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2Әр қазақ менің жалғызым! Әр қазақ менің жалғызым! 
(Сабыр Адай)(Сабыр Адай)

- Өзіңіз басшылық етіп 
отырған Орталықтың негіз-
гі атқаратын қызметі қан-
дай? Əңгімемізді сіздердің 
қызметтеріңізден бастасақ? 

- Біздің жаңадан ғана толық 
құрылған орталық екенімізді 
өзіңіз де білесіз. Қазақстан-
германиялық эмбриотран-
сплантология орталығы деп 
аталады. Аты айтып тұрғандай 
мұндағы негізгі жұмысымыз 
жануарлардың өсіп-өну тех-
нологиясы, яғни біз бірінші 
ана малдан ұрық тоқтаған 
жыныстық клеткасын алып, 
саны мен сапасын бағалаймыз. 
Осыдан кейін ғана оларды 
басқа рецепті аналықтарға 
қойып беру арқылы трансплан-
тациялы төл аламыз. Біздің 
негізгі жұмысымыз міне, осын-
дай. Ал, екіншісі студенттерді, 
магистранттар мен докторлар-
ды ғылым жұмыстарына тарту, 
оларды өзіміз атқарып жатқан 
жұмыстарымызға қатынасты-
ру, жастарды ғылымға баулу 
бағыттары да бізде кең етек 
жайған деп айта аламын. 
Үшінші бағыт не дегенде бізде 
ірі-ірі əріптестеріміз бар. Осы 
əріптестерімізбен бірлесе оты-
рып, ұрықты көшіріп отырғызу 
технологиясының жаңалығын 
жаңа технологияларын, 
жаңа жетістіктерін өзіміздің 
өндіріске, өзіміздің ғылымға 
тезірек енгізу. Сондай-ақ, осы 
əріптестерімізбен бірлесе 
ғылыми жұмыстар жасап, 
соның нəтижесін көру. Бұл 
ретте тəжірибеден өткізілетін 
объект біздің сиырларымыз. 
Эксперимент өткізетін жағдай 
да Қазақстанның Павлодар 
өңірі болып табылады. Осын-
дай бағыттар бойынша жұмыс 
істеп жатырмыз.

- Сіздердің орталық та ры-
ңыздың ашылғанына небəрі 
5 айдың ғана жүзі болды. Бұл 
мерзім біреуге аз, біреуге 
көп. Десе де, осы уақыт 
аралығында сіздер қандай 
істерді атқардыңыздар?

- Өте дұрыс айтып отырсыз. 
Осы бір азғантай уақыт ішінде 
біз үлкен жұмыс атқарып 
тастадық деп айта алмаймын. 
Жəне уақытымыз бос кетті 
деп тағыда айта алмас едім. 
Ең бірінші айтатыным ол Гер-
маниядан доктор, профессор 
Ноне біздің орталықтың ашы-
луына қатысып, орталықтың 
ашылуына куəгер бол-
ды. Жəне Ноне мырзаның 
қатысуымен Ертіс ауданының 
тəжірибе шаруашылығында 

эксперимент өткіздік. Ондағы 
жұмысымыздың алға қойған 
мақсаты донор сиырлар-
дан, ұрық шайып алып, оны 
бағалап, содан кейін оларды 
рецепті сиырларға қойдық. Со-
нымен қатар Ноне мырза біздің 
студенттерге, магистрант, док-
торларға, мамандарға жалпы 
жануарлардың өсіп - өну био-
логиясына, биотехнологиясы-
нан 3 күндік семинар оқыды. 
Бұл біздің мамандарымызға 
батыс еуропадағы ғылыми 
дəреженің деңгейі қаншалықты 
екенін, оның теориясы қандай, 
қайтып практикамен ұштасып 
жатқанын білуге үлкен нəтиже 
берді деп есептеймін. Ал, 
келесі бір істеген жұмысымыз, 
ауылшаруашылық министр-
лігінің гранты бойынша ғылыми 
жоба өткізіліп жатыр. Осы 
жобаның жұмысымен біз 24 
мұздатылған эмбрионды 23 
ресиптенті аналығының жа-
тырына орналастырдық. Енді 
бұларға сырт көзбен олардың 
бейнесі бойынша 60-70 пай-
ыз ұрықтанып өсіп жатқаны 
белгілі. 
Біздің тағыда бір алған қой-

ған үлкен мақсаттарымыздың 
бірі тез арада, болатын бол-
са 2-3 жылдың ішінде мүйізді 
ірі қара малдың сапасын 
жақсарту. Əсіресе оны до-
нор аналықтардан алынатын 
эмбриондарға негіздеу бойын-
ша. 

- Ертіс ауданында бол-
ған дықтарыңызды сөз ба-
рысында атап қалдыңыз. 
Жалпы осы өлкеге барудағы 
мақсаттарыңыз белгілі бол-
ды. Ал сол мақсаттарыңызға 
жете алдыңыздар ма?

- Жалпы ғылыми жұмыста 
тура істелетін, тура мақсатына 
жететін деген болмайды. Қан-
дай да бір кедергі алдан кез 
болады. 
Біздің университетте экс-

перимент жүргізетін малдар 
өте аз. Жоқтың қасы. Осы 
малдардың жоқтығынан біз 
əлі күнге шаруашылыққа 
тəуелдіміз. Сондықтан біз 
жұмыстарымызды жүзеге асы-
ру үшін бізге тəжірибе жасауға, 
жұмыс істеуге мүмкіндік 
беретін шаруашылықтармен 
келісім шартқа отырамыз, осы-
дан кейін олар бізге қандай 
мал берсе, біз сол малдарға 
эксперимент жүргіземіз. Бір 
жағынан қарасақ олар бізге 
көмектесіп жатқан сияқты, ал 
екінші жағынан алып қарасақ 
біздің нақты талапқа сай 

келетін малдан экспериментті 
алу жағдайы сондай жақсы 
емес. Осындай аздаған 
қиыншылықтар бар. Бірақ 
олардың бізге көрсетіп жатқан 
көмектері көп. Мысалы, сол 
шаруашылықтың бастықтары, 
сондағы мамандар, барлығы 
бізге көмектесуде. Алдағы 
уақытта көп кешікпей қара 
ала тұқымды сиырды немістің 
сары ала тұқымды сиырымен 
ауыстырамыз. Осыған байла-
нысты келесі экспериментті 
жұмысымыз нақтылы ғылыми 
тұрғыда біздің көздеген 
малдарымызға жүргізіледі деп 
сенемін. 

- Ғылыми жұмыстарға 
жастардың қатысуы, ғы лым 
жолына тартылуы қанша-
лықты?

- Сөз басында айтып өткен-
дей біздің орталық ғылыми 
орталық болғаннан кейін не-
гізгі бір жұмысымыз жастар-
ды ғылымға тарту, ғылыммен 
кішкене болсын айналыстыру... 
Осы мəселе бойынша атап ай-
тар болсам біздің орталықта 
(енді біздің орталық бұрыннан 
бар ғой, тек аты өзгергені бол-
маса) 10-нан астам магистрант 
өзінің диссертацияларын жа-
зып қорғады, 15-ке жақын 
студенттер диплом жұмысын 
жазды. Оның сыртында біздің 
университетіміз бойынша Ph-
док торлық осы орталықтан 
шық ты. Мəселен біздің жақсы 
мамандарымыздың бірі Талғат 
Сейтеуов, Қылышбай Жанай-
даров сияқты ғалымдарымыз 
мүйізді ірі қараның ұрығын 
көшіріп отырғызу, мүйізді ірі 
қараға селекситтеу жұмысы 

бойынша Моңғолияның Улан-
Батр қаласында Ph-доктор-
лықтарын табысты қорғап 
келді. Жастарды барынша 
ғылым жолына тартуға тыры-
самыз.

- Əріптестеріңіз жайында 
бірер ауыз айта кетсеңіз.

- Біздің орталық бұрын 
биотехнологиялық орталық 
бол ған кезде маман кадрла-
рымыз көп, əріптестік аумағы-
мызда кең болатын. Мə се лен, 
ол кезде бізде 10 шақты ғылы-
ми қыз меткерлер болса, қазір 
жеке орталық болып шыққан нан 
кейін 4 маман жұмыстайды. 
Келешекте жұмыстарымыз өз 

жемісін беріп, табысқа бөленіп, 
алға қойған мақсаттарымыз 
орындалып жатса болашақта 
жастарды да тарту ойымызда 
бар. Бұл, жастардың ғылыми 
түрде дамуына, өсуіне көмек 
болатыны анық. 

- Айдың ортасында ел 
болып Тəуелсіздіктің 20 
жылдығын мерекеледік. 
Жалпы Тəуелсіздік сізге не 
берді? Сіздің Тəуелсіздікке  
қосқан үлесіңіз?

- Тəуелсіздік маған үлкен Ота-
нымды берді. Егер Қазақстан 
Тəуелсіз мемлекет бола ал-
маса, біз сияқты шашылып 
кеткен қазақтар мұнда келе 
алмас еді. Маған өзімнің Ата 
мекенімді, елімнің перзентімін, 
Қазақпын деп ойланбай айту 
қайсарлығын берді. 
Ал менің Тəуелсіздікке қос-

қаным... Шамамыз келген-
ше теңізге тамған тамшыдай 
істер істеліп жатыр. Атап ай-
тар болсақ осы Қазақстанға 
шетелден оралған 15 ғылым 
докторларының монография-
сын ана тілімізде жаздырып, 
оны ректорымыз Ерлан Мұх-
тарұлының мұрындық болуы-
мен бастырып шығардық. Енді 
бұлда болса ғылым жолына 
қосқан азды көпті үлес деп 
ойлаймын. Екіншісі, өз басым 
қазір мемлекеттік тілде оқу құ-
ралдарын монографияларын 
дайындадым. Оны шəкіртте рім, 
студенттерім пайдаланып жүр. 
Оның сыртында Қазақстан-
да істеліп жатқан, өзіміздің 
істеп жатқан істерімізді шет 
мемлекетке таныстыру үшін 
Гер маниядағы əріптестермен, 
Моң ғолиядағы шəкірттеріммен 
тығыз байланыс орнатып 
соның нəтижесінде «Мал жа-
нуарлардың ұрығын транс-
плантациялау» атты моногра-
фияны орыс жəне қаза тілінде 
басып шығардық. Жақын ара-

да моңғол тілінде де басылып 
шығады...

 - Жастардың ғылымға бет 
алуы елімізде қарқынды 
түрде дамып келеді. Жас-
тардың бет алысына сіздің 
көңіліңіз тола ма?

- Шынын айту керек Өтпе-
лі кезеңде Кеңес Одағы 
ыдырағаннан кейін қайтадан 
Тəуелсіздігімізді алып мықты 
мемлекет болу аралығында, 
жастардың ғылымға деген 
бағыты оңтайлы болған жоқ. 
Ал бірақ ғылымға жан тəнімен 
берілген жастар одан кет-
кенде жоқ. Соңғы кезде, атап 
айтсақ 2005 жылдан бері 
қарай, ғылыммен айналы-
сайын, ғылымнан бір нəтиже 
шығарайын деген жастардың 
саны көбеюде. Мəселен біздің 
орталықта да 4 студент екі 
екіден топтасып жұмыс жасай-
ды. Соған қарағанда ғылымға 

деген жастардың белсенділігі 
артып келеді. Тағыда бір айта 
кететін жайт «Ғылым туралы 
заң» шықты ғой. Сол заң бізге 
ауадай қажет. Ол жастардың 
ғылымға деген бет бұрысын, 
ғылымға деген көз қарасын тү-
бегейлі өзгертеді. Жастардың 
бəріне көңілім толады деп жал-
ған айтпай-ақ қояйын, бірақ 
ғылым жолында биік белес тер-
ді бағындырмай жүрген жастар-
ды жоқ деп айту қате.

- Тілегіңіз...
- Қазіргі жаһанданудың қар-

қынды түрде дамып келе жат-
қан заманында жаһандануға 
жұтылып кетіп жатқан ұлт тар 
бар. Оның бар ұлттық құн-
дылықтары дəстүрі мен мə-
дениеті, ділі мен тілі жұтылып 
жатыр. Сондықтан менің 
тілегім Қазақстанымның көк 
туы көгімізде мəңгі желбіресін! 
Анамыздың ақ сүтімен кел-
ген ана тіліміз шарықтайтын 
шегіне жетсе екен деп тілеймін. 
Ғылымменен білім жолында 
жастарымыз қажымаса екен 
деймін. Еліміз жылдан жылға 
көркейіп, өркендеп дами берсін 
деген тілігіміз əр қайсымыздың 
да жүрегімізде бары анық. 
Сондықтан елдігіміздің бірлігі 
бұзылмасын. Жаңа жыл құтты 
болсын!

- Əмин! Магаш аға уақы-
тыңызды бөліп, біздің сұрақ-
тарымызға жауап бергеніңіз 
үшін сіз ге зор алғысымызды 
білдіреміз. Жұмысыңызға та-
быс, талабы мен талғамы зор 
шəкірттеріңіз көп болғай!

Əңгімелескен: 
Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ

Құрметті оқырман қауым оқу Құрметті оқырман қауым оқу 
ордамыздың ел Тәуелсіздігінің 20 ордамыздың ел Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына орай жасаған игі істерін жылдығына орай жасаған игі істерін 
бүгін айтып бітпесіміз анық. Осы орай-бүгін айтып бітпесіміз анық. Осы орай-
да аталмыш мерекеге орай ашылған да аталмыш мерекеге орай ашылған 
орталықтардың бірі Қазақстан-орталықтардың бірі Қазақстан-
германиялық эмбриотрансплантоло-германиялық эмбриотрансплантоло-
гия орталығы. Ашылғанына аз ғана гия орталығы. Ашылғанына аз ғана 
уақыт болсада өздерінің тындырым-уақыт болсада өздерінің тындырым-
ды тірліктерімен біздің журнали-ды тірліктерімен біздің журнали-
стер назарына іліккен болатын. Осы стер назарына іліккен болатын. Осы 
уақыт аралығында осы орталықтың уақыт аралығында осы орталықтың 
қандай белестерді бағындырғанын білу қандай белестерді бағындырғанын білу 
мақсатында орталық жетекшісі Био-мақсатында орталық жетекшісі Био-
логия ғылымының докторы, профес-логия ғылымының докторы, профес-
сор Аяхтан Магаш Аятханұлын сыр сор Аяхтан Магаш Аятханұлын сыр 
сұхбатқа тартқан едік...сұхбатқа тартқан едік...

ТӘУЕЛСІЗДІК МАҒАН ҮЛКЕН ТӘУЕЛСІЗДІК МАҒАН ҮЛКЕН 
ОТАНЫМДЫ БЕРДІОТАНЫМДЫ БЕРДІ
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3Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, 
ар, мінез деген нәрселермен озады. (Абай)ар, мінез деген нәрселермен озады. (Абай)

- Бірнеше мемлекеттің да-
рынды құрылысшылары қа-
тысатын жоғары деңгейдегі 
байқауда 1 орынға қол жет-
кіздіңіз. Шын жүректен құт-
тық таймыз! Кез-келген жеңіс-
ке жету үшін аянбай еңбек 
ету керектігі мəлім ғой. Десе 
де бақпен бап қатар шаппа-
са биік белестерге жетпеуде 
неғайбыл. Сіздің осы жеңіс-
ке жетуіңіздің құпиясы неде 
деп ойлайсыз?

- Рахмет! Əрине, бұл жеңіске 
жетуім оңай болған жоқ. Осы 
жолда маған көмек қолын соз-
ған ұстаздарыма, отбасыма 
үл кен алғысымды біл діргім 
келеді. Менің негізгі жұмысым-
ның алға қойған мақсаты биік 
болатын. Ол – Отанымыздағы 
барлық дерлік спорт алаңдары 
көбіне-көп үстіңгі жабынсыз 
тұрғызылады, əрине, бұндай 
жағдай олардың пайдалану 
мерзіміне жəне сапасына көп 
жағдайда кері əсерін тигізеді. 
Сол себептен мен жабық, 
көп фун кциональды спорт 
алаң ының құрылыс жобасын 
ұсын дым. Бұл ұсынысым əділ 
қазылар алқасының ойынан 
шыққаны мен үшін үлкен бақыт. 
Себебі менің жасаған еңбегім, 
төккен терім есіл кетпеді. Осы 
орайда тағы да айта кететін 
жайт, спорт алаңының үстіңгі 
жабын біздің елде қолданыс 
таппаған валт материалынан 
жасалады. Жетекшімнің қосқан 

ақыл кеңесінің арқасында 
сондай-ақ өзге жобалардан 
осы ерекшеліктері арқылы 
жобам жоғары бағалаған бо-
луы керек. Шынын айту ке-
рек мен бірінші орын түгілі 
алдыңғы ауыз толтырып ай-
татын орындарға да ілінемін 
деп ойлаған жоқ едім. Бұл енді 
күтпеген сый болды.

- Тынымсыз еңбектен құ-
рал ған жоба əйтеуір бас 
жүлдені алды ғой. Ал енді 
өзгелерден дараланатын, 
өзін дік ерекшелігі бар жо ба-
ңыз ды халықаралық бай қау-
ға жіберу туралы ой қайдан 
пайда болды? 

- Шыны керек, бұл жобаны 
байқауға арнайы дайындаған 
жоқпын. Себебі ол менің 
дипломдық жұмысымның та-
қы рыбы болатын. Бакалавр 
ата ғын алғаннан кейін жобам-
ның халықаралық деңгейде 
өткізілетін байқауларға қа-
тыс тыруы туралы ұсынысты 
жасаған дипломдық жұмы-
сымның жетекшісі Сəулет-
құрылыс факултетінің деканы 
М.Қ.Кудерин мырза болатын. 
Күзде жобамның құрылысына 
кейбір санаулы ғана өзгерістер 
енгізілгеннен кейін байқауға 
жіберген болатынбыз. Жаңағы 
өзіңіз айтқандай бағымның 
арғымағы шапты деп ойлай-
мын. 

