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ҚАЙДА КЕТІП 
БАРАМЫЗ?

Сонау соғыс жылда-
рында өзінің соғысу такти-
касымен ерекшеленіп, көзге 
түскен  Бауыржан Момышұлы  
207-і рет ұрысқа кіріп, 5 рет 
өлімнің құрсауында қалып, 2 
рет өлімші болып жараланған. 
Бірнеше рет жау қоршауынан 
жауынгерлерін аман-есен алып 
шығады. 27 рет қол бастап, 
ұрысқа кіріп, соғыс тарихын-
да болмаған тактикалық əдіс 
көрсеткен. Отбасында алған 
тəрбиесі, ең бастысы тəртіпке 
мойынсұнуы, сонымен қатар 
Қиыр шығыстың табиғатына 
көне білу, қысының ызғырық 

Ќайнайды ќаныѕ

желіне, жазының ыстығына 
шыдау, бұлардың барлығы Бау-
ыржан Момышұлы үшін үлкен 
өмір мектебі болғаны анық. 
Бауыржан атамыз бұл өлкенің 
табиғатының ерекшелігіне 
«Жауын жаздың сілекейі», «Жа-
уыннан қорыққан жауға жем 
болады» деп өзін-өзі қайрай 
жүріп, шыдаған, шираған. 
Қыстың алпыс градус аязына 
шыдап жүру, əркімнің  қолынан 
келмес, сірə. 

 Ол соғыста қаншама 
қиындықты көрді. Соның 
бəріне төзді, шыдады. Əзілхан 
Нұршайықовтың роман-диа-

Жадыра МЫРЗАБАЙ,

Жамбыл облысы Т.Рыс-
құлов ауданындағы М.Горький 
атындағы орта мектептің 10-сы-
нып оқушысы.
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логы – «Ақиқат пен аңыз» атты кітабы 
осының дəлелі. Жалпы, батыр атамыздың 
қаталдығының өзі көп адамға үлкен тəрбие. 

 «Біз қазақ деген мал баққан елміз, 
бірақ, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, 
ешбір дұшпан басынбаған, басымыздан сөз 
асырмаған елміз» - дейді Қазыбек би. Десе 
де, ешкімге соқтықпай жатқан халқымыз 
тағдырдың небір сынын бастан кешірді. 
«Тамырсыз ағаш, тарихсыз ел болмайды» 
демекші, Тұмар ханымнан Кенесары ханның 
дəуіріне дейін, Мұстафа, Əлиханнан кешегі 
Қайрат пен Лəззат зəбір көрген заманға дейін 
даламыз қаншама рет қанға бөкті. Еліміз 
«Елім-ай» деп қайғыдан қан жұтты, зар жы-
лады. 

 Отан деген əр адамға ыстық. 
Махаббаттың ең ұлысы ғой, шіркін! Отыз 
жыл бұрынғы Желтоқсан оқиғасы – Қайрат, 
Лəззат, Сəбира сынды өжет ұл-қыздар 
бастаған жастардың елге, жерге деген іңкəр 
сезімінің көрінісі еді. 1986 жылғы желтоқсан 
оқиғасы Тəуелсіздік қадамы болды. Өр рух-
ты қазақ жастарының ерлігінің арқасында 
тоталитарлық жүйе босаңсыды. 1991 жылы 
Қазақстан Тəуелсіздік Туын тікті. Міне, 
бүгінде біз Тəуелсіз елміз. 

 Тəуелсіздік оңай келген жоқ. 
Сондықтан, біз оны көзіміздің қарашығындай 
сақтауымыз керек. Бірақ, бір өкініштісі 
бүгінгі жастар арасында Тəуелсіз қазақ деген 
атқа кір келтіретіндер бар. 

 «Елді құрту үшін, дінін ал, тілін ал» 
деген сөз бар. Елдің мықты, Тəуелсіз ел болуы 
үшін, жастардың тигізер септігі мол. Бүгінде 

«ел жастарының 50 пайызы Кореяға еліктейді» 
деп ауыз толтырып, мақтанышпен айтатын-
дар бар. Бұл мақтаныш емес. Қыздардың 
еліктеушілігін жөнге сала алмай жүргенде, 
өнерде жүрген жігіттеріміз шықты. Олардың 
бейнебаяндары жаға ұстатады. Сырға тағып, 
көз бояп, қазақ жігітіне жат қылық жасайтын-
ды шығарды. 

 Айтқан əндерінде мəн болса мейлі 
дер едік. Мағынасыз айтылған өлең... Кезінде 
жезтаңдай, қадірлі əншілеріміз шыққан 
сахнаның қадірін кетіріп жүр. Осыдан кейін 
«Корея елінің жастары біздің қазақ жастары-
на еліктей ме екен?» деген сұрақ туындайды. 
Əрине, жоқ. Ендеше неге бізге қазағымыздың 
төл өнерін шетелдерге дəріптемеске?..   

 Иə, қазір елімізде батыр Бауыржан, 
қайсар Қайратымыз болса, мұндай жайттарға 
жол берілмес пе еді? «Жаман айтпай, жақсы 
жоқ» демекші, елімізге кенеттен қауіп төнсе, 
ел қорғайтын ерлер деп атқа қондырар 
азаматтарымыздың түрі «Ninety one» сияқты 
топтардың жігіттері болмақ па?! Кезінде Бау-
ыржан атамыздан шашын өсірген журналист 
сұхбат алмақ болып, алдына келгенде үйінен 
қуып шыққан екен. Ал қазір көгілдір экранда 
ондайлар өріп жүр. 

 Дерекке сүйенсек, бір ғана Алматы-
да 60-қа жуық қызтекелер клубы бар екен. 
Ел қорғаған батырларымыздың мұндайды 
көрмегені бір жағынан дұрыс та шығар. 
МС Сайлаубек сияқтылар тілді жоғалтса, 
«Ninety one»  сияқтылар дəстүр мен жігіттікті 
жоғалтса, қазақ деген атқа кір келгені емес 
пе?! Біз қайда кетіп барамыз?! Жауабын 
таппаған ой осы.
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«ӘН - ҚАЗАҚТЫҢ 
БОЙТҰМАРЫ»

Біздіѕ сўхбат 

- «Алашұлы» сахнада бой көрсеткелі 
қазақ өнерінде жаңаша серпіліс пайда бол-
ды. Халық əндеріңізбен жақсы таныс. Ал 
сол əндер қалай туындайды? 

- Аллаға шүкір, репертуарымызда 20-ға 
жуық əніміз бар.  Барлығы рухани, елге, жерге 

арналған əндер. Көбін өзіміздің тобымыздың 
жүрегі – Ұшқын  Жамалбек бауырымыз жаза-
ды. Ойласа  келе  бұрыңғы жыршылардың да, 
Махамбет бабамыздың, Ақтан Керейұлының 
да жырларын жаздық. Əр əннің өзінің мотиві, 
сарыны бар, соларға оранжировка жасаймыз, 

«Алашұлы» тобы:
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өңдейміз. Өңдеу барысында мəтін авторлары-
мен де ақылдасамыз. Сонымен қатар, əн жазды-
ратын кезде əннің шабар жерін бағамдаймыз. 

- Жалпы, құрылғандарыңызға қанша 
уақыт болды? 

- Ресми түрде құрылғанымызға 4 жыл 
болды. «А+» деген өзіміздің продюсерлік 
орталық бар. «Алашұлы» тобы - аталмыш 
орталықтың бір мүшесі. Продюсеріміз – 
Назгүл  Қарабалина.

- Бейнебаян түсіру науқанға айналып 
кеткен сыңайлы. Сіздер қалай ойлайсыз-
дар?

- Қазір əнші де,  бейнебаян да көп. Саны 
да бар, сапасы да жоқ емес. Əр өнерпазда  
өзіндік репертуар болады. Соның ішінде 
халық жүрегіне жақын əндеріне бейнебаян 
түсіреді. Олардың маңызы зор.  Біріншіден, 
экраннан өшпейді, орындаушының «Көзден 
кетпесе, көңілден де кетпесі» анық. Оның 
үстіне, бейнебаяндағы көркемдік кадрлар 
арқылы əннің де сөздерін есте сақтап қалады.   
Екіншіден, оны басқа да қырларынан тануға 
мүмкіндік бұл. Əншінің болашаққа деген жос-
пары бейнебаянда жатады. Онсыз болмайды.   
Себебі, бейнебаянмен бүкіл əлем жұмыс жа-
сап отыр. Шынтуайтына келгенде, ол – таза  
PR ғой. Əншіні танытатын да, дамытатын да 
сол. Біз  əндеріміз бен бейнебаяндарымыздың 
халыққа рухани тұрғыдан , тəрбиелік жағынан  
əсер ететін,  жақсы дүниелердің қатарынан 
болғанын қалаймыз.  

- «Мейірім» атты əнге түсірген  
бейнебаяндарыңыз көрермендерді бей-жай 
қалдырмады. Идея қалай пайда болды? 

- Бейнебаян  дегеніміз - болашаққа жа-
сап жатқан істеріміздің бір байрағы іспеттес. 
Біздегі басты мақсат : өскелең ұрпақты, жас 
ұл-қыздарымызды, кімді болса да жақсы 
жағына қарай тəрбиелеу. Үшеуміз де қазақ 
ұлтына қазақы дүние сыйлағымыз келеді. 
Мақсатымыз бір болғандықтан,  «Алаштың 

ұлы» деген атымызға лайық болу үшін еңбек 
етеміз.  Аталмыш бейнебаянымыздың ішінде  
4-5 сюжет бар. Бұл барлығымыздың ойымызда 
жүрген. Əрбіріміз пікірлерімізді ортаға салып, 
идеяны пісіріп алып жасадық. Бірнеше кадр 
арқылы біз елдің қазіргі болып жатқан про-
блемасын көрсетуге тырыстық. Əлеуметтік 
желідегі халықтың пікірлерін оқыдық. 
Көздеріне жас алған қаншама көрермен 
ризашылығын білдіріп жатыр. Қуаныштымыз.

- Бүгінде өнер бағаланбайды дегенді 
жиі есітіп жүрміз. Сіздер қалай ойлайсыз-
дар?

- Жалпы қай салада болмасын, маман 
өз саласын міндетті түрде белгілі бір өлшем 
деңгейіне көтеру керек. Əл-Фараби баба-
мыз айтады:  «Білімді тəрбиемен беру керек. 
Тəрбиесіз берілген  білім – адамзаттың  қас 
жауы».  Бұл бізге тікелей қатысты. Өнер адам-
дарын «халықтың алдында жүрген қаймағы» 
деп жатады. Сол атқа толығымен лайықты 
болып жүру – парыз.  Халыққа пайдалы 
дүние беруіміз керек. Өнерімізді, бар ынта-
жігерімізді, жүрегімізді қосып ұсынсақ, халық 
бағалайды. Қазақ ешкімнің еңбегін елемей 
қоймайды. 

- Өнер адамдарының мойнында 
өнермен қоса, отбасы да тұрады. Қайсысы 
қиын? 

- Екеуі де жауапкершілікті талап етеді. 
Сахнада жарқырап жүріп, отбасындағы 
келеңсіз мəселені шеше алмасақ – біз үшін сын. 
Сахнаның құдіреті бар, əніңмен,  сəніңмен 
шығуың керек. Ал үйіңде əрбір қадамыңа 
қарап ұрпағың өседі. «Балапан ұяда не көрсе, 
ұшқанда соны іледі» деген жақсы сөз бар. 
Сондықтан бізге қателесуге болмайды. 

-   Əн салу үшін не таныс керек, не 
ақша керек  деген түсініктің дұрыс емес 
екенін халық түсінді. Бірақ... Əлі де бұл тен-
денция  бар сияқты...

Ұшқын Жамалбек: Адамның ішінде 
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«Алашұлы» тобы: «Əн – қазақтың бойтұмары»

өнері қайнап жатпаса, санасында ұялаған бір 
өнердің ұшқыны, ордасы болмаса,  халықты  
ешкім  мойындата алмайды.  Өнер адамы бір 
қалыпқа сыймайды, бір орында отыра алмай-
ды. Өзім сондаймын, ойыма бірнəрсе келсе, 
студияға асығып тұрамын. Іштегі дүниелер 
əн болып туындап шықпайынша тыным тап-
паймын. Мені сол ниет алға қарай жетелейді. 
Қазақ халқы біліп айтқан: «Тесік моншақ жер-
де қалмайды». Бір күні біреудің мойнына алқа  
болып тағылады. Əн де қазақтың бойтұмары 
іспеттес. Ол үшін орындаушылар талпыну ке-
рек, алға қойған мақсатына жетуі керек. Өнер 
жолында ақша мен таныс емес, ниет пен тал-
пыныс маңызды. Өнер алдамайды.  Арман 
орындалады.

- Өмірлік ұстанымдарыңыз қандай?
Əзімбек Алашұлы:   Біздің Алашұлының 

ұстанымы: Барша Алаштың ұлы болу! 
Өнердің таза, мөлдір екенін жəне биік екенін 
тағы бір мəрте мойындатқымыз келеді. Көп 
сұхбаттарымызда айттық жəне тағы айтамыз: 
«Əр қазақ елім маған не береді деп емес, мен 
еліме не беремін деп еңбек етуі керек».  Қазір 
жасап жатқан жұмысымыз – ертеңгі    тарих. 
Сол тарихтың тізгінін ұстап, жақсылап жол 
көрсету - біздің еншімізде. Өмір қамшының 
сабындай ғана.  Сондықтан өнерімізге, қазаққа 
адал болып қалу үшін жұмыс жасаймыз.

- Кітапты қаншалықты жиі қолға 
аласыздар?

Мақсат Алашұлы: «Бес ғасыр жырлай-
ды» кітабының өзі том-том ғой. Соны қарап, 
қайталап жүреміз. Осы кітап біздің досымызға 
айналды.  Ал, соңғы оқығаным – Уиллиам  
Гипсонның «Двое на качелях» туындысы. 
Кітапқа əуеспін. 

Əзімбек Алашұлы: Біз тек əн ай-
тап қана қоймай, өнер академиясында сабақ 
береміз жəне Мақсат бауырымыз Ғ. Мүсірепов  
атындағы балалар жəне жасөсіпірмдер теа-
трында жұмыс жасайды. Бізге шетел драмма-

тургиясынан да, қазақ драмматургиясынан да 
көп пьесалар ұсынылады. Солармен танысу 
барысында қаншама материалдарды қарауға 
тура келеді. Ақын-жазушыларымыздың 
кітаптарын да оқимыз. 

- Айнаға қарағанда кімді көресіз?
Ұшқын Жамалбек: Айнаға қарамай-

ақ өзіңді-өзің тани білу керек деп есептеймін.   
Себебі, өмірдің өзі айна. Күліп қарасаң, күледі, 
жылап қарасаң, жылайды. Адам баласының  
өзіне көңілі толмайды еш уақытта. Мен де сон-
даймын, өз-өзіме сын көзбен қараймын.  

Əзімбек Алашұлы: Қазақта жақсы сөз 
бар: «өткен іске өкінген өмір зая» деген.  Сон-
да да бір əттеген-ай дейтін сəттер болады. Со-
лармен күресуші, бір жылдан екінші жылға 
нəтижемен бару үшін жанталасып жүрген 
адамды көремін. 

Мақсат Алашұлы: Əкенің ұлын 
көремін, ұлдың əкесін көремін. Алаштың ұлы 
деген атты алғаннан кейін, сол атқа лайық 
болу үшін талпынып жүрген адамды, өзінің 
мақсатына жету жолында жанталасқан адам-
ды көремін. 

- Əлеуметтік желілерге қанша 
уақыттарыңыз кетеді? Желілер туралы 
жалпы қандай ойдасыздар?

Əзімбек Алашұлы: Үшеуміз де инста-
грамм желісінде отырамыз. Яғни, өзіміздің 
кішігірім жаңалықтарымызбен бөлісеміз, 
қайда жүргенімізді, қандай іс-шарада əн 
салғанымызды халық көре алады. Уақытымыз 
болғанда, астындағы пікірлерді оқып отыра-
мыз.  Бірақ  уақытты өлтіріп алатынымызды 
мойындаймыз. 

Ұшқын Жамалбек:  Қаншама талантты 
замандастарымыз бар.  Сол бойына дарыған 
өнерді адамзаттың игілігіне, жақсылыққа 
жұмсамай жатқаны қоғамның азғындалуына, 
əлсіреуіне, адам баласының сана-сезімінің 
төмендеуіне əкеліп соғады. Бүгінгі күні 
əлеуметтік желілелер шыққалы бері кез кел-
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ген адам өзінің ашық пікірін жеткізе алады. 
Яғни, бұл дегеніңіз – халық  қалаған адамын 
аспандатып, қаламағанын төменге түсіре ала-
ды деген сөз.

Мақсат Алашұлы:  Қазір елде жоқ нəрсе 
жасаймыз деп болмашы нəрсемен танылып 
кеткендер де  бар. Мен қызғанбаймын. Бірақ 
қандастарымның, бауырларымның алтындай 
уақытын сондай құнсыз дүниелерге жұмсап, 
өлтіріп жатқандығына налимын.  Жаным аши-
ды. Ал пікір жазушылар туралы сөзім жоқ.  
Шындығына келгенде, желінің ар жағында 
сынға алып, жер жебіріне жеткізіп отырған 
адамды керемет білімді дей алмаймыз...   

- Көздеріңізді сақтайсыздар ма?
Мақсат Алашұлы: Жігіттерге қатысты 

өте маңызды сұрақ. Орынды. Негізі бүкіл 
бəле көзден. Адамға тиісіп қана емес, қарап 
та қиянат жасауың мүмкін. Сол жағынан өзім 
де тырысып бағам. Өйткені қазіргі қоғамды 
керемет таза, рухани бай, мөлдір деп айта ал-
маймыз. Қолымнан келгенше өзімді шектеуге 
тырысамын. 

Ұшқын Жамалбек:  Қыздарға 
қарамаймын деп айта алмаймын. Өйткені өнер 
адамы болғаннан кейін сұлулыққа, əдемілікке 
құштармыз. Жаман оймен қарамаймыз, əрине. 
Барлығы адамның ниетіне байланысты бола-
ды. Бастысы жүрек жақсылыққа құштар. 

Əзімбек Алашұлы: Мүлдем қарамаймын 
(күледі). Ұшқын айтқандай, бір сұлу өтіп бара 
жатқанда көзің түседі. Қарындастарымыздың 
келбеттілігіне, сұлулығына қайран қаламын.   
Іштей риза боламын. «Міне, біздің қазақтың 
қызы осындай болса керек» деп мақтанамын. 
Бұрымды, қылықты, жүректі,  иманды 
қыздарымыз көп болғай!

- Сіздерді мазалайтын сауалдар 
қандай? Қандай арман бар?

Ұшқын Жамалбек: Арман  көп. Бəлкім 

мені түсіну үшін менімен араласу керек шығар, 
бəлкім дүниеге менің көзқарасыммен қарау 
керек шығар. Ойда жүрген өнер саласындағы 
мақсаттарыма жетуге асығамын. Қолдан 
келіп тұрған нəрселерге бойдағы жалқаулық 
жібермейді. Кейде уақыт жағынан ұтылып жа-
тамыз. Соған қынжыламын.

Мақсат Алашұлы: Өте көп. Мына 
жалған дүниеде азаматтығыма сəйкес тірліктер 
істей алып жүрмін бе деп  өзіме сан рет сын 
айтам.  Не бітірдім? Алла Тағаламыздың 
ұлттың бағына бере салған құндылықтарын 
түсініп, бағалап, қолда ұстап қала алсақ екен 
деймін. Өмір – бір-ақ рет берілетін сый. Сол 
уақытымызды ұтымды пайдалансақ, өкініп 
қалмасақ деп армандаймын. 

- Адам бойындағы қандай қасиетті 
жоғары бағалайсыздар?

- Адам бойындағы адалдық, 
шыншылдық, еңбекқорлық, қарапайымдылық,  
сөзінде тұру деген қасиеттерімен бағалы. Əке-
шешесінің қадірін  білетін, солар үшін алып-
ұшып тұратын адамдарды сыйлаймыз.

- Алдағы жоспарларыңызбен бөлісе 
кетсеңіздер...

- Алда жоспар көп. 2016 жылы елімізді 
əн-сапармен аралауды қолға алып отыр-
мыз. Сонымен қатар,  репертуарымыз 20-21 
əннен құралып тұр. Бұл дегеніңіз бір емес, екі 
жинаққа сияды. Альбом шығару да жоспарда 
тұр. Тағы бір патриоттық əн жазып жатырмыз. 
Сəтті шығып жатса, бейнебаян түсіруіміз бек  
мүмкін. 

- Риясыз əңгімелеріңізге рахмет! 
«Алашұлының» үні қазақ өнерінің аспа-
нында шарықтай берсін!

