж�мыс-
тар�а тарту�а немесе 3 жыл�а 
дейiнгi мерзiмге бас бостан-
ды�ын шектеуге немесе сол 
мерзiмге бас бостанды�ынан 
айыру�а жазаланады. Осы 
ретте ескертетін жа�дай – 
егер �скерге ша�ырылушы 
тергеп-тексеру органы iстi 
сот�а бергенге дейiн �скерге 
ша�ыру пунктiне �з еркiмен 
келсе, ол �ылмысты� жауап-
тылы�тан босатылады.

Жалпы дені сау, бойында 
намысы бар �рбір жас азамат 
Отан алдында�ы борышын 
орында�аны, я�ни �скери 
міндетін �тегені абзал екенін 
айт�ым келеді. �йткені Отан-
ды �ор�ау деген – �асиетті 
борыш �рі абыройлы міндет.

С�хбаттас�ан 
�алым �ОЖАБЕКОВ

К
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ҚА АРМАННЫҢ ЖОРЫҚ ЖОЛЫ

САРБАЗДАН 
САРДАР ЫҒАДЫ

Ауған соғысы ауызға алынса, аты алдымен аталатын азаматтардың бірі  Бақытжан 
 Ертаев. «Отанды тілмен емес, ж рекпен с  керек» деп есептейтін оның өмір жолы, 
 жауынгерлік тарихы өскелең ұрпақ шін өнегеге толы.

Елордадағы армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы « ас ұлан» республикалық 
мектебі жабылды. Бұған дейін   әскери оқу орындары құрамына республика бойынша 
төрт « ас ұлан» мектебі кіретін. Биылдан бастап астанадағы оқу орны әскери колледжге 
айналды. Енді қазір « ас ұлан» мектептері Алматы, ымкент пен арағанды қалаларында 
ғана бар. скери колледждің артықшылығы неде  ріктеу қалай өтеді  Ал білім ордасын 
бітіріп лгермеген жасұландықтар қайда барады  Осы және өзге де сұрақтардың жауабын 
білу шін орғалжын тасжолында орналасқан әскери колледжге ат басын бұрдық.

2008 жылы Ба�ытжан 
Ертаев �а елімізді� е� жо	ар	ы 
наградасы – «Халы� �а�арма-
ны» ата	ы берілді. Б�л да��ты 
ата� оны� басшылы� �ызмет-
тегі жетістіктері мен к�рсеткен 
е�бегі  шін 	ана емес, Ау	ан 
со	ысы кезінде ерж рек �ске-
ри басшы �рі а�ылды �скери 
стратег ретінде к�зге т скен 
ерлігі  шін де берілген еді.

Ау	ан со	ысыны� а�и�аты 
�алай? Б�л ж�нінде �рт рлі 
пікір айтылады. Ке�ес Ода	ы-
ны� сол кездегі идеология-
лы�  гіт-насихаты бойынша 
Ау	ан хал�ына «к�мектесу» 
ма�сатында жасал	ан со	ыс 
делінгенмен, б�л шын м�нін-
де КСРО �арулы к штеріні� 
Ау	анстан	а басып кіріп, оны� 
ішкі істеріне �ол с�	уы сал-
дарынан т�тан	ан со	ыс еді. 
Я	ни ол – «�ыр	и�аба� со	ыс-
тан» кейін КСРО-ны� �зге 
елдерді �з ы�палына �арату 
саясатыны� ай�ын к�рінісі. 
1979 жылды� 27 желто�сан 
айынан 1989 жылды� 15 
а�панына дейін жал	ас�ан 
б�л со	ыс�а �аза�станнан 
22000 адам �атысып, олар-
ды� 761-і �аза тауып, 21-і 
хабарсыз кетіпті. Б�л Екінші 
д ниеж зілік со	ыста �ар	ыс 
ат�ыр �анды бала� со	ысты� 
�асіретін тарт�ан �аза�стан 
хал�ы  шін та	ы бір  лкен 
трагедия еді. �рине, �азіргі 
к нде б�л со	ыс туралы  стірт 
пікір айтатын азаматтар да 
бар. Біра� сол кездегі саяси 
жа	дай т�р	ысынан ал	анда, 

Ау	ан со	ысына �атыс�ан 
�рбір азамат �зіне ж ктелген 
жауынгерлік борышты адал-
ды�пен ат�арды. Елін, жерін 
�ор	ау  шін сап т зеген сарбаз 
ретінде берілген б�йры�ты 
б�лжытпай орындап, жан 
алып, жан беріскен �анды 
майданда ерен ерлік к�рсет-
ті. Б�	ан б гін біз тілге тиек 
етіп отыр	ан кейіпкерімізді� 
т�мендегідей к�шелі с�зі ай-
	а�. «Б�л со	ысты� а�и�а-
ты �лі ашылып біткен жо�. 
Бізді дайында	анда саяси 
жа�тан, я	ни ол ел �андай, 
халы�ты� болмысы �андай 
деген т йіндер т��ірегінде �те 
аз м�лімет берді. Біра� бізді� 
�аза� жігіттері б�л со	ыста 
батырлы� �анымызда бар 
екенін к�рсетті. Намысшыл, 
�а�арман халы� екенімізді 
та	ы бір рет д�лелдеді. Б�л 
со	ыста «ал	а, коммунистер!» 
деген �ран м лде бол	ан жо�, 
оны �мытып та кеттік. Есесі-
не «аруа�» деп атой сал	ан 
жауынгерлерді к�зім к�рді. 
Ол жерде біз тек б�йры�ты, 
тапсырманы 	ана орындады�. 
Ешкім «жасасын партия» деген 
жо�» дейді Ба�ытжан Ертаев.

Б.Ертаев – со	ыста на	ыз 
�аза�ты� �айсар �лдарына т�н 
ерлік к�рсетіп, со	ыста сан 
т рлі �скери т�сілдерді �ол-
дана білген �аза�тан шы��ан 
�йгілі стратегтерді� бірі. Ер-
таев ол кезде неб�рі 27 жаста 
бол	ан. �зіні� жасты	ына �рі 
�скери шеніні� жо	ары бола 
�ойма	анды	ына �арамастан, 

�ЛАНДАР 
ОНЛАЙН О�УДА
– �ткен жылдан бері «Жас 

�лан» республикалы� мек-
тебінде білім беру �ашы�тан 
ж ргізілуде. �ландарымыз Zoom 
мен Kundelik платформалары 
ар�ылы о�ып жатыр. Білім 
беру сапасы – арнайы монито-
рингтік топты� �ада	алауында. 
Сонымен �атар IT мамандары 
ш�кірттерді �леуметтік желілер-
де ба�ылап, ал	ан ба	аларына 
талдау ж ргізіп, толы��анды 
а�паратпен бізді хабардар 
етіп отырады. Індет келгелі 
м мкіндігімізді� шектелгені 
рас. Себебі �ландарды �ске-
ри жатты	уларсыз елестету 
м мкін емес. Десе де олар 
к нделікті онлайн режимде 

жатты	у ж�мыстарын орындап, 
аптасына 3 рет сына�тан �теді. 
Балаларымыз ды� еш�айсысы 
боса�сып �ал	ан емес.

�аза�стан Республикасы 
²кіметіні� 2021 жыл	ы 9 
а�панда	ы �аулысы негізін-
де �аза�стан Республикасы 
�ор	аныс министрлігі «Генерал 
С.�.Н�рма	амбетов атында	ы 
«Жас �лан» республикалы� мек-
тебі» �аза�стан Республикасы 
�ор	аныс министрлігі «Ке�ес 
Ода	ыны� Батыры, Халы� 
�а�арманы, армия генера-
лы Са	адат Н�рма	амбетов 
атында	ы �скери колледжі» 
болып �айта ��рылды. Колледж 
к�сіптік-техникалы� білімні� 
білім беру ба	дарламаларын 
ж зеге асырады, – дейді «Жас 

Сендер о� шы	арса�дар, біз 
де �арап т�рмаймыз. Біра� 
соны� кесірінен �ан т�гіледі. 
Алла �адыр (Алланы� �ала-
уымен сайлан	ан �кім деген 
ма	ынада), сіз елді� жа	дайын 
ойлауы�ыз керек �ой» дедім. 
Сонда �асымызда т�р	ан бір 
молда «ендеше сен м�сылман 
болса�, �андай д�лелі� бар?» 
деді. Есіме ауылда	ы а�са�ал-
дардан естіген «Бисиммилахи 
рахман-ир-рахим, л� ила-
ха-илла-алла, �шк�д�н-алла, 
м�хаммаду расул-аллах» деген 
с�з т сті. Оны� ар	ы жа	ын 
білмеймін. Соны айтып едім, 

Ке�ес генералдары оны білік-
тілігі мен т�жірибелілігі  шін 
батальон командирі етіп та	а-
йындап, жау бекіністерін 
к�п шы	ынсыз алатын со	ыс 
тактикасы  шін Кабул	а ша�ы-
рып, командирлерге баяндама 
жасат�ан.

Ау	анстанда Н�ристан деген 
жер бар. Б�рын Кафиристан 
деп аталатын б�л ��ірде �зге 
дін �кілдері т�р	ан. Ау	андар 
олармен 78 жыл со	ысып, 
ислам дінін �абылдат�ан со�, 
Кафиристан атауы Н�ристан 
деп �згертілген. Б�рын а	ыл-
шындарды� 18 дивизиясы 
кіріп, тас-тал�аны шы	ып 
же�іліп �айт�ан б�л ��ірді� 
жа	дайы �те к рделі, хал�ы да 
�ит етсе �ару кезенетін �ан-
кес бол	ан деседі. Ертаевты� 
�арама	ында	ы жауынгер-
лер, міне, осы Н�ристанда	ы 
Барканбай деген то	айда 
т�рыпты. Ертаев�а «м�сыл-
ман командир» ата	ы да осы 
арада берілген. Ел аузында	ы 
«Ертаев Ау	анстанда мешіт 
салдырыпты» дейтін ��гімеге 
ар�ау бол	ан о�и	а да осы 
Н�ристанда бол	ан.

– Батальонымыз Н�ри-
станда т�р	анда, «Комсо-
мольская правда» газеті бізді� 
 батальон мешіт салды деп 
жазып жіберді. Біра� біз мешіт 
сал	ан жо�пыз, со	ыс кезінде 
бізді� танкіміз бай�аусызда 
бір мешітті б�зып кеткен еді, 
соны ж�ндеп бердік. Жергілікті 
т�р	ындарды� барлы	ы бізге 
�арсы шы	ып, сендерді тірі 
шы	армаймыз дегенде, мен 
оларды� �кімдерімен жолы	ып, 
«Анау танкте отыр	ан жауын-
герлер со	ысты тілеп келген 
жо�, б�лар антын, �скери 
борышын орындап жатыр. 

Қ
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«ой, сен м�сылман екенсі� 
	ой» деп ж�н с�рай бастады. 
Ертесінде 7 �аза� жігітін ертіп 
келіп, д�рет алып, мешітті� 
�абыр	асын ж�ндедік. Со-
сын бабаларымыздан �ал	ан 
д�ст р бойынша сол жердегі 
а�са�алдарды жинап, ке�ес 
�ткіздім. Кездесуде бізді� 
тарапымыз	а �атты с�здер де 
айтылды. Біра� біз �зімізді� 
не  шін келгенімізді шама-
ша т сіндіріп, аз да болса 
тіл табысып �айтты�. Содан 
бастап мен сарбаздарыма, 
біріншіден, сол елді� тарихын 
сыйлауды, екіншіден, дініне 
��рмет етуді  йреттім. С�йтіп 
жергілікті т�р	ындар дінін, 
тарихын сыйла	анымызды 
білген со�, бізге де к�з�арасы 
�згеше болды.

«Т с – т лкіні� бо	ы» деп 
білетін атамыз �аза� жаман 
т с к�рсе, оны жа�сы	а айнал-
дырып жориды немесе сада�а 
беріп, т сін ешкімге айтпайды. 
Ба�ытжан Ер таев та журна-
листерге берген с�хбатында 
т ске �атысты мынадай бір 
��гіме айтыпты:

«Батальонымда Сергей 
деген орыс жігіті бол	ан. Бір 
к ні т сінде мар��м �кесі 
�абыр	а тартып т сіргенін 
к�реді. Сол т сін �асында	ы 
�аза� жігіттерге айтады. Олар 
ма	ан айтып, оны �рыс�а жі-
бермеуімді с�рады. Келістім. 
Ертесінде сапта т�р	анда «Сер-
гей кезекші осында �алсын» 
деп б�йырдым. Батальон ор-
налас�ан жерге к ніне бір 
мина т сетін. Біра� ешкім 
жара�ат ал	ан емес. Д�л сол 
к ні мина шатырда отыр	ан 
Сергейге т сіп, опат болды.

�зім де талай т с к�ргем. 
Бір т сімде Ленинні� киімін 
киіп ал	ан мені� а	ам: «Ба�ыт-
жан, мен �азір шы	ам, сен 
артымнан шы�па» деді де, 
есікті тарс жауып шы	ып кетті. 
Ерте�інде бригадада маршал 
Ахремеев ке�ес �ткізуі тиіс 
еді. Со	ан мен �скери колон-
наны бастап барма� бол	ам, 
к�лікке отыр	аным сол еді, 
ма	ан «Бригада	а тез арада тік-

�ша�пен жетсін» деген хабар 
келді. «Жо�, мен колоннамен 
барамын, кетіп �алды деп 
айты�ыз» деймін хабаршы	а. 
Ол «Болмайды, тез жетсін деп 
радиомен б�йры� берілді» дей-
ді. Содан тік�ша�пен кеттім, 
ал мен отыр	ан к�лікке сол 
к ні мина т сіп, от�а оранды. 
Б�л кездейсо�ты� па? Кейбір 
	�ламаларды� «т сте сыр бар» 
дейтіні осыдан болса керек».

Ау	анны� жоры� жолынан 
�ткен Ертаев КСРО-ны� жалпы 
командалы� жо	ары �скери 
академиясына т сіп, оны 
бітіргеннен кейін алты жыл 
Германияны� Потсдам �ала-
сында полк командирі болды. 
Б�л полкті� командирі ал	аш 
рет орыстан бас�а �лтты� 
�кілі бол	ан КСРО �арулы 
к штеріндегі тарихи о�и	а еді.

«Халы� �а�арманы», ге-
нерал-лейтенант Ба�ытжан 

Ертаев 1952 жылы Жамбыл 
облысыны� Жуалы ауданын-
да	ы Ке�ес ауылында д ниеге 
келген. 1973-1985 жылдары 
Алматы �аласында	ы жалпы 
�скери командалы� училище 
мен Фрунзе атында	ы �скери 
академияны т�мамда	ан ол 
1998 жылы �аза�стан �ару-
лы к штері бас штабыны� 
басты	ы, 1997-2000 жылдары 
�ор	аныс министріні� бірінші 
орынбасары, 2002 жылы �а-
за�стан �арулы к штер �скери 
академиясыны� басты	ы 
міндетін ат�арды.

Ба�ытжан Ертаев 2012 
жыл	ы �а�тардан бастап Пар-
ламент М�жілісіні� депутаты 
болды. «Халы� �а�арманы» 
ата	ымен �атар, «Отан», 
«�ызыл ж�лдыз», ІІ д�режелі 
«Да��» ж�не бас�а да жа-
уынгерлік наградалармен 
марапатталды.
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орналасады, к�лік ж ргізу 
ку�лігі, �скери билет пен кіші 
сержант ата	ын алып шы	ады.

КОЛЛЕДЖГЕ КЕЛ!
Талапкерлер алдымен к�сіби 

психологиялы�, логикалы� 
ойлау бойынша тестілеуден 
�теді. Содан кейін оларды� 
дене даярлы	ы мен денсаулы	ы 
тексеріледі. Осыларды� б�рі-
нен �тсе, талапкер мандатты� 
комиссияны� шешімімен о�у	а 
�абылданады. Сонымен бірге 
жетім балалар	а, халы�аралы�, 
республикалы�, президенттік 
олимпиадалар мен �рт рлі 
бай�ауларды� же�імпаздары-
на,  здік дипломы, спортты� 
д�режелері бар балалар	а 
о�у	а т су  шін же�ілдіктер 
жасалады.

Сонымен �атар �ызметтік 
міндеттерін орындау бары-
сында �аза бол	ан �скери 
�ызметшілер мен 10 жылдан 
астам уа�ыт �скерде �ызмет 
етіп келе жат�ан адамдарды� 
балалары конкурстан тыс 
�абылданады.

«Бірінші курста жалпылама 
п�ндерді о�иды. Екінші курста 
�скери п�ндерге к�шеміз. ²шін-
ші курста маманды	ы бойынша 
�скери та	ылымдамадан �теді. 
Демалыс жылына екі рет, �ыс-
та бір апта, ал жазда бір ай 
к�лемінде �арастырыл	ан. 
О�у	а 1-5 тамыз аралы	ында 
��жат �абылданады. 5-20 та-
мыз	а дейін конкурсты� іріктеу 
ж ргізіледі. �скери колледжде 
о�у	а ��жат тапсыру  шін сайтта 
�тінім �алдыруды� �ажеті жо�, 
баласын о�ытамын деген ата-а-
налар мектепке келіп, �тінішін 

жазып, тиісті ��жаттарды дер 
кезінде �ткізуі �ажет.

О�у	а орта мектепті� 9-сы-
ныбын т�мамда	ан, жасы 15-ке 
тол	ан ж�не 17 жастан аспа	ан 
�Р азаматтары �абылданады. 
Колледжге тек �ана болаша	ын 
�скери �мірмен байланыстыр-
	ысы келетіндер т седі. Бізде 
а�ылы о�у	а м мкіндік жо�.

20 маусымнан кейін со�	ы 
т лектерге аттестат беріледі. 
Одан кейін колледж ж�мыста-
рына кірісеміз. �ткен жылы 
о�у	а т скен балаларды� та	ы 
екінші жылы бар, олар еліміз-
дегі 3 «Жас �лан» мектептеріне 
жіберіліп, о�уын сол жа�та 
жал	астыратын болады» деді 
«Жас �лан» республикалы� мек-
тебі басшысыны� о�у ж�ніндегі 
орынбасары, подполковник 
Хамит Байкенов.

ЕЛІН СЙГЕН ЕРЛЕР
Елбасыны� бастамасымен 

1999 жылы іргесі �алан	ан о�у 
ордасында б гінде 408 ш�кірт 
білім алады. Ал ашыл	алы 
бері 1286 �ланды т�рбиелеп 
шы	ар	ан. Биыл 226 ш�кірт 
т леп �ш�алы т�р. Соларды� 
бірі Айбар есімді сарбаз – 
Шы	ыс �аза�станны� тумасы.

«�скери адам болу – мені� 
бала к нгі арманым. Сол арма-
ныма жетелер жол осы мектеп 
болды. �скери образ �демі 
к�рінгенмен, форма киіп, 
шепте ж ретін жас солдат-
ты� артында к н сайын	ы 
е�бек пен т�зім жатыр. �рбір 
маманды�ты� �зіне т�н �иын-
шылы	ы болады. М�селен, мен 
 шін е� �иыны отбасымнан 
жыра�та ж ру болды. Алайда 

на	ыз жауынгерге т�н мінезді 
�алыптастырып, бір  йді� 
еркесінен елді� �ор	анына 
айналуды ма�сат еттім. Мектеп 
табалдыры	ын атта	аннан-а� 
жолдастарыммен бірге талай 
�ызы�ты к ндер �тті. Есте 
�аншама естеліктер �алды.

Мені� басты арманым – 
о�уымды ая�тап, �зім �нат�ан 
маманды�ты�  здігі болу, еліме 
адал �ызмет ету. �скери форма 
киюді, сарбаз атануды �р адам 
а�сауы м мкін. Алайда ол 
форманы кию  шін �зі� со	ан 
лайы� болу керексі�. Оны 
с�збен емес, іспен д�лелдеген 
д�рыс» деді ол.

Ал «жас�ланды�» атан	а-
нына екі жылдан ас�ан Диас 
Мауленбердиев �олына аттестат 
алар к нді асы	а к туде. Алда	ы 
уа�ытта ��рлы� �скери инсти-
тутына о�у	а т суді жоспарлап 
ж рген екен. Та�да	ан маман-
ды	ы –тактикалы� �уе десант 
�скерлеріні� �олбасшысы.

Диас болаша�та �лтына 
тіреу, еліне жебеу бол	ан 
біртуар т�л	аларды� �негелі 
�мірінен  лгі алып, елімізді� 
патриот азаматы бол	ысы 
келеді. Сонымен �атар �ор	а-
ныс министрі болуды басты 
ма�саты еткен.

Ал Н�рхамит Айдын есімді 
ш�кірт «Жас �лан» мектебіне 
ата�, абырой �уып емес, �скери 
�мірді шынайы жа�сы к�рген-
діктен т стім дейді.

Біз де жас сарбаздарды� ел 
намысын �ор	айтын ерлеріміз 
бен хал�ы  шін �иынды��а 
мойымайтын, ісіне адал �ланда-
рымызды� абыройы ас�а�тай 
берсін дейміз.нады. Алматыда	ы екі �скери 

институт�а, я	ни ал	аш�ы  ш 
маманды� бойынша ��рлы� 
�скери институтына, ал радио-
электроника ж�не байланыс 
�скери инженерлік институ-
тына «инфокоммуникациялы� 
ж�не телекоммуникациялы� 
байланыс» маманды	ы бо-
йынша �абылданады.

Ал бас�а колледж т лектері 
еліміздегі �арулы К штерді� 
�скери б�лімдеріне маманды� 
бойынша �скери �ызмет ат�а-
ру	а жіберіледі екен. �скери 
ант �абылдап, келісімшарт�а 
отырады. �рі �арай белгілі бір 
уа�ыт аралы	ында антына 
адал �ызмет етуі тиіс.

О�у орнына биыл респу-
блика бойынша 120 бала �а-
былданады деп жоспарланып 
отыр, олар	а мектеп п�ндерін 
о�ытатын 15 м�	алім мен 
�скери саба�тардан 18 о�ы-
тушы �амтылады. Колледж 
студенттері 100 пайыз ж�мыс�а 

Бұл соғыстың ақиқа-
ты әлі ашылып 
біткен жоқ. Бізді 
дайындағанда саяси 
жақтан, яғни ол ел 
қандай, халықтық 
болмысы қандай де-
ген түйіндер төңіре-
гінде өте аз мәлімет 
берді. Бірақ біздің 
қазақ жігіттері бұл 
соғыста батырлық қа-
нымызда бар екенін 
көрсетті. Намысшыл, 
қаһарман халық 
екенімізді тағы бір 
рет дәлелдеді

�лан» республикалы� мектебі 
директоры, полковник Тілеу-
хан Бас�ожаев.

Б гінде мектеп 	имараты 
толы	ымен �скери колледжді� 
еншісіне �тті. Ал атауында 
«Жас �лан» тіркесі алынып, 
о�у орны С.Н�рма	амбетов 
атында	ы �скери колледж 
болып �алыптасты.

�скери колледжде 4 ма-
манды� о�ытылады. Олар 
«радиациялы�, химиялы�, 
бактерологиялы� �ор	аныс 
б�лімшелерін бас�ару», «инже-
нерлік-саперлік б�лімшелерін 
бас�ару», «�скери техника мен 
�ару-жара�тарды пайдалану 
ж�не ж�ндеу», «инфокомму-
никациялы� ж�не телекомму-
никациялы� байланыс». Осы 
маманды�тар бойынша о�ыту 
мерзімі – 3 жыл. О�у жылы 
ая�тал	анда  здік шы��андары 
�з маманды�тары бойынша 
еліміздегі жо	ары о�у орында-
рына бірден 2-курс�а �абылда-
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Екінші д ниеж зілік соғыстың ең атақты әрі құрметті батырларының бірі ақмолалық 
ақымжан ошқарбаев 1924-19  екенін көпшілігі біледі. Ол орыс солдаты басқа мәлімет-

тер бойынша татар  авт.  ригорий Булатовпен бірге ейхстаг ғимаратының қасбетіне 
алғашқы болып ту тікті. Бұл акт көптеген айғақтармен және куәліктермен дәлелденеді  
архивтік, жазба, кино- отоқұжаттармен, сонымен қатар Берлинді алуға қатысқандар 
естеліктерімен де... 

аза�ты� хас 
батыры 1924 
жылы А�мола 
облысы Целино-
град ауданы �ы-
ры���ды� деген 

жерде д�ниеге келген. Т�рт 
жасында анасынан айырыл�ан, 
ал 13 жасында �кесі б�рын�ы 
аталарыны� бірі бай бол�ан 
деген желеумен «халы� жауы» 
ретінде �у�ын-с�ргінге �шы-
ра�ан. Жаппай ашаршылы� 
жылдары ол астанадан �ашы� 
емес Тайт�бе ауылында�ы 
балалар �йінде т�рбиеленді. 
Ра�ымжанны� жерлесі, сол 
балалар �йіні� т�легі, Берлинді 
алу�а �атысушы �адан Беке-
новты� м�ліметіне �ара�анда, 
тек 1932-1933 жж. �ыс айла-
рында �ана осы мекемені� 300 
т�рбиеленушісінен 75 бала 
�ана аман �ал�ан, оларды� 
біз білетін а�парат бойынша 
оларды� екеуі Берлинге дейін 
жеткен. 

Р.�ош�арбаев 7 класстан 
со� Бал�аш �аласында�ы 
ФЗУ-ге (Фабрика-зауытты� 
училище – авт.) о�у�а жі-
беріледі. 1942 жылы �ызыл 
�скер �атарына ша�ырылады: 
К�кшетау �осал�ы полкінде 
�скери жатты�улардан �теді. 
1943 жылы Фрунзе �скери 
училищесіне о�у�а жіберіледі 
де, оны 1944 жылы �азан 
айында �здік бітіреді.

Батыр �останайда жа-
са�тал�ан, а�ыз�а айнал�ан 
Идрицкая ат�ыштар дивизия-
сыны� взвод командирі болды. 
Польша мен Германияны азат 
етуге �атысып, ерлігімен а�ыз-
�а айналады. 1945 жылы 25 
с�уірде Берлинні� жан-жа�ын-
да�ы ше�бер тарылып, неміс 
астанасына тікелей шабуылдар-
ды� бастал�аны белгілі. 1945 
жылы 30 с�уірде 150-Идриц-
кая ат�ыштар дивизиясы, 
674-ат�ыштар полкіні� взвод 
командирі лейтенант Ра�ым-
жан �ош�арбаев Григорий  
Булатовпен бірге жадымызда 
м��гілік са�тал�ан ерлік к�р-
сетеді. Ол батальон командирі 
Давыдовтан Рейхстаг�а �ызыл 
туды тігу туралы тапсырма 
алады. ¦з комбатыны� тапсыр-
масын орындай отырып ол 
�ызыл �скер Г.Булатовпен бірге 
жау ды� бора�ан о�тарыны� 
астымен, жедел �имылмен 
Гиммлер �йінен Рейхстаг�а 
дейін бірнеше ж�з метр ж�ріп 
жетеді. Олар�а ал�аш�ы болып 
Рейхстагты� �асбетіне Же�іс 
туын �адауды� с�ті т�сті. Олар 
�скери борышын �тей отырып 
�з �мірлерімен т�уекел етті.

¦з ерлігін Ра�ымжан 
 �ош�арбаев былайша сипат-
тайды: «Мен шал�алай т�сіп 
басымды к�тердім. Жо�арыда 
от т�різді �ызыл жалау жар� 
ете т�сті. Ол жары� н�кте 
т�різді Рейхстагты� басты 
кіреберісінде жар�ырады. 
�ызыл матадан к�з алмай біз 
т�мен т�се бастады�... Бол�ан 
жайтты� м�ні ма�ан енді �ана 
жете бастады. 360 метр бізді� 
7 са�ат �мірімізді ал�ан екен. 
Жастар�а ая� басу �шін б�л 
�ашы�ты� болып па? Б�л – 
шапша� �имылды� бір минуты 
�ана. Б�л – желмен тайталас. 
Біра� бізге, Григорий Булатов 
екеумізге б�л �ашы�ты� ж�ріп 
�ткеннен г�рі ��лап кету о�ай 
��з�а пара-пар еді. Бізге оны 
ж�ріп �ту б�йырды».

Енді оны� с�здерінен 
алын�ан ана��рлым толы�ыра� 
м�ліметтер: «Комбат Давыдов 
мені терезе алдына ша�ырды. 
«Рейхстагты к�ріп т�рсы� 
ба? – деді. �ажетті адамдарды 
та�дап ал, ту ілетін боласы�». 

СОҒЫСТЫҢ СОҢҒЫ СОЛДАТЫ
лы Отан соғысы жылдары Ақмола жерінен 14 2  сарбаз соғысқа 

аттаныпты. Солардың жартысы қан майданда ерлікпен қаза 
тапты. алғанына туған жердің дәм-тұзы бұйырып, елге аман- 
есен оралды, абыройлы қызмет етті. Бірақ олардың қатары 
жыл сайын сиреп, б гінде тек 2 -і ғана қалды. Сұм соғысты 
көзбен көрген қарттарымызды еңістің  жылдығында 
жылдағыдай тағы да іздеп, жағдайын білдік.  

Со�ыс ардагері, б�рын�ы теміржолшы 
Василий Сердюков биыл 95 жас�а толады. 
Майдан даласына А�моланы� Сталин 
ауданы Богдановка ауылынан 1943 жылы 
немере а�асы екеуі аттан�анда оны� жасы 
неб�рі 17 жаста еді. 10-сыныпты ая�та�ан 
со� авиациялы� училищеге т�сіп, �ш�ыш 
бол�ысы келген бозбаланы� бала арманы 
орындалмады. Тосыннан со�ыс басталып, 
бауыры екеуі Шортанды ауданды� воен-
коматына ша�ырту алады. 9-сыныптан 
со� ж�ргізуші ���ы�ын ал�анды�тан, 

оларды Саратов облысы Хвалынск �ала-
сына о�у автополкіне �скерге ша�ырды. 
Оны т�мамдап, сержант ата�ын ал�ан 
со� а�асы екеуін Белоруссияда�ы артил-
лериялы� �скери б�лімшесіні� 26-ауыр 
минометтік бригадасына жібереді. Ол 
жерде «Studebaker» америкалы� маши-
наларымен 160 миллиметрлік минометті 
тасиды. Со�ыста жас та болса «сержант 
Сердюков» атан�ан жауынгер осындай 
�ауіпті де �атерлі тапсырмаларды жиі 
орындайтын. Кескілескен шай�астарды� 
бірінде �асында�ы жауынгер а�асы мерт 
болады. 

– Минскіні, Варшаваны азат етуге 
�атысып, Висла, Одра, Шпрее �зендерінен 

Осыдан со� ма�ан к��гірт 
т�сті, біршама ауыр буманы 
�статты, б�л �ара т�сті �а�аз�а 
орал�ан ту болатын. Барлау-

шылар тобымен терезеден 
шы�тым. К�п �замай б�рімізге 
жату�а тура келді. �атты атыс 
басталды. Жанымда бір �ана 
жауынгер �алды. Ол Григорий 
Булатов болатын. Ол менен: 
«Не істейміз, жолдас лейте-
нант?» деп с�рады. Біз екеуміз 
су толтырыл�ан орды� �асында 
жатты�. «�ане, �з тектерімізді 
ту�а жазайы�» дедім мен о�ан. 
Біз мені� �алтамда ж�рген 
химиялы� �арындашпен сол 
жерде жатып «674-полк, 1-б-н» 
деп жазды�. Осыдан со�: «Л-т 
�ош�арбаев, �-� Булатов» деп 
�з аты-ж�ндерімізді т�сірдік. 
Сол жерде біз �ара��ылы� 
т�скенге дейін жатты�. Осыдан 
со� артиллериялы� даярлы� 
басталды, ал�аш�ы атулардан 
кейін біз Рейхстаг�а ж�гіріп 
жеттік. Мен Булатовты ая�ынан 
к�тердім, екінші �абат биікті-
гінде туды �адады�».

Сол к�ні Рейхстагты 1000 
ша�ты «СС» дивизияларынан 
��рыл�ан жауды� жауынгерлері 
�ор�ады.

