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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

МЭРЛЕР БЕИБІТШІЛІК МЕКЕНІ
ҚЛЗАҚСТАН БОЛАДЫ ДЕП ОТЫР

Ядролық қарусыз әлемге бірінші болып қадам басқан Қазақ елі атом аждаһасыман адамзат баласын қорғауды мақсұт түтқан тағы
бір игі бастамаға муры нды қ болды. Сынақ полигонынан қасірет шеккен һәм үнемі тың идеяларға уйтқы болып жүретін біздің Шығыаа
«Мэрлер бейбітшілік үшін» халықаралық ұйы мы ны ң өкілдері бас қосып, ауқымды ғылыми-тәжірибелік конференция өткізді.

Бельгияның
Ипр
қаласының
мэрі,
«Мэрлер бейбітшілік үшін» халықаралық
уйымы «Болашақ - 2020» компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Люк Деане
бастаған еуропалық делегация алдымен
облыс орталығы Өскемен қаласына ат басын бұрды. Мұнда шетелдік меймандар
«Үпбі
металлV^гиялык
заүыты»
АҚ-ның

кәсіпорынында болып, жумысымен танысқан
соң облыс Әкімі Бердіоек САПАРБАЕВПЕН
кездесті.
Өнеркәсіптің қазіргі тынысын баяндамас
бурын «ҮМЗ» АҚ-ның басқарма төрағасы
Юрий Шахворостов жақында Бельгиядағы
болған автобус апатының салдарынан көз
жумған мектеп оқушыларының к,азасына

қатысты көңіл білдірді.
«Қазатомпром» улттық компаниясына
қарайтын, алпыс жылдан астам тарихы бар
бул металлургиялық зауыт иегізінен шикізат
өндірумен айналысатын әлемдегі ірі өндіріс
орны.

(Соңы 2,3-беттерде)

(Соңы. Басы / -бетте)

