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ТӘЛІМСІЗ ТЕЛЕӨНІМДЕР

Елордада веложол салу қарқын алуда. Велосипедті серік еткендердің діттеген жеріне еш 
кедергісіз әрі кептеліссіз тезірек жетуіне мүмкіндігі бар. Көліктің бұл түрі қаладағы кептелісті 
азайтып, қоршаған ортаны ластанудан сақтайды. Бастысы, денсаулығыңызды түзеп әрі 
қалтаңыздағы қаржыны үнемдей аласыз. Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау 
және табиғатты пайдалану басқармасы 2023 жылға дейін 123 шақырым велосипед жолын 
салу жобасын жүзеге асырады. Жобаның бірінші кезеңіне, яғни, биылға ұзындығы 46,4 км 
веложол мен велосипед қоятын 22 орын (Bike Вело) қарастырылған.

Бұл игі іс Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік қорғау басқармасының 
бастамасымен мемлекеттік әлеу-
меттік тапсырыс аясында ұйымдас-
тырылып отыр.

Оқыту курстары компьютерді 
пайдалану, EGOV электрондық 
үкімет порталы, әлеуметтік қыз-
меттер порталы, ZOOM, WhatsApp, 
банк қосымшаларын қолдану және 
ЭЦҚ кілтін алу бойынша түсіндір-
ме сабақтардан тұрады. Мамырда 
басталған сабақтар осы жылдың 30 
қарашасына дейін жалғасады.

Байланыс нөмірлері: 8-701-212-09-
55, 8-775-545-15-39, 8-747-455-44-95.

Нұр-Сұлтанда I, II, III топтағы 
мүгедектерге, жеке көмекшілер-
ге, олардың ата-аналарына ар-
налған цифрлық сауаттылықтан 
тегін оқыту курстары өтеді. 

ҚАЛДЫҚ СУЛАР 
КӘДЕГЕ ЖАРАЙ МА? 

Жыл сайын, көктем мезгілінде 
бас қалада тасқын сулары мен 
нөсер суларының проблемасы 
шығады. Шаһардағы нөсер су-
лары кәріздерінің қуаты жетпе-
гендіктен, көшелер мен тұрғын 
үйлердің жертөлелерін су басып 
жатады. Осыған өз кезінде Ел-
басы  Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
март Тоқаев назар аударып, бұл 
проблеманы шешуді тапсырды. 
Қазіргі таңда тиісті жұмыстар 
жүргізіліп жатыр.  

123 ШАҚЫРЫМ ВЕЛОЖОЛ 
САЛЫНАДЫ

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ САН ҒАСЫРЛАР БОЙЫ 
ӨЗІНІҢ ЕГЕМЕНДІГІ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІГІ 
ҮШІН КҮРЕСІП КЕЛДІ. ӨЗІНІҢ ЕҢ ЖАҚ-
СЫ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ: ҚАТЕР ТӨНГЕН 
СӘТТЕ БІРІГІП, ҰЙЫМДАСА БІЛУІНІҢ, 
СОНДАЙ-АҚ БАСҚА ХАЛЫҚТАРМЕН 
БЕЙБІТШІЛІК, КЕЛІСІМ МЕН ТАТУ КӨР-
ШІЛІК ЖАҒДАЙЫНДА ТҰРУҒА ДЕГЕН 
ЫНТА-ЫҚЫЛАСЫНЫҢ АРҚАСЫНДА 
ТАРИХ ТАСҚЫНЫНЫҢ АСТЫНДА ҚА-
ЛЫП ҚОЙМАЙ, ӨЗІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІГІН 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕ АЛДЫ.

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жыл

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ – ЕЛБАСЫ:

БАЛАЛАР ТЕГІН ҰШАДЫ
Елімізде балалар үшін әуе билеті тегін болады. 

Бұл бағдарлама бойынша 2 жастан 14 жасқа дейінгі 
қазақстандықтарға әуе билеті тегін беріледі. 2022 
жылдың қаңтарынан бастап топ-10 туристік аумақ 
бағыттары бойынша сапарды брондауға болады.

«Кидс гоу фри» (Балалар тегін 
саяхаттайды) бағдарламасының 
негізгі мақсаты – қазақстан-
дықтарды еліміздің туристік 
бағыттарында бүкіл отбасымен 
демалуға ынталандыру. Бұған 
балалардың әуе билетін субси-
диялау көмектеседі. Мәдениет 
және спорт министрлігінің 
болжамынша, бұл демалысты 

30 пайызға дейін арзандатуға 
мүмкіндік береді.

Бағдарламаға Қазақстанның 
14 жасқа дейінгі азаматтары 
қатыса алады. «Кидс гоу фри» 
қосылған туристік өнімді сатып 
ала отырып, балалар туристік 
орындардың аумағында кемін-
де үзіліссіз бес күн және төрт 
түн тұруға міндетті.

«ҚЫЗЫЛ АЙМАҚТА»
Бір күн бұрын «сары ай-
мақта» болған Қазақстан 19 
мамырдағы жағдай бойынша 
эпидемиология лық ахуалдың 
ең қауіпті деңгейіне қайта кө-
терілді. Бұған елдің үш қаласы 
мен бес облысы «қызыл», 
тағы бес облысы «сары» және 
небәрі төрт облысының «жа-
сыл аймақта» болуы себеп.  

ҚАЙТАДАН

4-БЕТ | 

ЖӘРМЕҢКЕ КҮЗГЕ ДЕЙІН 
ЖАЛҒАСАДЫ

Бас қалада дәстүрлі ауыл шаруашылық жәрмеңкелері 
басталды. Демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер қараша 
айына дейін жалғасады.

Өткен демалыс күндері қала 
тұрғындары Сарыарқа ауданындағы 
К.Қосшығұлұлы көшесі, 14 мекенжай-
ында өткен жәрмеңкеден азық-түлік 
өнімдерін нарық құнынан төмен баға-
мен сатып алды.

Жәрмеңкеде Ақмола, Жамбыл, Шығыс 
Қазақстан облыстарының тауар өн-
дірушілері және Нұр-Сұлтан қаласының 
кәсіпкерлері өз өнімдерін ұсынды. 

4-БЕТ | 

6-БЕТ | ЕЛОРДАДА – ЕСІМІ

АЗАТТЫҚТЫ АҢСАҒАН 
АРЫС
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әлем астаналары

Токиода 6 мы��а жуы� д�рігер �алада�ы 
коронавирусты� т�ртінші тол�ынына 
байланысты Олимпиада ойындарын �т-
кізуге наразылы� танытып отыр. Осыдан 
бір апта б�рын жапонды� клиникаларды� 
д�рігерлер тобы Олимпиаданы �ауіпсіз 
�ткізу м�мкін еместігін м�лімдеді. Жапон-
ды�тарды� басым б�лігі де б�л шараны 
кейінге �алдыруды ��п к�реді. Б�гінде 
125 миллионнан астам халы�ты� тек 
�ш пайызы �ана вакцинацияны� бірінші 
дозасын ал�ан.

ТОК О

Чехияда туризм саласы ��лдырады. Биыл 
елге неб�рі 300 мы� турист келген. Б�л 
былтыр�ы к�рсеткішпен салыстыр�анда 92 
пайыз�а аз. �кімет �кілдері д�л �азір саяхат 
саласын ��т�ару басты міндет емес, алдымен 
індетті� таралуына тос�ауыл �ою керек дейді. 
Ал шы�ын�а бат�ан к�сіпкерлер ты�ыры��а 
тірелуде. Б�рын Чехияны� сауы�тыру кешен-
дері Еуропада�ы е� �здіктер �атарында бола-
тын. Б�гінде санаторийлердегі орындарды� 
85 пайызы бос т�р. Алда�ы жаз�ы маусымда 
да о�алатын т�рі жо�. Эпидемиологиялы� 
ахуалы е� нашар елдерді� �атарында�ы 
Чехия�а бару�а туристер ж�рексініп отыр.

РАГА

М�жілісті� �леуметтік-м�дени даму 
комитеті бейнеконференция форматында 
«Б��аралы� ж�не балалар спортын да-
мыту – саламатты �лтты �алыптастыру 
негізі» атты отырыс �ткізді. Отырыс�а 
М�жіліс т�ра�асыны� орынбасары  Балаим 
Кесебаева М�дениет ж�не спорт, Білім 
ж�не �ылым вице-министрлері, Шы�ыс 
�аза�стан ж�не �ара�анды облыстары 
�кімдеріні� орынбасарлары, облысты� 
дене шыны�тыру ж�не спорт бас�армала-
рыны� басшылары, сондай-а� �кіметтік 
емес �йымдарды� �кілдері �атысты. 
Жиынды аш�ан комитет т�райымы 
Ж�мил� Н�рманбетова ел басшылы�ыны� 
б��аралы� спортты дамыту ж�не жалпы 
�лт денсаулы�ын ны�айту бойынша ал�а 
�ой�ан міндеттеріне, балалар �шін спорт-
ты� инфра��рылымны� �олжетімділігін 
�амтамасыз етуге баса назар аударды. 
Балаим Кесебаева Президент Жолдауын 
іске асыру �шін �ткен жылды� со�ында 
м�дениет, дене шыны�тыру ж�не спорт 
м�селелеріне �атысты за�намалы� т�-
зетулер енгізіліп, за� �абылдан�анын 
атап �тті. Атал�ан за�ны� негізгі ба�ы-
ты – жергілікті ат�арушы органдарды� 
�олжетімді спортты� инфра��рылым-
ды ��ру бойынша ��зыретін ке�ейту 
ар�ылы халы�пен ж�мыс істеу �шін 
спорт н�с�аушыларымен �амтамасыз 
ету ж�не балалар-жас�спірімдер дене 
шыны�тыру даярлы�ы клубтарыны� 
желісін ке�ейту. 

Мемлекет басшысы �асым-Жомарт 
То�аев Т�ркістан облысыны� �кімі ¡мірза� 
Ш�кеевті �абылдады. Президентке Т�ркістан 
облысыны� �леуметтік-экономикалы� 
дамуы, халы�ты� �л-ау�атын жа�сарту�а 
�атысты �абылдан�ан шаралар, ��ірдегі 
індетке �арсы ат�арылып жат�ан ж�мыс-
тар жайында баяндалды. Биыл облысты� 
��рыл�анына 3 жыл толады. Мемлекет бас-
шысына осы аралы�та ат�арыл�ан ж�мыстар 
мен ��ірдегі �згерістер туралы айтылды. 
¡мірза� Ш�кеев облысты� жалпы ішкі �німі 
41 пайыз�а �скенін, инвестиция 2,4 есе 
арт�анын, ��рылыс саласында ірі жобалар 
іске ас�анын, ауыл шаруашылы�ы, ша�ын 
ж�не орта бизнес бойынша о� к�рсеткіш 
бар екенін атап �тті. Облыс �кімі Т�ркістан 
�аласында �ол�а алын�ан ж�мыстар ж�нін-
де б�лек баяндады. �алада 250-ден астам 
жоба ж�зеге асырыл�ан. Т�ркістан�а 445 
миллиард те�ге инвестиция тартыл�ан. 
Сонымен �атар ¡мірза� Ш�кеев алда�ы 
уа�ытта ат�арылатын жобалар туралы да 
м�лімет берді. Мемлекет басшысы �кіметпен 
бірлесіп Т�ркістан облысын дамытуды� 
2018-2024 жылдар�а арнал�ан кешенді 
жоспарын �айта жа�артуды тапсырды.

Премьер-министр Ас�ар Маминні� 
т�ра�алы�ымен �ткен инвестициялы� штаб 
отырысында 2021 жыл�ы �а�тар-с�уір-
дегі инвестицияларды тарту бойынша 
ат�арыл�ан ж�мысты� �орытынды к�р-
сеткіштері �аралды. ¦лтты� экономика 
министрі �сет Ер�алиев осы жылды� 4 
айында тау-кен �ндірісі �нерк�сібін есепке 
�оспа�анда, негізгі капитал�а салын�ан 
инвестициялар к�лемі 32,3% де�гейінде 
�сім к�рсеткенін айтты. Министр ел эконо-
микасыны� �алпына келу траекториясына 
шы�уы аясында осы жылды� 4 айыны� 
н�тижелері бойынша негізгі капитал�а 
салын�ан инвестициялар �сіміні� жо�ары 
�ар�ыны ��деу �нерк�сібінде (112,8%), 
ауыл шаруашылы�ында (66,1%) ж�не 
��рылыста (72,4%) бай�ал�анын атап 
�тті. К�рсетілген динамика аясында не-
гізгі капитал�а салын�ан инвестициялар 
а�ыныны� жо�ары �ар�ыны сауда (28,3%), 
к�лік ж�не �оймалау (27,6%), �аржы ж�не 
са�тандыру �ызметі (28,6%), жылжымай-
тын м�лік операциялары (27,5%), білім беру 
(10,3%), �нер, ойын-сауы� ж�не демалыс 
(30,9%), сондай-а� а�парат ж�не байланыс 
(61,2%) секілді салаларда бай�алды. Не-
гізгі капитал�а салын�ан инвестициялар 
бойынша о� �сім �ар�ынына 15 ��ірде 
ж�не республикалы� ма�ызы бар �ала-
ларда �ол жеткізілді. К�ш бастап т�р�ан 
��ірлер – Алматы �аласы (+47,9%) ж�не 
Н�р-С�лтан �аласы (+31,7%), Т�ркістан 
(+42,6%), Жамбыл (+30,4%), �ара�анды 
(+22,9%), Солт�стік �аза�стан (+16,7%) 
�останай (+11,6%) ж�не �ызылорда 
(+6,1%) облыстары.

ҮКІМЕТ

АРЛАМЕНТ

РЕЗ ДЕНТ

ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Қауіпсіздік Кеңесінің 
отырысы өтті.

ҚА І СІЗДІК КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ ТТІ  

Бас қалада кәсіпкерлер пала-
тасы, «Қазақстанның креативті 
кәсіпкерлер қауымдастығы» 
заңды тұлғалар бірлестігі, 
креативті индустрия ларды 
дамыту орталығы, АХҚО, сон-
дай-ақ мемлекеттік мекемелер 
өкілдерінің қатысуымен креа-
тивті индустрияларды дамыту 
жөніндегі кеңес құрылды.

КРЕАТ ВТІ 
КЛАСТЕР 
ҚҰРЫЛАДЫ

Мемлекет басшысы �асым-Жомарт 
То�аев �лемдік экономиканы� е� жыл-
дам дамып келе жат�ан салаларыны� 
бірі – креативті индустрия ��руда 
талантты жастарды� р�ліне назар ау-
даруды тапсыр �ан болатын. Креативті 
кластерлерді� бірі ретінде Н�р-С�лтан 
�аласыны� м�дениет бас�армасы 
жанынан креативті индустрияларды 
дамыту ж�ніндегі орталы� ��рылды.

Ке�ес �аланы� креативті к�сіп-
керлігін ж�не креативті �леуетін да-
мыту ж�нінде �сыныстар енгізумен, 
креативті экономиканы дамытуда�ы 
кедергілерді аны�таумен ж�не оларды 
шешу бойынша �сыныстар енгізумен, 
�алада креативті экономиканы дамыту 
бойынша мемлекеттік �олдауды� жа�а 
��ралдарын жасау м�селесін пысы�тау-
мен айналысатын болады.

Н�р-С�лтан �аласыны� �рбір т�р�ы-
ны орталы�ты� ал�алы органында 
ма��лдан�ан жа�дайда �з жобасын 
�сыну�а, білікті ке�ес алу�а ж�не 
іске асыру�а дейін м�мкіндігі болады. 
С�ра�тар туында�ан жа�дайда �алалы� 
Инвес тициялар ж�не к�сіпкерлікті 
дамыту бас�армасыны� 55-69-06 
байланыс н�міріне хабарласу керек.

Елордада аула абаттанды-
рудың тиімді тәсілі енгізілді. 
Тұрғын үйлердің маңында 
шу естілмейтін орындар мен 
спорттық аумақтар ашылады. 

А ЛАДА Ш  
ЕСТІЛМЕЙДІ

Отырыс барысында �арулы К�штерді, 
бас�а да �скерлер мен �скери ��рылымдар-
ды 2030 жыл�а дейін ��ру ж�не дамыту 
т�жырымдамасыны� жобасы �арал-
ды, сондай-а� шекаралы� �ауіпсіздікті 
�амтамасыз ету м�селелері тал�ыланды. 
Отырысты аш�ан �ауіпсіздік Ке�есіні� 
т�ра�асы ел дамуыны� к�рделі сырт�ы 
жа�дайлары, е� алдымен, коронавирус 
инфекциясыны� жа®анды� пандемиясыны� 
�леуметтік-экономикалы� салдарымен 
байланысты екенін атап �тті. Осы�ан 
байланысты, вакцинация ж�мыстарыны� 

ма�ызы, сондай-а� �кіметті� халы�ты� 
�леуметтік м�селелерін шешу ж�не эконо-
микалы� �су �ар�ынын са�тау �ажеттілігі 
атап �тілді. Н�рс�лтан Назарбаев �азіргі 
жа�дайда�ы �скери ��рылым мен �арулы 
К�штерді� конфигурациясында жа�а 
т�сілдерді �зірлеу �ажеттілігін атап �тті. 

– Біз барлы� к�ршімізбен берік 
дос ты� �арым-�атынас ж�не жетекші 
державалармен берік �ріптестік орнат-
ты�. Сонымен �атар мы�ты �скер – ел 
�ауіпсіздігіні� ма�ызды кепілі, – деді 
�ауіпсіздік Ке�есіні� т�ра�асы. Елбасы 

б�гінде ассиметриялы� ж�не гибридті 
�атерлерді тойтару�а дайынды�, жа�а 
технологияларды енгізу ж�не �скери 
процестерді бас�аруды автоматтандыру 
ма�ызды м�нге ие болып отыр�анын 
м�лімдеді. 

– Бізді� �арулы К�штеріміз егемендік 
пен аума�ты� т�тасты�ты, �лтты� м�д-
делерді �ор�ау�а �абілетті болуы керек. 
Осыны� б�рі таяуда�ы онжылды�та 
�скерді дамытуды жоспарлау кезінде 
ескерілуі тиіс, – деп тапсырды Н�рс�лтан 
Назарбаев.

ТЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ ҚАНДАЙ

Мемлекет басшысыны� тапсырмасы 
бойынша елорда �кімдігі б��аралы� 
спортты дамыту�а ж�не о�ан ж�ртты� 
�ызы�ушылы�ын арттыру�а ерекше 
к��іл б�леді. Осылайша, аулалар мен 
�о�амды� ке�істіктерді (саяба�тар, 
г�лзарлар, желекжолдар) салу ж�не 
абаттандыру бойынша ау�ымды ж�-
мыстар жал�асуда.

Бай�о�ыр ауданында (Бейсекбаев 
к�шесі, 21, Абай к�шесі, 101, Т�шенов 
к�шесі, 17/1) аула ке�істіктеріні� ��рылы-
сы �ар�ынды ж�ргізілуде. Сондай-а� 
сол ауданда орналас�ан Алатау ша�ын 
ауданы аулаішілік аума�тармен �орша-
лады. Ша�ын ауданда то�ыз �лкен аула 
абаттандырылады, б�л жа�ын ма�да�ы 
барлы� т�р�ын �йді (Иманов к�шесі, 32, 
32/1, 32/2, 34, 36; Бейсекбаев к�шесі, 1, 
3; Тархан к�шесі, 5, 5/1, 7, 7/1) �амту�а 
м�мкіндік береді.

Жа�а аулаларда спортпен шыны�у 
��ралдары, ойын кешендері, т�рлі 
�ткеншектер, балалар�а арнал�ан т�-
бешіктер ж�не шу естілмейтін орындар 
пайда болады.

¡ткен жылы �ала �кімдігі 76 гек-
тардан астам жерді абаттандырды. Б�л 
– шамамен 150 аула ж�не 60 �о�амды� 
ке�істік (саяба�, г�лзар, желекжол). 
Осылайша елорда хал�ыны� т�рттен 
бір б�лігінде спортпен айналысып, се-
руендеуге арнал�ан орындар ашылды. 

Биыл �алада 120 аула мен 40 �о�ам-
ды� ке�істік салынып, миллионнан аса 
а�аш отыр�ызылады. Сонымен �атар 
ескі нысандар�а ж�ндеу ж�мыстарын 
ж�ргізу жоспарда бар.

Нұр-Сұлтанда медициналық көмек көрсету сапасы жақсарып, медициналық нысандарға 
қолжетімділік артады. Бас қала басшысы Алтай Көлгінов бұл мақсатты қалай жүзеге асыра-
тынын инстаграм парақшасында жазды.

МЕД НАЛЫҚ К МЕК 
СА АСЫ АРТАДЫ

«Біліктілікті арттыру �шін медицина 
�ызметкерлерін шетелге та�ылымдама�а 
жібереміз. Сонымен �атар резидентурада 
д�рігерлерді тегін о�ыту�а гранттар санын 
к�бейттік. Мысалы, тек резидентура�а 
300-ге жуы� грант б�лінді, б�л – жарты 
миллиард те�ге.

Б�л шара д�рігерлерді �ала�а �ажет 
маманды�тар бойынша о�ыту�а м�мкіндік 
береді. Б�л, с�зсіз, медициналы� к�мек 
к�рсету сапасын жа�сарту�а, мамандарды 
тарту�а �сер етеді.

Мемлекет басшысыны� тапсырмасы 
бойынша медициналы� нысандарды� 
�ала т�р�ындары �шін �олжетімділігін 
арттыру бойынша ж�йелі ж�мыс ж�ргізіп 
жатырмыз. Медициналы� нысандарды 
�адамды� �олжетімділікпен �амтамасыз 
ету �шін «�й ма�ында�ы д�рігер» ны-
сандарын ашамыз. ¡ткен жылы 29 «�й 
ма�ында�ы д�рігер» ж�не жа�а т�р�ын 
�й кешендеріні� бірінші �абаттарында 
�леуметтік нысандар ашылады» деді 
А.К�лгінов.

�кімні� с�зінше, медициналы� ме-
кемелерді� саны к�бейіп, �ажетті жаб-
ды�тармен толы�тыру жал�асады. 

«Б�гін бір�атар ауруханалар�а, соны� 
ішінде акушерлік блоктар�а бардым. 
Б�л блоктарда медицина �ызметкерлері 
шала ту�ан н�рестелерді де емдейді. 
�азіргі уа�ытта к�пбейінді стационар-
ларда�ы барлы� акушерлік блоктарды� 

жара�тандырылуы 90 пайыздан астам�а 
�л�айды, сондай-а� жара�тандырылу 
�лесін �л�айтуды жал�астырамыз.

№2 к�пбейінді �алалы� аурухана 
алды��ы �атарлы медициналы� техника 
�ндірушілеріні� заманауи диагности-
калы� ж�не емдеу жабды�тарымен 
жабды�тал�ан. Дегенмен тозы�ы жеткен 
техникалар да бар. Осы жылы �осымша 
компьютерлік томограф (КТ-аппарат) 

ж�не бірінші кезекте медициналы� к�мек 
к�рсету �шін �ажетті жабды�ты �оюды 
жоспарлап отырмыз.

Жа�а медициналы� объектілерді салу 
ж�не �олданыста�ыларын ж�ндеу ж�зеге 
асады. �ала хал�ыны� �сімін ескере 
отырып, медициналы� мекемелерді� 
санын жоспарлы т�рде �л�айту �ажет» 
деп жазды �кім.

«Ashyq» �осымшасында�ы статусты 
�йден шы�пай-а� тексеруге болады.

Алдымен «Ashyq» �осымшасын �ялы 
телефон�а немесе планшетке ж�ктеп 
алуы�ыз керек. �рі �арай тексеру �шін 
интернетке кіре алатын та�ы бір ��рыл�ы 
�ажет болады. Ол ��рыл�ы ар�ылы ashyq.
kz сайтына кіріп, QR кодын смартфо-
ны�ызда�ы Ashyq �осымшасы ар�ылы 

сканерлеу �ажет. Осыдан кейін барып 
тексерушіні� статусы к�рсетіледі.

М�ндай сервис «Ashyq» жобасына 
�атысатын нысандар�а бару �шін �а-
жет. Статус а�паратты� ж�йелермен 
салыстыру негізінде ПТР-зерттеулерді� 
біры��ай интеграциялы� порталы ж�не 
�Р ДСМ COVID-19 ба�ылау орталы�ы 
ар�ылы беріледі.

Б�гінгі к�ні елорда бойынша «Ashyq» 
жобасына �атысатын к�сіпкерлік ны-
сандарында �й карантинін б�з�ан 1954 
келуші аны�талды (ж��тыр�андар, «�ы-
зыл» статусы бар – 875 келуші, жа�ын 
байланыста бол�андар, «сары» м�ртебесі 
бар – 1079 келуші). О�шаулау режимін 
б�з�ан келушілерге �й карантинін са�тау 
ж�нінде т�сіндіру ж�мыстары ж�ргізіледі.

«Ashyq» жобасы бойынша жұмыс басталғаннан бері Нұр-Cұлтан қаласындағы 618 кәсіпкерлік 
нысан тіркелген. 
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ӘЛЕ МЕТ СА АЛЫ  
ӘКІМ ЖА АБЫ

АЛЛО  
АСТАНА АҚШАМЫ

 Нұр-Сұлтан қаласында жастарға арналған тұрғын 
үй бағдарламасы іске қосылады дегенге біраз уақыт 
болды. Құжат тапсыру қашан басталады? Баспаналы 
болу үшін зейнетақы қорында қаражатыңның болуы 
шарт па?

Мониторингтік топтар кәсіпкерлік нысандарға рейд жұ-
мыстарын жалғастыруда. Кеше астана бойынша шектеу 
шараларын сақтамағаны үшін 7 мекеме әкімшілік жауап-
кершілікке тартылды. Соның үшеуі Алматы ауданында 
орналасқан.

?
– �ткен жылы волон-

терлермен, жастар йым-
дарыны
 	кілдерімен кез-
десулерде Elorda Jastary 

ба дарламасыны
 тжырымда-
масын зірледік. Осы жылы 
елорданы
 жас мамандарын 
же
ілдікпен леуметтік несиелен-
діруді
 жа
а тр ын �й ба дар-
ламасын іске �осуды жоспарлап 
отырмыз. Бл ба дарлама а 36 
жас�а дейінгі жастар �атыса 
алады (жбайыны
/зайыбыны
 
жасы ма
ызды емес). Елордалы� 
тіркелім кем дегенде бір жыл 
болуы керек жне ба дарлама 
�міткеріні
 жеке баспанасы бол-

мауы керек. Ресми жмыс 	тілі 
1 жылдан кем болмауы шарт. 
Осылайша атал ан тр ын �й 
ба дарламасына �атысушы 
тр ын �й сатып алу а 13 млн 
те
геге дейін �арыз ала алады 
(жылды� 5% же
ілдікпен). Са-
тып алынатын тр ын �йді
 
�ны шектеусіз. Сонымен �атар 
осы жылы Елбасыны
 бастама-
сымен �ол а алын ан «Жмыс 
істейтін жастар а арнал ан 
жал а берілетін тр ын �й» 
ба дарламасы да жал асады. 
Осы ба дарлама аясында жыл 
со
ына дейін та ы 1 мы
нан 
астам жастар баспаналы болады.

М�ндай жаза�а �арамастан 
біраз мекемелер ж�ртшылы��а 
�ауіп т�ндіріп, карантин шарала-
рын б�зуды �лі де жал�астырып 
келеді. Алматы ауданында бір 
к�нде �ш мекемені� шектеу 
шараларына �арамай та��а 
дейін дейін ж�мыс істегені 
белгілі болды. Олар: «Что будет 
дальше?» бары, «Избушка» мон-
шасы, «Alanya» клубы. Жинал�ан 
материалдар тиісті шаралар 

�абылдау �шін санитарлы�- 
эпидемиологиялы� ба�ылау 
бас�армасына жолданды.

�алада�ы эпидемиология-
лы� жа�дай �лі де т�ра�сыз. 
Сонды�тан елорда т�р�ында-
ры мен �она�тары, сондай-а� 
к�сіпкерлік нысандар корона-
вирусты� таралуын болдырмас 
�шін санитарлы� талаптарды, 
шектеу шараларын �ата� са�та-
уы керек.

АСТАНА 
А ДАНЫ

О�ырман сауалына Н�р-С�л-
тан �алалы� Т�тенше жа�дай-
лар департаменті басшысы-
ны� орынбасары Есен Байыров 
жауап берді.

– Елордада халы� су�а т�сетін 
23 орынны� 3-еуінде �ана шо-
мылу�а ресми р��сат берілген. 
Олар: «Орталы� жа�ажай», «Три 
пескаря» ж�не «Астаналы� аула» 
демалыс айма�тары. �ал�ан 20 
орында су�а шомылу�а тыйым 

салын�ан. Статистика бойынша, 
�азіргі уа�ытта судан �аза бо-
луды� 80 пайызы азаматтарды� 
мас к�йде шомылуына байланыс-
ты, сондай-а� жабды�талма�ан 
ж�не тыйым салын�ан орындар-
да шомылу салдарынан болып 
отыр. К�н ысыса, жа�ажайларда 
демалушыларды� саны мы�нан 
асып кетеді. Сонды�тан �рбір 
азамат ж�не ата-ана суда�ы 
�ауіпсіздік ережелерін орын-
дауы тиіс. 

Үсен ОРТАЕВ, елорда тұрғыны:

 Бас ша арда күн ысығалы Есіл жағалауында серуен 
құратындардың қарасы көбейді. Олардың басым бөлігі де 

 балалар, қауіпсіздік ережелерін ескере бермейді. Мұны 
қадағалап жатқан біреу бар ма? Жалпы қалада қандай 
орындарда шомылуға рұқсат етілген? 

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

Ресми т�рде туристік маусым ашылды. Біра� 
жа�а т�ртіпке сай саяхатшылар �уежайда 
ПТР-тест тапсыруы тиіс немесе коронавирус�а 
�арсы вакцина салдыр�аны жайлы т�л��жатын 
к�рсетуі керек. ¢кімет шетелдік туристер ко-
ронавирус індетінен �атты зардап шеккен ел 
экономикасын �алпына келтіруге к�мектеседі 
деген �мітте. Мысалы, Крит аралына ал�аш�ы 
4-5 к�нні� ішінде 10 мы��а жуы� турист келеді 
деп болжанып отыр.

Бельгиялы�тар бірінші вакцинаны ал�андар 
саны жа�ынан алды��ы �атарда т�р.  

¦лтты� денсаулы� са�тау институтыны� 
м�ліметі бойынша, ересектерді� 34 пайызынан 
астамы вакцинаны� бірінші дозасын, ал 12 
пайызы екеуін де салдыр�ан. �а�тар айында 
�арттар �йіні� �ызметкерлері, �ызмет алушы-
лар мен д�рігерлер вакцина салдырды. Наурыз 
айында 65 жастан ас�ан азаматтар, с�уірде 
созылмалы ауруы бар т�р�ындар ал�ан. Ендігі 
кезек – жастарда. Кешеден бері елде шектеу-
лер алына бастады, мейрамханалар ашылып, 
д�кендер мен мектептер ж�мыс істеуде.

А НЫ БР ССЕЛ

АВТОБ СТА БЕТ ЕРДЕ 
ТАҒАСЫЗ БА

ҢІР МІРІ

©ткен жылды� �араша айын-
да �Р Премьер-министрі Ас�ар 
Маминні� 2025 жыл�а дейін 
ел аума�ында 6 �о�ыс ��деу 
зауытын салу туралы тапсыр-
масы аясында �аза�станды� 
делегация Греция�а сапарлады. 
Онда «SABO S.A» атты компа-
нияны� бас�арушы директоры 
Димитрис Килиариспен келіс-
с�здер ж�ргізілген. Сапар �о-

рытындысы бойынша тараптар 
Семей, ©скемен ж�не А�т�бе 
�алаларында�ы �о�ыс ��деу 
зауыттары �шін �атты т�рмыс-
ты� �алды�тарды с�рыптау 
ж�не �айта ��деу бойынша 
автоматтандырыл�ан желілерді 
сатып алу туралы келісімге 
�ол �ойды. К�сіпорын тамыз 
айында шыны �абылдайтын 10 
�абылдау пунктін іске �осады.

