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Америка әлемге үлгі 
болуға лайық па? 
Рас, бұл ел бүгінде 
азғындықтың айқын 
көрінісіне айналған. 
Әйтсе де таяқтың екі 
ұшы болады емес 
пе?! Американың өзге 
елге үлгі боларлық 
тұсы да көп. Әсіресе 
экономиканы нығайтуда 
бұл елдің кәсіпкерлері 
көш басында тұр. 
Сондықтан Қарағанды 
облысының әкімі 
Нұрмұхамбет Әбдібеков 
кәсіпкерлерді Дональд 
Трамптан үлгі алуға 
шақырды. Мұнысын 
жай сөзбен емес, нақты 
мысалмен жеткізді.

ТУҒАН 
КҮНІҢМЕН, 
ҚАРАҒАНДЫ!

ЖАТ АҒЫМНЫҢ 
ШАТАҒЫ

ҚЫЗЫЛ ТУДЫҢ 
ЖЕЛБІРЕГЕНІ...

КƏДЕСЫЙҒА – 
«500 ТЕҢГЕ»

КƏСІПТІ ЖАСЫҚ ЖҮРГІЗЕ АЛМАС
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Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ

Жазылу мерзімі Қала Ауыл

6 айға 1747 теңге 1824 теңге

6 айға 5393   теңге 5470   теңге
12 айға 10786 теңге 10940 теңге

12 айға 3494 теңге 3648 теңге
64540

Жеке жазылушылар үшін

Индекс

14540
Кәсіпорындар мен ұйымдар үшін

Газетке «Қазпошта»  АҚ-ның барлық бөлімшелеріне барып, жаздырып алуға болады.

«АРҚА АҚШАМЫ» ГАЗЕТІНЕ 2017 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР! 
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Классикалық шахматтан Қарағанды қаласы 
әкімінің жүлдесіне арналған халықаралық 
турнир өтті.

Ағымдағы жылдың 2 қарашасында Н.Әбдіров 
атындағы спорт сарайында мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс шеңберінде классикалық 
шахматтан Қарағанды қаласы әкімінің жүлдесіне 
арналған халықаралық турнир салтанатты түрде 
ашылған болатын.

Шараның мақсат-міндеттері:
– Қарағанды қаласында шахмат ойынын дамыту 

әрі насихаттау;
– Салауатты өмір салтын қалыптастыру;
– Спорттық шеберлікті шыңдау.
Шараның құрметті қонақтары:
Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Ерікбайұлы 

Әубәкіров;
Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Ирина 

Юрьевна Любарская;
«Қарағанды қаласының дене тәрбиесі және 

спорт бөлімі» ММ басшысы  Марат Рақымұлы 
Асубаев;

Қарағанды облысы шахмат федерациясының 

атқарушы директоры Олег Гарриевич Ринас.
Турнир 2 кезеңде өтеді: шеберлер турнирі және 

қарағандылық ең үздік оқушылар турнирі.
Шеберлер турниріне Қазақстан, Ресей 

Федерациясы, Украина, Қырғызстан және 
Тәжікстанның халықаралық шеберлері 
қатысады.

Қарағандылық ең үздік оқушылар турниріне 
Қарағанды қаласы Чемпионатының жүлдегерлері 
қатысады.

Турнир 15 қарашаға дейін жалғасады ■

ҚАЛҚАНЫ БАРДЫҢ ҚАУҚАРЫ БАРҚАЛҚАНЫ БАРДЫҢ ҚАУҚАРЫ БАР
«Қарағанды облысында грузин 

тәжірибесімен ашық шыныдан жасалған 
полиция тірек пунктін салуды шешті», – 
деп хабарлады «ҚазАқпарат» ХАА тілшісі 
облыстық әкімдікке сілтеме жасап.

Облыс әкімінің бірінші орынбасары 
Асылбек Дүйсебаев Теміртауға жұмыс 
сапары барысында бірқатар құқық 
қорғау нысандарында болды. «2017 
жылға арналған бюджетте облыстың 
ІІД жергілікті полиция қызметін 
қаржыландыруды 8 есеге көбейту 

көзделген, оның ішінде қаржы полиция 
пункттері жөнделіп, көлік т.б. сатып алуға 
жұмсалады», – деп атап өтті А.Дүйсебаев. 
Облыс әкімінің бірінші орынбасары 
Грузия тәжірибесін назарға алып, 
Қарағанды мен Теміртауда шыны тірек 
пункттерін орнатуды ұсынды. Бастама 
полиция қызметінің ашықтығына ықпал 
етіп, азаматтардың тәртіп сақшыларының 
жұмысына сенімін арттырады деп 
күтілуде ■

5-6 қараша күндері «Баскетхолл» 
спорт кешенінде мекемелер мен 
кәсіпорындардың ДШҰ ерлер 
командалары арасында Қазақстан 
Республикасы тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған шағын 
футболдан қалалық турнир өтті. 
Жарыстар аймақта шағын футболды 
дәріптеу, салауатты өмір салтын 
насихаттау, тұрғындарды шағын 
футболмен айналысуға тарту 
мақсатында өткізілді. Турнирге 5 
команда қатысты:

1) «Локомотив»;
2) «Қазтрансметалл» АҚ;
3) Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ 

мұғалімдер командасы;
4) «Темірлан»;
5) «Ника».
«Ника» командасы турнир 

чемпионы атанды, ҚарМУ мұғалімдер 
командасы күміс жүлдеге ие болып, 
«Қазтрансметалл» командасы қола 
медальды қанағат етті ■

Күзгі демалыста Қарағанды қаласының балалар 
және  жасөспірімдер  клубтарының барлығында 
«Демалыс, алақай!»  деген ұранмен сайыс, ойын, 
зияткерлік және шығармашылық конкурстар, 
балалардың қолдан  жасалған бұйымдары мен 
суреттерінің  көрмесі өтеді.

Балалар өздерінің шығармашылықтарымен  ата-
аналарын және барлық  шағынаудан  тұрғындарын 
қуантуда.

Аталған шаралар балалар мен  жасөспірімдер 
шығармашылығының дамуына және уақытты  
тиімді өткізулеріне ықпал етеді ■

Қарағанды қаласының Жұмыспен қамту орталығында жастарды тәжірибеден өткізу үшін 
«экономист», «заңгер», «іс жүргізуші» мамандықтары бойынша қабылдау жүргізілуде. 2014-2016 
жылдары жоғары және орта білім орындарынан аталған мамандықтарды алып шыққан түлектерді 
шақырамыз. Жастар үшін бастапқы тәжірибе жинақтап, жұмысқа орналасуға таптырмас мүмкіндік 
екені сөзсіз.

Барлық сұрақ бойынша келесі мекенжайға хабарласа аласыздар:
Бұқар жырау даңғылы, 51/1, 4-қабат, 410-кабинет.
Қабылдайтын маман – Жақыпбекова Айжан Мұратқызы.

Тел.: 996-393; WhatsApp: +7775 644 3580 ■

ТƏЖІРИБЕ – ЖОЛ БАСЫ

ДҮБІРЛІ ДОП 
ДОДАСЫ

ШЕБЕРЛІКТЕ ШЕК ЖОҚ

ШАХ ПЕН МАТ
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Қаламыздың №145 «Балапан» 
балабақшасында «Алтын күз» мерекелік 
шарасы өтті. Бүлдіршендер өнерлерін 
көрсетіп, көрермен көзайымына айналды. 
Жалпы балабақшаның тәрбиелік, рухани 
маңызы бар шаралардан тыс емес екенін атап 
өткіміз келеді. Толығырақ тарқата кетсек...

Балабақшаның педагогикалық ұжымында 
көп жылдан бері қызмет жасап келе жатқан 
білікті де білімді тәрбиешілер мен педагог 
қызметкерлер бала тәрбиесінде аянбай еңбек 
етуде. Әр жаңа ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың 
қол жеткізген жетістіктерін меңгеріп қана 
қоймай, оны барлық салада жетістіктерге 
жетуіне үлес қосуға тиіс. Балабақшаның 
педагогикалық ұжымы осы талаптарды ескере 
отырып, «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз 
мектепке барамыз», әдістемелерін және «Тәй-
тәй» инновациялық технология негізінде оқу-
тәрбие жұмысын ұйымдастыруда.

Балабақша мен ата-аналар арасында алтын 
көпір орнатылған. Ата-аналармен бірге «Әкем, 
шешем және мен», «Толағай» эстафеталық 
жарыстар өтізіліп тұрады. Ата-аналар 
балабақша жұмыстарына белсене араласып, 
көптеген көмегін көрсетті.

№145 «Балапан» балабақшасы 2014 жылы 
Қарағанды қаласының мектепке дейінгі 
ұйымдары арасында «Менің сүйікті қалам – 
Қарағанды» атты гала-концертке қатысып, «Ең 
үздік хореографиялық қойылым» аталымымен 
марапатталды. 2015 жылы Қарағанды 
қаласының мектепке дейінгі ұйымдары 

арасындағы «Толағай» спорттық жарысында 
«Балапан» балабақшасы 2-орынды иеленді. 
Сондай-ақ, 2016 жылы Октябрь аудандық білім 
беру кәсіподақ ұйымының ұйымдастыруымен 
өткен «Созвездие талантов» фестивалінде 
1-орынды жеңіп алды.

Бүгінгі таңда ең басты ойландыратын міндет 
– әрбір ұлттың жан дүниесі, асыл қазынасы, 
ұлттық қасиеті. Осы орайда балабақша 
ұжымы Ұлттық тәрбиемізге көп көңіл 
аударады. Әрбір топ тәрбиешілері ұлттық салт-
дәстүрімізді дәріптеп, топтарында ұлттық 
бұрыш ұйымдастырады. Қазақ балабақшасы 
болғандықтан өзге ұлт балалары арасында 
жылда болып отыратын «Қазақшаң қалай, 
балақай?» сайысына қатысып жүлделі 
орындарға ие болады.

