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«ТАТУЛЫҚ» НА ПЕЧАТНЫХ СТРАНИЦАХ! 9 БЕТТЕ

Ә С К Е Р И  К А Ф Е Д Р А Ғ А  5 5  Ж Ы Л
С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің әскери кафе-
драсы биыл 55 жылдығын атап 
өтуде.

Жиылған қауымды және жеке 
құрамды Павлодар әскери гор-
низоны атынан Павлодар об-
лысы қорғаныс істері жөніндегі 
департаментінің басшысы, 
полковник Руслан Ниеталиев 
құттықтады. 

«Әскери кафедрадағы 
қызмет – өз мамандығының 
қажеттігіне шексіз сенім ар-

татын адамдардың ынталы, 
ықтиятты және жауапкершілігі 
мол еңбегі. Сіздер атқарып 
жатқан жұмыс әскери қызметтің 
мәртебесін өсіруде», – деді Рус-
лан Шәріпұлы.

Сондай-ақ, қонақтарды 
Павлодар қаласының әскери-
техникалық мектебінің басшы-
сы, запастағы полковник Омар-
бек Айтжанов, С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-інің академиялық 
жұмыс жөніндегі проректоры Га-
ухар Ахметова және басқалар 
құттықтады.  

Әскери кафедраның 
болашағы мен даму жолындағы 
жоспарлар туралы подпол-
ковник Сәбит Шинтеміров ба-
яндап, кафедраның жарты 
ғасырдан астам уақытында 
5000-нан астам офицерлерді 
дайындағанын ескеріп өтті. 
«Бүгінгі күні С. Торайғыров 
атындағы ПМУ әскери кафе-
драсы жаңарып, көркейе түсті. 
Ал, жаңа оқу бағдарламасының 
жүзеге асуының тиімділігі 
– ол қыздардың әскери 
мамандықтарды игеру 

мүмкіндіктері. Біздің кафедраға 
түскісі келген 600 студенттердің 
200-і қыздар болды. Әскери 
кафедраның жарты ғасырдан 
астам ғұмырлық тарихында 
мұндай дерек алғаш болып 
отырған жайы бар», – деді Сәбит 
Мұқашұлы.

С. Шинтеміров әскери 
кафедраның курсантта-
ры Алия Тукуева және Али-
ма Сүлейменнің «Айбын» 
республикалық әскери-
патриоттық жастар жиынын-
да жүлдемен оралғанын айт-

ты. Алия АК-74 автоматын 
9-10 секундта жинап-шашудан 
үздік болды. Ал, Алима күш 
жаттығуларын орындау ба-
рысында үздік үштіктен бой 
көрсетіп, университет намысын 
лайықты қорғады.  

Жиылғандар кафедраның 
55 жылдығы құрметіне ағаш 
отырғызды. Және де, студент-
тер патриоттық әндер орын-
дап, әскери дайындықтарын, 
қабілет-қарымын көрсетті. 

Жалғасы 5 бетте

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ЖЕТІ ҚАЗЫНАСЫ

ИСТОРИЯ С БОРОДОЙСҰЛУЛЫҒЫНА ТӘНТІ ЕТКЕН...

4 бет 6 бет
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ҚАЛДЫБАЙ МОНТАХАЕВТЫҢ МҰРАСЫ – ЕЛ ИГІЛІГІ
С. Торайғыров атындағы ПМУ сәулет-құрылыс факультетінде КСРО халық сәулетшісі, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген сәулетшісі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Халықаралық 
сәулет академиясының академигі, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
Құрметті профессоры Қалдыбай Монтахаевтың музейінің салтанатты ашылуы өтті. 

Қ. Ж. Монтахаев – «Құрмет» 
орденінің иегері, Шығыс 
елдері халықаралық сәулет 
академиясының академигі, 
Қазақстан сәулетшілер одағының 
президенті (1996 ж.), Шығыс 
елдері халықаралық сәулет 
академиясының вице-президенті 
(1999 ж.), «Алтын адам» 
сыйлығының иегері (2000 ж.). 

Қалдыбай Жұмағалиұлы көп 
жылдар бойы Ұлт Көшбасшысы, 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті     Н. Ә. Назарба-
евпен бірге еңбек етті. Оның зама-
науи сәулет саласындағы көптеген 
шығармашылық идеялары Мем-
лекет басшысы тарапынан қолдау 
тапты. Бүгінде сәулетшінің жобала-

ры Астана, Алматы қалаларындағы 
әкімшілік және тұрғын аудандарына 
көрік беріп тұр. 

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-інің ректоры Арын Өрсариев 
өз сөзінде ғалымның өз ісінің 
шебері, сәулет саласында 
есімі мойындалған кәсіпқой ма-
ман, көшбасшы екенін атап 
өтті.  «Қалдыбай Жұмағалиұлы 
Қазақстанның сәулет ғылымын 
дамыта жүріп, бұл саланы 
халықаралық деңгейге өсіруге 
және әлем алдында қазақстандық 
сәулетшілердің шығармашылық 
жетістіктерін мойындату үшін көп 
тер төкті», – деді университет бас-
шысы. 

Сонымен бірге, ғалымның жол-

дастары, әріптестері мен туыста-
ры ардагер сәулетішінің өміріне 
қатысты ғибратты әңгімелер ай-
тып, көпшілікті оның ғұмырлы 
еңбектерімен таныстырды. 

Музей директоры Егімбай 
Сүлейменов халық сәулетшісінің 
шығармашылығын былайша 
бағалады: «Туындының ғұмыры 
оны жаратқан адамның өмірінен 
ұзақ болады. Осылайша, туындыны 
жаратқан адам жеңіспен қайтады, 
ал оның бейнелеген туындысы 
мәңгіге жүректерге жылу сыйлай-
ды». 

Экспонаттар арасында 
Қалдыбай Монтахаевтың жеке 
қолданған заттары, жобалары, ма-
рапаттары бар. 

ПРИЗЁР КУБКА МИРА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ
Студент кафедры физической культуры и спорта ПГУ имени С. Торайгырова 
Дмитрий Федькович стал серебряным призёром финального этапа Кубка мира 
по спортивной акробатике в Польше (г. Жешув).

В соревнованиях приняли уча-
стие атлеты из Казахстана, России, 
Белоруссии, Польши, Германии, Ки-
тая, Бельгии и других стран мира.

На всех этапах Дмитрий Федь-
кович вместе со своей партнёршей 
Ангелиной Яницкой показал бле-
стящие результаты и слаженную 
командную работу.

Список достижений Дмитрия 
постоянно пополняется результа-
тивным участием в республикан-

ских и международных турнирах. 
Дмитрий Федькович является 

мастером спорта международного 
класса по спортивной акробатике, 
обладателем Кубка Республики Ка-
захстан, чемпионом Азии и мира.

Дмитрий с удовольствием де-
лится впечатлением от поездки и 
уже готовится к следующим состя-
заниям.

– Кубок мира – это место, где 
встречаются сильнейшие и опыт-

нейшие спортсмены. Поэтому 
участвовать в соревнованиях та-
кого уровня всегда волнительно 
и огромная ответственность, – го-
ворит Дмитрий. – Мы сделали все 
возможное для получения макси-
мальных результатов. И нам уда-
лось заявить о себе! Для себя я 
понял, что нельзя останавливать-
ся на достигнутом. Нам еще есть к 
чему стремиться.

ПРОФЕССОР ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА ӘН АРНАДЫ
Жуырда С. Торайғыров 

атындағы облыстық кітапханада 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің профессо-
ры, белгілі сазгер Назымбек 
Дүкенбайдың Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған «Өзіңе мен асқақ әуен ар-
надым» атты шығармашылық кеші 
өтті. 

Кеш барысында Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арналған «Қазағым. 
Елім. Жерім» музыкалық 
шығармасының тұсауы кесілді. 

Дарынды сазгер, ұстаз  На-
зымбек Дүкенбай ұрпақ тәрбиесіне 

сеп болатын тарихи, мәдени 
мұраларды және ұлттық рухани 
құндылықтарды өз шығармаларына 
арқау етеді.

Кездесуде қазақстандық белгілі 
ақындардың сөзіне жазылған 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына, Қазақ хандығының 
тарихына («Керей мен Жәнібек», 
«Бөгенбай батыр», «Қазақ елі») 
арналған шығармалары мен бала-
лар әндері орындалды.   

Кеште Павлодар облысының 
өнер сүйер және шығармашылық 
қауымы қонақ болды. Көпшілік наза-
рына сазгердің шығармашылығына 
арналған «Келеміз жүзіп өнер айды-

нында» деп аталатын кітап көрмесі 
ұсынылды.

«Бұл кездесуге жас да-
рынды музыканттар келгеніне 
қуаныштымын. Студенттік жастар – 
біздің ең тұрақты көрермендеріміз. 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев ел болашағы жастардың 
қолында екенін әрдайым айтады, 
сол себепті, жас буынның рухани 
тәрбиесі – маңызды бағыттардың 
бірі саналады. Ал, бүгінгі менің 
тұсаукесерімді облысымыздың 
мәдениетіне, өнеріне қосқан үлесім 
деп білемін», – деді Назымбек 
Сәбитұлы. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ
Накануне в ПГУ состоялось 

заседание «Модель ООН – Но-
вый шёлковый путь».

 Модель ООН – это популяр-
ная мировая программа, которая 
проходит в режиме мозгового 
штурма, позволяющая воспроиз-
вести работу Организации Объе-
диненных Наций. Эта программа 
объединяет лучшие университе-
ты мира. На один день студенты 
перевоплощаются в дипломатов, 
выступают в роли представите-
лей ООН. 

В этот раз одним из вопросов 
обсуждения стала тема запрета 

на аборты. 
По словам исполнительного 

директора программы профессо-
ра Колумбийского университета 
Рафиса Абазова, «Модель ООН 
– Новый Шелковый Путь» очень 
важная инициатива. «Это одна 
из немногих программ в регио-
не Центральной и Южной Азии, 
которая позволяет студентам 
самостоятельно дискутировать 
различные глобальные вопросы 
и укреплять связи между стра-
нами в духе традиций Великого 
Шелкового Пути», – сказал Ра-
фис Фанисович.

Самыми активными участни-
ками стали студенты гуманитар-
но-педагогического факультета 
Павлодарского госуниверситета 
Бауржан Зада и Екатерина Сан-
никова. Ребята проявили себя 
как разносторонне развитые 
студенты, показав, что могут 
поддержать деловой разговор, 
умеют доходчиво и просто пре-
поднести свое видение ситуа-
ции, знают английский язык. В 
награду они получили грант на 
посещение международной мо-
дели ООН, которая пройдёт вес-
ной 2017 года в Алматы.
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О  В О З М О Ж Н О С Т Я Х 
ОБУЧЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ

ҒАЛЫМҒА ҚҰРМЕТ:
ҒАФУР МҰҚАНОВ АТЫНДАҒЫ ДӘРІСХАНА

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ф-м.ғ.к., 
ЖАК доценті, профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ Құрметті деканы 
Ғафур Мұқанов атындағы дәрісхананың ашылуы өтті. 

