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8-БЕТ | ҚОҒАМ

АЛАШ АРЫСТАРЫН 
ІЗДЕГЕН «QYR BALASY»

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі қолжетімді, кедергісіз ортаның жол 
картасын әзірледі. Соның ішінде арбаға таңылған мүгедектер мәселесі ескерілді. Жол кар-
тасына сәйкес инватакси қызметінің жұмыс уақыты өзгеріп, тәуліктік форматқа көшірілді. 
Кейбір өңірлер бұл форматқа көшіп үлгерді. Кейінгі жылдары елордада да инватакси саны 
көбейді.  Бас қаладағы мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесі қалалық мәслихат отыры-
сында қаралды.

ИНВАТАКСИ ТӘУЛІК БОЙЫ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕДІ

ТӘУЕЛСІЗДІК – ҰЛЫ ДАЛА ЖҰРТЫНЫҢ 
КЕШЕГІ КӨКСЕГЕН АРМАНЫ.
ТӘУЕЛСІЗДІК – ҰЛЫ ДАЛА ЖҰРТЫНЫҢ 
БҮГІНГІ ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН АҚИҚАТЫ.
ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ ТОҚСАНЫНШЫ 
ЖЫЛДАРЫНДА ӘЛЕМНІҢ САЯСИ КАР-
ТАСЫНАН ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ РЕТІНДЕ ӨЗ 
ОРНЫН АЛҒАН ҚАЗАҚСТАН СӨЗ ЖОҚ, 
ОСЫНАУ ҰЛЫ ДАЛАДА ӨМІР СҮРГЕН 
ҮЛКЕНДІ-КІШІЛІ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ 
ЗАҢДЫ ЖАЛҒАСЫ, МҰРАГЕРІ.

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жыл

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ, МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҚТЫҢ ИЕГЕРІ:

«ЖАСТАР» САРАЙЫ БІРЕГЕЙ ХАБҚА АЙНАЛАДЫ 
«Жастар» сарайы креативті жастар үшін 

шығармашылық хабқа айналады. Бұл туралы 
қала әкімі Алтай Көлгінов Instagram парақ-
шасында жазды.

Қазіргі кезде осыдан 
47 жыл бұрын салынған 
«Жастар» сарайында күр-
делі жөндеу жүргізіліп 
жатыр. Бұрын бұл нысан 
жөнделмеген, сондықтан 
ол қайтадан құрылып, 
жаңаруда. «Жастар» са-
райы креативті кластер 
үшін өзіндік жаңа ай-
мақ болады, онда сурет 
галерея лары, жастарға 
арналған коворкинг-
орталықтар, перформан-
сқа арналған аймақтар 

орналасады. Мұнда жастар 
өз әлеуетін іске асыра 
алады, идеяларын, ұсы-
ныстарын талқылайды, 
тәжірибе, пікір алмасады. 
Спорт алаңдары балалар 
мен жастардың жаттығу 
жасауына, жарыстар 
өткізуіне беріледі. Осы-
лайша «Жастар» сарайы 
биылдың өзінде креа-
тивті жастар үшін өзіндік 
шығармашылық хабқа 
айналады. 

6-БЕТ | ҰЛТ ҰПАЙЫ

РУХАНИ ЕГЕМЕНДІККЕ 
ТОЛЫҚ ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН 
ЖОҚПЫЗ

ІНДЕТПЕН КҮРЕС 
ЖӘНЕ 
ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ 
КЕЛЕШЕГІ

Кеше Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың төраға-
лығымен Жоғары еуразиялық 
экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) 
кезекті отырысы өтті. 

Жиын Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен 
сағат 15.00-де «Хабар24» телеарнасы мен Прези-
денттің баспасөз қызметінің Facebook әлеумет-
тік желісіндегі парақшасынан тікелей эфирде 
көрсетілді. Бейнебайланыс режимінде өткен 
отырыс барысында Еуразиялық экономикалық 
одақ шеңберіндегі ынтымақтастықтың басым 
бағыттары талқыланды, 2020 жылдың қоры-
тындылары шығарылып, орташа мерзімдік 
келешектегі мақсат-міндеттер қарастырылды. 
Сондай-ақ COVID-19 індеті жағдайындағы 
интеграциялық өзара іс-әрекеттер туралы 
ой-пікірлер ортаға салынды.

«ASTANA AQSHAMY» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР

ЕКПЕ ПАСПОРТЫН 
КІМДЕР АЛА АЛМАЙДЫ?

Шетелде вакцина алған адамға Қазақстанда 
вакциналау паспорты беріле ме? Бұл сұраққа 
Нұр-Сұлтан қаласының қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасы басшысының орынбасары 
Әлия Рүстемова жауап берді. 

Оның айтуынша, егер 
адам Қазақстан Республика-
сынан тыс жерде екпе алса, 
ол вакциналау паспортын 
осы жерден ала алмайды. 
Сондай-ақ ол вакциналау 
паспорты медициналық 
ұйымдардағы ақпараттық 
жүйелермен біріктірілген 
eGov мобильді қосымша-
сында жасалатынын еске 
салды. «Науқас вакцина 
алуға келген сәттен бастап 
екінші компонентті салғыз-

ған кезге дейінгі әрекеттің 
бәрі ақпараттық жүйеге 
енгізіліп, автоматты түрде 
eGov-та вакциналау паспор-
ты қалыптасады. Онда вак-
цинаны алған медициналық 
ұйым, дәрігердің деректері, 
серияға дейін және қандай 
вакцина алынғаны нақты 
жазылған. Сондықтан ше-
телде вакцина алғандардың 
Қазақстанда төлқұжат алуы 
мүмкін емес» деп түсіндірді 
Әлия Рүстемова.

ЕЛБАСЫҒА 
АЛҒЫС АЙТТЫ

Нұрсұлтан Назарбаевтың атына 
елорданың жеке секторында тұратын 
азаматтардан ұжымдық хат келіп 
түсті. Онда тұрғындар Елбасының «Бес 
әлеуметтік бастамасын» жүзеге асыру 
аясындағы газдандыру жұмыстары 
үшін ризашылығын білдіреді.

«Біз, бас қала тұрғындары, Сіздің Ұлы дала 
төріндегі ұлы жоба – елордамыздың өсуі 
мен өркендеуінің әр күніне, әр сағатына 
үлкен жанашырлықпен қарап, қамқорлық 
танытқаныңызға ризашылық сезімімізді 
жеткізгіміз келеді. Осындай стратегиялық, 
өміршең жобалардың бірі – елордамызды 
газдандыру болды» деп жазылған тұрғын-
дар хатында.
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Премьер-министр Асқар Мамин елордадағы модульдік үй құрылысы технология-
сы бойынша салынған алғашқы тұрғын үйге барды. Үкімет басшысы салынып 
біткен «7Я» тұрғын үй кешенінің сапасын тексеріп, Нұр-Сұлтан, Алматы және 
Шымкент қалаларында модульдік үй құрылысын одан әрі кеңейту жөніндегі 
жоспарлармен танысты. 

МОДУЛ ДІК ҮЙ Қ РЫЛЫСЫ КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛАДЫ

«7Я» т�р�ын �й кешеніні� 
модульдік блоктары Н�р-С�лтан 
�аласында�ы ModeX зауытында 
жасал�ан, оны� автоматтанды-
рыл�ан конвейерлік желісі 2020 
жыл�ы желто�санда �кімет басшы-
сыны� �атысуымен ашыл�ан еді. 
К�сіпорында А�Ш, Сингапур ж�не 
Германияда �олданылатын ірі блок-
ты �й ��рылысыны� инновациялы� 
технологиялары енгізілген, олар 
��рылыс мерзімін �ыс�арту�а, оны� 
сапасын арттыру�а ж�не т�р�ын 
�йді� �зіндік ��нын т�мендетуге 
м�мкіндік тудырады. Жа�а озы� 
технология ��рылыс саласыны� одан 
�рі дамуына ж�не жалпы ал�анда, 
�аза�станды индустрияландыру�а 
серпін береді. 

Б�кіл �лемде м�ндай зауыттар 
санаулы �ана. Елордада�ы ал�аш�ы 
зауыт компания �шін арнайы 
�зірленген жеке жоба бойынша 
салынды. Оны ��ру �шін Герма-
ния, Италия, Т�ркия, Ресей ж�не 
�аза�стан инженерлері ж�мыс 
істеді. Соны� ар�асында �здік 
�лемдік т�жірибелерді �олдана 
отырып, бірегей к�лемді блок-мо-

2021 жылды� 4 айында Н�р-
С�лтан �аласында 709,3 мы� шаршы 
метр т�р�ын �й пайдалану�а берілді. 
Биыл�ы жылды� со�ына дейін �о-
сымша 30 мы��а жуы� п�тер, оны� 
ішінде 2,3 мы� �леуметтік т�р�ын 
�й п�тері пайдалану�а беріледі. 
�аза�станда 2021 жылды� �оры-
тындысы бойынша жалпы ауданы 17 
млн шаршы метр 163,1 мы� т�р�ын 
�йді пайдалану�а беру жоспарлану-

да, елімізде жал�а берілетін ж�не 
кредиттік п�терлермен халы�ты� 
�леуметтік осал топтары, жастар, 
бюджеттік �йымдар �ызметкерлері 
�атарынан 22,5 мы�нан астам 
отбасы �амтамасыз етіледі. Инс-
пекциялы� сапар�а Н�р-С�лтан 
�аласыны� �кімі Алтай К�лгінов, 
Индустрия ж�не инфра��рылымды� 
даму министрі Бейбіт Атам��лов 
ж�не т.б. �атысты.

ІНДЕТПЕН КҮРЕС ЖӘНЕ 
ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ КЕЛЕШЕГІ
Жиында Жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің Құрметті төрағасы, Қазақстанның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин, Беларусь Республикасының 
Президенті Александр Лукашенко, Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров, Армения Республика-
сы Премьер-министрінің міндетін атқарушы Никол Пашинян, Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының 
төрағасы Михаил Мясникович, сондай-ақ Жоғары еуразиялық экономикалық кеңес жанындағы бақылаушы 
мемлекеттердің басшылары Куба Республикасының Президенті Мигель Диас-Канель Бермудес және Өзбекстан 
Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев сөз сөйледі.

«К�П �ЗАМАЙ 
АЗЫ�-Т�ЛІК 
ТАПШЫЛЫЫН 
СЕЗІНЕМІЗ»

ЖЕЭК-ті� ��рметті 
т � р а � а с ы  Н � р с � л т а н 
Назарбаев тараптарды� бірлес-
кен к�ш-жігеріні� н�тижесінде 
Еуразиялы� экономикалы� 
ода� (ЕАЭО) �лемдік экономи-
калы� архитектура�а ж�йелі 
т�рде кіріккенін м�лімдеді. 
«Індетті� салдарынан пайда 
бол�ан экономикалы� да�да-
рыс бізді� интеграциялы� 
бірлестігімізді� беріктігіне 
сына� болды. Мені�ше, �а-
уіпсіздік м�селесі бірінші 
орын�а шы�ты» деді Елбасы 
с�зіні� басында. 

Н�рс�лтан Назарбаев азы�-
т�лік тапшылы�ын болдырмау, 
�леуметтік инфра��рылымды 
дамыту м�селелерін к�теріп, 
жа®анды� «жасыл» эконо-
миканы� даму трендтеріне 
то�талды. Сондай-а� ЕАЭО- 
ны� бас�а да интеграциялы� 
бірлестіктер ж�не �йымдармен 
�зара ынтыма�тасты�ты� 
ма�ыздылы�ы ж�не ж�йелі 
экономикалы� диалогты 
жал�астыру �ажеттігін �а-
дап айтты. 

«Осы кезе�де мынадай 
ба�ыттар�а ерекше назар 
аудару керек. Біріншісі – 
�леуметтік инфра��рылым. 
Таяу жылдары д�рі-д�рмек, 
медициналы� б�йым нары�ын 
��ру саласын барынша ілгері 
жылжыту �ажет. Екіншісі – 
азы�-т�лік �ауіпсіздігі, агро�-
нерк�сіптік саясат» дей келе 
Т���ыш Президент азы�-т�лік 
тапшылы�ын болдырмау ж�не 
экономикалы� ке�істікте 
бизнесті дамыту �шін жа�дай 
жасауды� ма�ыздылы�ын 
атап �тті. 

Сарапшыларды� дерегі 
бойынша, со��ы жылдары 
банктерде «жина�тал�ан» 10 
трлн доллар �лкен инфляция�а 
алып келеді. Б�л – пандемия�а 
дейінгі �лемдік ЖІ±-ні� 12 
пайызы. Сонды�тан м�ны� 
б�рін ескеруіміз керек. «Бір-
лестік аума�ында�ы елдерде 
барлы� халы�ты азы�-т�лікпен 
�амтамасыз ету �шін жа�дай 
бар. Тек д�рыс жоспарлау ж�не 
байланыс жасауды �амта-
масыз ету �ажет. Азы�-т�лік 
тапшылы�ын жа�ын ара-
да сезінеміз» деді ЖЕЭК-ті� 
��рметті т�ра�асы.

дульдер �ндірісі ��рылды. Ірі 
блокты �й ��рылысы климатты� 
жа�дайлар�а т�уелді емес, �йткені 
ж�мысты� 80 пайызы – арматура 
байламынан бастап, сантехника-
ны �оса ал�анда, таза �рлеудегі 
модульдерді �алыптастыру�а дейін 
к�сіпорында ж�зеге асырылады, 
б�л барлы� процестерді ед�уір 
жылдамдатады. 

М�селен, ауданы 9 мы� шар-
шы метр болатын 16 �абатты 
«7Я» т�р�ын �йін салу �шін бар 
бол�аны 6 ай уа�ыт �ажет болды. 
Алда�ы уа�ытта модульдік т�р�ын 
�й ��рылысыны� мерзімін 3 ай�а 
дейін �ыс�арту жоспарланып отыр. 
Модульдерді �ндіруге �ажетті 
негізгі материал – керамзитбе-
тон. К�сіпорынны� темірбетон 
�німі «�аз�С³ЗИ» А�-ны� жо�ары 
беріктігіне, сейсмот�ра�тылы�ына, 
�за� мерзімге жарамдылы�ына 
ж�не шуды о�шаулауына жасал�ан 
сына�ынан с�тті �тті. К�псатылы 
операциялы� ба�ылауды� ж�не 
автоматтандыруды� жо�ары де�-
гейіні� ар�асында жо�ары сапалы 
�німге �ол жеткізіледі. 

ModeX зауытыны� жобалы� 
�уаты жылына 200 мы� шаршы 
метр т�р�ын �йді ��райды. 2023 
жыл�а дейін жалпы жобалы� �уаты 
500 мы� шаршы метр т�р�ын �йді� 
�осымша екі кезегін салу жоспар-
лануда. 2-ші ж�не 3-ші кезекті іске 
�осуды� ар�асында к�сіпорында�ы 
т�ра�ты ж�мыс орындарыны� 
саны 700-ден 1200 адам�а дейін 
артады. Модульдік �й ��рылысы 
технологиясы бойынша салын�ан 
т�р�ын �йді компания дайын ж�н-
деу ж�мыстарымен ж�не отанды� 
�ндірісті� – Шымкент пен Павлодар 
жи®аз зауыттарыны� кіріктірілген 
жо�ары сапалы жи®азымен �оса, 
толы� �ткізеді. 

Б�л ретте п�терлер сауса� ізі 
бойынша есікті ашу функция-
сы бар электронды� ��лыптар, 
кіріктірілген �ауіпсіздік ж�йесі, 
IP-домофония ж�не бас�а да ин-
новациялар т�різді smart-опция-
лармен жаса�тал�ан. 2021 жылды� 
со�ына дейін Н�р-С�лтан �аласында 
модульдік конструкциялардан 
салын�ан 100 мы� шаршы метр 
т�р�ын �йді пайдалану�а беру 

жоспарланып отыр. «�аза�стан 
бойынша �й ��рылысы комбинатта-
рын ашып, ірі блокты �й ��рылысы 
технологиясы бойынша т�р�ын �й 
��рылысын ау�ымды ету �ажет. Б�л 
елімізді� т�р�ын �й ж�не �леуметтік 
инфра��рылымын салу к�лемін 
ке�ейту, халы�ты �олжетімді т�р�ын 
�ймен �амтамасыз ету ж�ніндегі 
міндеттерді шешуге ы�пал ететін 
болады» деді А.Мамин. 

Н�рс�лтан Назарбаев сырт-
�ы байланыстарды� ма�ыз-
дылы�ына назар аударды. 
«Еуропалы� ж�не азиялы� 
нары�тар арасында�ы сау-
да к�пірін іске асыру тиімді 
ба�ытты� бірі. ШЫ½-ны� 
�леуетін пайдалану�а м�м-
кіндік зор. �азір б�кіл �лем 
«жасыл» экономикамен ай-
налысады. Жел ж�не к�н 
электр станцияларын ��ру 
ж�нінде т�жірибе алмасып, 
�аражатымызды біріктіру 
�ажет. ±зара кедергілерді 
жою, ал�ан міндеттемелерді 
орындау ж�ніндегі ж�мысты 
жал�астыру �ажет. Ода�ты� 
�леуеті зор, оны� тартым-
дылы�ы сауда келісімдерін 
жасасу �шін бас�а мемлекеттер 
м�ддесімен расталатынына 
сенімдімін. Сенімді серіктес-
термен ж�не ода�тастармен 
кооперация жасау ар�ылы �ана 
елдердегі сауда-экономикалы� 
�ауіпсіздігі мен т�уелсіздігін 
�амтамасыз етуге болады. 
Пандемия жа�дайын сезіндік, 
к�рдік. Ресей �ылымы мен ме-
дицинасы к�пшілігімізді тиісті 
препараттармен �амтамасыз 
ете алатынын к�рсетті» деді 
Н�рс�лтан Назарбаев.

«ТИІМДІ К�РЕС 
ДЕЙ АЛМАЙМЫЗ»

Мемлекет басшысы �з с�зін-
де пандемия мен о�ан �арсы 
к�рес шаралары жа®андану 
�дерісі мен бейбіт тыныс-тір-
шілікті� �алпын �згерткенін 
атап �тті. М�ндай жа�дайда 
экономикалы� да�дарысты� 
салдарын е�серу, экономиканы 
�айта �алпына келтіру ж�не 
дамыту жолына т�су сия�ты 
�те �зекті м�селелерді� тиімді 
шешімін табу �ажет.

«Біз осы Ода� тарихында 
ал�аш�ы стратегиялы� ��жат-
ты ж�зеге асыруды бастады�. 
Атал�ан стратегия орта мерзімді 
перспективада�ы интеграция-
ны� ж�не экономиканы� 
барлы� саласында�ы на�ты 
ы�палдасты�ты�, сондай-а� 
халы�аралы� ынтыма�тас-
ты�ты� басымды�тарын 
ай�ындап берді. Сонды�тан 
Ода�ты дамыту стратегия-
сыны� сапалы �рі жедел іске 
асырылуын �амтамасыз ету 
ма�ызды. Б�л, �рине, �зімізге 
байланысты» деді �аза�стан 
Президенті.

�асым-Жомарт То�аев 
да�дарыстан кейінгі �айта 

да. «Ода��а м�ше �рбір елді� 
азы�-т�лік тауарларын �ндіру 
к�лемін арттыру�а �леуеті 
жетеді. Сонымен �атар ішкі 
нары�ты �ор�ау ж�ніндегі 
шектеу шаралары агро�нер-
к�сіп кешеніні� дамуын тежеп, 
азы�-т�лік тапшылы�ына �кеп 
со�тыруы м�мкін. ¾рине, 
кейбір жекелеген жа�дайларда 
оларды� уа�ытша �олданылуы 
�зін а�тады. Дегенмен м�ндай 
шектеулерді� бізді� Ода��а 
м�ше елдерге �атысы болма-
уы тиіс деп санаймын» деді 
�асым-Жомарт То�аев.

Президент аграрлы� �ылы-
ми мекемелер арасында�ы 
ы�палдасты�ты к�шейтуді, 
ауыл шаруашылы�ы �німдерін 
�шінші елдерді� нары�ына 
экспорттау ісін �л�айту шара-
ларын жандандыруды �сын-
ды. Мемлекет басшысыны� 
айтуынша, �аза�стан Ода��а 
м�ше елдермен бірге шекара 
ма�ында�ы инфра��рылымды 
дамыту�а дайын.

Б�л ретте �асым-Жомарт 
То�аев ±збекстанмен бірлесіп 
ж�зеге асырылып жат�ан «Ор-
талы� Азия» халы�аралы� 
сауда-экономикалы� орталы�ы 
жобасын мысал�а келтірді. 

Сондай-а� Ода� аясында сауда-
логистикалы� ж�не к�тер-
ме-тарату орталы�тарыны� 
ж�йесін ��руды� ма�ызы 
артып отыр. М�ндай ж�йе 
мемлекеттерді� азы�-т�лік 
�ауіпсіздігін �амтамасыз етуге, 
агро�нерк�сіп секторыны� 
�леуетін �олдау�а, шы�ындарды 
азайту�а, с�йкесінше, негіз-
гі азы�-т�ліктерді� ба�асын 
т�мендетуге м�мкіндік береді. 
«Еуразия елдері �здеріні� тран-
зиттік �леуетін толы� ж�зеге 
асыруы керек. Мен к�лік к�ре 
жолдарында�ы трансшека-
ралы� учаскелерді жа��ырту 
ж�ніндегі ж�мыстарды жан-
дандыруды, атап айт�анда, 
Еуразиялы� экономикалы� 
ода�ты� барлы� аума�ында 
«Батыс Еуропа – Батыс �ытай» 
автомагистраліні� ��рылысын 
ая�тауды та�ы да �сынамын» 
деді Мемлекет басшысы.

ИННОВАЦИЯЛЫ� 
ЖОБАЛАРА ДЕГЕН 
�ЫЗЫУШЫЛЫ� ЗОР

Ресей Президенті Владимир 
Путин �з с�зінде Еуразиялы� 

экономикалы� айма� аясында 
климатты� �згерістермен 
к�ресуді �сынды. «Климат-
ты� �згеруіне �арсы к�рес 
ж�не �орша�ан ортаны �ор�ау 
м�селелері бойынша бірлес-
кен ж�мысты жандандыру 
�ажет. Экологиялы� ба�ыт-
та�ы халы�аралы� к�ш-жігер 
жа®анды� технологиялы� 
трансформацияны� драйверіне 
айналуда. Біз ЕАЭО-ны� барлы� 
елдері жасыл технологияларды 
�зірлеуге ж�не енгізуге, сол 
салада �здеріні� инновация-
лы� жобаларын іске асыру�а 
�лкен �ызы�ушылы� танытып 
отыр�анын к�ріп отырмыз. 
Ода�та климатты� деректер 
мен цифрлы� бастамалар 
банкін, оны� ішінде к�міртегі 
ізін есепке алу�а �атысты баста-
маларды �алыптастыру �шін 
ж�мыс істеуді �сынамыз. Б�л 
банкті экологиялы� жа�дай-
ды жа�сарту�а ба�ыттал�ан 
жобалармен ж�мыс істейтін 
�атысушы елдерді� барлы� 
компаниялары пайдалана алар 
еді» деді Ресей Президенті. 

Ресей басшысы �лемдегі 
т�ра�сызды�тар аясында �леу-
меттік ма�ызы бар �німдер 
ба�асыны� к�рт ауыт�ып отыр-
�анына назар аударды. «Біз 
серіктестерге осы салада�ы 
жа�дайды �алып�а келтіру 
ж�ніндегі ресейлік бастаманы 
�олда�аны �шін ал�ыс айтамыз. 
Бізде осы м�селе бойынша 
на�ты шешімдер бар. Атап 
айт�анда, жа�ында Еуразия-
лы� комиссия ЕАЭО елдері 
арасында�ы ба�а саясатын 
�ант нары�ында шо�ырлан-
дыру�а ба�ыттал�ан на�ты 
шешімдер �абылдады» деді 
Владимир Путин.

Беларусь Республикасыны� 
Президенті Александр Лукашен-
ко Еуразиялы� экономикалы� 
ода� ке�істігінде �йым�а м�ше 
елдерді� азаматтарыны� еркін 
ж�руін жа�артуды �сынды. 
«±ткен жыл�ы к�рделі кезе� 
экономикалы� белсенділік-
ті �олдауды� на�ты �лтты� 
бірлескен іс-шараларын ж�-
зеге асыру да�дарыс салдарын 
жуып-шаю�а м�мкіндік беретін-
дігін бай�атты. Сонымен бірге 
келешекте экономикалы� �сім 
�шін ��рылымды� �згерістерге 
негіз �алайтынды�ын к�рсетіп 
берді. Бізді� �кіметтеріміз ода� 
ке�істігінде азаматтарды� ер-
кін ж�руін жа�арту бойынша 
бірлескен іс-�имылды� на�ты 
алгоритмдерін келісетін уа�ыт 
жеткеніне сенімдімін. ¾рине, 
м�ны індетті� жа�а таралу 
оша�тарын, �зге ауруларды� 
таралуын шектеу �шін іс-ша-
ралар �абылдау ар�ылы �ана 
іске асырамыз» деді Беларусь 
Президенті. 

Отырысты �орытындыла�ан 
�асым-Жомарт То�аев ЕАЭО 
елдеріні� да�дарыстан кейінгі 
экономикасын �айта �алпына 
келтіруді� �уатты �рі п�рменді 
факторы болатынына сенім 
білдірді. �аза�стан Ода�ты 
экономикалы� интеграцияны� 
тиімді ж�не беделді �йымына 
айналдыру �шін барынша к�ш 
салады. �аза�стан Президенті 
жиын со�ында �атысушылар�а 
мазм�нды ж�не конструктивті 
баяндамалары �шін риза-
шылы�ын білдірді.

Ковидпен ауыру 
маусымдық сипатқа 
ие болып барады. 
Бұл туралы Жоғары 
еуразиялық эконо-
микалық кеңестің 
отырысында 
Қазақстан 
 Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев айт-
ты. Оның айтуынша, 
пандемия жаһан-
дық және елдік 
деңгейде денсау-
лық сақтау жүйесі 
мен экономиканың 
әлсіз тұстарын 
көрсетіп берді. Осы 
ретте ол вируспен 
күрестегі табыс 
кепілі халықты 
иммундау екенін 
айтты. Бұл саладағы 
ынтымақтастық пен 
өзара іс-қимылды 
жалғастыру барын-
ша маңызды деп 
атап өтті 

�алпына келтіру кезе�інде 
�зара сауда-сатты��а �атысты 
кедергілерді� �ордалан�ан 
проблемасын ж�йелі шешу 
�ажет екенін айтты. Локдаун-
дар кезінде м�ндай кедергілер 
ед�уір к�бейген. «Атал�ан ке-
дергілер сауда-экономикалы� 
�атынастарды� дамуын айтар-
лы�тай тежеп, �сім �леуеті мен 
дамуын шектейді. �аза�стан 
Ода�ты� бас�а м�шелері 
сия�ты, нары�ты� барлы� 
�атысушылары �шін те�дей 
ж�не кемсітпейтін жа�дай 
�алыптастыруды �олдайты-
нына сенімдімін. Комиссия 
кедергілермен  т�ра�ты т�рде 
к�ресіп келеді. Алайда оларды 
тиімді деп айта алмаймыз. Б�л 
�лтты� де�гейде �абылдан�ан 
шешімдерді� салдарымен 
к�рес» деді �аза�стан Пре-
зиденті. 

Мемлекет басшысы �з с�зін-
де Б½½-ны� м�ліметіне ж�гін-
ді. Президентті� айтуынша, 
2020 жылды� �орытындысына 
с�йкес азы�-т�лік тауарлары-
ны� �лемдік ба�асы со��ы �ш 
жылда е� жо�ары де�гейге 
жеткен. 2030 жыл�а �арай 
азы�-т�лікке деген с�раныс 35 
пайыздан асады деп болжану-
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ӘЛЕУМЕТ САУАЛЫ  
ӘКІМ ЖАУАБЫ

АЛЛО  
«АСТАНА АҚШАМЫ»

 Нұр-Сұлтан қаласының аумағы жыл санап ұлға-
йып, тұрғындарының да саны артып келеді. Бұл 
орайда мектептерде оқушыларға орын жетіспеу-
шілігі туындайды. Қала әкімдігі тарапынан осы 
мәселеге жол бермеу бағытында қандай шаралар 
қолға алынады

Байқоңыр ауданының нөсер кәрізі желілерінен  тонна-
дан астам лай шығарылды.

– �алада�ы �леуметтік 
нысандарды ішінде мек-
теп 	�рылыстарыны 
сапалы ж�не уа	ытылы 

ая	талуы – басты назарымыз-
да. Жа	ында 	�рылысы 2017 
жылы бастал�ан Сарыар	а 
ауданында�ы О	жетпес пен 
Ш.Бкеев  кшелеріні 	иылы-
сында орналас	ан мектепті 
	�рылысы 	айта басталды. 
��рылысты 	алпына келтіру 
�шін жобалы	-сметалы	 	�-
жаттама�а т�зету енгізіл-
ді, 	аржы блінді. Атал�ан 
мектепте екі ауысымда 2400 
о	ушы о	итын болады. Б�л сол 
аудан т�р�ындарыны 	ажет-
тілігін 	ана�аттандыру�а 
м�мкіндік береді.

Сонымен 	атар №23 орта 
мектеп аума�ында 	осымша бес 

	абатты мектепті 	�рылы-
сын ж�ргізіп жатырмыз. О	у 
орны �ндіріс елді мекенінде 
(Бай	оыр ауданы) орналас	ан.

Биыл жалпы сыйымдылы�ы 
40 мы о	ушы болатын 16 мек-
тепті 	�рылысы ж�ргізіледі. 
�ткен жылмен салыстыр�анда 
о	ушы орындарыны саны 
2 есеге, ал 2019 жылмен са-
лыстыр�анда 4 есеге арты	 
�л�айды.

Жалпы, кешенді жоспар аясын-
да алда�ы 5 жыл ішінде 50-ге 
жуы	 мемлекеттік мектеп 
салынады. Сондай-а	 мектеп 
	�рылысына жеке инвести-
циялар тартамыз. Инвести-
циялы	 кеестерде 30-дан 
астам жекеменшік о	у орныны 
	�рылысын ж�ргізу бойынша 
жобалар 	олдау тапты.

 Елордалы� «Elorda Eco System» 
компаниясыны� �ызметкерлері 
Бай�о�ыр ауданыны� н�сер к�різ 
ж�йесін тазалауды жал�астырып 
жатыр.

Жыл басынан бері атал�ан 
компания 182 жа�быр�а арнал�ан 
торды тазартты. Ал коллекторларда 
56 жауын торы, люктер мен ��-
ды�тарды� �а�па�ы ауыстырылды.

АСТАНА 
АУДАНЫ

О�ырман сауалына К�ліктік 
ба�ылау департаментінен 
берілген жауапты 
сынамыз.

– Елордада жыл басынан бері 
�о�амды� к�лікте маска та�па�ан 
бес мы�нан астам адам аны�та-
лып отыр. Бас мемлекеттік 
санитарды� �аулысына с�йкес 
�о�амды� к�лікте бетперде 
та�у міндеттеледі. Т�ртіпті 
орындаудан бас тарт�андар�а 
тиісті жаза �олданыл�андары 

да бар. К�ліктік ба�ылау де-
партаментіні� �ызметкерлері 
жолаушыларды� автобустарда 
бетперде та�уын к�нделікті 
тексереді. �кінішке �арай , бет-
перде та�пайтын, та�удан бас 
тартатын жолаушылар бар. Жыл 
басынан бері к�ліктік ба�ылау 
департаментіні� �ызметкерлері 
Бас мемлекеттік санитарды� 
�аулысын б�з�ан 5 мы�нан 
астам жолаушыны аны�тады. 
1665 адам автобустан т�сірілді.

Жәмиля ЖАҢАБАЙ, елорда тұрғыны:

 Қоғамдық көлікте карантин талаптарын елемейтіндер 
көбейіп келеді. Арақашықтықты сақтау былай тұрсын, бет-
перде тақпайды. Айтсаң, ренжиді. Мұны Көліктік бақылау 
департаментінің қызметкерлері қадағалауы тиіс. Бірақ 
автобустарда анда-санда «маска тақ» деп ескерткен жүр-
гізуші болмаса, ешкім тексеріп жатқан жоқ.

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

ӨҢІР ӨМІРІ

Атап айт�анда, биыл �леу-
меттік т�р�ыдан осал топ�а 
жататын 556 �ызылжарлы� 
отбасы баспаналы болады. Сон-
дай-а� �алалы� �кімдікте п�тер 
кезегінде т�р�ан 324 адам�а 
п�тер беріледі. 