Б�л ерлік туралы 150-
Идрицкая ат�ыштар ди ви-
зиясыны� 1945 жылы с�уір дегі 
�скери �имылдары журна-
лында�ы ��р�а� м�ліметтер 
былай суреттейді: «30.04.45 
ж. са�ат 14.25-те лейтенант 
�ош�арбаев пен барлаушы 
Булатов �имаратты� орталы� 
б�лігіне е�бектеп барып, басты 
кіреберісті� баспалда�ына 
�ызыл туды �адады» (КСРО 
(Ресей) �ор�аныс министрлі-

гіні� Орталы� архиві, 1380-�ор, 
1-тізбе, 157-іс, 41-п.). А�мола-
лы� жауынгер жаса�ан �лы 
ерлік Берлинді шабуылда�ан 
барлы� солдаттар мен офи-
церлерді� ауыздарында ж�рді. 
Оларды� к�бі Р.�ош�арбаев 
пен оны� �ызыл �скеріні� осы 
ерлігі туралы тамсана жазды. 
Мысалы, М.Кантария мен 
М.Егоров со�ыс�ан 756-полкті� 
командирі Зинченко кейінірек 
�з кітабында: «М�нда Рейхстаг-
ты шабуылдарды� басынан 
бастап Р.�ош�арбаев баста�ан 
жауынгерлер тобы �немі ал-
ды��ы шепте ж�рді, батыл �рі 
шешуші т�рде �рекет етті». 

Ра�ымжан �ош�арбаев 
пен Григорий Булатовты� 
ерліктері ізі суымай 150-Идриц-
кая ат�ыштар дивизиясыны�  
«Воин Родины» газетінде 1945 
жылы 3 мамырда жары� к�рді: 
«Е� ал�аш болып Рейхстаг�а 
туды лейтенант �ош�арбаев 
пен �ызыл �скер Булатов ор-
натты». Осы н�мірде: «Оларды�  
ерліктері туралы болаша�та 
кітаптар жазылады, �ндер 
шы�арылады. Гитлеризмні� 
�амалында олар Же�іс туын 
тікті. Батыр ларды� аты-ж�н-
дерін есі�е са�та: лейтенант 
�ош�арбаев, �ызыл �скер 
Булатов» делінген жолдар да 
болды. 

150-Идрицкая ат�ыштар 
дивизиясы, 674-ат�ыштар 
полкіні� командирі подпол-
ковник Плеходанов пен штаб 
басты�ы майор Жаворонков-
ты� 29.04.45 – 02.05.45 ж. 
аралы�ында�ы �орытынды 
м�лімдемесінде: «...Кескілескен 
�рыстар ж�ргізе отырып, полк 

б�лімдері 30.04.45 ж. са�. 5:00-
ке �арай ішкі істер министр-
лігін – Гиммлер ке�сесін алды 
ж�не 9:00-�а �арай Рейхстаг�а 
шабуыл алдында аралы� шепке 
орналасты... 14:00 бастал�ан 
артдайынды�тан кейін Рейх-
стаг�а шабуыл басталды. Са�ат 
14:25-те Рейхстаг �имараты-
на батыс �асбетті� солт�стік 
жа�ынан 674-ап 1-ат�. бата-
льоныны� 1-ат�. ротасы ж�не 
2-ат�. ротасыны� взводы басып 
кірді, олармен бірге Рейхстаг 
�стіне ту орнату�а шы�арыл�ан 
6 адамды� барлаушылар тобы 
болды. 1-ат�. батальоны бар-
лау взводыны� командирі 
кіші лейтенант �ош�арбаев 
пен взвод жауынгері Булатов 
�имаратты� орталы� б�лігіне 
е�бектей �тіп басты �а�паны� 
баспалда�ына туды орнатты» 
деп к�рсетілген.

Ке�ес Ода�ыны� Баты-
ры И.Ф.Клочков �зіні� «Біз 
Рейхстагты шабуылдады�» 
(Мы штурмовали Рейхстаг) 
кітабында �аза� офицеріні� 
�шпес ерлігін аны� жаз�ан: 
«Лейтенант Р.�ош�арбаев 
бірінші болып колонна�а �ызыл 
туды орнатты». 

Америкалы� «Нью-Йорк 
таймс» газеті 1945 жылды� 1 
мамырында (!) «ке�ес �скері 
Берлинні� �кімшілік орта-
лы�ында�ы �рбір �имаратты 
шабуылдай ж�не ат�ылай 
отырып, кеше атыстар мен 
�рыстардан со� са�талып 
�ал�ан Рейхстаг �имаратын 
алып, о�ан Же�іс туын жедел 
т�рде орнат�андары сондай, 
герман астанасыны� со��ы 
�амалдарын басып алу �аупі 

туындады» деп к�рсетіп �лгерді. 
Рейхстагты шабуылдау кезінде 
Р.�ош�арбаев взводыны� 38 
адамынан тек 12 адам �ана 
тірі �ал�ан еді.

Лейтенант Р.�ош�арбаев 
1945 жылы 6 мамырда Ке�ес 
Ода�ыны� Батыры ата�ына 
�сыныл�ан болатын, біра� ол 
тек �ызыл Ж�лдыз орденіне 
�ана ие болды. Батыр ж�лдызын 
ол кейіннен де алмады. Оны� 
«кін�сі» бар бол�аны ол ке�естік 
генералитет жаса�та�ан иде-
ологиялы� сценарийге с�йкес 
келмеді. Же�іс туын асы�ыс 
��рыл�ан жоспар бойынша 
орыс пен грузин �лтыны� 
�кілдері ілулері керек бола-
тын, іс ж�зінде �аза� пен орыс 
(«к�м�нді» т�ркі текті – авт.) 
орнатып �ой�ан еді. Генералдар 
мен маршалдар Жо�ар�ы бас 
командашы И.Сталинге жа�у 
�шін орынсыз «�атені» тез 
ж�ндеді: іс ж�зіндегі ал�аш�ы 
ілінген тудан со� бірнеше 
са�аттан кейін, осы шараны 
М.Егоров пен М.Кантария 
«�айталап» шы�ты. Біра� б�л 
кезде жауды� �арсылы�тары 
басыл�ан «жылы жа�дайларда», 
фото ж�не бейне��рыл�ы-
лар�а т�сіру �ауіпсіз бол�анда 
�ткізілді. Ал�аш�ы Р.�ош�ар-
баев пен Г.Булатовты �мыту�а 
тырысса, со��ыларына Ке�ес 
Ода�ыны� Батыры ата�тары 
берілді. Р.�ош�арбаев�а оны� 
�кесі �ош�арбай М�са�лыны� 
1937 жылы �у�ын-с�ргінге 
�шыра�аны �шін батыр ата�ы 
берілмеді деген де м�лімет 
бар. ¿кесіні� арнайы білімі 
жо�, �арапайым ж�мыскер 
бол�аны есепке алынба�ан.

Белгілі ке�естік публицист 
ж�не дарынды журналист 
Борис Горбатов 1948 жылы 
18 желто�санда�ы «Литера-
турная газетада» Ра�ымжан 
туралы: «Мені� к�з алдымда 
Рейхстаг�а жолдастарымен ту 
тіккен �аза� �ош�арбаевпен 
�андай б�ркіт те�есе алады?!» 
деп жазды.

1960 жылы Василий Суббо-
тин «Новый мир» журналыны� 
(№5) беттерінде: «Осы �ткен 
15 жыл мен жас Ра�ымжан 
ж�не оны� жауынгері Була-
тов жаса�ан ерлік �мытыла 
баста�андай бол�анына �зімді 
�ояр�а жер таппадым» деп к�р-
сетті. ¦з �ол астында�ыларына 
дивизия командирі генерал 
Шатилов та ала�дады, ол 1961 
жылы Рейхстаг�а шабуыл�а 
�атысушылар туралы м�жілісте 
тиісті орындар�а Р.�ош�арбаев 
пен Г.Булатов�а е�бектері 
сі�ген Ке�ес Ода�ыны� Ба-
тыры ата�тарын беру ж�нінде 
с�рады. Со�ыс ая�тал�ан со� 
Ра�ымжан Эльбада�ы ке�естік 
�скер тобында �ызмет етті. 
1947-1967 жылдары А�мола 
облысты� ат�ару комитетінде 
н�с�ау шы болып істеді. Кей-
іннен �аза� КСР Министрлер 
Ке�есі жанында�ы �оныс аудару 
б�лімі Бас бас�армасыны� бас 
инспекторы болды.

Халы� батыры ел ішінде, 
ал�аш�ы кезекте со�ыс ар-
дагерлері мен полктастары 
арасында �атты ��рметтелді. Ол 
Алматы �. халы� депутаттары 
ке�есіне �ш м�рте сайланды, 
со�ыс ардагерлері Ке�естік 
комитетіні� �аза� б�лімі Пре-
зидиумы ��рамында, онымен 
�атар ке�ес-герман досты�ы 
�о�амыны� м�шесі болды. Ол 
�о�амды� ж�мыстармен де 
ш��ылданып, �міріні� со��ы 
жылдары «Алматы» �она� �йіні� 
директоры �ызметін ат�арды.

Республика �ауымдасты�ы 
КСРО басшылы�ына о�ан Ке�ес 
Ода�ыны� Батыры ата�ын 
беру туралы сан м�рте �тініш 
жіберді. Біра� �р ретте жо�ары-
дан бас тартылып отырды. Тек 
т�уелсіздік жылдары �ана 1999 
жылы 7 мамырда Р.�ош�арбаев 
�айтыс бол�аннан со� жо�ар�ы 
«Халы� �аÂарманы» ата�ына 
ие болды.

2005 жылы 15 шілдеде РФ 
�М ¿скери тарих институты-
ны� басшысы А.Кольтюков 
осы ерлік туралы с�рау сал�ан 
�аза�станды�тар Б.Асанов 
пен В.Меменихинге мынадай 
хат жазды: «РФ �М ¿скери 
институтыны� �ызметкер-
лері, Сіздерді� жерлестері�із, 
лейтенант Ра�ымжан �ош-
�арбаевты� ерлігі деректік 
негізге ие». Жуыр да �ана Ре-
сей Федерацияны� Сырт�ы 
істер министрлігіні� сайтында 
Ра�ымжан а�амызды� ерлігі 
мойындалды.

Ол к�птеген ��рметті 
ата�тар�а ие болды: «Цели-
ноград �. ��рметті азаматы», 
«Бал�аш �. ��рметті азаматы», 
«Ар�алы� �. ��рметті азаматы». 
Ке�естік кезе�де, 1989 жылы 
оны� есімі Целиноград облысы 
Целиноград ауданы �осшы 
ауылыны� орта мектебіне 
берілді, Астана, Алматы ж�не 
бас�а �алаларда к�шелерге 
берілді. Батырды� моласында 
ескерткіш �ойыл�ан, Алматы �. 
�міріні� со��ы кезінде т�р�ан 
Досты� к�шесіндегі №42 �йге 
ескерткіш та�та орнатыл�ан. 
«�аза�фильм» киностудиясы ол 
туралы «Же�іс солдаты» деректі 
фильмін т�сірді. Р.�ош�арбаев-
ты� �зі Ãлы Отан со�ысыны� 
с�рапыл жылдары ж�нінде 
«Же�іс жалауы», «Шабуыл» 
ж�не бас�а да кітаптар жаз-
ды. 2011 жылы Р.�ош�арбаев 
пен Г.Булатов орнат�ан туды� 
к�шірмесі Астана�а �келінді. 
2015 жылы Астанада батыр 
��рметіне ескерткіш ашылды. 
Бізді� бас �аламызды� т�р�ын-
дары батыр ерлігін еш�ашан 
�мытпайды, ол �рпа�тарыны� 
есінде м��гіге �алады.

Зиябек �АБЫЛДИНОВ

жа�ындап келіп атымды атады да, а�ам-
ны� �аза бол�анын айтты. Оны к�лікті� 
ж�к сал�ышына салып �келіпті. О�ан 
а�амды госпиталь�а жа�ын орналас�ан 
бауырластар бейітіне апару�а б�йры� 
алыпты. Жанымны� бір б�лшегі �зіліп 
т�скендей болды. Біра� со�ыста егіліп, 
езілуге болмайтын темірдей т�ртіп бар 
еді, – дейді �зі.

Майдангер �шін �анды шай�ас 1945 
жылы 2 мамыр к�ні Рейхстаг �абыр�асын-
да ая�талды. 1946 жылды� басына дейін 
Германияны� �скери б�лімшесінде болып, 
�скери �ызметтен боса�ан со� �ана елге 
оралды. Отан�а келген со� елордадан 75 
ша�ырым жердегі Жолымбет кенішінде 
ж�ргізуші болып ж�мыс істеді. Сол жерде 
10-сыныпты ая�тап, Новосібірлік Теміржол 
к�лігі �скери инженерлеріні� институты-
на о�у�а т�седі. Институтты т�мамда�ан 
со� �ара�анды теміржолында�ы Бурабай 
жол б�лімшесіне жолдама алады. 1961 
жылы Целиноград�а ауысып, станция 
басты�ыны� орынбасары ж�не станция 
басты�ы лауазымдарында �ызмет етті. 
Алайда уа�ыт �те со�ыста ал�ан жара�ат 
орны сыр беріп, Василий Антонович ден-

саулы� жа�дайына байланысты теміржол 
к�лігіне кадр дайындау бойынша теміржол 
мектебіне �ызметке ауысады, сол жерден 
1990 жылы зейнет ке шы�ады. 

Б�гінде Ãлы Отан со�ысыны� ардагері 
Василий Сердюков Н�р-С�лтан �аласында 
т�рады. Биыл пандемия жа�дайында оны� 
тек таныстары ар�ылы �ана хабарласып 
жа�дайын білдік, �йіне бара алмады�. 
Äасыр�а жасы жуы�та�ан �ария �азір 
�кінішке �арай, жал�ыз т�рады екен. Ж�-
байы ертеректе �айтыс бол�ан. Балалары 
жо�. Тек бір жа�ын туыс бауырлары барып 
хабар алып т�рады. Мемлекет тарапынан 
емханадан к�тушілер, ем-домын ж�ргізіп 
кететін медбикелер б�лінген. Біра� 
жа�ында ��лап, белін сындырып ал�алы 
жа�дайы аса м�з емес дейді б�рын�ы 
�ріптесі Тамара Григорьевна. ��ла�ы 
да ауыр естиді. Же�іс к�ні мен �арттар 
мерекесі кезінде б�рын�ы теміржолшы 
�ріптестері, Н�р-С�лтан стансасыны� 
�жымы ардагерді� �йіне барып, ��тты�тап 
шы�ады. Жадау к��іл �ария осыны� �зіне 
м�з болып, жастар�а ал�ысын айтудан 
тан�ан емес.  

Р  РА МЕТО А

ray77781@mail.ru

�ттік. Е� ауыр шай�ас Берлин т�бінде, 
�аладан 75 км �ашы�ты�та�ы Зеелов 
шы�дарында болды. Сол жерде бірнеше 
к�нні� ішінде 35 мы� солдат �аза тапты. 
Ãрыстан со� а�ам екеуміз б�лек позицияда 
болды�. �арасам, а�амны� машинасы 
келе жатыр, ж�ргізуші бас�а біреу, ма�ан 

30 сәуір күні ұлты-
мыздың даңқты 
перзенті Рахымжан 
Қошқарбаев пен 
Григорий Булато-
втың Рейхстагқа 
Жеңіс туын тіккеніне 
76 жыл болды. Шо-
винистік саясаттың 
кесірінен екеуінің 
ерлігі уақытында 
еленбеді. Олардан 
кейін қызыл жала-
уды тіккен Михаил 
Егоров пен Мелитон 
Кантарияға Кеңес 
Одағының Батыры 
атағы берілді. 
Бір аптадай бұрын 
Ресейдің Сыртқы 
министрлігінің 
Instagram-парақ-
шасында Р.Қошқар-
баев пен Г.Булатов 
жайлы арнайы пост 
жарияланды. Мұны 
көрші мемлекеттің 
қазақ жауынгері мен 
серіктесінің ерлігін 
ақыры мойындаға-
ны деп ұқтық

аза�ты� хас 
батыры 1924 
жылы А�мола 
облысы Целино-
град ауданы �ы-
ры���ды� деген 

жерде д�ниеге келген. Т�рт 
жасында анасынан айырыл�ан, 
ал 13 жасында �кесі б�рын�ы 
аталарыны� бірі бай бол�ан 
деген желеумен «халы� жауы» 
ретінде �у�ын-с�ргінге �шы-
ра�ан. Жаппай ашаршылы� 
жылдары ол астанадан �ашы� 
емес Тайт�бе ауылында�ы 
балалар �йінде т�рбиеленді. 
Ра�ымжанны� жерлесі, сол 
балалар �йіні� т�легі, Берлинді 
алу�а �атысушы �адан Беке-
новты� м�ліметіне �ара�анда, 
тек 1932-1933 жж. �ыс айла-
рында �ана осы мекемені� 300 
т�рбиеленушісінен 75 бала 
�ана аман �ал�ан, оларды� 
біз білетін а�парат бойынша 
оларды� екеуі Берлинге дейін 

Р.�ош�арбаев 7 класстан 
со� Бал�аш �аласында�ы 
ФЗУ-ге (Фабрика-зауытты� 
училище – авт.) о�у�а жі-
беріледі. 1942 жылы �ызыл 
�скер �атарына ша�ырылады: 
К�кшетау �осал�ы полкінде 
�скери жатты�улардан �теді. 
1943 жылы Фрунзе �скери 
училищесіне о�у�а жіберіледі 
де, оны 1944 жылы �азан 
айында �здік бітіреді.

Батыр �останайда жа- РЕЙХСТАГҚА ТҰҢҒЫШ 
БОЛЫП ТУ ТІККЕН  
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ТҰТҚЫНДАРДЫҢ КІНӘСІ НЕ?
ыл сайын 9 мамыр  еңіс к ні жақындағанда сұрапыл соғысқа аттанып, хабар-ошарсыз кеткен оғанбай 

атамнан қандай да бір жаңалық келетіндей елеңдеймін. Сөйтемін де, ғаламтордан өзім жаңадан тап қан 
ресейлік сайттарға кіріп, атамның аты-жөнін, соғысқа аттанған жылын жазып, іздестіру жұмыстарын жалғас-
тырамын. ылдағы әдетім осы. птің т бінде кешегі алып империяны қорғаймын деп құрбан болған атам 
сияқты ж здеген, бәлкім, мыңдаған жазықсыз жандардың ақталатынына мітімді збеймін.

ЕРЛІГІ ЕШҚАШАН ӨШПЕЙДІ
Биыл Кеңес Одағының Батыры, қазақтың аяулы қызы лия олдағұлованың 
туғанына  9  жыл. Ол мына жарық д ниеде бар болғаны 19 жыл өмір с рді. 

кесінің аты  Нұрмұханбет, анасының есімі  аржан, ал шын амилиясы 
Сарқұлова еді. Ата-анасы қызыл жендеттердің қолынан қаза тапты. азақтың 
мерген қызы 192  жылдың 1  маусымында Ақтөбе облысы обда ауданы Бұлақ 
ауылында д ниеге келген. асындай жарқ еткен лияның ғұмыры, оның өшпес 
ерлігі барлық ұрпақ шін Отанға адалдықтың және қайыспас рухтың лгісі бол-
ды. Оның рухы бізді жарқын істерге бастайды, жаңа биіктерге жетелейді. Осы 
орайда жас ұрпаққа жол көрсетер жарық жұлдыз жайында қалам тербедік.

�лия сегізге тол�анда, анасы 
картопты
 маса�ын жинап ж�ріп, 
к�зетшіні
 о�ынан о�ыстан �айтыс 
болады. Б�л сонау �йгілі ашар-
шылы� жылдары еді. �лияны
 
�кесі Н�рм�ханбет байды
 баласы 
бол�аны �шін �у�ын-с�ргін к ріп, 
жасырынып ж�рген. �йелі �айтыс 
бол�анда оны
 �олында �лы Ба�дат 
пен �ызы �лия �алады. Екі кішкен-
тай балалар�а �арау �иын�а т�скен 
со
, �кесі �арындасы �анышаны
 
�олына апарады. К п �замай �лы 
аурудан �айтыс болып, �кесі жал�ыз 
�ал�ан �лияны �йеліні
 А�т бедегі 
бауыры �буб�кір Молда��ловты
 
�олына тапсырады. Ол Ташкентте 
жо�ары о�у орнын бітірген сауатты, 
�скери �ызметтегі адам болатын. 
Сол себепті де Н�рм�хамет Сар��лов 
�лияны
 анасыны
 фамилиясын 
ал�анын �ала�ан деген дерек бар. 
Ал та�ы бір деректер бойынша 
�уб�кір �лияны т�рбиесіне ал�ан 
со
, о�ан  з фамилиясын берген. 
Осылайша ол �лия Молда��лова 
болады. Б�л деректі �аза�стан 
�лтты� м�ра�атыны
 �ызметкері 
А�зада Хайруллин�ызы да раста�ан.

«�кесі к рген �у�ын-с�ргінді 
к рмесін деп туыс�андары �лияны
 

1939-1945 жылдары �ан��й-
лы фашистік Германия мен 
Ке
ес Ода�ыны
 агрессиялы� 
саясатынан зардап шегіп, немі-
стерді
 жерінде ж�не  зге Еуропа 
елдеріндегі концлагерьлерде 
азап шеккен, к з ж�м�ан со�ыс 
т�т�ындары за
ды� жа�ынан 
а�тал�ан жо�! Б�л м�селені 
б��ан дейін басылым бетінде 
(«Со�ыс т�т�ындарын �ашан 
а�таймыз?», «Astana aqshamy», 
9 мамыр, 2019 жыл) к теріп, ел 
мен жерді �ор�аймыз деп жат 
жерде �аза тап�ан, та�дыры 
т�лкекке т�скен со�ыс т�т�ын-
дарын а�тайтын арнайы �аулы 
шы�арып, мемлекеттік акті �а-
былдау �ажеттігін айт�ан едік.

ОЛАРДЫ� САНЫ 
�АНША?

Б�гінге дейін со�ыс т�т�ын-
дарыны
 на�ты саны аны�тал-
ма�ан. Б�рын Екінші д�ниеж�зілік 
со�ыстан  лі-тірісі бар 350 мы
 
�аза�станды� жауынгерлер елге 
оралмады деген дерек бол�ан. 
2019 жылы �ор�аныс министр-
лігі со�ыстан �айтпа�андарды
 
саны 601011 адам деген ресми 
а�паратты таратты. Бір деректе 
1941-1994 жылдар аралы�ында 
т�т�ын�а т�скен КСРО солдатта-
рыны
 саны 5 млн 700 адам деп 
к рсетілген. Соны
 ішінде 3,3 
млн-ы немістерді
 т�т�ынында 
к з ж�м�ан. Белгілі тарихшы 
Б�ркіт Ая�ан 1941 жылы мау-
сым айы мен �араша айыны
 
ортасында, неб�рі бес ай ішінде 
4 миллион�а жуы� �ызыл �скер 
лек-легімен неміс т�т�ынына 
т�сті деген дерек келтіреді.

¬шінші бір деректе Герма-
нияны
 архивтерінде зерттеу 
ж�ргізген тарихшы, Ш.У�лиханов 
атында�ы Тарих ж�не этноло-
гия институтыны
 д�ние ж�зі 
тарихы б ліміні
 ме
герушісі 
Г�лжаухар К кебаева мынадай 
м�лімет береді: «Неміс зертте-
ушілеріні
 е
бектерінде, неміс 
ж�не ке
ес ресми ��жаттарында 
ке
естік со�ыс т�т�ындарыны
 
жалпы саны туралы �рт�рлі 
м�лімет беріледі: Х.Штрайтты
 
монографиясында – 5734528, 
Й.Хоффманны
 зерттеуінде – 
5 млн 24 мы
, Вермахт т�т�ындар 
б лімі дайында�ан аны�тама-
лы� ��жатта 1944 жыл�ы ке
ес 
т�т�ындарыны
 саны 5165381 
деп к рсетілген. КСРО �ор�аныс 
министрлігіні
 1988 жылы ��р�ан 
комиссиясыны
 аны�тамасында 
1941-1945 жылдары т�т�ын�а 

т�скендер ж�не хабарсыз кет-
кендер саны 4 млн 559 мы
 
деген м�лімет берілген. Со�ыс 
кезінде ке
ес жауынгерлерін 
фин ж�не румын �скерлері де 
т�т�ындады. 1941-1944 жылдары 
64188 ке
ес со�ыс т�т�ыны Фин-
ляндияда болды, оны
 10016-сы 
�аза тапты, Румынияда бол�ан 
82090 ке
ес т�т�ыныны
 5221-і 
�аза тапты». Ол �Р Президенті 
архивінде �аза�станды� со�ыс 
т�т�ындары туралы деректер 
базасы жасал�анын, ашы� неміс 
сайттары бойынша т�т�ындар 
тізімі жасал�анын айтады. «Біра� 
б�л тізім толы� емес, барлы� 
т�т�ындар та�дырын аны�тау 
�шін Германияны
 архивтерінде 
ж�мыс істеу керек» дейді Г.К ке-
баева �аза� газеттеріні
 біріне 
берген с�хбатында.

ОБЪЕКТИВТІ БА
А
БЕРГІМІЗ КЕЛМЕЙДІ

Шынын айтса�, біз Же
іске 
75 жылдан аса уа�ыт  тсе де, фа-
шистерді
 т�т�ынында �ал�ан 
�аза� жауынгерлеріні
 а�тал�аны 
немесе а�талма�аны ж нінде 
еште
е білмейміз. Б�л та�ырып 
�арапайым адамдар т�гіл, Сенат 
депутаттарына да �олжетімсіз екені 
�ынжылтады. Осыдан бірер жыл 
б�рын Сенат депутаты �лімжан 
��ртаев ��зырлы министрліктер 
мен ¹�К-�а с�рау салып, мардымды 
а�парат ала алма�анын айт�ан еді. 
Ішкі істер министрлігі архивтік 
��жаттарды
 �лі к�нге дейін ��пия 
болып табылатынын жазыпты.

Со�ыс т�т�ындарыны
 Ста-
линні
 �ан��йлы саясатыны
 
��рбаны бол�анын ашы� айтып 
ж�рген белгілі саясаткер Сабыр 

�асымов бір ма�аласында былай 
деп жазады: «Біз б�гінге дейін 
ке
ес �олбасшылы�ыны
 кін�сі 
мен жол берген �ателіктері сал-
дарынан т�т�ын�а т�скен онда�ан 
мы
 �аза�станды�ты
 арда�ты 
аты мен естелігін а�тау ж�не �ал-
пына келтіру ісін �ол�а ал�ан 
жо�пыз. »йткені орын ал�ан та-
рихи м�н-жайлар мен ���ы�ты� 
жа�дайлар�а б�рын�ы ода�тас 
республикалар секілді, халы�ара-
лы� стандарттар бойынша ж�не 
егеменді �аза�станны
 �станы-
мы т�р�ысынан объективті ба�а 
бергіміз келмейді. Ресейлік ж�не 
бас�а да �алымдар мен мамандар 
Сталинні
 �арулы к�штер бас-
шылы�ында жол берген саяси ж�не 
�йымдастырушылы�-тактикалы� 
�ателіктері, со�ыс алдында на�ыз 
�рі талантты �скери �олбасшылар-
ды к птеп �ырып-жой�аны ж�не 
�амау�а ал�аны, �ызыл армияны
 
аса м�шкіл жа�дайы, жау�а �арсы 
т�ру�а �ажетті �скери техника-
ны
 болма�аны, алды
�ы шепте 
�йымдастыру ісі толы�тай а�сап, 
моральды� жігерлендіру жасал-
ма�аны, �скерлерді �йлестіру мен 
тиісінше бас�аруды
 болма�аны 
ж нінде к п жазды. Б�л жа�дайда 
онда�ан ж�не ж�здеген мы
 ке
ес 
жауынгерлеріні
 жаппай т�т�ын�а 
т�суі алдын ала шешілген �рі �ашып 
��тылу�а болмайтын жа�дай еді. 
Сталинні
 адамгершілікке жат 
�рі ��йтыр�ы саясатыны
 м�ні 
мынада – ол  зіні
 осы ж�не бас�а 
да �ателіктері мен �ылмыста-
рын жасыру ма�сатында барлы� 
т�т�ындарды Отанын сат�ан, ха-
лы� жауы деп жариялады. C йтіп, 
б�рі �арапайым жолмен шешіле 
�ойды: егер т�т�ындар сат�ын �рі 
жау болса, оларды
 т�т�ын�а т�су 
себебін аны�тау да �ажет емес».

��ПИЯ АШЫЛУЫ ТИІС!

�аза� хал�ыны
 ба�ыты мен 
бостанды�ы �шін к�ресіп, �аза 
тап�ан барша �а¾армандарды 
а�тау – �асиетті борышымыз! 
Б�л орайда Мемлекет басшы-
сы �асым-Жомарт То�аевты
 
тапсырмасымен ��рыл�ан саяси 
�у�ын-с�ргін ��рбандарын толы� 
а�тау ж ніндегі мемлекеттік ко-
миссия�а артатын �мітіміз зор. 
»ткен айда осы комиссияны
 

екінші отырысында �у�ын-с�р-
гінге �шыра�андар ��жаттары 
��пиясыны
 ашылатыны туралы 
м�лім болды. Б�л жердегі �
гіме 
репрессия�а �шыра�ан �аза�стан-
ды�тар туралы болып отыр. Алайда 
комиссия а�талу�а ���ы�ы бар 
т�л�аларды
 тізімі ке
ейтілетінін 
жариялады. �лбетте, б�л тізімге 
со�ыс т�т�ындары міндетті т�рде 
енгізілуі керек.

М�жіліс депутаты Берік �бді�а-
ли�лы �у�ын-с�ргінге �шыра�ан 
�аза�станды�тар туралы на�ты ста-
тистикалы� м�ліметтер жо�ты�ын 
ашы� айтты. «Ресейде, Украинада 
м�ндай тарихи деректер �аламторда 
ж�не кітаптарда жарияланады. 
Бізде �лі к�нге дейін саяси �у�ын-
дал�андар туралы а�парат ��пия 
�алпында �алып отыр. Жуырда біз 
�ажетті ��жаттардан ��пиялы�ты 
алып тастау �шін арнайы комиссия 
��рып, іске кірістік» деп т�сіндірді 
м�селені депутат. Премьер-мини-
стрді
 орынбасары Ералы То�жа-
нов �алымдарды
 елімізде ж�не 
шетелдерде архивтерде ж�мыс 
істеуі ма�сатында ¬кімет �аражат 
б летінін м�лім етті.

Осы�ан орай, ��зыретті комис-
сия�а мынадай �сыныстарымызды 
жолдаймыз:

– біріншіден, атал�ан комиссия 
дайындайтын «�олданыста�ы 
бір�атар за
дар�а  згерістер мен 
толы�тырулар енгізу туралы» за
 
жобасына Екінші д�ниеж�зілік 
со�ыс т�т�ындарына �атысты 
бірнеше бап енгізу �ажет;

– екіншіден, со�ыс т�т�ында-
рыны
 на�ты саны, соны
 ішіндегі 
�аза� жауынгерлеріні
 саны, �а-
засы, ауруы, олар�а халы�аралы� 
�йымдарды
 берген к мегі сия�ты 
м�ліметтер толы� зерттелуі �шін 
Германияны
 архивтеріне �а-
лымдарды жіберген абзал;

– �шіншіден, со�ыстан орал�ан-
мен, «Аса �ауіпті мемлекеттік �ыл-
мыскерлер» �атарына жат�ызыл�ан 
�скери т�т�ындарды толы�тай 
а�тау, за
ды ���ы�тарын �алпына 
келтіру шараларын тездетіп ж�зеге 
асыруымыз �ажет;

– т ртіншіден, со�ыс т�т�ын-
дарыны
 барлы�ын а�тау туралы 
арнайы �аулы шы�арып, мемле-
кеттік де
гейде т�т�ындарды
 
м�ртебесіне объективті т�рде ба�а 
берілуі тиіс.

ОР А А  С М

тегін «Молда��лова» деп  згертеді. 
Ленинградта�ы ��жаттарда оны
 
аты Лия, Аня деп тіркелді. Біра� 
еш�айда «�лия» деген есім жо�. 
Себебі ленинградты�тар оны Аня 
ретінде таныды. Сонды�тан мектеп 
журналдарында, о�у �лгерімі табель-
дерінде �лия «Аня Молда��лова» 
деп жазылды дейді.

А
ыз�а айнал�ан �аза�ты
 ба-
тыр �ызы  з еркімен �ызыл �скер 
�атарына с�ранып, мергендерді
 
орталы� �йелдер мектебін �здік 
бітіріп шы�ады. Сол жылдан бастап 
2-Балты� жа�алауы фронтында 
54-арнайы ат�ыштар бригадасы 
4-батальоныны
 снайпері болады. 
Жау �скеріні
 30-дан аса сарбазы 
мен офицерлеріні
 к зін жой�ан. 
Осы уа�ытта туыстарына жолда�ан 
хатында:

«Б�гін та
ерте
гі жиында ко-
мандиріміз 3 �адам ал�а шы�ар-
ды да, «Мерген Молда��лова 14 
фашисті атып т�сірді. Оны ерлігі 
�шін командование атынан ал�ыс 
жариялаймын» деді. С йтті де, 
�скерлерді
 алдында мені  з �лын-
дай ��ша�тап, бетімнен с�йді» деп 
жазыпты �лия.