«Алтын күз» мерекесіне тоқтала кетсек. 
Алдымен мұнда әрбір топ арасында «Күз береке, 
күз мереке» атты көрме ұйымдастырылды. 
Көрмеге әрбір бала, әрбір топ белсене қатысты. 
Бұл көрмеде №1 «Батыр» тобының балалары 
мен ата-аналары өздерін көрсете білді. 
Ертеңгіліктер өте жоғары дәрежеде өтті. 
Балалар күз туралы өлеңдер оқып, ән шырқап, 
би биледі. Күз туралы ертегілерді сахналап 
өнерлерін көрсете білді. №1 «Батыр» тобының 
балалары өнерлерімен, таланттарымен көзге 
түсті. Сүп-сүйкімді балалардың өнерлеріне ата-
аналар мен тәрбиешілер де тамсана қол соқты. 
Біздің балалар мұнымен ғана шектеліп қоймай 
өнерлерін тағы да жоғары дәрежеде көрсетеді 
деп сеніммен айта аламын ■

Айгүл САЯБАЕВА,
Қалалық №145 «Балапан» балабақшасының тәрбиешісі 

АРНАЙЫ
ТЕХНИКА АЛЫНДЫ

Қарағандыда облыстың 80 жылдық мерейтойы 
аталып өтілді, салтанатты шараға 800-ден астам адам 
шақырылды.

Мерейтой құрметіне С.Сейфуллин атындағы облыстық 
қазақ драма театрының сахнасында ауқымды көрініс 
қойылды. Бір сағаттық бағдарламада облыстың 
1936 жылдан осы күнге дейінгі тарихы көрсетілді. 
Шоу театрландырылған бөлімдерден құралды, оның 
әрқайсысы жекелеген кезеңдерге арналды.

Жеке ролик Қазақстанның болашақ Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қарағанды облысында 
бастаған еңбек жолына арналды.

Мерекенің арнайы қонағы Балқаш қаласының 
тұрғыны Раиса Пупкова болды. Ол Елбасымен 
көрші сыныпта оқыған. Ал металлургтер қаласына 
жұбайымен бірге комсомолдық жолдамамен келген. 
«Біз Назарбаевпен көрші тұрдық. Ата-аналарымыз 
жақсы қарым-қатынаста болды. Ол сол кездің өзінде 
замандастары арасында ерекшеленетін, көшбасшы еді», 
– деп бөлісті ол естеліктерімен ■

Облыс орталығының көшелерін тазарту 
үшін жаңа арнайы техникалардың кілтін 
Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет 
Әбдібеков табыстады. 

Арнайы техникаларды сатып алуға 
облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге 
бөлінген. Бұл қаражатқа фронтальды жүк 
тиегіштер, арық тазалағыш машиналар, 
жолаушылар автобусы, МТЗ әмбебап 
тракторлары, жол тазалаушы машиналар мен 
вакуумды шаңсорғыштар, автогрейдерлер, 
самосвалдар сатылып алынды. Айта кетерлігі 
– сатылып алынған техникалар арасында 
отандық өнім де бар.

«Қарағанды – үлкен қала. Бұл жерде 250 
көше, бұған қоса әр түрлі 210 өтпе жол бар. 
Санитарлық тазалауды талап ететін алаңның 
жалпы аумағы шамамен бес миллион шаршы 
метрді қамтиды», – деп атап өтті аймақ 
басшысы. Қалаға мұндай бағалы сыйлық 
ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында 
жасалып отыр. Көшелерді тазартуға 
арналған бұл арнайы техника аймақтарды 
2020 жылға дейін дамытуға арналған 
бағдарлама аясында сатылып алынды. Бұған 
қоса Қарағанды коммуналдық қызметтерінің 
жұмыскерлері бірыңғай қысқы жұмыс 
киімімен қамтамасыз етілді ■

БАЛАБАҚШАДА – «АЛТЫН КҮЗ»

ТУҒАН КҮНІҢМЕН, ҚАРАҒАНДЫ!
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Бетті әзірлеген: Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ 

Дїрбелеѕ

ІТ

ҐнерЭКОНОМИКА

Жат жердегі дін соғысына қатысуға 
талпынған ерлі-зайыптылар қолға түсті. 
Олар Сәтбаев қаласының тұрғындары 
екен. Мемлекеттік шекарадан заңсыз өтіп, 
террористік топқа қосылуға ниеттенгені үшін 
енді заң алдында жауап береді. 

Қарағанды облыстық прокуратурасының 
баспасөз қызметінің хабарлауынша,  ерлі-
зайыпты Ұ.Тұрсынбаев пен Б.Сағатова 
сәбилерімен бірге осы жылдың наурыз айында 
ел шекарасынан заңсыз өтіп, Қырғызстанның 
Бішкек қаласына барып, кейіннен Түркия 
арқылы Сирияға өтуді жоспарлаған. Бірақ 
тәртіп сақшылары олардың жолын кесті. 

«Сәтбаев қаласы сотының үкімімен 
Ұ.Тұрсынбаев мемлекеттік шекарадан заңсыз 
өткені және террористік топқа қосылуға 
ниеттенгені үшін 6 жылға сотталса, оның 
зайыбы Б.Сағатова шартты түрде 6 айға бас 
бостандығынан айырылды», – деп хабарлайды 
Қарағанды облысы прокуратурасының баспасөз 
қызметі.

Айта кету керек, 2015 жылдың желтоқсан 

айында терроризмді насихаттағаны үшін 
Сәтбаев қаласының М.Жапаров есімді тұрғыны 
6 жыл 5 айға сотталса, биыл 9 қыркүйекте 
өзге тұрғын 5 жылға қамалды. Ол әлеуметтік 
желі арқылы жастарды «қасиетті соғысқа»  
шақырған ■

Робототехника саласындағы тағы 
бір жағымды жаңалықпен бөліспекпіз. 
Осыған дейін қаламыздағы екі бірдей 
ЖОО-ның  4 мектепке робот құрастыруға 
арналған кешен сыйлағанын хабарлаған 
едік. Енді жемісін көріп отырмыз.  
Қарағанды облысының оқушылары 
Томскіде өткен робот техникасын 
жасау бойынша жарыста сәттілікке қол 
жеткізді.

Қарағандылықтар Томск облысы 
губернаторының кубогын иеленді. 
«Дарын» мамандандырылған мектеп-
интернат командасы «Кегерлинг» 
санатында  бірінші орынды, «Роботтар 

биі» санатында үшінші орынды жеңіп 
алды. «Сумо» санатында екінші орын 
Қарағанды №1 қазақ-түрік лицейі 
командасының еншісіне тиді. Жезқазған 
№3 қазақ-түрік лицейінің командасы 
«Туды жаулап алу» санатында екінші 
орын алды», – делінген хабарламада. 
Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге кубок, 
диплом, медаль, сондай-ақ «Lego» 
естелік сыйлықтары берілді.

Ұйымдастырушылардың ақпараты 
бойынша, жарысқа мектепке дейінгі 
және мектеп жасындағы 200-ден астам 
бала қатысқан. Қазақстаннан Қарағанды 
және Павлодар облысының оқушылары 
барды ■

Қарағанды қаласында танымал музыкант, 
композитор, «Мюзикола» тобының гитарисі 
Болат Сыздықовты еске алуға арналған 
кеш өтті. Кеншілер мәдениет сарайында 
өткен шараға эстрада жұлдыздары Карина 
Абдуллина, Ерлан Көкеев, «К-7» тобы 
және қарағандылық өнерпаздар қатысып, 
әуелете ән шырқады. Артынша «Жұлдыздар 
аллеясына» Болат Сыздықовқа арналған 
естелік-тақта орнатылды.

Болат Сыздықов – қазақтың маңдайына 
сыймай кеткен жарық жұлдызы һәм мәдениет 
майталманы. Ол өзінің санаулы ғұмырын 
қазақ эстрадасының жандануына арнады. Ән 
жазудағы талғампаз қасиетімен  шоу-бизнесте 
дара болмысын  биіктерден көрсете білді. 
Бүгінде өзі өмірде болмаса да, соңында мәңгі 
өлмейтін мұрасы қалды. 

Еске алу кешіне Болат Сыздықовтың әпкесі 
Рауза Жұмабаева да арнайы келді. Ол өзінің 
сүйікті бауырын жадынан шығармай, есімін 
құрмет тұтып жүрген өнер жұлдыздарына 
алғыс білдірді. 

Айта кетейік, өнер адамдарының есімін 
дәріптеу, оларға құрмет көрсетуді мақсат 
тұтатын «Жұлдыздар аллеясы» 2007 жылы 
өткен «Қарағанды – жастық шағымның 
қаласы» атты І ретро-фестивалінің аясында  
ашылған болатын. Мұндағы алғашқы 
«жұлдыз» халық әртісі Бибігүл Төлегенованың 
құрметіне жағылды. Кейін бұл жерде  Роза 
Рымбаева, «Дос-Мұқасан» ансамблі, Қайрат 
Байбосынов, Ескендір Хасанғалиев, Мақпал 
Жүнісовалардың есімі алтын әріппен жазылып, 
«жұлдыздары» жарқырады.  Енді олардың 
қатарына Болат Сыздықов қосылды ■

Елімізде жекешелендіру науқаны 
басталды. Республика көлемінде жүріп 
жатқан бұл үдерістен біздің облысымыз 
да тыс қалмады. Аймағымызда 172 
нысан жекешелендірілуі мүмкін. Олардың 
қатарында білім беру, денсаулық сақтау 
мекемелері мен мәдени ошақтар бар. Бұл 
туралы Облыстық мемлекеттік активтер 
мен сатып алу басқармасының басшысы 
Мұрат Кәдеков облыс әкімдігінің 
аппараттық мәжілісінде хабарлады.

Ведомствоның деректері бойынша, 
өңірде 70 балабақша,  оқушылардың 26 
сарайы, 13 мәдениет үйі, 12 музей, 6 театр, 
3 колледж, 3 аурухана және 1 емхана 
жекешелендірілуі мүмкін. 

Мұрат Кәдековтің ұсынысын 
тыңдаған аймақ басшысы бұл мәселені 
әлеуметтік аспектілер мен мемлекеттік 
бағдарламалардың қолданысын есепке 
ала отырып егжей-тегжейлі қарастыруды 
тапсырды.

«Бәсекелік ортаға  беру бойынша 
ұсыныста жекешелендіру не кейіннен 
сатып алу құқығымен, не ондай құқықсыз 
сенімді басқару ма, әлде МЖС тетігін 
қолдану бола ма, жекешелендіру тәсілін 
көрсету қажет. Нысандарды бәсекелік 
ортаға беру мүмкін болмаған жағдайда, 
негізделген себебін көрсету керек», – деп 
сөзін түйіндеді өңір басшысы ■

ЖАТ АҒЫМНЫҢ ШАТАҒЫ

ТОМСКІДЕ ТОП ЖАРДЫ

БОЛАТ СЫЗДЫҚОВ ЖҰЛДЫЗДАР АЛЛЕЯСЫНДАЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ
ЕКІ ЕСЕЛЕНДІРУ 
БОЛМАСЫН
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Жадыра Байбұланованың 
өлеңдерін оқып отырып осындай 
күйге бөленемін. Дәл осындай 
пайымға келемін. Бірақ оқырман 
– турасын айтқанда, тыңдарман 
– Жадыраның поэзиясын ести 
бермейді. Неге? Себеп біреу. 
Тыңдарманның құлақ құрышы 
айқай-сүреңге құралған өлеңге 
ғана қанады. Ал Жадыраның 
поэзиясы – сыбыр. Оны есту үшін 
жан тыныштығы қажет. Өлеңдері 
айқай-сүреңнен ада. Дәлел ме? 
Әлбетте...

