
ЖАСТАРДЫҢ ӘДЕБИ-МӘДЕНИ, ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ЖУРНАЛЫ

Құрылтайшы жəне 
шығарушы:

«Қазақ газеттерi» 
Жауапкершiлiгi

шектеулi серiктестiгi

 Редакторлар кеңесiнiң  
Төрағасы   — 
Бас директор 

Жұмабек 
КЕНЖАЛИН

Бас редактор
Қуандық Түменбай

Бас редактордың 
орынбасары –

жауапты хатшы
Жарас Сəрсек

Бөлім меңгерушісі
Нұрлан Құмар

Редакция  алқасының 
мүшелерi:

Арман Қырықбаев
Бектұр Төлеуғалиев

Динар Нөкетаева
Мереке Құлкенов

 Нұрлан Оразалин
Өмірəлі Қопабаев

Сағатбек Медеубекұлы

Техникалық редактор
Жұмағазы Омарұлы

№1 (101)
2017

Ќадірлі оќырман!
Мешін жылын босаєада ќалдырып, Тəуелсіз 

еліміздіѕ таєы бір тарихи параєын тауыќ жы-
лымен ашуды Сіз бен Бізге таєдыр нəсіп етіпті. 

Біз сіздерге сенім арту арќылы журналы-
мызды уаќыт кґшінде дауылдар мен жауындарєа 
ўрындырмай алєа сїйреп келдік. Бўл кґште 
сіздерден артыќ арќа сїйеріміз жоќ. Ґз кезегінде 
біз де кґпшілік кґкейіндегі ойды айтуєа, кґпшілік 
кґзайымы болатындай жас таланттар мен 
жаѕа есімдерді жарыќќа шыєаруєа барынша 
тырысып келеміз. Оєан ґздеріѕіз куəсіздер. 

Алдаєы уаќытта да Сіздердіѕ ояу 
жїректеріѕізге ырєаќты лїпіл салуєа пейілді 
екенімізді білдіре отырып, Жаѕа жыл 
отбастарыѕызєа ортаймас баќыт əкелсін 
деп тілек айтамыз. Еліміз аман, жўртымыз 
тыныш болєай. Ырысты болайыќ, жўмысты 
болайыќ! Бір болайыќ, бірге болайыќ!

Тілекші ґздеріѕіздіѕ 
«Їркерлеріѕіз»  

Бірге болайыќ 
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Салтанат МИНАЙХАН

1990 жылы дүниеге кел-
ген. Əл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің филоло-
гия факультетін, магистратурасын 
бітірген. Қазақ Халықаралық Бизнес 
университетінің аға оқытушысы.

Мен емес...

Түн. Сағат төрттер шамасы. Кітап 
беттерінен көзім талып болконға шықтым. 
Ішім алай-дүлей. Төсегімдегі жастығым сияқты 
бар денем ұмаждалып қалған. Алматының көк 
түтіні жерге сіңіп, ауасы өкпеге кедергісіз өтеді. 
Азуымды айға білеп; есінедім, керілдім, созыл-
дым өзімше.

Алматы... Өлі тыныштық. Аспан қабағын 
түйіп алған. Бар жұлдызын Алатаудың етегіне 
шашып тастағандай айнала көз тартады. Сұлу. 
Темекі тұтаттым. Үйренбеген ағза –басым ай-
налады. 

Кенет бар денем «дір» ете қалды. Көзіме 
еріксіз тамшы тығылды. Тістеніп алғам. Тетігін 
бұрасам ағып кеткелі тұр. Жасқанады шығуға...

Құдай-ау, ит ұлып жатыр, ит. Зарлы дауы-
сы заманға айтқан арызы сияқты.

-ҰҰҰ... УУУ... 
Тоқтар емес. Сай-сүйегімді сырқыратты-

ау, сайтан! Көз алдыма арқасына жабу жапқан, 
қайыршы кейіптегі ит елестеді. Дəл қасында 
«мен сені түсінем» дегендей мелшиіп тұрған 

өзімді көрдім. Елес емес, шынымен көріп 
тұрмын, иə, елес емес. Тіпті сол итті өзім бе 
деп қалдым. Бір-бірімізді ежелден білетін 
сияқтымыз. 

«Мен де ұлып тұрмын, менің мұңым 
сенікінен сорақы. Қанша сорың қалың болса да, 
сен итсің ғой, ит. Ал мен адаммын. Сенің мына 
зарыңның кейіпкері сол – адам. Бізде ұлып 
қалған ұрпақпыз. Сені аздырған біз. Өзімізше 
адамбыз, қазақпыз дейміз. Кім еді кеше сол 
адам, яки адамдардың ардақтысы қазақ?

Ұли түс... Мен жоғымды жырлап алайын. 
Сүйемелдеп тұр мені азалы үн – қасқыр алған 
азулы иттің азусыз ұрпағы!

Қазақтар өз басын ғана ойламайтын. «У 
ішсе руымен». Туғанын тұмсықтыға тастамай-
тын, туысшыл болатын. Туысы бардың туы 
жығылып көрген емес. Жығылса өзгенің емес, 
өз ағасының аяғын жалайтын. Ұлты басқаның 
емес. 

Қазір өзімізден биттің қабығындай артық 
біреуді көрсек; үйренеміз деп ожауымызды 

Жас ќалам
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анаған да, мынаған да ұстатамыз. Қазандағы 
қаймағың қалыңдағаннан гөрі құнары жоқ 
көбікке айналып барады-ау! Кезінде орысқа 
ожауымызды  ұстатып қойдық. Ас өзегіңе түсіп 
кетіп еді, азайдық. Бірақ құрып кетпедің. Тіпті 
өз арамыздан ожаушылар шықса да.  Себебі, 
сен, асыл едің! Еркегіміз еркек болатын! Қозы 
баққан баланың саны – қозыдан да көп бола-
тын. Бір өлгенің мың болып, мың өлгенің мил-
лиондап қайта тірілетін. Сондықтан оны жау 
алмайтын. Қазіргі қойымыз да қозыламайды, 
қойнымыздағы қатынымыз да жиі қысыр 
қалатын болды. Əлде, еркек атаулымыз алысқа 
шаба алмастай қола болып қалған ба? Мүмкін, 
кім көрінген ұстаған ожаудың кірі тай қазанның 
ішін де күйеледі ме?! Ол – ол болсын...

Қазақтар бай болатын. Төрт түлігі де сай 
болатын. Бес қаруы қанжығасында жүретін – 
«еркін адамдар» деген атқа ие болатын. Сахара-
дай пейілі кең жомарттар қайда?! Қазақ қазаққа 
жау емес еді. Дініміз қазіргіден тəуір еді. Ата-
ны ата, ананы ана, қарындасты қарлығаш, ініні 
інім, баламды ізім деп қадірін арттыратын за-
ман қайда?! Жан-жақтан жауымызға іргемізді 
ашып бердік. Ашып бергеніміз сол – төрт 
құбыласын тең етіп тайраңдатып қойдық. 
Еркін жүру естен кетті. Жарықта жүріп ада-
сып, бұғаусыз бұғауланып, қайғымен қамалып 
торыққаннан өз-өзімізді өлтіріп жатырмыз. 
Асылып жатыр. Өнегесіз қария,  балықсыз 
дария көбейді. Əйел билік айтатын болды. 
Балаң басыңа шықты. Қазақ деген бес əріптің 

бір қарібінің кейбіріміздің бойымызда иісі де 
қалмады. Тарихтың жасап кеткен алып кемесін 
суға батырып, қолдан жасалған қайығымыз 
қалтырауық болып қалды емес пе?!

-ҰҰҰ... УУУ...
Əлде мен бекер жылап тұрмын ба? 

Екеуіміз неге ұлып тұрмыз, сиықсыз Төбет! 
Сенің де атың қор болып, затың шыңырауда 
қалған-ау! Кешегі шын батырдың жолы, сал-
серілердің серігі едің, сен. Ішкенің алдыңда 
– сорпа, жегенің жемтік емес, жас ет болатын. 
Қазақтың жеті қазынасының бірі деп жабу емес, 
мойныңа қарғыбау таққан болатын. Қазіргі 
тірлігіңе жаным ашиды, менің. Қоқыс аралап 
күн көрген сен де бір. Қарашы, əне, қоқыстан 
тамақ іздеп жүрген қайыршыны. Қазақ екен. Ол 
да бір. Тағдырласың...»

Осы кезде қолымдағы темекі толық жа-
нып, шоғы саусағымды күйдіргенде болконға 
қайтіп оралдым. Зарлаған төбет дауысының 
жаңғырығы жарты Алматыны жалмап тұр. 
Артық дыбыс жоқ. Тек бар Алматы сиықсыз 
Төбеттің зарын тыңдап тұрғандай бедірейеді. 
Бар денем суық суға малып алғандай түршігіп 
кеткен. Екі бетім су. Қолымдағы темекі  
қалдығын мəңгілікке атып жіберіп, бөлмеге 
келіп төсегіме қайта құладым. Өзіме келе бас-
тадым... 

-Жаңағының бəрі жала. Мен емес! Қазақ- 
қазір де қазақ. Бізден артық халық жоқ  деп 
қайталай бердім, қайталай бердім. Мен емес...

  

Салтанат МИНАЙХАН. «Мен емес...»
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Əлихан ЖАНАРБЕК 

1994 жылы Алматы қаласында туған. 
Абылайхан атындағы Қазақ Халықаралық 
Əлем тілдері университетінің түлегі. 
«Қазақ газеттері» ЖШС-інде сайт маманы 
болып қызмет атқарады.

Елімнің өркендеуіне 
қосар үлесім 

қандай болмақ?

«Бүгінгі заманда өзінің асқақ арманына 
тек жаңаша ойлайтын, ерік-жігері мол, өзіне 

сенімді адамдар ғана қол жеткізе алады».
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Тар жол тайғақ кешумен келген  
Тəуелсіздік  бізге шаттық пен бақыт сыйла-
ды. Міне,егемендігімізді ту етіп , еңселі ел 
болғанымызға жиырма бес жыл толып отыр. 
Ұлт–азаттық көтерілістер, Ұлы Отан соғысы 
мен желтоқсан оқиғасы, қатал сынақтан өткен 
жандардың жанқиярлық ерлігі арқасында, біз 
өмір сүру бақытына ие болдық. Ел тізгінін 
ұстаған Елбасының  сарабдал саясаты қазақ 
елін биіктетті. Қазақстан мемлекетіндегі 
бейбітшілік пен тұрақтылық,ынтымақ пен 
бірлік - басты қағидаларының арқасында 
осындай жетістіктерге қол жеткіздік. Əрине, 
тəуелсіздік жылдары көп істер атқарылды. Жас 
мемлекетімізде саяси тұрақтылық, ұлтаралық 
келісім қалыптасып, Қазақ халқының береке, 

бірлігі артты.Білім мен ғылым,технологияның 
дамыған заманында мектептер мен жоғары 
білім беретін университеттер,балабақшалар са-
лынып жатыр.Сан түрлі мамандықтар ашылып, 
,ел дамуына үлес қосатын азаматтар өсіп келеді. 
Алаш арысы Мағжанның: «Мен жастарға 
сенемін»-деп үміт еткен жастарының алды бо-
лып ержеттік. Ендігі мақсат, бабаларымыздан 
қалған ұлы мұрат, Қазақ елінің гүлденуіне өз 
үлесімізді қосу. Қазақ атын əлемге кеңінен тара-
тып, мəртебесін асқақтату.  Ал, менің, елімнің 
өркендеуіне қосар үлесім қандай болмақ?

Өмірдің өзі арманнан басталады. Менің 
бала күннен арманым- өмірдің қайнаған ор-
тасында жүретін журналист ағаларымдай 
болу еді. Арманымнан ешқашан айныған 
емеспін. Алдыма биік мақсат қойдым.  Ақыры 
журналистиканың ауылына аяқ бастым.Солар 
секілді қызмет атқарсам деген ниет басым бол-
ды.

Күні кеше  Абылай хан атындағы Қазақ 

Мамандыєым – маќтанышым!
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халықаралық қатынастар жəне əлем тілдері 
университетінде  жүрналистика факультетін 
тамамдадым. Қолымызға диплом алып  бір 
қуандық.  Ақпарат айдынында қызмет етуге 
жолдама алған курстас достармен қимастықпен 
қоштастық.Олардың  келешекте еліміздің  
қалаулы азаматтары боларына сенемін.

Университетте төрт жыл оқыған 
білімімнің  бір кəдеге жарайтынына сенімдімін.
Өйткені бойда  өз 
мамандығыма деген 
сүйіспеншілігім бар,қуат 
пен жігер, болашаққа 
үміт пен сенім бар. 
Тізбектей келе айтқым 
келетіні, нағыз маман 
атану жолындағы алған 
білімімді кəдеге жарату, 
өз бетінше үздіксіз білім 
алу дағдыларын меңгеру, 
бəсекеге қабілетті болу, 
өз мамандығыма деген 
адалдық –  отансүйгіштіктің құрамдас бөліктері 
деп түсінемін. Ахмет атамыз айтқан , «Газет- 
халықтың көзі, құлағы һəм тілі» деген ұранды 
ту еткен  «Қазақ газеттері» ЖШС- не қарасты  
«Үркер» журналында сайт редакторы ретінде 
жұмысқа кіріскенімді өзім үшін бір жетістік деп 
білемін. Қазіргі таңда елімізде жəне   жаһанда 
болып жатқан тың жаңалықтармен əлеуметтік 
желі арқылы оқырмандармен бөлісіп пікір 
алмасып отырамын. Аракідік белгілі бір 
тақырыптар аясында мақала жазып, ақ парақ 
бетіне өз ойымды түсіремін. Журналист өз 
творчествосы арқылы қоғамға қызмет етеді, 
билік пен халықты байланыстырушы дəнекер 
болады. Оған қоса, өмірдегі құбылыстардың 
мəнін түсіне білу де үлкен қасиет деп ойлай-
мын. Қандай оқиғаны болсын тапқырлықпен, 
сенімді түрде, көз жеткізіп жазу дұрыс қана 
емес, міндет. Ал бұл үшін алдымен білім мен 

қабілет керек. Идеяға толы материалдар жазып, 
жұрттың назарын аудара білген жөн. Қалың 
көпшіліктің назарын аудару деген оның са-
насына əсер ету, халық арасында белгілі бір 
пікір қалдыру, қоғамдық оймен санасу. Демек, 
журналистің қолында белгілі бір ұғымда билік 
бар деген сөз. Билік пен халықты байланыстыра-
тын алтын көпір жан- жақтылықты талап етеді. 
Ендеше мен «басшылардың көмекшісі» бола 

жүріп, ел ішіндегі күрмеуі қиын мəселелердің 
шешім табуына көмектесемін. 

Менің айтпағым,  Қазақстан мемлекетінің 
ертеңгі болашағы  жастарға , яғни бізге тəуелді. 
Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсыновтың: 
«Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай 
һəм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу 
керек, бай болуға кəсіп керек. Күшті болуға 
бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс 
істеу керек», деген ұстанымы бүгінде біздің 
жолбасшымызға айналып отыр. Тəуелсіздік 
құрдастарына осынау мерейлі сəтте ортаға 
сауал тастағым келеді: Осы жылдарда өзің 
қуанатындай қандай тірлік тындыра алдың? 
25 жылда қол жеткізген жетістігің қандай? 
Біздің «Үркер» журналын, басқа да жастарға 
арналған басылымдарды оқисың ба? Кел, пікір 
алысайық.  Біз ортаға ой тастадық, өздеріңнен 
пікір күтеміз, құрметті жас дос!

ЖАНАРБЕК Əлихан. «Елімнің өркендеуіне қосар үлесім қандай болмақ?»
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Рүстем ДОСЫМҚҰЛОВ

Саясаттанушы, қоғамдағы 
қай мəселеге  де батыл əрі ашық  
көзқарасын білдіріп жүрген 
белсенділердің бірі.

БІЗ – МЕМЛЕКЕТ 
ҚҰРУШЫ ҰРПАҚПЫЗ,
ӘРҚАЙСЫМЫЗ – 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ТАРИХЫМЫЗ

25 жыл бұрын Тəуелсіздігімізді 
жарияладық. Енді өз тағдырымызды өзіміз 
қалыптастыра аламыз жəне Қазақстанның алда 
қандай болатыны өзімізге байланысты.

Жаһандану жағдайында ұлттық 
қауіпсіздік пен келісім мəселесі басты мəселе 
болып  саналады.

Əзірге бұл мəселе көбінесе патриоттық 
əндер мен қазақ кітаптарын жандандырумен ай-
налысатын энтузиасттарды, кітапханашыларды 

толғандырады. Ал қиын жағдайларда бірлік 
пен келісімге шақыратын қазақтың халық 
əндерімен қорғанамыз. Сондықтан, мəдени 
мұрамызды қорғау мен сақтап қалуға байланыс-
ты мемлекеттік деңгейде шешім қабылдайтын 
уақыт келді.

Əрқайсымыз – Қазақстанның тарихы-
мыз, оның бүгіні мен ертеңіміз. Əрқайсымыз 
– мəдениет, тіл жəне көк байрақпыз. Демек, біз 
мықты да ынтымақты мемлекет құрушылармыз.

Ўлт таєдыры
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Алдымызда тұрған ендігі мəселе үдемелі 
даму болғандықтан, кемелділікке ұмтылып, 
алға жүруіміз керек.

Сондықтан да Қазақстанды баба-
лар рухы мен күшін сезіне отырып, балала-
рымызды, достарымызды, көршілерімізді 
жігерлендіретінімізге сене отырып құрамыз. 
Өйткені, Қазақстан – ол біз!

Еркін жəне тəуелсіз Қазақстан Респуб-
ликасында өмір сүріп жатқанымызға міне, 25 
жыл болды. Тарих сабақтарын ескере оты-
рып, бүгінімізді өзіміз қалыптастырамыз. 
Тəуелсіздікке жету жолымыз оңай болған жоқ: 
ол бізді шынықтырды, төзімді бола білдік жəне 
тəжірибе жинадық.

Қазақ мемлекеті кемелдену кезеңіне аяқ 
басты, сондықтан күрделі мəселелер кідіріссіз 
жəне мүлтіксіз шешім қабылдауды талап етеді. 
Өткен жылдарда біз көптеген ішкі жəне сыртқы 
қиындықтарға төтеп беріп, алға қарай нық 
сеніммен қарыштадық, талай өзгерістерді бас-
тан кешіп, бар күшімізбен барлығымыз жəне 
əрқайсымыз үшін қолайлы Қазақстанды құрдық. 
Кез келген қазақтың Қазақстанға бар жүрегімен 
берілгендігі күмəн тудырмайды. Əрбір азамат өз 
елін сүйеді жəне елінің амандығына қажетті игі 
бастамалар үшін бар күшін салуға дайын. Бізде 
билік əрқашан сыналады, сынала да бермек. 
Бұл – заңдылық. Отанды сүюге негізделген сын 
Қазақстанның одан əрі көркеюін көру ниетімен 
байланысты. Əрқайсымыздың арманымыздағы 
Қазақстан əр түрлі болуы мүмкін: біреуі үшін 
ол – балаларының бақытты шағы мен ата-
ананың саулығы; басқасы үшін  ол – берік ше-
кара мен оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуші 
əскердің амандығы болса, үшіншісі үшін ол – 
əділ экономикалық жүйе, заң алдындағы теңдік 
пен əлеуметтік əділдік, еңбек ету мүмкіндігі 
болады. Түптеп келгенде, барлығымыз одан 
əрі толыққанды Қазақстанда өмір сүруді ар-

мандаймыз. Отанымыздың тұрақты дамуы мен 
қауіпсіздігінің кепілі – қамсыздандырылған от-
басы.