Еуропалык делегаттардың «ҮМЗ»-ға
арнаиы тоқтап, тыныс-тіршіліпн көзбен
көруі тегін емес. Өйткені, сонау жетпісінші
жылдардың басында бұл жерде атом энергетикасы саласын дамыту бағытында үлкен ша *
руалар қолға алынған-ды. Нақтьірак, айтсак,
бурынғы Кеңес одағыныңаумағындагы АЭС*
терді жылумен камтамасыз ету максатында
күрамында уран қосындысы бар таблеткалар шығару міндеті Шығыстағы зауыттың
мойнына жүктелген. Кейіннен тәуелсіздік
алған жылдардан бастап өнеркәсіп дамудың
жаңа белестерін бағындыруға көшті. Тантал,
I берилий, уран сияқты сирек кездесетін металдарды өндіруге білек сыбана кірісуі оны
әлемдегі алдыңғы қатарлы кәсіпорындар
қатарына шығарды. «ҮМЗ»-нің баскарма
төрағасы
Юрий Шахвороаов ресми
делегаттарға осындай кызықты да маңызды
мәліметтерді айта жүріп кәсіпорын өндіретін
өнімдерді көрсетті. «Біздерде мынадай бар,
мынадай бар» дегендей, өскемендік зауытта
шетелдіктердің көңілін аударарлык тамаша
дуниелер кеп екен.
Қурамында тантал және ниобий бар кез
келген шикізатты кайта өңдей алатын замана уи курал-жабдықтармен жабдыкталған біздің кәсіпорынның шығарған біркатар өнімдері бүпнде күнделікті өмірімізде колданып
жүрген уялы телефондарды, аудио-бейнефототехникаларды, компьютерлерді жасауөмірін сактауға байланысты атк,арып жатк,ан
ға пайдаланылады. Сондай-ак, миниатюразардап шеккен Семей жеріне табан
жумыстармен танысты Онкологиялык, дислық тантал конденсаторлары автомобиль
тіреп отырсыздар, өздеріңізге барлык
пансерде жаңа ғылыми жобаның түсаукесері
өнеркәсібі, әскери-өнеркәсіптік кешені үшін
шығысказақстандыктардың ыстык ыкыласын
бірден ағылшын тілінде өтш, оның тың
де қажет, - деп түсіндірген Юрий Шахворосжеткізгім келеді, - деді облыс Ә к ім і Бердібек
жаңалыктары мен адам өмірін сак,тауға байтов тантал, берилий, уран металлдарынан
САПАРБАЕВ. - Бүгіносында ядролык соғыска
ланыаы маңызды сәттеріне барлығы куә
өндірілетін дүниежүзінде зор сураныска ие
қарсы көптеген адамдар жиналып отыр.
болды. Онкологиялык, диспансер басшы
тауарлардың бір парасын таныстырды.
Олар ядролык соғыстың зардабын тікелей
сы Марат Сандыбаев келген делегацияға
Буған коса ыстыкка т ө з ім д іл ік , иілгіштік,
өз бастарынан өткерген. Ядролык апат дерті
«Радиологиялык
орталык.»
курылысы,
коррозияға шынайы беріктігі сиякты бірегей
урпактар үшін де аса кауіпті екендігі жасырын
кашыктыктан сәулемен емдеуге арналған
қасиеттері аркасында тантал металлургияда,
емес. Сондықтан болар, Түйемойнак аралыаппарат және жаңа корпустың ашылуына
металл өңдеуде, химиялык машина жасауда,
на жастар кауымы өте көп жиналғандығын
орай бүпнгі жаңа үлгідегі радиологиялык.
аспаптар жасауда, аэроғарыштык техникада,
байкап тұрмыз. «Мэрлер бейбітшілік үшін»
курылғылармен жабдыклау және радиоизомедицинада, ядролык энергетикада кеңінен
үйымы адамдар санасында соғыс туралы
топты диагноаика жасау бөлімі жайында
қолданылады.
кереғар пікірлерді өзгертуге атсалыспакшы.
айтып берді. Диспансер радиологиялык,
Айта кету керек, тантал өндірісінде
Бул уйымның бағыты біз үшін аса маңызды.
қызметті дамытуға арналған МАГАТЭ гранжаңа буындағы сыйымдылығы жоғары
Қазакстандыктар сіздердің алға койған
тын утып алыпты. Соған орай радиоло
тантал
конденсаторлы
унтақтарын
максаттарыңызды
толығымен
қолдап,
гия орталығын жаңа және кауіпсіз сәуле
шығаратын
тәжірибелік-өнеркәсіптік
куаттайды.
аппараттарымен жабдыкдау, мамандаржелінің қосылуымен еліміз «ҮМЗ» аркылы
Міне,
бүгін
«Өлімнен
де
кушті»
ды ок,ыту жоспарланған. Сонымен бірге
сыйымдылығы жоғары унтақтар шығару
монументінің касында түрып, Елбасымүмкіндігіне ие әлемдегі төртінші елге айМАГАТЭ радиологиялык, орталыкта ТМД
мыз айтпакшы, біз әлі де болса бейбіт
налып, конденсатор жасау саласында
мемлекеттерінің
мамандарын
окытуға
өмір үшін күресімізді жалғастыра береміз.
арналған оілікті орталык, күрып, сәулелі