- Қызық... деседе, Венера, 
сізге үлкен қуаныш алып кел-

ген жобаңыз туралы қысқаша 
айтып берсеңіз?

- Жаңа сөз басында айтқан-
дай дипломдық жұмысым ре-
тінде Павлодар қаласында 
тұр ғы зылуға арналған жабық, 
көп функциональды спорт ала-
ңының құрылыс жобасын ұсын-
ғам.
Спорт алаңы жəне оған жа-

татын объектілермен қоса 
жалпы ауқымы 20 мың шар-
шы метр шамасында болмақ. 
Ойындарға арналған негізгі 
ауданынан басқа да спорттық 
бөлмелер, əкімшілік секторын 
жасауды қарастырдым. Спорт 
алаңы жанында парк орнала-
стыруды жоспарладым. Жоба 
бойынша көрермендер саны 10 
мың адамға дейін болады.
Спорт алаңы құрылысының 

негізгі қаңқасы металдан 
жасалынған аралықтар мен 
тіреуіштер құраса, үстіңгі жа-
быны темір бетоннан жасалған 
біртұтас тақталардан тұрады. 
Оның үстіңгі жабыны Жа-
понияда үй құрылыстарын 
тұрғызуда кең қолданылатын, 
бірақ Қазақстан аумағында осы 
күнге дейін қымбаттылығына 
жəне формасына қатаң та-
лап қоятынына байланысты 
пайдаланылмаған валт мате-
риалын ұсынған болатынмын. 
Спорт алаңының басқа сон-

дай типтегі объектілерден 
негізгі ерекшелігі-астыңғы 
жабыны жасалған материа-

лында. Астыңғы жабыны 3 
түрлі болуы мүмкін: біріншісі 
- хоккей, көркем коньки тебуге 
арналған мұз алаңы, екіншісі – 
футбол, волейбол, баскетбол 
сияқты ойындарға арналған 
алмалы жасанды төсеу жабы-
ны жəне мəдени көпшілік іс-
шараларға арналған алмалы-
салмалы паркет жабыны. 
Көпфункционалдығына бай-
ланысты жобамның бастапқы 
бағасы 900000 теңгені 
құрайды. Құрылысына, күтуіне 
жұмсалған қаржы аз уақытта 
ғана оны дұрыс пайдалануы 
арқасында қайтаруға болады.

- Венера, Сіздің бұл жо ба-
ңыздың одан əрмен қарай 
іске асып, сіздің биік бе-
лес терді бағындыра беру-
леріңізге шын жүректен 
тілектеспіз. Енді сіздің біздің 
оқырмандарымызға деген 
бір ауыз ақ тілегіңіз болса...

- Рахмет! Əуелі барша отан-
дастарымды өткен Тəуелсіздік-
тің 20 жылдық мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын. 
Осындай тамаша əрі бейіт 
елде тұрып жатқан əрбір адам-
ның ұлы перзенттік парызы ол 
ғылымға, білімге, өнерге жəне 
де басқада салаларға өзіндік 
мүмкіндіктеріне сай үлес қосу 
деп ойлаймын. Сондықтан 
мен өзім мемлекетімнің бір 
ғана бөлшегі ретінде бұнымен 
тоқталып қалмай əлі талай 
белестерді бағындыратыныма 

сенемін. Жəне барша жастар-
ды, тек қана жастарды ғана 
емес, осы мемлекетте тұрып 
жатқан əрбір Қазақстандықты 
игі ісер жасауға үндер едім. 
Сіздердің газеттеріңізге шы-

ғар ма шылық табыс, оқыр ман-
дарыңызға алда келе жатқан 
жаңа жылда жаңа белестер 
мен үлкен табыстарға жете 
берулеріңізге тілектеспін. 
Жаңа жыл құтты болсын!
- Сұхбатқа уақыт тап қа ны-

ңызға көп рахмет! Жа сал ған 
жобаңыз əр кезде жоғары 
баға алып, қағаз тү рінде 
мұрағат сөресінде шаң жи-
налатын нəрсе емес, тұр-
ғызылған ғимарат ретінде 
павлодардықтардың мақ-
танышы болсын! 

P.S. Қуанышты жайт: жеңіл-
желпі түзетулермен бұл жоба 
Кереку жерінің бас қала-
сында жүзеге асырылуда. 
Спорт алаңының құрылуын 
2012 жылдың соңына дейін 
то лығымен аяқталуы керек. 
Венера мен басқа да СҚФ 

дарынды студенттерінің жо-
балары арқасында атал-
мыш факультет ендігі жылы 
Түр кияда жəне Италия ның 
Флоренция қаласында өт-
кізілетін халықаралық сəу-
лет құрылысшылар арасын-
дағы байқауларға қатысу 
мүм кіндігіне ие болды. 

Сұхбаттасқан: 
Елена ГАРКАВА

АЛМАТЫДАН – АЛМАТЫДАН – 
ЖЕҢІСПЕН!ЖЕҢІСПЕН!

2011 жылдың соңында Алматы қаласында Қазақ бас сәулет-құрылыс 2011 жылдың соңында Алматы қаласында Қазақ бас сәулет-құрылыс 
академиясының қабырғасында (ҚазБСҚА) өткізілген халықаралық ди-академиясының қабырғасында (ҚазБСҚА) өткізілген халықаралық ди-
плом жобалардың сайысында С.Торайғыров ат. ПМУ-дың Сәулет-құрылыс плом жобалардың сайысында С.Торайғыров ат. ПМУ-дың Сәулет-құрылыс 
факультетін үздік дипломымен тәмәмдаған, магистратураның 1 курсын-факультетін үздік дипломымен тәмәмдаған, магистратураның 1 курсын-
да білім алып жүрген Венера Беришеваның жобасы 1 орынды жеңіп алды. Оқу да білім алып жүрген Венера Беришеваның жобасы 1 орынды жеңіп алды. Оқу 
ордамыздың намысын республикалық додаларда қорғап, жоғарғы дәрежеге, ең ордамыздың намысын республикалық додаларда қорғап, жоғарғы дәрежеге, ең 
бастысы қарсыластарынан қара үзіп кеткен біздің жерлесіміз, университеті-бастысы қарсыластарынан қара үзіп кеткен біздің жерлесіміз, университеті-
міз дің мақтанышына айналған Венераны жеңісімен құттықтап, қуанышымен міз дің мақтанышына айналған Венераны жеңісімен құттықтап, қуанышымен 
бөлісе отырып сыр сұхбатқа тартқан едік.бөлісе отырып сыр сұхбатқа тартқан едік.

нда. Астыңғы жабыны 3 сенемін. Жəне барша жастар--

АЛМАТЫДАН – АЛМАТЫДАН – 
ЖЕҢІСПЕН!ЖЕҢІСПЕН!

Запах хвои и мандаринов, 
как запах детства. И он ассоци-
ируется с Новым годом, нашим 
самым любимым праздником. 
Новое слово «корпоратив» 
как знамение нового време-

ни не может вместить в себя 
огромное и не подверженное 
эрозии лет чувство ожидания 
Чуда, которое несет с собой 
новогодний праздник. Пресс-
служба тоже установила елку 

в пресс-клубе и позвала Деда 
Мороза и Снегурочку. А они 
поспешили к нам из северных 
широт не с пустыми руками, с 
подарками-сюрпризами. По-
радовали нас и наших ребяти-
шек. В этом году руководство 
университета помогло нам в 
создании музея имени Лязизы 
Сергазиной, Центра учебного 
телевидения. Огромное чело-
веческое за это спасибо! 
Наши журналисты до-

бились замечательных по-
бед – Куандык Танабас был 
признан лучшим студентом 
по специальности «Журна-
листика» вузов Республики, 
Лена Гаркава получила из рук 
руководителя вуза премию 
им.А.Байтурсынова, у редак-
тора университетской газе-
ты Карлыгаш Хашим вышел 
сборник, где опубликованы 
ее стихотворения, а инженер 
ЦУТа Булат Тезекбаев с нача-
лом нового года начинает свое 

собственное дело. Ну, что же, 
большому кораблю – большое 
плавание.  
Мы радуемся и за тех, кто 

вышел из стен нашего пресс-
центра, шагнув в большую 
журналистику. В Германии в 
этом году прошел стажировку 
Саша Вервекин, спецкором  
республиканского телекана-
ла стал Даурен Хаиргельдин, 
корреспондентами областных, 
городских газет и электронных 
СМИ  в уходящем году начали 
работать многие из тех, кто 
начинал в нашей университет-
ской прессе. Удачи вам, наши 
дорогие! Где бы вы не работа-
ли и в какой бы должности не 
пребывали, все вы нам одина-

ково дороги и нами любимы. 
Коль скоро сбываются жела-
ния под Новый год, пусть  сбу-
дутся все ваши самые дерзкие 
творческие планы, а госпожа 
Удача будет к вам всегда бла-
госклонна. Острого вам пера, 
интересных встреч и добрых 
людей на пути.

P.S.
Журналисты склонны креа-

тивить – поэтому в Новый год 
на елке в пресс-центре было 
два Деда Мороза, две Снегу-
рочки и два мешка с подар-
ками. Все это - в надежде на 
двойное здоровье, двойное 
счастье (если таковое бывает) 
и двойную удачу в будущем 
году!

Запах хвои и маандаринов,
как запах детства. И он ассоци-
ируется с Новым годдом, нашим
самым любимым прраздником. 

ни не может вместить в себя 
огромное и не подверженноее 
эрозии лет чувство ожидания 
Чуда, которое несет с собой 

е и позвала Деда в пресс-клуб
негурочку. А они Мороза и Сн

поспешили к нам из северных поспешили к
широт не с пустыми руками, с 

Желаем всем всего Желаем всем всего 
хорошего вдвойне!хорошего вдвойне!
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Əбікен Бектұрұлының 110 жылды ғына 
арналған конференцияға академиктің 
ұлы Алматы қаласынан арнайы кел-
ген академик, химия ғылымдарының 
докторы, профессор, Бектұров Есен 
Əбікенұлы қатысты. Сондай-ақ оқу 
ордамыздың бірқатар ғалымдары мен 
қаламыздың өндіріс орындарының бас-
шылары конференцияда болды. Атап 
айтар болсақ «Нефтехим LTD» ЖШС 
бас инженері Олег Тимошев, «Пав-
лодар мұнайхимия зауыты»  АҚ-ның 
«Модернизация жəне даму» бөлімінің 
бастығы Алексей Шабалин жəне оқу 
ордамыздың химия ғылымының кан-
дидаты Федор Парамоновтар химия 
саласының қыры мен сырын, соңғы 
жыдарда жеткен жетістіктерін жəне 

де Ə.Бектұровтың кейінгі ұрпақ біле 
бермейтін қырларын ашып көрсетті. 
Академиктің ұлы Есен Əбікенұлы: 
«Сіздердің жасап жатқан осы бір 
істеріңізге зор алғысымды білдірем. 
Əкемнің өмір жолында еткен еңбегін 
халқына, кейінгі ұрпағына кеңінен на-
сихаттап, осындай үлкен істер істеп 
жатқан осы оқу ордасының ұжымының 
еңбегін ерен дер едім. Тек менің əкемнің 
ғана еңбегін емес қаншама игі істердің 
бас қасынан табылып, ұрпақ жанына та-
рихты сіңіру жолында да жасап жатқан 
істері аз емес. Қарап отырсам осы оқу 
орынында Əбікен Бектұрұлының атын-
да аудитория бар екен, университетке 
кіре бергенде алдыңнан қарсы ала-
тын ұлы тұлғаларымызға қойылған 

мүсіндер қатарында да орын алыпты. 
Енді жаңа естіп отырмын студенттерге 
берілетін Бектұров атындағы степен-
дия... Бұл деген тамаша. Сондықтан 
осы шаралардың басы қасында жүрген 
ректорларыңыз Ерлан Мұхтарұлына 
зор алғысымды білдіргім келеді...» деп 
өзінің перзенттік əрі ағалық ілтипатын 
жеткізді. 
Конференцияның пленарлық отыры-

сынан кейін арнайы ұйымдастырыл ған 
концерт барысында да Есен Əбікен-
ұлы өзінің алғысын білдірумен бол-
ды. Қазақстан Ғылым Академиясы ның 
шаңырағын көтеріскен, уығын қадас-
қан академик Əбікен Бектұрұлының 
Қазақстан химия ғылымының негізін 
салуға бар күш-қуатын сарп етіп, осы бір 
игі істі құлшына ұйымдастырғаны, химия 
ғылымы саласындағы жасаған орасан 
зор ғылыми еңбектері. Химия жолында 
жұмыс істеп, тер төгуде қажымайтын, 
тауы шағылып мұқалмайтын маман-
дар дайындаудағы ұстаздық қызметі, 
педагогтық ісі - ғалымның өзіндік дара 
тұлғасын ашып тұратыны баршамызға 
аңық. Есен Əбікенұлының иығына ша-
пан жауып, С.Торайғыров атындағы 

Алтын медаль зор құрметпен табыс 
етілді. 
Кеш барысында Ə.Бектұров атындағы 

степендия иегерлері марапатталып, 
тамылжыған əндер мен құйқылжыған 
күйлер, тамырыңа қан жүгіртер билер-
мен жалғасын тапты.  
Академик атамыз туралы толық 

ақпарат беретін мақала газетіміздің 
өткен санында жарық көрген. 

Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ

Дана саясаткер Абылай ханның 
тарихтағы орны бөлек. Қазақтың 
бүгінгідей Тəуелсіздікке қол жеткізіп, 
іргелі мемлекет болуының берік негізі 
Абылай дəуірінде қаланды. Абылай 
қазақ хандығы мүлде жойылып кету 
қаупі төнген күрделі уақытта ел биледі. 
Тарихи деректерге жүгінсек, XVIII 
ғасырда қазақ жерінің шығыс аймағын, 
атап айтқанда, Шығыс Қазақстан, Се-
мей, Талдықорған, Алматы, Жамбыл, 
Шымкент, Оңтүстік Қазақстан облы-
старын түгелімен жоңғарлар басып 
алып, елу жыл бойы үстемдік жүргізді. 
Ел басына күн туған сол заманда үш 
жүздің басын біріктіре отырып, ең 
ақырғы қалмақты Жоңғар қақпасынан 
əрі асырғанша аттан түспей, 35 жыл 
айқасып, бүкіл қазақ даласын азат ет-

кен Абылайдың бұл еңбегі, бұл ерлігі 
ұрпақ жадынан өшпес. 
Жуырда ғана С.Торайғыров атындағы 

ПМУ қабырғасында Қазақстан Респу-
бликасы Тəуелсіздігінің 20 жылдығы ая-
сында Абылай ханның 300 жылдығына 
орайластырылған «Мемлекеттілік жəне 
Ұлы дала» атты халықаралық ғылыми-
практикалық конференция болып өтті. 
Іс-шара барысында ғалымдар Абылай 
ханға қатысты көптеген пікірлер айтып, 
қызықты деректерді келтірді. 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-ден кон-

ференцияға арнайы келген т.ғ.д., про-
фессор З.Е.Кабульдинов өзінің «Хан 
Абылай – выдающийся государствен-
ный деятель» атты баяндамасында мы-
надай оймен түйіндеді: «Абылай ханның 
Қазақ хандығын құруына еткен əсе рі 

мол. Оның Қазақ хандығына басшы лық 
ету кезіне Жоңғарияның толық ыдырау 
кезеңі сəйкес келеді. Жаңашылдықтың 
қолдаушысы боп, қазақтар арасын-
да кең орын алған барымтаға қатаң 
тиым салынды. Саудагерлерге, қо-
лөнермен айналысатын адамдарға 
қолдау көрсетіп, қазақтың оқу-ағарту 
жүйесін қалыптастыруына, жаңа қала - 
бекіністерін тұрғызуға бар күшін салды. 
Саяси тұрақсыздық кезінде Қытай мен 
патшалық Ресеймен көршілес қарым-
қатынасын орната білді. 
Қазіргі кезде қазақ жерінің ұлы 

біріктірушісі жайында көптеген мағ-
лұматтар зерттелмеген. Мəселен, Ре-
сей Федерациясының Омбы қаласында 
Абылай ханның жазған хаттары, ол жай-
ында жазба деректері мұрағаттың кіруі 

шектелген арнайы бөлімінде сақталуда. 
Олар өз зерттеушісін күтуде.»  
Абылай хан дəуірі – қазақтың қайта 

бір тұтасқан, қазақ территориясының 
қайта қалпына келген кезеңі, Қазақ 
хандығының қайта шарықтаған кезі. 
Осы тұрғыдан алғанда, Абылайдың 
қазақ үшін сіңірген еңбегі ұлан-
ғайыр.

XX-ХХІ ғасырлар шеңберінде ұлы 
Абылай ханның асқақ арманына 
Қазақстан халқы толығымен өз қолын 
жеткізе алды деуімізге де болар. 
Сондықтан қазақ халқының дарынды 
тұлға Абылай хан Тəуелсіздік жолында 
жасалған тұңғыш қадамдарын білуіміз 
– тəуелсіз Қазақстан əрбір азаматтың 
парызы. 