Семейде қоқыс өңдейтін зауыт салынады. Қазір құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде. Кәсіпорынды 2  тамызда іске қосу 
жоспарланған.

ЖАС САРБАЗДЫҢ СЕНІМДІ ДОСЫ
Астанада үй жануарларын қорғау мақсатында « ас сарбаз» жасөспірім-
дер әскери-патриоттық қозғалысы Республикалық қоғамдық бір-
лестігі ҚР ҚК лттық әскери-патриоттық орталығының қолдауымен 
«Сенімді дос» акциясын бастады.

Елордада жыл басынан бері қоғамдық көлікте маска тақпаған 
 мыңнан аса адам анықталды. 

«Со��ы уа�ытта елімізде �й жануарларына 
�атысты м�селелер ке�інен к�теріліп ж�р. 
Ит-мысы�тарды азаптап �лтіру деректері де 
жиі кездеседі. Б�гін 73 ит пен 180 мысы�ты 
�ам�орлы�ына ал�ан «Я живой» орталы�ына 
барды�. Олар демеушілерді� ж�не �кімдікті� 
�олдауымен ж�мыс істеп отыр. �араусыз 
�ал�ан жануарларды� адамдар�а зиян кел-
тірмейтініне де кепілдік жо�. Біз осы акция 
ар�ылы �й жануарларына к�рсетіліп жат�ан 

зорлы�-зомбылы��а �арсылы�ымызды жет-
кізгіміз келеді. Игі істі �ала т�р�ындары да 
�олдайды деген сенімдемін» деді «Жас сарбаз» 
жас�спірімдер �скери-патриотты� �оз�алысы 
Н�р-С�лтан �алалы� филиалыны� т�ра�асы 
Асхат Налшыбек. 

Іс-шара барысында «Жас сарбаз» �оз�а-
лысыны� т�рбиеленушілері жануарлармен 
серуендеп, оларды тама�тандырып, жатын 
орнын тазалап берді.

�алалы� Бас мемлекеттік санитарлы� 
д�рігерді� �аулысына с�йкес �о�амды� 
к�лікте бетперде та�у міндеттеледі. 
Т�ртіпті орындаудан бас тарт�андар�а 
айыпп�л �арастырыл�ан. 

К�ліктік ба�ылау департаментіні� 
�ызметкерлері жолаушыларды� автобус-
тарда бетперде та�уын к�нделікті тексе-

реді. ©кінішке �арай , бетперде та�удан 
бас тартатын жолаушылар да кездеседі 
екен. Жыл басынан бері к�ліктік ба�ы-
лау департаментіні� �ызметкерлері бас 
санитарлы� д�рігерді� �аулысын б�з�ан 
5 мы�нан аса жолаушыны аны�тады. 
Оны� 1665-і автобустан сол мезетте 
т�сірілген. 

ҚАЛДЫҚТЫ ТА СЫРЫ  Б ЛЕТ АЛ
�олдауымен іске асырылып отыр. «Жас 
¦лан» біры��ай балалар мен жас�спірім-
дер �йымы» республикалы� �о�амды� 
бірлестігіні� ат�арушы директоры А�н�р 
Т�рдалиева жобаны� негізгі ма�саты – жас 
�рпа��а экосаналы �мірді насихаттау, эко-
логиялы� т�рбие беру, �о�ысты с�рыптау 
бойынша �ызы�ты а�параттарды т�сіндіру 
екенін айтады.

«Б�гінгі іс-шара Азаматты� бастама-
ларды �олдау орталы�ы мен А�парат ж�не 
�о�амды� даму министрлігіні� �олдауы 
ар�асында жасалып жатыр. «©ндірушілерді� 
ке�ейтілген міндеттемелері» операторы 
серіктес ретінде к�мек к�рсетуде. Грант-
ты� �аржыландыру ар�ылы іске асырып 
отырмыз. Театрды� т�ра�ты �имараты жо�. 
Сахнасы к�шпелі деуге болады. «Гринэйк-
терді� басынан кешкендері» дейтін бес кітап 
екі тілде шы�арыл�ан болатын. Экология, 
�о�ысты с�рыптау та�ырыбына арнал�ан 
ертегілер жина�ы б�л. Театр �ойылымда-
ры сол ертегілерді� сюжетіне ��рылады» 
дейді жоба жетекшісі. Оны� айтуынша, 
келешекте театрды� с�йемелдеуімен 
мектептер арасында экология та�ырыбын 
�амты�ан сюжеттер мен спектакльдерді� 
бай�ауы �йымдастырылады.

Жобаны �йымдастыршы ¦лтты� Дельфий 
комитетіні� директоры ��ралай Т�спеко-
ва ал�аш�ы �ойылым�а № 83 мектепті� 
о�ушылары �атыс�анын жеткізді. «Алда�ы 
уа�ытта экспром-театр форматында ж�мыс 
істеуді жоспарлап отырмыз. Я�ни, �зге 
мектептерді� де о�ушылары келіп, екі-�ш 
са�ат ішінде спектакльдерге �атысады. Сол 
ар�ылы балаларды� экологиялы� білімін 
арттырма�шымыз. Б�гін �ойылымнан 
кейін балалар�а арнал�ан шеберлік са�аты 
�теді. Пластикалы� б�телкелерден г�л 
��мыраларын, �зге де к�рнекі заттарды 
жасауды �йретеміз. Г�л егу ж�не оны к�ту-
ді� ��пия ларын да �йреніп шы�ады» деді 
¦лтты� Дельфи комитетіні� директоры.

Нұр-Сұлтанда Қазақстандағы тұңғыш кологиялық театр ашылды. 
Ай соңына дейін жаңа театр кологиялық ертегіге негізделген екі 
спектакл  ұсынады.

Н  НҰРАЛЫҚЫЗЫ

naima.kz.2012@bk.ru

«EcoQolday» балалар театрыны� ашылуына 
Экология, геология ж�не таби�и ресурстар 
министрлігіні�, Н�р-С�лтан �аласы білім 
бас�армасыны� �кілдері, «©ндірушілерді� 
ке�ейтілген міндеттемелері» операторы, 
экобелсенділер мен ата-аналар �атысты. 

Спектакльді к�руге немесе актерлік 
шеберлік курстарына �атысу�а билет сатып 

алуды� жолы о�ай. Ол �шін макулатура, 
пластик ж�не шыны �алды�тарын с�рыптап, 
�айта ��деу орындарына тапсыру керек. 
Сондай-а� инклюзивті білім беруді дамыту 
аясында театр жанынан «Эко-шеберхана» 
�леуметтік жобасы іске �осылып отыр. 
Б�л жоба аясында жас �рпа�ты� бойына 
т�рмыс ты� �алды�тарды с�рыптап т�гу 
м�дениетін сі�іру к�зделген.

«EcoQolday» жобасы ©КМ операторы-
ны� бастамасымен Н�р-С�лтан �аласы 
�кімдігіні�, «Жас ¦лан» Р�Б, «Адал Ниет» 
�оры ж�не «Clean City NC» компаниясыны� 

(Со�ы. Басы 1-бетте)

�азір Алматы ауданында�ы Абылай 
хан, Á.М�стафин, Ш.��дайберді�лы, 
 Р.�ош�арбаев да��ылдарында (�зынды�ы 
– 4,5 км) ж�мыстар басталды.

Одан �рі ��рылыс ж�мыстары мына 
учаскелерде жал�асады: №2 –  Б.Момыш�лы 
да��ылы, �ош�арбаев к�шесі, Айнак�л 
к�шесі; №3 – А.Байт�рсынов к�шесі, �ал-
дая�ов к�шесі, Т�уелсіздік да��ылы; №4 
– Пушкин, Амман, А.То�панов, �ажым��ан, 
�.С�тпаев к�шелері, Ж�мабаев да��ылы.

2022 жыл�а арнал�ан 2-кезе�де �зын-
ды�ы 35,908 км веложол ж�не велосипед 
�оятын 18 орын (Bike Вело) �арастырыл�ан.

2023 жыл�ы 3-кезе�де �зынды�ы 
39,4 км веложол ж�не велосипед �о-

ю�а арнал�ан 11 орын (Bike Вело) салу 
к�зделген.

Велосипед жолдарыны� бойында 
велосипедтерге арнал�ан т�ра�тар жоба-
лан�ан. Êрбір 100 метрден кейін велоси-
педшілерге арнал�ан �и�аш орнатыл�ан 
�о�ыс ж�шігі �ойылады.

Веложол бойында орынды�тар, вело-
сипедшілерге арнал�ан 8 орынды� т�ра� 
ж�не �о�ыс ж�шігі к�зделген. Сондай-а� 
«Астана Bike» вело-sharing ж�йесін жал�а 
беру орындары да �ойылады.

Сонымен �атар кейбір т�старда ве-
лосипедшіні� �ауіпсіздігін �амтамасыз 
ететін �оршаулар салынады. Велосипед 
инфра��рылымында жол белгілері, та�ан-
дар, та�балар ж�не дабыл ба�аналары 
орнатылады.

123 ШАҚЫРЫМ ВЕЛОЖОЛ 
САЛЫНАДЫ

Бас қалада 1-  жылдарға арналған 
леуметтік әріптестік туралы қалалық 

келісімге қол қойылды. 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
НЫҒА ДЫ

�алалы� келісім �аза�стан Республикасыны� 
¢кіметі, ж�мыскерлерді� республикалы� бірлестіктері 
мен ж�мыс берушілерді� республикалы� бірлестіктері 
арасында�ы 2021-2023 жылдар�а арнал�ан Бас келісімні� 
басты ережелеріне негізделген.

��жат�а �кім орынбасары Н�рлан Солтамбеков, 
К�сіпода�тар орталы�ыны� т�ра�асы Т�леген К�н�ділов 
ж�не Н�р-С�лтан �аласында�ы �Р ж�мыс берушілер 
(к�сіпкерлер) ¦лтты� конфедерациясыны� �кілі Нелли 
Твердовская �ол �ойды. Тараптар ж�мыскерлерді� �мір 
с�ру сапасын жа�сарту, е�бек ���ы�тарын толы��анды 
іске асыру �шін жа�дайлар жасау, сондай-а� �жымды� 
е�бек даулары мен жанжалдарын реттеу, оларды ше-
шуді� �олданыста�ы т�ртібін жетілдіру, сондай-а� �ала 
�йымдарында �леуметтік-е�бек �атынастарын �жым-
ды�-шартты� реттеу т�жірибесін дамыту саласында 
к�ш-жігерді біріктіруге ниет білдіреді.

Сонымен �атар �алалы� келісімге ал�аш рет �аланы� 
к�сіпорындары мен �йымдарында е�бек �ауіпсіздігі 
ж�не е�бекті �ор�ау ж�ніндегі �ндірістік ке�естер ��ру; 
�ндірістік ке�есті� м�шелері, оны� ішінде �йымдарда 
е�бекті �ор�ау ж�ніндегі техникалы� инспекторлар 
�шін �ауіпсіздік ж�не е�бекті �ор�ау бойынша о�ытуды 
�йымдастыру енгізілді. Жа�а ережелеріні� ішінде �леу-
меттік �ріптестер �жымды� шарттар�а немесе ж�мыс 
берушілерді� актілеріне инфляцияны ескере отырып, 
�ызметкерлерді� жала�ысын жыл сайын�ы индекстеу 
нормаларын �осу бойынша бірлескен �адамдар жасау 
�арастырыл�ан.
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4 ҚАЛА МЕН САЛА

 Халы� арасында е� к�п с�ра-
ныс�а ие �ызмет т
рі – зейнета�ы 
жина�тары туралы а�парат алу. 
Президентті� 2021 жылды� ба-
сында зейнета�ы жина�ыны� бір 
б�лігін нысаналы ма�саттар�а 
пайдалану�а м
мкіндік жасау 
туралы тапсырмасынан кейін 
�ызметті� осы т
ріне деген 
с�раныс тіптен арта т
сті. 

 Салымшыларды� осындай 
�ажеттілігін ескерген БЖЗ� 
мамандары электронды� сер-
висті барынша дамытып, кор-
поративтік сайтта�ы, мобильді 
�осымша мен т
рлі �леуметтік 
желілердегі �ызмет т
рлерін 
к�бейтіп, �арапайым халы��а 
�олжетімді �рі о�тайлы етуде. 
БЖЗ�-ны� www.enpf.kz корпо-
ративтік сайты �аза�, орыс ж�не 
а�ылшын тілдерінде ж
ргізіледі. 
М�нда оннан астам электрон-
ды�, соны� ішінде жа�адан 
іске �осыл�ан �ызметтер де бар. 
Мысалы, ма�сатты пайдалану 

шін �олжетімді зейнета�ы 
жина�тарыны� сомасы ж�не зей-

СА АЛЫ ҚЫЗМЕТ  САЛЫМШЫҒА ҚҰРМЕТ
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басты міндеттерінің бірі 

 салымшыларына сапалы қызмет көрсетіп, жеке зейнетақы шотта-
рындағы қаржының жай-күйі туралы дер кезінде толық ақпарат беру. 
Қазіргі те никалық үдерістер қарыштап жылжып, түрлі лектрондық 
мүмкіндіктер дамып жатқан кезде Қор да өз салымшыларына түрлі 
қызмет түрлерін ұсынып, уақытты неғұрлым үнемді пайдалануға 
барынша жағдай жасауда. Сөзіміз дәйекті болу үшін, Қордың са-
лымшыларға ұсынып отырған лектрондық қызметтеріне біртіндеп 
тоқталып, тағы да бір шолу жасап өтейік. 

нета�ы жина�тарыны� жай-к
йі 
туралы деректер, инвестициялы� 
портфельді бас�аратын компа-
ниялар�а жина�тарды аудару 
м
мкіндігі туралы а�паратты 
ілезде алу�а болады. 

 Елдегі эпидемиологиялы� 
жа�дай мен шектеу шараларына 
�арамастан, БЖЗ� салымшылар�а 
�ажетті �ызметтерді к�рсетуін 
бір с�тке де то�тат�ан емес: 
enpf.kz. сайтында�ы жеке каби-
нетке тіркелу ар�ылы бір�атар 
�ызметтерді алу�а, зейнета�ы 
активтері бойынша а�ымда�ы 
к�рсеткіштерді ба�ылау�а, 
шарттарды� деректемелерін 
толы�тыру�а ж�не т.б. к�птеген 
операцияларды ж
зеге асыру�а 
болады. Сіз б�л сервисті элек-
тронды� цифрлы� �олта�ба 
немесе ЖСН мен парольді енгізу 
ар�ылы пайдалана аласыз. Жеке 
кабинетте, сондай-а� жеке зей-
нета�ы шотыны� бар екендігі 
туралы аны�тама алу�а, мерзімсіз 
уа�ыт�а 1 немесе 2 топта�ы 
м
гедектікті� белгіленуіне бай-

ланысты зейнета�ы т�лемдерін 
та�айындау туралы �тініш беруге, 
�оныс аудару�а, т�лемге ж�не 
та�ы бас�а себептер бойынша 
берілген �тінішті� орындалу 
д�режесін �ада�алау�а болады. 
Салымшылар к�п �олданатын е� 
танымал онлайн-�ызметтерді� 
бірі – жеке зейнета�ы шотынан 

зінді-к�шірме алу. �ор к�рсететін 
�ызметтерді� к�пшілігін элек-
тронды� цифрлы� �олта�баны 
(ЭЦ�) не бір реттік парольді 
пайдалана отырып, www.egov.
kz электронды� 
кімет сайтынан 
да алу�а м
мкіндік бар. ЭЦ�-ны 
электронды� 
кімет порталынан 
онлайн пішімде алу�а болады.

 Біры��ай жина�таушы зей-
нета�ы �орыны� корпоративтік 
сайты да 
немі жа�артылып, 
жетілдіріліп отырады. Жа�а 
�ызмет т
рлері де іске �осылу-
да. Соларды� бірі – зейнета�ы 
т�лемдерін та�айындау тура-
лы �ашы�тан беруге болатын 
�тініштерді� т
рлерін к�бейту. 
Б�л �ызметті енді БЖЗ�-да ерікті 

зейнета�ы жарналары есебінен 
зейнета�ы жина�тары бар 50 
жас�а тол�ан ж�не м
гедектігі 
бар т�л�алар да пайдалана алады. 
Атал�ан �ызмет т
ріне �тініш 
беру 
шін �олданыста�ы ЭЦ�-
ны�, жеке басты ку�ландыратын 
��жатты�, �лтты� валютамызда 
ашыл�ан банк шотыны� болуы 
�ажет. ЭЦ�-ны пайдалана оты-
рып, Жеке кабинетте авторлану 
керек, содан кейін «�ызметтер» 
б�ліміндегі «Зейнета�ы т�лем-
дерін та�айындау туралы �тініш 
беру» �ызметін та�дап, тиісті 
��жаттарды толтыру ж�не ЭЦ�-
мен �ол �ою �ажет. БЖЗ�-�а 
берілген �тінішті� ��делу м�рте-
бесін сайтта�ы жеке кабинетті� 
«�ызметтер» б�ліміндегі «Мені� 
т�лемдер/аударымдар туралы 
�тініштерім» �ызметі ар�ылы 
о�ай �ада�алау�а болады.

 Айта кететін та�ы бір жайт, 
а�ымда�ы жылды� 1 мамырынан 
бастап ерікті зейнета�ы жар-
наларын есепке алу 
шін жеке 
зейнета�ы шоттары БЖЗ�-�а 
келіп т
скен ал�аш�ы ерікті 
зейнета�ы жарнасы негізінде 
�тініш бермей-а� ашылады. 

 �ор сайтында�ы Болжалды 
зейнета�ы калькуляторы да 
– салымшылар 
шін таптыр-
мас к�мекші. Б�л ар�ылы �р 
адам �зіні� болаша� зейне-
та�ысыны� м�лшерін есептей 
алады. Болжалды зейнета�ы 
калькуляторы �аза�станны� 
к�пде�гейлі зейнета�ы ж
йесі 
ше�беріндегі зейнета�ыны� 
барлы� ��рамдауыштарын �амти-
ды, олар: мемлекеттік базалы� 

зейнета�ы ж�не жасына байла-
нысты (немесе орта�) зейнета�ы, 
сондай-а� міндетті зейнета�ы 
жарналары, міндетті к�сіптік 
зейнета�ы жарналары ж�не ерікті 
зейнета�ы жарналары есебінен 
�алыптастырыл�ан зейнета�ы. 
Зейнета�ы калькуляторы ар�ылы 
болаша� зейнета�ы�ызды есептеу 
о�ай ж�не �те же�іл. Ол 
шін 
«Болжамды калькуляторда�ы» 
ту�ан к
ні, жынысы, е�бек �тілі, 
жина� сомасы ж�не т.б. барлы� 
�ажетті �рістерді толтыру керек. 
Егер сіз enpf.kz сайтында�ы жеке 
кабинетте тіркелген болса�ыз, 
калькуляторда�ы �рістер авто-
матты т
рде толтырылады ж�не 
болаша� зейнета�ыны есептеу 
сауса�ты� екі-
ш �имылымен-а� 
ж
зеге асырылады.

 БЖЗ�-дан берілетін болаша� 
т�лемдерді есептеу н�тижесі 
ш 
сценарийде беріледі: пессимистік, 
шынайы ж�не оптимистік. Бар-
лы� 
ш н�с�ада кірістілікті� 
болжамды де�гейі ескеріледі. 
Б�л ретте барлы� болжамды 
н�тижелер на�ты ��нды� м�н-
де (болжам жасалып отыр�ан 
тиісті кезе�ні� инфляциясы 
шегеріліп) �сынылады. Сонымен 
�атар, зейнета�ы калькуляторы 
сізді� зейнетке шы�у жасы�ыз 
бен к
ні�ізді де к�рсетіп береді. 

 Сонымен �атар, Жеке каби-
неттегі «Болжалды зейнета�ы 
калькуляторында» жеткіліктілік 
шегінен асатын ж�не т�р�ын 

й жа�дайларын жа�сарту мен 
емделуге арнал�ан біржол�ы 
зейнета�ы т�лемдері т
рінде 
алу�а болатын сома туралы 

а�парат та беріледі. Б�л ретте сіз 
зейнета�ы жина�ы�ызды� бір 
б�лігін ма�сатты �ажеттіліктерге 
ал�ан кездегі �зі�ізді� болаша� 
ай сайын�ы зейнета�ы т�лем-
дері�ізді� сомасын к�ре аласыз. 
Есептеу кезінде са�тандыру 
�йымымен зейнета�ы аннуи-
теті шартын жасасу ж�не �мір 
бой�ы зейнета�ы т�лемдерін 
алу м
мкіндігі туралы хабар-
ламасы бар �ал�ымалы терезе 
пайда болуы м
мкін. М�нда да 
са�тандыру �йымынан берілетін 
аннуитеттік т�лемні� болжам-
ды м�лшері к�рсетіледі, оны 
сіз БЖЗ�-дан кесте бойынша 
болаша�та берілетін т�лемдер 
м�лшерімен салыстырып, �зі�із 

шін �ажетті �орытынды жасай 
аласыз. 

 БЖЗ�-ны� электронды� 
�ызметтеріні� ішіндегі ауыз тол-
тырып айту�а болатын та�ы бір 
т
рі – Android ж�не IOS ба�дарла-
малары �олданылатын кез келген 
смартфон�а немесе планшетке 
тегін ж
ктеуге болатын ENPF мо-
бильді �осымшасы. Авторландыру 

шін логин мен пароль пайдала-
нылады, мобильді �осымшаны� 
к�мегімен сіз �ор сайтында�ы 
жеке кабинетке кіресіз. М�нда 
барлы� а�парат �аза� ж�не орыс 
тілдерінде �сыныл�ан.

 ·ялы телефон ��рыл�ысы 
�мірімізді� ма�ызды б�лшегіне 
айнал�ан �азіргі заманда, ENPF 
мобильді �осымшасыны� тигізер 
пайдасы к�п екені айтпаса да 
т
сінікті. Ол ар�ылы жеке зей-
нета�ы шотыны� бар екендігі 
туралы аны�тама, ЖЗШ-дан 
зінді 

к�шірме алу�а, �зі�ізді мазала�ан 
м�селе бойынша сауал жолдап, 
Мобильді ке�сені� шы�уына, кері 
�о�ырау�а тапсырыс беруге, �з 
деректемелері�ізге �згерістер 
ж�не (немесе) толы�тырулар 
енгізуге, зейнета�ы кальку-
ляторыны� к�мегімен бола-
ша� зейнета�ыны� болжамды 
м�лшерін есептеуге болады. 
Сондай-а� мобильді �осымша 
шотты� жай-к
йін ба�ылау�а, 
зейнета�ы ж
йесіндегі барлы� 
�згерістер туралы білуге, БЖЗ�-
ны� жа�ын жердегі ке�сесіні� 
орналас�ан жерін к�руге, тіпті 
байланыс орталы�ына �о�ырау 
шалу�а м
мкіндік береді. М�нда 
да сайтта�ы сия�ты жа�а �ыз-
меттер іске �осыл�ан. БЖЗ�-
ны� �рбір салымшысы енді 
мобильді �осымша ар�ылы 
жеке зейнета�ы шотында�ы 
зейнета�ы жина�тарыны� бір 
б�лігін т�р�ын 
йді жа�сарту 
немесе емделуге пайдалану, 
сондай-а� инвестициялы� порт-
фельді бас�арушы компаниялар�а 
аудару 
шін жеткілікті екендігі 
туралы біле алады. 

 Біры��ай жина�таушы зей-
нета�ы �орыны� т
рлі �леуметтік 
желілердегі («Одноклассни-
ки», «Facebook», «В контакте», 
«Twitter» ж�не «Instagram») 
ресми пара�шалары да толассыз 
ж�мыс жасауда. �ор пара�ша-
сына жолдан�ан �рбір с�раныс 
мамандар тарапынан тыс �алмай, 
тияна�ты т
рде �аралып, тиісті 
жауабын алып отырады. 

 Айдан БЕКН�Р 

(Со�ы. Басы 1-бетте)
2019 жылды� басында Дрез-

ден техникалы� университетіні� 
�алды�тарды ж�не �осал�ы 
экономиканы бас�ару институты 
�лем �ауымдасты�ына неміс 
технологиясы негізінде �алды� 
суларды бас�аруды� «Teresa» 
жобасын таныстырды. Б�л жоба 
Назарбаев Университетіні� 
�алымдарын �ызы�тырды. 
Осы о�у орны �алымдары б�л 
жобаны «Астана innovation» 
акционерлік �о�амына таны-
стырды. Серіктестік �з кезегінде 
Н�р-С�лтан �аласы м�слихаты 
депутаттарыны� тал�ылауына 
шы�арды.  

«Астана innovation» А� 
бас�арма т�ра�асыны� орынба-
сары Асылбек Асанны� айтуын-
ша, «Teresa» жобасы �аланы� су 
ресурстарын бас�аруды к�здейді. 
Ол «Smart Astana» жобасымен 
байланыста ж
ргізіледі. Атап 
айт�анда, �алды� суларды �а-
ланы� жасыл желегін суару�а 
пайдалану жоспарланып отыр. 

– Б�л жобаны Н�р-С�лтаны 
�аласыны� �кімдігіне таны-
стырды�. ШаÄар басшылы�ы 
м�ны ма��лдап, Дрезден тех-
никалы� университетіне хат 
жіберді. Назарбаев Университеті 
�анат�а�ты жобаны ж
зеге 
асыру�а �зіні� кампусыны� 
алдында полигон�а жер берді. 
О�ан осы о�у орны о�ытушы-
лары мен студенттері �атысып 
жатыр. Біз �з тарапымыздан 
тиісті сына�ты су �атты басатын 
айма�тарда �ткізуді �сынды�. 
Тиісті а�паратты іKomek �ы-
зметінен алды�. Назарбаев 
Университетіні� сарапшылары 
мен бізді� мамандар Сарыар�а 
ауданында�ы бір айма�ты та�да-
ды. Сына� �орытындысына 
�арай шешім �абылданады. 
Тиісті ж�мыстарды �ткізуге 
�орша�ан ортаны �ор�ау ж�не 
таби�атты пайдалану, Отын- 
энергетикалы� кешені ж�не 
коммуналды� шаруашылы�, 
��рылыс бас�армалары, Са-
рыар�а ж�не Есіл аудандарыны� 
�кімдіктері де тартылуы керек, 
– деді Асылбек Асан. 

�орша�ан ортаны �ор�ау 
ж�не таби�атты пайдалану 
бас�армасы – �аланы к�гал-
дандыру ж�мыстарыны� негізгі 
�кімшісі. Отын-энергетикалы� 

ҚАЛДЫҚ С ЛАР 
КӘДЕГЕ ЖАРАЙ МА  
А  ҚАЛЖАНОВ

amangali.kalzhan@mail.ru кешені ж�не коммуналды� 
шаруашылы� бас�армасы, 
оны� еншілес «Elorda Eco 
Systems» к�сіпорны н�сер су-
лары к�різдеріне жауап береді. 
��рылыс бас�армасы кез келген 
��рылыс�а жауапты болса, Са-
рыар�а ж�не Есіл аудандарында 
�алды� сулар полигондарын 
орналастыру жоспарланып отыр. 
Баяндамашыны� пікірінше, 
сол себептен осы мемлекеттік 
органдар аталмыш ж�мыстан 
тыс �алмауы керек.    

Бір атап �терлігі, 2020 жылы 
іKomek-ке тас�ын сулары мен 

йлерді су басу�а �атысты 8333 
�тініш т
скен. Соны� ішінде 
наурыз, с�уір айлары мен ма-
усымда ша�ымдар к�п бол�ан. 
К�ктем айларында проблема 
�ар еруіне, ал жазда н�серлерге 
байланысты туында�ан. 

Асылбек Асан тас�ын сулар 
мен н�сер сулары а�ынына 
мониторинг жасау�а м
мкіндік 
беретін цифрлы картаны �зірлеу 
керектігін жеткізді. Аталмыш 
карта онлайн режимде ж�-
мыс істейді. Б��ан �оса, жасыл 
айма�тарды ��ру жоспарын 
�зірлеп, �алды� суларды бас�а-
румен айналысатын кадрларды 
даярлау �ажет. Тиісті мамандар 
Назарбаев Университетіні� 
кампусында о�ытылма�.

Дрезден техникалы� универ-
ситетіні� �кілі Н�рлан Ондасты� 
айтуынша, елорда хал�ыны� 
саны жылдан жыл�а арту 
стінде. 
Сонды�тан су�а деген с�раныс 
да жо�арылап жатыр. «Teresa» 
жобасын енгізуді� ма�ызы, 
біріншіден осында. Екінші-
ден, б�л жоба �аланы� су басу 
проблемасын шешуге ба�ыт-
тал�ан. Ìшіншіден, «а�ылды» 
технологияны �олдана отырып, 
су ресурстарын бас�ару 
шін 
тиімді. Т�ртіншіден, климатты� 
�згеруі су �ауіпсіздігіне кері �сер 
етуі м
мкін. «Teresa» жобасы 
соны� алдын алады. Жобаны 
ж
зеге асыру бірнеше кезе�ге 
б�лінген. Оны 2021 жылдан 
2024 жыл�а дейін іске асыру 
жоспарланып отыр. 

– Ал�аш�ы кезе�де Талдык�л 
аума�ында, Назарбаев Универ-
ситеті кампусы ма�айында 
жерасты сулары а�ынына талдау 
жасалады. Екінші кезе�де �ала 
ішінде сына� ж
ргізіледі. Ìшінші 
кезе�де �аланы т�тас �амту 
к�зделіп отыр. Б�л жоба 3,5 
миллион т�р�ыны бар Берлин 
�аласында, Австралияда�ы 
Аделаида саяба�ында табысты 

ж
зеге асырылып жатыр, – деді 
Н.Ондас. 

Оны� айтуынша, «Teresa» 
жобасын іске асыру н�сер сулары 
к�різдерін салудан �лде�айда 
арзан т
седі. Жобаны Германия 
жа�ы �аржыландырып отыр. 
Елордада тек сараптамалар 
ж
ргізіп, тиісті м�ліметтер ба-
засын ��ру керек. Соны� ішінде 
климат жа�дайына �атысты 
м�лімет керек. 

– Б
кіл Еуропа суды� 70 
пайызын ��деуге к�шті. Душ�а 
т
скенде де, к�різ суын да ��-
дейді. Онда к�ліктер мен к�-
шелерді жуу�а техникалы� су 
пайдаланылады. Ал елорданы 
сумен жал�ыз �ана Вячеслав 
су �оймасы �амтамасыз етеді. 
«С�тбаев» каналынан келетін 
екі су арнасы бар. �азір 
шінші 
арнаны салу туралы м�селе 
туындап отыр. Егер оны сал-
маса�, су тапшылы�ы про-
блемасы туындайды. Себебі 
�алада �аншама т�р�ын 
й 
салынып жатыр. �азірді� �зін-
де Абылайхан да��ылында, 
ескі бес �абатты 
йлер бар 
к�шелерде осындай проблема 
бар. Су бесінші �абат�а дейін 
к�терілмейді. К�галдандыру�а 
екі сор�ы стансасыны� суы �ана 
�олданылады. Б�л стансада тех-
никалы� су пайдаланылады деп 
айтылады. Біра� б�л – жал�ан, 
сол аума�тарда техникалы� 
су жо�. �азір тиісті шаралар-
ды �ол�а алмаса� болмайды. 
Дрезден университеті жа�сы, 
керек жобаны �сынып отыр. 
Біра� б�л жоба жа�ын бес-он 
жылда ж
зеге асырылма�. Бізге 
а�ымда�ы жа�дайды шешу 
керек. Б�л 
шін мемлекеттік 
органдар жа�ашыл жобалар-
мен айналысуы �ажет. Алайда 
ондай ��лшынысты бай�амай 
отырмын. Б�рі ескі со�па�пен 
ж
ргісі келеді. «Комфорт ай-
ма�ына» кіріп алып, содан 
шы�пайды. Ñр жоба�а белгілі 
бір бас�арманы бекіту керек. 
Сол бас�арма басшылары б�л 
жоба�а басымен жауап беруі 
тиіс. М�селен, «Teresa» жоба-
сына Сарыар�а ауданыны� 
�кімдігін жауапты етіп �ойды� 
делік. Аудан �кімі жобаны іске 
асырудан �ашпайды. Осылай 
жауаптыларды бекітіп �ойса�, 
жоба ал�а жылжиды, – деп 
т
йіндеді отырысты Н�р-С�лтан 
�аласы м�слихатыны� хатшы-
сы Ерлан Каналимов. Отырыс 
�орытындысында тиісті �аулы 
�абылданды.  