алғашқы отандык жобаны жүзеге асырӨйткені, атомның
курбаны болып кетды, Қазакстанның электронды өнеркәсіоін
кондырғыларға сервистік кызмет көрсету
кендер ешкашан да умытылмак емес.
қалыптастыруға бекінді.
де ойластырылыпты. Семейдің өңірлік онко
Курчатов каласында өтетін конференция
Қазір
Шығыстан
тарайтын
тантал
логиялык, диспансерінің бір ерекшелігі к,аосы бағытымызды ныкдай түсіп, «Мэрлер
өнімдерін теракты тутынушылар катарында
терлі ісіктермен зардап шегетін наукастарды
бейбітшілік үшін» уйымымен тығыз карымАҚШ, Ресей, Франция, Германий, Жапония
анықтау мен емдеудің мол мүмкіндігі болып
қатынас орнатуымызға мүмкіндік береді деп
және Қытайдың әйгілі компаниялары бар.
табылады. Мунда бүпнп күні колданыстағы
үміттенеміз.
Зауыттың басқарма төрағасы Юрий Ш ах
Бүпн мунда келгендердің басым көпші-барлык, аныкдау мен емдеу технологиялавороаов сондай-ақ, уран мен берилийден
ры жинақталған, ғылым мен тәжірибе аралігіжастарекендігібіздіқуантады,-деді« Мэр
өндірілетін өнімдерді күрметті к,онак,тардың
сында тығыз шығармашылык, байланыс
лер бейоітшілік үшін» халык,аралық уйымы
назарына, усынып, бейоіт максатта кәдеге
калыптасқан. Бугінгі күні диспансер кептеген
«Болашак, - 2020» компаниясы директорлар
жаратылатын атом энергетикасының жайыхалықаралыкуйымдармен байланыс жүргізіп
кеңесінің төрағасы, Ипр к,аласының мэрі Люк
на да тоқталды. Одан кейін Бельгия мэрі Люк
отырғандығына шетелдік делегация тікелей
ДЕАНЕ, - Сіздердіңосылай уйымшылдықпен
ДЕАНЕ баааған делегаттар «ҮМЗ» АҚ жакуә болды. Келгем қонақтарға экрандағы
жиналуларыңыз біздің бастаманы толык,
йындё әзірленген деректі фильмді тамашаслайдтар арқылы жаңа жумыстар жооасынан
қолдаитындықтарыңыздың белгісі. Және
лады.
акпараиар берілді. Мәселен, медицинасы
Семей жастары болашакдарына бейжай
Кәсіпорында
болғаннан
кейін
к,арамайтынды»;тарын дәлелдеп отыр. Осынжоғары дамыған жапондык әріптестермен
халыкаралык,
уйым
мүшелері
облыс
да келіп, қолдау танытқандықтарыңыз үшін
тәжірибе алмасу қызметі жақсы жалғасын
әкімдігінде аймак, басшысы Бердібек САПАРтауып, бул әріптестік оң нәтижесін берақмет айтамын, Біздің уйымның ^урамында
БАЕВПЕН кездесуге келді.
алемнің әр к»аласының мэрлері бар. Бүгіннен
руде. Мунда Ресейдің ірі онкологиялык
орталыктары және мекемелерімен әріптестік
кызмет жолға койылған. Алтай өлкелік он
кология орталығымен, Н.Блохин атындағы
Ресейдің онкологиялык, ғылыми зерттеу институтымен жан- жакты әріптестік келісімшарт
бекітіліп, Татарстан Республикасы денсау
лык сақтау министрлігі Қазан онкология
лык диспансерімен қызметтестік туралы
меморандумға к,ол қойылыпты. Диспансер
ужымы Ресейдің ірі онкоорталықтарымен
және Нагасаки университетімен ғылымитәжірибелік байланысты нығайтуға куш са
лу да.
Келесі кезекте делегация тобы қаладағы
радиациялық медицина және экология
ғылыми-зерттеу институтында болды. Мунда
халықтың денсаулығын зерттеп, ем шараларын жүргізу жумыстары атқарылады.
Қазіргі уакытта институттың ғылымитәжірибелік
бөлімінің
қурылымына
клиникалык,
радиология
бөлімі,
статистикалық талдау және клиникалык
эпидемиологиялар оөлімшесі, радиоэко
логия және цитогенетикалык лабораториялы биологиялық дозиметрия кіреді.
Бул институтта әртурлі радиоэкологиялық
жағдайларда сәулеленуге түскен халықты
жаңа сапалы технология, ғылыми зерттеулер арқылы емдеу шаралар қолға алынған.
Сол сияқты Қазакстан аумағының полигон
Ипр қаласының мэрі Люк ДЕАНЕГЕ осы бастап оған Семей қаласы да еніп отыр. Біз
аймақтарын бакылайтын радиоэкологиялық
ғылыми-конференцияны уйымдастырғаны
Семейді 2020 жылға дейін ядролық қарусыз
мониторинг, сәулеленудің көлемін бағалау
үшін ризашылығымды білдіремін. Ядролық
бейбіт өмір қозғалысына өзге қалалардың
мен демографиялык салдарын сипаттау,
қарудың зардабын тартқан өңір ретінде бізді
басшыларын шақыруда үлгі деп санаймыз.