Елена ГАРКАВА

ҒАЛЫМНЫҢ ХАТЫ ӨЛМЕЙДІҒАЛЫМНЫҢ ХАТЫ ӨЛМЕЙДІ
Қара шаңырағымызда өткен конференциялардың қоян жылында соңғы Қара шаңырағымызда өткен конференциялардың қоян жылында соңғы 
нүктесін қойған екі үлкен конференция болды. Оның бірі «Мемлекеттілік нүктесін қойған екі үлкен конференция болды. Оның бірі «Мемлекеттілік 
және Ұлы Дала» атты Абылайханның туғанына 300 жыл толуына орай және Ұлы Дала» атты Абылайханның туғанына 300 жыл толуына орай 
өткізілсе, бірі академик Әбікен Бектұрұлы Бектұровтың 110 жылдығына өткізілсе, бірі академик Әбікен Бектұрұлы Бектұровтың 110 жылдығына 
орай өткізілген «Химия ғылымының және химия технологиясының орай өткізілген «Химия ғылымының және химия технологиясының 
инновациялық дамуы мен жетілдірілуі» атты конференция болатын. инновациялық дамуы мен жетілдірілуі» атты конференция болатын. 

а жеткен жетістіктерін жəне тын ұлы тұлғаларымызға қойылған пан жауып, С.Торайғыров атындағы Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ

саясаткер Абылай ханның 
ы орны бөлек. Қазақтың 
й Тəуелсіздікке қол жеткізіп

кен Абылайдың бұл еңбегі, бұл ерлігі 
ұрпақ жадынан өшпес.
Жуырда ғана СТорайғыров атындағы

мол. Оның Қазақ хандығына басшы лық 
ету кезіне Жоңғарияның толық ыдырау 
кезеңі сəйкес келеді Жаңашылдықтың

шектелген арнайы бөлімінде сақталуда. 
Олар өз зерттеушісін күтуде.» 
Абылай хан дəуірі қазақтың қайта
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Ұлы хан дүниеден өтер алдында қоштасуға келген Бұқар Ұлы хан дүниеден өтер алдында қоштасуға келген Бұқар 
жырау: «Хан ием, не арманың бар?», – деп сұрайды. Абылай жырау: «Хан ием, не арманың бар?», – деп сұрайды. Абылай 
хан сонда: «Үш арманым бар. Біріншісі, менің елім мал емшегін хан сонда: «Үш арманым бар. Біріншісі, менің елім мал емшегін 
емген ел еді, аяғына дейін жер емшегін емгізе алмадым. емген ел еді, аяғына дейін жер емшегін емгізе алмадым. 
Екінші, менің тұсымда қан көп төгілді. Соған өкінемін. Егер Екінші, менің тұсымда қан көп төгілді. Соған өкінемін. Егер 
мен жаудың қанын төкпесем, ол менің қанымды төгетін мен жаудың қанын төкпесем, ол менің қанымды төгетін 
еді. Үшінші, елімде телі мен тентек көп болды, бастарын еді. Үшінші, елімде телі мен тентек көп болды, бастарын 
біріктіру қиынға түсті», – деген екен.біріктіру қиынға түсті», – деген екен.
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ССтать совладельцем крупнейших 
компаний Казахстана – легко и 
просто! Это стало возможным 
благодаря республиканской про-

грамме «Народное IPO», которая по-
зволит размещать ценные бумаги 
среди населения. Для всех желающих 
постигнуть финансовые премудрости 
в стенах ПГУ им. С. Торайгырова со-
вместно с Академией регионального 
финансового центра города Алматы 
провели интерактивный семинар «На-
родное IPO и фондовый рынок».
С марта нынешнего года в на-

шем вузе на базе финансово-
экономического факультета ведет 
свою работу Студенческий клуб част-
ных инвесторов. Это объединение 
молодых талантливых студентов, ко-
торые стремятся не только побольше 
узнать о возможностях финансового 
рынка, но и хотят научить этому дру-
гих. Клуб организовывает и проводит 
тематические семинары и встречи, 
посвященные вопросам инвестиро-
вания на фондовом рынке.
Одним из последних мероприятий, 

инициированных Студенческим клу-
бом частных инвесторов совмест-
но с Академией RFCA, стал online-
семинар «Народное IPO  и фондовый 
рынок». Поводом к проведению веб-
инара послужила информация, что во 
втором-третьем квартале 2012 года 
на фондовый рынок Казахстана  ожи-
дается выброс свободных акций АО 
«КазТрансОйл», АО «KEGOC» и АО 
«AirAstana». В 2013 году - акции АО 
«КазТрансГаз», АО «НМСК «Казмор-
трансфлот» и АО «Самрук-Энерго», 
а в 2014-2015 годы своими акциями с 
населением поделятся АО «НК «КТЖ» 
и АО «Казтемиртранс».
По словам декана финан сово-

экономического факультета, про-
фессора  Т.Я. Эрназарова, приобре-
сти акции акционерного общества  в 
рамках реализации  государственной 
программы «Народное IPO» может 
каждый гражданин нашей страны, до-
стигший совершеннолетнего возрас-
та. Таким образом, рядовые казах-
станцы могут стать совладельцами 

акций ряда национальных компаний, 
входящих в фонд «Самрук Казына». 
Идея организации вебинара возник-

ла у Клуба еще в октябре. От Акаде-
мии RFCA, ведущей бизнес-школы в 
Казахстане, поступило предложение 
о возможности проведения online-
семинара по вопросам организации 
биржевой торговли.

ЭЭто предложение заинтересовало 
Студенческий клуб частных инве-
сторов по нескольким причинам.
Во-первых, в Павлодаре, как и 

во всех регионах, существует огром-
ная проблема получения знаний в 
области инвестирования в ценные 
бумаги от практикующих трейдеров. 
Конечно, в нашем регионе есть опре-
деленная категория людей, которые 
достаточно успешно работают на 
бирже и зарабатывают хорошие день-
ги. Но, как правило, это частные инве-
сторы, у которых нет желания обучать 
студентов.
Во-вторых, преподаватели кафе-

дры финансов ПГУ им. С. Торайгыро-
ва сами прошли обучение в Академии 
RFCA и знают, что в этой бизнес-
школе  к проведению занятий при-
глашают только ведущих трейдеров 
с большим опытом работы на бирже-
вых площадках как Казахстана, так и 
зарубежных стран.

«Единственный минус заключался 
в том, что стоимость участия в веби-
наре составляла 10 тысяч тенге на 
человека. Конечно, для простых сту-
дентов сумма была слишком высока. 
После долгих переговоров Академия 
RFCA снизила до минимума стои-
мость online-семинара, однако часть 
студентов не имела возможности 
оплатить и ее. Тогда мы решили об-
ратиться к руководству ПГУ о выде-
лении финансирования для того что-
бы каждый желающий смог принять 
участие в online-семинаре. Просьбу 
удовлетворили, и в декабре прошел 
четырехдневный  вебинар» – расска-
зывает руководитель Студенческого 
клуба частных инвесторов, доцент ка-
федры финансов Салихова Альфия.

Сильнейшие финансисты страны 
рассказали студентам, как грамот-
но вкладывать деньги и чувствовать 
себя свободно на рынке ценных бу-
маг. Первый день вебинара посвяти-
ли непосредственно программе «На-
родное IPO». Спикер, Председатель 
Комитета по развитию регионального 
финансового центра города Алматы 
Национального Банка Республики 
Казахстан Нурпеисов Д.К., уделил 
особое внимание особенностям про-
граммы и непосредственно механиз-
му приобретения акций националь-
ных компаний.
В последующие дни об инструмен-

тах трейдера и особенностях торгов-
ли на рынках основных и производных 
ценных бумаг рассказал практикую-
щий трейдер – аналитик Серик Омар. 
Он не только является руководителем 
клуба частных инвесторов в городе 
Алматы, но и имеет огромный опыт 
работы на зарубежных финансовых 
рынках.

ВВсе тонкости работы на бирже 
студенты постигали с большим 
энтузиазмом. Делали конспекты, 
задавали каверзные вопросы. 

Простым языком объяснялось то, что 
раньше казалось сложным. Получив-
шим новые знания студентам не тер-
пится применить их на практике.
О целях и итогах online-семинара 

«Народное IPO  и фондовый рынок» 
рассказала руководитель Студенче-
ского клуба частных инвесторов Аль-
фия Салихова: «Польза от этого се-
минара огромная. Например, спикер, 
выступавший у нас, пригласил сту-
дентов в Алматы, чтоб они имели воз-
можность посмотреть на его работу 
своими глазами. Также группа студен-
тов собираются на ближайший двух-
недельный семинар, организованный 
Академией RFCA в Алматы. Всем сту-
дентам Академия RFCA выдаст сер-
тификаты, подтверждающие участие 
в online-семинаре. Главной целью для 
нас было развитие интереса студен-
тов к ценным бумагам. После веби-
нара у студентов появилось желание 
более глубоко изучать инструменты и 
возможности биржи».
ПГУ имени С. Торайгырова  стал 

первым вузом в Казахстане, исполь-
зующим инновационные технологии  
обучения с целью повышения уровня 
инвестиционной грамотности в пред-
дверии реализации государственной 
программы «Народное IPO». В свою 
очередь, Академия RFCA высоко 
оценила первый успешный опыт про-
ведения интерактивного семинара 
совместно с ПГУ им. С.Торайгырова.  
Они намерены и в дальнейшем про-
водить подобные семинары во всех 
вузах страны совместно с Националь-
ным банком Казахстана. 

Занятие физкультурой и 
спортом – один из залогов бу-
дущего здорового Казахста-
на. Презентация спортивного 
зала ПГУ имени С. Торайгы-
рова стала одним из главных 
событий минувшего декабря. 
Обновленный после ка-

питального ремонта, спор-
тивный зал встретил гостей 
новой оригинальной обста-
новкой: блестящий паркет, но-
вое цветовое решение и бан-
неры с логотипами спонсоров 
Kcell  и Тенгри Тел. В ходе ре-
конструкции была проделана 

большая работа – полностью 
заменили напольное покры-
тие, обновили освещение и 
установили современные ба-
скетбольные кольца. Также 
для спортивного зала был за-
куплен необходимый спортив-
ный инвентарь. 
На открытие спортивного 

комплекса пришли почетные 
гости, ветераны спорта, спор-
тсмены ПГУ, преподаватели 
и студенческая молодежь. 
Проректор по социальной и 
воспитательной работе М. М. 
Бегентаев поприветствовал 
всех присутствовавших в об-
новленном спортивном зале. 
Также он объявил, что в сле-
дующем году планируется 
обновление всей спортивной 
базы.

 «Я считаю, что у нас есть 
все предпосылки для дости-
жения новых высот в спор-
тивной истории нашего вуза» 
- заявил М. М. Бегентаев.
С поздравлениями выступи-

ли почетные гости, в том чис-
ле почетный деятель спорта 
республики Казахстан, за-

служенный тренер Казахской 
ССР по боксу, почетный про-
фессор ПГУ  Р. Г. Вахитов. По-
четное право совершить пер-
вую символическую подачу 
выпало бронзовому призеру 
Олимпийских игр по конько-
бежному спорту Прокашевой 
Л. В.
После этого спортивный 

зал Павлодарского государ-
ственного университета им. 
С. Торайгырова объявили 
официально открытым. С му-
зыкальным поздравлением 
выступили ребята из филар-

монии ПГУ. Завершилось от-
крытие спортзала товарище-
скими играми по волейболу и 
баскетболу, в которых приня-
ли участие студенты и сотруд-
ники университета.
Новому спортзалу радуются 

и преподаватели, и студенты.
«Конечно, мне нравится но-

вый  спортзал. Здесь очень 
красиво, обстановка как в 
американских фильмах. Те-
перь я точно не буду отлыни-
вать от физкультуры!» - го-
ворит третьекурсница Диана 
Калишева. 

Online-семинар «Народное IPO Online-семинар «Народное IPO 
и фондовый рынок» в ПГУи фондовый рынок» в ПГУ

Страницу подготовила Виктория ШУВАЛОВА

Занятие физкультурой и 
спортом – один из залогов бу-
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ПГУ С Т й

питального ремонта, спор-
тивный зал встретил гостей 
новой оригинальной обста-
новкой: блестящий паркет, но-

б

большая работа – полностью
заменили напольное покры-
тие, обновили освещение и
установили современные ба-

б Т

НОВЫЙ СПОРТЗАЛНОВЫЙ СПОРТЗАЛ



№ 12 (134) 
желтоқсан, қоян жылы 2011

6Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті,Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті,
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. (Абай)

ƏБДІКОВƏБДІКОВ,,
IV Республикалық жас дизайнерлер 

– Биылғы жыл мемлекетіміз 

шығармашылық табыс əкелсін. 

HOME, 

Многие студенты любят отме-
чать этот день в кругу своих дру-
зей, однако Новый год издавна 
считается семейным праздником. 
В наше время люди стали посте-
пенно возвращаться к этой тради-
ции - все больше студентов пред-
почитает встречать новогоднюю 
ночь со своей семьей. Для уча-
щихся тех ВУЗов, которые распо-
ложены далеко от родного места 
проживания студентов, в таком 
праздновании есть особая пре-
лесть. Ведь после долгой разлуки 
с родными совместная встреча 
Нового года становится необык-

новенным событием.

НОВЫЙ ГОД ONLINE
В современном мире 

люди могут встречать Новый 
год даже у компьютера - способ 

определенных преимуществ. К 
сожалению, иногда наши перво-
начальные планы рушатся по раз-
ным причинам, и нам приходится 
праздновать Новый год дома. Од-
нако грусть людей, заболевших в 
праздничный период, могут скра-
сить современные технологии. 
Согласитесь, виртуальный празд-
ник с друзьями "онлайн" принесет 

куда больше радости, чем холод-
ное одиночество в компании та-
блеток от боли в горле.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЗУБРЕЖКАПРАЗДНИЧНАЯ ЗУБРЕЖКА
Не следует забывать о несчаст-

ных студентах, сдающих сессию в 
начале января. Празднование Но-
вого года 2012 в обнимку с учеб-
ными пособиями, методичками и 
конспектами - не самая радужная 
перспектива. Не лучше ли насла-
диться атмосферой всеобщего 
веселья вместо того, чтобы при-
нуждать себя к нескончаемому 
повторению математических фор-
мул?

НАС БУДЕТ ТРОЕ – НАС БУДЕТ ТРОЕ – 
ТЫ, Я И ЕЛКАТЫ, Я И ЕЛКА
Великий классик когда-то ска-

зал, что любви все возрасты по-
корны, но ведь именно молодежи 
принадлежит пальма первенства 

в любовном искусстве. Множество 
студентов предпочитает прово-
дить новогоднюю ночь со своими 
вторыми половинками, загадывая 
одно желание на двоих под бой 
курантов. Романтическая атмос-
фера, искрящийся серпантин и 
шампанское - вот то, что необхо-
димо молодым парам в эту вол-
шебную ночь.

Виктория ШУВАЛОВА

Студенческий 
Новый год

HOME,HOME, определ
сожален

HOMEHOME
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Айгуль Айгуль ЖУНУСОВАЖУНУСОВА, , 
старший преподаватель кафедры 

дуктивным, особенно два послед-
них месяца. В этот период я получила 

много подарков, недавно отпраздно-
вала свой день рождения, впервые в 
моей карьере стала лауреатом премии 

«Жас талап» в номинации «гуманитарно-
педагогическое направление». 16 декабря 
мы с мужем отметили 7 лет совместной 
жизни. жизни. 
Выпустила второе учебно-методическое 

пособие для студентов специально-
сти «Социальная работа» - «Халықты 
əлеуметтік қорғауды ұйымдастырудың 
негіздері», которое включили в учебный 
курс лекций. курс лекций. 
Новый год – семейный праздник, поэтому и отмечать его планирую 

в кругу родных. Планов на будущий год много как в профессиональ-в кругу родных. Планов на будущий год много как в профессиональ-
ной сфере, так и в личной жизни, надеюсь, что все они осуществятся. ной сфере, так и в личной жизни, надеюсь, что все они осуществятся. 
Всем преподавателям и студентам  хочется пожелать здоровья, Всем преподавателям и студентам  хочется пожелать здоровья, 

счастья в личной жизни, успехов в профессиональной деятельности, счастья в личной жизни, успехов в профессиональной деятельности, 
и чтобы близкие, по-настоящему верные друзья всегда были рядом, и чтобы близкие, по-настоящему верные друзья всегда были рядом, 
в особенности родители. Ну а рожденным в год дракона – гармонии в 

Мінекей, 2011 жыл қоян жылы өз міндетін 
атқарып кетіп барады. Қоян жылында 
қамбамыз қазынаға толды деп үлкен сеніммен 
айта аламын. Себебі өнерді алыңыз, спортты 
алыңыз, ғылым мен білімді алыңыз қай са-
лада да біздің жеткен жетістіктер жетерлік. 
Жəне елімізді əлем бірнеше рет мойындады. 
Соның бірі айды аспанға шығарған ақ Азиада 
болды. болды. 
Менің ойымша, қоян жылы, шынымен өте 

тез өткен сияқты. Қоян мінезіне салынып 
қанша тез өтсе де тарих қойнауында тамаша 

Ал, мен үшін өткен жыл мəңгі есімде қалатыны сөзсіз. Себебі  мен мек-Ал, мен үшін өткен жыл мəңгі есімде қалатыны сөзсіз. Себебі  мен мек-
теп бітіріп, қалаған мамандығым бойынша оқуға түстім. Бұл 2011 жыл теп бітіріп, қалаған мамандығым бойынша оқуға түстім. Бұл 2011 жыл 
менің ойымнан өшірілмес бір сəт. Өткен жылда өмірім көп өзгерістерге менің ойымнан өшірілмес бір сəт. Өткен жылда өмірім көп өзгерістерге 
толы болды.  Осы білім ордасына оқуға келе сала университетіміздің  толы болды.  Осы білім ордасына оқуға келе сала университетіміздің  
«ПМУ fm» радиосына ди-джей боп жұмысқа орналастым. Бұл да үлкен «ПМУ fm» радиосына ди-джей боп жұмысқа орналастым. Бұл да үлкен 
жетістік. Сондықтан өткен жылға өкпем жоқ.жетістік. Сондықтан өткен жылға өкпем жоқ.
Құрметті оқырман қауым, Сіздерді шын жүректен  келе жатқан Ұлу Құрметті оқырман қауым, Сіздерді шын жүректен  келе жатқан Ұлу 

жылымен құттықтаймын. Баршаларыңыздың жанұяларыңызға 
табалдырығымыздан аттаған Жаңа жылымыз шаттық пен 

Фархат Фархат ƏМІРЕНОВƏМІРЕНОВ, , 
студент, «Сарыарқа самалы» студент, «Сарыарқа самалы» 
газетінің тілшісігазетінің тілшісі

  Құрметтi жерлестер!Құрметтi жерлестер!
Сіздерді Жаңа 2012 Сіздерді Жаңа 2012 

жылдарыңызбен құттықтаймын! жылдарыңызбен құттықтаймын! 
Жаңа жылдың жақсылықтары Жаңа жылдың жақсылықтары 

əрқашан жандарыңыздан табылсын! əрқашан жандарыңыздан табылсын! 
Ел болашағының қалыптасуына, еліміздің 

биік тұғырлардан көрініп, одан əрі дамуы-
на өткен қоян жылы табысты болды десек 
қателеспеспін.қателеспеспін.
Есігімізден еніп тұрған ұлу жылының жаңа 

белестері барлықтарыңызға қуаныш сыйлап, 
үлкен жетістіктерге жеткізсін!үлкен жетістіктерге жеткізсін!
Ұлу жылы əр шаңыраққа бақыт сыйласын, 

əр жанұяға ырыс – береке дарытсын, еліміз 
тыныш, халқымыз аман болып, жылдан жылға 
жете беріңіздер.жете беріңіздер.
Жаңа Жылдарыңыз құтты болсын!Жаңа Жылдарыңыз құтты болсын!