Əлем қанды ішкі қақтығыстар мен 
ұлтаралық шиеленістер, халықаралық 
террористік топтардан төнетін қауіп-қатерлер 
сияқты тағы да басқа көптеген қорқыныштарға 
толы. Осындай қауіп-қатерлер бізді де айналып 
өткен жоқ. Сондықтан, біз бейбітшілікті сақтау 
мен қауіпсіздікке бағытталған халықаралық 
бастамалардан қалып қоймауымыз қажет. 
Қазақстанның əр отбасын, əр азаматын 
лайықты өмірмен қамтамасыз ете отырып, 
сыртқы қауіптерге төтеп беру жəне алға жылжу 
үшін ұзақ мерзімді болашақ пен мақсаттарды 
айқын көре білуіміз қажет. Осы арқылы отаны-
мыз əлемдегі қазақтарды біріктіретін, бəсекеге 
қабілетті бола алатын орталыққа айналады.

Тəуелсіздік алған соң даму жолын-
да тапжылмай жылжуға мүмкіндік беретін 
маңызды жетістіктерге жеттік. Бүгінгі күні 
отанымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
мықты əскеріміз, жеткілікті қалыптасқан 
жергілікті басқару мен мемлекеттік билік 
институттары бар. Мыңдаған жылдар бойы 
талай сынаққа түскен берік қазақ отбасы – 
біздің маңызды құндылығымыз. Қауіпсіз отан 
мен қамсыз отбасы – мақсатымызға жетудің 
маңызды алғышарттары. 2018 жылы қазіргіден 
де жақсырақ елде өмір сүретінімізге сенемін...

Қазақ халқы ешбір халыққа, ешбір ұлтқа 
жауындай қараған емес. Сондықтан ол да 
басқа мемлекеттер билігінің бізге солай жауап 
бергенін қалайды.

Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім 
ұйымына мүше бола отырып Қазақстан сол 
ұйым мақсаттарына жетудегі өзіне алған 
міндеттемелерді сақтайды жəне оның ары қарай 
нығаюына өз үлесін қосады.

Рүстем ДОСЫМҚҰЛОВ. «Біз  – мемлекет құрушы ұрпақпыз, 
             əрқайсымыз Қазақстанның тарихымыз»
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ҚАЗАҚ ƏСКЕРІ – ОТАН 
ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ 
БАСТЫ КЕПІЛІ

Орталық Азияда бейбітшілікті 
қамтамасыз ету мен мемлекетімізге қарсы 
авантюраларға жол бермеу үшін біздің 
қорғаныс əлеуетімізді кəсібиліктің, тəртіптің, 
ұйымдастырушылықтың, бақылау мен 
айқындықтың заманауи стандарттары-
на сай дұрыс жəне мақсатты дамыту қажет. 
Қауіпсіздік жүйесін реформалаудың үздіксіздігі 
мен реттілігі, оларды заманауи талаптарға 
сəйкестендіру, сонымен қатар сыртқы 
қауіптің алдын алу мен адекватты жауап беру 
сияқты қадамдарға саяси, дипломатиялық, 
экономикалық, ақпараттық, қажет болған 
жағдайда əскери жəне басқа да іс-шаралар жа-
тады.

Біз міндетті əскери қызмет инсти-
тутына білім беру жəне əлеуметтік са-
лада қауіпсіздік пен жағдайды жақсарту 
арқылы сенімді күшейту шараларын 
жалғастырамыз. Шұғыл əскери қызметтен 
демобилизацияланған тұлғаларды мемлекет 
жұмыспен жəне білім алуда жеңілдіктермен 
қамтамасыз етеді. Қауіпсіздіктің барлық шара-
лары экономикалық, əлеуметтік, ғылыми жəне 
халықаралық ынтымақтастықтың дамуын, ру-
хани, ақпараттық жəне қауіпсіздікке байланы-
сты басқа да шараларды дамытуға бағытталады.

Қазақстан айналасында қалыптасқан 
əскери-саяси жағдай мен қауіп-қатерлер 
жауынгерлік қабілеті бар, үнемі жетіліп оты-
ратын, заманауи ғылым жетістіктерін тиімді 
қолдана алатын əскерді талап етеді. Əскерді 
ары қарай жетілдіру мен күшейту үшін алдағы 
5 жылда мыналарды қаматамасыз етеміз:

– Қазақстан Республикасының Қарулы 
күштері үнемі мобильді жəне жауынгерлік 
қабілетте болу үшін өз аймағымызда жəне 

оның айналасында қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету керек. Оның негізі əлемнің əр түкпірінде  
жауынгерлік міндеттерін керемет орындауы 
арқылы қаланған.

– Қазақстан Республикасының Қарулы 
күштерін ары қарай заманауи қару-жарақ жəне 
техникамен, соның ішінде отандық өндірістен 
шыққанымен қамтамасыз ету. Барлау, бақылау, 
табу, нысананы дəлдеу, жеңу сияқты бірыңғай 
жүйеге кіретін көппрофильді кешендерге 
басымдық таныту керек. Осының барлығында 
мемлекет назарында болатын заманауи жəне 
икемді отандық əскери-өнеркəсіптік кешен 
маңызды рольге ие болады.

– Қазақстан Республикасының Қарулы 
күштерінде тəртіп бұзушылықтар мен заңсыз 
қатынастарға орын жоқ. Қарулы күштердің 
жеке құрамының кəсіптілігі мен білім деңгей 
жоғарылайды. Тəртіп əскери қызметкерлердің 
өзара сыйластығы мен бұйрықты мүлтіксіз 
орындауына негізделеді. Командирлер нағыз 
үлгі тұтарлықтай қызмет ететін болады.

– Жемқорлық Қарулы күштер жүйесінен 
шеттетіледі жəне əскердің жеке құрамын 
күнделікті əлеуметтік проблемалардан боса-
та отырып, олардың негізгі күші жауынгерлік 
қабілетті жоғарылату мен білімдерін 
толықтыруға жұмсалатын болады.

– Əскер мен қоғам арасындағы байла-
нысты күшейту арқылы қарулы күштердің 
транспаренттілігі мен азаматтық бақылау 
деңгейі жоғарылайды. Осының негізінде мем-
лекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін 
атқарудан бөлек Қазақстан Республикасының 
Конституциясы жəне өзге де заңдары бойынша 
құқықтарын қолданатын «əскери формадағы 
азамат» идеясы қалыптасады.

Əскерді білімді мамандармен 
толықтыруға көп көңіл бөлінетін бола-
ды. Бұл жерде Қазақстандағы əскери білім 

 *«Үркер»*№1* 2017
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беру жүйесінің сапалылығы мен бəсекеге 
қабілеттілігі маңызды рольге ие болмақ. 

ҚАУІПСІЗ ҚАЗАҚСТАН 
ЖОЛЫНДАҒЫ 

СЫРТҚЫ  САЯСАТ 

Бүгінде Қазақстан халықаралық 
қатынастарға ерекше динамикалы жəне кең 
түрде араласуда. Көпжақты жəне екіжақты 
халықаралық қатынастарымыз қарқынды да-
мып, халықаралық қызметіміздің құқықтық 
негіздері қалыптастырылуда. Қазақстан 
əлемнің барлық прогрессивті елдерімен жəне 
күшті орталықтарымен байланысын дамы-
тып жатыр. Ұлттық мүддені көрсетудің, 
азаматтарымыздың құқықтарын қорғаудың 
жəне отандастарымызды біріктірудің барлық 
жақсы жағдайлары жасалып жатыр. 

Үнемі назарда болатын мəселелер:
– Қауіпсіздіктің сыртқы компоненттерін 

күшейту;
–  Халықаралық саяси жəне экономикалық 

қатынастар шеңберін кеңейту;
– Қазақстанның Ресей Федерациясымен 

одақтық стратегиялық серіктестігін дамыту;
– Америка Құрама Штаттарымен достық 

серіктестік қатынасты дамыту жəне кеңейту;
– Еуроодақпен серіктестік саясатын 

жалғастыру жəне еуропалық елдермен қарым-
қатынастарды ары қарай нығайту;

– Көршілес елдер – Өзбекстан, 
Қытай, Қырғызстан жəне Түркіменстанмен 
қатынастарымызды үздіксіз дамыту;

– Иран, Үндістан, Жапония жəне басқа 
да достық қарым-қатынастағы елдермен 
серіктестігімізді кеңейту. БҰҰ кеңістігіндегі 
интеграциялық үрдістерге белсенді қатысуды 
жалғастыру, БҰҰ елдерімен дəстүрлі қарым-
қатынас пен серіктестікті тереңдету;

– Араб елдерімен байланыстарды 
қамтамасыз ету.

Əлемнің барлық елдеріндегі ҚР 
азаматтарының қорғалу мəселелеріне көп 
көңіл бөлінетін болады. Басты назарға сыртқы 
əлеммен байланыстыратын транспорттық 
маршруттар, энергия тасымалдаушы транс-
портировка құралдарының эксплуатациясы, 
сыртқы сауда жағдайлары, сыртқы инвести-
цияларды, жаңа нарықтарды іздеу мен осы 
нарықтарға отандық өнімді тарту мен өткізу, 
жаңа технологиялар енгізу алынады.

ДИАСПОРАДАҒЫ 
БАУЫРЛАРЫМЫЗБЕН БІРГЕ 

ИГІ ҚАЗАҚСТАНҒА!
Соңғы жылдары Диаспорадағы 

серіктестік байланыстар жаңа деңгейге 
көтерілді. Əлемдегі барлық қазақтардың 
бірлескен потенциалы, ынтымақтастығы мен 
серіктестігінің мыңдаған мысалдары біздің 
бəсекелік артықшылықтарымызды арттырды. 

 Жақын арадағы жылдары Қазақстан 
мен Диаспора серіктестігінің жаңа фор-
маты жасалады. Оның басымдылығы 
– Диаспора жастарының шəкіртақысын 
жоғарылату, Диаспора оқу орындарымен бай-
ланыс бағдарламаларын кеңейту, қазақтану 
облысындағы біріккен ғылыми зерттеулерді 
жүргізу.

Қазақстанға оралушы отандастарымыз 
үшін барлық мүмкін жағдайлар жасалуы қажет.

ƏДІЛЕТТІ ҚАЗАҚСТАН
«Əділетті мемлекет» - азаматтармен 

бірігіп маңызды мəселелерді талқылау жəне 
əділ шешімдер қабылдау. Əділетті мемлекет 
саяси, экономикалық, мəдени өмірге кепілдік 
бере отырып, бəсекені қамтамасыз етуге жəне 
ынталандыруға, осал əлеуметтік топтарды 

Рүстем ДОСЫМҚҰЛОВ. «Біз  – мемлекет құрушы ұрпақпыз 
             əрқайсымыз Қазақстанның тарихымыз»
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қорғауға, жемқорлықты мақсатты жəне жүйелі 
əрекеттермен тоқтатуға міндетті.

Əділеттілікті қамтамасыз ету барлық 
мемлекеттік басқару органдары жəне жергілікті 
басқару органдарының міндеті ғана емес, 
соттардың негізгі қызметі болып саналады. Сот-
тар азаматтардың мүдделерін қорғай отырып, 
осы бағыттағы басқа органдардың қызметін 
ынталандырады. Сол кезде ғана сот əділдігіне 
сенім артады.

Əкімшілік органдарда, əкімшілік өндіріс 
шеңберінде адам құқықтарын қорғауға үлкен 
мəн берілетін болады.

Мемлекеттік жəне жергілікті басқару 
органдарының жүйесі өз бағытталуына сай бола 
отырып, құқықтардың қастандықтан қорғалуын 
қамтамасыз етуі қажет. Азаматтардың 
қауіпсіздігі мен еркіндігі басымдылыққа алы-
на отырып, мемлекеттік орргандардың қызметі 
қоғамда келісім мен əділеттілікті орнатуға əсер 
етуі керек.

Қылмыстық сот ісін жүргізу филосо-
фиясы қайта қаралатын болады. Азаматтар 
қылмыстық істер бойынша заңды құқықтарын 
қорғауға жаңа мүмкіндіктер алып, құқық 
қорғау органдары қылмыспен күреске қажетті 
заманауи құқықтық құралдарға ие болады.

ҚАМСЫЗ ОТБАСЫ – 
ЖҰМЫС ЖƏНЕ ЛАЙЫҚТЫ 

ТАБЫС
Қазақстанның экономикалық дамуы са-

палы жаңа өндіріске, отандық өндіруші мен 
экспортерге қолайлы жағдайды қамтамасыз 
етуге, елде еркін экономикалық аймақ құруға, 
ықпалды сыртқы инвестицияларды тартуға 
жəне іскерлік ортаны жетілдірудің саяси 
жүйесіне бет алды.

Бұл жерде саналы нарықтық реттеу 
мемлекеттің нақты секторға тиімді араласуы-

мен бірігіп, алғаш рет белсенді экономикалық 
саясат дамуға бағытталған негізгі жұмыс 
стиліне айналады.

Даму саясатының басты мақсаты болып 
орта жəне жоғары біліктілікті талап ететін 
жұмыс орындарының ашылуы, экономикада 
өнімділіктің жоғарылауы саналады.

Өндірістік саясат белсенді іске асырылу 
сатысына аяқ басты. Елдің өндірістік дамуының 
өзегі – бəсекеге қабілетті технологиялар 
қолданатын жəне инновациялық нəтижелерге 
жететін салалар.

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін өндіріс 
пен өткізудің жаһандық құндылық тізбегіндегі 
Қазақстанның маңызын арттыруға əсер ететін 
батыл жобаларды іске асыруымыз қажет. 
Отандық экспорттық бағытталған экономикаға 
əсер ететін бастапқы құралдар – беделді фирма-
ларды тарту, еркін экономикалық аймақтарды 
тиімді пайдалану, халықаралық нарықтардағы 
қазақстандық тауарлардың танылуы мен беделін 
жоғарылату шараларын жүргізу. Бағдарламалар 
мен жобаларды іске асырудың барлық сатыла-
рында жеке секторды серіктесіміз ретінде санау 
принципін негізге алатын боламыз. Аталған 
шаралар мен бастамалардың мақсаты – жаңа 
кепілдендірілген жұмыс орындарын ашу.

Əлемдік нарықта жоғары өнімді жəне 
бəсекеге қабілетті экономика құрудың 
алғышарттарының бірі – халықаралық 
экономикалық интеграцияны тереңдетуді ын-
таландыратын механизмдерді қолдану. 

Бүгінгі таңда біздің еліміздің 
тағдыры біздің ұлттық сана сезімімізге, 
отаншылдығымызға, болашаққа сенімге бай-
ланысты. Біз Отан үшін аянбай еңбек етуіміз 
керек деп білемін. Сенбеушілікке берілбей, 
керісінше жұмыла көтерген жүк жеңіл деген-
дей, мүмкіндіктерімізді біріктіріп батыл алға 
жылжуымыз керек. Сонда жеңіске жетеміз!

 *«Үркер»*№1* 2017
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Манарбек ҚЫДЫРБАЙ

Астана қаласындағы Қазақ 
ұлттық өнер университетінің 
3-курс студенті. Өлеңдері жур-
налымызда алғаш жарияланып 
отыр. 

САРҚЫЛМАС САБЫР 
МЕН БАҚЫТ БЕР

Өзіңді ізде
Жасыл жаз - марқұм,
Сары күз -  алтын.
Теңдессіз тарту,
Əр минут, əр күн.

Көгілдір - аспан,
Ақ бұлттар – дастан.
Қыс келе жатыр,
Адымдап басқан.

Қоңыр көз - ару,
Қара сөз - қару.
Қураған гүлдер,
Сезімге зəру.

Аппақ қар -  көңіл,
Мамықтан жеңіл.
Қара жер үсті,
Қара дақ  - өмір.

Өледі күз де,
Өлесіз сіз де.
Сол кезде серік,

Жырлайды жїрек

Ақ кебін бізге.
Өзіңді өзің,
Өмірден ізде...

***
Тағы да бір жанып бітті шырпы күн,
Түн мен бояп күннің қызыл кірпігін.
Мен отырмын иек сүйеп іңірге,
Жамай алмай көңілімнің жыртығын.

Өзгелерден тұру үшін биік тым,
Ақ қағазға аппақ өлең ұйыттым.
Сынық айдың сəулесіне шомылып,
Қара түннің қабағынан күй ұқтым.

Жетелейді биіктерге өр екпін,
Кешегіден бүгін сəл-пəл бөлекпін.
Мен əлемге болсам-дағы керексіз,
Өлең маған, мен өлеңге керекпін...

САРЫ ҚЫЗ
Сары қыз!
Сарғалдақ сезімдей гүл атқан, 
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Күлгені аумайтын бұлақтан.
Сары қыз...
Не түйдік осынау шақтардан, 
Ниеттер ақ болсын ақ қардан.
Сары қыз...
Сөнбесін шаттығың санаңнан, 
Айналдым ақ жүрек анаңнан. 
Сары қыз....
Кірлемей жүре бер тұнығың,
Сəбиден аумайды қылығың.
Сары қыз...
Жамалың жұп- жұмсақ мақтадай,
Жырламай жүрмекпін, ах, қалай?
Сары қыз. ..
Бейкүнə сүйкімді балапан ,
Күлімдеп атса ғой жаңа таң.
Сары қыз...
Санамда сəн болып сақталдың, 
Сырымды тек саған ақтардым.
Сары қыз...
Бұл өмір өткінші елес қой,
Жұлдызда мəңгілік емес қой. 
Сары қыз...
Біздерде кетерміз келмеске, 
Ештеңе қалмайды- ау сонда есте.
Сары қыз...
Тек сонда қалады, бақта мұң, 
Сарғайған жапырақ хаттарым.
Сары қыз…
Мұңайып, қайтеміз қамығып, 
Қауышар күн тусын сағынып.
Сары қыз...
Өлеңмен кеттім ау кестелеп,
Негізі ағаңа ес керек!
Сары қыз...
Өмірдің мəні не білмедім, 
Əлемді тербейді күлгенің...
Күліп жүрші!

Түс көргім келеді...
Өзіңе қол созған үмітпен,
Періште сезімді жылаттың.
Жүрсеңде басқамен күліп сен, 
Мен сені сонда да ұнаттым.

Жүректің түндігін түріп кең,
Басқаның бағында гүл аттың.

Қайырылмай кетер деп біліп пе ем,
Орнатып көңілге бұлақ мұң.

Ып-ыстық жалындай сезіммен,
Бұрқанып теңіздей тасынам.
Құшқым кеп болаттай төзіммен,
Мың мəрте оқталып басылам.

Сыр ұғып қарақат көзіңнен,
Мен саған жетуге асығам.
Өңімде тілдеспей өзіңмен,
Түсімде мойныңа асылам.

Қиялдың көлінде табысып,
Аршын төс аққудай мүсінмен.
Тəп-тəтті ерніңнен бал ішіп,
Тек сені көремін түсімнен.

Таң ата тəтті түс ауысып,
Кететін құр елес пішінмен.
Тағы да мұңыммен қауышып,
Оянам сені аңсап ішімнен.

Түбі бір мен саған ұнармын,
Айым деп, күнім деп еркелеп.
Бүгін де көретін шығармын...
...Құрысын жатайын ертерек.
 ...Түс көргім келеді!