Сұхбаттасқан Гүлім РЫСҚҰЛ, 
Салтанат ШЫРЫНХАН
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АҢҒАҚ 

Арбаныѕ алдыѕєы дґѕгелегі 

– Шиеттей бала-шағасымен, қап, 
жүгермек-ай! Бұл не қылғаны? Бүбина апам 
сорлап қалды-ау! Енді ел бетіне қалай қарайды. 
Анау Сайлаубай жынды суға тойып алып, 
Тұмар келінді сүтке тиген мысықтай етіп, 
отырса опақ, тұрса сопақ қып, ұрып-соғып 
тыныштық бермейтін көрінеді. Кəп-кəдімгідей 
мектепте сабақ беріп жүрген адамның əбиірін 
айрандай төгіп, көкала қойдай етіп сабап 
тастаған деген не сұмдық? Тəтті етіне ащы таяқ 
тие берген соң келінжан да ашынған болуы ке-
рек. Көрші ауданда тұратын төркініне хабар ай-

тып, Теріскендідегі басқарма ағасын шақырып, 
бірақ-ақ түнде түп көтере көшіп кетіпті. Жеңгең 
қан қысымы көтеріліп, қисайып жатыр...

Апам сары сиырын сауа салып, тау 
сағасындағы кішкене ауылымыздың оңтүстік 
шығыс жақ бетіндегі тастақты өзен жағасымен 
жиектеліп барып, алыстан ағараңдап көрінетін 
асқар таулардың етегін ала біртін-біртін биіктеп 
кете беретін, жота-қыраттарға қарай емін-еркін 
көсілетін мал өрісіне, табынға қосу үшін айдап 
кеткен. Қайтқан бетте үйге кірер-кірместен 
осылай бастырмалата сөйлеп, қасқа биесінің 

Баян БОЛАТХАНОВА

Əл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің журналистика факультетін 
жəне филология факультетінің аспирантура-
сын тамамдаған. Республикалық “Лениншіл 
жас”, халықаралық “АЗиЯ” газеттерінде аға 
тілші, “Киноəлемі” журналында, “Заман-Қазақстан” халықаралық 
қазақ-түрік газетінде бас редактордың орынбасары қызметтерін 
атқарды. Қазақстан Журналистер Одағы сыйлығының иегері. Бірнеше 
көркем – деректі повесть, əңгіме жинақтарының авторы.

Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі. 2010 жылы “Бибіажар 
мен Бойтұмар” хикаяты дəстүрлі байқаудың бірінші жүлдесіне ие 
болды.

“Сарыкөжек” əңгімесі Жазушылардың 2012 жылғы халықаралық 
“Дарабоз” бəйгесінде ынталандыру сыйлығын иеленген.
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ер-тұрманын жөндеп, қора жақта жүрген 
атама жол-жөнекейгі ағайынның таңертенгі 
жаңалығын хабарлай келді. 

– Қап, əттеген-ай, – деді тау қозғалса 
қозғалмайтын атам да, мына тосын əнгімені 
жақтырмай, іле-шала күмілжи үн қатып, –
Болмаған екен. Бейсембай көкемнің кішкентай 
бойдақтарын тірі жетім етпек пе? Қарай 
гөр мұны, зəнталақ. Атау-кересін ішпесе, 
келінжанда несі бар. 

– Бəсе, кейінгі кезде-ақ тəтемнің 
ұнжұрғасы түсіп кетіп еді. Ішінен тынып, 
өкпелеп жүр екен ғой... Əшейінде бала мінез, 
ақжарқын жеңешемді басқа жұртқа көшіп 
кетті дегенге қимай, абдырап қалған мен де, 
бір тұстан ренішімді білдіре, сөзге қосылып, 
мұрнымды пырс-пырс тарттым. 

«Кішкентайларға салса, апаларынан 
бір елі ажырамас еді. Олардан кім сұрапты. 
Соғыстан қайтпай қалған қайынағамның 
қараң-құраңдарын көп көрді ме, япырм-ай». 
Бұл – апам. Осылай деп сырт айналып, күрсіне 
берді. Орамалының шетімен тұқшыңдап көзін 
сүртіп жатыр. Көңілі бос, жылай салатын əдеті. 
Тек бізге білдіргісі келмеген түрі. 

Естіген жаңалығымыз ұнамай, атам 
екеуміз де ары қарай үндеместен, əркім өз 
шаруасымен болып, құнжыңдап кеттік. Есік 
алдындағы жаздық сəкі үстіндегі дөңгелек 
стөлді ортаға қойып, дастархан жаюға кірістім. 
Тегешке көмкеріп қойған жұп-жұмсақ көмбе 
қазан нанды шетінен турап, сары майды, 
кілегейді, шақпақ қант салған ыдысты, Рақия 
əжем жақсы көретін науатты, кеше ғана апам 
екеуміз пісірген сары өрік тосабын дастарханға 
қойып, үй ішіндегі төсегінен жаңадан тұрып 
жатқан əжемді, тыста жүрген ата-апамды шайға 
шақырдым. 

Қарқарадай күндігі, жақтауын өзі кесте-
леп, зер төккен аппақ кимешегі əдемі жара-
сатын, қаусырма камзол, ұзын жібек көйлек, 
жылтыраған кебіс, былғары мəсі киіп жүретін, 
дүниеде теңдесі жоқ, менің сүйікті əжем – 

шүйкедей сары кемпір төрге келіп жайғасты. 
Нағашы əжемнің ныспысы – Рақия. Келіні 
жазғы демалысқа шыққан соң, немере бағудан 
қолы босап, бізге қонаққа келген. Көрші Көкөзек 
ауылында Мəжит ағамның қолында тұрады. 

– Өзің батаңды бере бер, қарағым – 
деп əжем дастарханға отырар отырмастан 
қолын жайып, ертеңгі астың алдында Алла 
ризашылығын сұрады. 

«Таңғы нəсіп тəңірден. Алла бергеніңе 
шүкір» – деп атам да алақанын жайып, бетін 
сипап, ас алдындағы рəсімді жасап, ауқатқа ден 
қойдық. 

– Бүбина жеңешем бұл қорлыққа көзі 
тірісінде көне қоймас. «Шыраққа айтам, үлкен 
үйдегі қайынағамды алып, екеуі ізін суыт-
пай бірге барып, құдағидың алдынан өтіп 
қайтқанымыз жөн» – деді. Қазір өзі де саған 
жолығуға келіп қалар, – деп, апам бəрімізді 
əбігерге түсірген əңгімесіне қайта ойысты. Атам 
қабағын қарыс түйіп: «Келінжан да естияр бала. 
Қайтаруын қайтарамыз-ау, ана албастының ау-
зын қалай тиямыз? Сол уайым болды» – деді.

– Біреудің алтын асықтай баласын 
қорлап...Бір басына ие бола алмай жүріп, заты 
жуас келінжанда несі бар екен? Үлпершектей 
бес бала тауып берген қосағынан айналмай ма, 
əдірем қалғыр. О – несі ей, түге. Рас-ау, ата-
сы, – Ертеңді кеш тырбаңдап жұмысынан да 
қалмайды. Өз басым Тұмаржанның қыңқ деп 
аузын ашқанын көрмеппін. Бұдан артық не 
керек. Қашан болсын жылы шырай танытып, 
құрақ ұшып жүргені. Биязы мінезінен бір тан-
байды. Жарықтық енесінің қолын жылы суға 
малып қойды. Сол шаңырақтың қожайыны 
– абысыным. Балаларының бəрін «Бүбина 
тапты» дегізді. «Апасы ақ дегенде аузынан 
түскен» – деседі. Жаман немелер шеттерінен 
біреу құлақтарына құйып қойғандай, туған 
шешелерін менсінбей, атымен атап, «Мен апам 
баласымын» – дейді. Ыржиып күлгеннен басқа 
біреуіне дауыс көтермейді ғой. Келін болса, 
сондай-ақ болсын. Жас болса да, көсем ғой 
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келін. Мінезі жібектей. «Алтынның қолда бар 
да, қадірі жоқ» – дегендей ақымақ қой, сары 
бала, – деді апам ішіне сыймаған кепті біраз 
ақтарып. 

– Е-е, о не дегендерің. Балаларым, əйтеуір 
сендер аман болыңдар. Біз не көрмедік. «Бай, 
құлақ», – деді, Қырғыз астық. Сондағы тамыр-
танысты, құда-жекжаттарымызды сағалап, 
аман қалдық. Соғысты да өткердік. Ауылда 
шиеттей бала-шаға, қолғабыс тигізетін бір 
аяқ қолы бүтін ер-азамат қалмай, кілең жесір-
жетім, бар ауыртпалық төмен етектіге түспеді 
ме? Енді есімізді жиямыз ба дегенде, азған 
ұрпақтың тотанағына қалғанымыз мынау. 
Біздің ауылда да араққа сылқия тойып, шаң-
шұң төбелес шығаратындар жетеді. Жас-кəрі 
демей, сақалы сапсиып шалдарың да ащы су-
дан ықылық атқандарын көргенде, зығырданың 
қайнайды. Кемпірлерің де ерлерден қалыспай, 
ұрттап, татады. Қай бетімді айтайын. Китлер 
сұмырайдың ылаңы ғой бəрі, – деп қайран əжем 
де əріден қозғап, бір-ақ тоқтады. Кейіген кездегі 
əдеті. Бүкіл жəбір-жапасы есіне түсіп, осылай 
уайым шегіп, күйгелектеніп қалады. 

Құйтақандай, бадыраң көз онбір жасар 
қара қыз – мен бесінші сыныпты бітіргенмін. 
Ауылдың бар баласы жазғы демалыста 
жүрміз. Содан кейін ғой, таңертеннен үлкен 
кісілердің аузын аңдып отырғаным. Əйтпесе, 
мен бұл уақытта сабақта боламын. Бірінен-
бірі өте майын тамызып, əнгіме айтатын 
ұстаздарымның дəрісін тыңдаймын. Ал, қазір 
дүниедегі ең аяулы жандарым, тіршілікке 
шыр етіп келгеннен кейін аяғымды апыл-та-
пыл басып, алғаш айналаға там-тұмдап та-
нып қараған кезде көрген ең жақындарымның 
қартаң тартқан уайымды жүздеріне жаутаңдай 
қарап, қабақтарынан сыр аңлаймын. Бұл енді 
менің өзім ғана білетін, байқамастан жадыма 
тоқып, үйреніп жүрген өмір мектебім болатын. 
Балалық шағым осынау асыл жандарымның 
ортасында алаңсыз өтіп жатса да дүниеде мен 
түсінбейтін, шамам жетпейтін бір əділетсіздік 

барын ішкі түйсігіммен сезетіндеймін. Кейде 
осылай ойға беріліп, қамыққан кездері түн бала-
сы зіл батпан қасірет қыспағына тұншыққандай 
сезім кешетінмін. Ал, мына кісілер оның нен-
дей ауыртпалық екенін анық біледі. Сол 
шердің, ащы мұңның дəмін татқан жандар. 
Дəмін татпақ түгіл сол шер теңізге шомылған 
сыңайлы. Содан да болар, бір-біріне байқатпай 
күрсіне беретіндері. Мені қанша еркелетсе 
де, маңдайыма жел тигізбесе де, олар менен 
көп нəрсені жасырып, айтпай қалатындай. 
Жас баланың миын ашытып қайтеміз дейтін 
шығар. Бірақ, мен ерекше сезімтал едім. Аяулы 
жандарымның кірпіктеріне қонақтаған мұңды 
көре-көре, іштей жасымнан ерте қартайып, 
уəйімшіл болып бара жатқан жоқпын ба? 
Бəрібір жарым көңілдерін өзімше жұбатқым 
келетін. Қалай? Тек соны ғана білмейтін едім. 
Кейде апам еркелетіп, «Жамауым» – дейтін. 
«Жамауы» – несі? Жыртық көңілін менімен 
бүтіндеп жүргенін айтқысы келе ме? Атам 
қыз болсам да, ұлға балады. «Борашым, Бура-
ханым», – деп, өзімнің Ботагөз деген атымды 
атамай, тұлымымнан сипап, мейірленгенде өзі 
майданға кеткенде шейіт болып кеткен ұлын, 
Əділбай ағамды ойша іздейді ме екен? Ата-
анамның көзінің ағы мен қарасы да бір өзім 
болғандықтан бақытты едім, əрине. Бір үйдің 
əздегі болудың не екенін əздектер ғана біледі! 
Сонымен қатар жаңа əлгінде ғана айттым ғой, 
жасына жетпей естияр болған, көңілі қаяу, шер-
менде де мен едім...

Қазір де солай, үлкен кісілер айтқан 
əңгімеге құлақ сала отырып, ішімнен өзімше 
шешімге келгенмін. «Мен үлкейгенде жаман 
аға, əпкелерге ұқсамаймын. Жақсы оқимын. 
Зор оқуды тауысып, бастық боламын. Қарт 
ата-анамды, əжемді бағамын. Ішпеймін, шы-
лым шекпеймін, ешкімді де жəбірлемеймін. 
Өкпелетпеймін, достарымды да, ұстаздарымды 
да   ренжітпеймін. Соғыстан қайтқан қарт май-
дангер Өмірбай шалдың жалғыз қызы – мен тағы 
не істей аламын? Зұлымдықпен қалай алыса-
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мын? Арақ ішетіндерді қалай ішкізбеуге бола-
ды? Сайлаубай ағам жаман адам емес, мейірімді, 
балажан. Балаларды жақсы көрмесе, ақ тəтем Ар-
ман, Бейбіт, Жеңіс, Базаркүл мен Аянды бірінен 
соң бірін үйелменді-сүйелменді етіп тумас еді 
ғой. Татуласса екен олар. Ағатайым ақ тəтемнен 
кешірім сұрап, енді қайтып ренжітпеймін», 
–деп уəде берсе екен. Осы сөздердің бəрін да-
уыстап айтпасам да, боталаған жанарымда 
жасырынып тұрған. Еңіреп жылағым келгені 
несі? Мен «Бір кіндіктен» жаралған туған ба-
уырым неге жоқ? – деп, жалғыз ғып жаратқан 
тағдырыма өкпелеп жүрсем, бұлары қалай? 
Бүбина апамның қаршадай немерелерін осылай 
көздерін ашып, оң-солдарын танымай жатып, 
тарыдай бытыратып, шашып жібермекші ме?» 
Бірін-бірі жетелеп, болталаңдап ойнап жүретін 
қара домалақ іні-сіңілілерімді тіптен сағынып 
кеткендеймін. Біртүрлі кішкентай жүрегім де 
көл-көсір жасқа малшынғандай. Олар өздері 
тату-тəтті, бауырмал-ақ. Мұғалім болған соң 
ба, ақ тəтемнің балалары кішкентай болса да 
тəртіпті болып өсіп келе жатқан. Үй жұмысына 
да тындырымды. Үлкендері Арман үшінші сы-
ныпты бітірді. Інісі Жеңіс біріншіні тауысса, 
Бейбіт жаңадан биыл мектепке барады». 

Көп кешікпей үйге Бүбина апам келді. Ол 
кісінің шаруасын алдын ала біліп отырған атам 
көп созбақтамады. 

– Əрине, Теріскендідегі тентектерді алып 
қайтқан жөн, – деді, – Əшірбек көкеме қазір ар-
найы барып, бəрін түсіндіремін. Ертең жолға 
шығамыз дайындалыңыз деймін ғой. 

– Бəрекелді, осылай дейтініңді біліп едім, 
қарағым. Алла ризашылығын берсін. Өзіңнің 
де тұяқтарың ғой. Ана айуанды жөнге салып, 
кешке үйге келіп, қонақ болып кетіңдер. Бүбина 
апам осыны айтып, батасын беріп, үйіне қайтты. 

Кешке атам мен апама ілесіп, мен де 
Бүбина апамның үйіне келдім. Əшірбек атам 
да, басқа туыстарымыз да осында екен. Үлкен 
кісілер жағы Сайлаубай көкеме ақылын айтып, 
жер-жебіріне жетіп, біраз ұрысты. «Бəрімізді 

тірідей жерге қаратып, мұның қай сасқаның? 
Ақылыңды ішкеніңді қоймасаң, көретінің 
азап, қор боласың. Шамаң келмесе, емдетейік. 
Қол-аяғыңды байлап апарып, ауруханаға 
жатқызамыз. Əйтпесе, есіңді жи. Келінде жазық 
жоқ. Бұл сенің емес, келіннің – отаны. Жастай 
жарынан айрылған, көңілі жарым шешең, сені 
ұл таптым, өшкенім жанды деп, немерелеріне 
алданып, келінін қызықтап отыр емес пе? 
Əкеңнің қос бауыры мына қос шал арнайы ба-
рып, құдағиымыздан кешірім сұрап, келін, 
бала-шағамызды алып қайтамыз. Тəубеңе кел. 
Бұдан былай біздің сағымызды сындырма» 
– деп, əрқайсысы-ақ жеки, нығырлай сөйлеп, 
Сайлаубай көкемнің кешірім сұраған уəдесін 
алды. 

Бір жағы ойын баласы емеспін бе? 
Атамның басқа ауылға баратыны маған 
қызық көрініп, еркелей жалынып, бірге баруға 
келісімін алдым. Сөйтіп, ертеңіне Əшірбек атам 
мен өз əкем Өмірбай, Бүбина апам төртеуміз 
Сайлаубай көкемнің көк москвичіне жайғасып, 
жолға шықтық. 

Облысымыз бір дегенмен біз – төстегі, 
олар – ойпаңдағы ел екен. Екі ауданның ара-
сы бірталай жер. Қас қарая Теріскендіге де 
келіп жеттік. Маған бəрі таңсық. Ең алдымен 
машинаның қос қапталынан шабалаңдап, бос 
жүрген ауыл иттері үріп, қарсы алды. Тас-
падай тас жол. Самаладай жарқыраған көше 
шамдары іңір қараңғылығын байқатпай тұр. 
Ауылдың ортасындағы қызыл шатырлы, зəулім 
қызыл үйдің жанына таяп келіп тоқтадық. 
Басқарманың үйі осы екен. Демек, ақ тəтем 
осында болды ғой. 

– Қарлыға құдағи үлкен баласының 
қолында деп естігем. Осында түсейік, – деген 
Бүбина апамның айтуымен қарсы алдымыздағы 
үйге бет алдық. Ұзын шынжырына оратылып, 
үй қорығыш алабай бұл жақта да жүр. Əупілдеп 
белгі берді. Еңселі келген жігіт ағасы қақпаны 
ашып, өзі қарсы алды. 

– Ассалаумағалейкум, жол болсын, 
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қадірменді құдалар.
– Уағалейкумассалам, бар бол, құда 

бала. Ауылыңа ат арылтып кеп қалдық. Бала-
шағамыз осы жақта, нағашы жұртта деп естіп, 
бізде құдағиға сəлем бере келдік. Мұны айтқан 
Əшірбек атам, əкемнің ағасы. 

– Төрлетіңіздер, құдағиларыңыз қазір 
алдарыңыздан шығады. Əлі жата қойған жоқ. 
Осылай деп Алпамыс құда ішке бастады. 

Үлкендермен ілесіп мен де үйге кірдім. 
Салған жерден ауладағы кіші тамда асыр салып, 
ойнап жүрген өзіміздің сайыпқырандар көзіме 
оттай басылды. Олар да бізге қарай арсалаңдай 
жүгіріп, бəріміз құшақтасып, мəре-сəре болып 
жатырмыз. Бір тұрып, бір жығылып жүрген 
Аянды мен көтеріп алып, құшағыма бастым. Ақ 
тəтем де қарияларды көріп, келеді деп ойламаса 
керек, сасып қалды білем, жақындай түсіп иіліп 
сəлем берді. Құдағи ғана төбе көрсете қоймады. 
Үйге келген кімдер екенін естіп білген соң да, 
төргі бөлмеде төр көрпеде отырған жерінен 
қозғала қоймаған. Ашуы əлі қайтпаған болды. 
Үкілеп өсірген қызын аямайтын, шиеттей бала-
шағаның көз жасынан қорықпайтын дөңкиген 
күйеу баласын тіпті көргісі келмейтін шығар. 
Үлкен үйдің ашық есігінен төрде таудай болып 
отырған кейуананы көзім шалып қалғанмен 
осылай деп ойлап үлгердім. 

– Қане, дəу құдағиға сəлем берейік. Бас-
та, балам.Əкем осылай деп, қос қария құданың 
соңынан еріп, төргі үйге озды. 

Қариялар құдағиларына жамырай 
сəлем беріп, төргі бөлмеге жайғасып отырып, 
əңгіме-сабақтап, сөйлесіп жатыр. Үй иелері  
ауқат  жағын қарастырып, қонақ кəделерін 
қойып, абыр-сабыр түннің бір уағына дейін 
толастамаған. Мен бірден сол үйдің балала-
рына барып қосылдым. Өзіме керегі де осы 
еді. Бауырларымды кезек-кезек құшағыма 
алып, сүйіп қоямын. Олар да мені, ауылды 
сағынып қалыпты. Түннің бір уағына дейін 
алысып, ойнап ұйықтамадық. Үлкен кісілердің 
де əңгімелері жарасқан-ау деймін. Ертесіне 

əйтеуір Сайлаубай ағам жымың-жымың етеді. 
Қара домалақтарының бірін арқасына, бірін 
мойнына қондырып алған. Аулада əйт, шу, түйе 
ойнатып жүр. 

– Шақырып келтіре алмайтын, қадірлі 
қонағымызсыздар, тағы бірер күн жатып, 
малдың басын жеп қайтыңыздар, – деп аула ор-
тасына бір марқасқа, ақсарбас қойды жетектеп 
əкеліп, Алпамыс құда қариялардан бата сұраған. 
Əшірбек атам бата жасаған соң, үй ішіндегілер 
құда сыйдың əуресімен шұғылданып, əркім өз 
тіршіліктерімен болып кетті. 