Жауды ал�аш  лтіргенде жан 
д�ниесіні
 бір б лшегі сын�андай 
к�й кешеді. Бірнеше к�н бойы тама� 
ішпей, ж�ртпен с йлеспей, �йы�тай 
алмайды. Жан тынышты�ын таба 
алмайды. �ор�ыныш сезімін бастан 
 ткереді. Сондай-а� жауды
 к зін 

��рту�а �олы барма�аны �шін �асын-
да�ылардан �ялады. Б�л – со�ыс�а 
енді �ана кірген �рбір жауынгерді
 
басынан  ткеретін жайттары. Сонда 
�асында�ы серігін жау �алай жай-
ратып жат�анын к ргенде, �лия 
сезімге ерік бермеуге серт береді.

«Сезімге берілетін жер емес!». 
�лия  зіні
 Сапура�а жолда�ан бір 
хатында осылай жазады. 17 жасын-
да �ан майдан�а кірген �лияны
 
ал�ырлы�ы, тез шешім �абылдау 
�абілеті, ойыны
 ж�йріктігі мен 
елгезектігі шай�асты
 шешуші 
с�ттерінде оны  згелерден даралап 
т�рады. »зі де бай�ай бермеген 
бойында�ы �аза��а т�н батырлы� 
рух ��діреті оны жау�а �арсы талай 
шай�ас�а к терді.

�лия шабуыл кезінде �атты 
жара�аттанады. Оны �асында�ы 
Валя Яковлева, Надежда Матвеева, 
Зинаида Полякова, Полякова-
ны
 к�йеуі Попов деген азамат 
плащ-палатка�а салып, �лияны к п 
солдаттар жат�ан жерге апарып 
�айтып келе жат�анда, сол жерге 
бомба т�седі. Батыр �ызды
 со
�ы 
демі осылайша �зіледі. ��ралай-
ды к зге ат�ан мерген �ызды
 
�амшыны
 сабындай �ыс�а  мірі 
осымен 1944 жылы 14 �а
тарда 
т�мамдалды.

Он то�ыз жаста�ы  рімдей �ыз 
батальоныны
 барлы� офицерлері 
�аза тап�анда, жа
бырша жау�ан 
о�ты
 астында �атары сиреп �ал�ан 

�аруластарын 6 рет шай�ас�а  зі 
бастап шы��ан. О�ан дейін �лия�а 
ерлігі �шін «Да
�» ордені табы-
стал�ан, �айтыс бол�аннан кейін 
Ке
ес Ода�ыны
 Батыры ата�ы 
берілді.

�лияны �ызыл ж�йе жетім етті. 
16 жастан с�л ас�анда �ыр�ын 

майдан�а кетті. »лгеннен со
 
�айта «тірілтіп»,  з идеологиясы-
ны
 �алыбына салып, адамдар�а 
�сер етуді
 �уатты ��ралына ай-
налдырды.

Есімі мен ерлігі  шпейтін �айсар 
�ызына хал�ыны
 ��рметі ерекше. 
Б�гінде елімізді
 бас �аласында 

�лия Молда��лова атында�ы к ше 
бар. �аланы
 ескі орталы�ында 
орналас�ан. Ке
ес д�уірі кезінде 
Же
істі
 20 жылды�ына орай 9 
мамыр к шесі аталды. Одан кейін 
к ше атауы бірнеше рет  згертіл-
ген. 2008 жылы 19 мамырда Ке
ес 
Ода�ыны
 Батыры �лия Мол-
да��лова есімі берілді. К шені
 
о
т�стіктен солт�стікке дейінгі 
�зынды�ы – 0,375 км, батыстан 
шы�ыс�а �арай 2,095 километрді 
алып жатыр. Берел, �арауыл, Беке-
тай, Найза�ара, Керегетас, Же
іс 
да
�ылын, Бейбітшілік, М.�уезов 
к шелерін �иып  тіп, Республика 
да
�ылында ая�талады.

Ескі �ала атанып кеткен ауданда 
аспанмен талас�ан �сем �имараттар 
болмаса да, к шелер ж нделiп, 
аулалар абаттандырыл�ан. Халы� 
к п баратын �о�амды� орындарда 
�ызмет т�рлерi �л�айып келеді. 
Десек те к рiксiз �йлердi
 барын 
айтпау�а болмайды.

Б�л к шеде жастар к п ж�реді. 
Себебі осы ма
да республикалы� 
жо�ары о�у орындарыны
 бірі 
– С.Сейфуллин атында�ы �аза� 
агротехникалы� университеті 
орналас�ан ж�не студенттік жа-
та�ханалар бар. Же
іс к шесімен 
�иылысатын т�ста аты а
ыз�а 
айнал�ан с�рмергенні
 т рт ме-
трлік �ола м�сіні �ызыл м�рм�р 
тастан жасал�ан гранит іргетасты
 
�стінде бой т�зеп т�р. ¹лы даланы
 
да
�ты �ызы �лия Молда��лованы
 
мемориалды� кешені астананы
 
мерейін ас�а�тата т�седі, ал батыр 
аруды
 м�сіні �ойыл�ан �демі 
саяба� – елорданы
 10 жылды� 
мерейтойына а�т беліктерді
 
тарту еткен сыйы.

�аршадай �ана �аза� �ызы 
неб�рі 19 жасында ерлікпен �аза 
тапты. �амшыны
 сабындай �ыс�а 
��мырында �лия ел с�йсінерлік 
ерлік жасап, есімін ел есінде �ал-
дырды.

Т
ТІЛЕУБАЙ

tolen_tleubaev@mail.rutolen_tleubaev@mail.ru

naima.kz.2012@bk.ru
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Екінші д ниеж зілік 
соғыста шешуші, ең 
қанды ұрыстардың бірі 
Сталинград қазіргі олго-
град  т бінде өтті. арихта 
Сталинград шайқасы 
атауымен қалған бұл 
қайғы-қасірет пен ерлікке 
толы оқиға 1942 жылдың 
жазынан 194  жылдың 
қысына дейін, жарты 
жылдан астам уақытқа, 
200 к нге созылды. Оған 

азақстанда жасақталған 
дивизиялардан 90 
мыңдай адам қатысты. 
Осы шайқаста Отан шін 
отқа т скен 00 мыңға 
жуық жауынгер қаза тап-
ты. Арасында қазақстан-
дықтар да аз болмады.

�АЗА�СТАНДЫ� 
ДИВИЗИЯЛАР – 
СТАЛИНГРАД ШЕБІНДЕ 

Тарихшы Тілеу К�лбаевты� 
м�ліметінше, Сталинград т�біндегі 
ал�аш�ы со��ыны А�мола �аласында 
жаса�тал�ан, кейіннен солт�стік�а-
за�станды�тармен толы�тырыл�ан 
29-ат�ыштар дивизиясы �абылдады. 
Алматыда, �ызылорда мен А�т�беде, 
Жамбылда жаса�тал�ан 38, 27, 292, 
81-дивизиялар да осы �рыс�а �атысты. 
Та�ы бір тарихшы �айдар Алдаж�манов 
11 мы� адамнан ��рал�ан 29-дивизия 
кіл �аза�тардан жаса�тал�анын жазады. 

«1942 жылды� к�ктемінде А�мола 
�аласынан Сталинград майданына 
ж�нелтілген 29-ат�ыштар дивизиясы 
жаумен шай�асты Дон �зеніні� шы�ыс 
жа�алауынан бастап, Сталинград 
к�шелерінде ая�тады. �иян-кескі 
�рыстарда 48-полкта�ы а�а лейтенант 
Досан �лімжановты� батальоны �лкен 
ерлік �имылдарымен б�кіл дивизияны 
риза етті. Батальон ��мды карьерді� 
сырт жа�ына айналып барып, т�н 
ішінде т�т�иылдан шабуыл жасады 
да, 250 фашисті т�т�ын�а алды, жа-
уды� 270 машинасын, 6 зе�бірегін, 
бас�а да біраз м�ліктерін �ол�а т�сірді. 
Д.�лімжановты� батальонында�ы 
взвод командирі �асым �ыдыралинні� 
аз �ана топ солдаттары Воропаново 
т�бінде фашистерді� екі бірдей ша-
буылын тойтарды. �ыдыралин А�т�бе 
облысыны� Ойыл ауданыны� жігіті 
еді» деп жазады Т.К�лбаев. 

29-дивизия Котельниково ауданы-
ны� солт�стік-шы�ысында фашистерді� 
�лкен к�шін б�геп т�рды да, жау танк 
�скерлеріне �арсы табанды �рыс ж�р-
гізді. Лейтенант Ас�ар Жетпісбаев 
бас�ар�ан б�лімше, Ес�айыровты� 
батальоны ас�ан ерлік к�рсетті. Ди-
визияны� 2-полкінде, 3-ротада�ы а�а 
сержант �біл�айыр Н�р�алиев Гурьев 
облысыны� Ба�сай ауданында�ы Жа�а 
к�ш колхозынан майдан�а алын�ан. Ол 
ерлігі �шін «Да��» орденімен марапат-
талды. Дивизияны� зе�бірек расчетіні� 
командирі, �останай облысы А�суат 
колхозыны� б�рын�ы т�ра�асы �метхан 
Досма�амбетов зе�бірегімен жауды� 
екі танкісін, 50 солдатын жойды. 

Т.К�лбаевты� дерегінше, 1941 
жыл�ы желто�санда, 1942 жыл�ы 
�а�тар айында Алматы �аласында 
38-ат�ыштар дивизиясы жаса�талды. 
Сапта�ыларды� 25 пайыз�а жуы�ы �а-
за�тар болды. Олар Алматы, Жамбыл, 
Талды�ор�ан облыстарынан келген 
тепсе темір �зетін жігіттер еді. К�бі 
Сталинградты �ор�ау �стінде �аза тапты. 

38-ат�ыштар дивизиясыны� ко-
мандирі ¡ани Сафиуллин 1923-1926 
жылдары �ызылордада�ы �лкелік 
партия мектебінде о�ыды. Павлодар, 
Семей �алаларында комсомол �ыз-
метінде болды. М�скеудегі Жо�ар�ы 
шекара мектебін, М.Фрунзе атында�ы 
академияны бітірді. 

1943 жыл�ы 1 наурызда дивизи-
яны� 2882 жауынгері ордендермен 
ж�не медальдармен марапатталды. 
Оларды� арасында полк штабыны� 
басты�ы, капитан Тал�ат Алмеев, ба-
тальон командирі Досжан �лімжанов, 
жауынгерлер Молда��л Ералиев, �амшал 
Омаров, Рамазан Бисенов, Ны�ымет 
Ахметов, Ма�аш Балма�амбетов, Досан 
Омарбаев, Ахмет Ау�анбаев, Ма�аш 
Оразбаев, �міреш Ау�анбаев, бас�алар 
да болды. Ал дивизия командирі ¡ани 
Сафиуллин Ке�ес Ода�ыны� Батыры 
ата�ын алды. 

Дивизияны� мергендер мектебін 
шымкенттік лейтенант �бдібай ��р-
мантаев бас�арды. Ол 30 фашисті� 
к�зін жойды. Сталинград к�шелеріні� 
бірінде бол�ан с�рапыл �рыста ерлікпен 
�аза тапты. Жауынгер-барлаушы, 
Шы�ыс �аза�стан облысыны� §лан 
ауданыны� тумасы Із��тты Айты�ов 
жау тылында ерлік жасап, гитлершіл-
дерді� 50 солдаты мен офицерін �лтірді, 
�скери б�лімге 22 «тіл» �келді. Батыс 
Двина �зенінен �туде к�рсеткен ерлігі 
�шін гвардия старшинасы І.Айты�ов�а 
Ке�ес Ода�ыны� Батыры ата�ы берілді. 

А  
ҚАЛЖАНО

amangali.kalzhan@mail.ruamangali.kalzhan@mail.ru

МАМАЙ  ҚОРҒАНЫНДА 
НЕГЕ МЕШІТ ЖОҚ?

Атам Салман Сата-
ров 1898 жылы Батыс 
�аза�стан облысы Тай-
па� ауданы Сай��ды� 
ауылында д�ниеге келген. 
Ата к�сібі – мал ба�умен 
айналысты. Отбасында 
�анаділ, Жан�діл, Жан�біл 
есімді �лдар мен ¡айни-
зада деген �ызы �мірге 
келді. �азір оларды� б�рі 
о д�ниелік болып кетті, 
біра� сол балаларынан 
тара�ан �рпа�тары бар.

Миллионда�ан отан-
дастарымызбен бірге �а-
рапайым малшы, ауыл 
�аза�ы Салман атамыз да 
1942 жылы 25 �а�тарда 
�скер �атарына ша�ы-
рылды. Ал 1942 жылды� 
к�зінде «хабарсыз кетті» 
деген хабар келеді.

Атамыз со�ыс�а кет-
кеннен кейін 7 жылды� 
білімі бар �кем �анаділ 
ауыл советінде ж�мыс 
жасай ж�ріп, отбасыны� 
ауыртпалы�ын анасымен 
б�ліседі. С�йтіп ж�ргенде 
1943 жылы 5 наурызда 18 
жас�а толма�ан �кемді 
�скер �атарына ша�ы-
рады. Орынборды� Тоцк 
�скери-жатты�у орта-
лы�ында екі ай болып 
со�ыс�а аттанады. Сол 
со�ыс�а �атыс�аннан 
бастап 365-ат�ыштар 
полкында курсант, 1943 
жылды� �азанынан 1944 
жылды� наурызына дейін 
71-ат�ыштар дивизия-
сыны� ат�ышы болады. 
1944 жылды� наурызын-
да Житомир �аласыны� 
т�бінде жараланып госпи-
таль�а т�сіп, 1944 жыл-
ды� мамыр айына дейін 
емделеді. 1944 жылды� 
мамырынан тамыз айы-
на дейін 372-ат�ыштар 
дивизиясыны� ат�ышы 
болады. Украинаны� Киев, 
Житомир, Львов, та�ы 
бас�а �алаларын азат 
етуге �атысады. Румыния 
елін азат ету кезінде катты 
жараланып, госпиталь�а 
т�седі. Сол жылы �азан 
айында жара�атыны� 
ауырлы�ына байланы-
сты запас�а шы�ып, елге 
оралады.

Со�ыстан кейін ел-
ді� ж�мысына араласты. 
Кешкі мектепте о�уын 
жал�астырып, 11 жылды� 
білім алады. Ауылшару-
ашылы� институтын-
да сырттай білім алып, 
бухгалтер маманды�ын 
игеріп шы�ты. 1945 жылы 
анамыз Жібекпен отау 
��рып, д�ниеге �лібек, 

Мырзабек, Ма�сот, С�н-
дібек, Н�рлан, �азыбек 
есімді �лдар мен Майра 
есімді �ыз бала келеді. 
Осы �рпа�тарынан 16 не-
мере , 20 ш�бере ержетіп, 
�сіп-�ркендеуде. �кемізді� 
анасы Н�рс�лу �жеміз 
балаларыны� �ызы�ы-
на б�леніп, немерелерін 
т�рбиелеп, 79 жас�а дейін 
�мір с�рді.

�кем 1985 жылы ав-
тобазаны� бас бухгал-
терлігінен зейнеткерлік 
демалыс�а шы�ады. Одан 
кейін �міріні� со��ы к�ні-
не дейін осы ауданны� 
со�ыс ардагерлері �йымы-
на, «�аза� тілі» �о�амына 
басшылы� етті.

Со�ыс ж�не е�бек 
ардагері �кем �ан�діл 
8 медальмен ж�не бір 
§лы Отан со�ысыны� ор-
денімен марапатталды.

�кем �р уа�ытта ата-
мызды еске алып, айтып 
отыратын. К�п жыл бойы 
атамызды� �ай жерде 
�аза болып, жерленгенін 
іздестірді. 1985 жылы 
Же�істі� 40 жылды�ы 
алдында с�уір айында 
М�скеу облысы Подольск 
�аласыны� �скери м�ра�а-
тынан хат келді. Хатта�ы 
дерек бойынша Салман 
Сатаров Харьков облысы 
Вольчанск ауданы Мо-
лодовое селосында жер-
ленген. �кем атамызды� 
жерленген жеріне барып, 
басына та�зым етуді ар-
мандайтын. Мен, �кем, 
жиеніміз Абыл �шеуміз 
1985 жылды� маусымында 
Украинаны� Молодовое 
селосына барды�. Хал�ы 
�те жа�сы �арсы алды. 
Жергілікті ауыл совет 
басшылары,сол жерді� 
т�р�ындарымен, со�ыс 
ардагерлеріне арнал�ан 
мектеп м�ражайында 
пионерлермен кездесулер 
�йымдастырды. Атамны� 
жерленген жеріне барып, 
д��а жасап, жерленген 
жерінен топыра�ын елге 
алып �айтты�.

§лы Отан со�ысыны� 
50 жылды�ы �арса�ында 
�кем та�ы да атамны� 
басына барам деп ж�р-
ген уа�ытында �мірден 
озды. �кемні� осы орын-
далма�ан арманын, біз, 
артында�ы �рпа�тары 
– балалары, орындармыз 
деген ойдамыз.

Ма�сот �АНАДІЛОВ, 
Н�р-С�лтан 

 �аласыны� т�р�ыны

АТА МЕН ӘКЕ 
АМАНАТЫ
Екінші д ниеж зілік соғыста ерлік пен 
өрліктің хас лгісін көрсеткен майдангер-
лерді еске алу б гінгі ұрпақтың бұлжы-
мыс парызына айналуы тиіс. ен де сол 
ұрпақтың бірі бола отырып, еңіс к ні 
қарсаңында атам Салман мен әкем а-
наділ туралы мәліметті кейінгі ұрпаққа 
жеткізсем деген ойдамын.

СПАТАЕВ, 	БДІРОВ, 
ДОСПАНОВА Ж	НЕ 
БАС�А БАТЫРЛАР

Сталинград шай�асында ерлікпен 
�аза бол�ан Ке�ес Ода�ы Батырларыны� 
бірі – �арсыбай Спатаев. Майданда 
Шымкент облысы Шаян ауданыны� 
К�кт�бе колхозынан келген ол ауыр 
минаны ��ша�тап жау танкіні� асты-
на т�сті. Отанды �ор�аймын деп 25 
жасында опат болды. 

А�мола, �ара�анды, �останай об-
лыстарында ��рыл�ан 387-ат�ыштар 
дивизиясы 1942 жыл�ы 31 желто�санда 
Тормосин �аласын д�шпаннан азат 
етті. Б�л �ала Сталинградта �оршауда 
�ал�ан немістерді� Паулюс армиясына 
жеткізер жолда еді. Дивизия осы 
жолды б�геп, �оршауда�ы армия�а 
бірде-бір техника мен азы�-т�лік 
жібермеді. 

Батыс �аза�стан об-
лысыны� т�рт ауданы 
Сталинград шай�асыны� 
е� жа�ын тылы еді. Осы 
��ірден шы��ан жа-
уынгерлер Саттархан 
Ж�рм�хамбетов, �бжай 
Салиев, Шабхат Жел-
дібаев, Керей К�м�лиев, 
Жа�ан К�шма�амбетов ас�ан 
ерлік к�рсетті. 

Сталинград шай�асында 
батырлы�ымен к�зге т�сіп, ер-
ліктері хаттал�ан �аза� жауынгер-
лерін тізе берсе к�п. Соны� ішінде 
�аза�ты� �а¯арман �лы, да��ты 
�ш�ыш, �ара�андыны� �ар�аралы 
ауданыны� тумасы Н�ркен �бдіровті� 
ерлігін айтпаса� болмайды. Ол 16 �уе 
шай�асына �атысып, фашистерді� 12 
танкісін, 28 автомашинасын, 18 о�-
д�рі тиелген к�лігін, 3 жанармай 
цистернасын, 8 зе�біре-
гін жойып жіберіп, 80 
неміс солдаты мен 
офицерін жер жастан-
дыр�ан. 1942 жыл�ы 
17 желто�санда 17-жа-
уынгерлік сапарында 
ИЛ-2 �ш�ыштар звеносын 
бас�арып шы�ып, жауды� Беков-
Пономаревка ауданында шо�ырлан�ан 
техникасын жою�а аттан�ан. Боков 
деревнясыны� ма�ында �рт шал�ан 
�ша�ын техника�а ба�ыттап, ерлікпен 
�аза тапты. 1943 жыл�ы 31 наурызда 
о�ан Ке�ес Ода�ыны� Батыры ата�ы 
берілді. 

Н�ркен �бдіровті� зираты Ростов 
облысыны� Вещенск ауданында ор-
налас�ан. Кейіннен батырды� анасы 
Ба�жан �жені� �лыны� м��гілік мекен 
тап�ан жеріне табаны тиді. Сол жолы 
�йгілі жазушы Михаил Шолоховты� 
ша�ыра�ында �она�та болды. Б�л 
сапары туралы ол кезінде к�рнекті 
этнограф-жазушы А�селеу Сейдімбекке 
айтып берген. 

Жа�ында елордада�ы 23-30-к�шеге 
Хиуаз Доспанованы� аты берілді. 
Ерлігі �з уа�ытында еленбеген 
�аза�ты� батыр �ызы Сталин-
градпен �атар Солт�стік Кавказ, 
Кубань, Украина, Белоруссияны 
фашистерден азат ету жолында 
300-ден астам �уе шай�асына �атысты. 
«�ызыл Ж�лдыз», ІІ д�режелі «Отан 
со�ысы» ордендерімен, медальдар-
мен марапатталды. §ш�ыш Марина 
Раскова бас�ар�ан авиация 
т�нгі бомбалаушы-�ш�ыштар 
полкі ��рамында 
жауынгерлік 

Тельман ауданында ту�ан. Тельман 
ауданыны� �скери комиссариатымен 
�скерге ша�ырылды. �ызыл �скер. 
1942 жылды� 14 желто�санында �аза 
болды. Жерленген орны – Сталинград 
облысы Киров ауданы Бекетовка 
селосы деген сара� а�парат берілген.

ЖА�СЫЛЫ� 
А�СА�АЛДЫ� 
�СЫНЫСЫ

Хал�ымызда «³лді� Мамай, �ор 
болды�» деген с�з бар. Сталинград 
шай�асы �ткен аума�та�ы Мамай 
�ор�аны, тарихшыларды� пайымдауын-
ша, Алтын Орда д�уіріндегі т�менбасы 
Мамайды� б�йры�ымен т�р�ызыл�ан. 
Мамайды� �зі де осында жерленген 
деген болжам да айтылады. 

1967 жылы м�нда Сталинград 
шай�асында �аза бол�андарды� рухына 
та�зым ету �шін �лкен кешен салын-
ды. Осы жерде Н�ркен �бдіровке 
ескерткіш та�та орнатыл�ан. 2018 
жылы шай�асты� ая�тал�анына 75 
жыл толуына орай �ор�анда �аза 
бол�ан �аза�станды� жауынгерлерге 
монумент бой к�терді.

Былтыр Тор�ай ��ірінен елорда-
да�ы балаларына �ыдырып келген 
Жа�сылы� Ж�нісов дейтін а�са�алмен 
таныстым. Журналист екенімді білген 
�ария ��гіме арасында Сталинград 
шай�асы туралы айтып �алды. Б�л 
кісі 1968 жылы Волгоград ауыл шару-
ашылы�ы институтын бітірген екен. 
«Мамай �ор�аны» кешені ашылуыны� 
ку�гері бол�ан оны� ма�дайына осы 
��ірді� �ызы да жазылыпты. Содан 
�айын ж�ртына жиі ат басын б�ратын 
болды. Бір сапарында о�ушы немересін 
де ертіп апарып, Мамай �ор�анын 
аралатыпты. 

– Кешенді аралап ж�ргеніміз-
де, немерем �атты �серленді. 

Сонда�ы жазуларды о�ып 
ж�ріп, «Ата, м�нда �а-
за�тар к�п �ой» деді. 

Тізе б�гіп, �ыршын кеткен 
бозда�тарды� �руа�тарына 

��ран ба�ыштадым. Немеремні� с�зі 
ойландырып, санамда Файзолла ишан-
ны� «��ла�ан б�йтеректей �ия-��здан, 
�ош елім, кетіп барам ара�ыздан. Ті-
легім �ш �айтара с�райт��ын, Ескеріп, 
тастама�ыз д��а�ыздан» деген �ле� 
жолы жа��ырды. Осында м��гіге дамыл 
тап�ан м�сылман жауынгерлерге д��а 
ба�ыштайтын мешіт керек деген ой 
келді. Оны� себебі Мамай �ор�аны 
аума�ында шіркеу бар да, мешіт жо�, 
– дейді а�са�ал. 

Осы ойды ар�аланып, �аза�стан-
ны� Сырт�ы істер ж�не �ор�аныс 
министрліктеріне барыпты. Онда�ылар 
«Ардагерлер �йымы» республикалы� 
�о�амды� бірлестігіне сілтепті. Сонда 
барып ешкімді таба алмапты. С�йтсе, 
�йым �ызметкерлері пандемия�а 
байланысты �ашы�тан ж�мыс істеп 
жатыр екен. А�ыры, еште�е шы�па�ан 
со�, кейін жолы�амын деп еліне �ай-
тып кетті. 

А�са�алды� �сынысына ��ла� �ою 
керек деп есептейміз. Мамай �ор�а-
нында 35 мы��а жуы� жауынгерді� 

с�йегі жатыр. Арасында м�сылмандар 
аз емес болуы керек. Мешіт салу 

м�селесіне тиісті ��зырлы орындар, 
�аза�станны� Ресейдегі елшілігі 

араласса, н�р �стіне н�р болар еді. 
«³лі риза болмай, тірі байымайды» 

дейтін �аза� емес пе 
едік?!

Сталинград шай�асында ерлікпен 
�аза бол�ан Ке�ес Ода�ы Батырларыны� 
бірі – �арсыбай Спатаев. Майданда 
Шымкент облысы Шаян ауданыны� 
К�кт�бе колхозынан келген ол ауыр 
минаны ��ша�тап жау танкіні� асты-
на т�сті. Отанды �ор�аймын деп 25 
жасында опат болды. 

А�мола, �ара�анды, �останай об-
лыстарында ��рыл�ан 387-ат�ыштар 
дивизиясы 1942 жыл�ы 31 желто�санда 
Тормосин �аласын д�шпаннан азат 
етті. Б�л �ала Сталинградта �оршауда 
�ал�ан немістерді� Паулюс армиясына 
жеткізер жолда еді. Дивизия осы 
жолды б�геп, �оршауда�ы армия�а 
бірде-бір техника мен азы�-т�лік 

Батыс �аза�стан об-
лысыны� т�рт ауданы 
Сталинград шай�асыны� 
е� жа�ын тылы еді. Осы 
��ірден шы��ан жа-
уынгерлер Саттархан 
Ж�рм�хамбетов, �бжай 
Салиев, Шабхат Жел-
дібаев, Керей К�м�лиев, 
Жа�ан К�шма�амбетов ас�ан 

Сталинград шай�асында 
батырлы�ымен к�зге т�сіп, ер-
ліктері хаттал�ан �аза� жауынгер-
лерін тізе берсе к�п. Соны� ішінде 
�аза�ты� �а¯арман �лы, да��ты 
�ш�ыш, �ара�андыны� �ар�аралы 
ауданыны� тумасы Н�ркен �бдіровті� 
ерлігін айтпаса� болмайды. Ол 16 �уе 
шай�асына �атысып, фашистерді� 12 
танкісін, 28 автомашинасын, 18 о�-
д�рі тиелген к�лігін, 3 жанармай 
цистернасын, 8 зе�біре-
гін жойып жіберіп, 80 
неміс солдаты мен 
офицерін жер жастан-
дыр�ан. 1942 жыл�ы 
17 желто�санда 17-жа-
уынгерлік сапарында 
ИЛ-2 �ш�ыштар звеносын 
бас�арып шы�ып, жауды� Беков-
Пономаревка ауданында шо�ырлан�ан 
техникасын жою�а аттан�ан. Боков 
деревнясыны� ма�ында �рт шал�ан 
�ша�ын техника�а ба�ыттап, ерлікпен 
�аза тапты. 1943 жыл�ы 31 наурызда 
о�ан Ке�ес Ода�ыны� Батыры ата�ы 

Н�ркен �бдіровті� зираты Ростов 
облысыны� Вещенск ауданында ор-
налас�ан. Кейіннен батырды� анасы 
Ба�жан �жені� �лыны� м��гілік мекен 
тап�ан жеріне табаны тиді. Сол жолы 
�йгілі жазушы Михаил Шолоховты� 
ша�ыра�ында �она�та болды. Б�л 
сапары туралы ол кезінде к�рнекті 
этнограф-жазушы А�селеу Сейдімбекке 

Жа�ында елордада�ы 23-30-к�шеге 
Хиуаз Доспанованы� аты берілді. 
Ерлігі �з уа�ытында еленбеген 
�аза�ты� батыр �ызы Сталин-
градпен �атар Солт�стік Кавказ, 
Кубань, Украина, Белоруссияны 
фашистерден азат ету жолында 
300-ден астам �уе шай�асына �атысты. 
«�ызыл Ж�лдыз», ІІ д�режелі «Отан 
со�ысы» ордендерімен, медальдар-
мен марапатталды. §ш�ыш Марина 
Раскова бас�ар�ан авиация 
т�нгі бомбалаушы-�ш�ыштар 
полкі ��рамында 

болды. Жерленген орны – Сталинград 
облысы Киров ауданы Бекетовка 
селосы деген сара� а�парат берілген.

ЖА�СЫЛЫ� 
А�СА�АЛДЫ� 
�СЫНЫСЫ

Хал�ымызда «³лді� Мамай, �ор 
болды�» деген с�з бар. Сталинград 
шай�асы �ткен аума�та�ы Мамай 
�ор�аны, тарихшыларды� пайымдауын-
ша, Алтын Орда д�уіріндегі т�менбасы 
Мамайды� б�йры�ымен т�р�ызыл�ан. 
Мамайды� �зі де осында жерленген 
деген болжам да айтылады. 

1967 жылы м�нда Сталинград 
шай�асында �аза бол�андарды� рухына 
та�зым ету �шін �лкен кешен салын-
ды. Осы жерде Н�ркен �бдіровке 
ескерткіш та�та орнатыл�ан. 2018 
жылы шай�асты� ая�тал�анына 75 
жыл толуына орай �ор�анда �аза 
бол�ан �аза�станды� жауынгерлерге 
монумент бой к�терді.

Былтыр Тор�ай ��ірінен елорда-
да�ы балаларына �ыдырып келген 
Жа�сылы� Ж�нісов дейтін а�са�алмен 
таныстым. Журналист екенімді білген 
�ария ��гіме арасында Сталинград 
шай�асы туралы айтып �алды. Б�л 
кісі 1968 жылы Волгоград ауыл шару-
ашылы�ы институтын бітірген екен. 
«Мамай �ор�аны» кешені ашылуыны� 
ку�гері бол�ан оны� ма�дайына осы 
��ірді� �ызы да жазылыпты. Содан 
�айын ж�ртына жиі ат басын б�ратын 
болды. Бір сапарында о�ушы немересін 
де ертіп апарып, Мамай �ор�анын 
аралатыпты. 

– Кешенді аралап ж�ргеніміз-
де, немерем �атты �серленді. 

Сонда�ы жазуларды о�ып 
ж�ріп, «Ата, м�нда �а-
за�тар к�п �ой» деді. 

Тізе б�гіп, �ыршын кеткен 
бозда�тарды� �руа�тарына 

��ран ба�ыштадым. Немеремні� с�зі 
ойландырып, санамда Файзолла ишан-
ны� «��ла�ан б�йтеректей �ия-��здан, 
�ош елім, кетіп барам ара�ыздан. Ті-
легім �ш �айтара с�райт��ын, Ескеріп, 
тастама�ыз д��а�ыздан» деген �ле� 
жолы жа��ырды. Осында м��гіге дамыл 
тап�ан м�сылман жауынгерлерге д��а 
ба�ыштайтын мешіт керек деген ой 
келді. Оны� себебі Мамай �ор�аны 
аума�ында шіркеу бар да, мешіт жо�, 
– дейді а�са�ал. 