онкологиялык, және радиация әсерінен туын«Мэрлер оейбітшілік үшін» халықаралық
Қаланың мэрлері халыққа ең жақын адам
дайтын аурулар бағытының ерекшелігін зерт
қозғалыстың көтеріп отырған бастамадар, муң-мүқтажын біледі. Сондықтан,
теу сияқты ғылыми жумыстар жүргізіледі.
сын к,ызу қолдаймыз. Ш ығыаағы барлық
болашақта ядролық қарусыз әлем үшін
қалалардың
әкімдері
мен
Павлодар,
күреае уйым жүмысын оірге жандандыраСемейд е өкілдік
Қарағанды облыаарының басшылары да
тын боламыз.
бізге қосылады. Сонымен қатар біз аталған
конференция аясында жастар үиымдарының
Ғылыми жобаларга тәнті
«Мэрлер бейбітшілік үшін» уйымының
«Жаңа урпақ ядролық қарусыз әлемді
делегациясы сапарларын Семей қаласының
қалайды» атты бастамасына мән беріп,
әкімдігінде
жалғастырды.
Мунда
Ипр
қолдаймыз. Және де халықаралык, уйымның
қаласының мэрі Люк ДЕАНЕ мен Семей
Будан кейін шетелдік делегация Се
басшылығына Семей қаласында өздерінің
қаласы әкімі Айбек Кәрімов бауырлас
мей
қаласы
мемлекеттік
медицина
өкілдігін ашуға
келісім бергені үшін
қатынасты бекіту қужаттарына қол қоиды.
университетінде болып, осындағы жеке
алғысымды аитамын, - деген облыс Әкімі
Сонымен қатар Семейде «Мэрлер бейбітшілік
клиникалық
база
жүмыстарымен
таБердібек САПАРБАЕВ алыстан ат арытып
үшін» халықаралық уйымы хатшылығының
нысты. Хорватиядан келген мэр Иван
келген меймандарға, еліміздің Люксембург
ресми өкілдігі ашылды.
Кнез, норвегиялық мэр Тор Весбиларды
және Бельгия Корольдігіндегі Төтенше және
- Бүгінгі келісімге қол кою екі бауырласклиникадағы жасалып жатқан емдеу шараөкілетті елшісі, Қазақстан Республикасының
каланың дамуына тың серпін беретін болаЕуропалық
Одақ
пен
НАТО-дағы
лары қызықтырды.
ды, - деді облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ.
Келген делегация тобына клиникамиссиясының басшысы Ерік ӨТЕМБАЕВҚА
- Семейде біздің уйым хатшылығының
ризашылығын жеткізді.
да қазіргі заманның жетілген технолоөкілдігін аша отырып, семейлі»аердің белгиялары бойынша операция жасау, ем
сенді устанымына сенеміз. Өйткені, олар
шараларының озық түрлері көрсетілді.
Ескерткіш белгі қойылды деу
бейбітшілік идеясын таратуда үлгі көрсетіп
Көрсетілімге шетелден келіп оқып жатқан
келеді, - деді Люк ДЕАНЕ.
Бұдан соң облыс орталығынан аттанған
студенттер де қатысты. «Біздің миссия
халықаралық уйым
өкілдері
Семейге
Қазақстанның барлык, халкы үшін сапаҚалаларымыз
келді. Шетелдік делегаиар әуелі каладағы
лы медициналык білім беру болып табыТүйемойнақ аралында орналасқан «Өлімнен
лады, мақсатымыз - Шығыс Қазақстан
халықаралық үйымның
де_ күшті» монументіне гүл шоқтарын
облысындағы денсаулык, сақтау саласын
қойып, сынақ полигонынан зардап шеккен
жоғары білікті медициналық мамандармен
қатарына енді
құрбандарды бір минутүнсіздікпен ескеалды.
қажетінше қамтамасыз ету. Біздің түлектер
Облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ пен «Мэр
Келесі күні Курчатов қаласында «Мэр
жоғары білікті маман ретінде суранысқа ие.
лер бейбітшілік үшін» халықаралық үйымы
лер бейбітшілік үшін» атты халыкаралық
Олар Қазақстанда жемісті қызмет атқарумен
«Болашақ - 2020» компаниясы директорлар
уйым өкілдерінің қатысуымен «Жаңа урпак,
қатар, АҚШ-та, Израильда, Германияда,
кеңесінің төрағасы, Ипр қаласының мэрі Люк
ядролық қарусыз әлемді қалайды» атты
Ресейде, Пәкістанда, Индияда, ЖапонияДЕАНЕ екеуі «Қала мэрлері ядролық қарусыз
ғылыми-тәжірибелік конференция болып
да және басқа елдерде табысты еңбек етіп
әлем үшін» атты қулпытасты салтанатты түрде
келеді» деді университет басшылығы.
өтті.
ашты.
Бұдан соң қонақтар Семей каласындағы
Аукымды іс-шара аясында еліміздің 12
. Қурметті қонақтар, бүгін, міне,
өңірлік онкологиялык диспансерге атбасын
қаласы, атап айтсак,, Қарағанды, Павлодар
сіздер узақ жылдар бойы сынақтардан
бурып, бул салада адам денсаулығы мен
және өңіріміздегі Өскемен, Семей, Курча-