***
Сан күдікпен сарғайып сағынышым,
Мұң аймалап барады жанып ішім.
Қара түнге қауырсын малып алып,
Өлең жазып отырам бағым үшін.

Көңіл мұңлы, көз ояу сілкінеді,
Ұйқымды ұрлап алғандай түн түнегі.
Құлын бейнең келеді елес болып, 
Періште боп келерсің мүмкін енді...

***
Ешқандай жігітке қарама,
Көз тігіп жүрмесін көркіңе.
Мың қыздан өзіңді даралап,
Қоймады бір сезім еркіме.

Жырлаған жырларым күні-түн,
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Өзіңмен тым асқақ еңселі.
О, менің үлпілдек үмітім,
Үркітіп алдым ба мен сені.

Мен үшін мəңгілік жұмбақсың,
Еш пенде шешімін таппаған.
Сезімім сен жайлы үн қатсын,
Таңдар да тағатсыз атпаған.

Жанарым жасынан гүл еккем,
Жадымда жайқалып тұрсын деп.
Мен сені сүйемін жүрекпен,
Тым жиі соғатын дүрсілдеп.

Еліктей елеңдеп тұр едің,
Соңғы рет көргенде жүзіңді. 
Жанарда жайқалған нұр едің, 
Ал бүгін шық болып үзілдің.
Мөп-мөлдір сəуледей шықтағы,
Келбетің елес боп жаңғырды.
Сол бір кез ойымнан шықпады,
Қайдасың періштем таң нұрлы?

Көктем түні

Көктем түні төбемде ай қарайды,
Балғын талды пəк самал аймалайды.
Саумал желге желпініп құшақ жайған,
Сыңғыр судан ақ сағым тайғанайды.

Көктем түні жұлдызбен сырласамын,
Түрлі-түрлі қиялмен қырды асамын.
Көркем мінез келбетті қызға деген,
Сағынышым мəңгілік тынбас əнім.

Көктем түні даламды тербетуде,
Гүлдер билеп шақ қалған ер жетуге.
Жалғызсырап отырмын қона алмаған,
Сыңар аққу секілді көл бетіне.

Көктем түні сыйлашы маған бақыт,
Ауыр ойлар кетпейді санамда түк.
Жырлар жазып кетейін аспаныма,
Өмірімді кетпе-ші тəмамдатып!

****

Қақ жарып қап -қара түнекті,
Ақ сəуле сезімім дір етті.
Кенеттен кездескен керім қыз,
Жүректің дүрсілін үдетті.

Қиғаш қас, кер марал қылықтым,
Сыйладың жаныма тұнық мұң.
Еріксіз еліткен бейнеден,
Сұлулық сиқырын шын ұқтым.

Қарақат көздері күлімдеп,
Жапырақ кеудемді тілімдеп.
Елесі келгенде еркелеп,
Тып -тыныш түн ұйқым бүлінбек.
Ажары ақ мамық, ай маңдай,
Көркіне кім шыдар байланбай.
Жүрсе екен аман-сау аппағым,
Мөп-мөлдір тұнығы лайланбай!

***
Арманым ақша бұлттай биік қашқан,
Жынды жел көктем қызды сүйіп қашқан.
Келер күн бұлдыр-бұлдыр сағым сынды,
Қос сызық ақ пен қара иықтасқан.

Ақ сызық адалдықты арқалаған,
Шер мұңым ақ қағазсыз тарқамаған.
Жамылып ақтың атын арамзалар,
Сыртынан жазықсыздың балталаған.

Түнерді қара түндей бар айналам,
Əн салып ақ түс көрсем арайланам.
Келемін қара жолмен сайран салып,
Ақпын деп АЛЛА алдына қалай барам?

Жайнамаз үстіндегі күбір

Тып-тыныш меңіреу қара Түн,
Аппақ қар.Сап-салқын дала тым.
Жайнамаз үстіне жайғастым,
Жол іздеп жəннəтқа баратын.

Тылсымға сіңемін түнектен,
Жүрекке иманнан гүл еккен.
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Қауырсын қаламның ұшында,
Жапырақ жан тəнім дір еткен.

Мүбарак дұғаны тыныс қып,
Қорғасын көңілді күміс қып.
Алладан ақ тілек тіледім,
Нұрына бөленіп тым ыстық.

Азанмен аластап құлақты,
Армандап ақ үміт жұмақты.
Қол жайған пендеңе жаратқан,
Жеңіл ет бес күндік сынақты.

Кəлима басқарсын тілімді,
Шуақты ет күнім мен түнімді.
Құлшылық етейін шынайы,
Құраннан үйреніп ілімді.

Салауат айтайын сөзіммен,
Ғаламат қызғалдақ сезіммен.
Мінəжат үстінде арман жоқ
Жас тамса жазықты көзімнен.

Нəпсінің құлы боп тойғандар,
Түп-түзу жолынан тайғандар,
Жүрсін деп сап кеткен сара жол,
Ең соңғы Мұхамед пайғамбар.

Сол жолмен жүрейін сүрінбей,
Сырғуда сынап күн білінбей.
Құлшылық үстінде күбірлеп,
Əр таңым атса екен күлімдей.

Аулақ қыл арамнан ойымды,
Онсызда шайтаным тойынды.
Сахаба сияқты сабырлы,
Пəк мінез билесін бойымды.

Сақтағай əкем мен анамды,
Інім мен қарындас, ағамды.
Бар ғалам бас исін мойындап,
Өзіңдей ең ұлы қағанды.

Түсуден қорқамын тозаққа,
Малшынып шайтани мазаққа.
Сарқылмас сабыр мен бақыт бер,
Тəңірге табынған қазаққа!?

Үстінде жүргенде  жұмыр жер,
Өзіңе сиынар ғұмыр бер.
Бəрібір адасқан достарым...
...Жемейтін жемісті жұлып жер.

Олар да ағайын бауырым,
Артпағай азаптың ауырын.
...Дінсіздің салтынан сақтағай,
Үдеткен ғаламның дауылын?!

Жалғанның сағаты тықылдап,
Тұрғанда кім қашып құтылмақ.
Жарлығы келгенде тəңірдің,
Бəрі де бақиға жұтылмақ...

Жүректі жібітіп тоң қатқан,
Санамда кəусар үн толғатқан.
О, АЛЛАМ кеше көр біздерді,
Теңіздей күнаға мол батқан?!

***
Көмейіме кептеліп қысылды өлең,
Елең етіп ешкім де түсінбеген.
Қарашықтан қара өлең тамшылатып,
Ақ қағазбен қаламның ұшында өлем.

Мұң шерімді жауқазын дала тыңда, 
Шабыт төккен байтағым сан ақынға.
Жыр өлшемі өлмейтін өр мінезді,
Қалықтаған қыранның қанатында.

Жүрегімнің бір сыр бар дүрсілінде,
Көзім күліп көңілім күрсінуде.
Толғатады бір өлен əр күн сайын,
Ақ қайың мен жас талдың бүршігінде.

Бір өлеңім бозторғай шырылында,
Бір өлеңім теңіздің тұнығында.
Мен үшін мəңгі бақи бітпес өлең,
Айдай əсем арудың бұрымында.

Көңілімнің көркейтіп делебесін,
Елемесе ел мейлі, елемесін.
Алла жазса əкелем жасын сынды,
Өлкесіне өнердің бөлек есім!

 *«Үркер»*№1* 2017
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БАСҚАНЫҢ ТҮТІНІН 
ТҮТЕТКЕН 

ҚАРАКӨЗДЕР...

«Дүнгендер мұсылман болғанмен 
қытайға қыз беріп, қыз ала беретін ұлт. Дəуір 
бір аунаса, мұсылмандығын ұмытуға да шақ 
тұрған халық. Мына қыз енді соның етегінен 
ұстамақшы. Басқанаың түтінін түтетіп, 
ұрпағын жалғастырмақ. Не істемек керек?»,- 
дейді  Есболат Айдабосын өзінің «Тибет аруы» 
əңгімесінде.  Бірі қытаймен, бірі түрікпен, бірі 
орыспен, бірі американдықпен  отбасын құрып 
жатқан қазақтың қаракөз қыздарының қатары 
толығып келеді, бүгінде. Қазақтың апталдай 
азаматтарын місе тұтпайды қазіргі бойжет-
кендер. «Жиен ел болмас, желке ас болмас».   
Алайда, жігіттеріміздің арасында өзге ұлттың 
қызын алу сəнге айналып тұрғанда, өзгесіне не 
дей аласың?Аралас неке құру кейінгі кездері 
халықтың арасына талқыға түсіп жүрген ба-
сты мəселелердің бірі.  Шариғат бойынша  
мұсылман жігітіне християн мен яхудей (еврей) 
қыздарын ислам дінін қабылдатса жар ретінде 
алуға рұқсат етілген. Ал, мұсылман қызына 
өзге ұлттың еріне тұрмысқа шығуына болмай-

ды.  Мəселен Алаш арыстарының  бірі Ахмет 
Байтұрсынов – өзінің жары Бəдрисафа (Лақап 
аты) жайында:

Сұрасаңыз  есімі Александра Иванова,
Ризамын құдайдың оны маған қиғанына. 
Бір кəпірді мұсылман қылып сауап тап-

сам,
Тұрмай ма он молданың иманына.
-дейді.Осы сияқты өзге ұлттан əйел 

алған зиялылар қатарын – Мұхтар Əуезов, 
Əлихан Бөкейханов, Жүсіпбек Аймауытов, 
Қаныш Сəтбаев сынды  тұғырлы тұлғалар 
толықтырады.Статистикалық мəліметтерге 
сүйенетін болсақ 2011 жылы 25669 нек тіркелсе 
2015 жылдың ескптері бойынша 27649 аралас 
отбасы пайда болған.   Біздің мемлекетімізде 
некенің бұл түріне қарсы заң қарастырылмаған. 
Сондықтан болар  аралас некеден туған 
балалардың саны да күрт өсіп келеді.Солардың 
бірі Алина Қожабекова есімді жасөспірім. Оның 
əкесі – қазақ, шешеші- кəріс. 

«Менің жасым он жетіден асты. Мектепті 

Айтарым бар
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қазақ тілінде бітірсем де, ес білгелі кəріс тілін 
қоса оқимын. Бірақ, біздің отбасымызда екі тілде 
де сөйлемейді, көбінше орыс тілін қолданамыз. 
Ата-анамның екі дін өкілі, екі түрлі ұлттың ада-
мы болғаны мені қатты қинайды. Бала күнімде 
оған аса мəн бере қоймайтынмын. Дегенмен, өсе 
келе ата-анамның менің болашағым жайындағы 
жанжалдары осы мəслеге ойлантуға мəжбүр 
еттті . Анам өзінің туған жеріне қайтадан көшіп 
кеткісі келеді, ал əкем оған мүлдем қарсы. Екеуі 
екі жақтап өз салт-дəстүрлерін, тіл,діндерін, 
сал-жоралғыларын үйретіп дал қылады. Біздің 
үйде екі ұлттың да екі діннің де мерекелері 
тойланып, ғұрыптары орындалады. Нақты 
біреуіне көшейін десем əкемнің де, анамның 
да көңілін қимаймын. Мен балаларыма не 
үйретемін деп көп алаңдаймын? Мен кіммін 
өзі? Деген сұратқтарда жиі мазалап жүр.»,- деп 
назын білдіріп отыр.  Ал  Бауыржан  Егоров 
үшін  ата-анасының ұстанатын діні де, екеуінің 
ұлты да маңызды емес. Ол тіпті метис болғаны 
үшін қуанады. Өзінің айтуынша аралас некеден 
туған балалар сымбатты əрі өте ақылды бола-
ды. Алла біреу тек оған сенудің екі түрлі ағымы 
бар. Барлық адамдар бірдей, ал екі дін, екі ұлт 
деген бір мекемеге əртүрлі екі есіктен кіру ғана.

Алина мен Бауыржанның мəселесінен 
бөлек,  қытайдағы қандасымыздың басы-
нан өткен мына оқиғасы  тіптен жаныңды 

түршіктіреді.  Қытай қызын өзіне жар етіп 
алған қазақтың азаматы көп ұзамай одан 
бала сүйеді. Алайда, тағдырдың жазымышы 
шығар ол нəресте көп ұзамай шетінеп кет-
кен. Қандасымыз баласын шариғатпен жер 
қойнына тапсырмақшы болады, дегенмен əйелі 
оған келіспей баласын өртеймін деп шешім 
қабылдаған. Ерлі –зайыптылардың арасында 
туған жан-жалдан кейін екеуі сотқа жүгініп, 
бала анасына тапсырылып , қазақтың  бала-
сын өртеп тастаған екен. Жалпы шетел азамат-
тарына тұрмысқа шыққан қазақ  қыздарынан 
келетін қауіп жөнінде Мұхтар Шаханов жер 
комиссиясының отырысында атап өткен бола-
тын. Дəл осы тұрғыда шетел азаматшаларын 
жар қып алған қазақ жігіттері де ел ертеңіне 
едəуір əсерін тигізері хақ.

Ата-ана – баланың бас ұстазы. Олардың 
тəрбиесі – бала мінезінің іргетасы. Себебі, 
əке-шеше – баланың бағыт алар шамшырағы 
іспеттес. Ал екі  тілде сөйлеп, əртүрлі дін 
ұстанатын, екі арнадағы адамдар балаларына 
бағыттаушы бағдаршам бола ала  ма? Қазақта 
«Текті» деген сөз бар. Кез келген адам баласы 
тегіне қанына тартпай болмайды, ал қаны ара-
лас бала дүбəрə ұрпақ болмағанда кім болады?

Дана РУСЛАНҚЫЗЫ
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Жанар ОРАЗЫМБЕТ

1971 жылы Алматы облысы, Райым-
бек ауданында туған. Əл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университеті Журналистика 
факультетінің түлегі. 

Бүгінде  Қазақ радиосында қызмет 
атқарады. 

ҚОНАЕВ БЕРГЕН 
ҚОС АЛМА

1992-ші жылдың желтоқсан айының 
дəл осындай ызғарлы күндері болатын. 
Есімде қалғаны 16-желтоқсанға жақындап 
қалған кез еді.. Ол кезде студентпін. Онымен 
қоймай «АЗиЯ» деген апталық газетте жұмыс 
істеймін. Саясат пен экономика тақырыбы Ар-
ман Сқабылұлы ағамның еншісінде, əдебиет 
мəселесін со салаға бір табан жақын болғасын 
Əубəкір аға Смаилов қаузап жүретін. Ал, 
əнші, биші, күйші, емші дегеннің бəрі ту-
ралы жазу - менің еншімдегі тірлік еді. Бір 
күні «Правданың» Қазақстандағы тілшісі 
Тілеужан деген кісі «Сені Дінмұхаммед 
Қонаев ақсақалдың жеке дəрігерімен таны-
стырсам, жазасың ба?» деді. Мен «Жазайын» 
дедім. Межеленген уақытта бардым. Таны-
стым. Ұзын бойлы, еңгезердей ұйғыр кісі 
екен. 60-қа келмесе де сол кезде 50-дің мол 
ішіндегі адам болатын. Шығыс медицинасын 

меңгерген жан екен. Ол Димаш атамызбен 
əкелерінің «тамыр» болғанын, Димекеңнің 
арқасында Қытайдан келіп, медициналық 
оқу орнын Мəскеуде тəмамдағанын айт-
ты. (Дəл қазір аты-жөнінің кім екенін есіме 
түсіре алмай отырмын. Бірақ ескі газеттердегі 
мақалаларым үйде бір жерде сақтаулы тұр.) 
Қарап отырмай «Егер Димаш атамызбен 
кездесіп, сіз туралы пікірін жазып алсам 
ғажап болар еді» деген тілегімді де жеткіздім. 
«Онда Димекеңе хабарласайын» деп телефон 
соғып еді, Ол кісі «Келсін» депті. Алдымыз-
дан қазақша тақия киген бір жас жігіт шығып, 
қарсы алды. Күзетші тұрмақ cол жерден өзге 
бөтен адам көргем жоқ. Ал ол кісінің үйін 
қазіргі жай ғана əкім-қаралардың хан сарай-
ымен мүлде салыстыруға келмес еді. Димаш 
атамыз бізді өзінің жұмыс бөлмесінде күтіп 
алды. Өзі орнынан тұрып келіп, қолымды 

Тірілермен тірімін 
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алып амандасты. Не деген қарапайымдылық, 
не деген мəдениет десеңізші?! Əйтпесе ол 
кісі өзі алдымнан шығып, қарсы алып, аман-
дасатындай мен кіммін?! Қазір жай ғана бір 
компанияның басшысының кабинетіне кіріп 
көріңізші... Жарайды. Əңгіме ол жайлы емес. 
Қонаев атамыздың сол кейпі əлі күнге дейін 
көз алдымда. Үстінде тор-тор жейдесі, үлкен-
үлкен үш түймесі бар қоңыр жемпірі бар бо-
латын. Сұңғақ бойлы кісі екен. Көзі сондай 
нұрлы көрінді. Сұңғақ бойлы демекші əлгі 
дəрігер кісі «Димекең Малайзияға барғанда 
ондағы жұрт «Қазақтар сіз сияқты бойшаң 
халық па?» деп сұрағанда «Ең кішкентайы 
менмін!» деп жауап беріп, таң-тамаша ет-
кен еді» деп айтқан болатын. Осыған ұқсас 

əңгімені Қаныш Сəтпаев ағамыз айтыпты 
дегенді кейін естіп жүрміз ғой. Ол кісі де 
еңселі адам болса керек. «Менің халқым ме-
нен де биік» депті ғой. Барған мəселем бойын-
ша пікірін айтты. Мен ақырын сурытпақтап 
ананы-мынаны сұрай бастадым. Кезек 
Желтоқсан оқиғасына да келіп тірелді. Бірақ 
Қонаев ақсақал ол туралы мардымды ештеңе 
айта қойған жоқ. Бұл тақырып тұрғысында 
сөз қозғауға онша құлықты боп отырмағанын 
түсіне қойдым. Мүмкін оның белгілі бір 
себептері де болған шығар, кім білсін?! Бір 
қызығы менің ол кісіге қойған сауалдарымнан 
гөрі ол кісінің өзінің маған қойған сұрақтары 
көп болды. Мынандай диалог əлі күнге дейін 
сөзбе-сөз есімде: 
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-Балам, қай ауылдың баласысың?
-Нарынқолданмын, ата.
-Аааа, Албанның қызы болдың ғой 

онда.
- Нарынқолдың қай жерінен?
-Сарыбастаудан
-Аааа, Ленин колхозынан, Əшімбаевтың 

аулынан екенсің ғой.
(Өзі хатшы боп тұрған кезде 

шаруашылықты басқарған Социалистік Еңбек 
Ері Нүсіпбек Əшімбаев деген кісі болған) 

-Айтсың ба, Құрмансың ба, 
Қызылбөріксің бе?

Мəссаған! Мына кісі менің алақандай 
ғана ауылымда қандай рулардың тұратынын 
да біледі екен! 

-Сендердің ауылдарыңда өзге еш өңірде 
жоқ клуб бар еді ғой. Ол драмтеатрдың 
үлгісімен салынған кезінде. Ат шаптырым 
аумағы бар стадион бар болатын, дей келе 
ауыл-аймақтың тұрмысын, ел-жұрттың 
жағдайын тəптіштеп сұрай бастады. 
Сүтпісірім уақыт өткенде қызметші жігіт 
кіріп: 

Еркеғали (Рахмадиев шығар деп түйдім 
өзім) аға хабарласып жатыр, -деді. 