Осы ойды ар�аланып, �аза�стан-
ны� Сырт�ы істер ж�не �ор�аныс 
министрліктеріне барыпты. Онда�ылар 
«Ардагерлер �йымы» республикалы� 
�о�амды� бірлестігіне сілтепті. Сонда 
барып ешкімді таба алмапты. С�йтсе, 
�йым �ызметкерлері пандемия�а 
байланысты �ашы�тан ж�мыс істеп 
жатыр екен. А�ыры, еште�е шы�па�ан 
со�, кейін жолы�амын деп еліне �ай-
тып кетті. 

А�са�алды� �сынысына ��ла� �ою 
керек деп есептейміз. Мамай �ор�а-
нында 35 мы��а жуы� жауынгерді� 

с�йегі жатыр. Арасында м�сылмандар 
аз емес болуы керек. Мешіт салу 

м�селесіне тиісті ��зырлы орындар, 
�аза�станны� Ресейдегі елшілігі 

араласса, н�р �стіне н�р болар еді. 
«³лі риза болмай, тірі байымайды» 

дейтін �аза� емес пе 

тапсырмаларды орында�ан �згелер 
Ке�ес Ода�ыны� Батыры атан�анда, 
Хиуаз �айыр�ызына б�л ата� б�йырма-
ды. Тек 2004 жылы о�ан �аза�станны� 
Халы� �а¯арманы ата�ы берілді.

Ресми м�лімет бойынша 
Сталинград шай�асы-
на �атыс�ан 112 адам 

Ке�ес Ода�ыны� Батыры 
ата�ын иеленді. Соны� 

бесеуі – �аза�станды�. 
Б�л – �арсыбай Спатаев, 

Із��тты Айты�ов, Н�ркен 
�бдіров, Тимофей Позолотин 

ж�не Гаяз Ромаев. Ал Хиуаз 
Доспанова секілді �аншама �ан-

дасымызды� ерлігі ескерусіз �алды 
десе�іздерші!

Ту�ан на�ашым А�бай �ойлыбаев 
– осы Сталинград шай�асында �аза 
бол�ан жауынгерді� бірі. Бертінге 
дейін ол хабарсыз кеткендерді� сана-
тында болды. Інілері Серік пен Н�ртай 
�анша с�рау салса да, а�алары туралы 
бірде-бір дерек таба алмады. А�ыры 
екеуі де бірінен со� бірі 1993 жылы 
�мірден озып кетті. Тек 1995 жылы, §лы 
Же�істі� 50 жылды�ына орай шы��ан 
«Бозда�тар» кітабында на�ашымны� 
дерегі шы�ты. Сонда А�бай �ойлы-
баев 1916 жылы �ара�анды облысы 
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ШАРТАРАП 9
жаһан жаңалықтары

Біріккен корольдікте Pfi zer, 
AstraZeneca мен Modernа ком-
панияларыны� препараттары 
егіліп жатыр. Б�гінде дертке 
�арсы вакцинаны� бірінші 
дозасын елді� 34 млн 600 мы� 
т�р�ыны �абылдады. 67 млн 
т�р�ыны бар �лыбритания 
билігі та�ы 8 т�рлі вакцинаны� 
510 млн дозасын сатып алу 

�шін келісімшарт�а отырды. 
Айта кетейік, кеше Д�ние-
ж�зілік Денсаулы� са�тау 
�йымыны� басшысы Тедрос 
Гебрейсус 2022 жылы �лемдегі 
ересек адамдарды� басым 
б¡лігіне коронавирус�а �арсы 
екпе егу �шін шамамен 45 млрд 
доллар �ажет деп м�лімдеді. 

Ш РЕТ ЕКПЕ АЛАДЫ

¢азір б�л елдегі жа�дай ¡те 
�иын. Ауруханалар, м�йітха-
налар мен крематорийлер 
лы� толы. Б�дан бас�а оттегі, 
т¡сек-орын мен медициналы� 
��ралдар жетіспей жатыр. 
К¡птеген адамдар жедел ж�р-

дем ж�не бас�а к¡ліктерді� 
ішінде к¡з ж�мды. Сарапшылар 
¦ндістан індетті� ¡ршуіне 
діни фестивальдер мен саяси 
шерулерге адамдарды� к¡птеп 
�атысуы себеп деп айыптайды.

лыбритания билігі күзде 50 жастан асқан тұрғын-
дар үшін коронавирусқа қарсы үшінші вакцинаны 
алуды ұсынбақ.   басылымының абарла-
уынша, бұл  Рождество мерекесіне қарай пидеми-
ологиялық а уалдың ушықпауы үшін қабылданып 
отырған шара.

БІР К НДЕ 3 8  АДАМ 
КӨЗ Ж МДЫ

ндістанда коронавирустан бір күнде қаза тапқан-
дар саны бойынша жаңа көрсеткіш тіркелді. лдің 

енсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 
бұл елде соңғы 24 сағатта 3 0 адам ажал құшқан. 
Сондай-ақ үниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 
соңғы аптада әлемдегі 4 науқастың біреуі осы нді 
елінде тіркелгенін айтады. 

Қ
СЕМ АН ЛЫ

qaliakbarkz@gmail.com

�ЫР�ЫЗ БЕН Т�ЖІК 
НЕГЕ Т�ЖІКЕЛЕСТІ?

Со��ы к�ндері Орта Азияда�ы екі 
бауырлас елді� шекарасында�ы дау- 
дамай �ант¡гіске �ласты. На�тыра� 
айтса�, 28-29 с�уірде ¢ыр�ызстан 
мен Т�жікстан шекарасында �арулы 
�а�ты�ыс болды. ¢а�ты�ыстан екі 
жа�тан 50 адам �аза тауып, 200-ден 
аса адам жараланды. Онда�ан ауыл 
зардап шекті, т�р�ын �йлер мен бас�а 
да д�ние-м�лік ¡ртенді, 30 мы��а 
тарта адам уа�ытша к¡шірілді. 

¢арулы �а�ты�ыс�а 28 с�уір к�ні 
¢ыр�ызстан мен Т�жікстан арасын-
да�ы «Головной» су �оймасыны� 
ма�ына т�жік тарапыны� бейне-
ба�ылау орнатып, екінші тарапты� 
о�ан �арсылы� білдіруінен басталды. 
С¡збен �арсылы� тас атысу�а, ал 
тас ла�тыру, �арулы �а�ты�ыс�а 
дейін жеткізді. Камераны� су тарату 
орталы�ыны� Т�жікстан�а тиесілі 
тарапына орнатыл�анын, жанжалды 
�ыр�ызстанды�тар бастады деп 
м�лімдесе, ¢ыр�ызстан тарапы «б�л 
т�жік тарапыны� ¢ыр�ызстан жерін 
басып алу �шін ма�сатты т�рде алдын 
ала жоспарла�ан арандатушылы� 
�рекет» деп атады. 

¢а�ты�ыс ту�аннан кейін екі елді� 
Сырт�ы істер министрлері 29 с�уірде 
ш��ыл кездесу ¡ткізіп, атысты то�та-
ту�а, м�селені бейбіт жолмен шешуге 
келіскендерін хабарлады. Алайда 29 
с�уір та��ы 4-5 шамасында жа�дай 
�айта ушы�ып, Т�жікстан азаматта-
ры �ыр�ыз ауылдарында�ы �скери 
б¡лімшелерді ат�ылай баста�ан. 
Со�ыс �айта бастал�аннан кейін екі 
ел де ¡з территориясында�ы анклав 
аума�тар�а баратын жолдарды тарс 
жауып, атыс�а сайланды. Осы жол�ы 
�а�ты�ыста ауыр зардап шеккен 
�ыр�ыздар биліктен �ару с�рап, 
Т�жікстан�а со�ыс ашуды с�рады. 
Абырой бол�анда, екі ел билігі де 
салма�тылы� танытып, о�и�аны� 
ушы�ып кетуіне жол бермей, атысты 
то�татты. 

¢азір екі ел шекарасы уа�ыт-
ша тынышталып, жа�дай т�ра�ты 
бол�анымен, екі ел арасында �ызыл 
ке�ірдек дау �лі басылмай т�р. Осы�ан 
�ара�анда, екі ел басшыларыны� 
шекара м�селесін т�бегейлі шешу 
талпынысынан б�л жолы да еште�е 
¡нбейтін секілді. 

ШЕКАРА М�СЕЛЕСІ 
ШИЕЛЕНІСІП Т�Р

Шекара дауы – аса к�рделі м�селе. 
°лем елдері арасында�ы жанжалды� 
90 пайызы жер мен су�а таластан 
туындайды екен. Ке�ес Ода�ыны� 
шекпенінен шы��ан Орталы� Азия-
да�ы елдер ж¡нінен ал�анда да б�л екі 
м�селе де жазылмас жара, шешілмес 
т�йіншек болып т�р. Себебі Ке�ес 
¡кіметі кезінде �р республиканы� 
шет-шекарасында ай�ындалма�ан 
шекаралар к¡п болды. Бір ша�ы-
ра�ты� астында жасап жат�ан елдер 
�шін ол кезде шекараны ай�ындау 
м�селесі онша ¡зекті болма�анымен, 
ода� ыдыра�аннан кейін басы ашыл-
ма�ан ¡�ірлер таласты� т�йініне 
айналып шы�а келеді. 

¢азірге дейін Орталы� Азияда 
¢аза�станнан бас�а елдерді� шекара 

КӨРШІЛЕР ШЕКАРАСЫНДА 
КЕРІС НЕДЕН ТУДЫ?

Мали астанасы Бамако 
ауруханасында екі апта бол�ан-
нан кейін Халима Сиссе ел 
Президенті Ба Ндауды� Жар-
лы�ымен Марокко клиникасы-

на ауыстырылды. Франс Пресс 
агенттігіні� хабарлауынша, 
жа�а ту�ан н�рестелерді� 
анасы – 25 жаста.

 БАЛА ТАПТЫ
4 мамырда атыс А рикадағы Мали елінің тұрғы-

ны бірден тоғыз баланы дүниеге әкелді. Оның бесеуі 
 қыз және төртеуі  ұл. енсаулық сақтау министрлі-

гінің мәліметінше, анасы мен жаңа туған нәрестелер 
өздерін жақсы сезінеді.

ал�ан жас мемлекеттерді� шекара 
м�селесін айыруда�ы т�жірибесізді-
гіні� жемісі деп айту�а болады. 
Анклавтарды� пайда болуына, 
біріншіден, атал�ан елді мекен-
дерді� шекарасын белгілеп, т�уелді 
елін аны�тауда Ке�ес Ода�ыны� 
этносты� ерекшелік пен тарихи 
деректерді ескермей шекара сы-
з�аны себеп болса, екіншіден, Ода� 
ыдыра�аннан кезде ¢ыр�ызстан, 
Т�жікстан, ·збекстан елдеріні� 
ода�тан асы�ыс шы�уы да себеп 
болды. Оны� �стіне, жа�адан т�уел-
сіздік алып, �иыншылы� �ыспа�ында 
�ал�ан елдерді� шекара м�селесін 
т�бегейлі шешуге м�ршасы болма-
ды да, алдымен елдікті� т��ырын 
бекемдеп, экономиканы жандан-
дыру�а баса назар аударып, шекара 
м�селесін кейінге �алдырды. Ол 
кезде бауырлас елдер арасында ше-
кара м�селесі д�л б�гіндей ушы�ып 
кетеді деп ешкім де ойла�ан жо�. 
Осылайша, �анаттас жат�ан �ш 
елді� территориясында су то�та�ан 
к¡лшіктей даралан�ан анклавтар 
пайда болды. М�селен, жер к¡лемі 
бізді� ¢останай облысымен шамалас 
¢ыр�ызстан аума�ында алты анклав 
бар. Соны� т¡ртеуі – ·збекстан�а, 
екеуі – Т�жікстан�а тиесілі. 

Мы� ша�ырым�а жуы� шека-
расыны� 530 ша�ырымы бойынша 
�ана на�ты келісім жасал�ан �ыр-

�ыз-т�жік елдері арасында Лейлек 
ж�не Б�ткен аудандары ма�ында 
даулы жерлер жетерлік. ¢ыр�ыз-
стан жерінде Т�жікстанны� халы� 
саны 20 мы�нан асатын Ворух, 
Кайрагач анклавтары бар. Шы-
нын айтайы�, осы анклавтарды� 
б�ріні� жа�дайы м�з емес. Жолы 
жасалма�ан, инфра��рылымдары 
да дамыма�ан. ·зге елді� терри-
ториясында�ы аума� бол�ан со�, 
ерте�і �алай болады деп иелік етуші 
елдер �ома�ты �аржы сал�ысы да 
келмейді. М�селен, Ворух анклавы 
ма�ында �ыр�ыз тарабы жол сала 
бастаса, т�жіктер Т�жікстанмен 
байланыс �зіліп �алады деп �а-
уіптеніп, жол ж�мысына кедергі 
жасау�а тырысады. 

Ке�ес Ода�ынан �ал�ан Во-
рух анклавы ар�ылы ¡тетін ескі 
жолмен �атынау ¢ыр�ызстан 
�шін де тиімсіз. Себебі �ыр�ыз 
к�сіпкерлері Т�жікстан�а баж 
салы�ын т¡леуге міндетті болады. 
Б�л – бір. Екіншіден, ¢ыр�ызстан 
мен Т�жікстан арасы шындап 
шиеленіскен жа�дайда Т�жікстан 
жолды жауып тастау ар�ылы айыр 
�алпа�ты а�айындар�а сес к¡рсетіп 
отырады. Демек, атал�ан �ш ел 
�шін шекараны шегендеуден сырт, 
анклавтар м�селесін шешу де басты 
та�ырып болып т�р. 

С�ЗБЕ БУАЗДА�АН 
СУ ДАУЫ

Орталы� Азияда�ы елдерді �ыр-
�ыстырып, �ыр�и-�аба� �ылатын, 
керек болса, �арулы �ант¡гіске 
�ластыратын та�ы бір м�селе – су. 
Оны� �стіне, Орталы� Азияда�ы 
трансшекаралы� ¡зендерді� су 
ж�йесі ¡те к�рделі. ·�ірдегі е� 
�лкен ¡зендер саналатын Сырда-
рия мен °мударияны айтса�, б�л 
екі ¡зенні� суы бес мемлекетке 
толы� жетпейді. Екіншіден, суды� 
сапасы нашар. Со�ан �арамастан 
70 миллионнан астам халы�ты� 
та�дыры Сырдария�а т�уелді. 

Орталы� Азияда�ы су м�селесі 

м�селесі �лі толы� шешілген жо�. Тек 
еліміз �ана Елбасы Н.Назарбаевты� 
алысты к¡ре білген парасаттылы�ы-
ны� ар�асында шекара м�селесін 
т�бегейлі шешіп, жан-жа�ымызда�ы 
елдермен халы�аралы� за� ж�зінде 
келісім жасасып, іргемізді бекітіп, 
етегімізді �ымтап алды�. Осыны� 
ар�асында т�уелсіздік ал�ан 30 жыл-
дан бері жерге таласып, �ант¡гіскен 
о�и�алар бол�ан жо�. Осы т�р�ыдан 
ал�анда, шекараны шегендеп алу 
т�уелсіз ¢аза�станны� е� �лкен 
жетістігі екенінде талас жо�. Ал 
шекара м�селесі шешілмеген елдерде 
жа�дай м�лде бас�аша. М�селен, б�-
гін біз с¡з етіп отыр�ан �ыр�ыз-т�жік 
шекарасы Ке�ес Ода�ы ��ла�алы е� 
тынышсыз айма��а айналды. Садыр 
Жапаров билік тізгінін ал�ан с�ттен 
бастап, е� алдымен осы м�селені 
реттеуге кірісті. Ташкентке барды, 
Т�жікстан�а ¡кіл жіберді. Тараптар 
жер алмасу�а келісіп, жа�а жырты-
суды то�тату�а уа�далас�ан еді. Осы 
жолы ойлама�ан жерден т�тан�ан 
от осы жоспарды� да быт-шытын 
шы�арды. 

¢ыр�ыз-т�жік шекарасыны� 
жалпы �зынды�ы 970 ша�ырым�а 
жетеді, соны� 504 километріне 
байланысты делимитация ж�не 
демаркация ж�мыстары ж�р-
гізілгенімен, �ал�ан б¡лігі даулы 
к�йінде �алып отыр. Осы даулы 
шекара ма�ында�ы ауылдарды� 
т�р�ындары арасында�ы жанжал 
жыл сайын болып т�рады. 2014 
жылы �а�тарда ж�не 2015 жылы 
мамырда бол�ан �а�ты�ыста т�жік 
к�штері �арсы жа�ын минометпен 
ат�ыласа, б�л жолы �скери жан-
жал шекара бойында�ы бас�а да 
айма�тарды шарпы�ан. Б�л екі 
ел арасында�ы �айшылы�ты� 
к�н ¡ткен сайын ас�ынып бара 
жат�анын к¡рсетеді. 

Т�жікстан, ·збекстан мен 
¢ыр�ызстан�а орта� Фер�ана а��ары 
бойында�ы аума�ты� да даулы т�ста-
ры к¡п. Ташкент – Бішкек м�селені 
т�бегейлі шешу �шін �дайы келіс-
с¡здер ж�ргізіп келеді, біра� н�тиже 
аз. Мысалы, шекара �зынды�ы 1375 
ша�ырымды ��райтын ·збекстан 
мен ¢ыр�ызстан арасында 20-дан 
астам даулы айма� бар. Ол аздай, 
¢ыр�ызстан жерінде ·збекстанны� 
Сох, Шахимардан сынды 4 анклавы 
орналас�ан. Онда�ы халы� саны 
50 мы�нан асса, ·збекстанда�ы 
�ыр�ыз анклавы санатына жат�ы-
зу�а болатын Барак ауылында 100 
ша�ты т�тін бар. Екі ел 2018 жылы 
анклавтар бойынша жер алмасып, 
м�селені шешпек бол�ан еді, біра� 
келісе алмады. 

¢ыр�ызстан мемлекеттік �лтты� 
�ауіпсіздік комитетіні� басшысы 
¢амчыбек Ташев наурыз со�ын-
да Т�жікстанмен келісім аясында 
жер алмасатынын айт�ан еді. Б�л 
т�жіктерді� тарапынан �арсылы��а 
�шырап, олар Ворух бізді� тари-
хи жеріміз деді. °детте сонда жиі 
бармайтын Т�жікстан президенті 
Эмомали Рахмон 7 с�уірде сонда 
барды. Ол сапары кезінде «Ворухты� 
жері ¢ыр�ызстан�а еш�ашан беріл-
мегенін ж�не берілмейтінін» айтты. 

АНКЛАВ АРАЗДЫ�ТЫ� 
АР�АУЫНА АЙНАЛДЫ

Анклав (¡зге мемлекет ��ра-
мында �ал�ан мемлекет аума�ыны� 
бір б¡лігі) та Ке�ес Ода�ыны� 
сай�ал саясаты мен т�уелсіздік 

Кеңес Одағы келмеске кеткенімен, оның құрамында болған республикаларға тас-
тап кеткен дау-дамайы аз емес. Оның кейбірі одақтың шаңырағы ортасына т скен 
заман жанар таудай атылып, арты соғысқа ұласса, кейбірі бітеу жарадай сыздап, 
к ні б гінге дейін созылып келеді десек, оған мысал ретінде арабақ соғысы мен 
Орталық Азиядағы елдердің шекара мен өзен суларға таласын айтуға болады. 

Жергілікті мамандар мен 
фермерлер 2013 жылы пай-
далану�а берілген ¢ор�ас 
трансшекаралы� ¡зеніндегі 
«Досты�» су торабында кей-
інгі бірнеше жылда су �оры 
азайып кеткенін айтады. 
Мамандар су �оймасын салу 
ар�ылы су тапшылы�ы м�се-
лесін шешуге болады деп 
санайды. ¢ор�ас – ¢аза�стан 

мен ¢ытай шекарасы бойында 
орналас�ан Іле алабында�ы 
¡зен. Жалпы �зынды 270 
ша�ырымнан асады, 170-тен 
астам саласы бар.

¢аза�стан мен ¢ытай транс-
шекаралы� суды пайдалану 
мен са�тау бойынша �за� жыл-
дардан бері келісс¡з ж�ргізіп 
келеді. Біра� �лі к�нге дейін 
на�ты шешілген м�селе жо�.

ҚОРҒАСТА ДАМБА 
САЛМАҚ

Қазақстан мен Қытай Алматы облысы ан илов 
ауданы «Қорғас» өзеніндегі бірлескен « остық» су 
торабында су қоймасын салуды жоспарлап отыр. ұл 
туралы кология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметіне қа-
рағанда, су қоймасы мәселесін қазір екі ел үкіметтері 
қарастырып жатыр.

Ода� тарамай т�рып, я�ни 1990 
жылы дау�а айналып кеткен бо-
латын. О�ан дейін Сырдария мен 
°мударияны� айлы�, к�ндік су 
б¡лінісін М�скеу шешіп т�ратын. 
Ода� тарайтын жылы М�скеудегі 
Су шаруашылы�ы министрлігі 
ж�мыс істемеді. Біра� 1991 жылы 
Орталы� Азия Су шаруашылы�ы 
министрлері Ташкентте бас �осып, 
¡з м�селесін ¡зі шешуге тырысты. 
Ода� тара�аннан кейін 1992 жылы 
а�панда осы ��рам та�ы Алматы-
да жиналып, Орталы� Азияда�ы 
трансшекаралы� ¡зендерді бірігіп 
бас�ару, пайдалану ж�не �ор�ау 
ж¡нінде келісімге �ол �ойды �рі 
Орталы� Азия мемлекет аралы� 
су шаруашылы�ын �йлестіру ко-
миссиясы ��рылды. 

Ке�ес Ода�ы кезінде ¢аза�стан, 
·збекстан, Т�ркіменстан елдері 
¡зендерді� басында отыр�ан ¢ыр�ыз-
стан мен Т�жікстан�а м�най, газ, 
к¡мір беріп, есесіне осы елдерден 
керекті суын алып т�рды. ¢азір 
м�ндай алыс-беріс то�тады. Сон-
ды�тан ¢ыр�ызстан мен Т�жікстан 
�олда бар ресурсы  суды саяси �ару 
ретінде ¡з игілігіне пайдалан�ысы 
келеді. Біра� о�ан т¡менгі а�арда�ы 
елдер к¡не �оймайды. 

¢азір айма�та�ы бес елде халы� 
саны ¡сіп, экономика дамып су�а 
деген с�раныс артты. Сонды�тан 
да трансшекаралы� ¡зендерге су 
нысандарын салу м�селесі де жиі 
�оз�ала бастады. Міне, осы м�селе 
к¡п жанжал�а м�рынды� болып 
т�р. Себебі Орталы� Азияда бір 
шелек су азайса да, жа�дай �иын. 
Жа�адан салынатын су �оймалары 
суды� ж�ру т�ртібін б�зады ж�не 
суды� булану ж�йесіне кері �сер 
ететіндіктен, Орталы� Азияда 
�айсыбір ел су �оймасын салса, 
екінші немесе �ал�ан елдерді� 
шыр-пыр болып ай�айлап шы�а 
келеді. Осы жол�ы �ыр�ыз-т�жік 
�а�ты�ысы к¡ріністе шекара м�се-
лесі болып к¡рінгенімен, шын 
м�нінде, �а�ты�ысты� �айнары 
су�а таластан туында�ан. 

С�уірді� басында ¢ыр�ызстан 
билігі екі елді де сумен �амтамасыз 
етіп отыр�ан ¡зенге (¢ыр�ызстанда 
¢озы-ба�лан, Т�жікстанда Ход-
жабокиргон) су �оймасын салу 
жоспарын жарияла�ан. Б�л жоба�а 
�арсы шы�ып, су �оймасы салынса, 
Т�жікстанны� солт�стігіндегі ау-
дандар�а су жетпей �алады деген. 
Сондай-а� Ворух анклавына таяу 
Т�жікстаннан ¢ыр�ызстан�а ��я-
тын Исфара ¡зенін б¡лісуде екі ел 
�лі к�нге дейін келісе алмай отыр. 
Осы т�р�ыдан ал�анда, т�жік пен 
�ыр�ыз таласыны� басты т�йіні 
су�а �атысты деп айту�а болады 

Елімізді� шекара м�селесі шешіл-
генімен, су м�селесі шешілген жо�. 
¢аза�станда т�щы суды� �оры 539 
млрд текше метрді ��райды. М�ны� 
101 млрд текше метрі – ¡зендерге 
тиесілі. Ал ол ¡зендерді� 19 пайызы 
¢ытайдан келсе, �ал�аны – Ресей, 
·збекстан, ¢ыр�ызстан, Т�жікстан 
елдеріне тиесілі. Былайша айт�ан-
да, ¢аза�станда�ы т�щы суды� 45 
пайызын бас�а елдерден келетін 
¡зендер ��райды. Б�л – б�кіл суы-
мызды� те� жартысына жуы�ы 
шетелден келеді деген с¡з. Егер 
суды� жо�ар�ы а�ысында отыр�ан 
елдер осы суды �ала�анынша б�рып 
алса, бізді� елді� та�дыры не бол-
ма�?! ¢азірді� ¡зінде ¢ытай Ертіс 
пен Ілеге ауыз салса, ·збекстан – 
Сырды�, ¢ыр�ызстан –Таласты�, 
Ресей Жайы�ты� суын жырымдап 
отыр�ан жо� па?! Демек, Орталы� 
Азияда�ы с�збе буазда�ан су дауы 
ас�ына берсе, арты �лкен со�ыс�а 
�ласып кетуі �бден м�мкін. М�ны да 
б�л жол�ы т�жік-�ыр�ыз �а�ты�ысы 
ай�ын а��артты. 
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1997 жылды� тамызында А�-
мола облысты� радиосына келіп 
�ызметке орналастым. Осы жерде 
б�гінгі ма�аланы� кейіпкері, б�рын 
Тор�ай облысты� радиосында �за� 
жылдар диктор болып �ызмет 
жаса�ан К�л�ш К�йлан�ызы Мол-
дахметовамен таныстым. Ол да 
Тор�ай облысты� радиосы жабылып 
�ал�ан со� А�мола�а �ызметке 
келген екен.

Мен 6-7 айдай Алматыдан �аза� 
радиосыны� негізгі тобы келгенше, 
�аза� радиосыны� со��ы хабарла-
рына жа�алы�тар мен пленкалы 
материалдар жіберіп т�рдым. 1998 

К МІС КӨМЕЙ  АТАНҒАН К ЛӘШ

199 -199  жылдары азақстанның астанасы Ақмолаға 
көшеді дегенде, республикамыздың т кпір-т кпірінен 
талай отбасы Ақмолаға көшіп келіп жатты. ен ол кезде 

азақ радиосының авлодар облысындағы меншікті 
тілшісі болып ж рген кезім. ен отбасыммен сол кездегі 
Ақмолаға  қазіргі Нұр-Сұлтан қаласына көшіп келдім.

жылды� 1 �а�тарында Алматыдан 
бір топ журналист келді. �р�айсы-
мызды� ат�аратын ж�мыстарымыз 
белгілі болды. Ма�ан «Астана ж�не 
астаналы�тар», «К�з�арас» хабары 
мен �деби-музыкалы� «�нерім 
– �мірім» ба�дарламасын жасау 
тапсырылды.

Ол кезде Астанада (�азіргі 
Н�р-С�лтан) республикалы� ай-
тыстар мен «Дарын» фестивалі 
ж�ріп жат�ан кез. К�л�ш К�йлан�ы-
зы Молдахметова менімен бірге 
сондай м�дени шаралар�а бірге 
барып ж�рді. Д�м-т�зымыз жара-
сып, бір-бірімізге �йреніп алды�. 

�рт�рлі м�дени шараларды 7-8 
килограмды� репортермен жазып, 
аудио таспамды �келгенімше т�н-
ні� бір уа�ы болады. Сонда К�л�ш 
��рбым менен �алмай �асымда 
бірге ж�ретін.

Бізді� іс-шарадан келуімізді 
тосып отыр�ан дыбыс режиссері 
Совет Бекішев келе сала хабарды 
монтаждап, хабарды� ашылуы мен 
жабылуын студиядан жаз�ызып, 
дыбысын �ада�алап, музыкамен 
к�ркемдегенінше, К�леке� бізді 
тосып отырады. Са�ат т�нгі 23-ке 
дейін бітіріп, ерте�гі к�нге хабар 
дайын дегенде �ана студиядан 
шы�атынбыз. Бір жа�сысы, К�л�ш 
екеумізді� �йіміз к�рші болды. 
Содан �йге бірге �айтамыз. М�ны 
жазып отыр�аным, К�л�ш �дебиет-
ке, �нерге �те жа�ын екен. Бізді� 
дайында�ан хабарымызды ты�дап, 
бір рахат�а б�леніп, бізбен бірге 
�уанып отыратын. Ал хабарларды 
�алай о�иды, тамылжытып, ішкі 
жан д�ние�ді селт еткізетіндей, 
к�ркем тілмен, �демі дауысымен 
шынай жеткізеді. К�біне мен �де-
би-музыкалы� хабарларды о�ан 
о�ыту�а тырысатынмын.

Мен жалпы ал�аш таныс�ан 
адамыма бірден ��імді бермей-
мін. Ж�не кез келген адаммен 
ш�йіркелесіп те кетпеймін. Ал 
К�л�шті� кішіпейілдігі мен �ара-
пайымдылы�ын оны� менімен 
бірге ж�рген кезде т�сіндім.

Жа�ын таныса келе, тіпті оны� 
ту�ан жері Ар�алы��а да бардым, 
�ызы Жанатты т�рмыс�а берер-
де. Екі жасты ��тты�тап жат�ан 
�адірлі �она�тарыны� сонда�ы 
айт�ан с�здеріні� бірі «К�міс к�мей» 
К�л�шті� балалары ба�ытты бол-
сын деген тілектер болды. К�л�шті 
елі сыйлайды екен. Шынында да, 
��рметке б�ленген асыл жан деп 
айтар едім.

Той �ткеннен кейін екінші к�ні 
Ар�алы�ты аралады�. Сонда�ы 
к�ргенім �азір к�з алдымнан еш 
кетпейді. Айнала �а�ырап т�р�ан 
бос �йлер. Тізілген к�п �абатты 
�йлерді иелері тастап кеткен.

К�л�ш �а�ырап бос т�р�ан �йіне 
алып келіп, �абыр�аларын жа�алап 

ж�ріп оны� ма�ан айт�аны: «Мына 
т�рт б�лмелі �йде бала-ша�аммен 
т�р�ан едім. �мірлік жолдасым 
Ш�ймерденнен ерте айырылдым. 
�ш баламен жесір �алу о�ай дей-
сі� бе? Облыс жабыл�аннан кейін 
б�ріміз ж�мыссыз �алды�. Мына 
з�улім �йлерге жылу берілмеді. 
Батареялары �атып м�зда�аннан 
кейін, т�рт б�лмелі �йімізді тастап 
кеттік. Астананы жа�алап ж�ргеніміз 
де сол» деп ішінде жат�ан м��ын 
айтып �тті. И�, ол жылдары кімге 
о�ай болды дейсі�, ал ота�асы жо� 
К�л�ш�а одан да �иын бол�аны 
т�сінікті �ой.

К�л�ш Молдахметова жастай-
ынан �нерге бейім болады. Себебі 
оны� �кесі К�йлан �нді домбыра 
шертіп отырып, �те тамаша айт�ан 
екен. Еліне сыйлы �ла�атты �стаз 
болыпты. �аза�стан Республикасы 
халы� а�арту ісіні� �здігі деген ата�ы 
да бол�ан. �кесі бос уа�ытында 
балаларына домбырамен �н айтып, 
�нерге баулыпты.

Ал �ызы К�л�шті ерекше ерке-
летіп, оны да жастайынан �нерге 
баулиды. Домбыра да �йреткен 
екен. Шынында да, �кесіні� �нері 
осы К�л�ш�а �он�ан болар. Ол �нді 
тамаша айтады. �н айт�анда К�л�ш 
ж�регімен, ерекше сезіммен беріле 
орындайды. Оны� �нін ты�дай 
бергі� келеді, ты�дай бергі�...