Ақ тəтемнің кіші сіңілілері, бауырлары да 
баршылық екен. Мен өзім құралпылармен тіл 
табысып, ойнап жүрмін. Көзі көк, сары шаш-
ты Айманкүл алтыншыда, сотқарлау бұйра бас 
бала Бауыржан төртіншіде оқиды екен. Оларға 
біздің Арман, Бейбіт, Жеңіс, Базаркүлдер 
қосылып, бəріміз ауыл орталығындағы 
дүкенге бардық. Қалтамда атам салып берген 
аздаған тиын-тебенім бар. Азық-түлік дүкені 
біздікіндей емес, үлкендеу көрінді. Қанша де-
генмен біз колхозда тұрамыз,бұл жер – кеңшар 
ғой. Дүкен сөрелерінде аузыңның суы құритын 
талай нəрсе сықап тұр. Мəссаған, мынаны 
қара. Біз тек жаңа жылда жейтін, мектеп-
те оқитын балаларға арналған жаңа жылдық 
сыйқапшыққа бес, алты түйірден салып беретін 
кəдімгі жаңғақ, өрік-мейіз мұнда толып тұр ғой. 

– Əй, сендерде жаңғақ көп қой, – дедім 
Айманкүл мен Бауыржанға, – Бізде мұндайды 
дүкенде сатпайды, Келіңдер тойғанымызша 
жеп алайық! Қуанышымды тіптен жасыра ал-
май тұрмын. Сөзімді бағып тұр ма, толықша 
келген дүкенші тəте де жымың ете қалды. 

– Қанша өлшейін, қызым? Алақанымдағы 
ақшаны ұстата салдым. «Келгенінше жаңғақ 
өлшеп беріңіз» –  деп тəптіштеп қоямын. Тəтеміз 
бір дорба жаңғақ өлшеп берді. Кішкентайлар да 
алақайлап, қуанып жүр. Үш жасар Базаркүлдің 
тіпті тілі де келмейді. Біздің «жаңғақ-жаңғақ» 
– деп шулағанымызды естіп, ол да өзінше 
қайталап «аңғақ-аңғақ» – деп қояды. 
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Ақ тəтемнің бауырының үйіне қайтып 
келіп, бақшаға қойып кеттік. Бір дорба жаңғақты 
ортамызға алып, ересектеріміз жаңғақ 
шақтық. Алдымен шаққанымызды іріктеп, 
кішкентайларымызға береміз. Базаш пен Аян 
ғой, үйелменді-сүйелменді кенжелер. «Аңғақ-
аңғақ», – деп құйтақандай алақандарын тосып, 
олар да қалыспай, жаңғақ дəндерін кішкентай 
ауыздарына салады. Қызды-қыздымен бір дорба 
жаңғақты шағып, жеп тауыстық. Тоқ жеміс қой.
Меймілдеп жүре алмай қалдық. Расында, көзім 
тоймай, мен де көп жеп қойыппын. Түске қарай 
құсқым келіп, басым айналып, былқылдап 
піскен етке қарай алмай қалғанымды көріп, 
Бүбина апам: «Баламысың деген, жаңғақты да 
сөйтіп көп жейді ме екен. Күпті болып қалған 
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ғой, қарағым. Ештеңе етпейді» – деп біресе 
күліп, біресе ақыл айтып, жұбатып жүрді. 

–Бота тəтем бізге «аңғақ» əперді, – 
деп кішкентайлар да апаларын қаумалап 
əңгімелерін айтып, тауыса алмай əлек. 

PS. 
Сонау бір алаңсыз балалық шағымды 

ойға алсам, ауыл үйді шашау шығармай 
ұстайтын аяулы əкелерім – кемеңгер 
қариялар, ақ тəтем мен апа əжелерім, басы 
қату басталып, аяғы тəтті аяқталған осы 
бір оқиға есіме түсіп, еріксіз жымиямын. 
Тойғанынша «аңғақ» жейтін бауырларым 
қай түкпірде жүр екен? 

Айтулылар айтқан сөз

Адамның басшысы – ақыл, шолушысы – 
ой, жетекшісі – талап, қорғаушысы – сабыр, 
сынаушысы – халық, таусылмайтыны 
– арман, ардақтысы – өмір, ең тәттісі – 
сыйластық. 

Төле би  
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Поэзия

Рахат ƏБДІРАХМАНОВ 

1979 жылы Қарағанды об-
лысы Қарқаралы ауданына 
қарасты қазіргі Тоқтар Əубəкіров 
ауылында  туған. Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің түлегі. 
Мамандығы психолог. 2006 жылы Қарағанды қаласындағы 
«Санат» баспасынан «Əдемі менің əлемім», 2009 жылы 
мемлекеттік тапсырыс бойынша «Жалын» баспасынан 
«Жанымның жазба нұсқасы», 2015 жылы  «Жүрегім» атты 
жыр жинақтары жарық көрген.

Өмір-көше...

Жүрек өлең,жан өлең, ойым өлең,
Дүниенің ісім жоқ тойыменен...
Жалғыз өзім келемін жаяулатып,
Қатар-қатар тас үйлер бойыменен...
Кештер ұзап кеткен соң күзгі қоңыр,
Бір ғажапты күтеді ізгі көңіл...
Көңіл нені күтсе де, көше мынау,
Осы көше сияқты біздің өмір...
Көріп жүрген көп іске үнсіз налып,
Танытамыз əлі күн мұңсыз қалып...
Құнсыздардың құны артып баратындай,
Құндылардың барлығы құнсызданып!?
Қайдан табам пенденің пейілін кең,
Көңіл қалды, кей аға, кей інімнен...
«Қыздар, қыздар» дейді əне бір апамыз,
Қымыз сатып тұрғандай мейіріммен!
Сұлу сөзден бірдеңе құраған боп,
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Ақын деген атақты сұраған көп!
Өлермендеу болмасаң өңмеңдеген,
Өлеңіңе қарайтын бір адам жоқ....
Мына көше өзіндей жалған күннің,
Жалған күнде мұңға мұң жалғап жүрмін!
...Бəрін бітпей көшіріп тыныштық жоқ,
Маңдайыма жазылып қалған жырдың!
Бірі былай асыққан, бірі былай,
Тіршілікте ұғарсың тіріні қай?
...Жалғандағы жалғандық жан күйдіріп,
Өтіп жатқан беймаза ғұмырым-ай!

Жанарыңнан төгіліп небір арай,
Тылсым күйге түсірдің мені қалай?
Дүрсіл қаққан жүрегің төсіңді ұрып,
Шығайын деп тұр ма екен бері қарай?..

Ес қоймайтын есімнен керім жүзі,
Жетпес саған даламның небір қызы!
Жанар ма екем кеудеңде сезім болып,
Қалар ма екен қолымның беліңде ізі?

Жылама, жан қарындас!

Бүлдіршін ең бір мұңы аңғарылмас,
Адастырып кетті ме арманың рас?
Тамшы жасың тастан да ауыр тиді,
Жыламашы...Жылама...Жан қарындас!

Жауап іздеп маңайын мың шарлаған,
Наз көремін көзіңді бұрсаң маған!
...Арзан бақтың алдында сатылмайтын,
Қайран сенің жаныңды-ай кір шалмаған!

Бірі күн боп, жұлдыз боп бірі жанып,
Өзгертіпті кей құрбың түрін анық...
Биік тұрмын деп жүр ғой сенен олар,
Арларының үстіне шығып алып!

Адал жанның жүрегін бұза-жарған,
Қашамын деп жүр екен кім ажалдан?
Осындай боп кетті ғой адам біткен,
Осындай боп кетті ғой мына жалған!

Ғұмырыңның бұралаң жолдарында,
Көп жолыға бердің-ау сорға, мұңға!
Бақытты боп кетер ме ең, сен де ботам,
Сəл ақымақ, сəл ессіз болғаныңда!

Арам жолмен келгеннің бар ма əсемі?
Ұрлағанның бағыңды алда шері!
...Аппақ адал жаныңды сақтап жүрген,
Қатты жақсы көреді Алла сені...

***
Ес қоймайтын есімнен керім жүзі,
Жетпес саған даламның небір қызы!
Жанар ма екем кеудеңде сезім болып,
Қалар ма екен қолымның беліңде ізі?

Тағдырымнан келсе де еншіге алғым,
Ең басыңда отырсың сен шынардың!
Қарашығың құдай-ау қаратпайды,
Қара түске өртенген мен шығармын....

Сезім болса тəн деген өзі ермей ме?
Осыны айтшы, алма бет, гөзел бейне?
Жарты жанымды алдың ба бөліп менің-
Өн-бойыңды өзімдей сезем кейде!
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Рахат ƏБДІРАХМАНОВ.  «Дүрсіл қаққан жүрегің төсіңді ұрып,
    Шығайын деп тұр ма екен бері қарай?!»

Адастырып кетсе де арманың рас,
Жанға айналшы бір мұңы аңғарылмас,
...Тамшы жасың тастан да ауыр тиер,
Жыламашы...Жылама...Жан қарындас!

Сағынуға болмайтынды
сағындым

Сағат сайын арпалысқан сабыр, мұң...
Мұндай өмір кімге ұнайды...
Қадірлім?
Ұмытуға тиістіні ұмытпай,
Сағынуға болмайтынды сағындым!

Түсіме еніп таңнан сұлу түндер кей,
Өкінішке күйгенімді білгендей:
Қимайсың деп, ойлайсың деп тек мені,
Қинайсың кеп...
Мен жетісіп жүргендей!

Көңіл сынық...
Өмір мынау...
Күнде осы!
Мына шоқты өзің келіп үрлеші!
Құлап қалса, не боларым белгісіз,
Соңғы үміттің əрең тұрған іргесі!

Көңіл қалды көшедегі кісіден,
Араздастым бақыттың да құсымен!
...Мониторға тесілемін күні-түн,
Сен жүгіріп шығатындай ішінен!

Сағат сайын арпалысқан сабыр, мұң...
Мұндай өмір кімге ұнайды...
Қадірлім?
Ұмытуға тиістіні ұмытпай,
Сағынуға болмайтынды сағындым!

Хаттар

Бір сағынып...Бір жабығып...Басылып!
Cаған талай хат жаздым мен...

Жасырып!
Жүрек үні өз қолыммен жыртылған,
Анау жерде жатыр əні шашылып!

Осы айдың да
Өткен айдың үшінде,
Жаздым жəне көрген күні түсімде.
Сен түгілі, өз-өзіме айтпаған
Сырдың бəрі
Бəрі соның ішінде!

Жаз сияқты болмады ғой жаз мүлдем,
Баз кештім де базарлығы аз күннен,
Əлемдегі 3 миллиард арудан,
Сені ғана сүйемін- деп жаздым мен!

Ұшып-қонып кетіп жүрген қолыма,
Тағдырымның бағы да сен
Соры да!
Жанып-жанып күлге айналды өзегім...
Ақ параққа арқалаттым оны да!

Бірде сырмен, бірде жырмен гүл алар,
Болмысыңды тыңда-дағы, тына қал!
Жыртық хатты түсінбейсің енді сен,,
Осы өлеңді оқы-дағы, құрап ал!

Бір сағынып...Бір жабығып...Басылып!
Cаған талай хат жаздым мен...
Жасырып!
Жүрек үні өз қолыммен жыртылған,
Анау жерде жатыр əні шашылып!

Қымбат болып тұрсың ғой

Қымбат болып тұрсың ғой
Қымбат болып!
Жанарың жүр жап-жарық жұмбақ төгіп!
Шақырымдар араға жатып алды,
Шақырып ем қолымды бұлғап көріп...

Сендей адам жалғыз ғой...
Білуші ме ең?
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Сезімің бар ерекше, біріншіден!
...Сатып ала салатын зат емес ол,
Ханшатырдан...
немесе Үрімшіден...

Үйретсе де сынақтар үйретудей,
Бақыт келсе деп едім сүйретілмей...
...Жырларымды лақтырып тастамашы,
Жүріп кеткен пойыздың билетіндей...

Алтын деген алтын ба қолда барда...
Соны ұғасың əйтеуір соңғы амалда.
Тағдырыңа жазатын хаттарыңды,
Оқу керек екен ғой жолданарда..

Қымбат болып тұрсың ғой
Қымбат болып!
Жанарың жүр жап-жарық жұмбақ төгіп!
Шақырымдар араға жатып алды,
Шақырып ем қолымды бұлғап көріп...

Бақытты бол

Тартыспен өтіп жатыр уақыт түгел,
Біздің күй-жағдай ма жатып күлер?
Мен, жаным, бір амалын табамын ғой,
Сен жаным, өтінемін, бақытты бол...

Жақсылап жалғап алып үзіктерді,
Жарассақ қыспас еді жүзік қолды!
...Ең жақын болып жүріп,ел аманда,
Тым алыс кеткеніміз қызық болды...

Жарайды!Мен айыпты!Мен кінəлі!
Тарқайды...Жоғалады шер-мұң əлі!
...Қонбаймын өзге арманды құшағыма ап,
Болмаймын бұрынғыдай ендігəрі...

Соңғы үміт-соңғы жарық, соңғы қадам,
Сол үшін бойымды ойға көндіре алам!
...Мен əлгі....Құрсын,болды...

Мені қойшы...
Сен өзі жыламасаң болды маған...

Өзім де төзімділік мектебінен,
Таяғын мұғалімнің жеп келіп ем...
Мен жаным,бір амалын табамын ғой...
Сен жаным бақытты бол!
Тек...
Менімен...

Сенің елесіңмен тілдесу

Қалай жаным жай-күйің?
Тірімісің?
Ұмыттың ба бұл жақтың бұрылысын?
...Бұлқынғанын жүректің білмедің бе,
Кірпігіңде ойнаған діріл үшін...
Ұмыттың ба сезімнің сахнасын,
Мұздай мұңға өзіңді батырасың...
...Басқа қызға барыпсың-деуің қалай?
Оны қайдан шығардың?
Қатырасың!
Тоқымаңды шешшейші...
Тоңдың ба, не?
Шілде айында керек пе, сол бір бəле?
...Əуежайдан күтіп ап, жылытармын,
Жақын келіп қалыпты ол күн де əне...
Шай ішшейші...
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Ішпесең жат жаныма,
Орал сол бір бақытты шақтарыңа.
...Сонау күннен ішіңде жүрген шерді,
Айтып, айтып тасташы ақтарыла...
...Иə...Мен де сағындым...
Түгім қалмай!
Сағынбайтын жан болғам бұрын қандай!
...Міне, осының өзінде елесіңе,
Əңгіме айтып отырмын жын ұрғандай!
Жарайды енді...
Отырдық...Мұңды шақтық...
Артық сөйлеп көрсетпен мүлде ұсақтық!
...Мынау Рахат кəдімгі Мəжнүн болды,
Саған ғана гүл берген бір құшақ қып...
Жұлдыз қашса айрылар аспан сəннен,
Дəл сондаймын сағыныш 

жастансам мен...
...Ал, əзірге бетіңнен сүйіп қойдым,
«Қайта айналып келгенше» қош 

бол сəулем...

Керемет қыз

Көңілім гүлсіз еді, көбелексіз,
Көгімнен нұр төктіңіз себелеп сіз.
...Құдай-ау, бұл не деген керім жанар,
Құдай-ау, бұл не деген керемет қыз.

Шаштарың қара түннен қиылған ба?
Жанарың таңның берер сыйын жанға.
Еее, сен қыз сор боларсын біреулерге,
Еее, сен қыз бақ боларсын бұйырғанға.

Кейпіңді көрер ме еді дəл қазіргі,
Алтыным балдан тəтті, алма жүзді.
...Жұлдыздан оқығын кеп отыр ма екен,
Маңдайға көктен түскен сан жазуды.

Шықпайтын жан болсаң да мұңы бетке,
Сенесің сезім атты құдіретке!
....Айнаға қарап əлде отырмысың,
Түсіріп өзіңді-өзің сүгіретке.

Қағазға қайта қонып сырым, мұңым,
Жүрегім тағы түрді шымылдығын.
Біреулер көміп кеткен сезімімнің,
Қайтадан туған күні бүгінгі күн!

Көңілім гүлсіз еді, көбелексіз,
Көгімнен нұр төктіңіз себелеп сіз.
...Құдай-ау, бұл не деген керім жанар,
Құдай-ау, бұл не деген керемет қыз.

Ал, сенің өз еркіңде...

Жүретін шырайланып бірге өлеңім,
Жүректе айналғансың гүлге керім!
...Көктем деп сүйер едім күз боп кетсең,
Көлеңке болып кетсең Күн дер едім...

Аспанның ақ шуағы бойға дарып,
Көкке ұштым жырдан қанат байлап алып!
Мұң болсаң шаттығым деп сенгенімдей,
Түн болсаң таң дейтінім айдан анық!

Тас болсаң тас демеспін, мақта дермін,
Мақтаға тамған қаным шап-шақ ернің!
Ренжітсең-сүттен ағым деп өзіңді,
Бəрінен кінə іздедім басқа əлемнің!

Ең жақын бағым болдың бір қарасам,
Ең алыс сағым болдың бір қарасам!
...Көгімнен жауған нұр деп жақсы көрдім,
Көзімнен сағыныш боп сырғанасаң...

Ғашық боп, таусылғанда сайран кезім,
Өзіңнен өзге əлемді жойған да өзім!
...Бетіңе шыбын қонса көрмейді ғой,
Бойыңа шаң жуытпас қайран көзім...

Не деген жылы дермін қарға айналсаң,
Қалайда өрт қыламын жанбай қойсаң!
...Мен сені жүрегімде жасап алдым,
Ал сенің өз еркіңде қандай болсаң!

Рахат ƏБДІРАХМАНОВ.  «Дүрсіл қаққан жүрегің төсіңді ұрып,
    Шығайын деп тұр ма екен бері қарай?!»
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ВЕЛОСИПЕД 
КҮНДЕЛІКТІ 
КӨЛІККЕ 
АЙНАЛМАЙ ТҰР

Айтайын дегенім 

Денсаулыққа пайдалы əрі қызықты 
демалыстың бір түрі – велосипед тебу. Вело-
сипед алыс жолдарға да əлдеқайда тез апа-
рады. Автокөлікте жүргеннен денсаулыққа 
еш пайда жоқ. Ал, шайтанарба адамның 
аяқ бұлшық еттерін нығайтып, ағзаның 
қалыпты жұмыс жасауына мүмкіндік 
туғызады. Сондай-ақ, қан айналымының 
дұрыс жүруіне оң əсерін тигізетіні белгілі. 
Көптеген игі ықпалы болса да, осы көлік 
түрін біздің елімізде жиі қолдана бермейді. 
Оның өзіндік себептері де бар. Біріншіден, 
бізде велосипедке арналған жолдар жоқтың 
қасы, екіншіден, оның халық арасында на-
сихатталуы кемшін. 

ХІХ ғасырда пайда болған екі дөңгелекті 
көлік бірқатар елдерде қоғамдық көлік деңгейіне 
дейін жетті. Бүкіл əлемде миллиардтан астам 

велосипед бар екен. Олар түрлі мақсаттарға 
қолданылатыны сөзсіз. 70 пайызы қозғалыс 
құралы қызметін атқарса, 29 пайызы демалыс 
үшін, 1 пайызы ғана спорттық жарыстарға пай-
даланылады. Велосипедті қолдану үрдісі ба-
тыс елдерінде қатты дамыған. Өткен ғасырдың 
1920 жылдарынан бастап Германия велосипед 
жолдарын салуға білек сыбана кірісті. Мұндай 
жолдар автокөліктерге кедергі келтірмеуі үшін 
салынды. Ал, Еуропаның велосипеді ең көп 
Дания елінің бір адамы жыл сайын орта есеп-
пен 893 шақырым жол жүреді екен. Бүкіл ел 
жұмысына да, дүкенге де велосипедпен бара-
ды. Скандинавиалықтар педалды айналдыру 
ыңғайлы ғана емес, экологиялық жағынан да 
тиімді əрі денсаулыққа пайдалы деп есептейді. 
Нидерландтар елінде де велосипедпен жүруге 
мемлекет аса мəн береді. Онда шайтанарбаға 

Нұрлан ҚҰМАР,
журналист. 
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арналған 15000 шақырым жол бар.
Арнаулы бағдаршам, велотұрағы бар 

бұл елдерде велосипедті қаншалықты кеңінен 
қолданатынын бағамдай беруге болады. Біздің 
елде веломəдениет дəл осындай деңгейге жетпе-
се де, велосипед тебетіндер қатары өсе бастаған 
сыңайлы. Мəселен, Астанада велосипедті жалға 
беретін орындар көбейген. Саябақтардың 
өзінен бірнеше жалға берушілерді кездестіресіз. 
Ондағылардың айтуынша, велосипед 
тебушілердің қатары күн санап өсіп келеді. Де-
малыс күндері адам саны, тіпті, көбейе түседі 
екен. Астанада өткен Голландия апталығы 
кезінде «Астанаға веломəдениетті енгізу» деген 
тақырыпта дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 
Оған Нидерландтан келген өкілдер қатысып, 
қала көшелерінде велосипедке арналған жолдар 
жасау, белгілер қою жəне оның қатынас көлігі 
ретінде танылуына қатысты пікір алмасты. 
Мамандардың айтуынша, Астана – велосипед-
пен жүруге өте ыңғайлы қала екен.