«C y ss» компаниясы соңғы  жылда турис-
тердің 1,  миллион дана бірыңғай картасын 
сатты. Бұл бағытта «As  s » қала-
лық инвестицияны дамыту орталығымен 
байланысты жолға қойған компания қазір 
« -  ss» картасын лектронды әуе 
және теміржол билеттерімен бірге сатып алу 
қызметін ұсынып отыр. 

БІРЫҢҒАЙ КАРТА 
Т Р СТЕРГЕ  Т ІМДІ

Ш  КҮЗЕКБАЕВ

wynbolat94@gmail.com

�айта-�айта �ауіпті ай-
ма�та �алмауды� жолы – �жым-
ды� иммунитет �алыптасты-
рып, елді� 70-80 пайызына 
екпе салу. Ал �азір елімізде 
екпені барлы�ы 1 898 604 
�аза�станды� салдырыпты. 
Б�л – �аза�станда�ы халы�ты� 
10 пайызы. Ñлемде 8 милли-
ард�а жуы� халы�ты� 1 507 
616 196-сы коронавирус�а 

ҚАЗАҚСТАН  ҚАЙТА 
ҚЫЗЫЛ АЙМАҚТА

Бір күн бұрын «сары аймақта» болған Қа-
зақстан 1  мамырдағы жағдай бойынша 

пидемиологиялық а уалдың ең қауіпті 
деңгейіне қайта көтерілді. Бұған елдің үш 
қаласы мен бес облысы «қызыл», тағы бес 
облысы «сары» және небәрі төрт облысының 
«жасыл аймақта» болуы себеп.  

�арсы екпе ал�ан. Ñдеттегі-
дей вирус ж��тыр�андар мен 
екпе ал�андар есебін т�ра�ты 
ж
ргізетін Джонс Хопкинс 
университетіні� деректеріне 
с
йенсек, ауру�а к�п шал-
ды��андар – америкалы�тар, 
б
гінге дейін 32 996 786 А�Ш 
т�р�ыны коронавирус ж��ты-
р�ан. Екінші орында – Ìндістан, 
б�л елді� 25 228 996 адамын 

дерт айналып �тпеген. Індет 
ке� тара�ан 
шінші ел  – Бра-
зилияны� 15 732 836 т�р�ыны 
дертті болды. 

Екпеге деген екі�дай пікір 
�ай заманда да бол�ан. Ал 
�азіргі а�парат а�ыны �атты 
д�уірде ол м
лдем �ршіп т�р. 
Сонды�тан жаппай вакцина-
циялауды �ар�ынды ж
ргізу-
ге ж�ртты� б�ріні� шектен 
тыс «білімділігі» біраз кедергі 
келтіруде. Індеттен хал�ы �ы-
рылып жат�ан Ìндістан сия�ты 
елдерді� билігі коронавирус 
туралы фейк а�параттармен 
к
ресті бастады. Елде жер-
гілікті полиция базасында 
а�параттарды� д�йектілі-
гіне к�з жеткізіп отыратын 
б�лек ведомство ��рылды. 
Сарапшыларды� айтуынша, 
COVID-19 туралы негізсіз �а-
уесеттер пандемиядан бетер 
�ауіп т�ндіреді. Себебі ойдан 
��растырыл�ан �тірік деректер 
ел ішін д
рліктіріп, халы�ты 
б
лік салу�а итермелейді. Ìнді 
полициясы ескерту берді, енді 
жал�ан а�парат таратушыларды 
соттау басталады. Алдымен 
теріс а�парат берушілер ту-
ралы халы� жа�сы білсін деп, 
деректері жарияланады. Фейк 
со�ыстарды� зардабын �лі 
к
нге тартып отыр�ан ауру-
ханалар бар екен. М�селен, 
жа�ында коронавирустан 

айы�уды� бірден-бір жолы 
сиырды� з�рін ішу деген жер-
гілікті т�уіпті� с�зінен кейін 
20 мы�нан астам 
нділік астан 
уланып, клиникалар�а т
скен. 
Сонымен �атар тама��а �оса-
тын т
рлі �оспалар мен т�н-
баларды� да насихаты ж
ріп, 
соны� кесірінен он мы�да�ан 

нділіктер екпе салудан бас 
тарт�ан к�рінеді.    

Жал�ан а�парат тара-
тушыларды �ата� жазалау-
ды О�т
стік Корея да �ол�а 
алды. За� б�з�андар�а ірі 
м�лшерде айыпп�л салынба�. 
Ал �зіні� теріс іс-�рекетімен 
моральды� ж�не материал-
ды� залал келтіргендер бас 
бостанды�ынан да айрылуы 
м
мкін. Елде коронавирус 
туралы жал�ан а�параттарды 
електен �ткізу 
шін арнайы 
46 �ызметкер та�айындалды. 
Б�л ж�мыс кибер�ылмысты� 
зерттеулер б�лімдері ше�-
берінде ж
ргізіледі. Ñлеу-
меттік желідегі фейк а�парат 
таратуды� салдарына �арай 
бір жылдан жеті жыл�а дейін 
бас бостанды�ынан айыру 
немесе 44 мы� А�Ш доллары 
к�лемінде айыпп�л салу жа-
засы кесіледі. Егер бір адам 
дерт ж��тыр�ан нау�аспен 
байланыста бол�анын жа-
сырып, �зі бас�алар�а ауру 
таратса, ол екі жыл�а т
рмеге 
то�ытылады не болмаса 17,5 
мы� А�Ш доллары к�лемінде 
айыпп�л т�лейді. Е� же�іл 
жаза екпені� пайдасы жо� 
екенін �абыр�алар�а жазып 
кететін б�за�ылар�а беріледі, 
олар 88 доллар айыпп�лмен 
б�л ісін жуып, шаяды. 

Елорда т�р�ындары мен 
�она�тарына арнал�ан «Nur-
Sultan Pass» туристерді� 
біры��ай картасы �алада�ы 
бір�атар туристік нысандар�а 
а�ысыз кіруге м
мкіндік бе-
реді. Тіпті «Nur-Sultan Pass» 
картасыны� к�мегімен �ала-
лы� �о�амды� к�лікте тегін 
ж
руге болады. 

– Бізді� компания �азір 
туристерге арнал�ан �ызмет 
к�рсетуді� сапасын жетілдіру 
ба�ытында ж�мыс істейді. Б�л 
ба�ытта �алада�ы туристік 
а�паратты� орталы�тар�а 

инновациялы� технология-
ларды енгізуді �ол�а алды�. 
«Б�йтерек» монументіндегі 
туристік а�паратты� орталы�та 
«Promobot» деп аталатын 
автоматты робот-ке�есші 
орнатылды. Сондай-а� м�нда 
туристерге виртуалды тур 
�ызметі �сынылады. Я�ни 
«Б�йтерек» монументіне кел-
гендер осында�ы туристік 
а�паратты� орталы� ар�ылы 
�алада�ы �зге де нысандар�а 
виртуалды ке�істікте саяхат 
жасап, м�ліметтермен таныса 
алады.  

Сондай-а� туристерді� 
біры��ай картасын енгізу-
мен айналысатын «CityPass» 
компаниясымен �ріптестік 
байланыс орнатты�. Тек со��ы 

3 жылды� �зінде компания 
1,5 миллион дана осындай 
біры��ай картаны сатты. Б�л 
– 
лкен жетістік. Компания 
�азір электронды �уе ж�не 
теміржол билеттерімен бірге 
туристерді� біры��ай кар-
тасын сатып алу �ызметін 
�сынып отыр.

«Nur-Sultan Pass» карта-
сын �алада�ы 13 ірі туристік 
нысан�а кіру 
шін пайдала-
ну�а болады. Картамен т�лем 
жасау атал�ан нысандарды� 
�р�айсысына жеке-жеке т�лем 
жасаудан 70 пайыз�а арзан�а 
т
седі, – дейді «Astana Invest» 
�алалы� инвестицияны дамыту 
орталы�ы» жауапкершілі-
гі шектеулі серіктестігіні� 
бас�арма т�ра�асы Ержан 
Балтаев. 

Компания б
гінде Н�р-С�л-
тан �аласында спортты�, ме-
дициналы�, іскерлік туризмді 
дамыту ба�ытында жан-жа�ты 
ж�мыс ж
ргізіп жатыр. 

 «CityPass» жобасын дамыту 
аясында «Crocos» компаниясы 
«Б�йтерек» монументіндегі ту-
ристік а�паратты� орталы��а 
«Promobot» деп аталатын 
автоматты робот-ке�есші 

орнатты. «Astana Invest» �а-
лалы� инвестицияны дамыту 
орталы�ыны� �олдауымен 
орнатыл�ан «а�ылды гид» 
туристерге �аза�, орыс ж�не 
а�ылшын тілдерінде елорданы� 
негізгі туристік нысандары 
жайында толы� м�лімет бере 
алады. Сондай-а� ол «CityPass» 
туристерді� біры��ай  карта-
сын сату �ызметін де �сынады. 
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жаһан жаңалықтары

БІРІГІ  БАҚЫЛА ҒА КЕЛІСТІ

Тек �стау «за�нама талап-
тарына с�йкес ж	руі» тиіс. 
Енді б�дан былай милиция 
�ызметкерлері азаматтар�а 
�здеріні� �рекетін суретке 
т	сіруге немесе видео�а т	сіру-
ге тыйым сала алады.

Беларусьте жаппай наразы-

лы� былтыр тамыз айында�ы 
президент сайлауынан кейін 
бастал�ан. ���ы� �ор�ау-
шыларды� м�ліметінше, 
наразылы�ты басу кезінде 
кемінде 8 адам �аза бол�ан, 
30 мы�нан астам беларусь 
�удалау�а �шырады. 

Қырғызстан мен Тәжікстанның ресми тұлғалары 
қантөгіс болдырмас үшін шекарадағы даулы аудан-
дарды бірігіп бақылауға келісті. Баткен облысының 
шенеуніктері 1  мамырда қырғыз жағындағы к-Сай 
ауылы мен тәжік жағындағы ору  ауданы арасында 
ортақ бақылау-өткізу пункті құрылғанын мәлімдеді. 

НАРАЗЫЛАРДЫ ӘСКЕР  
КҮШ ЕН БАСА МА

Беларус  басшысы лександр укашенко наразы-
лықты әскери және арнайы те никаның көмегімен 
басуға рұқсат беретін заңға қол қойды. Құжат әскери 
те ника немесе қару пайдаланған құқық қорғау ор-
ган өкілдерін ұстау кезінде келтірген шығыны үшін 
жауапқа тартпауға мүмкіндік береді. 

Қ
ҮСЕМ АНҰЛЫ

qaliakbarkz@gmail.com

ГАЗАДА НЕ БОЛЫ  
ЖАТЫР

Кейін А� 	й басшысы б�л тізімге та�ы 
бірнеше препаратты� 20 миллион доза-
сын �осты. Б�л вакцина м��таж елдерге 
ауруды же�у 	шін орасан зор септігін 
тигізеді. �осымша 20 млн дозаны� ішіне 
Moderna, Pfi zer, Johnson&Johnson мен 
AstraZeneca препараттары кіреді.

Осы�ан дейін Д	ниеж	зілік денсау-
лы� са�тау �йымыны� бас хатшысы 
Тедрос Адханом Гебрейесус «¦лемде 
вакцинаны б�лу бойынша н�сілшіл-

дік ж�не �ділетсіздік орнап отыр» деп 
м�лімдеген еді. Халы�аралы� �йымдар 
Байденді к�птен бері �зге елдерге 
вакцина жіберуге ша�ырып келеді, 
біра� ол б��ан дейін �уелі А�Ш-ты� 
�зінде індетті� бетін �айтарып алайы� 
деп жауап берген болатын. Д	йсенбі 
к	нгі а�парат бойынша, А�Ш-та 272 
млн-нан астам адам�а Covid-ке �арсы 
вакцина салын�ан ж�не 340 млн доза 
таратыл�ан.

АҚШ ВАК НАМЕН 
ЖАРЫЛҚАМАҚШЫ

ҚШ президенті Джо Байден әлем елдеріне 0 млн доза вакцина 
жөнелтетінін абарлады. Бұған дейін ол коронавирус індетіне қарсы 

0 млн доза дәрі бөлінеді деп уәде еткен еді. 

Таяу ығыста жағдай күн өткен сайын күрделеніп келеді. ХА АС пен зраил  
күштерінің бір-біріне жасаған соққысынан көптеген үйлер қирап, өлім-жітім көр-
сеткіші күрт артты. 

Екі елді� ���ы� �ор�ау �ыз-
меткерлері мен шекарашы-
лары осы пунктіде т�ра�сыз 
айма�та�ы �ауіпсіздікті ба�ы-
лайды. Бір к	н б�рын шекарада 
�ыр�ызстан мен Т�жікстанны� 
бірнеше азаматы �сталып, �ай-
та босатыл�аны туралы хабар 
тара�ан. А�парат�а �ара�анда, 
Ак-Сай ауылы т�р�ындары 
	ш т�жік азаматын �ыр�ыз 
милициясына �стап берген. 
Бір мезгілде т�жік жа�ында 
да 	ш �ыр�ыз азаматыны� 

�стал�аны хабарланды. �ыр �ыз 
тарабы Т�жікстанда �амауда 
бол�ан 	ш азаматты� со��ы�а 
жы�ыл�анын м�лімдеді. Бат-
кен облысы билігіні� хабар-
лауынша, �ыр�ыз бен т�жік 
делегациялары 17 мамырда �ы-
р�ыз азаматтарыны� со��ы�а 
жы�ылуына кін�лілерді жаза-
лау�а келіскен. Б�л а�паратты 
т�жік делегациясы ��рамында 
бол�ан аты-ж�нін айтпа�ан 
ресми т�л�а да Азатты��а 
растады. 

Мамандар �лем елдерін ви-
руспен к	рес ж�не вакциналау 
бойынша к	ш біріктіруге ша�ыр-
ды. Десе де, ол екпе вирустан 
100% �ор�амайтынын та�ы да 
еске салып отыр. ³йткені препа-
рат �абылда�ан адамдар індетті 
ж��тыруы м	мкін. Сонды�тан 
�йым басшысы: «шектеулерді 

алып тастау шешімі елде екпе 
салдыр�ан халы� санына �арай 
емес, коронавирусты� таралуы 
де�гейіне �арай �абылдану керек» 
дейді. Айта кетейік, �азірге дейін 
�лемде індет ж��тыр�андарды� 
саны 164 миллионнан асып, �ай-
тыс бол�андар саны 3 миллион 
428 мы��а жетті. 

ЕК Е В Р СТАН 1  
ҚОРҒАМАЙ МА

ЕМ Ж ЕМ ЕМ

К�З Ж�М�АНДАРДЫ� 
К�ПШІЛІГІ – 
БЕЙБІТ Т�Р�ЫН

Газа секторында 10 мамыр 
бастал�ан �иян-кескі со�ыс �лі ж	ріп 
жатыр. Израиль �арулы к	штері �уе-
ден бомбаласа, ХАМАС зымыранды 
жа�бырша жаудыр�ан б�л �а�ты�ыс-
тан �азірге дейін 215 палестиналы� 
мерт болды. �аза тап�андарды� 
арасында 61 бала, 40 шы�ты �йел бар. 
Сонымен �атар, 366 бала жара�ат 
ал�ан. Ал Израиль тарапынан 12 
адам опат болды. М�ны� екеуі – бала.  

Палестиналы�тарды� тартып 
жат�ан экономикалы� шы�ыны 
да аз емес. ¦уе шабуылынан к�п-
теген т�р�ын 	йлер �ирап, кейбір 
аума�тарда электр жары�ы �шті. 
Секторда�ы коронавирус�а �ар-
сы жал�ыз зертхананы да еврей 
к	штері жермен-жексен �ылды. 
Д	ниеж	зілік денсаулы� са�тау 
�йымыны� (ДДС¼) м�ліметінше, 
Газа секторында коронавирус тесті 
о� шы��ан азаматтар �те к�п (28 
пайызы), б�л к�рсеткіш бойынша 
Газа �лемде алды��ы орындарда 
т�р. Демек, Газада со�ыспен �атар 
індетті� бар�ан сайын ас�ыну �аупі 
де артты. 

Со�ыс бастал�алы Израиль Газа 
аума�ына 700 рет �уе со��ысын жа-
сады. Израиль �ор�аныс министрлі-
гіні� м�ліметіне с	йенсек, «Израиль 
Газа секторында�ы 650-ден астам 
террористік нысана�а, соны� ішінде 
зымырандар�а, Палестина Израильге 
шабуыл жасау 	шін �олданатын 10 
туннельге, ХАМАС �оз�алысыны� 
100-ден астам содырына ж�не «Ис-
лам жи¾адына» со��ы жаса�ан». Ал 
ХАМАС Израильге 4000-�а жуы� 
зымыран ат�ан. Б�л зымырандарды� 
атылу аралы�ы 8 ша�ырымнан 220 
ша�ырымды ��райды. Оны� кейбірі 
Израиль астанасы Тель-Авив�а да 
жеткен. Біра� ХАМАС-ты� со��ысы 
к�п бол�анымен, н�тижесі шамалы 
болып т�р. Былайша айт�анда, 
ХАМАС-ты� зымыран о�тарыны� 90 
пайызын Израильді� �уе шабуылынан 
�ор�ану ж	йесі к�зделген нысана�а 
жеткізбей �а�ып тастап т�р.  

Ал ХАМАС-ты� ба�ылауында�ы 
Газа секторында �лім-жітімні� к�п 
болу себебіне келсек, шын м�нінде, 
ХАМАС Газа хал�ын �ор�ап отыр�ан 
жо�, керісінше халы�ты �ал�ан ретін-
де пайдаланып отыр. ХАМАС-ты� 
к�птеген �ару-жара� �оймасы т�р�ын-
дар т�ра�ына жасырыл�ан. �ару 
таситын туннельдері де т�р�ындар 
т�ра�ыны� астымен �теді. Изра-
ильді� алдымен нысана�а алатыны 
да – осы жер астында�ы жасырын 
жолдар. �уатты �уе шабуылынан 
кейін осы жолдар опырылып, жер 
бетіндегі т�р�ын 	йлер �оса ��лап, 
к�птеген бейбіт т�р�ынны� к�з 
ж�муына себеп болды. Оны� 	стіне, 
б�л ��ірді� хал�ы �те ты�ыз орна-
лас�ан. Неб�рі 365 шаршы ша�ырым 
аума�та 4 миллионнан астам халы� 
т�рады. Б�л да – �лім-жітімні� к�п 
болуында�ы та�ы бір себеп.  

А�Ш ИЗРАИЛЬГЕ ЖА�ТАС

Газада бейбіт т�р�ындар �азасы-
ны� к	н санап к�беюіне байланысты 
халы�аралы� �ауымдасты�ты� 
Израильге деген наразылы�ы к	-
шейді. Жексенбі к	ні Б¼¼ �ауіпсіздік 
ке�есі та�ы да жиналып, секторда�ы 
жа�дай�а байланысты бір м�мілеге 
келе алмады. Ке�есті� бірауыздан 
м�лімдеме жасауына А�Ш кедергі 
келтірді. Осылайша �ауіпсіздік 
ке�есіні� зорлы�-зомбылы�ты то�та-
ту�а ша�ыр�ан м�лімдемесіне бір 
апта ішінде 3 рет тос�ауыл �ой�ан 
А�Ш алда�ы к	ндерде де Израильге 
�олдау к�рсететінін ашы� а��артты. 

18 мамыр к	ні А�Ш президенті 
Джо Байден Израиль премьер-
министрі Биньямин Нетаньяху�а 
А�Ш Египетпен ж�не бас�а елдермен 
со�ыс �имылдарын то�тату ж�нінде 
ж�мыс істеп жат�анын білдірді. Ал 
Нетаньяху болса, А�Ш-ты� Изра-
ильге �олдау білдіргеніне ал�ыс 

шылы� саясатыны� Таяу Шы�ысты� 
шыр�ын кетіріп отыр�анын ешкім 
де жо��а ш�армайды. Бізді� б�л 
с�зімізге Палестина аума�ыны� 1946 
жылдан 2010 жылдар аралы�ында�ы 
картасы (фотода к�рсетілгендей) 
ай�а�. Атал�ан картада к�рсетілуін-
ше, 1946 жылы Палестинада шілді� 
бо�ындай шашыра�ан аз �ана ев-
рейлер болса, 1948 жылы Израиль 
еліні� ��рылуымен т�тас Палестина 
территориясыны� 56 пайызы еврей-
лерге т�уелді болып шы�а келген. 
Осыдан кейінгі жылдарда А�Ш-�а 
ар�а с	йеген Израиль бірнеше рет 
со�ыс ар�ылы Палестина аума�ыны� 
к�п б�лімін жаулап ал�ан. �азір 
Палестина �з территориясын 6242 
шаршы км дегенімен, шын м�нінде 
палестиналы�тарды� иеленіп отыр�ан 
аума�ы 2500 шаршы ша�ырым�а да 
жетпейді. Былайша айт�анда, �ткен 
70 жылда Палестина �з жеріні� 91 
пайызынан айырыл�ан.  

�азір со�ыс ж	ріп жат�ан Иеру-
салимді Израиль 1967 жыл�ы алты 
к	ндік со�ыстан кейін жаулап алды. 
Алайда халы�аралы� �ауымдасты� 
�аланы� т�тас Израильге тиесілі 
екенін мойында�ан жо�. Бірнеше 
б�лікке б�лінетін �алада Израиль 
билігі Шы�ыс Иерусалимде т�ра-
тындар�а ел азаматы атану ���ы�ын 
берген. Біра� ол жердегілерді� басым 
к�пшілігі �азірге дейін резидент 
ретінде т�рып келеді. Ал Б¼¼ болса, 
Израильді 1967 жылдан б�рын�ы 
территориясына �айтуды талап етеді. 
Палестиналы�тарды� да к�ксегені 
– осы. Біра� Израиль Б¼¼-ны� б�л 
�тінішін ��ла�ына �ыстыратын т	рі 
жо�, есесіне жаулап ал�ан жеріне 
еврей т�р�ындарын �оныстандырып, 
керегесін ке�ейтіп барады. Демек, 
Иерусалим м�ртебесін аны�тау – Па-
лестина-Израиль �а�ты�ысында�ы 
негізгі м�селені� бірі. Еврейлер Ие-
русалимді Израильді� «бірт�тас ж�не 
б�лінбейтін» астанасы деп атаса, ал 
палестиналы�тар �аланы� шы�ыс 
б�лігін �з мемлекетіні� астанасы 
ретінде жарияла�ысы келеді. Осы 
реткі �а�ты�ыс бастал�аннан кейін, 
Палестина президенті Махм�д  Аббас 
«��ддыс – Палестинаны� жаны 
мен ж	регі. Оны толы� азат етпей, 
еш�андай да бейбітшілік, �ауіпсіздік 
болмайды. ��ддыс – Палестинаны�, 
м��гілік мемлекетті� астанасы. Мен 
А�Ш пен Израильге «жетеді енді, 
елімізден кеті�дер» деп, шегелеп 

айта келіп, Израиль к	штеріні� 
Газада�ы со�ыс жоспарын с�тті 
бітіру 	шін бітім жасау уа�ытын 2-3 
к	н созуды с�ра�ан. Байден б��ан 
келісіп, Израиль �з �ауіпсіздігі 
	шін барлы� т�сілдерді �олдану�а 
���ылы деп м�лімдеді.  

17 мамырда Washington Post 
А�Ш-ты� Израильге 735 млн дол-
лар�а жо�ары д�лдікпен тиетін �ару 
сатуды ма��лда�анын хабарлады. 
Демек, �зін «�лемні� лидері» са-
найтын А�Ш �ан �а�сап �ыр�ын�а 
т	сіп жат�ан палестиналы�тарды� 
та�дырынан г�рі �зіні� ода�тасы 
Израильді� жа�дайына к�бірек к��іл 
б�леді. Тек Байден �ана емес, А�Ш 
билеушілеріні� �ай-�айсысы да осы 
�станымнан жазбай келеді. Неге? 
Саясаттанушылар мен экономика 
саласыны� мамандары м�ны� ар-
тында еврейлерді� �уатты �лтты� 
саясаты жатыр деп санайды.  

Еврей �йымдарыны� м�ліметі 
бойынша, �лемде шамамен 15 мил-
лионнан астам еврей бар, оларды� 
7 миллион�а жуы�ы – Израильде, 6 
миллионы Америка ��рама Штатта-
рында т�рады. Б�л – А�Ш-та�ы 327 
миллион жан санына ша��анда тым 
жо�ары к�рсеткіш болма�анымен, 
оларды� барлы�ы дерлік элита. 
Goldman Sachs, Lehman Brothers, 
Solomon Brothers ж�не бас�а да 
танымал �аржы компаниялары-
ны� басым к�пшілігін еврейлер 
��р�ан. Уолл-стриттегі �аржылы� 
элитаны� шамамен 50 пайызы – 
еврейлер. ��рама Штаттарды� е� 
жа�сы университеттеріндегі про-
фессорларды� 30 пайызы – еврей. 
Сарапшылар б�л к�рсеткіштер 
А�Ш-ты� сырт�ы саясатына �сер 
етуге �бден жеткілікті деп санайды. 
Демек, Израильді� А�Ш-тан е� к�п 
к�мек алатын ж�не ��рама Штаттар 
е� к�п �скери к�мек (�азірге дейін 
А�Ш Израильді� �скери саласына 
120 миллиард доллар к�мек к�р-
сеткен) к�рсететін ел болуыны� 
астарында осындай себеп жатыр.  

Б�� �АУ�АРСЫЗ БА?

Таяу Шы�ыс м�селесіні� осынша 
к	рделеніп, �анды �а�ты�ыстарды� 
толастамауына Израиль билігі 
айт�андай, «ла�кес топтарды� ха-
лы�ты� шыр�ын алуы» себеп болып 
отыр�ан жо�, керісінше Израильді� 
70 жылды� ірге ке�ейту шап�ын-

т�рып айт�ым келеді. Жеріміздегі 
басып алу саясатын ерте� емес, 
б	гін то�таты�дар» деп м�лімдеді. 
Вашингтон даулы айма��а айнал�ан 
Иерусалимді Израильді� территория-
сына жат�ызады. Палестина болса, 
б��ан 	зілді-кесілді �арсы. 

ТОЛЫ�ТАЙ БАСЫП АЛУ�А 
М�ДДЕЛІ ЕМЕС

Газа секторы за� ж	зінде т�уел-
сіздігі ішінара мойындал�ан Палес-
тина мемлекетіні� бір б�лігі болып 
саналады. Шы�ысы мен солт	стігі 
Израильмен шектесіп жатыр. Ол – 
�азір кейбір мемлекеттер ла�кестік 
топ деп таны�ан ХАМАС тобыны� 
ба�ылауында.  

Жалпы Израильді� Газа�а ба-
сып кіріп, еліне тынышты� бермей 
отыр�ан ХАМАС �йымын жойып 
жіберуге �ау�ары жетеді. Біра� 
Израиль о�ан м	дделі емес. Себебі 
жо�арыда айт�анымыздай, Газаны� 
хал�ы �те к�п �рі кедей. Адамны� 
к�птігінен ине шаншар жер �ал-
ма�ан б�л аума�ты басып ал�аннан 
Израиль еш�андай пайда таппасын 
жа�сы біледі. Оны� 	стіне, Газаны 
ХАМАС ба�ылап отыр дегенмен, 
оны� т��ірегін Израиль т	гел буып 
таста�ан. Газа�а кірген-шы��анны� 
б�рін �алт жібермей ба�ылап оты-
руына м	мкіндік бар. Екінші жа�тан, 
ХАМАС-�а Израиль де м	дделі. Б�л 
ж�нінде «Израиль к�ріністе ХАМАС-�а 
�арсы бол�анымен, �зіні� шап�ын-
шылы� м	ддесін ж	зеге асыру 	шін 
ХАМАС-ты жасырын �олдайды» деп 
�арайтын саясаткерлер де жо� емес. 

�орыта айт�анда, Израиль Па-
лестина аума�ыны� тыныш болуын  
�аламайды, себебі со�ыс сайын пайда 
тауып, іргесін 	здіксіз ке�ейткен б�л 
ел 	шін Газа 	лкен сылтау �ана. ХА-
МАС-ты� сыртпен байланыс жасап, 
к	ш алып кетуіні� алдын алу 	шін 
жо�ты сылтау �ып Газа�а д	ркін-д	р-
кін шабуыл жасап т�рады. Бірнеше 
к	н со�ысып, к�здеген нысаналарын 
жой�ан со�, келісімге келеді. О�ан 
ХАМАС-ты� да еті 	йренген. Осы 
жол�ы со�ысты� да беталысы солай 
болма�. ³йткені А�Ш-ты� «ара а�ай-
ын» болуы, Израильді� операцияны 
ая�тау�а 2-3 к	н уа�ыт с�ра�аны 
б�л со�ысты� да Израильді� кезекті 
спектаклі екенін аны� а��артты. 
Біра� �ан жылап, �ай�ы ж�т�ан та�ы 
да �арапайым халы� болды.  

Ïарыш аппаратыны� бор-
тында �ытайды� «Чжужун» 
атты ал�аш�ы марс к�лігі 
бар. Салма�ы 240 килограмм 
болатын алты до��ала�ты 
к�лік �аламшарда 90 марс 
к	нін, 92 жер к	нін �ткізбек. 
Осы уа�ыт�а дейін Марс�а 
табысты �ону технологиясын 

А�Ш �ана на�ты игерген. Осы 
ар�ылы �ытай Марс�а ровер 
�ондыр�ан екінші мемлекет 
болады. Марсты� ��рылысы 
мен ��рамын зерттеу ж�не 
м�з �абатын іздеуді ма�сат 
еткен �ытай �арыш кемесі 18 
мамыр к	ні Жерге ал�аш�ы 
м�ліметтер жіберді.

ҚЫТАЙ МАРСҚА ЖЕТТІ
1  мамырда Қытайдың ғарыш кемесі Марс ға-

ламшарының бетіне қонды. Қытай ұлттық ғарыш 
басқармасы  мұны елдің Марсқа жіберген 
мисси сының алғашқы тари и жеңісі және Қытай-
дың ғарыш бағдарламасының жаңа биікке көтерілуі 
деп бағалады.

ЕК Е В Р СТАН 1  
ҚОРҒАМАЙ МА

андеми ның бірінші жылымен салыстырғанда  биыл 
кісі өлімі көп болуы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйы мының басшысы осындай көңіл көншітпейтін 
болжам жасап отыр. Тедрос ебрейесустың айтуынша, 
әсіресе, ндістан, Непал, етнам, Таиланд пен Египеттегі 
жағдай алаңдатарлық. 



a s t a n a  a q s h a m y

www.astana-akshamy.kz   www.astana-akshamy.kz   

№58 (4182) 20/05/2021 Бейсенбі

6 ҰЛТ Ұ АЙЫ

– Жан�за� а�а, бір с�хбаты�ы-
зда рушылды�пен к�ресіп келе 
жатырмын депсіз. �о�амны� осы 
дертімен �лі де алысып ж�рсіз 
бе? Оны� заманы �ткен жо� па?

