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№38 (7998)

БМТ – ДУНИЯ ХӘЛИҚЛИРИНИ УМУМИЙ БМТ – ДУНИЯ ХӘЛИҚЛИРИНИ УМУМИЙ 
МӘХСӘТКӘ БИРИКТҮРГӘН ТӘШКИЛАТМӘХСӘТКӘ БИРИКТҮРГӘН ТӘШКИЛАТ

Дөләт рәһбири Қасым-Жомарт Тоқаевниң БМТниң Дөләт рәһбири Қасым-Жомарт Тоқаевниң БМТниң 
75 жиллиғиға беғишланған Алий дәриҗидики чарә-75 жиллиғиға беғишланған Алий дәриҗидики чарә-

тәдбирдә сөзлигән сөзитәдбирдә сөзлигән сөзи

ҚАЗАҚСТАНЛИҚ 
РАЗИМӘНЛИКНИҢ ҮЛГИСИ

«БОЛАШАҚ»: ЙЕҢИ ТИЗИМ 
ЕЛАН ҚИЛИНДИ

РАМЗАН ҚАДИРОВ ҚАЗАҚСТАНҒА 
МИННӘТДАРЛИҚ БИЛДҮРДИ
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Мәктүп - 2020: Мәктүп - 2020:  иш-һәрикәт вақти     
Йезини йеңи өзгиришләр күтмәктә

Тәрәққиятниң томури

Нәзәрдин сирт қалмиди

Омск шәһиридә Кемел 
Тоқаевқа беғишланған 

мемориал тахта орнитилди

Келәр жили өтидиған болди

Йол бойидики сервис тәрәққий етиду

Дохтурларниң сүрәтлири — метрода

Пәрзәнтлиримиз тәғдирини 
ойлиған Президент
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Мәктүп - 2020:  иш-һәрикәт вақти  иш-һәрикәт вақти         
Йолдаш үчүн күзниң һәр 

дәқиқиси  ғенимәт

Хәлиқ билән бирликтә

Қазақстанниң йеңи ихтисадий 
курси һәққидә ейтилди

Ана тилим – дана тилим
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Пешқәдәм язғучи Пешқәдәм язғучи 
вә тарихшунасвә тарихшунас

Кәсипдашқа һөрмәт

Исми әбәдийләштүрүлдиИсми әбәдийләштүрүлди

Апәт ейтип кәлмәйду

(Көрнәклик қәләм саһиби Йүсүпбәг Мухлисовниң туғулғиниға – 100 жил)

Журналистрларниң саһалиқ 
кәспий иттипақи қурулди
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Әвришим баһар...

Виждан лирикиси

Бу йоллар, узун йоллар...

 Тәңрим бизни билиду, 
тәңрим қошиду!

 Бүгүн мана қучақлишип, 
өйгә жиғилдуқ
  ( )

Тойдуңларму ватсапқа
( )

Шатлиғи – тимақчә, 
қайғуси – патман

Нәгә шунчә алдирайду 
яхшилар?

Қандақ өтәй мән сөймәй 
вәтәнни?

Улуқлиғин намиңни

Өтүнимән, ана, сиз һәргиз 
ағримаң!

(
)

Көңүл

Өмүр бойи бала болуп 
өтүмиз...

«   «   
!»!»

 (Һекайә) (Һекайә)

«    «    
 ...» ...»
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Җәмийәтлик тәшкилатларда

Наһийә һакими билән учрашти

Яхши сөз —  җанға озуқ

Қош вәзипини атқуридиған болди

Йеңи рәис сайланди

Дост ләвзи

Талай ейттуқ Талай ейттуқ 
нахшини... нахшини... 

Ишиктидә “Очуқ һакимийәт” ечилди
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Дин вә әнъәнә

«  «  
    

 » »

Җәмийәт вә җинайәт

Коррупциядә гуманланғанлар биләйүзүк кийиду

COVID-19: Қазақстанда чиқирилған 
вакцина һәққидә немә билимиз
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Сот залидин

Шәриқ базири.Шәриқ базири.

Фотоэтюд

  

Мукапатлиқ Мукапатлиқ 
орунға ериштиорунға еришти

Солдатларниң қериндашлиқ Солдатларниң қериндашлиқ 
қәбирстанлиғи тепилдиқәбирстанлиғи тепилди


