
Кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл толуына арналған  

«Ауған ақиқаты» көрме-кездесуі  

 

2019 жылдың 12 ақпаны күні Алматы музейінде  «Ауған ақиқаты» көрме-кездесуі өтті. 

Мәдени шараға Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Философия және 

саясаттану факультетінің «Дінтану, мәдениеттану және исламтану» кафедрасының  

докторанттары Серғазы Құдайбергенов,  Салтанат Мұқатаева, Дастан Ахметжанов 

қатысты.   

Биыл Кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 30 жыл. 9 жыл 2 ай 15 күнге 

созылған қантөгіс талай азаматтың ғұмырын қиды. Олардың есімдері қазақстандықтардың 

жадынан ешқашан өшпек емес.  

Кездесуге арнайы шақырылған қонақтар авиация генерал-майоры, әскери ұшқыш, 2 

мәрте «Қызыл жұлдыз», 3-ші дәрежелі «Отанға қызмет» ордендерінің иегері Нұрғалиев 

Тұрар Сапарғалиұлы, Ауғанстандағы соғыс және басқа жергілікті әскери жанжалдардың 

ардагерлері мен мүгедектері қоғамдық бірлестіктерін үйлестіру кеңесінің төрағасы 

Абдушукуров Мұрат Мұхтарұлы, жауынгер-интернационалист, Ауғанстандағы соғыс 

ардагері, еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Әлімқұлов Ерлікбай Бессатұлы қатысты. 

Студенттер мен докторанттар тарапынан қонақтарға сұрақтар қойылып,  ардагерлер 

кезегімен жауап беріп,  естеліктерімен бөлісті.  

Іс-шара барысында көрермендерге ҚР Орталық мемлекеттік киноқұжаттар қорынан 

алынған «От Капчагая до Кабула» деректі фильмі көрсетіліп, «Ауған» әндері орындалып, 

«Ауған ақиқаты» көрмесімен жалғасты. 

 

 

«Юность, опаленная Афганом» выставка-встреча, посвященная 30 летию вывода 

Советских войск из Афганистана 

12 февраля 2019 года в Музее Алматы прошла  выставка-встреча «Юность, опаленная 

Афганом».  

В мероприятии приняли участие PhD докторанты КазНУ имени Аль-Фараби 

факультета философии и политологии, кафедры религиоведение и культурологии 

Кудайбергенов Сергазы, Мукатаева Салтанат, Ахметжанов Дастан.  

В этом году 30 лет, со дня вывода ограниченного контингента Советских войск из 

Афганистана. Эта война длилась 9 лет, 2 месяца и 15 дней. И она стоила жизни почти 15 

тысячам советских солдат.  

Интернациональный долг, как говорили тогда, выполнен. В мероприятии прняли 

участие члены Общественного объединения «Союз Ветеранов Афганистана» города 

Алматы: генерал-майор авиации, командир отдельного боевого вертолетного полка, 

кавалер двух орденов «Красная звезда» и ордена «За службу Родине» 3-й степени 

Нургалиев Турар Сапаргалиевич, председатель координационного совета общественных 

объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных 

конфликтов Абдушукуров Мурат Мухтарович воин-интернационалист, ветеран войны в 

Афганистане, заслуженный деятель культуры Алимкулов Ерликбай Бессатович.  

Студетнами и докторантами были заданы вопросы ветеранам афганской войны. 

Участники боевых действий отвечали на вопросы и делились воспоминаниями. 

В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм из фонда 

Центрального государственного архива кино-фотодокументов и звукозаписей РК «От 

Капчагая до Кабула», прозвучали «афганские» песни. Мероприятие было продолжено 

выставкой «Юность, опаленная Афганом».  

   

 

 



"Youth scorched by Afghan" exhibition-meeting dedicated to the 30th anniversary of 

the withdrawal of Soviet troops from Afghanistan 

 

February 12, 2019 in the Museum of Almaty was held an exhibition-meeting "Youth, 

scorched by Afghan". 

The event was attended by PhD doctoral students of the Al-Farabi Kazakh National 

University, Faculty of Philosophy and Political Science, the Department of  Religious Studies 

and Cultural Studies, Kudaibergenov Sergazy, Mukatayeva Saltanat, Akhmetzhanov Dastan. 

30 years from the date of the withdrawal of a limited contingent of Soviet troops from 

Afghanistan,  this year. This war lasted for 9 years, 2 months and 15 days. And it cost the lives 

of almost 15 thousand Soviet soldiers. 

International duty, as they said then, is fulfilled. The event was attended by members of the 

Public Association "Union of Veterans of Afghanistan" in Almaty: Major General of Aviation, 

commander of a separate helicopter combat regiment, holder of two orders of the "Red Star" and 

the Order of «Service to the Motherland», 3rd degree Nurgaliyev Turar Sapargalievich, 

Chairman of the Coordinating Council of public associations of veterans and disabled people of 

the war in Afghanistan and other local military conflicts, Abdushukurov Murat Mukhtarovich, an 

internationalist warrior, veteran of the war in Afghanistan, honored cultural worker Alimkulov 

Yerlikbai Bessatovich. 

Students and doctoral students put questions to veterans of the Afghan war. The combatants 

answered questions and shared memories. 

During the event, a documentary film from the fund of the Central State Archive of film-

photographic documents and sound recordings of the RK “From Kapchagai to Kabul” was 

shown, “Afghan” songs were performed. The event was continued by the exhibition "Youth 

scorched by Afghan." 

 

 

 