Жылы жаққа кетпеңдерші, ей, 
құстар!
Мұнда да күн жылынар.
Жат өлкеден бақ іздеген 
байғұстар
Жүрегінде жүгі бар...

Тым алысқа кетпеңдерші, 
құстар-ау!
Жақын ба өзі жылы жақ?
Мен сүйетін ғұмыр қандай 
қысқалау,
Күту қандай тым ұзақ...

Қоштасқанда, қап кетеді өкініш,
Сүйген ауыр себебі!
Мені тастап кетпеңдерші, өтініш!
Ол да оралам деп еді...
Жанның сөзі ме? Әлде тағы 

да: «Биіктік пен асқақ үн бар» 
деп далбасалайсыз ба? Талдауды 
қажет етпейтін өлең болады. 
Мына өлеңді солардың қатарына 
қоссақ, қателеспейміз. Енді дәл 
осы жерден лирикалық шегініс 
жасайық.

Жоғарыда келтірген «биіктік» 
ұғымымен қатар «үлкен 
тақырып» деген сөз жүреді. Яғни 
үлкен тақырып дегеніміз – тарихи 
шығарма һәм тұлғалық галерея 
жасау. Сонда басқа тақырыптағы 
өлең майда-шүйде тақырыпқа 
жата ма? Үлкен тақырыптың 
қолшоқпары болғаны ма? Керек 
десеңіз, бір поэманың айта 
алмағанын бір ғана жол жеткізе 
алады. Және үлкен тақырыпта 
өлең жазу үшін алысқа шабудың 
қажеті шамалы. Кез келген 
тақырыптың айтар ойы бар. 
Міне, осыдан соң «лирика» деген 
ұғым қылаң береді. Біздің лирика 
туралы түсінігіміздің де аясы тар. 
Басты кейіпкер – ару. Болды ма? 
Міне, лирикаға деген танымымыз 
тар болғандықтан, асқақтық 
пен тереңдік һәм пәлсапаның 
сапасы төмен. Қайталап айтамын, 
лирика ұсақ-түйек тақырыпқа 
жатпайды. Керек десеңіз, үлкен 
тақырып. Жадыраның поэзиясын 
естімейтініміздің бір себебі – 
осы. «Өйткені оның тақырыбы 
ауқымды емес» дейміз. Осыған 
байланысты кезінде Сайын 
Мұратбеков өрнекті ой айтқан 
екен: «Жазушы атаулының бәрінің 
тарихи тақырыпқа қалам сілтеуі 
шарт емес қой деп түсінемін. 
Кейбір жазушының естіген, оқып-
тоқығанының төңірегінде ой 
қозғағанынан гөрі көрген-білгенін 

шығарма арқауы қылғаннан 
ұтып жататыны бар. Кезінде ұлы 
Бальзак та Франция тарихын 
біраз зерделеп көріпті. Тарихи 
тақырыпқа, басқасын қойып, 
драма да жазған көрінеді. Бірақ 
онысы сәтсіздікке ұшыраған. 
Содан кейінгі тарихи тақырыпқа 
жазылған жалғыз шығармасы 
«Шуандар» ғой деймін. Бірақ 
Бальзактың есімі тарихқа тарихи 
тақырыптағы шығармалары емес, 
өз уақытының проблемаларын 
көтерген, өз қоғамының жан 
дүниесін жалаңаштаған «Үзілген 
үміттер», «Шегірен былғары» 
секілді романдарымен кірді ғой. 
Меніңше, өзің өмір сүріп отырған 
орта, өзің күнделікті аралас-
құралас жүрген замандастарың 
туралы ғана дәл жазуға болады. 
Мен өз басым жақсы білетінімді, 
бастан кешкенімді жазамын».

Осы ғой – бізге жетіспейтіні. 
Біз естігенімізді жазып жүрміз. 
Ал, анығында, сезінгенімізді һәм 
көргенімізді жазуымыз керек. 
Жадыра ұстанымының да дәл 
осындай екенін өлеңдері танытып 
отыр.

Мәселен, «Кілт» деген өлеңін 
алайық. Басты күшті яки сезімді 
ұмытпай, психологиялық ой 
өрімдерін жеткізе білген өлең. 
Турасын айтқанда, мұндай 
үлгідегі өлеңді абсурд дейді.

Жазмышымның жазасын-ай 
мұншама!
Құлап келем жолдарында тайқып 
кең.
Үйдің кілті өз қолымда тұрса да,
Есігіңді аша алмаймын қайтып 
мен...

Жанарымды жадыратар күш 
кімде?
Ой қамаған, о бастан-ақ орап мұң.
Үйдің кілті жатыр үстел үстінде,
Бақытымның кілтін қайда 
жоғалттым?.. – деп бастап:

Көшесінде қаңғып келем 
қаланың,
Сезімімді қайтем саған 
кіріптар?..
...Дәл алдымда бір қыз кетіп 

барады,
Қолында көп сылдырлаған кілт 

бар, – деп аяқтайды.
Бірде кілті қолында тұрады, 

бір қарасаң, кілт үйде жатыр. 
Абсурд. Әлде ақынның қателігі 
ме? Мүмкін, қолындағы кілт пен 
үстелде жатқан кілттің сипаты 
бөлек шығар?! Әр нәрсенің өз 
кілті бар. Бір қыздың қолында 
кетіп бара жатқан кілттерді 
қайда қоямыз? Сұрақ жауапқа 
жетелейді. Автор басты шепке 
сезімді ғана емес, сонымен қатар 
терең ойды да жіберіп отыр.

«Махаббат – мәңгілік» деп бәрі 
ойлады,

Бәрі ойлады, бірақ та сенбеді 
ешкім!

***
Қадіріңді білмеген біреулерден
Қабіріңе қойылар бір гүл 

артық...
***
Мен: «Өмірді сүйем!..» деп 

айқайласам,
Даусым неге шықпай қала 

беред?..
Осындай жолдарды оқығаннан 

кейін лириканы ойсыз деп 
қалайша айтасыз? Онда да әдемі 
ой бар.

Шынайы поэзия аталған 
қағидалардан ғана тұрмайтын 
шығар? Сұрағымның ішінде 
жауабы жүр екен. Шынайылық 
қой. Басқа не? Ал шынайылық 
болу үшін тазалық болуы керек. 
Фальш болмауы тиіс. Сендіруі 
қажет. Және жылату оңай. Ал 
жұбату ше? Жұбата аласың ба? 
Онда жүрегіңмен жұбат.

Мына өлең сізді жұбата ала ма? 
Әлде тағы да сол көздің жасын 
бұлай ма? Ақынның «Ромео-
Джульетта» қойылымы» өлеңі:

Театрға барғанбыз
Ең бақытты шығармыз деп 
барлық осы жаннан біз.
Көз алдыңда кіріп келді
Бір кездегі арман қыз.

Жиып қойып маңайды,
Көз астымен сен де оған 
қарайсың, ол да саған 
қарайды.
Қасындағы ер жігітін аядым,
Мені қойшы, жарайды.

Менікі – жай бақылап...
Қайран, жүрек! Қайдағысы 
еске түсіп жатыр-ақ!
Тағы өтірік құшақтайсың,
Бәрін сезем, ақымақ!

Ең қиыны – жыламау,
Бірін-бірі ұмытпаған 
екеуге – шыдау әрі 
шыдамау!
«Шын сүйгендер 
қосылмайды» –
Қойылымның түрі анау!

Көз алдымда сурет пе?
Әлде мәңгі жазылмайтын 

сезім деген қу дерт пе?
Екі ғашық сендер болсаң, 

мен кіммін,
Ей, Ромео-Джульетта?!
Тақырыбына қарап біреу 

мұны Шекспирдің кейіпкері 
жөнінде жазылған өлең-
ау деп қалуы мүмкін. 
Жоқ, онда автордың 
өзі жүр. 

Ақынның мені. Мөлдіреп қана 
түсе салған өлең. Күшенбеген. 
Ешқандай фальш байқалмайды. 
Әйелге тән мінез. Нәзіктік. 
Және бұл – үлкен тақырып. 
Ұмытпағаныңыз жөн.

«Ақынның кітабы емес, 
өлеңі» деп бастадық. Ақынның 
шығармашылығы туралы жазу 
үшін міндетті түрде оның кітабы 
шығуы тиіс емес қой. Жалпы, 
кітап кедергі болмауы керек. 
Жадыраның өлеңдері жайлы 
ойымызды осыған дейінгі 
қағиданы бұзып жеткізгіміз 
келді. Ол биіктік болды ма, әлде 
тереңдік пе, пәлсапа ма, мүмкін, 
нәзіктік пе? Ол жағын білмедім. 
Тек шынайы шықса болғаны.

P.S. Айтпақшы, ақындардың 
даусы қарлығып, тыңдарманның 
құлағы бітелген күні ел СЫБЫРҒА 
көшеді. Сол кезде «үнсіздік тілінде 
сөйлейтін» (Жадыра Байбұланова) 
боламыз ■

Ерболат ҚУАТБЕК
бұлай ма? Ақынның «Ромео-
Джульетта» қойылымы» өлеңі:

Театрға барғанбыз
Ең бақытты шығармыз деп 
барлық осы жаннан біз.
Көз алдыңда кіріп келді
Бір кездегі арман қыз.

Жиып қойып маңайды,
Көз астымен сен де оған 
қарайсың, ол да саған 

Қасындағы ер жігітін аядым,
Мені қойшы, жарайды.

Менікі – жай бақылап...
Қайран, жүрек! Қайдағысы 
еске түсіп жатыр-ақ!
Тағы өтірік құшақтайсың,
Бәрін сезем, ақымақ!

Ең қиыны – жыламау,
Бірін-бірі ұмытпаған 
екеуге – шыдау әрі 

«Шын сүйгендер 
қосылмайды» –
Қойылымның түрі анау!