– �аза�ты� намысына тию �шін, 
я�ни оны� тектік санасын ояту �шін 
оны� руына тиіссе� жеткілікті. 
Ал �аза�ты жер-жебіріне жеткізіп 
жамандап жатса� да к�бі тырп 
етпейді. Ол �лтты� сананы�  лі 
толы� жетілмегенін, т�мен екенін 
к�рсетеді. Б�л – �аза�ты� «феномені». 
А�айын ренжімес! Біз �мірде �зімізге 
алдымен не керек екенін т�сінбей 
д�б ра болып ж�рген �о�амбыз. 
�аза��а алдымен �аза� хал�ы-
ны� бірлігі, одан кейін �аза�стан 
мемлекетіні� бірлігі ж не �шінші: 
т�ркі халы�тарыны� бірлігі �ажет 
ж не осы �ш бірлік са�тал�анда 
бізді� т уелсіз мемлекетіміз баянды 
болады. �аза�ты� т�тас �лт болып 
�алыптасуына кедергі екі н рсе бар: 
бірінші – ол ана тілін білмейтін, 
я�ни �рпа�ын ана тілінде т рби-
елей алмайтын м �г�рттер ж не 
екінші – т�тас �лтты ата, ру, тайпа 
ж�зге б�летіндер. Б�л – екеуі �лтты� 
�алыптасуына кедергі болатын са-
налы� немесе рухани дебилизмні� 
т�рлері. Себебі м�ны� екеуін де 
�ркениетті елдерді� еш�айсында 
кездестірмейсі�. Мысалы, 1920-
1930 жылдарда�ы 4 млн-нан астам 
(60-65 пайыз) �аза�ты� жаппай 
аштан �ырылуы мен 1937-1938 
жж. 60 мы�дай �аза�, м�ны� ши-
регіндей �ана �збек, �ыр�ызды� 
репрессия�а �шырауыны� негізгі 
себептері сын са�атта �лт м�ддесі 
�шін к�реcпеу, �лтты� бірлікті� 
жо�ты�ынан болды деп ойлаймын. 
Мысалы, А.Байт�рсынов �ш рет 
т�рмеге отырып келгеннен кейін 
оны� �стінен т�ртінші рет арыз 
жазып, ат�ыз�ан �з �андастары. Егер 
�лы Отан со�ысы басталып, елді� 
к��ілі т�гелдей со�ан аума�анда, 
�аза� бір-бірін соттата берер ме еді, 
кім білсін?! Трайбализм – �аза��а 
тоталитарлы� ж�йеден �ауіпті 
��былыс. Себебі ол – сананы ��рт 
жеген �о�амда болатын дерт. Ол 
суицид сия�ты медицина емдей 
алмайтын психологиялы� ауру деп 
айтар едім.

Бізді� жерімізге та�дырды� 
жазуымен �аншама �лт �оныс ау-
дарды. Енді соларды біріктіретін бір 
идея керек. Тілдік бірлік, моральды� 
бірлік пен дін бірлігі – �шеуі м нді 
елді� бір �станымы. Біз осы ба�ытты 
�стануымыз �ажет.

ЕЛДІ БІРІКТІРЕТІН
МА�САТ КЕРЕК

– �зі�із айт�андай, рулы� б�ліні-
стен кетіп, т�тас �аза� идеясына 
келу жолы �андай? Жалпы «�аза� 
идеясы» деген не?

– На�ты �лтты� идеясы жо� мем-
лекет – ол м�хитта�ы компассыз 
кеме сия�ты. 1991 жылдан бері �а-
за�стан жа¤андануды� тол�ынында 
ж�зуде. ¥лемдік философияда (Гете, 
Шпенглер, Ильин, т. б.) �ылым, 
м дениет, �о�ам мен мемлекет 
дамуыны� негізі �лтты� идея екені 
д лелденген. ¥лемдегі елдерді� 80 
пайыздан астамы – �лтты� мемле-
кеттер. А�Ш-ты� �зі а�ылшын тілі 
мен м дениетіне негізделген.

�лт пен мемлекет онда�ан-ж�зде-
ген �абат кірпіштен �алан�ан �имарат 
сия�ты. Кірпішті�  р �абаты – ол бір 
�рпа�. Оларды�  рбір �абатыны� 
�имарат т�р�ызуда�ы �лесі бірдей. 
Б�л мемлекетті� іргетасы т�бі бір 
т�ркіде жатыр. Егер мемлекетті� 
іргесі мен �абыр�асы берік болса, 
онда �имарат м �гі т�рады. Сол 
сия�ты хандар мен �азіргі билік 
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арасына іріткі салып, кейбіреу-
лерді� тарихты �олдан жасау�а 
тырысуы – осы �имаратты ��лату�а 
талпын�андарды�  рекеті. Мен �зім 
�андастарымызды� �ай-�айсысын 
да ел ішінде іріткі салады деп айту�а 
�имаймын. �аза�ты� жалпы барлы� 
уа�ытта�ы хандары (кешегі, б�гінгі, 
ерте�гі) жа�сы бол�анда, �о�ам �р-
кениетті елдер �атарына �осылады. 
Т уелсіз �аза� еліні� т�ра�тылы�ы 
мен �ркендеуі �лтты бір туды� астына 
біріктіру ар�ылы осы мемлекетті� 
негізін салып, жерді �л�айтып ж не 
керек кезінде са�тап �алу жолында 
к�рескен �лы хандар мен батырлар-
ды ��рметтеуден басталады. Елді� 
тарихы мен ата д ст�ріне (тіл, дін, 
діл) беріктік – мемлекетті� м �гі 
жасауыны� кепілі.

Б�гінгі �аза� �о�амы – �лт болып 
толы� �алыптаспа�ан халы� де�-
гейіндегі �ауым. Т�рт ��быласы те� 
�лт болып �алыптасу �шін алдымен 
барлы� �аза� бір тілде (ана тілінде) 
с�йлеп, о�ан отбасын т рбиелеп, 
�лтты� озы� д ст�рі мен моралін, 
бір дінді �станулары керек. Сол 
жа�дайда �ана ойлау ж�йесі бірдей 
�алыптас�ан, ой-арманы да бір, �лтты 
ж не елді біріктіретін ма�сат пен 
м�рат жолында к�ресетін бірт�тас 
�лт�а айналамыз. �лтты� бірлікке 
немесе �лтты� мемлекет бірлігіне 
кедергі келтіретін м �г�рттік, трай-
бализм сия�ты ал�аш�ы �ауымды� 
ж не тоталитарлы� ж�йелерден 
�ал�ан кедергілермен ымырасыз 
к�рес ж�ргізуіміз �ажет. Мемле-
кет ��рушы �лтты� �кіліне,  рбір 
�аза��а тек �аза�тарды �ана емес, 
�о�амда�ы бас�а этносты да �аза� 
�лтыны� айналасына �йыстыру�а 
(�аза� тілін �йрену, елді� тарихы, 
д ст�рі мен м дениетін білуге, 
Брусиловский, Хамиди, Бельгер, т. 
б. сия�ты ел дамуына �лес �осу�а) 
атсалысу жолында �лкен жауапкер-
шілік міндеттейді. Б�гінгі «�аза� 
идеясы» дегеніміз:

– �лтты� идеясын іске асыратын 
�аза� зиялыларын �алыптастыру;

– �лтты� тілі, д ст�рі, моралі, 
�нері, м дениетін �о�амды бірік-
тіретін ж не дамытатын к�шке 
айналдыру;

– �лтты� мемлекет институтта-
рын, оны� ішінде адам капиталы 
(білім, �ылым, медицина, т�рмыс 
де�гейі, �мір �за�ты�ы, т. б.), ин-
новациялы� экономика�а к�шу мен 

�о�амды жан-жа�ты дамытуда�ы 
�аза� идеясыны� р�лін ай�ындап, 
оны �о�амны� барлы� саласына 
енгізу;

– �лтты� ж не адамзат�а орта� 
�станымдар�а негізделген, энцикло-
педиялы� білімді интеллектуалды 
�лт �алыптастыру. Мысалы, б�л 
ба�ытта�ы ж�мыс н тижелі болу 
�шін отарлаушыларды� саясатын 
ж�ргізуге, б�ратана халы�тар�а 
арнап аш�ан аралас о�у орындары 
жабылып, �лтты� о�у-орындарына 
айналу керек;

– Шы�атын за�дар мен эконо-
микалы� реформалар �аза�ты� 
менталитеті мен тіліне негізделгенде 
�ана ол елге тиімді, �о�амды дамы-
татын ж не жем�орлы�пен на�ты 
к�ресетін ��рал�а айналады.

Жалпы «�аза� идеясы» дегеніміз 
– �лтты жа¤анданудан �ор�айтын, 
т уелсіз �аза�станны� �асырлы� 
ма�сат-м�раты мен сара жолын 
ай�ындап, елді� �айта �рлеуін іске 
асыруды� рухани, экономикалы�, 
саяси базасын �алыптастыратын 
�аза� �лтыны� идеясы. ¥р заманны� 
�з идеясы болады. Б�гінгі «�аза� 
идеясыны�» негізгі �станымдары 
жо�арыда�ыдай.

�АЛАЙ АЛЫП �АРАСА� ТА 
БІР �ЛТТЫ МЕМЛЕКЕТПІЗ

– Айта-айта жауыр бол�ан 
та�ырып болса да, тіл м�селесін 
к�теріп ж�рсіз. 2020 жыл�а дейін 
90 пайыз �аза�станды� �аза� тілін 
біледі деді. Біра� б�л а�ыз емес 
пе? 2023 жылдан бастап латын 
графикасы мектеп ба�дарлама-
сына енбек. Жалпы латын�а к�шу 
�аза� тіліні� дамуына �аншалы�ты 
ы�палын тигізеді?

– �аза� бар кезде �аза�ты� тіліні� 
м селесі т�рады. Тіл м селесі орыстар-
да да бар. 150-ден астам елде «Русский 
мир» деген �ор ж�мыс істейді. Неге? 
Ке�ес Ода�ы тара�аннан кейін 250 
млн адамны� 100 миллионы кетті. 
Ал оларды� тілі �мыт �алмай, ха-
лы�аралы� тіл де�гейінен т�спес 
�шін б�л орталы�тар елшіліктен 
де арты� ж�мыс істеп жатыр. Біз 
де осылай ж�мыс ж�ргізуіміз керек. 
Мемлекеттік тіл – адам капиталын 
дамытуды� басты к�рсеткіші. Екінші 
д�ниеж�зілік со�ыстан кейін немі-
стер «біз же�ілдік, ел болмаймыз» 
деп жаппай а�ылшын тілін о�ыта-

ды. А�Ш Маршалл ба�дарламасы 
аясында к�п а�ша б�леді. Біра� 
реформа н тижелі болмайды. °й-
ткені немісті� менталитеті мен 
а�ылшындікі екі т�рлі. Айтыл�ан 
с�з бен істелген іс, ой б�лек. Сон-
ды�тан ж�мыс ал�а баспайды. 
Соны т�сініп немістер �айтадан 
�з тіліне к�шкеннен кейін �азір 
Еуропада�ы е� ірі экономикасы 
бар �уатты мемлекетке айнал-
ды. Жапондар да �ткен �асырда 
Мэйдзи реформасыны� аясында 
�лтты� менталитетке негізделген 
экономиканы дамытуды� жолы – «Z 
теориясын» іске асырды. Эконо-
миканы� за�дылы�ы бойынша ол 
�лтты� менталитетіне негізделгенде 
�ана мы�ты дамиды. Жапондарды� 
теориясын А�Ш �здеріне енгізейін 
десе, менталитеті батысты� ол 
елге келмейді. Себебі д л сондай 
эффект бермейді.

1880-90 жылдары Латын Амери-
касында�ы 15 ел азатты�ын алды. 
Солар е� мы�ты за� А�Ш-тікі деп, 
ол елді� Конституциясынан бастап 
барлы� за�дарын �здеріне к�шіріп 
алды. Одан бері 140 жыл �тсе де 
олар дамы�ан жо�. Себебі а�ыл-
шынны� за�ы батыс менталитеті 
мен а�ылшын тіліне негізделген. 
Ал Латын Америкасында�ылар 
испан тілді, м дениеті шы�ыс. Со-
дан келеді де за� ж�мыс істемейді. 
Ол за�ны� орнына жем�орлы�, 
наша�орлы� жаппай беле� алады. 
Сонды�тан біз барлы� за�дар мен 
экономикалы� реформалар ж�зеге 
асуы �шін мемлекеттік тілімізді 
д�рыстауымыз керек. Б�гін �а-
за�ты� саны 70 пайыздан асты. 
Мектеп пен ЖОО-да жастарды� 80 
пайызы – �аза�, балаба�шада – 90 
пайыз. Б�л �ай жа�ынан �араса� 
та бір �лтты мемлекет екенімізді 
к�рсетіп т�р. 1923 жылы Кемаль 
Атат�рікті� �зі бастап Т�ркияда 
латын графикасын енгізді. Содан 
бері барлы� т�ркі ж�рты латын�а 
ауыса бастады. Бізді� де латын�а 
к�шуіміз керек. Себебі кириллицаны 
 лемдегі 2 пайыз ел �ана �олдана-
ды. Медицина т�гелдей латында, 
�ылым, технология, а�паратты� 
��ралдарды� б рі латында. Осы 
уа�ыт�а дейін жаз�ан д�ниелерді 
�айта басу�а тура келсе де, �азіргі 
техниканы� заманында б�л �лкен 
проблема емес. Біз �ашан латын�а 
к�шеміз, сол кезде дамимыз.

�ЛТТЫ� БРЕНДКЕ 
К��ІЛ Б�ЛСЕК

– Ауыл шаруашылы�ында �лт-
ты� брендтерімізді �сіруіміз керек 
деп ж�рсіз. Аграрлы мемлекет 
ретінде б�л бізге �аншалы�ты 
тиімді? Сіз айтып отыр�ан �лтты� 
брендтік �нім деген не?

– А�Ш, �аза�стан, Германия 
�алымдары А�мола облысында 
аш�ан «Ботай м дениетінде» осыдан 
6 мы� жылдай б�рын жыл�ыны 
ал�аш �ол�а �йреткені ж не �ымыз 
ал�аны д лелденді. Ашытып �ымыз 
алу биотехнологиялы�  діске жата-
ды. Оны� �ылыми жолын Еуропада 
тек ХІХ �асырда д лелдеді. Бізді� 
бабаларымыз �ымыз, �ымыран, 
жент, ��рт, т. б. �німдерді алу ж не 
м�здат�ышсыз оларды �асырлар 
бойы са�тау  дістерін ойлап тапты. 
Етті с�рлеу, оны кептіріп пайдала-
ну да Еуразияда к�шпенділерден 
тара�ан. Жерорта те�ізіндегі Кипр 
аралында (б�рын�ы аты «Алашия») 
«Бешбарма�» деп аталатын тау 
бар. Ол сол ��ірге Шумер, Микен, 
Мысыр, Аккад, т. б. �ркениеттерді 
орнату�а осыдан 5 мы� жылдай 
б�рын бар�ан к�не т�ркілерден 
�ал�ан. Мысалы, тек �ннан май�а 
пісірілетін бауырса�ты� �зі – бас�а 
бірде-бір халы�та жо� �аза�ты� 
бренді.

Ковид �азіргі �ркениет аны�тама-
сыны�, негізі, алдымен «халал мен 
харамды» ажыратуда екенін к�рсетті. 
Мысалы, ба�а, жылан, шаяннан 
бастап тал�амсыз тама�танатын 
�ытайдан  лемге бубон обасы (ХІІІ 
�. Еуропа хал�ыны� 40 пайызын 
�ыр�ан), со��ы 20 жылда до�ыз 
т�мауы, ��с т�мауы, ковид тараса, 
фаст-фудпен тама�танатын А�Ш 
хал�ыны� 65 пайызы семіздікпен 
ауыр�анды�тан, ковидтен 500 
мы�нан астам адам �лді.

¥лі к�нге дейін 22 млн гектар-
дай жерге бидай егіп келеміз. Б�л 
1954 жылы Африканы�, Азияны� 
коммунистік елдерін бидаймен 
асыраймыз деген Хрущевті� ты� 
игеруінен бастал�ан. Ты��а дейін 
�аза�тар тары жеді, ж�гері екті, 
бидайды к�п білген жо�. Ал бидайда 
�ант к�п. Содан барып бізде �ант 
диабеті, онкологиялы�, ж�рек 
аурулары к�бейді. Сонды�тан біз 
бидайды азайтуымыз керек. Тары�а, 
ж�геріге к�шу керек. Тарыда 19 т�рлі 

минерал бар, барлы� витаминдер 
кездеседі. Америкалы� �алымдар 
тарыны та�ерте� жейтін е� ��нды 
ас деп санайды. Ж�гері мен тары 
гектарына 60-70 центнерден �нім 
береді. Ал бидай 10-12 центнер 
�ана береді. �анша шы�ын? 22 
млн га еккен бидайды� 1/4-1/3 
шіріп жатыр, анау-мынау деп �тірік 
есептер береді. Ол кімге керек? 
Т�бінде дотация, субсидия алу �шін 
бюджетті� а�шасын �рлау болып 
шы�ады. Ж�гері – малды� азы�ы, 
экспортты� тауар, адамны� азы�ы. 
Кавказ халы�тарыны� �за� �мір 
с�руіні� себебі олар ж�геріден нан 
жейді, ж�геріден к�же ішеді, сосын 
таза ауа. Біз халы�ты� �мір с�ру 
�за�ты�ын арттыру �шін бидайдан 
кетіп, ж�геріге келуіміз тиіс.

Екінші – жайылымды� мал м се-
лесі. Жайылымда�ы �аза�ты� а�бас 
сиырлары, еділбай �ойларыны� 
1 кг етіні� ��ны 1 доллар 20 цент 
(500 тг). Базарда�ы етті� ��ны – 2000 
те�ге. 4 есе арзан. ¥лемдегі е� арзан 
ет – �аза�станны� жайылымда�ы 
малыны� еті. Біз осыны дамытуы-
мыз керек. Со��ы 4 жылда �ытай 
бізден �аншама ет алып жатыр. 
Осы�ан жа�дай жасауымыз �ажет.

Келесі – бекіре балы�ы. ¥лемдегі 
бекірені� 40 пайызы – елімізді� 
Жайы� �зені мен Каспий аквато-
риясында. 1 кг �ара уылдыры�ты� 
��ны орташа 5000 доллар�а дейін 
барады. ��дай беріп т�р�ан осы 
салалар�а басымды� беріп, дамы-
туымыз керек. Б�л – бізді� мы�да�ан 
жылдан бері келе жат�ан �лтты� 
брендтеріміз.

Та�ы бір м селе – колхоз, совхоз-
ды� кезінде к�ктемде еш жерді 
су баспайтын. Со��ы кезде неге 
су басып жатыр? Біз ауылдарды 
�олдаудан �алды�. Б�рын ауыл 
айналасына а�аш егілетін еді. Олар 
�арды то�татады, сосын �ар суы 
баспайтын. Ары� жо�. Астананы� 
�зінде ары� атымен кездеспейді. 
Келген су ары�пен кету керек. 
Бірінші кезекте жыл сайын су баса-
тын ауылдар�а то�ан жасау �ажет. 
К�ктемде топан су бас�аннан, 
жазда мал суаратын, бау-ба�ша 
егетін жер жо�. То�ан жасап �ой-
са� бір жа�ына ба�ша егесі�, бір 
жа�ына мал�а жайылым жасайсы�. 
Бау-ба�ша деген – витамин. Бізде 
ауыл хал�ына жетпейтіні – сол.

ҚАЗАҚ  ИДЕЯСЫ

АЛҒА СҮЙРЕЙ  МЕ?
анұзақ К Н  -ден астам ғылыми мақалалары жарық көрген. 

Қазақ ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясы мен КОНКОР  
ранция  академиясының корреспондент-мүшесі, Еуропа жаратылы-

стану ғылымдары академиясының академигі, « алпы биология» 
оқулығының, «Қазақ идеясы» және «Түркі өркениеті негізіндегі қазақ 
идеясы», « лыстың ұлы жолы» моногра ияларының авторы. анұзақ 

еңдешұлы кеңшар жұмысшысынан бастап облыс әкімінің орынбаса-
рына дейінгі түрлі лауазымды қызметтер атқарған. Қазір Халықара-
лық адам институтының президенті.

ҚАЗАҚСТАНДЫ

АЗАТТЫҚТЫ АҢСАҒАН АРЫС
Белгілі Алаш қайраткері Қошке шын аты  Қошмұ амбет  Кемеңгерұлы  көр-
некті ғалым, ағартушы, жазушы-драматург. Қазақ алқының ру ани дамуына 
елеулі үлесін қосқан тұлға педагогика, журналистика, тари , әдебиет, тіл сала-
лары бойынша қомақты мұра қалдырды. Елордада оның есіміне көше берілген.

�л к�ше А�бидай к�-
шесінен басталып, 
В.Суриков, А�су-
Жаба�ылы, С.¥лі�лы, 
Ынтыма�, Сары-
жайлау, Шортанды, 

Т.То�таров, ¹стірт к�шелерімен 
�иылысып, °зен к�шесінде ая�та-
лады. �зынды�ы – 2207,2 м.

1896 жылы 15 шілдеде А�мола 
облысы, Омбы уезі, Теке болысы, 
�аржас ауылында д�ниеге кел-
ген. Ал�аш �исы�та�ы �аржаста 
Белгібай молдадан д ріс ал�ан. 
�.Кеме�гер�лы Омбыда�ы �аза� 
жастарыны� т���ыш �о�амды�-са-
яси �йымы «Бірлікке» (1914-1918) 
м�ше болып кіреді. «Бірлік» �йымы 
�зіні� алдына �аза� хал�ыны� 

м дениетін, �нерін,  дебиетін к�-
теру ар�ылы оны� �лтты� санасы 
мен сезімін оятуды ма�сат етіп 
койды. Осы ма�сат�а жету �шін 
ауыз  дебиеті �лгілерін жинап, 
оларды бастырып шы�аруды, ауыл 
мектептерін о�улы�тармен �амта-
масыз етуді, �аражат�а м��таж 
о�ушылар�а к�мек �йымдасты-
руды �ол�а алды. 1917 жылды� 
1-4 �азан аралы�ында �йымны� 
ке�ейтілген жиналысы �тіп, онда 
�йым м�шелері Алаш партиясына 
�олдау к�рсететіндіктерін білдіріп, 
халы� арасында оны� ба�дарла-
масын насихаттауды �з мойнына 
ж�ктеді. �айраткерді� аса айры�ша 
е�бегі – Алаш Орда халы� ке�есі 
мен �кіметіне �алт�ысыз ж рдем 

берген «Жас азамат» �йымын 
��ру�а атсалысып, �йым аттас 
газетін шы�арысуы еді. Б�л газет 
�ызылжар �аласында шы�ып т�рды.

«Жас азамат» газетіні� редак-
торы ретінде к�рінгеннен кейін 
де �лт баспас�зінен �ол �збеді. 
�.Кеме�гер�лы �аза�, орыс тілдеріне 
бірдей шешен бол�ан. Ол неміс, 
араб, парсы тілдерін де біршама 
жа�сы білген. О�ан �зі жаз�ан 
«�аза�ша-орысша тілмаш» атты 
кітабында араб, парсы тілдеріне 
талдау жасауы ай�ын д лел бола 
алады. Тіл білімі ж не о�улы� сала-
сында �ошке екі кітаптан т�ратын 
«О�у ��ралын» жазып шы�арды.

�.Кеме�гер�лы драма сала-
сында жемісті е�бек етті. �ошке 

шебер журналист ретінде де 
�абілет-�арымын а��артты. 
Газет-журналдарда жария-
ла�ан со� алуан ма�алала-
рында ол білім, �ылым, ден-
саулы�, �нер, шаруашылы�, 
та�ы бас�а та�ырыпта�ы 
м селелерді �амтиды. 1930 
жылы 17 �ырк�йекте М.¥у-
езовпен, М.К�деринмен бір 
к�ні т�т�ын�а алынады. 
«Ке�ес �кіметіне �арсы  ре-
кет жасаушы» деген жал�ан 
айыппен Ташкентте �ста-
лып, аба�ты�а жабылады. 
1930 жылды� �азан айыны� 
со�ында Ташкенттен Алматы 
аба�тысына айдалады. Ол 
Алматы т�рмесінде 1932 жыл-
ды� с уір айыны� со�ына 
дейін отырады. °йткені �за� 
уа�ыт на�ты айып та�ылмай, 
жауап�а тартылмайды. 1937 
жылды� �анды ше�гелінен 
алашшыл �ошке де ��тыла 
алмады.

Саяси �у�ын-с�ргін ��р-
баны �.Кеме�гер�лы 1957 
жылы 17 тамызда Сібір  ске-

ри округы  скери трибуна-
лыны� �аулысымен ресми 
а�талды. 1965 жылы оны� 
«Алтын са�ина» атты ша�ын 
жина�ы жары� к�рді. Біра� 
Кеме�гер�лыны� м�расы 
XX �асырды� 80-жылдары-
ны� ая�ында �ана еркін 
шы�арыла бастады. 1995 
жылдан бері �ошкені� м�ра-
сы бірнеше д�ркін кітап 
болып шы�ты. 2004-2006 
жылдары «Алаш» баспасы 
�айраткерді� �ш томды� 
шы�армалар жина�ын жари-
ялады. М�расына �ызы��ан 
о�ырмандар онымен Елбасы 
кітапханасынан таныса ала-
ды. �аламгер есімі Баянауыл 
ауданында�ы орта мектепке, 
Н�р-С�лтан мен Алматыда�ы 
к�шеге берілген. �.Кеме�-
гер�лы �рпа�тары б�гінде 
Омбы, Алматы, Н�р-С�лтан, 
К�кшетау, Павлодар �ала-
ларында �мір с�ріп жатыр.

Жадыра
ШАМ�РАТОВА
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ЕРІК БЕРДІМ ЖАН СЫРЫМ ЖЫРҒА ТАҒЫ
Қазақ баспасөзі талай таланттың бағын ашып, ақындық-жазушылық талантын қозғап, қозда-
тып, үлкен жолға салғанының мысалы көп. Бұл тағдыр Есләм ікібаевтың да басынан өткен. 
Ол өзі туған өлкедегі облыстық «Солтүстік Қазақстан» газетінде қаламын жаттықтырып, қазақ 
мәдениетінің алтын отауы, асыл ошағы Алматыға, ақындықтың жайлауына омырауын кең 
ашып жетті. Осы уақыттың ішінде онға жуық өлеңдер кітабы жарық көрді. Есептеп отырсақ, 
Есләмнің кітапқа жарияланған өлеңдері отыз мың жолдан асады екен.

Ал кезінде жергілікті ж�не респу-
бликалы	 газеттер мен журналдарда 
шы		ан �ле�дері б�л есепке кірмейді. 
Демек, осыны� �зі 	аншама к�з майын 
тауысып, ж�йке ж�	арт	ан к�лкісіз 
к�ндер мен �й	ысыз т�ндерді� жемісі 
екенін т�сіну 	иын емес. О�ан со��ы 
т�рт-бес жылда мерзімді баспас�зде 
�ана жарияланып, жина		а с�ранып 
т�р�ан он екі мы� жолдай �ле�дері 
мен он бес баспа таба	тай очерк-эссе-
лерін 	осса, жанкештілікке пара-пар 
е�бек	орлы	ты бай	аймыз. Осыларды 
аудара 	арап, а	тара шолып шы		ан-
да Есл�м – а	ын ж�не таби�атынан 
тума а	ын деген бір �ана т�жырым�а 
тірелесі�. Оны� �стіне кейбіреулер-
дей сауса�ын сорып отырмай, 	ара 
с�зде де, �ле� с�зде де т�гіліп, егіліп 
кететін а	ын.

�мірде мезгілсіз кететінін сезген-
дей, Есл�м Зікібаев �зіні� артында�ы 
�рпа		а жай �ана ескерткендей етіп:

Кім оянып, м��гіге кім жатады,
То	тамайды к�н шы�ып, к�н батады...
�зім кетсем, артымда с�зім 	алсын,
Ерік бердім жан сырым жыр�а та�ы, 

– деп а�ынан жарыл�ан адал а	ынны� 
осы бір с�здері оны� б�кіл шы�армасы-
ны� шынайылы�ын а��артып, адамды	 
пен азаматты	, елдік сезім мен ерлік 
сенім, даладай ке�дік пен анадай 
мейірімділік шашады. Бабаларды� 
�сиетіндей даналы	 ж�гін ар	ала�ан, 
баланы� ниетіндей тазалы�ы м�лдір 
маржандай а	ын деген с�зді� ба�асы 
	ымбат. А	ын ж�регі – �з д�уіріні� 
д�бірлі о	и�алары б�р	-сар	 	айнап 
жататын тай	азан. Былайша айт	анда, 
заман 	�былысы мен 	о�ам 	�рылысын 
саралап отыратын сана с�згісі. А	ынны� 
	ыран жанарынан 	алт еткен 	имыл, 
жар	 еткен жа�алы	 	а�ыс 	алма	 емес.

�міріні� со�ына 	арай �лкен тол�аныс 
�стінде 	а�аз�а т�сірген «Арманым» деп 
аталатын тол�ауында 	аза	ты� тегін, 
�зіні� 	асиетті ата-бабаларын, хал	ыны� 
аяулы азаматтарын ма	таныш ете отырып, 
т�уелсіз елді� �лдарын пенделіктен са	тан-
дырады, бірлікке, татулы		а ша	ырады.

Шын а	ын не айтса да �ділін айтып, 
алдаспандай орып т�суі шарт. О�ан жал�ан 
айту, жалта	ты	 пен жа�ымпазды	 атаулы 
жат. Философтарды� 	ияннан 	айырып, 
к�п тол�ап 	исындырар сырын, ой 	о-
рытындысын а	ын оп-о�ай 	�я салады.

С�зі� бітсе,
Айтатын ойы� бітсе,
Жол 	ыс	арып,
баратын тойы� бітсе...
А	ынны� да �лгені ел к�зінде,

Б�	пантайлап дауылда бойын к�тсе.
А	ынды	 �нерді� �лшемі осы болса 

керек. Ой орамына, пікір-пайымына 
	арай ба�алар болса	, Есл�м де еште�е-
ден тайынбайтын д�л осындай ал�ыр да 
арынды, айт	ыр да 	арымды а	ын. Жыр 
б�йгесі атты �лы д�бірде тізгінін с�зе 
тартып, 	алы� топты� кеуде т�сында 
келе жат	ан ж�йріктей оны� 	ара �зіп 
шы�ып, к�зге ерек т�спей ж�ргені бізде 
т�лпар таланттарды� к�птігі �ана емес, 
барымызды ба�алап, ж�рт	а таныта алмай 
ж�рген �деби сынымызды� �лсіздігінен. 
А	ын ж�не жа	сы а	ын к�п те, сыншы 
жо	. Бірді-екілі сын сарбазы шы�а 	алса, 
«т�йені� таны�аны – жапыра	» дегендей, 
танымал тарландарды� т��ірегінен айнал-
шы	тап шы	пай 	ояды. Сонды	тан Есл�м 
сия	ты сан а	ын �діл ба�асын ала алмай, 
�ле�дегі лайы	ты орнын таба алмай ж�р.

Есл�мні� шынайы шабытынан ту�ан 
жырларын о	ы�анда 	�ла�ы�а Есілді� 
бойында�ы ен то�айды� сыбдыры, 	ырдан 
асып, б�р	ана тасып жат	ан ерке �зенні� 
г�рілі келгендей, танауы�ды, дала г�лі 
мен таба нанны� иісі 	ыты	та�андай, к�з 
алды�да манар тауларды� ма��аз шы�да-
ры манаурап, б�рала билеген бикештей 
а	балтыр 	айы�дар т�р�андай болады. 
Ал оны� «Боранын» о	ысам-а	 Ар	аны� 
а	т�тек ала	�йын боранны� талайын 
к�рген �з басым ар	амнан 	�мырс	а 
жор�алап �ткендей, денем т�ршігіп, 
жылы �йде отырып жаура�андай сезі-
немін. А	ынды	ты� 	�дірет к�ші де осы 
болса керек. �лбетте, Ар	аны� с�ні – а	 
бораны мен а	 жауыны, сайын белдері 
мен саумал к�лдері �ой. �азір сол к�лдер 
тартылып, сол белдер та	ырланып, тіпті 
	аза	ты� 	ос жанары сынды Арал мен 
Бал	аш сар	ылып бара жат	анда а	ын 
жаны шыр	ырап, ша�аладай ша�	ылдап 
шар	 �рмай 	айтпек. Ту�ан таби�атты� 

тірідей тоналып, кіндік кесіп, кір жу�ан 
жерінен ж�рт амалсыздан ауа к�шіп 
жат	анда, азаматты	 �н к�термей 	ай 
а	ын отыра алма	. Есл�мні� «Ата ж�рттан 
айрылу 	андай 	иын...» деген т�ралап 
жат	ан ту�ан жерді� таби�атын са	тап 
	алу�а ша	ырып, 	анатымен су сепкен 
	арлы�аштай шырылда�ан жанай	ай-
ын аны	 естігендей боласы�. Кезінде 
ядролы	 	аруды ашы	тан-ашы	 сына�ан 
Сарыар	аны� сары даласыны� 	азіргі 
кейпі шынында да жан шошырлы	.