Мұқанов Ғафур Мұқанұлы – 
Павлодар өңірінің жоғары білім  
жүйесінің қалыптасуына аянбай 
еңбек еткен тұлға.  Сонау 1960-
ншы жылдары ол Павлодар 
индустриалды институтының 
кішігірім дәрісханасының бірінде 
алғаш дәріс оқып, оқу орданың 
тарихында мәңгі қалды.

Ол КСРО Жоғары мектебінің 
үздігі, «Қазақстан Республика-
сы ағарту үздігі», Ыбырай Ал-
тынсарин атындағы, «Еңбек 
ардагері», «Қазақстан Кон-
ституциясына 10 жыл», «Об-
лыс алдындағы сіңірген еңбегі 
үшін» медалдерінің, Қазақстан 

Республикасы Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері, Павло-
дар қаласының Құрметті аза-
маты атағының және облыстық 
білім беру басқармасының және 
облыстық кәсіподақ комитетінің 
құрмет грамоталарының, 
ҚазССР жоғары және орта ар-
найы білім беру министрлігінің 
және Республикалық ағарту 
қызметкерлерінің кәсіподақ 
комитетінің, жоғары мектеп-
тер мен ғылыми ұйымдардың, 
КОКП ОК және КСРО Министрлігі 
Кеңесінің, БКООК және БЛКЖО 
ОК құрмет грамоталарының 
иегері.

Ал бастысы, Ғафур Мұқанұлы 
– ең құрметті «ұстаздардың 
ұстазы» атағын иеленген жан.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-нің ректоры Арын 
Өрсариев білім орда үшін Ғафур 
Мұқановтың орны ерекше мәнге 
ие екенін атап өтті. «Ғафур 
ақсақал облыстағы ең ірі жоғары 
мектептің өмірге келуіне өз 
көзімен куә болып, университет 
тарихын құрушы тұлғалардың 
бірі де бірегейі болып қала 
беретіні сөзсіз», – деді универ-
ситет басшысы.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ КУБОК КВН
Накануне в Павлодаре состоялся первый областной 
Кубок КВН, посвящённый 55-летию клуба, где ко-
манда Павлодарского госуниверситета «D&D» за-
воевала гран-при конкурса. 

ПГУ имени С.Торайгырова с 
рабочим визитом посетила коорди-
натор по образованию во Франции 
Бюро Campus France Astana Ирада 
Арипова.

Campus France – французское 
государственное агентство по про-
движению французского высшего 
образования за рубежом. 

На встрече со студентами го-
стья представила информацию о 
программах высшего образования 
в вузах Франции, рассказала  о про-
цедурах записи, о возможных ва-
риантах финансирования поездки, 
о типах виз и процедурах их полу-
чения. 

По словам Ирады Ариповой, 
многочисленные преимущества 
обучения во Франции позволяют 
ей быть 3-ей страной в мире по 
приему иностранных студентов. 
– Одним из главных преимуществ 

системы высшего образования во 
Франции является его доступность. 
Немногие знают, что образование 
во Франции бесплатное, – говорит 
И. Арипова. – Сегодня  наше бюро 
помогает казахстанским студентам 
определиться со специализацией 
высшего образования во Франции,  
предлагает языковые курсы в спе-
циализированных центрах во Фран-
ции, оказывает поддержку в оформ-
лении документов. 

По словам директора департа-
мента международного сотрудни-
чества ПГУ  Акмарал Каирбаевой, в 
перспективе запланировано подпи-
сание меморандума о взаимопони-
мании, который призван облегчить 
координацию действий и совмест-
ную работу вуза и агентства, обе 
стороны договорились о развитии 
сотрудничества университетов в 
образовательной и научной сфере. 

В честь 55-летия клуба весё-
лых и находчивых Международный 
Союз КВН запустил эстафету фла-
га, в ходе которой в течение года 
символ должен объехать все 75 го-
родов, где есть официальные лиги 
КВН. Отметим, что в Казахстане 
флаг побывает только в Астане и 
Павлодаре. 

В нешуточной, но юмористи-
ческой битве команда ПГУ «D&D» 
стала обладателем областного куб-
ка КВН. Ребята проявили настой-
чивость, слаженность, командный 
дух и, конечно же, отличное чувство 
юмора.

По словам капитана команды 
Адиля Асанова, игра в КВН помога-
ет реализовать себя как личность и 
найти свой жизненный путь.

«Играя в КВН, можно запросто 
стать душой любой компании, на-
учиться выступать перед публикой. 
Конечно же, это ещё хорошая воз-
можность пробиться в шоу-бизнес», 
– говорит Адиль. 

Стоит отметить, что команда 
«D&D» прошла в финал премьер-
лиги, которая может дать ребятам 
путёвку в региональную лигу «Ир-
тыш». 

ДОСТЫҚ АЯСЫНДАҒЫ КЕЗДЕСУ

БІР ЕЛ – БІР КІТАП

С. Торайғыров аындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетіне жұмыс сапа-
рымен Қазақстандағы АҚШ 
елшілігінің саяси мәселелері 
жөніндегі қызметкері Вера Пар-
тем келді. 

Кездесу барысында Вера 
Партем университеттің тыныс-
тіршілігімен танысты. Сондай-
ақ, қонақ стартап академия 
жұмысына, әрі академия 

белсенділерінің бизнес жобала-
ры мен олардың жүзеге асқан 
кәсіптеріне қызығушылық таныт-
ты.  

«Студенттердің креативті 
жұмыстары мен еңбекқорлығына 
таңданып та, қызығып та 
тұрмын. Жас кәсіпкерлердің 
бір командалық рухта 
жұмыс жасайтындығы және 
басшылықтың жастармен өзара 
бірлесе еңбек етіп жатқанына 

куә болдым. Міне, дәл осындай 
белсенді жастар АҚШ елшілігінің 
бағдарламаларына қатыса ала-
ды», – деді Вера Партем. 

Вера Партемның айтуынша, 
жуық арада Америка Құрама 
Штаттарының Қазақстандағы 
елшісі Джордж А. Крол алдағы 
ынтымақтастық мәселелерін 
талқылау мақсатында 
Павлодарға келуі көзделіп отыр.

С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінде қазақтың көрнекті 
ақыны Дулат Бабатайұлының 
шығармашылығына арналған 
әдеби кеш өтті. 

2016 жылы Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық академиялық 
кітапханасының бастамасы-
мен өткен «Бір ел – бір кітап» 
республикалық шарасы ая-
сында Дулат Бабатайұлының 
«Өсиетнамасы» жыл кітабы деп 
танылды. 

Дулат Бабатайұлы ХІХ 
ғасырдағы қазақ әдебиетінің 
көрнекті өкілдерінің бірі. 
Өлеңдері ел ішінде көп тараған. 
1880 жылы Қазанда жарық 
көрген «Өсиетнама» деген 
жинағына ақынның замана тура-
лы толғаулары енген. Ол – от-
арлау саясатының қазақ елін 
талан-таражға салу, халықтың 

дербестігін біржола жойып, 
тәуелділікке айналдыру әрекетіне 
қарсы шыққан, халықты күреске 
шақырған күрескер ақын.

Кітапхананың көркем әдебиет 
секторының кітапханашысы Еле-
на Лиханова өз сөзінде қазақ 
даласынан шыққан ақындар 
арасында алғашқы болып Ду-
лат Бабатайұлының өлеңдері 
баспаханада басылып, жарыққа 

шықандығы туралы деректі айтып 
өтті.  

Библиографиялық шолуға 
және пікірталасқа қазақ филоло-
гиясы кафедрасының студенттері 
мен оқытушылары белсене атса-
лысып, ақынның өлеңдерін оқыды. 

Көркем әдебиет секторының 
келушілері назарына ақынның 
шығармашылығына арқау болған 
кітап көрмесі ұсынылды.



4 №10 (189)
31 қазан 2016 жыл

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінде 
«Мисс Павлодар 2016» сұлулық 
байқауының финалы өтті. 

 Алғаш рет жоғары оқу 
орнының қабырғасында универ- 
итеттің аруын таңдап қана қоймай, 
«Мисс Қазақстан» байқауында 
Павлодардың намысын қорғайтын 
сұлуды анықтады.

Мерекеге Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
тәрбие жұмысы және әлеуметтік 
мәселелер департаменті және жа-
стар ісі жөніндегі комитеті ұйытқы 
болды. 

Байқауға дайындық қатысу- 
шылардың өтініш білдірген кезінен, 
яғни қыркүйек айынан бастау 
алды. Қазан айының басында 
өткен кастингтің бірінші кезеңіне 
жүз елуге жуық сұлулар қатысты. 
Көптің ішінен іріктеліп алынған он 
екі қыз өңірдің хас сұлуы атану үшін 
бақтарын сынады. Қыздар іріктеудің 
барлық сынынан сүрінбей өтті – 
бірнеше апта бойғы дайындықтар, 
хореографиялық жаттығулар, 
сахналық өнерлері мен фотосесси-
ялар.

Биылғы жылғы байқауға әртүрлі 
салалардың өкілдері төрелік етті: 
бизнес, Fashion-индустрия, БАҚ 
және басқа да сала өкілдері.

С. Торайғыров атындағы ПМУ-
інің ректоры Арын Өрсариев 
қатысушыларға сәттілік тілеп, 
жүрекжарды лебізін жеткізді.

Жанкүйерлердің қолдауы 

сұлуларды шабыттандырып, 
жеңіске жетеледі. Ал, өз кезегінде 
«Мисс Павлодар 2016» байқауының 
қатысушылары  бойларындағы да-
рыны мен өнерлерін, әсемдігі мен 
өнегесін паш етті. 

Қатысушы қыздар кешкі 
сән үлгідегі киімдерін көпшілік 
талғамына ұсынып қана қоймай, 
ақыл-парасаты мен шығармашылық 
өнерлерімен де бөлісті. 

 «Райса» сән театрының ди-
ректоры Райса Раймбекованың 
жетекшілігіндегі әділ қазылар 
алқасы  өңірдің хас сұлуын таңдау 
үшін біраз тер төкті. Әр қатысушы 
Павлодар аруы атануына лайықты 
болды. Қазылар демеушілердің 
тіккен номинациялық аталымдарын 
да есепке алды. 

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
мемлекеттік басқару, бизнес және 
құқық факультетінің студенті Салта-
нат Сағындықова екінші вице-мисс 
атанды. 