Көз алдымда сурет пе?
Әлде мәңгі жазылмайтын 

сезім деген қу дерт пе?
Екі ғашық сендер болсаң, 

Ей, Ромео-Джульетта?!
Тақырыбына қарап біреу 

мұны Шекспирдің кейіпкері 
жөнінде жазылған өлең-
ау деп қалуы мүмкін. 
Жоқ, онда автордың 
өзі жүр. 

Ерболат ҚУАТБЕК

ЖАДЫРАНЫҢ ЖЫРЫ
Шынайы поэзия асқақ үн мен биіктік деп ұқтық. Иландық, 

сендік. Осы таным-түйсікпен дүниеге миллиондаған 
шығарма келді. Қайсысы мүгедек, қайсысы сау екенін 
енді ғана айыра бастадық.

«Мүмкін, шынайы поэзия тереңдік шығар?! Солай емес 
пе?» дедік. Оған да көндік. Қиялмен теңіз түбіне дейін 
түсетін халге жеттік. Керемет күйге бөленгендей болдық. 
Бірақ әлі де біз ойлағандай һәм сезінгендей емес еді.

«Жоқ, шынайы поэзия пәлсапада жатыр. Поэзия – 
ақиқатты іздеу» деп топшыладық. Сөйтіп, пәлсапашыл 
ақындар әдебиетке келді.

Бір үн: «Адаспаңдар! Шынайы поэзия – нәзіктік пен 
жүрек қылы. Басқа ештеңе емес», – деді.

Бақсақ, асқақтық пен тереңдікке һәм пәлсапаға нәзіктік 
пен жүрек қылы жетіспеген екен.
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Мәселен, қазіргі таңда 
Қазақстандағы ең өзекті 
мәселелердің бірі – 

баспана тапшылығы. Көшеде 
пәтер іздеп сенделгендердің 
дені – қазақ. Бұлай болуы 
заңды да. Кеңес үкіметі кезінде 
ауылдарға баса назар аударылды. 
Сырттан келген өзге ұлт өкілдері 
өндірісі бар қалалық жерлерге 
топтасса, жергілікті ұлт 
байырғы шаруашылықтың 
пұшпағын илеп, ауылдық 
жерде қала берді. Осының 
арқасында өзге ұлттармен 
ассимиляцияға түспей, 
ұлттық ерекшелігімізді сақтап 
қалдық. Әйтсе де тәуелсіздік 
алған тұста ел экономикасына 

кері әсерін тигізді. Ауылдарды 
жұмыссыздық жайлап, 
қарапайым халық қалаға ағылды. 
Урбанизация процесі жедел жүрді. 
Салдарынан пәтер тапшылығы 
айқын сезіле бастады. Бірақ пәтер 
тапшылығы тек ірі қалаларда ғана 
емес, ауылдық жерлер мен аудан 

орталықтарында 
және серіктес 

қалаларда да 
байқалуда. 
Бұл білікті 

мамандардың тапшылығына 
да әкеп соқтырып отыр. Себебі 
айтпаса да түсінікті. Жайлы 
баспана мен оңтайлы жағдайдың 
жоқтығынан сала мамандары 
алыс аудандарға барғысы 
келмейді. Әсіресе дәрігерлер 
тапшылығы анық байқалуда. 
Бұл туралы Облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы 
Ержан Нұрлыбаев мәлімдеді. 
Оның айтуынша, соңғы он айда 
медициналық мекемелерде 
дәрігерлердің тапшылығы 70 
адамға дейін жеткен.

«Жас мамандардың Теміртау, 
Жезқазған, Сәтбаев тәрізді 
қалаларға барғысы келмеуінің 
басты себебі пәтер тапшылығында 
болып отыр. Дәл осындай себеп 
Қарқаралы ауданына да қатысты. 
Алайда соңғы үш жылда біз 

денсаулық сақтау саласына 543 
дәрігер тарттық», – дейді Ержан 
Нұрлыбаев.

Оның айтуынша, соңғы 
жылдары дәрігерлерді баспанамен 
қамту мәселесі жіті қадағалануда. 
Билік өкілдері мамандарға 
қолдан келгенше қолдау беріп, 
түрлі жағдай ұсынуда. Кей аудан 
қызметтік пәтерлер ұсынған. 
Бірақ соның өзінде бұл шаралар 
жеткіліксіз болып отыр. Баспана 
әлі де болса тапшы, маман да жоқ. 

Енді бұл мәселені шешу керек. 
Бірақ қалай?

Аймақ басшысының 
айтуынша, пәтер тапшылығын 
шешудің жолы – мемлекеттік-
жекеменшік серіктестік арқылы 
баспана тұрғызу. Сондықтан 
ол – кәсіпкерлерді Америка 
президенттігіне үміткер Дональд 
Трамптың кәсібін зерттеп, одан 
үлгі алуға шақырып отыр.

«Бүгінде АҚШ президенттігіне 
үміткер болып отырған Трамп 
мырза кезінде осы кәсіп арқылы 
көтерілген болатын. Ол үй салып, 
оны жалға беру арқылы алғашқы 
капиталын жинады. Жергілікті 
атқарушы билік өкілдері біздің 
кәсіпкерлермен сөйлесіп, оларды 
тұрғын үйлерді қайта қалпына 
келтіру мен құрылыс жұмыстарын 
жүргізуге көндірулері керек. 
Салынған үйлерді міндетті түрде 
сатудың керегі жоқ. Жалға 
беруге де болады ғой. Кейде біздің 
кәсіпкерлер бұл туралы мүлде 
ойланбайды да. Ал осы туралы 
айтсаң, ойланып қалады», – дейді 
аймақ басшысы ■

Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ

КƏСІПТІ ЖАСЫҚ ЖҮРГІЗЕ АЛМАС

пәтер іздеп сенделгендердің 
дені – қазақ. Бұлай болуы 
заңды да. Кеңес үкіметі кезінде 
ауылдарға баса назар аударылды. 
Сырттан келген өзге ұлт өкілдері 
өндірісі бар қалалық жерлерге 
топтасса, жергілікті ұлт 
байырғы шаруашылықтың 
пұшпағын илеп, ауылдық 
жерде қала берді. Осының 
арқасында өзге ұлттармен 
ассимиляцияға түспей, 
ұлттық ерекшелігімізді сақтап 
қалдық. Әйтсе де тәуелсіздік 
алған тұста ел экономикасына 

Салдарынан пәтер тапшылығы 
айқын сезіле бастады. Бірақ пәтер 
тапшылығы тек ірі қалаларда ғана 
емес, ауылдық жерлер мен аудан 

орталықтарында 
және серіктес 

қалаларда да 
байқалуда. 
Бұл білікті 

жоқтығынан сала мамандары 
алыс аудандарға барғысы 
келмейді. Әсіресе дәрігерлер 
тапшылығы анық байқалуда. 
Бұл туралы Облыстық денсаулық 
сақтау басқармасының басшысы 
Ержан Нұрлыбаев мәлімдеді. 
Оның айтуынша, соңғы он айда 
медициналық мекемелерде 
дәрігерлердің тапшылығы 70 
адамға дейін жеткен.

«Жас мамандардың Теміртау, 
Жезқазған, Сәтбаев тәрізді 
қалаларға барғысы келмеуінің 
басты себебі пәтер тапшылығында 
болып отыр. Дәл осындай себеп 
Қарқаралы ауданына да қатысты. 
Алайда соңғы үш жылда біз 

жылдары дәрігерлерді баспанамен 
қамту мәселесі жіті қадағалануда. 
Билік өкілдері мамандарға 
қолдан келгенше қолдау беріп, 
түрлі жағдай ұсынуда. Кей аудан 
қызметтік пәтерлер ұсынған. 
Бірақ соның өзінде бұл шаралар 
жеткіліксіз болып отыр. Баспана 
әлі де болса тапшы, маман да жоқ. 

Енді бұл мәселені шешу керек. 
Бірақ қалай?

Аймақ басшысының 
айтуынша, пәтер тапшылығын 
шешудің жолы – мемлекеттік-
жекеменшік серіктестік арқылы 
баспана тұрғызу. Сондықтан 
ол – кәсіпкерлерді Америка 
президенттігіне үміткер Дональд 
Трамптың кәсібін зерттеп, одан 
үлгі алуға шақырып отыр.

«Бүгінде АҚШ президенттігіне 
үміткер болып отырған Трамп 
мырза кезінде осы кәсіп арқылы 
көтерілген болатын. Ол үй салып, 
оны жалға беру арқылы алғашқы 
капиталын жинады. Жергілікті 
атқарушы билік өкілдері біздің 
кәсіпкерлермен сөйлесіп, оларды 
тұрғын үйлерді қайта қалпына 
келтіру мен құрылыс жұмыстарын 
жүргізуге көндірулері керек. 
Салынған үйлерді міндетті түрде 
сатудың керегі жоқ. Жалға 
беруге де болады ғой. Кейде біздің 
кәсіпкерлер бұл туралы мүлде 
ойланбайды да. Ал осы туралы 
айтсаң, ойланып қалады», – дейді 
аймақ басшысы

Соңы. Басы 1-бетте.
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ҚР Парламенті Сенатының төрағасы Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан сөзінің ағылшын 
тіліндегі транскрипциясын «Qazaqstan» деп 
өзгертуге қатысты пікірін білдірді.

Сенат спикері Қазақстан атауының ағылшын тіліндегі 
нұсқасын «Qazaqstan» деп жазу дұрыс екенін айтып, Twitter 
желісіндегі жеке парақшасында бөліскен.

Айта кетейік, осыған дейін елімізде кей банк «К» әрпінің 
орнына «Q» әрпін қолдануды бастап кеткен. Тіпті, дәл осы 
транскрипциямен жұмыс істеп жатқан әуе компаниясы да бар.