Ар жақтағы дауыс «Қазір барсам» деді 
ғой деймін. «Бір журналист бала сұхбат алып 
жатыр еді. Қазір босап қалармын», -деп жат-
ты. Мен де адам келетінін білген соң, кету-
ге ыңғайлана бердім. Бөлмеден шығып бара 
жатқанда «Балам тоқта, шай ішіп, дəм ауыз 
тиіп кет!» деді. Мен ыңғайсызданып, шəй 
ішуден бас тарттым. Ал əлгі дəрігер кісі 
болса «Қой. оның не? Димекеңнің қолынан 
дəм татуды нəсіп еткен екен. Неге қарсылық 
білдіріп тұрсың? Шəй ішпесең де нан ауыз 
ти!» деді. Сөйтті де мені ас үйге ертіп бар-
ды. Қызық! Үстелдің үстінде тандыр нан 
тұр екен! Сізге өтірік, маған шын, кəдімгі 

Жанар ОРАЗЫМБЕТ. «Қонаев берген қос алма»

тандырға піскен нан! Нан ауыз тидім. Ди-
маш атамыз үстелден екі үлкен апорт алма-
ны алып, қолыма ұстатты.Сөйтті де «Балам, 
өркенді елдің ұрпағы, өнегелі жердің өрені 
екенсің, бақытты бол» деп батасын берді. Мен 
алманы ұстаған бойда қуанышым қойныма 
сыймай редакцияға келдім. Келген соң 
көрген-білгенімді редакциядағы апайларға 
сондай бір əсермен айтып бердім. Ол кісінің 
менің ауылымды жақсы білетінін де айтып, 
мақтанып үлгердім. Ал өзімнің төбем көкке 
екі-ақ елі жетпей тұрған болатын! Сосын, 
əрине, əлгі қып-қызыл, тостағандай екі алма-
ны көрсеттім. Сол-ақ екен əлгі кісілер «Үйййй, 
бағанадан бері осыдан бастамайсың ба?! Қане, 
бізге де бер! Ондай адамның қолынан дəм ауыз 
тиген де бар, тимеген де бар. Балаларымызға 
апарып берейік!» деп ырымдап, бəрі қылдай 
етіп бөліп үйлеріне алып кетті. Ал кейбір 
ағаларымыз «Енді ол кісімен амандасқан 
қолыңды бір апта жумасаң да болады!» деп 
жатты. Ол кезде ұялы телефон деген жоқ. 
Фотоаппарат деген екінің бірінің қолы жете 
бермейтін байлық. Өзі əзер күнелтіп жүрген 
студентте ол қайдан бола қойсын?! Ал ал-
дын ала фотограф ертіп апарып, суретке түсу 
туралы ойламаппын да. Бұл бір өкінішім. 
Ал екіншісі 12 қаңтар ол кісінің туған күні 
болатын. Əлгі кісі «Сол күні кел, атаңның 
туған күніне бірге кіріп шығамыз» деп еді. 
Өзімнің еренсіздігімнен бармай қалдым. 
Соған əлі күнге дейін өкінем. Сол жылы жаз-
да Дінмұхаммед атамыз бақилық болды. Бұл 
менің өзі өмір сүрген уақыттың адал перзенті, 
тағылымы терең биік парасат иесі, елінің сый-
құрметіне бөленіп, ұлттық тұлғаға айналған, 
көзі тірісінде-ақ ел-жұрты өз көсемі ретінде 
таныған ғажап адам Дінмұхаммед Ахметұлы 
Қонаев ақсақалды өмірімде бірінші жəне 
соңғы көруім еді.



20

Нұрлан ҚҰМАР 

«Үркер» журналының 
бөлім меңгерушісі

БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ 
НЕГЕ КЕНЖЕ 

ҚАЛЫП БАРАДЫ?

Балалар – елдің болашағы. Қазіргі таңда 
ересектердің көбі кітап оқудан қалды. Ендеше 
балалардың қайткенде кітап оқуын жанданды-
рамыз? Құдайға шүкір, балаларға арнап кітап 
басатын баспаларымыз бар. Бірақ, барлығы 
дерлік жеке меншікте. Сондықтан ақылдастар 
алқасы да, көркемдік кеңес те құрылмаған 
жерде сан алуан баспа өнімдері жарық көреді. 
Тек балаша сөйлеп, балаша күлетін, бала 
секілді ойлайтын шығармалар жоқтың қасы. 
Сөздері ауыр, үлкендер қолданатын күрделі 
сөйлемдер балғындарымыздың табиғатына 
жат. Осының бəрін біле тұра шұбалаңқы, 
кейіпкерлері көбінесе ата, əже болып, бала 
екінші планда тұратын шығармаларымыз 
жетерлік. 

Əрине, балалар əдебиетіне келген 
əрбір қаламгер өзінің келешек алдындағы 
жауапкершілігін түсінеді. Бірақ, өмір 

ағымына сай ізденуге, еркін жүріп-тұруына 
мүмкіндігі болмайды. Балалардың ортасы-
нан табылудың орнына қара басын немесе от-
басын асырау үшін басқа жұмысқа жегіледі, 
сөйтіп балалар əлемінен алыстайды. 

Қаладағы аялдамалардың кез келгеніне 
жақындаңызшы. Немесе кітап дүкендеріне 
барсаңыз шет елден шыққан, қызылды-
жасылды безендірілген кітапшалардан көз 
сүрінеді. Тек балаларға арналғандарын ғана 
айтып отырмын. 

Қолыңызға алып парақтап қарасаңыз 
түк жоқ. Бір ғана деталь. Соны баланың 
тілімен өте қарапайым етіп бере салады. 
Соған сай суреттер де беріледі. Əп-əдемі. 
Еріксіз езу тартасың. Əрине, біздің баспа-
лардан да шағын кітапшалар шығып жатқан 
болар. Алайда, таралымы өте аз. Осы орайда 
балалар жазушылары деген атау да жоғалып 
бара жатқандай көрінеді маған. Қаламақы да 

Ойтолєам
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мардымсыз. Осыдан соң балалар əдебиетіне 
қалам тартқандардың көңілі суып, өзге 
жанрға кетіп жатады. 

Балалардың қызығушылығын оятып, 
кітап парақтап, қазақша тіл сындыруға, кітап 
оқуға үйретуде ата-аналардың рөлі үлкен. 
Алайда жұмысбасты ата-ана балаларына 
керекті суреті мол қазақ кітабын іздеп жүруге 
құлықсыз. Одан да дүңгіршікте толып тұрған 
музыкасы сыңғырлаған орысша кітапшаларды 
ала салады. Немесе, қазіргі заманауи техни-
каларды қолына ұстатады. Оларда бəрі бар, 

Нұрлан ҚҰМАР. «Балалар əдебиеті неге кенже қалып барады?»

ертегі де тыңдай алады, мультфильм де көре 
алады, ойынның түр-түріне де қанығады. 

Ел боламын десек, балалар əдебиетіне 
қамқорлық керек. Үкімет тарапынан алдағы 
1-2 жылда айтарлықтай көңіл бөлінбесе, 
қазақша кітап оқу түгілі қазақша ойлай алмай-
тын ұрпақ өсіп жетілуі мүмкін. Тіпті қазірдің 
өзінде балабақшаның бөбектері ағылшынша 
1-2 сөзбен ауыздарын бұрап сөйлей бастады. 

Бұның өзі түбінде жақсылыққа апар-
майтыны сөзсіз. Сондықтан өзге елге еіктей 
бермей, өз бесігімізді түзеуіміз керек. 

  

Айтулылар айтқан сөз

Тәрбиелеуде мұғалімнің өзі не біліп, 
не істейтіні маңызды-ақ, бірақ оның 
ықпалымен шәкірттерінің не біліп, не 
істейтіні онан да маңыздырақ.

Цицерон
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«АЛТЫН 
ДОМБЫРАНЫҢ»

Желідегі ой-талас

Айгүл 
Болатханқызы:

«Айтысты көрген 
жоқсың, ол жайлы пікір жаз-
ба» деген еді таяуда бір ба-
уырым. Ал көрдім... Көрейін 

дегенім осы ма еді сонда? «Адам бірін-бірі 
ешқашан көрмейтін екі көзіне сенеді, жүрегін 
тыңдай бермейді», - дейді менің Зейнеп апам. 
Жарайды... Көргеніме сенбей-ақ қойдым. Бірақ 
менің көзіммен қоса, құлағым залды жарып 
кете жаздаған «Болатбек!»-ті естіді ғой. Жүрек 
шіркін де сол ақынның «алтын домбыралы» бо-
латынына сенімді болған. Бірақ...

айќайы
Ай бұрын айтыскер ақындар арасында дəстүрлі «Алтын домбыра» 

үшін тартыс Алматының бас өнер ордасы Республика сарайында өтті. Кіл 
жүйріктер қатысқан сөз додасында «Алтын домбыра» Мұхтар Ниязовқа 
бұйырған болатын. Қазылар мен халық арасындағы қарама-қайшылық со-
дан бері əлі өршіп тұр. Бұл дау əсіресе əлеуметтік желілер белсенділерінің 
бас тақырыбына айналып отыр.   

Журналист – Айгүл БОЛАТХАНҚЫЗЫНЫҢ фейсбуктегі парақша-
сынан алынған бұл пікір-талас халықтық өнер – айтысқа жаны ашитындарға 
ой салар деген ниеттеміз. Ой қосам дейтін оқырман болса, мархабат.   

Алтын деген - көшпелі... Сусып барып 
Мұхтарға кетті. Сонда көрермен неге шула-
ды? Болатбек былтыр да «Алтын домбыраға» 
қатысқан, сол кезде көрермені залды бүгінгідей 
неге азан-қазан қылмады? Былтыр залда 
«алматылықтар» биылғыдан аз болды ма əлде? 
Жоқ! Тіпті де олай емес, биыл Болатбектің 
мықты айтысқанын көрермен білді! Білген соң 
əділетсіздікке шыдамады. Айғайлағанда-а-а... 
Олардың шулағанынан кідіріп қалған əкімді 
аядым... Ал əкім «сасқанынан» Болатбектің 
жүлдесі тағы 1 (бір) миллионға «көбейгенін» ха-
барлап, ақынды шақырып, оның ойын сұрады... 
«Сасқанынан» дегенім де - сол... Болатбек не 
десін, көрерменінің ықыласы ақшадан жоғары 
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Айгүл БОЛАТХАНҚЫЗЫ. «Алтын домбыраның айқайы»

көзіммен көріп келген жоқпын ба?!
«Сүйегі жоқ тілменен етіңе жеткізіп, 

сүйегіңнен өткізетін» (Еркебұлан) қазақтың 
біреуімін ғой. Бұл күнде құлақ та жоқ, ет те 
өлген... 

НƏПСІ, ҚҰЛҚЫН ДЕГЕН - ЖАМАН! 
КӨКТЕГІ ҚЫРАНДЫ ДА ЖЕРДЕГІ ЖЕМТІК 

ҰЯТҚА ҚАЛДЫРМАЙ МА?! 

Марат Мадалимов:  – Өлтіріп айттыңыз, 
Айгүл. Жанайқай !

Дария Талапова:  – Айтыс та - баланың 
ойыны болып барады ғой. Қашан əділеттілік та-
нытып еді? 

Ғазиза Құдайберген: – Кəдімгідей 
жылағым келді, шын...ішім бос кеуек боп қалды 
..ауырғаныма қарамай екі күн барғанымды 
қайтейін. Қазылардың шешіміне келіспеймін....

Азамат Бектұрсын: –Сіз менің ойымның 
бəрін айттыңыз. Тағы бір талантты өлтіру ойы-
ны...

Айсұлтан Жақыпов: –Финалда неге екі 
ақынды айтыстырмайды екен қазір?

Айгүл Болатханқызы: –Бəрін жа-
зып тастаған соң (ішімдегі жаман энергияны 
шығарып тастаған соң) жаңа босанғандай болып 
жатырмын... Айтыстан жаным ауырып қайтты...
Шындық сол Оразалы, Ерік, Əзімбектермен 
бірге өліп қалған баяғыда.

Дариға Мұштанова: –Əр айтыстан кейін 
қазылар алқасы брифинг өткізіп, ел алдында 
бағаларына комментарии жасауларын талап 
ету керек шығар. «Іс бітті, қу кетті», қазылар 
жауапкершілігі, міндеті, құқығы, тіпті жазасы 
да белгіленуі керек, айтыс адал болсын десек. Ел 
не, у-шу болады да тарайды деп миықтарынан 
күле қарайды айтыстың əпербақан «бесаспап-
тары».

Есет Қалманов: –Нағыз əділқазылар 
көрермен халық қой. Бірақ айтыс өнерін 
текесақалдар жекесіне айналдырып алғалы 
біраз болды...

екенін айтты. Аз-замат!!! Ал, Мұхтар... Құдай-
ау, қолына «Алтын домбыра» тимей тұр екен 
ғой. Жабысты да қалды... «Болатбек екеуміздің 
жанымыз - егіз, бізді бөлмеңіздер», - деді. Деуін 
деді, бірақ қолы ана қу темірді босатпады-ау, 
босатпады... «Алланың бір аты - ХАЛЫҚ» де-
ген... Халықтың қиқулағанына қарап: «Мы-
нау маған лайық емес екен, шынайы иесіне 
берілсінші!» - деп Болатбекке ұсынар деп 
үміттендік. Үй-й-й, бір мен емес, үміттенген... 
Менің алдымдағы, артымдағы, оң жағымдағы, 
сол жағымдағы көрерменнің бəрі сондай 
мəрттік күтті одан. Ойбай-ай, пендешілікпен 
Болатбекке бергісі келмеген шығар, ең болмаса, 
əлгінде ғана тілеуі соның үстінде тұрып, шы-
найы жанашырлығын білдіріп, емешегі езіліп 
отырған Жансаяға: «Жолың осы «Алтын дом-
бырамен» ашылып кетсінші! Саған қидым. 
Суырылып шыққан жалғыз қызсың, қазақ 
қызды сыйлайды ғой», - деп ары кетсе бес ми-
нут ұстап, ақыры ары қарай музейге «зытты-
ратын» «Алтын домбыраны» Жансаяға беріп 
жібергенде... Жолдан оңбай ұтылдың-ау, бау-
ырым! Қазақтың мəрттігі жылқы мініп өскен 
жігіттермен кетіп қапты. Ақын өлең-жырында 
ғана ақын екен ғой. Əділқазылардың аты ғана 
- əділқазы! Мойындасаң да, мойындамасаң 
да, айтыс кірлепті, айтыс ластаныпты... Ай-
тыс былығыпты... Мейлі ғой, Азамат бауырым 
айтқандай, бəріміз осы Алматыға жиналған 
жан-жақтың қазағымыз. «Алтын домбыраны» 
қай «алматылық» алса да - бəрбір... Бірақ айтыс 
сүйер көрермен енді сарайға жинала ма? Ай-
тысын сағынып жете ме, айтысын аңсап күте 
ме? Ойбай-ай, сұрағыңа болайын, тоқта, тоқта! 
Қайда шарықтап барасың? Бұл сұрақ сенің «то-
пас» басыңа қайдан келді? Айнаға қарап өзімен-
өзі сөйлескен Қожа құсадым. Ондағы Қожаң  
саспайды. Былай деді:

-Бұл сұрақтар «Алтын домбыра» - 
Мұхтарға» дегенді ести сап сыртқа жаппай 
жөңкілген көрерменді көргенде келді! 

Келісем! Келіспей қайда барам, өз 
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Ермек Құрманғалитегі: –Молдалардың 
тілеуі айтыс болдыру емес, қайтыс болдыру 
ғой. Айтыс қайтыс болған екен. ..

Ермек Хасенов: –Айтыста ұят 
қалмапты....

Мөлдір Райымбекова: –Бұл айтыс те-
ледидардан қашан берiледi екен(( Болатбек 
Оразбаевқа əдiлетсiздiк жасалғандай болып 
тұр ма? Алдыңғы айтыстарында да сөз сапта-
сы, айтысу мəнерi дараланып тұратын айтыскер 
едi. Оразəлi Досбосыновқа ұқсайтын секiлдi. 
Болмаған екен.

Берік Түсіпов: –Ақтық сында төреші 
халық болсын. Сосын аты дардай «Алтын дом-
быраны» тікелей эфирде өткізсін, бəрібір ша-
шып жатқаны халықтың ақшасы ғой. 

Азамат Жұбанов: –Жүрсiннің өзі:  –«Енді 
біраз уақытқа дейін айтысқа халық келмейтін 
болды»-деді.   Жүйкемiздi ауыртпай, айтысқа 
бармай-ақ қояйық.

Ержан Хамитов: –Теледидардан əділ 
өткендей қылып көрсетеді ғой. 

Сара Рахатова: –Қайбір жылы айтыс-
тан жүрегім мұздап қайтты. Содан бері айтыс 
көрмеймін.

Ділдəр Мамырбаева: – «Ақын-өлең-
жырында ғана ақын екен ғой»  деген диагнозың 
дəл!

Нұрлан Қарасаев: –Ақтөбеден келген 
менің өзім, Болатбек деп айқайлап, тамағым 
ауырды. Күлкіге қарық қылған Жансая Мусина 
да лайықты еді жүлдеге. Менің жанымдағылар 
Мұхаммеджан Тазабековтың беделін айтып, 
иектерін көрсетіп жатты.

Сымбат Жеңісқызы: –Жақсы айттыңыз...
Халықтың шулағанынан жүрек ауырды...

Əлібек Шенгелбаев: –Мұхтар ерледі. 
Еңбегі бар, алсын.Болатбек өзіне лайықты 
жүлдесін алды, қазылар шошқа тағалап отырған 
жоқ.  Жансаяның жөні бөлек. 

Айкерім Бақтияр:  –Мен айтыс көріп ау-
ырып қалғам. Кəдімгідей...

Алтын Ай Бек:  –Біткен іске сыншы 

көп!Мұхтар ағаның-алтын домбыраға лайықты 
еңбегі бар!Сол себепті алды.Бүйтіп «кісі етін 
жеуді» доғарыңыздар.

Үзілдік Елеубайкызы: –Болатбек пен 
Жансаяны, Серікзат пен Мұхтарды жұптағанда 
Болатбек Алтын домбыраны алса да Жансаяға 
беретін еді. 

Жансая -Құлагер. Бұл жерде таза суырып  
салма ақындар -Болатбек пен Жансая.Мұхтар 
ақын жаттанды əзірлігі басым, тісқаққан бөрі.

Рыскүл Ибраева:  – «Алтын домбыраны» 
Болатбекке берсе, неге Мұхтарға бермеді деп, 
Жансаяға берсе, неге Серікзатқа бермеді деп, 
халықтың ішінде гу-гу əңгіме, қарсы пікірлер 
бəрібір айтылары сөзсіз. Себебі əркімнің өз 
талғамы, өз таңдауы, өзі жанкүйер болатын 
адамы бар. Бірақ айтарым Мұхтар айтысқа 
төтеннен келіп, аяқ астынан жүлдеге ие болған 
жігіт емес, жастайынан айтыс жолында жүрген 
айтысқа қосқан үлесі бар жігіт.

Асхат Абзалбеков:  –Бұл жерде əңгіме 
кімнін төтеннен келгенінде емес, кімнің жөн 
сөз айтып женгенінде болып тұр. Болатбекті 
Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 
айтыста да осылай қылып еді. 