Гуманитарлық-педагогикалық 
факультеттің студенті Асия Мака-
жанова бірінші вице-мисс атағына 
лайықты деп танылды. 

Ал, 2016 жылғы С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-інің аруы атағы 
физика, математика және 
информатикалық технология-
лар факультетінің студенті Мария 
Дзюмакқа берілді. 

Сонымен, гуманитарлық-
педагогикалық факультеттің түлегі 
Айзат Қожабаева «Мисс Павлодар 
2016» тәжінің иегері атанды.

Как рассказал нашей редакции 
доктор математических наук, про-
фессор университета имени Палац-
кого г. Оломоуц (Чехия) Томас Здра-
хал, в нынешнее время математика 
перестала пользоваться популяр-
ностью: 

– Студенты не хотят её изучать. 
Сейчас весь мир говорит о деньгах 
и о бизнесе, забывая о том, что всё 
начинается с «царицы наук». Но до-
ходит до того, что даже экономисты 
не имеют теоретических знаний о 
математике. Я считаю, что любовь 

к науке, в том числе и к математике 
нужно прививать со школьных лет, 
– говорит Томас Здрахал.

Действительно, как воспитание 
начинается с семьи, так и матема-
тические знания закладываются 
со школьных лет. Порой учителю 
сложно объяснить всю суть мате-
матики, завлечь ребёнка цифрами, 
формулами и уравнениями. Но  до-
статочно лишь вспомнить выска-
зывание великого русского учёного 
Михаила Васильевича Ломоносо-
ва: «Математику уже затем нужно 
учить, что она мозги в порядок при-
водит».

Профессор Томас Здрахал 
рассказал, что в их университет 
минимум раз в месяц приглашают 
школьников для более тщательного 
изучения математики. Детям рас-
сказывают о применениях науки, о 
том, где можно её встретить, и чем 

она полезна обществу. По словам 
доктора наук, именно такие мастер-
классы способствуют развитию 
большей заинтересованности под-
растающего поколения.

Математика не просто помогает 
нам идти в ногу со временем. Она 
проникает в самую суть этого мира. 
Это удивительное обстоятельство 
впервые было отмечено Пифаго-
ром, одним из наиболее влиятель-
ных мыслителей в истории челове-
чества. Своим девизом «Все есть 
число» он на тысячи лет предвосхи-
тил как будущую роль математики, 
так и представления о природе ее 
объектов.

Среди достижений науки ми-
нувшего века ярко выделяются до-
стижения математики. Опираясь 
на ее ресурсы и математические 
кадры, были реализованы атомные 
и космические проекты, сложные 

программы численных рассчетов. 
Наполнились количественным со-
держанием экономические и соци-
альные теории, развиваются управ-
ленческие и информационные 
системы, космическая связь.

Также стоит вспомнить нобе-
левского лауреата, физика Юджина 
Вигнера, который запустил в обра-
щение ставший знаменитым тезис о 
«непостижимой эффективности ма-
тематики в естественных науках». 
И действительно, основные законы 
природы выражены «простыми» 
формулами, которые «схватывают» 
сложнейший порядок Вселенной. 
Как видно, математика принадле-
жит обоим мирам, которые смыка-
ются в ней самым таинственным 
образом.   

Валерия ДЖЕМБЕТОВА

Жалын

СҰЛУЛЫҒЫНА ТӘНТІ ЕТКЕН...

ВСЁ ЕСТЬ ЧИСЛО – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Если подумать, то весь окружающий нас мир – математи-
ка. Инновации, изобретения, экономика, бизнес – всё есть 
число, всё есть математика. Но не каждый понимает это 
или попросту не хочет признать «царицу наук».
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Нынешний 2016 год уж очень 
богат на юбилеи. Нашей Военной 
кафедре в этом году исполнилось 
55 лет. Один только факт, что за бо-
лее чем полвека ее выпускниками 
стали более 5000 офицеров, уже 
говорит о многом. Сегодня военная 
кафедра ПГУ преобразилась и из-
менения эти беспрецедентные. 

О перспективах и планах раз-
вития военной кафедры ПГУ мы 
сегодня беседуем с ее начальником 
подполковником Сабитом Мухаше-
вичем Шинтемировым.

– В первую очередь, позволь-
те мне поздравить Вас и всю во-
енную кафедру с юбилеем. 

Сабит Мухашевич, те полве-
ка, что существует военная кафе-
дра, она опиралась на подготовку 
офицеров запаса для инженерных 
войск – саперное дело, водоснаб-
жение и автодорожное и понтон-
но-переправное дело. Сегодня мы 
видим, что ваша кафедра готовит 
специалистов совсем иного профи-
ля. С чем связан такой разворот на 
180 градусов?

– Новые специальности у нас 
были введены решением руковод-
ства Министерства обороны Респу-
блики Казахстан, исходя из того, 
что ПГУ имеет хорошую платформу 
для подготовки специалистов имен-
но по новым профилям. А те специ-

альности, о которых вы упомянули, 
были переданы в Таразский госу-
дарственный университет. Что ка-
сается новых специальностей, то 
развертывание их на Военной ка-
федре ПГУ было во многом продик-
товано вызовами нового времени. 

– Получается, воинские со-
общения и перевозки, кибербе-
зопасность, организация идеоло-
гической работа и специальной 
пропаганды сегодня имеют боль-
шую актуальность, нежели тра-
диционные инженерные специ-
альности?

–  Видите ли, здесь свою роль 
сыграла не только образователь-
ная платформа ПГУ, но и стремле-
ние открыть для студентов новые 
возможности.

– Какие например?
– Самый живой пример эффек-

тивной реализации новой учебной 
программы – это то, что стало воз-
можным получение военной специ-
альности для девушек, так из 600 
поступавших на нашу военную ка-
федру 200 были девушки. За всю 
более чем полувековую историю на 
военной кафедре такое впервые.

– Если я не ошибаюсь, наши 
девушки заняли первые призо-
вые места на республиканских 
соревнованиях среди военных 
кафедр?

– Да, вы правы, на ежегодном 
Республиканском военно-патрио-
тическом сборе молодежи «Айбын» 
студенты Тукуева Алия и Сулей-
мен Алима заняли первое и третье 
место в личных зачетах. Немногие 
знают, что на подготовку было отве-
дено всего две недели, которые им 
приходилось совмещать с сессией. 
Здесь, как вы видите, результат     
налицо, ведь, в отличие от юношей, 
для девушек характерны высокий 
уровень ответственности и дисци-
плинированности при выполнении 
поставленной им задачи. 

Алия быстрее всех сумела вы-
полнить неполную разборку и сбор-
ку автомата АК-74 – 9 и 10 секунд 
соответственно, а Алима вошла в 
тройку лидеров достойно показав 
себя в выполнении силовых упраж-
нениях.

– Если сравнивать срочную 
службу и обучение на военной 
кафедре, то разница, безуслов-
но, колоссальная. Вы сами слу-
жите и в полной мере ощущаете, 
так сказать, «все тяготы и лише-
ния армейской службы», прош-
ли военную школу и знаете, как 
это закаляет характер. В этом 
контексте, заканчивая кафедру, 
что получает ваш выпускник по-
сле двух лет обучения военному 
делу?

– Сразу соглашусь с вами в 
том, что срочная служба является 
большим испытанием для молодо-
го человека, и в этом отношении с 
обучением на военной кафедре не 
сравнится. Однако, даже будучи 
студентом университета и не ис-
пытывая в полной мере всех тягот 
и лишений армейских будней, юно-
ша за два года на военной кафедре 
приобретает уникальные знания и 
навыки. Тут необходимо отталки-
ваться от приоритетов и решаемых 
задач. Получая звание офицера, 
наш выпускник уже готов вступать 
в должность командира подразде-
ления и в полной мере нести ответ-
ственность за своих подчиненных, 
а это подчас едва ли не большее 
бремя для военнослужащего, чем 

бытовые неудобства армейской 
жизни.  

– Сабит Мухашевич, среди 
моих знакомых немало выпуск-
ников прошлых лет и многие из 
них, не сумев реализовать себя 
по гражданской специальности, 
пошли служить в Вооруженные 
силы. По их словам, основной 
критерий службы в армии – это 
стабильность и перспективы. Так 
ли это на самом деле?

– В этом вопросе я также с вами 
соглашусь и меня, как военнослу-
жащего тот факт, что в Армию воз-
вращаются квалифицированные 
и мотивированные выпускники 
нашей военной кафедры, безус-
ловно, радует. Воинская служба в 
первую очередь привлекает офи-
церов запаса тем, что они решают 
ряд важных вопросов, в том числе 
жилищный вопрос и материальное 
обеспечение своей семьи, тем бо-
лее, что военнослужащие имеют 
право на целый социальный пакет 
льгот. Я ни в коей мере не хочу ума-
лять актуальность экономических 
и юридических специальностей, но 
вы сами видите, что за последние 
годы рынок труда перенасыщен в 
этом плане. Я лично знаю немало 
наших выпускников, которые ушли 

служить по контракту из сферы 
торговли, где, в общем-то, непло-
хой доход имели. У большинства 
из них по двое и больше детей, но 
это их не пугает, потому что служба 
в Вооруженных силах в последние 
годы действительно стала перспек-
тивной и, конечно же, делает честь 
любому гражданину нашей Респу-
блики. 

Закончив интервью с нашим 
сегодняшним героем, я возвраща-
лась в редакцию в отличном рас-
положении духа, и это несмотря 
на капризы погоды. Разговор с во-
енным человеком бывает непро-
сто составить, но одно остается 
неизменным – ты знаешь, что есть 
люди, которые умом и сердцем ра-
деют за свою страну, офицеры не 
просто по званию, а по образу мыш-
ления, образу бытия. Эти люди не 
говорят лишнего, не кривят душой, 
и, находясь рядом, наполняешься 
уверенностью, что на страже Казах-
ской Степи от Тянь-Шаня до Каспия 
стоят люди слова и чести.

От лица медиацентра ПГУ име-
ни С. Торайгырова и всего коллек-
тива нашего университета еще раз 
поздравляем военную кафедру с 
55-летним юбилеем.

 Руфина  ТОРПИЩЕВА

Сұхбат

ВОЕННАЯ КАФЕДРА ПГУ: 
55 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ И НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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ЖЕТІНШІ ҚАЗЫНАМЫЗ: Қазақ елінің абырой-
ын асқақтатып, бүкіл әлемді мойындатқан жаһандық 
жауапкершілігі мен барша адамзаттық бастамалары.

Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап біздің еліміз 
өзін әлемге жауапкершілікке берік егемен держава ретінде 
танытты. Әлемдік қоғамдастық біздің жаһандық ядролық 
қауіпсіздікті, мәдениеттер мен діндердің үнқатысуын нығайту 
туралы бастамаларымызды жоғары бағалайды. ЭКСПО-2017 
Бүкіләлемдік көрмесін өткізуге дайындық жүргізуде. Осының 
барлығы біздің Тәуелсіздігіміздің баға жеткізгісіз табысы, 
оның нақты жемістері мен перспективалары.

Белес

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕТІ ҚАЗЫНАСЫ
Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінен
Бұл – Елбасының ілгеріде айтқан сөздері. Уақыт керуені ілгерілей берсе де ғұмырлы сөздер Тәуелсіз 
Қазақстанның тарихында мәңгі қалары анық. Оқырман оқи отырып Тәуелсіздікті қадір тұтып, 
егемендіктің қасиетін ұғынар, болашаққа бағдар жасар деген ниет бізде.

ЕКІНШІ ҚАЗЫНАМЫЗ: Ел бірлігі. Біз туған елімізді 
бейбітшіліктің бесігіне айналдыра білдік. Тыныштық арқылы 
тұрақтылық, татулық арқылы тұтастық төрімізге озды. Бар-
ша этностар ел иесі – қазақ ұлтының маңына ұйысты. Тегі 
бөлек болғанмен тілегі бір, қаны бөлек болғанмен жаны бір 
тұтас халық құралды. Бірлік, береке – біздің баға жетпес 
байлығымыз, құн жетпес қазынамыз. 

ТӨРТІНШІ ҚАЗЫНАМЫЗ: индустриялық-
инновациялық экономика. Индустриялық бағдарлама – 
біздің экономикамыздың болашағы.

Бүгінде біздің жеріміздің байлығы бүкіл халықтың 
игілігінде және соған қызмет етеді, халықтық әл-ауқатының 
тұрақты артуына жағдай туғызады.

ҮШІНШІ ҚАЗЫНАМЫЗ: тәуелсіздікпен бірге түлеген 
төл мәдениетіміз бен туған тіліміз.

Азаттықпен бірге ұлттық рухымыз асқақтады, 
мәдениетіміз мәңгілік құндылыққа айналды. Ата дініміз 
оралып, ана тіліміз тұғырына қонды. Қазақ тілі еліміздің 
мемлекеттік тілі ғана емес, түркі әлемінің жетекші тілдерінің 
біріне айналып келеді. 

Тәуелсіздіктің арқасында ұлттық мәдениетіміз қайта 
жаңғырды. «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асы-
рып, кеткенімізді келтірдік, кемтігімізді толтырдық. 
Көмбелерімізді аршып, тарихымызды түгендедік. Қазақтың 
асқақ өнері мен бай мәдени мұрасы әлем халқының рухани 
байлығына қосылды.

БЕСІНШІ ҚАЗЫНАМЫЗ: Ұлттық байлығымыздың, 
әл-ауқатымыз бен әлеуетіміздің түп негізі – Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамы. Қазақстан мен қазақстандықтардың 
қолындағы қазіргі барша қазынаға біз тер төге еңбек етудің 
арқасында жеттік. Еңбек әр адамды мейірбан, ал елді 
ұлы етеді. Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы – Тәуелсіздікті 
нығайту жолындағы күрделі жұмыс барысында туған біздің 
қазақстандық идеямыз.

АЛТЫНШЫ ҚАЗЫНАМЫЗ: еліміздің жүрегі, 
тәуелсіздігіміздің бойтұмары, әсем қаламыз – Астана.

Бүгінде Астана – мемлекет қуатының архитектурадағы 
бейнесі. Оның жаңа орамдарында, алаңдарында, 
саябақтары мен сәулеткерлік інжу-маржандарында біздің 
Тәуелсіздігіміздің Ұлы Тарихы айнадағыдай көрінеді.

БІРІНШІ ҚАЗЫНАМЫЗ: Алтай мен Атыраудың, Арқа 
мен Алатаудың арасын ен жайлап, еркін көсілген Мәңгілік 
Елміз. Біз шекарамызды шегендеп, іргемізді бекіттік, 
көршімен тату, алыспен сыйлас, ісі ілгері басқан жасампаз 
Ел болдық. Біздің мұратымыз – Мәңгілік Еліміздің асқақ бол-
мысын аялап, XXI ғасырдың төріне оздыру.

ФАБРИКА СТАРТАПОВ

В 21 веке каждый стремится 
стать независимым и успешным. Но, 
каким образом этого добиться, из-
вестно не каждому. Открыть своё 
дело – это мечта любого студента. 
Но между словами и действиями 
большая пропасть…. Как же быть?

Коворкинг-центр Павлодарского 
государственного университета име-
ни С.Торайгырова развеивает все со-
мнения. Именно тут идея становится 
действующим бизнесом, а каждый 
2-ой студент миллионером. 

Центр был открыт при поддержке 
ректора университета 

Орсариева А.А.,а также центров  
«Damu» и «Атамекен». Более 1000 
студентов в год обучается основам 
бизнеса и на практике двигается к во-
площению своей идеи. 

На данный момент «живых» про-

ектов 21, это те проекты, которые 
смогли привлечь инвестиции в свой 
бизнес. Было создано 31 рабочее 
место и оплачено 3,5 миллиона тен-
ге налога. За первую акселерацию 14 
проектов получили инвестиции в раз-
мере 15 миллионов тенге.

За вторую акселерацию 7 проек-
тов были инвестированы на 10,5 мил-
лионов тенге. 

Сам процесс реализации проек-
та происходит таким образом: 

1. Студент приходит с идеей, что-
бы создать свой крепкий бизнес. 

2. Он обучается и строит бизнес-
план.

3. Презентует свою идею инве-
сторам на Demo day. 

4.При удачной презентации полу-
чает инвестирование и действующий 
бизнес.

Разве не прекрасные перспек-
тивы для студента: основать своё 
дело в молодом возрасте и получить 
диплом, будучи  успешным предпри-
нимателем? 

На данный момент самыми 
знаменитыми проектами стали: 
«KoumIce», «Производство стро-
ительного и перерабатывающего 
оборудования», «Alau», «Rimmini», 
«Tafella» и другие.

«KoumIce» – достаточно знаме-
нитый проект с денежным оборотом 
в 10миллионов тенге. Производство 
мороженого из кобыльего молока 
по секретному рецепту с полным со-
хранением целебных свойств кумы-
са было одобрено потребителями. 
Создатели идеи выиграли не один 
конкурс и уверенно двигаются к сво-
им целям. 

«Alau» –  проект по переработке 

стекла, а также создание сувенирной 
продукции и строительных материа-
лов. Пять рабочих мест и денежный 
оборот на 23 миллиона. Разве не 
прекрасно? Было бы желание, можно 
претворить в жизнь всё, что угодно. 

«Rimmini» – дизайнерские гал-
стук-бабочки ручной работы. До-
статочно молодой проект, успевший 
зарекомендовать себя с лучшей сто-
роны. Президент республики Назар-
баев Нурсултан Абишевич получил 
в подарок галстук-бабочку от автора 
проекта.

Эти несколько проектов, что я 
вам кратко описала, достойны все-
общего внимания. Каждый проект 
Стартап-академии достоин больше-
го! Поэтому мы открываем рубрику:  
«Start-up. Дорога к успеху».

Я расскажу вам о идеях, узнаю 
истории создания и подводные кам-
ни на пути авторов проектов. Воз-
можно, кто-нибудь вдохновится 
успехом и решится начать историю 
своего бизнеса? 

Ведь студенты ПГУ не ищут ра-
бочие места, они их создают!  

Розалина ВАХИТОВА 
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И С ТО РИЯ  С  Б О Р ОД О Й

Атрибут царя и революционера, признак интеллектуала и деревенщи-
ны – отношение к растительности на лице с течением веков меня-
лось на противоположное.

Парням, выжимающим 100 кг от груди и пробегающим марафон за 2,5 часа, 
будет трудно принять этот факт. И все-таки бирдинг, то есть отращива-
ние бороды и усов, — это спорт. Ежегодно «атлеты» из разных стран выяс-
няют, чья борода длиннее и гуще, чьи усы причудливее и витиеватее. «Вокруг 
света» представляет призеров Чемпионата мира по бирдингу World Beard 
and Moustache Championship 

Дэниел Лолор 
Экономист 

Эм Джей Джонсон 
Сомелье 

Гари Фолкнер 
Актер, модель 

Пол Руф 
Cоциолог 

«Люди при виде моих баков „выпадают в оса-
док“. Незнакомцы запросто подходят и выклады-
вают все, что они обо мне думают, — и хорошее, 
и плохое. Некоторые смотрят в упор и не верят, 
что баки настоящие. Таращатся пустыми глаза-
ми и говорят: „Где ты такие взял?“ Я дружелюбен 
от природы, но с такой внешностью приходится 
быть еще вежливее и обходительнее: люди на-
долго запомнят тебя и то, что ты им сказал». 

«Масла, шампуни, кремы, таблетки для роста волос — все 
это необходимо и все это мне дает спонсор Beardilizer. Около 
200 долларов в год уходит на краску. Обычно я собираю бо-
роду в 29-дюймовый (74 см. — Прим. „Вокруг света“) хвост с 
помощью десятка резинок. К каждым соревнованиям я приду-
мываю себе имидж, отталкиваясь от актуальных событий или 
спортивных рекордов. Для меня борода — это инструмент ху-
дожника и основа моего актерского образа».

«У слонов есть бивни, у моржей есть клыки, у бара-
нов есть рога. А у мужчин — у мужчин есть усы. Я со-
ревнуюсь с 2011 года и к каждому состязанию придумы-
ваю новый стиль, чтобы соперники не расслаблялись. В 
обычной жизни я позволяю усам развеваться свободно 
или делаю простую завивку, если у меня игривое настро-
ение. Люди любят усы: меня осыпают комплиментами и 
внезапными предложениями руки и сердца. Мои карма-
ны всегда набиты конфетами».

«В округе меня называют пивным профессором, 
потому что мое лицо печатают на пивных банках и по-
тому что я профессор социологии. Последний раз я по-
брился в 2004 году, и с тех пор превратился из «парня 
с бородой» в «бороду с парнем». В прошлом именно 
бородатые мужчины были титанами политики, экономи-
ки, общества. Они выглядели состоявшимися, зрелыми, 
изысканными, не то что сегодняшние юнцы с пластико-
выми лицами». 

Древняя Македония
Начав войну с персами, 

Александр Македонский при-
казал своим воинам тщательно 
бриться, чтобы враги не могли 
схватить их за бороду. Моло-
дой царь считал, что это даст 
его армии преимущество в бою 
с длиннобородыми противника-
ми.