Петропавл �аласы �кімдігіні� 
м�ліметінше, б�л ма�сат�а бір 
жыл�а 27,9 миллиард те�ге 
�аржы �арастырыл�ан. Жал-
пы ¥ызылжарда «Н�рлы жер» 

мемлекеттік ба�дарламасын 
ж�зеге асыру �ш ба�ыт бойынша 
ж�ргізіледі.

¥азіргі уа�ытта �алада�ы 
«Солнечный-2» ша�ын ауданында 
жеке т�р�ын �йлерді� ��рылысы 
�ол�а алынды. Мамыр айыны� 
басына дейін м�нда�ы І �лгідегі 
72 �йді� барлы�ы брондал�ан. 
Ал �ал�ан ІІ �лгідегі 13 �йді� де 
��рылысы жыл со�ына дейін 
ая�талады.

Петропавлда жыл соңына дейін жалпы көлемі 2  мың шар-
шы метр болатын тұрғын үйлер пайдалануға беріледі. Оның 
тең жартысын б джеттік үйлер құрайды.

ҚАЙЫРЫМДЫ ҚАЛАНЫҢ 
ҚАРЕКЕТІ
Ел Тәуелсіздігінің  жылдығына арналған жалпыреспубликалық 
« гі істер мара оны» аясында «Қамқорлық мекенжайы» акциясы 
жалғасын тапты. Елордалық еріктілер мұқтаж жандарға азық-түлік 
себеттерін жеткізіп берді. 

«ЖАСЫЛ БЕЛДЕУ» ЖАЙҚАЛАДЫ
Атал�ан жазбада шаªар басшысы белдеуде 
флора мен фаунаны дамыту, биологиялы� 
алуант�рлілікті са�тау м�селелерін шешу �ол�а 
алын�анын жеткізді. 

– Сонымен �атар фаунаны дамытумен де 
айналысамыз. ¥�старды�, соны� ішінде �ыр�а-
уыл санын к�бейту �шін фазанарийді ке�ейту 
ж�не �айта ��ру ж�мыстары ж�ргізілді. Б�л 
бізге �ыр�ауыл санын жылына 2 мы��а дейін 
арттыру�а м�мкіндік береді. ¥ыр�ауылдарды 
к�птеп �сіру зиянкес ж�ндіктермен к�ресте де 
к�деге жарайды. «Жасыл белдеу» аума�ында 
�оян, т�лкі, �арса�, кекілік сынды а�-��стар 
да тіршілік етеді.

Сондай-а� белдеу аума�ында ат жолы са-
лынып жатыр. Уа�ытты белсенді �ткізу �шін 
скейтборд, теннис, футбол ж�не балаларды� 
ойын ала�дарыны� ��рылысы �ол�а алынады. 
Жаяу серуендеуге, велосипед айдау�а ж�не 
кросс-кантри саба�тарын �ткізуге арнал�ан 
жолдар т�селеді. 

«Жасыл белдеу» ма�ында �олданыста�ы 
ипподром базасында ерекше �ажеттілігі 
бар балаларды о�алту�а арнал�ан ат-спорт 
кешеніні� ��рылысын ж�ргізіп жатырмыз. 
Ипподром базасын иппотерапия, �лтты� 
ж�не классикалы� спорт т�рлерін �ткізу ж�не 
дайындау ба�ыттары бойынша дамытамыз. 
Туристік маршруттар желісін дамыта отырып, 
белдеуде атпен серуендеу жол�а �ойылады. 

Осылайша «жасыл белдеу» �ала т�р�ындары 
мен �она�тарыны� бос уа�ыттарын таби�ат 
аясында, таза ауада �олайлы �ткізуге м�мкіндік 
беретін орын�а айналма�, – делінген жазбада.

Нұр-Сұлтан қаласының «өкпесі» әрі «қалқаны» саналатын «жасыл 
белдеудің» аумағында ,  миллионнан астам ағаш пен ,  милли-
онға жуық бұта өседі. 

Биыл б�л аума��а 900 мы� т�п к�шет 
отыр�ызылма�. Осылайша елордасыны� 
экологиялы�, климатты� жа�дайын т�зету 

ба�ытында ау�ымды ж�мыстар �ол�а алына-
ды. Б�л жайында �ала �кімі Алтай К�лгінов 
«Instagram»-да�ы пара�шасында жазды. 

ӨЗ АҒАШЫН ОТЫРҒЫЗДЫ
Қаладағы автобус паркінің қыз-
меткерлері экологиялық айлығы 
аясында өтіп жатқан «Өз ағашыңды 
отырғыз» челленджіне қолдау 
білдірді. 

Іс-шара�а №3 автобус паркіні� басшылы�ы 
мен �ызметкерлері, ардагерлері, жастары ат-
салысты. Олар Н�жімеденов к�шесіні� бойына 
а�аш отыр�ызды.

Автобус паркіні� �ызметкерлері �ала 
т�р�ындарын елімізді� басты �аласын к�гал-
дандыру мен таза �стауды д�ст�рге айналды-
ру�а ша�ырды.  

Еске сала кетейік, елорданы� барлы� ауда-
нында «Бірге – таза ¥аза�стан» экологиялы� 
айлы�ы �тіп жатыр. Мемлекет басшысыны� 
тапсырмасына сай �ала басшылы�ы саяба� 
аума�тарын, т�р�ын �й ал�аптары мен аула-
ларды ж�не �аланы� к�рікті жерлерін к�гал-
дандыру�а к��іл б�леді.

Жыл басынан бері атал�ан акция аясында 
4 000-нан астам азы�-т�лік себеті жеткізіл-
ген. Азы�-т�лік себеттерін жаса�тау�а  т�рлі 
к�сіпорындар мен �о�амды� �йымдарды� 
меценаттары к�мектесіп келеді. Ал �аланы� 
автоволонтерлері азы�-т�лік себеттерін 
жеткізуге атсалысады.

Волонтерлік �йымдар 9 мамыр – Же�іс 
к�ні ��рметіне тыл ардагерлеріне, жал�ызбас-

ты зейнеткерлерге де азы�-т�лік себеттері 
мен естелік сыйлы�тар жеткізді.

¥ала т�р�ындары м��таж жандар�а 
�ажетті азы�-т�лікпен бірге д�рі-д�рмек 
жеткізіп, белсенділік танытуда. Еріктілер 
к�мекке м��таж отбасылар т�ратын мекен-
жайларды т�ра�ты назарына алады.

Акция барлы� санитарлы� нормалар 
мен талаптарды са�тай отырып �ткізілді.

 « » ЖОБАСЫНА  ҚАТЫСУШЫЛАР 
КӨБЕЙДІ
Елордада « » жобасымен жұмыс істейтін кәсіпкерлік нысандар қатары күн санап артып келеді.

¥азір Н�р-С�лтан �аласы бойынша «Ashyq» 
пилотты� жобасына 714 к�сіпкерлік субъекті 
�атысады. Оны� ішінде 57 фитнес-клуб, 24 
спа-орталы�, 17 бассейн, 3 боулинг-клуб, 37 
компьютерлік клуб, 29 сауна, 494 �о�амды� 
тама�тану �йымы, 10 кинотеатр, 5 театр, 5 
концерттік �йым, 9 бильярд клубы, 3 к�рме 
орталы�ы, 21 ерікті �атысушы бар.

 «Ashyq» жобасы адамны� мекемеге кірген 
кезде оны� м�ртебесін к�руіне м�мкіндік 
береді. ¥о�амды� мекемеге кірер алдында 

пайдаланушы арнайы QR-кодты сканерлейді 
ж�не оны кіреберістегі �кімшіге �сынады. 
Код келушіні� м�ртебесін аны�тайды. ¿р 
т�ске с�йкес м�ртебе келесідей ма�ына 
береді:

«¥ызыл» м�ртебе – ПТР-тест тапсырып, 
коронавирус аны�тал�ан адам�а беріледі. 
М�ндай м�ртебе иелері �йде о�шаулану 
режимін �ата� са�тауы тиіс.

«Сары» – байланыста бол�ан адамдар�а 
берілетін м�ртебе. Олар�а азы�-т�лік алу�а 

немесе �йді� жанында�ы д�ріхана�а бару�а 
р��сат етілгенмен, бас�а �о�амды� орындар�а 
баруына тыйым салынады.

«К�к» – ауру ж��тыр�ан адамдармен 
байланыста бол�ан адамдар есебінде жо�, 
ПТР-тест талап етілетін жерлерден бас�а кез 
келген орында еркін �оз�алу дегенді білдіреді.

«Жасыл» – ж�ріп-т�руында шектеу жо�ын 
білдіреді, м�ндай адам базада COVID-19 ін-
детіне ПТР-тестілеуі теріс н�тиже к�рсеткен 
пайдаланушы болып саналады.

Ж�ндеу ж�мыстарына байланысты 
21-30 мамыр аралы�ында ¥.М��айтпасов 
к�шесінен А.Янушкевич к�шесіне дейінгі 
учаскедегі к�пір к�лік �оз�алысы �шін 
ішінара жабылатын болады.

«¥ала жолдарында кептеліс тудырмас 
�шін елорда т�р�ындары мен �она�тары 
�оз�алыс ба�ыттарын алдын ала жоспар-
лауы �ажет. Келтірілген �олайсызды�тар 
�шін кешірім с�раймыз ж�не ж�ндеу ж�-
мыстарыны� ж�ргізілуіне т�сіністікпен 
�арауды с�раймыз» делінген бас�арма 
хабарламасында.

КӨПІРДЕ КӨЛІК ЖҮРМЕЙДІ 
Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік ин рақұрылымын дамыту басқармасы» қалалық кімшілік 
полиция басқармасымен бірлесіп, Ақбұлақ көпірінде орташа жол жөндеу жұмыстарын бастады.
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М ҢЫНА 
Қ ЛАҚ ТҮРДІ

Елорданың Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының 
мәліметінше, бас қалада  мыңнан аса мүмкіндігі шектеулі жан тұра-
ды. ның  мыңы – ерекше қажеттілігі бар балалар. Нұр-Сұлтан қаласы 
мәслихатының әлеуметтік-мәдени даму мәселелері жөніндегі тұрақты 
комиссиясының отырысында мүгедектерге көрсетілетін қызметтерді 
жақсарту жайы қаралды. Тиісті баяндаманы аталмыш басқарманың бас-
шысы Сәуле Нұрғожина жасады. 

�ЛЕУМЕТТІК 
�ЫЗМЕТТЕР 
ПОРТАЛЫ ��РЫЛДЫ
Жыл сайын �леуметтік жо-

баларды 
аржыландыру к	бейіп 
жатыр. М�селен, 2017 жылы 
осындай жобалар�а 39,8 млн 
те�ге салынса, осы жылы 50 
млн те�ге салынды. Ал былтыр 
45 млн те�ге бол�ан. �ткен 
жылы �леуметтік 
ызметтер 
порталы іске 
осылды. Б�л 
портал ар
ылы м�мкіндігі 
шектеулі жандар 
ызметті 
жеткізушілерімен тікелей 
а-
рым-
атынас жасайды. Б�дан 
б�рын м�гедектер санатор-
лы-курортты
 емделуге �а-
тарк	лге �ана жіберілсе, 
азір 
м�ндай 
ызметті 54 жеткізуші 
�сынады. Я�ни, м�мкіндігі 
шектеулі жандар диагнозына 

арай емделетін шипажайды 
та�дай алады. Осыны баянда�ан 
бас
арма басшысы м�слихат 
депутаттары мен осы отырыс
а 

атыс
ан м�мкіндігі шектеулі 
жандарды� с�ра
тарына жауап 
берді.

М�слихат депутаты 
Н�рд�улет Оразханов �леу-
меттік 
ызметтер порталыны� 
кемшіліктеріне назар аударды. 
Оны� айтуынша, порталда 
ортопедиялы
 ая
киімдерді 
�сынатын мекемелер м�лде 
жо
. Электронды ресурста 
орналастырыл�ан м�гедектер 
арбаларыны� сапасы нашар. 
М�мкіндігі шектеулі жандар 
мен ерекше 
ажеттілігі бар 
балаларды� ата-аналарынан 
депутат
а осындай ша�ымдар 
т�скен. Ата-аналар порталдан 
ноутбуктерді �сынатын фир-
маларды к	ргісі келеді екен.

– Шипажайлар�а 
атысты 
сіздерді� тарапы�ыздан т�сін-
діру ж�мыстары ж�ргізілмеген. 
К	птеген ата-ана шипажайлар 
бойынша с�ра
 
ояды. �йткені 
балаларын 
айда емдетуге апа-
ратындарын білмейді. Порталда 
шипажайларды� тізімі бар, 
біра
 оларды� к	бісі ерекше 

ажеттілігі бар балаларды 
а-
былдаудан бас тартады. Сосын 
біраз шипажай стандарт
а 
с�йкес келмейді, пандустар-
мен жабды
талма�ан, – деді 
Н.Оразханов.

С�уле Н�р�ожина �леу-
меттік 
ызметтер порталына 

атысты к	терілген м�селелерді 
бас
арма Е�бек ж�не халы
ты 
�леуметтік 
ор�ау министрлігі 
жанында�ы ж�мыс тобымен 
бірігіп 
ара�анын жеткізді. 

– М�мкіндігі шектеулі жан-
дармен жеке-жеке ж�мыс істеп 
жатырмыз. Себебі �р
айсы-
сыны� жеке м�селесі бол�ан-
ды
тан, топпен ж�мыс істеу 


иын. Кімге не 
ажет, со�ан 
мониторинг ж�ргізіледі, – деді 
бас
арма басшысы. 

           
ШИПАЖАЙЛАР БА�АСЫ 
ШАРЫ�ТАДЫ
«М�гедектерді� жастар 


о�амы» 
о�амды
 бірлестігіні� 
т	ра�асы М�рат �бдімомынов 
�леуметтік 
ызметтер порта-
лыны� ж�мысын ма
тады. 
Б�рын жылда �атарк	лге бара-
тындарын, біра
 алда�ы жаз�а 
шипажайлар�а жолдама алу�а 
м�мкін болмай отыр�анын 
айтып 	тті.

– Биыл к	птеген шипа-
жайлар ба�аны шары
татып 
жіберді. Бір к�нгі емге мем-
лекет 8 мы� 716 те�ге б	леді. 
Біра
 �аза
станны� барлы
 
шипажайларында ба�а 15 мы� 
те�геден т	мен емес. Осы�ан 
байланысты 
осымша а
ыны 
кім т	лейді деген сауал туын-
дайды, – деді М.�бдімомынов.

Азаматты
 белсенді Ж�нібек 
Байто
ов инватакси ж�мысына 
ша�ымданды. Оны� пікірінше, 
б�л 
ызмет 	те нашар к	р-
сетіледі. Инватаксиді� дис-
петчерлік 
ызметіні� уа
ыты 
шектеулі екенін айт
ан ол осы 
м�селе бойынша о�ан к	птеген 
ша�ымдар т�сіп жат
анын 
жеткізді. �леуметтік 
ызмет-
тер порталында�ы санатор-
лы-курортты
 емдеу 
ызметіне 

атысты т�йткілді атап 	тті.  

– Аталмыш портал�а кірген-
де емдеу мерзімін 14 к�н деп 
та�даймыз. Біра
 аны�ында 
13 к�н болып шы�а келеді. 
М�ны 
алай шешуге болады? 
�аза
стан м�гедектер 
�
ы�ы 
конвенциясын ратификация-
лады. Біра
 зейнет жасында�ы 
м�гедектерге ноутбуктер мен 
о
у машиналары берілмейді. 
Осы м�селені 
алай шешпексіз-
дер? Сосын м�гедектерге теле-
фон�а 73 мы� те�ге беріледі. 
Біра
 б�л телефон ішінде тиісті 
ба�дарламалы
 
амтылым, 
к	з аурулары бойынша м�ге-
дектерге арнал�ан белгілі бір 
датчиктер жо
. Телефон бес 
жыл мерзіміне беріледі. Біра
 
оны� ж�мыс істеу мерзімі �ш 
жылдан аспайды. Сонда пай-
далану мерзімі неге бес жыл�а 

ойылады деген с�ра
 туын-
дайды. Сіздерді� тарапы�ыз-
дан министрлікке мерзімін 

ыс
арту туралы �сыныс болды 
ма? – деді Ж.Байто
ов.

Ж�мыспен 
амту ж�не �леу-
меттік 
ор�ау бас
армасыны� 
басшысы оны� орынбасарлары 
инватакси ж�мысы бойынша 
мониторинг 	ткізетінін айта 
келе, егер ша�ымдар болып 
жатса, жазбаша жіберу ке-
ректігін жеткізді. �зіні� �ялы 
телефон н	мірін айтты. 

– 2015-2016 жылдары ин-
ватакси к	ліктері жетіспейтін. 
Сол уа
ыттарда 
о�амды
 к	лік 
те м�гедектігі бар азаматтар-
ды� ж�руіне бейімделмеген 

еді. Ал 
азір Н�р-С�лтан 
а-
ласында тиісті 
�ралдармен 
жабды
тал�ан автобустар бар. 
Инватакси бойынша келесі 
аптада жиналып, б�л ж�мысты 
тал
ылайы
. Бізде инватакси 

ызметін �ш �йым к	рсетеді. 
Оларды� басшыларын да ша
ы-
рамыз, – деді С.Н�р�ожина. 

                
ПАНДУСТАРДЫ�
ЖИЫРМА ЖЫЛДЫ� 
«ЖЫРЫ»
М�слихат депутаты Айтжан 

�бдіров 
алалы
 Экономика 
ж�не бюджеттік жоспарлау 
бас
армасы санаторлы-ку-
рортты
 емге 453 млн те�ге 
сал�анын айта келе, 
анша 
адамды шипажайлар�а жіберу 
жоспарланып отыр�анын с�ра-
ды. С.Н�р�ожина 	ткен жылы 
3 мы� адам емге жіберілгенін, 
жалпы ал�анда, м�гедектерді� 
70 пайызын шипажайлы
 еммен 

амту к	зделгенін жеткізді. 

М�слихат депутаты Азамат 
Айтхожин 
алада�ы кейбір 
мектептерге, халы

а 
ыз-
мет к	рсету орталы
тарына, 
«�азпош та» б	лімшелеріне 
пандустар салу керектігін айта 
келе, бір топ �ріптесімен Астана 
к�ніне 
арай ашылайын деп 
жат
ан дене шыны
тыру-са-
уы
тыру кешеніне бар�анын 
жеткізді.

– Сол жерде пандустар м�се-
лесін к	тердік. Б�л туралы айтып 
келе жат
анымыз�а жиырма 
жыл болды. Осы жерде инва-
такси, м�гедектерге берілетін 
телефон м�селесі к	теріліп 
жатыр. Бізге, депутаттар�а, 
осыны� б�рін егжей-тегжейлі 
зерттеу керек. Тиісті нысандар�а 
барып, к	шпелі отырыстар 
	ткізу керек деп ойлаймын. 
Келесі аптада арба�а та�ыл�ан 
м�мкіндігі шектеулі жандармен 
рейдке шы�амыз. Сол кезде олар 

алай автобустар�а мінетінін 
тексереміз. Біз паралимпиада-
лы
 орталы
та бол�анымызда 

осы нысан�а келгісі келетін 
балалар жете алмай ж�ргенін 
естідік. Инватакси 
ызметі 
ай 
автопаркке тіркелген? Жалпы �р 
апта сайын м�мкіндігі шектеулі 
жандармен кездесіп, оларды� 
м��ын ты�дауымыз керек. М�-
гедек жандар�а бар жа�дайды 
жасап, б�кіл с�раныстарын 

ана�аттандыру 
ажет. �олда-
рын 
а
пауымыз ж	н. Олар 	зі 
де та�дырдан со

ы жеді. Б�л 
м�селе 	зім �шін 	те ма�ызды. 
Себебі мен 
алалы
 м�слихат 
депутаты бол�аныммен 
атар 
�аза
стан футбол федерациясын 
бас
арамын. Бізде к	зі нашар 
к	ретін азаматтардан 
�рал�ан 

�рама бар. �азір 
оз�алысы 

иында�ан адамдардан команда 

�рамыз ба деп отырмыз, – деді 
А.Айтхожин. 

ДА��ЫЛДАР 
�ИЫЛЫСЫНА 
ДЫБЫСТАЙТЫН 
БА�ДАРШАМ КЕРЕК           
Елорда т�р�ыны Зият 

�бді
айымов �леуметтік 

ызметтер порталыны� 
ол-
жетімділігі 
аншалы
ты екенін 
с�рады. Оны� пікірінше, б�л 
портал 
�рыл�анда т�тынушы-
ларды� 
ажеттіліктері ескеріл-
меді. Аталмыш электронды 
ресурс іске 
осыл�анына бір 
жарым жыл болса да, жетіл-
діретін т�стары к	п. 

– Сол уа
ыттан бері портал-
ды жетілдіру ж�мысын ж�ргізіп 
жатырмыз деген сыр�ытпа 
жауап беріліп жатыр. Портал 
м�гедектерді� кейбір санат-
тарына 
олжетімсіз. К	з ауру-
лары бар м�гедектер мен есту 

абілеті б�зыл�андар о�ан кіре 
алмайды. Электронды-цифрлы 

олта�баны алу бойынша о
ыту 
саба
тары 
алай ж�ргізіледі? 
«Жан�я» орталы�ында тиісті 
мамандар бар ма? Жалпы пор-
талды 
ашан жетілдіресіздер? 
Шынын айт
анда, сыр�ытпа 
жауаптарды ести-ести шар-

шады
, – деді З.�бді
айымов.
Жарты жылдан аса уа
ыт 

б�рын ©лы дала мен Т�ран 
да��ылдары 
иылысында ды-
быстайтын ба�даршамды ор-
натуды 	тінгенін жеткізген ол 
осы 
иылыстан за�ип жандар�а 
	ту 
иын екендігін айтып 	тті. 

– «109» 
ызметіне екі рет 
	тініш жібердім. Жеке 	зім 
осы 
иылыстан к�ніне екі-
�ш рет 	темін. Енді 
айда 
ша�ымдануым керек? – деді 
З.�бді
айымов.  

�алалы
 орта сапасы ж�не 
ба
ылау бас
армасы басшысы-
ны� орынбасары Айдос Хамиев 
алда�ы уа
ытта ба�даршам-
ды орнату бойынша толы
 
а
паратпен таныстыратынын 
жеткізді. Ал электронды 
ызмет 
порталын �зірлеушілер жиын�а 
келмегендіктен, оны� 
ашан 
жетілдірілетіні айтылмады. 

С.Н�р�ожинаны� айтуынша, 
электронды 
ызметтерді алу 
бойынша о
ыту саба
тары к	з 
аурулары бар ж�не есту 
абілет-
тері б�зыл�ан м�гедектерді� 
жеке к	мекшілеріне 	ткізіледі. 
К	мекшілер м�мкіндігі шектеулі 
жандарды� жанында 8 са�ат 
болады. «Жан�я» орталы�ында 
тиісті саба
тарды 	ткізетін 
мамандар бар.

З.�бді
айымовты� пікірін-
ше, о
ыту саба
тары жеке 
к	мекшілеріне емес, м�мкіндігі 
шектеулі жандарды� 	здеріне 
	ткізу керек. Бас
аша жа�дайда 
б�л м�гедектерді� 
�
ы�ын 
б�зу болып табылады. 

– Біз 
ызы�ушылы�ы бар 
м�гедектерді� б�рін �йретеміз. 
Б�л жерде м�селе м�мкіндігі 
шектеулі жандарды� санатында 
болып отыр. Бізде мемлекет-
тік тапсырыс аясында цифр-
лы
 сауаттылы
ты о
ытатын 

о�амды
 бірлестік бар. Олар 
�леуметтік 
ызметтер ж�не 
«Электронды «кімет» порталда-
рында, WhatsApp пен Instagram 
�леуметтік желілерінде ж�-

мыс істеуді �йретеді, – деді 
С.Н�р�ожина.

                
ИНВАТАКСИ Т�УЛІК 
БОЙЫ Ж�МЫС ІСТЕЙДІ
«М�гедектерді� жастар 


о�амы» 
о�амды
 бірлестігіні� 
т	ра�асы М�рат �бдімомынов-
ты� пікірінше, электронды 

ызметтер порталы бойынша 
барлы
 с�ра
тарды 
алалы
 
Ж�мыспен 
амту ж�не �леу-
меттік 
ор�ау бас
армасына 
емес, Е�бек ж�не халы
ты 
�леуметтік 
ор�ау министрлігіне 
жолдау керек. 

М�слихат депутаты Владис-
лав Сергеев Nur Otan партия-
сына шынымен инватаксиге 

атысты 	тініштер к	птеп 
т�сіп жат
анын айта келе, 
мемлекеттік тапсырыс бойын-
ша 
о�амды
 бірлестіктермен 
бірлескен ж�мыс
а ша
ырды. 

– Біз салынып жат
ан дене 
шыны
тыру-сауы
тыру кешені-
не барды
. Нысанды жобалау 
кезінде кейбір нюанстар ескеріл-
мейді екен. М�ндай нысандар 
рухы мы
ты азаматтармен 

атар егде жаста�ы азаматтар�а 
да арналу керек. Кешенді пай-
далану�а бергенше бір
атар 
м�селені реттеу керек. Себебі 
осындай кешендер біздегі па-
ралимпиадалы
 орталы
 пен 
аула клубтарыны� ж�ктемесін 
азайтады. Балаларды жерт	ле-
лерден шы�арып, м�гедек жан-
дар�а 
осымша м�мкіндіктерді 
тудырады, – деді В.Сергеев. 

Индустрия ж�не ин-
фра
�рылымды
 даму минис-
тріні� ке�есшісі �мір С�лей-
менов аталмыш министрлік 

олжетімді, кедергісіз ортаны� 
жол картасын �зірлегенін жет-
кізді. Соны� ішінде арба�а 
та�ыл�ан м�гедектер ескерілген. 

– Министрлік инватакси 

ызметіні� ж�мыс уа
ытын 
	згертіп, т�уліктік формат
а 
к	шірді. Кейбір 	�ірлер б�л 
формат
а к	шіп �лгерді, – 

айта келе, оларды� м�селесін 
шешу �шін м�слихат депу-
таттары ж�не мемлекеттік 
органдар 	кілдерінен ж�мыс 
тобын 
�руды �сынды. 

– Б�л топ 
алада�ы б�кіл 
м�гедектер 
о�амдарымен кез-
десіп, оларды� проблемалары 
мен �сыныстарын жинайды. 
Сол ар
ылы м�мкіндігі шек-
теулі жандарды� жа�дайын 
жа
сарту ж�мысы ж�ргізіледі. 
Барлы
 проблемалар мен �сы-
ныстарды екі категория�а б	лу 
керек. Біріншісі – жергілікті 
де�гейде 
ала �кімдігі мен 

алалы
 м�слихат шешетін 
м�селелер, екіншісі – «кімет 
де�гейінде орталы
 органдар 
шешетін проблемалар. Себебі 
арасында 
ала�а 
атысы жо
 
м�селелер бар. М�селен, осы 
жерде электронды 
ызметтер 
порталы проблемасы айтылды. 
О�ан Е�бек ж�не халы
ты 
�леуметтік 
ор�ау министрлігі 
мен порталды �зерлегендер 
жауапты. Жыл басынан бері 
пандустарды орнату мен ж	ндеу 
бойынша 	тініштер т�скен. Со-
ны� ішінде 
о�амды
 орындар 
бойынша 300 	тініш, к	пп�-
терлі т�р�ын �йлер бойынша 
224 	тініш, ж�не к�сіпкерлік 
нысандар бойынша 49 	тініш 
бар. К�сіпкерлік нысандар�а 

атысты м�селені «Атамекен» 
к�сіпкерлер палатасымен бірге 
шешеміз. �алалы
 орта сапасы 
ж�не ба
ылау бас
армасы, 
к	пп�терлі т�р�ын �йлерді 
а-
былдайсыздар �ой. ��рылысты 
салушы пандустарды салу�а да 
міндетті емес пе?! Ал 
о�амды
 
орындар кімдерді� балансында 
екенін 
арау керек. Немесе 
б�л м�селені аудандарды� 
�кімдіктері ар
ылы шешу керек. 
Сосын 
о�амды
 к	ліктерді� 
м�гедектерге 
олжетімділігін 
міндетті т�рде тексереміз, – деді 
Е.Каналимов. М�мкіндігі шек-
теулі жандар м�селесі 
алалы
 
м�слихат отырысында алда 
та�ы 
аралатын болып шешілді.

деді �.С�лейменов. 
З.�бді
айымовты� пікірін-

ше, инватакси ж�мысын шетел-
дік т�жірибені зерттеп барып 
жол�а 
ою керек. Себебі д�л 

азір инватакси 
ызметін пай-
далану �шін жоспарды бір к�н 
б�рын 
�ру 
ажет. Я�ни, ерте� 
бір жерге баруды жоспарласа�, 
инватаксимен б�гін келісу 
керек. Сосын б�л 
ызметті 
к�ніне екі рет 
ана пайдалану�а 
м�мкіндік берілген. 

– Мені�ше, инватакси 

ыз метін б�секелестік орта�а 
шы�ару керек. «Яндекс», «Ре-
гион» сия
ты таксилер осы 
істі 
ол�а алса, 
ызмет сапалы 
болады деп ойлаймын, – деді 
З.�бді
айымов. 

             
�О�АМДЫ� К�ЛІКТЕРДІ� 
�ОЛЖЕТІМДІЛІГІ 
ТЕКСЕРІЛЕДІ 
Отырысты т�йіндеген 
ала-

лы
 м�слихат хатшысы Ерлан 
Каналимов 
алада м�мкіндігі 
шектеулі жандар 	те к	п екенін 

Б�гінде елордамыз 
Еуразия лы
 ке�істікті� кіндігі 
болып табылады. Астанымыз-
да халы
 аралы
 ма�ызы бар 
форумдар, конгрестер 	тіп, 
1999 жылы ЮНЕСКО халы
а-
ралы
 �йымны� �сынысымен 
�аза
стан астанасына - Бей-

ҚАЛА ТУРИЗМІНІҢ ЖАҢА ТЫНЫСЫ

А  УАЙСОВА

uaisova.a@mail.ru бітшілік 
аласы ата�ы беріл-
ген еді.

Б�кіл �лемдегідей, со��ы 
жылдарда�ы болып жат
ан 
індет барша  мемлекеттерді� 
туристік саласына со

ы бо-
лып тиіп, б�л саланы біршама 
т�ралатты деуге болады. 

Бас 
аламызды� туристік 
�леуетін ілгерілету ма
сатында 
«Astana Invest» компаниясы 
«Visit Nur-Sultan» атты жа�а 

серіктестік ба�дарламасы-
ны� т�саукесерін 	ткізіп, 
ба�дарлама талаптарымен 
таныстырды. 

Б�л жоба – туризмді дамы-
туды� халы
аралы
 т�жірибесі 
ж�не халы
аралы
 сертифи-
каттау с�йкестігі жина
тал�ан, 
сонымен 
атар пандемия 
жа�дайында  туризмді жандан-
дыру�а ба�ыттал�ан бірегей 
ба�дарлама.  

Еліміздегі туристік на-
ры
ты сертификаттауды� 
ал�аш
ы 
адамы «Visit Nur-
Sultan» – саяхатшылар�а 
ы-
змет к	рсететін туризмні� 
барлы
 секторларын атап 
айт
анда, 
она

�йлер, 
о�ам-
ды
 тама
тандыру, к	лік ж�не 
сервистік компанияларды� 
сапа белгісін аны
тап, осы 
саланы� мамандарын даярлау-

ды да 
амтиды. Негізгі ба�ыты 
- пандемия�а байланысты 
шектеулерді алып таста�ан-
нан кейін 
ала�а келетін 

она
тар�а 
ауіпсіз жа�дай 
жасап, оларды 	з д�режесінде 

арсы алуды к	здеген. 

Халы
аралы
 т�жірибеге 
сай, туристерді� жатын орны, 

алада�ы к	рнекі нысандарды� 

олайлылы�ы, 
ауіпсіздігін 

амтамасыз ететін арнайы 
ба�алау ба�дарламалары 
ж�мыс істейді. Жа�а жоба 
маркетинг т�р�ысынан да 	те 
тиімді. Б�л сертификат
а ие 
бол�ан туризм нары�ыны� 
басты 
атысушыларыны�  
	німдері  халы
аралы
  �уе-
жайлар мен  �аза
станны�  
бас
а елдердегі елшіліктерінде, 
авиакомпанияларды�  борт-
тарында танымал сайттарда 

а
паратты
 
олдау жасалып, 
м�мкіндігінше насихаттала-
тын болады. �лемдегі серти-
фикаттал�ан �ріптестерді� 
арнайы каталогында орын 
алып, тренингтер мен маман-
дарды� біліктілігін арттыру 
курстарына тегін  тартылады. 