Тартыл�ан �зен,
Са�ымдай сар	ыл�ан к�лдер.
�ртеніп от	а,
Жалын�а шарпыл�ан белдер.
Суыр�ан 	�мды а�ыза	 а�	ылда	 желдер,
�зірейілдей алапат ант �р�ан кендер...
Оны� 	азіргі халы	ты 	ары	 	ыла 

алма�ан нары	 заманында�ы елді� жай-
к�йі туралы тол�аулары �з алдына бір 
т�бе. Ащы да болса шынды	ты ашып 
айтып, 	алы� б�	ара тірелген ты�ыры	тан 
ж�ртты 	алай аман алып шы�у ж�нінде 
ж�з ойланып, мы� тол�ан�ан азамат 
та�дыры о�ай да емес. Д�ние атаулыны� 
б�рі 	ымбаттап, оны тірнектеп жинап, 
тер т�гіп жаса�ан адам арзан тартып, 
ая	 асты бол�ан кезе�де ашы�ын айтса� 
а�айын�а жа	пайсы�, а	и	атын айтса� 
�кімдерге жа	пайсы�. �у тіршілік �шін 
тырбанып басы�ды тау�а да, тас	а да 
�рып ж�ргені�. Бая�ы «ба�лан сойып, 
сары 	ымызды сапырып, шал	ытып, �нді 
а	 та�ды к�збен атырып» ж�рген к�ндер 
б�л-б�л �шып, арман�а айналды.

Арман �ой шіркін,
Арман �ой б�рі, арман �ой.
�реміз т�мен.
К�рсетіп ж�рмін жал�ан бой.
Жа	сылы	 к�тіп
Емексуменен ерте�ге,
Жол 	ара�андай к�зіміз �за	 тал�ан 

�ой, – дейді ол бертінгі бір �ле�інде.
Есл�м Зікібаевты� ал�аш	ы �ле� жина�ы 

1975 жылы «А	 	айы�дар» деген атпен 
жары	 к�рді. Кейін Есл�м 	аламынан 
шы		ан шы�армалар шеруі «А	 	айнар�а», 
«А	 айдын�а» ж�не «А		у арман�а» �ла-
сты. А	ыры, �зі 	айтыс бол�аннан кейін 
«Жыр – та�дырым» деген атпен б�рын 
жарияланба�ан бірталай �ле�дері мен 
очерктері, естеліктері жары	 к�рді.

�бділд� Т�жібаевты� пікірінше, 
Есл�м: «Кейде к�тпеген 	орытулар 
айтса, кейде м��ды ойларды юмор, 
�зілмен жадыратып отырады. Б�л жы-
рларды� �зына бойында шешендікті, 
сезімталды	ты шебер, келісті ететін 
жерлер к�п. Соны� б�рі Есл�мні� 
шабыт, к��іл, арман, �міт туралы 
жазыл�ан жырлары екендігін, на�ыз 
а	ынды	 �нер деп таныдым». Б�л 
Есл�м Зікібаевты� «А	 	айнар» деген 
атпен жары	 к�рген та�ы бір жина�ы 
туралы пікір болатын.

Осындай пікірлер 	адау-	адау �ана 
болса, к��іл аудармай �те бермек едік. 
Алайда 	аза	 к�ркем с�зіні� екінші бір 
тал�ампаз тарланы, б�л �мірден к�ргені 
де, т�йгені де к�п шын м�ніндегі 	аза	 
а	са	алы �лжаппар �бішев Есл�м 
а	ынны� шы�армашылы�ы туралы 
айт	ан аз с�зіне «Азаматты�ын �натам» 
деп атамаса. �ашан да жолдасты		а 
берік, досты		а адал, �ле�де де �тірік 
с�йлей алмайтын пікірлес жа	ынына 
лебіз білдіріп, Есл�мні� лирикалы	 
кейіпкері атынан айтылатын мына 
шума	тарды мысал�а келтірген 	арт 
жазушыны� к�кейін т�сінуге болады:

К��ілімді с�райтындар бар,
С�рамайтындар бар,
Мен �лсем,
Жылайтындар бар, жыламайтын-

дар бар.
Та�данба, �мірді� ол �з 	айшылы�ы,
Ма�ан да �найтындар бар,
�намайтындар бар, – деп �лы-

на 	арата �зі айтатындай, �мірді� 
	ым-	и�ашты	тарына тура 	арайтын 
а	ынны� ж�регі адал. «Мы	тылары 
с�з айтса, шыбындап бас изейтін» 
жалпа	шешей-жалта	ты�ы жо	, к�ні 
�шін к�лбектеп-к�лгірси алмайтын-
ды�ы �ркімдерге �р	алай к�рінгенмен, 
ма�ан �найды. Осы заманда екіні� бірі 
алып ж�ре алмайтын ауырлы	 б�л 
да!». �лжеке�ні� б�л с�здері а	ын-
ны� азаматты	 келбетін аша т�сетін 
сыншыл а�аны� сыйласты	ты пікірі 
деп т�сінеміз.

Зар�ын ТАЙШЫБАЙ, 
�аза�стан Республикасыны� 

е�бек сі�ірген �айраткері

Бір құбылыстың пайдалы және пайдасыз 
жағы болатыны белгілі. Оның ішінде кезінде 
адамзат үшін ци рлық дамудың көрсеткіші 
болған телевизия да бар. Елімізде телевизия 
дәуірі басталған кездің куәгерлері оның 
ақпараттық бағытына қоса жас ұрпақ үшін 
ағартушылық, танымдық, стетикалық 
тәрбие құралына айналғанын айтады. р 
үйді әлеммен жалғап, телекөрермен үшін 
зияткерлік өсу бастауларының бірі болған 
көгілдір кранды уақыт өте парықсыз, тәлім-
сіз өнімдер жайлайды десе, олар сенбес еді.

ірнеше жыл 	а-
тарынан �ятты 
белден басып, 
т�рбиемізге жат 
та	ырыптарды 
к�терген, 	аты-

сушыларыны� д�рекі мінез, 
анайы, былапыт с�здерімен 
жастарды� санасын ула�ан 
«�алаулымнан» 	�тылды	 
па дегенде, телеарна бас-
шылары оны� шапанын 
теріс айналдырып кигізіп, 
«QosLike» телевизиялы	 шо-
уын экран�а шы�арды. Арна 
идеологтарыны� та	ырып 
та�дауда�ы тап	ырлы�ын 
	ара�ыздаршы: «QosLike» 
деген «�осЛайк» деп о	ыл-
са да, бір-біріне к�з салып 
ж�рген 	ыз-жігіттерді� ж�рек 
т�кпіріндегі н�зік сезімін 
білдіретін «�осылайы	» де-
ген с�зге айналатынын д�п 
бас	ан.

Б�л ба�дарламаны тіл-
ге тиек еткенде ма	тау�а 
т�ратыны осы �ана болар: 
теле�нім жасаушылар к�ре-
рменді тарту та	ырыптан 
басталатынын есте �стауы 
керек.

��ла		а жылы естілер 
атауды к�ргенде, б�лкім, те-
леаудиторияны� жасы �лкен 
б�лігі де жа	сылы	 к�ткен 
болар. Себебі жаªанда�ы 
некелесуге асы	пайтын �рдіс 
бізге де келіп, жыл �ткен 
сайын елдегі ша�ыра	 к�теру 
статистикасы т�мендеп бара 
жат	аны белгілі. Сонды	тан 
жа�а ба�дарлама те�ін тап-
пай ж�ргендерді бір-біріне 
жал�ауды� хал	ымыз�а т�н 
�демі салттарын насихат-
тайды деп ересек к�рермен 
д�меленіп 	ал�аны рас.

Біра	 «Самар	анда бір 
апам бар, менен де �ткен со-
ра	ы» дегенні� кебі келді: б�л 
ба�дарлама бейбаста	ты�ы, 

ТЕЛЕӨНІМДЕР

жастар�а жа�ымсыз �лгі к�р-
сетуі жа�ынан б�рын�ыдан 
да асып т�сіпті. Шыны ке-
рек, �зім б�л ба�дарламаны 
т�ра	ты 	арамаймын. �ле-
уметтік желідегі ж�ртты� 
пікірі �ралуан. Айтуларынша, 
ба�дарлама�а 	атысушылар-
ды� �рескел 	ылы	тары, бет 
жыртысып �рсысу, бір-біріні� 
жа�асынан ала кету, �сектеу, 
	ойыртпа	 тіл, та�ы бас	а 
жа�ымсыз жайлар еш с�згіден 
�ткізілмей, эфирден беріліп 
жатады. Сонда�ы ма	сат не?

Т�сінікті болу �шін бір 
шегініс жасайын. Ана бір 
жылдары осы арнада «Пен-
деміз �ой» деген хабар ж�рді. 
�атысушылары ба�дарла-
ма�а м��ын ша�ып келген 
жандар�а а	ыл айтып, ке�ес 
беретін ересек кісілер болады 
деді мені ша	ыр�ан адам. 
Бір-екі хабарына сарапшы 
ретінде 	атыс	аным бар. Шоу 
дегенні� 	алай т�сірілетінін 
к�ргенім де сол кез.

Сарапшыларды� екеуі ер 
кісі екен. �лгілер к�йеуінен 
�дайы тая	 жеп, а	ыры на-
у	ас	а шалды		ан келіншек 
пен к��іл жарастырып ж�р-
ген жігітінен ая�ы ауырлап, 
босан�ан, енді баласын 	�-
ша	тап, «Ана �йінде» ж�р-
ген жас �йелге бірден д�рсе 
	оя берді. Ке�ес береді, жол 
н�с	айды деген адамдардан 
м�ндайды к�тпеген мен а�-
та� 	алдым. Сол сол-а	 екен, 
студия іші азан-	азан болды 
да кетті. Біреуі �йелдерді 
жа	тап, екіншісі еркектерді 
	олдап, бір-біріне с�з бермей, 
тама	тары 	арлы		анша 
ай	айласып жатты.

Та�ып берген аппаратын 
ж�лып тастап, «мынау не 
с�мды	?» деп атып т�р�ан 
ма�ан ж�ргізуші ж�гіріп 
келіп, ба�дарламаны� «шоу» 

форматында т�сірілетінін, 
ана адамдар сондай «р�лді» 
ойнайтынын т�сіндіріп жа-
тыр. «Неше жерден шоу болса 
да, сіздерге экранны� ар 
жа�ында отыр�ан адамдарды� 
к�кейіндегі с�ра	тар�а жауап 
беруді ойлау керек. Осындай 
жайлар�а тап болып ж�рген 
жандар аз ба? Солар�а бір 
пайдалары�ыз тиюі керек 
	ой. Шоуды к�ріп отыр�ан 
жас�спірім �лдар еркек бо-
луды мына «сарапшылардан» 
�йрене ме сонда?» деген 
с�ра	тарым жауапсыз 	алды. 
�ипа	та�ан ж�ргізуші бар 
бол�аны «апай, тапсырыс 
сондай...» деген-ді.

Міне, м�селе 	айда жа-
тыр! «QosLike» дегенні� де 
тапсырысы сондай емес пе 
екен? Жастарын �лтты	 
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	�ндылы	тарды т�рк етіп, 
жа�ымсыз н�рселерге баулу, 
�мірді� жылтыра	 жа�ына 
бейімдеу кімге керек?

Ба�дарлама�а т�ра	ты 	а-
тысып, ауызды�а с�з, ая	ты�а 
жол бермей ж�рген 	ыз-жігіт-
терге а	ы т�ленетінін, киім, 
тама	 берілетіні жасырын 
жай емес. Осыдан бір жыл 
б�рын «Tengrinews.kz» тілшісі 
«Qalayym Live» шоуыны� 
б�рын�ы 	атысушыларымен 
тележ�ргізуші М�хит Сапар-
баевты� кездесіп, бір	атар 
с�ра	тар�а жауап ал�аны 
туралы жазды. Журналисті� 
ба�дарламадан 	анша а	ша 
алды�дар деген с�ра�ына «Ай 
сайын алатынбыз. Шамамен 
125 мы� те�гедей шы�атын» 
деп жауап берген.

Соларды� с�нді киіміне, 

барысында 	ызы	 �шін ха-
барласып, «QosLike» дегенді 
	арайсыздар ма деп с�радым. 
�ара�анда 	андай! Са�аттап 
отырады екен. Олар экран�а 
	адалып отыр�анда талай 
�йді� малы �рланып кетіпті.

Мал еште�е емес-ау, руха-
ни 	�ндылы	тары �рланып 
жат	анын біле ме 	айран ха-
лы	? Ал у�кілетті мемлекеттік 
орган ше? «Еуразия» арна-
сы осындай хабарларымен 
жастарды� жан д�ниелерін 
аздырып жат	анына неге 
жол беріліп отыр?

�арап отырса	, ба�дарла-
маларды� атауы адамдарды 
арбап, адастыруды ойлап 	ой-
ылатын сия	ты. «31-арнадан» 
берілетін «Кел, татуласайы	!» 
реалити-шоуын да атауына 
	арап, ата-ана мен баланы�, 
туыстарды�, достарды�, тіпті 
�ашы	тарды� арасында�ы 
даулы жа�дайларды ушы	ты-
рмай, бір-біріне кешірім 
жасау�а �ндейтін ба�дарлама 
болар деп ойлау�а болады. 
Себебі к�птеген елдерде 
даулы м�селелерді сот	а 
жеткізбей шешу б�рыннан 
жол�а 	ойыл�ан. Б�л �рдіс 
бізді� елге де келіп, тіпті 
«Медиация туралы» за� да 
	абылданып, н�тижесінде 
одан адамдар да (адвокат 
жалдап а	ша шы�армайды, 
ж�йкесі тозбайды, серікте-

стерімен ара	атынастары 
са	талады), сот ж�йесі де 
(	аралатын істер ау	ымы 
азайды) �тты. «Кел, татула-
сайы	!» реалити-шоуын осы 
игі істі насихаттап, халы	ты 
хабардар етер танымды	 
ба�дарлама бола ма деген 
�міт далада 	ал�ан сия	ты.

Бірнеше хабарда зор-
лан�ан 	ызды зорлаушымен 
татуластырма	 болуы; енді 
бірде к�рші мемлекет аза-
матына ж�ргізушіні�: «еліне 
	айта алмай ж�р �ой» деп 
аяушылы	 танытуы; студи-
я�а хабарлас	андарды� бар 
кін�ні зорланушы 	ыздар�а 
артуына ж�ргізушіні� то	тау 
салмауы, тіпті бір 	атысушы-
ны�: «...осылай жылат	ан 
�лгі «зорландым» деген 	ыз 
�мірінде ба	ытты болмайды» 
дегенін ж�ргізуші 	олдап: 
«�те д�рыс айтасыз, біреуді 
жылатып ба	ыт таппайсы�» 
деуі а	ыл�а сыймайды! Тіпті 
б�л ба�дарламалар зорлы	 
жасаушыларды� тапсыры-
сымен т�сірілгендей �сер 
	алдырады.

Мысалы, бір о	и�ада�ы 
кейіпкер �йелді� �лы «ту�ан 
а�асыны� 11 жасар 	ызын 
зорлады» деген айыппен сот-
тал�аны айтылады. Ж�ргізуші 
б�л жолы да кейіпкерді� �лы 
еш кін�сіз екеніне ж�ртты 
сендіруге тырысып ба�ады. 
Телеэкран ар	ылы педофили-
яны насихаттайтын м�ндай 
ба�дарлама�а 	алай р�	сат 
берілген?

Жалпы рейтингті� жолына 
�ят пен намысты 	�рбан етіп, 
	аза	ы 	�ндылы	тарымызды 
ая		а таптайтын ба�дарла-
малар, шоулар т�сіріп, жар-
намалар тарататын арналар 
	ызметіне тиісті орындар та-
рапынан назар аударатын кез 
келген сия	ты. Телеэкраннан 
�лтты	 	�ндылы	тарды т�рк 
етіп («QosLike» – «Еуразия»), 
арсызды	ты насихаттайтын, 
атаны� келінмен, к�йеу бала-
ны� енемен т�сектес болуын 
дабыралайтын («Астарлы 
а	и	ат» – «КТК»), зорлы	-зом-
былы	ты а	тайтын («Кел, 
татуласайы	!» – «31-арна») 
ба�дарламалар не тиісті с�з-
гіден �ткізіліп, не эфирден 
алынып тасталуы керек деген 
ойдамыз.

Камал �ЛПЕЙІСОВА, 
жазушы

Жалпы рей-
тингтің жолына 
ұят пен намысты 
құрбан етіп, қа-
зақы құндылықта-
рымызды аяққа 
таптайтын 
бағдарламалар, 
шоулар түсіріп, 
жарнамалар 
тарататын арна-
лар қызметіне 
тиісті орындар 
тарапынан назар 
аударатын кез 
келген сияқты

шаш 	ойыстарына, �демі 
�рленген беттеріне 	арап 
телеэкран алдында�ы 	ан-
шама жасты� �ресі т�мен-
деп, к�кжиегі тарылып бара 
жат	анын ата-анасы бай	а-
майды ма екен? Жал�ан�а 
жар салып, �йел, к�йеу ізде-
ген 	ыз-жігітті� �ке-шешесі 
солай та�дал�ан келінні�, 
к�йеуді� боса�аларына береке 
�келетініне сене ме екен? 
�лы мен 	ызыны� м�ндай 
бей�деп ба�дарлама�а 	аты-
суына, оны� телеэкраннан 
беті к�рінгеніне м�з болып 
ж�рген �ке-шешені� де кін�сі 
бар...

Ана бір жылы елден кел-
ген таныс апайымыз ауыл 
�йелдеріні� «�алаулымнан» 
бас	а ��гімесі жо	 екендігін 
айт	ан. Осы ма	аланы жазу 
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8 ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

ДҮЙСЕНБІ
24 МАМЫР

СЕЙСЕНБІ
25 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Қазақ даласының құпиялары». 

Деректі фильм. 
6:30 «Másele». 
7:00 «TAŃSHOLPAN». 
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая. 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Apta». Сараптамалық бағдарлама. 
15:50 «АЛТЫН БЕСІК»
16:05 «Көңіл толқыны»
17:00 AQPARAT
17:20 «Қазақ дауысы». Деректі фильм
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси 

ток-шоу. Тікелей эфир. 
21:30 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая. 
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». 

Телехикая. 
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
0:45 «Жүзден жүйрік». 
2:25 AQPARAT

6:00 Әнұран
6:05 «Қазақ даласының құпиялары». 

Деректі фильм. 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». 
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая. 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Жүзден жүйрік». 
16:00 «Ауылдастар»
16:35 «ҚАЙСАР ЖАН» 
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 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая. 
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
0:45 AQPARAT
1:20 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-

шоу. 
2:10 «Теледәрігер»

6:00 «Ән әлемі»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке 2»
13:15 Телехикая. «Келінжан» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Метод Фрейда»
18:00 Мегахит. «Бронкская история»
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Баспанаға бағыт». 
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телехикая. «Келінжан» 
1:00 «Әсем әуен»

6:00 «Ән әлемі»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке 2»
13:15 Телехикая. «Келінжан» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Метод Фрейда»
18:00 Мегахит. «Игры киллеров» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Баспанаға бағыт». Прямой эфир.
20:50 «Как боролись с эпидемиями в 

Казахстане»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телехикая. «Келінжан» 
1:00 «Әсем әуен»

6:00 «Ән әлемі»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке 2»
13:15 Телехикая. «Келінжан» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Метод Фрейда»
18:00 Мегахит. «Узник»
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Индустрия»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телехикая. «Келінжан» 
1:00 «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 «Құйынды мекен» 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
4:35 «Біздің ауыл»
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 «Айтарым бар» ток-шоуы. Тікелей эфир
15:00 М/ф «Гризли и лемминги»
15:30 «Интерны» т/сериал
16:10 «Үздік әзілдер»
16:30 «Құйынды мекен» корей телехикаясы
18:00 «Мәриям» түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 6/49. Прямой эфир
21:00 «Қызым» түрік телехикаясы

6:00 «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «МЕЧ 2» 
0:20 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
1:10 Ночной кинотеатр. «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ»
2:10 «П@УТИНA» бағдарламасы 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 

6:00 «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «МЕЧ 2» 
0:20 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 

1:10 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ»

2:10 «П@УТИНA» БАҒДАРЛАМАСЫ 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ 

6:00 «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «МЕЧ 2» 
0:20 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
1:10 Ночной кинотеатр. «ХИРОМАНТ. 

ЛИНИИ СУДЕБ»
2:10 «П@УТИНA» бағдарламасы 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 

07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ» (қайталау)
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
08.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ». Түрік 

телехикаясы. 
09.50 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?», 

мелодрама (қайталау)
13.50 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО СЛЁЗ», 

мелодрама (қайталау)
15.50 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
08.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ». Түрік 

телехикаясы. 
09.50 НОВОСТИ (повтор вечернего 

выпуска)
10.30 «КТО ТЫ?», детективная мелодрама
11.30 «АЛЖИР», мелодрама (қайталау)
13.40 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», 

мелодрама (қайталау)
15.50 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», 

мелодрама. 
00.00 «АЛЖИР», мелодрама. 
01.45 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 

(қайталау)
02.35  «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу (қайталау) 
03.20 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.00-04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
08.30 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ». Түрік 

телехикаясы. 
09.50 НОВОСТИ (повтор вечернего 

выпуска)
10.30 «КТО ТЫ?», детективная мелодрама
11.30 «АЛЖИР», мелодрама (қайталау)
13.40 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», 

мелодрама (қайталау)
15.50 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», 

мелодрама. 
00.00 «АЛЖИР», мелодрама. 
01.45 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 

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

(қайталау) 
03.20 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.00-04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 

06:00 Ризамын (қаз) 
06:40 «Армагеддон» (қаз)
07:40 Информбюро (қайталау)
08:50 «Экстрасенсы детективы» (қайталау)
10:00 «Келіндер бәйгесі» (қаз)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Корейский сериал «Пиноккио» (қаз) 

(қайталау) 
14:10 КИНО. «Колдунья» (қайталау)
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы» 
18:00 «Кел, татуласайық» (қаз)
20:00 Информбюро (қаз/рус)
21:00 Корейский сериал «Пиноккио» 
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 (қаз) 
06:40 «Армагеддон» (қаз)
07:40 Информбюро (қайталау)
08:50 «Экстрасенсы детективы» (қайталау)
10:00 «Келіндер бәйгесі» (қаз)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Корейский сериал «Пиноккио» (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 «Пиноккио» 
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» 

(қайталау) (қаз) 
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 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 К/с «Жребий судьбы»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Т/п «Құтты қонақ» Премьера!
15.30 Т/п «Келесі кім?»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Т/с «Идеальная семья» Премьера!
18.00 Т/с «Хорошие руки» Премьера!
19.00 Т/с «Цена жизни»
21.00 Т/х «Әкесінің баласы»
22.00 Т/х «Серт пен сезім» Премьера!
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.10 Т/с «Крепостная»
02.15 Т/х «Бастық боламын»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Келесі кім?»
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/с «Война семей»
09.40 Т/с «Идеальная семья»
10.50 К/с «Цена жизни»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Т/п «Құтты қонақ» Премьера!
15.30 Т/п «Келесі кім?»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Т/с «Идеальная семья» Премьера!
18.00 Т/с «Хорошие руки» Премьера!
19.00 Т/с «Цена жизни»
21.00 Т/х «Әкесінің баласы»
22.00 Т/х «Серт пен сезім» Премьера!
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.10 Т/с «Крепостная»
02.15 Т/х «Бастық боламын»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Келесі кім?»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

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 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.10 «МАДАГАСКАР» (анимационный фильм) 
11.55 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
12.25 «БАГРОВАЯ МЯТА» (боевик) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (қаз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (қаз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «МАКС СТИЛ» (фантастический боевик) 
22.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (фантастический 

триллер) 
23.40 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.10 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

6:00 Әнұран
6:05 «Қазақ даласының құпиялары». Д/ф. 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». 
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая. 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Жарқын жүздесу». Ток-шоу.
16:00 «Ауылдастар»
16:30 «КЕЛБЕТ» 
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 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая. 
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
0:20 ФУТБОЛ. МАТЧ ҚАРСАҢЫНДА. Тікелей эфир
0:50 ФУТБОЛ. УЕФА ЕУРОПА ЛИГАСЫ. 

Финал. «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (Испания) – 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) 
Тікелей эфир

2:55 AQPARAT

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 «Құйынды мекен» 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 «Біздің ауыл»
5:05 «Отбасы» 
5:30 «Бірегей»

СӘРСЕНБІ
26 МАМЫР

06:00 Ризамын (қаз) 
06:20 «Неге?» (қаз) (қайталау) 
07:50 КИНО. «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (қайталау) 
10:00 «Келіндер бәйгесі» (қаз) 
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 

(қаз) (қайталау)
14:10 «What’s Up?» (қаз)
14:30 «Индюки: Назад в будущее 3D» 
16:30 «Такси» 
17:00 «Экстрасенсы детективы» 
18:00 «Кел, татуласайық» (қаз)
20:00 Информбюро (қаз/рус)
21:00 Премьера! Корейский сериал 

«Пиноккио» 
22:20 КИНО. «Я всё еще знаю, что 

вы сделали прошлым летом» 
(қайталау) 

00:30 Индийский сериал «Ананди» 
(қайталау) (қаз) 

02:00 «Кел, татуласайық» (қаз) (қайталау)
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз) БЕЙСЕНБІ

27 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Қазақ даласының құпиялары». 

Деректі фильм. 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». 
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...»
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая. 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Қымбат жандар». 
16:00 «Ауылдастар» 
16:35 «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 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая. 
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». 

Телехикая. 
23:50 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
1:30 AQPARAT 
2:05 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси 

ток-шоу. 

6:00 «Ән әлемі»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы 

хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке 2»
13:15 Телехикая. «Келінжан» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Метод Фрейда»
18:00 Мегахит. «Напролом» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Біздің назарда»
20:50 «Індетпен күрескен Қазақстан»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телехикая. «Келінжан» 
1:00 «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 «Құйынды мекен» 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
4:35 «Біздің ауыл»
5:05 «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/с «Война семей»
09.40 Т/с «Идеальная семья»
10.50 К/с «Цена жизни»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Т/п «Құтты қонақ» Премьера!
15.30 Т/п «Келесі кім?»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Т/с «Домик на счастье»
18.00 Т/с «Осколки»
19.00 Т/с «Цена жизни»
21.00 Т/х «Әкесінің баласы»
22.00 Т/х «Серт пен сезім» Премьера!
00.00 Т/с «Осколки»
01.10 Т/с «Крепостная»
02.15 Т/х «Бастық боламын»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Келесі кім?»
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.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» 

(мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
10.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.50 Трэвел-шоу «СЕЛАПОЛЕТЕЛА» 
11.45 Сериал «ФИТНЕС»
12.15 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЁТЧИКИ» (боевик) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (қаз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (қаз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «ТРИ ИКСА» (боевик) 
22.20 «БЛЭЙД 2» (фантастический боевик)
00.20 Телехикая «Бақытсыздар бағы» 

(қаз.)
01.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.40 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

21.40 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», 
мелодрама. 

00.00 «АЛЖИР», мелодрама. 
01.45 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 

(қайталау)
02.35 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу (қайталау)
03.20  «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.00-04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)

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 «Біздің ауыл»
5:05 «Отбасы» 
5:30 «Бірегей»

К ЕС ҮЙІ А Р АНАҒА АЙНАЛДЫШ  ШЕЖ ЕС

Елордада бүгінде қатарлары сиреп, жылдан-жылға саусақпен санарлықтай 
селдіреп бара жатқан ардагерлерге шынайы қамқорлық көрсететін ОС мүге-
дектеріне арналған орталық клиникалық госпитал  бар. ұ тар уезов көшесі, 
11 мекенжайында орналасқан ғимараттың тасын түртсең, тари ы сөйлейді.

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)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 
10.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.50 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ» 
12.00 Сериал «ФИТНЕС»
12.30 «МАКС СТИЛ» 
 (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 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЁТЧИКИ» (боевик) 
22.10 «БЛЭЙД» (фантастический боевик)
00.10 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (қаз.)
01.10 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.20 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

Кірпіштен �алан�ан екі �абатты �имарат �олданыс-
та�ы жерт�лесімен 1914 жылы к�пес П.Моисеевті� 
т�р�ын �йі санатында салынды. Ескерткіш тарихы 
А�мола айма�ын ке�ес �кіметін орнатумен ты�ыз 
байланысты. Осы �имаратта 1918 жылы А�мола уездік 
ж�мысшылар, солдаттар, шаруа ж�не м�сылман де-
путаттарыны� советі ж�не РКП (б) уездік комитеті 
орналасты. 1920 жылы �имаратта 1-інші А�мола 

ауданды� �алалы� комсомол комитеті ��рылды, оны 
Петербург ж�мысшысы П.Греков бас�арды. Ал келесі 
жылы Есіл а�-кулактар бандасыны� шабуылы кезінде 
А�мола �ор�анысын бас�ар�ан уездік комитет болды.

�азір оны� орнында �лы Отан со�ысыны� м�гедек-
теріне арнал�ан орталы� клиникалы� госпиталі т�р. 
�имаратта �айта ��ру ж�мыстары ж�ргізілген. Шы�ыс 
жа�ынан �ш �абатты аурухана корпусы салынды.
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9ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

Е СЕНБІ
 МАМЫР

СЕНБІ
2  МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Қазақ даласының құпиялары». 

Деректі фильм. 
6:30 «Tola ai»
7:30 «Тәуелсіздік тәуекелдері». 
8:10 «ЖҮЙРІК САНА». Деректі фильм. 
9:10 Дисней ұсынады: «СҮЙКІМДІ 

СОФИЯ». Мультхикая. 
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Егіз лебіз». Музыкалық талант-шоу.
14:15 Дисней ұсынады: «Ержүрек 

құтқарушылар». Мультфильм. 
15:25 «Таланттан тарту». Талант 

Арғынғалидың концерті
17:10 «ҚЫМБАТ ЖАНДАР». 
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 «APTA». Сараптамалық бағдарлама. 

Тікелей эфир
20:50 «Жүзден жүйрік». 
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
0:10 Әзіл әлемі 
0:40 «Король сөзі». Көркем фильм 

(Англия, Аустралия, 2010 ж.)
2:45 «Apta». Сараптамалық бағдарлама. 

6:00 Әнұран
6:05 «Қазақ даласының құпиялары». Деректі 

фильм. 
6:30 «Ғасырлар үні» 
7:00 AQPARAT
7:35 «Сырлы сахна» 
8:10 «ЖҮЙРІК САНА». Деректі фильм 
9:10 Дисней ұсынады: «СҮЙКІМДІ СОФИЯ». 