Историческая справка

«В прошлом году я устроил грандиозную 
пробку на оживленной улице в Ченнаи, на 
юге Индии. Движение встало, насколько хва-
тало глаз. Люди выходили из машин, чтобы 
поближе посмотреть на мою бороду и сфото-
графироваться со мной. Я отращивал бороду 
больше трех лет, посвящая уходу за ней 15–
30 минут каждый день. Поэтому борода для 
меня — символ времени и терпения».

XI век
Киевская Русь
На Руси посягательство на 

бороду считалось тяжким оскор-
блением. Согласно древнейше-
му своду права — составлен-
ной князем Ярославом Мудрым 
части «Русской правды», — по-
вреждение чужой бороды и усов 
каралось штрафом в 12 гривен с 
обидчика — в четыре раза боль-
шим, чем за отрубленный палец.

Британская империя

Бородачи Викторианской эпохи пытались научно обосновать 
пользу бороды: она согревает лицо и горло в холода и, как в 1854 
году писал автор манифеста «Философия бород» Томас Гоуинг, спа-
сает от простуды и ангины. Его соотечественники, в том числе вра-
чи, доказывали, что волосы на лице служат природным фильтром 
вдыхаемого воздуха: на них оседают частицы грязи, что помогает 
предотвратить заболевания легких, в частности у шахтеров.

Фото: Иан Крокарт 

Источник: Журнал «Вокруг 
света» №9 (2912) Сентябрь 2016 

Страницу подготовила 
Валерия ДЖЕМБЕТОВА

«Однажды 90-летняя дама долго смотрела на меня и улыба-
лась, а затем подошла и сказала, что я напоминаю ей ее дедушку. 
У меня австрийские корни, именно они определяют мой стиль. По-
этому на соревнования я всегда надеваю национальную альпий-
скую одежду. Каждое утро я посвящаю 30 минут уходу за бородой, 
укладке феном и лаком. Эффектная внешность помогает в работе, 
мой образ внушает доверие». 

Мэдисон Роли 
Кинооператор, актер 

Норберт Топф 
Продавец 

IV век до н. э. XIX век



8 №10 (189)
31 қазан 2016 жыл

«Вино из одуванчиков»-самая светлая 
книга, которую я когда либо читала, от нее 
так и веет теплом и заботой. Написанная 
богатым языком, она расширяет твой кру-
гозор и отвечает на самые сложное и даже 
фантастические вопросы. Рэй Брэдбери 
видел прекрасное во всем, именно это он и 
пытался передать через маленького маль-
чика, его устами он говорил о машине сча-
стья,  она существует... 

Стоит только взглянуть на свою семью. 
О «машине времени», которая находится в 
наших бабушках и дедушках, они способны 
своими словами отправить нас в  прошлое 
и поведать о разных странах и местах, где 
когда-то были и сами. Многим это произ-
ведение может показать затянутым и даже 
скучным, но только в том случае если вы-
бран не подходящий момент и не то время 
года. Зимой, когда так не хватает жаркого 
лета, Рэй Брэдбери перенесёт вас в ма-
ленький городок, больше похожий на де-
ревню, и познакомит вас с его жителями.  
Научит вас ценить моменты и видеть пре-
красное во всём. Если вы готовы к тихому, 
светлому и доброму путешествию без су-
матохи и чрезмерного веселья. Тогда добро 
пожаловать в «машину времени» Рэй Брэд-
бери, где вы отведаете настоящее «Вино из 
одуванчиков». 

Вероника РУСАНОВА

Невозможно поверить, что у человека, 
написавшего столь  яркие стихотворения, 
судьба была наполнена неисчерпаемой 
печалью с тёмным и трагическим концом…

Есенин Сергей Александрович. Он 
родился на рязанщине в конце XIX века, 
в простой крестьянской семье. 3 октября  
было день рождения поэта, по этому по-
воду  мне хотелось бы рассказать о не-
которых тайных сторонах его трагической 
судьбы и попытаться пролить свет на тем-
ные страницы его короткой, но такой яркой 
жизни. Страницы,  которые уже более века 
сопровождают образ великого народного 
поэта.

Одна из этих тайн – его личная жизнь. 
У Есенина как человека творческого было 
множество муз, питающих его поэтиче-
скую душу. Сколько – не знал даже он  
сам. Каждая любившая Есенина женщина 
считала, что только она усмирит хулига-
на. Ни одной из них не удалось удержать 
его. Первую жену Анну Изряднову Есенин 
оставил с новорожденным сыном. Дочь и 
сын от красавицы-актрисы Зинаиды Райх 
тоже почти не видели отца.

До исступления любила Есенина Гали-
на Бениславская, но ей досталось лишь 
издевательское «Не криви улыбку, руки 
теребя, я люблю другую, только не тебя». 
Через год после смерти поэта она застре-
лилась на могиле поэта, оставив две запи-
ски. Одна – простая открытка с коротким, 

Керуен 

ЗНАКОМЫЙ ВАШ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

В И Н О  И З  О Д У В А Н Ч И К О В

• Түрік қағанаты (552 – 603 жж.)
• Батыс Түрік қағанаты 
   (603 – 704 жж.)
• Түргеш қағанаты (704  – 756 жж.)
• Қарлұқ қағанаты (756 – 940 жж.)
• Каңғарлар • Қимақтар • Оғыздар
• Қарахандар • Қарақытайлар • 
Қыпшақтар

• Моңғол империясы (1205 – 1291 жж.)
• Жошы ұлысы (1224 – 1481 жж.)
• Шағатай ұлысы (1222  – 1370 жж.)
• Орда Ежен ұлысы (1242 – 1446 жж.)
• Шайбани ұлысы (1243 ж. –  ?)
• Ақ Орда (XIII – V ғғ.)
• Көк Орда • Әбілқайыр хандығы 
  (1428 – 1480 жж.)
• Ноғай ордасы (1440 – 1634 жж.)
• Сығанақ хандығы (1340 – 1379 жж.)
• Моғолстан (1346 – 1706 жж.)
• Ташкент хандығы (1501–1627 жж.)

• Бөкей ордасы (1801 – 1872 жж.)
• Алаш автономиясы (1917 – 1920 жж.)
• Түркістан автономиясы 
   (1917 – 1918 жж.)
• Қырғыз (Қазақ) АКСР-і 
  (1920 – 1925 жж.)
• Қазақ АКСР-і (1925 – 1936 жж.)
• Қазақ КСР-і (1936 – 1991 жж.)

1991 жыл – қазіргі уақыт

Дайындаған 
Ақмарал Ерманат

• Қазақ хандығы (1465 – 1847 жж.)
• Ұлы жүз (1715 – 1822 жж.)
• Орта жүз (1715 – 1822 жж.)
• Кіші жүз (1715 – 1731 жж.)

• Андронов мәдениеті
• Сақтар
• Үйсіндер
• Қаңлылар
• Ғұндар
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Плюй спокойно листвой по лугам.

Не сотрет меня кличка «поэт»,

Я и в песнях, как ты, хулиган.

но таким пронзительным текстом: «3 дека-
бря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и 
знаю, после этого еще больше собак будут 
вешать на Есенина... Но и ему, и мне это все 
равно. В этой могиле для меня все самое 
дорогое...» 

Осень 1921 года перевернула всю 
жизнь и изменила судьбу гениального по-
эта. Он влюбляется. Влюбляется с первого 
знакомства, с первого взгляда, с первого 
разговора в американскую балерину Ай-
седору Дункан. Это сумасшедшая любовь 
двух таких разных, таких не похожих людей, 
с разных континентов, с разных миров, с 
большой разницей в возрасте – 15 лет. Они 
много раз расходились и сходились вновь. 
И даже смерть Айседоры была по исти-
не сумасшедшей. Она села в машину, на-
дев на шею свой любимый красный шарф, 
провожавшим она крикнула: «Прощайте, я 
отправляюсь к славе!» Когда автомобиль 
тронулся, шарф намотался на ось колеса и 
сломал её шею. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ». Это стихот-
ворение он посвятил простой учительнице 
Шаганэ Нерсесовной Тальян.  Их отноше-
ния длились недолго, но, благодаря им, на 
свет появилось бессмертное стихотворе-
ние.

Последней женщиной и женой в его жиз-
ни была внучка Льва Николаевича Толстого 
Софья Андреевна.

Моя любовь к Сергею Есенину пришла 
со стихотворением «Письмо к женщине». 
После него я начала изучать его биогра-
фию и читать произведения. Могу сказать, 
что не разгаданных страниц в жизни поэта 
Сергея Есенина очень много. Здесь и гряз-
ная история о клевете в деле о четырёх 
поэтах, и принудительное закрытие его в 
психиатрической больнице, и пропитанные 
ложью и фальшивым состраданием мему-
ары так называемых  друзей.  Даже после 
смерти поэт окружил себя тайной, ведь, по 
версии его родственников, тело Есенина 
подвергалось перезахоронению и лежит не 
там, где стоит памятник.

Его стихотворения нельзя сравнить ни с 
чем. Так же, как и саму судьбу поэта. Ведь 
поистине жизнь и смерть  С. А. Есенин ста-
ла легендой  20-го века!

ҚАЗАҚСТАН  ТЕРРИТОРИЯСЫНДАҒЫ 
М Е М Л Е К Е Т Т Е Р
Ежелгі Қазақстан

Ерте орта ғасыр

Орта ғасыр

Қазақ хандығы мен жүздері

Ресей империясы құрамында

Тәуелсіз Қазақстан Республикасы
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Одним из интереснейших проектов студенческой Ас-
самблеи «Бірлік» является диалоговая площадка 
«Татулық» в рамках которой студенты и преподавате-
ли университета могут общаться с представителями 
этнокультурных объединений и людьми, одной из целью 
жизни которых стало   сохранение мира и обществен-
ного согласия.  В этом году было решено расширить 
границы проекта «Татулық», и первым этапом стало 
появление печатной версии в газете в виде интервью. 
В этом номере мы проведем беседу с одним из уважа-
емых людей Ассамблеи Народа Казахстана Павлодар-
ской области – председателем общественного объеди-
нения «Нұр ана әлемі», председателем совета матерей, 
инициатором многих благотворительных мероприятий  
– Максиловой Бахыт Шахановной. 

– Расскажите о работе про-
водимой возглавляемым Вами 
общественным объединением. 