Жалпы 
андай да болма-
сын б	тен елге келген сая-
хатшыны� 
айда т�ра
тап, 

андай жерде тама
танып, 
аралап-к	ретін жерлеріне 

андай к	лікпен баруды� 
тиімділігін 
арастыратыны 
белгілі. Б�л ретте елордалы
 
туризм �сынып отыр�ан бір-
неше жоба, заманауи м�м-
кіндіктерді 
арастырыпты. 
Мысалы, «Sitypass» картасы 
ар
ылы туристер 
алада�ы 
барлы
 к	рнекі орындарына, 
театр мен музейлерге  кіру 

билеттеріне, жолды� т	лем 
а
ысына біршама же�ілдіктері 
бар. Енді б�л картаны сатып 
алатын орындарды к	бейту-
мен бірге а
параттандыру 
ж�мыстарын ж�ргізіп, бір-
шама же�ілдетілген. Осыдан 
бірнеше жыл б�рын енгізілген 
б�л жобаны� жетістіктері мен 
н�тижелері де осы жиында  
айтылды. 

Саланы� та�ы да жетістігі – 
«eQonaq» ж�йесі. Б�л жа�дайда 
шетелден келген адам емес, 
ол т�ра
та�ан 
она
 �й иелері 
міндетті тіркеуді міндетіне 
алып, сол жайлы ІІМ-ін ха-
барландыру �рдістерін авто-
маттандыру ар
ылы хабар-
дар етеді. Б�л – 
абылдаушы 
тарапты� келушілер жайлы 
деректерін электронды т�рде 
жина
тау�а, есепке алу�а ж�не 

	�деуге арнал�ан мемлекеттік 
а
паратты
 ж�йе.

– Со��ы кездегі шарта-
рапты жайла�ан індет ту-
ризм саласына да к	п 	згері-
стер алып келді. �алада�ы 
к	птеген мейрамханалар 
жабылып, 
она
 �йлер де  
індет жа�дайында�ы жа�а 
ж�мыс
а икемделіп жатыр. 
Б�л жобалар елімізді� туризм 
саласын т�ра
тандырып, жа�а 
жа�дайда�ы талаптарды ескере 
отырып, барынша 
ауіпсіздік 
шараларын са
тап туристерді 

арсы алу�а, б�л саланы� 
жандануына арнал�ан, – деді 
Н�р-С�лтан 
аласыны� инвес-
тициялар ж�не к�сіпкерлікті 
дамыту бас
армасыны� бас-
шысы Ерлан Бекмурзаев.

Б�л жоба�а 
атысу�а ниет 
білдіргендер ба�дарламамен 
танысып, сол талап
а сай ж�-
мыстарына 	згерістер енгізіп, 
комиссияны� шешіміне 
арай 
сертификат
а ие бола алады.    
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ЕЛОРДАМЕН БІРГЕ 
ЕҢСЕ ТІКТЕГЕН

сыдан тура  жыл бұрын, нақтылап айтсақ,  жылы  мамырда Арқаның 
төсінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей Жарлығымен бірегей білім 
ордасы бой көтерді. л заманда білім мен ғылымға сусаған қазақ жастарына 
бұл хабар айтарлықтай қуаныш сыйлады. Ақмоланың еңсесін тіктеп, астана-
ның кербез келбетіне көрік берген Л.Н. умилев атындағы Еуразия лттық 
университеті – бүгінде еліміздегі ең үздік оқу орындарының қатарында. 
Жастардың жұлдызын жағып жүрген оқу ордасын мерейлі мерекесімен 
құттықтап, тарихына көз жүгіртіп көрсек. 

�дан с�л ертеректе 
Целиноград педаго-
гика институты мен 
Целиноград инженер-
лік-��рылыс институты 
�осылып, А�мола ай-

ма�ты� университеті атан�ан еді. Сол 
о�у орны Т���ыш Президентімізді� 
п�рменімен �айта жаса�талып, жа�а 
астананы� білім-�ылым к шбасшысы 
ретінде орны�ты. Университет-
ке к рнекті т�ркітанушы �алым 
Л.Н.Гумилевті� есімі берілді. 

Ал Еуразия �лтты� университеті 
��рыл�ан сол жылы �кіметте аста-
наны Алматыдан А�мола�а к шіру 
м�селесі �ызу тал�ыланып жатты. 
�міт пен к�дікке толы к�рделі ке-
зе�де отау тіккен білім ордасы жа�а 
астананы� ал�аш�ы хабаршысындай 
еді. Ж�рт астанадан б�рын айбынды 
білім ордасыны� бірінші болып іргесі 
�алан�анын жа�сылы��а жорыды. 
Ал екі жылдан кейін астана ресми 
т�рде Ар�а�а к шкенде университет 
ед�уір е�сесін к теріп �алды. Елор-
да�а �атысты барлы� жа�алы�ты� 
бел ортасында болып, астананы� 
�р �она�ына есігін ай�ара ашып 
�арсы алды. Ал Алматыдан келген 
ал�аш�ы о�ытушылар жай-к�йіні� 
жо�ты�ына �арамай, уа�ытпен 
санаспай жа�а университетті� 
�лтты� де�гейге сай болуы жолында 
аянбай е�бек етті. �йткені оларды� 
ерте�гі к�нге деген сенімі берік еді. 
Жа�а �аланы� жа�а т�р�ындарын 
А�моланы� зиялы �ауымы ��ша� жая 
�арсы алды. Жылдан-жыл�а �лтты� 
ре�кті� бояуы �алы�дай т�сті. Тілді 
дамыту�а арнал�ан т�рлі шаралар 
к бірек  тетін болды. Соны� б�ріне 
университет о�ытушылары белсене 
атсалысты.

ОРНЫ Б�ЛЕК 
«ОТЫРАР КІТАПХАНАСЫ»

Кейін А�б�ла�  зеніні� жа�а-
сынан университетті� бас �имараты 
салынды. Оны� іргесінен студент-
тер мен педагогтар�а арнал�ан 
«Отырар кітапханасы» бой т�зеді. 
Студент жастар мен кітапты байла-
ныстыратын алтын к пір де – осы 
кітапхана. Оны� тарихы 1962 жылы 
негізі �алан�ан С.Сейфуллин атын-
да�ы Целиноград педагогикалы� 
институтыны� ша�ын кітапхана-
сынан басталады. Бастап�ы �оры 
�аза�стан мен Ресейді� жо�ары о�у 
орындарынан сый�а берілген 5504 
дана кітаптан т�рды. 2001 жылы 
жазба рухани-тарихи м�раларды 
са�тау, кітапхана �орын дамыту ж�не 
ке�ейту ма�сатында университет 
кітапханасы базасында «Отырар 
кітапханасы» �ылыми орталы�ы 
болып ашылды. 2008 жылы элек-
тронды� кітапхана ��ру ісі �ол�а 
алынып, кітапханалы�-библио-
графиялы� �дерістер толы�ымен 
автоматтандырылды. Студенттер 
 здеріне керекті кітапты �олында�ы 
смартфондары ар�ылы �ай б лімде, 
�анша данамен т�р�анынан толы� 
а�парат ала алады. 2000 жылдан 
бастап Л.Н.Гумилев атында�ы Е�У 
�ылыми кітапханасы  – Астана 
�аласы мен А�мола облысыны� 
жо�ары ж�не орта к�сіптік білім 
беру ж�йесі кітапханалары �шін 
�ылыми-�дістемелік орталы�ы 
болып бекітілді. Б�гінгі та�да, кітап-
хана – а�паратты� білім беру ж�не 
м�дени-рухани орталы�. £ылыми 
кітапхананы� кітап �орында 1,5 
млн данадан аса о�улы�тар, �ылыми 
�дебиеттер, мерзімді басылымдар, 
авторефераттар, диссертациялар, 
�дістемелік ��ралдар, библиогра-
фиялы� к рсеткіштер, шет тіліндегі 
басылымдар ж�не электронды о�у-
лы�тар бар. 

К�К ТІРЕГЕН К�ЛТЕГІН

К пшілікті� ойына Еуразия 
десе К�лтегін, К�лтегін десе Еура-
зия университеті т�седі. Екі ��ым 
тамырымен т�тасып, ма�сатымен 
бірігіп кеткендей. �аза�стан Рес-
публикасы Т�уелсіздігіне 10 жыл 
тол�ан даталы мереке �арса�ы, 
я�ни, 2001 жылды� мамыр айыны� 

К
ҚАРҚЫН
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18-ж�лдызында елорда т ріндегі 
Л.Н.Гумилев атында�ы Еуразия �лт-
ты� университетіні� �лкен залында 
К�лтегін жазба ескерткішіні� к шір-
месін орналастыру салтанаты  тіп, 
к�ллі т�ркі д�ниесіне орта� ��нды 
ж�дігерді� лентасын �аза�стан Рес-
публикасыны� Т���ыш Президенті 
– Елбасы Н�рс�лтан Назарбаев �и�ан 
еді. Б�л м�дени-тарихи шара т�уел-
сіздік жылдарында�ы елеулі о�и�а 
ретінде ел есінде �алды. Л.Н.Гумилев 
атында�ы Е�У-те «Байыр�ы т�ркі 
 ркениеті: жазба ескерткіштері» 
атты халы�аралы� �ылыми-тео-
риялы� конференция  ткізіліп, 
ма�ызды бас �осу�а, �лемге �йгілі 
�ыр�ыз �аламгері Шы��ыс Айтматов, 
�аза� а�ыны Олжас С�лейменов, 
Ресей �ылым академиясы шы�ыс-
тану �о�амыны� вице-президенті 
 Д.Васильев сынды небір мы�тылар 
екі к�н бойы �атысады. Осы шарада 
сол кездегі университет ректоры 
Мырзатай Жолдасбеков баста�ан 
топ К�лтегін ескерткішін ресми 
т�рде таныстырды. 

М
РАЖАЙЛАР МЕКЕНІ

Астанада�ы іргелі о�у ордасы 
бол�анды�тан да мемлекеттік де�-
гейдегі к птеген ірі шаралар осы 
университетте  ткізіле бастады. 
«лемні� талай еліні� президенттері 
�аза�стан�а келген сапарында 
университетке ат басын б�рып, 
жа�а білім ордасыны� жай-к�йімен 
танысып, арнайы �олта�басын 
�алдырды. Тек �олта�ба �ана �ал-
дырып �ой�ан жо�, о�у орныны� 
іргесіндегі саяба��а арнайы барып, 
бір-бір шыбы� шаншып кетті. Сол 
шыбы�тар �азір к геріп-к ктеп, 
е�сесін тіктеп, саялы а�аш�а ай-
налды. Осылайша, Еуразия �лтты� 
университетіні� буыны �атайып, 
б��анасы беки т�сті. Анау айт�андай, 
мол тарихы болмаса да университет-
ті� �р б�рышы тарихи деректер мен 
рухани м�ралар�а тола бастады. О�у 
орнында бірнеше м�ражай желісі 
бар. Соларды� бірі – жазу тарихы 
м�ражайы. �лтты� университеттегі 
т�ркі жазуы тарихы м�ражайыны� 

негізгі ма�саты – жазу тарихын 
зерделеу. Адамзатты� даму та-
рихында к шпелілер  ркениетін 
�алыптастырып, «М��гілік ел» 
идея сын �сын�ан, �азір  зара та-
мырлас 26 тілде с йлейтін т�бі бір 
т�ркі ж�рты да  зіні� �лімса�тан 
бергі тарихында 16 жазу �лгісін 
�олданды. 

Келесі Л.Н.Гумилевті� м�ра-
жай-кабинеті 2002 жылды� �азанын-
да ашыл�ан. М�ражай-кабинетті� 
ашылуына зор к мегін тигізген ж�не 
�олдау к рсеткен �лы �алымны� 
асыл жары – Наталья Гумилева. 
М�ражай на�ты, жазбаша, бейнелеу 
к здерін жинап, са�тап, к рмеге 
�ояды. Сондай-а� тарих ж�не ге-
ография �ылымдарыны� докторы, 
еуразия �ылыми ба�ытыны� ата�ты 
 кілі Лев Гумилевті�  мірбаяны 
мен к рнекті тарихшы-этнологты� 
�ылыми �ызметінен сыр шертеді. 

Е�БЕГІ ЕРЕН 
РЕКТОРЛАР

Елді� та�даулы �алымдары 
осында шо�ырланды. С йтіп, 
жа�а �алада университет мента-
литеті �алыптаса бастады. �зіндік 
салт-д�ст�рлері, ж н-жорал�ылары 
орны�ты. Жалпы университет 
тарихында 25 жылда 5 ректор 
бас�арды. Оларды� �ай-�айсысы 
да о�у орнын дамыту�а  лшеусіз 
�лес �осты. �аза� мемлекеттік 
университетінде �за� жыл �ызмет 
істеген білікті �алым Амангелді 
��сайынов Алматыдан мамандар 
ша�ырып, жа�а о�у орныны� к шін 
т�зеді. Жата�ханаларды �айта 
жаса�тап, жайлы п�терге айнал-
дырып, о�ытушыларды �оныстан-
дырды. К рнекті т�рколог �алым, 
мемлекет ж�не �о�ам �айраткері 
Мырзатай Жолдасбеков ау�ымды 
шараларды к бірек  ткізіп, білім 
ордасыны� танымалдылы�ын арт-
тыра т�сті. Байсалды басшы С�р-
сен�али  «бдіманапов педагогика 
саласына жете к �іл б ліп, жа�а 

технологияларды к бірек енгізуге 
к�ш салды. Ойлы ма�алалар жазып, 
Ар�а т сіндегі университетті� 
жа�а имиджін �алыптастырды. 
Білікті за�гер, жігерлі жетекші, 
�лтты� �ылым академиясыны� 
корреспондент-м�шесі Ба�ытжан 
«бдірайым �немі батыл �адам жа-
сап, о�у орныны� халы�аралы� 
рейтингін к терді. Университетті� 
материалды� жа�дайын жа�сартып, 
дербестігін са�тап, �ызметкерлеріне 
�немі �ор�ан болды. Ал �азіргі ректор, 
танымал тарихшы, �лтты� �ылым 
академиясыны� академигі Ерлан 
Сыды�ов б�рын�ы �ріптестеріні� 
д�ст�рін лайы�ты жал�астырып, 
о�у орнын жа�а �рдістерге сай іл-
герілетіп, беделін одан �рі биіктетті. 

БІЛІМ БИІГІНДЕГІ Е
У

Жа�а университет жа�а елорда-
мен бірге  сіп-жетілді. Астананы� 
ау�ымы �л�ай�ан сайын универ-
ситет студенттеріні� саны арта 
берді. Ал�аш�ы жылдары м�нда 5 
мы�дай �ана студент о�ып, 300-ге 
жуы� о�ытушы ж�мыс істеді. �азіргі 
к�ні Еуразия �лтты� университеті 
�ала ішіндегі �ала�а айнал�ан. 20 
мы�нан аса студент білім алып, 
3500-ден астам �ызметкер ж�мыс 
ат�арады, оларды� 1500-і – про-
фессор-о�ытушылар ��рамыны� 
 кілдері. 

О�ытушылар ��рамыны� �ажы-
рлы е�бегіні� ар�асында универси-
тет мы�ты инфра��рылымдарымен 
дамы�ан, о�у-лабораториялы� 
�имараттарымен, �ылыми-зерттеу 
институттарымен, �леуметтік 
�рі м�дени ба�ытта�ы нысандар-
мен толы��ан білім ордасына 
айналды. 13 факультет, 23 �ылы-
ми-зерттеу институты, «К�усар», 
«Дала сазы», «Ша�ыра�» секілді 
рухани-танымды� бірлестіктері 
бар. Осыны� б�рі 25 жыл толып 
отыр�ан университетті� білім беру 
ісі мен �ылыми �леуетін арттыру�а 
 зіндік �лесін �осып жатыр. «сіре-

ҚАЗАҚСТАН
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

НЕМЕСЕ ЕҰУ-дың ЖЕМІСТІ ЖИЫРМА БЕС ЖЫЛЫ

се, со��ы жылдары университет 
атын �аза�стан к лемінде �ана 
емес, �лемдік білім ке�істігінде де 
абыроймен танытуда. Соны� бір 
ай�а�ы Л.Н.Гумилев атында�ы Еу-
разия �лтты� университеті �лемні� 
алды��ы �атарлы 50 жо�ары о�у 
орны рейтингіне кірді. «�ызмет 
к рсететін �здік к�сіпорын» номи-
нациясы бойынша Президентті� 
«Алтын сапа» сыйлы�ын иеленді. 
Халы�аралы� де�гейде «Алтын 
ж�лдыз�а» �ол жеткізіп, білім беру 
саласы бойынша жо�ары саты�а 
шы�ты. ТМД арасында топ жарды. 
«Ірі к�сіпорын» номинациясы 
бойынша Орталы� ж�не Шы�ыс 
Еуропа елдеріні� сапа жа�ынан 
10-халы�аралы� турнир же�імпазы 
атанды. Ал жыл сайын�ы �аза�стан 
жо�ары о�у орындарыны� с�раныс 
рейтингі бойынша Еуразия �лтты� 
университеті к ш басынан т�скен 
емес. О�у орны ресми де�гейде 
�лемні� 160 жо�ары о�у орнымен 
байланыс орнат�ан. К�ні б�гінге 
дейін университетте �лемні� 45 
мемлекетінен 1000-нан аса маман 
келіп д�ріс о�ыды. Президентті� 
«Болаша�» стипендиясы ар�ылы 
100 ша�ты студент шетелдік 
ЖОО-да білім алып, 300-ден аса 
профессор-о�ытушы ��рамы �ылы-
ми та�ылымдамадан  тті. Со��ы 
бес жылда білім алушылар саны 
42%-�а артса, б�л жастарды� Еура-
зия �лтты� университетіне, оны� 
сапалы білімге к�сіби т�сіліне 
�лкен �ызы�ушылы� тудыратынын 
білдіреді.

ЕЛОРДА Т�РІНДЕГІ 
ТОР�АЛЫ ТОЙ

Е�селі о�у ордасы к�ні кеше 
«Ай-хай, жиырма бесін» жо�ары 
де�гейде атап  тті. Пандемиямен 
т�спа-т�с келген мерейтойда барлы� 
санитарлы� ережелер �ата� са�та-
лып, та�нан кешке дейін жал�ас�ан 
іс-шаралар университетті� youtube 
арнасында тікелей эфирде к р-
сетіліп, �аза�станны� �р айма�ынан 
мы�нан астам адам тамашалады. 
Білім ж�не �ылым министрі Асхат 
Айма�амбетов ж�не Н�р-С�лтан 
�аласыны� �кімі Алтай К лгінов е� 
�уелі «University sports centre» жа�а 
спортты�-сауы�тыру кешеніні� 
салтанатты ашылуына �атысты. 
Одан �рі �она�тар, университет 
басшылы�ы мен �ызметкерлері «ENU 
green team» а�аш отыр�ызу шарасына 
�атысып, бас �имаратты� алдына тал 
екті. О�у ордасыны� шы�армашыл 
жастары �леуметтік ара �ашы�ты� 
пен маска режимін са�тай отырып 
А�б�ла�  зеніні� жа�асында «Бізге – 
25!» флешмобын �ойды. Сондай-а� 
«Е�У жылнамасы: �алыптасу, даму 
ж�не жасампазды�ты� 25 жылы»  
та�ырыбында фоток рме  тті. 
Іс-шара аясында «Абай академиясы» 
кітаптар сериясы мен Е�У-ды� 25 
жылды�ына арнал�ан кітаптар-
ды� таныстырылымы ж�не «Turkic 
Studies Journal» �ылыми журналы 
мен «Тарих саба�тары –  ткенге 
та�зым» к рмесіні� т�саукесер р�сімі 
болды. Білім ж�не �ылым минис-
трі Асхат  Айма�амбетов £ылыми 
Ке�есті� ке�ейтілген м�жілісінде 
Елбасы  Н.Назарбаев пен Президент 
 �.То�аевты� ��тты�тау с зін жеткізді. 
Сондай-а� �аза�стан Республикасы 
ЖОО Ректорлар ке�есі  тті. Мерей-
тойлы� шаралар «Университетім – 
ма�танышым!» атты Мемлекеттік 
к�зет �ызметі Президенттік оркестрі 
ж�не белгілі  нер �айраткерлеріні� 
�атысуымен  ткен концертпен 
�орытындыланды. 

Талай жасты� асыл арманына 
айнал�ан Еуразия �лтты� универси-
теті  з тарихыны� ширек �асырын 
ая�тап, жа�а белеске �адам басты. 
Алда�ы меже – �лем елдеріні� да-
мы�ан �здік 200 университетіні� 
�атарына ену, сапалы маман дайын-
дап, ел болаша�ына �лес �осу. �азір 
пандемия�а �арамастан Еуразия 
�лтты� университеті студенттер 
саныны� артуына байланысты �о-
сымша жа�а жата�ханалар салуда. 
Бес �абатты 2467 орын�а арнал�ан 
�ш заманауи Студенттер �йі кешені 
Ахмет Байт�рсынов ж�не Кенен 
«зірбаев к шелеріні� �иылысынан 
бой к теруде. Б�л да – 25 жылды�та 
есте �алар жар�ын с�ттерді� бірі. 

Б
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ектептің өзі екіге 
бөлініп тұр  бірі  қа-
зақ, екіншісі  орыс. 

атынға көшеміз 
дегенде латынның 
орыс тілді мектептер-
ге қатысы жоқ деген 
әңгіме айтылды. Ол 
қандай сөз  алықты 
бөлу ғой. ондықтан 
латынға көшу мем-
лекеттік, ұлттық жоба 
болмай қалды. ем-
лекеттік, ұлттық жоба 
болу үшін ол бәріне 
бірдей болу керек. 
Орыс мектептерге 
қатысы жоқ десең, 
бітті, бәрі соған ауады 
да кетеді. ол сияқты 
бұрын өз тілдерінде 
сөйлеп жүргендер 
де солай кете бе-
реді. Осындай бір 
кемшіліктеріміз бар. 
Оны ашып айту керек

ЛТ ПАЙЫ

ЗА�ДЫ Т�ЗЕМЕСЕК, 
�АЗА� ТІЛІ Б�АУДАН 
БОСАМАЙДЫ

– Бір с�хбаты�ызда «�азір т�-
уелсіздікті уыстан шы�арып алмау 
�лкен м�селе болып т�р. �аза�ты� 
жеріне к�з тігіп жат�андар к�п. 
Енді �олымызда�ы бар егемен-
діктен айырылса�, жырымдалып 
кетеміз» деді�із. Т�уелсіздікті, 
жерімізді са�тап, одан �рі ны�айта 
т�су �шін ж�не �зі�із ме�зеген 
�ауіптен са�тану �шін на�ты 
�андай шешімдер керек?

– �те �демі с�ра�. Егемендік – 
саяси �
ым. Ал рухани егемендік 
деген м�лде тере�. Ол – тілді� еге-
мендігі, ойлау ж�йесіні� егемендігі 
мен ешкімге т�уелді болмау.  азіргі 
жа
дайда елімізде орыс тіліні� 
ы�палы �те �лкен. Оны� �стіне 
Конституцияда орыс тілі �лтаралы� 
ж�не ресми тіл деп бекітіліп �ой
ан. 
Ал аталмыш за� т�р
ан кезде �аза� 
тіліне к��іл б�лінбейді, ж�ртшылы� 
�аза� тілін �йренбейді. Тілімізді 
�йреніп жатпайды, �йткені орыс тілі 
жетіп жатыр. Сонды�тан е� алдымен 
рухани егемендік келу �шін тілді� 
егемендігі керек. Мемлекеттік тіл 
біреу 
ана болуы тиіс, �осымша 
тілдерді, �
ымдарды� б�рін алып 
тастау керек. Сонда  аза�станда 
т�ратын �лттарды� б�рі �аза� тіліне 
бет б�рады.  аншама а�ша б�лінді, 
�аншама кітаптар шы
арылды. 
Біра� одан пайда аз, �лі сол бая
ы 
�алпында т�р. Сол �шін е� алдымен 
за�ды т�зеу керек.

Мектепті� �зі екіге б�лініп т�р: 
бірі – �аза�, екіншісі – орыс. Ла-
тын
а к�шеміз дегенде латынны� 
орыс тілді мектептерге �атысы жо� 
деген ��гіме айтылды. Ол �андай 
с�з? Халы�ты б�лу 
ой. Сонды�тан 
латын
а к�шу мемлекеттік, �лтты� 
жоба болмай �алды. Мемлекеттік, 
�лтты� жоба болу �шін ол б�ріне 
бірдей болу керек. Орыс мектептерге 
�атысы жо� десе�, бітті, б�рі со
ан 
ауады да кетеді. Сол сия�ты б�рын 
�з тілдерінде с�йлеп ж�ргендер 
де солай кете береді. Осындай бір 
кемшіліктеріміз бар. Оны ашып 
айту керек.

Сонымен �атар �аза�ша екі ауыз 
с�зді� басын ��рай алмайтын ми-
нистрлеріміз бар. К�шбасшы �алай 
�арай ж�рсе, �осшылары да солай 
ба
ыт алады. Сонды�тан егемен-
дікке �ауіп т�ніп т�р дегенде осы 
жа
ын ме�зеген едім. �йтпесе жау 
шабайын деп т�р
ан жо�. Енді «к�ш 
ж�ре т�зеледі» дейді, �азір осы
ан 
ба
ыт алудамыз. «Батпандап кірген 
ауру мыс�алдап шы
ады» дейді. Сол 
рухани егемендікке біртіндеп келе 
жатырмыз.

Депутаттарымыз ант �абылда
ан 
кезде екі ауыз с�зді� басын ��рай 
алмай, кібіртіктеп, не фонетика-
сы, не интонациясы жо� б�лдыр 
бірде�елерді айтып шы�ты. Сол 
�шін Парламентке сайланатындар 
мемлекеттік тілді білу керек деген 
талап �ою керек. �йткені сен билікке 
барды� ба, халы�пен с�йлесесі�, 
сол халы�ты� тілін білуі� керек. 
Д�рыс с�йлеп, ойы�ды еркін жеткізе 
алуы� �ажет. Тілін білмесе�, не деп 
сайланды�...

�АЗБА БАЙЛЫ� 
�АРЖЫСЫН �ТЫМДЫ 
ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК

– Елді� мы�тылы�ы саяси ж�йе-
сі мен шекарасыны� ке�дігімен 

емес, сол мемлекетте т�ратын 
�рбір азаматты� �л-ау�атыны� 
жо�арылы�ымен ж�не ���ы� 
те�дігімен �лшенеді деген �ста-
нымдасыз. Ал бізді� елдегі ха-
лы�ты� жа�дайын айтпаса� та, 
індет бетін ашып берді. Карантин 
жа�дайында �аншама халы� ж�-
мыссыз �алып, 42500 те�гемен 
к�нелтті.

– Сингапур басында Малайзия-
ны� ��рамында еді. Кейін б�лініп, 
т�уелсіз ел болды. 5 миллилон хал�ы 
бар бір 
ана �ала 
ой. Батпа��а 
батып жат�ан ша�ар болатын. Ли 
Куан Ю деген к�семі сол елді� басын 
біріктірді. Ол елді� мы�тылы
ы 
шекарасыны� �лкендігімен емес, 
сол елде т�ратын �рбір азаматты� 
�л-ау�атыны� жо
арылы
ы ж�не 
���ы�тарыны� те�дігімен аны�та-
лу керек деген �станымда болды. 
Сол елді� мысалын неге айтып 
отырмын, ала�андай 
ана жерде 
т�р
ан Сингапур – �азір �лемдегі 
�л-ау�аты жа
ынан �шінші орын-
да
ы е� мы�ты мемлекетті� бірі. 
Ли Куан Ю бар к�шін халы�ты� 
�л-ау�атын арттыру
а ба
ыттады.

Банк ж�йесі, �аржы ж�йесі 
мы�ты болу �шін хал�ымызды� 
алатын жала�ысы жо
ары болу 
�ажет. Жала�ы жо
арыласа, а�ша 
т�бінде банкке т�седі 
ой. Ал біздегі 
банктерді� б�рі �сім�ор. �лыбри-
тания несиені 2 пайызбен 
ана 
береді, бізде 25-30-
а дейін.  азір 
хал�ымызды� біраз б�лігі несиеге 
батып, мойнына �амыт кигендей 
к�йде ж�р. Жастарымыз да несие-
ге ілінген.  аржы ж�йесінде осы 
т�стан кемшілігіміз бар.

Сонымен �атар сингапур-
лы�тарды� жала�ысы жо
ары 
бол
анды�тан соны� 10 пайызын 
за�дастырып, �ор ��р
ан.  ор
а 
мемлекет тарапынан та
ы �аржы 
��йып, одан �рбір сингапурлы��а 
�й салып берген, сонды�тан хал�ы-
ны� 90 пайызында баспана бар. 
Бізде де �лкен м�селе осы баспана.

Сингапурда м�най, газ, �аз-
ба байлы�тары м�лдем жо�. Ал 
елімізді� байлы
ы �шан-те�із. 
Бізде �ана
атсызды� бар, халы�ты� 
т�рмысын т�земейінше, мемлекет 
ба�уатты болмайды. Мемлекет 
�ауіпсіздігі хал�ыны� жа
дайымен 
�лшену керек.  азба байлы�тар-
дан т�скен �аржыны д�рыстап, 
те� б�лу керек. Белгілі бір топ-
тарды� уысында кетпеуі тиіс. 
Президентімізді� де �станымы 
осындай. �рине, миллионерлер 
бола берсін, тек ма�дай терімен 
тапса р��сат.

ЫЛЫМ ЕЛДІ �РГЕ 
С�ЙРЕЙДІ

– �л-Фараби «�ылымы жо� 
елді� болаша�ы б�лы��ыр» деген. 
Ал �аза�станны� болаша�ы �ан-
дай, �ылымымыз �ай де�гейде?

– «£ылым таппай ма�танба» 
деп Абай, «£ылымы жо� елді� ке-
лешегі б�лы�
ыр» деп �л-Фараби 
�міріні� со�ына дейін 
ылым деп 
�тті. £ылым ж�йесі дамымай, б�л 
сала
а жастарды тартпай, 
ылы-

ми мектептер �айтадан орнына 
келмейінше, бізді� 
ылым арт-
та �ал
ан к�йі ��лдырай береді. 
Супермаркеттерге кірсе�, ауыл-
шаруашылы� �німдері болмаса, 
бас�асына бізді� �атысымыз жо� 
�ой. Экономикамыз шетелдерге ж�-
мыс істеп жатыр. К�пшілігін �зіміз 
�ндірсек болады. О
ан �ау�арымыз 
жетеді. Автомобильді шы
арса� 
болады 
ой, жо� біз « аза�станда 
жасал
ан» деп маркасын �ойып, 
б�лшектерін шетелдерден алдыр-
тып ��растырып �ана отырмыз. 
М�селе онда емес, технологияны 
ойлап табу �шін 
ылым керек. Ал 
оны� негізі – £ылым академиясы. 
Ал енді оны �о
амды� �йым жа-
сады�. £ылым академиясын �айта 
��рып, инфра��рылымды ж�ндеу 
керек. Сол кезде жастар 
ылыммен 
айналыс�ысы келеді.

«Болаша�» ба
дарламасын 
ма�тап келеміз, жа�сысы жа�сы, 
�рине. Біра� шетелден білім алып 
келген жастарымыз елде со
ан сай 
ж�мыс таппай сенделіп, а�ыры 
шетелге кетеді. Оларды кін�лай да 
алмаймыз, �зіне ы�
айлы жерге 
барады. Кін�лі – ж�йе. Елімізде 
біреу бизнес ашса, к�сібін тартып 
алатындар бар. �ділетсіздік барда 
жастарымыз кетпегенде �айтсін...

Ал енді инклюзивті мемлекет 
��ру �шін к�п н�рсені� �ажеті 
жо�, саясатты �згерту жеткілікті. 
�рбір талантты жас�а м�мкіндік 
беру керек, к�сіп ашамын дегенге 
т�мен пайызбен несие берілсін.

БІЛІМ ОШАЫ ПАЙДАНЫ
АНА ОЙЛАМАСЫН

– Жастарымызды� шетелге 
кетуіні� екінші себебі – білім 
сапасы. Ал сол білім сапасыны� 
т�мендеп кетуіне не себеп?