«Дикторлы��а �алай келді�, 
К�л�ш?» деп с�ра�анымда, «ауылдан 
Ар�алы� �аласына к�шіп келген 
жылы Пионерлер �йіне �ызметке 
�абылдандым. К�ркемс�з о�у �й-
ірмесіні� жетекшісі бол�анымда 
облыста�ы м�дени шаралар�а �а-
тысып, �нер к�рсете бастадым. 
Мені� �ле� о�у �нерімді к�рген 
Тор�ай облысты� радиосыны� 
ал�аш�ы дикторы Ханзипа апай 
радио�а дикторлы��а ша�ырды. 
Ол кісі редакторлы��а ауысты да, 
с�йтіп мен оны� орнына келдім. 
Сол 1975 жылы �аза� радиосыны� 
ата�ты дикторы М�мбет Сержанов 
Ар�алы��а келіп мені� дикторлы� 
о�уымды тексерді. Сол кездесуде 
ол: «Сенен жа�сы диктор шы�ады» 
деп батасын берген еді. �олымен 
жазып естелік хат та �алдырды, 

ол �азір де мені� архивімде осы 
к�нге дейін са�тал�ан. �нерге де-
ген ��штарлы�ым мені бір орында 
отыр�ызбайды. �немі ізденіс �стінде 
болдым. �аза� радиосын ты�дап 
жатып, оны жастанып �йы�тадым 
деуге болады. Жыл сайын е�бек 
демалысына шы��анда Алматы�а 
барып, �ара ша�ыра� – �аза� ради-
осына с�лем беретінмін. Сол кезде 
кейін радионы� бас директоры 
бол�ан �уаныш Орманов бізді� 
жа�тан �ой, сол р��сат �а�аз беріп 
радио�а кіргізіп алатын. Онда Сауы� 
Жа�ановамен, Зияда Бекетовамен 
таныстым. М�мбет пен Зияданы� 
�йінде �она�та да болдым. Бір 
бар�анымда Сауы� Жа�анова �азір 
эфирге шы�ып, Н�рлан �нербаевпен 
бірге жа�алы� о�исы� деуі бар 
емес пе, сасып �алдым. Н�рландай 
диктормен бірге о�у – мен �шін �те 
жауапты іс. Біра� б�рі ойда�ыдай 
болды» деп естен кетпес к�ндерін 
де еске алып �тті.

Елордада�ы �аза� радиосында 
�ызмет ат�ар�ан жылдары біз Аста-
наны� Конгресс-холында �тетін 
концерттерді еш жібермейтінбіз. 
Ал �алибек �уанышбаев атында�ы 
�аза� театрында�ы �ойылымдардан 
да м�лде �алмайтынбыз. Сондай 
шараларды� бірінде Фариза О��арсы-
нова а�ынмен танысып, м�з-мейрам 
болып едік. Факе�мен �ш бірдей 
республикалы� радиом�ш�йра 
�ткізіп, же�імпаз а�ындарды� 
�ле�дерін осы К�л�ш�а о�ытып 
едім. На�ышына келтіріп, тамаша, 
�уезді �о�ыр дауысымен о�ы�анда, 
рахаттанып ты�дады�.

К�л�ш �зіне тапсырыл�ан ха-
барды о�ы�анда сол шы�арманы 
ас�ан шеберлікпен о�итын. Ол 
сол кейіпкерді� ішкі жан д�ниесін 
сомдап отыр�андай кейіпте болады. 
Жа�сы жазыл�ан д�ниені шары�тау 
биігіне дейін жеткізіп, бірде ��й-
�ылжытып, бірде б�се�детіп, сол 
шы�арманы� кейіпкеріндей к�й 
кешеді. Жыр м�ш�йрасында о�ы�ан 
�ле�деріне риза бол�ан а�ындар 
«К�л�шті� дауысын-ай!» деп к�пке 
дейін ма�тап ж�рді �ой. Шынында 
да, К�л�шті� дауысына �ашы� бол�ан 
адамдар да к�п бол�ан екен.

К�л�ш Молдахметова зейнетке 
шы��аннан кейін де тыным таппай 
елордада �тіп жат�ан шараларды� 
�туіне �зіндік �лес �осып, �о�амды� 
ж�мыстармен араласып келеді. 
Б�гінде астанада�ы Ардагерлер 
ке�есіні� медиа тобына м�ше. 
Ардагерлер �ткізіп жат�ан �рт�рлі 
шаралар�а �атысып, ансамбльдерге 
м�ше болып, �н айтады. Кей уа�ытта 
концерт ж�ргізіп, телеарналарда�ы 
ша�ын роликтерге т�сіп, �ртіс те 
болып кетеді.

�зі �ызмет жаса�ан �аза� ра-
диосында�ы ертегі хабарларына 
�атысып, онда�ы кейіпкерлерді 
ойнайды. Ара-арасында радиода�ы 
концерттік ба�дарламаларды да 
ж�ргізіп келеді. Б�гінгі та�да К�л�ш 
К�йлан�ызы республикалы� �аза� 
радиоларыны� Шал�ар радиосын-
да келісімшартпен диктор болып 
�ызмет ат�аруда. Сенбі, жексенбі 
к�ндері концерт ж�ргізіп, �деби 
хабарларды о�ып, биыл �тетін 
�аза� радиосыны� 100 жылды�ына 
�з �лесін �осуда.

К�л�ш К�йлан�ызы тіпті елор-
дада�ы Бас редакторлар клубыны� 
да м�шесі. Ол ол ма, Н�р-С�лтан 
�аласында�ы ¯лтты� кітапхананы� 
барлы� шараларына �атысып, 
о�ырмандар алдында �деби шы�ар-
малардан �зінділер мен �ле�дер 
о�ып, к�пшілікке де танымал болды. 
Тыным таппай жасы �л�айса да, 
б�гінгі жастар�а пана болып, �лгі 
к�рсетуде. Жастайынан жолдасынан 
айырылса да, со�ында �ал�ан �ш 
баласы – �айраты мен Жанатты 
ж�не Л�ззатын жо�ары о�у орнында 
о�ытып, аналы� парызын а�тап 
шы��ан асыл ана, �ш немерені� 
аяулы �жесі.

Оны� осылай тыным таппай 
жан�шырып ж�руі мені та��ал-
дырады. 70-тен ас�ан жаста�ы 
адамдарды� �олынан м�ндай іс 
келе бермейді. �з басымызды �ана 
к�йттеп отыр�ан жайымыз бар �ой, 
несін жасырайы�.

�азіргі жас �ріптестерімізге 
осы К�л�ш апалары�дай е�бек�ор, 
дарынды болы�дар деп тілек айта-
мын. К�л�штай адамдар �ашанда 
ма�тау�а, марапаттау�а лайы�.

Олар жайлы, �арт �аламгер-
лер, біздер жазбаса�, �азіргі жас 
журналистер б�гінні� тынысымен 
ж�ріп �ткен тарих жайлы, майдан 
мен тылда жаса�ан жауынгерлер 
мен тыл ардагерлері туралы еске де 
ала �оймас. Міне, осыны ескерген 
Н�р-С�лтан �алалы� Ардагерлер 
ке�есі со�ыс ардагерлері мен тыл 
майдангерлеріні� е�бектерін бас-
пас�зге жариялатуды бізге тапсырды.

И�, «тыл мен майдан – егіз ��ым» 
деп тегін айтылма�ан. �ан со�ыста 
жауынгерлеріміз Отан �шін жанын 
пида етсе, елдегі адамдар к�ні-т�ні 
тылда е�бек етіп, майданда�ы-
лар�а азы�-т�лік, киім-кешек, тіпті 
�ару-жара� та жіберіп, оларды� 
же�іспен оралуына жа�дай жасады.

Соларды� бірі – �аза� еліні� 
басына �асірет т�нген 1931 жылы 
д�ниеге келген, жо�шылы�ты да, 
ашаршылы�ты да к�ріп, он жа-
сынан е�бекке аралас�ан Балташ 
С���арбек�лы.

�кесі С���арбек бір жасында 
�айтыс болып, �кеден жетім �алады. 
Б��анасы �атпай жатып жастайынан 
е�бек етіп, �мірді� бар �иынды�ын 
к�ріп �седі. Ол 1941 жыл�ы ¯лы 
Отан со�ысы бастал�ан жылы 
А�мола облысыны� �ор�алжын 
ауданында�ы �ызыл ту ауылына 
ж�мыс�а орналасады.

Ауылда�ы �олдарынан іс келетін 
азаматтар со�ыс�а кеткен кез. Елді� 
бар ауыртпалы�ы ауылда�ы �арт-
тар мен �йелдерге, Балташ сия�ты 
балалар�а т�скен жылдар. Алдымен 
ол ауылды� малын ба�ады, кейін 
к�ктемгі дала ж�мысына �атысып, 
жаз айында ш�п шауып, к�зде егін 
жинайды. Осылайша та�ны� атысы, 
к�нні� батысы �лкендермен бірдей 
е�бек етеді.

И�, сол жылдары б�кіл �аза� 
жерінде Ке�естер еліндегідей бір 
�ана ма�сат болды, �айткенде жауды 
же�іп, бейбіт �мір с�ру болатын. 

ӨМІРІ ЖАСТАРҒА ӨНЕ Е
Кезінде азақ елінің басына к н туғанда жалғыз жа-
нын қу ш берекке т йген жауынгер халқы болса, ал 
тылда еселі еңбек еткен адамдары болды. лан-байтақ 
жеріміздің бір тұтам жерін де жауға бермейміз деп 
Отаным деп шайқасқан соғыс ардагерлері майданда 
батырлық көрсетсе, тылда ж ріп аянбай еңбек еткен 
адамдар да елде ж ріп ерлік көрсетті. Соғыста ж рген 
майдангерлерге көмектескен елдегі, қаладағы тыл 
майдангерлерінің өшпес қажырлығын б гінгі ұрпаққа 
жеткізу  біздің парызымыз. Сонда ғана қазіргі жастар 
батыл әрі елін с йген азамат болып өсері хақ.

Сол кезде Балташ С���арбек�лы 
сынды барлы� балалар о�уларын 
о�и отырып, ата-анасы мен �лкен-
дерге к�мектесіп, ауыл ж�мысын 
тап-т�йна�тай етіп, же�істі жа�ын-
дату�а, ел тынышты�ын са�тау�а 
�лес �осты.

Же�іс жылы КСРО Жо�ар�ы 
Ке�есі т�рал�асыны� Жарлы�ымен 
1945 жылды� 6 маусымында 14 
жаста�ы Балташ С���арбек�лына 
«1941-1945 жылдарда�ы ¯лы Отан 
со�ысында�ы ерлік е�бегі �шін» 
медалі табыс етіледі.

Міне, осындай ��рметке жастай 
ие бол�ан ма�аламызды� кейіпкері, 
90 жас�а толып отыр�ан Балташ 
С���арбек�лымен бетпе-бет кез-
десіп, ал�аш�ы с�ра�ымызды да 
�ойды�.

– Же�іс ая�тал�аннан кейін 
м��алім маманды�ын та�да�ан 
екенсіз. «�стаз – �лы есім» дейді. 
Осы маманды�ты та�дауы�ыз�а 
не себеп болды?

– Елдегі м��алімдерді� к�бі 
майданнан оралмады, сол жылда-
ры ауыл мектептеріне м��алімдер 
жетіспеді. Ауданды� партия, ат�ару 
комитеттеріні� �ызметкерлері мек-
тепке келіп, м��алім болу�а �гіттеді. 
Ол кезде мен мына маманды�ты 
та�даймын дейтін кез емес, партия 
жіберген жерге кеттік �ой. Содан 
мен Алматыны� сол кездегі Киров 
атында�ы университетіні� тарих 
факультетіне о�у�а т�стім. Менімен 
бірге сыныптан �мір Н�ркішев, 
Отызбай С�йіндіков, Базарбай 
��тжанов, �абиден Байтілесов, 
�абдрахман Байділдін бітіріп келді. 
Я�ни мені� м��алім маманды�ын 
та�дауым �мір талабынан болды, 
біра� мен о�ан еш �кінбеймін.

¯стаз болып ж�ріп �аншама 
�рпа�ты Отанын с�юге, еліні�, 
жеріні� адал патриоттары болуы-
на, отанс�йгіштікке т�рбиелеп, 
жо�ары білім беріп, содан �зіме 

�лкен бір �ибрат алдым. Мені� 
�олымнан т�леп �ш�ан т�лектер 
б�гінде елімізді� т�кпір-т�кпірін-
де �р салада табысты е�бек етіп, 
�ызмет жасауда, б�гінде мен соны 
ма�тан т�тамын.

– Сізді� �ызмет баспалда�ы�ыз 
сатылап к�терілді �ой. Б�гінде �а-
рап отырса�, �мірден т�жірибесі, 
тіпті біліктілігі мен �йымдастыру 
�абілеті жо� жастар билікке 
келеді де, �ызметтерін алып 
кете алмай жатады, �рине, сол 
�кінішті. Осындай �ателіктер 
болмау �шін не істеу керек?

– �ркім �ліне �арау керек. Бас-
шы болу �шін ол �з маманды�ын 
с�йіп �ана �оймай, оны� �рбір 
�ыр-сырын б�ге-ш�гесіне дейін 
білу �ажет. Оны� �стіне �р �ызмет 
біліктілікті, іздену мен білімді, адал 
е�бекті �рі айналасында�ылармен 
тіл табысуды талап етеді.

Мен университетті �здік бітіре 
сала К�кшетау облысы Е�бекшілер 
ауданында�ы Казгородок орта мек-
тебінде �арапайым м��алім болдым. 
Одан кейін Степняк �аласында�ы 
№3 орта мектеп директоры, ал 
1959 жылдан 1962 жыл�а дейін 
Целиноград �алалы� партия ко-
митетіні� н�с�аушысы, лекторы, 
кейін Целиноград облысты� пар-
тия комитетіні� лекторы, ал 1962 
жылы Жо�ары партия мектебінде 
о�ып, Целиноград облысты� партия 
комитетіні� саяси а�арту �йіні� 
басшысы �ызметіне т�рдым. 1965-
1968 жылдар аралы�ында М�скеу 
�аласында�ы �о�амды� �ылымдар 
академиясында о�ыдым. Осында 
тарих �ылымыны� кандидатты�ын 
�ор�адым. Целиноград медицина 
институтыны� �о�амды� �ылымдар 
кафедрасыны� ме�герушісі, ал 
1975 жылы �аза�стан Орталы� 
Комитеті бюросыны� шешімімен 
Целиноградта�ы С.Сейфуллин 
атында�ы мемлекеттік педаго-
гикалы� институтыны� ректоры 
болып та�айындалдым. Міне, мен 
�ткен баспалда�тар.

– «�стаз – жаратылысынан 
жа�ындарына да, жат адамда-
рына да �діл, ж�ртты� б�ріне 
жа�сылы� пен ізгілік к�рсететін 
адам» деген екен �л-Фараби. Осы 
ойды �алай толы�тырар еді�із?

– Тек ректор болып �ызметте 
ж�ргенімде �ана емес, жалпы �с-
тазды� жолымда талай ш�кіртке 
к�мектестім. Со�ысты к�рген, 
ашты� д�мін тат�ан біздер �иынды� 
к�ріп ж�ргендерді тез т�сінеміз 
�ой. Бір жайды айтып �тейін. Бірде 

институт залынан �те бере жуына-
тын б�лмеден бар дауысымен �н 
салып жат�ан дауысты естідім. �ні 
де, �ні де тамаша, таби�и дауыс, 
��дай бере сал�ан дарынды дауыс. 
Сол баланы алып келі�дер дедім 
хатшыма.

С�йтсем, абитуриент бала екен. 
Конкурстан �те алмай, �кініштен, 
іштегі к�йінішін �нмен жеткізіп 
т�р�ан ша�ына кездескен екенмін. 
Содан сол баланы бай�а�дар, та-
лантына балта шаппа�дар дедім 
м��алімдерге. Іле ол студент болды, 
о�уын ойда�ыдай бітіріп, кейін 
осы институтта �ызметте �алды. 
М�ндай істеген жа�сылы�тарым 
к�п �ой, �айсыбірін есіме т�сірейін.

И�, Балташ С���арбек�лы абы-
ройлы ат�ар�ан ж�мыстарыны� 
жемісін де к�рді. «Е�бек �ызыл 
Ту», «��рмет» ордендерімен бір-
ге бірнеше медальдармен мара-
патталды. 1991-1993 жылдары 
Целиноград облысты� Ке�есіні� 
депутаты, Целиноград �алалы� 
партия комитетіні� пленум м�шесі 
болып, �аза�стан м��алімдеріні� 
5-съезіне �атысып, �аза� ССР-і 
Жо�ары Ке�есіні� ��рмет грамо-
тасымен марапаталды. �аза�стан 
Республикасына ерекше сі�ген 
е�бегі �шін зейнета�ы алатын 
дербес зейнеткер болды.

Биыл Балташ С���арбек�лы 
мамыр айыны� 25-інде 90 жас�а 
толады. Осы мерейлі ту�ан к�німен 
�аза�стан Республикасы Ардагер-
лер ке�есі, Н�р-С�лтан �алалы� 
Ардагерлер ке�есіні� т�ра�асы 
Сансызбай Есілов ��тты�тап, жылы 
лебіздерін білдіріп жатыр. Газетке 
ма�ала жазып, б�гінгі �рпа��а осы 
Балташ С���арбек�лыны� �ткен 
�мір жолымен таныстырып, �лгі ету 
керек дейді. Сол сия�ты Н�р-С�лтан 
�аласыны� б�рын�ы �кімі �ділбек 
Жа�сыбеков те ��тты�тап, Балташ 
С���арбек�лыны� е�бегін: «Осынау 
абызды� жас�а келіп, ас�аралы асу-
дан асып, ж�ртшылы�ты� ортасында 
арда�ты а�са�ал, �азыналы �ария, 
а�ылменді а�а ретінде танимыз 
сізді...» деп ба�а беріпті.

Шынында солай �ой. ¯стаз біл-
генін �йретуші �ана емес, оны� т�ла 
бойы т�н�ан �неге-�лгі. А� тілеуі бар 
ана т�різді барлы� адамны� бойынан 
жа�сылы� іздейтін ізгі ниет иесі. 
Міне, Балташ С���арбек�лыны� 
бойынан біз осыны сезіндік. Та�ы 
бір с�ра� �ойсам деймін.

– Отбасы�ыз жайлы айтып 
�тсе�із.

– Ер адам �йге е�бегіні� 
жемісін �келсе, �йел адам соны 
��сатып, бала т�рбиесіне к��іл 
б�леді. Мені� ��дай �ос�ан жа-
рым К�лп�ш – осы жетістігімні� 

б�ріне �лес �ос�ан адам. Ол да 
�ла�атты �стаз, а�арту ісіні� �здігі, 
математик болды. Баламыз Ер-
бол – мемлекеттік �ызметкер, ал 
келініміз Жанна – д�рігер. Бізге �ш 
немере сыйлап, �уаныш�а б�леді. 
Немереміз Еркежан Финлянди-
яны� университетінде о�иды, 
болаша� инженер. Ж�нібегіміз 
– студент. Елордада�ы Еуразия 
университетінде д�ріс алады. 
Магистратурада тарихшы. Ал 
Ай�анымымыз Назарбаев мек-
тебінде о�иды.

– «Болаша�та е�бек етіп, 
�мір с�ретіндер – б�гінгі мектеп 
о�ушылары, м��алім оларды 
�алай т�рбиелесе, �аза�стан 
сол де�гейде болады. Сонды�тан 
�стаз�а ж�ктелетін міндет ауыр» 
деген еді Елбасымыз Н�рс�лтан 
Назарбаев. Біз осы с�зге лай-
ы�пыз ба?

– Шынын айтсам, біз �лі Елба-
сыны� �ойып отыр�ан талабына 
толы� саймыз деп айта алмаймын. 
Мектеп пен ата-ана арасында 
байланыс жо�ты� �асы. Кейбір 
ата-аналар «баламны� тама�ы 
то�, киімі к�к, білім алып жатыр, 
�олында планшет, ешкімнен кем 
емес» деп оларды� т�рбиесіне к��іл 
б�ле бермейді. Та�ерте� ертемен 
�ызметке кетсе, т�нні� бір уа�ында 
�йге оралады. Т�рбие телефон 
ар�ылы �ана ж�реді.

Ал м��алімдер болса т�рбие 
ата-анадан, білім �ана бізден деп 
ат-тонын ала �ашады. ¯лтты� т�рбие 
жо�, о�ушыларды ата�ты адамдармен 
кездестіру деген м�лдем �мытыл�ан, 
к�пті к�рген беделді адамдарды� 
��гімесін ты�дап �ссе дейміз, жалпы 
жастар арасында идеологиялы� 
ж�мыс �з де�гейінде емес. �азіргі 
мына жаман індет кезінде тіпті 
б�л ж�мыс а�сап кетті. Дегенмен 
онлайн кездесулер жасау керек.

Балалар осы к�нге дейін Бауы-
ржан Момыш�лын, Дінм�хамед 
�онаевты�, Ж�мабек Т�шеневтерді�, 
та�ы да бас�а тарихи т�л�аларды� 
кім екенін білмейді. Со�ан �яламын. 
Жа�сы істер жо� деп айтудан ау-
ла�пын, біра� со�ан �арап то�тап 
�алмауымыз керек.

�орыта айт�анда, �лтын с�йетін, 
Отанын �адірлейтін, �аза�станны� 
туын биікке к�теретін жастарды 
т�рбиелеуіміз керек!

– ��гіме�ізге к�п ра�мет! 
Кезінде елімізге �алт�ысыз �ы-
змет етіп, �о�ам м�ддесіне жан 
аянбай атсалысып, ш�кірттерін 
патриотты� рухта т�рбиелеп, 
парасаттылы�ы�ызбен жастар�а 
�лгі-�неге болды�ыз. Сізді 90 жыл-
ды� мерейтойы�ызбен ��тты�тай 
отыра, �за� �мір, зор денсаулы� 
тілейміз. Бала-ша�а �ызы�ына 
кенеліп, ортамызда аман-есен 
ж�ре бері�із!

�алия БАЛТАБАЙ,  �аза�стан Республикасыны� м�дениет �айраткері
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11ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

ДҮЙСЕНБІ
10 МАМЫР

СЕЙСЕНБІ
11 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм. 
6:30 «Ақиқат пен аңыз». Концерт-

спектакль
7:40 «Анаға апарар жол». Көркем фильм
10:00 «Асау толқын». Телехикая 
12:00 «Таусылмас тағзым». Жеңіс күніне 

арналған концерт
13:20 «Қаһарлы күндер». Арнайы жоба
14:00 «Шаншар». Әзіл-сықақ театрының 

концерті
15:55 Дисней ұсынады: «Джунгли кітабы». 

Мультфильм 
17:10 «ҚЫМБАТ ЖАНДАР». («Жауынгер 

жолы») 
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая
20:00 Әбдіжаппар Әлқожаның концерті
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая
23:55 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая. 
0:50 «Жүзден жүйрік». Интеллектуалды 

ойын-сауықтық жоба.
2:20 «Қаһарлы күндер». Арнайы жоба.
2:45 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм

6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама 
10:00 «Асау толқын». Телехикая 
12:00 «Қызық екен...»
13:00 AQPARAT
13:10 «Көңіл толқыны»
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир
15:00 «Жүзден жүйрік». Интеллектуалды 

ойын-сауықтық жоба
16:00 «Ауылдастар».
16:35 «ҚАЙСАР ЖАН» 
17:00 AQPARAT
17:20 «ОРАЗА ҚАБЫЛ БОЛСЫН!». Сұхбат. 

Тікелей эфир
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси ток-

шоу. Тікелей эфир
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая
23:20 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая
0:15 AQPARAT
0:50 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу
1:35 «Ораза қабыл болсын!». Сұхбат
2:10 «Теледәрігер»

6:00 «Бауыржан шоу»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Әсем әуен». Мерекелік әндер 

топтамасы.
11:00 «Тайны. Судьбы. Имена». Маншук 

Маметова
12:00 Кино. «Они сражались за Родину»
13:30 Телесериал. «Спасите наши души» 
15:30 Телехикая. «Бауыржан Момышулы»
17:00 Телесериал. «Отчий берег»
19:15 «Ән әлемі». Мерекелік топтама
20:00 Димаш Құдайбергеннің Киев 

қаласында өткен жеке концерті
22:00 Военная драма. «Спасти Ленинград» 
23:30 Телесериал. «Офицерские жены» 
0:30 Телесериал. «Остаться в живых» 
1:30 «Әсем әуен». Мерекелік әндер 

топтамасы.

6:00 «Бауыржан шоу»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке»
13:15 Телехикая. «Егіз жүрек» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Отчий берег»
18:00 Мегахит. «Оружейный барон» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Баспанаға бағыт». Прямой эфир.
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телесериал. «Офицерские жены» 
0:30 Телесериал. «Остаться в живых» 
1:30 «Әсем әуен»

6:00 «Бауыржан шоу»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке»
13:15 Телехикая. «Егіз жүрек» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Отчий берег»
18:00 Мегахит. «Голодный кролик атакует» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Индустрия»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телесериал. «Офицерские жены» 
1:15 «Әсем әуен»

6:00 «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы 
6:30 «Күлдірген» әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 «Үздік әзілдер»
7:30 «Қазақстандықтар – Кеңес Одағының 

батырлары» деректі фильм
7:40 Союзмультфильм
8:00 М/ф «Маша и медведь»
10:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
11:30 «Қызым» түрік телехикаясы
12:30 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
14:00 Тұсаукесер! «Айтарым бар» ток-шоуы. 

Тікелей эфир
15:00 «Қазақстандықтар – Кеңес Одағының 

батырлары» деректі фильм
15:10 М/ф «Гризли и лемминги»
15:30 К/ф «Близнецы-драконы» (Гонконг, 

1991 ж.)
18:00 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы
20:00 Үздік әндер
21:00 «Қызым» түрік телехикаясы
22:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
23:10 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
0:20 «Қош келдіңіз» 
1:10 Үздік әндер
2:00 «Біреудің есебінен» деректі драма
2:45 «KazNet» ғаламторға шолу
3:05 «Үздік әзілдер»
4:35 «Q-travel»
5:05 «Отбасы» 
5:30 «Бірегей»

6:00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6:30 «Күлдірген» әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы
8:00 М/ф «Маша и медведь»
10:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
11:30 «Қызым» түрік телехикаясы
12:30 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
14:00 Тұсаукесер! «Айтарым бар» ток-

шоуы. Тікелей эфир
15:00 М/ф «Гризли и лемминги»
15:30 «Интерны» т/сериал
16:10 «Үздік әзілдер»

6:00 «АҒА» телехикаясы 
6:40 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
7:40 «ТАМАША CITY» бағдарламасы 
8:30 «ДИВЕРСАНТ» 
12:30 Фильм Карена Шахназарова «БЕЛЫЙ 

ТИГР» 
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей 

эфир 
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Многосерийный фильм
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ» 
0:40 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
1:25 Ночной кинотеатр. «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ»
2:15 «П@УТИНA» бағдарламасы 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 

6:00 «АҒА» ТЕЛЕХИКАЯСЫ 
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» БАҒДАРЛАМАСЫ 
7:10 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ 
8:00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО» (ҚАЗ/

РУС) 
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
14:15 «112». ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 
14:30 «QOSLIKE» БАҒДАРЛАМАСЫ. 

ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «ПОДСУДИМЫЙ»
0:30 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
1:15 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ»
2:00 «П@УТИНA» БАҒДАРЛАМАСЫ 
2:45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ 
4:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» БАҒДАРЛАМАСЫ 

6:00 «АҒА» телехикаясы 
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (ҚАЗ/РУС) 
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
14:15 «112». Тікелей эфир 
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей эфир 
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Многосерийный фильм
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «ПОДСУДИМЫЙ»
0:30 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
1:15 Ночной кинотеатр. «СВАДЬБЫ И 

РАЗВОДЫ»
2:00 «П@УТИНA» бағдарламасы 
2:45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
4:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 

07.05 «МӘССАҒАН»
07.50 «ӘН МЕН ӘНШІ» (қайталау) 
09.50 «ЛИДИЯ», мелодрама 
12.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ», 

мелодрама (қайталау)
15.40 «КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ», телехикая. 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу. 
21.00 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...», детективная 

мелодрама. 
22.50 «ЧУМА», криминальная драма. 

07.05 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ»
07.35 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», телехикая
08.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
10.00 «БЫЛО ДЕЛО»
12.20 «ЧУМА», криминальная драма (қайталау)
14.10 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...», детективная 

мелодрама (қайталау)
16.10 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 

детектив. Премьера!
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...», детективная 

мелодрама. 
23.40 «ЧУМА», криминальная драма. 
01.15 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 

детектив (қайталау)
02.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу 

(қайталау) 
02.45 «КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ», телехикая (қайталау)
03.20 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», телехикая 

(қайталау) 
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
04.30-04.50 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ» 

(қайталау) 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
07.35 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», телехикая
08.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
10.00 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
12.20 «ЧУМА», криминальная драма (қайталау)
14.10 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...», детективная 

мелодрама (қайталау)
16.10 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный детектив. 

Премьера!
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...», детективная 

мелодрама. 
23.40 «ЧУМА», криминальная драма. 
01.15 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный детектив 

(қайталау)
02.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу (қайталау) 
02.45 «КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ», телехикая (қайталау)
03.20 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», телехикая 

(қайталау) 
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
04.30-04.50 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-

сауық бағдарламасы

06:00 Ризамын (қаз)
07:10 «Армагеддон» (қаз)
08:20 КИНО. Гари Олдман в фильме 

«Паранойя» (қайталау)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз)
12:30 КИНО. Брюс Уиллис в боевике 

«Подстава» (қайталау)
14:20 КИНО. Джон Траволта в боевике 

«Сезон убийц» (қайталау)
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы» 
18:00 «Кел, татуласайық» (қаз)
20:00 Информбюро
21:00 Корейский сериал «Повелитель солнца» 
22:20 Сериал «Чужой» 
23:30 Индийский сериал «Ананди» (қайталау) 
01:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз)

06:00 Ризамын (қаз) 
06:40 «Армагеддон» (қаз)
07:40 Информбюро (қайталау)
08:40 «What’s Up?» (қаз)
09:50 «Экстрасенсы детективы» (қайталау)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 

(қаз) (қайталау)
14:10 Сериал «Восьмидесятые»
15:20 Сериал «Чужой» (қайталау)
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы» 
18:00 «Кел, татуласайық» (қаз)
20:00 Информбюро (қаз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель 

солнца» 
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» 

(қайталау) (қаз) 
01:00 «Кел, татуласайық» (қаз) (қайталау)
02:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (қаз)
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз)

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Х/с «А зори здесь тихие»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Скетчком Q-елі
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Психологини»
18.10 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба. Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Т/с «Психологини»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Удивительные люди»
11.00 Х/с «Куба. Личное дело»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Психологини»
18.10 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба. Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Т/с «Психологини»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

07.00 «Разминка» (қаз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 

(қаз.)
07.35 «РЕВЮ» (қаз.)
08.00 «Күлкі базар» (қаз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
09.45 «ШРЕК НАВСЕГДА» (анимационный 

фильм) 
11.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» (фантастический боевик) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 Телехикая «Ауылдастар» (қаз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «21 МОСТ» (боевик) 
22.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» (боевик) 
00.00 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
03.10 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

6:00 Әнұран
6:05 «Ұлы дала дүбірі». Деректі фильм 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы ақпаратты-

сазды бағдарлама 
10:00 «Асау толқын». Телехикая 
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Ахмет Ясауи». Телехикая
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир
15:00 «Жарқын жүздесу». Ток-шоу
16:00 «Ауылдастар» 
16:30 «Тәуелсіздік тарландары» 
17:00 AQPARAT
17:20 «ОРАЗА ҚАБЫЛ БОЛСЫН!». Сұхбат
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси 

ток-шоу
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая
23:20 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая
1:00 AQPARAT
1:35 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-

шоу
2:25 «Ораза қабыл болсын!». Сұхбат

6:00 «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы 
6:30 «Күлдірген» әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы
8:00 М/ф «Маша и медведь»
10:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
11:30 «Қызым» түрік телехикаясы
12:30 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
14:00 Тұсаукесер! «Айтарым бар» ток-

шоуы. Тікелей эфир
15:00 М/ф «Гризли и лемминги»
15:30 «Интерны» т/сериал
16:10 «Үздік әзілдер»
16:30 «Ханзада Жумонг» корей телехикаясы
18:00 Тұсаукесер! «Мәриям» түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 5/36. Прямой эфир
21:00 «Қызым» түрік телехикаясы
22:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
23:10 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
0:20 «Қош келдіңіз» 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 «Біреудің есебінен» деректі драма
2:45 «KazNet» ғаламторға шолу
3:05 «Үздік әзілдер»
3:50 «Интерны» т/сериал
4:35 «Q-travel»
5:05 «Отбасы» 
5:30 «Бірегей»

СӘРСЕНБІ
12 МАМЫР

06:00 Ризамын (қаз)
06:40 «Армагеддон» (қаз)
07:30 «Неге?» (қаз) (қайталау)
09:00 Концерт «Ерекше шоу. Еркек үйдін 

еркесі» (2-бөлім) (қаз) 
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Анимационный фильм «Два хвоста» 

(қайталау)
14:40 Анимационный фильм «Питер 

Пэн: В поисках магической книги» 
(қайталау)

16:50 Анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» (қайталау)

18:30 КИНО. Рутгер Хауэр в боевике 
«Слепая ярость» (қайталау)

20:10 Премьера! КИНО. Джон Траволта в 
боевике «Сезон убийц» 

21:50 КИНО. Брюс Уиллис в боевике 
«Подстава» 

23:30 Индийский сериал «Ананди» 
(қайталау) (қаз) 

01:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар 
әзілдері (қаз)

03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз) БЕЙСЕНБІ

13 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы ақпаратты-

сазды бағдарлама 
10:00 «Асау толқын». Телехикая
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Ахмет Ясауи». Телехикая
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир
15:00 «Қымбат жандар»
16:00 «Ауылдастар»
16:30 «Тұлға»
17:00 AQPARAT
17:20 «Көңіл толқыны»
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси 

ток-шоу. Тікелей эфир
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». 

