
- Қ рметті қауым, б л 
Шығыс елінің рухани, діни 
өміріндегі аса маңызды 
оқиға, - деді сез алған 
министр М хтар Қ л-
М хаммед мырза. - Ислам 
діні әлемдегі ең ізгі дін. 
Бойыңды, жаныңды, тәніңді 
таза стауға, біреудің ала 
жібін аттамауға, зорлық-
зомбылық жасамауға үндей-
ді. Қ дайға шукір, халқымыз 
осындай ізгілікке бет алды. 
Кеңес кезінде елімізде алпыс-
ақ мешіт болған екен. 
Бүгіндері 1600 мешіт ашы-

лып, ж мыс істеп т р. Енді, 
міне, соның бірі Ерт іст ің 
бойынан қоныс тепт і . 
Халықты жақындастыратын 
да дін Қазақстандағы дінара-
лық келісімді нығайту бағы-
тындағы Елбасымыздың 
сындарлы саясаты өзжемісін 
беріп келеді. Қыркүйек 
айының соңында Астанада 
діни конфессиялардыңдүние-
жүзілік форумының өтетіндігі 
соның айғағы. Имандылыққа 
үйірер мына зәулім 
мешіттеріңіз қ тты болсын, 
Алланың н ры жаусын! 

ӨСКЕМЕНДЕГІ 
ЖАҢА МЕШІТ 

Уэлихан ТОКПАТАЕВ. 

Өткен бейсенбіде Өскеменнің орталығынан бой көтерген қос 
мунаралы М хамадиевтер атындағы мешіт үйінің ашылу 
салтанаты болды. Осы қуанышты көптеп күткен халық бір-біріне 
қ тты болсын айтып, Алладан рақым, бейбіт өмір тілеп жатты. 
Касиетті орданың т саукесер рәсімін ашқан Өскемен орталық 
мешітінің бас имамы Қондыбай қажы Серікбай лы осы мешітті өз 
қаржысына т рғызып берген Қазкен Әнуарбек лы М хамадиев 
мырзаға, салтанатқа қатысқан облыс әкімі Талғатбек Абайділдин 
мен Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық 
келісім минйстрі М хтар К л-М хаммедке алғыс сезімін білдірді. 
Облыс әкімі жәмиғатқа қ тты болсын айтып, баршаға имандылық, 
береке-бірлік тіледі. 

' " " % " *"•* " ' ' "дардьщ* ~ жүрегіне н р 
қ йғандай болды. 

Қ рылыс ж мыстарына 
жетекшіл ік еткен Юрий 
Бальдің сөзіне қарағанда, 
жобалау-сметалық қ ны 120 
миллион теңгеге түскен мешіт 
қ рылысы уш жылда 
аяқталған Бір гектар жерді 
алып жатқан мешіттің қос 
м нарасының биіктігі 45 метр, 
ішкі аумағы 600 шаршы метр. 
Негізінен жергілікті қ рылыс 
материалдары пайдаланыл-
ған Жобаның авторы сәулет-
ші А. Скалабан болса, "Ертіс 
қ рылыс", "Имстальком", 
"Лик" сияқты йымдар қ ры-
лыс ж мыстарын жүргізген. 
Ал, мешіт имамының ай-
туынша, екі қабатты мешітте 
бір мезгілде бес жүз м сыл-
ман намазға жығылады. Діни 
шарттардың барлық талап-
тары ескеріліп, жағдай 
жасалған 

Сөйт іп , жаңа мешіт 
халқына қызмет ете бастады. 
Ж ртының еңсесін кетеріп, 
ізгілік әм қуаныш сыйлаған 
М хамадиевтер рпағына 
Алланың н ры жаусын дейік 
те! 

СУРЕТТЕ: жаңа мешіттің 
ашылу салтанаты. 

Суретті түсірген 
Е. ОРЫНБАЕВ. 

Облыстық ақсақалдар ал-
қасының төрағасы Төлеухан 
Қоғабаев ақсақал ж ртты 
йытып, діни уағыздан кем 

емес өрелі ой айтты. Облыс 
әкімі Талғатбек Абайділдин 
мен министр М хтар Қ л -
М хаммед кегілдір лентаны 
қиған соң, қалың ж ртшылық 
еңселі ғимараттың ішіне еніп, 
мешіт бөлмелерін аралады. 
Бас имам аруақтарға бағыш-
тап қ ран-қатым оқыды. 
Алыстан көз тартып, жақын-
нан жаныңды сүйсіндірер 
зәулім мешіт үйі жиналған-