VIV
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Мінекей, 2011 жыл қоян жылы өз міндет н Мінекей, 2011 жыл қоян жылы өз міндетін 
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Ғылыми тәжірибе теориядан алыстаған сайын Ғылыми тәжірибе теориядан алыстаған сайын 
Нобель сыйлығына жақындай түседі.Нобель сыйлығына жақындай түседі.

(Фредрик Жолио-Кюри)(Фредрик Жолио-Кюри)

ҚаңтарҚаңтар
ДсДс   22 99 1616 2323 3030
СсСс   33 1010 1717 2424 3131
СрСр   44 1111 1818 2525   
БсБс   55 1212 1919 2626   
ЖмЖм   66 1313 2020 2727   
СнСн   77 1414 2121 2828   
ЖсЖс 11 88 1515 2222 2929   

АқпанАқпан
ДсДс   66 1313 2020 2727
СсСс   77 1414 2121 2828
СрСр 11 88 1515 2222 2929
БсБс 22 99 1616 2323   
ЖмЖм 33 1010 1717 2424   
СнСн 44 1111 1818 2525   
ЖсЖс 55 1212 1919 2626   

НаурызНаурыз
ДсДс   55 1212 1919 2626
СсСс   66 1313 2020 2727
СрСр   77 1414 2121 2828
БсБс 11 88 1515 2222 2929
ЖмЖм 22 99 1616 2323 3030
СнСн 33 1010 1717 2424 3131
ЖсЖс 44 1111 1818 2525   

СәуірСәуір
ДсДс   22 99 1616 2323 3030
СсСс   33 1010 1717 2424   
СрСр   44 1111 1818 2525   
БсБс   55 1212 1919 2626   
ЖмЖм   66 1313 2020 2727   
СнСн   77 1414 2121 2828   
ЖсЖс 11 88 1515 2222 2929   

МамырМамыр
ДсДс   77 1414 2121 2828
СсСс 11 88 1515 2222 2929
СрСр 22 99 1616 2323 3030
БсБс 33 1010 1717 2424 3131
ЖмЖм 44 1111 1818 2525   
СнСн 55 1212 1919 2626   
ЖсЖс 66 1313 2020 2727   

МаусымМаусым
ДсДс   44 1111 1818 2525
СсСс   55 1212 1919 2626
СрСр   66 1313 2020 2727
БсБс   77 1414 2121 2828
ЖмЖм 11 88 1515 2222 2929
СнСн 22 99 1616 2323 3030
ЖсЖс 33 1010 1717 2424   

ШілдеШілде
ДсДс   22 99 1616 2323 3030
СсСс   33 1010 1717 2424 3131
СрСр   44 1111 1818 2525   
БсБс   55 1212 1919 2626   
ЖмЖм   66 1313 2020 2727   
СнСн   77 1414 2121 2828   
ЖсЖс 11 88 1515 2222 2929   

ТамызТамыз
ДсДс   66 1313 2020 2727
СсСс   77 1414 2121 2828
СрСр 11 88 1515 2222 2929
БсБс 22 99 1616 2323 3030
ЖмЖм 33 1010 1717 2424 3131
СнСн 44 1111 1818 2525   
ЖсЖс 55 1212 1919 2626   

ҚыркүйекҚыркүйек
ДсДс   33 1010 1717 2424
СсСс   44 1111 1818 2525
СрСр   55 1212 1919 2626
БсБс   66 1313 2020 2727
ЖмЖм   77 1414 2121 2828
СнСн 11 88 1515 2222 2929
ЖсЖс 22 99 1616 2323 3030

ҚазанҚазан
ДсДс 11 88 1515 2222 2929
СсСс 22 99 1616 2323 3030
СрСр 33 1010 1717 2424 3131
БсБс 44 1111 1818 2525   
ЖмЖм 55 1212 1919 2626   
СнСн 66 1313 2020 2727   
ЖсЖс 77 1414 2121 2828   

ҚарашаҚараша
ДсДс   55 1212 1919 2626
СсСс   66 1313 2020 2727
СрСр   77 1414 2121 2828
БсБс 11 88 1515 2222 2929
ЖмЖм 22 99 1616 2323 3030
СнСн 33 1010 1717 2424   
ЖсЖс 44 1111 1818 2525   

ЖелтоқсанЖелтоқсан
ДсДс   33 1010 1717 2424 3131
СсСс   44 1111 1818 2525   
СрСр   55 1212 1919 2626   
БсБс   66 1313 2020 2727   
ЖмЖм   77 1414 2121 2828   
СнСн 11 88 1515 2222 2929   
ЖсЖс 22 99 1616 2323 3030   
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жылыңы
збен!

жылыңы
збен!



№ 12 (134) 
желтоқсан, қоян жылы 2011

) 

8Баланың   ұяты -әкеге,Баланың   ұяты -әкеге,
Қыздың ұясы-шешеге. (Мақал)

«Интеллектуалды ұлт» атты ақпа-
раттық науқан жүзеге асырылды. 
Əлеуметтік маңызы бар «Болашақтың 
іргесін бірге қалаймыз» атты жобасы 
аясында «Ынтымақтастық бесігі» атты 
қоғамдық бірлестігі мемлекет тағды-
рын ойлайтын адамдар өз пікірле рін 
білдіруге тағы да бір мүмкіндік алды. 
Жастар бірлестіктерінің белсенділері, 
еліміздің жəне халықаралық үкіметтік 
емес ұйымдардың мүшелері, журна-
листер «Интеллектуалды ұлт» жəне 
«Қазақстандық жастардың инно ва-
циялық жобалары» атты дөңгелек 
үстелдерге қатысты. Өміріміздің 
сан алуан салалары: білім беру мен 
медициналық қызмет көрсету, жауын-
герлік борышын атқару жаңашыл дықты 
талап етеді. 
Сұхбат алаңы пікірталасқа ай-

налды. «Қазақстандық жастардың 
инновациялық жобалары» атты кон-
ференциясында жастар саясаты, жал-
пы саясат, журналистика, волонтер 
топтарының ҚР əскери күштерінде 
құрылуы, дебаттың дамытуы, тағы 
да басқа салаларына жаңашылдық 
енгізілуі жайында баяндамалар жасаған 
болатын. 
Сондай-ақ «Ынтымақтастық бесігі» 

ҚБ ғылыми конференциясының қаты-
сушыларға «Болашақтың іргесін бірге 
қалаймыз» атты мини-концерттік бағ-
дарламасын өткізді. Оны «Шу жаса» 
реп орындаушылар арасын да ғы сай-
ыстың жеңімпазы Семен Захаров 
ашқан болатын. Болашақта ол электро-
слесарь мамандығының иесі болады, 
бірақ басшылық ететін «Сұрақ» атты  
бірлестігі реп мəдениетінің өкілдеріне 

қолдау көрсетеді. «Ынтымақтастық 
бесігі» ҚБ ұсынысымен реп орын-
даушылар арасында «Шу жаса» 
атты сайысын өткізген. Оған 15-25 
жастағылар қатысты, олардың ішінде 
қыздар да бар. Балалардың маңызды 
мəселелерге арнап салған өлеңдері 
бұқараны қатты масаттандырды. Кө-
рер мендердің көңілінен шыққан Семен 
Захаров жеңімпаз деп атанды да оның 
əні облыстық радио эфирінде шықты.  
БАҚ өкілдерін жаңашылдық бар жо-
балары қызықтырды. Қазақстанның 
инновациялық дамуы жайында көп-
теген мақалалары мен материалдары 
қалалық, облыстық БАҚ-тың барлық 
түрлерінде көрініс тапты. Аймақтық 
масс-медиасы зəру мəселелерге наза-
рын аударды. «Ынтымақтастық бесігі» 
ҚБ «Жастар инновация үшін» атты иде-

ялар сайысының басталуы жайында 
хабарласты. Жас журналистер  сайы-
сы жастар арасындағы əлеуметтік-
экономикалық, иннова ция лық техно-
логияларды дамыту, т.с.с. көкейкесті 
сұрақтарға жауап табу мақсатында 
ұйымдастырылды. «Жастар инновация 
үшін!» атты  сайысы – дарынды, жас, 
ізденіспен айналысуды жақсы көретін 
журналистерге арналды. Бұл іс-шара 
шеңберінде Елбасы Жолдауында 
көрініс тапқан мəселелер жан-жақты 
талқыланған болатын. Мақсатты ау-
дитория «Ынтымақтастық бесігі» атты 
қоғамдық бірлестігінің Президент өз 
Жолдауында қойылған мақсаттарын 
халыққа түсіндіру мен іске асыра-
ды. Инновациялық технологиялар – 
Қазақстан дамуының негізі.

Сания БУКЕНОВА

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ»«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ»«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ»«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ»

С самого детства он уже точ-
но знал, кем хочет стать в буду-
щем. Интерес к журналистике у 
него появился очень рано, уже в 
7 классе знал, что станет журна-
листом. Перед глазами был при-
мер мамы, известной павлодар-
ской журналистки Фариды Быкай, 
ныне спецкора  республиканской 
газеты «Егемен Қазақстан» в 
Павлодарской области. Эту же 
профессию избрал старший брат 
Думан Бықай, который сегодня 
работает в республиканской газе-
те «Дала мен кала». Завоевал об-
разовательный грант на любимую 
специальность, хотя грантов на 
журналистику выделяется очень 
мало. Затем он подтвердил свое 
право обучаться на эту специ-
альность на бюджетной основе, 
удостоившись на 2 курсе Прези-
дентской стипендии как один из 
лучших студентов Республики.
На первом курсе Куандык Тана-

бас не только инициировал изда-
ние  университетской газеты на го-
сударственном языке «СМС+», но 
и стал ее редактором. В «СМС+» 
обсуждаются острые молодеж-
ные проблемы, и не удивительно, 
что газета приобрела широкую 
популярность и вне стен родного 
университета. 

В 2010 году на Международ-
ном конкурсе «Золотой соболь» 
(г.Новосибирск) павлодарская 
молодежная газета была при-
знана лучшей в номинации «Мост 
дружбы». Поэтому тираж газеты 
заметно увеличился и она стала 
городской молодежной газетой, и 
это заслуга Куандыка. Таким успе-
хом в студеческие годы мало кто 
может похвалиться. 
А в уходящем году по итогам 

республиканского конкурса «Сту-
дент года-2011» он был признан 
лучшим студентом специально-
сти «Журналистика» в Республи-
ке. Наш земляк обошел студентов 
сильнейших национальных вузов, 
будущих коллег по профессии, 
потвердив истину: успех зависит 
прежде всего от самого себя.  Се-
годня являясь студентом 4 курса 
ПГУ он и сегодня успешно совме-
щает учебу с работой на телека-
нале «Казахстан-Павлодар»

Ұятсыздықты насихаттап табыс табу 
бизнесі өз бастауын Еуропадан алып, 
кейін КСРО ыдырай бастағаннан кейін, 
яғни 1990-жылдары Қазақ жеріне де келіп 
жетті. Осы жол арқылы табыс табатындар, 
еш ұялмастан табыстарын одан əрі өсіру 
үшін қоғамның бүкіл жерінде ашық түрде 
ұят сыздықты насихаттап жұмыстарын жүр-
гізді. Олар алғашқыда сурет, фото ар қы-
лы жалаңаш бейнелерді көрсетіп, кейінен 
кино, жарнама, мультфилимдерге арала-
стырды. Бұнымен тоқтаған жоқ, адам ның 
психологиясын жақсы білген олар, ендігі 
қоғамда тұтынылатын əр зат тың сатылуын 
тездету үшін, ол заттарға əйел мен еркектің 
жалаңаш бейнелерін жабыстырып, сатқыза 
бастады. Қазіргі уақытта сатылатын 
сағыздан бастап, пəтердің жарнамасына 
дейін жалаңаш əйелдің бейнесі бар.
Ал, енді бұл қаншалықты адам психоло-

гиясына теріс əсерін тигізетінде, олардың 
еш шаруасы жоқ. Өйткені, олар үшін табыс 
маңыздырақ. Осыдан келіп сұрақтар ту-
ындайды, бұл ұятсыздық бизнесін тоқтату 
мүмкін бе? Бұнымен қалай күресу керек? 
Бұдан шығар жол бар ма?
Əрине бұдан шығар жол бар. Алдымен 

ұятсыздықтың зиянын, қауіпін білу, кейін 
жүрген жерде, жұмыста, үйде, көшеде 
айта жүру, адамдардың саналарын ояту. 
Яғни бастық өз деңгейінде, мұғалім өз 
деңгейінде, дəрігер өз деңгейінде, ата-
ана өз балаларына айта жүру керек. Кейін 
қоғамның бүкіл саласындағы ұятсыздық 
арқылы жасалатын бизнестің барлық түріне 
тосқауыл қою керек. Мысалы: «Наша Каза-
ша» бағдарламасын жабу.
Қоғамда ұятсыздықтың тарауының екінші 

себебін қарастырып өтейік. Ұлтты, ұрпақты 
құрту үшін алдымен оны бұзу керек.  Бұзудың 

ең төте жолы, ұятсыздықты, некесіз жүріс 
тұрыстарды кең жаю. Бұл теорияның атасы  
еврей ғалымы Фрейд болып табылады. Осы 
теория негізінде ұлтты жəне оның ұрпа-
ғын құрту үшін ұятсыздықты, некесіз жүріс 
тұрыстарға жол ашылса болды, ары қарай 
ол ұлт өз өзін жоқ қылып жібереді. Қалай-
ша дейсіздер ғой, алдымен ұяты жоғалған 
қоғамда адамдар арасында жеңіл жүріс-
тұрыстар (некесіз қатынастар) көбейеді, 
бұл жыныстық қатынас арқылы тарайтын 
аурулардың көбейюіне алып келеді. Одан 
кейін ол аурулар ұрпақтан ұрпаққа тарай-
ды.  Ақыры жүгенсіздік жайлаған ұлт құрып 
тынады.
Сонымен қатар адамдардың əдеп жүріс-

тұрыстары бұзылады. Отбасы, əке-бала, 
ата-əже дегенге құрмет жоғалады. Бара, 
бара адамдар хайуандық дəрежеге жетеді. 
Осылайша ұлт ұрпақ жоғалады. Бұдан 
шығар жол жалғыз ғана, ол имандылық 
жолы. Ұлтты, ұрпақты тəрбиелеудің басын-
да имандылық тұру керек. Имандылықпен 
тəрбиеленген адам баласының санасын-
да ең алдымен «ұят» тұрады. Бұған дəлел 
ретінде Пайғамбарымыз Мұхаммед(с.а.у) 
айтқан хадисі: «Ұят иманнан» деген. 
Ұяты көп болған қоғамда «Наша Казаша» 
т.б осыған ұқсас телебағдарламалары, 
жалаңаш əйелдердің суреттері бар газет, 
журналдары, денесін сататын жезөкше 
қыздары болмайды.
Сондықтан, келіңіздер ұлт боп, ел бо-

лып ұлтымызды, имандылығымызды бұза-
тын нəрселерге тоқауыл қояйық, күре-
сейік! Бастық өз деңгейінде, мұғалім өз 
деңгейінде, дəрігер өз деңгейінде күресуі 
керек. Ата ана да балаларын ұятсыздықтан 
қорғау үшін күресуі міндет.