Мультхикая
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 Еркін Нұржановтың концерті 

6:00 «Ән әлемі»
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде «Таңғы хабар» 
10:00 «Әсем әуен»
10:15 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
12:15 Телехикая. «Бәсеке 2»
13:15 Телехикая. «Келінжан» 
15:00 «Бүгін». Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! «Асыл қазына»
17:00 Телесериал. «Метод Фрейда»
18:00 Мегахит. «Нечто»
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 «Народный контроль»
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! «Қолда я жолда»
23:30 Телехикая. «Келінжан» 
1:00 «Әсем әуен»

6:00 Мультфильм. «Жил-был кот»
7:30 «Самопознание»
7:40 «Әсем әуен»
8:00 Профессиональный бокс. Батыр 

Джукембаев – Сабриэль Матиас. 
Прямая трансляция из США

10:30 Премьера! «Хронограф 2021» 
11:00 Телесериал. «Чужое гнездо»
13:15 Телехикая. «Келінжан» 
15:00 «Қызық болған»
16:00 Тұсаукесер! «Алтыбақан» 
17:00 «Qazaq ol en Hits» 
18:30 «Мәжіліс. z»
19:00 «Qazaq ol en Hits» 
19:15 Тұсаукесер! «Маска» 
21:00 Информационный канал – 

аналитическая программа «7 күн»
22:00 В прямом эфире «Большая неделя»
23:00 Мегахит. «Хижина» 
1:15 «P o SPORT» 
1:45 «Әзіл кеші»

6:00 Мультфильм. «My Li  le Pony в кино»
7:30 «Өзін-өзі тану»
7:40 «Әсем әуен»
8:15 Телехикая марафоны. «Сүрбойдақ»
10:00 «Tan y esh»
11:00 Телесериал. «Чужое гнездо»
13:15 Телехикая. «Келінжан» 
15:00 «Қызық болған»
16:15 Тұсаукесер! «Маска» 
18:00 Тұсаукесер! «Алтыбақан» 
19:00 «Qazaq ol en Hits» 
20:15 «Отдел журналистских 

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

бағдарламасы
22:00 Ток-шоу «Хабарлас»
23:00 Мегахит. «Чудо»
1:00 «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 «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 «Құйынды мекен» 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 «Біздің ауыл»
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 «Бриллиантовая рука»
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 «Громобой»
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 «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
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 «СРОК ДАВНОСТИ»
1:20 «ДОК-ТОК» 
2:10 «П@УТINA » бағдарламасы 
2:55 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:25 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
4:10 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы 

6:00 «ТЕРРА НОВА» ТЕЛЕХИКАЯСЫ 
6:45 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ 
7:40 «ТАМАША ITY» БАҒДАРЛАМАСЫ 
8:30 «СРОК ДАВНОСТИ». 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
12:10 «ФАБРИКА ГРЕЗ» С ОЛЬГОЙ 

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

ВСЕХ» 
18:00 « ASTY A DARLAMA»
18:35 «ЕҢ АЛҒАШҚЫ...» БАҒДАРЛАМАСЫ 
20:00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА» 
20:30 «ПАРЛАМЕНТ ONLINE» 
20:55 «ВЕРЬ МНЕ» 
0:30 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «БУМЕР» 
2:20 «П@УТINA » БАҒДАРЛАМАСЫ 
3:05 « ASTY A DARLAMA» 
3:35 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ». Түрік 

телехикаясы. 
10.00 НОВОСТИ (повтор вечернего 

выпуска)
10.40 «КТО ТЫ?», детективная мелодрама
11.40 «АЛЖИР», мелодрама (қайталау)
13.50 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», 

мелодрама (қайталау)
16.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ», 

мелодрама
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ». 
20.35 «KTK e ». 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «АЛЖИР», мелодрама. 
00.50 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 

(қайталау)
02.35  «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ» (қайталау) 
03.00 «KTK e » (қайталау)
03.20 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.00-04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау) 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау) 
07.30 «УЛЫ ТАМШЫЛАР», телехикая. 
08.50 «ЯСМИННІҢ ТАҒДЫРЫ». Түрік 

телехикаясы. 
10.00 НОВОСТИ (повтор вечернего 

выпуска)
10.40 «КТО ТЫ?», детективная мелодрама
11.40 «АЛЖИР», мелодрама (қайталау)
13.50 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», 

мелодрама (қайталау)
16.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ», 

мелодрама
18.00 «АМАНАТ». Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 «АСТАРЛЫ АҚИҚАТ», ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
21.40 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», 

мелодрама. 
00.00 «АЛЖИР», мелодрама. 
01.45 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 

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

(қайталау) 
03.20 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
04.00-04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау) 

06:00 Ризамын (қаз) 
06:40 «Армагеддон» (қаз)
07:40 Информбюро (қайталау)
08:50 «Экстрасенсы детективы» (қайталау)
10:00 «Келіндер бәйгесі» (қаз)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Корейский сериал «Пиноккио» (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 «Пиноккио» 
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
07:10 «Армагеддон» (қаз)
08:10 «Оқиға орны» (қайталау) (қаз)
08:20 Информбюро (қайталау)
09:30 «Готовим с Адель» (қайталау) 
10:00 « ala a  le» (қаз/рус) 
10:40 «Тәтті шоу» (қаз) 
12:10 ериал «Ян Гуйфей» (қаз) 
13:10 «What’s Up?» (қаз)
14:00 Анимационный фильм «Артур и месть 

Урдалака» 
16:10 КИНО. «Оскар» 
18:40 Премьера! КИНО. «Достать ножи» 

06:00 Ризамын (қаз)
06:30 «Армагеддон» (қаз)
07:30 «Сөздің шыны керек» (қайталау) (қаз)
07:40 Информбюро (қайталау)
08:50 «Экстрасенсы детективы» (қайталау)
10:00 «Келіндер бәйгесі» (қаз)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (қаз) 
12:30 Корейский сериал «Пиноккио» (қаз) 

(қайталау) 
14:10 Анимационный фильм «Артур и 

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

(қайталау) (қаз) 
01:00 «Кел, татуласайық» (қаз) (қайталау)
02:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (каз

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/с «Война семей»
09.45 Т/с «Домик на счастье»
10.50 К/с «Цена жизни»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Т/п «Құтты қонақ» Премьера!
15.30 Т/п «Келесі кім?»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Т/с «Домик на счастье»
18.00 Т/с «Осколки»
19.00 Т/с «Цена жизни»
21.00 Т/х «Әкесінің баласы»
22.00 Т/х «Серт пен сезім» Премьера!
00.00 Т/с «Осколки»
01.10 Т/с «Крепостная»
02.15 Т/х «Бастық боламын»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Келесі кім?»
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»
09.10 Т/с «Война семей»
11.10 Т/п «Регина 1» Премьера!
12.10 Т/п «Орёл и решка»
13.15 К/ф «Смешанные чувства»
15.00 Т/п «Келесі кім?»
16.00 К/ф «Әкешім»
18.45 « AIDARMAN UP» финал
20.00 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
20.45 Шоу «Ну-ка, все вместе!» Премьера!
23.00 К/ф «13 район. Ультиматум»
01.00 Т/п «Юмор! Юмор! Юмор!»
02.30 Т/п «Келесі кім?»
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)
10.55 Трэвел-шоу «СЕЛАПОЛЕТЕЛА» 
11.30 Сериал «ФИТНЕС»

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

(қаз.) 
08.45 «Том мен Джерри» (мультхикая, каз.)
09.30 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
11.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
11.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (семейное фэнтэзи)
13.10 «МАДАГАСКАР 2» (анимационный 

фильм) 
14.45 «PRO - КИНО»
15.00 «БІР БОЛАЙЫҚ ҚЫЗЫҚТАРЫ» (қаз.)
15.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (комедия)
21.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

(фантастический триллер) 
23.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК» (боевик)
01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор)
04.10 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
10.25 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.35 Трэвел-шоу «СЕЛАПОЛЕТЕЛА» 
11.10 Сериал «ФИТНЕС»
11.40 «ОБЛИВИОН» (фантастический 

боевик) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «САН САУАЛ» (қаз.)
19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (семейное фэнтэзи)
21.10 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (комедия)
23.40 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 

(криминальный триллер)
01.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.40 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (қаз.)

2  МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Қазақ даласының құпиялары». Д/ф. 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN». 
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая. 
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир.
15:00 «ӘЛЕМ АЙНАСЫ». Тікелей эфир 
15:20 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» Айман Омаровамен. 
15:50 «Ауылдастар».
16:25 «Егіз лебіз».
17:00 AQPARAT
17:20 «Егіз лебіз». (жалғасы)
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси ток-

шоу. Тікелей эфир. 
21:30 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая. 
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
0:45 «PARASAT MAIDANY» 
1:15 AQPARAT
1:50 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу. 
2:40 «Теледәрігер»

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/с «Война семей»
09.40 Т/с «Домик на счастье»
10.50 Т/с «Цена жизни»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Т/п «Құтты қонақ» Премьера!
15.30 Т/п «Келесі кім?»
16.00 Т/п «Орёл и решка» Премьера!
17.00 Т/п «Дизель шоу»
18.20 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
20.45 AIDARMAN UP
22.00 Т/х «Серт пен сезім» Премьера!
00.00 К/ф «Смешанные чувства»
02.00 Т/х «Бастық боламын»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Келесі кім?»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

6:00 «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «МЕЧ 2» 
0:20 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
1:10 Ночной кинотеатр. «ХИРОМАНТ. 

ЛИНИИ СУДЕБ»
2:10 «П@УТИНA» бағдарламасы 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 

07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
07.50 «ҮЛКЕН ҮЙ-2», телехикая
08.30 «ҚЫЗ ҚЫЛЫҒЫ»
09.00 «БАСТЫ РӨЛДЕ»
09.30 «KTK e » (қайталау)
09.50 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
11.30 «АЛЖИР», мелодрама (қайталау) 
14.30 «СОСЕДКА», мелодрама. 
16.40 «ҚИЫН ШАҚ», телехикая. 
18.10 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ» 
19.20 «ӘН МЕН ӘНШІ», ән-шашу 
20.20 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ», 

документальный фильм. 
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ». Новый сезон! 
22.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА», 

детективная мелодрама. 
01.30 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ», мелодрама 

(қайталау)
02.15 «ҚИЫН ШАҚ», телехикая (қайталау)
03.30-04.30 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-

сауық бағдарламасы

6:00 Қаламгер
6:30 «Үздік әзілдер»
7:30 К/ф «Бриллиантовая рука»
9:20 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 «Защитник»
16:40 «Алдараспан»

6:00 «ТЕРРА НОВА» телехикаясы 
7:00 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы 
7:50 «ТАМАША ITY» бағдарламасы 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
13:30 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 
15:30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». ФИНАЛ
18:00 «БІЗДІҢ ЕЛ» бағдарламасының 

тұсаукесері 
18:35 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 

бағдарламасы 
20:00 «АНАЛИТИКА» 
20:55 «ВЕРЬ МНЕ» 
0:40 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА
2:40 «П@УТINA » бағдарламасы 
3:25 «БІЗДІҢ ЕЛ» 
3:55 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.05 «ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ»
07.50 «МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ» (қайталау)
08.50 «ӘН МЕН ӘНШІ», ән-шашу 

(қайталау)
09.50 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
11.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА», 

детективная мелодрама (қайталау) 
15.10 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ», 

документальный фильм (қайталау)
15.40 «ҚИЫН ШАҚ», телехикая. 
17.20 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ», детективная 

мелодрама
21.00 «ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ» с Артуром 

Платоновым 
22.00 «ОЛЮШКА», мелодрама. Премьера!
23.40 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ», 

мелодрама (қайталау)
02.50 «ҚИЫН ШАҚ», телехикая (қайталау)
04.10-04.30 «КТК» ҚОРЖЫНЫНАН», ойын-

сауық бағдарламасы

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

әзілдері (қаз) 
07:20 «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 ериал «Ян Гуйфей» (қаз) 
13:10 Анимационный фильм «Артур и 

минипуты» (қайталау) 
15:20 КИНО. «Оскар» (қайталау) 
17:50 КИНО. «Последний киногерой» 
20:10 Премьера! КИНО. «Больше, чем друг» 
22:10 ериал «Ян Гуйфей» (қаз) (қайталау) 
23:50 «Полный Блэкаут» (қайталау)
00:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 
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!»
11.00 К/с «Перчатка Авроры»
15.00 Т/п «Келесі кім?»
16.00 К/ф «Үйім сенсің»
18.20 Т/п «Тақиясыз періште»
21.00 К/ф «Гостья»
23.40 К/ф «Закон доблести»
02.00 Скетчком «Q-елі»
02.30 Т/п «Келесі кім?»
03.30 Т/п «Япырай»
04.00 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» 
08.25 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .K » 
08.45 «Том мен Джерри» (мультхикая, каз.)
09.30 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.25 «МАДАГАСКАР 2» (анимационный фильм) 
12.00 «ЛОРАКС» (анимационный фильм) 
13.25 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

(фантастический триллер) 
15.45 «PRO-КИНО»
16.00 «САН САУАЛ» (қаз.)
17.00 «Жұлдызды Wee en » (қаз.) 
17.55 «Талантым тағдырым» (қаз. фильм-

концерт)
19.35 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .K » 

(қаз.) 
20.10 «ОПМАЙ, ОПМАЙ» (қаз. жаңа маусым)
21.00 «НАЧАЛО» (фантастический боевик) 
23.50 «ВИЗИТ» (фильм ужасов)
01.20 «Талантым тағдырым» (қаз. фильм-

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

12.00 «ТРИ ИКСА» (боевик) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (қаз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (қаз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «ОБЛИВИОН» (фантастический 

боевик) 
22.20 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (фантастический 

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

езу» (қаз.)

13:45 «ТӘУЕЛСІЗДІК ТӘУЕКЕЛДЕРІ». 
14:20 «Оралу». Көркем фильм («Қазақфильм», 

2015 ж.) 
16:00 «ЖАРҚЫН ЖҮЗДЕСУ». Ток-шоу. 
17:00 Әзіл әлемі 
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 «M SELE». 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 (жалғасы)
23:15 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая 

(жалғасы) 
0:20 ФУТБОЛ. МАТЧ ҚАРСАҢЫНДА. Тікелей 

эфир
0:50 ФУТБОЛ. УЕФА ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫ. 

Финал. «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Англия) – 
«ЧЕЛСИ» (Англия) Тікелей эфир

21:10 «Полный Блэкаут»
22:00 Новый сезон «Неге?» (қаз) 
23:30 «Музыкалық сағат» (қаз)
01:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 
03:30 1001 анекдот (қаз)
05:00 Әзіл студио (қаз)

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 көңілді»
3:30 «KazNet» ғаламторға шолу
3:50 «Әзілстан» жасырын камера
4:10 «Ән мен әзіл» концерттік 

бағдарламасы 
5:10 «Үздік әзілдер»

Суретте талай сәби жарық дүние есігін ашар табалдырық  перзент ана бей-
неленген. Ел ертеңінің бастауы, ұлт өсімінің өрісі саналатын ғимарат о баста 
теміржолшыларға арнап салынды. Оның іргетасы 1 6  жылы қаланған. Содан 
бері күн сайын ондаған нәресте дүниеге келіп, еліміздің еркін ұландарының 
қатарына қосылды. 1  жылдан бастап перзент ананың дәрежесі жоғарыла-
тылып,  перинаталдық орталық ретінде құрылды.

Ш  ШЕЖ ЕС СӘБ  ІСІ АҢҚЫҒАН МЕКЕН

Б�гінде �.Молда��лова кшесі, 28 мекен-
жайында орналас�ан �имарат к�рделі жндеуден 
ткен. Сырт�ы крінісі згергенмен, халы��а 
крсетер �ызметі сол к�йінде. Орталы�та гине-
кологиялы� сыр�аттарды сауы�тыруды� кешенді 
�ызметі крсетіледі. Бедеулікке �арсы, жатыр 

ісіктерін жою ж�не бас�а да к�рделі оталар жа-
салады. Ж�кті �йелдерге жан-жа�ты а�ыл-ке�ес 
берілуімен �атар, ауруды� барлы� т�рлері бо-
йынша медициналы� кмек �арастырыл�ан. Жыл 
сайын 8200-ден аса с�би осы ж�ма� иісі а��ы�ан 
мекенде д�ниеге келуде.
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ХАЛЫ�ТЫ� �ЛЕУМЕТТІК ЖА�ЫНАН �ЛСІЗ ТОПТАРЫНЫ� ТІЗІМІ
(Жал�асы. Басы газетті� №57 (4181) санында)

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

Ке- 
зек 
н�- 
мірі

Тегі Аты �кесіні� аты Кезекке 
 ойыл�ан 

к�ні

Санат

1115 АЛЬДЖАНОВ ХАМИТ БАЙДРАХМА-
НОВИЧ

25.02.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1116 ШЫНГЫСОВА ЗАУРЕШ КУАНЫШБА-
ЕВНА

25.02.2009 Толы� емес отбасылар

1117 АЖМАГАМБЕ-
ТОВА

САУЛЕ УРАЛБАЕВНА 25.02.2009 Толы� емес отбасылар

1118 РАМАЗАНОВА САЛТАНАТ ЖАНИБЕ-
КОВНА

26.02.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1119 ЖАУТІК Г¤ЛНАЗЫМ ¥АНАТ¥ЫЗЫ 27.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1120 АБЕНОВА РАЙХАН МУХАМЕДЬЯ-

РОВНА
27.02.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1121 ТАТИЕВА КОГАРШИН МУРАТОВНА 02.03.2009 Толы� емес отбасылар
1122 АМИРАЛИЕВА ШЫНАР КЫЗДАРБЕ-

КОВНА
02.03.2009 Толы� емес отбасылар

1123 ЛУКОНИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАН-
ДРОВНА

02.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1124 АСАИНОВА КУЛШАТ БОЛАТОВНА 02.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1125 ТУРГЫНБАЕВ ЖАНДОС КУНТУБАЕ-

ВИЧ
02.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 

Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1126 АБДРАЛИЕВА КАРЛЫГАШ ЕРМАХАНОВ-
НА

02.03.2009 Толы� емес отбасылар

1127 НАЗАРОВ ТИМУРБЕК БОЛАТХАНО-
ВИЧ

02.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1128 БЕКШЕНТА-
ЕВА

ЖАНЫЛ-
СЫН

АСЫЛБЕКОВ-
НА

02.03.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1129 РЯБЕНКО ЕКАТЕРИ-
НА

АЛЕКСАН-
ДРОВНА

02.03.2009 Толы� емес отбасылар

1130 АБДИЕВА ЛАУРА ТУРЛЫГАЗЫ-
ЕВНА

02.03.2009 Толы� емес отбасылар

1131 КОЖАХМЕТОВ ЕРБОЛ СЕЙТХАЛИ-
ЕВИЧ

03.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1132 САДВОКА-
СОВА

ГУЛЬНАРА АБДЫКАРИ-
МОВНА

03.03.2009 Толы� емес отбасылар

1133 ЖАНАЛИНА ЗАЙДА АШТАЕВНА 03.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1134 УСЕИНОВ ЕРМЕК МОЛДАБАЕ-

ВИЧ
03.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 

Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1135 БЕГИМБЕ-
ТОВА

АИДА РАМАЗАНОВ-
НА

03.03.2009 Толы� емес отбасылар

1136 ТУТИНОВА ЕЛЕНА НИКОЛА-
ЕВНА

03.03.2009 Толы� емес отбасылар

1137 КОМАН АЛЛА ВЛАДИМИ-
РОВНА

04.03.2009 Толы� емес отбасылар

1138 БАРАКБАЕВА АЙТЖА-
МАЛ

САТЫБАЛДИ-
НОВНА

04.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1139 ТОЛЬ ОКСАНА АНАТОЛЬЕВ-
НА

04.03.2009 Толы� емес отбасылар

1140 РАМАНКУ-
ЛОВА

ГУЛЖАН ЖАРЫЛКА-
СЫНОВНА

04.03.2009 Толы� емес отбасылар

1141 РАМАЗАНОВ БУЛАТКАН СМАКАНО-
ВИЧ

04.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1142 БИМАГАМБЕ-
ТОВА

АЛИЯШ 04.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1143 УСИНОВ САМАТ ЖУМАБЕКО-
ВИЧ

04.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1144 ТЮЛЮБАЕВА БАХЫТ 05.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1145 АХМЕТОВ РУСЛАН КАЙРГОЖА-
ЕВИЧ

05.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1146 КУСАИНОВА АЛМАГУЛЬ КАЛКЕНОВ-
НА

05.03.2009 Толы� емес отбасылар

1147 КУСАИНОВА АЙМАН КАЙРБЕКОВ-
НА

05.03.2009 Толы� емес отбасылар

1148 ЕЛЕУОВА ЖАНАГУЛ ЖОЛДЫГА-
ЛИЕВНА

05.03.2009 Толы� емес отбасылар

1149 ОСПАНОВ КОНАКБАЙ ТЕМИРГАЛИ-
ЕВИЧ

05.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1150 АБДИЛЬДИН ЕРЖАН ЧАПАЕВИЧ 06.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1151 СМИРНОВА АЛЁНА СТАНИСЛА-
ВОВНА

06.03.2009 Толы� емес отбасылар

1152 РАМАЗАНОВА ГАЛИЯ РОМАЗАНОВ-
НА

06.03.2009 Толы� емес отбасылар

1153 ТАРАСЕНКО ПЕТР МИХАЙЛО-
ВИЧ

06.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1154 МАРХАБАЕВА АЛИЯ ТЮЛЕГЕНОВ-
НА

06.03.2009 Толы� емес отбасылар

1155 УТЕУБАЕВА ГУЛЬЖАН КАСЫМЖА-
НОВНА

06.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1156 БЕЙСЕНБЕ-
КОВА

КЕНЖЕТАЙ ЖЕКСЕНБЕ-
КОВНА

06.03.2009 Толы� емес отбасылар

1157 ЖУМАБАЕВА ЖАННА МАГЗУМОВ-
НА

06.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1158 МУРАШКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

10.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1159 КАРИМОВА ЗИНАИДА БАЗЫЛКА-
НОВНА

10.03.2009 Толы� емес отбасылар

1160 АХМЕТЖА-
НОВА

СВЕТЛАНА ОНГАРБА-
ЕВНА

10.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1161 ШИНБЕРГЕ-
НОВ

АКЫЛБАЙ ТУРЕХАНО-
ВИЧ

10.03.2009 Оралмандар

1162 АХМЕТЖА-
НОВ

СЕРИК АБДСАМАТО-
ВИЧ

10.03.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1163 ШАКЕНОВА ФАРИДА САМЕТОВНА 10.03.2009 Толы� емес отбасылар
1164 КАСКЕЕВА ЖАННА СЕРАЛЫЕВНА 10.03.2009 Толы� емес отбасылар
1165 БЕРНЕБЕКОВА ЖУЛДЫЗ БЕРНЕБЕ-

КОВНА
10.03.2009 Толы� емес отбасылар

1166 БЕКЕНОВА ДИНА МУХАМЕДГА-
ЛИЕВНА

11.03.2009 Толы� емес отбасылар

1167 БЕКСУЛТА-
НОВА

БАКЫТ ОМАРОВНА 11.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1168 НАБИЕВ БАКТЫГА-
ЛИЙ

КЕМЕЛХАНО-
ВИЧ

11.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1169 Т�РЛЫБЕ-
КОВА

АЙ-
ДЫН¥ЫЗ

АЙДАР-
ХАН¥ЫЗЫ

11.03.2009 Толы� емес отбасылар

1170 АХМЕТОВ АМИР ТЛЕУБАЕВИЧ 11.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1171 СМИРНОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРО-

ВИЧ
11.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1172 ЕЛЕУКЕНОВА ЗАМИРА НУРТАЕВНА 12.03.2009 Толы� емес отбасылар
1173 БАЙГАЗИН БАХИТ КАЛИАХМЕ-

ТОВИЧ
12.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 

Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1174 ГАБДРАШИ-
ТОВ

ТАХИР ГАБДУЛМУ-
ГИНИЕВИЧ

12.03.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т±тенше жа�дайлар 
салдарынан т²р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1175 ПОЖИДАЕВА АНАСТА-
СИЯ

СТЕПАНОВ-
НА

12.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1176 ГОДУН АННА ИВАНОВНА 12.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1177 КОКУМБАЕВА ДИНАРА БОЛАТОВНА 12.03.2009 Толы� емес отбасылар
1178 МОНТЫ¥АЕВА Н¤РИЛА МАЛІК¥ЫЗЫ 12.03.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1179 СЕРЕДА ИННА ЮРЬЕВНА 12.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1180 КУРМАНБА-
ЕВА

ГАУХАР ЕРКИМБЕК-
КЫЗЫ

13.03.2009 Толы� емес отбасылар

1181 МАМБЕТОВА ГУЛЖАН ХОЖАКЕЛЬ-
ДЫЕВНА

13.03.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1182 АСАЕВА КЕНЖЕ-
ГУЛЬ

АЙТКАЗИ-
НОВНА

13.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1183 ОМАРОВА КАРЛЫГАШ ТЕМИРОВНА 16.03.2009 Толы� емес отбасылар
1184 РЫСКУЛОВ АРГЕН АБАСОВИЧ 16.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1185 САДЫКОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА 16.03.2009 Толы� емес отбасылар
1186 АМАНЖОЛОВ РЫСБАЙ 16.03.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1187 МУБАРАК САЛТАНАТ 16.03.2009 Толы� емес отбасылар
1188 СЫЗДЫКОВА КАРЛЫГАШ СЕЙСЕНОВ-

НА
17.03.2009 Толы� емес отбасылар

1189 ГАЛИУЛИНА КАПИЗА КАБАШЕВНА 17.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1190 ИМАНЖА-
НОВА

АЛМАГУЛЬ ШОМАТОВ-
НА

17.03.2009 Толы� емес отбасылар

1191 БУКША ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 17.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1192 НУРБАЕВА ГУЛЬДАНА ЕСЛЯМБЕ-
КОВНА

18.03.2009 Толы� емес отбасылар

1193 ТОЛЕГЕНОВА МАЛИКА АСИЛБЕКОВ-
НА

18.03.2009 Толы� емес отбасылар

1194 ДЮСЕНБИН АСЕТ КАИРБАЕВИЧ 19.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1195 АХМЕТОВА КАПИЗА РАХИМЖА-

НОВНА
19.03.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1196 КОНАКБАЕВ ДУЛАТ ЖЕЛБАЕВИЧ 19.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1197 СМАГУЛОВА АЙЖАН БЕКБАУЫ-
ЛОВНА

19.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1198 ЕСПОЛОВА РАШИДА КУРМАНОВ-
НА

19.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1199 НАЗЫРОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

19.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1200 ЖАКАЕВА ГУЛЖАЙНА БАБАЕВНА 20.03.2009 Толы� емес отбасылар
1201 ПРУДНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВ-

НА
20.03.2009 Толы� емес отбасылар

1202 БЕЙСЕМБАЕВ АМАНЖОЛ КАПЫШЕВИЧ 24.03.2009 Толы� емес отбасылар
1203 РУСТЕМБЕ-

КОВА
ИНАБАТ ТУЛЕУБЕКОВ-

НА
24.03.2009 Толы� емес отбасылар

1204 ЗАРИШНЮК ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВ-
НА

24.03.2009 Толы� емес отбасылар

1205 СТРАТУЛАТ ЕЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

24.03.2009 Толы� емес отбасылар

1206 МАНСУРОВА ШОЛПАН ЖАНДОСОВ-
НА

24.03.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т±тенше жа�дайлар 
салдарынан т²р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1207 КУЛЬМАГАМ-
БЕТОВ

НАГАШЫ-
БАЙ

АККАЛИЕ-
ВИЧ

24.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1208 ЖУНУСОВА ЖАНАР САЙЛАУБЕ-
КОВНА

24.03.2009 Толы� емес отбасылар

1209 АЙМАГАМБЕ-
ТОВА

КЛАРА КАИРЖА-
НОВНА

24.03.2009 Толы� емес отбасылар

1210 КУРХАЕВ ХАМИТ НИКОЛАЕ-
ВИЧ

24.03.2009 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1211 ОМАРОВА БАКИШ СМАГУЛОВ-
НА

24.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1212 ОРАЗБЕКОВА ДАРИХА ТУРСУНКУ-
ЛОВНА

24.03.2009 Толы� емес отбасылар

1213 ПУСУРМА-
НОВА

ОРЫНДЫК НУРАХМЕ-
ТОВНА

24.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1214 БЕЙСЕИТОВ НУРСУЛ-
ТАН

БАУРЖАНО-
ВИЧ

25.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

Сол �ария айтпа�шы, уа�ыт 
шіркінде то�тау мен т²рлау жо� 
екен. Мына жары� д�ниеге кел-
геннен бастап, адам баласы �р 
к�нін санамалата ілгері �арай 
к±ш бетін т�зетіп, ±мір ±ріне 
�арай жылжыта бермек. Сек-
сен жасты� �лі де бел ортасына 
жетпегенмен, со�ан жете уа�ыт 
а�ымыны� талай белестерін арт�а 
�алдыр�ан Хайдар Амантай²лы 
Ме�ді�²ловты� мына ±зіне б²й-
ыр�ан �²мыр – несібесін ма�дай 
тер, адал е�бекпен ±ткергеніне 
талай жылдарды� ж�зі ау�ан. Енді 
�абыр�алы �артты�ты тізгіндеп, 
тайпалы ж²рт�а с±зі ±тер абызды� 
жасты� да туын к±теріп т²р�ан 
жайы бар. Содан да к±сіле с±йлер 
к±семдікті� с±з ж�лгесін ±зі ±руді 
ж±н сана�ан �алпын таныт�аны 
ма�ан к±пті к±рген к±нелігіндей 

МІР К ШІНІҢ РІНДЕ

ақыт дегеннің өзі ұйытқи соққан дауылды жел 
 сияқты етек-жеңіңді қымтап алуға да мұрша бермей, 
екпіндеген қалпы бір демде-ақ өте шығады екен. Олай 
дейтініміз ертеректе аты-затының кім екенін ешкім 
білмейтін, бірақ ел адамдарының бәрі «Сексенбес» 
атайтын ауылымызда қария болатын. Себебі ол арада 
екі жыл, үш жыл өтсе де, жасын сұрағандарға «Сексен 
бестемін» дейтін. Сосын  «Балалық, балғын шақтың 
бәрі де өтті, Сексен бес ермек етер келіп жетті» деп 
өзінше өлеңдететіні бар-ды.

Хайдар Амантай�лы мен асыл жары Т�рсын Ма�з�м�ызы

�сер берді. µйткені �у демелік с±з 
басын ±зі алды.

– Мен 1937 жылды� 15 мамырын-
да ¥останай облысыны� Жіті�ара 
ауданы аума�ында�ы атауы орысша 
Милютин аталатын кентте ±мір 
есігін аш�ан жанмын. Б²л кейін-
дері �ана ашы� жазыла баста�ан 
�аза�ты� к±шбасшы, о�ы�ан, зиялы 
азаматтарыны� б�рі дерлік «халы� 
жауы» деген жаламен ²сталып, 
атыл�аны атылып, атылма�аны 
итжеккенге айдалып, з²лмат за-
манны� запыран уын ж²т�ыз�ан, 
азапты та�дырды бастан кешіріп 
жат�ан уа�ыты еді. Ол кезде �кем 
Амантай Ме�ді�²л²лы к±зі ашы�, 
о�ы�ан, елдегі сауса�пен санарлы� 
білімді азаматтар санатынан-т²�ын. 
Сонды�тан кенттегі мектепте ²с-
тазды� �ызмет ат�арды, ал анам 
�р�ия �й шаруасын д±�гелетіп, 

бала ба�умен айналысып, та�ны� 
атысы, к�нні� батысы дамыл тап-
пайтын. «Біреуден ілгері, біреуден 
кейін» дегендей, �ке-шешелеріміз 
тегі осы тірліктеріні� ±зіне риза 
бол�ан шы�ар. Ол жа�ы ма�ан 
бейм�лім, а�ыл-есім �лі толыспа�ан 
бал�ын балапан кезім �ой. Біра� 
аз ба�ытты� ±зі кейде аспанда�ы 
жел айда�ан б²лттай бастан к±шері 
бар. 1941-1945 жыл�ы �лы Отан 
со�ысы жылдары бізге ауыр тиді. 
¹кей ерте д�ние салды. ¤йді� тір-
лігі, т�зді� шаруасы енді анамыз 
�р�ияны� мойнына артылды. ¤рпек 
бас �²сты� балапанындай т±рт 
бала соны� тап�ан-таян�анымен 
к�н к±рдік. Ол да бір тірлік �шін 
арпалысты замананы� тарыл�ан 
т²сы еді, – дейді бала� ша�ынан 
майдан �ажетіне �ол�абыс жаса�ан 
тыл е�беккері, ардагер ел азаматы 
Хайдар Амантай²лы.