Қазіргі таңда Шымкенттік əуесқой вело-
спортшылар қалада велоинфрақұрылымның 
дамымағанын айтады. Жергілікті билік 
велотұрақтар мен төрт-бес көшеге веложол са-
луды енді жоспарлап жатыр.

Еркін Қалдаров – күн сайын көшеге 
жаттығуға шыққанда басын қатерге байлайтын 
шымкенттік əуесқой велоспортшылардың бірі.

Велоинфрақұрылым дамымаған қалада 
Еркін мен оның велосипедші жолдастары 
қауіпті болса да, көліктің жолымен жүруге 
мəжбүр. Олар барынша абай болуға тырыса-
тындарын айтады.

-Қалада көліктер жүретін жол мен жо-
лаушылар тротуары ғана бар. Тротуарлармен 
жүрейік десек, адамдар көп. Абайсызда қағып 
кетсек, тағы қиын. Қаладағы кейбір фит-
нес клубтардың алды мен саябақтарда ғана 
велотұрақтар бар, - дейді Абай.

Əуесқой велоспортшы Оңтүстік 
Қазақстан облыстық сотының төрағасы 
Нұрсерік Шарипов «аптасына үш рет велоси-

пед теуіп, спортпен айналысатынын» айтады. 
Велоспорттың денсаулық үшін пайдасы зор 
деп біледі «Шымкент көне қала болғандықтан 
кезінде велоинфрақұрылым қарастырылмаған». 
Қалада əуесқой велоспортшылар көп. Бірақ, 
велоинфрақұрылым дамымаған. Былай қарасақ, 
қала көшелеріндегі жол жүру жолағының өзі 
тар. Тек дендросаябақ пен жаңа əкімшілік 
іскерлік орталығының аймағы ғана велосипед 
тебуге ыңғайлы болып отыр», – дейді ол. 

Қазір елімізде велосипедтің түрлеріне 
қарай бағасы 6 мыңнан бастап 500 000 теңгеге 
дейін сатылымда бар. Əр адам өзінің қаражат-
қалтасына байланысты бұл көлікті сатып 
ала алатыны белгілі. Дегенмен арзанқол 
велосипедтердің сапасы төмен, кез келген 
уақытта сынып қалу қаупі де бар екенін айтқан 
жөн. 

Бұдан басқа Алматыда велосипедтерді 
жалға беретін орталықтар көбейді. Оның 
бағасы да əртүрлі. Мəселен, 1 сағатқа 500 тенге,  
кешкі сағат 20-ға дейін күніне 2000, күнделікті 
түнгі уақытқа 1500, демалыс күндердің 
кешкісіне 1500, тəулігіне 2500 теңгеге дейін ба-
рады екен. Қаладағы «EvroSportService» деген 
велоорталықтың қызметкері Дмитрий Щигу-
лин шаһар тұрғындарының велосипедке жыл-
дан жылға құмары артып келе жатқандығын ай-
тады. «Жасыратыны жоқ, велосипедке сұраныс 
көктем мезгілінен бастап күздің аяғына дейін 
жалғасады. Əсіресе, жазда велосипедті жалдап 
тебетіндердің саны тым көп. Қала тұрғындары 
да əртүрлі. Біреуі жас болса, енді бірі кəрі деген-
дей. Сонымен қатар велосипед тебетіндердің 
барлығы да мəдениетті деп айта алмаймын. 
Олай дейтінім кейбірі велосипедті сындырып, 
оны маған білдіртпей өткізіп жіберуге тыры-
сады. Бұл кезде күш маған түседі. Мен бұл 
көліктерді қайтадан жөндеуіме тура келеді. 
Бұған қосымша қаржы да, уақыт та кетеді».

Велосипед тебетіндер үшін өзіндік 
мəселе бар. Мəселен, былтырғы жылдың ба-
сында жол жүру ережелері Заңнамасына 
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өзгерістер енгізілген болатын. Осыған сəйкес 
бұдан былай велосипед жүргізушілеріне жаяу 
жүргіншілер жолымен жүруге тыйым салы-
нады.  Салауатты өмір салтын серік етушілер 
Заңның асығыс қабылданғандығын тілге тиек 
етуде. Өйткені, велосипед жүргізушілеріне 
тиісті инфрақұрылым жасалмаған. Ережедегі 
өзгерістерге сəйкес, велосипед жүргізушілеріне 
бұдан былай тротурармен жүруге тыйым са-
лынады. Тек қана велосипед жолақшаларын 
не көлік жолдарын пайдалануға рұқсат 
беріледі. Алайда, адамдардың көбі заңдағы бұл 
өзгерістің шынайы өмірден алшақтығын алға 
тартуда. Өйткені, велосипед жүргізушілеріне 
арналған жолдар  Қазақстанның бар-жоғы екі 

қаласында ғана бар. Полицейлер тротуармен 
жүрген велосипедшілерге айыппұл салмайды. 
Əзірше ауызша ескертумен ғана шектелуде.

Қазір еліміздің əр өңірінде  велосипед 
маусымы ашылды. Алматы қаласының өзінде 
əрбір 2 апта сайын велосипедтен түрлі жарыстар 
өткізілуде. Алматы қаласының əкімі Бауыржан 
Байбек те велосипед тебушілердің қатарында. 
Жастардың велосипедке деген қызығушылығы 
артқан. Түрлі жарыстарға қатысып жүлделі 
болып жүргендердің де қарасы көбейген. 
Ең бастысы, велосипед тебушілердің ішінде 
қазақтардың көбейгенін естідік. Лəйім солай 
болғай. 
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Нұрлан ҚҰМАР. «Велосипед күнделікті көлікке айналмай тұр»

Марат БАЛТАБАЕВ, жеңіл атлетикадан 6-дүркін Азия чемпионы:
-Жиі-жиі жүгіремін. Бұдан бөлек велосипед тебемін. Көбіне велосипедті жалға 

аламын. Аптасына 100 шақырымға жуық қашықтықта тебемін. Əттегені сол, қазір 
жастар жаппай велосипед теппейді. Көбісі машина алып, темір тұлпарды айдағанды 
жөн көреді. Велосипед көбейсе еліміздің экологиялық мəселесі шешілер еді. 

Элеонора ШАКИРОВА банк қызметкері:
-Жұмысқа автобуспен барамын. Өйткені елімізде велосипед тұрақтары əлі де бол-

са дұрыс жолға қойылмаған. Велосипедті тек демалыс күндері тебемін. Аптасына 50 
шақырымды еңсеремін. Бұдан бөлек жүгірумен де айналысамын. Алматыдағы əуесқой 
марафоншылар клубының мүшесімін. Тауға да шыққанды ұнатамын. 

Ермек АСҚАРОВ, ұстаз:
-Өзім денешынықтыру пəнінің мұғалімімін. Бұл көлікті тепкеніме 15 жылдың 

жүзі болды. Талғардан Алматыға қарай 30 шақырымға жуық қашықтықта орналасқан 
жұмысыма велосипедпен келемін. Аптасына кем дегенде 450 шақырым жол жүремін. 
Бұдан басқа физикалық жүктемелерім де аз емес. 

Əлия ЖҰБАНЫШЕВА, студент:
-Бұрын велосипедім болған. Бірақ соңғы үлгідегі екі дөңгелекті көлігімді көшеден 

біреулер ұрлап кетті. Осыған орай велосипедке құмарым азайған еді. Дегенмен соңғы 
кездері велосипедке əуестігім қайта оянды. Алматыда өтетін жарыстарға қатысып 
жүрмін. Жүлдеге іліге алмасам да, мен үшін ең бастысы қатысу. Теледидардан «Джи-
род Италия», «Тур де Франс», «Вуэльта» сияқты велосипедтен өтетін көпкүндік 
халықаралық жарыстарды тамашалап жанкүйер болып жүрмін. 

Ой-пікірлер:

Велосипед жайлы не білеміз?

«Велосипед» сөзін 1860 жылы Францияда Пьер Мишо ойлап 
тапқан. Ал, велосипедтің прототипін 1818 жылы неміс бароны Карл фон 
Дрез құрастырған. Алайда, бұл механизмнің педалі болмаған. Қозғалу 
үшін аяқпен итеруді қажет етеді.

1839-1840 жылы шотландиялық ұста Киркпатрик Макмиллан оған 
педаль жалғайды.

Ағылшын инженері Р.Томпсон велосипедтің үрілмелі шинасын 
патенттеді.

Томас Стивенс тұңғыш рет əлемді велосипедпен саяхаттаған. 
Қазіргі заманғы тауға шығуға арналған велосипедтердің прототипі 

1977 жылы жасалған.
Əлемдегі ең қымбат велосипедтерді «Aurumania» фирмасы 

шығарады. Олар 24 каратты алтынмен қапталып, 600 кристаллды тас-
тармен көмкерілген велосипедттерді сатады. Бағасы – 100 мың АҚШ 
доллары.
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ЖАПОН 
АҢЫЗДАРЫ

Аударма 

Жыланның көзі
Тоухоку аймағының аңызы

Ертеде бір тауда шаруа тұрыпты. Өте 
еңбекқор, жер жыртып, егін егіп, күн көріпті. 
Бірақ бір балаға зар екен. Бір күні шаруаның 
əйелі кенеттен о дүниелік болады. Содан кейін 
еркек кілт өзгереді. Ешқандай іспен айналыспай 
əр күнін бос өткізумен болады. Көктемнің бір 
түнінде есікті біреу қағыпты дейді. «Бұл кім 
болды екен?» деп, есікті ашса бір сұлу қыз тұр. 
— Тауда адасып қалдым. Түнеп шығуға рұқсат 
етіңіз, — деп өтінеді қыз. Шаруа қызға түнеп 
шығуға рұқсат етеді. Таңертең көзін ашса, қыз 
талай шаруасын тындырып тастапты. Келесі 

күні де осы үйдің адамындай іс істеді. Сөйтіп 
екеуі қосылыпты дейді. Қыз келген күннен бас-
тап шаруаның үйіне береке кіреді. Бірақ бір 
ғажабы əйелдің денесі сұп-суық болады. Жəне 
де тəнінен ылғи қанның иісі шығады екен. 

Айлар өтіп əйел жүкті болады. Босанар 
шағында күйеуіне былай депті:

— Мен босанып жатқанда бөлмені 
сыртынан қоршап тастаңыз. Нəрестені алып 
шыққанша есіктен сығаламаңыз. 

Еркек аң-таң боп, бөлмені қоршап тас-
тады. Əйел «Қандай жағдай болса да, есіктен 
сығалаушы болмаңыз» деп қайталады. Еркек 
«Түсіндім, сығаламаймын» деген кезде əйел 
бөлмеге кірді. Күйеуі əйелінің айтқанын істеп, 

Шарафат ЖЫЛҚЫБАЕВА

1983 жылы туған. Əл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің филология факультетін 
тəмамдаған. 2004 жылғы республикалық көркем 
аударма байқауының жеңімпазы. Президент 
сыйлығының иегері. 
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Шарафат ЖЫЛҚЫБАЕВА. «Жапон аңыздары»

сыртта қалды. Екі күн өтіп, үшінші күн жеткен-
де күйеу уайымдай бастады. «Қатыным аман-
есен босанды ма екен, əлде толғақ азабын тар-
туда ма?»  Ол дүниеден озған алғашқы əйелін  
есіне алды. Пештің түбіне отырғанмен жаны 
жай таппады. Бір отырып, бір тұрды. Ақыры 
шыдамсызданып, саңылаудан сығалады. 
Қараса, қараңғы бөлмеде бір нəрсе жылтырай-
ды. Бөлмеде əйел емес алып жылан жатыр еді. 

Жылан жаңа туған баланы орап алған. 
Еркектің тұла бойы мұздап қоя берді. Көзі 
қарауытып айғай салды. Бұл сонда жылан ба? 
Тұла бойы қалшылдап қоя берді. Еркек уəдені 
бұзып, қарап қойғанына өкінді. Жеті күн 
өткенде бөлмеден сұлу келіншек сəбиін көтеріп 
шықты. 

— Неге қарадың? — деп, əйел жылап қоя 
берді. — Мен таудағы көлде тіршілік ететін 
жыланмын. Жұмыс істеп жатқан сені көріп 
ғашық болдым. Қайтсем де саған жар болғым 
келді. Арманым орындалып, əйелің болдым. Ұл 
тауып бердім. Бірақ...

Шаруа төмен қарап отырып қалды. 
— Тəніме көзің түскендіктен мен адам 

бейнесінде қала алмаймын. Таудағы көлге 
қайтуым керек. Баланы жақсылап бақ...

— Тоқтай тұр. Қарама десең де 
көріп қойғаным дұрыс болмады. Кешір мені. Ба-
ланы тастап кетерсің, бірақ мен қалай бағамын? 
Ана сүтінсіз қалай өседі? Ең болмаса үш-төртке  
келгенше қала тұр. 

Шаруа қанша өтінсе де əйел аяқ жағынан 
бастап жыланға айналып бара жатты. Ол баланы 
шаруаға ұстатты да теріс қарады. Саусағымен 
сол көзін ойып алды да былай деді: 

— Мына бала жылаған кезде емшек 
ретінде еміз. Осы жанар болса бала аш болмай-
ды. Осылай деді де жылан ысылдап таудағы 
көлге кетті. 

Бала анасының көзін еміп өсті. Анасының 
махаббатты ұялаған бұл жанар сəбиді жақсы 
асырады. Бала жылағанда жанарды берсе дереу  
көз жасын тияды екен. «Шешесі болмаса да өсіп 

жатыр» деп, бүкіл ауыл сөз қылысты. 
Бір күні осы елдің патшасы аяқ астынан  

көз ауруына шалдықты. Ел-елден емшілерді 
жинап, бақсы-балгерлерді шақырды. Бір балгер 
былай деді: «Патшаның көзін таудағы өзенде 
тіршілік ететін алып жыланның жанарымен 
жуу» керек. 

Патша қызметшілеріне бүкіл елден 
жыланның жанарын іздетті. Бір қызметші 
таудағы ауылға жеткенде осы аймақтағы бір 
шаруаның үйінде жыланның жанары бар 
дегенді естіді. Қызметші дереу  еркектің үйіне 
барып: — Жыланның жанарын бер, — деді. 

— Бұл мына баланың анасының 
көзі еді. Осы жанардан басқа ештеңені қорек 
етпейді. Оны алып кетсеңіз бала нəрсіз қалады, 
— деді шаруа. 

— Егер жанарды бермесең басыңды 
шабамын, — деп, қызметші жыланның көзін 
шаруадан тартып алды. Жыланның жанарынан 
айырылған бала шар етіп жылады. Неше түрлі 
тағаммен алдандырса да көнбеді. 

Шаруа баланы арқалап, тау ішіндегі көлге 
барды. Көл жағасында тұрып, «Мына баланың 
анасы қайда?» деп дауыстады. Оған жауап бер-
гендей көгілдір көл беті теңселді де, ішінен 
алып жылан көрінді. 

—Сенің жанарыңды патша тартып алды. 
Не істерімді білмей тұрмын, — деді шаруа.  

— Егер саған екінші көзімді бер-
сем соқыр боп қаламын ғой. 

Сол сəтте шаруаның арқасындағы бала 
аш екенін білдіргендей жылап қоя берді. Алып 
жылан оң көзін алып, балаға ұстатты.

— Бұл соңғы жанар. Патшаға 
қайтсең де беруші болма. 

Жүзінен қан сорғалаған жылан өксіп көл 
тереңіне сіңіп кетті. 

Жыланнан туған бала өсіп келеді. Жұрт 
одан сайын таң қалды. Бір күні патшаға тағы да 
жылан көзі керек болды. Қызметші шаруаның 
үйіне келіп екінші көзді тартып əкетті. Бала 
шырылдап мазасы кетті. Шаруа амалы құрып 
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баласын арқалап таудағы көлге тағы барды. 
«Мына баланың анасы қайда екен?» деп дау-
ыстады. Тымық көл кенет толқын тудырып, 
соқыр жылан көрінді. Ол бұрынғыдан да үрейлі 
еді. «Тағы да патша тартып алды» деді шаруа. 
Алып жылан үрейлі кейіпте ыс-ыс етеді:

— Бұл жолы патшаны кешіруге 
болмайды. Жақын арада анау таудан ақ мата 
түскенде баланы арқалап қаш, — деп, жылан 
орақ мойнын созып, ирелеңдеді. Ол бірте-бірте 
үлкейіп,  үңірейген көзі шаруаға қадалды. 

—Енді бұнда келсең, қанша жерден ба-
лам мен күйеуім болсаңдар да шағып өлтіруім 
мүмкін, — деді де жылан көл түбіне сүңгіп 
кетті. 

Бірнеше күн өткенде қарсы жақтағы тау-
дан ақ мата түсті. Еркек дереу баланы арқалап 
ауылдан қашып шықты. Кенет найзағай ша-
тырлады. Күркіреген ши ішінен соқыр жылан 
шықты. Алып жылан аузынан от шашып, жерді 
жарып жіберердей жеті күн, жеті түн аласұрып, 
нөсер төкті. Тау күңіреніп, көл тасыды. Көпірді 
ағызып, бекіністі бұзып, тау баурайындағы ау-
ылды жалмады. Содан соң сел патша сарайының 
іргетасын бұзып, қақпасын қиратып əкетті. 
Патша да, қызметшілер де сарайымен қоса сел-
ге жұтылып кетіпті. 

Камелия көлі
Чиба префектурасының аңызы

Сонау ерте заманда Идзанаги мен Ид-
занами бірінен кейін бірі аралдарды туғызып, 
жердің Пірін жаратты. Желдің Пірін, даланың 
Пірін жаратты. Содан соң Ашихаранонацукуни 
жерінде сан-алуан елдердің Пірлері пайда бол-
ды. Апаттың да Пірі шықты. 

Ол уақытта Сарудабико деген Пір бар 
еді. Сарудабиконың бойы өте ұзын. Көзі 
қанжапырақтай қып-қызыл, мұрнының тұрқы 
жеті елі, сондай үрейлі Пір екен. Ол бірде Кад-
зуса мен Шимоусаның арасындағы жерді қазып, 

бір түп камелия ағашын отырғызыпты. Басын-
да аласа болғанмен кейін камелия қызыл күннің 
сəулесін сіңіріп ұзарып кетті. Содан сексен 
сегіз мың жыл өткенде оның тамыры Нэ елінің 
Иванэсіне дейін жететін терең, ал ағаштың ұшар 
басы Такамагахараға дейін жететіндей биік, 
бұтағы мен жапырақтары үш өлкеге жайылған 
алып ағаш болды. Көктемде гүлдегенде қып-
қызыл күлтелерінен Аспан қызыл түске бояла-
тын. Ал гүлдері  түскенде жер қып-қызыл боп 
жатады екен. Бірақ қайдан шыққаны белгісіз 
камелияның көлеңкесін жын патшасы мекендеп 
алыпты. Сегіз тарапқа жайылған бұтақтарын 
паналап, қалың жапырақтардың астында оты-
рып, қып-қызыл гүлдерінің қалқасынан төменгі 
əлемді барлайды. Түн ортасында дүниені 
жаңғырықтыра қарқылдап күледі. Оның даусы 
естілгенде бөбектер шырылдап, ал торғайлар 
қонақтап отырған бұтақтарынан құлап түседі 
екен. 

Жын патшасы желдей ұйытқып жерді 
кезгенде  жойқын екпінінен өсімдіктер қарайып 
күйіп, өзен  суы  тартылып қалады. Жын 
патшасының лебі тигенде адам ғана емес, ірі 
қара атаулы қызуы көтеріліп сұлайды. Жын 
патшасына жем болған қаптаған өлекселердің 
ағашқа ілініп тұрған кезі де болыпты. Адам-
дар зəре-құты қалмай, бар шаруасын тастап, 
Пірлерге жалбарынумен болды. Сол кезде Са-
рудабико Исэ еліне кетіп, бұл жағдайда хабар-
сыз болғанмен, бəрін көріп тұрған Такамага-
харадан Накацукуниге түскен Такэмикадзучи 
мен Иваинуши байыз таппады. «Біздің көзіміз 
жетер жерде апаттың Пірі ойран салуда. Оны 
бұлай қалдыруға болмас» деп,  соғыстың қос 
Пірі ұзын семсерін суырып алып, нөкерлерін 
ертіп, камелияны құлатты. Таң қалған жын 
патшасы ағаштың ұшар басына шығып алып, 
төменге қараса, ағашты төрт жүз сексен мың 
əскер қоршап тұр. Тек теңіз жағы ғана си-
рек сияқты. Жын патшасы теңіз жағалауына 
секіргенде ілініп қалған ағашты қоса сүйретіп 
əкетті. Жын патшасы көтеріп кеткен ағаш үш 
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өлкеге жайылған алып болғандықтан оның 
салмағынан жер сілкініп, Пірлердің əскері бы-
тырай қашты. Жын паташсы бар күшімен ка-
мелияны тартып қалғанда ағаш тамырымен 
қопарылып теңізге құлады. Жын патшасы əуеге 
көтеріліп, көкжиекке сіңіп, көрінбей кетті. 
Алып камелия теңізге батқанда шашыраған 
су орнындағы шұңқырға құйылып, үлкен көл 
пайда болды. Бұл — Камелия көлі. Перілер 
буырқанған теңізге түсіп, тереңіне сүңгіп жын 
патшасын іздесе де табылмапты дейді. 