– Біз жо
ары о�у орындарын 
жекеменшікке �ткізіп, сапасын 
тіпті ��ртып алды�. К�п о�у ор-
нында білім сапасы нашар. �йткені 
оларды� негізгі ма�саты – пайда 
табу. Дамы
ан 30 елді� �атарына 
�осыламыз десек, алдымен оны� 
��рылымын жасауы� керек �ой. 
Инфра��рылымын ��ру керек. 
Дамы
ан елдер сені тосып отырмай-
ды, �йткені 
ылым, білім, техника 
соларда. Біз соларды� �лгісін 
ана 
пайдаланып отырмыз. Елімізде 
импорт экспорттан 100 есе к�п. 
Талай зауыттарды ашты�.  азір 
солар �айда? Сонды�тан на�ты 
н�рселер болу керек, Президент 
 асым-Жомарт Кемел�лыны� да 
�станымы осындай.  азір �леу-
меттік желілер бар, бір м�селені 
б�рын
ыдай жылы жауып �оя 
алмайды. Кемшілікті� б�рі ашы� 
айтылып жатыр. ªкімет соны 
ты�дауы керек. Биыл сал
ан жолды 
келесі жылы �айта салып жатады. 
ªй т�р
ызады, ол келесі жылы 
б�зылады да, �айта салынады.

Мектеп т�зелмей, жо
ары білім 
т�зелмейді. М�
алімні� жа
дайы 
жа�сармай, сапа болмайды.  азір 
робототехника к�бейген сайын 
ж�мыс азая береді. Сонды�тан 
б�рі цифрлан
ан кезде е� �лкен 

ж�мыс бала т�рбиесі болып �алады. 
К�пбалалы аналар
а ж�мысшы 
секілді жала�ы т�леу керек. Бала 
т�рбиелі болса, �о
ам т�рбиелі. 
Т�рбиені� болмауынан жастар б�гін 
�йленіп, бір айдан со� ажырасып 
кетіп жатыр.

АМАН �АЛМААНДА
Б�ЛАЙ БОЛМАС ЕДІ

– К�ні кеше �лтты� акаде-
миялы� кітапханада �ш бірдей 
кітабы�ызды� т�сауы кесілді. 
Америкалы� �ндістерді� алтай-
лы� тегін жазу�а 30 жылымды 
арнадым деді�із, сізді� �ылым�а 
деген бетб�рысы�ыз о�ыс о�и�а-
дан кейін болды деген рас па?

– «Т�ркі �леміні� ырым-тыйым-
дары» атты кітабымны� бірінші 
б�лімі тыйымдар
а, ал екіншісі 
тыйым �
ымдарыны� с�здігіне 
арналды. Б�л Якутиядан бастап 
Гагауыз
а дейінгі т�ркі халы�та-
рыны� тыйымдарын �амтиды.

Кандидатты� диссертациям �аза� 
тіліндегі табу мен эвфемизмдер, 
докторлы� диссертациям т�ркі 
тіліндегі табу мен эвфемизмдерге 
арналды. Б�л – бір арна, екіншісі – 
америкалы� �ндістерді� алтайлы� 
тегі, ал �шінші арна – геосаясат. 18 
кітап шы
ардым, осы �ш ба
ытта 
жазылды. Америкалы� �ндістерді� 
алтайлы� тегін жазу
а, 280 беттік 

кітап�а 30 жылым кетті. �йткені 

ылым бір орнында т�рмайды. 
Сосын т�ркі �лемдеріні� ырым-
тыйым дары деген монографиям 
600 бет болды, оны� негізгі б�лімі 
– теория, екіншісі – практикалы� 
жа
ынан тиімді �
ымдарды� с�здігі. 
Барлы� тыйымны� �айнар к�зі киелі 
кітаптар екеніне к�зім жетті. Б�л 
кітаптарды жазуда
ы ма�сатым – 
халы��а пайдамды тигізу.

И�, ол бір �ызы� жа
дай. Егер 
сол о�и
а болмаса, б�гін мен м�л-
дем б�лек адам болар ма едім. 
1958 жылы мектепті бітіріп, Ал-
маты
а институт�а т�ссем бе деп 
ниеттеніп ж�рген кезімде ауданда 
«Мектептен кейін ауыл
а к�мек» 
деген бір бастама �ол
а алынды 
да, тау �ыр�аларыны� арасын-
да
ы ш�п шабу нау�анына мектеп 
бітірген мен секілді жастарды� 
б�рі жегілді. Ол кезде техника 
деген м�лдем жо�. К�ллі ж�мыс 
адам ж�не ат к�шімен 
ана іске 
асырылатын. Сондай к�ндерді� 
бірінде ш�мелелерді т�йреп алып, 
мая т�р
ызатын жерге жеткізетін 
екі жа
ында
ы тістері тара� секілді 
т�рт ат с�йреп келе жат�ан а
аш 
��рыл
ымен бірге сыр
анап келе жа-
тыр едім, �лгі ��рыл
ы ая� астынан 
аударылып кетті.  �рыл
ымен 
бірге мен де т��керіліп, ома�аса 
��ладым. Ша�-топыра� т�т�ан 
кірпіктерімді �зер ашып �арасам, 
�лгі ��рыл
ыны� арт�ы тістері 
д�л к�з алдымда
ы топыра��а 30 
сантиметрдей бойлап кіріп, шан-
шылып �алыпты. С�л �иыс кетсе, 
миымды шашып кетері с�зсіз еді. 
Аман �ал
аныма іштей �уанып 
жат�анымда, ат �стіндегі балалар 
келіп мені дереу босатып алды.

Сол т�ні жайылымда ж�рген 
бір ат�а мініп алып Нарын�ол
а 
тартып кеттім. Анама бір ажалдан 
�ал
анымды т�сіндіріп, жо
ары 
о�у
а т�суге шешім �абылда
а-
нымды айтып едім, ол кісі бірден 
�олдау білдірді. С�йтіп �абылдау 
емтихандарына 3 к�н �ал
анда 
�кеммен майдан
а �атар аттан
ан 
а
асыны� ер жеткен �шір есімді 
�лы екеуміз Алматы
а �зер деген-
де жеттік.  азПИ-ді� шет тілдер 
факультетіне мектепте а
ылшын 
тілін жа�сы о�ы
анды�тан �з 
к�шіммен о�у
а т�сіп кеттім. Ол 
кезде  азПИ-ді� ректоры Ке�ес 
Ода
ыны� Батыры М�лік £абдуллин 
еді. 1963 жылы о�у орнын �те жа�сы 
ая�тап, �зіммен курстас �ыз
а �й-
леніп, екеуміз де  азПИ-ден б�лініп 
шы��ан Алматы педагогикалы� шет 
тілдері институтында 40 жылдан 
астам уа�ыт бірге �стазды� еттік. 
£ылым �уып, кандидатты� ж�не 
докторлы� диссертацияларды да сол 
институтта �ор
адым. Деканды�, 
проректорлы� ж�не ректорлы� 
�ызметтерді де ба
ындырдым. 
А
ылшын тіліні� ар�асында біраз 
лауазымды �ызметтерге ие болдым.

АМЕРИКА «�НДІСТЕРІНІ�» 
АРЫ ТЕГІ – Т�РКІ

– Сіз т�бі бір т�ркі �ркениетіні� 
алыс�а шашыра�ан жа��ыры�ын 
Америка «�ндістеріні�» м�де-
ниетінен таба білді�із. Айты�ыз-
шы, адамзатты� ежелгі рухани 
оша�ы саналатын майя м�де-
ниетін зерттеуге деген ��лшыныс 
неден туындады?

– А Ш-ты� Аризона штатында 
Алматымен бауырлас Тусон деген 
�ала бар. Сол �алада
ы Аризона 
университетінен бізді� институт�а 
ша�ыру келді. �лгі университетті� 
есебінен 5 айлы� іссапар
а 8 сту-
дентке бас болып, Тусон
а аттанып 
кеттік. Студенттеріміз о�уларын 

Аризона университетінде жал
ас-
тырды, ал мен аспиранттар �йіні� 
бір б�лмесіне жай
астым. Бірден 
докторлы� диссертацияма кірісіп 
кеттім. Америкалы� ректорды� 
�сынысымен 20 ша�ты студентке 
�аза� тілінен саба� бердім. Бір 
к�ні менен д�ріс алу �шін жасы 
алпыстан ас�ан Диссауэр есімді 
та
ы бір азамат келіп �осылды. 
Т�рікше судай екен.  аза�станнан 
келгенімді, тау б�ктерінде д�ниеге 
келгенімді тілге тиек еткен едім, 
«тауды са
ын
ан боларсыз» деп 
Тусонны� айналасында
ы таулар
а 
сенбі к�ні барып �айту
а �сыныс 
жасады. Бірден келісе кеттім. Содан 
Диссауэрді� к�лігімен тауды бетке 
алып келе жат�анбыз. Бір сай
а 
жа�ында
ан с�тте жол жа
асында
ы 
б�рылыста
ы ба
ана
а орнатыл
ан 
«Baba Toak» деген екі с�зден т�ратын 
топоним к�зіме оттай басылды. 
Диссауэрден к�лігін то�татуды 
�тініп, �лгі топонимді фотокамерама 
т�сіріп алдым. Ма
ынасы жергілікті 
�ндістерді� тілінде «Baba Toak» 
деген «Ба�а Тау» дегенді білдіреді 
екен. Демек, «Baba» дегені «ба�а», 
ал «Toak» дегені «тау» бол
аны 

ой. Мені та�дандыр
ан да осы 
болатын. �йткені екі с�зді� екеуі 
де бізді� «ба�а» мен «тау» (т�рікше 
даг) деген с�здерімізге �атты ��сап 
т�р. Сосын байыр
ы америкалы� 
топонимдерді� ішінде «tepe» немесе 
«tepec», я
ни «т�бе»; doag, thoag 
(тау), tonk (д��) cекілді 300-ден аса 
с�з бен с�з тіркесін де кездестірдім. 
Олар туралы м�ліметті 2003 жылы 
жары� к�рген «Азия – Берингия 
– Америка немесе америкалы� 
«�ндістерді�» азиялы� тегі» атты 
кітабымда жаздым. Екі мы�ны� 
�стінде, америкалы� �ндістерді� 
тілдері сондай к�п. Соларды� ішінде 
жазу-сызуы бар бір-а� тіл – ол майя 
тілі. Америкалы� �ндістер осыдан 
40 мы� жыл б�рын Алтай ��ірінен 
жермойна� ар�ылы атамекеніне 
к�шіп бар
ан екен. Генетикалы� 
талдаулар да м�ндай т�жырымды 
растап отыр.

АЫЛШЫНДЫ 
1-СЫНЫПТАН 
О�ЫТУ – �АТЕ

– �азір кез келген жас�спірім 
�л-�ыздан «а�ылшын тілін ме�ге-
руді �алар ма еді�?» деп с�ра�ыз-
шы, ойланбастан «и�» деп жауап 
берері с�зсіз. �йткені б�л – заман 
талабы. А�ылшын тілін білгенні� 
арты�шылы�ы к�п. Біра� �лемні� 
ешбір елінде 1-сыныпта немесе 
2-сыныпта шетел тілін о�ыт-
пайды. Ал бізде а�ылшын тілін 
1-сыныптан о�ыт�ан д�рыс па?

– Д�рыс емес. �йткені жапондар 
сия�ты 1-4-сынып аралы
ында 
�зі�ні� м�дениеті�ді, салт-д�ст�р 
мен тілі�ді �
ындыруы� �ажет. 
Ал енді кез келген адам ана тілін 
�те жа�сы білсе, �зге тілді �йрену 
�иынды� тудырмайды. А
ылшынды 
5-сыныптан о�ыту керек.  азір 
балаларды смартфон т�рбиелеуде, 
�аза� тілін �йренуге ��л�ы жо�. 
�кесі де, шешесі де таза �аза�ша 
с�йлегенмен, балаларыны� тілі 
орысша шы
ады. Себебі анасы жы-
ла
ан баласына телефон �статады. 
Бізді� е� ��рып бара жат�ан жеріміз 
– осы. Немерелеріме телефонды 
керек кезде �олдану керек деп жиі 
айтамын. Апта сайын бірге отырып 
��гімелесеміз, с�хбаттасамыз. 
Баланы� интернеттегі лас д�ниеге 
бар
анын бай�аса�ыз, міндетті 
т�рде телефонын тартып алып, 
шектеуі�із �ажет. Телевизияда да 
т�рбиелік м�ні бар фильмдер �те 
сирек. Десе де �ткенде «К�лтегін» 
мультфильмін к�рдім. �те жа�сы 
шы��ан. Осындай д�ниелерді 
к�рген балалар со
ан �арай елік-
тейтін болады.

ОТБАСЫНЫ� ТІРЕГІ –
 Т�РБИЕ

– Естуімше, осы жас�а дейін 
200-ден аса мемлекетке сапар-
ла�ан екенсіз. Жалпы сіз нені 
армандайсыз?

– Жапония, Аустралия ж�не 
Арктика
а бар
ан жо�пын.  ал
ан 
елді� б�рін к�рдім.  �рлы�тар-
ды� ішінде Антарктика, Африка, 
Солт�стік м�зды м�хитынан бас�а 
барлы� жерге бардым. Адамны� 
арманы таусылмайды. Отбасыны� 
т�рбиесі, немерелерді �сіру, д�рыс 
жол к�рсетіп, білім алуына жа
дай 
жасау – арманым. Геосаясат жай-
лы кітаптарды жиі о�имын, соны 
�зім 
ана біліп �ана �оймайын 
деп рецензия жазып, сараптама 
жасап, ма�ала ретінде жариялап 
т�рамын.

– Белестерді ба�ындыру жолын-
да жаны�ызда ж�рген жары�ыз-
ды� �лесі �андай? Махаббатты 
баянды етуді� �андай к�пиясын 
айтар еді�із?

– Тіл �леміні� �ыр-сырын игеру 
жолында Дари
а Кін�збек�ы-
зын кездестіріп, отау ��рды�. 
Ол – кітаптарымны� редакторы. 
Екеумізді� маманды
ымыз бір, 
5 жыл бірге о�ыды�. О�у бітірер 
кезде 22 жасымызда �йлендік. 
Екі �л, бір �ызымыз бар. Олардан 
немере-ш�бере с�йіп отырмыз.
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РУХАНИ 
ЕГЕМЕНДІККЕ

ТОЛЫҚ ҚОЛ 
 ЖЕТКІЗГЕН ЖОҚПЫЗ

Сан ғасырлар бұрын Алтайдан Америкаға қоныс аударған прототүріктер жайлы 
терең зерттеулермен түбегейлі айналысып, үнемі ізденіс үстінде еңбектеніп 
келе жатқан аты алты Алашқа мәш үр түрколог-ғалым, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, саясаткер-қаламгер, дипломат діл А МЕТ В сексеннің 
сеңгіріне шығып отыр. Күні кеше ғалымның «Түркі әлемінің ырым-тыйымда-
ры», « асыр ғибраты» мен «Бұрынғы америкалық үндістердің алтайлық тегі» 
атты кітаптары жарық көрді. сы орайда жан сарайын ғылымға ашып, тұтас 
тағдырын арнаған сарқыты сарқылмайтын ағамызбен өзекті тақырыптарға 
әңгіме өрбітіп, сүбелі сұхбат құрдық.

Әділ АХМЕТОВ:
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Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан бері ежелгі тарихына мықтап 
көңіл бөле бастады. Тарих – сол елдің рухани іргетасы, ұлттық мәйегі. Қазақ халқы тарихи 
тамырын ерте орта ғасырда әлемге әйгілі болған көк түріктерден, байырғы ғұндардан, 
ежелгі іш-оғыз, сақтардан желілейді. Өзге түркі тектес халықтар тәрізді қазақ халқы да сол 
тарихтың тікелей мұрагері. сіресе қазақ халқының тарихын байырғы түріктер тарихынан еш 
бөліп қарауға болмайды. Сол байырғы түріктердің тікелей мұрагері алдымен қазақ халқы.

аза� �дебиетіні� 
бастауы, н�р 
алар �айнар 
к
здеріні� бірі 
	арахан мем-
лекеті т�сын-

да жары��а шы��ан жазба 
ескерткіштерде жат�анды�ы 
даусыз. 	арахан мемлекеті 
Орта Азияда ��рыл�ан ж�не 
т�ркілік ��ндылы�тарын 
са�тап �ал�ан ал�аш�ы м�-
сылман мемлекеті екенді-
гі белгілі. 	араханды�тар 
кезе�і жалпы т�ркілер мен 
�аза� тарихында ма�ызды 
орынды иеленген. Дегенмен 
�алымдарды� пікірлеріне 
�ара�анда, б�л кезе� �лі де 
болса толы� зерттелмеген. 
О�ан басты себеп – дерекк
з-
дерді� азды�ы ж�не белгісіз 
себептермен назар аударыл-
май келе жат�анды�ы.

	арахан мемлекеті Х-ХІІ 
�асырларда 	аш�ар мен 
Испиджаб аралы�ын билеп 
т�р�ан. Е� басты орталы�тары 
Баласа��н ж�не 	аш�ар �ала-
ларында бол�ан. Кейінірек ол 
М�уереннахр 
лкесін �осып 
алып, мемлекет орталы�ын 
Б�хара �аласына к
шірген. 
ХІІ �асырды� ая�ы мен ХІІІ 
�асырды� басында 	арахан 
мемлекеті наймандар мен 
мо��олдар шап�ыншылы�ына 
�шырап, бара-бара ша�а-
тай �лысына �арап кеткен. 
	арахан �улетіні� кезінде 
жазу-сызу 
нері жа�сы да-
мы�ан, ел м�дениеті к
теріліп, 
�деби туындылар к
бейген, 
�ылыми шы�армалар жазыла 
баста�ан. Сол кезде жары��а 
шы��ан �деби, �ылыми ж�не 
діни шы�армаларды� басты-
бас тылары деп мыналарды 
атап 
туге болады:

1. «	�тад�у білік» шы�арма-
сы, авторы Ж�сіп Хас Хажип, 
1069-1070 жж. жазыл�ан. 
	олжазбаны� т�пн�с�асы 
белгісіз де, бізге жеткен оны� 
�ш к
шірмесі бар. Біріншісі 
1439 ж. Герат �аласында �й�ыр 
жазуымен (�азір ол Венада), 
екіншісі ХІV �асырды� бірінші 
жартысында Мысырда араб 
жазуымен (�азір Каирді� 
Кедвин кітапханасында), 
�шіншісі ХІІ �асырды� ая�ында 
араб жазуымен к
шірілген. 
Наманган �аласынан 1914 ж. 
табыл�ан б�л со��ы к
шірме 
�азір Ташкент �аласында 
са�талады, со�ан байланысты 

ол кейде «Ташкент н�с�асы» 
деп те аталады.

2. «Диуани-ла�ат-ат-т�рік» 
(«Т�ркі тіліні� с
здігі») 1072 
жылды� 25 �а�тарынан бастап 
1074 жылды� 10 а�панына 
дейінгі аралы�та жазыл�ан. 
Е�бекті� т�пн�с�асы бізге 
жетпеген. Оны� жал�ыз к
шір-
месі 1266 жылы жасал�ан. 
К
шіруші – ¤биб�кір ибн 
¤білф�тіх. Шы�арма авторы 
– Махм�д ибн ул-Хусайн ибн 
Мухаммад �л-	аш�ари.

3. «§ибатул ха�айы�» 
(«А�и�ат сыйы»). Кейде 
м�ны «Атибатул-ха�айы�» 
деп те атайды. Авторы – Ах-
мет И�гінеки. С.Малов о�ан 
ХІІ �асырды�, ал ¤.Наджип 
ХІІ-ХІІІ �асырды� ескерткіші 
деп �арайды.

4. «Т�псір» («Т�сініктеме»), 
	�ран К�рімні� жолма-жол 
аудармасы мен т�псірі.

	�ранны� арабшадан бас�а 
тілдерге аударылу м�селесі 
хижраны� екінші �асырынан 
бастап тал�ылана баста�ан, 
б�л та�ырыпта�ы тартыстар 
аударма ж�не м�нерлеп о�у, 
я�ни намазда 	�ран К�рімні� 
аудармасын о�уды� жайыз 
болып не болма�анды�ы м�се-
лесіне �атысты орта�а шы��ан. 
¨лкен м�з©абтардан Шафи�и, 
Малики, Ханбали ж�не За-
хири м�з©абтары 	�ранны� 
�ріптік/с
здік аудармасыны� 
жайыз к
рмеумен бірге, �ан-
дай да бір жа�дай болмасын 

намазда 	�ран аудармасын 
о�уды� да еш�андай жайыз 
болмайтынды�ы к
з�арасында 
еді. Ханафи м�з©абы болса 
имам ¤бу Ж�сіп ж�не имам 
М�хаммедті� к
з�арастары 
бойынша 	�ран о�уды білмей-
тін кісіні� оны �йренгенше 
намазды аудармамен о�уына 
р��сат беруде.

Ханафи �алымдарыны�, 
та�ырып�а байланысты �ста-
нымдарынан бай�ал�аны, 
олар 	�ранны� т�тас кітап 
т�рінде аударылуына �арсы 
болумен �атар, �ажеттілік-
ке байланысты аударма жа-
салуына �арсы емес. 	�ран 
К�рімні� аударылуы к
птеген 
�алымдар тарапынан жайсыз 
саналмауына ж�не бір тобы-
ны� тек �ажетті м
лшерде 
жайыз саналуына �арамастан 
	�ран К�рім б�рыннан бері 
аударылып келеді. Кейбір 
аяттар м
лшерінде болса 
да 	�ран аудармасы туралы 
бізге а�парат беретін – пай-
�амбарымызды� �рт�рлі ше-
телдік басшылар�а жолда�ан 
ислам�а ша�ыру хаттары. 
¬йткені ол кісіні� Визан-
тия императоры Гераклус�а 
жіберген ша�ыру хатында 
«¤ли Имран» с�ресіні� алпыс 
т
ртінші аяты орын ал�ан 
еді. Тіл адамдарды� 
зара 
�арым-�атынасын �амтамасыз 
ететін ��рал болуымен �атар 
Жаратушыны� хабарларын 
адамдар�а жеткізу �шін де 

басты себеп. Тілге ж�ктелген 
м�ндай �лкен жауапкершілік-
ті� ма�ызын орта�а �оятын 
мына аяттар назар аударта-
ды: «¤р пай�амбарды ашы� 
т�сіндірсін деп; еліні� тілінде 
�ана жібердік...».

«Рас білеміз. ¬йткені олар: 
«	�ранды М�хаммедке бір 
Адам �йретеді» дейді. Олар-
ды� �й�ар�ан адамыны� тілі 
б
где. Ал б�л 	�ран ашы� 
араб тілінде» ж�не «¤й, адам 
баласы! Ш�б�сіз, сендерді бір 
ер, бір �йелден (Адам, Хауа-
дан) жаратты�. Сондай-а� 
бір-бірі�ді танулары� �шін 
сендерді �лттар, рулар �ыл-
ды�. Шынында, Алланы� 
�асында е� арда�тылары� 
– та�уалары�. Ш�ксіз Алла 
толы� білуші, �р н�рседен 
хабар алушы» аяты да �рт�рлі 
халы�тарды� ж�не елдерді� 
танысып-��ынысуында�ы 
бірінші ��рал ретінде тілдерді� 
ма�ызына то�талуда.

Т�ркілерді� исламды ресми 
мемлекеттік дін етуі Х �асырда 
	арахан мемлекеті т�сында 
ж�зеге ас�ан. Т�ркілерді� 
топ-топ болып исламды �абыл-
дауларынан кейін-а� таби�и 
т�рде оны� �асиетті кітабы 
	�ранды т�сіну, м�н-ма�ына-
сына тере� бойлап, ��ынып, 
негіздері ж�не �а�идаларына 
сай т�рде �йреніп, �йрету �шін 
т�ркі тіліне аударылу �ажет-
тілігін тудыр�ан. Б�л �асиетті 
м�тін �уелі саманилерден ¤мір 

музейінде са�таулы т�р. 1333 
ж. М�хаммед бин �л-Хадж 
Девлетшах аш-Ширази к
шіріп 
жаз�ан аударманы� тілі «Теф-
сирді�» тілімен 
те ��сас. 
М�нда�ы кейбір ��гімелер 
Раб��зыны� шы�армасында 
да кездеседі.

Та�ы бірі – Англия н�с�асы. 
±ылымда «Райландс н�с�асы» 
деп аталады. Манчестерде 
(Англия) Джон Райландс кітап-
ханасында�ы Arabic MSS. 25-38 
тіркеу н
мірімен са�тал�ан. 
Б�л аударма туралы ал�аш�ы-
ларды� бірі болып А.Мингана 
жазбаларында �ыс�аша та-
ныстыр�ан, кейін сол �алым 
Джон Райландс кітапханасы 
арабша �олжазбалары ка-
талогында �олжазба 	�ран 
н�с�асыны� сипаттамасын 
жасай отырып, шы�ыс т�ркі 
тіліне де то�тал�ан ж�не кіші-
гірім с
з тізбегін ��растыр�ан. 
	�ранны� к
не аудармаларын 
зерттеген Абдул�адыр Инан 
мен З�ки У�лиди То�ан да 
Райландс н�с�асын е�бектерін-
де к
рсетеді, тіпті З.У.То�ан 
салыстыру ма�сатында ау-
дармадан кішігірім екі мысал 
келтірген. Сонымен �атар 
т�ркі тілі тарихыны� негізгі 
т�п деректерінен бол�ан б�л 
	�ран аудармасы б�гінге дейін 
т�бегейлі зерттеу та�ырыбы-
на айналма�ан. Саманилер 
д�уірінде Манс�р бин Н�х 
(961-976) заманында Табари 
т�псірімен бірге хорасан-
ды� ж�не м�уереннахрлы� 
�алымдардан ��рыл�ан ко-
миссия тарапынан 	�ран 
ал�аш рет парсы тіліне ауда-
рыл�ан. 	�ранны� ал�аш�ы 
т�ркі тіліндегі аудармасы да 
(шы�ыс т�ркі тіліне) – З�ки 
У�лиди То�анны� к
з�арасы 
бойынша – парсы тіліндегі 
аудармасымен бір мезгілде, 
тіпті сол комиссияны� т�ркі 
тілдес м�шелері тарапынан 
жасал�ан. Абдул�адыр Инан 
б�л датаны Х �асырды� ортала-
рында деп т�жырым жаса�ан. 
Та�ы да То�анны� к
з�арасы 
бойынша ал�аш�ы т�ркі тіліне 
аударыл�ан ��ран жолма-жол, 
с
збе-с
з аударма т�рінде 
болып, Табари т�псірінде-
гі с
збе-с
з парсы тіліндегі 
аударма�а негізделген. Рай-
ландс н�с�асы �р бетінде �ш 
�атардан (араб, парсы ж�не 
т�ркі тілінде) м�тін бол�ан-
ды�ы �шін 
те к
лемді, 14 
том (№25-38), 1145 пара�ты 
��райды. Томдарды� б
лінуі 
	�ранны� параларына �арап 
жасал�анды�ы �шін б�л н�с�а 
негізінде 30 том бол�ан.

¨шіншісі – ¬збекстан 
н�с�асы. ±ылымда Ташкент 
н�с�асы деп аталады. ¬з-
бекстан ±ылым академиясы, 
¤бу Райхан Бируни атында�ы 

Шы�ыстану институтыны� 
�олжазбалар �орында №2008 
н
мірде са�тал�ан б�л 	�ран 
аудармасы жолма-жол т�ркі 
ж�не парсы тілдеріндегі аудар-
маны �амты�ан. Пара�тары 
жо�ал�ан б�л н�с�а – барлы�ы 
273 пара�. Н�с�аны� м��абасы 
реставрациядан 
ткен.

Т
ртіншісі – Ыстанб�л 
ТИЕМ 73 н�с�асы. Б�л �ол-
жазба шы�ыс т�ркі тілінде 
жазыл�ан жолма-жол 	�ран 
аудармасы – болжалды т�рде е� 
к
несі, Т�рк ве ислам есерлери 
музейі (ТИЕМ), №73 н
мірмен 
са�тал�ан, �олжазба к�йінде 
бізге дейін жеткен толы� �рі 
�демі �олжазба н�с�асы болып 
табылады. Ширазда 734/1333-
34 жылы Елхани Абусаидті� 
(1317-1336) билігі т�сында 
М�хаммед ибн Хажи Д�улет-
шах тарапынан к
шірілген. 
ТИЕМ 73 т�ркі тіліндегі 	�ран 
аудармасы кімдер тарапынан 
ж�не �ашан аударыл�анды�ы 
туралы на�ты деректер жо�.

Сонымен �атар тілдік 
ерекшеліктеріне �арап б�л 
аударманы 	арахан мемле-
кеті т�сында жары� к
рген 
шы�армалар �атарына �осу�а 
болады. Демек, б�л аударманы 
ал�аш�ы 	�ран аудармаларына 
е� жа�ын е�бек деп ба�алау�а 
болады.

	орыта келгенде, 	�ранны� 
бас�а тілдерге аударылуы 
исламны� бастап�ы кезе�дері-
нен-а� бастал�ан, бір рауаят�а 
�ара�анда ¤зірет пай�амбар 
заманында кейбір �ыс�а с�ре-
лер парсы тіліне аударыл�ан. 
Б�л �рекет кейінгі �асырларда 
дамып, 	�ран �асырлар бойы 
барлы� шы�ыс ж�не батыс 
тілдеріне аударыл�ан. М�-
хаммед Хамидуллах 	�ран 
К�рімні� ж�зден аса тілге 
аударыл�анын аны�та�анын 
білдіреді. Профессор З.То�ан 
самани билеушісі Манс�р ибн 
Н�х Табариді� т�псірін парсы 
тіліне аударт�анды�ын ж�не 
аударма тобында тек �ана Балх 
пен Б�хара емес, Фер�ана мен 
Испиджабтан да М�уереннахр 
�алымдары бол�анды�ын айта 
келіп, «	�ран т�ркі тіліне осы 
топ тарапынан аударыл�ан» 
деген пікір білдірген. Б�гінде 
т�ркітануды� е� басты м�селе-
леріні� бірі – дерекк
здерді� 
кемшіндігі. М�ны� е� басты 
себептеріні� бірі – к
птеген 
ма�ызды м�тіндерді� зерттеліп 
жарияланбауынан ж�не �лем-
дегі кітапханаларда са�тал�ан 
�олжазбаларды� �олжетімді 
болмауынан. Со��ы жылдарда 
осы�ан байланысты жа�сы 
ж�мыстар ат�арылып келеді.

Сайпулла 
МОЛЛА�АНА�АТ�ЛЫ, 

PhD докторанты

Манс�р ибн Н�х (350-365/961-
976) заманында М�уереннахр 
�алымдарынан ��рыл�ан бір 
комиссия тарапынан парсы 
тіліне аударыл�ан. Парсы 
тіліне аударыл�ан т�псір кіта-
бы М�хаммед ибн Жарир 
Табариді� араб тілінде жаз�ан 
40 томды� 	�ран т�псірі еді. 
Б�л т�псір парсы тіліне ауда-
рыл�анда �ыс�артыл�ан ж�не 
	�ран м�тіні негізге алынып, 
жол арасында парсы тіліндегі 
аудармасы жасал�ан. З�ки 
У�лиди То�ан болса 	�ранны� 
т�ркі тіліне аударылуы да 
парсы тіліндегі аудармамен 
�атар, тіпті сол комиссия 
��рамында�ы т�ркі тілдес 
м�шелері тарапынан жасал�ан. 
Фуад К
пр�л�ге с�йенген 
Абдул�адыр Инанны� пікірі 
бойынша 	�ранны� т�ркі 
тіліне аударылуы парсы тіліне 
аударылуынан шамамен бір 
�асыр кейін, я�ни ХІ �асырды� 
ал�аш�ы жартысында жасал�ан 
болуы м�мкін. Ескманн да 
Табариді� та�ы бір е�бегі 
бол�ан к
лемді 	�ран т�псірі 
Жами� �л-Баян фи тафсир 
�л-	�ран ы�тимал Табариді� 
«¤лем тарихы» атты е�бегіні� 
Манс�р ибн Н�хты� у�зірі 
¤бу ¤ли Бал�ами тарапынан 
парсы тіліне аударыл�ан кезде, 
саманилер д�уірінде Б�харада 
парсы тіліне аударыл�ан болуы 
м�мкін.