Б²�анасы �атпа�ан тал-шы-
бы�тай к±к±рім кезінен «Красно-
ярский» совхозыны� б±лімшесінде 
балалы� ша�ы ±ткен Хайдарды� 
е�бектегі ал�аш�ы �адамы ша-
руашылы�ты� жыл – он екі ай 
таусылмас тірлігімен осылайша 
²ласып жатты. µйткені ол т²ста 
бастауыш сыныпты� есігін енді 
аш�андарына �арамастан, б±лімше 
бас�арушысы, оны� мал ферма-
сында�ы, егістік ал�аптарында�ы 
атарман да шабарман бригадирлері 
ауылда�ы нау�анды� тірлік �ызып 
т²р�ан ша�та, «м²рындарынан тізіп» 
ж²мыс�а жегетін. Егіні жиналып 
алын�ан ал�аптардан белдері б�гіле 
�олмен маса� теріп, �ырмандарда 
�ауыздарынан айыру �шін �лкен-
дерге септесе б²лар да бидай ²шы-
ратын. Мал фермасы бригадиріні� 
ж²мсауымен кезектесе б²зау ба�у-
ды� со�ында ж�рген к�ндері де аз 
болма�ан. Соны� салдарынан біраз 
саба�тар уа�ытылы ±тпегендіктен, 
парта�а орал�ан к�ндерінен бастап 
еселенген тапсырмалардан к±з 
ашпайтын. Сол к±рген бейнет пен 
зейнетті� т�бі ±зіне �айыр, ±сіп, 
±рлеуіне да��ыл жол салар с�рлеулі 
со�па� боларын ол кезде Хайдар 
Амантай²лы ба�амдай алды деуге 
�сте келмейді. ¹йтеуір �атарлас 
�²рбы-замандастарынан �алыспай 
е�бекті� де, о�уды� да сыны мен 
сына�ынан ±тті. Солай шы�далды.

µзінен бас�а �ш бауырына ж�не 
де балаларымды �айтсем �ата-
рынан кем �ылмаймын деп �й мен 
совхозды� арасында�ы шаруамен 
алашап�ын болып ауырт палы� 
е�сесін бас�ан анасына септесейін 

деген ой орамында ж�рген Хайдар 
1954 жылы орта мектепті бітірген 
со�, ±зге біраз замандастары сия�ты 
жо�ары о�у орнына т�суге аса бе-
йілдік таныта �оймады. «Красноар-
мейский» совхозында ж²мыс істеді. 
Ауыл е�бегімен пісіп-жетілді. µзіні� 
ал�ыр да табанды �рекеттерімен 
Целиноград ауыл шаруашылы�ы 
институтын да 1968 жылы ой-
да�ыдай бітіріп шы�ты. Еті тірі 
пысы�ты�ымен шаруашылы�, 
аудан басшыларыны� назарына 
ілікті. ¥ыс�аша айт�анда, 1968-
ден 1997 жыл�а дейінгі аралы�та 
Жіті�ара ауданды� партия коми-
тетіні� н²с�аушысы, жалпы б±лімні� 
ме�герушісі, ауданды� ат�ару 
комитеті т±ра�асыны� орынбаса-
ры, �айта �²рудан кейін Жіті�ара 
�алалы� партия комитетіні� жалпы 
б±лім ме�герушісі, е�бекпен �амту 
мекемесіні� директоры сия�ты 
±мір ±ріні� баспалда�тарынан 
±тті. Совхозда�ы �атарда�ы шаруа-
шылы� ж²мыстарын �оса ал�анда 
42 жыл е�бек сапында бол�ан ар-
дагер а�аны� 30 жылды� �²мыры 
ке�ес-партия органдарында�ы 
�ызметтермен ±рілген. Соны� 
ба�алан�аныны� жар�ын мысалы – 
Хайдар а�аны� «Ты� ж�не ты�ай�ан 
жерлерді игергені �шін», «Е�бек-
тегі ерлігі �шін», «В.И.Ленинні� 
ту�анына 100 жыл», «Астана�а 10 
жыл», «Астана�а 25 жыл» медаль-
дарымен марапаттал�анды�ы. Ал 
�лы Же�істі� 75 жылды�ына орай 
Ресей Президентіні� 1919 жыл�ы 13 
маусымда�ы Жарлы�ымен «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» медалімен 
марапатталуы ардагер а�а Хайдар 
Ме�ді�²ловты� ±міріндегі ерекше 
бір айтулы о�и�а болды.

1941-1945 со�ыс жылдарында�ы 
тыл е�беккері, «Н²р Отан» партиясы-
ны� м�шесі, кезінде ¥Р Президент-
тігіне кандидат  Н.¹.Назарбаевты� 
сенімді ±кілі бол�ан, 2000 жылдан 
�азіргі Н²р-С²лтан �алалы� Ардагер-
лер ке�есіні� м�шесі Хайдар Аман-
тай²лы Ме�ді�²ловты� е�бекпен 
±рілген ±мір жолыны� жина�ты 
баяны, осы жо�арыда айтыл�андай 
десек те, асыл азаматты� алтын 
²я – отбасына то�тала кетпеске 
та�ы болмайды.

– Мені� ±мірімні� ба�ы да, оны� 
шырайын аш�ан да, �лі к�нге �ол 
²стасып бір жасты�та басымыз 
т�йісіп �²мыр кешіп келе жат�ан 
жан серігім – адал жар Т²рсын 
Ма�з²м�ызы. Батыс ¥аза�стан 
±�іріні� тумасы. Д�лірек айтсам, 

А�т±бе облысы Шы��ырлау ауданы-
ны� Шілік ауылында 1935 жылды� 
10 желто�санында д�ниеге келген. 
Онымен та�дырды� сан тараулы 
жолдары біздерді Жіті�ара ауда-
нында табыстырды. Б²л 1961 жыл 
еді. Н²рлан, ¥анат есімді ²л ±сіріп, 
Айг�лдей к±рікті �ызды� ата-анасы 
атанды�. Содан кейінгі ±ткен ±мірге 
к±з салып отырсам, ж²ртты� б�рі 
ризашылы�пен «Гау¾ар той» деп 
айта �аларлы�ындай д�м-т²зымыз 
жарас�ан 60 жыл �²мырды да арт�а 
салыппыз. Б²�ан да ш�кіршілік 
демеске болмайды. Б²л да болса 
та�дырды� ма�дайыма жаз�ан ба�ы 
деп білемін, – дейді ±зі жайлы ой 
тол�амында Хайдар Амантай²лы.

Осы Хайдар а�аны� ба�ыт �²-
сына айнал�ан Т²рсын апайды� 
�кесі Ма�з²м Терекбаев А�т±бе 
�алалы� т²тынушылар �о�амы-
ны� ме�герушісі, шешесі Жамал 
жеті жасынан �н айтып, домбыра 
тарт�ан, бой жеткен ша�ында А�т±бе 
�алалы� драма театрыны� �ртісі 
бол�ан. Б²л �лы Отан со�ысыны� 
�арса�ында�ы тірлік еді. Неб�рі 
екі б±лмеден т²ратын б²ларды� 
п�терінде жан басыны� к±птігі 
сондай, екі баласымен �ке-шеше-
сі, �кесіні� бауырлары Шаяхмет, 
Молдахмет, �йелімен Ме�діахмет, 
�жесі со�ан сыйыс�ан. Осы аз �уа-
нышты� ±зін к±псінгендей батыстан 
�ара б²лттай т±нген, жер-�лемді 
�асіретке б±ктірген со�ыс б�лдірді. 
Ша�ыра�та�ы ер-азаматтарды� 
б�рі майдан�а аттан�ан со�, �же-
сі, абысыны, екі баламен шешесі 
¥останай облысыны� Урицкий 
ауданыны� аума�ында�ы «К�нти-
мес» колхозыны� бес-алты �йлі 
б±лімшесіндегі �ке-шешелеріні� 
туыс�андарын жа�ын тартып к±шіп 
келді. Сол �йлерді� бірі б²лар�а 
баспана болды.

– Анам фермада сиыр сауса, 
егін жинау нау�анында �ырманда 
асты� тазалады. Алты жас�а енді 
ая� бас�ан мені егінжайдан маса� 
теруге, бидайы �а�ыл�ан бумала�ан 
сабанды �ырманнан сырт�а тасу�а 
алып шы�атын. 1945 жылы со�ыс 
ая�талды. ¹кейді� бауыры со�ыс�а 
аттан�ан 1941 жылы �аза тапса, 
�жемізді� ²лы майдан даласынан 
оралмады. Тек денесі жарадар, 
ауруша� болып елге жеткен �кем 5 
жылдан со� миына �ан �²йылып, 62 
жасында ±мірден озды. Есесіне ±�ірі 
орден, медальдар�а толып, �кейді� 
кіші інісі оралды. Мені� отбасым-
ны� к±рген ауыртпалы�ы осындай 
болды. Біра� т±зім мен сабырлы� 
беріп, ±мір к±шінен �алыспас жол�а 
салды, – дейді Т²рсын апай.

М²нысы рас. Сегіз жасында, я�ни 
1944 жылы бірінші сынып�а барды. 
¹кесі со�ыстан орал�ан со� ¥оста-

най облысыны� ¥арасу ауданына 
�оныс аударды. Онда орыс ж�не 
�аза� сыныптары бола т²рса да, 
�кесі �ызыны� болаша�ын ойлап, 
орыс мектебіне берді. µйткені ол 
кезде орысша тіл білмесе�, �аза� 
мектебін бітіргендерді� политехни-
калы�, инженерлік, геологиялы�, 
техникалы�, тіпті е� ая�ы д�рігерлік 
білім алуда жолы бола бермейтін. 
Т²рсын апай 10 жылды�тан со� 
Алматы медициналы� институтын 
1960 жылы с�тті ая�тап, ¥останай 
облысында�ы ±з ауданына д�рігер-те-
рапевт болып оралды, 1961 жылы 
та�дыр Хайдар Амантай²лымен 
жарастырып, ша�ыра� к±терді. 
Алты жыл Жіті�ара ауданыны� 
«Степной» совхозында д�рігер, 1968 
жылы аудан орталы�ы Жіті�ара�а 
ауысып, басында учаскелік терапевт, 
б²дан кейін �ш жыл ауданды� ем-
хананы� ме�герушісі болып �айта 
�²ру нау�анына дейін �ызмет істеп, 
1990 жылы 55 жасында зейнеткерлік 
демалыс�а шы�ты.

– Ерім Хайдар екеуміз мына тір-
лікте �ара обадай талай ша�ыра��а 
�ай�ы мен �асірет �келген алапат 
со�ыс жылдарыны� та�сіретін 
тартса� та, кейінгі тірлігіміз с�нді 
де м�нді болды деп айта аламын. 
Екі ²л, бір �ызды болды�, б�рі де 
жо�ары білім иелері. 2000 жылы 
солар�а жа�ын болайы� деп астана�а 
к±шіп келдік. ¤лкен ²лым Н²рлан 
Н²р-С²лтан �алалы� Мемлекеттік 
кірістер департаментінде, кіші 
²лым ¥анат �²рылысшы-инженер, 
ВІ Group компаниясында ж²мыс 
істейді, 2019 жылы ¥аза�станны� 
�²рметті �²рылысшысы атанды, 
ал �ызымыз Айг�л – ±з жолымды 
�у�ан д�рігер-терапевт. µмір к±рдік, 
ба�ыт�а жеттік, алтын тойдан аттап 
±тіп, гау¾ар той�а да �ол ²стаса �атар 
жеттік. Б²л да бізге Жарат�анны� 
берген сыйы. Ел аман, ж²рт тыныш 
болса, байлы� та, ба�ыт та бастан 
к±шпейді. µмірді� басты м�ні мен 
ма�ынасы да осы! – дейді асыл жар, 
мейірбан ж�ректі ана Т²рсын апай.

– И�, ба�ыт сыйлай да �²ндай 
білген ша�ыра��а �онады деуші 
еді б²рын�ылар. Сіздер ба�ыт �²сы 
бастан к±шпестей ²ясын сал�ан 
ша�ыра�ты� �ос б�йтерегі бола 
ал�ан жансыздар. µркенді ±мір 
к±шінде �лі де ж�здері�із жар�ын 
болып, жадырап, жайнап ж�ре 
бері�іздер мына тірлік атты д�ние-
ні� базарында! – дейміз біз ±мірді� 
±ріндегі, гау¾ар тойды� т±ріндегі 
жастары�ыз�а шын тілеулестікпен.

Аманкелді Ж�МАБЕК, 
журналистика ардагері, 

Н�р-С�лтан  алалы  
Ардагерлер ке�есіні�

 м�шесі
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1215 ЭСИЕВА МАРЕТ МАГОМЕ-
ДОВНА

25.03.2009 Толы� емес отбасылар

1216 МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЕВНА 25.03.2009 Толы� емес отбасылар
1217 КАСЕНОВА ГАЛИЯ МАРАТОВНА 26.03.2009 Толы� емес отбасылар
1218 ТОКТОБАЕВА АИДА КЫРГЫЗБА-

ЕВНА
26.03.2009 Толы� емес отбасылар

1219 ЕЛЕУСИЗОВА РЫСТЫ БАКИБАЕВНА 26.03.2009 Толы� емес отбасылар
1220 ТОЙШИБАЕВА ЖАНАР ЖУМАБЕ-

КОВНА
26.03.2009 Толы� емес отбасылар

1221 КАСЫМОВА БАТЖАМАЛ КАПАРОВНА 26.03.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1222 �ЖІБЕК САЛТАНАТ �АСЫМ-
БЕК�ЫЗЫ

26.03.2009 Толы� емес отбасылар

1223 НУРКАСЫМОВ БАКТЫБЕК КАЖИМУХА-
НОВИЧ

26.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1224 ГАБДУЛЛИНА ВАРВАРА ЗЕЙНОЛЛА-
ЕВНА

26.03.2009 Толы� емес отбасылар

1225 САЛИЕВА РАХИМА ИЗМАЙЛОВ-
НА

26.03.2009 Толы� емес отбасылар

1226 ЖИЛКИБАЕВА САУЛЕ АЙТМУХА-
НОВНА

26.03.2009 Толы� емес отбасылар

1227 КОЗНЮК ЗАРИНА ВИКТОРОВ-
НА

26.03.2009 Толы� емес отбасылар

1228 ГАЙСАГАЛИ-
ЕВА

ГУЛЬМА-
РИЯ

ЗИКЕНОВНА 26.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1229 ГАЛИЕВА АЛИЯ КАЙРАТОВНА 27.03.2009 Толы� емес отбасылар
1230 ЖУМАМУРА-

ТОВА
КАНЫГУЛ 27.03.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 

таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т§тенше жа�дайлар 
салдарынан т¨р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1231 ЖУМАБЕКОВА РАЙХАН ТУЛЕНДИ-
ЕВНА

30.03.2009 Толы� емес отбасылар

1232 ТУЛЕГЕНОВА САЛТАНАТ КАЛМАХА-
НОВНА

30.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1233 ТРОФИМОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 30.03.2009 Толы� емес отбасылар
1234 НАЙМАНБА-

ЕВА
ЗУХРА ВАЛИЕВНА 30.03.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1235 ОМАРОВА ЗУХРА КАЗИЗОВНА 30.03.2009 Толы� емес отбасылар
1236 БЕЙСЕНБАЕВА САЛТАНАТ СЕРИКБА-

ЕВНА
30.03.2009 Толы� емес отбасылар

1237 ШАЛДЫКОВА МАХАББАТ МАРАТОВНА 30.03.2009 Толы� емес отбасылар
1238 ХАМИДУЛИНА ЖУЛДЫЗ САЙЛАУБЕ-

КОВНА
30.03.2009 Толы� емес отбасылар

1239 БРАЛИНА ЗИЗА ДУДАРОВНА 30.03.2009 Толы� емес отбасылар
1240 ЖУСУПКАЛИ-

ЕВА
АЙГУЛЬ ЖЕНИСОВНА 30.03.2009 Толы� емес отбасылар

1241 ЕРКЕБАЕВ САМАТ НАУРЫЗБА-
ЕВИЧ

30.03.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1242 БУРШАКПА-
ЕВА

БАТИМА БУЛАТОВНА 30.03.2009 Толы� емес отбасылар

1243 КЫДИРОВА АКЕРКЕ ШАРДАРБЕ-
КОВНА

30.03.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1244 �«РМАН БАНУ �АДЫР�ЫЗЫ 31.03.2009 Толы� емес отбасылар
1245 ШТЕФАНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 31.03.2009 Толы� емес отбасылар
1246 УСУПОВА ГУЛЬВИРА МОЛДАГАЛИ-

ЕВНА
31.03.2009 Толы� емес отбасылар

1247 НАРМАНОВ БАЙМАХАН ДАЛБАЙУЛЫ 31.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1248 ДАРИШЕВА ГУЛЬБАНУ ЖАСЫКЕЛЬ-

ДИЕВНА
31.03.2009 Толы� емес отбасылар

1249 НУРТАЕВ БУЛАТ САЙЛАУО-
ВИЧ

31.03.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1250 АХМЕТОВА ГУЛЬНАРА ЖЕНАЕВНА 31.03.2009 Толы� емес отбасылар
1251 САДВАКА-

СОВА
АЛИЯ СУЛТАНОВ-

НА
01.04.2009 Толы� емес отбасылар

1252 КОПЫСОВА ЮЛИЯ НИКОЛА-
ЕВНА

01.04.2009 Толы� емес отбасылар

1253 ХАСЕНОВА САЛТАНАТ ТАСБОЛА-
ТОВНА

01.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1254 МИРСАГА-
ТОВА

ЛАЗЗАТ ШАМИЛЬЕВ-
НА

01.04.2009 Толы� емес отбасылар

1255 ЧОРБАЕВА САРА 02.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1256 БАУКЕНОВА МАКЕН АЛЬМУХА-
НОВНА

02.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1257 КАБЫЛБАЕВА ЖАНАР КАДЕКОВНА 02.04.2009 Толы� емес отбасылар
1258 ОСПАНОВА РЫСТЫ ЖА�СЫБАЙ-

�ЫЗЫ
03.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1259 ШТЕБЛАУ ТАНЗИЛЯ РАВИЛЕВНА 03.04.2009 Толы� емес отбасылар
1260 ЖАНМУКАН-

БЕТОВА
ЖИБЕК 03.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1261 КУСАИНОВА АЛИЯ ХАБДУЛЛА-
ЕВНА

03.04.2009 Толы� емес отбасылар

1262 ДОЛИНА АКМАРАЛ КОШКИНБА-
ЕВНА

03.04.2009 Толы� емес отбасылар

1263 ЕРЁМИНА ОЛЬГА НИКОЛА-
ЕВНА

03.04.2009 Толы� емес отбасылар

1264 ИМАШЕВА МАЙРАМ КУАНДЫКОВ-
НА

03.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1265 КАБДУЛЛИНА АМИМАН КАЙЫРХА-
НОВНА

03.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1266 ФИЛИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

03.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1267 ТЛЕМБАЕВ АЙДАР АЙДОСОВИЧ 03.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1268 САПАБЕКОВ НУРКАСЫМ САЛИМЖА-

НОВИЧ
06.04.2009 Же®ілдіктер бойынша «лы 

Отан со�ысыны® ардагерлері-
не те®естірілген ардагерлер

1269 КАПБАРОВА ЛАЗЗАТ АБДУШАПА-
БАТОВНА

06.04.2009 Толы� емес отбасылар

1270 ДУЙСЕНБЕ-
КОВА

АЙША 06.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1271 САНДЫБАЕВА КУЛЬСУН 06.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1272 МАНОЛИ АНАСТА-
СИЯ

ФЕДОРОВНА 06.04.2009 Толы� емес отбасылар

1273 МУСАБЕКОВА ДИНА ИБРАГИМОВ-
НА

06.04.2009 Толы� емес отбасылар

1274 КОЖАХМЕ-
ТОВА

РАЙСА КАСЫМОВНА 07.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1275 ИЛЬЯСОВА АСЕМКУЛЬ КАЙРБЕКОВ-
НА

07.04.2009 Толы� емес отбасылар

1276 БИЕКИН СЕРИКБАЙ 07.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1277 МАДЖАНОВА БИБИГУЛЬ ТУСУПБЕ-

КОВНА
07.04.2009 Оралмандар

1278 АУБАКИРОВ САБЫРЖАН БАЛТАБАЕ-
ВИЧ

08.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1279 САДЫКОВА УЛЬЖАН 08.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1280 МУХАМБЕТ-
ЖАНОВА

АНЕЛ САГЫНБА-
ЕВНА

08.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1281 КАШАЕВА ЕРКЕБУЛАН КАБЫКЕНОВ-
НА

09.04.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т§тенше жа�дайлар 
салдарынан т¨р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1282 АНТОНЮК СЕРГЕЙ ТИХОНОВИЧ 09.04.2009 Же®ілдіктер бойынша «лы 
Отан со�ысыны® ардагерлері-
не те®естірілген ардагерлер

1283 ШАРИМОВА ЖАНАТ МУХТАСЫ-
МОВНА

09.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1284 ТУЛЕГЕНОВА БИБІГ°Л З«ЛХАРНАЙ-
�ЫЗЫ

09.04.2009 Толы� емес отбасылар

1285 КОВЕНОВА МЕНСЛУ КАСИМОВНА 09.04.2009 Толы� емес отбасылар
1286 АХМЕТОВА РИЗА ЛАШИНОВНА 09.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1287 УРАЗОВА АЙНАГУЛЬ РАХМЕТОЛ-

ЛАЕВНА
09.04.2009 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1288 ШАЛ�АР 09.04.2009 Оралмандар
1289 КАРСЫБЕ-

КОВА
ШОЛПАН ДАКЕНОВНА 09.04.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 

таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т§тенше жа�дайлар 
салдарынан т¨р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1290 КАМЕЛХАН ТУНГЫШ-
БЕК

09.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1291 ЖОРАКУЛОВА ОНЛАСЫН АКЫБАЕВНА 10.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1292 ТУЯКПАЕВА ЖУЛДУЗ ЖАКСЫЛЫ-
КОВНА

10.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1293 ТАЙГАРИ-
НОВА

ТОЛГАНАЙ СЕРИКОВНА 10.04.2009 Толы� емес отбасылар

1294 БЕГИМОВ СЕРИК ЗАЙНЫШЕ-
ВИЧ

10.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1295 МОЛДАКПА-
НОВ

НУРТАС САГЫНТАЕ-
ВИЧ

10.04.2009 �аза�стан Республикасыны® 
°кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды® ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

1296 РЫМБАЕВА САУЛЕ КАНАТОВНА 10.04.2009 Толы� емес отбасылар
1297 НУРШАБАЕВА АЙГУЛЬ ЖАКСЫЛЫ-

КОВНА
13.04.2009 Толы� емес отбасылар

1298 ХАСЕНОВА ЖАННА САПАРГАЛИ-
ЕВНА

13.04.2009 Толы� емес отбасылар

1299 БАТЫРБЕКОВА САРСЕН-
КУЛ

АЖИБЕКОВ-
НА

13.04.2009 Толы� емес отбасылар

1300 КЕНЖИНА ДАНА НУРТАСОВНА 13.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1301 КУСАИНОВА АЛТЫН-
ГУЛЬ

ТУЛЕШОВНА 13.04.2009 Толы� емес отбасылар

1302 КОНТАРБЕ-
КОВА

ОРЫНТАЙ ЖУМАБЕ-
КОВНА

13.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1303 ИМАМБАЕВА ИННА НИКОЛА-
ЕВНА

14.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1304 БАЙТ«Я� БА�ЫТЖА-
МАЛ

САР�ЫТБАЙ-
�ЫЗЫ

14.04.2009 Толы� емес отбасылар

1305 ТАУШЕВА ГУЛЬЗИЯ АНСАГАНОВ-
НА

14.04.2009 Толы� емес отбасылар

1306 ЖУСУПОВ БАХЫТ МУХАНБЕТ-
ЖАНОВИЧ

14.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1307 ВРУБЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

14.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1308 ШУГАЙПОВА ТУРСУН ЗЕЙНУРОВ-
НА

14.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1309 ЖАРЫЛГАСИ-
НОВ

ЕРЖАН КАИРЖАНО-
ВИЧ

14.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1310 ДЮСЕМБАЕВА КАЛИЯ 14.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1311 АКЖАНОВА АСЕЛЬ ФАЙЗУЛЛА-
ЕВНА

14.04.2009 Толы� емес отбасылар

1312 КАСИМОВ ДАУТ ШАКЕНОВИЧ 15.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1313 АЙТКУЖИ-

НОВА
САБИНА СУЛЕЙМА-

НОВНА
15.04.2009 Толы� емес отбасылар

1314 ШАМШИКЕ-
НОВ

БОЛАТ КАБДЕНО-
ВИЧ

15.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1315 Ш�МШІКЕН �АБДЕН Ж�КЕЙ«ЛЫ 15.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1316 КАСЕНБАЕВА ЖАННА БОЛАТОВНА 15.04.2009 Толы� емес отбасылар
1317 ТАНИКЕНОВА ГУЛЬЖАНА АШИМГАЗЫ-

ЕВНА
16.04.2009 Толы� емес отбасылар

1318 КОНАКБАЕВА БАХЫТ-
ГУЛЬ

САТЫБАЛДЫ-
ЕВНА

16.04.2009 Толы� емес отбасылар

1319 МАХАМБЕ-
ТОВА

БИБИГУЛЬ ШАКИРОВНА 16.04.2009 Толы� емес отбасылар

1320 ЖАЙЛАУБАЕВ СЕЙЛКАН ГАЗИЗОВИЧ 16.04.2009 Же®ілдіктер бойынша «лы 
Отан со�ысыны® ардагерлері-
не те®естірілген ардагерлер

1321 САДЫКОВА АЛЬМИРА КАБКЕНОВ-
НА

16.04.2009 Толы� емес отбасылар

1322 АТЫГАЕВ АСЫЛБЕК АЛИЗАХО-
ВИЧ

16.04.2009 Же®ілдіктер бойынша «лы 
Отан со�ысыны® ардагерлері-
не те®естірілген ардагерлер

1323 КАУРЕНОВА ГУЛЬНАР ШАЯХМЕ-
ТОВНА

17.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1324 МАСАНОВ СЕЙЛБЕК ТУКЕНОВИЧ 17.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1325 ШАЛТАБАЕВА ГАУХАР ШОРАЕВНА 17.04.2009 Толы� емес отбасылар
1326 ТОКТОГО-

НОВА
ГУЛЬМИРА КЕЛДИБЕ-

КОВНА
17.04.2009 Толы� емес отбасылар

1327 ЖЕТПЫСБА-
ЕВА

САЛТАНАТ БОЛТОБЕ-
КОВНА

17.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1328 КАЛИАКПА-
РОВ

СЕРИК КАБДЕШЕ-
ВИЧ

17.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1329 ИСКАКОВА АДЕЛЬ МАДЕНИЕ-
ТОВНА

17.04.2009 Толы� емес отбасылар

1330 ИБРАЕВА ГУЛЬНАР ДОСЫМСЕИ-
ТОВНА

20.04.2009 Толы� емес отбасылар

1331 ФЕДОРЧЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

20.04.2009 Толы� емес отбасылар

1332 АБИТАЕВА БАГДАТ МАЛГАЗДА-
РОВНА

20.04.2009 Толы� емес отбасылар

1333 ОРАЗБАЕВА КИНИЯТ 20.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1334 ЧАСТНАЯ ГАЛИНА УСМАНОВНА 20.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1335 ОРСХАН МАРЖАН-
ГУЛ

20.04.2009 Толы� емес отбасылар

1336 БУРКУТБАЕВА ШАРБАТ 20.04.2009 Толы� емес отбасылар
1337 УРАЗБАЕВ СЕРГЕЙ 20.04.2009 Же®ілдіктер бойынша «лы 

Отан со�ысыны® ардагерлері-
не те®естірілген ардагерлер

1338 ИСАБЕКОВА САЛТАНАТ МУРАТОВНА 20.04.2009 Толы� емес отбасылар
1339 ЖУМАНОВА ЛЯЗАТ КУНУРБА-

ЕВНА
20.04.2009 Толы� емес отбасылар

1340 СУЛЕЙМЕ-
НОВА

АЛИЯ ЖУМАШЕВ-
НА

21.04.2009 Толы� емес отбасылар

1341 ШЕГАЙ АСЕМ ДАУЛЕТБА-
ЕВНА

21.04.2009 Толы� емес отбасылар

1342 АРИНОВ АРМАН КУАНЫШЕ-
ВИЧ

22.04.2009 �аза�стан Республикасыны® 
°кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды® ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

1343 БАЛТАБАЕВА САМИГА 22.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1344 КОПИ БА�ШАГ°Л 22.04.2009 Толы� емес отбасылар
1345 ТАКЕЖАНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИ-

НОВНА
22.04.2009 Толы� емес отбасылар

1346 ТАРАСОВА АЛЕКСАН-
ДРА

ЮРЬЕВНА 22.04.2009 Толы� емес отбасылар

1347 ОРАЗАЛИНА РЫСБИКЕ 22.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1348 МЫРЗАЕВА АЙМЖАН СУННАТИЛ-

ЛАЕВНА
22.04.2009 Оралмандар

1349 САДЫКОВА МУХАБАТ НАБЕЖА-
НОВНА

23.04.2009 Толы� емес отбасылар

1350 БОДЫМОВА БАКИТЖА-
МАЛ

ЖУСУПБЕ-
КОВНА

23.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1351 ЕСКАРАЕВА БАЯН КАДЫРБЕК-
КЫЗЫ

23.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1352 КОРН ОКСАНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

23.04.2009 Толы� емес отбасылар

1353 АМИРГАЛИ-
НОВА

ГУЛЬНАРА ШАРИФХА-
НОВНА

23.04.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т§тенше жа�дайлар 
салдарынан т¨р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1354 КОНЬКОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА 23.04.2009 Толы� емес отбасылар
1355 БАЛГАБЕКОВА ТУРСУНАЙ 23.04.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1356 НУРСЕЙТОВА ГУЛЬНАР СЕРИКОВНА 24.04.2009 Толы� емес отбасылар
1357 ОРМАНОВА БАЗАР 24.04.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1358 КОШАНОВА КОРЛАН УТЕГЕНОВНА 24.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1359 НУРМАНОВА ЖИБЕК СИМБАЕВНА 24.04.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1360 КАРТАМБА-
ЕВА

ЛЯЙЛЯ БЕКБЕРГЕ-
НОВНА

27.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1361 АХМЕТОВА КУНСУЛУ КУРМАНБЕ-
КОВНА

27.04.2009 Толы� емес отбасылар

1362 ЖУМАБЕКОВА АЙТША-
КАН

27.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1363 ИБРАЙМ �«ДІРЕТ-
ТУЛЛА

РАМАТУЛ-
ЛА«ЛЫ

27.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1364 АГАЕВА ЛИДИЯ НИКОЛА-
ЕВНА

27.04.2009 Толы� емес отбасылар

1365 МУСТАПАЕВА АЛМАГУЛ ТИЛЕБАЛДЫ-
ЕВНА

27.04.2009 Толы� емес отбасылар

1366 БЕИСОВ КАНАТ БАЛТАШЕ-
ВИЧ

27.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1367 АЛЬТАЕВА БИБИЖАР ДАУЛЕТОВНА 27.04.2009 Толы� емес отбасылар
1368 АБАКАНОВА ГУЛЯ СЕРИКЖА-

НОВНА
27.04.2009 Толы� емес отбасылар

1369 ЗЕЙНУЛЛИНА ГУЛЬДЕН ОРЫНБАСА-
РОВНА

27.04.2009 Толы� емес отбасылар

1370 СКАКОВА ДИНА УЗАКБАЕВНА 27.04.2009 Толы� емес отбасылар
1371 ИНКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 27.04.2009 Толы� емес отбасылар
1372 ОСПАНОВА АСЕМ ОРАЛБАЕВНА 27.04.2009 Толы� емес отбасылар
1373 СУЛЕЙМЕ-

НОВА
ШАРИ-
ПА-БАНУ

ТЕМИРХА-
НОВНА

29.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1374 АЙМАНОВА НАЗИРА УМИРЗАКОВ-
НА