Ергежейлі тайпасы
Хоккайдо префектурасының аңызы

Эдзо жерін айндар мекендеген кезден 
жеткен əңгіме. Ежелде бір үңгірде ергежейлілер 
тұрыпты. Бұлар коробоккуру деген бір тайпа 
екен. Қар ерігенде, жерден аққайрақ өсімдігінің 
басы көрінген шақта коробоккуру да үңгірден 
өріп шығады екен. Токачи жерінде он-оннан 
бөлініп, аққайрақтың жапырағын шатыр 
етіп, тіршілік етеді. Бұлар майшабаққа құмар. 
Майшабақ аулауға шыққанда саса (аласа бам-
бук) жапырағынан қайық жасап алады екен. 
Бір балық қармаққа ілінсе бес қайыққа мініп 
келеді.  Жағаға он қайықпен тартып шығарады. 
Бір ғажабы бұлар ергежейлі болса да сондай 
үлкен китті де өлтіреді. 

Токачиге айндар қоныстанған заманның 
оқиғасы. Бір кедей шалдың босағасында күнде 
таңертең екі-үш өзен балығы жатады екен. 
Таңданған қария жайтты ауыл адамдарына 
айтады. Ауылдастары  «Біздің үйге де біреу 
балық тастап кетіп жүр. Таңертең тұрғанда, 
тура жастығымыздың түбінде жатады» дейді. 
Бірде шал түні бойы ұйықтамай аңдып жатады. 
Кім болса да ұстауға бекінеді. Бір кезде есіктен 
кішкентай аппақ қол көрінді. Қол бір балықты 
еденге қойды. Содан соң тағы бір қол екінші 
балықты тастады. Үшінші қол көрінгенде 
шал шап беріп ұстап алды. Шыңғырған дау-

ыс естілді. Қараса жерде тұрқы бір шяку (30,3 
см) болатын Коробоккуру əйелі жатыр. Əйел 
тыр жалаңаш  екен. Аузының айналасына жəне 
қасына өрнекті  татуировка салған. Шалдың 
коробоккуруды алғаш көруі еді. Ол əйелді 
шючйоудың үйіне апарды. Ұйықтап жатқан 
шйючоу орнынан көтеріліп, коробоккурудың 
əйеліне қарады. Ол ергежейлі келіншекке тесіліп 
тұрып: «Сен қайдан келдің? Айндарға не үшін 
балық үлестіріп жүрсіңдер?» деді. Шючйоу 
қанша сұраса да ергежейлі əйел жауап бермеді. 
Қысылып, бұрышқа тығылып, жылаумен бо-
лыпты дейді. Шючйоу əйелді сұрақтың астына 
алып отырғанда таң да атты. Ауыл айналасынан 
ұрандатқан дауыстар жетті. Ауылды мыңдаған 
коробоккуру қоршап алды. Айн шалының 
үйіне балық тастап жүріп ұсталған ергежейлі 
коробоккуру шючйоуының қызы екен. Қызды 
қайтарып алған ергежейлілер айндарға қарата 
дұға оқыпты дейді. Дұғасында «Айндар азап-
пен өлсін, жылдам қартайып, сақал-шашы 
ерте ағарып, күйген кета балығындай күйсін»  
депті. Коробоккурудың қарғысы ме екен Тока-
чи жерінің айндары, ері де əйелі де қартайғанда 
азапты ауруға шалдығып дүние салатын бо-
лыпты. Токачи өзені де жиі-жиі тасып, талай 
айн ауылын ағызып əкетіпті. Бірнеше жыл 
өткенде Токачиге барған басқа аймақтың айн-
дары шөп басқан жерден ауылдың да, адамның 
да ізін көрмепті дейді.    

Шарафат ЖЫЛҚЫБАЕВА. «Жапон аңыздары»
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Барлау

Назерке ƏЗІЛБЕК  

Алматы  қаласы, Алатау ауданы № 181 Жал-
пы білім беретін  мектептің  қазақ  тілі  мен əдебиеті  
пəнінің  мұғалімі. Оның заманымыздың көректі 
суреткері, Халық жазушысы Ə.Кекілбаевтің 
ақындық қуаты жайлы жазылған мақаласын 
назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік. 

������� 
	����	 
����   

Қай  адамның  да  кісілік  келбеті  мен  
тағдырының  қалыптасуы   оның   балалық   
шағының   қалай  өткеніне  байланысты  бол-
са   керек.  Əкесі  соғыстан   оралмаған   Əбіш  
Кекілбайұлы  анасы  Айсəуленің   тəрбиесін  
көрді.  Əбіш Кекілбайұлының анасы Айсəуле 
Жұмабайқызы дəулетті, ел ішінде аты шыққан 
бидің отбасында дүниеге келіп, тəрбиеленген. 

 Бірақ   соған  қарамай    маңғаз  
Маңғыстаудан  шыққан  текті   ұл   майдан  
даласында  бір  төмпешік  болып   қалған  
əкесінің   аманатын  ақтағандай  ержетті.  
Əбіш  Кекілбаев  кішкентайынан   соғыстың   
залалын  көріп  өскен   ұрпақтың   өкілі. Ел  
басына  түскен  сындарлы  шақта  ол əкесінен   
айырылды.  Талайдын  тұлымдысын  жыққан   
сұрапыл  соғыстың   жалыны   балаларды  да  
шарпымай  өткен  жоқ.  Сондықтан  олар  ерте  
есейді. Бала  күнінде  көргендерінің  бəрі  жа-
зушы  Əбіш  Кекілбаевтың   жазушы  болып   

қалыптасуына  əсер етті.  Ал, Қалың оқырман   
қауым   жақсы біледі:  қазақ сөзінің қайраткері, 
халық      жазушысы    əдебиетке ақын болып     
келген қаламгердің 23 жасында   1962 жылы  
«Алтын  шуақ» деген атпен   өлеңдер  жинағы  
жарық   көрді.    Əдебиет  əлемінің  жеті  асқар  
биігіне   жеткен   ұлы  қаламгерді   қазақ  жұрты  
ақын  ретінде  қабылдаған. Бұл  жинаққа 
«Арғымақ», «Абайла, бауырым,абайла», 
«Айым сен  деп  жүр  едім», «Археология»,  
«Айдай аузы,  күндей  көзі  - шын сұлу», «Ай  
да  бір  сəт  қалжырап»,  «Адам  қолы  та-
лай   жауды   жайратқан»,  «Аласарып  кетер-
дей  көп  қой  қауіп»,  «Іңір  сембей  іргеге   
кеп  құлаған»   атты  өлеңдері   енген.  Жалпы 
поэзияда ең бірінші жинақта жарқ етіп көзге 
түсіп, ауызға ілігу  үрдісі көп емес. Санама-
лап қарасақ, бұлардың қатарында Төлеген 
Айбергенов пен Жұмекен Нəжімеденов, 
Тұманбай Молдағалиев пен Қадыр Мырза-
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лиев, Сағи Жиенбаев пен Мұқағали Мақатаев 
секілді қазақ поэзиясының ерен жүйріктері 
бар.    Кекілбаев жырлары осы көшке заңды 
қосылған сыбаға еді.

Ақын боп туған жаратылыс ешқашан 
жоғалып та, жойылып та кетпейді. Қайта   ол 
проза   жазса да, тіпті əдебиеттанудың   тео-
риясы мен сынына қалам тартса да   жарқырап     
көрініп жатады.   Ақындықтан   прозаға 
келудің   жақсы    жақтарын Əбіш Кекілбаев 
шығармашылығынан үнемі көріп, сезініп 
отыратынымыз      сондықтан.   Жазушының   
көркем    прозасындағы шұрайлы тіл,   шырайлы 
теңеулер мен шынайы бейнелеулер алғаусыз 
ақындықтың айқын белгісі.   Сондықтан да    
Əбіш Кекілбаев прозасы  өлеңдей оқылып, 
тереңдей сіңіп, адамның сезім    айлақтарын 
шарпып кететінін  жұртымыз жақсы біледі.

Поэзия    зерттеліп  бітпейтін  дүние.  
Халық  барда    тіл  бар,   тіл  бар  да   əр  
халықтың   өзіндік  əдебиеті   бар.   Ал  əдебиет  
бар  да  поэзия   ешқашан   өлмек  емес. 

Қазақ  поэзиясында  Əбіш  Кекілбаевтың   
ақындық  орны   қандай?  Қай  тақырыпқа  
қалам  тартты?  Қандай шығармалар жазыл-
ды? Қандай келелі мəселелер көтеріп отыр?  
Осы  сұрақтарға толыққанды   жауап   іздеп   
бағамыз. Əйтсе  де,  бір  сұрақтардың  арты-
нан    бір сұрақтың     жалғасып  кете  беруі   
заңдылық.  

Əдебиеттегі   əскери тақырып көбіне 
майдангер жазушылардың үлесінде екені 
белгілі. Əбіш  Кекілбаевтың  жастық шағы, 
бозбала  кезеңі бүкіл халықтың   басына 
түскен сұрапыл соғыспен тұспа –тұс келді.  
Оны көзімен көрген, басынан өткерген, қаны 
мен терін төккен, от пен оқтың ортасында қан 
кешкен ұрпақтан артық білетін жанды табу 
қиын. Сондықтан өзегіне соғыстың сұрапыл 
шындығын арқау еткен шынайы шығарма 
жазуға екінің бірінің тəуекелі жете бермейді. 

Бүгінде бұл тақырыпта үлкен эпикалық 
шығарма жазуды айтпағанда, шағын өлең 
шығарудың өзіне үлкен батылдық керек.  

Қаламгер өзін толғандырған қай 
тақырыпты да бостекі жырлай салмай, алған 
нысанына тереңдеп еніп, биіктен ой айтады:

  «Тажал  табан   ну  шалғынды  
жайпады,

Алда-майдан , алда – қаза,  алда  мұң»
Шойын  дене  жердің  тəнін  жаншыды
Сездіргендей  қасіреттің  салмағын.

Қара  жердің  таспа  тіліп  жонынан
Бара  жатыр   бауырымен  қамшы  өріп,
Жатыр  окоп қызыл  қанға  шомылған,
Жайрап  қалды , қанша   ғұмыр... 

қанша  өлік?  
Осылайша екі  шумақ  өлеңмен,  көз  

алдымызға   соғыстың  суретін   салып   берді.   
Ол  соғысты  буыны бекіп,   бұғанасы  қатқан,   
қару  асынған  ересек  боп  көрген  жоқ,   
балалық  шақта,  сəби  күнінде  көрді.    Соғыс  
ақынның  дүниетанымын,  сезім  серпілісін,  
рухани   дидарын     қалыптастырды. Өмір  
жолын  ащы  шындықтардың    бетпе –бет  
айқасында  бастаған   ол  өлең  жолдарын  да  
ащы  шындыққа  құрды. Өлеңнен   əдемі  теңеу,  
əсем  тіркес,   артық  əшекей  кездестірмейміз.    

Мына   біздер  конфет   таңдап   
бір  ауық,

Үлкендердің   алған  жоқпыз   азасын,
Біздер  емес,ерке   бала  жылауық,
Көкесінен    тартқан  талай  жазасын. - 

Осы  бір  шумақ   өлеңде   жазушының  əкесінен   
ерте  айрылып, ерке  өспегенін   байқасақ:

Дей алмаймыз:
Күні  бойы  доп  қуып,
Көк  қойнына  күміс  шарлар самғаттым.
Онда  елдің  омырауын  от  жуып,
Жетпеді  ұлтан  етігіне  солдаттың.  

Мұндағы  «Ұлтан» қазіргі түсінігімізде — 

Назерке ƏЗІЛБЕК. «Əбіштің ақындық əлемі»
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аяқ киімнің табанына салатын қалың, қатты 
былғары. Осыншама  сұмдықты  көріп  өскен  
ақынның   өмірдегі   щын  мен  жалғанның   
арасына   шек-шекара  қоймай,   немкетті  
қарауға,  көзі  көріп,  басынан өткенді  айтпай  
қалуға  қақысы  жоқ  сияқты. 

  «Төбемізге   талай  қатер   төнген-ді,
Жатқанда   ажал   ат  ойнатып, дауыл  

сап.
Түсімізге  қоса    қабат енген-ді
Көкеміз  бен күрең  қызыл   бауырсақ.  

Бұл  да  бір сол   балалық   шақтың  əлі  де  
бояуы ескірмеген   бір  көрінісі   болса ке-
рек. Соғыс  зардабы  тым  қымбатқа  түсті . 
«Түсімізге  қоса    қабат енген-ді

Көкеміз  бен күрең  қызыл   бауырсақ» 
- деп, əке мейiрiмiне  жарымаған, балалығын  
соғыс жалмаған   балалар тағдырын   сурет-
теп  берді.

Қаламгер  үшін  өзі   өмір  сүріп   жүрген  
дəуірдің  суретін  салудан  өткен   жетістік  
болуы  мүмкін  емес.  Əбіш  Кекілбаев    
өлеңдерінен  соғыс  тақырыбына  жазылған   
өлеңдерді   жиі  кездестіреміз. «Жүректе 
əлі  жатыр  мұң», «Танктер» , «Қарындасым  
Нұрайша» өлеңдері.  

Қуантты  бізді   сол  күні
Сəбидің  тұңғыш  ащы  үні.
Жылатты   бізді  сол   күні
Почташының  қапшығы.
Көңілді   көктем  құшып  қап
Ажыратты  қыс  қайта,
Түске  дейін  құттықтап,
Бата  оқыды ел  түс  қайта,
Көз  көргендер  шын айтса,
Көкесінен аумайды.
Аумайды  ма  менен   деп,
Мазалап  жүр  талайды,
Көкешімді  көрем  деп,
Айнаға  көп  қарайды. Əкесіз қалған 

əрбір ұрпақтың жүрегінде əкеге деген ұлы 

сағыныш жатты. Əкенің жоқтығы қалай бо-
латынын зұлматты жылдардағы əр бала жан-
тəнімен сезінді. Бұл  соғыс  жылдарындағы  
əр  отбасында  кездесетін   жағдай  болғаны  
анық.  Ақынның  осы  соғыс   зардабынан  
əкесіз  өскенін   ескерсек,  бұл  өлең   қарындасы  
Нұрайшаның  емес,  өз   басынан да  кешкен  
жағдай  сияқты. 

Осы   бір  өлеңнің  жалғасы ретінде  1985  
жазылған   « Əкемді  аңсап» өлеңі:  

Əкемді  аңсап,
Баламды  тостым,
Жадырар  жаңа  заманды  тостым,
Бақ  күттім.
Көл-көсір  көктем
Көз ілмей  күткен
Кергіді ме
Келмеді. 
Бала  кезінен   танып –біліп  үлгермеген  

əкесін  осылай  аңсайды,  үмітін  өшіруге  
қауһарсыз  күйге  түсіп,  күтеді.

Суалды  суым, 
Көз алмай  жатып,  құм  басып
Қуарды  талым,
Көк  алмай  жатып  сор  шалып.
Аяусыз  арман, арбай  да  арбай
Алдап  кеттің, келмедің
Қайырсыз  жалған,
Қақсал  боп  алған
Қайтып алды  бергенін. 
Осы ой, осы сарын, осы бір мұң мен 

ширыға торығу қаламгер       жырларында       
тіптен молая түскендей. Бір жалт ете қалған 
сезімнің оты өшпей жүрегіңе мəңгі шырақ 
жағып кеткендей, өзек тілген өкініш, əкеге 
деген құштарлық махаббат құдіретін, оның 
тылсым сырын жан түкпірінде оятқандай 
əсер етеді.  Өлең   оқырманның   болмысымен   
қабысып,    айтылар  ой  жүрекке  сəуле  болып  
құйылғанда  ғана    нағыз  көркемдігі    жоғары   
шығарма   болмақ. Бізге  осы  өлеңдегі   инто-
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Назерке ƏЗІЛБЕК. «Əбіштің ақындық əлемі»

нация,  ырғақтың  өзі   сөзбен  сурет   салып  
тұрғандай  көрінеді.  «Аяусыз  арман, арбай  
да  арбай

Алдап  кеттің, келмедің»  деген  
жолдардың  өзінде   қаншама  ой,  сағыныш,  
үміт, өкініш  жатыр.  Сөздің  құдіреттілігін  
көрсету  үшін  «қақсал»  сөзін  пайдаланған.  
Көп   оқырманға   түсініксіз  сөз   болуы  да  
мұмкін. Тiс қаққан, қу, залым  деген  мағынаны  
береді.  Ауыз  əдебиетімізде     кездесетін  
ұлттық  сипаты   мол осындай   сөздерді  
өлеңдеріне  жиі  енгізеді. 

 Соғыс  тақырыбына  жазылған  
өлеңдердің  соңғы  нүктесі   ретінде  жазылған  
«Жүректе  əлі  жатыр мұң»    өлеңі  соғыс  
біткеннен  кейінгі   қазақ  даласындағы  бейбіт,  
бірақ  мұңлы  өмірді  бейнелейді:

Күндерде  өтті  əлемнен
Өлімнің  селін  бүріккен.
Үндер де  өшті  əлемнен
Көңілден   күлкі   үріккен. 
Қайғыға  жұрттың  еті  өліп,
Күлкіге  енді  үйренді.
Сол  жылғы  бала  есейіп,
Сол  жылғы  қызға  үйленді.
Өмірдің  шалқып  бастауы
Тасыды  тағы  кенеле,
Бақшаға  бара  бастады
Атасыз  өскен  немере.
Құлпырып  қайта  сан  арман,
Иықтан  батпан  түсті   мұз.
Иін  босап  жамаудан, 
Бүтінделді  үстіміз,
Жүректе  бірақ , жатыр  мұң,
Жатыр сол  бір кесір  күн
Тыртығында  батырдың,
Əжімінде   жесірдің.
Ақын   осылайша  жүректегі   мұңын 

соғыстын  суығынан   қалған   батырдың   
тыртығы  мен   жесірдің  əжімінен іздейді.  
«Жақсы шығарма тек мұңнан туады» дейді 

қазақтың Қадыры. Ол  мұң – қайғы-қасірет 
емес, мұң – ойланта отырып, санаңды селт 
еткізер жыр тудыратын сезім.  Соғыс жыл-
дарында еліміз 30 млн-ға жуық халқынан 
айырылғаны белгілі, одан да көп болуы 
мүмкін.  Ұлттың   басына  түскен  зобалаңды  
жеткізе  білген  ақын өлеңдері  соғыс  
жылдарындағы  нəубет   кезеңді   көз  алдыңа  
əкеледі.    Халықтың   зарына  бір  сəт   құлақ  
түріп,   соғыстың  аяқталғанына  қуанышын  
да   жасырып   қалмаған.  Соғыстың   елге ти-
ген  зардабын   жан  жақты  аша  білген.  Бұл 
сарынның Ақтабан   шұбырынды,   алқакөл  
сұлама  жылдарындағы   туған   «Елім -  ай»  
əнімен ұқсастығын  аңғару   қиын  емес,  Əз  
Тəуке   заманында  өмір  сүрген  Қожаберген  
жырау   жазған  «Елім-ай»   жырымен  Əбіш  
Кекілбайдың  «Жүректе  əлі  жатыр мұң»  
өлеңі   өзектес. Екеуінің  де  мұраты – ел  
қамы,  жұрт  тыныштығы.  Бұл  ұқсастық   
ұрпақтар  сабақтастығының  бір көрінісі 
іспеттес.    Соғысты көрмесе де, соғысты   
көргендердің мұң-қайғысын естіп, Кеңшілік     
Мырзабеков,   Ұлықбек   Есдəулеттердің    
буыны да лирикаға жақын болды.. Бізге 
əдебиет шежіресі осылай жетеді. Əбіш  
Кекілбаев  соғыстың ауыр зардабы туғызған 
лириктердің ішінде.          Лирика қай кезде де 
адам баласының жан дүниесіне үңілген таза 
сезім болып келеді.   Лирика дегенде тек қана 
үйлесімділік емес, адам жанының, қоғамның 
қайшылықтары да көрініс табуы керек. Əбіш  
Кекілбаевтың   соғыс  тақырыбына  жазылған   
өлеңдері   жас   ұрпақ  санасын  соғыстың  
қасіреті  мен  жеңістің  тəттілігін  сездіретін  
тамаша  лирика!
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Мамандыєым –  маќтанышым 

Қаумалаған шəкірттердің ортасын-
да жүріп, ізгі ниет, пəк көңілмен ақ қанатты 
армандардың бастау-бұлақ көзін ашуға де-
ген əрекет-құлшыныстарыңның нəтижелеріне 
шүкіршілік етесің. Мына бір жолдар нышан 
бере бастаған хош иісті раушан гүліндей əсер 
қалдырады...  

«Сейдулла ағай!
Бүгін қыстың ең соңғы күні. Қия алмай 

қамығып отыр ма екен, аспан ботадай боздап 
ебіл-дебілі шығып жауындатып тұр.