	арахан мемлекеті тіліндегі 
	�ран аудармасына келер 
болса�, д�ние ж�зі бойынша 
жартылай не толы� бірнеше 
�олжазба н�с�алары са�тал�ан. 
Оларды� біреуі – Ресейде. Ол 
�ылымда тефсир («Т�сінік-
теме») деп аталып кеткен. 
Е�бекті жаз�ан автор мен 
оны� к
шірушісі, жазыл�ан, 
к
шірілген уа�ыты мен жері 
�олжазбада к
рсетілмеген. 
В.Бартольд, С.Малов, А.Бо-
ровков, К.Фуад, А.Эрдоган, 
А.Инан сия�ты �алымдар 
�олжазбаны� т�пн�с�асы ХІІ-
ХІІІ �асырларда жасал�ан да, ол 
ХV �асырда �айта к
шірілген 
деп есептейді. К
шірме 1914 
ж. ¬збекстан 
�іріндегі 	аршы 
�аласынан табыл�ан. «Тефсир» 
��ран с�релеріні� (ХVІІІ с�ре) 
жолма-жол аудармасы мен 
сол аудармалар�а арнал�ан 
т�сініктемелерден (коммен-
тарийлерден) ��рал�ан. ¤р 
с�рені� со�ында сол с�рені� 
ма�ынасына �йлестіріп беріл-
ген ��гімелер мен 
ле�дер 
бар. 	�ранны� т�ркі тілдеріне 
аударыл�ан бірнеше н�с�асы 
бар. Оларды� ��гімелері мен 
тіл ерекшеліктері, ��рылысы 
мен берілген комментарийлері 

зара ��састы� тауып отыра-
ды. Мысалы, осындай 9 т�рлі 
�олжазба Т�ркияны� Ислам 
мен т�рік шы�армаларыны� 

ҚАРАХАН ДӘУІРІНЕН ЖЕТКЕН 
Қ НДЫ ЖӘДІГЕР

Қ

Жақында көптен хабарын білмеген замандасым теле он шалды. Алдымен індеттің салда-
рын сұрап, ел-жердің жағдайын білдім. «Төрімді толтыратын қарттарым ковидтің құрбаны 
болды» дегенде, менің де көңілім құлазып сала берді. Бұл замандас мектепте ұстаздық 
ететін, ауылында абыройлы, елдің берекесін ойлап, салт-дәстүрінің ұстыны болып жүрген 
қарттарын сыйлап жүрген азамат еді. Енді ескі жұртта қалғандай жайы бар.

аза�ты� адам-
шылы�ыны� 
бір жа�сы жері 
а�са�алын ��р-
меттеп, т
ріне 
шы�ара білуі 

еді �ой. Сол т
рді толтыр-
�андарды індет іліп т�сіп, 
�атарынан келместі� ке-
месіне мініп кеткені �андай 

кінішті! 	�дай�а ш�кір, 
зім 
сыйлайтын алды сексеннен 
ас�ан �арт а�аларым дін 
аман. Мына індет оларды 
айналып 
тсін. Адамны� 
жасты�ында білінбейді, де-
генмен жер ортасынан ас�ан 
сайын а�ылшы а�алары�ны� 
«айналайынына» зар болады 
екенсі�. Олармен с�хбатты� 

зі �анибет. К
кірек сара-
йы�ызды ашып, �за� ��мы-
рында жина�ан �азынасымен 

б
лісіп, жолы�нан жа�ыл�ан 
кездері�де т�зу со�па�ы�ды 
табу�а себепші болады. Сол 

негесімен де �адірлі.

Жал�ыз мені� ма�та-
ныштарым емес, газетімізді� 
де �адірлі а�са�алдары бар. 
Жа�сы к�ндері арагідік со�ып 
кетуші еді. Бірде Еркін Д�уеш-
�лы а�амыз б�йбішесіне �ос 
таба� ет ас�ызып алып кел-
ді. Тау �опарып ж�ргендей 
біздерді� т�рімізге �арап, 
�ам�ор к
�ілмен: «ж�мыста 
ж�рсі�дер �ой» деп �ояды. 
К
п жылдар осы газетті� 
басында ж�рген зейнеткер 
апайларымыз да дастархан 
жайып, б�рімізді �она� �ыл-
ды. Арасында 
збек а�амыз 
палауын алып келгенде а�ар-
ша�ар болып �аламыз. Жаман 
жегенін айтты демессіз. Біз-
дерге сол дастархан басында 
айтыл�ан ��гіме, �ымбат 
естелік, жылы лебіз �ымбат. 
Äрпа�тарды� арасын жал�а�ан 
алтын ар�ау �ымбат. Ойды ой 

мын жеп, б�ра тарт�андарды 
�шкерелеп, тентекке т�зу 
жолын к
рсететіндер барша 
халы�ты� алдына шы�у�а 
ха�ысы бар ма? Оны «т
рге» 
�алай шы�арамыз?

Мені�ше, �р�айсымыз 
танып-білетін 
релі с
зі бар, 
�аза�ты� жол-ж
нін жа�сы 
білетіндерімізді орта�а тарта 
білуіміз керек. Басылымдар�а 

здері жазып жатса тіпті 

жа�сы, жазуы жо�, біра� 
аузында а�ылып т�р�ан с
зі 
болса теледидардан с�хбатын 
ты�дау�а м�мкіндік аш�ан 
ж
н. Осылайша �лтымызды� 
на�ыз �аза�ы бейнесін аша 
т�семіз. Жаттанды с
зі бар, 
беті жылтыр а� са�алды шал 
емес, шынайылы�ымен елім-
хал�ым деп жаны ауыратын, 
онысын к
птен жасырмайтын 
а�са�ал керек.

М�мкін оларды� к
бі 
бала-ша�амен таласып, орта�а 
т�суден са�танатын шы�ар. 
Біра� �о�амны� на�ыз а�-
са�ал�а з�ру екендігін еске-
руіміз керек. Егер ескілерді� 
к
зі мен тектілерді т�гел 
жинайтын болса�, арасынан 

зіміз іздеген �азыналы �ар-
тымызды табатынымыз�а 
сенімдімін.

ТӨРДІ ТОЛТЫРАР 
АҚСАҚАЛЫҢ ҚАЙДА?

Қ
�оз�ап, б�гінні� м�селелерін 
сол кезе� биігінен �арап, 
б�гінге таза жетуді� �лгісін 
де осылардан к
реміз. Одан 
б
лек, 90-ны� т
ріне шы��ан 
елордалы� �арттарымызды 

зіміз ша�ырып алып, батасын 
ал�ан кездеріміз де болды.

¤рине, б�л – �р�айсымыз-
ды� айналамызда ж�рген, 
басымыз�а б�йыр�ан ба�ыт. 
	арттарымызды� аманында 

зімізді баладай сезініп, ама-
натын ал�анымыз�а �уанып, 
�ызметімізбен тік т�рамыз. 
Біра� б�л ��былыс б�гінгі 
�о�ам�а �ажет пе? Жалпыха-
лы�ты� ��ымда �алай к
рініс 
табады? Ел алдында «а�са�ал-
дылы�ты» алып ж�ргендер 
кімдер? 	олдан �олпаштап 
ж�ргендерімізді� арасынан 
мынау деп біреуіне ж�регі�із 
жыли ма?

Жасы �лкен лауазымды 
�ызметті� ��ла�ын �стап 
отыр�андар, салма�ы ауыр 
депутаттар жетеді. Мен із-

деген «а�са�ал» б�ларды� 
�атарынан емес. 	олдан 
жасал�ан «а�са�алдар» 
сындарлы с�ттерде к
пке 
«пана» болма�анын к
рдік. 
«А�са�алды�» халы��а таны-
мал жасы келген �ртіс-�нші, 
а�ын-жазушылар�а беріл-
ген ��рмет емес екендігіне 
келісетін боларсыздар. Біра� 
оларды� т�рлі мемлекеттік 
міндет ат�арып, жа�сылы��а 
ша�ырып, жаманды�тан аула� 
болу�а ба�ыттал�ан �ызметін 
жо�ары ба�алауымыз керек. 
	арттарды� �амын ойлай-
тын Ардагерлер ке�есіні� 
де 
з �ызметі бар. Сонда 
заманауи �о�амда хал�ына 
жа�ын �аза�ты� «а�са�алына» 
орынды �айдан ж�не �алай 
сайлаймыз?

Аузы дуалы, к
пті к
рсе 
де шаршама�ан, к
ргені-
не �оса айтары бар, керек 
жерінде басшыны да орнына 
�ой�ан батыл ж�рек, елді� 
с
зін с
йлеп, халы�ты� �а-

А
УАЙСОВА

uaisova.a@mail.ru
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АЛАШ АРЫСТАРЫН ІЗДЕГЕН 
«QYR BALASY»

Жақында «  
» қоғамдық 

қорының демеушілік 
жасауымен «Алаш 
зиялыларының 
шығармалар жи-
нағы» жарық көріп, 
Алматы қаласында 
тұсаукесері өтті. сы 
орайда біз аталған 
қордың құрыл-
тайшысы аңғар 
К Р М АНМЕН 
сұхбаттасып, Алаш 
зиялылары еңбек-
терінің зерттелуі 
жайлы әңгімелестік.

теп бойынша �ткізілетін �ртрлі 
шараларда жиі жлделі орындар	а 
ие болатын. Сол адал е�бегіні� 
ар�асында білім саласыны� здігі 
ата	ына ие болды.

О�уда жргенде т�мен ба	а 
алып �алсам немесе о�ушы	а 
жат �ылы� істесем шынды�ты 
айтып келетінмін, сосын анамны� 
«т�рбие сіне» ілігетінмін. �лі кнге 
дейін бауырларым соны бетіме 
айтып «шыншыл» деп ма	ан �зіл-
дейді. Олар болса теріс �ылы�тарын 
жасыратын, сонды�тан «т�рбиеге» 
сирек ілігетін. Осындай т�рбиені� 
ар�асында сол кездегі еліміздегі 
беделді о�у орындарыны� бірі 
– Алматы халы� шаруашылы	ы 
институтын бітіріп, абыройлы 
�ызмет ат�арудамын. Менен ке-
йінгі сі�лім Глшат сол институтты 

АНА ЖҮРЕГІ  МӘҢГІ ЖАЗ
Адам үшін ең қасиетті 
тұлға – ана. «Ана жүрегі 
– мәңгі жаз» дегендей, 
ана туралы көп ұлағатты 
сөздер бар. Сол сөздерді 
еске ала отырып, ана-
ларымызды жанымыз-
да барында сыйлайық, 
қадірлейік, көңілдеріне 
кірбің келтірмей, барлық 
жағдайды жасасақ, ана 
алдындағы асыл парызы-
мызды орындағанымыз 
болады. Бұл орайда біз 
аяулы анамызға мәңгілік 
ризамыз.

жа�сы ая�тап, республикалы� 
д�режедегі мемлекеттік �ызметте 
жр. Динара бауырым жо	ары о�у 
орнын бітіріп, �за� жыл органда 
�ызмет ат�арып, полковник д�ре-
жесінде зейнетке шы�ты. Е� кіші 
сі�ліміз �лия за�гер білімін алып, 
академияда басшылы� �ызмет 

істейді. Інім Марат республикалы� 
д�режедегі �ызметті абыроймен 
ат�арып жр. Ол – «Парасат», 
«��рмет» ордендері ж�не бірнеше 
мемлекеттік медальдарды� иегері. 
Бауырларымны� біреуі 	ылым 
докторы болса, екіншісі – 	ылым 
кандидаты.

Анамыз �кеміз ала�сыз �ыз-
метін ат�арсын деген оймен отбасы 
шаруасыны� басым к�пшілігін �з 
мойнына алып, бізді й ж�мысына 
�йымдастырып, жастайымыздан 
адал е�бекке т�рбиеледі.

Бгінде біздерден он бір немере 
мен екі ш�бере сйіп отыр	ан 
сйікті �же. Ту	ан айы жа	ынан 
алып �ара	анда �зінен бес кн 
лкен немересі Хайдарды� т�й-
т�й бас�анына �уанып, �зіні� 
ту	ан кніні� алдында ол да бір 
жас�а толатын кнін �арсы алу	а 
дайындалып жрген жайы бар.

�кеміз Еркін Д�уеш�лы мен 
анамыз Хамила ��лбек�ызы 
елу сегіз жыл	а тарта бірге �ол 
�стасып, ба�ытты 	�мыр кешіп 
келе жатыр. �лі де ортамызда 
аман-есен жріп, бізді� тілекшіміз 
болып, ба�ытты �мір срулерін 
�алаймыз.

Г�лн�р ЕРКІН�ЫЗЫ

«Ана�ды барында сыйлап, 
�ам�ор бол	ан ж�н. Олай дейтінім, 
мен анамнан он жастан аса берген-
де айырылдым. Міне, жетпіс жыл 
ана мейірімін ешкімнен сезінген 
жо�пын. �р уа�ытта �з заман-
дастарымны�, інішектерімні� �арт 
аналарын к�ргенде �ызы	амын 
да, �ыз	анамын да. Б�л �мірде 
ту	ан ана�ны� «��лыным» деген 
бір с�зіне не жетеді?! Жаны�да 
жанашыры�, тілеуші� бар екенін 
сезінесі�. Балаларым, аналары�-
ды барынша �адірле�дер» деп 
отырады �лі кнге дейін �кеміз.

Сол арда�ты анамыз Хамила 
��лбек�ызы таяуда сексенні� 
се�гіріне шы��алы отыр. Е� 
т��	ышы мені� �зім кні бгін 
�желік жас�а келіп отырмын. Екі 
немерем бар, олар енді анамны� 

екі ш�бересі. Солай бола т�рса 
да �зімді ата-анам ны� алдында 
баладай сезінемін. �лі де анам 
біздерге а�ылын айта берсе екен 
деймін. Кміс ал�алы, алтын ��р-
са�ты анамыз алты бала т�рбиелеп 
�сірді. �кеміз бізді� келешегіміз 
туралы лкен м�селелерді шешіп 
жрсе, анамыз кні-тні бізді� 
жанымызда болып, бізді� таза 
жріп, д�рыс киініп, уа�ытында 
тама	ымызды ішіп, о�уымызды 
жа�сы о�ып, б�тен жол	а тсіп 
кетпеуімізді �ада	алап отырады. 
Анамыз жарты 	асырдан арты� 
м�	алім болып, бкіл саналы 
	�мырын келешек жеткіншек-
терді т�рбиелеуге арнады. �с-
тазды� �ызметіне де адал болды. 
�сіресе т�рбие ж�мысына баса 
к��іл б�летін. Сыныптары мек-

– Алаш арыстары туралы 
е�бектерді жинау идеясы �алай 
басталды? Б�л шы армалар-
ды� б�рын ылардан �андай 
ерекшелігі бар?

– Біз былтыр	ы пандемия 
басталарды� алдында 	ана 
«Qyr balasy» атты �о	амды� �ор 
��р	анбыз. ��рылтай жиналысын 
�ткізіп, хаттамасын толтырып, 
за�ды ��жаттарын тіркетіп, Алаш 
кезе�ін зерттейтін �о	амды� 
негіздегі �ор карантинге �а-
рамастан ж�мыстарын бастап 
кеткен. �орды ��руды� ал	аш�ы 
сатысында ��рылтайшы ретінде 
мен, ат�арушы директоры болып 
Елдос То�тарбай ж�не 	ылыми 
жа	ынан жауапты деп �ш�ын 
С�йдірахман�лы шеуміз бекідік.

�йымны� атауына «Qyr 
balasy» атауын алуымызды� 
символикалы� м�ні бар. ¡з-
дері�із де жа�сы білесіздер, 
Алаш к�семі, �лтымызды� �ткен 
	асырда	ы саяси лидері �лихан 
Б�кейхан «�ыр баласы» деген 
бркеншік атпен ма�алаларын 
жариялап отырды. �ор ��рамы-
ны� барлы� �кілі, �рбір мшесі 
ауылдан шы��ан, �ыр т�сінде 
еркін �скен, кейін �ркениетті 
�ала	а келді.

Талапты жастарды� басын 
�ос�ан бізді� �орымызды� негізгі 
ма�саты – Алаш зиялыларыны� 
тарих тбінде �алып кеткен, 
бгінгі к�пшілік біле бермей-
тін, шы	армалары �у	ын	а 
�шыра	ан, жеке жина� болып 
жарияланба	ан е�бектерін 
�айта шы	ару, т�уелсіз елді� 
�рпа�тарына таныстыру.

¡мірден не �ызы�, не �уа-
ныш к�рмей �ткен арыстары-
мызды� �асиетті м�расын ша� 
бас�ан архивтер мен кітапха-
наны� к�не сар	ай	ан �а	азда-
рынан аршып жары��а шы	ару 
шін «Алаш кітапханасы» деген 
серия жаса�тады�. Атал	ан се-
рияны� аясында 	ылыми ортада 
азды-к�пті айтылып �ал	анымен, 
к�пшілік шін �лі бейм�лім, т-
бегейлі зерттелмеген Алашты� 
бес т�л	асыны� шы	армалар 
жина	ын жариялады�.

Абдолла Байтас�лыны� «К�р-
кем �дебиет туралы» (��растыр-
	ан �ш�ын С�йдірахман�лы), 
Біл�л Малдыбай�лыны� «Кенеса-
ры заманынан...» (��растыр	ан 
Елдос То�тарбай), Сейітбаттал 
М�стафа�лыны� «Имам ¦азали» 
(��растыр	ан За�	ар К�рімхан, 
�лібек Байбол), Біл�л Слей-
�лыны� «¨міт» (��растыр	ан 
Елдос То�тарбай) атты Алаш 
о�ы	андарыны� кітаптары 
осылайша �алы� о�ырман	а 
жол тартты.

Б�л арыстарды� шы	арма-
лары б�рын-со�ды кітап болып 
шы	ып к�рмеген, ал	аш рет 
��растырылып беріліп отыр. Ака-
демиялы� негізде ��растырылды, 
ал	ы с�зі, м�тіндер, 	ылыми 
тсініктер, кісі есімдері мен 
фотошежіре топтастырыл	ан. 
Б�ларды� барлы	ы дерлік Алаш 
м�	алімдері, педагогтары болып 
�оймай, агроном, ветерина-
рия, фельдшерлік салалар	а 
байланысты е�бектер жазып, 

аудармалар жасады. Барлы	ы 
да �о	амды�-саяси ж�мыстар	а 
белсене араласты, шетелдік 
о�у орындарында, айталы�, 
¦азымбек �кеміз Берлинде, 
Сейітбаттал атамыз Ыстанб�лда 
білім алды.

Кітапта осы кісілерді� �мірі 
мен шы	армашылы� м�расына, 
�рпа�тарына �атысты бейне-
лекциялар, деректі фильмдер 
�осыл	ан, QR ар�ылы ашып, 
ты�дау	а болады, сондай-а� 
б�рын 	ылыми айналым	а 
тспеген тарихи фотосуреттер 
�амтылды.

– Ма ан жас алаштанушы-
ларды� жа�а буыны келген 
секілді к�рінді. Осы с�зіммен 
келісесіз бе? Кітапты шы ару а 
�атыс�ан авторлар туралы 
то�тала кетсе�із.

– Д�рыс айтасыз. Т�л та-
рихымызды тере�нен тартып 
тгендеу, тарихи а�та�да�тарды 
а�тап алу, оларды� есімдерін 
жа�	ырту жолында ат�ары-
лар �ыруар ж�мысты� е�бек 
торысына жегілуге дайын �ата-
рымыз, жастарымыз к�п. Жас 
ерекшелігіне байланысты айтар 
болса�, б�л азаматтарды� е� 
лкені – 35-те, е� кішісі – 17-18 
жаста	ы ш�кірттер. Республи-
камызды� �р айма	ынан, Алаш 
�оз	алысыны� �айна	ан ортасы 
бол	ан ��ірлерді� жастары 
�атарымыз	а �осылып жатыр.

Алаштану саласында ойып 
т�рып орын ал	ан, алды�	ы 
тол�ын а	алары мойында	ан 
мы�ты 	алым, зерттеуші Елдос 
То�тарбайды кім танымайды 
�азір? «Алаш к�семс�зі» атты 
он томды� е�бекті ��растыруда 
басынан ая	ына дейін �атыс�ан 
�ш�ын С�йдірахман�лы, �зіміз 
«Алаш суретшісі» деп атайтын �Р 
Суретшілер ода	ыны� мшесі, 
белгілі иллюстратор Алмас Сыр-
	абай, Алаш кезе�іні� орталы� 
астанасы бол	ан �йгілі Семей 
��іріні� тарихи-�о	амды�-саяси 
жа	даяттарын жетік білетін, 
Алашты� �лтты� буржуазия-
сын, бай-меценаттарын зерт-
теп жрген талантты 	алым 
Еркін Рахметуллин, алаштану 
	ылымында а��у ��стай �атар 
жзген �арлы	аш �уб�кірова 
мен Алма Сайлау�ызы, т�те 
жазу, �адымша бойынша алдына 
�ара салдырмас хас жйрік Абай 
Мырза	али, �орды� барлы� 

ж�мысын ел-ж�рт�а жеткізіп 
насихаттаушы пиар-менед-
жер, белгілі жазушы-драма-
тург �лібек Байбол, елімізді� 
архивін �ойып, Ресей мен ТМД 
архивін сзіп отыратын, жыл 
сайын ты� жа�алы� табатын 
«архивті� ��рты» Серікбол Хасан, 
«Алаш кітапханасы» сериясы-
ны� ал	аш�ы �німі «¦азымбек 
Бірімжан. Шы	армалар жи-
на	ы» кітабын ��растыр	ан жас 
зерттеуші Данияр Ихсан, Алаш 
�айраткері Біл�л Малдыбай�лы 
жайлы ал	аш�ы зерттеу е�бегін 
жазып шы��ан Ерден Н�рахмет, 
т. б. сынды талапты жастар бар.

Б�	ан дейін ат�ар	ан барлы� 
е�бектері жо	ары о�у орындары-
ны� �абыр	асында	ы институт-
тарда а�са�алдарды� пайдасына 
шешіліп кетіп, �а�ысы желініп 
жрген, к�з майын тауысып, тн 
�й�ысынан ажырап жаса	ан 
е�бегіні� алдына �лдебір фа-
милиялар тсіп кететін бізді� 
�азіргі �о	амда е�бекті адал 
ба	алайтын, �діл таразылайтын 
шынайы �йым деп бізді тауып 
жат�аны �уантады. �орды� 
��рамында �останайдан, К�к-
шетаудан, Семейден, �ара	ан-
дыдан, Оралдан, Талды�ор	ан 
мен Алматыдан к�птеген жас 
	алымдар, зерттеушілер, баспа 
мамандары, суретшілер мен 
журналистер, �азіргі кезде жиы-
ны 50-ден астам �кіліміз бар. 
Сонды�тан біз �зімізді Алаш 
кезе�ін зерттеген 1988-1989 
жыл	ы «�ділет» а	арту �о	амы-
ны� а	а буын �кілдеріні� ізін 
жал	а	ан бгінгі ізбасарымыз 
деп есептейміз.

– Атал ан е�бектерді� 
басылып шы уына �олдау 
к�рсеткен азаматтар кім-
дер? Оларды да �ыс�аша атай 
кетсе�із.

– Алаш т�л	аларын зерт-
теу, оларды �лы�тау шы�ына 
келгенде жо	ары д�режеде, 
республикалы�, халы�аралы� 
де�гейде �ол	а алынуы тиіс 
еді. Біра� �азір м�ндайды� он 
екіде бір н�с�асын к�рмейсіз. 
�ділетін айтса�, ¨кіметті�, о	ан 
�арасты мемлекеттік орган-
дарды�, тиісті мекемелерді� 
ат�аруы �ажет аса ма�ызды 
шаруасын кеше 	ана ��рыл	ан 
ша	ындау �йым ат�арып отыр.

Министрлікте жылы кресло-
да отыр	ан лауазымды т�л	алар-

ды� нем��райлы к�з�арасыны� 
кесірінен Алаш �оз	алысы жо	а-
ры де�гейде зерттелмей келеді. 
Бізді� пікірімізше, Алаш идеясы 
бгінгі �мірімізде, �о	амымызда 
салтанат ��руы тиіс. Т�уелсізді-
гімізді�, жерімізді�, тілімізді� 
негізгі ар�ауы сонда жатыр.

Наурыз айында Л.Гумилев 
атында	ы Еуразия �лтты� уни-
верситетінде Алаш к�семі �лихан 
Б�кейханны� 155 жылды	ына 
арнал	ан «�лихан Б�кейхан – 
�аза� елі мен жеріні� т�тасты� 
р�мізі» атты халы�аралы� онлайн 
конференцияда ел Президенті 
�асым-Жомарт То�аев «�лихан 
Б�кейхан – т�л тарихымызда 
�шпес із �алдыр	ан біртуар 
т�л	а. Ол ХХ 	асырды� басында 
«Алаш» �лт-азатты� �оз	алы-
сыны� к�шін бастап, дербес 
ел болуды� ал	ышарттары мен 
негіздерін ай�ындады. Хал�ыны� 
бостанды	ы шін бкіл 	�мырын 
сарп етті» деп атап к�рсетті. 
Мемлекет басшысыны� осы 
с�зі бізге зор демеу берді.

Демеушілерге келсек, б�л 
орайда табанынан тозып, т�зімі-
нен таусылып, �р жа�тан демеуші 
іздеген �орды� ат�арушы ди-
ректоры Е.То�тарбайды� е�бегі 
�лшеусіз. Жобамызды� ал	аш�ы 
кітабы – ¦азымбек Бірімжанны� 
шы	армалар жина	ы Алаш 
�айраткері Тор	айды� тумасы 
бол	анды�тан �останай облыс-
ты� М�дениет бас�армасыны� 
�олдауымен жары� к�рді. Оны 
бас�арма басшысы Ерлан �ал-
ма�ов к�п с�зге келмей, шы	арып 
берді. �ал	ан кітаптарды� к�бі 
«El Qurylys» компаниясыны� 
(директоры Айзат Назарбаева) 
�аржыландыруымен жары��а 
шы�са, кейбір кітабымыз Аман-
бек Ахан�лы, Жал	ас Алтынбек 
деген жекелеген к�сіпкерлерді� 
�олдауымен жарияланып отыр. 
Б�дан бас�а да есімін атауды ��п 
к�рмейтін, елеусіздеу жрсе де 
ел тарихына зор е�бек сі�іріп 
жрген жанашырларымыз бар-
шылы�.

– Осы е�бектерді� шы уы 
бізді� м�дениетіміз бен ру-
ханиятымыз а �андай �лес 
�осады деп ойлайсыз?

– Б�л ж�нінде кітап �о-
лына тиген �рбір азамат, 
о�ы	ан �ауым �з ойларын 
білдіре жатар. ¡з басым б�л 
е�бектерді� басты ш трлі 

ластамай, тура �з аталары-
мызды�, �келерімізді� руха-
ни м�расымен сусындату да 
абыройлы іс болма�. Себебі 
олар жаз	ан ма�ызды м�селе, 
к�терген проблемалар бізді� 
�мірімізде де �те �зекті дер едік. 
Біз шы	ар	ан Алаш арыстары-
ны� тгелі дерлік м�	алімдік, 
�стазды� �ызмет �ыл	ан жан-
дар. ¡ткен 	асыр басында	ы 
педагогикалы� к�з�арастарды� 
�мірше�дігі сондай, �азіргі 
білім жйесіне �ажетті, ол�ы 
т�старын шешуді� жолдарын 
осы кітаптардан таба аламыз.

¨шіншіден, «с�з жаза білген, 
�алам �стай білген жанда Алаш 
�келерімізді� �а�ысы бар». 
�олымда �алам, алдымда а� 
�а	аз деп жер-жердегіні теріп 
жазып, жал	ан атпен �леумет-
тік желіні ла�датып жататын 
замандастарымызды кнде 
бай�ап жрміз. Оларда	ы текке 
кеткен уа�ытты, ерік-жігер мен 
ж��армас жйкені бізге берсе 	ой 
дейміз. Бізді� �атарымызда	ы 
елуден астам жастарды Алаш 
рухымен сусындатып келеміз. 
Б�л да �о	ам шін, т�уелсіздік 
шін пайдалы ж�мыс деп білеміз.

– Ендігі жоспарлары�ыз 
�андай? Жоба жал асын 
таба ма?

– �о	амды� �орымызбен 
аттас баспамызда �зірленген 

Малдыбай�лы, ¦абдол	азиз 
М�са	али�лы, Байбатыр Ер-
жан�лы, Отыншы �лжан�лы, 
Берікбол Малдыбай�лы, Ахмет 
Мамыт�лы, Ережеп Итбай�лы 
сия�ты �айраткерлерді� кітап-
тарын шы	аруды на�ты ма�сат 
етіп отырмыз. Алаш арда�ты-
ларыны� т��	ыш шы	армалар 
жина	ын ��растырып шы	ару	а 
�орды� ммкіндігі де, 	ылыми 
�леуеті де толы� жетеді.

«Алаш» кітапханасы серия-
сыны� екінші ба	ыты – �ор 
жанынан ��рыл	ан �.Б�кейхан 
атында	ы «Алаш» ¦ЗИ 	а-
лым-зерттеушілеріні� алаштану 
саласында	ы �з е�бектері. Б�л 
ба	ытта бізді� «Тола	ай», «�а-
за� тарихы. Инфографикалы� 
деректер» кітаптарымыз ж�не 
жас зерттеуші, Ш.У�лиханов 
атында	ы К�кшетау мемле-
кеттік университетіні� 4-курс 
студенті Е.Н�рахметті� «Алаш 
арысы Біл�л Малдыбай�лы» атты 
зерттеуі жары� к�рді.

– Сіз ��растыр ан кітап-
ты� аты о�ырманды бірден 
тартып т�р. Неге «Тола ай» 
деп �ойды�ыз? Зерттеп ж�р-
гені�ізге �анша уа�ыт болды? 
«Тола айды» жазу а, «�аза� 
тарихы. Инфографикалы� 
деректер» жазу а не т�рткі 
болды?

– Тола	ай с�зіні� бір емес, 
бірнеше ма	ынасын а�дату	а 
болады. Бізді� шы	ыста шоша-
йып, жеке т�ратын Тола	ай атты 
екі тау бар. Біреуі – К�кпектіні� 
жанында, екіншісі – Тарба	атай-
ды� б�рын	ы аудан орталы	ы 
А�жарды� �асында. Тола	ай 
есімді ертегі кейіпкері есі�із-
де болар, жауын жаумай, ел 
 �уа�шылы��а �шыра	анда кші 
тасы	ан бір жас бала Тарба	а-
тай тауынан бір жотаны б�ліп 
алып, к�теріп �келетін. Кейін 
б�л а�ызды �.Т�жібаев керемет 
етіп �ле�ге айналдырды.

Екіншіден, осы �лкеден 
шы��ан айтулы ерлер мен а�ыз 
т�л	аларды Тола	ай тауындай 
к�ріп, елді� ��рмет т�т�аны 
рас. Кітап м��абасында к�р-
сетілген бай-болыс, би-ба	лан 
азаматтар б�рі де шы	ыстан, 
Зайсан, Тарба	атай, К�кпек-
ті ��ірінен шы��ан адамдар, 
оларды� е�бектері, ерліктері 
тарих к�мбесінде �ал	ан. �лт 
тарихыны� барлы� кезе�дерін 
жат�а білу шін �р адам ту	ан 
�лкесіні� та	дырын жетік білуі 
тиіс деген т�жырыммен келісеміз.

2015-2019 жылдары біз �Р 
А�парат ж�не �о	амды� даму 
министрлігіне �арасты «�аз-
контент» А� ��рамында	ы �лт-
ты� жоба «�аза�стан тарихы» 
интернет порталында �ызмет 
ат�ардым. Отан тарихын �лт 
тілінде жазу бізді� ма�сатымыз 
болды. Біз бар	анда кіле� орыс 
тілді, жз пайыз Ресей тілінде 
шы	атын «�аза�стан тарихы» 
порталын кейін �бден кіріп, 
орны	ып ал	аннан кейін ал-
дымен �аза� тілінде жазатын 
де�гейге жеткіздік.

Осында	ы �ызмет жылдары 
�лт тарихымен �оса �лкетану 
та�ырыбында	ы тарихи-та-
нымды� ма�алалар жазуды 
�атар алып жрдік. Б�л – �азір 
б�ріміз «Рухани жа�	ыру» деп 
шабылып жатуымыздан екі 
жыл б�рын бол	ан о�и	алар. 
«�ркімні� ту	ан жері – Мысыр 
ш�рі» дегендей, ту	ан �лкеміз 
бір бйірімізде жатады 	ой.