29.04.2009 Толы� емес отбасылар

1375 ДАНИЛОВА АНАСТА-
СИЯ

СЕРГЕЕВНА 29.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1376 ТУСУПБЕКОВА САНДУГАШ МУХАМЕТХА-
НОВНА

29.04.2009 Толы� емес отбасылар

1377 БЕКЕЖАНОВА МАРПУГА 29.04.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1378 НИЯЗ Б�ТЕС 29.04.2009 Жасына �арай зейнет дема-
лы сына шы��ан зейнеткерлер

1379 АДЖИБАЕВА ШОЛПАН ЖОРКАЕВНА 29.04.2009 Толы� емес отбасылар
1380 ИБРАЕВА ЖАНАГУЛЬ ТАНАТКА-

НОВНА
29.04.2009 Толы� емес отбасылар

1381 АКИМГОЖИ-
НА

АСЕМ МАНАТОВНА 29.04.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

(Жал�асы бар)

1382 НУРПИИСОВ САКЕН КАНАТОВИЧ 29.04.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1383 КОСИМА-

НОВА
АЛИЯ КЕНЖЕБА-

ЕВНА
29.04.2009 Толы� емес отбасылар

1384 СИРАЗЕТДИ-
НОВА

АЙГУЛЬ МУХАМЕТКА-
ЛИЕВНА

30.04.2009 Толы� емес отбасылар

1385 РАХИМОВА САЛТАНАТ ФАЗЫЛОВНА 30.04.2009 Толы� емес отбасылар
1386 ХАЙРУЛЛИНА АСЕЛ НАЖМИДЕ-

НОВНА
30.04.2009 Толы� емес отбасылар

1387 БЕЙСЕИТОВ БАУРЖАН АБДЫКАЛЫ-
КОВИЧ

04.05.2009 Же®ілдіктер бойынша «лы 
Отан со�ысыны® ардагерлері-
не те®естірілген ардагерлер

1388 КАДИРХАНОВ КАНАПИЯ ЕЛЕУСИЗО-
ВИЧ

04.05.2009 Же®ілдіктер бойынша «лы 
Отан со�ысыны® ардагерлері-
не те®естірілген ардагерлер

1389 ИСКАКОВА МАДИНА ТЮЛЮГЕ-
НОВНА

04.05.2009 Толы� емес отбасылар

1390 ТОКМЫРЗА-
ЕВА

МАРИЯ ЕРКИНОВНА 04.05.2009 Толы� емес отбасылар

1391 АБДИЛЬДИНА АЙГУЛЬ СУЛТАНОВ-
НА

04.05.2009 Толы� емес отбасылар

1392 АБДРАШЕВА ГУЛЬМИРА МУХАМЕДИ-
ЯВНА

05.05.2009 Толы� емес отбасылар

1393 СМАГУЛОВА ЖАНАР МУРАТОВНА 05.05.2009 Толы� емес отбасылар
1394 ДОСЫМБАЕВА МАЙРА СЕГИЗБА-

ЕВНА
05.05.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1395 ОСМАНОВА ОКСАНА САРХАНОВ-
НА

05.05.2009 Толы� емес отбасылар

1396 САТЫБАЕВ ГЕЛЬМАН ИЛЬЯСОВИЧ 05.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1397 КАРАГИЗОВА УАСИЛА МИНОХМЕ-
ТОВНА

06.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1398 САРСЕМБЕ-
КОВ

БОЛАТ ДЮСЕНОВИЧ 06.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1399 ПЕРЕПЕЧЕН-
КО

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВ-
НА

06.05.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1400 СИПУЛЬДИНА БАЯН КАКИМЖА-
НОВНА

06.05.2009 Толы� емес отбасылар

1401 БОКАНОВА МАРИЯ АМИРЖА-
НОВНА

06.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1402 ТЛЕУЛИНА АСИЯ ТЕМИРБОЛА-
ТОВНА

06.05.2009 Толы� емес отбасылар

1403 НУРМАНОВА ГУЛЬЖАН МАРАТОВНА 06.05.2009 Толы� емес отбасылар
1404 КУЛЬСЕИ-

ТОВА
МАДИНА ТУЛЕГЕНОВ-

НА
06.05.2009 Толы� емес отбасылар

1405 ДОСЖАНОВА АСЫЛЗАДА БАЗАРБА-
ЕВНА

06.05.2009 Толы� емес отбасылар

1406 МУХАМЕТКА-
ЛИЕВА

ОРЫНГУЛ ЕГЫНБАЙ-
КЫЗЫ

07.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1407 КАКИМАНОВА САМАЛ ОРАЗОВНА 07.05.2009 Толы� емес отбасылар
1408 ИСМАИЛОВА КАЗИНА 07.05.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1409 СУРАГАНОВА ТЛЕКТЕС 08.05.2009 Жасына �арай зейнет дема-
лысына шы��ан зейнеткерлер

1410 ЖУМАДИЛОВ ЕЛАМАН КАНИЕВИЧ 08.05.2009 Толы� емес отбасылар
1411 ИБРАЕМ«ЛЫ �АЗБЕК 08.05.2009 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1412 АКАНОВА АЙША 08.05.2009 Жасына �арай зейнет дема-
лысына шы��ан зейнеткерлер

1413 ШАКИРОВА АЯГОЗ МАРАТОВНА 12.05.2009 Толы� емес отбасылар
1414 НУРБЕКОВ МЕЙРАМ-

БЕК
ОРЫНБАЕ-
ВИЧ

12.05.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1415 Ж°С°П АНАР �ЛІМ-
ЖАН�ЫЗЫ

12.05.2009 Толы� емес отбасылар

1416 ЖАРБУЛОВА АЙЖАН КАЙРАТОВНА 13.05.2009 Толы� емес отбасылар
1417 КАЗЫГУЛОВА АЛТЫНКУЛ АЯПБЕРГЕ-

НОВНА
13.05.2009 Толы� емес отбасылар

1418 НИЯЗОВ Н«Р±АЛИ ЖА�ЫП«ЛЫ 13.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1419 АЛДАЖАНОВА МАДИНА БАГДАДОВНА 13.05.2009 Толы� емес отбасылар
1420 АХМЕТОВА ЛАЗЗАТ МУХАМЕ-

ДОВНА
13.05.2009 Толы� емес отбасылар

1421 �«ШЫНБЕТ МАНЗУРА �ОЗЫБАЙ-
�ЫЗЫ

13.05.2009 Толы� емес отбасылар

1422 ДАВЛЕТОВА ГУЛЬСИМ ЖУМАГАЛИ-
ЕВНА

13.05.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1423 ВАЛИЕВ ТОЙМУ-
ХАМБЕТ

МАУЛЕТО-
ВИЧ

14.05.2009 Же®ілдіктер бойынша «лы 
Отан со�ысыны® ардагерлері-
не те®естірілген ардагерлер

1424 БЕГАЛИНА БИБИГУЛЬ КАИРОВНА 14.05.2009 Толы� емес отбасылар
1425 АЛДАЖАНОВА ДИЛЯРА ДАУЛЕТОВНА 14.05.2009 Толы� емес отбасылар
1426 МУХАМЕДИЯ-

НОВА
БАХЫТ-
ГУЛЬ

КАЙРАТОВНА 14.05.2009 Толы� емес отбасылар

1427 ТОЛЕУБАЕВ МАНСУР ОРАЗКАНО-
ВИЧ

14.05.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т§тенше жа�дайлар 
салдарынан т¨р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

��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 24-28 мамыр аралы�ында Есіл, Алматы аудандарында 
ысты� суды® берілуі то�татылатынын хабарлайды. 

Аны�тама алу �шін «iКомек 109» БКО – 771200, «Астана-Теплотран-
зит» А� – 771211, 771292, 798897 телефондарына хабарласы®ыз.

А�парат «Астана-Теплотранзит» А�-ты® www.а-tranzit.kz сайтын-
да�ы «Т¨тынушыларды® назарына» деген айдарда орналастырыл�ан. 

��РМЕТТІ ЕЛОРДА Т�Р�ЫНДАРЫ!
Н¨р-С¨лтан �аласыны® м�слихаты «Энергия �немдеу ж�не энергия 

тиімділігін арттыру бойынша кешенді жоспарды іске асыру, инновация-
лы� технологияларды ендіру перспективалары туралы» та�ырыбына 
жария ты®даулар §ткізу туралы хабарлайды.

Жария ты®даулар 2021 жыл�ы 26 мамырда са�ат 16:00-де м�слихатты® 
Facebook �леуметтік желісіндегі аккаунтында онлайн режимінде §теді.

Байланыс деректері: 55-66-35, maslihat_org@mail.ru

��РМЕТТІ ЕЛОРДА Т�Р�ЫНДАРЫ!
Н¨р-С¨лтан �аласыны® м�слихаты «Энергия �немдеу ж�не энергия 

тиімділігін арттыру бойынша кешенді жоспарды іске асыру, инновация-
лы� технологияларды ендіру перспективалары туралы» та�ырыбына 
жария ты®даулар §ткізу туралы хабарлайды.

Жария ты®даулар 2021 жыл�ы 27 мамырда са�ат 16:00-де м�слихатты® 
Facebook �леуметтік желісіндегі аккаунтында онлайн режимінде §теді.

Байланыс деректері: 55-66-35, maslihat_org@mail.ru

Н¨р-С¨лтан �аласыны® мамандандырыл�ан ауданаралы� экономи-
калы� сотыны® 2021 жыл�ы 14 мамырда�ы ¨й�арымымен Н¨р-С¨лтан 
�аласы �ор�алжын тасжолы, 23 мекенжайы бойынша орналас�ан ЖСН 
640210400457. Уразбаева К.Е. ЖК �атысты о®алту р�сімін �олдану туралы 
іс §ндірісі �оз�алды.

�аза�стан Республикасы А�парат ж�не �о�амды� даму министрі 
Аида Балаеваны® анасы, �аза�станны® білім беру саласына е®бек 
сі®ірген ¨стаз 

Раиса Жыланк�зова
69 жас�а �ара�ан ша�ында §мірден озды. Н¨р-С¨лтан �аласыны® 
�кімдігі мен «Elorda aqparat» ЖШС ¨жымы мар�¨мны® отбасы мен 
ту�ан-туыстарыны® �ай�ысына орта�тасып, к§®іл айтады.

«NurAi.co» ЖШС (БСН 970740000055) §зіні® несие берушілеріне Н¨р-С¨лтан �. 
МАЭС ¨й�арымымен «NurAi.co» ЖШС-ті® банкрот деп тану туралы арызы �арау�а 
�абылданып, азаматты� іс �оз�ал�аны туралы хабарлайды.

Атал�ан азаматты� іс бойынша сот отырысы 2021 жылы 01.06. са�ат 09:25-те 
Н¨р-С¨лтан �. МАЭС �имаратында, Сауран, 32 мекенжайы бойынша §теді.

«Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС, БСН 070740004624, 
жар�ылы� капиталыны® 17 445 240, 69 те®геге дейін т§мендегені туралы ха-
барлайды. Ша�ымдар хабарландыру жариялан�ан к�ннен бастап бір ай ішінде 
�Р, Н¨р-С¨лтан �., Бай�о®ыр ауданы, Иманов к-сі, «Н¨рс�улет» БО мекенжайы 
бойынша �абылданады.

Н¨р-С¨лтан �аласы мамандандырыл�ан ауданаралы� экономикалы� соты-
ны® 2021 жыл�ы 14 мамырда�ы ¨й�арымымен «Кровля НС» ЖШС-ті® §тініші 
бойынша «Кровля НС» ЖШС-ті (БСН 041140006100) банкрот деп тану туралы 
азаматты� іс �оз�алды. Мекенжайы: Н¨р-С¨лтан �аласы, Ш�к�рім �¨дайберді¨лы 
к-сі, 17/1-�й, 302-оф.
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Қаллеки театрының көрермендері са на шеберлері 
Рымкеш Омар анова, үлжан спетова, Тілектес ей-
рамов, ұмагүл ейрамова, анат айкина, Түйме ан 
Атымтаева, Айман Аймағамбет, ибагүл Карина, айра 
Омар, Кеңес Нұрланов, Алтынай Нөгербек, Нұркен 

теуілов, Айнұр Бермұ амбетова ойындарына үнемі 
асығады. Осылардың арасында әр кейіпкері ізденіс 
пен күш-қуатқа толы Сырым Қашқабаев та бар.

Сырым �аш�абаевты� �кесі бді�адыр �аш�абаев – 
М.уезов атында�ы академиялы� �аза� драма театрында 
ширек �асыр актер болып е�бек етіп, б�гінде �аза� �лтты� 
�нер университетінде болаша� �ртістерді т�рбиелеп ж�рген 
�ла�атты �стаз. Ананы� с�тімен, �кені� �анымен бой�а дары�ан 
�нер Сырымды айналып �тпеді.

рине, бала кезінен М.уезов атында�ы академиялы� �а-
за� драма театрында �скен Сырымны� �нерге �адам баспауы 
м�мкін емес еді. Осындай игі арманмен 1995 жылы мектепті 
�здік ая�та�ан бозбала Сырым Т.Ж�ргенов атында�ы �нер 
академиясыны� есігін ай�ара ашты. Сол кезде �аза� театры-
ны� майталман актрисасы Фарида Ш�ріпова актерлік курс 
�абылдап жатыр еді. Ж�регі «�нер» деп со��ан Сырымды 
к�ріп, �зіні� сыныбына о�у�а �абылдайтынын айтады. Біра� 
Сырым Рахилям Машурованы� шеберханасына �абылданады.

Ж.Т�ленбаев, А.�апаев, А.Керімбекова, А.Салаева, Е.Е-
мелханов, С.�аш�абаев Р.Машуровадан білім алып, т�рт жыл 
студенттік ша�ты� �ызы�ты кезе�дерін бірге �ткізген еді. 
�шінші курста білім алып ж�рген Сырым мен Асылбекті 
�.М�сірепов атында�ы академиялы� балалар мен жас�спірімдер 
театрында Жанат Хаджиев �зі сахналайтын �.М�сіреповті� 
«�ыз Жібек» трагедиясына Бекежан мен Т�леген р�ліне 
бекіткен еді. Біра� о�уды ая�та�ан со�, толы� штат�а театр 
�кімшілігі �абылдай алмайтынын айтады.

Т�ртінші курсты ая�тайтын с�т те жа�ын келеді. �лкен 
�мірге �адам басу�а аз �ал�ан жас �рендерді� тол�ыныстары 
ерекше еді. зірбайжан М�мбетов Сырым �аш�абаевты �зі 
к�ркемдік жетекші болып та�айындал�ан �.�уанышбаев 
атында�ы академиялы� �аза� музыкалы� драма театрына 
ша�ырады. Біра� аяулы Алматысын �има�ан Сырым б�л 
�сынысты �абылда�ысы 
келмеді. кесі бді�адыр 
а�а елорда�а баруын ��п 
к�ріп, �олына билет алу�а 
а�ша �статады. Сол а�ша�а 
достарына дастар�ан 
жайып ж�мсап �ой-
�ан со�, �кесіне билет 
алма�анын айтады. 
Та�ерте� �й�ыдан 
оян�анда д�лізде екі 
чемодан т�р�анын 
к�ріп, �зіні� Астана�а жол тартатынын т�сінеді.

1999 жылды� 8 �азанында театр�а �абылдау туралы 
б�йры� шы�ады. .М�мбетов �.М�сіреповті� «�ыз 
Жібек» трагедиясын сахналап, Сырымды Бекежан 
р�ліне бекітеді. Репетицияда з а�а: «Нет, идиот, 
идиот, не так! Конференсье...» деп кіжінеді. Ашу�а 
булы��ан Сырым сахналы� киімін тастай сала, сахна 
сыртына кетіп �алады. Сол кезде �аза�станны� 
е�бек сі�ірген �ртісі Асылболат Сма��лов Сырымды 

 Біз бүгін ұлт мұратының бүгіні мен келешегіне қызмет ететін үш бірдей құнды кітаптың тұсауын кескелі 
отырмыз. Бұл мазмұнды әрі зерделі зерттеулердің авторы  ортамызда отырған белгілі ғалым, мемлекет және 
қоғам қайраткері діл А метов,  деді тұсаукесерде емлекеттік атшы.

ӘДІЛ А МЕТОВ ӘЛЕМІ

– К�рнекті �алымны� ойлы о�ырман�а арнал�ан 
«Т�ркі �леміні� ырым-тыйымдары», «Колумб 
д�уірінен б�рын�ы америкалы� �ндістерді� ал-
тайлы� тегі», «�асырлар �ибраты» атты е�бектері 
�аза� руханиятыны� бай �азынасын еселетіп, 
ж�ртшылы�ты� �ылыми ��ндылы�тар�а деген 
��рметін бірден арттырып отыр деуге �бден бола-
ды. Хакім Абай: «Адамны� адамшылы�ы баста�ан 
ісінен білінеді» демекші, таби�атында зерттеу 
та�ырыбын тал�аммен та�дап, кіріскен со� те-

ре�нен �азып, т�бірлі �рі т�бегейлі н�тижеге �ол 
жеткізбей тыншымайтын діл ��рманжан�лыны� 
б�л салада ізденіп ж�ргеніне бірнеше жылды� ж�зі 
болды, – деді ¢лтты� кітапханада �ткен іс-шара�а 
арнайы келіп �атыс�ан �Р Мемлекеттік хатшысы 
�ырымбек К�шербаев.

�алым т�ркі тілдерінде табу мен эвфемизмдер 
бойынша докторлы� диссертация �ор�ап, к�ме-
скіленіп бара жат�ан ��ымдарды жа��ыртты. Я�ни 
ар�ы т�бі бір т�ркі �леміні� білімі мен тарихына 
тере� бойлап, Азияны� бір �иырында�ы сахалардан 
бастап, Еуропада�ы гагауыздар�а дейінгі аралы�та 
мекендейтін 40-�а тарта т�ркі халы�тарыны� 
ырым-тыйымдарын �ылыми ба�ытта ж�йелеп берді.

– діл ��рманжан�лы – америкалы� �ндістерді� 

т�ркі халы�тарымен туысты� ж�не жа§анды� 
геосаясаты сия�ты �ажырлы �айрат пен ма�дай 
терді талап ететін к�рделі та�ырыптар�а батыл-
ды�пен бар�ан дарынды �алым. Халы�аралы� 
терминде табу деген орта� ��ымды білдіретін 
ырым-тыйымдар барша т�ркі халы�тарына т�н 
этном�дени ж�не этнолингвистикалы� ��рылыс 
екені белгілі. �алым осы тыйымдарды� т�пкі 
м�нін, ��рамын Таурат, Інжіл т�різді киелі кітап-
тардан іздеп, жал�ан с�йлемеу, біреуді� ала жібін 
аттамау, ысырап�а жол бермеу сия�ты адамзатты 
ізгілікке баулитын ж�здеген �деп-�а�идалар мен 
т�лім-т�рбиелік ��ндылы�тарды жинастырды, – 
деді Мемлекеттік хатшы.

Халы�аралы� т�ркі академиясыны� президенті 
Дархан �ыдыр�лі ж�ргізген іс-шара барысында 
�Р Білім ж�не �ылым министрі Асхат Айма�ам-
бетов кітап авторыны� елімізді� �ылым мен білім 
саласына, �Р Сырт�ы істер министріні� бірінші 
орынбасары Шахрат Н�рышев сырт�ы саясаты-
ны� �алыптасуына сі�ірген е�бектеріне ке�інен 
то�талып �тті.

Ал діл Ахметов «Т�ркі �леміні� ырым-тый-
ымдары» атты кітабыны� бірінші б�лімі тый-
ымдар�а, екіншісі тыйым ��ымдарыны� с�здігіне 
арнал�анын айтады.

– Б�л Якутиядан бастап Гагауыз�а дейінгі т�ркі 
халы�тарыны� тыйымдарын �амтиды. Ал екінші 
�ылыми арнам америкалы� �ндістерді� алтайлы� 
тегіне арналып отыр. Осы та�ырыпты зерттегеніме 
30 жыл болды. Міне, б�гін зерттеу н�тижесінде 285 
беттік кітапты� т�сауы кесіліп отыр. Кітап Т�рки-
яда т�рік тілінде де шы�ып жатыр. �шінші кітап 
геосаясат�а байланысты. 2018 жылы бірінші, 2019 
жылы екінші басылымы шы�ты. Ал б�гін т�сауы 
кесілген кітапты� аты – «Уроки столетия». Кітап 
орыс тілінде жары� к�рді. Негізінде, «�асырлар 
�ибраты» деген атаумен �аза�ша жазыл�ан еді. 
Оны �аза� тілінен орысша�а �осман Т�ре��л�лы 
аударды, – деді діл Ахметов.

рамов, ұмагүл ейрамова, анат айкина, Түйме ан 
Атымтаева, Айман Аймағамбет, ибагүл Карина, айра 
Омар, Кеңес Нұрланов, Алтынай Нөгербек, Нұркен 

теуілов, Айнұр Бермұ амбетова ойындарына үнемі 
асығады. Осылардың арасында әр кейіпкері ізденіс 
пен күш-қуатқа толы Сырым Қашқабаев та бар.

Сырым �аш�абаевты� �кесі бді�адыр �аш�абаев – 
М.уезов атында�ы академиялы� �аза� драма театрында 
ширек �асыр актер болып е�бек етіп, б�гінде �аза� �лтты� 
�нер университетінде болаша� �ртістерді т�рбиелеп ж�рген 
�ла�атты �стаз. Ананы� с�тімен, �кені� �анымен бой�а дары�ан 
�нер Сырымды айналып �тпеді.

рине, бала кезінен М.уезов атында�ы академиялы� �а-
за� драма театрында �скен Сырымны� �нерге �адам баспауы 
м�мкін емес еді. Осындай игі арманмен 1995 жылы мектепті 
�здік ая�та�ан бозбала Сырым Т.Ж�ргенов атында�ы �нер 
академиясыны� есігін ай�ара ашты. Сол кезде �аза� театры-
ны� майталман актрисасы Фарида Ш�ріпова актерлік курс 
�абылдап жатыр еді. Ж�регі «�нер» деп со��ан Сырымды 
к�ріп, �зіні� сыныбына о�у�а �абылдайтынын айтады. Біра� 
Сырым Рахилям Машурованы� шеберханасына �абылданады.

Ж.Т�ленбаев, А.�апаев, А.Керімбекова, А.Салаева, Е.Е-
мелханов, С.�аш�абаев Р.Машуровадан білім алып, т�рт жыл 
студенттік ша�ты� �ызы�ты кезе�дерін бірге �ткізген еді. 
�шінші курста білім алып ж�рген Сырым мен Асылбекті 
�.М�сірепов атында�ы академиялы� балалар мен жас�спірімдер 
театрында Жанат Хаджиев �зі сахналайтын �.М�сіреповті� 
«�ыз Жібек» трагедиясына Бекежан мен Т�леген р�ліне 
бекіткен еді. Біра� о�уды ая�та�ан со�, толы� штат�а театр 
�кімшілігі �абылдай алмайтынын айтады.

Т�ртінші курсты ая�тайтын с�т те жа�ын келеді. �лкен 
�мірге �адам басу�а аз �ал�ан жас �рендерді� тол�ыныстары 
ерекше еді. зірбайжан М�мбетов Сырым �аш�абаевты �зі 
к�ркемдік жетекші болып та�айындал�ан �.�уанышбаев 
атында�ы академиялы� �аза� музыкалы� драма театрына 
ша�ырады. Біра� аяулы Алматысын �има�ан Сырым б�л 
�сынысты �абылда�ысы 
келмеді. кесі бді�адыр 
а�а елорда�а баруын ��п 
к�ріп, �олына билет алу�а 
а�ша �статады. Сол а�ша�а 
достарына дастар�ан 
жайып ж�мсап �ой-
�ан со�, �кесіне билет 
алма�анын айтады. 
Та�ерте� �й�ыдан 
оян�анда д�лізде екі 
чемодан т�р�анын 
к�ріп, �зіні� Астана�а жол тартатынын т�сінеді.

1999 жылды� 8 �азанында театр�а �абылдау туралы 
б�йры� шы�ады. .М�мбетов �.М�сіреповті� «�ыз 
Жібек» трагедиясын сахналап, Сырымды Бекежан 
р�ліне бекітеді. Репетицияда з а�а: «Нет, идиот, 
идиот, не так! Конференсье...» деп кіжінеді. Ашу�а 
булы��ан Сырым сахналы� киімін тастай сала, сахна 
сыртына кетіп �алады. Сол кезде �аза�станны� 
е�бек сі�ірген �ртісі Асылболат Сма��лов Сырымды 

СПОРТ

Елордада жүзуден ашық емпионат бастал-
ды. арысқа еліміздің 1  өңірінен -қа 
жуық спортшы қатысуда. «Барыс Арена» 
спорт кешенінде өтіп жатқан жасөспірімдер 
арасындағы қалалық ашық емпионат  
күнге созылады.

ЖАС С ІРІМДЕР 
ЖҮЗІ  ЖАРЫС ДА

Жарыста 2005 жылы 
ту�ан ж�не одан кіші �л-
дар мен �ыздар ба� сынап 
жатыр. 100 метр мен 50 
метрге ж�зу, шал�асынан 
ж�зу, брасс, баттерфляй, 
эстафета, кроль т�рлерінен 
ж�лдегерлер аны�талады.

Чемпионат же�імпаз-
дары мен ж�лдегерлері ме-
даль ж�не дипломдармен 
марапатталады. Же�іске 
жетуге келген жастарды� 
бірі – елорда т�р�ыны М�ди 
шімбаев.

– Мен 14 жастамын. 
Ж�зумен айналыс�аныма 
8 жыл болды. Спортты� б�л 

т�рімен бала кезден айна-
лыстым. К�ніне бір рет �ш 
са�аттан жатты�у жасаймын. 
°зіме �найды. Ж�зу денса-
улы��а �те пайдалы. Мен 
�алалы�, республикалы�, 
халы�аралы� сайыстар�а 
�атыстым, 50 медалім бар, 
– дейді жарыс�а �атысушы 
М�ди шімбаев.

 Т�уелсіздікті� 30 жыл-
ды�ына орайластырыл�ан 
жарысты Н�р-С�лтан �а-
ласыны� Дене шыны�тыру 
ж�не спорт бас�армасы мен 
Mtex management ЖШС 
�йымдастырды.

Португалияны� Мадейра 
�аласында 16-22 мамыр 
аралы�ында �тіп жат�ан 
байра�ты б�секеге 47 елден 
380 спортшы �атысуда.

Сиязбек баттерфляй 
стилінде 50 м �ашы�ты�ты 
35,78 секундта ж�зіп �тіп, 
бірінші орын иегері атанды.

Екінші орынды Укра-
ина спортшысы Ярослав 

Семененко (35,96) иеленсе, 
ал �здік �штікті ресейлік 
Игорь Плотников (37,33) 
�орытындылады.

Естері�ізге сала кетейік, 
с�уір айында ¢лыбританияда 
�ткен �лем кубогында спорт-
шымыз д�л осы �ашы�ты�та 
к�міс ж�лдеге �ол жеткізген 
болатын.

Н   НҰРАЛЫҚЫЗЫ

naima.kz.2012@bk.ru

сабыр�а ша�ырып, сахна�а шы�арып жібереді. зірбайжан 
М�мбетов Сырым�а �арап а�ырын �ана жымиып, дайынды�ты 
жал�астырады.

Сырым �аш�абаев�а мэтр режиссерді� спектакльдеріні� 
басты кейіпкерлерін ойнау ба�ыты б�йырды. �.М�сірепов 
«�озы К�рпеш-Баян с�лу» – �озы, М.уезов «�араг�з» – Сырым, 
�.Байсейтов, �.Ша��ытбаев «Беу, �ыздар-ай» – Серке, У.Гад-
жибеков «Аршын мал алан» – С�леймен сынды �а§армандар 
тізбегін сахна ала�ында тудырады.

Сырым �аш�абаев театр сахнасында Ж.Мольер «Скапенні� 
айласы» – Карл, Ш.Айтматов «�асырдан да �за� к�н» – м��г�рт, 
С.Т�р�ынбеков «М��а�али» – Жазушылар ода�ыны� хатшысы, 
Ж.лмаш�лы «Б�йтерек басында�ы кездесу» – Абылайхан, 
У.Шекспир «Ромео мен Джульетта» – Ромео, «Гамлет» – Гам-
лет, Саид Ахмад Файыз «Келіндер к�терілісі» – Н�ктебек, 
Т.Ахтанов «К�шік к�йеу» – Кубик, Э.Хушва�тов «�ызыл алма» 
– Аббас, Дж.Патрик «�ымбатты Памелла» – Брэд, М.Фриш 
«Дон Жуанны� думаны» – Дон Жуан, Д.Рамазан «Кенесары – 
К�німжан» – Кенесары, �.Ж�нісов «С�кен с���ар» – С�кен, 

жа�ында �ана премьерасы �ткен Р.М��анованы� «Бопай 
ханымында» біл�айыр хан сынды кейіпкерлер 

тізбегін жасайды.
Сырым �аш�абаев – ізденімпаз ак-

тер. Сахнада �ай кейіпкерді болмасын 
актерлік техника мен ішкі психологи-
ялы� тол�аныс ар�ылы алып шы�ады. 
Атал�ан с�зімізге А.Вальехоны� «К�н 
с�улесі т�спеген» психологиялы� драма-
сында�ы кейіпкері Висенте д�лел бола 

алады. Висенте – капитализм �ршіп 
т�р�ан с�тте алда�ы тіршілігіне ны� 
�адам басу�а ниеттеніп, заман к�шінен 
�алмауды ма�сат еткен кейіпкер. Актер 

ойынында�ы Висентені С.Беккетті� 
«абсурд театрына» ��сатамыз. 
Я�ни сахнада�ы жа�а ��былыс 
деп ба�а береміз.

2016 жылы Сергей Потапов 
�аллеки театрында А.Чеховті� «Шие 

ба�ы» комедиясын сахна-
лайды. Сырым �аш�абаев 
б�л �ойылымда Ескенді 
(Епиходов) кейіптейді. 
Туындыда�ы �рбір кей-

іпкер комедия жанрында 
к�рінгенмен, �р�айсыны� ішкі жан д�ниесінде 
бір-бір трагедия жат�анын ��ынамыз.

Сыр мен сымбат�а толы оны� �нері 
�азіргі та�да талай к�рерменді с�йсінтіп 
ж�ргені ха�. °нерге келгеніне ширек �а-
сырдай уа�ыт бол�ан Сырым �аш�абаев 
2006 жылы «Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлы�ыны� лауреаты атанып, 2017 жылы 
�аза�станны� е�бек сі�ірген �айраткері 
ата�ын иеленді.

Бахтияр Т�РСЫН, 
жас театртанушы

ДАЛ ЕВ ДАРА 
ШЫҚТЫ
Нұр-Сұлтан қаласының спортшысы Сиязбек 

алиев пара жүзуден Еуропа емпионы 
атанды.

СЫРЫМНЫҢ 

СЫРЫ МЕН СЫМБАТЫ

Байра�ты б�секеге элита 
тобында�ы 16 елді� ��ра-
масы �атысатын болады. 
�аза�стан �лтты� ��рамасы 
Канада, А�Ш, Финляндия, 
Германия, Италия, Норвегия 
ж�не Латвия ��рамаларымен 
бір топта ойнайтын болды. 
Осы сегіздіктен �здік шы��ан 
4 команда жарысты� келесі 
кезе�іне шы�ады.

�аза�стан ��рамасыны� 

ойын кестесі: 22 мамыр – Лат-
вия – �аза�стан, 23 мамыр 
– �аза�стан – Финляндия, 25 
мамыр – А�Ш – �аза�стан, 
26 мамыр – �аза�стан – Гер-
мания, 28 мамыр – Канада 
– �аза�стан, 29 мамыр – Ита-
лия – �аза�стан, 31 мамыр 
– �аза�стан – Норвегия.

�аза�стан ��рамасыны� 
ойындары «�азспорт» теле-
арнасы ар�ылы к�рсетіледі.

ШАЙБАЛЫ ОККЕЙ 
ДОДАСЫНА АТТАНДЫ
Қазақстан ұлттық құрамасы алдағы сенбіде 

атвия астанасы Ригада басталатын әлем 
емпионатына аттанды. 