Шəкірттік тілегім бар Сізге, аға, 
Бақ, Ырыс, Құт əкелсін көктем күні.

Даңқыңыз дария боп еленетін,
Қаламыңыз арттырсын берекесін.
Көгілдір көктем мəңгі күліп тұрсын, 
Көтеріп көңіліңіздің керегесін!».

                             (Лира Қоныс, 2002).

Қасиетті Түркістанның бір азаматы 
ретінде киелі шаһардың күнделікті тыныс-
тіршілігінің бел ортасында жүріп, болашақ 
ізбасарларға тəлім-тəрбие беруден асқан бақыт 
бар ма?! Сол шəкірттерің ұстазына өлең арнап, 
жырдан шашу шашып жатса шуақты сезімге 

Сейдулла САДЫҚОВ, 
Түркістан Қазақ-Түрік университеті
«Қазақ филологиясы» кафедрасының 
профессоры, Қазақстан Журналистер 
одағы сыйлығының лауреаты

КӨРІНБЕЙТІН 
ЖҰЛДЫЗДАРДЫҢ 
СƏУЛЕСІ

Ертең көктем.
Сіз бір мақалаңыздың соңын: «Осынау 

қасиетті қалаға ақ қанат арман жетектеп келген 
шəкірттерім Адам болғай!» деп бітіретін едіңіз 
ғой, мен де сол шəкірттеріңіздің бірі ретінде 
ұстаздық іңкəр сеніміңізді ақтап, АДАМ бола-
тыныма сеніңіз. 

Ағай, мен Сізді ертеңгі көктем 
мерекесімен құттықтаймын. Алла қашанда өз 
мейірімімен қорғап жүрсін. 

Аман болыңыз! 
Ақиқатты ақ ту ғып өктем үні, 
Жаныңыздың кетпесін пəк тембілі. 
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Сейдулла САДЫҚОВ. «Көрінбейтін жұлдыздардың сəулесі»

бөленерсің... Шəкірт жүрегінің лүпілін тыңдап 
көрелік...

Сейдулла аға көңілде гүл көктетіп,
Гүл көктетіп, шындығын іздеп кетіп.
Ақиқаттың арлы үні жаңғырады, 
Жалғандықтың көз жасын дірдектетіп.

Паң қырандай жүретін самғап та тік, 
Самғап та тік, сөз-тұлпар ойнақтатып.
Сейдулла аға туралы сыр айтады, 
Ескі сүрлеу, соқпақтар жайнап жатып.

Түймедей сөзі түйе жығатұғын, 
Сұмдықтың сырып тастап сұрапылын.
Көкейінен күн көрінген Сейдулла аға,
Шəкіртке арнап айтқан мың ақылын... 

Жаныма ұстаз құйған нұр талаппен, 
Нұр талаппен келемін күн санап мен.
Алуан түсті өлеңмен өрнек салып, 
Келбетіңді кестелеп жыр-сабақпен.

Қазбауыр бұлттай мұңды тұмшалаумен, 
Өр үні асқақ шығып мұнша даумен.
Шəкіртіңмін, ізетпен бас иемін, 
Өзіңдей мəрмəр шың боп тұрсам мен!..
Анықтама: Бұл жолдардың авторы Жур-

налистика бөлімін 2002 жылы бітірген  шəкіртім 
Лира Қоныс еліміздегі айтулы жазушылардың 
санатында, «Тарлан» сыйлығының иегері, 
бірнеше кітаптың авторы. Евразия Ұлттық 
университетінде журналист мамандарын да-
ярлаумен айналысып жүрген ұстаз, филоло-
гия ғылымдарының кандидаты Л.Қоныс қазір 
«Болашақ» бағдарламасы бойынша Америкада 
білім алып жүр.

Десте-десте жыр жолдары. Шəкірттердің 
ұстазға деген ыстық ілтипаты, шынайы құрмет 
сезімі. Бұдан артық не керек?! Кей-кейде осы 
жырларды оқып отырып, жаным күлтеленеді, 
сезім моншақтарының от-ағыны өн бойымнан 
жүріп өткендей болады. Сонау сағым жыл-
дарды сағынышпен еске аламын, көз алды-

ма сүйікті шəкірттерімнің балаң да балғын 
жүздері келеді. Құдды бір шүпірлеген сарыау-
ыз балапандардың таңғы шықтай мөп-мөлдір 
пəк көңіл көкжиектерінің керегесі түріліп бара 
жатқандай күй кешемін... Кезінде мына бір жыр 
жолдарын шəкірттерім журналыма білдірмей 
қалдырып кетіп еді. Көз жүгіртіп көрейік...

Тұңғиық мынау зар заман,
Ізің бар бізге жалғаған.
Запыран құсқан ұлы аға, 
Шеріне ертең зар болам.

Өмір ғой мынау шерменде, 
Жырлауды бізге бергенде. 
Қазақтың бүкіл шерлі үні, 
Тірілді сізді көргенде.

Төрткүл дүние қаралы,
Дүрліге алып барады.
Кеудесін өксік тырнаған,
Ұстаздың жаны жаралы. 

Мейіріңе ыстық жылынам, 
Шырқырап тусын құлын əн. 
Қара сөздің қуып қаймағын,
Қолымды жайдым, құбылам.

Жалынам, жаным, тəңірім,
Тірліктің тыңдап бар үнін.
Арманға қарай қол созсам,
Жағып қой ұстаз сағымын.         

(Шəкіртіңіз Əділбай Бақытхан, ФЖК-011, 
1 наурыз 2013)

Ағатай, ағатай-ау...
Ағатай, ағатай-ау өктем демі,
Көңілім жадыраған көктем еді.
Өзіңе бір жырымды арнасам деп, 
Ойланып жүрген едім көптен бері.

Жат өлке жанға маза жай таппадым, 
Санамды суық жүздер шайқап қалдың.
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Өзге орта жауратқанмен жылына алар,
Жылылық дидарыңнан байқап қалдым. 

Бұл неткен жайсаңдылық, жаның аңғал, 
Бойыңнан бар қасиет табыла алар.
Шынайы сезімдерді биік қойған,   
Өзіңдей бар екен-ау ағатайлар!
                                     (Шəкіртіңіз Ғалымжан 

Сəрсеков, ФЖК-011, 21 ақпан, 2011)

Ұмытпасам, осыдан он бес жылдай 
уақыт бұрын ғой деймін. Талантты ақын Бо-
лат Шарахымбайдың қойған сауалы əлі есімде. 
– Аға, - деген еді ол, - біздің «Қазақ əдебиеті» 
газетіне жазғы өндірістік тəжірибеден өтуге 
Алматы, Астана, Қарағанды, Қызылорда секілді 
қалалардағы журналистика факультеттері 
мен бөлімдерінің студенттері де келіп жата-
ды. Солардың арасында Түркістаннан келген 
студенттердің қабілет-қарымы, дарыны ерекше 
назарға ілінеді. Соның мəнін қалай түсінуге бо-
лады?

Адамзат баласының тарихында 
əлдеқашан қалыптасқан түркі əлемі де-
ген қастерлі ұғымның түпқазығы, рухани 
шаңырағы, ұлы бабамыз Қожа Ахмет Ясауидың 
Отаны – қасиетті Түркістанда бабалар рухы 
мəңгі жаңғырығып жатыр. 

Біздің басты мақсатымыз - жүрек 
түкпірінде иман ұялаған, бойларында асқақ 
рух бар, ата-бабалар дəстүрін берік ұстанған, 
Түркістанның киелі топырағына табына-
тын, туған жерін, елін шексіз сүйетін, кəсіби 
мамандығына адал жастарға заманауи тəрбие 
беру. Осы ізгілікпен көмкерілген асыл ой-
армандар қасиетті Түркістанда жүзеге асып 
жатса, нұр үстіне нұр емес пе?! Біз осылай ой-
лаймыз. Ақын інім Болаттың сауалына осы 
төңіректе жауап беруге тырыстық... 

Биыл университетіміздің шаңырақ 
көтергеніне ширек ғасыр, ал Журналистика 
бөлімінің ашылғанына жиырма екі жыл.Жур-

налистика мамандығын ашудың басы-қасында 
болғаным бағым болар...

Кезінде қасиетті топырақтағы оқу 
орнының табалдырығын имене аттаған бала-
уса шəкірттеріміздің арасынан тамаша жур-
налистер, талантты ақын-жазушылар шықты. 
Дəрістерімізді, ұстаздық ақыл-кеңестерімізді 
ибалықпен тыңдап өскен сол балғын 
шəкірттеріміздің жүздері əлі де көз алдымызда.      

Қазір қалың оқырманға кеңінен таны-
мал болып, əдеби ортаны мойындатқан ақын-
жазушылар, журналист-публицистер Лира 
Қоныс, Айгүл Сейілова, Жолдыбай Базар, 
Гүлмира Садықова, Айдар Құлжанов, Нəзира 
Байырбекова, Жадыра Нармаханова, Дəурен 
Əбдіраманов, Əбдірахман Қыдырбек, Ғабит 
Сапарбек, Мақсұт Айтжанов, тележүргізуші 
Ғани Жəпішев, радиожурналист Азамат 
Тілепов, тағы да басқа кезінде өзіміз үміт 
күткен сүйікті шəкірттеріміз біз аңсаған 
биіктен көрініп жүр. Еліміздің бас басылы-
мы «Егемен Қазақстаннан» бастап, барлық 
республикалық беделді газет-журналдарда, 
«Қазақстан», «Хабар», «Қазақстан-Шымкент», 
«31 канал», « Таң» телеарналарында, Қазақ 
радиосында, Ақпарат агенттігінде, Тəуелсіз 
басылымдарда шəкірттеріміздің абыроймен 
қызмет етіп жүргенін ризалықпен айта ала-
мыз. Олардың қай-қайсысын болмасын қасиетті 
Түркістандағы ұлы бабалар рухы жебеп, қолдап 
жүргендей сезінеміз.

Жылдар жылжып өтіп жатыр. Кей-кейде 
жұлдыздары жыпырлаған түнгі аспанға ұзақ-
ұзақ қараймын. Миллион-миллион жұлдыздар. 
Ойлаймын: көрінбейтін де миллиондаған 
жұлдыздар да бар-ау. Аспан дегеніңіз тұңғиық 
əлем ғой. Сол көрінбейтін жұлдыздардың аппақ 
нұры, алтын сəулесі бір-бірімен тұтаса келе ал-
тын белбеудей Құс жолын құрайтын болар. 

Ақ қанатты арман жетегінде жер-дүниені 
шарлап жүрген шəкірттерімді көрінбейтін 
жұлдыздардың алтын сəулесі демей көріңіз...
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 К�ТЕРЕМ ДЕ ЖҮРЕМІН 
ОЙЛАРЫМНЫҢ ТАБЫТЫН... 

Ќанатќаќты

Файзулла ТӨЛТАЙ 

1996 жылы Жамбыл облысының 
Жаңатас қаласында дүниеге келген. 
Қазіргі таңда  М. Х.Дулати атындағы Тараз 
Мемлекеттік университетінде филология 
мамандығы бойынша білім алуда.

ҺАҚ

Менің жолым-
Менің бұйра бұралаң шаштарымдай,
жел тербеген.
Ел көрмеген ешқашан, жер көмбеген.
Үкі көзбен үңіліп, қарайды кеп,
Жанымды ап кетердей ертең менен.

Жолаушыдай адасқан кейіпке еніп,
Маңдайымнан перілер сүйіп келіп,
Періштелер жолыма шырақ ұстап,
Пейіш бағын уəде етіп бір ауыздан,
Мен сол түні Құдайға мадақ айтып,
Жанардағы жасыммен жыр ағызғам.

Ессіз күннен сескеніп, елге төнген,
Ездігінен дəуірдің жерге кіргем.
Жұбата алмай уақытты жылап қалдым,
Жараспайтын қылықтай ерге, мүлдем.

Мəді шығып қойнынан төбелердің,
Тəңір жазған бақытқа бөленер күн.
Күнəлардың мен ғана куəсі боп,
Күлген болып кіремін көріме еркін.

Қасіретті ғасырдың,
Бізді ұмытпас
Көк төсінен көзіне көрінермін.
 
Ұйып тұрып  еріксіз жағыма жыр
Ұлы ақын боп ағымнан жарылам бір;
«-Ұлылықты бұлдаса сұрапыл күн, 
Өмір бізден ақылды, шыда, құрбым.
Мен өлмеймін ешқашан,
Өлсем қайта
Өлеңі боп туылам бір ақынның.
Бұл ақылды тыңдасам...бағыт бөтен.
Қарғыбауын өмірдің тағып келем.
О, киелі, қайғылы, бақытты өлең:
Мен кейіннен бəріне нүкте қойып,
Өз отыма өртеніп жанып кетем...»

ҮРЕЙ

...қара ағаштың жапырақтарын билетіп,
Қараша үйдің шаңырағын күйретіп,
Қамшы үйіріп тұр, алап...
Тоғыз жүз жыл өмір кешкен, Адамның
күнəларын көтеріп жүр, сірə, бақ.
Бұдан былай Мəриямның бейнесі
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көрінбейді,
Көкжиектің иығынан сығалап.

Тасқа түскен жазуларға бас ұрмай,
Тау байлаған Хауа ананың шашындай,
Аппақ қыран қалықтап жүр,
Алқызыл
жолбарыстың жонын қысып тұрдым мен,
Құдіретті сегіз есік ашылмай.

Ең алғашқы қан төгілген уақыттың,
Ең алғашқы адастырған бақыттың,
Күнəлары жылап тұр.
Қиянаттың қабірлерін арқалап,
ғасырлар жоқтауда,
Құлақ түр...

Ауыздықпен арда емген жылқыдай-
Зарға көнген жұртым ай...
Маужыраған мазарлардың ,
қайырсыз
Қалжыраған сұрқын-ай!

Көкжиектің иығында мүлгіген,
Күңіренген тындаушы едім үнді мен.
Зауалы жоқ Сүлей елдің көгінде,
Сүлейменнің жүзігімен өрілген,

Ең Ұлы Жаңғырық- Тыныштық
Көмілген.
Исрафилдің сырнайында
Содан соң,
Исфаһанның қылышынан төгілген,
Жауабы жоқ сауалдарды... 
таппағам.
(Жындануға шақ қалам)
Ғасырлар ұмытқан ғазалдың парағын
қайталап ақтарам.
...Əй, бірақ ғасырда күнə жоқ,
Тағдырдың жаулығын таптаған...
Күнə бізде...

КҮННІҢ ӨЛУІ
(Қазанама)

Ол-
Тіршілік табытын көтеріп,
Өзінің нұрына өртенген адам.
Шырағын тұтатып,
Бейіттің басында бəйітін оқып тұр,
Көп көрген ғалам.

Соңғы рет аспанмен қоштасып,
Күн өлді.
Бұлттардан жасаған кебінін киіп.
Өлеңге сыймас өмірді сүюді білді,
Безініп кетті...
Жоғалтпас үшін сенімін биік.

Сақалы қылаулап, көз жасы суалған
жер айтты:
-Күңірен дала.
Жылай ғой аспан,
Еңіре,
Соқ, жүрек,
Егіл,
Бүгіннен бастап көкжиек жетім.

Айқайлап іштен,
Тыныштық дұғасын оқыды,
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күбірлеп іңір:
-Кешірші, Күн, соңғы айтқан сөзіңді ұға алмай 
жүрмін,
Жаныңа үңілмек, түгіл.

Құшағын жазып, орамал тағып ап басына
тау айтты:
-Ғайыптан шыққан періште дейін,
Ғадалəт нұрға боялушы еді.
Алланы сүйіп ұйықтап кетті,
Əттең...
Адамды сүйіп оянушы еді.
Кеш...

Күннің денесін қойнына тықты.

Ай,
Бағаламағаны үшін бармағын тістеп
Жылайды. 
Қайғылы, кекті...
Сенесің бе,
Сол күннен бастап, аспанның көз жасы
Періштелерге айналып кетті.

Таң атты...

ҚҰЛАЗУ

Басын қойып, жылайды иығыма
Күндер өткен...
Баласынып сөйлеген гүлдер  өктем.
Күлген көктен, қосылмай көпке мүлде,
Тентіреп кеткенімде...(кімге өкпем?)

- Ботам-ау,- деп, көз жасын төккен,шеше,
(Өмір- өмір болар ма өткермесең?!)
- Бағамды білмеген соң, мынау шаһар,
Жағамды көтеріп ап, кеткем кеше.

Көрсетіп көңілшек бұлт  ақ балтырын,
Тапты ақыры, нөсерлеп бақтан тыным
Қызарып бетін күйіп кеткеніңмен,
Сен бəрінен биіксің...
Мақтан, күнім!

Мақтан, күнім, аспаннан қарнын тілген,
Бақта бүгін үні жоқ зардың, мүлдем.
Жарқын күлген, күп болып айдың беті
Жанарымда жас қалды арғы түннен.

Көшелерге иесіз, дуасы мол
Кешір, апа, жыр жаздым күнəсі көп.
Қара аспанның қолынан қарғып түсіп
Айшықтар тұр...
Өлгендер куəсі боп

Балтырларым бірігіп, өкінер ем...

Файзулла ТӨЛТАЙ. «Көтеремін де жүремін ойларымның табытын»

Обал-ай,
Өзегі толып,
Жылап тұр қимай, Күн күлген, Аспан.
Қазымыр,
Қатігез, өмірге  өкпелеп,
Жел болса ішіп кетіпті, сол күннен бастап...

Сəбидей жəутеңдеп,  көкжиек-
Əлемнің аяныш сезімін сіңірді бойына мықты.
Сəлден соң,
Əз жүзін əжімдер қаптаған, қара жер
барлығын жұбатып,
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(көбелегі ғұмырдың көбіне мен)
Аспан жақтан соңғы рет жыр оқысам,
Апа, апа...
Күле сал, өмір екен...

Шұғаңды анық көрермін, ұлық қылған.
Дұғамды оқып тұрармын, күн ұқтырған.
Құшағында Құдайдың қалғып кетсем,
... Қос аққуды, қайтемін, күліп тұрған.

УƏДЕ

Дұғамды оқып іңірге;
Мен қара жер ұлымын- 
                                          аспан жасын сімірген.
Жасыл түсті құстардың кеудесінде мекендеп,
Жағалауын аңсағам жалғыздың бекерге.

Бəлкім,
безіп кетермін өгейлігі үшін мен.

Шатастырып, 
шарһ ұрып,
бақытымның бағытын.
Көтерем де жүремін ойларымның табытын.
Кісені жоқ тұтқын боп, құлыпы жоқ түрменің,
Мен өмірдің мəңгілік өлмес күйін шертемін.

...Періштең ем ең соңғы,
Пейіш төрін дəметтім кіл күнəммен мен сорлы.

Қараңғы бір қапаста қалып кеткен өткенім,
Қорқытады өткенмен, Күнбатыстан жеткен үн!

Түніменен күбірлеп,
алқымнан ап əр күнəм,
Жетпіс улы жыланның құшағында қалғығам.

Бəлкім,
айта алмаған сырымды,
                                           (жансызданып кіл денем...)
Көкке жазып кетермін, көзімдегі нұрменен!

Ей, Құдіретсіз қараң ел ;
дұғаңды оқы іңірге,
Мен ендігі аспанмын, жердің жасын сімірген..

ШАРАСЫЗДЫҚ

Айтыңызшы,
Ақталуым керек пе, өзіңізге?
Бəрін біліп тұрсыз ғой сезіп іштен.
Жел де ысқырып қоймайды  бұйра бұлтқа,
Жігіттейін аруға көзі түскен.

Желге ілесіп жүгенсіз жапырақтар,
Жүгіреді сандарын шапалақтап.
Тобығыңнан қытықтап сүйеді-ай кеп.
Бетін шымшып аспан тұр:
-Ұят- ай,- деп.
Қауға басым салбырап, алдыңызда,
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Білсең ,күнім, сен менің ,
Түнім қара болмайды пейіліндей пенденің.
Жолдарымнан адасып, 
өзім қашқан үрейдің,
Өлермен боп əлі де моласында түнеймін.
Шашын жайған перідей, 
                                             (айқай салып ішімнен,)
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...Не де болса тыныштық, я, Құдай тек.

Құлағымда құстардың сазы ойналып,
Күбірлеймін:
-Қоям,- деп, осы айда анық.
Көзі аларып, 
                    Теңселіп,
                                   Келе жатыр,
Менің емес, 
көшенің басы айналып...

Мені қайтсін,
Бір теуіп бүйірден нық,
Мең- зең болып жүргенде миым кеуіп.
Мұрындарын шүйіріп барады, əне,
Ақынсымақ адамдар, жиіркеніп.

Сүйретіліп келемін...
Ісімді алдан 
болжай алмай күйінем, түсін, қарғам.
Уай , қарындас, ренжіме.
Шын. Мен емес.
Ммм...
Өлең шығар бұл жолы ішіп алған

САҒАН

Сірə,
Періштеге пенде емес,
 лайықты кім?
...Кешегі күн келместе, ғайып бүгін.
Қос қолыңмен көзімді өпкеніңде
Мен əдейі білмедім, айыптымын.

Бұрымынан бұрқырап жұпар аңқып,
(Кететұғын лезде құмар артып)
Ақырын кеп беліңнен қысып тұрып,
Ерініңнен сүйемін  жұқараңқы.