Лингвистердің пікірінше, «қ» әрпі ағылшын тілінде 
«q» (кью) болып жазылады. Осыған орай «Қазақстан» сөзі 
«Qazaqstan» деп өзгеруі тиіс-тін. 1940 жылға дейін, Қазақ 
Республикасына кириллица жазуы әлі енбеген кезде, ел атауы 
латын жазуынша «Qazaq», «Qazaqstan» деп белгіленген әм 
жазылған. Ал «Kazakhstan» деген сөз ешқандай да елдік негізді 
көрсетпейтін, орыс тіліндегі «Казахстан» атауының тікелей 
транслитерациясы ғана болған ■

Жаныңа үрей береді... Таласқа түссе 
қызыл ту мен көк ту... Тыныш, айтуға 
болмайды, тыныштық – бізге керегі. 
Айтуға болмайдыдан шығып жатыр 
барлық мәселе... Бұл бір өзі дәстүрге 
айналып бара жатқандай. Қазан 
төңкерісі күні қарсаңында қызыл ту 
ұстаған «қайраткерлер» (олар өздерін 
солай деп ойлайды) бір ойранды 
салып тұрады. Ішкі саясат сонда қайда 
қарап отыр? Айтқандай, мұндайда 
ішкі саясат сыртынан бақылайды. 
Тағы бір айта кететін мәселе – дәл 
осы бейбіт митинг хақында қазақтілді 
тәуелсіз басылымдар бейхабар 
қалдық. Бұл – біздің әлсіздік 
немесе немқұрайдылығымыз емес. 
Көзқарасымыздың екі бөлектігінен деп 
білеміз. Хош, толығырақ өрбіте түссек...

Тїпкі маќсат

Қызыл туды желбірете ұстаған көптің, 
жалпы, ұлттық құндылық, мемлекет 
тұтастығы, толеранттылық деген 
ұғымдарға сыйыса кетуі екіталай. Бірақ 
бұл біздің маңдайға анық сыйып тұр. 
Ойына келгенді істеу басынғандық емес 
пе? Тұтасынан алғанда, демократия деген 
– бұл емес.

Жалғастырайық... желідегі бейнеролик. 
«Литейщик стадионы» маңындағы төрт 
кісі. Бірі орындық үстіне шығып алып 
ұрандап жатыр. Кейінде тұрған үш 
адам «қолдаймыз» деп қояды. Көреміз 
деушілер болса, Ютуб желісінде «Митинг 
7-го ноября» деген атаумен тұр. Былай 
қарасаң, қала шеті дерсіз. Бірақ бұл – 
аялдаманың өті. Логикаға салсақ, бейбіт 
митинг өткен бірер сағат уақытта бұл 
жерден қоғамдық көліктермен мыңға 
жуық адам өтеді. «Отыз тістен шыққан 
сөз отыз рулы елге тарайды» деген бар 
ғой. Көкірегі ояу адам үшін күлкілі дүние 
шығар. Бірақ бұлар – кеңестік кезеңді 
аңсаушылар, көксеушілер. Осы әрекеті 
арқылы сес көрсеткісі келетіндей. Бірақ 
биліктің қолынан сыртынан бақылау, 
біздің қолымыздан жазу ғана келіп отыр.

Елестетіп көрейікші... Сол «Литейщик 
стадионы»... Сол уақыт... Бірақ қызыл 
ту емес, алашордашылар тұрса ше? 
Рухани құндылықты түгендеп, тіл 
мәселесін көтеріп тұрса ше? Жағдай не 
болмақ? «Қазақша сөйлеуді талап етсең, 
жұмысыңнан ұшасыңның» кері тұрғанда, 
бұларды сырттан қарап қайтарады дегенге 
көңіл сенбейді. Кешірерсіз, күмәндіміз.

Қызыл ту желбіреп, отты сөзді 
ұрандатқан «қайраткер» ішкі саясатыңды 
былай ысырып, талаптарын төтесінен 
Елбасыға қойыпты. Әңгіме ҚР азаматы 
Александр Бондаренко жайында.

Әділдік үшін айта кетуіміз керек, 
қойылған талаптардың арасында орынсыз 
дүние жоқ. «ӘлемГаздың» әлегі, құс 

фабрикасының жалақы төлемей қинағаны 
және тағысын тағылар. Бірақ бұл орайда 
бізді толғандыратыны – бір-ақ дүние. Сол 
арызын жеткізу үшін қызыл тудың қажеті 
қанша?

Блиц-сўхбат 
ќорытындысы

Осы оқиға туралы қала тұрғындарынан 
шағын блиц-сұхбат жүргізген болатынбыз. 
Әлбетте, азаматтардың есімі өзгертіліп 
беріледі. Сонымен, желідегі бейнеролик 
туралы пікірлер:

Азамат А.: Консерваторлық деңгей. 
Жүйеге қарсы шығу құрдымға әкеледі. 
Бізді емес, өздерін деп білемін. Көзге іліп 
қарайтын да мәселе емес.

Азамат Б.: Рождество Христово болатын 
кез бар еді ғой. Сол кезде қанша адам 
мұзды суға түскені туралы мәлімдеме 
жасайды орыстілді радиодан. Мен өзім 
жүргізушімін. Алматыда пәлен мың 
адам, Астанада пәлен мың адам деп 
айтып жатады. Оның мынаншасы орыс, 
мынаншасы басқа ұлттан деп анық 
көрсетеді. Бұл – рухты сындыру деген сөз. 
Мысын көрсету. Түпкі саясат – сол. Қызыл 
туды желбірету соны білдіреді.

Азамат О.: Бұларға дұрыс трибуна 
табылмаған ба? АҚШ немесе Еуропа 
елдеріндегі митинг қалай өтеді? Мынаны 
митинг деуге де ауыз бармайды екен.

Азамат С.: АҚШ-ты жамандады ғой 
деймін. Ерекше видео екен. Қазақтың 
жері, Кеңестің туы, АҚШ-тың мәселесі, 
Қытайдың киімінде...

Азамат Е.: Бір кездері желіден доллар 
бағамы көтерілгені үшін шыққан 
митингішілерді жұлқып, байлап әкеткенін 
көргем құзырлы органдардың. Сонда қай 
уақытта тиіп, қай уақытта тимей кету 
керегін кім шешеді? Бұл – барып тұрған 
провакация ғой ■
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Арысына бармаймыз, көне түркі жазуы, шағатай 
тілі жайында зерттеулер көп-ақ. Біздің жазбамыз 
ХХ ғасырға арналмақ. Әрине, бұл тақырып 
туралы сөз қозғау қиын. Кезіндегі саяси хал-
ахуалды көргеніміз жоқ. Оқыған деректеріміз 
бен құжаттарымыздың бір-біріне қайшы тұстары 
көп. Бұл – түсінікті жағдай. Қызыл қанды саяси 
режим ақ-қараны ажыратуға мүмкіндік бермей, 
шындықты жалған, өтірікті рас етіп көрсетіп кеткен. 
Сондықтан бүгінгі жазбақ ниетімізді тек деректерді 
саралау ретінде ғана қабылдау керек деп 
түсінгендеріңіз абзал. Соңғы сөз арнайы зерттеу 
жүргізген тарихшы ғалымдарда болмақ.

Алғашқы ресми қаріп – Ахаң (Ахмет Байтұрсынұлы) 
дайындаған, қазақ тіліне лайықталған араб жазу 
жүйесі. Халық арасында бұл «төте жазу» деп 
аталып кеткен. («төте» – оңай, ең тиімді деген 
мағынада). Ахаң 1910 жылы зерттеуін (қазақ 
тіліне ыңғайластыру) бастап, төте жазуды 1912 
жылы қолданысқа енгізген екен. Бұл не үшін керек 
болды? Зерттеушілер келесі уәждерін айтады: 
«Біріншіден, бір дыбысты жазу үшін бірнеше әріп 
пайдаланылатын; екіншіден, сөзді жазғанда оның 
тек дауыссыз дыбыстары ғана таңбаланатын да, 
дауыстылары жазылмаған сөздің мағынасын түсіну 
қиындық тудыратын; үшіншіден, араб әліпбиінде 
дауысты дыбыстарды белгілейтін таңбалар саны 
үшеу ғана болғандықтан, бұл таңбалар тоғыз 
дауыстысы бар қазақ тілі үшін жеткіліксіз болды; 
төртіншіден, «мұсылманша сауат ашу» әдісінде 
әріптердің таза араб тіліндегі дыбысталуы мен 
айтылуын жаттатумен ұзақ уақыт кететін…» («Ана 
тілі» газеті, 2012 жыл).
1924 жылы Орынборда өткен съезде қаріп тағдыры 

тағы да қаралды. Бір шешімге екі түрлі көзқарас 
болатын. Ахмет Байтұрсынұлы араб әліпбиінде 
қалу керек десе, Нәзір Төреқұлов латын емлесіне 

көшу керек деп ұстанымын білдірді. Әрине, түрлі 
уәж айтылды. Мысалы, Ахаң «латынға көшу 
арқылы Еуропаның деңгейіне жетеміз деп ойласақ, 
онда неге орыстардың өздері сол латынға көшпейді 
екен?» деген мағынада пікір білдіреді. Ал Нәзір 
Төреқұлов: «Біз қазаққа латын әрпін күшпен 
алдырғалы отырғанымыз жоқ. Латын әрпі үйрену, 
жазуға тым пайдалы, жеңіл. Түрік (араб) әрпінің 
біреуі төрт түрлі, латындікі бір ғана түрлі», – 
дейді. Ал Смағұл Сәдуақасов: «Жұрт түсінбейді. 
Молдалар қарсы болады. Латын әрпін алудың саяси 
жағынан қорқынышы бар. Алғандардың да жұмысы 
жүрмей жатыр», – деп қорқынышын ортаға салады. 
Міржақып Дулатұлы болса «Айқаптағы» бір 
мақаласында: «Жазуды тәртіпке салу деген оңай 
емес. Оқушылар сынасын дегенде әркім басына 
келгенін жазатұғын болса, еш уақытта ойды бір 
жерге қорытып болмайды, орынды, орынсыз сын 
айта беру мақсат емес», – дейді.
Талас-тартыспен өткен уақыт 4 жылға созылды. 