Кей кезде портал басшыла-
ры «Сіз �з ��ірі�ізді к�п жазып 
кеткен жо�сыз ба?», «Шы	ысты 
неге шиырлай бересіз?» деп 
т�нгенде біз �лкей Мар	�лан 
атамызша жауап беретін едік: 
«Білген со� айтамыз да». Сол 
кісі айт�андай, �ркім �зі білген 
шаруасымен айналысса 	ана 
о�ды дние тума�.

Ал «�аза� тарихы. Инфогра-
фикалы� деректер» е�бегіні� 
идеясы ерекше, �згеше кітап. 
Онда	ы тарихи о�и	алар мен 
т�л	алар жайлы там-т�мдап 
жина	ан деректерімізді талантты 
дизайнер Яна Смолярова	а бере 
�оямыз, ол кісі �п-�демі етіп, 
к�ркем инфографика жасап 
шы	ады. Б�л е�бек – осы Яна 
�ріптесімізбен бірлесіп жаса	ан 
ж�мысымызды� н�тижесі. �аза� 
тарихын же�іл �рі тез о�ып 
йрену, �ажетті а�параттарды 
жылдам �абылдау	а к�мектеседі. 
М�	алімдерге, о�ытушылар	а 
да пайдасы зор.

Біз «Qyr balasy» �о	амды� 
�орыны� �азіргі �ар�ынына 
�арап, �лихан Б�кейханны� 
Ахмет Байт�рсын�лы мен Мір-
жа�ып Дулат�лына трмеде 
жаз	ан хатында «Алда �лі кнді 
к�ретін �рпа� келеді. Сол �рпа� 
сендерді лкен ризашылы�пен, 
лкен ��рметпен еске алатын 
болады. Крес жолына тскен-
дері�е �кінбе�дер...» дегенін-
дей, к�зінде оты жанып т�р	ан, 
�лтшыл, талантты жастарды� 
жалынына, болаша	ына еш 
км�нсіз сеніп отырмыз. «�ыр 
баласы �ол созады, �ол созады 
аспан	а» (Т.Досымов). Сіздерді 
де Алаш зиялыларыны� шы	ар-
малар жина	ын ж�не зерттеу 
е�бектерді сатып алып, «Qyr 
balasy» �о	амды� �орына �олдау 
к�рсетуге ша�ырамыз.

С�хбаттас�ан 
�алиакбар �СЕМХАН�ЛЫ

пайдасы бар деп есептеймін.
Біріншіден, заманында 

ел шін, халы� шін �ыруар 
е�бек етсе де, �у	ын	а �шы-
рап, а�ырында атылып кеткен 
арыстарымызды іздеу, с�рау, 
�лы�тау – �рбір саналы адам-
ны�, азаматты� ісі, мемлекеттік 
�ызметті� шаруасы. Б�л бізді� 
т�уелсіздігімізді ны	айтуда, 
е�семізді тіктеп, алда	ы кнге 
жар�ын жзбен �арауымыз	а 
к�п пайдасын тигізеді. Артында 
��ран о�итын �рпа	ына дейін 
�алдырмай тбегейлі ��ртып 
жой	ан ке�ес билігіні� аяусыз-
ды	ын �шкерелейді. Ал �рпа	ы 
�алса да, �з тілі мен ділінен 
млдем ажыра	ан оларды� 
бгінгі кейпіне кйіне, жаны� 
аши отырып, неден саба� алып, 
нені йреніп, неден жиренуге 
болатынын ��тырады.

Екіншіден, жас жеткін-
шектерімізді� санасын жат 
а	ымдармен, б�тен елді� кір 
а�паратымен, білім жйесімен 

кітаптарымызды� 7 мы� данасын 
�олымыз	а алып, республикамыз-
ды� барлы� ��іріне жібердік. Біз 
шы	ар	ан кітаптарды� басым 
б�лігі кітапханалар	а, инсти-
туттар	а таратылып, сатылым	а 
тседі. М�ндай лкен, ау�ымды 
�рі ма�ызды жобаны ¨кімет 
тарапынан �аржыландырып, 
бір орталы��а жинап, �аржылы� 
м�селесін шешіп, ж�мыс�а �а-
жетті жабды�тармен �амтамасыз 
етсе деген зор мітіміз барын 
жасырмаймыз.

Рас, біз �ор ж�мысыны� ал	а 
басуы шін аянып �алмаймыз. 
Алда ат�арар ж�мыстар жетіп 
артылады. Алаш �айраткерлері-
нен бастап, �атарда	ы м�	алімге, 
ауыл молдасына, ел батырына 
дейінгі, тіпті ке�ес билігіні� 
астында жрсе де Алаш идеясына 
ниеттес, мдделес адамдар-
ды �амтимыз деген ойдамыз. 
Алда	ы екі айды� к�лемінде 
�аза�ты� т��	ыш дипломаты 
Н�зір Т�ре��лов, М�ста�ым 
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– �аза�стан – �айтадан 
«�ызыл айма�та». Жалпы 
�ауіпті айма��а т
суге �андай 
факторлар �сер етеді?

– �Р бас мемлекеттік сани-
тарлы д�рігеріні	 аулылары 
арылы коронавирус инфек-
циясы таралуыны	 алдын алу 
ж�не елдегі эпидемиологиялы 
ахуалды т�ратандыру �шін 
біратар шектеу шаралары 
енгізілді. кінішке арай, б�-
гінде б�л талаптар т�р�ындар 
тарапынан бірдей орындалып 
жатан жо. Б��ан мониторинг 
топтары аныта�ан дерек-
тер д�лел бола алады. Биыл 
жыл басынан бері арнайы 
ж�мысшы топ 85118 рейд 
ж�ргізіп, 530887 нысанды 
тексерді. Н�тижесінде 15170 
нысанда карантин талаптары 
б�зыл�анды�ы аныталды. Бір 
емес, бірнеше рет талаптарды 
б�з�ан 73 нысанны	 ызметі 

ЖАЛҒАН АҚПАРАТ КЕДЕРГІ КЕЛТІРЕДІ
Бүгінде денсаулық сақтау саласына артылған жауапкершілік те, жүктеме де 
екі емес, мың еселеніп, індет өршіген тұста жұртшылыққа шынайы ақпа-
рат таратудың маңызы артты. сындай сындарлы сәтте денсаулық сақтау 
саласының «жауынгері» ретінде халықты сәт сайын дұрыс ақпараттармен 
хабардар етіп, тілшілер қауымымен күндіз-түні байланыста болу міндеті ҚР 
ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі 
Ержан БА ТАНАЕВҚА жүктелді.

уаытша тотатылды. Жеке 
т�л�алар к�біне о�амды 
орындарда бетперде киме-
гені �шін жауапкершілікке 
тартыл�ан. Б�дан б�лек, ко-
ронавирус инфекциясымен 
ауырып жатан науастар 
ж�не олармен ты�ыз арым-а-
тынаста бол�ан адамдар �й 
жа�дайында ошаулануы тиіс 
болса да, о�амды орындар�а 
барып, карантин талаптарын 
орындама�ан. М�ндай фактілер 
Ashyq ж�йесі арылы тіркеліп 
отыр. «�ызыл» статуста�ы 2286 
адам, «сары» статуста�ы 1686 
адам кафелерге, кинотеатр лар 
мен �зге де о�амды орын-
дар�а кіруге тырысан. Осылай 
саты шараларына сал�ырт, 
ережелерге енжар арауды	 
со	ы коронавирус инфекция сы 
бойынша ауруша	ды к�рсет-
кішіні	 жо�арылауына �кеп 
сотырды.

– Елімізде вакцинация 
бойынша та дауа 
ш т
рлі 
екпе бар. Болаша�та оны  
�атары таы �андай екпе-
лермен толыады?

– �азір ел т�р�ындары �шін 
ресейлік «Спутник V», отан-
ды QazVac ж�не SINOPHARM 
(�ытай) компаниясыны	 тех-
нологиясы бойынша БА°-де 
�ндірілген Hayat-Vax вакцинасы 
олжетімді. Министрлік тара-
пынан халыты КВИ-ге арсы 
вакцинамен барынша амту 
масатында �лемдегі баса 
да вакцина �ндірушілермен 
келісс�здер ж�ргізу ж�мыстары 
жал�асып жатыр. Н�тижесін о-
сымша хабарлайтын боламыз.

– �азір �лемдегі жадайа 
�алай баа бересіздер? Сол 
баа беру ар�ылы �андай 
саба� аласыздар?

– °лемдегі COVID-19 ж�па-
сы бойынша эпидемиологиялы 
ахуал �р елде �рт�рлі. Кей 
елдерде жа�дай к�ннен-к�нге 
к�рделене т�ссе, баса мем-
лекеттер шектеу талаптарын 
алып тастауды талылап жатыр. 
М�селен, Бразилия билігі ка-
рантин талаптарын же	ілдете 
бастады. Б�гінгі та	да б�л елді	 
27 айма�ыны	 18-інде жа	адан 
вирус ж�тыр�андарды	 айтар-
лытай т�мендегені байалады, 
ал �лім-жітім к�рсеткіші 20 
пайыз�а азай�ан. А�Ш халы-
ны	 47,5 пайызы SARS-CoV-2 
вакцинасыны	 кем дегенде бір 
дозасын алды. А�Ш аурулар-
ды баылау ж�не алдын алу 
орталытарыны	 м�ліметтері 
бойынша �ткен аптада елде 
12-15 жас аралы�ында�ы 600 
мы	�а жуы жас�спірім КВИ-

ге арсы екпе салдырды. Осы 
жаста�ы адамдар тобына Pfi zer/
BioNTech вакцинасын олдану 
реттеуші органдарды	 р�са-
тынан кейін ж�зеге асырылып 
отыр. Жалпы ал�анда, 17 жаса 
дейінгі 4 миллионнан астам 
адам коронавируса арсы 
егілді. Вакцинация ауруды	, 
аурухана�а жатызуды	 ж�не 
�лімні	 к�рт т�мендеуіне �кел-
ді. Пандемия бастал�аннан бері 
ал�аш рет барлы 50 штатта 
коронавирус инфекциясыны	 
жа	а жа�дайларыны	 саны 
азайды. Äндістан ауруханала-
рында т�сек-орын, оттегі оры 
ж�не арапайым д�рі-д�рмек-
тер жетіспеуде. Д�йсенбіден 
бастап Дели аласында алты 
к�нге локдаун жарияланды. 
йткені алада �ткен 24 са�ат 
ішінде 273,8 мы	 адам індетті 
ж�тырып, т�уліктік сырат-
танушылыты	 жа	а рекорд-
ты к�рсеткішін к�рсетті. 
Автот�ратар крематорийлер 
ретінде пайдалану�а беріліп 
жатыр. Сонымен атар турис-
тік автобустар науастарды 
тасымалдайтын жедел ж�рдем 
к�ліктері ретінде олданылуда. 
°рине, �лемдегі жа�дайды біз 
жіті баылап отырамыз ж�не 
сараптай отыра �зімізге саба 
аламыз.

– Пандемия елімізді  
денсаулы� са�тау ж
йесіне 
к�п �згерістер �келді. Соны  
ішінде е  басты деген �андай 
жа алы�тарды атар еді із?

– здері	із білетіндей, 2020 
жыл коронавирус инфекциясы 
пандемиясына арсы іс-имыл 
аясында �тті. Денсаулы сатау 
саласында біратар шаралар 

атарылды: біріншіден, ин-
фекциялы аурулармен к�рес 
ж�ргізудегі санитарлы-эпи-
демиологиялы ызметті	 
ма	ыздылы�ы айындалып, 
б�л сала к�шейтілді, �з алдына 
дербес комитет ретінде айта 
�рылды. Екіншіден, елімізді	 
медициналы жо�ары оу 
орындарында санитарлы-
гигиена лы бейіндегі факуль-
теттер алпына келтірілді. 
Äшіншіден, коронавирус ин-
фекциясына арсы отанды 
�алымдар вакцина �зірлеп 
шы�арды. Т�ртіншіден, ме-
дицина ыз меткерлеріні	 
жалаысы к�терілді ж�не а-
лаларда уаытылы медици-
налы к�мек к�рсету �шін 16 
модульдік аурухана салынып, 
3 ж�палы аурулар ауруханасы 
айта жа	артылды, сондай-а 
63 амбулаториялы-емханалы 
�йым пайдалану�а берілді. Со-
нымен атар 64 оттегі стансасы 
пайдалану�а берілді, меди-
циналы �йымдарды	 ЖЖ 
аппараттарына деген ажет-
тілігі толы амтамасыз етілді. 
185 ауданды аурухана толы 
рентгендік диагностикалы 
�рыл�ылармен жабдыталды. 
2021 жылы «Биологиялы 
ауіпсіздік туралы» за	 абыл-
данды. Халыты	 денсаулы 
жа�дайын ба�алау, талдау 
ж�не болжау ж�йесін дамыту, 
атерлер мен т�уекелдерге 
ден ою б�лігінде 38 Н�А-�а 
т�зетулер енгізілді.

– Екпе туралы �ауесет �те 
к�п. Фейк а�параттармен 
�алай к
ресесіздер?

– Халы арасында вакци-
нацияны	 ма	ыздылы�ы ж�не 
жал�ан апараттарды терістеу 
туралы ауымды апарат-
ты т�сіндіру ж�мыстарын 
ж�ргізу жол�а ойылды. Ол 
�шін апаратты ресурстар-
ды	, оны	 ішінде �леуметтік 
желілер мен мессенджерлерді	 
б�кіл �леуеті ж�мылдырылып 
отыр. Вакцинацияны	 ма	ыз-
дылы�ына басымды беруге 
барлы телеарналар мен баспа 
басылымдар атсалысып, о	 
н�тижелерді к�рсетуге ой-пікір 

к�шбасшылары, сарапшылар 
ж�не медиа т�л�алар тартылып 
отыр, фейктерді жоа шы�ару 
ж�не олармен к�ресу �шін 
сенімді апараттар уаытылы 
жарияланып жатыр.

– �зі із �ай екпені та дар 
еді із? Неге?

– зім �ара�анды фарма-
цевтикалы кешенінде шы�а-
рыл�ан «Спутник V» екпесін 
салдырдым. Ол уаытта ел 
халы �шін тек осы вакцина 
олжетімді болды. Б�гінде 
б�л вакцинаны �лемні	 70-
ке жуы елінде пайдалану�а 
р�сат етілген. Екпе ал�аннан 
кейінгі жа�дайым �те жасы. 
Антиденелерді	 т�зілгенін 
білу �шін айта тексерістен 
�ттім, н�тижесі жаман емес, 
коронавирус инфекциясына 
арсы антиденелер жеткілікті 
м�лшерде алыптасанды�ын 
к�рсетті.

– Отанды� екпені  ар-
ты�шылы�тары туралы не 
айтасыз?

– �азастанды вакцина-
ны	 �ш артышылы�ы бар. 
Біріншіден, �алымдар екпе 
жасау �шін со	�ы 60 жыл ішінде 
зерттелген �рі ауіпсіз компо-
ненттерді олданды. Жал�ыз 
жа	алы�ы – �лі вирус, я�ни 
инактивацияланып, кейін 
зертханада �сірілген вирус 
осылды. Екінші ерекшелігі – 
екпе адъюванта салын�ан. Б�л 
дегеніміз – сырты алюминий 
т�збен аптал�ан деген с�з. 
Ол ешандай аллергиялы 
реакция бермейді. Сондай-а 
тасымалдауда да иынды жо. 
Мысалы, ресейлік вакцинаны 
сатау ж�не жеткізу �шін тем-
пература -30 градустан кем 
болмауы тиіс. Ал бізді	 вакцина 
арапайым то	азытышта 
2-8 градуста сатала береді. 
Екпені жеткізу �шін к�рделі 
ондыр�ылар олданылмайды. 
Клиникалы зерттеулерді	 
н�тижесінде QazVac вакцина-
сыны	 бірінші компонентін 
ал�андарда вирусты бейтарап-
тандыратын антиденелерді	 
пайда болатыны аныталды. 
Екінші рет екпе салын�ан со	 
оны	 де	гейі т�раты т�рде 
�сетіні д�лелденді. Алдын ала 
м�ліметтер бойынша оны	 
тиімділігі 90 пайыздан жо�ары.

С�хбаттас�ан 
Райхан РАХМЕТОВА

Биыл жыл ба-
сынан бері ар-
найы жұмысшы 
топ 85118 рейд 
жүргізіп,  
нысанды тек-
серді. әти-
жесінде 15170
нысанда каран-
тин талаптары 
бұзылғандығы 
анықталды. Бір 
емес, бірнеше 
рет талаптарды 
бұзған 73 ны-
санның қызметі 
уақытша тоқта-
тылды. Жеке 
тұлғалар көбіне 
қоғамдық орын-
дарда бетперде 
кимегені үшін 
жауапкершілік-
ке тартылған

т�рі �уежайда �з уаытын 
ба�алайтын жолаушылар�а 
арнал�ан. 

– �олында тек ана ол 
ж�гі бар жолаушылар тіркеу, 
тексеруде уаытын жо�алт-
ысы келмесе тиісті аысын 
т�леп, «Fast track» ызметін 
пайдалана алады. 

 «Fast track» ызметі ар-
ылы жолаушылар неб�рі 
3-5 минут ішінде тіркеу, тек-
серуден �теді. °зірше «Fast 
track», «Fly Arystan» ж�не 
«Qazaq Air» �уе компания-
ларыны	 т�тынушылары 
�шін �ана олжетімді. Алда�ы 
уаытта �зге компанияларды 
та	да�ан жолаушылар да 
жылдам тіркеу, тексеру ыз-
метін пайдаланатын болады. 
�ызмет ба�асы ересектер �шін 
4 мы	 те	ге болса, 12 жаса 
толма�ан балалар�а 2 мы	 
те	гені �райды. М�мкінді-
гі шектеу лі жолаушылар�а 
«Fast track» ызметі тегін 
к�рсетіледі, – деді Н�рс�лтан 
Назарбаев халыаралы �уе-
жайыны	 басарма т�ра�асы 
Ñабит Т�жім�ратов.

М�нан со	 елорда �уежа-
йыны	 2035 жыл�а дейінгі 
даму т�жырымдамасы та-
ныстырылды. °уежайды	 
атарушы директоры Д�улет 
Хамзинні	 айтуынша, б�л 
т�жырымдаманы	 �уежайды 

ӘУЕЖАЙДЫҢ ӘЛЕУЕТІ АРТАДЫ
Нұрсұлтан Назар-
баев халықаралық 
әуежайы бұқаралық 
ақпарат құралда-
рының өкілдеріне 
арнап баспасөз ту-
рын ұйымдастырды. 
Биыл  жылдық 
мерейтойын атап 
өтетін әуежай-
дың жұмысында 
жаңашылдық көп. 

Ш
КҮЗЕКБАЕВ

.

Со	�ы 10 к�ннен бері 
м�нда коронавирусты ин-
фекцияны	 таралуын шектеу 
масатында жолаушылар мен 
оларды шы�арып салушы-
ларды терминал �имаратына 
�ткізу Ashyq мобильді о-
сымшасы арылы ж�ргізіле 
бастады. °уежай�а келушілер 
осымша арылы �з статусын 
растауы керек. Ал �ялы теле-
фонына Ashyq осымшасы 

орнатылма�андар �уежай 
ызметкеріне жеке ку�лі-
гіндегі жеке с�йкестендіру 
н�мірі туралы м�ліметті беріп, 
статусын анытайды. Коро-
навирусты инфекцияны	 
таралуын шектеу масатында 
«сары» ж�не «ызыл» статуса 
жататындар�а �уежай �има-
ратына ж�не �шаа кіруге 
тыйым салынады. С�йкесінше 
�уе компаниялары «ызыл-
дар�а» билетті	 ашасын 
кері айтарып береді. Ал 
«сарылар�а» статусын айта 
жа	�ыртан со	 �зі ала�ан 
кез келген к�ні олында�ы 
билетімен �шу�а м�мкіндік 
беріледі.

Мобильдік осымшадан 
техникалы аау шы�ып, 
�уежай келушілеріні	 статусы 
д�рыс аныталма�ан жа�дайда 
олар �имарат ішінде арнайы 
белгіленген орында денсаулы 
сатау саласы мамандары-
ны	 к�мегіне ж�гіне алады. 
Медицина ызметкерлеріні	 
о	 орытындысын ал�ан 
жолаушылар мен шы�арып 
салушылар�а �уежай ішін-
де емін-еркін ж�ріп-т�ру�а 
шектеу ойылмайды. 

Баспас�з туры барысында 
БА� �кілдері �уежайда�ы «Fast 
track» деп аталатын жа	а ыз-
метті	 т�саукесер р�сіміне 
де атысты. �ызметті	 б�л 

Т�уелсіз Мемлекеттер Достас-
ты�ы ж�не Орталы Азия 
елдері арасында жолаушылар 
ж�не ж�к тасымалында�ы 
жетекші �уе хабына айналды-
ру�а ба�ыттал�анын айтады. 

– °лемдік пандемия �зге 
салалар секілді �уе тасыма-
лына да �лкен соы болды. 
Жолаушылар саны алды	�ы 
жылдармен салыстыр�анда 
60-70 пайыз�а дейін азайды. 
Со�ан арамастан біз уаыт-
ша иындытарды е	серіп, 
дамуды	 к�пжылды т�жы-
рымдамасын жасады. М�нда 
барлы ба�ытта�ы рейстерді 
к�бейту арылы жолаушылар 
санын арттыру�а басымды 
берілген. �азірді	 �зінде 
�уежайда 18 ішкі ж�не 38 
халыаралы �уе рейсі бар. 
Сонымен бірге �уе ж�к та-
сымалыны	 к�лемін �л�ай-
ту да басты назарымызда. 
Т�жырымдама ше	берінде 
мультимодульді ж�к тасы-
малы ж�не e-commerce ыз-
мет к�рсету орталытарын, 
еркін сауда айма�ын �ру 
жоспарлануда. Сала�а ажетті 
білікті мамандар даярлайтын 
оу орталы�ыны	 ж�мысын 
жетілдіру арылы �уекомпа-
ниялар мен жолаушылар�а 
ызмет к�рсетуді	 сапасын 
арттырамыз, – деді Д�улет 
Хамзин. 

М�селен, жергілікті т�р�ын-
дар за	сыз сауда ж�ргізілетін 
«Шапа�ат» коммуналды ба-
зарыны	 жанында ша�ын 
г�лзар немесе саяба салу 
туралы �тініштерін білдірді.

– Базарды	 жанында т�рып 
жатаныма 7 жыл болды. Осы 
ауданны	 т�р�ыны �рі бала 
т�рбиелеп отыр�ан ана ретінде 
аулада болып жатан бейбере-
кетсіздікке атты ала	даймын. 
Осы�ан байланысты �кімдікке 
ж�гіндік. °рине, жа�дайды	 
жасы жа�ына арай �згер-
генін алаймын, – дейді аудан 
т�р�ыны Зарина Исказина.

«ЖАБАЙЫ» БАЗАР ОРНЫНА  
ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІК

Елордада бос аумақтар-
ды, қоғамдық кеңістік-
терді абаттандыру 
бойынша ауқымды 
жұмыстар жүргізіліп 
жатыр. Нәтижесінде 
қала тұрғындарына 
жайлы әрі қолайы орта 
қалыптасып, аталған 
нысандардың кес кін-
келбетіне ерекше на-
зар аударылады. Бұл 
бағытта заңсыз сауда 
орындарымен күрес 
те қарқын алды.

Полиция департаменті 
де атал�ан сауда орныны	 
ызметі тиісті за	 талапта-
рына сай келмейтінін м�лім 
етті. з тарапынан полиция 
ызметкерлері саудагерлерге 
т�сіндіру ж�мыстарын ж�р-
гізеді. Саудагерлер бірнеше 
м�рте за	 талаптарын к�з-
ге ілмей айыпп�л араласа 
да, айылын жияр емес. Олар 
�кімдік �кілдерімен кездесуде 
�з м�селелерін с�з етіп, сау-
даны �зге орын�а к�шіруге 
дайын екендіктерін білдірді.

– Е	 алдымен б�л базар-
ды	 ж�мысы к�сіпкерлік, жер 

пайдалану саласында�ы за	 
талаптарына айшы. Сауда 
орындарында ешандай са-
нитарлы, ауіпсіздік ереже-
лері саталмайды. Сарыара 
ауданы �кімдігіні	 атына осы 
ала	да орналасан �йлерді	 
т�р�ындарынан «жабайы» 
базарды	 орнынан т�ра 
айма�ы бар аллея ашу тура-
лы �тініштер к�птеп т�суде. 
�азіргі уаытта Урбанистика 
орталы�ымен бірлесіп ала	ны	 
жобалы эскизі арастырылып 
жатыр. Сондай-а ауданды 
�кімдікті	 ызметкерлері 
саудагерлермен кездесіп, 
абылдаулар �йымдастыр-
ды. °райсысыны	 м�селе-
сін жеке-жеке арастырып, 
�ыты ж�не �леуметтік 
м�селелер бойынша ке	естер 
бердік. М�селені	 шешімі 
ретінде саудагерлерге за	ды 
т�рде ж�мыс істеуге баса 
сауда орындарын �сынып 
отырмыз, – деді Сарыара 
ауданы �кіміні	 орынбасары 
Абдрахман Дауленбаев.

Саудагерлерге орындар 
«Джафар» сауда �йіні	 жа-
нынан ж�не Ш.�осшы��л�лы, 
14 мекенжайынан берілді. 
�азіргі уаытта саудагерлерді	 
басым б�лігі �сыныл�ан орын-
дарда ж�мысын жал�астыру�а 
ниетті екендіктерін жеткізді.

НЕМЕСЕ ПАНДЕМИЯНЫҢ ЖАУЫ – ФЕЙК
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ХАЛЫ�ТЫ� �ЛЕУМЕТТІК ЖА�ЫНАН �ЛСІЗ ТОПТАРЫНЫ� ТІЗІМІ
(Жал�асы. Басы газетті� №58 (4182) 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

1428 КОЙЛЫБАЕВ АМАНЖОЛ ЖАНГУРБА-
ЕВИЧ

14.05.2009 Оралмандар

1429 ДЖАНАДИ-
ЛОВА

АЛТЫНАЙ САБЫРЖА-
НОВНА

14.05.2009 Толы� емес отбасылар

1430 ИШИГОВА САУЛЕ ТЛЕУБЕРГЕ-
НОВНА

15.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1431 МУКАНОВА БАДИША АБДРАХМА-
НОВНА

15.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1432 ШИРИКБАЕВА НАЗИРА АМАНБА-
ЕВНА

15.05.2009 Толы� емес отбасылар

1433 АККОЖИНА ЖАНАРА АМИР-
ЖАНКЫЗЫ

15.05.2009 Толы� емес отбасылар

1434 АЗИРБАЕВА ГУЛЬМИРА АНУАРОВНА 18.05.2009 Толы� емес отбасылар
1435 ОПОЛИНСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВ-

НА
18.05.2009 Толы� емес отбасылар

1436 БАЙХАРА АЙНАГУЛ 18.05.2009 Толы� емес отбасылар
1437 АМРИНА АЙГУЛЬ БАХЫТОВНА 18.05.2009 Толы� емес отбасылар
1438 КАЮПОВА ЭЛЬВИРА АЛИХАНОВ-

НА
18.05.2009 Толы� емес отбасылар

1439 КАЛЫКОВА САИДА ТУРАРБЕКОВ-
НА

18.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1440 ЕРЕКЕЕВ ЖУМАБЕК ШАДЫБЕКО-
ВИЧ

18.05.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1441 ЖАНСЕИТОВ ДАУЛЕТ КЕНЖЕБЕКО-
ВИЧ

18.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1442 ИДИЯТУЛЛИН РУСТАМ ВИТАЛЬЕВИЧ 19.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1443 РАМАЗАНОВА РАЙГУЛЬ ЖЕНИСОВНА 19.05.2009 Толы� емес отбасылар
1444 АХМЕТОВА ТОКЖАН АПЕТАЕВНА 19.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1445 САБЫРЖА-

НОВА
ЗАРИНА ЖАЛИЛЬЕВ-

НА
19.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1446 ЖАКИШЕВ ШАЙМУРАТ САКЕНОВИЧ 19.05.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1447 ГЕРГЕЛЬ ЮРИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

19.05.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1448 КАШКЕНОВА КАМЕШ ИБРАИЕВНА 19.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1449 ГУДОВСКАЯ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА 20.05.2009 Толы� емес отбасылар
1450 ТОКПАНОВА КАДИША КЫДЫРБА-

ЕВНА
20.05.2009 Толы� емес отбасылар

1451 ЦАЙ ИНГА ВИКТОРОВ-
НА

20.05.2009 Толы� емес отбасылар

1452 ШАЙМЕРДЕ-
НОВА

КУЛЬПАШ САПАРОВНА 20.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1453 ОСПАНОВА БИКЕН АТЖАНОВНА 20.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1454 АБДЫКАЛИ-
КОВ

БЕКЗАТ ОМИРЖАНО-
ВИЧ

20.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1455 ШАЙКЕНОВА САРА КОЖЕКОВНА 21.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1456 АХМЕТОВА БА¦ЫТ 21.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1457 ГАББАСОВА МАЙРА АХТАЕВНА 21.05.2009 Толы� емес отбасылар
1458 КАРЫБАЕВА КАБИБА КАБЖАНОВ-

НА
21.05.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1459 ТЕМІРБОЛАТ АБДУЛЛА 21.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1460 КУТУМБЕ-

ТОВА
РАУШАН КЕНЖЕБУЛА-

ТОВНА
22.05.2009 Толы� емес отбасылар

1461 БАКИШЕВ МУХАМЕТ-
КАЛИ

25.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1462 БАЙГУЗИ-
НОВА

ЭЛЬМИРА БЕКМУХАМЕ-
ТОВНА

25.05.2009 Толы� емес отбасылар

1463 РАКИШЕВА САЛТАНАТ СЕРИКБЕ-
КОВНА

25.05.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1464 ТИГУМБАЕВА КАРАЛАЙ АМАНТА-
ЕВНА

25.05.2009 Толы� емес отбасылар

1465 БОГАЕВСКАЯ АСЕМ БОЛАТОВНА 25.05.2009 Толы� емес отбасылар
1466 КОЖАБЕКОВА ЖАННА НЫКАНОВНА 26.05.2009 Толы� емес отбасылар
1467 ВАСИЛЬЕВ АЛЕК-

САНДР
ПАВЛОВИЧ 26.05.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 

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

1468 ПОМИРКОВА-
НАЯ

ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

26.05.2009 Толы� емес отбасылар

1469 ОБРЕЖА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 26.05.2009 Толы� емес отбасылар
1470 ИСУПОВА РАХАТ АШИМОВНА 26.05.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1471 РАЙМКУЛОВА ЖАЙСАН-
КУЛ

НУРЖАПА-
РОВНА

27.05.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1472 ТАЛГАНБАЕВА ГУЛЬДЕН ЕСЕНГЕЛЬ-
ДИНОВНА

27.05.2009 Толы� емес отбасылар

1473 ЖЕКСЕМБЕ-
КОВА

РЫСТЫ 27.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1474 СУЛТАНОВ САЛИМ-
ЖАН

ЕСЛАМОВИЧ 27.05.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1475 КАИРБЕКОВА КАИРГЕЛЬ-
ДЫ

28.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1476 ИБРАЕВА НАЗИПА ТАСТЭМЕ-
РОВНА

28.05.2009 Толы� емес отбасылар

1477 НОСЕРБАЕВ МУСЛИМ МУХАМЕДРА-
ХИМОВИЧ

28.05.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1478 ТУСУПБЕКОВА ТИШКЕН 28.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1479 ДЖОЛШИБЕ-
КОВА

КАЛАМ-
КУЛЬ

28.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1480 БЕЙСЕНБАЕВА ГУЛЬЖАН ШАЛКАРБА-
ЕВНА

29.05.2009 Толы� емес отбасылар

1481 РАИМКАНОВА БАХЫТЖА-
МАЛ

НУГУМАНОВ-
НА

29.05.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¯тенше жа�дайлар 
салдарынан т°р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1482 САМАМБАЕВА КОРКЕМ АБУОВНА 29.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1483 ЖУМАБАЕВА АЙНАШ КУАНЫШБЕ-
КОВНА

29.05.2009 Толы� емес отбасылар

1484 ПЕРЕДИРИЙ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВ-
НА

29.05.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1485 АХМЕТОВ АБДЫКА-
ДЫР

АБДРАХМА-
НОВИЧ

29.05.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1486 КОНКАБАЕВА АЙСЫЛУ ОМАРОВНА 01.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1487 ГИЛЯЗОВА ГУЛЬНАРА ЖЕТПИСБА-