ашылды

болды

тов, Риддер. Выр«м, аай сн ,
наиха, Шар. С<*р«.6рйи«.а қдлалдьы' 5 ^ ° '
мушелікк** ецд,, С^мвй
*иымғі
Ипр к,аласы арасында
ЬГи^ның
ынтымакласты*.
ж&ніңдег, тҮс'н.сг»қ

ЙКонференция
Г
жумысынл с
6 * уь,р Л 4 П Ь Ч

вегия, Хорватия. Фр4ниия
Нор.
Ресеи сынды жеті м«.Млр
Чытайм^
галар ждне отанды^
д^ н
Олардың кзтарында
»^с*лысты
көпсалалы ғьілыми-сёр4т ^ ,:ь
гуманитарлык,-а1 артушылы*^
мекемесінің директоры іСіц »,
ЕВ, Ипр чаласының (Бельгии)
лер бейбітшілік үшін» халыкапапЛ ' * Р
«Болашак, - 2020» *ампаницсыныҮИЫМы
ректорлар кеңесінің төрағасы Лс* псдЙ ’
Фрогн каласының (Норвегия) м»рі ТсГгГ йГг
БИ, Мурода^ы Биоград к,аласының (хапІ
тия) мэрі Иван КНЕЗ, «Мэрлер 6ей6п£5?’
үшін» халык,аралык кампаниясымык лигГ'*
торы Аарон ТАВИШ болды
Келелі кеңестің өтуіне себепкер болғй
«Мэрлер бейбітшілік үшін» халыкзрапы!
уйымы Хиросима және Нагасаки мэрлеріщ'
бааамасымен отыз жыл бурын курылсан
1945 жылы Жапон еліндегі жүз мыңдаг^
адамның
өмірін
жалмаған
касіре^
кайталанбас үшін уйым букіл алемді ядролы*
карауды жоюға шак,ырады Непзгі мак,саты дүниежүзінде атом к,аруын колдануға жол
бермеу және к,арусыздану, 2020 жылға дейін
барлык кала басшыларын ядролык, карусыа
әлем козғалысына біріктіру.
I
Беделді халыкаралык, уйымның кызметі
жер-жаһандағы калалардың басын біріктіре
отырып, ядролык, карусыз алем куруға ынтызар мемлекеттердің өзара ынтымағым
дамытуға бағыпалған. Бүгінгі таңда уйымнын
катарында 153 елдің 5 1 36 кзласы бар,
Ипр каласының мэрі Люк ДЕАНЕ бастаған
еуропалык делегация мүшелері мен «Мэр
лер оеиоітшілік үшін» халыкаралық, уйымы
хатшылығының өкілдері ең алдымен Курча
юв ^ласыидағыстратегиялықнысаңдардын
жумысымен танысты. Жекелей тоқталсак