1928 жылдың желтоқсан айында биліктің бір 
жиынында «латынға көшу керек» деп қаулы 
қабылданып, қол қойылды.
Уақыт өте берді. Репрессия, қолдан жасалған 

аштық… Сөйтіп жүргенде 1937 жылы қазақ 
халқының жазуын өзгерту туралы тағы да мәселе 
көтерілді. Бұл жолы орыс жазуына, яғни кириллица 
қарпіне ауысу жөнінде қаралды. Қарсы келер 
ешкім табылмады (себебі және белгілі). Аз-маз 
талқылаудан кейін, 1940 жылдың қараша айында, 
«Қазақ әліпбиін өзгерту» туралы қаулы шықты. 
Енді бәрі жаппай кириллицамен оқытыла бастады. 
Бұл бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келеді.
Сөз арасында тоқтала кетейік, Ресейде төңкерістен 

кейін әліпбиді латынға көшіру ұсынысы жасалды. 
Арнайы бағдарлама да қабылданып қойған. Сол 
кездегі билік басында отырған Луначарский есімді 
шенеунік Лениннің қолдауымен жұмысқа кірісіп 

кеткен екен. Тек Сталиннің қолы билікке жеткенде 
ғана «тоқтату керек» деп бұйрық береді.
Осы ретте әліпбидің ауысуы туралы мына екі 

пікір біз үшін аса қызықты. Біріншісінде жазушы 
Т.Әсемқұлов «Егемен Қазақстан» газетінде 
жарыққа шыққан «Әріп тағдыры» мақаласында 
ойын былайша жеткізген: «…Әліпбидің ауысуының 
қасіреті – бұрынғы мұраның ұмытылып отыруында. 
Әліпби ауысады, сол әліпбиде жазылған текстер 
жойылады. Мысалға, қазір қарапайым халық көне 
түрік немесе сары ұйғыр жазуындағы жәдігерлерді 
оқи алмайды. Бұл текстер енді ғалымдардың ғана 
еншісінде. Біздің байырғы, көне түрік тіліндегі 
жазба мұрамыз – батыстың, орыстың ғалымдарының 
«меншігі». Солар оқиды, солар талдайды, солар 
пікір айтып, үкім кеседі». Екінші пікірді журналист 
Б.Қайратұлының «Қазақия қалай отарланды?» 
еңбегінен оқимыз: «Бар-жоғы он шақты жылдың 
ішінде Одақ құрамында түркі-қыпшақ тектес һәм 
мұсылман халықтарының емлесін дүркін-дүркін 
өзгерту арқылы бірін-бірі жазбаша түсіне алмайтын 
жағдайға жеткізді».
Сөз соңында кирилл қарпі туралы бірер сөз. 863 жыл 

(ІХ ғасыр). Кирилл мен Мефодий есімді ағайындар 
жаңа әліпбиді ойлап тапты (әрине, тек екеуі ғана 
«басын қатырды» деуге сену қиын. Дегенмен 
тарих солардың ғана есімдерін қалдырыпты). 
Аталмыш еңбек шіркеу үшін жасалған еді. Басты 
мақсат – грекше жазылған Інжілді славяндықтарға 
түсінікті ету. Католик шіркеуі қаншалықты 
қарсыласқанымен, көнбеске амалы қалмады. 
Іс соңында бұл тәжірибе жаңа емленің дүниеге 
келуімен аяқталды ■

Рүстем ШЫХЫМҰРАНҰЛЫ

«Енді қайттім?! Бала-шағамды қалай 
асыраймын?!» дейді.
Келіншегінің асын берген күні күйеуі мас 

болып жүрді. Балалары әкесіне қарайды. 
Әкесі қайда қарайтынын білмейді. 
Қабырғамыз қайысты. Әйелі еркек, 
еркегі әйел болып кеткен заманға кез 
болдық. Ұлдарымыздың үні жіңішкеріп, 
қыздарымыздың даусы жуандап барады.
Арғымақтың баласы
Аз оттар да, көп жусар,
Талаудан тартқан дәні бар.
Азамат ердің баласы
Аз ұйықтар да, көп жортар,
Дұшпанға кеткен ары мен
Барымтаға түскен малы бар, – дейтін 

Махамбеттің қарасы көзден ұшқалы 
қашан?!
Елінің азаттығы үшін арқа еті арша, 

борбай еті борша болып, жау қолынан 
өлім құшқанда: «Мен сендерден найза 
бойы биік тұрмын!» – дейтін хан Кене де 
жоқ. Ерден намыс кеткелі, елден береке 
де кеткен. Еркектер жиылып алып өсек 
айтады. Абайша айтқанда, «бойы бұлғаң, 
сөзі жылмаң». Елдің сөзін айтатын еркек 
қалмай барады! Екінің бірі жағымпаз, 
егіздің сыңары жалтақ. Ерден абырой 
кетіп, езге бақ қонды. Есердің екі езуі екі 
құлағында...
Көз алдыма ертедегі Спарта әйелдері 

елестейді. Олар ұлдары жау қолынан қаза 
тауып, еліне табыт болып оралғанда: «Мен 

ұл туған екем!» – деп масаттанған.
Қазақ әйелі қай ұлын көріп мағмұрланады? 

Миллиондап ұрлап байшыкеш, мырза атанған немесе 
бір қой үптеп түрмеде отырған баласын көріп масаттана 
ма?! Ұлттың киесі әйел болса, иесі – еркек. Бүгіннен 
бастап Есенғали Раушановтың «Еркек» атты өлеңін 
мектеп бағдарламасына кіргізуіміз керек! Ертең кеш 
болады...

Тасырқағанда тас жауған,
Тау болды ұйықтар айлағым.
Қасқырдан анау, қас жаудан
Тартып ап апан жайладым.

Жетіп бір құлан қайырып,
Желкеден алдым жеміт деп.
Тағыдан олжа айырып,
Тарпаңды міндім көлік деп.

Батырша күліп түрегеп,
Отырдым жылап ақынша.
Жанымды тостым «міне» деп,
Жолбарыс-тағдыр атылса.

Суықта суыр асым боп,
Сусыным бастым мұзбенен.
Жатыры мұның асыл деп,
Жандастым қабылан қызбенен.

Қасқайып өстім шыңымда,
Қара да беріш қайың боп.
Ендігі қалған ғұмырда
Езілетұғын жайым жоқ.

Ақыры барып жатам бір,
Сен айтпа маған тамұқты.
Тапқан екенсің, а, тағдыр,
Талқыңа көнер ғаріпті!

Кетеді шаһид сорласа, 
Несі бар қорқар заты ұлдың.
Ып-ыстық жасы болмаса,
Ана бір қабылан қатынның... ■

Таяуда қырыққа жетер-
жетпей бір келіншек 
қайтыс болды. Соңында 
бес-алты баласы қалды. 
Сүткенжесі тіпті жас. Алты 
жастағы ұл. Тоқсаныншы 
жылдары ел ауылдан 
қалаға шұбырғанда, бала-
шағасымен Майқұдыққа 
көшіп келген. Жиырма 
жастағы кезі екен. Базарда 
тұрып бір үйді асыраған. 
Күйеуі жұмыссыз. ЕРКЕК

СЕРІК АҚСҰҢҚАРҰЛЫ

ƏЛІПБИ АУЫСТЫРУДЫҢ ƏДІСІ
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Рух патшалығы



Мінбер

Ќылмыс

Ўлттыќ банк

Билік

Танымал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың 
айтуынша, Қазақстандағы антикоррупциялық 
қызмет тиімсіздігін көрсеткен. «Өйткені ол – 
жемқорларды таңдап ұстайды», – дейді сарапшы. 
Бұл туралы informburo.kz порталы хабарлады.

«Бұрын жемқорлық элементінің өзі 
мемлекеттік қызметке кірудің билеті 
болатын: егер сен ережеге сай ойнасаң, сені 
ешкім ұстатып жібермейді. Бұл жүйе жақсы 
жұмыс істейді. Алайда қазір жемқорлардың 
біразын жеп отырған нанынан айырды. Бұл 
саладағы сенімділік жоғалып барады», – дейді 
саясаттанушы Д.Сәтбаев.
Оның айтуынша, жемқорлардың тынысы 

тарылса да, біздің елде ірі парақорлар әлі де 
еркін әрекет етіп жүр. Парамен ұсталатын 
шенеуніктердің көпшілігі – төменгі немесе 
орта деңгейдегі мемқызметкерлер.
«Дәл мұндай баппен Үкіметтегілердің 

тең жартысын, әкімдердің біразын қамап 
тастауға болады. Біздің елде жүріп жатқан 
жемқорлықпен күрес жұмыстары оңтайлы 
инвестициялық климат қалыптастырады деп 
айта алмаймын. Өйткені бұл күрес таңдаулы 
адамдармен ғана жүргізіліп келеді», – дейді 
сарапшы.
Сәтбаевтың айтуынша, жемқорлықпен 

күресуде Сингапурдың көшбасшысы болған 
Ли Куан Юдің әдісін қолдану керек.
«Ең алдымен өзіңіздің үш досыңызды түрмеге 

жабыңыз. Не үшін жабу керек екенін сіз жақсы 
білесіз, олар да өздерінің неліктен қамалғанын 
біледі», – дейді Ли Куан Ю жемқорлықпен 
күресу жайында ■

2016 жылдың қорытындысы бойынша, жалған 
ақша жасауға қатысты 102 қылмыстық істің 
тергеуі аяқталып, жалпы сомасы 2,2 млн теңге 
болатын жалған ақша тәркіленді. Бұл туралы 
ҚР ҚМ Экономикалық тергеу қызметі өткізген 
брифингте айтылды.

«Биыл жалған ақша жасау бойынша 
анықталған 102 қылмыстық істің нәтижесінде 
жалпы сомасы 2,2 млн теңгені құрайтын 
жалған ақша алынды. Мысалы, осы жылы 
29 маусымда Алматы қаласы бойынша МКД 
қызметкерлері 3 азаматты ұстады. Олардың 
көлігінен жалған белгілері бар 2000 теңгелік 
46 дана купюра табылды. Дәл сол күні 

олардың бірінің үйін тінту кезінде  жалған 
ақша белгісі бар 359 банкнот, 2000 теңге ақша 
белгісі бар қағаз парақтар мен жалған ақшаны 
дайындауға қолданылатын компьютер 
табылды», – дейді ҚР ҚМ МКД ресми өкілі 
Мұрат Жұманбай.
Сондай-ақ 13 маусымда Алматы облысы 

бойынша МКД қызметкерлері Д. есімді 
азаматты 100 АҚШ доллары номиналындағы  
жалған 15 купюраны 100 000 теңгеге 
айырбастап жатқан жерінен ұстаған. 
Мемлекеттік орган қызметкерлері халыққа 
ақша алу кезінде абай болып, оның шын ақша 
екеніне көз жеткізу керегін ескертеді ■

ҚР Ұлттық Банкі 4 қарашада «Дала қазынасы» 
монеталар сериясынан номиналы 500 теңгелік, «proof» 
сапалы «Күлтегін» күміс ескерткіш монеталарын 
айналысқа шығарды. Монеталар 925 сынамды күмістен 
жасалған, массасы – 31,1 г, 30х45 мм тіктөртбұрыш, 
дайындау сапасы – «proof», таралымы – 5 мың дана. 
Монеталар оның реверсіндегі бейнені химиялық бояу 
(оксидтеу) технологиясы арқылы дайындалды.