Қанат ОРЫНТАЙҰЛЫ

Ұятын жоғалтқан жұрт, Ұятын жоғалтқан жұрт, 
ұрпағын да жоғалтадыұрпағын да жоғалтады

Қазір газет, журнал және теледидар беттерін қарайтын болсақ 60-70 Қазір газет, журнал және теледидар беттерін қарайтын болсақ 60-70 
пайыз көзге түсетін және жиі қайталанып тұратын нәрсе «жалаңаш әйел пайыз көзге түсетін және жиі қайталанып тұратын нәрсе «жалаңаш әйел 
денесі» және «эротикалық» бейне кадрлар. Ия, шыныменде қазіргі бұқаралық денесі» және «эротикалық» бейне кадрлар. Ия, шыныменде қазіргі бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы ең көп айтылып және көрсетіліп жатқан нәрсе ақпарат құралдары арқылы ең көп айтылып және көрсетіліп жатқан нәрсе 
осы. Осылайша үгіттеліп жатқанның екі негізгі себебі бар, біріншісі, біреулер осы. Осылайша үгіттеліп жатқанның екі негізгі себебі бар, біріншісі, біреулер 
ұятсыздықты насихаттай (үгіттей) отырып үлкен табыстар таба-ұятсыздықты насихаттай (үгіттей) отырып үлкен табыстар таба-
ды. Екінші себебі, тікелей ұлтты, ұрпақты құрту. Түсінікті болу үшін екі ды. Екінші себебі, тікелей ұлтты, ұрпақты құрту. Түсінікті болу үшін екі 
себепті жеке-жеке қарастырып көрейік.себепті жеке-жеке қарастырып көрейік.

ВСЕ ЗАВИСИТ ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ТЕБЯ САМОГООТ ТЕБЯ САМОГО

Куандык ТАНАБАС
«Студент-журналист 2011 года»
Хочу выразить большую благодарность руководству уни-

верситета за помощь и поддержку в издании молодежной 
газеты «СМС+». Отдельная благодарность моему главному 
помощнику, сокурснице Нысанбековой Салтанат, которая 
ОЧЕНЬ МНОГО СДЕЛАЛА ДЛЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, и всем-всем 
журналистам нашей газеты.
Я поздравляю всех казахстанцев с наступающим новым го-

дом! Пусть грядущий год будет еще успешнее, счастливее 
для каждого из нас! 
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ЕЛ РУХАНИЯТЫНЫҢ 
ҰЙЫТҚЫСЫҰЙЫТҚЫСЫ

ЕЛ РУХАНИЯТЫНЫҢ 
ҰЙЫТҚЫСЫҰЙЫТҚЫСЫ

Имандылыққа бет бұрып, ізгілікке ұм-
тылған пенденің Аллаға деген сенімін 
күшейтіп, жан-дүниесін нұрландырып, 
ақиқатқа бастайтын бірден-бір орын 
ол – мешіт. Бұл – ақыреттік амалын 
түгендеп, өткінші дүниенің бұғауынан 
бір сəтке босап, маңдайын сəждеге 
тигізгісі келген жамағатқа есігін ашып, 
құбылаға бет бұрып, құлшылық жасау-
ды үйрететін мекен.
Ислам дінін ұстанып, мұсылман-

шылықтың биік мұнарасына ұмтылған 
қазақ халқының бүгінгі таңда ғибадат 
жасар мешітінің саны жыл санап артып 
келеді. Алланың ақ жолымен жү ріп, 
ешкімнің ала жібін аттамай, ақиқаттың 
ақ шыңын бетке ұстап, екі дүниеде ба-
қыт қа жеткісі келген жанның өмірінде 
ғиба дат үйлерінің алар орны ерек-
ше. Өмірдің əрқилы қиындықтарына 
ұшырап, Жаратушы Иеміздің түрлі 
сынағына тап болып, төбесіне қара бұлт 
төнген шақта жанына серік, көңіліне 
медеу болатын, тəубаға шақырып, жа-
ратушысын шынайы танитын бірден бір 
орын – мешіт екені ақиқат.

“Ақылы бар кісіге иман парыз, иманы 
бар кісіге ғибадат парыз”, - деп даныш-
пан Абай атамыз бекер айтпаса керек. 
Раббысы əмір еткен таза 
жолмен жүріп, ғибадатпен 
ғибратты өмір сүрген адам 
ғана адамдық болмысын 
кемелділікке жеткізе ала-
ды. 
Биылғы жылы Ел тəуел-

сіздігінің еңселі 20 жы-
лын мерекеледік. Сол 
уақыт ішінде еліміздің 
діни ахуалы көптеген 
жетістіктерге жеткені 
баршаға мəлім. 

Қазақстан Республикасы өзінің 
тəуелсіздігін алғаннан кейін-ақ қала-
аудандар мен шалғай елді мекендерге 
көптеген мешіттер салына бастады. 
Еліміздегі мұсылман жұртшылығының 
ғибадат орнының саны 2500-ден асты. 
Ал, Павлодар қаласының өзінде бү-

гінгі таңда 6 мешіт болса, облыс бойын-
ша оның саны 92-ге жетті. Бұның бəрін 
еліміздің тəуелсіздігінің арқасында кел-
ген, халқымызыдың бірлік-берекесі мен 
ислам дініне деген ынта-ықыласы жəне 
құрметі деп білеміз. 
Ал, өңірімізде имандылық пен бе-

реке-бірліктің аса үлкен рөл атқарып, 
ақиқатқа көз жеткізгісі келген жандарды 
тура жолға шақырып, рухани орталыққа 
айналған облыстық «Мəшһүр-Жүсіп» 
орталық мешітінің бой көтергеніне биыл 
10 жыл толып отыр. 
Бұл имандылық үйінің алғашқы 

іргетасы 1999 жылдың 23 қазанында 
қалана бастады. Əлемдік стандарттар-
ға сай мешіттің құрылысын жүргізу үшін 
тендер өткізіліп, «Ертіс-Трансстрой» 
қауымдастығы мен «Құрылыс» жəне 
«Жилстрой-комплекс» ЖШС-тері мешіт 
құрылысын жүргізуге ұсыныс білдірді. 
Тамыз айында мұнара іргетасының 
бірінші кірпішін – ҚР Президенті Н.Ə. 
Назарбаев бастап қалады. Қазан ай-
ында мешіт құрылысының қамқорлық 
кеңесінің кезекті мəжілісі алғаш рет 
мешіт ішінде өтті. Осы мəжілісте ар-
тына мол мұра қалдырған философ-
əдебиетші Мəшһүр Жүсіп Көпеевтің аты 
берілген. Бүгінгі таңда мешіт барша 
мұсылман баласының басын біріктіріп, 
маңдайын сəждеге қоятын орынға ай-
налды.
Аталмыш мешіт аймағымызда құл-

шылық жасайтын ғибадат үйі ғана 
емес, қаланың сəнін келтіріп, көрген 
жанның көзіне оттай басылатын тама-
ша ғимаратқа айналды. Мешіт иман-
дылыққа бет бұрған өңір жастарын бір 

ортаға ұйыстырып, 
əртүрлі мə де ни іс-
шаралар ұйым-
дас ты рып, олар ға 
рухани демеу жа-
сауды дəстүрге ай-
налдырып келеді.

«Мəшһүр Жүсіп» 
мешіті 10 жыл 
ішін де көптеген 
елеулі оқи ға лар 
ат қар ды. Атап ай-
тар болсақ, ме-
ші тіміз ең алғаш 
ашыл ған кезде 
50 адамнан 
тұратын жа ма-
ға ты мыз бол-

са, бү гін гі таң да олар дың саны 30 есеге 
кө бейіп 1500 (мың жарым) адамға жетіп 
отыр, яғни əр жұма намазында осынша 
адам қатысып, Аллаға деген құлшы-
лық тарын жасап сенімдерін нығай туда. 
Бұлардың 80 пайызын тек жастар құ рап 
отыр. Бұдан біз исламның басқа бар-
лық діндерден, ағымдардан қара ғанда 
шынайы, таза, əрі пəк дін екендігіне 
көзімізді жеткіземіз.
Ал, бір жылдың ішінде 1000-ға жуық 

жанұя өздерінің ақ некелерін қиды рып, 
отбасыларын құрып жатса, жылына 
400-ден астам сəби сүндетке отырғызы-
лып, діни жоралғыларын жасатуда. Сон-
дай-ақ мыңдаған ата-ана сəбилеріне 
азан шақыртып ат қойдыруда. Əрбір 
жанұя шаңырақ көтеріп, болашаққа ба-
стар қадамдарын Алланың үйі, осын-
дай мешіттерден бастауы өте ғибратты 
жағдай деп білеміз. 
Жыл сайын жаз мезгілдерінде мектеп 

оқушыларынан бастап, студент жастар 
жəне ересек адамдар жазғы демалыс 
маусымдарында мешіт ұстаздарынан 
дəріс алып, Құран оқып, бес уақыт на-
маз оқуды үйреніп, имандылықтың 
тəтті шəрбатымен сусындап, харам мен 
халалдың ара жігін ажыратуда. Мешіт 
қабырғасынан имандылық сауатын 
ашқан мұсылмандар саны шамамен 
500 адамға жетіп отыр. Сонымен қатар 
«Мəшһүр-Жүсіп» мешітінің жанындағы 
діни сауат ашу бөлімінен білім алған 
12 түлегіміз білімдерін жоғарғы дең-
гейде жетілдіру мақсатында Алматы 
қаласындағы «Нұр-Мүбарак» ислам 
университетін тəмəмдап шықты. Ал, 

ҚМДБ-на қарасты медреселерге 7 
шəкірт жіберіліп арнайы исламта-
нушы мамандықтарын иеленді. 
Əр жыл сайын аталып өтілетін 

«Мəуліт» мерекесінде арнайы 
мəдени іс-шаралар ұйым дас ты-
рылып, сүйікті Пайғамбарымыз 
Мұхаммед Мұстафаның (с.а.у) 
өмірін барша мұсылмандарға 
танытып, оның сүннетін 
халыққа жеткізу мақсатында 
уағыз насихаттар жүргізіледі. 
Рамазан айт, Құрбан айт 
мерекелері қарсаңында 
əлеуметтік жағ дайы төмен 
отбасыларына арнайы көмек 
жасалып, ас беріледі. 
Мешіт қызметкерлері де 

об лыстық теле-радиоларда 
сұх бат жасау, облыстық, 
аудан дық газет беттеріне діни 
та ным дық мақалалар жария-
лау арқылы халықтың кө кейін-
дегі сұрақтарға жауап беріп, 
халықты ізгілікке баулап, 
исламға шақыруда. Кейінгі 
уақытта да мешіттің атқарар 
қызметі халыққа дінді ғана 
насихаттаумен шектелмей, 
түрлі мəдени іс-шаралар 
ұйым дастыру арқылы жа-
старды ауызбіршілікке, та-
ту лық пен береке-бір лік ке 
жəне мəдениетке шықыру ды 
көздейді. Сондай-ақ түрлі 

діни мерекелердің құрметіне дін жəне 
отан тақырыптарында байқау жария-
лау ар қы лы ауыл жəне қала жастарын 
шығар ма шылыққа баулып, дінін сүюге 
отанын сыйлауға тəрбиелейтін мекенге 
айналуда. 
Бүгінгі таңда Тəуелсіз елі міздің мем-

лекеттік ұстанымы қоғамда толе-
ранттылық дүние танымды нығай ту, 
сананы улайтын жат ағымдар, халық 
арасына іріткі салушы түрлі жат 
пиғылды секталар мен топтардың іс-
əрекетінің алдын алу жұмыстарын 
қарқынды жүргізуді талап етіп отыр. 
Тəуелсіз еліміздің өсіп-өркендеуіне 

«Мəшһүр-Жүсіп» мешітінің қосар үлесі 
жастардың бойына діни сауаттылық 
пен тəрбиелік мəні жоғары төл əдет-
ғұрыптар мен кісілік құндылықтарды 
сіңіру, оларға мемлекет заңдарының 
шеңберінде өз дінінің үкімдерін орын-
дап, құлшылық-ғибадаттарын жасауға 
жағдай тудыру, ар-намысы жоғары, биік 
ойлы азаматтарды тəрбиелеу жəне 
де олардың білімді көркем мінезді, 
əдепті, инабатты, ізгі тұлға болып 
қалыптасуына діни тұрғыда жан-жақты 
қолдау көрсету болып қала бермек. 
Сонымен қатар облыс көлеміндегі 

жоғары оқу орындарында, мектептер-
де, театрларда т.б қоғамдық-мəдени 
орындарда исламның үлгі өнегелерін 
насихаттау арқылы жастарды ата-ана 
мен үлкенді сыйлауға, тазалыққа, ар-
намыстарын сақтауға, арақ, темекі, 
есірткі қатарлы жағымсыз қылықтардан 
аулақ болуға шақыруды негізгі қыз-
меттерінің бірі деп санайды.
Орталық мешіт жанынан «Мəшһүр-

Жүсіп мешіті» атты сайт құрылып, алда 
облысымыздағы барлық мешіттерде 
атқарылып жатқан іс-шаралар ту-
ралы, ислам діні туралы жан-жақты 
мағлұматтар беріліп, діни бейнетаспа 
жəне үнтаспа материалдар ұсынылып, 
ашық сұрақ-жауап форумдары да 
ұйымдастырылады. Оған қоса дəстүрлі 
діни жоралғылармен қатар облыстық 
теледидар, радиодан, баспасөздерден 
берілетін сұхбаттар, діни тақырыптағы 
дөңгелек үстелдер, семинарлар мен 
конференциялар қатарлы іс-шаралар 
тұрақты ұйымдастырылып, өткізілетін 
болады. 
Облыстық «Мəшһүр-Жүсіп» орталық 

мешіті жəне аудандық мешіттерде 
дəстүрлі дінімізді уағыздайтын білікті 
мамандарды топтастыра бастауымыз 
жастардың дүниетанымын уландыр-
май, таза сақтау, əртүрлі жат пиғыл дар-
дың алдын алу, оларға жол бер меуді 
қамтамасыз етудің бір тетігі болады деп 
білеміз. 

Н.Е.ИСЕНОВ
ҚМДБ-ның Павлодар облысы 

бойынша өкіл имамы

пан Абай атамыз бекер айтпаса керек.
Раббысы əмір еткен таза 
жолмен жүріп, ғибадатпен ж
ғибратты өмір сүрген адам ғ
ғана адамдық болмысын ғ
кемелділікке жеткізе ала-
ды.д
Биылғы жылы Ел тəуел-

сіздігінің еңселі 20 жы-с
лын мерекеледік. Сол л
уақыт ішінде еліміздіңңң у
діни ахуалы көптеген д
жетістіктерге жеткеніж
баршаға мəлім. 

Тамыз айында мұнара іргетасының
бірінші кірпішін – ҚР Президенті Н.Ə.
Назарбаев бастап қалады. Қазан ай-
ында мешіт құрылысының қамқорлық 
кеңесінің кезекті мəжілісі алғаш рет 
мешіт ішінде өтті. Осы мəжілісте ар-
тына мол мұра қалдырған философ-
əдебиетші Мəшһүр Жүсіп Көпеевтің аты 
берілген. Бүгінгі таңда мешіт барша
мұсылман баласының басын біріктіріп, 
маңдайын сəждеге қоятын орынға ай-
налды.
Аталмыш мешіт аймағымызда құл-

шылық жасайтын ғибадат үйі ғана
емес, қаланың сəнін келтіріп, көрген 
жанның көзіне оттай басылатын тама-
ша ғимаратқа айналды. Мешіт иман-
дылыққа бет бұрған өңір жастарын бір 

ортаға ұйыстырып,
əртүрлі мə де ни іс-
шаралар ұйым-
дас ты рып, олар ға
рухани демеу жа-
сауды дəстүрге ай-
налдырып келеді.

«Мəшһүр Жүсіп» 
мешіті 10 жыл
ішін де көптеген 
елеулі оқи ға лар
ат қар ды. Атап ай-
тар болсақ, ме-
ші тіміз ең алғаш
ашыл ған кезде 
50 адамнан 
тұратын жа ма-
ға ты мыз бол-

халалдың ара жігін ажыратуда. Мешіт 
қабырғасынан имандылық сауатын 
ашқан мұсылмандар саны шамамен 
500 адамға жетіп отыр. Сонымен қатар 
«Мəшһүр-Жүсіп» мешітінің жанындағы 
діни сауат ашу бөлімінен білім алған 
12 түлегіміз білімдерін жоғарғы дең-
гейде жетілдіру мақсатында Алматы 
қаласындағы «Нұр-Мүбарак» ислам 
унивививвввввверситетін тəмəмдап шықты. Ал, 

ҚМДБ-на қарасты медреселерге 7 
шəкірт жіберіліп арнайы исламта-
нушы мамандықтарын иеленді.
Əр жыл сайын аталып өтілетін 

«Мəуліт» мерекесінде арнайы 
мəдени іс-шаралар ұйым дас ты-
рылып, сүйікті Пайғамбарымыз 
Мұхаммед Мұстафаның (с.а.у) 
өмірін барша мұсылмандарға 
танытып, оның сүннетін 
халыққа жеткізу мақсатында 
уағыз насихаттар жүргізіледі. 
Рамазан айт, Құрбан айт 
мерекелері қарсаңында 
əлеуметтік жағ дайы төмен 
отбасыларына арнайы көмек 
жасалып, ас беріледі. 
Мешіт қызметкерлері де 

об лыстық теле-радиоларда 
сұх бат жасау, облыстық, 
аудан дық газет беттеріне діни 
та ным дық мақалалар жария-
лау арқылы халықтың кө кейін-
дегі сұрақтарға жауап беріп, 
халықты ізгілікке баулап, 
исламға шақыруда. Кейінгі 
уақытта да мешіттің атқарар 
қызметі халыққа дінді ғана 
насихаттаумен шектелмей, 
түрлі мəдени іс-шаралар 
ұйым дастыру арқылы жа-
старды ауызбіршілікке, та-
ту лық пен береке-бір лік ке 
жəне мəдениетке шықыру ды 
көздейді. Сондай-ақ түрлі 

де олардың білімді көркем мінезді,
əдепті, инабатты, ізгі тұлға болып
қалыптасуына діни тұрғыда жан-жақты
қолдау көрсету болып қала бермек.
Сонымен қатар облыс көлеміндегі

жоғары оқу орындарында, мектептер--
де, театрларда т.б қоғамдық-мəдени
орындарда исламның үлгі өнегелерін
насихаттау арқылы жастарды ата-анаа
мен үлкенді сыйлауға, тазалыққа, ар--
намыстарын сақтауға, арақ, темекі,
есірткі қатарлы жағымсыз қылықтардан
аулақ болуға шақыруды негізгі қыз--
меттерінің бірі деп санайды.
Орталық мешіт жанынан «Мəшһүр--

Жүсіп мешіті» атты сайт құрылып, алдаа
облысымыздағы барлық мешіттердее
атқарылып жатқан іс-шаралар ту--
ралы, ислам діні туралы жан-жақты
мағлұматтар беріліп, діни бейнетаспаа
жəне үнтаспа материалдар ұсынылып,
ашық сұрақ-жауап форумдары даа
ұйымдастырылады. Оған қоса дəстүрлі
діни жоралғылармен қатар облыстыққ
теледидар, радиодан, баспасөздерден
берілетін сұхбаттар, діни тақырыптағы
дөңгелек үстелдер, семинарлар мен
конференциялар қатарлы іс-шараларр
тұрақты ұйымдастырылып, өткізілетін
болады. 
Облыстық «Мəшһүр-Жүсіп» орталыққ

мешіті жəне аудандық мешіттердеее е 
дəстүрлі дінімізді уағыздайтын біліктіі
мамандарды топтастыра бастауымызз
жастардың дүниетанымын уландыр--
май, таза сақтау, əртүрлі жат пиғыл дар----
дың алдын алу, оларға жол бер меудудіі 
қамтамасыз етудің бір тетігі болады деепп
білеміз. 