...О, менің қайта келмес күндерім-ай,
Мен бəріне кінəлі... келісемін,
Тек сен күнім, өтінем, кері шегін.
Көңіліңді табам деп, көше бойы

Файзулла ТӨЛТАЙ. «Көтеремін де жүремін ойларымның табытын»

Жырын оқып Мағжанның беруші едім...

«Жандым-күйдім, сені ойлап, дамыл көрмей,
 Еш жанға сенен басқа көңіл бермей....»*

 Сол саябақ.
Сол мезгіл...
 мүлде бөтен
Мұндай күйді о, тоба кім көрді екен?
Көкжиектен мен үшін көзін тырнап,
Керіліп оянғандай күнде бекер...

Күлкі білмей Мəжнүннің əнін салам,
Келмей қойды-ау,
 Келмеді тағы шамам.
Жағасынан өмірдің ұстап алып,
Жұлқылаймын:
-Кінəнің бəрі содан.
Мен басқа не істей алам?

Құшағына бақыттың бөледің бе,
Көрерім де осы енді көнерім де
Саған айып тақпаймын,
Бұл кеткенің,
Сағынайық алыстан дегенің бе?

Жарайды..

*М. Жұмабаевтың өлеңі



38

Мўќаєали  МАЌАТАЕВТЫЅ туєанына – 85 жыл

АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН 
АҚИЫҚ АҚЫН

Биыл ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 
туғанына 85 жыл толып отыр. Ол 1931 жылы 
Алматы облысындағы Нарынқол (қазіргі Райым-
бек) ауданының Қарасаз ауылында дүниеге кел-
ген. Ата-анасының азан шақырып қойған аты -- 
Мұхамедқали екен. Ұлы Отан соғысына аттанған 
əкесі Сүлеймен  1941 жылы Калининград майда-
нында қаза табады. Мұқағали  өзінің үш інісімен 

бірге анасы Нағиман  мен əжесі Тиынның тəрбиесін 
көріп өседі. Балалық шағы сұрапыл соғыс жыл-
дарымен қатар өткендіктен, ол тағдырдың ащы 
дəмін ерте татады. Кейіннен ақын өзінің бұл 
кезеңі жайлы «Адам  өмірінің бақыты -- балалық 
шағы. Балалық шақ бақытсыздықпен өтсе, санасы 
бар пенденің бүкіл ғұмырына ақау түскені...», -- 
деп жазады (Күнделік, 9 сəуір 1973 жыл).      

1948 жылы аудан орталығындағы мектеп-
интернатты ойдағыдай бітіріп шығады. Сөйтіп  
Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
(Əбу Насыр əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінің) филология факультетіне оқуға  
түседі. Өкінішке орай аталмыш жоғары оқу ор-
нын жəне кейіннен Шет тілдер институтын да 
тəмамдай алмайды. Қарасазға қайта оралып, 
ауылдық кеңестің хатшысы, бастауыш мектепте 
орыс тілі пəнінің мұғалімі, сегізжылдық мектеп-
те мұғалім, аудандық газетте əдеби қызметкер, 
жауапты хатшы, Шалкөде ауылында қызыл отау 
меңгерушісі, комсомол қызметкері болып істейді. 
Алматы мен ауылдың арасын жалғап,  Қазақ ра-
диосында дикторлықтың дəмін де татып көреді. 

«Қырман басында», «Қойшы бала -- 
Əкітай» атты тырнақалды  өлеңдері сол кезеңде 
аудандық «Советтік шекара» («Хантəңірі») 
газетінде жарияланады. Елуінші жылдардың 
басында  «Інімнің ойы», «Шебер» деп аталатын 
өлеңдері «Жастық жыры» ұжымдық жинағына 
енеді. 1954 жылы бір топ өлеңдері «Əдебиет 
жəне искусство» («Жұлдыз») журналында 
жариияланған. Мұқағали Мақатаевтың талан-
тын алғаш бағалаған ақын Əбділда Тəжібаев 
болатын. Ол 1960 жылы 18 наурызда «Қазақ 
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əдебиеті» газетінде ақ тілекке толы алғысөз жа-
зып, ақынның бір шоғыр   өлеңдерін оқырмандар 
назарына ұсынған. Сонда  «Өзіңнен де жігерлілеу, 
оттылау жас жеткіншек жеткенде мақтанбасқа 
бола ма?!» -- деп айрықша тамсанған  екен.  

Алматыға түпкілікті көшіп келгеннен кейін 
«Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан», 
1962-1963 жылдар) газеті мен  «Мəдениет жəне 
тұрмыс» («Парасат», 1963-1965) жəне «Жұлдыз» 
(1965-1972)  журналдарында əдеби қызметкер, 
Қазақстан Жазушылар одағында (1972-1973) по-
эзия секциясының əдеби кеңесшісі  қызметін 
атқарады. 39 жасында  Қазақстан Жазушылар 
одағына мүшелікке қабылданған.  Мəскеудегі 
Максим  Горький (Алексей Максимович Пешков) 
атындағы Бүкілодақтық əдебиет институтында 
оқығанымен,  оны  да аяқтай алмайды.  Бұл жай-
лы ақын өзінің күнделіктерінде былай деп жаза-
ды: 

«Сонымен, қош бол Мəскеу... Шын уайым, 
шын қайғы осылай болады екен-ау» (15 қараша 
1973 жыл). 

«... Үйреніп қалған ұямдай
Мəскеуді барам қия алмай.
Миллиондардың ішіне
Бір басым менің сыя алмай.
Еңсемді бір сəт жия алмай,
Не бетімді айттым, Алматым,
Не деймін саған ұялмай?..
Таңғы шақ,
Аяз сорып тұр.
Соғып тұр боран,
Соғып тұр.
Ақ құсым,  мені аман-сау,
Алматымменен жолықтыр»

(18 қараша 1973 жыл).
«Жұмыссыз жүргеніме Жаңа жылда бір 

жыл толады. Қайтіп, қалай жан бағып жүргеніме 
таңданамын» (7 желтоқсан 1973 жыл).

«Үнемі Мəскеуде тұрып, сонда тірлік ет-
кендей Мəскеу неге  ой-түсімнен шықпайды?! 
Алматыға, адамдарға деген  біртүрлі жатырқау 
бар. Как ни говори, Москва -- есть Москва, там  
все попроще. Так можно  кое-кому научиться и 
можно добиться кое- чего.  Бастан өткен аяулы бір 

дəурен сияқты. Бір нəрседен  арманда қалған,  сол 
жерде бір асылымды ұмыт  қалдырғандаймын. 
Өмір болса тұра тұрсын, досты сол халықтың ара-
сынан іздеу керек екен» (18 желтоқсан  1973 жыл). 

Ең бірінші бақытым  -- Халқым менің,
Соған берем  ойымның алтын кенін... --
деп тебіренген ақынның «Ақ қайың əні», 

«Ару-Ана», «Аққулар ұйықтағанда», «Чили 
-- шуағым менің», «Шекарада», «Өмірдастан», 
«Арман», «Шолпан», «Досыма хат», «Алтай-
Атырау», «Отаным, саған айтам», «Райымбек! 
Райымбек!», «Қашқын», «Жер үстінен репор-
таж», «Моцарт. Жан азасы», тағы басқа поэма-
толғаулары бар. Балаларға арналған өлеңдері 
мен əн мəтіндерін қоспағанда  барлығы  971 өлең  
мен 14 поэма жазған екен. Соның ішінде жадағай 
публицистикаға толысы -- 49 өлең, өлең туралы 
жазылған өлеңдері -- 36, тікелей арнау өлеңдері 
--15, ақынның  өз бетін, өз қолтаңбасын көрсететін 
негізгі өлеңдері -- 51, ал қалған 820-дей өлеңі 
табиғат, қоғам, адамгершілік, достық, жолдастық, 
сүйіспеншілік, тағысын тағылар  туралы жалпы-
лама түрдегі  дүниелер. Мұқағали Мақатаевтың  
бірқатар  өлеңдері əсем əуезді əнге айналған.  Оған  
Нұрғиса Тілендиев, Дəнеш Рақышев, Шəмші 
Қалдаяқов, Ілия Жақанов, Алтынбек Қоразбаев, 
Тынышбай Рахимов,  Мұхамеджан Рүстемов, 
Төлеген Мұхамеджанов, Əбиірбек Тінəлиев, 
Бейбіт Оралұлы, Табыл Досымов, тағы басқа саз-
герлер əн жазған. 

Ақын қай тақырыпта жазса да жалған сезім, 
жылтырақ сөзге əуес болмаған. Ол:

Мен жырламаймын, сырласамын,
Сыры бар замандаспен мұңдасамын.
Көгендеп жыр қосағын,
Келмейді жыр жасағым 
немесе:
Тіпті де мен емес-ті «Мен» дегенім...
Өзгенің жаны-сырын ұғу үшін
Өзімді зерттегенді жөн көремін, -- дейді. 
Мұқағали Мақатаев шығармашылығының 

тіні «өзін-өзі» зерттеуден тұрады. Оның 
өлеңдеріндегі лирикалық Мен --  өзін-өзі 
іздеген, өмір мен өлім, адам мен қоғам, ғаламнан 
үйлесімділік іздеп шарқ ұрған, пəлсапашыл Мен. 

 *«Үркер»*№7* 2016
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Шығармаларында  пəлсапалық тереңдік, адамның 
психологиялық жан күйзелісін суреттеу басым. 
«Өмірдастан» атты  топтамалы  толғауында 
жесір жеңге (Дариға)  бейнесі арқылы тылдағы 
халық өмірі мен адамдық, азаматтық, адалдық, 
ар-намыс, рух пен нəпсі арасындағы  толассыз 
күрес психологиялық  шиеленіс арқылы шебер 
жеткізілген. Мұқағали Мақатаевтың шеберлігі 
өзі өмірден  көрген-білгенін  көңіл елегінен өткізе  
терең жеткізуінде дер едік.

Əсіресе тауды, қазақ ауылын көп жырлай-
ды («Тауда өстім», «Тау бір аңыз», тағы басқалар):

Өлмесін деп берген ғой тауды маған,
Мен күрсінсем, күрсініп тау жылаған.
Ол қазақ өлеңін мазмұн, пішін жағынан 

түрлентті. «Қазақтың қара өлеңі құдіретім, онда 
бір сұмдық сыр бар естілмеген», -- дейді ақын. 

Мұқағали Мақатаев  өлеңге  интонация, 
инверсия, мазмұн тұрғысынан жаңалық енгізді. 
Оның поэзиясы ұлттық характерімен,  мінезімен 
ерекшеленеді:

Су сұрасам  сүт берген, айран берген,
Қартайып қалыпсыз-ау, қайран жеңгем.
Ақын өлеңге  ерекше кие деп қарап, Музаға 

табынған:
О, Муза, маған алыс сөреңді бер,
Ғайыптан кел де мені демеп жібер.
Мұқағали Мақатаев адам жанының  ішкі 

құбылысына терең бойлап,  оның болмысын шы-
найы  бедерлейді («Жапырақ жүрек-жас қайың»). 
Ол күнделіктерінде өзі жайлы, ақын хақында 
былайша толғанады: «... Енді өзім туралы. Жыр 
түсінер қауым өлеңдерің жақсы дейді. Əр тұстан 
қолпаштаған хаттар да алып жүрмін, бірақ сенуім 
қиын. Жаман  жыр  жазу қиынға түсіп барады. 
Жақсы жыр басылмаса, жарық көрмесе қайтем?!» 
-- деп мұңаяды (17 наурыз 1973 жыл).  Ол  «Нағыз 
ақын  алдымен ойшыл,  философ  болуы қажет. 
Поэзияда  философ болу өзін қоршаған  əлемді 
ұғыну,  əр заттың мəнін білу,  ақырына дейін адам 
жанының инженері болып қалу» дегенді ұстанды 
(10 ақпан 1976 жыл). Ақынның  шеберлігі өмірден 
өзін, өзінен өмірді көре білуінде деуімізге болады. 

Махаббат əлемін  Мұқағали Мақатаевтай 
жырлаған ақын кемде-кем. Ол нағыз махаббат-

ты  армандады, махаббатқа бас иді, оның кеудесі 
сарқылмас сағынышқа толы болатын.               

Поэзияда негізінен  Абай салған дəстүр 
-- адам сезімін  табиғаттағы бейкүнə тіршілік 
иелерінің  жанды бейнесі  арқылы көрсету 
дəстүрі Мұқағали Мақатаев поэзиясынан  заңды 
жалғасын тапты:

... Көзің қайда көшеден мені іздеген,
Сөзің қайда жанымыз егіз деген.
... Терезеңнің алдына келіп тұрмын
Көгершіндей
Қысты күн... жем іздеген...
Мұқағали Мақатаев  -- өзіне дейінгі өлең 

өру мен жыр сомдаудағы    қазақ халқының  
ұлттық мектептері мен дəстүрлерін жалғап қана 
қоймай, оны  жан-жақты дамытқан,  тереңдеткен,  
қазақтың  өлең-сөзін жаңа заңғарларға көтерген, 
жаңа кеңістіктерге алып шыққан  ХХ ғасырдағы  
санаулы саңлақтардың бірі һəм бірегейі. Оның өз 
сөзімен айтқанда:

... Ақынмын деп қалай мен айта аламын,
Халқымның өз айтқанын қайталадым.
Күпі киген  қазақтың қара өлеңін 
Шекпен  жауып өзіне  қайтарамын. –
деген ерен жырдың жаратушысы. 
Поэзия!
Менімен егіз бе едің,
Мен сені  сезесің бе неге іздедім?
Алауыртқан  таңдардан сені іздедім,
Қарауытқан  таулардан  сені іздедім.
Сені іздедім кездескен адамдардан,
Бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан.
Шырақтардан, оттардан, жалаулардан,
Сені іздедім жоғалған замандардан.
Осы өлең жолдарын оқыған кезде  алып 

жырдың жаратылысын,  жаңа қыры мен сипатын 
танығандай күй кешесіз... Ақын өзінің  қысқа 
ғұмырында (ол  45 жыл ғана  өмір сүрген) өзіне-өзі  
бек сенген. Ары таза, жаны мөлдір,  жүрегі отты, 
рухы асқақ жырлары мен  көркем дастандары -- 
сол сенімінің жемісі. Ақын жаңа ғасыр қақпасын 
ентікпей, еркін ашып, жаңа мыңжылдық айдыны-
на  емін-еркін шығып отырғаны даусыз.

Орыс  əдебиетін көп оқыған Мұқағали 
Мақатаев Сергей Александрович Есенин-

Қарлығаш ҮСЕНҚҰЛОВА. «Аңызға айналған ақиық ақын»
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ге еліктеумен қатар   Владимир Владимиро-
вич Маяковскийге де бірауық мойын бұрған 
көрінеді. Ол Николай Семенович Тихонов, шот-
ланд ақыны  Роберт Бернс,  Ф.Ансари, армян 
ақындары -- Акоп Акопян, Аветик  Саакович  
Исаакян,  Евгений  Александрович  Евтушен-
ко, Ф. Моргунның  бірнеше өлеңдерін қазақша 
сөйлеткен. Ю.А.Александров,  М.М. Курганцев 
тəржімалаған  ақын өлеңдері «Зов души» деген 
атпен  орыс тілінде басылып шықты (1982 жəне 
2001). Шығармалары қырғыз,  өзбек, тағы басқа  
тілдерге аударылған.                 

 Мұқағали Мақатаевтың  адамзат ғұмыры 
мен əлем сырын  жыр еткен лирикасы қазақ 
əдебиетіне мəңгілік  мұра боп енді. Ол поэзия 
жанрында ғана емес, проза, драма, сын саласында  
да белсене қалам тартты. Қаламгердің «Қош, ма-
хаббат» жинағына (1988) əр  жылдары жазылған 
«Құлпытас», «Марусяның тауы», «Өзгермепті», 
«Əже»  əңгімелері, «Қос қарлығаш», «Жыл 
құстары» повестері мен «Қош, махаббат» пье-
сасы,  бірнеше сыни еңбектері енген. «Рух жəне 
сезім», «Сезім найзағайы», «1969 жылғы қазақ 
поэзиясы» атты əдеби сын еңбектерінде  Олжас 
Сүлейменов,  Мұзафар Əлімбаев, Қадыр Мырза 
Əли, Жұмекен Нəжімеденов, Сырбай Мəуленов, 
тағы басқа қаламгерлердің  шығармаларына  тал-
дау жасап, өнер, поэзия туралы ой толғайды.  

1985 жылы Қазақстан Жазушылар одағы  
үздік шығарма авторларына Мұқағали Мақатаев 
атындағы   əдеби сыйлық тағайындалған.  
Бұл мəртебелі сыйлықты Несіпбек Айтұлы, 
Ерік Асқаров, Аманхан Əлімұлы, Айтақын 
Əбдіқалұлы, Жүрсін Ерманов сынды ақындар 
иеленген. 1999 жылы Мұқағали Мақатаев «ХХ 
ғасыр ақыны» атанды. Сол жылы «Атамұра» 
баспасы шығарған «Аманат»  жыр кітабы үшін  
ақынға  2000 жылы Қазақстан  Республикасының 
Мемлекеттік сыйлығы (Абай атындағы сыйлық)  
берілді. Алматы қаласында  ақынның есімімен 
аталатын мектеп-гимназия, көше  жəне сол 
көшенің бойында  Мұқағали Мақатаевқа арналған 
ескерткіш бар. Туған ауданында Мұқағали 
Мақатаев атындағы  жалпы орта мектеп жұмыс 

істейді.   Алпыс жылдық  мерейтойы қарсаңында   
туған жері – Қарасаз ауылында  ақынның əдеби 
мұражайы ашылған жəне ескерткіші орнатылған. 
Кітаптары жыл аралатып шығуда. «Мұқағали» 
журналы жарық көреді. Екінші  – мəңгілік 
өмірі  басталған ақиық ақын жайлы 1995 жылы 
«Мұқағали» жəне 2014  жылы «Хантəңірінің 
мұзбалағы» атты естеліктер жинағы оқырмандар 
қолына тиген. Аты аңызға айналған ақиық 
ақынның  мол əдеби мұрасын зерттеуде  үш 
кандидаттық  диссертация қорғалды. Олар  –  К. 
Сейітова «Мұқағали Мақатаевтың  ақындық 
мұрасы» (1991), К. Хамидуллаев «Мұқағали 
Мақатаевтың  ақындық шеберлігі» (1993),  тіл 
білімінде  З. Қазанбаева «Мұқағали Мақатаев 
лирикасының  грамматикалық ерекшеліктері»  
(1999). Шығармашылығы  турасында  700-ге  
жуық  еңбек (мақала, естелік, эссе, өлең, поэма, 
роман, тағы басқалар) жазылған.Соңғы кездері   
ақиық  ақынның мерейтойлары мен туған күніне 
арналған игі  шаралар  жиі өткізіліп жүр. 

Таулардың  алыстаған сайын асқақтай, 
биіктей берері   анық. Елдің еркесі  боп санала-
тын ақындар да сол іспеттес. Өздерінен кейінгі 
ұрпақтарына баға жетпес   рухани қазына 
қалдырып,  Мəңгілік Музаға айналған Мұқағали 
Мақатаевтың  ерен  есімі мен  мол ғибрат,  та-
усылмас  тəлім-тəрбие аларлық туындыла-
ры қазақ  халқымен бірге  мəңгі жасай бермек. 
Жалпы қаламгерлер жайлы толғанғанда сүйікті 
жазушымыз Мархабат Байғұттың: «Кітаптан 
алыстаған халықтың болашағы бұлыңғыр, 
келешегі күңгірт», – деп қатты алаңдайтыны 
еріксіз ойға оралады. Ардақты  ағамыз қадап 
айтқандай,  біз, бүгінгі студент,  болашақ туған   
тіліміздің  мамандары төл əдебиетіміздің алтын 
қазынасынан  жалықпай сусындауды – өзіміздің  
басты мақсатымыз деп санаймыз.

  Қарлығаш ҮСЕНҚҰЛОВА,
Мұхтар Əуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік 
университеті филология факультетінің  

IV  курс студенті
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Кґкжиек

Халықтық педагогиканың негізі 
халықтық тəлім-тəрбие, өнеге, адамгершілік 
сезім, достық, ынтымақтық, төзімділік, 
байсалдылық мұрасы тұрғысында 
құрылады. 

Халықтық педагогиканың негізгі 
мақсаты – ұлттық рухани деңгейі биік, іскер, 
қабілетті, иманды, əдепті адам тəрбиелеу. 

Этнопедагогика ұғымы халықтық пе-
дагогика ұғымының мəнін толық ашпай-
ды. Этнос үлкен халықтың арасындағы 
ұлт өкілдері. Мұндай ұлт өкілдерінде 
қалыптасқан педагогикалық талаптар 
жан-жақты қарастырылмайды. Этнопеда-
гогика халықтық педагогиканың құрамдас 
бөліктерінің бірі болып табылады. 

Этнопедагогика – балаларды, этникалық 
топтарды тəрбиелеу мен білім берудің от-
басы, ру, тайпа, ұлт пен ұлыстардың 
моральдық-этникалық жəне эстетикалық 
құндылықтарының ежелден жинақталуы – 
эмпирикалық тəжірибесі жайлы ғылым. ұлттар 
мен ұлыстардың өмір сүру дəстүрлері мен салт, 
əдет-ғұрып, ырым-жоралғыларының қазақ 
халқында бəріне бірдей санасында тұрақталып 
қалған тəлім-тəрбиесі. 