ЕВНА
01.06.2009 Толы� емес отбасылар

1488 ЕВДОКИМОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВ-
НА

01.06.2009 Толы� емес отбасылар

1489 ЖАМИНОВА ЖАНАГУЛЬ ЖЕТПИСОВ-
НА

01.06.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1490 АМАНЖО-
ЛОВА

АЙМАН ТОКТАРОВНА 01.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1491 ХАРИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 02.06.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1492 ЯСЕВИЧ МАРИЯ НИКОЛА-
ЕВНА

03.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1493 МАЙЖОЛОВ АСКАР КАЙРАТОВИЧ 03.06.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1494 ИБРАЕВ БЕРИК АКАНОВИЧ 03.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1495 ТРУХАЧЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 03.06.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 

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

1496 АНГАЛОВА АЙГУЛЬ МУКАШЕВНА 03.06.2009 Толы� емес отбасылар
1497 МАКАЕВ ЕРЕЖЕП АРКЕНОВИЧ 03.06.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1498 ЖАНАБИЛОВА ШЫНАР АМАНГЕЛЬ-
ДИНОВНА

04.06.2009 Толы� емес отбасылар

1499 АМРЕНОВА ЭЛЬМИРА КУМАРОВНА 04.06.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¯тенше жа�дайлар 
салдарынан т°р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1500 ЖАПБАСБА-
ЕВА

КАТШЕКЕН 04.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1501 ДИМКЕЕВА АЛЬФИЯ РИФКАТОВ-
НА

05.06.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1502 КАЙРАШЕВ ОРАЗАЛЫ 05.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1503 АСКАРОВА НУРГУЛЬ УТАРОВНА 05.06.2009 Толы� емес отбасылар
1504 КУЛЬБАЕВА АНАРА ТУРУБАЕВНА 05.06.2009 Толы� емес отбасылар
1505 АХМЕТОВА УМИТАЙ 05.06.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1506 ХАБИБУЛИНА ХАНИЯ ЗАГИБУЛ-
ЛОВНА

05.06.2009 Мемлекеттiк немесе �о�ам-
ды� мiндеттерiн, �скери 
�ызметiн орындау кезiнде, 
адам ¯мiрiн �°т�ару кезiнде, 
�°�ы� т�ртiбiн �ор�ау кезiнде 
�аза тап�ан (�айтыс бол�ан) 
адамны� отбасылары

1507 ТУЛЕГЕНОВА ЖАДРА НУРБАЕВНА 08.06.2009 Толы� емес отбасылар
1508 АМАНБАЕВ ШЫРАКБЕК БЕРЛИБЕКО-

ВИЧ
08.06.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 

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

1509 СУСЛОВА АННА НИКОЛА-
ЕВНА

08.06.2009 Толы� емес отбасылар

1510 КОЛОБАЕВА ШОЛПАН КАБДРАХИ-
ЕВНА

08.06.2009 Толы� емес отбасылар

1511 АДРИШЕВ БАУЫРЖАН ХАМЕТОВИЧ 08.06.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¯тенше жа�дайлар 
салдарынан т°р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1512 КУЛЬДЕЙБАЕВ МУРАТ ЕРМУРАТО-
ВИЧ

08.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1513 КЛИШИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА 08.06.2009 Толы� емес отбасылар
1514 НУРПЕИСОВА АЙНУРА ТУЛЕУОВНА 09.06.2009 Толы� емес отбасылар
1515 НУРИЕВА МАРАЛ 09.06.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1516 БАРХАТОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВ-
НА

09.06.2009 Толы� емес отбасылар

1517 ТРЕФИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛА-
ЕВНА

09.06.2009 Толы� емес отбасылар

1518 ДОЛОНОВА ГУЛНУРА ЖЕНИШБЕ-
КОВНА

09.06.2009 Толы� емес отбасылар

1519 МЕЙРАМОВА ВЕНЕРА КАЙРАТОВНА 09.06.2009 Толы� емес отбасылар
1520 МАМЕДНАЗА-

РОВ
ИШАНБЕР-
ДЫ

09.06.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1521 КУСАИНОВА ГАЛИНА САМАТОВНА 09.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1522 СМАГУЛОВА АЛТЫНАЙ 09.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1523 АЙТПАЕВА САУЛЕ ТУЛЕГЕНОВ-
НА

10.06.2009 Толы� емес отбасылар

1524 БЕЛЬГИБАЕВА АЙНУРА ВОВОВНА 10.06.2009 Толы� емес отбасылар
1525 АМАНОВА ДИНАРА ЮРЬЕВНА 10.06.2009 Оралмандар
1526 ХАЙХАН НИНА АЛЕКСЕЕВНА 10.06.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1527 АХМЕТЖА-
НОВ

АРДАК КАРИМОВИЧ 10.06.2009 ¦аза�стан Республикасыны� 
²кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды� ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

1528 БЕКЕНОВ ГАЛИМ-
ЖАН

КАЛКЕНО-
ВИЧ

10.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1529 БЕКМАГАМБЕ-
ТОВА

ЗАЙКЕН 10.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1530 АХМЕТОВА МУСЛИМА 10.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1531 УСЕНОВА КУЛЬЗЕЙ-
НЕП

11.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1532 АБАТОВА ДИНАРА ЕСЕНГЕЛЬ-
ДИНОВНА

11.06.2009 Толы� емес отбасылар

1533 ЕСМАГАМБЕ-
ТОВА

ЖАМАЛ 11.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1534 ЛЮТЕНКО ВЕРОНИКА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

11.06.2009 Толы� емес отбасылар

1535 ТАШИМОВА ГУЛЬНАР ХАМИТОВНА 11.06.2009 Толы� емес отбасылар
1536 РАМАЗАНОВ ДАУРЕН МЕЙРАМО-

ВИЧ
11.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1537 ¦ИССА З²БАЙРА К³ШІМ¦ЫЗЫ 11.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1538 НУРПИСОВА ГАУХАР НАУАНОВНА 12.06.2009 Оралмандар
1539 ТУРГУМБАЕВА САБИРА АЛЬМУКА-

НОВНА
12.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1540 САТЕМИРОВ СЕРИК ХАМИТОВИЧ 12.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1541 КЕМЕЛОВА САНИЯ ЮСУПОВНА 12.06.2009 Толы� емес отбасылар
1542 ЗАСУЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 12.06.2009 Толы� емес отбасылар
1543 НАКИПОВА ДИНАРА КАЙРБЕКОВ-

НА
12.06.2009 Толы� емес отбасылар

1544 МУСАЕВА АКЖОЛТАЙ 12.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1545 БАЛТАБЕКОВА ГУЛНАР КУДАШЕВНА 12.06.2009 Толы� емес отбасылар
1546 СУИНДЫКОВ КАДЫРБЕК 12.06.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1547 БЕКЖИГИ-
ТОВА

АКМАРАЛ КАБДРАШЕВ-
НА

15.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1548 КАПЕНОВА МАРИЯ 15.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1549 МАМАНОВА ЗАРИНА АМАНТА-
ЕВНА

15.06.2009 Толы� емес отбасылар

1550 СПАНДИЯРОВ ЖУМАГА-
ЛИ

15.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1551 ОРАЗАКОВА ГУЛЬБАР-
ШЫН

ЕРГАЛИЕВНА 15.06.2009 Толы� емес отбасылар

1552 НЕПЛОХОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 16.06.2009 Толы� емес отбасылар
1553 САГАЛБАЕВ ЕРКИН КАЗКЕНО-

ВИЧ
16.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1554 КУЯТИНОВА ШЫНАР АЗАМАТОВ-
НА

17.06.2009 Толы� емес отбасылар

1555 АБДЫРАХИ-
МОВА

САУЛЕ ШЕРИКОВНА 17.06.2009 Толы� емес отбасылар

1556 АРЫСТАНОВА АЖАР САБИТОВНА 17.06.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1557 ИБРАЕВА ЖАЗИРА ТУЛЮБЕКОВ-
НА

17.06.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1558 БАЙДЮСЕ-
НОВА

АЙГУЛЬ СЕКСЕНОВ-
НА

18.06.2009 Толы� емес отбасылар

1559 САРГЕЛОВА АЙША 18.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1560 БАЙТЕМИ-
РОВА

НУРСАУЛЕ САРКЕНОВ-
НА

18.06.2009 Толы� емес отбасылар

1561 ЖУМАДИ-
ЛОВА

РЫСЖАН АЯГАНОВНА 18.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1562 ДЖАУИНШИ-
НОВА

МАРЬЯ ДЖУНУСБЕ-
КОВНА

18.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1563 ТАИПОВА АСЕМГУЛЬ ГАБДУЛЛА-
ЕВНА

18.06.2009 Толы� емес отбасылар

1564 БИЖАНОВА МАРИНА КУРМАНОВ-
НА

18.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1565 ТАРАСОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА

19.06.2009 Толы� емес отбасылар

1566 ОРУДЖОВА ЭЛИВИЙЯ МУЗАФФА-
РОВНА

19.06.2009 Толы� емес отбасылар

1567 ИСКЕНДЕ-
РОВА

УЛЬВИЯ ЧИНГИЗ-КЫ-
ЗЫ

19.06.2009 Толы� емес отбасылар

1568 САКУЛОВА МАЙРАШ 19.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1569 АХМЕТЖА-
НОВ

ЕРЖАН ЖЕЛИБАЕ-
ВИЧ

22.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1570 МЕДЕТОВА КУЛЯШ АЖИБАЕВНА 23.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1571 ОРАЗБАЙ С³НТАЙ 23.06.2009 Оралмандар
1572 АУБАКИРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВ-

НА
23.06.2009 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1573 СТАРИКОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 24.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1574 ДОСБАЕВА АЙГУЛЬ ОМИРЖА-

НОВНА
24.06.2009 Толы� емес отбасылар

1575 САЛИНА АЙНАГУЛЬ МУРАТОВНА 24.06.2009 Толы� емес отбасылар
1576 АКАТОВА БАГИТЖАН 26.06.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1577 ИЗМАЙЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 26.06.2009 Толы� емес отбасылар
1578 ТЕРЛИКБАЕВ МАРАТ САЙЛАУБЕ-

КОВИЧ
26.06.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 

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

1579 ДУАНБЕКОВА МЕИРХАН 26.06.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1580 АБИШЕВА АДЕМИ ИЗБАСАРОВ-
НА

29.06.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1581 ТАЖИКЕЕВА ГУЛЬБА-
ШИРА

ЕЛЬТАЕВНА 29.06.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1582 АБДУАХИ-
ТОВА

ДИАНА СЕРГАЛИ-
ЕВНА

29.06.2009 Толы� емес отбасылар

1583 АХМЕТОВ САГЫНДЫК КАУЛЕШО-
ВИЧ

29.06.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1584 ХАЛТАЕВА КАНЗАДА 29.06.2009 Оралмандар
1585 САРСЕНОВА ГУЛСЫМ БАЗАРБА-

ЕВНА
29.06.2009 Толы� емес отбасылар

1586 НЕДЕЛЬСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

30.06.2009 Толы� емес отбасылар

1587 МОГИЛА АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 01.07.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1588 КАЛЫБАЕВА Л³ИЛ³ СА´ЫМ-
БЕК¦ЫЗЫ

01.07.2009 Толы� емес отбасылар

1589 НУГЕРБЕКОВА АЛТЫН-
ШАШ

01.07.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1590 ПШЕНБАЕВА ГУЛЬМИРА АЯШЕВНА 01.07.2009 Толы� емес отбасылар
1591 БИБАЕВА АИТКАН 01.07.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1592 КРИВОШЕЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВ-
НА

02.07.2009 Толы� емес отбасылар

1593 КОЖАХМЕТОВ КАНАТ ЕРБОЛАТО-
ВИЧ

02.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1594 МОРЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛА-
ЕВНА

02.07.2009 Толы� емес отбасылар

1595 БАЯЛИЕВА ЛЯЙЛЯ ЕРМЕКОВНА 02.07.2009 Толы� емес отбасылар
1596 НУРМУХАМЕ-

ДОВА
УРЛАН 02.07.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1597 УЗАКОВА МЕРУЕРТ МУХТАРОВ-
НА

03.07.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1598 ХУСАЙНОВА ТУГАНАЙ ИШАНОВНА 03.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1599 САРЫМСА-

КОВА
ГУЛЬМИРА ГАБДРАХМА-

НОВНА
03.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1600 ОЛТУ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ

05.07.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1601 АУШАКИ-
МОВА

БИБИГУЛ САГИМБА-
ЕВНА

07.07.2009 Толы� емес отбасылар

1602 ПОГУНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВ-
НА

07.07.2009 Толы� емес отбасылар

1603 ЗИМИНА ВАЛЕНТИ-
НА

ВАЛЕРЬЕВНА 07.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1604 НУРМАГАНБЕ-
ТОВА

БАХЫТЖА-
МАЛ

КАЙРОЛЛОВ-
НА

07.07.2009 Толы� емес отбасылар

1605 ВОРОНКО ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВ-
НА

08.07.2009 Толы� емес отбасылар

1606 МУСАИЛОВ АЛИМЖАН 08.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1607 АЛПЫСПАЕВА АЙГУЛЬ КАЖБУЛА-

ТОВНА
09.07.2009 Толы� емес отбасылар

1608 ЖУНУСОВ КАЗБЕК МЕЙРАМУЛЫ 09.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1609 ДАНИСБЕ-

КОВА
КУЛЯИМ БЕКЕНОВНА 10.07.2009 Толы� емес отбасылар

1610 ТОЙМБЕКОВА АЙГУЛЬ КАМИТОВНА 10.07.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1611 БАЙБАКОВА САБИНА ЖАБАЕВНА 10.07.2009 Толы� емес отбасылар
1612 КАЛИКОВА КУЛЬБА-

РАМ
АХМЕДОВНА 10.07.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1613 БАКАШЕВА АСЫЛ УМУТКУЛОВ-
НА

10.07.2009 Толы� емес отбасылар

1614 БАЛТАБЕКОВ ДУЛАТ БАУРЖАНО-
ВИЧ

13.07.2009 Толы� емес отбасылар

1615 МУЛЛАШЕВ НАИЛЬ АДИЛОВИЧ 13.07.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1616 БЕКЕНОВА КУРМАН-
КУЛ

АЛТАЕВНА 14.07.2009 Толы� емес отбасылар

1617 СЕРИКПАЕВА АЛМАГУЛЬ МИРАМОВНА 14.07.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1618 ЕРЕЖЕПОВА САЛТАНАТ АБАЕВНА 15.07.2009 Толы� емес отбасылар
1619 КАСАБЕКОВА ЗУЛЬФИЯ КЕМПИРБЕК-

КЫЗЫ
15.07.2009 Толы� емес отбасылар

1620 БУДАНОВА РУЗИЛЯ ФАЗЕЛЬЗЯ-
НОВНА

15.07.2009 Толы� емес отбасылар

1621 НУРГАЛИЕВА АЛИМА ЖАНИБЕ-
КОВНА

16.07.2009 Толы� емес отбасылар

1622 БАЙМУЛДИНА ФАРИДА КАЖЕНОВНА 16.07.2009 Толы� емес отбасылар
1623 ЖУНИСОВА КУЛЗЕЙ-

НЕП
АШИРБА-
ЕВНА

16.07.2009 Толы� емес отбасылар

1624 АСКАРОВА НУРГУЛЬ МАГАУИЯ-
ЕВНА

16.07.2009 Толы� емес отбасылар

1625 КОЖАХМЕ-
ТОВА

БЕРЕН СУЛТАНОВ-
НА

16.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1626 ХОЛГАНАТ АЙНАГУЛ 16.07.2009 Толы� емес отбасылар
1627 АДИСБЕКОВА ДИНАРА СЕРИКОВНА 17.07.2009 Толы� емес отбасылар
1628 РАИСОВ ОРАЖАЙ ЖАНАБЕРГЕ-

НОВИЧ
17.07.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1629 ИНИПАЕВА ВЕНЕРА АРКИНОВНА 17.07.2009 Толы� емес отбасылар
1630 ВИХОРЕВА ЗАРИНА СЕРИКОВНА 17.07.2009 Толы� емес отбасылар
1631 ИСМАГУЛОВА САРА ИРТАЕВНА 20.07.2009 Толы� емес отбасылар
1632 АХЕЛОВА ШОЛПАН ЛЕСБЕКОВНА 20.07.2009 Толы� емес отбасылар
1633 ЛУКИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 20.07.2009 Толы� емес отбасылар
1634 ДЖАМУХА-

НОВА
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 21.07.2009 Толы� емес отбасылар

1635 КЕНЕНБАЕВА БАЯН САГЫНДЫ-
КОВНА

21.07.2009 Толы� емес отбасылар

1636 СМАГУЛОВ КОРГАН КУСАИНО-
ВИЧ

21.07.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1637 ТАУБАЛДИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 22.07.2009 Толы� емес отбасылар
1638 ЖОЛДЫБАЕВА САЛТАНАТ ШАРИПУЛ-

ЛОВНА
22.07.2009 Толы� емес отбасылар

1639 ЛУНЁВА НАТАЛЬЯ ВЕНИАМИ-
НОВНА

22.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1640 ВИСНЕР ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 22.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1641 ДОСЖАНОВА ГУЛЬНАР ДЖАРАСБА-

ЕВНА
23.07.2009 Толы� емес отбасылар

1642 ЖУМАНИЯ-
ЗОВА

ГУЛЬМИРА ДАСТАНОВ-
НА

23.07.2009 Толы� емес отбасылар

1643 АЗДЕНБАЕВ ЖУМАГУЛ ТОЛЕУОВИЧ 23.07.2009 Же�ілдіктер бойынша ¤лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1644 ХОРКИН АЛЕК-
САНДР

ВАЛЕРЬЕВИЧ 23.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1645 АМИРОВА БАКЫТ ЖАНБЫРБА-
ЕВНА

23.07.2009 Толы� емес отбасылар

1646 БОГЕНБАЕВА АКМАР-
ЖАН

БЕЙСЕНОВ-
НА

24.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1647 НУСУПБЕ-
КОВА

АЛИЯ АКЫНБЕКОВ-
НА

24.07.2009 Толы� емес отбасылар

1648 АРЫСТАНОВА ГУЛХАНЫС МЕКЕНБА-
ЕВНА

24.07.2009 Толы� емес отбасылар

1649 СУЛТАНОВА АНАР ЕРДЕМБА-
ЕВНА

24.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1650 КАБДУЛЛИНА МАХАББАТ АСКАРОВНА 24.07.2009 Толы� емес отбасылар
1651 АЯПБЕРГЕ-

НОВА
СВЕТЛАНА ЕСЛЯМОВНА 24.07.2009 Толы� емес отбасылар

1652 КУЛЬМАНОВА АНАР ОМАРБЕКОВ-
НА

27.07.2009 Толы� емес отбасылар

1653 СМАИЛОВА ГАЛИЯ МАРАТОВНА 27.07.2009 Толы� емес отбасылар
1654 ДЖУМАГУ-

ЛОВА
АЙГУЛЬ ВАЛИХАНОВ-

НА
28.07.2009 Толы� емес отбасылар

1655 СМАГУЛОВА ГАУХАР МАРАТОВНА 28.07.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1656 НАЙКАНБА-

ЕВА
АЛТЫН-
ШАШ

28.07.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1657 ДЕН ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 29.07.2009 Толы� емес отбасылар
1658 ДЮЙСЕМБА-

ЕВА
БАТИМА ЗЕЙНЕЛОВ-

НА
29.07.2009 Толы� емес отбасылар

1659 АМАНТАЕВА АЙНАГУЛЬ 29.07.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1660 ТУРЫСБЕКОВ ДАУЛЕТ БИСАМЕТО-
ВИЧ

02.08.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1661 БЕРДИБЕКОВА ЗАХИРА АШИРОВНА 04.08.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1662 ТУНГУШБА-
ЕВА

АЖАР 04.08.2009 Толы� емес отбасылар

1663 АРЫСТАНОВА ДАНА КАИРЖА-
НОВНА

05.08.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1664 НУРАЛИНА ЖАННА ОМУРЗАКОВ-
НА

05.08.2009 ¦аза�стан Республикасыны� 
²кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды� ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

1665 МУНАЙТПА-
СОВА

АНАР САПАРОВНА 06.08.2009 Толы� емес отбасылар

1666 СЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ НИКОЛА-
ЕВНА

06.08.2009 Толы� емес отбасылар
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1667 ФЁДОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВ-
НА

06.08.2009 Толы� емес отбасылар

1668 СЕЙДАГАЛА-
МОВА

ГУЛЬНАР ОРЫНБА-
ЕВНА

07.08.2009 Толы� емес отбасылар

1669 АБДРАШИ-
ТОВА

ДАНА САЙЛЮБЕ-
КОВНА

10.08.2009 Толы� емес отбасылар

1670 АЙТЖАНОВА ЖАНАРА АЛТАЕВНА 10.08.2009 Толы� емес отбасылар
1671 ИЛЬЯСОВА БАЗАРКУЛЬ ИДРИСОВНА 10.08.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1672 КУСАИНОВ ЖАНДОС САЙЛАУБЕ-

КОВИЧ
12.08.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1673 ТАШИЕВА АЛМАГУЛЬ САБИТОВНА 12.08.2009 Толы� емес отбасылар
1674 БУРКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ
14.08.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1675 ОВСЯННИ-
КОВА

НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВ-
НА

14.08.2009 Толы� емес отбасылар

1676 СЫДЫ� ЕЛДАР М�ХИТ�ЛЫ 18.08.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1677 АБИШЕВА САЛИХА ХАМИТОВНА 18.08.2009 Толы� емес отбасылар
1678 АЖМУРАТОВА ГУЛМИРА КАРЕКЕСОВ-

НА
18.08.2009 Толы� емес отбасылар

1679 ЖУМАЛИНА АЛМАГУЛЬ КАИРКЕЛЬ-
ДИНОВНА

19.08.2009 Толы� емес отбасылар

1680 УНЛУ ЛАУРА ЖАНБОЛА-
ТОВНА

19.08.2009 Толы� емес отбасылар

1681 ЖУНУСОВА КУЛЬЖАН 20.08.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1682 ЖАХИНА АЛЬПИЯ КЕНЕСОВНА 20.08.2009 Толы� емес отбасылар
1683 ПЕРЕВИЗНЫК СВЕТЛАНА НИКОЛА-

ЕВНА
20.08.2009 Толы� емес отбасылар

1684 КАЗИМОВА ЕЛЕНА ТАРИЕЛОВНА 21.08.2009 Толы� емес отбасылар
1685 ОРАЗБЕКОВ СА¢ЫНДЫ� М��АН�ЛЫ 21.08.2009 Же£ілдіктер бойынша �лы 

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

1686 КАПАРОВА БАКЫТ УРУМБАЕВНА 21.08.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1687 БЕКБАЕВА ДЖАМИЛА БАТЫРБОЛА-

ТОВНА
24.08.2009 Толы� емес отбасылар

1688 АХМЕТЖА-
НОВА

МЕРУЕРТ САЙЛАУКЕ-
НОВНА

24.08.2009 Толы� емес отбасылар

1689 САДИРОВ ЕЛУБАЙ АКМУРАТО-
ВИЧ

25.08.2009 Же£ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны£ ардагерлері-
не те£естірілген ардагерлер

1690 ЖУМАНОВА АЙГУЛЬ ИСЛЯМОВНА 26.08.2009 Толы� емес отбасылар
1691 САТПАЕВА ЗАУРЕШ КЫЗЫРБЕ-

КОВНА
27.08.2009 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1692 УКСУНБАЕВ ДЖАНДОС ИПАТУЛО-
ВИЧ

28.08.2009 Оралмандар

1693 КАИРОВА ЭЛЬМИРА ИСАХАНОВ-
НА

28.08.2009 Толы� емес отбасылар

1694 ТУРБАКОВА АНАРА НАРИМА-
НОВНА

28.08.2009 Толы� емес отбасылар

1695 МОЛДАШЕВА АСЕЛЬ ЗАИТОВНА 28.08.2009 Толы� емес отбасылар
1696 БАЙМУХАМ-

БЕТОВА
ДИНАРА КУАНТАЕВНА 01.09.2009 Толы� емес отбасылар

1697 САГНАЕВ БОЛАТ КОПЕЙОВИЧ 01.09.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1698 КУРМАНГА-
ЛИЕВ

МАНАРБЕК КАДЫРБЕКО-
ВИЧ

01.09.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¬тенше жа�дайлар 
салдарынан т®р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1699 АККИРПИКОВ ЖАНБЫР-
БАЙ

ДОСЫМСЕЙ-
ТОВИЧ

01.09.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1700 ПРОКОПЬЕВА ГУЛЬМИРА ЮРЬЕВНА 02.09.2009 Толы� емес отбасылар
1701 АБРАМОВИЧ ЖАННА ДАВЫДОВНА 02.09.2009 Толы� емес отбасылар
1702 АЛИЕВА САРА ЖОМАРТ�Ы-

ЗЫ
02.09.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1703 АЙМЕНБЕТОВ МЕЙРАМ ОРУМБАЕ-
ВИЧ

02.09.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1704 АУЕЛОВА АКМАРАЛ АБИЖАМАЛ-
КЫЗЫ

03.09.2009 Толы� емес отбасылар

1705 БАЛГАБАЕВА САУЛЕ ОРАЗАЛИ-
ЕВНА

04.09.2009 Толы� емес отбасылар

1706 ПЕРНЕБЕКОВА САРА ОМАРОВНА 04.09.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1707 ИБРАГИМОВА АЙГУЛЬ БУЛАТОВНА 07.09.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1708 КАЛИУЛИН ДАНИЯР КАИРБЕКО-

ВИЧ
07.09.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1709 АЛИЯКПАРОВ ЕДИЛ АМАНГЕЛЬ-
ДИЕВИЧ

08.09.2009 Же£ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны£ ардагерлері-
не те£естірілген ардагерлер

1710 ИЗАХМЕТОВА САМАЛ АМАНГЕЛЬ-
ДИНОВНА

08.09.2009 Толы� емес отбасылар

1711 АХМЕТОВ АЙДЫН КАЗОВИЧ 08.09.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1712 АЛБОГАЧИ-

ЕВА
ХАВА МАГОМЕ-

ДОВНА
09.09.2009 Толы� емес отбасылар

1713 ЭГАМБЕРДИ-
ЕВА

ДИНАШ УБАЙДУЛЛА-
ЕВНА

09.09.2009 Толы� емес отбасылар

1714 ЖАНТАСОВА АЙЖАН НАМАЗОВНА 09.09.2009 Толы� емес отбасылар
1715 СУЛЕЙМЕ-

НОВА
АЙНАГУЛЬ ХАМИТОВНА 09.09.2009 Толы� емес отбасылар

1716 АРАКЕЛЯН СЕРГЕЙ ЖИРАИРО-
ВИЧ

09.09.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1717 ДЖУМАБЕ-
КОВА

АЛТЫН МУРАТОВНА 11.09.2009 Толы� емес отбасылар

1718 АСАНОВ МАЛИК АЛЬМАХАНО-
ВИЧ

15.09.2009 Же£ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны£ ардагерлері-
не те£естірілген ардагерлер

1719 КОКИШЕВ БОЛАТ НАДИРБЕКО-
ВИЧ

15.09.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1720 НУРАЛИНОВА МАРАЛ ТУЛЕГЕНОВ-
НА

16.09.2009 Толы� емес отбасылар

1721 БЕКТАСОВА БАКЫТ-
ГУЛЬ

СМАГУЛОВ-
НА

16.09.2009 Толы� емес отбасылар

1722 НУРМАТОВА ЖАНАТ ЕЛАМАНОВ-
НА

17.09.2009 Толы� емес отбасылар

1723 ЛАПИНА МАРИЯ БОРИСОВНА 18.09.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1724 АЙТКОЖИН КАБДУАЛИ 19.09.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1725 НУРГАЗИНА КАДИША 21.09.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1726 НОГАЙБАЕВА БАТИМА ГАЛИКЫЗЫ 25.09.2009 Толы� емес отбасылар
1727 БАЙГУБЕНОВ ЖУМАБАЙ ЕЛЮБАЕВИЧ 28.09.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1728 МУРЗАБАЕВА ГУЛЬСИМ ЖУМАДИЛЬ-

ДИЕВНА
14.10.2009 Толы� емес отбасылар

1729 КОПБОСЫ-
НОВА

УРЗАДА 26.10.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1730 АБУКЕНОВА МАЙРАШ КАМАЛИ-
ЕВНА

28.10.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1731 ПРОХОРЧИК ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА 02.11.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¬тенше жа�дайлар 
салдарынан т®р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1732 БЕКБОЛАТОВА ДАМЕЛЯ АМАНГЕЛЬ-
ДИНОВНА

22.12.2009 Толы� емес отбасылар

1733 МИХЕЙ ЛАРИСА АРКАДЬЕВНА 29.01.2010 Толы� емес отбасылар
1734 БОККАРИНА АКШАТАЙ 05.02.2010 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1735 ЖАПАР БА�ЫТ 05.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1736 МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА 05.02.2010 Толы� емес отбасылар
1737 КУНЕСЖА-

НОВА
ЛУАРА ГВАРДИЕВНА 09.02.2010 Толы� емес отбасылар

1738 АБИЛЬДИ-
НОВА

ЖАНАР СЕРИКБА-
ЕВНА

09.02.2010 Толы� емес отбасылар

1739 ХАЛЕЛОВА ГУЛДЕН САПАРОВНА 09.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1740 МАРКОВСКИЙ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 09.02.2010 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1741 ШЕКИМОВ САЯН КЕНЕСОВИЧ 10.02.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1742 НЕГМАНОВА НУРЖА-
МАЛ

КУРМАНОВ-
НА

10.02.2010 Толы� емес отбасылар

1743 СУЛТАНОВА КУЛЬМАШ АСКАРОВНА 10.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1744 ШАДРИНА ОКСАНА НИКОЛА-
ЕВНА

10.02.2010 Толы� емес отбасылар

1745 НУРТАЗИНА АСЫЛТАС КОКЕШОВНА 10.02.2010 Толы� емес отбасылар
1746 БЕКНАЗАРОВА РАШ КАЗКЕНОВ-

НА
10.02.2010 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1747 СЕРГАЗИНОВ ЕРЛАН БЕКЖАНО-
ВИЧ

10.02.2010 Толы� емес отбасылар

1748 ЕСЕНОВА АЙНА ХАНЫСПЕ-
КОВНА

11.02.2010 Толы� емес отбасылар

1749 СОЛОВЬЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ

11.02.2010 Жасына �арай зейнет дема-
лысына шы��ан зейнеткерлер

1750 ОКАСОВА САУЛЕ ЕСИЛЬЕВНА 11.02.2010 Толы� емес отбасылар
1751 ОМАРОВ УАЛИХАН РЫСБАЕВИЧ 11.02.2010 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1752 ЧАНЧИКОВА АСИЯ АМАНТАЕВНА 11.02.2010 Толы� емес отбасылар
1753 НАСУРДИНОВ РАУФ МИСБАХО-

ВИЧ
11.02.2010 Же£ілдіктер бойынша �лы 

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

1754 ОМАРОВА АЙЖАН САНЕЗБА-
ЕВНА

11.02.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1755 ЖАКУПОВ САКЕН АУЕСХАНО-
ВИЧ

11.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1756 ¯ДІЛБЕКОВА АЛТЫН Ж�МАШ�Ы-
ЗЫ

11.02.2010 Толы� емес отбасылар

1757 ТУМЕНБАЕВ УРОЗБАЙ ШУЛИНБАЕ-
ВИЧ

11.02.2010 Же£ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны£ ардагерлері-
не те£естірілген ардагерлер

1758 МУСАПИРОВА РАХИМАШ АБДЫКАРИ-
МОВНА

11.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1759 ¯ЛЖАН БЕКЗАТ Т±ЛЕУБАЙ-
�ЫЗЫ

12.02.2010 Толы� емес отбасылар

1760 КУСАИНОВА МАРАЛ АУБАКИРОВ-
НА

12.02.2010 Толы� емес отбасылар

1761 АМАНОВ ЕР¢АЛЫМ ЕРМА¢АМ-
БЕТ�ЛЫ

12.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1762 ЖАМПЕИ-
СОВА

ГУЛЬНАР ЕСИМЖА-
НОВНА

15.02.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1763 УТЕПБАЕВА ГАУХАР АЙТБАЕВНА 15.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1764 КАСЕНОВ ГАЛИМ-

ЖАН
КУРМАНГА-
ЛИЕВИЧ

15.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1765 АЯГАНОВА АНАРА ДОСБУЛА-
ТОВНА