Н.Е.ИСЕНОВ
ҚМДБ-ның Павлодар облысы

бойынша өкіл имамы

Махаббатпен жаратқан адамзатты,Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Аллаһты жаннан тәтті. (Абай) Сен де сүй ол Аллаһты жаннан тәтті. (Абай) 
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Не қызық бар өмірде онан басқа?! (Абай)Не қызық бар өмірде онан басқа?! (Абай)

Биылғы жылдың желтоқсан айы уни-
верситет қабырғасында «Діндердің 
толеранттылығы – қоғам бірігуінің 
негізі» атты дөңгелек үстелімен ба-
сталды. Бұл шараның қатысушылары 
қара шаңырағымыздың студенттері, 
қызметкерлері болса, «Мəшһүр Жүсіп» 
мешітінің имамы Н.Е. Исенов, Павло-
дар облысы дін істері департаментінің 
директоры Д.Қ. Закриянов, ішкі саясат 
бөлімінің өкілі Н.Н. Апсаликов, Павло-
дар облысы ішкі істер департаменті 
экстремизммен күресу бөлімінің өкілі 
Ж.Ш. Слямов отырыстың  ұйытқысына 
айналды. Қызу талқылану барысында 
студенттер білмеген жауаптарға сау-
алдарын қойып, іште жатқан ойларын 
тарқатып жатса, дөңгелек үстелдің 
бас қатысушылары жауаптарын беріп, 
нақыл сөздерімен бөлісуге жалықпады.
Біздің ұлтымызға тəн қасиет бұл – 

ашық жүректік, қонақжайлылық. Қазақ 
халқы əр уақытта туған демей, дос-
жора, көрші демей алақанын, қолындағы 
соңғысын берсе де, есігін айқара ашып, 
дастарханын жайып, қонақтарын қарсы 
алған. Өзге халық, өзге сенім, мейлі 
христиан, мейлі ислам демей бір үйдің 
баласындай соңғы нанына дейін бөлісіп 
ортақ шаңырағының астында өмір сүре 
білген. Өзге ұлт өкілдерін құрметтеп, 
туғанынандай көрген. Біздің халыққа 
бұл туа біткен қасиеттердің бірі. Бүгінгі 
күні бұл қасиетті толеранттылық деп 
атаған. Толеранттылық – бұл жергілікті 
халықтың басқа ұлт өкілдеріне жəне 
басқа діндегі адамдарға түсіністікпен 
қарап, оларды қудаламауының белгісі. 
Жалпы то ле ранттылық өркениетті 
қоғамқға тəн құбылыс. Мұндай қасиет 
тұтас ұлттың бір күнде орнай сал-
майтыны белгілі. Бұл – халықтың 
сана-сезімінің, дəстүрінің, рухани 
байлығының кемелден гені нің ай қын 
көрінісі. Елі мізде ұлтара лық та ту лық-
тың салтанат құруы – мемлекетіміз дің 
бір лігі өркениеттенуінің белгісі. Біле 
білсек, толеранттылық əрбіреуіміз үшін 
үлкен құндылық. Ал біздің елімізбен та-
ратылатын діндердің  толеранттылығы-
ның идеясы өзгелер үшін мысал. 
Бүгінгі таңда елдегі діни ахуалдар-

ды ескере отырып, университетіміздің 
кəсіподақ ұйымы ұйымдастырып 
жат қан мұндай шара біздің қоға мы-
мыз дың басты мəселелерінің бірін 
көтергені – жастардың осы ақпараттан 
сусындағанының белгісі. Отырыстың 
басты мақсаты қоғамдағы діни жағдай 
жайында жастарды хабардар ету мен дін 
саласындағы өзекті мə се лелерді шешу-
ге арналған отырыс қатысушылардың  
пікірлерін тыңдау жəне қарастыру бол-
ды. Осыған орай Павлодар облысы 
дін істері департаменті нің директоры 
Даулет Қоқанұлы Закриянов діндердің 
толеранттылығы туралы өз ойымен 

бөлісті:
- Дін саласындағы болып жатқан 

мəселелерді, процесстерді түзейтін 
негізгі фактор – ол толеранттылық. 
Тəуелсіздік алғаннан бері дін саласы көп 
өзгерістерге ұшырады. Еліміздегі діни 
бірлестіктеріміздің саны 7 есе көбейді, 
ал облысымызда 20 есеге артты. 
Солардың көпшілігі бізде, Қазақстанда 
бұрын таралмаған дəстүрлі емес 
қалыптасқан діндер. Толеранттылық 
біздің елімізге керек, тіпті қажет деуге 
болады.
Жиналыс ұзаққа созылды. Себебі 

əдеттегідей басталудың кештігінде 
емес, қонақтардың келмеуінде де 
емес. Мұның себебі оқытушылар, қыз-
меткерлер мен студенттердің бұл 
мə селеге деген қызығушылығында. 
Соң ғы уақытта діни істерге жатқызып 
жатқан оқиғалар туралы көптеген БАҚ 
көздерінде мақалалар, түрлі матери-
алдар қаптап жүр. Мемлекетіміз осы 
жағдайға тап болғандығының себебі ту-
ралы отырыс барысында сөз қозғалды. 
Бұл жайында «Мəшһүр Жүсіп» мешітінің 
имамы Нариман Ермекұлы Исенов бы-
лай дейді: 

- Біздің балалық шағымызда мықты 
дін сабақтары болмағандықтан, қазір 
етек алып жатқан əртүрлі жайсыз 
əрекеттер болып жатыр. Сондықтан 
біз дұрыстап мамандардан оқып, 
біліп сұрақ қойып, солардан үйренсек, 
көптеген нəрселердің басы ашылып 
қалар еді. 
Барлығымызға белгілі, кеңес уақы-

тында халқымыз дін жолын ашық 
ұстана алмады. Көптеген нəрселерге 
тыйым салынды. Тəуелсіздік алғанға 
дейін жұртымыз діни жағынан сусында-
ды. Керек білім ұмыт қалды, оны жөнді 
білмегендіктен шеттен келген дұрыс, 
бұрыс демей, барлық жаңашылдық-
тарды бойымызға жинай бастадық. 
Бү гінгі күнгі келіспеушіліктердің туын-
дауы, міне сол собептен де болар. Дін-
дер тарихы, оның құндылықтары, руха-
ни астары туралы мəліметті болу жай 
ғана бірер адамнан естігенмен аяқтал-
майды. Қандай да болмасын ғылым 
мен ілімді адам баласы өз мамандығы-
ның иесі, сол білімді жетік меңгерген, 
оқыған білімді ұстаздан иеленуі тиісті.
Үйреніп жатқан дініміздің қаншалық ты 
дамып, жастарымызбен қалай қабыл-
данып жатқандығы туралы талдау 
жұмыстары да болуы шарт. Аталмыш 
жағдайларды  құру мақсатында біздің 
университетімізде биыл іске асырылып 
жатқан Діни жұмыс жөніндегі орталық 
құрылды. Орталықтың жетекшісі Май-
ра Жанайдарқызының мəлімдеуінше 
биыл орталық студенттер мен жет-
кіншектердің арасында жастардың 
діни кейпін анықтау мақсатында түрлі 
мониторингтер өткізбек. Бұл шара-

лар облысымыздың басты Павло-
дар, Екібастұз, Ақсу қалалары мен 
Ертіс, Баянауыл  аудандарында іске 
асырылмақ. 
Сондай-ақ, отырыс барысында сту-

денттер қасиетті кітаптардың  құл-
дилануы, дұрыс мəліметі бар кітаптарды 
қайдан алуға болатыны жəне оны 
жөнсіз мəліметі бар кітаптардан қалай 
ажыратуыға болатыны туралы да, 
сұрақтар қойды. Шынымен де, осыдан 
бірер жыл бұрын пəтер есіктерін жалған 
діни уағыздаушылар ма, діннің кері жо-
лын насихаттаймын деп, сол арқылы 
ақша табамын деп жүрген пенделер де 
кітаптар сатып, пошта жəшіктеріне жаз-
баларды қалдырғаны есімізде болар. 
Содан соң сатушы сөрелері жөнді ме, 
жөнсіз кітаптармен лық толып кетті. Бұл 
кітаптарды алып, оны дұрыс деп санап 
оқып үйренгендер де болған. Осы кезде 
тағы да  Нариман Ермекұлы қажының 
сөздері туралы айтып кеткен жөн бо-
лар. 

- Соңғы уақытта ақпаратты өзгертіп, 
шатастырып жіберу əдеті пайда болған. 
Діни мағлұматтары бар кітаптардың 
тек Қазақстан Мұсылмандар діни 
басқармасымен мақұлданған əдебет-
терді оқыған, сол əдебиеттерден 
үйренген жөн. Сонымен қоса біздің 
муфтияттағы ғалымдардың толығымен 
корректорлығынан өткен, муфтият 
ма құлдаған кітаптар да елімізде бар-
шылық. Діни кітаптарды шығаруға 
рұқ сат беретін арнайы мөр, көптеген 
басылымдарды шығаратын дін істері 
бойынша агенттіктер де бар. Содан 
кейін, Аллаһ тағала бізге жіберген Құ-
ран кітабы бар. Сол кітапта ненің дұрыс, 
ненің бұрыс екендігі туралы толық 
жазылған. Құранда барлық мəселелер 
қам тылған. Ата-анаға құрмет көрсету, 
дос тарымызға сенімді болу, кімге болса 
да, ол адам басқа дінде болса да дұ рыс 
ниетпен қарау, айтқандай толерант-
ты болу – осының барлығы Құ ранда 
жазылған. 
Павлодар облысы ішкі істер 

департаменті экстремизммен күресу 
бөлімінің өкілі Ж.Ш. Слямов бұл жағдай 
бойынша 2011 жылғы 11 қарашадан ба-
стап Қазақстан Республикасы  «Діни 
қызмет жəне діни бірлестік» туралы 
заң қабылданғаны туралы тілге тиек 
етті. Оның пайымдауынша Қазақстан 
аумағында діни əдебиеттерді тек қана 
діни орталықтарда, яғни мешіт, не 
шіркеулерде ғана таратуға немесе ие-
ленуге  болады. Кітаптардың басылуы 
немесе шеттен əкелу, басқа орындарда 
сатылуы заңды бұзу дегенді білдіреді. 
Эксперттердің пайымдауынша бү-

гінгі таңда Қазақстан бойынша дін 
одақтарының саны 1990 жылғы көр-
сеткіші бойынша 670-тен 4173-ке дейін 
өсті. Бұл ұйымдардың саны 3129 құ-

райтын мəдени орталықтары бар. Елде 
жиырма шет мемлекеттердің 384 дін 
таратушылары қызмет атқаруда. Бұл 
көрсет кіш тəуелсіздік алған жылдан 
бері  32 есеге артқан. 
Əрине, отырыс барысында елімізде 

баяғыдан бері талай пікірталастар 
туғызған жай, əйел баласының хид-
жаб киюі, кимеуі туралы сөз қозғалды. 
Хиджаб – мұсылман əйеліне тəн бет-
əлпетінен өзге дене мүшелерін, шашын 
жауып тұратын киім. Тəуелсіздік ал ған 
соң жұртымыз дінге қайта бет бұ рып, 
сақал қойған жігіттер, хиджаб жамыл-
ған қыздар қатары көбейе түсті. Əйтсе 
де, хиджаб киюді «қазақ ұлтына тəн киім 
үлгісі емес, бұл діни фанаттардың не-
месе діннің басқа ағымының жете гінде 
кеткендердің істеп жүргендері» деген 
сөздерді айтып қалушылар да соңғы 
кездері жиі кездесетін болды. Соған 
қарамастан хиджаб киюшілер саны 
артып барады жəне бұлардың дені жа-
стар – мектеп оқушылары мен студент-
тер. Бұл мəселе туралы өз ойын ПМУ 
баспасөз орталығының жетекшісі Мая 
Хисматқызы былай дейді:

- Бүгінде қоғамда «қазақтар хиджаб 
кимеген» деп  айтушылар саны артуда. 
Дегенмен де, қазақтар джинсы шал-
барларын да кимеген. Сондықтан, бұл 
əрбір адамның өз құқығы. Нені қашан 
жəне қалай киері – ол əрбір адамның 
шешімі».
Исламға сəйкес, хиждаб – бұл əйел 

адамның міндетті киімі. Бұл туралы 
қасиетті Құран кітабының «ан-Нұр» 
сүресінде былай делінген: əрбір əйел 
адам  қол мойыны мен бетінен басқа 
өз денесін толық жабу керек. Ежел-
ден біздің ата-бабаларымыз шари-
ғат талабына сəйкес киінген. Олар 
біздің мəдениетіміз, салтымыз бен 
дəстүрімізге сəйкес киімдерін (сəукеле, 
орамал, кимешек) ойлап пішкен. Мұн-
дай киімді қазіргі таңда біз тек қана 
мұражай, не театрда көре аламыз. 
Шариғаттың талабына сай киінемін 
деген жас қыздар шетелден əкелінген 
киімдерді киюге мəжбүр. 
Мінекей, осындай жаңалықтар мен 

пікірталасқа толы шара өз мəресіне 
жастардың ойы мен санасына құйыл ған 
ақпаратпен аяқталды. Еліміздегі басты 
мəселелерге арналған жиналыстар 
мен осындай ақпарат айдынына толы 
шаралар əлі де өтеді деген үмітте міз. 
Қандай да бір адамның киімі, оның діні,  
ұстанымы, кейбір нəрселерге, өмірге 
деген көзқарасы біздің əрбіреуімізге 
сай қасиет. Сондықтан, өзімізге қанша-
лықты толеранттылықпен қарасақ, өзге 
адамға, өзге дінге, сенімі мен нанымы-
на  соншалықты толерантты болу  біздің 
əрбіреуіміздің міндетіміз.

Назерке АНИСОВА
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13 желтоқсан күні ел 
Тəуел сіздігінің 20 

жылдық мерейтойына 
орай, Павлодар өңі-
ріндегі жас ақын дар-
дың «Ертіс толқыны» 
атты жыр жинағы-
ның тұсау кесері бол-
ды. Жинақта рес-
публикалық талай 
жыр мүшəйралары-
ның жеңімпаздары, 
айтыскер ақын дар-
дың сондай-ақ по-
эзия əлеміне енді 
қадам бас қан жас 
өрендердің  өлеңдері 
қамтылған. 
Жас ақындардың 

тырнақ алды туын ды-
ларының оқыр манға 
кітап болып же туіне 
қол дау көрсеткен 
Павлодар облысының əкі мі Бақытжан Əбдірұлы Са ғын-
таев. Ал жинақ «Бұхар жырау» атын дағы əдебиет жəне өнер 
мұражайының ұйым дас ты руымен өңіріміздегі барлық жас 
ақындардың шығар маларын бір арнаға қосып, жеке жинақ 
болып шығып тұрған алғашқы жыр жинақ екенінде айта кет-
кен абзал.
Жинаққа біздің  оқу орда мыздың студенттері Ерке-

бұлан Əміренов, Ермұрат Қорабаев, кешегі түлектеріміз 
Қуанышбек Шорманов, Алтынбек Мұқышев, Аян Сүлеев т.б. 
Сондай-ақ біздің газеттің редакторы Қарлығаш Ха шым қы-
зының да өлеңдері енген. 
Жырларымен өмірді кестелеп, сөздерімен өрнек салып 

жүрген ақындарға шалқар шабыт тілейміз.
Сания БУКЕНОВА

Жақында Естай атындағы студенттік фи-
лармония өзінің 10 жылдық мерейтойын 
атап өтті. Естай атындағы қалалық мəдениет 
сарайында өткен «Шаттық елдің шал қыма-
сы» атты концерттік бағдарламаны филар-
монияның ұлт аспаптар оркестрі Исаның 
«Желдірмесімен» ашты. Тойға жиналған 
өнер сүйер қауым Мəдениет қайраткері Ер-
бол Айтбаевтың орындауындағы «Гəкку», 
филармония əншісі Нұржан Сарқамбаев та-
мылжыта салған «Маралдым» əндерін ерек-
ше ықыласпен  тыңдады. Мерейтой барысын-
да филармонияның бірқатар өнерпаздары 
облыс, қала əкімдерінің Алғыс хаттарымен 
марапатталды. Тойға Алматыдан арнайы кел-
ген Құрманғазы атындағы халық ұлт аспап-
тар оркестрінің дирижері Жанас Бегентұ ров 
кезінде өзі құрған филармонияның бүгіні ту-
расында оң бағасын берді. 