500 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстанның 
бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің 
барлық түрі бойынша, сондай-ақ банк шоттарына 
және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, 
Қазақстанның барлық банкінде шектеусіз 

ұсақталады және айырбасталады.
Ескерткіш монеталарды «ҚР Ұлттық Банкінің 

Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорны дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2003 жылғы 25 қыркүйектегі 
№1193 Жарлығымен бекітілген Қазақстан теңгесі 
– ұлттық валюта банкноттары мен монеталары 
дизайнының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.
«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар 

коллекциялық құны бойынша сатуға арналған. 
Олар кәдесый орауымен шығарылады және 
Ұлттық Банктің мемлекеттік, орыс және ағылшын 
тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен 
жабдықталған. Монеталарды ҚР Ұлттық Банкінің 
барлық филиалында, сондай-ақ ҚР ҰБ-ның 
nationalbank.kz сайтындағы интернет-дүкен 
арқылы да сатып алуға болады ■

Астанадағы Қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық әскери соты 
мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деп айыпталған 
Тоқтар Төлешовті 21 жылға бас бостандығынан айырды. 
Оның аса ауыр қылмыс жасағаны тергеу барысында 
дәлелденген.

Сот шымкенттік олигархты қылмыстық топ құрып, 
оны басқарғаны, адамдарға зәбір көрсеткені, 
өзгенің мүлкін қасақана жойғаны, адам ұрлағаны, 

қарақшылықпен айналысқаны, кісі өлтіргені, билікті 
басып алуға үндегені, конституциялық құрылымды 
күшпен өзгертпек болғаны, экстремистік топ 
құрып, оны басқарғаны, трансұлттық қоғамдастық 
құрып, оны басқарғаны, қылмыстық топты 
қаржыландырғаны, қаржыландыру жолдарын 
жасағаны, қару-жарақты заңсыз сақтағаны және 
тасымалдағаны, есірткі заттарын сақтағаны және 
тасымалдағаны үшін айыпты деп тауып отыр ■

СƏТБАЕВТЫҢ СƏТТІ СӨЗІ

«АҚШАСЫ» КӨП АЛАЯҚ

КƏДЕСЫЙҒА – «500 ТЕҢГЕ»

ТӨЛЕШОВ ТҮРМЕДЕ
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Талқыдағы тақырып



ЖАРЫССҐЗ

Зор қоғамның не беделді Кеңестің,
Төрағасы емеспін.
Олай-былай барған кезде, әрине,
Мәшинемен алып жүрмес мені 
ешкім.

Жазу, сызу – маған қонған бақ, 
талап,
Дерсіз, бәлкім: «ал не жаздың, 
мақтан-ақ».
Әттең, әкем «халық жауы» 
болмапты,
Жазар едім бір поэма... ақтап ап...

Қозы бақтым. Үйрек бақтым. Қаз 
бақтым,
Ғашық болдым, тарттым сонда 
аздап мұң.
Диссиденттік маған қайдан 
бұйырсын,
Үкіметке қарсы өлең жазбаппын.

Жаза қояр дерек таппай мүлде мен
Қиналамын. Жиналыста үндемен.
Алматыдан кетіп қалғам ертерек,
Желтоқсанда танысқам жоқ 
түрмемен.

Брежнев, асылзадам, құрметтім,
Сізді... және Қонаевты үлгі еттім.
Өкілімін ду қол соққан дүрмектің,
Мен күріштің қасындағы 
күрмекпін.

Жиналыста көбеңсиді көңілім,
Маған назар аудармайды көп інім.
...Жарыссөзде айта салар ерлігі
Емге де жоқ, айхай – менің өмірім.

КҐКТЕМ. ЌЎСТАР

Бұл қыста да озық жұртқа 
теңелмей,
Мемлекет абыройын төксек те,
Күн жылынды.
Сенбеймін бе, сенем бе, ей?
Табан тиді көк шөпке.

Жердің үсті, обалы не, құлпырды,
Жылытайын тоңып қалған 
күлкімді.
...«Кешіріңіз, біз осында тудық» 
деп
Келіп жатыр кеткен құстар 
былтырғы.

Рұқсат та сұрамай,
Қонып жатыр, бұ қалай?
Тағы қашып кетер ме екен бұл 
құстар
Желтоқсанда алағай да бұлағай?

Тағы да сол ақ қар, көк мұз 
тайғақта,
Бұларсыз-ақ мінеміз бе қайратқа?
...Көктем жайлы өлең жазу қызық-
ақ,
Шіркін, біздің аймақта.

Қонды құстар... жеккөрдік пе оны 
біз?
Ұя бұзып кірленген жоқ қолымыз.
Сендер емес келгендердің алды-
арты,
Үйренгенбіз.
...Құстар, уа, қоныңыз!

ТАЅ

Жұлдыздарын жинап болды Ай 
мақтап,
Жапырағын сілкіп қойды жайлап 
бақ.
Мең-зең болып кірпік ашты Ақтөбе,
Ілгері озған бір сағатты ғайбаттап.

Бұл Ақтөбе мазасы жоқ кент еді,
Демалмайды, тіпті, жел мен 
желкемі.

Демалып-ақ жатыр жалғыз 
амалсыз
Анау үйдің жұмыста жоқ еркегі.

Жатпағанда... қайда бармақ, не 
істемек?..
Әйел байғұс бұрқылдайды кешке 
кеп.
Ұясынан Күн шығып тұр ұялып,
Еш пендеге көрсете алмай еш 
көмек.

Жасырғысы кеп тұр көзін 
бұлтпенен,
Күн шыққанда, шаттанбайды жұрт 
деген.
Жаңбыр тілеп жаутаңдайды 
аспанға
Көңіл-әйнек кірін ешкім сүртпеген.

Бүгін жаңбыр жаумайды ғой, 
белгілі,
Елдің майдай ерімейді терлігі.
Тек тарихқа жаңа беттер қосады
Базардағы әйелдердің ерлігі.

Айтылмайды түйіні бар сөз әлі,
Тек көліктер бір-бірінен озады.
Тез қартайған жеңгелердің өңіндей
Ақтөбенің асфальттары тозады.

Бола қоймас төтен хабар, тосын 
жай,
Бір күн өтер еш жаңалық қосылмай.
«Өзің біл, – деп, – тұрмасаң да, 
тұрсаң да»,
Ақтөбеге таң келіп тұр осындай.

АЛМАТЫ – АЌТҐБЕ

Курстастарға
Сол кеткеннен, әйтеуір, шешпедім 
бел,
Көп сортақты біледі кешкенімді ел.
Біледі кейде жел боп ескенімді ел,
Енді сәл дес беріңдер.
...Алматыны... сол жылы... бұл 
менен де...
Алып қалып едіңдер... не 
істедіңдер?..
Күндіз кімдер жүреді біздей 
қалқып,
Біздей балқып жүреді кешке 

Ертай Ашықбаев 1956 жылы 24 сәуірде Ақтөбе облысының Темір ауданына қарасты Бабатай ауылында дүниеге келген. Орта 
мектепті бітірген соң Темір аудандық «Жұмысшы туы – Рабочее знамя», Торғай облыстық «Торғай таңы» газеттерінде қызмет 
істеген. Венгрияда Кеңес Армиясы қатарында екі жыл әскери борышын өтеген. 1983 жылы қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің журналистика факультетін бітіргеннен бері облыстық «Ақтөбе» газетінде қызмет істеп келеді, қазір бас 
редактордың орынбасары. Сегіз жыр жинағының авторы.

Қазақстан Жазушылар одағының Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы және Қазақстан Журналистер одағының Төлеубай 
Ыдырысов атындағы сыйлықтарының лауреаты. Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының құрметті профессоры. ҚР 
Мәдениет және ақпарат министрлігінің «Мәдениет қайраткері» белгісінің, «Шапағат», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» медальдарының иегері. Үш дүркін халықаралық «Дарабоз» бәйгесінің, бірнеше 
мәрте республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері.

Назарларыңызға ақынның өлеңдер топтамасын ұсынамыз.

akshamy@mail.ru10
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ЕРТАЙ АШЫҚБАЕВ:
«АЛМАТЫНЫҢ ТƏТТІ ЕДІ... КҮЗІ... МҰҢЫ...»

Поэзия – қанның
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кімдер?
...Маң-маң басқан әнеу бір 
кербездердің
Көкейлерін неліктен теспедіңдер?
...Альбомда қандай сурет 
сақталыпты,
Түседі оңашада еске кімдер?

Мына жақта жүрегім жүз ұлыды,
Алматының тәтті еді... Күзі... 
Мұңы...
Көп еді аңқау аға, қызық іні,
Әрине, көркем еді... Қызы... Гүлі...
Алматының сол сәнін тартып алған
Өмір деген – ақылсыз бұзық ұры.
Солай ма, құрметті М.Талдыбаев,
Солай ма, қадірлі М.Ізімұлы?!

Ашылмайды, әйтеуір, күн қабағы,
Бұлақ бастан осылай бұлғанады,
Осылайша дүлдүл күн ұрланады.
Біз көрмеген біреулер тепсінеді,
Біз көрмеген біреулер бұлданады.
...Біздер кезген бақтарға кім 
барады?
Алматының мөп-мөлдір 
жылғалары
Жүрген жоқ па шілдеде құрғағалы?
Құм астында көміліп жатыр ма 
екен
Біздің шашпа қыздардың 
сырғалары?
...Сол кеткенде... сол жылы... бұл 
менен де...
Алып қалып едіңдер бұл қаланы...

Мұңайғаным болмаса күзде кей 
күн,
Мен сендерді аса көп іздемеймін.
Бір бөрікке сыймайтын бір басымда
Кесірлігі бар, сірә, жүз кедейдің,
...Ақтөбенің шаттығын үзбегей 
күн.
Мынау Күләй ханымның 
мойнындағы
Жоғалмайтын ақ моншақ 
тізбедеймін.
...Сондағы... алып қалған 
Алматыңыз...
Қайырлы бола берсін Сізге деймін.

БІР ƏЅГІМЕ

Ұсынылған жоқ бізге де төр бірден,
Көп тірлікке өзімді-өзім көндіргем.
Ойыл – мынау,
Қиыл – анау,
Содан соң...
Алматыны көргім келді,
Көрдім мен.

Ерте солып біздің жақта бүлдірген,
Бөлісуге жарамады құрбыммен.
Бақша шағын,
Көше шолақ,
Әрине,
Алматыда жүргім келді,
Жүрдім мен.