– Наше этнокультурное объ-
единение  было образовано в 
числе первых в Павлодарской об-
ласти, и в этом году мы празднуем 
двадцать пять лет со дня своего 
основания. Павлодарский филиал 
общественного объединения “Лига 
женщин-мусульманок Казахстана” 
ныне общественное объединение 
«Нұр ана әлемі» образовано в 1991 
году в год обретения Независимо-
сти Республики Казахстан, что для 
нас очень знаково. Цель создания: 
в первую очередь воспитание ка-
захстанского патриотизма, воз-
рождение и пропаганда обычаев 
и традиций казахского этноса, из-
учение языка, истории, культуры. 
В  «Нұр ана әлемі» каждый мо-
жет найти свое занятие по душе, 
у нас  действуют клубы «Асыл 
әжем», «Имандылық», «Меруерт», 
молодежный клуб «Мөлдір», хор 
бабушек - ансамбль «Ару-Ана» , 
вокальная группа «Ақ әжелер», 
танцевальная группа «Жеңеше», 
молодежная группа «Назерке». В 
2014 году было открыто молодеж-
ное крыло «Нұр Болашақ».  Имеет 
свои представительства в городах 
Екибастузе, Аксу, Актогайском, Ба-
янаульском, Качирском, Майском, 
Иртышском, Лебяжинском, Щер-
бактинском районах. Мы сотруд-
ничаем  с музеями литературы 
и искусства имени Бухар жырау, 
Майры Шамсутдиновой, краевед-
ческим музеем им. Г.Потанина и 
тесно работаем с учреждениями 
образования, детскими домами 
области, домом-интернатом для 
инвалидов и престарелых, Домом 
ребенка. В основном  мы занима-
емся показом народных обрядов 
и обычаев, организациейблагот-
ворительных акций и концертов. 
Особое место занимает работа с 
высшими учебными заведениями, 
и самый наш главный друг Павло-
дарский государственный универ-
ситет им.С.Торайгырова. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, поподробней про ПГУ 
им.С.Торайгырова 

– С ПГУ сотрудничество идет 
через студенческую Ассамблею 
«Бірлік» и кафедру АНК, на откры-
тие которой мне посчастливилось 
быть.  В прошлом учебном году 
меня приглашали на Единый урок 
Ассамблеи Народа Казахстана, 

помимо хорошей организации ме-
роприятия и отличной тематиче-
ской выдержки, в мое внимание 
попали студенты – очень куль-
турные, любознательные. Они за-
давали очень интересные и вре-
менами сложные вопросы, чем 
подтвердили свой неподдельный 
интерес к идее народного един-
ства, именно в таких молодых лю-
дях наш Елбасы видит будущее.  
Также меня поразило, на каком вы-
соком уровне стоят в ПГУ вопросы 
Ассамблеи Народа Казахстана, у 
студенческой АНК и кафедры есть 
свой офис с мебелью, орг.техникой 
и выходом в интернет. Работает 
библиотека народа, с богатым вы-
бором этнической литературы, в 
университетской газете есть це-
лая страничка, посвященная дея-
тельности Ассамблеи. Ректором 
университета выделяются гранты 
на обучение.  Благодаря студен-
ческой Ассамблее, мы привлека-
ем молодых людей  в работу «Нұр 
Болашақ», да и вообще в моло-
дежное крыло АНК. 

– В этом году «Нұр ана әлемі» 
празднует свой юбилей, что 
было достигнуто за четверть 
века.

– За двадцать пять лет было 
сделано  много, не считая побед в 
различных творческих конкурсах, 
фестивалях. В 1995 году Лига жен-
щин-мусульманок Казахстана ста-
ла инициатором создания в г. Пав-
лодаре пансиона «Мұрагер» для 
одаренных девочек из многодет-
ных и малоимущих семей. За вре-
мя существования этнокультурно-
го объединения были проведены 
десятки благотворительных акций, 
которые помогли многим людям, 
попавшим в сложные жизненные 
ситуации. Но главным достижени-
ем нашей команды я считаю вклад 
в развитие идей нашего Елбасы, 
примером тому является то, что 
совершенно недавно мы выдава-
ли замуж русскую девушку, нашу 
воспитанницу,  выпускницу детско-
го дома,  за казахского парня, при 
этом полностью соблюдая все ка-
захские обычаи, свадьба в подоб-
ном виде была инициативой самой 
девушки… вот она идея нашего 
президента «кем бы мы ни были по 
этническому происхождению, ка-
захи, русские, татары, украинцы, в 
первую очередь мы Казахстанцы» 

– Бахыт Шахановна, в этом 
году «Нұр ана әлемі» проводил 

на территории области широ-
комасштабный проект «Мың 
бала», в организации которого 
приняли участие наши студен-
ты, что Вы можете сказать по 
этому поводу? 

– Как сказал наш президент 
Н.А. Назарбаев, «Знание казах-
ского языка – это не только наш 
гражданский долг, но и показатель 
уважения к народу». Культурно-
просветительский проект «Мың 
бала»  проводился для повыше-
ния роли государственного язы-
ка в укреплении мира и согласия 
в стране. Конкурс предоставил 
возможность участникам глубже 
изучить государственный язык, 
познать казахскую историю и куль-
туру, национальные традиции и 
обряды. Конкурс проводился сре-
ди детей и молодежи  - предста-
вителей не коренной националь-
ности.  По городу в конкурсе «Мың 
бала» приняли участие 35 школ и 
58 детских садов с охватом 1085 
учащихся русскоязычных школ и 
воспитанников детских садов. На-
шими апашками была проделана 
большая работа по отбору конкур-
сантов, в чем помогли студенты  
Гуманитарно-педагогического фа-
культета ПГУ им.С.Торайгырова. 
Они на протяжении всего време-
ни вместе с нашими активистами 
посещали школы, детские сады, 
ясли, тратили много своего време-
ни, и за это им большое спасибо. 
Также хочу поблагодарить заведу-
ющую кафедрой казахского языка 
Айман Зейнуллину, которая высту-
пила в качестве эксперта в  подве-
дении итогов конкурса. 

 – Что вы хотите пожелать 
читателям нашей газеты? 

– В первую очередь хочу по-
желать всем студентам успехов 
в учебе, преподавателям много 
терпения и сил на новые научные 
открытия. Также всех студентов 
приглашаю участвовать в жизни 
молодежного объединения «Нұр 
Болашақ», не обязательно быть 
казахом, нужно быть в первую оче-
редь Казахстанцем, а с ПГУ мы и 
дальше будем продолжать актив-
ное и плодотворное сотрудниче-
ство, ведь ПГУ – это наша опора, 
ПГУ – лучший вуз прииртышья, 
гордость Павлодарской области. 

Беседу провел 
Рамиль СМАИЛОВ

Бұл жасқа келгенше жақсы 
өткіздік пе, жаман өткіздік пе, 
әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік: 
алыстық, жұлыстық, айтыстық, 
тартыстық – әурешілікті көре-көре 
келдік. Енді жер ортасы жасқа 
келдік: қажыдық, жалықтық; қылып 
жүрген ісіміздің баянсызын, байлау-
сызын көрдік, бәрі қоршылық екенін 
білдік. Ал, енді қалған өмірімізді 
қайтіп, не қылып өткіземіз? Соны 
таба алмай өзім де қайранмын.

Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. 
Бағусыз дертке ұшырайын деген 
кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі 
басылмаған жастар бағамын деме-
се, бізді құдай сақтасын!

Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. 
Балалар өздеріне керегінше өздері 
бағар. Енді қартайғанда қызығын 
өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, за-
лым, тілемсектердің азығын бағып 
беремін деп, қалған аз ғана өмірімді 
қор қылар жайым жоқ.

Ғылым бағу? Жоқ, ғылым 
бағарға да ғылым сөзін сөйлесер 
адам жоқ. Білгеніңді кімге 
үйретерсің, білмегеніңді кімнен 
сұрарсың? Елсіз-күнсізде кездемені 
жайып салып, қолына кезін алып 

отырғанның не пайдасы бар? 
Мұңдасып шер тарқатысар кісі 
болмаған соң, ғылым өзі – бір тез 
қартайтатұғын күйік.

Софылық қылып, дін бағу? Жоқ, 
ол да болмайды, оған да тыныштық 
керек. Не көңілде, не көрген күніңде 
бір тыныштық жоқ, осы елге, осы 
жерде не қылған софылық?

Балаларды бағу? Жоқ, баға 
алмаймын. Бағар едім, қалайша 
бағудың мәнісін де білмеймін, 
не болсын деп бағам, қай елге 
қосайын, қай харекетке қосайын? 
Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, 
білімінің пайдасын тыныштықпенен 
керерлік орын тапқаным жоқ, қайда 
бар, не қыл дерімді біле алмай 
отырмын, не бол деп бағам? Оны да 
ермек қыла алмадым.

Ақыры ойладым: осы ойыма 
келген нәрселерді қағазға жаза 
берейін, ақ қағаз бен қара сияны 
ермек қылайын, кімде-кім ішінен 
керекті сөз тапса, жазып алсын, я 
оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім 
өзімдікі дедім де, ақыры осыған 
байладым, енді мұнан басқа ешбір 
жұмысым жоқ.

Мен бала күнімде естуші едім, 
біздің қазақ сартты көрсе, күлуші 
еді «енеңді ұрайын, кең қолтық, 
шүлдіреген тәжік, Арқадан үй 
төбесіне саламын деп, қамыс 
артқан, бұтадан қорыққан, көз 
көргенде «әке-үке» десіп, шығып 
кетсе, қызын боқтасқан, «сарт-сұрт 
деген осы» деп. Ноғайды көрсе, 
оны да боқтап күлуші еді: «түйеден 
қорыққан ноғай, атқа мінсе – шар-
шап, жаяу жүрсе – демін алады, 
ноғай дегенше, ноқай десеңші, 
түкке ыңғайы келмейді, солдат 
ноғай, қашқын ноғай, башалшік 
ноғай» деп. Орысқа да күлуші еді: 
«ауылды көрсе шапқан, жаман са-
сыр бас орыс» деп.

Орыс ойына келгенін қылады 
деген... не айтса соған нанады, 
«ұзын құлақты тауып бер депті» 
деп.

Сонда мен ойлаушы едім: ей, 
құдай-ай, бізден басқа халықтың 
бәрі антұрған, жаман келеді екен, 
ең тәуір халық біз екенбіз деп, әлгі 
айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық 
көріп, қуанып күлуші едім.

Енді қарап тұрсам, сарттың 
екпеген егіні жоқ, шығармаған 
жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген 
жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. 