- Кезінде осы оқу ордасының басшылығы-
ның қолдауымен өмірге келген оркестрдің 
бүгін гі тыныс-тіршілігін  көріп өз басым 
қатты қуанып тұрмын. Өзіміздің қаракөз 
қалқалардың өзіміздің ұлттық аспапта ерекше 
махаббатпен ойнаулары бұлда үлкен жетістік. 
Кезінде жай ғана оркестр болып құрылса, 
бүгінде «халықтық» деген атқа қол жеткізген. 
Қараңыздаршы, оркестрің өсіп-өркендеуіне, 
биік белестерді бағындыруына қолдау бол-
маса, онда бұл ұжым бүгінгі деңгейге жетпес 
еді, - деп тебірене ой толғады. 
Еселі еңбектерінің арқасында Жанас 

Бегентұров мырза зор тебіреніспен айтқан 
«халықтық» атақты оқу ордамыздан 2006 
жылы студенттік филармонияның 4 бірдей 
шығармашылық ұжымы ие болды. Олар: 
Естай атындағы ұлт аспаптар оркестрі, «Ертіс 

жұлдыздары» атты вокалдық студия, «Джем» 
қазіргі заман би тобы, «Ақ ерке» қазіргі заман 
би студиясы болатын. Оркестрдің құрамын-
да орындаушылық шеберлік жəне басқада 
факультеттердің студенттері  бар. Ұжым жыл 
сайын жаңа орындаушылармен толығып оты-
рады. Оркестрдің ең басты бағыты-қазақ му-
зыкасынан, шетел классиктерінен, орыстың 
əйгілі сазгерлерінен үлгі алу. Оркестрдің 
жетекшісі -  музыка Академиясының түлегі, 
облыстағы атақты күйші, Мəдениет қайраткері 
Талғат Кəрімов.
Мерекелік кешке жиналған қауым оркестр-

дің орындауындағы ұлттық құндылықтары-
мыз бен сусындап, өздеріне мол рухани 
күш алғаны əрбір жанның жанарынан анық 
байқалып тұрды. Осы кештің қонағы болған 
Р.Самиева: 

- Маған қатты ұнады. Өзім халқымыздың 
ұлттық аспаптарын өте қатты жақсы көремін. 
Өзіңіз сезініп көріңізші киелі қара домбы-
рамыз, қобызымыз, сазсырнай, сыбызғы 
бəрі –бəрі бір жерге жинақталып тамаша 
қоңыр үнді жүректен жүрекке жеткізіп жа-
тыр. Бұның бəрі ұжымның өнерді жүрегімен 
сүйетіндерінен дер едім. Оркестр ұжымына 
тек қана шығармашылық табыс, жаңа беле-
стерге жетулеріне тілектеспін. 
Киелі қазақ өнерінің өрісін кеңейтіп, 

тарих қойнауынан сыр шертетін ата-
бабаларымыздың құндылықтарын бүгінге 
жеткізіп өнер сүйер қауымды ұлттық 
күйлермен, халықтық əндермен сусындатқан 
оркестрдің болашағынан əрбір адамның зор 
үміт күтері анық. 

Айдана АЙТУҒАН

Қазіргі таңда қазақша-орысша жаза-
тын журналистердің саны ХХ ғасыр дың 
тоқсаныншы жылдарына қарағанда 
бірнеше есеге  көбейеді. Меніңше, 
бұл – уақыттың талабы. Екі тілді жур-
налист болу айтулы иə жауапты іс. 
Соны терең түсінгендіктен көп нəрсені 
үйренуге мəжбүр болдым, алайда ба-
сты қиындықтар əлі алда. Бірақ осы 
жолға түскенім үшін еш өкінбеймін. 
Келешекте екі тілде сайрап тұратын 
журналистердің саны арта түседі деген 
сенімім мол.   
Марапаттау рəсімінде əрбір қаты-

сушысы өз мамандық иесі болып 
қалғаны рас. Сондықтан болашақ жур-
налист ретінде, марапатталған адам 
ретінде де өзімнің алған əсерім жай-
ында мен марапаттау рəсімінің өтуі 
жөнінде сөз еткелі отырмын. 
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінің ғылыми 
кеңес мəжіліс залында ел Тəуелсіздігінің 
20 жылдық мерекесіне орай біршама 
ұстаздарды, ғылыми кеңес мүшелерін, 
жас мамандарды, сондай-ақ белсенді 
студент жастарды салтанатты мара-
паттау рəсімі өз бастауын алды. 
Э.ғ.д., профессор, университет рек-

торы Е.М. Арын құттықтау сөзінен 
кейін жетістігі мол оқытушыларға жəне 

студенттерге арнайы дипломдар мен 
сыйақылар табыстады. Ерекше атап 
өтетін жайт, профессор В.И. Данилов, 
доцент З.Н. Дахно, профессор П.В. Кор-
ниенко, доцент В.Г. Никифорова, аға 
оқытушы Н.К. Дроздова  сияқты оқу 
ордамыздың 12 профессоры, доцен ті, 
аға оқытушылары С.Торайғыров атын-
дағы алтын ме дальді омырауларына 
тақты. Бі лім беру жүйесіндегі тестілеу ді 
ұйым дас тыру мен өткізудегі сондай-ақ 
жас ұр пақ қа бі лім мен тə лім ді тəр бие 
бе ру де гі бел сен ділі гі үшін 13 қыз мет кер 
марапатталса, «Жас талап» байқауы-
ның комиссиясының ше шімі бойынша 
«техникалық бағыт» бойынша техника 
ғылымдарының кандидаты П.О. Быков, 
«жаратылыстану ғылымдары» номина-
циясында «Биология жəне экология» 
кафедрасы ның аға оқытушы сы Қ.И. Ах-
метов жəне «əлеуметтік-гуманитарлық 
бағытын да» «Психология жəне педа-
гогика» ка федрасының аға оқыту шысы 
А.Р. Жүнісовалар ақшалай жəне ди-
пломмен марапатталды. 
Сондай-ақ, Павлодар қалалық мəс-

лихаты оқу ордамыздың бір топ қыз-
меткерін арнайы құрмет грамотасымен 
мадақтады. 
Жастарда бұл марапаттан құр ала-

қан қалған жоқ. Білім ордамыздың 

намысын қорғап, білімнің белес терін 
бағын дырып жүрген бір топ студент 
арнайы диплом мен ақшалай сыйға қол 
жеткізді. 
Өткізілген инновациялық жобалар 

сайысының қорытындысы бойынша 
«университеттің интеллектуалды даму-
ына қосқан үлесі үшін» АҚ «Цеснабанк» 
тағайындаған ақшалай сыйақымен  
Д. Баймағанбетов, Т. Хайруллина, Р. Уа-
лиева, А. Каштапиева, Б. Ерденов, т.б. 
студенттер марапатталды.
Академик Тоқмұхаммед Садықов 

атындағы ғылыми сыйақыға саясатта-
ну ғылымдарының кандидаты, доцент 
Ғ.Ж. Елмұратов, саясаттану ғылым-
дарының магистры Г.М. Каппасова, 
құқық жəне тарих факультетінің студен-
ті Н.Есеновтер ие болды.
Ə. Марғұлан атындағы сыйақы та-

рих ғылымының магистрі, аға оқытушы 
Е. Ра химовқа бұйырса, П. Васильев 
атын дағы сыйақыны А. Амосов, Ж. Қапе-
нова, Д. Алигазиналар өзара бөлісті. 
Ал С.Торайғыров атындағы сыйақы 
Ж.Бижанов пен А. Абельдиноваға 
бұйыр ды. 
Сондай-ақ Монғолия Республикасы 

үкіметінің Халық төңкерісінің 90 жылдық 
мерекесінің медалімен М. Аятханұлы 
марапатталған болатын. Монғолия 

Білім, ғылым жəне мəдениет саласы-
ның 90-жылдық мерейтойы медаліне 
Қ.Ұлық пан ие болды. 
Биология ғылымдарының докторы, 

профессор, академик Қ. Ұлықпан: 
«Туып-өскен жерім – Моңғолия Респу-
бликасы. Кезінде Моңғолия Ұлттық 
университетінде дəріс оқыдым, Қобда 
педагогикалық институтын 1994-1996 
ж.ж. басқардым. Моңғолияда жұмыс 
істей жүріп, білім, ғылым, табиғат қорғау, 
орман шаруашылығы, кəсіподақ, дəлі-
рек айтсам 5 түрлі салалардың үздігі 
болып атағанмын. Қазақша-моңғолша 
жазылған, шет тілдеріне аударылған 
ғылыми-зерттеу жұмыстарым баршы-
лық. Моңғолия Республикасының 
бірталай медальдерінің иегерімін. 
2005 жылы ПМУ əкімшілігінің арнайы 
шақыруымен Павлодар қаласына 
көшіп, С.Торайғыров атында ғы универ-
ситетінде жұмыс істей бастадым. Қазіргі 
кезде ҚР ШҚО-ның қарағай түрлерін 
Қазақстан, Моңғолия жəне Германия 
біріккен зерттеу жобасының куратор 
қызметін атқарамын. Қазақстан мен 
Моңғолияның біріккен редакциясынан 
шыққан кітаптарымның саны аз емес. 
Яғни, осы уақытқа дейін Моңғолия 
мемлекетімен қарым-қатынасым ты-
ғыз. Бұған байланысты мемлекеттік 
дəрежесінде тағы да бір үлкен сый-
сыяпатқа, «Монғолия білім, ғылым жəне 
мəдениет саласының 90-жылдық ме-
рейтойы» медаліне ие болдым», - деп 
сөзін түйіндеді. 
Тағы да бір үлкен қуаныш универ-

ситет спорт кешенінің директоры В.В. 
Пономаревті Павлодар дене шынықтыру 
жəне спорт қоғамының төрағасының 
бірінші орынбасары С.В. Дрешер «Ди-
намо» белгісін кеудесіне тақты.  
Егемендік алған 20 жылда 

С.Торайғыров атындағы ПМУ қыз мет-
керлері мен студенттері бағындыр ған 
шыңдар аз емес. Бұл марапаттар сол 
төккен тер мен қылған еңбектің өтеуі 
екені сөзсіз.

Елена ГАРКАВА

ң əкімі Бақытжан Əбдірұлы Сағын

КЕРЕКУДЕ АҚЫНДАРДЫҢ КЕРЕКУДЕ АҚЫНДАРДЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ЖЫР АЛҒАШҚЫ ЖЫР 

ЖИНАҒЫ ЖАРЫҚ КӨРДІЖИНАҒЫ ЖАРЫҚ КӨРДІ

ХАЛЫҚТЫҚ ХАЛЫҚТЫҚ 
ОРКЕСТРГЕ 10 ЖЫЛОРКЕСТРГЕ 10 ЖЫЛ

ХАЛЫҚТЫҚ ХАЛЫҚТЫҚ 
ОРКЕСТРГЕ 10 ЖЫЛОРКЕСТРГЕ 10 ЖЫЛ

"ТІЛ ЖАНАШЫРЫ"... ҮЛКЕН ЖЕТІСТІК"ТІЛ ЖАНАШЫРЫ"... ҮЛКЕН ЖЕТІСТІК
Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай ұйымдас-Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай ұйымдас-
тырылған салтанатты марапаттау рәсіміне тырылған салтанатты марапаттау рәсіміне 
қатысуым мен үшін күтпеген жағдаят болды. қатысуым мен үшін күтпеген жағдаят болды. 
Халқымыз үшін мәні зор мейрамы қарсаңында Халқымыз үшін мәні зор мейрамы қарсаңында 
қазақ филологиясының негізін салушысы, қазақ филологиясының негізін салушысы, 
ақын, публицист А. Байтұрсынов атындағы ақын, публицист А. Байтұрсынов атындағы 
«Тіл жанашыры» атты сыйақыға филолог, «Тіл жанашыры» атты сыйақыға филолог, 
журналист ретінде ие болуым  мен үшін журналист ретінде ие болуым  мен үшін 
қуанарлық жайт болғанын рас. қуанарлық жайт болғанын рас. 
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үшін маңызды таңдау 

қабылдамас бұрын анық-қанығына 
жетіп алған абзал. Қолайлы сəтті жетіп алған абзал. Қолайлы сəтті 
пайдаланып денсаулығыңызға көңіл пайдаланып денсаулығыңызға көңіл 
бөліңіз.бөліңіз.
Жылдың екінші жартысында тоқ-Жылдың екінші жартысында тоқ-

тылардың қызметі жедел өсе бастайды. тылардың қызметі жедел өсе бастайды. 
Айтарлықтай прогресс қыркүйек айын-Айтарлықтай прогресс қыркүйек айын-
да басталады. Тоқтылар жеке өмірін да басталады. Тоқтылар жеке өмірін 
ретке келтіріп, рухани тепе-теңдік ор-ретке келтіріп, рухани тепе-теңдік ор-
натады. Өткен жылмен салыстырғанда натады. Өткен жылмен салыстырғанда 
күш қайраты тасып, тосыннан болған күш қайраты тасып, тосыннан болған 
оқиғаға салмақты баға беретін бо-оқиғаға салмақты баға беретін бо-
лады. Ал басы бос жандар өздерінің лады. Ал басы бос жандар өздерінің 
екінші жартысын кездестіреді.  

Торпақтарға болашаққа 
бағдар берерліктей бекем 
жоспар құрғаны абзал. 

тын басты мəселеге айна-
луы тиіс. Себебі жаңалыққа 
толы келер жыл сізден көп 
күш-қайрат талап етеді. 
Жауынгерлік рухыңызды 

Бұл жылы қызметіңіз де өскелі тұр. Бұл жылы қызметіңіз де өскелі тұр. 
Жұмысыңыз көбейіп, жауапкершілік Жұмысыңыз көбейіп, жауапкершілік 
артады. Мұндай жағдай желтоқсанға артады. Мұндай жағдай желтоқсанға 
дейін жалғасады. Егер сіз дəл қазір дейін жалғасады. Егер сіз дəл қазір 
жұмыс іздеп жүрсеңіз пысықтық жұмыс іздеп жүрсеңіз пысықтық 
танытыңыз. Сауда жəне қызмет көрсету танытыңыз. Сауда жəне қызмет көрсету 
саласында жетістікке жету мүмкіндігі саласында жетістікке жету мүмкіндігі 
басымырақ.басымырақ.
Жеке өміріңізге сабырлықпен қарау-Жеке өміріңізге сабырлықпен қарау-

ды үйренесіз. Екінші жартыңызды ды үйренесіз. Екінші жартыңызды 
айтқызбай-ақ түсінетін боласыз. айтқызбай-ақ түсінетін боласыз. 
Мұндай өзгерістер отбасылық Мұндай өзгерістер отбасылық 
өміріңіздің жақсаруына септігін тигізеді. өміріңіздің жақсаруына септігін тигізеді. 
Айта кетерлік жайт, жұмысыңыздан Айта кетерлік жайт, жұмысыңыздан 
гөрі жанұяңызға көбірек көңіл бөліңіз. гөрі жанұяңызға көбірек көңіл бөліңіз. 
Ал бойдақтарға айтарымыз уақытты Ал бойдақтарға айтарымыз уақытты 
босқа өткізіп алмаңыз. Тезірек шаңырақ босқа өткізіп алмаңыз. Тезірек шаңырақ 
көтеруге асығыңыздар. 

Егіздер үшін бұл 

пыстырарлық деп есептесеңіз, онда 
шешім қабылдап, келе жатқан жаңа шешім қабылдап, келе жатқан жаңа 
жылды қызықты өткізу өз қолыңызда. жылды қызықты өткізу өз қолыңызда. 
Жаңа білім алу сіздің болашағыңызға Жаңа білім алу сіздің болашағыңызға 
жол сілтейді. Жеке өміріңізге көп көңіл жол сілтейді. Жеке өміріңізге көп көңіл 
бөліңіз. Өткен жылмен салыстырғанда бөліңіз. Өткен жылмен салыстырғанда 
жаңа жылда кəсіби біліктілігіңіз еш күш жаңа жылда кəсіби біліктілігіңіз еш күш 
түсірмей-ақ арта түседі. Мұндай өрлеу түсірмей-ақ арта түседі. Мұндай өрлеу 
кезеңі мамыр айында біліне бастайды.кезеңі мамыр айында біліне бастайды.
Сіздің жеке өміріңіз үшін Жаңа жыл Сіздің жеке өміріңіз үшін Жаңа жыл 

мол жаңалықтарымен келеді. Өткен мол жаңалықтарымен келеді. Өткен 
жылға шешімін таппаған сұрақтар жылға шешімін таппаған сұрақтар 
сол қалпында қала береді, бірақ сол қалпында қала береді, бірақ 
олар сіз үшін маңыздылығы арта олар сіз үшін маңыздылығы арта 
түседі. Барлығы сіздің орналасқан түседі. Барлығы сіздің орналасқан 
орныңызға, мекен-жайыңызға байла-орныңызға, мекен-жайыңызға байла-
нысты. Сіз осы 12 ай бойы махаббат нысты. Сіз осы 12 ай бойы махаббат 
əлегіне жолыға бересіз. Бірақ өткен əлегіне жолыға бересіз. Бірақ өткен 
жылда бастан кешкен жағдайлардан жылда бастан кешкен жағдайлардан 
соң, бұл жолы сіз бəрінің шешімін оңай соң, бұл жолы сіз бəрінің шешімін оңай 
тауып, қарсылық көрсете аласыз. Ал тауып, қарсылық көрсете аласыз. Ал 
қазір сүйіктіңіз болмаса, онда алдағы қазір сүйіктіңіз болмаса, онда алдағы 
уақытта таза да, əрі нəзік сезімге толы уақытта таза да, əрі нəзік сезімге толы 
сүйіктіңізбен кездесесіз. Өткен жылмен сүйіктіңізбен кездесесіз. Өткен жылмен 
салыстырғанда, бұл жылда қызықты салыстырғанда, бұл жылда қызықты 
танысулар молынан болады. танысулар молынан болады. 