Бақыт Тушаев:  – Аузы қышығанның 
бəрі айтысты сынайды демеңіздер. Өзімніңде 
əділетсіздікті көрсем бір шағып алатыным 
бар. Əңгіме былай: Бүгінгі айтысқа барғаныма 
қуанып отырмын. Өйткені тағы бір шешімі 
күдікті, кесімі күпті, жүлдегері жүлдесіне 
жұмбақ жолмен жеткен айтыс болды.. Менімен 
қосқанда үш мыңға жуық адам осыған 
куəдүрміз. Бұл айтыстың дақпырты да, таяғы 
да Жүрсін ағамды айналып өтпес. Ағамыз да 
қартаяйын деген ба, қалай? Бұрынырақта көп 
нəрсеге бой бермейтін көкем бүгінде қыңыр 
кесімдерге келісе кететін болған. Зал толы 
халық Болатбек деп айқайлағанда біреудің 
сыбағасына жармасқандай сыңайда Мұхтар  
Ниязов бауырымның екі көзі жыпылықтап, 
Жүкеңе жəутеңдей қарағаны несі? Айтыстан 
мəн, айтар сөзден дəм, құндылықтан нəр кете 

 *«Үркер»*№1* 2017



25

бастағандай көрінді 
маған. Бір риза болған 
адамым əкім – Бау-
ыржан Байбек бол-
ды. Айтысқа келіп 
қатысып, бас жүлдені 
тапсырып арқа-жарқа 
боп ағайынға ақжарма 
тілегін айтайын деп 
еді. «Болатбек, Бо-
латбек» деп қиқуға 
басқан ел айтқызбады. 
Оған əкім де, халық 
та кінəлі емес. Бар 
кінə қазылардың 
шешімінде. Соңғы үміт 
– ең болмаса Мұхтар 
бір жігіттік жасап, сол 
алтын домбыраны көп тілеуінен аса алмай ел 
алдында Болатбекке ұстатар деп едік... Оны 
түсінетін бала қайда? Алтын көрсе періште жол-
дан таяды деген сөз сандырақ болмай шықты. 
Мұхтар да сыр сүлейлерінің ізбасары емес пе, 
шамасы келгенше ол да шапты. Кінə Мұхтарда 
емес, сол Мұхтарды сүйрегендерде. Жə, қойшы, 
айта берсең сөздің атасы өледі. Батыраштар 
басқа өрлеген мынау кезеңде қара сөзіңнен 
қадір кетіп сөзіңнің өлгеніне налып жүргенше 
өзіңнің өліп кеткенің дұрыс болды ма деймін 
қайран Ораз. Алтын домбыра біреуден келіп, 
біреуге кетер, қолдан қолға өтер. Бірақ сол ал-
тыннан қымбат айтыс дейтін асыл қазынамыз 
қолдан қолға өтіп кетпесін деп ашынамыз да. 

Айгүл Болатханқызы: – Ақындарға ай-
тыста көп нəрсені айтуға болмайды!!! Жерді 
де, елді де... Əрине, жаман жағын!!! Енді ше? 
Тақырып - Тəуелсіздік! Бостандық! Жігіт жа-
сына келген азаттық! Ондай кезде сатыла 
жаздаған жерді, түрмеге тоғытылған ерді айтып 
«жынды» боп қалды ма олар? Мен де жынды-
мын, тегі... Бейбіт күніме тəубе айтып, қуықтай 
болса да баспанамның барына шүкір етіп, 
қыстың күні боп жатқан айтыста «нем бар еді.  

Ой, тегі! Құлагер-қиялға еріп, «қуып кеткен» 
сұрақтар қойылған санамды «тазалағаным» 
жөн. «Бұл сұрақтар «не для средних умов», 
«Айгүл Болатханқызы, сен де сол қатардасың, 
тыныш!» - деп қояды маған миымдағы ақылгөй. 
Жарайды, мархабат, дегенің болсын! Қайтадан 
сарайдағы айтысқа оралайыншы...

«Дүние-боқ», «дүние - қолдың кірі»,- 
жырлап отырған ақындардың бəрі-і-ін жақсы 
көріп кетсем ше?! Мықты бір бизнесмен бол-
сам, олардың бəріне темір тұлпардың кілтін 
ұстатар едім. Аямас едім. Бірақ... Солай деп 
айтып отырған ақындары-ы-ы-ым... Бас жүлде 
- «Алтын домбыраның» «иісі» шыққан кезде 
өзгері-і-і-іп сала береді... Бағанадан бері сөз ара-
сында Алла деп, иман деп, шүкір деп, тəубе деп 
отырған ақыныңды тура осы кезде «танисың». 
Күшті танисың! 

...Залдағы көрермен: «Болатбек!» - деп 
қиқуға басты. Құдай-ау, əкім - қазақ жақсы 
көретін батыр аттас Байбек «алтынның» 
кімнің қанжығасына кететінін айтпай жатып 
бұ жұртқа не көрінді? Жалпы, «халық айтса, 
қалып айтпайды», халық неткен кемеңгер, ə?!

Үзілдік Елеубайқызы: – Жұбан ағам 
айтпақшы: 

Айгүл БОЛАТХАНҚЫЗЫ. «Алтын домбыраның айқайы»
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«Мұны көргенімше бұдан  1 күн бұрын 
өлсемші»боп отырмын, мен де.

Айгүл Болатханқызы: – Айтысушы - 
айтыс ақындары. Оларды бағалаған да - айтыс-
та жүрген ақындар. Айтысушылар өздеріне ең 
қымбат «сый» тек халықтың ықыласы екенін 
«шырылдап» тұрып айтады. Дүниенің боқ 
екенін «жан жүректерінен» шыққан өлең сөздері 
арқылы көрерменіне жеткізіп бағады. Өздері 
үшін ең үлкен құрмет - халықтың ықылас-
пейілі екеніне тыңдаушыларын сендіріп бағады. 
Ал жеме-жемге келгенде... Оларды бағалаушы 
бүгінгі «əділқазылар» да - сол! Ақындар! 
Сөздің қадірін түсінетіндер! Бірақ... Неғып 
екенін жұртқа ұнаған ақындарды келесі кезеңге 
өткізбеді. Макс пен Талғатты сөз еткен Ершат 
финалға «шыға» алмай қапты. Ринат болса, 
бұл айтысқа тіпті де «маңайламаған»... Жə, оны 
қойшы... «Алтын домбыраны» сен алсын деп 
отырмын», - деп Жансая қарсыласы Мұхтарға 
неге айтты? Мұхтар неге келсін-келмесін (екі 
рет шыққанда да қоймай-қоймай) əкімді мақтай 
берді? Мұхтар - бір қарасаң, Жансая үшін жа-
нашыр, тілеулес... Өзіне «жол бергені» үшін (ол 
сонда «алтын домбыралы» болатынына сенімді 
болды ма) қызға ризашылығын білдіріп, алғыс 
айтуды да ұмытпады... Ал көрермен...Зал толы 
көрермен неге: «Болатбек» - деп шулады? 
Көшпелі алтындай сусып бара жатқан «Ал-
тын домбыраның» Мұхтарға берілгенін неге 
қаламады? 

Қаһарман Зинуллин: – «Қазақстан ба-
рысына» жете алмайды «Алтын домбыра». Ең 
алғашқысы əділдеу болған, қалғаны...

Айгүл Болатханқызы: – Біздің қалада 
орта буынды, əсіресе үлкен кісілерді бір жер-
ге жинап, нағыз қазақы ортаға айналдыра-
тын бір жер бар. Ол - АЙТЫС өтетін орын. 
Біздің қазақты біріктіретін де, қаншама сағат 
бойы тапжылмай бір орынға «шегелеп» та-
тайтын да сол - АЙТЫС. Қазақтың ешкімнің 

мəжбүрлеуінсіз өз еркімен қуана баратын, 
арқа-жарқа табысып бас қосатын жері де - ай-
тыс болатын сарайлар... Қазақ айтысын жақсы 
көріп, ақынын сыйлап барады. Қазақ айтысын 
аңсап, сағынып əрі қазақ екенін есіне «түсіру» 
үшін айтысты көреді. Анау-мынау жиналысыңа 
жинала қоймайтын қазақ айтысқа келгенде 
мүлде басқа. Рақаттанып тыңдайды, жақсы 
көрген ақынын қол соғып қолпаштап отыра-
ды... Сол айтысқа мен де бардым бүгін. Көрдім. 
Рақаттандым. Бірақ...

Жансаяны жақсы көрем. Бірақ сол 
ақынмен айтысатын қарсыласы оның тұрмыс 
құрмағанын сөз етуден жалығатын уақыт бола 
ма екен? Онымен айтысқан еркеккіндіктің 
бəрі оның басының бос екенін айтып шықты, 
айтпаған бірі қалмады. Жансая бүгін неге 
бойдақ жүргеніне жақсылап тұрып жауап берді. 
Осыдан кейін қарсыласы оның жеке басына 
«тиісуді» доғарар. Айтыста осы бір ғана «міні» 
бар ақын бүгін «Алтын домбыраға» ие болуы 
керек еді... Бірақ...

Еркебұланның осы айтысы қатты ұнады. 
Меніңше, залдағы көпшілік те ақыннан 
шапалағын аяған жоқ. Ой-бо-о-ой, несіне жаңа 
туғандай боп отырмын, қысқасы, Еркебұланның 
төгіліп түскен ғажап шумақтары нағыз сөз 
түсінетіндерге ғана ұнады. «Əділқазылардың» 
жанында қарапайым көрермен кім болып еді... 

Болатбек... Оразалының өзі болмаса да, 
көзі боп жүрген ақын. Жүз ақын жиналып кел-
се де, бір Оразалыға татымайтынын айтқан 
ақын сұлу сөзден сарай соқты бұл айтыста. 
Қазақтың рухын көтерді. Айтысқа жиналған 
бар қазақ Болатбекті көрген сайын Оразалыдай 
оғыланын еске алары сөзсіз. Қазақ барда - ай-
тыс, айтыс барда Əзімбек, Ерік, Оразалылар 
өлмейді... Ал Оразалының өзі Болатбек боп 
əлі талай қазақтың алдынан шығып отырады... 
Тоқта, тоқта! Не деп кеттім... «Əділқазылардың» 
«əділ» шешімін көрген соң Болатбек айтысты 
тастап кетпей ме??? Дөп басып айту қиын. 

 *«Үркер»*№1* 2017
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Ерлан ТӨЛЕУТАЙ
Дəстүрлі əнші, мəдениет, өнертанушы

                   
АЛТЫН ДОМБЫРА жəне ТАУЫҚТАР

Бізде барлық жағдайдың, қамқорлықтың, сый-құрметтің 
эстрада фанерщиктері мен айтыскерлерге ғана жасалатыны 
несі екен?! Əу бастан қазақтың киелі домбырасының иесі əнші 
мен күйші емес пе еді? Бүгінге айқын болған бір анық жайт 
бар: ол қазақтың əлемдегі ең бай музыкалық мұраға ие халық 
екендігі. Замана тезінен өтіп, бүгінге жеткен он мыңдай күй 
мен бес мыңдай əніміз бар екен! Бабалардан мирас болған бұл 

шығармаларды дүниеге əкелген алтын саусақ əншілер мен күйшілер еді ғой. Бұл күнде сол 
мұраны көздің қарашығындай сақтап, елге насихаттап жүргендер тағы да сол əншілер 
мен күйшілеріміз емес пе?! Ендеше, "Алтын домбыра" күйші мен əншінің жолы ғой. Неге 
"Алтын домбырадан" əнші, күйші өнерпаздар сырт қалады?! Біржанның қолындағы дом-
бырасын тартып алған "Жанбота поштабайшылық" қашанға дейін жалғасады?! 

Ақыры бастаған соң, айтайын, қазақ қоғамында бір қызық (бəлкім шыжық) 
құбылыс орын алып отыр: өнер десе, қазақтың көз алдына ауыз жыбырлатқыш фа-
нерщик əншілер мен сақалы бар, мұрты жоқ, шапанын сүйреткен айтыскерлер ғана 
келетін болған күнге жеттік. Бұл күнде жұрт дүниеде бұдан асқан өнер бар деп ой-
ламайтын болған. Əйтпесе, өнердің төресі əн мен күй еді ғой, қашанда! Бұрынғы қазақ 
үшін солай болған. "Құлақтан кіріп бойды алған əсем əн мен тəтті күй" - өнердің асылы, 
жауһары саналған. Осылай деген Абай: "Мал үшін жанын жалдап, қобыз бен домбы-
ра алып, топта сарнаған" ақындарды жек көрген. Ал қазір не болдық: əнші мен күйшіні 
күресінге тастадық. Олардың аузындағы несібесін фанерщиктер мен уахабит айтыскер-
лерге жұлып алып бердік. Салыстыру үшін айтайын: Əміре Қашаубаев атындағы жəне 
Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық əншілер конкурсының бас бəйгесін алған 
əншіге берілетін жүлде екі жүз мың теңге. Ал айтыскерлерге беріліп жүрген "Алтын 
домбыраның" құны 120 мың доллар тұрады дейді, рас болса. Аста төк өтетін астар-
да тігілетін 50, 100 мың доллардың қымбат көліктерін былай қойыңыз. Ал сол астарда 
қазақтың əні мен күйіне орын жоқ. Себебі үкілі домбыралы əнші мен күйші ас иесіне 
тиімсіз. Өйткені əнші мен күйші оның бір заманда кім болғаны белгісіз (қазір батыр яки 
би) ата бабасын мадақтап, мақтап, жырлап, "нұрлап" бермейді ғой. Сондықтан қай 
аста, айт пен тойда болсын: "Алатаудан, Арқадан ақындарым келіпсің", ал "əнші мен 
күйшіні қойдай қу қамшымен" дейтін "тапқа бөлушілік" салтанат құрып алған. Тіпті, 
дос-жараның тойына барсаң, домбыра орнына диск сұрайтын халге жеттік. 

Мінеки, ағайын, өнер мен өнерпазды осылай алалайтын болдық. Себебі əнші мен 
күйшіден "пайда" жоқ. Тым болмаса, "дұрыстап" уахабист бола алмайды. Өйткені 
"құрғыр" əн мен күй тым биік, тым асқақ. Жердегі жемге көзі қызарып түспейді. 
Кімнің тарысы піссе, соның тауығы болмайды. Ал қазір билікке "тауық" керек. Өйткені 
тауықтан келер қауіп жоқ. Қитұрқы ағымдарға да солай. "Дін тарату" үшін "тауықтар" 
таптырмайтын "құс". "Шіркін, тауық, шыр айналар, жемің болса, қолыңда..!"

Желідегі ой-талас
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Пакиза АРЫСТАН

2002 жылы 28 ақпанда Самсы 
ауылында дүниеге келген. Алма-
ты облысы Жамбыл ауданы, Тел-
тай Сəрсенбеков атындағы орта 
мектебінің 9-шы сынып оқушысы. 
Қаршадай ғана оқушы қыздың сөз саптауы, өлең-сиқырды 
өзінше түрлендіруге деген талпынысы оқырман көңілінен 
шығады деген ойдамыз.  

МЕН БАРМЫН ДЕП 
ОЙЛАҒАЙСЫҢ 

ЖАНЫҢДА 

Қазақпын

Аспандай ұшқан қырағы көзді қыранмын,
Саралар салған, дара боп қалған 

жыр-əнмін.
Қиын-қыстауда бұрымын кесіп, қару ап,
Тұлпарға мініп, жауына 

шапқан Тұмармын.

Ақбикештер мен Айбикелердің көзімін,
Назым мен Гауһар Ботакөздердің өзімін.

Домалақ ана, Есенбикедей дананың,
Атылған сырлы жебедей өткір сөзімін.

Айғызбын, Данай, Сапармын сонау 
наркескен,

Жорыққа шықса шығара тұрған 
жанды естен.

Майданға түсіп, ерлеген ерен еңбекпен,
Əлия менен Мəншүкпін ерте қан кешкен.

Еркіндік үшін отына түскен азаптың,

Оќушы жїрегініѕ лїпілі
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Жүрегі таудай Сəбира менен Лəззатпын,
Ту етіп арын биікке қойған қашанда,
Қазық қып қаққан намысын, 

қайсар қазақпын!
***
Тағдыр ғой!..
Көзінен жасы арылмай, 
Іздеген бақыт табылмай, 
Мұңайып жүрсе біреулер, 
Тағдыр ғой дейміз жаңылмай. 

Өмірден қатты түңілсе
Ішінен шала бүлінсе,
Жол таппай жүрсе біреулер 
Тағдыр ғой бəрі бүгінше.

Іштегі сырды айта алмай, 
Білместік жасап байқамай. 
От кешіп жүрсе біреулер, 
Тағдыр ғой дейміз қайталай. 
Бір мəнді ғұмыр сүрмесе,
Кінəсін тағы білмесе.
Сыртынан аяп, адамдар
Тағдыр ғой деумен жүр неше.

Айыпты нəрсе табылмай,
Тағдырға бəрін телеміз, 
Кінəні барлық неге біз,
Тағдырдан көре береміз?!.

***
Мен бармын деп..
Жалғыз қалып, мұң алқасын таққанда,
Қайғы арқаңа аяздай боп батқанда,
Өміріңнің сынақтары мезі етіп, 
Жүрегіңе жара болып қатқанда,
Мен бармын деп ойлағайсың жаныңда! 

Өкпелесең, налып жатсаң өткенге, 
Жабығумен сыр ақтарсаң көктемге,
Жалғыздықтың тағы дəмін татқанда 
Аяқ асты тағдыр тəлкек еткенде, 
Мен бармын деп ойлағайсың жаныңда. 

Өз жаныңа дауа таппай қиналсаң, 
Сынақ толы бұл əлемге сыймасаң. 
Өмір алдап, тұзағына түсірсе, 
Ал сен болсаң жалған сөзге илансаң, 
Мен бармын деп ойлағайсың жаныңда!

Біреу сенің көңіліңді жыққанда, 
Өз-өзіңді керексіз деп ұққанда, 
Жақыным деп сеніп жүрген адамың, 
Ту сыртыңнан келіп пышақ сұққанда,
Мен бармын деп ойлағайсың жаныңда. 

Күдер үзсең қайта ататын таңыңнан,
Айырылсаң қолыңдағы барыңнан,
Мен əрқашан қуанышта қайғыда, 
Табыламын мына сенің жаныңнан!

Ана

Мен өзіңсіз өмір сүре алмаймын,
Басымды да ие білем сен үшін. 
Сен болмасаң, мен бақытты болмаймын, 
Сенен асқан ғажайып жоқ мен үшін. 

Көңілімнің шырағы да өзіңсің
Кетсең жырақ, іздеп сені сенделем. 
«Ғашықсың ба біреуге?»-деп сұраса
Ойланбай-ақ махаббатым сен дегем!

Сен мен үшін, ай мен күннен сəл артық,
Əлемнің бір кереметі ғанасың!
Жаратқаннан тілемеймін басқасын, 
Тек қана сен, аман болшы Анашым!

Достық
(Аға мен қарындастың диалогы)

-Əй, қыз неге доссыз жүрсің?
Сырлас тапшы өтінем!
-Көңіл демеу таппағасын,
Досты ұмытып кетіп ем
Арам ойлы, тасжүрек қой,
Аға, бəрі шетінен! 

Пакиза АРЫСТАН. «Мен бармын деп ойлағайсың жаныңда»
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-Олай деме, жақсы адам көп,
Неге көре білмейсің?
Танымастан бəрін сөгіп,
Шеттерінен күндейсің.
-Бар қулығын ішке сақтап,
Жүретіндер баршылық.
Аға, қазір жақсы адам аз
Сен ол жағын білмейсің.