Телехикая
23:20 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая
1:00 AQPARAT 
1:35 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси 

ток-шоу
2:25 «Теледәрігер»

6:00 «Бауыржан шоу»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке»
13:15 Телехикая. «Егіз жүрек» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Отчий берег»
18:00 Мегахит. «Ограбление: Код 211» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Біздің назарда»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телесериал. «Офицерские жены» 
1:15 «Әсем әуен»

6:00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6:30 «Күлдірген» әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

7:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 
телехикаясы

8:00 М/ф «Маша и медведь»
10:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
11:30 «Қызым» түрік телехикаясы
12:30 «Қайсар ханша» корей 

телехикаясы
14:00 «Айтарым бар» ток-шоуы. Тікелей 

эфир
15:00 М/ф «Гризли и лемминги»
15:30 «Интерны» т/сериал
16:10 «Үздік әзілдер»
16:30 «Ханзада Жумонг» корей 

телехикаясы
18:00 «Мәриям» түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 «Қызым» түрік телехикаясы
22:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
23:10 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
0:20 «Қош келдіңіз» 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 «Біреудің есебінен» деректі драма
2:45 «KazNet» ғаламторға шолу
3:05 «Үздік әзілдер»
3:50 «Интерны» т/сериал
4:30 «Q-travel»
5:00 «Отбасы» 
5:30 «Бірегей»

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Удивительные люди»
11.00 Х/с «Куба. Личное дело»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Идеальная семья»
18.10 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба. Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»

07.00 «Разминка» (қаз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 
07.35 «РЕВЮ» (қаз.)
08.00 «Күлкі базар» (қаз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» 

(қаз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ » 

(мультсериал)
10.10 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. 

СЕМЬЯ» 
11.10 Сериал «ФИТНЕС»
11.40 «ОСТРОВ» (фантастический боевик) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (қаз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (қаз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (боевик) 
22.00 «ЛОГОВО МОНСТРА» (триллер)
00.00 Телехикая «Бақытсыздар бағы» 

(қаз.)
01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.10 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

00.40 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 
детектив (қайталау)

01.20 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу 
(қайталау)

02.05 «КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ», телехикая 
(қайталау)

04.10-04.50 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», 
телехикая 

16:30 «Ханзада Жумонг» корей 
телехикаясы

18:00 Тұсаукесер! «Мәриям» түрік 
телехикаясы

20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 6/49. Прямой эфир
21:00 «Қызым» түрік телехикаясы
22:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
23:10 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
0:20 «Қош келдіңіз» 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 «Біреудің есебінен» деректі драма
2:45 «KazNet» ғаламторға шолу
3:05 «Үздік әзілдер»
3:50 «Интерны» т/сериал
4:35 «Q-travel»
5:05 «Отбасы» 
5:30 «Бірегей»

БЕЙБІТШІЛІК ҚАШАНДА БЕЙБІТШІЛІКА АР Р С

Бас ша ардағы Бейбітшілік,  мекенжайындағы ғимараттың 19 9 жылғы бейнесі 
осылай. Ақмоланың дауылдан кейінгі көрінісі 9 қабатты йдің терезесінен таспаға 
тартылған. Б гінде бұл жерде « скерилер йі» менмұндалап тұрмайды.

07.00 «Разминка» (қаз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 

(қаз.)
08.00 «Күлкі базар» (қаз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ » 

(мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
10.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.50 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ» 
12.00 Сериал «ФИТНЕС»
12.30 «21 МОСТ» (боевик) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (қаз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (қаз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «ОСТРОВ» (фантастический боевик) 
22.40 «АНГЕЛ МОЙ» (детективная драма)
00.40 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
01.40 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.50 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

02.00 Т/п «Регина+1»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

К�не �имараттар с�ріліп, есесіне жаалары бой 
к�терген. 42 жылдан кейін �згермегені – тек астананы 
ауа райы �ана. Себебі д�л сол суреттегі жерді �олыыз-
�а карта алып іздесеіз, сырты �оршал�ан, � рылыс 
ж мыстары ж�ріп жат�ан нысан�а тап боласыз. Ал 
жа�ын мада�ы т р�ын �йді т�менгі �абатынан 
ша�ын д�мхананы к�руге болады.

�азір Бейбітшілік к�шесіні Абай к�шесімен 
�иылысында, Орталы� ала�а таяу  лы а�ын Абай 

� нанбай лыны еселі ескерткіші орналас�ан. Абай 
м�сініні биіктігі – 7,5 метр. Ескерткіш 7 метрлік т �ыр-
да бой к�терген. Жоба авторы – алматылы� м�сінші 
Болат Досжанов. Ескерткіш 2010 жылы ашыл�ан. Кеес 
�кіметі кезінде б л да�ыл Пролетарская деп аталатын. 
Ал патша заманында�ы �дебиетте Кіші базар алаыны 
екі �апталы бол�аны айтылады, оны бір �апталы Ке-
руен сарай (Гостинодворская) аталса, екіншісі кеес 
заманында сол Пролетарская к�шесі бол�ан.
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12 ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

Е СЕНБІ
1  МАМЫР

СЕНБІ
1  МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм 
6:30 «Tola ai»
7:25 «Сағындырған әндер-ай!». 

Ретроконцерт
8:25 «ҰЗАҚ ҒҰМЫР ҚҰПИЯСЫ». Деректі 

фильм
9:25 «M sele». Әлеуметтік-сараптамалық 

бағдарлама
10:00 «Асау толқын». Телехикая
12:00 «Егіз лебіз». Музыкалық талант-шоу
14:15 «Етік киген мысық». Мультфильм
15:40 Нұболат Абдуллиннің концерті
17:10 «ҚЫМБАТ ЖАНДАР»
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая
20:00 «APTA». Сараптамалық бағдарлама. 

Тікелей эфир
20:50 «Жүзден жүйрік». Интеллектуалды 

ойын-сауықтық жоба
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая
0:05 «Әзіл әлемі» 
1:10 «Apta». Сараптамалық бағдарлама
2:00 «Қымбат жандар»
2:50 «Дала өркениеті». Деректі фильм 
3:15 «Ауылдастар»

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм 
6:30 «Ғасырлар үні» 
7:00 AQPARAT
7:35 «Алтай табиғаты». Деректі фильм 
8:00 «ҰЗАҚ ҒҰМЫР ҚҰПИЯСЫ». Деректі фильм
9:00 Мультфильмдер: «Ақсақ құлан», 

«Момын мен қарақшылар», «Тазша 
бала», «Құйыршық». 1-5 бөлімдері 
(«Қазақфильм»)

10:00 «Асау толқын». Телехикая

6:00 «Бауыржан шоу»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке»
13:15 Телехикая. «Егіз жүрек» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Отчий берег»
18:00 Мегахит. «Старые счеты» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Народный контроль»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телесериал. «Офицерские жены» 
1:15 «Әсем әуен»

6:00 «Олжалы отбасы»
6:30 Мультфильм. «Түркістан», «Оқсыз 

оқиғасы»
7:30 «Самопознание»
7:40 «Әсем әуен»
8:15 Телехикая марафоны. «Ауылдастар 2»
10:30 Премьера! «Хронограф» 
11:00 « is overy: Как устроена Вселенная» 
12:45 Телесериал. «Чужое гнездо»
14:45 Телехикая. «Қарлығаш ұя салғанда»
16:30 Тұсаукесер! «Алтыбақан» 
17:30 «Қызық  es» 
18:30 «Мәжіліс. z»
19:00 «Қызық  es» 
19:15 Тұсаукесер! «Маска» 
21:00 Информационный канал – 

аналитическая программа «7 күн»
22:00 В прямом эфире «Большая неделя»
23:00 «Pro SPO T» 
23:30 «Kha ar o in »
1:00 «Әзіл кеші»

Халықаралық отбасы күні
6:00 «Олжалы отбасы»
6:30 Мультфильм. «Күш атасы – 

Қажымұқан», «Киелі Қазығұрт»
7:30 «Өзін-өзі тану»
7:40 «Әсем әуен»
8:15 Телехикая марафоны. «Ауылдастар 2»
10:00 «Tan y resh»
11:00 Кино. «Девочка и лисенок»
12:45 Телесериал. «Чужое гнездо»
14:45 Телехикая. «Қарлығаш ұя салғанда»
16:15 Тұсаукесер! «Маска» 
18:00 Тұсаукесер! «Алтыбақан» 
19:00 «Қызық  es» 
20:15 «Отдел журналистских 

расследований»
21:00 Ақпарат арнасы «7 күн» сараптамалық 

бағдарламасы
22:00 Ток-шоу «Хабарлас»
23:00 Ужасы. «Охотники на ведьм» 
0:45 Кино. «Ерлік» 

6:00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6:30 «Күлдірген» әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 «Ұрланған тағдыр» түрік телехикаясы
8:00 М/ф «Маша и медведь»
10:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
11:30 «Қызым» түрік телехикаясы
12:30 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
14:00 «30 лет Независимости» тележурнал
14:05 «Өмір – дастан» бағдарламасы
14:25 М/ф «Гризли и лемминги»
15:30 «Интерны» т/сериал
16:10 «Үздік әзілдер»
16:30 «Ханзада Жумонг» корей 

телехикаясы
18:00 «Мәриям» түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 5/36. Прямой эфир
21:00 «Қызым» түрік телехикаясы
22:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
23:10 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
0:20 «Қош келдіңіз» 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 «Біреудің есебінен» деректі драма
2:45 «KazNet» ғаламторға шолу
3:05 «Үздік әзілдер»
3:50 «Интерны» т/сериал
4:35 «Q-travel»
5:05 «Отбасы» 
5:30 «Бірегей»

6:00 «Ән мен әзіл» концерттік 
бағдарламасы 

6:30 «Күлдірген» әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 «Үздік әзілдер»
8:00 М/ф «Маша и медведь»
10:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
11:30 «Қызым» түрік телехикаясы
12:30 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
14:00 К/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (Мосфильм, 1973 ж.)
16:00 «Алдараспан»
18:00 «Мәриям» түрік телехикаясы
20:00 «Из первых уст»
20:25 «100 сұхбат» бағдарламасы
20:55 Loto 6/49. Прямой эфир
21:00 «Қызым» түрік телехикаясы
22:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
23:10 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
0:20 К/ф «Заложник» (АҚШ, 2005 ж.)
2:20 «Azil eshі» бағдарламасы 
3:20 Той жыры
3:50 «KazNet» ғаламторға шолу
4:10 «Үздік әзілдер»
5:00 «Ән мен әзіл» концерттік 

бағдарламасы

6:00 «АҒА» телехикаясы 
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (ҚАЗ/РУС) 
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12:00 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН» 
13:00 «ЗАҢ СӨЙЛЕСІН» бағдарламасы 
14:00 «112». Прямой эфир 
14:15 «112». Тікелей эфир 
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей 

эфир 
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» бағдарламасы 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21:55 «ПОДСУДИМЫЙ». Заключительные 

серии
1:30 «ДОК-ТОК» 
2:20 «П@УТINA+» бағдарламасы 
3:05 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:35 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 

6:00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» ТЕЛЕХИКАЯСЫ 
6:45 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ 
7:40 «ТАМАША CITY» БАҒДАРЛАМАСЫ 
8:30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
12:10 «ФАБРИКА ГРЕЗ» С ОЛЬГОЙ 

АРТАМОНОВОЙ 
12:30 «АННА» 
16:20 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ»
18:00 « ASTY A A LAMA» 
18:35 «ЕҢ АЛҒАШҚЫ...» БАҒДАРЛАМАСЫ 
20:00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА» 
20:30 «ПАРЛАМЕНТ ONLINE» 
20:55 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
0:50 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК ПАУК» 
3:00 «П@УТINA+» БАҒДАРЛАМАСЫ 
3:45 « ASTY A A LAMA» 
4:15 «ТОЙ ЗАКАЗ» БАҒДАРЛАМАСЫ 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
07.35 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», телехикая
08.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
10.00 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
12.20 «ЧУМА», криминальная драма 

(қайталау)
14.10 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...», детективная 

мелодрама (қайталау)
16.10 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 

детектив. Премьера!
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ». 
20.35 «KTK e ». 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ», детективная 

мелодрама (1-4 серия). 
01.15 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 

детектив (қайталау)
02.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ» (қайталау) 
02.25 «KTK e » (қайталау)
02.45 «КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ», телехикая 

(қайталау)
03.20 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», телехикая 

(қайталау) 
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
04.30-04.50 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-

сауық бағдарламасы07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
07.35 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», телехикая
08.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
10.00 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.40 «БЫЛО ДЕЛО»
12.20 «ЧУМА», криминальная драма 

(қайталау)
14.10 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...», детективная 

мелодрама (қайталау)
16.10 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 

детектив. Премьера!
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...», детективная 

мелодрама. 
23.40 «ЧУМА», криминальная драма. 
01.15 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 

детектив (қайталау)
02.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу 

(қайталау) 
02.45 «КӨКЕКТІҢ ҰЯСЫ», телехикая 

(қайталау)
03.20 «ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ», телехикая 

(қайталау) 
04.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
04.30-04.50 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-

сауық бағдарламасы

06:00 Ризамын (қаз) 
06:40 «Армагеддон» (қаз)
07:40 Информбюро (қайталау)
08:40 Сериал «Восьмидесятые» (қайталау)
09:50 «Экстрасенсы детективы» (қайталау)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 

(қаз) (қайталау)
14:10 Сериал «Восьмидесятые»
15:20 Сериал «Чужой» (қайталау)
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы» 
18:00 «Кел, татуласайық» (қаз)
19:50 «Сөздің шыны керек» (қаз)
20:00 Информбюро (қаз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель 

солнца» 
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» 

(қайталау) (қаз) 
01:00 «Кел, татуласайық» (қаз) (қайталау)
02:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (қаз)
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз)

06:00 Ризамын
06:40 «Армагеддон» (қаз)
07:40 «Оқиға орны» (қайталау) (қаз)
07:50 Информбюро (қайталау)
09:00 «Готовим с Адель» (қайталау) 
10:00 « ala a  le» (қаз/рус) 
10:40 «Тәтті шоу» (қаз) 
12:10 Cериал «Ян Гуйфей» (қаз) 
13:10 «What’s Up?» (қаз) 
13:20 Мультсериал «Тимон и Пумба»
14:30 Премьера! Анимационный фильм 

«Красные туфельки и семь гномов» 
16:30 Премьера! КИНО. «Шпион, который 

меня кинул» 

06:00 Ризамын (қаз)
06:30 «Армагеддон» (қаз)
07:30 «Сөздің шыны керек» (қайталау) (қаз)
07:40 Информбюро (қайталау)
08:40 Сериал «Восьмидесятые» (қайталау)
09:50 «Экстрасенсы детективы» (қайталау)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» (қаз) 

(қайталау) 
14:10 «What’s Up?» (қаз)
14:30 Премьера! Анимационный фильм 

«Принцесса и дракон» 
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы» 
18:00 «Кел, татуласайық» (қаз)
19:50 «Оқиға орны» (қаз)
20:00 Информбюро (қаз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель солнца» 
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» (қайталау) 
01:00 «Кел, татуласайық» (қаз) (қайталау)
02:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз)

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Регина+1»
10.00 Т/с «Идеальная семья»
11.00 Х/с «Куба. Личное дело»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Идеальная семья»
18.10 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба. Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Т/п «Регина+1»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

06.00 Т/п «Гу-гулет»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Япырай»
09.00 Премьера! Т/п «Регина+1»
11.00 Т/п «Дизель шоу»
12.00 Т/п «Ор л и решка»
13.00 К/ф «Приличные люди»
15.00 Концерт группы IN O
16.30 Т/х «НяняMan»
18.45 Премьера! « AI A MAN CUP» 
20.00 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
20.45 Премьера! Шоу «Маска» второй сезон
23.00 К/ф «Книга Илая»
01.20 К/ф «От пен су»
03.30 Т/п «Япырай»
04.00 Т/п «Гу-гулет»
05.00 Т/п «Айна-online»
05.30 Т/п «Қуырдақ»

07.00 «Разминка» (қаз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» (қаз.)
07.35 «РЕВЮ» (қаз.)
08.00 «Күлкі базар» (қаз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ » (мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
10.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.50 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ» 

07.00 «Бүлдір-күлдір» (қаз.)
07.45 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» (қаз.)
08.25 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .K » 

(қаз.) 
08.50 Мультхикая «Үлы Өрмекші адам» (қаз.)
09.30 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
10.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 

(семейное фэнтэзи)
13.00 «КОТ В САПОГАХ» (анимационный 

фильм) 
14.45 «P O - КИНО»
15.00 «БІР БОЛАЙЫҚ ҚЫЗЫҚТАРЫ» (қаз.)
15.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (комедия)
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

(фантастический боевик) 
22.50 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (боевик)
00.50 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор)
04.00 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

07.00 «Разминка» (қаз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 

(қаз.)
07.35 «РЕВЮ» (қаз.)
08.00 «Күлкі базар» (қаз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
09.50 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.10 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ» 
11.10 Сериал «ФИТНЕС»
11.40 «ПРЕСТИЖ» (детективный триллер)
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «САН САУАЛ» (қаз.)
19.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 

(семейное фэнтэзи)
21.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(комедия)
23.50 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (фильм ужасов) 
01.50 – 05.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 

1  МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама. Тікелей эфир 
10:00 «Асау толқын». Телехикая
12:00 «Қызық екен...» (2-маусым. 

40-бағдарлама.) 
13:00 AQPARAT
13:10 «Ахмет Ясауи». Телехикая
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир
15:00 «ӘЛЕМ АЙНАСЫ». Тікелей эфир 
15:20 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» Айман Омаровамен 
15:50 «Тұлға»
16:15 «Егіз лебіз». Музыкалық талант-шоу
17:00 AQPARAT
17:20 «Егіз лебіз». Музыкалық талант-шоу
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси ток-

шоу. Тікелей эфир
21:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая
23:20 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая
0:20 «PA ASAT MAI ANY»
0:50 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу
1:40 «Теледәрігер»
2:30 «Ауылдастар» 

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Регина+1»
10.00 Т/с «Идеальная семья»
11.00 Т/с «Куба. Личное дело»
13.00 Т/х «Серт пен сезім»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Премьера! Т/п «Ор л и решка»
17.00 Т/п «Дизель шоу»
17.25 Шоу «Маска»
20.45 AI A MAN CUP
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 К/ф «Приличные люди»
02.00 Т/п «Регина+1»
03.00 Скетчком Q-елі
03.30 Т/х «Ұлы Дала жанұясы»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

6:00 «АҒА» телехикаясы 
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (ҚАЗ/РУС) 
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
14:15 «112». Тікелей эфир 
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей эфир 
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

Заключительные серии
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «ПОДСУДИМЫЙ»
0:30 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
1:15 Ночной кинотеатр. «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
2:00 «П@УТИНA» бағдарламасы 
2:45 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
4:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 

07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
07.50 «ҮЛКЕН ҮЙ-2», телехикая
08.45 «ҚЫЗ ҚЫЛЫҒЫ»
09.00 «БАСТЫ РӨЛДЕ»
09.30 «KTK e » (қайталау)
10.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
11.30 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ», детективная 

мелодрама (қайталау)
15.00 «ТҰМАР», телехикая. 
19.20 «АСЫЛ АНА». Мақсат Мақсат дуэтінің 

ән кеші 
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ». Новый сезон! 
22.00 «АВАНТЮРА», мелодрама. 01.30 

«Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 
детектив (қайталау)

02.15 «АЛИ, ВАЛИ, ҒАНИ, НАСИБА ҚАЙДА?», 
көркем фильм

03.20-04.50 «ТҰМАР», телехикая (қайталау)

6:00 Қаламгер
6:30 «Үздік әзілдер»
7:30 К/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (Мосфильм, 1973 ж.)
9:10 М/ф «Маша и медведь»
10:00 Tele in o. Прямой эфир
10:25 «Тұмарым» үнді телехикаясы
12:00 «Қызым» түрік телехикаясы
13:00 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
14:30 К/ф «Такси 4» (Франция, 2007 ж.)

6:00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» телехикаясы 
7:00 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
7:50 «ТАМАША CITY» бағдарламасы 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
13:00 «ОБНИМИ МЕНЯ»
15:30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Новый сезон
18:00 «БІЗДІҢ ЕЛ» бағдарламасының 

тұсаукесері 
18:35 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 

бағдарламасы 
20:00 «АНАЛИТИКА» 
20:55 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»
1:00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ 

ИГР. ФИНАЛ
2:10 «П@УТINA+» бағдарламасы 
2:55 «БІЗДІҢ ЕЛ» 
3:25 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
4:10 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
07.50 «АСЫЛ АНА» (қайталау)
09.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
11.20 «АВАНТЮРА», мелодрама (қайталау) 
15.00 «ТҰМАР», телехикая. 
17.10 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА», 

мелодрама 
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» с Артуром 

Платоновым 
22.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ», 

мелодрама. 
23.50 «Ф.И.Л.И.Н», остросюжетный 

детектив (қайталау)
02.10 «ШОМУРАД ПЕН ДУРДОНА» көркем 

фильм
03.30-04.50 «ТҰМАР», телехикая (қайталау)

06:00 Ризамын (қаз)
06:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (қаз) 
07:10 «Армагеддон» (қаз)
08:20 «What’s Up?» (қаз)
08:50 « ala a  le» (қаз/рус) (қайталау)
09:30 «Готовим с Адель» 
10:00 Мультсериал «Тимон и Пумба» 
12:10 Cериал «Ян Гуйфей» (қаз) 
13:10 Анимационный фильм «Принцесса и 

дракон» (қайталау)
15:00 КИНО. «Шпион, который меня 

кинул» (қайталау)
17:30 КИНО. «Шпион по соседству» 
19:20 КИНО. «Турист» 
21:20 Cериал «Ян Гуйфей» (қаз) (қайталау) 
23:00 «Полный Блэкаут» (қайталау)
00:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (қаз) 
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз)

06.00 Т/п «Гу-гулет»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком Q-елі
08.30 Т/п «Япырай»
09.00 Т/п «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.50 Х/с «Избранница»
15.00 К/ф «Жан балам»
17.40 Т/х «S i i i stories»
18.50 Т/х «ИзолӘция»
21.00 К/ф «Мачо и ботан 2»
23.15 К/ф «Волк с Уолл-стрит»
02.45 Т/х «S i i i stories»
04.15 Т/п «Гу-гулет»
05.00 Т/п «Айна-online»
05.30 Т/п «Қуырдақ»

07.00 «Бүлдір-күлдір» (қаз.)
07.45 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 
08.20 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .K »
08.40 Мультхикая «Үлы Өрмекші адам» (каз. 

закл. серии)
09.30 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.30 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (анимационный фильм) 
11.55 «КОТ В САПОГАХ» (анимационный фильм) 
13.30 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

(фантастический боевик) 
15.50 «P O - КИНО»
16.00 «САН САУАЛ» (қаз.)
17.00 «Жұлдызды Wee en » (қаз.) 
17.55 Телехикая «Қағаз кеме» (қаз.)
19.50 «TIK TOQ» (қаз.)
20.10 «ОПМАЙ,ОПМАЙ» (қаз. жаңа маусым)
21.00 «ГЛАДИАТОР» (боевик) 
00.00 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 

(криминальная драма)
01.30 «Талантым тағдырым» (қаз. фильм-

концерт)
02.50 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» (қаз.)
03.30 – 05.00 «Бүлдір-күлдір» (қаз.) 

12.00 Сериал «ФИТНЕС»
12.30 «МАСТЕР ТАЙ- ЦЗИ» (боевик)
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (қаз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (қаз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «ПРЕСТИЖ» (детективный триллер) 
22.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(криминальный триллер)
00.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
01.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.40 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

12:00 «Айтыс» (Қыз бен жігіт айтысы)
14:00 «ТӘУЕЛСІЗДІК ТӘУЕКЕЛДЕРІ»
14:35 «Достығымыз жарасқан». Концерт
17:00 «ЖАРҚЫН ЖҮЗДЕСУ». Ток-шоу
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая
20:00 «M SELE». Әлеуметтік-сараптамалық 

бағдарлама. Тікелей эфир 
20:30 «ЕГІЗ ЛЕБІЗ». Музыкалық талант-шоу. 

Тікелей эфир
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая
23:00 «ЕГІЗ ЛЕБІЗ». Музыкалық талант-шоу. 

Тікелей эфир
23:15 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая
0:15 «Король сөзі». Көркем фильм 
2:15 «M sele». Әлеуметтік-сараптамалық 

бағдарлама
2:50 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
3:25 «Ғасырлар үні»

18:50 КИНО. Владимир Машков в фильме 
«Герой» 

21:10 «Полный Блэкаут»
22:00 Новый сезон «Неге?» (қаз) 
23:30 «Музыкалық сағат» (қаз)
01:10 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 

(қаз) 
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз)

16:40 «Алдараспан»
18:00 «Мәриям» түрік телехикаясы
20:00 «Тәуелсіздік жолы»
20:25 Үздік әндер
20:45 Аялы алақан
21:00 «Қызым» түрік телехикаясы
22:00 «Тұмарым» үнді телехикаясы
23:10 «Қайсар ханша» корей телехикаясы
0:20 « as  es» бағдарламасы 
1:30 «Астана кеші көнілді»
3:30 «KazNet» ғаламторға шолу
3:50 «Әзілстан» жасырын камера
4:10 «Ән мен әзіл» концерттік 

бағдарламасы 
5:10 «Үздік әзілдер»

 ғасырдың басында қазіргі Отырар көшесінің бойында Ақмоланың ең алғашқы 
мұсылман мектебі ашылған. 190  жылдан бастап медреседе қырғыз-татар 
бастауыш мектебі өз қызметін атқара бастаған, онда 2  оқушы дәріс алған. 
Кейіннен мектеп  жылдық білім ж йесіне ауысты.

А АР Р С М СЫЛМАН МЕКТЕБІ – Б ІН МЕКЕМЕ

№29 �йде (Отырар к�шесі, 1/2) �ыздар, ал №31 
�йде (Отырар к�шесі, 1/3) �лдар о�ыды. 1912-1916 
жылдары б�л мектепте к�рнекті а�ын, жазушы, 
�оам �айраткері С.Сейфуллин д�ріс берген. 1986 
жылы мектепті к�рделі ж�ндеуден �ткізіп, екінші 
�абатын т�рызан.

Ке�ес �кіметі орнааннан кейін мешіт има-
раты тарихи-�лкетану м�ражайы болды, содан 

кейін сыра зауытына айналды. Арада біраз жыл 
�ткен со� а�ыры с�рілді, одан мектеп имараты 
ана аман �алды.

Кейіннен имарат �.�уанышбаев атындаы 
академиялы� �аза�-музыка драма театрыны� цехы 
болса, 2017 жылы �алалы� м�дениет, м�раат ж�не 
��жаттама бас�армасына �тті. Б�гінде б�л жерде 
Халы� банкіні� б�лімшесі т�р.
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13АҚПАРАТ АҒЫНЫ

Ауру�а �арсы егу шаралары ерте 
кезден бастал�ан. Д
ние ж
зі бойынша 
шешекке �арсы вакцина �ажет екен-
дігі туралы с�з 1100 жылы �ытайда 
�оз�ал�ан. Ара�а ж
здеген жылдар 
салып, я�ни 1721 жылы т���ыш 
рет �лыбританияда шешекке т�теп 
беретін д�рі шы�ару �ол�а алынады. 
Вакцинация балалар мен ересектерді 
полиомиелит, �ызамы�, �ызылша, 
к�кж�тел, гепатит, сіреспе, ��рт 

ауруыны� к
рделі т
рлері сия�ты 
�ауіпті аурулардан �ор�ау�а к�мекте-
седі. Коронавирус�а �арсы вакцина 
да �азіргі �иын жа�дайдан шы�уды� 
жал�ыз жолы. М�ны д�рігерлер мен 
�алымдар �айта-�айта айтып, «�жым-
ды� иммунитетті �алыптастыру» 

шін жылдамдатып вакцина салу 
�ажеттілігін ескертіп отыр. �азіргі 
та�да вакцина барлы� азаматтар�а 
тегін ж�не ерікті т
рде салынады.

Соларды� бірі к�сіпкер Худи-
яр Хусановты� айтуынша, оны� 
ж�мыс барысында�ы іскерлік 
кездесулерін �рт
рлі елдерде �т-
кізу жоспарлан�ан. Сонды�тан 
ол шетелге емін-еркін барып, 
к�пшілік жиналатын жерлерде 
�зі мен �згелерді� �ауіпсіздігін 
са�тау 
шін екпе салдыру ж�н деп 
санайды. Н�рлан Н�рыш сия�ты 

журналистер де 
немі о�и�а ор-
тасында ж
реді. Халы�пен ты�ыз 
�арым-�атынаста ж�мыс істейді. 
Ал ЖОО студенті Лаура Алтынбек 
те �зіні� ж�не жа�ындарыны� 
�ауіпсіздігі 
шін екпе салдыру�а 
шешім �абылда�ан. �ш саланы� 
�кілдері осы шешімдері ар�ылы 
�о�амны� �зге де �кілдеріне 
лгі 
болып отыр.

– Партия к
ні �арса�ында 
�рт
рлі саладан 20 адамды пар-
тия�а �абылдады�. Б�ларды� 
ішінде к�сіпкерлер де, д�рігерлер 
де бар. Бір �уантарлы�ы, басым 
к�пшілігі – жастар �ауымы. Пре-
зидентіміз бекіткен сайлауалды 
ба�дарламаны орындауымыз ке-
рек. О�ан тиісті жол картасын 
бекіттік. Негізгі басымды�тарды� 
барлы�ын белгіледік. Оны� ішін-
де �олжетімді баспана, жа�адан 
мектептер салу, медицина саласын 
жетілдіру, инфра��рылымды� 

салалар, ша�ын бизнесті �олдау, 
жа�а ж�мыс орындарын ашу�а 
басымды� бердік. Жа�адан келген 
м
шелер м�ны толы� сезініп отыр. 
Алдымызда�ы е� 
лкен жауап-
кершілік – т�р�ындарды� сенімін 
а�тау. Біз ай�ындал�ан жоспарды 
на�ты іс ж
зінде орындайтын 
боламыз, – деді Алтай К�лгінов.

Партияны� жа�а м
шелеріні� 
�атарында медицина �ызметкер-
лерімен �атар, білім, м�дениет, 
спорт саласыны� �кілдері мен 
к�сіпкерлер, инженерлер бар.

«COVID-19 – �лемді ала�датып отыр�ан дертті� 
бірі. Н�р-С�лтан �аласында�ы мектептер арасында 
індетке �арсы екпе ж�мыстары ж
ріп жат�анын 
біліп �з еркіммен салдырдым. Вакцина ал�ан со� 
�зімді жа�сы сезініп т�рмын. Еш�андай �згеріс 
бай�а�ан жо�пын. Мектеп �стаздары о�ушыларды� 
денсаулы�ын ойлап, �ауіпсіздік ма�сатында вак-
цина салдыр�аны д�рыс деп ойлаймын» деді №78 
мектеп-гимназия м��алімі Ба�ытжан Ембергенов.

Екпе егу 
шін емханаларда арнайы егу б�лмелері 
дайындал�ан. Мамандарды� айтуынша, вакцина 
ал�андар 21 к
ннен со� екінші компонентін ала 
бастайды.