Этнопедагогика – тұлғаны заңдылық си-
паты бар əдет-ғұрып, салт-дəстүрге бейімдеуге, 
əртүрлі əлеуметтік бірлестіктердің қарым-
қатынасының құндылықтарынан үйренуге, 
ұлттық тəрбие ісіндегі жетістіктерді нақты 
жағдайда пайдалануға бейімдейтін көп салалы 
білімдердің ғылыми негізі.

Мəдениет – адамның қалыптасуының 
жəне шығармашылығының жетілу шыңы. 
Мəдениеті жоғары болмаса адамның адам-
зат құндылығын иеленуіне мүмкіндігі 
жоқ. Қоғамдағы біліктілік адамзат 

жаратылысындағы аса бай білім мен тəрбиені 
меңгере білуді қажет етеді. Еңбек, тұрмыс, 
сондай-ақ, адамдардың арасындағы берік 
сақталған дəстүрлі қарым-қатынастар жоғары 
мəдениетке жəне адамзат құндылықтарынан 
тыс қалмауға бейімдейді жəне оларды жан-
жақты меңгеруге жеткізеді. Бұл процестердің 
бəрі мектептерде, жоғары оқу орындарында 
жəне жалпы қоғамда білімдендірудің стандар-
тына сай дифференцияланған модельдердің жа-
салуы нəтижесінде іске асады.

    Ұлттың танымдық деңгейі – оның 
ұлттық психологияны қалыптастыруға бірден-
бір себепші. Халықтық педагогиканың арна-
сы кең. Барлық ғасырлар бойы бүгінгі күнге 
дейін өшпей келген салт, дəстүр, ырымдар 
мен жоралғы, ғұрыптардың барлығын ғылыми 
негіздемеге салғанда, ол өзінің ауқымын 
ықшамдайтын дəрежеде болады. Сөйтіп, халық 
педагогикасының нысанында этнопедагогика 
ілімі туады. Дүниетанымдық пайым алдымен 
өмір сүру тəжірибесінде сыннан өту арқылы са-
раланады. 

Педагогикалық мəдениет халықтар ара-
сында өмірге қатысты болып келеді. Үлкенді 
сыйлау, кішіге ізет көрсету. Өзінен дəрежесі 
жоғары адамдармен санасу, оларға тағзым жа-
сау. Қыз бала мен ер бала тəрбиесінің екі түрлі 
болуы жəне т.б. атап өткен орынды. Этнопеда-
гогика – халықтық педагогиканың сабақтастық 
қағидасынан сараланған ғылым деп түйін 
жасауға негіз бар. 

Этнопедагогикалық мəдениет – 
этнопедагогикалық білім, адам қарым-
қатынасының үлгі-өнегесі жəне технологиясы.

Мəдениет арқылы этностың тари-
хи, мекендік, мемлекеттік, экономикалық, 
əлеуметтік, этнографиялық болмыс бейнесі 
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көрініс табады жəне кез-келген мəдениетті 
қоғам осы талаптардың мүлтіксіз жүзеге асу 
тетіктерін заң жүзінде қамтамасыз етуі керек;

Мəдениет өндіріс пен қоғамдық сананың, 
білім мен тəрбиенің, ғылым мен өнердің белгілі 
сатыдағы даму дəрежесін бейнелейді; 

Педагогикалық мəдениет адам қызметінің 
тəсілі мен нəтижесі арқылы көрініс табады. 

«Этнос», «ұлт», «ұлыс», «ұлттық топ» 
ұғымдары жоғарыдағы заңдылықтар негізіне 
құрылған.

Осыған орай Əр ұлттың, халықтың 
өзіндік ерекшелігі бар. Əрбір халықтың өзіне 
тəн тəрбие жүйесін құру: тілдің əртүрлі болуы-
на, ұлттық сипатына, ұлттық санаға, дəстүрге, 
салтқа, дінге сай орайластырылады. Қазақ эт-
нопедагогикасы қазақтың халықтық педагоги-
касын зерттейді. Қазақ этнопедагогикасының 
объектісі: ұлттық жəне тұрмыстық дəстүрі, 
этнопедагогикалық мəдениет.

Қазақ педагогикасының пəні – қазақтың 
этникалық тəрбиесі – адам өмірінің соңына 
дейін үзіліссіз жүретін процесс. Нəтижесі: 
этникалық құндылықтарды меңгеру, оның 
этноəлеуметтік алатын рөлі, этникалық нор-
масы, этникалық сананың қалыптасуы, өз 
халқына, оның тарихына, тіліне, мəдениетіне 
сүйіспеншілігі.

Қазақ этнопедагогикасының мақсаттары 
мен міндеттері: педагогика ғылым жүйесіндегі 
қазақ этнопедагогикасының орнын айқындау 
мен қазақ этникалық тəрбиесінің ерекшелігін 
зерттейді, тəрбиеге этноұлттық тұрғыда 
келудің мəнін ашып, ұлттық мінез-құлық, 
ұлттық сананы қалыптастырудың ерекшелігін 
зерделейді.

Негізгі қызметі: танымдық; ата-баба 
тəрбиесі заңдылығының мəні, халықтық пе-
дагогика тəжірибесіне талдау жəне сипаттау, 
мақсаттары, əдіс-тəсілдері жəне т.б.; ұлттық 
дүниетанымын, ұлттық ділін қалыптастыру; 
елжандылыққа, қазақ халқының тарихы 
мен тіліне деген сүйіспеншілікті тəрбиелеу; 

ұлттық мəдени құндылықтар негізіне 
тəрбиелеу. Отбасындағы этникалық жағымды 
тəжірибелерді дəріптеу; қазақ халқының өзіне 
тəн тұрмыстық дəстүрін сақтау.

Жалпы ғылыми əдістері: талдау, 
жинақтау, жалпылау, жалқылау, аналогын 
табу, жаңа өзгерістерге бейімделу, салыстыру, 
бақылау, өлшеу.

Қорыта келгенде, қазақ этнопедагогика 
ғылымы халықтық педагогиканың бүгінгі күнге 
дейінгі сараланған нысаны. Ол нысан белгілі 
бір заңдылықтар мен қағидаларға жүгінеді. 

«Тəрбие», «Дəстүр» ұғымдарында өзара 
байланыс, ұқсастық бар. Бұл түсініктердің 
негізінде белгілі бір ақпарат бейнеленген, олар 
оқу орындары, отбасы жəне қоғам арқылы 
санаға жетеді. Солай дегенмен дəстүрде 
тұрақтылық бар. Бірақ, дəстүр тұрақтылығы 
қоғамдағы, өмірдегі ерекешеліктерге орай за-
манауи жағдайда басқа ұлттардың, тұтас елдің 
дəстүрлеріндегі ұқсастыққа байланысты бай-
ып, дамып отырады. Барлық елдерде ұлттық 
дəстүрлер халықтардың адамгершілік жəне 
эстетикалық құндылықтары ретінде ұрпақтан 
ұрпаққа жетіп келеді. Дəстүр рухани жəне 
материалдық құндылық, салт жəне кітаптар 
арқылы ұзақ сақталады.

Этнопсихология – адамдардың 
психикалық, этникалық ерекшеліктерін, 
ұлттық мінез-құлқын, ұлттық сезім мен сана-
сын, ұлттық стереотиптерді жəне т.б. зерттейтін 
ғылым. 

Ұлттық психология мынандай 
құрамдардан тұрады: ұлттық мінез, балаларға 
сүйіспеншілік, кеңпейілділік, еңбексүйгіштік, 
қонақжайлылық т.б. 

Ұлттық мінез-құлық – халықтың тарихи 
тəжірибесінде қалыптасқан дағды жəне əдеттер 
жиынтығы; барлық қасиет сапалардың бірлігі 
(барлық адамға тəн) жəне барлық халықтың 
қасиет сапаларының ерекшелігі. Ұлттық сана 
– «біз, олар» деген ұғымды түсіну, адамдар 
қауымдастығындағы өзінің орнын түйсінуі, 
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өз ұлтының шығу тегін білу жəне оған деген 
сүйіспеншілігі, оның жетістіктерін қадірлеу, 
əртүрлі тілдердің жалпы тілдің, халық 
шығармашылығының қайдан шыққанын білу 
жəне т.б.

Ұлттық салт-дəстүрлер – тұрмыстық нор-
ма, əлеуметтік, мəдени тұрақтылық болып та-
былады. Ұлттық сезім – халықтың қажеттілігіне 
құбылыстар мен заттардың қарым-қатынасының 
үйлесушілігі, үйлеспеушілігі; Ана тіліне 
сүйіспеншілік; адамгершілік, эстетикалық, 
интеллектуалды сезімдердің қосындысынан 
тұрады. Этнопедагогиканың тірегінің негізі – 
этнопсихология. Ұлттық психология халықтың 
ділін анықтайды. Ұлттық психологияның та-
рихи өзгерістерге ұшырап отыратындығы 
байқалады.

«Мəдениет» деген ұғым белгілі бір 
халықтың ұлттық сипатына қатысты дара, 
ұжымдық іс-əрекетті жүзеге асырудың 
сұрыпталған барлық құралдарының жүйесін 
білдіреді. 

Оны төмендегі жіктемемен айқындауға 
болады:

1. Заттық мəдениет – зат-нəрсе, қару, киім, 
тамақ, сəн, құрылыс, өсімдіктер.

2. Рухани мəдениет – білім, 
адамгершілік, дəстүр, құқықтық норма, халық 
шығармашылығы, діни сенімдер, адамның ми-
ына əсер ететін түрлі ақпараттар.

3. Мəдениет – түрлі социумдардың ділдік 
негізі, оның өзіндік эквиваленті. Мəдениет 
– жалпы халықтарға, этникалық топтарға 
ортақтықты бөліп алушы нысана. 

Этномəдени тəрбиесі адамдардың бойы-
на ізгілікті қабілет сеуіп, əртүрлі халықтардың 
мəдени сəйкестілігін аңғару, сақтау мəдениетін 
арттыруға септігін тигізеді.

Этникалық мəдениет – халықтар 
мəдениетінің жиынтығы, күнделікті өмірлік 
іс-əрекетіне қатыстылығын (Қазақ елінің 
табиғатқа ыңғайланып, онымен үйлесімдікті 
өмір сүруі, оны қорғауы) іске асыратын нысан . 

Əр ұлттың мəдениеті оның жеріне, гео-
графиясына, ортасына, əлеуметіне, дəстүріне, 
қоғамына, өзіндік сана-сезім өрістеріне қатысты 
дамиды. Қазақ халқының мəдениеті өзінің 
кəсібі мен шаруашылығының заңдылықтарына 
қарай өркендеп келеді. 

Қорыта келгенде, этникалық мəдениет 
ықылым заманнан жинақталған мəдени 
тоғындардың сұрыпталып, замана өзгерістеріне 
қарай ұшталып отыруымен құнды. 

Мəдениэтникалық білім беру кеңістігі əр 
қоғамда əртүрлі дамиды. Мемлекеттік білім бе-
руге қамқорлығы мəдени мəртебенің деңгейіне 
қатысты жүзеге асып отырады. 

Ұлттық тіл жəне этникалық мəдениет 
білімі – үйлесімді дамудың негізгі бөлімі 
дей отырып, этномəдени білімінің мəні 
айқындалынуы көзделеді. Білім берудің əлемдік 
деңгейіндегі жалпыадамзаттық құндылықтар 
дəстүрі мен ұлттық тəлім-тəрбиенің жүйесін 
қалыптастыру ұдайы этномəдениетке үстемдік 
етеді. 

Бүгінгі таңда қазақ халық 
педагогикасындағы орындаушылық өнер 
арқылы тəрбие берудің ұлттық сананы 
қалыптастыруға, эстетикалық тұрғыдан 
кəмалатқа жетілуінің басымдылығын 
қамтамасыз ету қажеттілігі туындап отыр. 

Теория грек сөзінен алынған tyecorio 
(энциклопедиялық, философиялық сөздіктерде) 
байқау, зерттеу, сонымен қатар ұлттық сана-
сезімді, эстетикалық талғамды айқындайтын, 
жинақтайтын дүниетаным, мұраттар жүйесі 
деп көрсетіледі. 

Мəдени мұраның бір құрамы 
орындаушылық өнердің қоғамдағы алатын 
белгілері, тəрбиелік мүмкіндіктері ашы-
лып, жаңа əдіснамалық бағытпен қоғамдық 
жұмыстарына белсенділік ұстанымда 
ұйымдасуына жаңа жағдай жасалып отыр. 

Жеке тұлғаны қалыптастыру үшін, педаго-
гика, психологоия, философия ғылымдарының 
əр салаларында ең бірінші адамның тəрбиесіне 

 *«Үркер»*№7* 2016
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Е.ХОЖАХМЕТОВ. «Ұлттық рух өрісі»

мəн береді. «Тəрбие тал бесіктен» демекші, 
тəрбие сөзіне не жатады? 

Тəрбие – ол халықтың ғасырлар бойы 
жинақтап, іріктеп алған озық тəжірибесі 
мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақ бойына 
сіңіру, баланың қоршаған ортадағы қарым-
қатынасын, дүниетанымын, білімін, өмірге де-
ген көзқарасын жəне соған сай мінез-құлқын 
қалыптастыру  ғой. 

Тəрбие мен білім беру іс-əрекетінде 
əннің, өнердің алатын орны бөлек. Əн айту 
арқылы адам өзінің кейбір сезімінің кезеңдерін 
сыртқа шығарады. Негізінде өнер қуу үшін əн 
шырқалмаған. Серілік пен салдық дəстүрдің 
нысаны болып келетін əн алдын ала жасалған, 
құрылған жоспармен жүзеге аспайтыны белгілі. 

Бүгінгі зерттеушілер мен көнекөз 
қариялардың айтуына қарағанда əншілік, 
ақындар мен  сал-серілік өнер  арасын-
да  əжептəуір айырмашылықтар бар. 
Серілердің сыртқы  киім киістері салдармен 
салыстырғанда əлдеқайда бірқыдыру тұрақты. 
Олардың дəстүрінде елден оқшау киіну, 

айшықты-айшық, əлем-жəлем сəнмен, жарқ-
жұрқ етпе көрініс-пішіннен бойларын аулақ 
ұстау байқалады.

Ал, салдар болса, неғұрлым əшекейлі 
киім кисе, соғұрлым өздерінің басқалардан 
оқшау бағыт-бағдарын айқындай түседі. Ер 
адам болғандарына қарамай, шалбарларының 
балақтары кең болып, жарқылдақ моншақтармен 
əрленіп, əлемішті жасаулары мен мұндалап 
тұрады. Жалпы бас киімдерінен бастап, 
барлық киімдері əртүрлі түстерден кең пішіліп, 
сүйретіліп жүретін сəнде болады. Бас киімдеріне 
қалың үкі қадап, қымбат тастармен көмкеріліп 
келеді. Салдар серілермен салыстырғанда, топ-
тобымен, атқосшы-жолдастарымен жүретіні 
байқалады. Əсіресе, ойын – сауық бар жерлерге 
əуестігі аңғарылады. Оны біздер М.Əуезовтың 
«Абай жолы» эпопеясындағы Біржан салдың 
Абай ауылына келуінен байқаймыз.

                                                   
Е.ХОЖАХМЕТОВ 

Құрманғазы атындағы Қазақ 
Ұлттық  консерваториясы Халық музыка 

факультетінің магистранты

Айтулылар айтқан сөз

Берекені көктен тілеме, 
Бірлігі мол көптен тіле. 

Төле би  
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АПАТҚА ЖОЛ 
БЕРМЕЙМІЗ

Жаѕєырыќ  

Бізді,  алматылықтарды,  (бұл  жерде  автор Мəскеуде  оқитын  
қазақстандықтарды айтып отыр), Шыңғыс Айтматовтың сөзі ерекше баурады, 
біздің республикаға байланысты ұлттық күрделі мəселелер оны толғандырмай 
қоймайды. 

Өз депутатымыз, Қазақстан Жазушылар Одағының Басқарма басшысы Олжас 
Сүлейменовтің сөзін де тағатсыздана күттік. Қазақ жерін жайлаған экологиялық 
зардаптың Семей полигонындағы көріністері тұңғыш рет үлкен мінбеден айтыл-
ды. Осынау сынақтар республиканы жайлаған қатерлі ісік пен балалар кеселін 
асқындырып жіберді. Бұнымен келісуге əсте болмайды!

Қазір бізде «Невада» қозғалысы басқаша бағыт алды, оның белсенділері 
Қазақстандағы жарылыстарды қысқартуға жанталаса кірісіп жатыр. Осыған үндес 
қозғалыстар Невада штатында, Америкада да басталды, біз оған «Қазақстан» деп 
атау беруді ойластырып отырмыз. 

Біздің екі жақты күресіміздің соңы бір шешімге келіп, адамзатқа қатерлі 
қаруды тоқтатуға тиым салады деген үмітіміз бар. 

Үміт алдамайды!
Біздің халқымызға таза ауа қажет. Ұрпағымыз таза ауамен демалып, дені-

басы сау өмір сүруіне біз мұрындық болмай кім мұрындық болады? 
                                                                  

Қуандық ТҮМЕНБАЙ,
                                                                 Кеңес Жазушылар одағының мүшесі.

                                                                         «Неделя» апталығынан.
                                                                         1988 жылғы 26-маусым.

Р.S. Мəскеу Əдебиет институтында дəріс тыңдап жүріп жазылған бұл тəмсіл 
əлі де мəнін жойған жоқ дер едім. Шыңғыс Айтматов жазушылар құрылтайында 
өзекті мəселе көтерді. Адамзатты апаттан құтқарып қалу үшін «Адамзаттың 
Айтматовы» өз сөзін айтты, біз болсақ, алып кеменің соңынан ердік. Америка, 
Семей, Қазақстан – байрағы желбіреген биік белес болды. Оңтайлы жерде ой 
ұшқындарын айтып, «Неделя» секілді дуалы ауыз апталықта абыройлы сөз айту 
ишараты бізге де бұйырып еді. 

   Айтматовтың əруағы риза болсын!
   Апатқа жол бермейміз! 
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Журнал Қазақстан Респуб-ли-
касы Мəдениет  жəне  ақпарат  
министрлiгiнде 06.04.2009 ж. 
қайта тiркелiп,  № 10017-ж  
куəлiк алған. Айына бір рет 
шығады.

 ***
Басуға қол қойылды:  .  .2016 

Қағазы офсеттiк. 4,2 баспа 
табақ.  Форматы  84х108/16. 
Таралымы     . Тапсырыс №1000. 
Бағасы келiсiмдi.

***
Редакцияға  түскен шығарма-

лар  рецензияланбайды. Қолжазба 
қайтарылмайды. Көшiрiп  басқан  
жағдайда  «Үркерге»  сiлтеме жа-
сау мiндеттi.

 ***
Жарияланған дүниелердегi де-

ректердiң нақтылығына автор-
лар жауап бередi.

 ***
«Үркер» журналында жар- 

ияланған  материалдардың ав-
торлық   құқы  «Қазақ газеттерi»  
ЖШС-не тиесiлi.

 ***
Журнал «Қазақ газеттері» 

ЖШС-нің компьютер орта-
лығында  терiлiп, беттелiп, 
«Дəуір» ЖШС-нiң Республикалық 
полиграфиялық баспа комплек-
сінде басылып шықты. Алматы 
қаласы, Гагарин даңғылы 93.

***
Тел.  394-39-22,  394-39-24
«Үркер», №7 (95), 2016 ж.

«Қазақ газеттері» ЖШС-ына қарасты 
жастардың әдеби-мәдени, қоғамдық-саяси 
«Үркер» журналы Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
орай шығармашылық жастарды қолдау 
мақсатында проза, поэзия, публицистика 
жанры бойынша бәйге жариялауды 
жалғастырады. Осы уақытқа дейін 
шығармашылық бәйгеде бақ сынаған 10 талант 
жеңімпаз деп танылып, «Үркердің» арнайы 
дипломдарымен қоса бағалы сыйлықтармен 
марапатталған болатын. Сондай-ақ жүлдегер 
шығармалар «Үркер» жаққан он шырақ» деген 
атпен жеке кітап болып жарық көрді. 

Бәйге шарттары: 
Үміткерлер проза жанры бойынша                                          

1  әңгіме, поэзия жанры бойынша 5-7 беттік 
шағын жанрдағы туындылар (дастандар мен 
толғаулар қабылданбайды), публицистикалық 
бағытта                  1-2 мақаламен (көлемі 7 беттен 
аспауы тиіс) қатыса алады. 

Шығармалар  Urker_2010@mail.ru 
электронды мекенжай арқылы қабылданады. 

Байланыс телефондары: 
394-41-34, 394-37-27

Мобильдік байланыс
8-702-655-42-68.

Бәйге қортындысы 
жыл аяғында Тәуелсіздік 
күні қарсаңында жария-
ланатын болады. 

Іске сәт, жас талант!   

Бәйге       Бәйге   Бәйге 

«Үркер» – 
Үміт» бәйгесі 
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