-Ақымақ қыз, сен менсінбей
Жүрсің бе əлде оларды?
-Жо-жоқ аға, жəй оларға
Мендік сенім жоғалды.
Барлығына кінəлі қып тек мені,
Неге қорғай бересіз сіз соларды?! 

-Қорғағам жоқ, түсінсеңші сен мені,
Барлық адам жаман емес жердегі.
-Иə, бірақ аға достыққа 
Лайық деп көрмедім бір пендені. 

-Менің тіпті 100- ден аса досым бар!
-Иə білем, басыңызға іс түскенде тосылар.

Бастарыңыз қайғы деген у- да тарқап 
əр жаққа,

Тек қуаныш, шаттықтарда қосылар.
Ондай достың керегі жоқ,
Аға менің басыма.
Ондай досты ерте алмаймын,
Өлсем- дағы қасыма. 
Сен сондықтан неге доссыз мұң 

жамылып  жүрсің деп,
Мен үшін көп өтінемін, бұлай, аға, 

жасыма. 
Досың сырлас, жол көрсетер 

бағдаршың да болады 
Тағдырыңның кез болғанда торабы.
Мен досымды ерте ме кеш бəрібір де 

табамын,
Сенің жаның сол сəттерде мұздай 

суып тоңады. 

- Ақылсынбай, жүрші əрмен 
суынбаймын, тоңбаймын 

Таусылмайды екен сенің əйтеуір 
бір сондайың! 

- Аға, достық өміріңнің негізі 
Ал жарайды уақытыңды алмайын.
Аа, айтпақшы ағатайым, 
Менің де бар жолдасым...

-Ал қанекей айта қойшы, суреттеп 
бер қол-басын? 

 -Мен оны ылғи алып жүрем 
өзімменен ағатай, 

Сырларымды айтуыма оңайырақ
 болғасын. 

Түйін ойы болған сонау ақыл 
менен сананың ,

Мен тек содан бақытыма шабыт, 
ұшқын аламын.

Менің досым, табылатын қайда 
болсам жанымнан

Мен сыр айтсам ,
Ол жыр жазған- қасиетті қаламым!

 *«Үркер»*№1* 2017
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Күз

Қайғы оранып келдің қайта далаға, 
Тұз себелеп жүректегі жараға. 
Кеуде керіп, ысқырындың өзіңше, 
Қалып едің сан ада.
Неге олай деп барлық адам таңданды,
( Көміп қойдың сары мұңға бар маңды)
Жер жүзінде тек мен ғана білемін,
Күз не үшін зарланды?!
Соным үшін жазғырады көп мені.
Өксініңді жасың еттің төкпелі,
Ашуыңды жасын еттің жарқ еткен,
Елемедің, еленбедің өйткені.
Түсінемін, неге олай етесің,
Көп адамның үміт жібін сөгесің.
Бұрынғыдай оралмаған болсаң да,
Бұрынғыдай үндей алмай кетесің!
Амалсызсың, шараң да жоқ қыларға,
Етің өліп кеткен тіпті бұған да.
Күзді елемей, барлық адам неліктен,
Кетті екен беріліп тым құмарға?
Күзге қарап көп қасірет тартамын,
Мұңданам да, күйін кешем ортаның.
Адамдардың кесірінен сары күз,
Тасжүрек боп кете ме деп қорқамын

Əке

Балалықтың қызуына алданып,
Əке, сені өкпелеттім көп білем.
Болды бітті, тек алдыға қарманып,
Өкініштің тармақ жібін сөктірем.

Ақылыңды тыңдаймын да, кешегі
Өшіп бара жатқан ізді жалғаймын.
Бақыт сыйлап əлі-ақ саған еселі,
Олқылыққа ешқашан да бармаймын.

Қателеспей мың торапқа бəрібір,
Бұл өмірден өз жолымды табамын.
Жұлдызымды жағамын да тағы бір,
Тарихтарда қайтсем-дағы қаламын.

Еңбектердің ақталуын мүдде етіп,
Ықылым күн қарымтасын қайтарам.
Қуанышты жүрегіңе бүрлетіп,
Болған кезде бірақ əке жай табам.

Бұл өмірден əйтеуір бір бақ тауып,
Орындалса «тұңғышыңның» арманы.
«Менің қызым осындай» деп мақтанып,
Маңдайымнан иіскесең болғаны! 

Əже

Көңіліңе ала берме барлығын,
Бет- жүзіңе тұмшалатып ауыр мұң.
Қадіріңді сенің қалай біледі,
Ақ жаулықтың білмейтіндер қадірін!

Бар еңбегім кетіп жатыр текке деп,
Бізді босқа сөкпе өтінем, өкпелеп.
(Қасиетін білмейтіндер ананың,
Нұр жұмаққа қай бетімен беттемек)

Білем, білем бəрі ауыр кəріге,
Сен жай ғана көз жұма сал бəріне.
Менен гөрі өзің жақсы білесің,
Бұл шырмауық уақыттың заңы не?!

Талай- талай тағдырлардың куəсі,
Бұл сынақ қой өтінемін шыдашы.
Сынақ деген бірінен соң біріне 
Берілетін жаратқанның мұрасы.

Ада қалып əлі-ақ осы сынақтар,
Төгіледі саған сансыз шуақтар.
Баяғыда лаулап жанған жалыннан,
Ұмытпағын сөнбей қалған мұрат бар.

Күбірлеуге білесің ғой құмар ел,
Арманыңа жете алмадың кінə не?
Арманыңды орындаймын түбінде,
Тек өзіңе шыда жаным, шыда де!

Пакиза АРЫСТАН. «Мен бармын деп ойлағайсың жаныңда»
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Тұрымбек ҚАСЕН

1976 жылы Шығыс 
Түркістан аймағының Іле 
өңірінде туған. Бүгінде сол 
өңірде мəдениет саласында 
қызмет істейді. Əңгімелері қазақстандық баспасөзде 
жиі жарияланып тұрады.     

ҚИЯНАТ
Көгілдір телеэкранда қамшы салдырмас 

су жорғадай тайпалған өткір тілді, қағылез жас 
жүргізуші еріні-ерініне жұқпай, еліміздегі «Он 
үздік қызметкердің» бірі болған атағы дүйім 
елге танымал медицина маманын көрермен 
қауымға шаттық сезіммен əр қырынан та-
ныстыруда. Оның қасында екі иығына екі 
кісі мінердей, құйған құрыштай сом денелі, 
ай маңдайлы, қою қасты, ойлы көзді, орта 
жастардағы жігіт ағасы Аршын Көмекбайұлы 
алдында қойылған «Қазақ ұлтының дəстүрлі 
емшілгі» атты ғылыми еңбегіне əрегідік көз 
жүгіртіп, журналистің қойған сауалына аса 
байыптылықпен ыждағатты жауап қайтарып, 
сұхбаттың шырайын ажарландыра түсті.  

Экраннан көз алмай сүйіне қарап отырған 
Құралбай қарт дəл осы тұсқа келгенде:  

– Аумаған Қалдыбай марқұмның өзі 
екен,-деп еріксіз дауыстап жібергенін өзі де сез-
бей қалды.  

– Немене, түс көргендей ерніңді жы-
бырлатып отырсың? -деп қасындағы құлағы 

мүкіс шүйкедей кемпірі жаратпаған сыңаймен 
кірпідей жиырыла түсті.  

– Мына Көмекбайдің баласын айтам, 
қарашы өзін, азамат деп осыны айт! Бір ауыл 
түгілі бар қазақтың бетке ұстар мақтанышына 
айналды. Атасы Қалдыбайды бала күнімізде 
көрген едік. Үлкендердің айтуынша көне заман-
да ел тізгінін ұстап, көптің жүгін арқалаған ел 
қамқоры болған деуші еді. «Бір құшақ отыннан 
бір оқтаулық шығады» деп бұрынғылар тегін 
айтпаған ـ ау. Жанысбай тұқымынан қара үзіп 
осы шықты. Əттең, осы жігіт білім қуып, кітап 
кемірумен кетті, деп қарт басын шайқады.  

Құралбайдың түсінігінде «Мың күн атан 
болғаннан бір күн бура болу бəрінен артық» де-
ген ескі пəлсəпа мықтап орын алған.   

 - Бұл күнде теледидарға кім шықпай жа-
тыр? Жұрттың қалтасын қаққан алаяқтар мен 
жан баласына қайыры тимеген қарау байларды 
да мақтауын жеткізіп, көкке көтеріп жатыр ғой 
бұл жазғандар. . . Оның несі таңсық?   

– Тəйт, ақымақ қатын! -деп қоразданған 

Алыстан жеткен əѕгіме 
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Құралбай саңырау кемпіріне қоқилана қарады.
Беталды көсемсімей жайыңа отыр. Бұл 

жігіт оларға мүлдем ұқсамайды. «Баласы шын 
жақсының текті болар, алдында үлкендердің 
епті болар» деп Шөже ақын айтқандай, тектінің 
тұқымынан қашанда дегдарлық үзілмейді екен-
ау!.. -деген қарт кең тыныстап, қысық көздерін 
жыпылықтатып, қиялы қыраттарды шарлай  
бастады.  

...«Қайтып қолым барды екен. Қалай 
ғана?.. Сол періштедей кінəсіз жанға қиянат 
істеген сынғыр қолым күйреп кетсейші!  Соны 
ұрғанша қара жерді ұрсамшы, осы күні ар-
шын ауылға келіп, ұшыраса қалса, соны ойлап 
бетімнен отым шығады. Жерге кіріп кетер-
дей күй кешем. Бірақ, ол мұны ұмытып кеткен 
секілді, жолыққан сайын жайраңдап аманда-
сып жатады. Əй, қайдам, сəби көңіліне түскен 
жарақат қайдан айыға қойсын?  Е, надандық, 
бізге жұқтырмаған бассыздығың аз ба еді. Сол 
кезде əтіретке əрбакеш болғаныма марқайып, 
құдайдың құлағын ұстағандай жер-суға сый-
май жүріппін. Əй, ақымақ басым... »  

Қаңтар айының аласұрған қаһарлы бір 
күні еді. Ақ тонға оранып, көк белбеуді бекем 
байлаған, түлкі тымақты Құралбай пар атты 
арбаға жегіп алып, қасқа жолды бойлап, божы-
ны ұстаған беті манағы аттанарда бастығымен 
бөліп ішкен жарты құмыраның желігінде 
«Сəулем-айды» ыңырси айтып, желдетіп келеді.  

Қарсы алдынан арқан бойы аралықта, 
жол шетінде басына ескі сеңсең тымақ киген, 
жұтаң киімді қара домалақ бала қолын көтеріп, 
сəлем жоралғысын жасаған еді. Арбакеш оны 
елеңғұрлы көрмей жанынан ағызып өте шықты. 
Жолаушы бала жүгіре басып, арбаның артқы 
шанағына жармаса бастаған еді. 

 -Əй, қайтпексің? -деп алдыңғы жақтан 
Құралбайдың гүжілдеген тарғыл дауысы 
естілді.  

– Ағатай, ала кетіңізші! Ауылдағы мек-
тепке бара жатыр ем! -деп кінəлі бала арбакеш-
ке жəудірей қарады.  

– Түс арбадан! -деп шабынған бурадай ар-
бакеш балаға оқты көзімен шүйліге қарады.  

Баланың арбадан түскісі жоқ еді. Таныс 
адам болған соң жолда тастамас, əдейі маған 
көрсеткен қалжыңы болар деп жорыды. Сəлден 
соң «сарт» ете түскен бишік жон арқасын 
ұстарадай тіліп түскенде, ٴөз болжамынан 
жаңылғанын сонда барып аңғарды.  

Тауаны шағылған жас жүрек екі көзі жа-
саурап, ақ кебін оранған меңіреу далаға ұзақ 
уақыт жəутеңдеп, көз салумен қала берген. 
Екі-үш күн өткен соң Аршынның ақ боран-
да адасып, жол-жөнекей бір малшының үйіне 
барғанда, иті қауып жараланғанын ол ауылда-
старынан естіді. 

  «Əй, сол жолғы иттігім! . . » деп ба-
сын шайқаған Құралбай артынан «Сондағы 
көрсеткен есер қылығымның бодауы үшін 
аршынды іздеп барып, ат шапан айып төлеп, 
аяғына жығылсам, сол надандығымды кешірер 
ме екен, қайтер екен?.. »-деп мазасызданған 
қарттың ойы осы араға келгенде, ішкі үйде ма-
надан бері ұйықтап жатқан үрпек бас 6-7 жасар 
немересі оянған беті далаң үйдегі төрдің сыпы-
сына лақша секіріп шықты да:  

– Ата!  Меңгергішті қайда қойғансың?  
Кəртөн филым көремін,-деп қиғылық салған ол 
қарттың назарын басқа жаққа бұрып жіберді.  

Креслода отырған арық тəнді, аққұба 
əйел экрандағы таныс қонақтың жарқын 
бейнесін көрген сайын əлденеден қысылып, екі 
беті дуылдап өзін қоярға жер таппай мазасы 
кете бастады. Соңынан Аршынның бақытты 
жанұясымен танысқанда, көкірегіне улы жебе 
қадалғандай жүрегі сыздап сала берді. . .  

 «Неткен шолақ ойлы толғамсыз жан едім» 
деді ол ішінен өзін жазғырып. Халқымыздың 

Тұрымбек ҚАСЕН. «Қиянат»
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«Үмітсіздік-сайтан ісі» дегені айна қатесіз 
даналық толғам екен. Кезінде мен Аршынды 
өте қораш санаппын. Əуелі күні бүгінге дейін 
көзге ілмей келіппін-ау. Шынын қуғанда қолда 
бар алтынның қадіріне жетпегеннің бірі мен бо-
лармын. Енді ойласам, оған кешірілмес қиянат 
жасаған екенмін. Тəңір сыйлаған болмашы ажа-
рыма бола сол шақтарда өзімді Перизатқа ба-
лаппын. Құдай ұрғанда əпекемнің «Ауылдан 
келген қара мойын малшының баласы қанша 
кезең аса алар?  Онан да қоғамдық орны жоғары 
біреудің етегін ұста! » деген пəтуəсіне иман-
дай ұйыппын. Не деген масқаралық десеңізші!  
Басқасын қойшы, одан қол үзер сəтте естіген 
жанның құлағына түрпідей тиетін сол была-
пыт сөздерге қалай аузым барды екен. Ол менен 
бұндай сөзді ешқашан күтпеген еді. 

–Мөлдір, бұл қайткенің? деп маған 
қимастықпен қинала көз салды.  

Дəл сонда мен одан құтылуға асық бол-
дым. Оның күдерін үзу үшін жан жарасына тұз 
себетін сол тұрпайы сөздерді айтып көңілін 
тезірек суытуды ғана ойлаппын.  

–Өзіңді кіммін деп жүрсің?  Қолыңда 
оқу бітірген бір жапырақ деплөміңнен басқа 
сүйенер нең бар еді, байғұс!  Бұл күнде сен-
дей қайыршыны кім керек қылады?  Мына 
түріңмен мені қалай бақытты ете алмақсың?  
Екеуміз тегінде бір кеменің адамы емеспіз. Ең 
дұрысы – маған жұғыспай көзімнен аулақ жүр, 
жолыңа түс!   

Осыны айтқанда, ол қанша сабырлы бол-
са да төзіп тұра алмады.  

–Жетер енді, -деп жүзінен намыс оты жылт 
ете қалды. Артынан: –Сенің мұндай талғамсыз, 
қауырсыннан қадырсыз жан екеніңді ертерек 
сезсем, саған жалыну түгілі, маңайыңа жуы-
мас та едім. Сен секілді ардан безген əулекіге 
қор болған қайран уақытым,-деп теріс айналып 
жүрді де кетті. 

Өнер қуған пендеге сүйініш білдірудің ор-

нына оған кемсіту, масқаралау сықылды сорақы 
танымда болыппын. Оның орнына кастюмін 
қырлап киген, сырты жылтырауық, іші қуыс 
көр кеуде Ермекке құдайдай табынып, құрша 
жорғалап барымды сыйлаппын. Алайда күндер 
өте əлгі мырзам маған үрке қарайтын болды. 
Жаратушы Аршынға көрсеткен сый табағымды 
өзіме де көрсетті. «Тас-Таразы, тəңір-қазы» де-
ген рас-ау. Жиырма беске жетпей тұрып «Жесір 
келіншек» деген желекті жамылып үлгірдім. 
Ойласам, гүлдей құлпырған жастық шағым 
тоғышар біреудің көңілін ашып, мауқын ба-
сар қолжаулығына айналыпты. Өзгеден көрер 
жөнім жоқ. Бəрі өзімнің сəнқойлығымнан тапқан 
кеселім. Аршын қарапайым жан болса да маған 
өте адал еді. Мен үшін не қиындықтың бəрін 
көтеруге пейіл екендігі оның риясыз көңілінен 
білініп тұратын. Оған істеген опасыздығымды 
ойласам, дүниеде менен өткен тасбауыр жан жоқ 
секілді. Ол бала күнінде сыйласқан сабақтасы – 
Жанарға жанашырлық көрсетіп, жылы құшағын 
ашты. Жаңаша тірлік жолын сыйға тартты. Ау-
ылдан қалаға əкеліп кəсіп иесі етіп тəрбиеледі. 
Шынайы адамгершілік қасиетке бағыштай 
білді. Қажыр – қайраты берік жан қандай қиын 
қамал болса да, алмай тынбайды екен. Ал қазір 
ол миллиондаған адамның сүйіктісіне айна-
лып, атағы шартарапқа шарлады. «Бейнет түбі-
зейнет» деген осы болар. Дəл бүгін дəрменсіз 
жан екенімді енді сезгендей болдым. Оған 
жар болуға лайық жан еместігімді аңғардым. 
Оған мəңгілік борыштар екенмін. . . Мөлдірдің 
қабағына мұң ұялап, жанарына жас шықтары 
жиналып жүрегі елжіреп кетті. Дəл осы сəтте:  

–Мама! -деп дауыстады қасындағы 14-15 
жасар ұл баласы.  

–Не дейсің, балам?  !   
–Спорт арнасында бүгін темір 

жұдырықшылардың сайысы өтеді екен. Осыны 
көрейікші,-деген бала тілегі кінəлі əйелдің наза-
рын басқа арнаға жетектей жөнелді.  
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КӨНЕНІ КӨҢІЛ 
ІЗДЕЙДІ

Киелі Торғай даласының қойнауы көне 
ескерткіштер мен шежіреге толы. Өңірдегі 
Амангелді, Жангелдин, Қамысты ауданда-
ры, Торғай кенті, Құмкешу, Үрпек, Екідің ау-
ылдары зерттеу жұмыстарының басты ны-
санасына айналуы тиіс еді. Өкінішке қарай, 
тарихи байлығымызды қайта жаңғыртып, 
оның жаңа қырларын ашу ұзақ жылдар 
бойы тоқырауға ұшырап, сайын даладағы 
осынау көненің көздері назардан тыс қалып 
қойды.

Елеусіздеу «Екі дің»

Жер-су аттарының пайда болу 
себептеріне баса мəн беріп, əр атаудың астары-
на үңілсең, оның көбі төгіле жөнелетін шежіреге 
бай. Мəселен, бір шеті кезінде қазақ елінің түп 
кіндігі саналған Ұлытауға барып жалғасқан 
Сарыторғай ауылы – Торғай даласындағы та-
рихи оқиғалардың алтын бесігі. Жергілікті 
қарт Көшекбай Оспанұлының айтуынша, əйгілі 
«Жібек жолының» қазақ даласындағы бір 
тармағы сол жермен өткен көрінеді. Ондағы ХІІ 
ғасырдан қалған «Екі дің» кешеніне Қостанай 
облысындағы мұражай қызметкерлерінің 
қызығушылығы енді артып отыр. Бастапқыда 
бұл кешен белгілі археолог, академик Əлкей 
Марғұлан бастаған ғылыми эспедиция тарапы-
нан 1959 жылы жоғары бағаланған болатын.