Астанамызды� �а� т�рінен бокс 
орталы�ы, к�ркем гимнастика 
нысаны ж�не жекпе-жек т
рлеріні� 
залы пайда болды. Енді м�нда �а-
лада�ы балалар мен жас�спірімдер 
ж�не к�сіп�ой спортшылар тегін 
негізде дайындала алады. Б��ан 
дейін оларды� жатты�уы жал�а 
алын�ан кешендерде �тетін. «¥р 
орталы�ты� �зіні� жауапты ме-

кемелері бар. Бокс орталы�ына 
олимпиадалы� даярлау дирекциясы 
жауапты. К�ркем гимнастика�а 
н�мірі бірінші спортты� мектеп, 
ал мына жерде олимпиадалы� емес 
дирекция мекемесі. Осыларды� 
б�рі балаларды �абылдайды» деді 
�алалы� Дене шыны�тыру ж�не 
спорт бас�армасыны� басшысы 
Самат Ер�алиев.

¦ткен жылыту маусымында 
(2020-2021 жж.) Железнодорож-
ный, К�ктал-2, Агро�алашы� б�лігі 
т�р�ын алаптарына газ�а �осылу 
м
мкіндігі жасалса, жа�а жылыту 
маусымында елорданы� та�ы т�рт 
т�р�ын алабы газ�а �осылма�. 
О�т
стік-Шы�ыс, Железнодорожный, 
К�ктал-1, Агро�алашы� (2020 жылы 
газ�а �осылма�ан б�лігі) т�р�ын 
алаптарына газ тарту желілеріні� 
��рылысы ж
ргізілуде. Сонымен 
�атар жа�а жылыту маусымында 
«�азТрансГаз Айма�» А� К
йген-

жар, Мичурино, Интернациональ-
ный елді мекендерін газ�а �осуды 
жоспарлап отыр.

– Биыл бізде керемет �згеріс 
болды. Газ тартылды. К�бісі сенбеп 
еді. Іс ж
зінде б�рі жылдам �тті. 
�ысты� ортасында газ�а �осылып 

лгердік. ¦те ы��айлы. ¥р кез оты-
руды� �ажеті жо�, к�мір са�тау, 
оны� сапасы, к
л шы�ару секілді 
�иынды�тарын ойлап к�рі�із! 
Елорданы газдандыру бізге Елба-
сыны� ар�асында келді, – дейді 
�ала т�р�ыны �сіпбек Бейімбет.

Ол 
йден шы�пауы тиіс. «Сары т
с» 
келушіні� нау�аспен байланы-
ста бол�анын к�рсетеді. «К�к т
с» 
ж
ріп-т�руына шектеу жо� екенін 
білдіреді. «Жасыл т
с» ПТР-тест 
тапсырып, н�тижесі теріс шы��ан 
адамдар 
шін жанады. К�сіпкер-
лерді� айтуынша, �имарат�а QR-код 
ар�ылы кіру карантин кезінде еркін 
ж�мыс істеуге м
мкіндік береді. 

«Ashyq �осымшасы бізге 
лген 
м
мкіндік береді. 16 наурыздан бері 
ж�мысымыз то�тап �ал�ан еді. Енді 
осы �осымшаны� ар�асында ж�мы-
сымыз �айта жанданды. К
ніне 30 
адам�а �ызмет �сынса�, отызында 
да «к�к т
с» болды. Б�л бір жа�ынан 
вирусты� алдын алу�а сеп болары 
аны�» деді боулинг орталы�ыны� 
басшысы Мейіржан Жан�ожин.

«14-29 жас аралы�ында�ы 
жастармен ж�мыс істейміз. �ол�нер 
шеберлігі – ата-бабаларымызды� 
м�расы. Хал�ымызды� тарихы 
�те бай. Басты ма�сат – жастарды 
�ол�нерге 
йрету, �лтты� кодты 
са�тау ж�не м�дениетімізді барын-
ша насихаттау. Арамызда �мірін 
�ол�нерге арна�ан отбасылар 
бар. Балалар бізден белгілі бір 
білім алып, табыс таба алады» 

деді аула клуб жетекшісі Рауза 
Балма�амбетова.

Жа�а нысанны� басты ар-
ты�шылы�ы – балалар 
йірмелерге 
тегін �атыса алады. �азіргі уа�ытта 
Н�р-С�лтанда 27 аула клубы ж�-
мыс істейді, ал т�рбиеленушілер 
саны 
ш мы��а жуы�тады. М�нда 
балаларды� спорт, модельдеу, 
робототехника, вокал ж�не бимен 
ш��ылдануына м
мкіндік береді.

Ашылу салтанатында зейне-
ткер Григорий Шишов с�з алды. 
Ол 1940 жылы д
ниеге келген, ал 
оны� ата-анасы �аза�стан�а 1907 
жылы Столыпинні� аграрлы� 
реформасы бойынша ты� иге-
руде келген. «80 жас�а келгенде 
елімізді� ардагерлерге деген 
�ам�орлы�ын сезіндім. Енді бос 
уа�ытымызда осы орталы��а 
келіп спортпен ш��ылданып, 

жора-жолдастарымызбен �за� 
уа�ыт �ткізетін болды�» деді 
зейнеткер.

Естері�ізге сала кетейік, б
гінгі 
та�да Сарыар�а ауданында 25 
мы�нан астам зейнеткер, оны� 
ішінде 7 со�ыс ардагері, 1240 
е�бек ардагері бар. Оларды� 
бос уа�ытын �йымдастыру 
шін 
ауданда зейнеткерлерге арнал�ан 
3 орталы� ж�мыс істейді.

�рпа�ы�ды �алай т�рбиелесе�, 
отбасы да, мемлекетті� де болаша�ы, 
оны� беріктігі осы�ан байланысты. 
Адамны� басты байлы�ы – денсаулы�. 
Денсаулы� – адамны� е� �асиетті де 

ҚОҒАМ БЕЛСЕНДІЛЕРІ 
ҚОЛДАЙДЫ

оғам белсенділері  студенттер, журналистер мен 
кәсіпкерлер індетке қарсы вакцинациялауды қолдайды.

АЗДАНДЫРУ ҚАРҚЫН АЛДЫ
Нұр-Сұлтанда газдандыру жұмыстары белсенді ж р-
гізілуде. Елорданың тұрғын й алаптарында 4  км 
орамішілік газ тарату желілері салынды. ПАРТИЯҒА  АДАМ 

М ШЕ БОЛДЫ

r tan партиясы Нұр-Сұлтан қалалық илиалының 
төрағасы Алтай Көлгінов партия қатарына жаңадан 
қосылған азаматтарға партия билетін табыстады.

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ
Салауатты өмір салтын қалыптастыру  денсаулық ке-
пілі. азіргі кезеңде немі алда тұрған өзекті мәселенің 
бірі  адам тәрбиесі, яғни жас ұрпақ тәрбиесі. «Не ексең, 
соны орасың» деген халық мақалы  соның айғағы. 

��нды, �айталанбас, жо�алса �айта 
орнына �иынды�пен келетін, орны 
толмас асыл �азынасы.

Денсаулы�ымыз жа�сы болу 

шін салауатты �мір салтын �алып-

тастыруды� ма�ызы зор. Т�уелсіз 
мемлекетімізді� тірегі болар жас 
�рпа�ты� дені сау болса �ана биік 
шы�дар�а �олы жетері, хал�ына 
�ызмет етері даусыз. Кез келген 
елді� болаша�ы оны� хал�ыны� 
денсаулы�ына байланысты екен-
дігі – д�лелдеуді �ажет етпейтін 
шынды�. Ал бізді� болаша�та�ы 
ба�ытымыз – салауатты �мір салты.

Салауатты �мір салты дегеніміз 
– денсаулы�ты� 
йлесімді дамып, 
са�талуы мен ны�айтуын �амта-

масыз ету ма�сатында ауруды� 
алдын алу шараларыны� негізі. 
Салауатты �мір с
ру – �леуметтік 
ма�ызы бар м�селе. �азіргі кезде 
білім беру мекемелеріні� алдында 
т�р�ан міндеттеріні� бірі – жас 
�рпа�ты� салауатты �мір с
руге 
к�з�арасын �алыптастыру, оларды 
денсаулы�ын са�тау�а, айналада�ы 
ортаны таза �стау�а ж�не жо�ары 
сапалы білім алып, сол білімді келе-
шектегі �мірінде пайдалана білуге 
т�рбиелеу.

ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТТАР 
 ЖИНАЛАДЫ
« 0 игі іс» қайырымдылық іс-шарасы аясында Са-
рыарқа ауданында ардагерлерге арналған « азына» 
орталығы ашылды.

 – ТИІМДІ ҚОСЫМША
s  мобил ді қосымшасы мониторингтік топтардың 

тексерулерін азайтады. іпті алдағы уақытта олардың 
жұмысын алмастыруы м мкін. йткені осы ж йе арқылы 
ғимараттағы адамдар саны мен кәсіпкерлердің жұмыс 
уақытын бақылау оңай. рі карантиндік шараларды 
кәсіпкерлердің қаншалықты сақтап жатқаны ж йеден 
белгілі.

�азір �о�амда �ате пікір �алып-
тас�ан. Ashyq мобильді �осымшасы 
халы�ты� ж
ріс-т�рысын шектейді 
деп есептейді. Шынды�ында олай 

емес. Себебі �осымша к�сіп иесіне 
індетпен ауыр�андар туралы �ана 
а�парат береді. Я�ни «�ызыл т
с» 
– адам вирус ж��тыр�ан деген с�з. 

ҚОЛӨНЕР Е БАУЛИДЫ
Бас қалада « олөнер орталығы» аула клубы ашылды. 

ұнда тәрбиеленушілерге қолөнер, зергерлік жұмыс, 
тігін, қыш және сәндік-қолданбалы өнермен айналысу 

шін барлық жағдай жасалған.

СПОРТ КЕШЕНІ АШЫЛДЫ
Елордада ш бірдей спорттық орталық ашылды. алалық 
әкімдік мереке қарсаңында спорттық ин рақұрылымдар 
қатарын арттырып, бұқаралық спорттың дамуына 
ерекше серпін берді.

лемде екпе жұмыстары арқылы құрт ауруы, шешек, 
бола, безгек, А , миқұрт сияқты аурулардан 1 млрд-

тан астам адамның өмірі аман қалды.

АК ИНА ІНДЕТТІ 
ТОҚТАТАДЫ

М ҒАЛІМДЕР ЕКПЕ АЛА БАСТАДЫ

(Жал�асы. Басы газетті� №51 (4175) санында)

Азаматтарды� кезектілігі 2021 жыл�ы 28 а�панда�ы жа�дай                                  
бойынша берілді.

«АЛТЫН АЛ�А», «К�МІС АЛ�А» АЛ�АЛАРЫМЕН НАГРАДТАЛ�АН НЕМЕСЕ Б
РЫН «БАТЫР АНА» АТА�ЫН АЛ�АН, 
СОНДАЙ-А� I Ж�НЕ II Д�РЕЖЕЛІ «АНА ДА��Ы» ОРДЕНДЕРІМЕН НАГРАДТАЛ�АН К�ПБАЛАЛЫ АНАЛАР, 

К�ПБАЛАЛЫ ОТБАСЫЛАРДЫ� ТІЗІМІ 

Ке-
зек 
н�-
мірі

Тегі Аты �кесіні� 
аты

Кезекке 
�ойыл�ан 

к�ні

Тізімі

3308 АЙТЖА-
НОВА

ГУЛЬДАРА МУРА-
ТОВНА

04.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3309 КОЖАХ-
МЕТОВА

ГУЛЬДАНА БОЛА-
ТОВНА

04.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3310 АБДРАХ-
МАНОВА

САРА КИДА-
НОВНА

04.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3311 КАЗГУ-
ЖИНА

ГУЛЖАН АСЫЛХА-
НОВНА

04.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3312 АЙДАРО-
ВА

АЛИМА ТУРЕБЕ-
КОВНА

04.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3313 ТАЛДЫ-
БАЕВА

ЖАНАР КАЛИА-
СКЕРОВ-
НА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3314 КОШКАР-
БАЕВА

ГУЛЬМИРА ОРАЗБА-
ЕВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3315 ТЛЕУХА-
НОВА

ЖУЛДЫЗ ТОЛЕУ-
БЕКОВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3316 ЕСПОЛО-
ВА

КУНЖА-
МАЛ

ЖАКСЫ-
ЛЫКОВ-
НА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3317 КОНДУЗ-
БАЕВА

РЫСКУЛ САПАР-
ГАЛИЕВ-
НА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3318 ДЖАБРА-
ИЛОВА

ЗАРХАН СУЛТА-
НОВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3319 ХАМЕТО-
ВА

АЙСЛУ СЕ-
РИКПА-
ЕВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3320 УТЕГЕ-
НОВА

АЙГУЛЬ ЖУМАГА-
ЛИЕВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3321 ШАУНОВ ЕРЛАН АБИБУЛ-
ЛАЕВИЧ

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3322 АЙТМЫ-
РЗАЕВА

ГУЛНУРА 05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К
міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)
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3323 АБ-
ЗАЛ�Ы-
ЗЫ

АЛТЫНАЙ 05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3324 СУЛУОВА МОЛДИР АБДАКИ-
МОВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3325 КАЛИБЕ-
КОВА

АСЕМГУЛЬ СЕРИ-
КОВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3326 НУРХА-
НОВА

РУЗА 05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3327 ИСМАГУ-
ЛОВА

МЕРУЕРТ САБРБА-
ЕВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3328 НАМЕТ-
КУЛОВА

АЙГУЛЬ КУАТБЕ-
КОВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3329 МАЙЛЫ-
БЕКОВА

ЖАУДИР МИРГА-
ЛИЕВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3330 АРЫСТА-
НОВА

�МІТК�Л ЕСМА�¡Л- 
�ЫЗЫ

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3331 БАР-
ША�АЛИ

ТА¤ШОЛ-
ПАН

БАР-
ША�А-
ЛИ�ЫЗЫ

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3332 ЕСИМО-
ВА

МАРАЛ ШАМА-
ЕВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3333 МУХАН-
БЕТОВА

АЛТЫН-
КУЛЬ

СЛАНБЕ-
КОВНА

05.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3334 АБИЛО-
ВА

ГУЛЬЗАДА ТУЛЕУБА-
ЕВНА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3335 ШАЙХИ-
НА

КУЛЬШАТ УМИР-
ЖАНОВ-
НА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3336 ТУРГАН-
БАЕВА

РУЗА НУРМА-
НОВНА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3337 ИМАНБА-
ЕВА

ГУЛЬМИРА АМАНОВ-
НА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3338 АЛТЫН-
БЕКОВА

ЖАНСАЯ ДУЛА-
ТОВНА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3339 ГАЛАЙКО ГАЛИНА ВЛАДИ-
МИРОВ-
НА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3340 ТОЙЫН-
БЕК

АЙДАНА �ОЗЫ�Ы-
ЗЫ

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3341 НИШАН-
БАЕВА

САОДАТ ЖИЯН-
БАЕВНА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3342 АСЫЛБЕК САУЛЕ 06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3343 ГОМБО АУЕШ 06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3344 БЕСЕМ-
БАЕВА

АСЕЛЬ АУЛЕТБА-
ЕВНА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3345 §ТЕГЕ-
НОВА

Г�ЛН¡Р Н¡РКЕЛ-
ДІ�ЫЗЫ

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3346 ЧИНАЛИ-
ЕВА

БОТАГОЗ МЫРЗА-
БЕКОВНА

06.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3347 ЕЛЕУСИ-
ЗОВА

ЖАНАТ БОЛАТ-
БЕКОВНА

07.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3348 СЫЗДЫ-
КОВА

АЙГЕРИМ СМАГУ-
ЛОВНА

07.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3349 ВАСИ-
ЛЬЕВА

ТАТЬЯНА НИКОЛА-
ЕВНА

07.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3350 МЕНДЫ-
БАЕВА

ЗАРИНА ТУЯКОВ-
НА

07.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3351 ©БДІРАХ-
МАНОВА

ЖАННА Ш©М-
ШАТ�Ы-
ЗЫ

07.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3352 БАЙСА-
ЛОВА

ГУЛЬМИРА САНСЫЗ-
БАЕВНА

07.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3353 ТОКТА-
РОВА

АРАЙ АСКА-
РОВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3354 СУЛТА-
НОВА

АСЕЛЬ СЕРИ-
КОВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3355 БИЖА-
НОВА

САЛТАНАТ КАИРБЕ-
КОВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3356 АСКАРО-
ВА

АЙГУЛ АБДРАХ-
МАНОВ-
НА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3357 МЕРГЕМ-
БАЕВА

ГУЛЬНАР СЕ-
РИКПА-
ЕВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3358 ЖУБАНА-
ЗАРОВА

АРАЙЛЫМ АКСЕР-
КЕЕВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3359 Т�СІПХА-
НОВА

АЙНУР БО-
ЛАТ�Ы-
ЗЫ

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3360 КОРОТ-
КОВА

БАЯН ХАЙРУЛ-
ЛОВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3361 МАМРЕ-
ЕВ

ЖАНДОС ОРЫН-
БАСАРО-
ВИЧ

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3362 БАБАЕВА ГУЛЗИНА ОМАР-
БЕК�Ы-
ЗЫ

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3363 МУКАНО-
ВА

АЙГУЛЬ КАЙРА-
ТОВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3364 ИЛЬДЫ-
БАЕВА

АСИЯ МА-
НАСБА-
ЕВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3365 К§БЕТА-
ЕВА

Г�Л-
БАªРАМ

ЖА-
РЫЛ�А-
СЫН�Ы-
ЗЫ

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3366 ДЮСЕН-
БЕКОВА

НАЗИРА САГИ-
ДОЛЛА-
ЕВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3367 САЙЛАУ-
БЕКОВА

АЙЖАН СЕМБЕ-
КОВНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3368 ИЛЬЯСО-
ВА

ЖАНАР ХАЙРОЛ-
ЛИНА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3369 АКЕМИ-
ЕВА

БОТАГОЗ СЕРИК-
ЖАНОВ-
НА

10.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3370 РЫСКЕЛ-
ДИЕВА

КУЛАШ АБДРАХ-
МАНОВ-
НА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3371 СМАНО-
ВА

ЖАНАР КАЗБЕ-
КОВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3372 ЖАНИБЕ-
КОВА

МОЛДИР ПУЛА-
ТОВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3373 МАЗОВА ТОЛКЫН МУХТАР-
ХАНОВ-
НА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3374 ИМАНКУ-
ЛОВА

МЕРУЕРТ ТАНАТА-
РОВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3375 АБИЛЬ-
ДИНОВА

ДИНАРА МУКА-
ШЕВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3376 КУШЕ-
НОВА

ЭЛЬМИРА МУСТА-
ХИМОВ-
НА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3377 ТОЛЕГЕ-
НОВА

НУРГУЛЬ ТЛЕУБА-
ЕВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3378 ТАГАЕВ РУСЛАН КАЛЫБА-
ЕВИЧ

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3379 С©БИТО-
ВА

АЛТЫНАЙ ДОЛ-
ДА�ЫЗЫ

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3380 ДЖОЛ-
МУРЗА-
ЕВА

АМАНГУЛ 11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3381 Ж¡МА-
ГЕЛДІ�Ы-
ЗЫ

ЖАННА 11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3382 НУРЛУ-
БАЕВА

АСЕЛЬ ГАБДУЛ-
ГАЗИ-
СОВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3383 ОРАЗОВА ГУЛЬМИРА СЕРИ-
КОВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3384 БАТЫР-
БЕКОВА

ЖАМИЛА БОЛА-
ТОВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3385 СЕЙТМУ-
РАТОВА

БОТАГОЗ ТОРЕБЕ-
КОВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3386 МУСУР-
МАНКУ-
ЛОВ

ДИЛЬМУ-
ХАММЕД

БЕКМУ-
ХАМЕДО-
ВИЧ

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3387 ШАЙНУ-
РОВА

ГУЛЬНУРА САГА-
ТОВНА

11.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3388 САПАРА-
ЛИЕВА

НАСИХАТ ОРАЗБЕ-
КОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3389 АБДИКА-
ЛЫКОВА

ГУЛЗАДА ЕЛИКБА-
ЕВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3390 КЫЗДАР-
БЕКОВА

БАЛКИЯ АМАНТА-
ЕВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3391 КАСЕНО-
ВА

БАГЛАН КАРТАЕВ-
НА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3392 СЫНАБА-
ЕВА

АЙН¡Р МЫР-
ЗА�А-
ЛИ�ЫЗЫ

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3393 НУРАБЕ-
КОВА

АКМАРАЛ АБИЛКА-
СИМОВ-
НА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3394 САГИН-
ТАЕВА

АСЫЛГУЛ ЖУБАТ-
ХАНОВ-
НА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3395 ПАРМА-
НОВА

АЙГУЛЬ АСКАР-
ХАНОВ-
НА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3396 ЖАЛЕЛО-
ВА

АСЕМГУЛЬ КА-
ЛЬИСКА-
РОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3397 КАЖИАХ-
МЕТОВА

ГАУХАР БОЛА-
ТОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3398 БАЙМОЛ-
ДАЕВА

АЛТЫН ТУРСУН-
БЕКОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3399 МАМАЕВ АМАНЖОЛ АТАГУЛ-
ЛАЕВИЧ

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3400 АНАРБА-
ЕВА

М©ДИНА АХМЕ-
ТУЛ-
ЛА�ЫЗЫ

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3401 АЛИШО-
ВА

ДИНАРА ТОЛЕУ-
ТАЕВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3402 СОЛОТО-
ВА

АЙНУР ОРАЗБА-
ЕВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3403 АЛИБА-
ЕВА

КЛАРА БАЛТА-
БЕКОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3404 ТОЛМА-
НОВА

АЙГЕРИМ СЕКЕ-
НОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3405 НУРТА-
ЗИНА

БОТАГОЗ НУРЖА-
НОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3406 БЕКЕЕВА АКЖОЛ УЙСЫН-
БЕКОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3407 БАЙТЕ-
НОВА

БАЛДЫР-
ГАН

АМАН-
ГЕЛЬДЫ-
ЕВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3408 СУЛЕЙ-
МЕНОВА

ЛАУРА САЛИ-
ХОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3409 ЖУСУП-
БЕКОВА

АНАР СЕРИ-
КОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3410 ДОЩА-
НОВА

АЛИЯ БОРАМ-
БАЕВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3411 ЮНУС-
МЕТОВА

ЗАРИНА ИХТИЁ-
РОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3412 САГИЕВА МАДИНА МУСАЕВ-
НА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3413 ДЖАН-
ДАВЛЕ-
ТОВА

ГАЛИЯ КАНА-
ТОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3414 МИРЗА-
КУЛОВА

АЙНУР ЭЛЕСБЕК-
КЫЗЫ

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3415 БИЖКЕ-
НОВ

ЖАНАБЕК БАЛГА-
БАЕВИЧ

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3416 МИНИЛ-
БАЕВА

ТАИСИЯ НИКОЛА-
ЕВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3417 УТЕГЕ-
НОВА

ГУЛЬНАР ТИЛЕУ-
КАБЫ-
ЛОВНА

12.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3418 САТАЕВА ГУЛЬНУРА ЖУМАГА-
ЗИЕВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3419 МЫРЗА-
БЕКОВ

ЖУМАБАЙ КАБДОЛ-
ЛАЕВИЧ

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3420 КОЖАХА-
НОВА

МАКПАЛ КАЙРА-
ТОВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3421 НУРМА-
НОВА

РОЗА ЕСЕНГА-
ЗИЕВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3422 БОСМАИ-
НОВА

ЕРКЕ КАРБА-
ЕВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3423 ДЖАЛ-
МУКАНО-
ВА

БОТАГОЗ ХАЙРУЛ-
ЛАЕВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3424 ИСАЕВА ЖАНАР БАХЫ-
ТОВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3425 СМАГУ-
ЛОВА

ЖАДЫРА ТУРЕХА-
НОВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3426 НАГЫМЕ-
ТОВА

НУРГУЛ КЫДЫРА-
ЛИЕВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3427 АБЖА-
НОВА

АЙГЕРИМ БУЛА-
ТОВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3428 КОЗБА-
ГАРОВА

ЖАНАР-
ГУЛЬ

ОМИРСЕ-
РИККЫ-
ЗЫ

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3429 ШАЛАБА-
ЕВА

АЙГЕРИМ СЕРИ-
КОВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3430 ЖОРА-
ЕВА

АЙНУР АБИБУЛ-
ЛАЕВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3431 АБДУЛ-
ЛАЕВА

ГУЛЬНАЗ НЕСИП-
БАЕВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3432 ЖУМАБЕ-
КОВА

МАДИНА ОЛИ-
МОВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3433 Т§ЛЕБАЙ НА�ИМА �АЙ-
РАТ�Ы-
ЗЫ

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3434 ЕРШИНА САЛТАНАТ БАЛГА-
БАЕВНА

13.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3435 СУЛЕЙ-
МЕНОВА

АКНУР КУТКАР-
БЕКОВНА

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3436 �АНЖІ-
ГІТОВА

¡ЛЖАН НЫШАН-
БАЙ�Ы-
ЗЫ

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3437 БАЙТЕ-
МИР

САУЛЕГУЛЬ 14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3438 БЕКСУЛ-
ТАНОВА

ЖУМАШ СЕРИК-
БАЕВНА

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3439 АЙТЖА-
НОВ

АКЖОЛ КУАНЫ-
ШЕВИЧ

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3440 Ж©НГІР МАРЖАН �АЙ-
НИ�ЫЗЫ

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3441 ОМАРО-
ВА

М§ЛДІР ©БДІ�А-
ЛИ�ЫЗЫ

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3442 КАБДОЛ-
ЛИНА

ЛЯЗЗАТ КАКЕН-
БАЕВНА

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3443 БЕКМА-
ГАНБЕ-
ТОВА

АЙНУР ЖЕТПИ-
СОВНА

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3444 БАЛТЕРЕ-
КОВА

ВЕНЕРА ОРАЛБА-
ЕВНА

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3445 СУЫКБА-
ЕВА

ЖАНАР АДАМГА-
ЛИЕВНА

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3446 АТАЕВА АЙН¡Р САЙД�Ы-
ЗЫ

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3447 КАЛДАР-
БЕКОВА

ГУЛЖА-
МАЛ

АЛИБЕ-
КОВНА

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3448 САЛЫ-
КОВ

ДАРХАН МАРАТО-
ВИЧ

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3449 ВАСИЛЬ-
ЦОВА

ИРИНА МИХАЙ-
ЛОВНА

14.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3450 БАЛТА-
ШЕВА

АЛИЯ ШУКИР-
ЖАНОВ-
НА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3451 МУСТА-
ПИНА

АСЕЛЬ СИБИ-
РЬЕВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3452 САДВА-
КАСОВА

ГУЛЬНАРА КАИРЖА-
НОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3453 КАЛИМ-
БЕТОВА

ДИНАРА СУЛТО-
НОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3454 НУРГО-
ЖИНОВА

АСЕМГУЛЬ ДАИРЖА-
НОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3455 ТЛЕУОВА АЙГЕРИМ РАШИ-
ТОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3456 ЖОЛТА-
БАРОВА

ЖАНАР АБДРАХ-
МАНОВ-
НА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3457 КЕНБА-
ЕВА

МАРЖАН ЕРЖА-
НОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3458 БЕКЕТА-
ЕВА

ГУЛЬМИРА ТУРГАН-
БЕКОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3459 НУРГА-
ЛЕЕВА

АМИНА МЕНДЫ-
БАЕВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3460 ЖУНУСО-
ВА

АЙЫМ СЕРИ-
КОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3461 БАЙБУ-
ЛАТОВА

ЛЯЗЗАТ АМАН-
ГЕЛДИ-
ЕВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3462 ТУРСУ-
НОВА

КАРЛЫГАШ БОРАН-
БАЕВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3463 АБДУХА-
НОВА

ПЕРИЗАТ УТЕМИ-
СОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «Кміс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)
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«Н�р-С�лтан �аласы Тілдерді 
дамыту ж
не архив ісі бас�армасы» 
мемлекеттік мекемесі (010000, 
Н�р-С�лтан �аласы, Бейбітшілік 
к�шесі, 11, 726-кабинет, аны�та-
ма �шін телефондар, 8 (7172) 
55-67-23, b.asilbekov@astana.kz 
бос лауазым�а орналасу�а жалпы 
конкурс жариялайды.

«Руханият» коммуналды� 
мемлекеттік мекемесіні� бас-
шысы, А1-2.

Лауазымды� жала�ы 111 544 
те�геден бастап 135 293 дейін, 
е�бек �тіліне байланысты.

Мекемені� негізгі �ызметіні� 
�ыс�аша сипаттамасы: �аза� тілін 
латын графикасына кезе�-кезе�імен 
к�шіру ж�ніндегі іс-шараларды 
�ткізу, мемлекеттік �ызметшілер-
ге тіл курстарын �йымдастыру, 
сондай-а�, Н�р-С�лтан �аласыны� 
мемлекеттік емес мекемелері мен 
к�сіпорындарыны� �ызметкерлерін, 
сондай-а� елорда т�р�ындарын о�ыту 
орталы�тарыны� о�ытушыларын 
ж�не ересек т�р�ындарды о�ыту 
�шін филологтар мен лингвист �а-
лымдарды тарта отырып семинарлар 
мен д�рістер, курстар �йымдастыру, 
латын графикасына кезе�-кезе�мен 
к�шу бойынша �дістемелік ж�не 
консультациялы� к�мек к�рсету, 
Н�р-С�лтан �аласыны� аума�ында 
�аза�стан Республикасында тіл 
саясатын іске асыру ж�ніндегі 2020-
2025 жылдар�а арнал�ан мемлекеттік 
ба�дарламаны орындау. Онома-
стиканы, топонимиканы зерделеу 
ж�ніндегі зерттеу �йымдарын тарта 
отырып ж�мыстар ж�ргізу; �аза�стан 
Республикасыны� Мемлекеттік 
р�міздерін ке�інен танымал ету 
ж�ніндегі а�паратты�-насихаттау 
ж�мыстарын ж�ргізу; К�рнекі а�па-

рат м�тіндерін орыс тілінен �аза� 
тіліне аудару ж�ніндегі аны�тамалы� 
а�парат беру ж�не бас�алар.

Біліктілікке �ойылатын та-
лаптар: 

Келесі маманды�тар бойынша 
жо�ары (немесе жо�ары о�у ор-
нынан кейінгі) білім: «Білім» (�аза� 
тілі мен �дебиеті, �аза� тілінде 
о�ытпайтын мектептердегі �аза� 
тілі мен �дебиеті), «Гуманитарлы� 
�ылымдар» (филология, аударма 
ісі), «�леуметтік �ылымдар, эконо-
мика ж�не бизнес» (журналистика, 
экономика, �леуметтану, саясат-
тану, мемлекеттік ж�не жергілікті 
бас�ару), «���ы�» (���ы�тану) 
маманды�тары бойынша, мекеме 
бейініне с�йкес келетін �йымдарда, 
басшы лауазымдарда кемінде 1 жыл 
ж�мыс �тілі.

Білуге тиіс: 
�аза�стан Республикасыны� 

1995 жыл�ы 30 тамызда�ы Консти-
туциясы (б�дан �рі – Конституция);

�аза�стан Республикасыны� 
2008 жыл�ы 4 желто�санда�ы Бюд-
жет кодексі (б�дан �рі – Бюджет 
кодексі);

�аза�стан Республикасыны� 
2017 жыл�ы 25 желто�санда�ы 
«Салы� ж�не бюджетке т�ленетін 
бас�а да міндетті т�лемдер туралы 
(Салы� кодексі) кодексі» (б�дан 
�рі – Салы� кодексі);

2015 жыл�ы 23 �арашада�ы 
�аза�стан Республикасыны� Е�бек 
кодексі (б�дан �рі – Е�бек кодексі);

«�аза�стан Республикасында�ы 
тіл туралы» 1997 жыл�ы 11 шілдедегі 
�аза�стан Республикасы за�ы (б�дан 
�рі – «�аза�стан Республикасында�ы 
тіл туралы» за�ы);

«Сыбайлас жем�орлы��а �арсы 
іс-�имыл туралы» 2015 жыл�ы 18 
�арашада�ы �аза�стан Республи-

касы за�ы (б�дан �рі – «Сыбайлас 
жем�орлы��а �арсы іс-�имыл ту-
ралы» за�ы); 

«Б��аралы� а�парат ��ралдары 
туралы», «�кімшілік р�сімдер ту-
ралы», «Мемлекеттік к�рсетілетін 
�ызметтер туралы» за�дары.