Өзіменен өзі әуре болып, біріменен 
бірі ешбір шаһары жауласпай-
ды! Орысқа қарамай тұрғанда 
қазақтың өлісінің ахиреттігін, 
тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. 
Әке балаға қимайтұғын малыңды 
кірелеп сол айдап кетіп тұрды ғой. 
Орысқа қараған соң да, орыстың 
өнерлерін бізден олар көп үйреніп 
кетті. Үлкен байлар да, үлкен мол-
далар да, ептілік, қырмызылық, 
сыпайылық – бәрі соларда. Ноғайға 
қарасам, солдаттыққа да шыдайды, 
кедейлікке де шыдайды, қазаға да 
шыдайды, молда, медресе сақтап, 
дін күтуге де шыдайды. Еңбек 
қылып, мал табудың да жөнін со-
лар біледі, салтанат, әсем де со-
ларда. Оның малдыларына, құзғын 
тамағымыз үшін, біріміз жалшы, 
біріміз қош алушымыз. Біздің ең 
байымызды: «сәнің шақшы аяғың 
білән пышыратырға қойған идән 
түгіл, шық, сасық казақ», - деп 
үйінен қуып шығарады. Оның бәрі 
– бірін-бірі қуып қор болмай, ша-
руа қуып, өнер тауып, мал тауып, 
зор болғандық әсері. Орысқа айтар 
сөз де жоқ, біз құлы, күңі құрлы да 
жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы 
қуанған, күлген сөздеріміз қайда?
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НА ПЕЧАТНЫХ СТРАНИЦАХ!
«ТАТУЛЫҚ»

Ақ қағаз бен қара 
сияны ермек қылайын

Ең тәуір халық біз екенбіз

БІРІНШІ СӨЗ

ЕКІНШІ СӨЗ
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 Алғашқы әйел президент қай елде сайланды? 
Алғашқы әйел президент Тувада сайланады
1940 жылы 28 жасар Хартек Анчима Тува 

Республикасының Кіші Хуралының төрайымы бо-
лып сайланады. Заң бойынша Парламент басшысы 
мемлекет басшысы лауазымына ие болған.  Еске-
ре өтейік, Тува елі 1944 жылы ғана КСРО құрамына 
кіреді. 

Білгенге маржан

С Е Н  Б І Л Е С І Ң  Б Е ?

Почему кровь на анализ берут с безымянного пальца? 
Так наименее болезненно и наименее опасно
Подушечки пальцев доступны, не имеют воло-

сяного покрова, богаты сосудами, их легко обез-
заразить, а при необходимости и сдавить. Кожа 
на безымянном пальце тоньше, чем на большом, 
указательном и среднем, и имеет меньше нервных 
окончаний, в том числе болевых рецепторов. Ми-
зинец же тесно связан с запястьем, поэтому при 
занесении инфекции в рану на мизинце воспале-
ние может распространиться до сгиба кисти.

Трамвай рельстерін кім ойлап тапқан? 
Француз өнертапқышы Альфонс Луба ойлап тапқан
Алғашқы қалалық трамвай жолдары 1832 жылы Нью-Йорк қаласында 

жолға шыққан. Басында олар көліктің жылжуына кедергі жасаған. Бірақ, ол 
рельстерді жерге батырып, U әріп тәсілімен жасаған. Дәл осы әдіс қазіргі 
кездегі трамвай рельстерінің дамуына үлкен үлес қосқан. 

Где и когда был в первые приготовлен шоколад?
В Центральной Америке 4000 лет назад
Такова самая ранняя из известных датировок про-

дукта из какао-бобов. Правда, древний рецепт не по-
хож на нынешней: он получался жидкий и горький по-
скольку в него добавляли перец чили. Этот напиток 
часто использовался в ритуальных целях.

Почему собаки гоняются за кошками?
По дикой привычке
В природе между хищными животными напряжённые отношения: сильные 

всегда пытаются уничтожить слабых. Тигр никогда не упустит возможности 
убить волка . Волки при удобном случае уничтожают рысей, лис, енотовидных 
собак, койотов; гиены и гиеновые собаки не упускают возможности по охотит-
ся на детёнышей львов, леопардов, и гепардов. Видимо, отношения собак к 
кошкам – наследие этой вечной вражды. Тем более собаки были одомашнены 
раньше чем кошки.

И всё же не все собаки гоняются за кошками. Если животные выросли вме-
сте, то собаки на оборот будет стараться защитить кошек. Даже взрослую со-
баку можно приучить не трогать кошек.

Чипсілер қалай пайда болды? 
Чипсілер Джордж Крам аспаздың туындысы 
Сарато-Спрингс қаласындағы мейрамхананың бір қонағы картоптың 

дәмін татып көріп, оның тым ірі туралып, толық қуырлмағанына шағымданды. 
Ренжіген аспаз картопты жұқалап турап, көбірек тұзын салып, мейілінше қып-
қызыл етіп қуырып береді. Бұл ас қонаққа ұнап қалады. Оқиға 1853 жылдың 23 
тамызында болып, аңызға айналды. 

Какой из монументов считается самым большим в мире?
Будда Весеннего храма в Китае
Эта фигура была установлена в небольшом посёл-

ке Чжаоцунь (Центральный Китай) в 202 году. Её высо-
та составляет- 128м, с пьедесталом- 208м. Для срав-
нения статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Её высота 30 
метров.

Неге таңертең ауа төмендейді? 
Жер мен ауа түні бойы салқындайды 
Жер беті күні бойы жылынып, түнде 

салқындайды. Күннің инфрақызыл сәулелері жер 
бетінен өтіп, 5 км қашықтыққа ғарышқа кетеді. Күн 
көкжиекте пайда болған соң, жылудың жоғалуы 
тоқтайды. Осы сәтте күннің батқан кезінде, темпе-
ратура төмендей бастап, минимумға жетеді.

Почему вес брилианта измеряется в каратах
 Потому что это постоянный вес мелких семян
Слово «карат» среди ювелиров появилось в ХV-

ХVI веках. Оно произошло от похоже звучащего в сре-
диземноморье рожкового дерева (Ceratonia siliqua). 
Семена этого дерева отличаются тем что имеют на 
редкость постоянную массу в 0,19 грамма. Они приме-
нялись в качестве небольшой меры веса ещё в Рим-
ской империи. Сейчас используют метрический карат, 
равный 0,2 грамма.

Қыздардың арқасында өмір сүретін ер адамдарды 
неге “альфонец” деп атайды? 

«Альфонс мырза» пьесасының кейіпкерінің аты-
мен атаған 

А. Дюманың «Альфонс мырза» пьесасының 
(1873 ж.) басты кейіпкері Альфонс мырза өзінің 
дүниеқор мақсаттарына жету үшін жесір әйелге 
үйленбекші болады. Бірақ, қуанышқа орай, шындық 
айқындалып, кейіпкер үйленбей қалады.
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Т А Д Ж - М А Х А Л
Рагхунатх Ваман Дигхе

Басы алдыңғы санда (№188)

«Е, сиқыршы қыз осы екен ғой» 
деп ойлады.

– Гүлзари, мен ақырғы рет 
арғы жаққа барып қайтамын, – 
деп қызына айғайлады да қарт 
қайықшы жағаға қарай аяңдады. 

Қалың ағаш тасасында тұрған 
Жахан Шах пен уәзір қызға 
жақындады, бірақ өз ісімен тұрған 
қыз оларды байқамады.

– Гүлзари, – деді Жахан Шах. 
Қыз таңдана басын көтерді, 

оның көз жанарында аса бір нәзіктік 
сәулесі тұрды, мүмкін ол қыз 
жүрегіндегі ой жарқылы болар. 

– Гүлзари, сен патшаны қатты 
қапаландырдың.

– Мен бе?... –Зәресі ұшқан қыз 
басқа сөз айта алмады.

– Иә, сен. Шахзаданың қызыл 
змейін қағып түсірген сен емес пе?

– Ол шахзаданың змейі ме?
– Иә. Патша қызымен ойнауға 

қалай батылың барды?
– Менің тіпті ешкіммен де ой-

найтын ниетім жоқ еді. Шахзаданың 
змейін кездейсоқ қағып түсірдім.

– Сөйтіп, үш жыл бойы жұрттың 
бәрін кездейсоқ жеңіп жүрмісің?

– Тақсыр, сіз маған сеніңіз, 
мен змейді басқалармен ойнау 
үшін ұшырмаймын. Олар өздері 
келіп менімен шайқасады. Менің 
жазығым қанша?

– Олай болса, змейді неге 
ұшырасың?

– Кездесу үшін.
– Кіммен? 
– Сары змеймен.
– Ол не змей?
Гүлзари тіл қатпай, айдың жіп-

жіңішке орағына көз тастады.
– Ол сенің ғашығың ба? – деп 

тағы сұрады патша. 
Гүлзарида үн жоқ. 
– Қызым, өз ғашығың туралы 

маған ештеңе айтпай-ақ қой. Бірақ 
сені көптеген атақты адамдардың 
змейлерін сиқырлайды десіп жүр. 
Шахзада сені сиқыр тілін біледі  
дейді.

– Жоқ, жоқ. Бұл сиқыр емес.
– Енді не?
– Махаббат.

Патша уәзірге қарап күлді.
 – Уәзір, біздің таласымызда 

сен жеңгелі тұрсың ғой деймін. Ал, 
Гүлзари, ол махаббат әуе змейін 
қалай қағып түсіреді?

Бұл тұрғандар патша мен уәзір 
екенін Гүлзари енді ғана түсінді. 
Ұялып қалған қыз құрметпен қолын 
қусырды да, басын иіп тіл қатты.

– Әміршім, кешіріңіз мені. 
Ауылдың қарапайым қызымын ғой, 
сізді танымадым. Қазір бәрін де ай-
тамын. 

Гүлзари үйге кіріп кетті де, 
кішкене қобди ұстап қайта оралды.

– Бауды осы ұнтақпен 
сүрткеннен бері менің змейімді 
ешкім қаға алмайды, – деді қыз 
қобдиды патшаның алдына қойып.

Уәзір ұнтақты алақанына сал-
ды. Ұнтақ жалт-жұлт етеді. 

– Бұл алмас ұнтағы. Мұны саған 
кім берді, балам? – деді уәзір. 

– Бір жігіт.
– Ол сені сүйе ме?
– Онысын білмеймін. Ал мен 

оны сүйемін.
– Ол жігіт өте бай шығар, қызым. 

Әлде ұры болар. Оның аты кім?
– Сваруп.
– Не істейді, қайда тұрады?
– Білмеймін. Аграда тұратын 

болса керек.
– Ойбой! Сүйіктіңнің қайда 

тұратынын білмейсің бе? Оның 
қайда тұратынын, не істейтінін де 
білмейсің? Аңқау қыз, мүмкін ол 
алаяқ ұры шығар. 

– Жоқ, жоқ, ұлы патшам. 
Оның адал болмауы мүмкін емес. 
Бүгінгідей сентябрьдің жарқын кезі 
басталған шақ еді. Дәл төрт жыл 
өтті. Ол күні мен змей ұшырмақ 
болып, оған жақсы бау байладым. 
Бірақ алғашқы жекпе-жекте-ақ 
басқалар қағып түсірді. Мен жылап 
отыр едім, әдемі жас жігіт қасыма 
келді. Ол менен «есімің кім, қыз?» 
деп сұрады. «Гүлзари» дедім. «Ой 
қандай әсем есім» – деді жігіт. – 
«Менің есімім Сваруп. Ал, неге жы-
лап отырсың?» деді. «Бір атақты 
мырза менің змейімді қағып түсірді, 
соған жылап отырмын» дедім. 
«Ренжіме, – деді ол жұбатып. – 
ертең саған бір зат әкеліп беремін. 