^Токамаке к т м 'ТӘЖіри6еЛ"С Реа,СГ0Рымен,
іокамак КТМ» материалтануға арналған
реакторымен,
сонымеи
катар идролык технологиялар парк»нде
^лттык ядролык орталык,тың радиациялық
к,ауіпсіздік және экология институтында
атк,арылып жатк,ан жумыстардың барысымен танысты.
«Қазак.стандык «Токамак КТМ» термоядролык материалтану реакторын жасау»
жобасы мәртебелі меймандардың ерекше
кызығушылығын туғызды Ол - термоядролык, энергетикаға арналған жоғары темпе
ратура, к,уатты магниттік өріс және ионды
сәулелену жағдайларында жумыс істеуі
тиіс материалдарды сынау және зерне*
үшін арнайы әзірленген әлемдеп бірегеи
к,ондырғы.
Ядролык, технологиялар паркін к,үрудағы басты мақсат - ядролык техноло
гиялар саласындағы компанияларды өрістету аркылы еліміздің индустриялык-инновациялық бағытта дамыту екені белгші
«Ядролык технологиялар паркі» қазіргі кезде
біркатар инновациялык кәсшорындар күрып, бизнес жүргізудің нақты да озык орта
лығына айналуда. Технопаркте к,азір ЭЛВ-4
электронды үдеткіші негізіндегі радиациялы^
технологиялар кешені, ИЛУ-10 электроидь
жылдамдаткышы базасындағы радиациялық
сүзгілеу корпусы жумыс істеп тур.
Ядролык
технологиялар
паркіиде
қонактарға өндірілетін өнімдердіңтуржиынь
көрсетілді. Олар полислан материалынан дәрігерлерге арналған медицинапык,
киімдерді шығаратын «Мерусар және к»
ЖШС цехтарын аралап көрді. Аталмыш
киімдер радиациялык залалға төтеп беретіи
жоғары сапаға ие.
Конференция жүмысын облыс Әкімі
Бердібек САПАРБАЕВ ашты.
Семейдегі сынак полигоны Мемле
кет басшысы Нурсултан НАЗАРБАЕВТЫН
Жарлығымен 1991 жылы жабылып, Кур
чатов каласы өндіріаі, ғылымды дамы
ту каласына айналды. Оны өздеріңіз бүпн
аралап көрдіңіздер. Қазір ядролык
рылыаарды сынау жумыстары токтап,
ғылыми өндіріс дамып жатыр. Нурсултан
НАЗАРБАЕВТЫҢ осыдан 20 жыл бурынғь
бастамасы дүниежүзінде колдау тауып, казір
көптеген халыкаралык уйымдар сол баста
маны жалғастырып, Семейден кейін Нева*
дада (АҚШ), тағы да баска елдерде ядролык.
каруды, баска да адамның д е н с а у л ы ғы н а ,
өміріне зиян келтіретін жаппай кы ры п-ж ою
каруларын жою басталды. Өздеріңіз
шеден бері Өскемен, Семей, бүпн Курча
тов каласында Қазакстанда осы багытта
кандай жумыстар аткарылып жатканы^
көрдіңіздер. Бельгияның Ипр каласык^
курылған
«Мэрлер
бейбітшілік
үшіН*
халыкаралык үйымының өкілдері кеше Се
мейде болып, бурынғы Кеңес одағына енгеи
елдердің ішінде өздерінің алғашкы ө кілд іп н
ашты. Біз осы уйымның басшылығына
өз ризашылығымызды білдіреміз! Біздін
ойымызша, сол ашылған өкілдік тек кана
Қазакстаннын калаларын емес, көршілес
Ресей Қытай, Орталык Азияның калаларын
да осы уйымға косуға септігін тигізеді деп
ойлаймыз. Өздеріңіз куә болып отырсыз
дар 90-шы жылдардын бас кезінде тоз-тозы
шыккан Курчатов каласы казір каитадан
өзінін калпына келуде. Турғындарының
саны артып, олардын турмыс жағдаиы да
жаксарып жатыр, - деді өз сөзінде аимак
басшысы.
.
Келесі сөз кезегі «Назарбаев орталығы»

көпсалалы

ғылыми-сараптамалык және
гум а н и та р л ы к -а ға р туш ы л ы к
мемлекеттік
мекемесінің директоры, Қазақаан Рес
публикасы Президенті жанындағы жап
пай кырып-жоятын каруларды таратпау мәселелері жөніндегі комиссияның
төрағасы Қанат САУДАБАЕВК.А берілді.
Ол
баяндамасында Мемлекет басшысы
Нурсултан НАЗАРБАЕВТЫҢ келелі кең еске
катысушыларға арнаған үндеуін жария етті.
«Мэрлер бейбітшілік үшін» сиякты
куатты уйымдар ядролык, қаруға карсы
қозғалыска үлкен серпін беруде. Бүгінгі біздін
форум кезінде әлемдегі ең ірі саналған Семей
сынак, полигоны төңірегінде болып жаткань'
да бекер емес. Елбасымыз Н у р с у л та н НА;
ЗАРБАЕВ және халқымыз тәуелсіздік алға^
жылдардан бааап ядролык, каруды жою ме
таратпау жолында кажырлы кызмет атқарь
келе жатыр.