Сол кезде барлық жағдайды 
өз қалауыңызша ұршықа иіретін 

Биік белестерді бағындырғыңыз кел-Биік белестерді бағындырғыңыз кел-
се 2012 жылы да аянбай тер төгуге се 2012 жылы да аянбай тер төгуге 
тура келеді. Жеткен жетістігіңіз өзіңізді тура келеді. Жеткен жетістігіңіз өзіңізді 
де басшылықты да қуантады. де басшылықты да қуантады. 
Жұлдыздар шаяндарды махаббат Жұлдыздар шаяндарды махаббат 

майданында барынша қолдайды. майданында барынша қолдайды. 
Жұмсақ мінезіңіздің арқасында еш Жұмсақ мінезіңіздің арқасында еш 
қиындықсыз бар арманыңызды қиындықсыз бар арманыңызды 
жүзеге асыра аласыз. Құдай қосқан жүзеге асыра аласыз. Құдай қосқан 
қосағыңызбен осы уақытқа дейін айта қосағыңызбен осы уақытқа дейін айта 
алмаған мəселелеріңізді де емін-еркін алмаған мəселелеріңізді де емін-еркін 
талқылай алатын боласыздар. Ал талқылай алатын боласыздар. Ал 
басы бос жандарға айтарымыз таңдау басы бос жандарға айтарымыз таңдау 
жасауда асығыс шешім қабылдамаңыз. жасауда асығыс шешім қабылдамаңыз. 
Сізге жұмыс пен махаббаты бірге алып Сізге жұмыс пен махаббаты бірге алып 
жүруге, əрі өзіңізге де көңіл бөлуге жүруге, əрі өзіңізге де көңіл бөлуге 
уақыт тауып үйренуге тура келеді. уақыт тауып үйренуге тура келеді. 

АРЫСТАН

оң бағасын алады. 
Сондай-ақ 2012 жыл 

үйрен шікті өміріңізбен жаңа қызы ғу-
шы лықтарыңызды бірге алып жүруге шы лықтарыңызды бірге алып жүруге 
мүмкіндік береді.мүмкіндік береді.
Үй шаруаңыз көп болғанымен Үй шаруаңыз көп болғанымен 

қызметіңіз өседі. Бұл сіздің сауатты ма-қызметіңіз өседі. Бұл сіздің сауатты ма-
ман екеніңізді тағы бір дəлелдегендей ман екеніңізді тағы бір дəлелдегендей 
болады. Əйтсе де əдеттегіден көбірек болады. Əйтсе де əдеттегіден көбірек 
күш жұмсауыңыз мүмкін. «Еңбек түбі күш жұмсауыңыз мүмкін. «Еңбек түбі 
– береке» демекші, еңбегіңіз елен-– береке» демекші, еңбегіңіз елен-
бей қалмайды. Бір жағынан кəсіби бей қалмайды. Бір жағынан кəсіби 
біліктілігіңіз артса, екінші жағынан біліктілігіңіз артса, екінші жағынан 
сыйақы қуанышыңызды еселейді.сыйақы қуанышыңызды еселейді.
Жаңалық ашуға деген құштар лы-Жаңалық ашуға деген құштар лы-

ғыңыз жеке өміріңізге селкеу түсірмек. ғыңыз жеке өміріңізге селкеу түсірмек. 
Ал үйлі-баранды арыстандар барлық Ал үйлі-баранды арыстандар барлық 
проблемаларды дер кезінде шешуі проблемаларды дер кезінде шешуі 
қажет. Бүгін бітіретін істі ертеңге қажет. Бүгін бітіретін істі ертеңге 
қалдырмаңыздар. қалдырмаңыздар. 

БИКЕШ

таңғалдырады. Тіпті кейбіреулер сізге 
жала жабуы мүмкін. Абыржымаңыз, жала жабуы мүмкін. Абыржымаңыз, 
батыл əрі табанды əрекетіңіздің батыл əрі табанды əрекетіңіздің 
арқасында кінəсіз екеніңізді баршаға арқасында кінəсіз екеніңізді баршаға 
дəлелдей білесіз. Осы жылы сізге дəлелдей білесіз. Осы жылы сізге 
жаңа маңызды жобамен жұмыс істеуге жаңа маңызды жобамен жұмыс істеуге 
ұсыныс түсуі мүмкін. Еш ойланбастан ұсыныс түсуі мүмкін. Еш ойланбастан 
келісіңіз. Сіздің оған күш қайратыңыз келісіңіз. Сіздің оған күш қайратыңыз 
жетеді.жетеді.

2012 жылы бикештер ерен еңбегінің 2012 жылы бикештер ерен еңбегінің 
жемісін жейтін болады. Осыған дейін жемісін жейтін болады. Осыған дейін 
атқарған ісіңіз ұжымның жұмысын бір атқарған ісіңіз ұжымның жұмысын бір 
жүйеге келтіреді. Жеткен жетістігіңіз жүйеге келтіреді. Жеткен жетістігіңіз 
алдымен өзіңізге жəне қоршаған ортаға алдымен өзіңізге жəне қоршаған ортаға 
байқалады.байқалады.
Сіздің жеке өміріңіз біршама тұрақ-Сіздің жеке өміріңіз біршама тұрақ-

талады. Жақындарыңыздың кеңестері талады. Жақындарыңыздың кеңестері 
нəтижесін береді. Осы жылы көптеген нəтижесін береді. Осы жылы көптеген 
адамдармен танысасыз. Бастапқы адамдармен танысасыз. Бастапқы 
да жай қызығушылық болғанымен, да жай қызығушылық болғанымен, 
кейіннен отбасын құруды ойланатын кейіннен отбасын құруды ойланатын 
боласыз. Есіңізде болсын, кедергілер боласыз. Есіңізде болсын, кедергілер 
олардан өту үшін жасалған. олардан өту үшін жасалған. 

ТАРАЗЫ
Бұл жыл таразылар үшін 

жеңіл, əрі сəтті болмақ. 
Сіз айналаңыздағы болып 
жатқан жайттарды тара-

аласыз. Сондай-ақ таразылар жеке 
өмірлерін тез, əрі еш кедергісіз сəтті өмірлерін тез, əрі еш кедергісіз сəтті 
дамыта алады. Сізде көптеген жаңа дамыта алады. Сізде көптеген жаңа 
танысулар болады.танысулар болады.
Бұл жылы тіпті қоршаған ортаңыздың Бұл жылы тіпті қоршаған ортаңыздың 

өзі сізден көмегін аямайды. Бір жер-өзі сізден көмегін аямайды. Бір жер-
де тоқтап қалуды жаныңыз сүймейді, де тоқтап қалуды жаныңыз сүймейді, 
сондықтан да сіздің ішкі сезіміңіз сізді сондықтан да сіздің ішкі сезіміңіз сізді 
əрқашан алға сүйрейді. Таразыларда əрқашан алға сүйрейді. Таразыларда 
жолда кездескен қиындықтарға қарсы жолда кездескен қиындықтарға қарсы 
тұратындай күш жеткілікті түрде бо-тұратындай күш жеткілікті түрде бо-
лады. Сіз тек мансапта үлкен табысқа лады. Сіз тек мансапта үлкен табысқа 
ғана жетіп қоймайсыз, əріптестеріңіз ғана жетіп қоймайсыз, əріптестеріңіз 
де сіздің күшіңізді мойындайды.де сіздің күшіңізді мойындайды.
Өткен жылғы белсенділігіңіздің Өткен жылғы белсенділігіңіздің 

арқасында Таразылар үшін Жаңа жыл 
жеке өмір əлемі алаңсыз, əрі тыныш бо-
лады. Егер сіздің батылдығыңыз жет-
се, қасындағы сүйіктіңізбен бірлесіп 
бірге өмір сүруіңізге болады.  

САРЫШАЯН
Сарышаяндар үшін 2012 

жыл өзгерістерге толы 
болмақ. Сіз жаңа кезеңге 

жатса, енді бір жағдайда 
тым сабырлы боласыз. 

Айта кетерлік жайт алдағы жыл 
шындыққа тура қарай білетін, эмоция-шындыққа тура қарай білетін, эмоция-
сын тізгіндей алатын сарышаяндар сын тізгіндей алатын сарышаяндар 
үшін айрықша сəтті болады.үшін айрықша сəтті болады.
Ескі жобаларыңызды да жандан-Ескі жобаларыңызды да жандан-

дыруыңызға болады. Бастысы дер дыруыңызға болады. Бастысы дер 
кезінде əрекет ету. Олай болмаған кезінде əрекет ету. Олай болмаған 
жағдайда сіздің ұсынысыңыз заман та-жағдайда сіздің ұсынысыңыз заман та-
лабынан қалып қояды. Ал 2012 жылдың лабынан қалып қояды. Ал 2012 жылдың 
екінші жартысы жұмыс іздегендер үшін екінші жартысы жұмыс іздегендер үшін 
таптырмайтын уақыт.таптырмайтын уақыт.
Махаббат майданында сары-Махаббат майданында сары-

шаяндар жеңімпаз атанады десек шаяндар жеңімпаз атанады десек 
қателеспейміз. Басы бос сарышаян-қателеспейміз. Басы бос сарышаян-
дар дəл осы жылы нақ сүйерін таба-дар дəл осы жылы нақ сүйерін таба-
ды. Əрине, сіз де күтпеген қолайсыз ды. Əрине, сіз де күтпеген қолайсыз 
жағдайлар болуы мүмкін. Барлық жағдайлар болуы мүмкін. Барлық 
маңызды сұрақтардың жауабын əбден маңызды сұрақтардың жауабын əбден 
сүзгіден өткізіңіз. Ал үйлі-баранды са-сүзгіден өткізіңіз. Ал үйлі-баранды са-
рышяндарды романтикаға толы əсерлі рышяндарды романтикаға толы əсерлі 
жыл күтіп тұр. 

МЕРГЕН

жібереді. Айта кетерлік жайт 
идеяларыңызды жүзеге асыру үшін, идеяларыңызды жүзеге асыру үшін, 
онымен көбірек жұмыс істеңіз.онымен көбірек жұмыс істеңіз.
Жылдың соңғы төрт айында Жылдың соңғы төрт айында 

еңбегіңіздің жемісін жейтін боласыз. еңбегіңіздің жемісін жейтін боласыз. 
Отбасылы мергендер құдай қосқан Отбасылы мергендер құдай қосқан 
қосағына, балаларына барынша көңіл қосағына, балаларына барынша көңіл 
бөлуі тиіс. Оларға керек кезде қасынан бөлуі тиіс. Оларға керек кезде қасынан 
табыла біліңіз. Ал бойдақтар өзгеріске табыла біліңіз. Ал бойдақтар өзгеріске 
құштар болады. Тіпті көңіл жарасты-құштар болады. Тіпті көңіл жарасты-
рып жүрген адамдары болса да. Олар рып жүрген адамдары болса да. Олар 
өздерінің қарым-қатынасын басқа өздерінің қарым-қатынасын басқа 
бағытқа бұрғысы келеді. Жалпы айта-бағытқа бұрғысы келеді. Жалпы айта-
рымыз махаббат майданында жеңіске рымыз махаббат майданында жеңіске 
жету тек өзіңізге байланысты. жету тек өзіңізге байланысты. 

Осы жылы тауешкілер 
көптен күткен тепе-теңдікке 

музасын кезіктіреді.
Тауешкінің шығармашылық мүм-Тауешкінің шығармашылық мүм-

кіндігі əлемді төңкеріп жіберуге же-кіндігі əлемді төңкеріп жіберуге же-
терліктей болады. Сондықтанда ал-терліктей болады. Сондықтанда ал-
ға қойған мақсатыңызды айқындап ға қойған мақсатыңызды айқындап 
алыңыз. Жұмыс барысында күтпеген алыңыз. Жұмыс барысында күтпеген 
жағдайлар болуы мүмкін. Бұл орай-жағдайлар болуы мүмкін. Бұл орай-
да сіз өзіңіздің кайтпас қайсар лығы-да сіз өзіңіздің кайтпас қайсар лығы-
ңызбен батырлығыңызды байқата сыз. ңызбен батырлығыңызды байқата сыз. 
Астролог мамандардың болжамы бой-Астролог мамандардың болжамы бой-
ынша 2012 жыл ескі жобаларды қайта ынша 2012 жыл ескі жобаларды қайта 
жаңғыртуға арналған.жаңғыртуға арналған.
Тауешкілер махаббатқа көбірек Тауешкілер махаббатқа көбірек 

көңіл бөле бастайды. Бір жағынан көңіл бөле бастайды. Бір жағынан 
романтикаға толы əсерлі жыл болса, романтикаға толы əсерлі жыл болса, 
бір жағынан жауапкершілігі мол болмақ. бір жағынан жауапкершілігі мол болмақ. 
Сіздің өмірге деген көзқарасыңыз бір Сіздің өмірге деген көзқарасыңыз бір 
сəтте өзгереді.

суқұйғыштар үшін келешекте сəтті суқұйғыштар үшін келешекте сəтті 
одақ құруға көмектеседі.одақ құруға көмектеседі.
Суқұйғыштарды кəсібіне сəйкес Суқұйғыштарды кəсібіне сəйкес 

өзгерістер болады. Сатурн сіздің өзгерістер болады. Сатурн сіздің 
белгіңізге шегі жоқ амал-тəсілдер мен белгіңізге шегі жоқ амал-тəсілдер мен 
бостаңдық сыйлайды. Суқұйғыштар бостаңдық сыйлайды. Суқұйғыштар 
2012 жылдың басында-ақ өз əре-2012 жылдың басында-ақ өз əре-
кеттеріне жоспар құрып қояды. Ал кеттеріне жоспар құрып қояды. Ал 
жұмыс кезегіне келетін болсақ, жұмыс кезегіне келетін болсақ, 
суқұйғыштарға қорқудың түк те қажеті суқұйғыштарға қорқудың түк те қажеті 
жоқ. Бұл жыл суқұйғыштар үшін ма-жоқ. Бұл жыл суқұйғыштар үшін ма-
хаббат əлемінде құштарлық сезімі хаббат əлемінде құштарлық сезімі 
серік болады. Жылдың басында-ақ сіз серік болады. Жылдың басында-ақ сіз 
сүйіктіңізге деген сезіміңіздің артып сүйіктіңізге деген сезіміңіздің артып 
бара жатқа нын сезіңесіз. 2012 жыл бара жатқа нын сезіңесіз. 2012 жыл 
сүйіктілері жоқ сұқұйғыштар үшін де сүйіктілері жоқ сұқұйғыштар үшін де 
қолайлы. Оларды көптеген жаңа таны-қолайлы. Оларды көптеген жаңа таны-
сулар мен кездесулер күтіп тұр. 

Уақыт сіздер үшін жұмыс 

мейірімді болғаныңыз абзал. Балықтар 
үшін жұмыс жылдағыдан көп болады. үшін жұмыс жылдағыдан көп болады. 
Ал оны өз пайдаңызға асыру оңайға Ал оны өз пайдаңызға асыру оңайға 
соқпайды. Жеті рет өлшеп бір рет кес соқпайды. Жеті рет өлшеп бір рет кес 
демекші, еш пайдасы жоқ жұмысты демекші, еш пайдасы жоқ жұмысты 
өзіңізге ала бермеңіз. Сондай-ақ сізге өзіңізге ала бермеңіз. Сондай-ақ сізге 
жақсылық ойлайтындардың бəрі сіздің жақсылық ойлайтындардың бəрі сіздің 
жақтастарыңыз емес. Қызметіңізде жақтастарыңыз емес. Қызметіңізде 
көтеріле қоймайды.көтеріле қоймайды.
Жалғыз басты балықтар адамдарды Жалғыз басты балықтар адамдарды 

қаз қалпында қабылдап үйрену керек. қаз қалпында қабылдап үйрену керек. 
Ойыңыздағы идеалды кездестірем Ойыңыздағы идеалды кездестірем 
деп жүргенде қартайып қаласыз. Ал деп жүргенде қартайып қаласыз. Ал 
отбасылық өмірдің дəмін татқандар отбасылық өмірдің дəмін татқандар 
құдай қосқан қосағына кешірімшіл құдай қосқан қосағына кешірімшіл 
болуы тиіс. Ешнəрсенің байыбы-болуы тиіс. Ешнəрсенің байыбы-
на бармай жатып байбалам салуды на бармай жатып байбалам салуды 
доғарыңыз. Керісінше, тосыннан сый доғарыңыз. Керісінше, тосыннан сый 
жасап, сүйіктіңіздің көңілін көтеруді жасап, сүйіктіңіздің көңілін көтеруді 
ұмытпаңыз. Жалпы алдағы жыл махаб-ұмытпаңыз. Жалпы алдағы жыл махаб-
бат мəселесін май шаммен қарауды бат мəселесін май шаммен қарауды 
талап етеді. талап етеді. 
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