Қызыл-жасыл гүлге толып кетті 
іргем,
Көп таныстым ылғи жаңа тек-
түрмен.
Күндер болды көкірекке леп кірген,
Түндер болды аздап азап шектірген,
Шуақ – анау,
Көз жасымды кептірген.
Мен –
Ақтөбе өлкесінің өзені,
Алматыдан кеткім келді,
Кеттім мен.

Алматыңыз сол еді,
Енді, міне, ертіп келіп көнені,
Аспан неге мазалайды,
О, мені?
Бұлттар неге ұсақ тамшы төгеді,
Жұлдыз неге бірте-бірте сөнеді?
Бір сынық мұң түрткілейді,
Төнеді,
Мен білмеймін,
Не сұрайды ол менен?
...Ай, жөн еді Алматыны көрмеген,
Алматыға бармағаным жөн еді.

БҐЛМЕЛЕСТЕР

Есік ашық шыққанға, кіргенге де,
Бес азамат тұрамыз бір бөлмеде.
Қиялымыз сияқты бесеуіміздің
Бес құрлықты айналып жүрген 
кеме...

Студент кезгі өлеңнен

Бір, екі, үш, төрт... және мен... О, 
бөлмелес!
Өткен дәурен – өздерің ғой, өңге 
емес.
...Поезд жүрді. Іш өртенді. Сөнді 
елес.
Қалды Алматы төсек қабын 
тартқылап,
Бөлме қалды енді біздер төрлемес.
Мұңайды ма көрікті таң, көрме-
кеш,
Біздің көңіл енді неге шөлдемес?!
Еш жан енді дәурен кешіп біз 
болып,
Алматыны ешкім біз боп өңдемес,
Аяқталды заңды сапар, зор кеңес,
...Сол біз едік, өңге емес. О, 
бөлмелес!

...Бізді басқа таң оятты... Күн 
батты...
Одан соң да... О, зырлапты, 
зырлапты...
Беу, қайда жүр күндеріміз 
қымбатты?!
...Бір, екі, үш, төрт... және мен... О, 
біздерді
Мынау өмір әркімдерге ұрлатты.
...Көптен бері кешпедік қой гүл-
бақты,
Неге біздің тірлігіміз тым нақты,
Анау қыздар қолын неге 
бұлғапты?..
Бөлмемізге кірейікші... баяғы...
Іздейікші сол баяғы... жұмбақты...

Бір, екі, үш, төрт... және мен... О, 
бұл бізбіз,
Қарсы алмай тұр неге сол бір 
құндыз қыз?..
Титықтапты түнгі сейіл, күндізгі 
із,
Ояныңдар, басқа емеспіз, бұл бізбіз!

Орал, Көктем! Құшағыңа кіргіз, 
Күз!
Үндемейсіз. Оу, кешегі жырмыз 
біз.
...Ай, біз, сірә, қайта ашылмас 
есікпіз,
Ай, біз енді жана алмайтын 
Жұлдызбыз.
Біз құрлыққа шыға алмайтын 
Кемеміз,
Бір, екі, үш, төрт... және... шексіз 
Мұңбыз біз.

ЕСКІ ЕЛЕС

Мен деген 
Үнсіз ғаламмын,
Қоштасқам дүрмектеріммен.
О, не деп тұрсыз маған, Мұң,
Не істеуге міндетті едім мен?

Тоқтадым ескі өлеңіме,
Білмеймін,
Қанша аялдаймын?!
Сүймеймін ештеңені де,
Әрнені аңсай алмаймын.

Мен деген
Көктем емеспін,
Сөйлейтін асқақ үнменен.
Мен 
Зулап өткен елеспін,
Елеспін басқа мүлде мен,
Жүрмеймін күліп құрбыммен.

Мен
Егде құрметті елеспін.
Күюді ұмыттым мүлдем,
Сүюге міндетті емеспін.
Жоғалды сәруар елес,
Күз келді.
Келеді мұз-қар,
Ол – менің шаруам емес,
О, менде нелеріңіз бар?..

сияға айналуы
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Жансарай

1
Ґз-ґзін аяу
Кедей болатын адамдар өздеріне үнемі 
аяушылықпен қарайды. «Менің пешенеме 
бай болу жазылмаған, тағдыр тым қатал» 

деумен өз-өздерін алдап жүреді. Әрине, жеке тұлға 
ретінде қалыптасып, өз іс-әрекетіңізге рухани-
адамгершілік тұрғысынан баға беріп, көп күш 
жұмсағанша, өзіңізді аяу – тамаша әдіс. Әсіресе 
кедей болуға ұмтылсаңыз.

2
Сараѕдыќ
«Жеңілдігі» бар ғана тауарды іздеу, 
«жаппай сатылымдардан» қалт қалмау, 
баласының сапалы білім алуынан ақша аяу, 

жеке фирмасының қызметкерлеріне неғұрлым 
аз ақшаға көбірек жұмыс істету – кедейлік 
жолындағы екінші әдет.
Ал бай болатын адам әр заттың тиесілі құнын 
төлейді және көмекшілерінің еңбегін де жоғары 
бағалайды.

3
Ўнатпайтын іспен шўєылдану
Мамандықты дұрыс таңдай білген адам 
өз ісінің шебері бола алады. Әрине, 
тапжылмай еңбектенсе. Ал өзіңізге 

ұнамайтын жұмыспен айналысып жүрсеңіз ше? 
Онда еңбек жолыңызда кедергілер кездесе бермек, 
себебі сіз үшін жұмыс – жай күнелту, ақша табу. 
Егер жұмысыңыздан рухани күш ала алмасаңыз, 
онда кедейліктің тағы бір әдеті бойыңызда бар деп 
біліңіз.

4
Жўмыс жемісін тек аќшамен 
ґлшеу
Қолына ақша түссе ғана қабағы 
ашылып, бақыт құшағында жүретін 

адам – нағыз кедей. Табысты адам бақытын 
басқа құндылықтармен өлшейді. Кім қандай 
құндылықты таңдайды – әркімнің өз еркі.

5
.Аќшаны босќа шашу
Банкке несие алуға барсаңыз, күлімдеп 
тұрған банк қызметкерлері сізді қарызға 
батыру үшін барлық мүмкіндікті оп-оңай 

жасап бере алады. Бірақ табысты адам кәсібін 
кеңейту мен мақсатсыз шығын арасын ажырата 
алады.

6
Əп-сəтте пайда кґру
Әп-сәтте бірден молынан пайда көріп қалу – тек 
қана кедейлерге тән қасиет. Кедей болатын адам 
алпауыт компанияларға жұмысқа орналасқан 

кезде, бірнеше жылдан кейін қол жеткізетін 
мүмкіндіктерінен гөрі, бір айдан кейін алатын айлығы 
туралы көбірек ойланады.

7
.Шаєымдану
«Заман қиындап барады. Адамдар бұзылды. 
Қайда барсаң да – жемқорлық, танысың болмаса, 
жұмыс таба алмайсың» деген сөздер табысты 

болуды көздейтін адамның аузынан шықпайды. Ал, 
керісінше, сәтсіздікті серік еткен бейбақ бұл пікірмен 
бірден келіседі. Дей тұрғанмен, аталмыш әдетке дауа 
бар ма? Бар және ол – креативтілік.
Қоршаған ортаның келеңсіздіктерімен 
күресудің креативті, жаңа 
жолдарын іздестіруден 
жалықпаңыз. Кез 
келген жағдайды 
м ү м к і н д і г і н ш е 
жеңіп шығуға 
тырысыңыз.

8
Ґзін басќалармен салыстыру
Серік өзін басқалардан мықтымын деп ойлайды, 
себебі ол – мектепті алтын белгіге бітіріп шыққан 
жалғыз түлек. Берік өзін басқалардан кем 

санайды, себебі ол жазғы демалыста жұмысқа орналаса 
алмады. Ал Айжан құрбысын көре алмайды, себебі 
оның құрбысын ұнататын жігіттер көбейіп барады. 
Осылардың барлығы – кедей болатын адамдардың 
сегізінші әдеті. Рухани жан әлеміңізге сыртқы ортаның 
билік құрғанынан абай болыңыз!

9 
Байлыќты аќшамен теѕестіру
Шынайы бай адамдар бақыт пен ақшаның 
арасына теңдік қоймайды. Нағыз байлық – 
шотындағы миллиондар мен миллиардтар емес. 

Бай адам үшін нағыз байлық – оның өмірлік ұстанымы, 
жаңа кәсіп көздерін ашу, жаңа жобалар арқылы 
мүмкіндігін тағы бір сынға салып, сол сыннан сүрінбей 
өту ■

арвин мұражайының сирек 
кітаптар қорында Александр фон 

Гумбольдттың 30 томдық XVIII-
XIX ғасырдағы Жаңа Дүние 
табиғаты жайлы кітабының 
4 томы сақтаулы тұр. Бұл 
өзі энциклопедия адам 
болатын. Білмейтіні жоқ. 
Ол метеорологиядан 
ботаникаға дейінгі барлық 
ғылым саласында өзін 
еркін сезіне білген. Ол 

білімге деген құштарлығы 
мен елгезектік қасиетімен көпшілік есінде қалды.
Бір күні ол париждік таныс дәрігерінен есінен адасқан адаммен түскі асқа 
шақыруын сұрайды. Үйіне қонақтар жиналған кезде, дәрігер Гумбольдтты 
арнайы алдыртады. Гумбольдт үстел үстінде отырғандар арасынан 
ақылынан алжасқан екі адамды көреді. Қара киімдегі біріншісі үнсіз, 
қабағы қатулы отырыпты. Ал екіншісі, керісінше, дарақы, қылжақбас 
екен. Өзі ұқыпсыз киініп алыпты. Кеш соңында Гумбольдт дәрігерге 
өзінің ессізбен сөйлесіп керемет әсер алғанын айтып, әлгі қылжақбасты 
нұсқайды. Сол кезде таңғалған дәрігер: «Мұныңыз не?! Есінен адасқан – 
әлгі қара киімді адам. Ал сізбен әңгіме-дүкен құрып отырған – Оноре де 
Бальзак», – деген екен ■

Әдет – адамның күнбе-
күнгі тіршілік қажетіне 
байланысты қалыптасқан 
тұрақты мінез, іс-қимыл 
ерекшелігі. Әдеттің ұнамды, 
ұнамсыз түрлері болады. 
Әдеттеріңіз қандай, 
саралап көріңіз. Себебі әдет 
кедейлікке де ұрындырып 
жатады. Солардың 
бірнешеуіне тоқтала кетейік.

КЕДЕЙЛІККЕ СОҚТЫРАТЫН ТОҒЫЗ ƏДЕТ