15.02.2010 Толы� емес отбасылар

1766 ЖАМПЕИ-
СОВА

ЗАУРЕШ АМАНТА-
ЕВНА

15.02.2010 Толы� емес отбасылар

1767 КАППАСОВА БАХЫТ СЕРИКОВНА 16.02.2010 Толы� емес отбасылар
1768 БЕКЖИГИ-

ТОВА
РАУЗА ЗАЙКЕНОВ-

НА
16.02.2010 Толы� емес отбасылар

1769 ЖАДАНОВА АЙМАН КАСМАНОВ-
НА

16.02.2010 Толы� емес отбасылар

1770 АНАРБАЕВА НАЗГУЛЬ НАГАШБА-
ЕВНА

16.02.2010 Толы� емес отбасылар

1771 АБДРАХМА-
НОВА

ДАНАГУЛЬ ЕРТАСОВНА 16.02.2010 Толы� емес отбасылар

1772 ОСПАНОВА РАУШАН АУХАНОВНА 16.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1773 КУНУСБЕ-

КОВА
КЫМБАТ БАТЫРГАЛИ-

ЕВНА
16.02.2010 Толы� емес отбасылар

1774 КУАМБАЕВА ДАМЕТКЕН ЖУМАБА-
ЕВНА

16.02.2010 Оралмандар

1775 СУЛЕЙМЕ-
НОВА

ЫРЫСБАЛА КАРИБАЕВНА 17.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1776 КАБАЕВА РЫСКАН БЕЛЬГИБА-
ЕВНА

17.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1777 ШИШКИНА ЕВДОКИЯ ПАНТЕЛЕ-
ЕВНА

17.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1778 БАДЫГУЛОВА ЖАНЫЛ-
ДЫК

КАМЕНОВНА 17.02.2010 Толы� емес отбасылар

1779 ИБРАЕВА АЙГУЛЬ ЖУМАГУ-
ЛОВНА

17.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1780 КРАСНАЙ ЛЯЗАТ 17.02.2010 Оралмандар
1781 АХБАНБЕТОВА ГУЛЬБАНУ БАТЫРОВНА 17.02.2010 Толы� емес отбасылар
1782 КАИНОВА БАРХЫТ КАЛИХАНОВ-

НА
17.02.2010 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1783 КАЛИЕВА АЛЕНА ТУКУЛОВНА 17.02.2010 Толы� емес отбасылар
1784 СЕКСЕМБАЕВА ДИНАГУЛЬ КАЛИОЛЛОВ-

НА
17.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1785 ДОСКЕЕВА ГЮЛЬДЕН ТЕМИРБЕ-
КОВНА

17.02.2010 Толы� емес отбасылар

1786 ТУЛГАЕВ КАЙРАТ АЛИХАНО-
ВИЧ

18.02.2010 Же£ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны£ ардагерлері-
не те£естірілген ардагерлер

1787 ДВОРНИЧЕН-
КО

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 18.02.2010 Толы� емес отбасылар

1788 ИЛЬИЧЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛО-
ВИЧ

18.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1789 АЙТБАЕВА АСЕМГУЛЬ ТОЛЕУБЕ-
КОВНА

18.02.2010 Толы� емес отбасылар

1790 ХАЛИКУЛОВА САЙРАГУЛ БЕГАТАНОВ-
НА

18.02.2010 Толы� емес отбасылар

1791 АБДИРОВА ГУЛЬЖАН КУШЕНОВНА 18.02.2010 Оралмандар
1792 КЕРИМБАЕВ САГАТБЕК 19.02.2010 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1793 АЙТИМБЕ-
ТОВА

РОЗА АЙТИМБЕ-
КОВНА

19.02.2010 Толы� емес отбасылар

1794 МАРКЕЛОВА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА 19.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1795 ФОМИНЫХ ОЛЬГА ВИКТОРОВ-
НА

19.02.2010 Толы� емес отбасылар

1796 ТАЙПОЗОВА ШЫРЫН-
ГУЛЬ

АКСАЛОВНА 19.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1797 ДОЛДА ЕРКІН 19.02.2010 Толы� емес отбасылар
1798 АХАНТАЕВ ЕРСЫН БОЛАТОВИЧ 19.02.2010 Же£ілдіктер бойынша �лы 

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

1799 КУЛКАРАЕВ БАХКЕЛДИ ХОЖАКЕЛДИ-
ЕВИЧ

19.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1800 КУЛКАРАЕВА ЗАХИРА 19.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1801 МУСИНА РЫСАЛДЫ КАМЕТОВНА 19.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1802 МАМБЕТБАЕВ БУЛАТ ХАМИТОВИЧ 22.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1803 ЕЛЕУКЕНОВА ТУРСЫНАЙ ТАШТЕМИ-
РОВНА

22.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1804 ГАЛЕФФИ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИ-
РОВНА

22.02.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1805 АХМЕТОВА КУЛЯШ 22.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1806 АСАИНОВ ЕЛЕУСИЗ 22.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1807 ИДРИСОВА НУРГУЛЬ НАГАШВА-
ЕВНА

22.02.2010 Толы� емес отбасылар

1808 АТЫГАЕВА ГУЛЬНАРА КАИРБЕКОВ-
НА

23.02.2010 Толы� емес отбасылар

1809 КАВКИЙ ТОСБАЛАТ 23.02.2010 Толы� емес отбасылар
1810 КАСЕНОВА ГУЛЬНАРА КАЖИБА-

ЕВНА
23.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1811 ЖУЗДИБАЕВА ЖАДРА БОРАНБА-
ЕВНА

23.02.2010 Толы� емес отбасылар

1812 УТУПОВ САТЫБАЛ-
ДЫ

СУЛТАНО-
ВИЧ

23.02.2010 Же£ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны£ ардагерлері-
не те£естірілген ардагерлер

1813 ДЕШКО ИРИНА НИКОЛА-
ЕВНА

24.02.2010 Толы� емес отбасылар

1814 ТОКУШЕВ БЕКТАС ДУИСЕНБЕ-
КОВИЧ

24.02.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1815 КИМЛАЧ НАДЕЖДА ВЛАДИМИ-
РОВНА

24.02.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1816 ЖАНСЕИТОВ САБЫРЖАН 24.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1817 СЕМБАЕВА ГУЛЬЖАН АКЫЛБЕКОВ-
НА

24.02.2010 Толы� емес отбасылар

1818 КУНАКОВА БАЯН ТОРОГЕЛЬ-
ДЕНОВНА

24.02.2010 Жасына �арай зейнет дема-
лысына шы��ан зейнеткерлер

1819 БИЛЯЛЕВА НАЗЫМ РАХМЕТОВ-
НА

25.02.2010 Жасына �арай зейнет 
дема лысына шы��ан зейне-
ткерлер

1820 САЙЫП МАЙРА 25.02.2010 Толы� емес отбасылар
1821 ДЮСЕНБАЕВА АЛИЯ ЖЕТПИСПА-

ЕВНА
25.02.2010 Толы� емес отбасылар

1822 ДОСМУХА-
НОВА

ГУЛЬМИРА ХАСЕНОВНА 25.02.2010 Толы� емес отбасылар

1823 УТЕПОВА ДИНАРА АБИЛОВНА 25.02.2010 Толы� емес отбасылар
1824 ЖАМАНБА-

ЛИНА
МАЙРА 25.02.2010 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1825 АМАНЖО-
ЛОВА

ГУЛЬМИРА АХМЕТЖА-
НОВНА

25.02.2010 Толы� емес отбасылар

1826 БЕКТАСОВА ЗАУРЕКУЛЬ БАТЫРХА-
НОВНА

25.02.2010 Толы� емес отбасылар

1827 ОСПАНОВА МЕРУЕРТ КЕНЖЕБА-
ЕВНА

25.02.2010 Толы� емес отбасылар

1828 ЖУМАДИЛЬ-
ДИНОВА

МЕЙРГУЛЬ СЕРГАЛИ-
НОВНА

25.02.2010 Толы� емес отбасылар

1829 ЕРЖАНОВА КУЛЯШ БАЯЗИТОВНА 25.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1830 СТЕПАНЕНКО МАРИНА МИХАЙЛОВ-
НА

26.02.2010 Толы� емес отбасылар

1831 КАСКУЛА-
КОВА

САПИЯ 26.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1832 СЛЕПНЁВА ВЕРА ПЕТРОВНА 26.02.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1833 ТАЖИБАЕВ ЭРКЕБАЙ ЖАББАРО-
ВИЧ

26.02.2010 Же£ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны£ ардагерлері-
не те£естірілген ардагерлер

1834 ЕШИМБЕТОВА ГУЛХАТИ-
ША

ЕРИМБЕТОВ-
НА

26.02.2010 Толы� емес отбасылар

1835 ШАРКЕЕВ АЛДИЯР ТОЛЕГЕНО-
ВИЧ

26.02.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

(Жал�асы бар)

1836 АБЖАНОВА ГУЛЬШАТ ТЕМИРЖА-
НОВНА

01.03.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1837 ИМАНБАЕВА БЕКЗАТ ТУКЕНОВНА 01.03.2010 Толы� емес отбасылар
1838 БИККУЖИЕВ БОЛАТ КУАНЫШЕ-

ВИЧ
01.03.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1839 САККАЗИЕВА АЙГУЛЬ ЖАКСЫБА-
ЕВНА

01.03.2010 Толы� емес отбасылар

1840 АМАНДЫ-
КОВА

ГАПУРА 01.03.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1841 ШАЙМАНОВА АКСАЛЫ 01.03.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1842 САГИМБАЕВА ГУЛНУР ШАЛДАРБЕ-
КОВНА

01.03.2010 Толы� емес отбасылар

1843 ХАСЕН ТЛИПАН 01.03.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1844 АЛПИСОВА ШОЛПАН НАУРЗБЕ-
КОВНА

01.03.2010 Толы� емес отбасылар

1845 УСМАНКУЛОВ КАМАЛБЕК КАМИЛХА-
НОВИЧ

01.03.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1846 БЕРДИБЕКОВА АЙГУЛЬ ТУЛЕУТА-
ЕВНА

01.03.2010 Толы� емес отбасылар

1847 ЕРМУХАМБЕ-
ТОВ

НУРЛАН АСЫЛБЕКО-
ВИЧ

02.03.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1848 ЖУМАДИ-
ЛОВА

ТУРСУН-
БАНУ

ШЕРНИЯ-
ЗОВНА

02.03.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1849 КИЯСОВА ЖАДЫРА ЗЕЙНУЛЛОВ-
НА

02.03.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1850 ЧЕРКЕШЕВА ЖАУАР КАЙРУШЕВ-
НА

02.03.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1851 МАУСЫМБАЕВ САГАТ АЛИЕВИЧ 02.03.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1852 ТУРЛЫБЕКОВ ЕРГАЛИ ДОСЫБЕКО-
ВИЧ

02.03.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1853 АВДЕЕВА АННА ИВАНОВНА 03.03.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1854 МАХАТОВА БИБИГУЛЬ АМАНЖО-
ЛОВНА

03.03.2010 Толы� емес отбасылар

1855 РАХМЕТОВА НАЗИРА САЙЛАУО-
ВНА

03.03.2010 Толы� емес отбасылар

1856 КАЗЫБАЕВА КАДИША КАЛИТАЕВНА 03.03.2010 Толы� емес отбасылар
1857 ИЛЬЯСОВ РИНАТ РАВИЛЬЕВИЧ 03.03.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1858 ЫС�А�ОВА ¯СИЯ ТЛЕУЛЕС�Ы-

ЗЫ
03.03.2010 Толы� емес отбасылар

1859 ДУИШАН ДУИШАН 03.03.2010 Оралмандар
1860 ЕРЖИГИТОВА АКДАРЫ ШЕРИМБА-

ЕВНА
03.03.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1861 АЙГОЖАЕВА САХАНА АРХАБАЕВНА 04.03.2010 Толы� емес отбасылар
1862 САГИМУЛ-

ДИНА
КАЛАМКАС ШАРИПОВНА 04.03.2010 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1863 ОСПАНОВА ГУЛЬДАНА КАИРОВНА 04.03.2010 Толы� емес отбасылар
1864 САЙДУЛЛА-

ЕВА
МИЛЯ БОЛЕСЛА-

ВОВНА
04.03.2010 Толы� емес отбасылар

1865 ЕСТАЕВА РАЙХАН ЖЕТЕНОВНА 04.03.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1866 ТЕМИРБЕКОВ АСКАР ОМИРБЕКО-
ВИЧ

04.03.2010 Же£ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны£ ардагерлері-
не те£естірілген ардагерлер

1867 АЛПЫСБАЕВА АСЕЛЬ АНАТОЛЬЕВ-
НА

04.03.2010 Толы� емес отбасылар

1868 САКТАГА-
НОВА

ГУЛЬМИРА ЖАКСЛЫ-
КОВНА

05.03.2010 Толы� емес отбасылар

1869 ТЛЕУЛИНОВА ЗАБИРА 05.03.2010 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1870 МИРМАНОВА НАЗИРА КУАНДЫКОВ-
НА

05.03.2010 Толы� емес отбасылар

1871 ТОКСЕЙТОВА БАКЫТ-
ГУЛЬ

КАЛИКАНОВ-
НА

05.03.2010 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1872 ТЛЕУМУРА-
ТОВА

САЛТАНАТ ДЖАЛГАШ-
БАЕВНА

05.03.2010 Толы� емес отбасылар

Н®р-С®лтан �аласыны£ �о�амды� ке£есі �аза�стан Республикасыны£ 
А�парат ж�не �о�амды� даму министрі Аида ¢алым�ызы Балаева�а 
орны толмас �аза – анасы 

Раиса ЖЫЛАНК�ЗОВАНЫ� 
мезгілсіз �айтыс болуына байланысты �ай�ысына орта�тасып, к¬£іл 
айтады.

��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

Азаматты� cот іcін ж�ргізуде за£дарды£ д�лме-д�л ж�не бір �лгі-
де �олданылуына жо�ар�ы �ада�алау ж�ргізу іcін мемлекет атынан 
�аза�cтан Реcпубликаcыны£ Баc прокуроры тікелей ¬зі ж�не ¬зіне 
ба�ынатын прокурорлар ар�ылы ж�зеге аcырады.

Прокурорлы� �ада�алау �аза�cтан Реcпубликаcында за£ды на�ты 
ж�не біркелкі орындау реcпубликада�ы �®�ы� т�ртібін ж�не за£дылы�ты 
ны�айту бойынша міндеттерді£ табыcты орындалуы, �леуметтік �діл-
дік �ада�алауларыны£ іcке аcыруын �амтамаcыз ететін мемлекеттік 
�ызметті£ дербеc т�рлеріні£ бірі болып �араcтырылады.

Cондай-а� �аза�cтан Реcпубликаcыны£ Конcтитуцияcы мен за£-
дарына кайшы келетін �®�ы�ты� актілерге наразылы� жаcап, за£ны£ 
б®зылуына тоc�ауыл �ойып, �ылмыc�а �арcы к�реcті к�шейтеді. C¬йтіп 
прокуратураны£ �®�ы�ты� м�ртебеcі �аза�cтан Реcпубликаcыны£ 
Конcтитуцияcында ты£�ылы�ты ай�ындал�ан.

�®�ы�ты� мемлекет �®ру�а ба�ыт ал�ан �аза�cтан Реcпубликаcын-
да�ы �®�ы�ты� реформаны ж�зеге аcыру жа�дайында мемлекетімізді£ 
е£ баcты �леуметтік �®ндылы�тарыны£ – за£дылы�ты cа�тау�а ерекше 
м�н беріледі. 

Прокурор процестегі тарап емес, ол мемлекетті£ ¬кілі екенін ж�не 
оны£ азаматты� процеске �атысуы соттарды£ т�уелсіздігі мен оларды£ 
тек за£�а �ана ба�ынуы �а�идаттарын са�тай отырып, сот т¬релігіні£ 
ма�саттарын ж�зеге асыру�а ы�пал етеді.

Азаматты� процеске �атыса отырып, прокурор за£дылы�ты£, 
азаматтар мен ®йымдарды£ �®�ы�тары мен м�дделерін �ор�айды. 
Азаматты� процеске �атысып, азаматты� процестік �арым-�атынас-
тарды£ субъектісі бол�ан прокурор іске �атысатын адам ретінде с¬з 
с¬йлейді. Б®л ретте прокурор�а �олданыста�ы азаматты� процестік 
за£наманы£ нормаларында белгіленген жалпы іс ж�ргізу регламенті 
�олданылады.

Азаматты� сот ¬ндірісіне прокурорды£ міндетті т�рде �атысуы 
б®л ке£ес ¬кіметінен келе жат�ан тарихи ж�дігер екенін мойындау 
�ажет. Тараптарды£ пікір таласу �а�идаттарын ны�айту, шаруашылы� 
ету субъектілеріні£ экономикалы� �арым-�атынастарын дамыту, 
жекеменшік нысандарыны£ �рт�рлілігі прокуратураны£ азаматты� 
процестегі р¬лі мен функцияларын елеулі т�рде ¬згертті.

Демек, азаматты�-�®�ы�ты� дауларды шешу кезінде прокурорды£ 
�атысу негіздерін �ыс�арту – р�сімдерді одан �рі же£ілдетуді£ ж�не 
сот процесін барынша жеделдетуді£ орынды �адамы.

Сонымен �атар прокурорды£ азаматты� сот ¬ндірісіне міндетті 
т�рде �атысуы тек мемлекетті£ м�ддесі �оз�ал�ан, �леуметтік т®р�ыдан 
осал топтарды немесе �о�амды� м�ддені �ор�ау �ажеттілігі туында�ан 
жа�дайларда �ана, сондай-а� сотты£ немесе прокурорды£ бастамасы 
бойынша �ана к¬зделетінін атап ¬ту �ажет.

Э.ТУРАБЕКОВА
Н�р-С�лтан �. бойынша �СжАЕКБ а�а прокуроры 

АЗАМАТТЫ� СОТ ІСТЕРІНДЕ ���Ы� 
Т�РТІБІН Ж�НЕ ЗА�ДЫЛЫ�ТЫ НЫ�АЙТУ 

БОЙЫНША ПРОКУРОРЛЫ� �АДА�АЛАУ
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асырмен құрдас елордадағы Жамбыл Жабаев атындағы  мектеп-гимназиясының  жылдық та-
рихы қағаз бетіне бедерленді. «Өнегемен өрілген тарих» атты кітаптың тұсаукесер рәсіміне мектептің 
ардагер ұстаздары мен түлектері қатысты. Кітап авторы белгілі журналист-жазушы, ақпарат саласының 
үздігі, «Құрмет» орденінің иегері – Жылқыбай Жағыпарұлы.

ЖҮЗ ЖЫЛДЫҚ ШЕЖІРЕ

Мектеп ал�аш�ыда ж�ртшылы�ты� �аржы-
сына салынып, мешіт жанында�ы медресе 
ретінде ��рыл�ан. Балалар молдадан т�лім 
алып, діни саба�тармен �атар араб тілін 
�йренді. 1909 жылы �аланы� зиялы азамат-
тарыны� ша�ыруымен мектепке  азан �ала-
сында «М�хамедия» медресесін т�мамда�ан, 
Орынбор �аласында�ы м��алімдер даярлай-
тын семинарияны бітірген білімді азамат 
�алымжан  �рмашев келеді. Жас маман 
келе сала о�у ба�дарламасына арифметика, 
жаратылыстану, ана тілі саба�тарын енгізді. 
Осы уа�ытта о�ушыларды� саны 70-тен асып, 
�али Кітабов пен С�лім �менов деген �стаздар 
мектепке �ызметке ша�ырылады. Сол кезе�нен 
бастап балалар сынып-сынып�а б�лініп о�и 
бастады. Мектепті� о�у-техникалы� базасын 
ны�айту ма�сатында 1911 жылы жергілікті 
халы�ты� �аржысына мектепті� екінші �има-
раты а�аштан т�р�ызылып, о�у�а �ыз балалар 
да �абылданады. 1940 жылы мектепке �аза� 
халы� поэзиясыны� �йгілі т�л�асы, �ле� с�зді� 
д�лд�лі Жамбыл Жабаевты� есімі берілді. 

«Ар�а атырабында�ы ал�аш�ы білім ордасы 
туралы тілге тиек еткенде, алдымен ой�а 
оралатын – осы мектеп. �кінішке �арай, к�ні 
б�гінге дейін астанада�ы осы �аза� біліміні� 

�ара ша�ыра�ы №4 мектеп-гимназиясыны� 
толы��анды тарихы жасалма�ан екен. Мек-
тепті� айтулы 100 жылды� ж�не 110 жылды� 
мерейтойларында ке� ау�ымда мерекелік 
шаралар �ткізіліп, �асыр�а �лас�ан шежіресі 
бар мектепті� тарихы туралы т�рлі т�сті 
журнал шы�арумен �ана шектеліпті. Бірнеше 
жыл б�рын осы мектепті� ардагер �стазы 
Шолпан Сызды�ова к��ілін к�пті еткен осы 
бір �кінішін айтты. Шолпан апайды� мектеп 
тарихын жазу туралы �тінішінен кейін �лкен 
жауапкершілік ж�гін сезініп, �за� тол�аныс�а 
т�скенімді жасыру м�мкін емес» деді кітап 
авторы Жыл�ыбай Жа�ыпар�лы.

Кітапты� т�сауын ардагер �стаз Шолпан 
Сызды�ова мен �айраткер-ардагер  асым 
Т�укенов кесіп, мектепті� талай�ы тарихыны� 
басылып шы��анына �з ризашылы�тарын 
білдірді. Мерекелік кеште с�з ал�ан �рбір �стаз 
�асыр жаса�ан білім ордасыны� тарихын тілге 
тиек етіп, �уаныштарымен б�лісті. Салтанат 
р�сімі Сапар�али Ахметжан�лы жетекшлік 
ететін «�кілі домбыра» о�ушылар оркестріні� 
концерттік ба�дарламасына �ласты. Кітап тек 
50 данамен тікелей баспаны� �олдауымен 
шы��ан. Алда�ы уа�ытта демеушілер табылып, 
мектепті� т�лектері �олдаймыз десе, таралымы 
та�ы да к�бейеді.

Елордада белгілі қаламгер Қыдырбек Рысбектің 
«Қазақтың 7  бапкері» кітабының тұсау кесері өтті. 

ЖАНКЕШТІ Ж МЫС 
ЖЕМІСІ

АЛАТАУ ЖАУ АРЛАРЫ
Елбасы кітапханасында дарынды суретші Анар бжанованың «Алатау жау арла-
ры» атты жеке көрмесі ашылды. Бұл мазмұнды іс-шара Елбасы кітапханасының 
жинағындағы танымал авторлардың шығармашылығын насихаттауға бағытталған 
«Тәуелсіздіктің мәдени коды» жобасы аясында ұйымдастырылды.

Та�ырыпты� к�рмеге �ыл�алам 
шеберіні� отыздан аса ж�мысы 
�ойылды. Суретші туындыларынан 
авторды� к�сіби шеберлігін �ана 
емес, оны� ту�ан �лкесіне с�йіспен-
шілігі мен таби�ат�а ынтызар 
шынайы сезімін де бай�ау�а болады. 
Ол �з шы�армашылы�ы ар�ылы 
адамдарды таби�атты ба�алау мен 
�ор�ау�а �ндейді.

К�рмені� ашылуында Елба-
сы кітапханасыны� директоры 
Ба�ытжан Темірболат суретшіні� 
е�бектерінде Елбасыны� «�лы 
даланы� жеті �ыры» ма�аласыны� 
мазм�ны шы�армашылы� негізде 
к�рініс тауып, �нер тілінде бейнелі 
суреттелгендігін атап �тіп, к�рме 
иесіне «Н�рс�лтан Назарбаев. 
�мірбаян» кітабын сыйлады.

«Астана» концерт залында Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Мемлекет-
тік академиялық илармониясы ұжымдарының қос концерті өтті. 
Алғашқысын сим ониялық оркестр дирижері – «Дарын» мемле-
кеттік жастар сыйлығының лауреаты Қалқаман Дүйсембаев  «  

 » атауымен ұсынды. Екінші кеш таза ұлттық сипатта 
«Жаңа толқын» атауымен ұйымдастырылды.

ЖАС ТОЛҚЫН ӨНЕРІ 
ТОЛҚЫТТЫ

Симфониялы� оркестр  аза� �лтты� �нер 
университетіні� дарынды балалар�а арнал�ан 
мектебіні� о�ушылары оркестрімен �нер к�р-
сетті. Барлы� солистер – республикалы� ж�не 
халы�аралы� конкурстарды� лауреаттары.

Соны� ішінде Айлана Ермекбаева, Райхан 
Д�йсенбай, Інжу Мырзабаева, Тимофей �те-
генов, Бекмырза Жанас, Ж�мила Далишева, 
�дел Д�йсенбай концерттен �лкен т�жірибе 
алды. Ба�дарлама аясында Батыс Еуропа ком-
позиторлары Людвиг ван Бетховен, Шарль 
Август де Берио, Феликс Мендельсон, Фридерик 

Шопен, Жан-Батист Аколлай, Франсуа Борн, 
Фридрих Зейцті� шы�армалары орындалды.

Ал «Жа�а тол�ын» кешіні� атауы айтып 
т�р�андай, онда филармонияны� кейінгі, жас 
буын �ншілері А�ан сері, Біржан сал, М�хит 
Мер�лі�лы, т. б. халы� композиторлары туын-
дылары мен халы� �ндерін �уелетті. Кеште 
« ор�ыт» этноансамблі мен «Шал�ыма» халы� 
би ансамблі, республикалы� ж�не халы�аралы� 
бай�ауларды� лауреаттары – Н�ржан Мейір-
хан, Алуа  алымбекова, Айн�р  онысбаева, 
Айдос О��арбай, Жандос Иманбай, Дарын 
 �дайберген, Арафат Ыс�а�ов, Жа�сыкелді 
Маясаров, Шолпан Шарапатова, �згеріс 
Шерікбай, Бейбіт М�саев, С�улежан Та�зия 
секілді талантты жа�а тол�ын �нер к�рсетті.

Кітапты� беташар р�сіміне 
Парламент М�жілісіні� депутаты 
Бекболат Тілеухан, �лем чемпион-
дары Біржан Жа�ыпов пен  айрат 
Ералиевті�, Олимпиада ж�лдегері 
Еркеб�лан Шын�лиевті� бапкері 
Мырза�али Айтжанов, Олимпиада 
чемпионы Ба�тияр Артаев пен �лем 
чемпионатыны� ж�лдегерлері �ани 
Жайлауов пен �білхан Аман��лды� 
бапкері Н�рлан А��рпеков, Олим-
пиада чемпионы Данияр Елеусінов 
пен Азия чемпионатыны� ж�лдегері 
Д�урен Елеусіновті� бапкері �рі 
�кесі Марат Елеусінов, �лем чем-
пиондары Ердос Жа�аберген мен 
Бекзат Н�рд�улетовті�, Олимпиада 
ойындарыны� екі м�рте к�міс ж�лде-
гері �ділбек Ниязымбетовті�, �лем 
чемпионатыны� ж�лдегері Берік 
�бдірахмановты� бапкері Марат 
Жа�иев, �лем чемпионы Геннадий 
Головкин мен Азияны� ж�лдегері 
Елдос Сайдалинні� бапкері �алымбек 
Кенжебаев, филология �ылымда-
рыны� докторы, профессор Серік 
Негимов пен Д�ниеж�зілік �аза� 
к�ресі федерациясыны� негізін 
салушы, осы �йымды он �ш жыл 
бас�ар�ан Серік Т�кеев, хал�ымыз-
ды� айтулы а�ын �лы Бал�ынбек 
Имаш, республикалы� Спорт ко-
митетіні� т�ра�асы, Олимпиада 
ж�не �лем чемпионы Серік С�пиев, 
Олимпиада чемпиондары Ба�тияр 
Артаев пен Данияр Елеусінов, Білім 
ж�не �ылым министрлігіне �арасты 
�лтты� дене т�рбиесі орталы�ыны� 
директоры, белгілі спорт �айраткері 
Тастанбек Есентаев келді. М�дениет 
ж�не спорт министріні� ке�есшісі 
Ерлан Сыды��лы министр А�тоты 
Райым��лованы� автор�а арна�ан 
��тты�тауын о�ып берді.

« аза�ты� 72 бапкері» кіта-

быны� т�сауын �аза� спортыны� 
жанашырлары Серік Негимов пен 
Серік Т�кеев кесті.

М�жіліс депутаты Бекболат Тілеу-
хан ел спортыны� негізгі �стыны, 
�лт намысыны� басты шар�айра�ы 
бапкерлер екенін, �андай бір да-
рынны� ба�ын ашуда �стазды� 
орны б�лек екенін айтып, жа�а 
кітап �аза�ты� �лтты� тарихына 
�осыл�ан �лкен �лес екенін атап 
�тті. «Бапкерлік – б�л �ылым, б�л 
жанкешті ж�мыс. Осыны зерде-
леп жаз�ан  ыдырбек Рысбекті 
спортты� майталман тарихшысы, 
энциклопедиясы деп білемін» деді 
халы� �алаулысы.

Олимпиада чемпионы Ба�тияр 
Артаев та кітап авторына спорт-
шылар атынан ал�ысын жеткізді. 
« �рметті  ыдырбек а�а, сіз �мір 
бойы �аза� спортыны� же�істерін 
де, проблемаларын да шырылдап 
жазып келесіз. Ал мына е�бегі�із 
тіптен керемет болды, �йткені 
бапкерлер шын м�нінде елеусіз 
�алып жататыны жасырын емес. 
Шын м�нінде сол бапкерлер �ой 
біз сия�ты спортшыларды т�рбие-
леп, баптап, рухымызды к�теріп 
сын�а салатын. Сонды�тан б�л 
кітабы�ызды� ма�ызы б�лек деп 
есептеймін. Ра�мет сізге, алда�ы 
уа�ытта да �аламы�ыз м��алмай, 
�лты�ыз�а, елі�ізге �ызмет ете 
бері�із!» деп а�ынан жарылды 
Афины ойындарыны� же�імпазы.

Білім ж�не �ылым министрлігіні� 
�лтты� дене т�рбиесі орталы�ыны� 
директоры Тастанбек Есентаев 
авторды� « аза�ты� 72 бапкері» 
ж�не бас�а да спорт та�ырыбын-
да�ы кітаптарын о�улы� ретінде 
пайдалану ж�ніндегі ойын орта�а 
салып, о�ушылар мен студенттерге 
�аза� спорты тарихын о�у ��ралына 
айналдыру жайында �сынысын 
білдірді. Б�л �сыныс к�пшілік к�-
кейінен де шы�ты.

Жалпы суретшіні� шы�ар-
машылы�ында г�лдер бейнесі – �ыс�ы 
ж�не �алалы� пейзаждармен ерекше 
орын алады. Оны� айтуынша, елімізде 
�сетін �ыз�алда�тар та�ырыбына 
арнал�ан сурет топтамасын жасау 
идеясына Елбасыны� «�лы даланы� 
жеті �ыры» ма�аласы шабыт берген. 
Атал�ан ма�алада Н�рс�лтан Назар-
баев  аза�стан алма мен �ыз�ал-
да�ты� тарихи отаны екенін атап 
�ткен. Ел Т� уелсіздігіні� 30 жылды�ы 
аясында Елбасыны� ба�дарламалы� 

ма�аласыны� мазм�ны «б�кіл �лем 
�шін �зіндік м�н-ма�ызы зор» �ыз-
�алда�тар�а арнал�ан ж�мыстарды� 
жары� к�руіне м�рынды� болды. 
 аза�станны� Т���ыш Президенті 
«�сімдіктер �леміні� жау²ары» ата�ан 
Грейг �ыз�алда�тарыны� �семдігі 
Анар �бжанованы Іле Алатауына 
шы��ан кезде та��алдыр�ан. Грейг 
�ыз�алда�тары бейнеленген ж�мыс 
топтамасы Регель, Колпаковский 
�ыз�алда�тарыны� суреттерімен 
толы�тырыл�ан. Биыл суретшіні� 
шы�армашылы�ына 20 жыл толып отыр.

– Тауларда �сетін �ыз�алда�тарды� 
г�лдеген с�тін екіні� бірі к�ре ал-
майды. Б�л – сирек кездесетін 
��былыс. С�лулы�ына тіл 
жетпейді. Мен осы кереметті 
к�ріп, �а�аз�а т�сіре алдым. 
Таби�атты� �зі ма�ан сенім 
арт�андай. �з суреттерім 
ар�ылы таби�ат�а, оны� 
бірегей с�лулы�ына ��ыпты 
�арауды насихатта�ым 
келеді.  ызыл кітап�а ен-
ген �сімдіктерді жоймай, 
керісінше, са�тап �алуды 
с�раймын, – дейді Анар 
�бжанова.
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