Содан кейін сені ұлы патша Жа-
хан Шахтың өзі де жеңе алмайды. 
Сүртсейші, көзіңнің жасын. Әйтпесе 
мен оларды теріп аламын да, асыл 
тастар дүкеніне апарып інжу орны-
на өткіземін». Келесі күні Сваруп 
ұнтақты алып келді. Күні бойы біз 
бауды ұнтақпен сүрттік, сонан соң 
Сваруп оны күнге қойып кептірді. 
Кешке екеуіміз змейді ұшырдық. 
Тамаша көңілді болды! Байлардың 
біреуінің змейі жақындаса, менің 
змейім тек қырқып құлатады. Ал, 
Сваруп екеуіміз мәз болып күлеміз. 
Ол күндері біз талай змейді 
Джамнаның суына тоғыттық. Жаңа 
ай мерекесін басынан аяғына дейін 
шаттықпен өткіздім. Біз күн сайын 
жәрмеңке кезінде змей ұшырамыз. 
Бірақ әкем біліп, ашуланды. 

– Сенің әкеңнен басқа ешкімің 
жоқ па?

– Шешем мен туғанда өліпті. 
Әкемнің жалғыз менен басқа 
ешкімі жоқ. Ол мені тіпті-ақ жақсы 
көреді. Сондықтан да Сваруп-
ке қатты ашуланды. Әкем оған: 
«сен, қайыршы, біліп қой! Менің 
Гүлзариім – аспандағы айдың 
ұшқыны. Асыл тастарға бөлеп, пат-
ша сарайына апарған адам ғана 
бұған үйленеді. Басқа ешбір адам 
оның тырнағын да көре алмай-
ды. Менің лашығымның маңына 
бұдан былай жолаушы болма» 
деді. Сонда Сваруп тұрып: «Әке! 
Кедей лашықтағы махаббат та 
патша сарайындағыдай баға жет-
пес құнды. Гүлзари інжуден де, 
барлық асыл тастан да қымбат». 
«Қайыршы, асыл тастар жайлы сөз 
қозғау сенің не теңің!» деді әкем. 
Сваруп бұл сөздерге ренжіп кетіп 
қалды. 

– Қайтып оралмады ма? – деді 
патша шыдамсызданып.

– Әкем лашықта намаз оқып 
отырғанда тағы бір келді. Мен: 
«Сваруп, мені ала кет, сенсіз 
тұра алмаймын немесе Джамна 
анам болсын да, мені өз суымен 
жұбатсын» дедім. Бірақ Сваруп оған 
көнбеді. «Мен ондай оңбағандық 
жасай алмаймын. Әкең асыл та-
стар талап етеді. Сені сүйген 
адамда олар жоқ болса, қайтпек? 

Інжу сатып сауда қылатындар сені 
менен артық сүйе алар ма? Мен 
енді келмеймін. Бірақ Джамнаның 
арғы бетінен ертең сары змей 
ұшырамын, сонда саған арнаған 
хат болады. Сен өз змейіңмен 
менің змейімді ұстап ал да, хатты 
оқы. Біздің змейлерімізді жолдан 
ешкім де қаға алмайды» деді. 

– Сөйтіп, Сваруптың хатын 
алдың ба? – деп сұрады, әңгімеге 
қызыға түскен уәзір.

– Жоқ. Келесі күні өзен жиегіне 
барып змей ұшырдым. Сентябрьдің 
жарқын кездерінің оныншы күні еді. 
Мен барлық змейді қағып түсірдім. 
Бірақ Сваруптың сары змейін көре 
алмадым. Талай күндер бойы 
змей ұшырдым. Сары змей, ақыры 
көрінбей қойды. 

– Бүгін үмітің ақталды ғой 
деймін? Сары змей мен сенің 
змейің аспанда қалай ойнағанын 
біз көрдік. Сваруп саған қайтып 
келді ме?

– Жоқ, оралған жоқ. Әрине, 
сары змейді ұшырған Сваруп. 
Бірақ, біздің келіскеніміздей болма-
ды, змей менің лашығыма түспей 
қойды. 

– Алаяқ! – деді патша ашу-
лы. – мен Сварупты тауып 
беремін. Қайғырма. Тек маған 
Айшаны жұбатуға көмектес. 
Сен сияқты оның да анасы жоқ. 
Маған ұнтағыңнан біраз бер. 
Айтқандайын, менің қоймамада да 
алмаз қашайды, ұнтақ менде де 
көп. Ертең сен өз змейіңді батыл 
ұшыра бер: Шахзаданың змей ба-
уын ең таза алмастың ұнтағымен 
сүртуге жарлық беремін. Сенің 
сиқыршы емес екеніңе Айшаның 
көзі жететін болсын.

Келесі күні Жахан Шах өз 
қоймасындағы ең жақсы тасты 
ұнтақтауға бұйырды. Кешкісін пат-
ша мен Айша жәрмеңкеге бірге 
барды. Кешікпей-ақ шахзаданың 
қызыл змейі ауада жасыл змеймен 
тоғысты. Біраз уақыт бойы бірін-бірі 
жеңе алмай жүрді. Осы кезде қатты 
жел соқты да, қызыл змейдің бауы 
үзіліп, Тадж-Махалға қарай кетті. 
Айша ызадан жылап жібере жазда-
ды: 

– Әке, мен саған айттым ғой, ол 
сиқыршы деп.

Жахан Шах жеңіл ғана қасын 
көтерді, бірақ қызына ештеңе 
демеді. Патша асыл тастардың 
қаладағы ең атақты деген маман-
дарын қолма-қол жинап алды да, 
екі ұнтақты да алдарына қойды.

– О, дүниенің тірегі! Бұл ұнтақ 
ең қымбат алмастың өзегінен 
алынған, – деді мамандар 
Гүлзаридің ұнтағын қарап. – Мы-
нау да алмаз ұнтағы, бірақ мұнда 
тас қырнағанда қолданатын арзан 
ұнтақ аралас. 

– Гүлзаридің алмасынан да 
жақсысын табыңдар. Менің бүкіл 
қазына қоймамда ақтарыстырып 
іздеңдер немесе асыл тастар 
дүкендерінен қарастырып, қанша 
тұрса да сатып алыңдар. 

– Әмірші, мұндай тас сіздің 
асыл тастар қоймаңыздан да, 
Аграның базарынан да табылмай-
ды. Асыл тастар сататындардың  
ішінде шебер Дханараджаның ұлы 
Яшодхар деген соқыр бар. Онда 
«Адитья» – «Күн» деген алмас бар. 
Тек сол тас қана бұдан артық. 

Қызының өтінішін орын-
дай алмағанына патша қатты 
қапаланды. «Гүлзариге осыншалық 
асыл алмазды қиып берген қандай 
адам болды екен?» деп ойлады 
Жасан Шах. 

Сонан соң Яшодхарды 
шақырып әкелуге жарлық берді. 

– Сенде «Адитья» деген қымбат 
алмас бар. Қаншаға сатасың, құнын 
айт!

– Әміршім, мен ол алмазды са-
туды ешқашан да ойлаған емеспін. 
Ал, асыл тас мамандары оны он 
мың алтынға бағалаған. 

– Мен жиырма мың берейін, сол 
тасыңды сат.

– О, дүниенің тірегі, ол ата-
дан балаға мұра болып келе 
жатқан мүлік. Сол тас біздің үйге 
келісімен-ақ шаруамыз көркейе ба-
стады. Құдайға құлшылықты да сол 
тастың алдында тұрып жасаймыз. 
Оны сата алмаймын.

Аударған Ләзиза Серғазина
Жалғасы келесі санда 
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Дата Время Место Мероприятие

1-23 ноября – Доме-музея Д.П.Багаева Работа фотовыставки «Пернатые Прииртышья!» фотографа Жакенова 
К.Ш.

2 қараша 19.00
Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка-драма 
театры

Е. Төлеубай

«Оян қазақ...Ойлан қазақ!» /драма/

2 ноября 15.00 Экибастузский историко-
краеведческий музей.

Литературный вечер «Верный сын казахского народа» к 175-летию со 
дня родения педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина

4 қараша 14.00
Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка-драма 
театры

Тұзқала ауылына гастрольдік іссапар М. Әлібек

«Алдар Көсенің сыйқырлы дүрбісі» /ертегі/

4 қараша 17.00
Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма 
театры

Қ. Аманжолов

«Досымның үйленуі» /комедия/

4 ноября 19.00 Павлодарский областной театр 
драмы им. А. П. Чехова

«СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ» (комедия)

Р. Куни

4 ноября 18.00 Концертный зал «Дома-музея 
Шафера»

Из истории советского кино. «Человек с ружьём».

Ведущий -  Н.Г. Шафер

5 ноября 18.00 Павлодарский областной театр 
драмы им. А.П.Чехова

«ИМЕНИНЫ» (комедия)

С. Лобозеров

6 ноября 18.00 Павлодарский областной театр 
драмы им. А. П. Чехова

«ПРАВИЛА ИГРЫ» (комедия)

М. Камолетти

7,8,9

қараша күндері
18.00

Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка-драма 
театры

Солтүстік Қазақстан облысының С.Мұқанов атындағы мемлекеттік 
қазақ сазды драма театрының гастрольдік іссапары

8 қараша
10.00

Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма 
театры

Ө. Боранбаев

«Бәрінен күшті қорқақ көжек» /ертегі/ (кіші зал)

9 қараша 16.00
Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка-драма 
театры

Е. Қушуақтов

«Қызыл алма»  /комедия/

9 ноября -
Павлодарский областной 
историко-краеведческий музей им. 
Г.Н.Потанина

Интерактивное мероприятие «Остров детства моего» с демонстрацией 
предметов традиционного быта павлодарцев.

11 қараша 
16.00

Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма 
театры

ПРЕМЬЕРА!!! Р. Отарбаев

«Ғасыр қасыреті» /драма/

11 ноября 19.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А.П. Чехова

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ» (фантазия)

А. Вампилов

11 ноября 18.00 Концертный зал «Дома-музея Шафера»

Из цикла «Симфонии Брусиловского».

Четвёртая симфония.

Ведущий -  Н.Г. Шафер

12 ноября 18.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

«КАДРИЛЬ»

(новая комедия)

В. Гуркин

13 ноября 18.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ»

(мелодрайв)

Л. Герш

15 қараша 18.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

А. Цагарели

«Ханума» /муз комедия/

Афиша