Кейін ауыл атына айналған, киіз үй 
іспетті сол екі дің – биік дөңнің үстіне қызыл 
тастан өрілген əскери мақсаттағы қарауыл 

төбелер. Диаметрі – 6 метр, ал биіктігі – 3,80 
метр. Əлкей Марғұлан оның ықылым заман-
нан бері келе жатқанын былай баяндайды: «Бұл 
қасиетті «Діңдер» Ақсақ Темірдің Тоқтамыс 
ханға жорығы кездерінде жау келер жақтағы 
жойқын даланы бір шолып өту үшін қажет 
болған. Кейіннен Абылай ханға, хан Кенеге 
де, 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің дара-
боздары Əбдіғапар ханның, Амангелді, Кейкі 
батырлардың шолғыншы сарбаздарына да игі 
қызмет еткен».

Зерттелмеген зират

Сонымен қатар, Торғай жұртшылығын 
таң қалдырған тағы бір нысан – Мақат қабірі. 
Кесене жанында оның ХХ ғасырдың басында 
салынғандығы жазылған тақтайша бар. Бірақ, 
кей деректерде бұл сəулет құрылысының XVIII 
ғасырға тəн екендігі расталған. Кесененің 
сəулеті бойынша басқа қабірлерден ешқандай 
айырмашылығы болмағанымен, ішіне 
мəйітті жерлеу тəсілі ерекше. Тек Мақат руы 
ұрпақтарының сүйегіне тиесілі. Мəйіт келесі 
адам қойылғанша «сахана» деп аталатын ар-
найы тақтайшаның үстінде сақталады. Реті 
келгенде қасындағы ұраға түсіріледі. Əзірге 
сол кесенені салдырушының неліктен Ислам 
дінінде қабылданғандай жерасты емес, бір ру 
буындарын жерлеудің осы тəсілін таңдағаны 
түсініксіз. Енді бір қызығы, дала тастарынан 
мəнерлеп жасалған осы ұра ішіндегі Мақат 
ұрпақтарының сүйектері қалыпты жағдайда 

Алтын бесік 
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сақталуда. Кесененің жерасты бөлігінің 
желдеткіш жүйесі де жіті ойластырылып 
салынған.

Кейкінің кесенесі қаңырап тұр

Заманында Патшалық Ресей саясаты-
мен де, кеңестік большевикпен де сыйыспаған 
ержүрек азаматтың бірі – Кейкі батыр. Оның 
əдебиеттегі бейнесі Ғабит Мүсіреповтің 
«Амангелді» пьесасында Кете батыр болып 
бейнеленген. Ал Мақан Жұмағұловтың «Қыран 
қазасы қияда» кітабында жұмбақталып айтыл-
ды. Қарасөзде жасалған көркем бейнесі – Ақан 
Нұрмановтың «Құланның ажалы» романы еді. 
Алайда, Кеңес заманында шыққан онда да аты 
анық айтылмаған. Есімін ауызға алып, өмір 
тарихын насихаттауға Кеңес одағы кезінде 
тыйым салынғанымен, халық арасында оның 
ерліктері жайында аңыз əңгіме көп. Негізінен 
Кейкі – Нұрмағамбет Көкембайұлының 
бейнесі өз атымен анық айтылып, қанық бояу 
дерегімен түгелденіп шыққан шығарма – Серік 
Тұрғынбекұлының 2001 жылы жарық көрген 
«Кейкі батыр» тарихи дастаны. Одан өзге де-
ректер əлі де «сараң сөйлеп» тұр. Қазақтың 
қатпары қалың тарихы Кеңестік уақытта үлкен 
редакциялауға ұшырап, Кейкі де Кенесары 
сияқты нақақтан «жауыз», «бұзақы», «банды» 
атанған еді.

Сол бір қым-қуыт, аумалы-төкпелі за-
манда қазақ ауылдарын ақтар келіп бір шап-
са, артынша қызылдар қырып кетіп жатты. 
Кейкінің ауылы да қырқысқан екі жақтың 
осындай қиянатын көп көрді. Ақтар ауылдың 
кəрі-жасын «Бізге қарсы бас көтерген Кейкіні 
тауып беріңдер!» деп бір сабаса, қызылдар 
жағы «Халық жауы Кейкі қайда?» деп екінші 
соққыны жасап кете беретін болған. Көнекөз 
қариялар ақтардан гөрі қызылдардың қырғыны 
жаман болғанын айтып отыратын. Себебі, ақтар 
тек малды ғана алса, қызылдардың мақсаты – 

жерді малдан да, жаннан да тазарту еді. Олар бір 
ауылды түгелдей жермен-жексен етіп кететін 
көрінеді. Сондықтан Кейкі батыр «қызыл», «ақ» 
деп бөле-жармай, қазаққа нəубет əкелген жауға 
қарсы күресіп өтті. Туған өлкесі Торғай даласын 
жетік білетін жазушы Сабыржан Шүкірұлы ол 
туралы былай деп жазды: «Атыс өнеріне əбден 
жаттыққан аңшы Кейкі «қолмерген» атанған. 
Көздемей, оңы-солы, алды-арты демей, атүсті 
айқаста «желкесімен де көріп», жауынан бұрын 
қимылдап үлгереді екен. Қызыл комиссар 
Əліби Жангелдиннің ықпалымен большевик-
тер жағына шыққан бас сардар Амангелдіге 
ермей, «Ақ орысың не, қызыл орысың не, сары 
орыстың бəрі – орыс» деп азаттық деген жолдан 
таймай, партизандыққа, Кеңеске қарсылық жа-
саушы топтарға қосылып жүріп, соңында жеке 
қалған».

Иə, содан кейін ақыры соңына түскен 
Кеңес жазалаушылары 1923 жылы Кейкіні 
қапыда атып, басын кесіп алып, айы-күні то-
лып отырған əйелінің ішін жарып өлтірді. Бұл 
туралы ақын Серік Тұрғынбекұлы: «Дерек-
тер жинау мақсатында Орынбордағы тарихи 
мұрағаттарды төрт рет барып ақтарып, сон-
да Кейкінің ашылмаған қырлары, өмірінің 
айтылмаған тұстары жайында тың деректерді 
тауып қайттым. Атап айтқанда, олар – оның 
қалай ұсталғаны, кім өлтіргені, басын кесіп 
алып, «халық қорқып, үріксін» деп Торғайдың 
орталық алаңына бір апта іліп қойғаны, кейін 
сол кездегі астанамыз Орынборға апарылып, 
сосын Санкт-Петерборға жөнелтілгені, т.б. 
мəліметтер. Алдағы уақытта бұл деректер жаңа 
кітабыма енетін болады» деп отыр.

Деректі нақтылай кетсек, батыр баба 
бассүйегінің Санкт-Петерборда сақталған 
нөмірі – 3383. Кесіп алынғаннан тура 93 жыл-
дан кейін, яғни 2016 жылдың 6 қазанында Ре-
сейден Қазақстанға жеткізілді. Оны Петер-
бордан ҚР Мемлекеттік орталық музейінің 
директоры Нұрсан Əлімбай қабылдап əкеліп, 
Астанадан Алматыға, одан арнайы контейнер-
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мен Венгрияның антропологиялық сараптама-
сына алып кетті. Бассүйектің барлық бөліктері 
бар. Алайда, қандықол қызыл əскерлер əбден 
мыжғылап, өтпейтін кетпенмен бірнеше рет 
шапқан.

Бүгінде бар қазақ 2007 жылы салынып, 
қаңырап бос тұрған батырдың кесенесіне 
бассүйегі жеткізіліп, басқа зираттағы денесімен 
бірге ақ жуып, арулап қоюды күтіп отыр. Ол 
кесене Торғай өңіріндегі Амангелді ауданының 
Жалаулы деген жерінде орналасқан.

Айтылмаған үш анық:

Біріншіден, Кейкі батырдың діни 
сенімінің күштілігі – қанша қуғын-сүргін көрсе 
де өле-өлгенше бес уақыт намазын, ораза-
сын қаза қылмай, Құран оқып, салауат айтып 
жүретіндігімен түсіндіріледі.

Екіншіден, атыс-шабыс кезінде үнемі 
қасында жүрген əйелі Ақыжан да мықты мерген 
болған. Қазір Қыпшақ тайпасы ішіндегі Құлан 
руы қоныстанған Торғайдың шағын ауылында 
екеуінің де туыс-туғандары бар.

Үшіншіден, батырды орыстар Родник елді 
мекенінде, менің шешемнің туған нағашысы 
– Сүтемгеннің Жəкенінің үйінде жасырынып 
жатқан жерінен тұтқындаған. Шешемнің айту-
ынша, атыс кезінде жаудың бір оғы Жəкеннің 
жалғыз қызы Бижамалға тиген. Оған торғайлық 

қаламгер Бөгетбай Əлмағамбетке сұхбат бер-
ген тарихшы Бердіхан Құсайыновтың мына 
сөзі де дəлел: «...Кейкіні іздеп Торғайдан 
отряд шыққан. Осы отряд Жалаулының 
Жыланшыққа құятын сағасындағы Жəкеннің 
үйінде Кейкі отырғанын біліп, қоршап алған. 
Оқиғаның ішінде Жəкеннің 14 жасар қызы 
Бижамал да болған. Бертінде, 1976 жылы 19 
желтоқсан күні жасы егделеп қалған Бижамал 
апайға жолығып, өзі куə болған оқиғаны ау-
зынан жазып алдым. Оқиғаның сорабы былай: 
үйді жау қоршап алғанын біліп Кейкі терезе-
ден атысқан. Үй ішінде 5 бала болған. Соның 
бірі – Бижамал. Жəне тұтқында екі орыс сол-
даты болған. Бір əредікте тұтқындағы қазақша 
білетін орысқа Кейкі айтқан: «Аналарға айт, 
атысты тоқтатсын, сөйлесейік» деген. Сөйлеуге 
рұқсат алған орыс жақтастарына айғайлап: 
«Мынаны біз атысып жатқанда есіктен итеріп 
жібереміз, сақ болыңдар!» деген. Оны орысша 
білмегендіктен Кейкі түсінбеген. Дəл осылай 
болған. Кейкі оққа ұшқан. Аяғы ауыр əйелі 
Ақыжан да атылған. Бірге жүрген жолдаста-
ры да өлген. Бижамалдың қолына оқ тиіп, тірі 
қалған».

Еркеғали БЕЙСЕНОВ,
«Ана тілі» газетінің меншікті тілшісі

АСТАНА

Айтулылар айтқан сөз

Өзінің ақыл-ойын артықша бағалайтын адамды 
үйреткісі келетін кісі уақытты босқа шығындайды.

Демокрит

Еркеғали БЕЙСЕНОВ. «Көнені көңіл іздейді»
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Сені іздеп жїрмін

Екі сыныптасым дарға асылды. Он 
тоғызыншы ғасырда декабристерді дарға 
асса, олар өздерін өздері мерт қылды. Əуелі 
Көркембай өмірге ерегісіп, əкесіне қырын 
қарады. Өзі есепке жүйрік еді, арифметикадан 
бастап, алгебраны жаңғақша шағатын. Бала-
шаға, қыз-қырқынның есебін түгел шығарып 
беріп, ешкімнің көңілін қалдырмайтын. Ол 
өлгеннен кейін, шешесі бізді көрсе солқылдап, 
бетін басып қоя беретін болды. «Əкесі құртты, 
əкесі құртты ғой» дейтін еңіреп. Мұрны пұшық, 
бет-аузы бұжыр-бұжыр қотыр əйел көріксіз 
кейпін алақанымен түгел сүртіп, көшеде бізді 
көрсе Көркембайды көргендей егіліп тұрып ала-
тын.

Сəмбі талдың астында таң алдында тілі 
салбырап асылып тұр, дейді.

Əкесі Əбдуəлі сақал-шашы тікірейген 
қатал адам еді. Он бес жасқа дейін бала 
досымның елжіреген бейнесін көрдім, бірақ 
əкесінің күлгенін бірде-бір рет көрмеппін. 
Үйіне барғанда темір қышқаш – «кемпір ау-
ызбен» он баласының əрқайсысына бір түйір 
набат қанттан қытымырлана қарап отырып 
бөліп беретін. Ол үйде темірдей тəртіп еді, бір 
айтулы заң өзінен өзі орындалып отыратын. 
«Бүйткенше бір жаққа кеткенім жақсы» деген 
сөзін естіпті дейді соңғы сөзіне құлақ түріп, куə 
болғандар. Ол өзге десе өзегін суырып беретін.

ДАР
Көркембай əкесінің қытымырлығына шы-

дамады. Шөп орғанда да жастығына қарамай 
жалынан сипатпайтын орақшы еді. Тірлік істесе 
таза істейтін. Жұртқа жəрдем беруге келгенде  
алдына жан салмайтын. Қауын асар мен күріш 
отаққа барғанда ересектердің өзі Көркембайды 
алға салатын, айтқанын орындап, кім болса да 
соның ығына жығылатын. Ол жоғары сыныпта 
облыс орталығына барып оқығысы да келіпті, 
бірақ əкесі: «Облыста не əкеңнің ақысы қалды, 
үйіңнен су шықты ма?!» деп зекіпті дейді. Əкесі 
сақал-мұрты тікірейіп, адамға тура қарамайтын 
біртүрлі қатал кісі. Қантты «кемпір-ауыз» 
қышқашпен балдарына бір түйірлеп шағып 
беретін. Балдар Көркембайға «Басмашының ба-
ласы» деп ат қойып алды. Сол кезде клубта бас-
машылар туралы кино көп болушы еді. Осының 
бəрі сыныптасымның жанын сергелдеңге са-
лып, жүйке тамырларына əсер етсе керек.

Өлер күні сондай көңілді жүрді. Үш 
бала пионерлік белсенді отрядтың мүшесі боп, 
жалғыз басты Күлəй əжейдің қора-қопсысын 
жөндеп, малына шөп орып бердік. Өзі бас боп 
ерте тұрып, орылған шөпті суындап, баулап, 
əжейдің қорасын шөпке толтырды. Соны көрген 
«басмашы əке» долырып, баласына барынша 
шаптығып, көгала қойдай ғып сабапты. Күзде 
барсам деп армандаған облыс орталығындағы 
мектеп-интернат – ол да жоқ. Болмаса сегізінші 
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сыныптан кейін аудан орталығындағы кəсіптік-
техникалық училищеге  түсіп,  трактордан  
бастап, сосын инженер болсам ба деп, жүрегі 
дүрсілдейтін. Бəрі артта қалды. Сол күні үйге 
түнемей, бозала таңда он бестегі қыршын 
бала сəмбі талда тілі салақтап, көзі төмен сал-
бырап асылып тұр, дейді. Сүйекке кіргендер 
«арқасында сау тамтық жоқ, бəрі көкала 
қойдай», деп қатыгездіктің алдында тіл қата ал-
мапты. 

Қызыл тілдер кендір жіпті сəмбі талдан 
шешіп ала алмай жатқанда сыбырласып, біраз 
жерге барыпты. Он бестегі Көркембай өмірге 
өкпелеп кетті. Анасы бізді көргенде біраз өксіп 
алатын. Ол кісі өмірден бертінде өтті. «Əкесінен 
болды, əкесінен» деген сөзді ашып айта ал-
май өксіп-өксіп қоятын. Сол сөз өмір бойы тіл 
ұшында қалды. Қара ағаштың биігінен өмірге 
он бес-ақ рет қарап кеткен сыныптастың суреті 
де көп емес екен. Аз суретті көбейтіп алып, еске 
алу кешін өткізсек деген де ойымыз бар.

Екіншісі – Нұрахан. Ол тарихқа жүйрік, 
есепке шорқақ болатын. Ұлы Отан соғысы 
қай жылы басталып, Сталинград қай жылы 
қоршауға алынды, фашист Паулюс қай жылы 
тұтқындалып,  тың қай жылы игерілді – солар-
мен бірге жүргендей жатқа айтатын. Тарихты 
аңыз ғып айтатын да біреу керек қой. Гитлердің 
«Фельдмаршыл Паулюс пен Сталиннің бала-
сын айырбастайық» деген аңызға айналған 
сөзін дəл бір көріп тұрғандай ауыл шалдары-
на рахаттанып сыр ғып шертетін. «Қатардағы 
жауынгерді фельдмаршалға айырбастамай-
мын» деген Сталиннің қатулы қабақпен шалт 
бұрылып айтқан сөзін шалдардың алдында 
қайталаған кезде Сыздық қожа: «Бірге жүрген-
ау деймін» деп, кеңк-кеңк күлетін. Сонда 
Көркембай: «Дəл бір құда түсіп келгендей айту-
ын қарашы», – деп  келеке қылатын. «Бұл да ке-
рек нəрсе ғой. Түбі екеуміз тарихта қаламыз» – 
деп Нұрахан кеңкілдеп күліп, нұр жүзі адалдық 
пен адамдықтың бейнесін айшықтайтын. 

Өзі күлегеш еді, Көркембай сөйлеген сайын 
Нұрахан кеңкілдеп, он екі мүшесі ашылып, ар 
жағы көрініп тұратын.

Нұрахан əскерге кетерде күріш екті, 
алғашқы жылы мол өнім алды. «Осыны 
Көркембай көргенде ғой» деп, бір рет өз-
өзінен көңілі босап, көз жасын сығып алды. 
«Көрінде еміреніп жатқан шығар, түнде түсімде 
көрдім», – деді біртүрлі күй кешіп. Айналасы-
на айналсоқтап қараған сағынышы бар сияқты. 
Еміренген жігіт ештеңе дей қоймады.

Əскерге шығарып салдық. Үш айдан 
кейін Ауғанстанға атаныпты. Оның саяси 
алғырлығын сезсе керек, үш ай саяси жағынан 
шыңдап, сосын Ауғанстанға жіберіпті. Жат 
жерден жолдаған хаттарында былай депті: 
«Бір жетіден кейін Ауғанның Кабул қаласына 
түсеміз. Бұл бір тарих қой», – деп қысқа жазы-
лыпты. – «Тіс жармаңдар» деп еді, саған ғана ай-
тып отырмын», –  деп, ақ қағазға сыздықтатып 
сыр ақтарыпты. Сонан бір жарым жыл хабар-
ошарсыз кетіп, оң қол, оң аяғынан айрылып, өз 
елі – өз жерінің төбесінен тастапты. Өгейдің 
аты – өгей. Балдақ сүйенген жарымжан бала-
сына өз елі ала көзбен қарап, кеңес заңы тер-
геуге алып, тазалығына көздері жеткесін ғана 
күмəнмен сырттай көз салып, мүгедек жігітке 
болмашы зейнетақы тағайындапты. «Есіңде 
болсын, біз сені мұсылман баласы болғасын 
ғана жаныңды сақтап отырмыз, ендігəрі бұлай 
жат жерде жаманатқа барма, осыны еліңе ай-
тып бар» деген сөзді аудармашылар сөзбе-сөз 
аударып беріпті. Сонда ғана əшкере болған 
бір əділетке көз жеткізді, саяси сауаттымын 
десе де, алданып жүрген өзінің балаң көңілін 
байқады. Қасындағы əскерилерді көзінше жер 
жастандырыпты. Қатыгездікте де бір əділет 
бар. Бұл да тасқа басылған тарих қой. Гитлер де, 
Сталин де, Кеңестік дəуірлердегілер де осының 
көрінісін жасаған жоқ па? Кешегі 86-жылдың 
ақиқатын да ашып айтар күн келер. Ауғаннан 
келгесін тергеп-тексеріп, қушиған кеудесіне 
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3-дəрежелі марапаты бар медаль тақты. Темір 
медаль қолы мен аяғын қайтып əкеле қоймады. 
Бірақ, əкесінің көңілі мəз, біреудің алдын-
да мерейі үстем. Бұл болса, жат жерде қалған 
қолы мен аяғына жалтақтап қарай береді. Əкесі 
болса, «қабағыңды кіржитпей, еңсеңді тіктеп 
жүр», дейді. Темір балдақты да тікұшақтан 
лақтырып кетті. «Қолым мен аяғымнан артық 
емес шығарсың» деп, парашютпен тік шаншы-
лып секірді. Қол-аяғын жат жерде қалдырса да, 
туған жерге табаны тигенше балаң жүрегі ты-
ным таппады. Ол болса баласының мерейі мен 
марапатын сүйеніш етіп, перзентінің жақсы 
атын жамылғысы келді.