«Мемлекеттік сатып алу тура-
лы» 2015 жыл�ы 4 желто�санда�ы 
�аза�стан Республикасы За�ы 
(б�дан �рі – «Мемлекеттік сатып 
алу туралы» за�ы);

 �аза�стан Республикасы Пре-
мьер-министріні� 2018 жыл�ы 13 
наурызда�ы №27 �кімімен «�аза� 
тілі �ліпбиін латын графикасына 
2025 жыл�а дейін кезе�-кезе�імен 
к�шіру ж�ніндегі іс-шаралар жоспа-
ры», �аза�стан Республикасында 
тіл саясатын іске асыру ж�ніндегі 
2020-2025 жылдар�а арнал�ан 
мемлекеттік ба�дарлама ж�не осы 
санатта�ы на�ты лауазымны� ма-
мандануына с�йкес келетін �а-
за�стан Республикасыны� бас�а 
да нормативтік ���ы�ты� актілері.

Лауазымды� міндеттері:
За�нама�а с�йкес мекемені� 

�ндірістік, шаруашылы� ж�не 
�аржы-экономикалы� �ызметін 
басшылы� етеді;

�абылданатын шешімдерді� 
орындалуын, оны� балансында�ы 
мекеме м�лкіні� са�талуын ж�не 
тиімді пайдаланылуын, сондай-а� 
оны� �ызметіні� �аржы-шару-
ашылы� н�тижелерін �амтамасыз 
етеді;

Мекеме �ызметіні� саясатын, 
стратегиясын ж�не оны ж�зеге 
асыру механизмін аны�тайды;

Бас�а �йымдармен немесе бас�а 
за�ды т�л�алармен шарттар жа-
сасады, м�мілелер, операциялар 
жасайды, �кімдер, б�йры�тар шы�а-
рады, іскерлік кездесулерде мекеме 

атынан �кілдік етеді;
Мекемені� �аржы-экономика-

лы� ж�не �ндірістік-шаруашылы� 
�ызметіне �атысты м�селелерді 
за�намамен берілген ���ы�тар ше-
гінде шешеді, �ызметті� жекелеген 
ба�ыттарын ж�ргізуді директорды� 
орынбасарларына ж�не бас�а да 
лауазымды т�л�алар�а тапсырады; 

Барлы� ��рылымды� б�лім-
шелерді� ж�мысын ж�не тиімді 
�зара іс-�имылын �йымдастырады, 
оларды� �ызметін дамыту�а ж�не 
жетілдіруге ба�ыттайды;

Мекемені� �ызметінде ж�не 
оны� шаруашылы�-экономикалы� 
байланыстарын ж�зеге асыруда 
за�дылы�ты� са�талуын, нары�ты� 
жа�дайларда �аржылы� бас�ару 
ж�не ж�мыс істеу �шін ���ы�ты� 
��ралдарды пайдалануды, шартты� 
ж�не �аржылы� т�ртіпті ны�айтуды, 
�леуметтік-е�бек �атынастарын 
реттеуді �амтамасыз етеді;

Н�р-С�лтан �аласыны� аума�ын-
да �аза� �ліпбиін кириллицадан 
латын графикасына к�шіру м�се-
лелері бойынша мемлекеттік ж�не 
мемлекеттік емес мекемелермен, 
�кіметтік емес �йымдармен ж�не 
бас�а да мекемелермен �зара іс-�и-
мылды �амтамасыз етеді;

¦з ��зыреті ше�берінде Н�р-С�л-
тан �аласыны� аума�ында �аза�стан 
Республикасында тіл саясатын іске 
асыру ж�ніндегі 2020-2025 жылдар�а 
арнал�ан мемлекеттік ба�дарлама-
ны� орындалуын �амтамасыз етеді;

Мекеме ж�мысыны� тиімділігін 
арттыруды, к�рсетілетін �ызмет-
терді� сапасын арттыруды, олар-
ды� мемлекеттік стандарттар�а 
с�йкестігін �амтамасыз етеді;

Мекемені білікті кадрлармен 
�амтамасыз ету, оларды� к�сіби 
білімі мен т�жірибесін �тымды 

пайдалану ж�не дамыту, �мір мен 
денсаулы� �шін �ауіпсіз ж�не �о-
лайлы е�бек жа�дайларын жасау, 
�орша�ан ортаны �ор�ау туралы 
за�наманы� талаптарын са�тау, 
�жымда �олайлы психологиялы� 
атмосфераны �алыптастыру бой-
ынша шаралар �абылдайды;

Сотта, т�релікте, мемлекеттік 
органдарда ж�не бас�а да �йымдарда 
мекемені� м�ліктік ж�не бас�а да 
м�дделерін �ор�айды ж�не �сынады.

Конкурс�а �атысу�а ниет білдір-
ген т�л�а «Н�р-С�лтан �аласыны� 
Тілдерді дамыту ж�не архив ісі 
бас�армасы» мемлекеттік мекемесіне 
�олма-�ол немесе пошта ар�ылы 
келесі ��жаттарды �сынады:

1) �оса берілетін ��жаттарды� 
тізбесін к�рсете отырып, конкурс�а 
�атысу туралы �тініш;

2) жеке басын ку�ландыратын 
��жатты� к�шірмесі;

3) кадрларды есепке алу бойынша 
толтырыл�ан жеке іс пара�ы (на�ты 
т�р�ылы�ты мекенжайы ж�не бай-
ланыс телефондары к�рсетіледі);

4) лауазым�а �ойылатын білік-
тілік талаптарына с�йкес білімі 
туралы ��жаттарды� к�шірмелері;

5) е�бек �ызметін растайтын 
��жатты� к�шірмесі;

6) �аза�стан Республикасы 
Денсаулы� са�тау министріні� 
міндетін ат�арушыны� 2010 жыл�ы 
23 �арашада�ы №907 б�йры�ымен 
бекітілген (Нормативтік ���ы�ты� 
актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №6697 болып тіркелген) 
денсаулы� са�тау �йымдарыны� 
бастап�ы медициналы� ��жаттама 
нысандарына с�йкес №086/е ны-
сан бойынша денсаулы� жа�дайы 
туралы медициналы� аны�тама 
(д�рігерлік к�сіби-консультациялы� 
�орытынды), ��жаттар �сыныл�ан 

к�нге дейін алты айдан аспайтын 
уа�ыт б�рын берілген (не денсаулы� 
са�тау �йымдарыны� бастап�ы 
медициналы� ��жаттама);

7) сыбайлас жем�орлы�, �ылмыс 
жаса�аны туралы м�ліметтерді� бар 
не жо� екендігі туралы аны�тама.

К�рсетілген ��жаттарды� біре-
уіні� болмауы ��жаттарды �аты-
сушы�а �айтару �шін негіз болып 
табылады.

Конкурс�а �атысушы біліміне, 
ж�мыс т�жірибесіне, к�сіби де�-
гейіне �атысты �осымша а�парат 
бар бол�ан жа�дайда (біліктілігін 
арттыру, �ылыми д�режелер мен 
ата�тар беру, �ылыми жарияла-
нымдар туралы ��жаттарды� к�шір-
мелері, алды��ы ж�мыс орныны� 
басшылы�ынан) �сынады.

Конкурс �аза�стан Республикасы 
Денсаулы� са�тау ж�не �леуметтік 
даму министріні� 2015 жыл�ы 25 
желто�санда�ы №1017 б�йры�ымен 
бекітілген Азаматты� �ызметке кіру 
ж�не азаматты� �ызметшіні� бос 
лауазымына орналасу�а конкурс �т-
кізу �а�идаларына с�йкес �ткізіледі.

Бай�ау �ш кезе�де �ткізіледі:
1) конкурс�а �атысушыларды� 

біліктілігін ба�алау;
2) �міткерлермен ��гімелесу 

�ткізу;
3) конкурсты� �орытындысын 

шы�ару.
Конкурс�а �атысу �шін �ажетті 

��жаттарды хабарландыру ресми 
жариялан�ан к�нінен бастап к�нтіз-
белік 15 к�н ішінде келесі мекен-
жай�а �сынылуы тиіс: �аза�стан 
Республикасы, Н�р-С�лтан �аласы, 
Бейбітшілік к�шесі, 11, «Н�р-С�л-
тан �аласы Тілдерді дамыту ж�не 
архив ісі бас�армасы» мемлекеттік 
мекемесі, №726 каб. Аны�тама 
телефоны 8 (7172) 556723.

¨©РМЕТТІ ЕЛОРДА Т©Р¯ЫНДАРЫ МЕН 
¨ОНА¨ТАРЫ! 

«Астана-Теплотранзит» А� жылу магистральдарын ты�ыздылы��а 
гидравликалы� сынауларды дайындау�а ж�не �ткізуге байланысты 2021 
жыл�ы 10-14 мамыр аралы�ында Сарыар�а, Бай�о�ыр аудандарында 
ысты� суды� берілуі то�татылатынын хабарлайды. 

Аны�тама алу �шін «iКомек 109» БКО – 771200, «Астана-Теплотран-
зит» А� – 771211, 771292, 396908 телефондарына хабарласы�ыз.

А�парат «Астана-Теплотранзит» А�-ты� www.а-tranzit.kz сайтын-
да�ы «Т�тынушыларды� назарына» деген айдарда орналастырыл�ан.

3464 САПАР-
БЕКОВА

ЖАНАР КАЛЖА-
НОВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3465 ДУТБА-
ЕВА

АЯГУЛЬ ГАФУРАХ-
МАНОВ-
НА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3466 ТАСБУЛА-
ТОВА

ГУЛЬНАР ЖАНБА-
ТЫРОВ-
НА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3467 СЕРЖА-
НОВА

ФАРИЗА ДАЙРА-
БАЕВНА

16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3468 КАРСЫ-
БАЕВА

ЗЕЙНИ 16.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3469 АЯГАНО-
ВА

АНЖЕЛА ИСМАГИ-
ЛОВНА

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3470 ХАМИТО-
ВА

АЛЬМИРА ЖЕНЫ-
СОВНА

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3471 �КІМ �АПИЗА 17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3472 МОЛДА-
БЕКОВА

САРСЕН-
КУЛ

АЛШОРА-
ЗОВНА

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3473 ОРАЗБЕ-
КОВА

ЖАННА КОЖАХ-
МЕТОВ-
НА

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3474 КАМО-
ЛОВ

ШЕРМУ-
ХАММАД

АЗИМЖО-
НОВИЧ

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3475 ШАМА-
ХАНОВ

НУРЖАН НУРМА-
ХАНО-
ВИЧ

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3476 �АЛМАН-
БАЙ

ЕРЖАН МАÃАУИ-
ЯÄЛЫ

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3477 ЖАЙКЕ-
НОВА

АЯГОЗ АМИР-
ЖАНОВ-
НА

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3478 БАЛАКА-
ЕВА

АЙНАШ МУРАТ-
БЕКОВНА

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3479 АРЫМБА-
ЕВА

АМИРА МАКСУ-
ТОВНА

17.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3480 КАРАБА-
ЕВ

ЖАНГЕЛЬ-
ДЫ

АМАН-
ГЕЛЬДИ-
НОВИЧ

18.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3481 БАЙТУ-
РОВА

МАРИЯ АБИБУЛ-
ЛАЕВНА

18.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3482 ОСПАНО-
ВА

МАХАББАТ АЙТКО-
ЖАНОВ-
НА

18.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3483 ОЖЕКЕ АЛМАГУЛЬ 18.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3484 САДУОВА АЯГУЛЬ ЕРГАЛИ-
ЕВНА

18.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3485 ТЕЛЕУ-
ОВА

ГУЛЬЖАН САБИ-
ТОВНА

19.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3486 САРЫБА-
ЕВА

КАМШАТ ПРИМКУ-
ЛОВНА

19.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3487 САТТА-
РОВА

МАКПАЛ МЫРЗА-
ГАЛИЕВ-
НА

20.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3488 ЖУНУСО-
ВА

АНАРА ЖАГИПА-
РОВНА

20.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3489 АЛ-
ПЫСБА-
ЕВА

МАРЬЯМ МИРЗА-
БЕКОВНА

20.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3490 МЕЙР-
МАНОВА

АЙГУЛЬ ДЖАИ-
НОВНА

26.03.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3491 АХМЕТО-
ВА

АСЕЛЬ ЕРМЕ-
КОВНА

01.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3492 ИСАНО-
ВА

ЖАНАР КАНА-
ТОВНА

07.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3493 ОСПАНО-
ВА

БАЯН КАИРХА-
НОВНА

09.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3494 СЫЗДЫ-
КОВА

АЙГУЛЬ ГАБИ-
ТОВНА

11.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3495 МАУЛЕ-
НОВА

ЛАУРА САПАР-
ГАЛИЕВ-
НА

13.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3496 СОЛО-
ВЬЕВА

АНАСТА-
СИЯ

ИГОРЕВ-
НА

15.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3497 ЖАН-
МУРЗИН

ДАУРЕН КУАТБЕ-
КОВИЧ

15.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3498 СМАГУ-
ЛОВА

АСЕМ МУХА-
МЕДЖА-
НОВНА

17.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3499 КО-
НЫСБАЙ

ГАУХАР БАТЫР-
БЕКОВНА

18.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3500 ТУРСАГА-
ТОВА

АНАР КАЙРКА-
НОВНА

21.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3501 РАЙНБЕ-
КОВА

АСЕЛЬ САЙЛАУ-
БАЙЕВНА

21.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3502 ХАСЕНО-
ВА

САНИЯ АМАН-
ГЕЛЬДИ-
НОВНА

29.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3503 НУРЛЫ-
БЕКОВА

БАЛЖАН САБЫР-
ХАНОВ-
НА

30.04.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3504 ТУЯКОВА ГУЛЬДЕНА БИКЕ-
НОВНА

01.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3505 АУБАКИ-
РОВА

АЙНУРА ТАЛГА-
ТОВНА

03.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3506 АРИПБА-
ЕВА

ДАНА СУЛТА-
НОВНА

06.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3507 МУХА-
МЕДЖА-
НОВА

ДАНА ОРАЗОВ-
НА

12.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3508 ИСАХА-
НОВА

РАУЯ НУРЛА-
НОВНА

12.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3509 ЖУ-
НИСБЕ-
КОВА

АЙГУЛЬ СУЛТА-
НОВНА

14.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3510 ОМАРО-
ВА

АЙГЕРИМ СЕРИ-
КОВНА

14.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3511 РЫСБЕ-
КОВА

АСЕЛЬ БОЛА-
ТОВНА

14.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3512 КЕРИМО-
ВА

АЙНУР ТА-
ЛАСБЕ-
КОВНА

14.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3513 ОМАРО-
ВА

САУЛЕ КАНЖА-
РОВНА

15.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3514 МУШТА-
РИЕВА

ЛАРИСА ЛАРКА-
НОВНА

15.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3515 ЭШАНКУ-
ЛОВА

БЕЙСЕН-
ГУЛ

ПИНЬЯ-
МИНОВ-
НА

16.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3516 ЕСМУРА-
ТОВА

ЖАНАР ДЖАНА-
БЕКОВНА

17.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3517 АСАБЕ-
КОВ

ЕРКИН АМИРГА-
ЛИЕВИЧ

18.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3518 САФИУЛ-
ЛИНА

ГУЛЬСАЯ ТУРЛУ-
БЕККЫ-
ЗЫ

18.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3519 УМАРО-
ВА

ЖАНАГУЛ КО-
НЫСПА-
ЕВНА

19.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3520 КОЗЖА-
НОВА

МАХАББАТ БЕКБО-
ЛАТОВНА

19.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3521 КОНОК-
БАЕВА

АСЕМГУЛЬ АЙБУ-
ЛОВНА

19.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3522 КОЙШУ-
АКОВА

ТАРАЗЫ-
ГУЛ

ЕРБУЛА-
ТОВНА

19.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3523 АЗИЕВА НУРГУЛ ТАНИР-
БЕРГЕ-
НОВНА

19.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

(Жал�асы 17-бетте)

Газетімізді� келесі саны 2021 жыл�ы 13 мамыр к�ні шы�ады.

3524 ДО-
СМАÃÄЛ

БАХЫТ �АНАТ-
БЕК�Ы-
ЗЫ

20.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3525 УМИРЗА-
КОВА

ГУЛЗИРА САПАР-
ХАНОВ-
НА

20.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3526 МАХАН-
БЕТОВА

ГУЛЬЗАДА МУСАЛИ-
ЕВНА

20.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3527 НУРКА-
ЛИЕВА

ДИДАР ОНГА-
РОВНА

20.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3528 ИСАЕВА НУРСУЛУ ИСМАИ-
ЛОВНА

20.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3529 БЕГИМО-
ВА

ИНДИРА АБДИБЕ-
КОВНА

20.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3530 ЖУРУН-
ТАЕВ

ДУЛАТ МУХАМ-
МАДИЕ-
ВИЧ

20.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3531 ТОКБА-
ЕВА

КАЙНИ 20.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3532 ЖАЛ-
ГАСБА-
ЕВА

САЛТАНАТ ХОЖАХ-
МЕТОВ-
НА

21.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3533 НАГАЕВА АЙГУЛЬ БЕКМА-
ДЬЯНОВ-
НА

21.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3534 АЛИ-
АКПАРО-
ВА

ЖАНБОТА КАИР-
ГЕЛЬДИ-
НОВНА

21.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3535 КУЛМА-
ХАНБЕ-
ТОВА

МАЙРА АМИРБА-
ЕВНА

21.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3536 ЗЕЙНЕ-
КЕШЕВА

САМАЛ ДОСПО-
ЛОВНА

21.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3537 ¦ТЕШ ШЫНАР �ÄРБАН-
БАЙ�Ы-
ЗЫ

21.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3538 СЕЙТОВА ГУЛИСТАН ТИЛЕГЕ-
НОВНА

21.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3539 ЖУМА-
БАЕВА

АЙГЕРИМ БАЛ-
ТАКЫЗЫ

21.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3540 УМАРБЕ-
КОВА

ЖАУДИР ПЕРДЕ-
ХАНОВ-
НА

22.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3541 СУЛЕЙ-
МЕНОВА

АЙША МАРА-
ТОВНА

22.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3542 АЛЬЯСО-
ВА

КУРАЛАЙ СЕРИК-
БАЕВНА

22.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3543 СМАГУ-
ЛОВА

ДИНАРА ХАМИ-
ДОЛЛОВ-
НА

22.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3544 ТУРГИН-
БАЕВА

АЛУА СМАГУ-
ЛОВНА

22.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3545 УСИПА-
ЛИЕВА

ЖАННА АБДУХА-
МИДОВ-
НА

22.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3546 МÄ�А-
МЕТЖАН

ЖАÆАЙ 22.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

3547 КАУКЕ-
НОВА

РАЙГУЛЬ ОРАЛОВ-
НА

22.05.2020 К�п балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)
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МЕРЕКЕЛІК АРАЛАР ОНЛА Н ТЕДІ

АЛЫҚАРАЛЫҚ 
ТУРНИР

М РА БЕКО ТІҢ МҮСІНДЕРІ

ӘН ӘСЕРІ – ӘСЕЛ

Нұр-Сұлтан қаласында алдағы  мамыр  Отан қорғаушылар к ні және 9 мамыр  еңіс к ні мерекелеріне арналған 
іс-шаралар карантиндік шектеулерге байланысты онлайн орматта өтеді.

Е л о р д а д а 
Н ұ р - С ұ л -
тан қаласы 
әкімдігінің 
қолдауымен 

-9 мамыр к н-
дері грек-рим 
к ресінен қа-
зақтан шыққан 
тұңғыш Олим-
пиада емпио-
ны, Еңбек Ері 

ақсылық ш-
кемпіровті еске 
алуға арналған 
халықаралық 
турнир өтеді.

Бейбітшілік және келісім сарайындағы « ans » 
өнер орталығында « ухани жаңғыру» бағдарла-
масы аясында жас м сінші Абылай ұрашбековтің 
« артылыс» атты көрмесі ашылды. Көрменің ерек-
шелігі, мұнда қойылған барлық м сіндер қағаздан, 
пластиктен және жезден жасалған.

Көрнекті композитор, жазушы-публицист, музыкатанушы, азақстан мен ырғызстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері л я ақановтың әндері әнс йер қауымның ж регіне 
ұялаған. азылғанына қанша жыл өтсе де, «Еділ мен айық», « айлаукөл кештері», 
«Асылым», «Ағады, айық, ағады», т. б. туындыларын халық шырқап келе жатыр. іпті 
с йікті әндері құрметіне перзенттерін атаған адамдар да бар. әселен, композитордың 
« селім  әнім» туындысының әсерімен қаншама қыз балаға сел есімі қойылды.

А  ҚАЛЖАНО

amangali.kalzhan@mail.ru

МӘДЕНИЕТ

ЖЕЛІДЕН ЖАЛҚЫ ЖЫР

Несіпбек АЙТҰЛЫ, 
ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

Отан
Біздер �шін Отан жал�ыз, Ту жал�ыз,

�ор�амаса� несін �л боп ту�анбыз?!

Кіндігіміз тар �апаста кесіліп,

Ит к�йлекті �анды жаспен жу�анбыз.

Ту�ан ж�рт�а тірек болу ерге сын,

��лды�ты енді ��дай бас�а бермесін.

Ата �лсе, �зі ата боларсы,

Еш�ашан да Отан �ле к�рмесін!

�ке �лсе, шеше �лсе жыларсы,

Бала �лсе, бір жы�ылып т�рарсы.

Отан �лсе, опырылып т�скені,

К�іреніп к�рге бірге ��ларсы.

Бізді Отан �ліп, �айта тірілген,

Бізді Байра� ��лап, �айта тігілген.

Опат бол�ан ерлер рухы оянар,

Отан деген лебіз шы�са тілімнен.

Отанменен аспанда�ы К�н егіз,

Екеуіні аманды�ын тілеіз.

Жас азамат, б�л Отанны �адірін,

Отансыз боп к�рген біздер білеміз!

Керек �ылса, жолында оны ��рбанбыз,

Б�ріне де белді бекем бу�анбыз.

Бір кеудеге екі ж�рек сыймайды,

�аза� �шін Отан жал�ыз, Ту жал�ыз!

. .

�азір елорданы мектептеріне 
дейін Отан �ор�аушылар к�ні мен 
Жеіс к�ніне арнал�ан сынып са�ат-
тары ж�не �скери-патриотты� т�рбие-
дегі �ндерді онлайн бай�ауы �тіп 
жатыр. Онлайн шараларды Instagram 
желісіндегі @astana_jastary ж�не @
jas_sarbaz_nursultan пара�шаларынан 
к�руге болады.

Кеше «Білім-инновация» лицей-ин-
тернаты «Бір �зік сыр» с�хбатын �т-
кізді. Сыр-с�хбатты білім мекемесіні 
Instagram желісіндегі ресми пара�-
шасынан тамашалау�а болады. №4 
�алалы� емханада ¥лы Отан со�ысы 
ардагерлері мен о�ан теестірілген 
т�л�алар�а арнап медициналы� тексеру 
�йымдастырылды. Ал №2 �алалы� 
емхана ¥лы Отан со�ысыны ардагер-
леріне арнал�ан �й к�тімі ж�ніндегі 
д�рігерлер кеесін �ткізді.

«Саяси �у�ын-с�ргін ж�не тота-
литаризм ��рбандарыны «АЛЖИР» 
мемориалды-м�ражай кешені «Мали-
новка» іздеу клубымен бірлесіп, тыл 
ардагерлерімен, «Ау�ан со�ысыны 

ардагерлері мен м�гедектері» �Б 
�кілдерімен, сондай-а� «Ерлікке – 
та�зым, ардагерге – ��рмет» �скери 
�ызметшілерімен кездесу �ткізді.

5-10 мамыр аралы�ында ¥лы 
Отан со�ысыны жауынгерлеріне 
арнал�ан монументалды кешенге, 
«Отан �ор�аушылар» мемориалды� 

кешеніне, М.М�метова, Б.Момыш�лы 
ескерткіштеріне онлайн экскурсия 
ж�ргізіледі. 7 мамырда «А�и�ат 
пен аыз» атты концерт-спекталь 
«�аза�стан» �лтты� арнасынан к�р-
сетіледі.

Отан �ор�аушылар к�ніне орай 
«ANK Live» студиясыны тікелей эфирі 
�ор�аныс министрлігіні �кілдерімен 
�тетін іс-шараны �сынады. Онлайн 
шараны Facebook, Instagram �леуметтік 
желілерінен к�руге болады.

Н�р-С�лтан �аласы мемлекеттік 
академиялы� филармониясы ор-
кестріні �атысуымен 8 мамыр к�ні 
22 со�ыс ардагеріне арнап жылжыма-
лы концерт �йымдастырылады. Сол 
к�ні «Jas sarbaz» �скери-патриотты� 
жобасы аясында ардагерлерге азы�-
т�лік себеттері табыс етіледі.

Ал 9 мамыр – ¥лы Жеіс к�ніне 
орай елорда к�шелерінде «Жеіс 
жолдарымен» мобильді іс-шарасы 
�теді. Д�л осы к�ні «Хабар» телеарна-
сында «Ер есімі – ел есінде» концерті 
ж�ртшылы� назарына �сынылады.

2001-2003 жылы ту�ан жас�спірімдер 
арасында �тетін турнирде балуандар 55, 
60, 63, 67, 72, 77, 82, 97, 130 келі салма� 
д�режелерінде ба� сынайды. Байра�ты 
б�секеге �аза�стан, Ресей, Грузия, 
Украина, Т�жікстан, �ыр�ызстан ж�не 
Èзбекстан елдерінен екі ж�з елуден аса 
спортшы �атысады деп к�тілуде. Жарыс 

жеімпаздары мен ж�лдегерлері диплом, 
медаль ж�не �аржылай сыйлы�тармен 
марапатталады.

Елдегі карантин талаптарына с�й-
кес халы�аралы� турнир жанк�йерсіз 
�теді. К�рермендер жарысты Qazsport 
арнасынан тікелей эфирде тамашалай 
алады.

Илья Жа�анов 200-ден астам �н 
жазды. Соны ішінде бірнеше цикл 
бар. Атап айт�анда, �йгілі жазушы 
Шы�ыс Айтматовты «Ж�мил�», 
«�ош бол, Г�лсары», «Шынарым 
мені, шырайлым мені» повестерінен 
«Даниярды �ні», «Ж�мил�ні �ні», 
«Асылым», «Бибіжан», «�селім – �нім» 
�ндері туындады.

Жазушы Толымбек �бдірайым 
«А�ыл-тегіл» атты кітабында Жа�а-
нов �ндеріні туу тарихын тар�атып 
шы��ан. Оны жазуынша, «�селім 
– �нім» 1966 жылды �азан айында 
�ыр�ызстанны Рыбачье �аласында 
туды.

«...Сол к�ні �атты дауыл т�рып, 
Ысты�к�лді асау тол�ындарыны 
астан-кестені шы�ып, аласапыран 
к�йде болатын. К�лді жа�асынан 
�рлі-берлі �тіп ж�ргенде �алай бай-
�ама�ан, осынау к�рініс �сершіл 
Ильяны тол�ытып, жеіл машинаны 

ж�ргізушісіне с�л уа�ыт�а то�тауын 
�тінді. Шынында, жел аса �атты со�ып 
т�р еді. К�л тас-тал�ан болып б�лініп 
жатыр. ��дды Шы�ыс Айтматовты 
«Шынарым мені, шырайлым мені» 
повесіні бас кейіпкері Ілияс секілді 
соны мінез танытып, тол�ындары 
к�кке шапшып жат�ан к�лге к�зін 
талдыра сарылып, �з-а-а-� �арады. 
Повесті эпилогында�ы: «Кететін к�ні 
к�лді жа�асына, сол бая�ы ��лама 
жар�аба��а та�ы бардым. Тянь-Шань 
тауымен, �зімні Ысты�к�ліммен кош-
тастым. �ош бол, мені Ысты�к�лім, 
таусылмас �н-жырым!.. �ош бол, �сел! 
�ош бол, �ызыл желек жамыл�ан, жел 
тербеткен шынарым! �ош бол, адал 
махаббатым! Ба�ытты бол!..» деген 
жолдар тол�ып, шабыттанып т�р�ан 
композитор�а �атты �сер етіп, сол 
с�тте «�селім» д�ниеге келді» деп 
жазады жазушы. Біра� б�л туынды 
жеті жылдан кейін �ана, я�ни 1973 
жылы �аза� радиосынан берілгеннен 
со халы� арасына тарала бастады.

�ара�анды облысы Теіз ауданына 
�арасты Отарбай ауылыны бригадирі 

�алкен �білд��лы осы �нді ал�аш 
естігеннен-а� �натып �алды. Содан 
жиі ыылдайтынды шы�арды. 1979 
жылды а�панында �ызы д�ние-
ге келді. �нні �серімен �уанышы 
�ойнына сыйма�ан �ке перзентіне 
�селім есімін �ойып жіберді.

– Анам Айтжамал мені аудан ор-
талы�ы Баршын кентінде босанды. 
Ту�анымда туыс�андар тарапынан 
�семг�л, �сем есімдері �сынылды. 
Біра� �кем Илья атамызды �нін жа�сы 
к�ргендіктен, �селім деп �ойды. Бір 
�ызы�ы, бала к�німде есімім �селім 
екенін білмейтінмін. Б�рі мені �сем деп 
атайтын. Ñшінші сыныпта о�ы�анда 
�ана шын атымды білдім. Анамны 
санды�ын а�тар�ан болуым керек, сол 
жерден туу туралы ку�лігімді тауып 
алып жаалы� аш�андай болдым. 
Содан со ата-анама: «Неге мені 
�з �селім есімімен атамайсыздар?» 
дедім. Шынымды айтсам, �з есімім 
�зіме �нап �алды. С�йтіп ту�анымда 
�ойыл�ан есімімді �айтарып ал�андай 
едім, – дейді б�гіндері «ТДК-42» теле-
арнасыны тілшісі �селім �білдинова.

– 1986 жылды �атар айында 
композитор Илья Жа�анов �ара�анды 
облысы Бал�антау баурайында�ы 
Егіндіб�ла� ауылына сапармен кел-
ді. Ту�ан на�ашым, а�ын, журна-
лист К�рім Сау�абаевпен бірге атам 
Т�леуханны шаыра�ында �она�та 
болды. Сол отырыста «�селім – �нім» 
�ні бірнеше рет шыр�алды. Екінші 
к�ні мен д�ниеге келдім. Содан б�л 
�н тегін орындалма�ан екен �ой деп 
атымды �сел деп �ойды. Композитор 
�й ішімізге кітабын сый�а тартып, 
батасын беріп кетті, – дейді елорда 
т�р�ыны �сел Рымтаева.

Осындай елге с�йікті �ндерді 
тудыр�ан к�рнекті композитор б�гін 
мерейлі 85 жас�а келіп жатыр. Илья 
Жа�ановты мерейтойымен ��тты�тап, 
о�ан �за� ��мыр тілейміз!
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Б�ріне де белді бекем бу�анбыз.

Бір кеудеге екі ж�рек сыймайды,

�аза� �шін Отан жал�ыз, Ту жал�ыз!

К�рме атауы бекерден-бе-
кер тадалмады. �азіргі пан-
демия уа�ытында адамдар�а 
к�збе-к�з �арым-�атынас 
жетпейді. М�сінші �нер туын-
дылары ар�ылы со�ан назар 
аудару�а тырысты. Èз ж�мыста-
рын �олы жеткен �арапайым 
материалдардан со�ып шы�ты. 
Ол б�дан б�рын студенттерді 
вернисаждарына �атыс�ан 
еді, ал «Тартылыс» – ал�аш�ы 
жеке к�рмесі. Папье-маше 
техникасында орындал�ан 
30 м�сінді Лондонда �ткен 
онлайн-к�рме к�рермендері 
ба�алап �лгерді. Ол жа�та, не-
гізінен, о пікірлер айтыл�ан 
к�рінеді.

– Абылаймен «¥стаз бен 
ш�кірт» жобасында таныс�ан 
едік. Оны туындылары �а-

рапайым к�рермендермен 
�атар бейнелеу �нері кура-
торларын да �ызы�тырады. 
�азір �нер шеберханалары 
жабы� бол�аннан кейін, біз 
ол аласыз ж�мыс істеуі �шін 
студиямызды бердік. Сол сту-
дияда ол бірнеше ай бойы 
м�сіндер со�ты. Н�тижесін 
к�ріп отырсыздар. Абылай – �те 
ебек�ор, к�здеген ма�сатына 
жетпей �оймайтын, �нерде �з 
к�з�арасы бар �нерпаз. Оны 
ж�мыстарында еуропалы� 
стиль бай�алады. Б�л туын-
дылар к�рген адамдарды ой-
ландырмай �оймайды. К�рме 
атауы да д�л табыл�ан. Абы-
лайды м�сіндері к�рермен-
дерді тартады. Èнер ��діреті 
де осы шы�ар, – дейді белгілі 
�ыл�алам шебері Лейла Махат.