Балдақ сүйенген Нұрахан қазақшылық 
салтымен құда түсіп, келіншек алды, бірақ 
бала сүйе алмады. Таң алдында Сырдың сəмбі 
талына кендір жіпті байлап, бір қол, бір аяғы 
жерге салбырап, тілі салақтап асылып тұр 
екен. Қызыл тілде айтылмай кеткен қаншама 
арман қалды. Тілдей қағазға еміреніп ештеңе 
жаза алмапты. Жұбайына арнап аманат сөз 
қалдырыпты. «Сенің өміріңді қор қылдым-ау. 
Бұл да бір тарих боп қалсын. Айып етпе» деген 
сөзді ауылдағылар əліге дейін айтып жүр. 

Ауылдың фельдшеріне бақилық болар-
дан бір күн бұрын асығып-аптығып барыпты. 

«Осылай жүре берем бе?!» депті бір түрлі күй 
кешіп. «Не сұрап тұрғанын білмедім, – дейді 
кеңк-кеңк етіп кемсеңдеген келіншек. – Дəрі 
сұрап тұрған шығар деп ойладым».

Ертеңіне сол күйі қара ағаштың көркін 
бұзып, қол-басы денесінен қашқақтап, тілі 
салақтап, тұлабойы созылып тұр, дейді.

Екі сыныптасым да солай тірі тарих, өлі 
бейне боп қалды.

Осы күндері өзім де ойланып жүрмін. 
Елім бар, тілім жоқ. Басқаларда, тіпті, бұлай 
емес.

Өзбекке бір барып қайтамын. Мəскеуде 
бірге оқыған досым бар еді, Тəшкенге барған 
сайын бетімнен отым шығады. Олар өз елі – өз 
жерінде аяқтарын алшаң басып жүреді.

Біз болсақ біртүрліміз. Бəрінің алдында 
жүреміз де, бəрінің артында қаламыз.

Тілсіз өмір өмір ме?!
Перзентсіз өмір онан да жаман.
Көзіме кендір жіп көлеңдей береді.
Керек болса, кендір жіпті қырық ту-

рап, ағашты қопарып тастаймын. Оған шамам 
жетеді.

Бəріне кінəлі өзіміз дедім ғой.
... Дарда екі дене салбырап тұр.
Достарымның денесі.

 *«Үркер»*№1* 2017

Айтулылар айтқан сөз

Шәкірт болып көрмеген, ұстаз 
болып жарытпайды.

Боэций
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МЕНІҢ ДЕ ЖҮРЕГІМДЕ 
ТЕРБЕЛДІ �ЛЕҢ 

Біздер үшін қуанған да,шарқ ұрған,
біздер үшін бар өмірі -жан құрбан.
Ең аяулы адамдардың есімін,
Ұмыт қылсам мен болайын антұрған.
Тəртібімен түзу тартып ескегін,
Көз алдымнан көрдім жылдар көшкенін.
Қарсы алғанмен ең арайлы таңдарды,
Қайта оралмай кетті аяулы кештерім.
Махаббат па?
Көзі- шаттық, өзі -мұң...
Қаншама жыл тауыспастан төзімін,
Ең алғашқы сол бір жанның ұсынған,
сақтап келем ең аяулы сезімін.
Ең аяулы есте қалған күндерім-
Жүректегі солмайтұғын гүлдерім.
Ескірмейтін естеліктер сендермен,
есім ауып кеткенімше біргемін...

***
Мен
Тауға барсам да,
Бауға барсам да бəрі-бəрінде 

жүретін жолдың...

Сезіммен тылсым
Бөліскен сырды,
Корғайтын менің
Періштем сынды,
Сол жағымда өмір сүретiн болдың.
Көңілімді де,
өмірімді де
Жайнатар сенсің гүл өпкен арман.
Əн-жырымды да,
Тағдырымды да
Жап-жарық етер бір шырақ сенсің,
Жүректе жанған.
Жалған мұңым ба,
Калған гұмырда,
Сендегі сертпен байланған едім?
Тағдырдың өзі əсiлi мұңлы,
Кешірсін Алла асылығымды,
Мен сүйген арман-
Күннен де сұлу,Айдан да Керім!

Сөйлейтін Гүл...
Мен бір гүлді сүйіп келем,
Тұлабойы -тұнық АР.

Жангелді НЕМЕРЕБАЙ

1978 жылы 8 мамырда 
Алматы облысында туған. 
І.Жансүгіров атындағы 
Талдықорған Мемлекеттік 
университетінің түлегі. Республикалық бірнеше жыр 
мүшəйраларының жүлдегері. 

Поэзия
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Өзімді де биік көрем,
Оның да өз шыңы бар.
Құшақтаймын төзімменен,
Күйретпей еш күлтесін.
Тамызған соң сезімменен,
Жүрегімнің білтесін.
Жапырағы жасыл мəңгі,
Айдай мүсін қияқты.
Сұлулығын жасырғанды,
Қалайтын да сияқты.
Мен сол гүлді сүйіп жүрмін,
Гүл болса да ұғынар.
Кейіпкері киік жырдың,
Сөйлейтұғын тілі бар...

Камелия
Ақ қардың арасында тауда көшкен,
Тап-таза шаң-тозаңнан аулақ өскен.
«Камелия» аталатын гүлді көріп,
Бір сəтке айырылып қалғам естен.
Көп гүлдер көркіне оның тең келмеген,
Керімсал неткен сұлу мен көрмеген?!
Сағағы самал желмен ырғалғанда,
Менің де жүрегімде тербелді өлең.
Арудай алатұғын күліп қарсы,
(Кейпіңнен кербезденген сыр ұқсамшы)
Көзіндей жəудір қыздың мөлдіреген,
Жапырақ жанарыңда тұнық тамшы.
О,Камелия!
Жаралған ерек мөлдір,
Сезіміңмен жанымды қоректендір.
Жетер ме екен өзіңе,бекер ме əлде,
Саған дейін сан түрлі мен өпкен гүл?!.

Болмыс
Тал бойынан танытқан адалдықты,
Шын періште сияқты ол маған тіпті.
Асқақтығы кем емес үр қызынан,
Қарапайым бірақ ол болмысынан.
Тұнық тамшы секілді мөлдіреген,

Тұнық сезім тек содан көрдім ерен.
Табылса да нəзіктік бір өзінен,
Батылдықты байқадым мінезінен.
Көрікті болса да аймен таласатын,
Одан да биік еткен парасатын.
Қыста да арылтпайтын бағын гүлден,
Сол жанды жаны-көктем сағындым мен.

***
Сенің атың Сезім дейтін ұлы күш,
Менің атым көз ілмейтін Құбылыс.

Сендік жүрек мені сүйген  періште,
Мендік жүрек кеудемдегі пейіште.

Сендік ғұмыр жыр бейнеге айналған,
Мендік ғұмыр тағдыры тас байланған.

Сендік қиял мен білмейтін ағыста,
Мендік қиял  бүгін тағы  ғарышта...

 *«Үркер»*№1* 2017
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***
Сен тұратын көшеге тұңғыш аттап,
Есіңде ме,барғаным гүл құшақтап.
МЕН келемін сол түнгі сырды сақтап,
СЕН жүрмісің мен берген жырды сақтап?
Қызғаныштан кетсін деп қызып қаным,
(Тентектердің қоюшы ең тізіп бəрін.)
Сенер болсаң мен бүгін сен түгілі,
Сол көшенің сағындым бұзықтарын.
Сырты шаттық болғанмен іші мұңды,
Саған алғаш жүрегім ұсынылды.
Гитарамен сонда алғаш əн шығардым,
Гитара бел суреттеп мүсініңді.
Қоштастық қимай сол бір шақтарменен,
«Пəк сезім» жоқ біздер бақ тапқанменен.
Ұят болды-ау саған деп жазған жырлар,
Болған еді ол кезде жаттанды өлең.

Бойжеткен
Мен сені көргенімде үйленген ем, 
Сондықтан жақындауға именген ем. 
Қол ұстасу керегін білгенменен, 
Шалыс басу əдеттен жиренген ем.
Сенімен танысқанда бойдақ емен,
(Жүрмеймін баяғыдай тойлап ерен) 
Құлпыңды ашам кел маған демесем де, 
Сыр тыңдасам деген бір ойға келем.
Тағы бір жолыққанда жарым болған, 
Мен үшін аянбайды ол барын қолдан. 
Кешір мені кешіңе соға алмаймын, 
Көшім кері бұрылмас жарым жолдан.
Түсін мені бойжеткен үйленген ем, 
От сезімге болса да күйген денең. 
Шалқып басып өмірде жүргенменен, 
Қолтықтасып кете алман сүйгенменен...

***
Жүрген шақта мұнар ойда,
Лап қойғандай тұла бойға 
От келіп.

Өрт сезімді өкіндірген,
Бастан тағы отырмын мен
Өткеріп.
Қанша ызғарға тоңсақ-дағы,
Солған сезім сол шақтағы
Бүр жарып,
Пəк махаббат гүл өрілген,
Бүгін қайта жүрегімнен
Кетті өніп.
Көп жылдан соң хабарласып,
Болғандығын маған ғашық
Ақтарды...
Сүйгендігі «естен кеткен»
Рас болса,кештеу жеткен
Хатты алдым.
Кəусар сезім оралмас бұл,
Махаббаты ең алғашқы
Шығар деп.
Сүйген жарға шынымды айтып,
Өткен шақтан сырымды айтып
Ақталдым.
Сол жылдары мен күйкентай,
Мұң шалмаған ол кішкентай жүрегі,
Еркін жүріп,еркелеген,
Сабағын от өртемеген гүл еді.
Ал мен бүгін затымды ұқпас,
Бір қарасам ақынға ұқсас
бір жанмын.
Бойжеткен қыз ал ол болса,
Шəкіртімнің амал қанша бірі еді...

***
Кептерлер
Сезімнің сепкен нұрын,
Сүйетін көктем гүлін.
Елімнің ерке құсы,
Көрінбей кеткен бүгін.

Көлбайдың кептерлері,
Қонбай жүр көптен бері.

Жангелді НЕМЕРЕБАЙ. «Меніңде жүрегімде тербелді өлең»
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Алысқа қанат қағып,
Оралмай кеткен бе еді?!

Жүрегім жылап еді,
Жұбатты жыр əдемі.
Алғашқы махаббаттың,
Сендерсің куəгері.

Көп көрген тағдыр желін,
Сендердей тағдырлы едім.
Бірге ұшып өздеріңмен,
Кеткен -ай бал күндерім!..

Түс
Түсіме енді керім қыз ерке,
Кейіпкеріндей «мың бір түн».
Қуанышпенен оянып ерте,
Көңілдің сырдым мұң бұлтын.
Бұл көрген түсім өңімдегідей,
Сəл бірақ одан көңілді.
Тамаша бəрі өмірдегідей,
Шынайы болып көрінді.
Көктемнің салқын көрік таңында,
Жанартау болдым жалынды от.
Ешкімге айтып, жорытпадым да,
Өзіме ғана мəлім боп.
Үзілген түсті жалғастырса ғой,
Жұмбақтың көбін шешетін.
Өңменен түсті алмастырса ғой,
Бақытты-ақ едім кеше түн...

Жайлауда өткен күн қандай

Жайлауда өткен күн қандай,
Сағынтты мені тау,тастар.
Қол бұлғап бүгін тұрғандай,
Қолаң шаш кербез рауғаштар.

Есіме алдым бал шақты,
Кенелткен ырыздыққа Алла.

Жартаста өскен аңсатты.
Қыз бұрым қымыздықтар да.

Əсемдік көрдім нақ көзбен,
Дүбірін де естіп көкпардың.
Бозбала кезде ақ бозбен,
Боз ала тауға көп бардым.

Көрікті тауда ержеткем,
Көктеген өркендеп елі.
Сұлулық менің жөргектен,
Жанымды көркемдеп еді.

Ақ қарлы шыңды алып тау,
Бастады таудай арманға.
Талай жыл болып қалыпты-ау,
Бармағалы да сол маңға,
Шықпағалы да тауларға!..

Жасыл күз…

Жабырқаулы болғанымен аты Бақ,
Басында оның өзіне тəн бар қайғы.
Мезгілінен ерте үзілген жапырақ,
Кім біледі өз тағдырын қарғайды?
Ең тамаша күз айлары жеткенде,
Жапырақтың желге ұшуы-заңдылық.
Биылғы күз гүл жармаған көктемдей,
Шыршадайын жасыл желек мəңгілік.
Қанша жасыл тұрғанымен ізгі əйбəт,
Елші құстар біздің жақта қалмайды.
Сағынумен ғұмыр кешкен Сізді ойлап,
Менің жаным күзден бұрын сарғайды...

 *«Үркер»*№1* 2017
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Мəрлен ҒИЛЫМХАНОВ, 

1998 жылдың 4-наурызын-
да Батыс Қазақстан облысында 
дүниеге келген. Журналымыздың 
тұрақты оқырманы əрі авторы. 

БОТПАНОВТЫҢ 
БОЛЖАМЫ 

«Біз – Тəңірдің түсіндегі елестер». Түстің 
ішіндегі түстің қаншалықты ауыр салмағы?!.

....Қиял адамды қайда апармады екен?! 
Əділ Ботпановтың «Өмірзаясын» оқығам. 

Проза бөлімінде «Қарғаларымен» баста-
лып, «Түсімен» аяқталатын дүние бар. Ақын. 
Қонақүй. «Қарға шұқып жатқан» жанарлары 
көз алдында. Көп- көгілдір қан тамшысы. «Тозақ 
азабы» картинасын салу жолында шəкірттеріне 
қауіп төндірсе де, шынайы көріністі бейнеле-
уге құлшынып, Ұлы мəртебелісінен көзінше 
өртеуді сұрап алған күймемен бірге өз қызының 
тірідей өртенгенін көрген суретші Ёсихидэны 
жазған Акутагава мен 

«Мы, извращенные, мы, поздние народы,
Ждем красоты иной, чем в девственные 

годы:
Пленяют нас тоской изрытые черты,
Печаль красивая и яд больной мечты» 

деп келетін шумағы өзіме ұнайтын фран-
цуз ақыны Бодлер үстелінде. Шылым. Кітап 
дүкенінен сатып алған алтын балығын алтын 
теңгеге сатып, ол теңгелерді қайтадан алтын 
балыққа айналдыратын кейіпкері бар Мар-
кес, Ганині мен Машенькасының махаббаты 

кей тəтті шақтарымды есіме түсірген орыс пен 
ағылшынша қос тілде сайраған «суперклас-
сик» Набоков, «Трагедияның жаратылуы неме-
се эллиндік пессимизм» еңбегінде «Кейбір түс 
көрушілердің тəтті ұйқының сиқырынан шыға 
алмаған қалпы түнгі қиялдарын ары қарай 
жалғастыра алатын қасиеттері бар» дегенді 
айтқан Ницше, «Құм құрсауындағы əйел» ро-
манымен өмірдің еркіндіксіз, қалауынсыз өте 
беретініне деген жеке адамның қорқынышы 
мен үрейін шебер жеткізген, өзім үшін құмды 
аймақтағы шұңқырда əйелмен бірге тіршілік 
ететін жəндік жинаушы еркектің «Got a one way 
ticket to the blues, woo, woo…»(Қайтпас жолға 
билет алдым, оралуға билет жоқ, уоу, уоу...) əнін 
бар даусымен шырқаған тұсы əсерлі болған  
Кобо Абэ сынды жазушылардың кітаптары 
мен «Ежелгі Қытай афоризмдерінен» ол үшін 
артық сыйлық болған жоқ. Суретшімен əңгіме. 
«Далиді не Пикассоны қазақшалау қолдан 
келмейді» деген суретші. Оқиғалар желісін 
түгелдей қамтуды қажет деп санамадым. Тек 
өзімді толғантқанын айтайын. 

Бойжеткенмен танысты. Ол Кəрима 
еді. Кезекшілікте төменде тұратын. Бөлмесін 

Аќќан жўлдыз
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жинағанда дəптерін көрген жаңа танысының  
«Маған арнап өлең жазсайшы...» дегеніне Ақын: 
«Жазамын», «Сен – кемпір, мен – шал болған 
кезде» деген. Есімі парсыша «Құдіретті» деген 
мəнге ие бұл қыздың орнын алмастыруға кел-
ген келіншектен Ақын «Ағамның денсаулығы 
мықты ма?» дегеніне жауап ала алмаған. 
Кейін Кəрима екеуі бөлмеде шампан ішкенде 
келіншектің неге үнсіз қалғанын сұрап, мəн-
жайды ұғады.  «Оның күйеуі жынданып кет-
кен...»

Жағдай былай болған. Келіншектің 
есімі Құралай екен. Күйеуі Бахтияр гитара-
мен əн айтқан. Ол бірде қалада шаруаларының 
оңалғанын  бір топ шопырмен жуады. Бір 
күн, бір түн жуады екен. Кешкілік Бахтияр 
қайтуға бел буады. Араларындағы жасы үлкен 
Мешітбай шал жолда жалғыз жолаушыны 
азғыратын Қара қыз төңіректейтін қорым барын 
ескертеді. Бахтияр көнбейді, əрине. Осыларды 
баяндап отырған Кəрима Ақынға «білесің бе, 
сен Бахтиярға ұқсайсың» деп те қояды. 

Сөйтіп, бір- екі күннен кейін ауылға 
оралған шопырлар түнделетіп жолға шығып 
кеткен жолдасының үйіне келмегенін біліп, 
іздеп, тауып алады. Оған шал айтқан Қара 
қыздың тап болғанын айқайынан-ақ аңғаруға 
болар еді. Жолда жалаңаш қыз кездесіп, мəңгі 
бірге болуға серттескен. Молда, бақсы емдей 
алмапты. Күн өтеді, ай өтеді. Бахтияр екі күннің 
бірінде бейітке қарай тартады. Ақыры оны өлі 
күйінде табады. Жымиған қалпында... Осылар-
ды айтқан Кəрима үнсіз қалды. Бойжеткеннің 
əңгімесін тыңдаған Ақын «Мен Бахтиярға 
қызықтым. Оның өлмегенін, тек «тірілерге» 
тəнін қалдырып, өз сүйіктісімен аспанда, 

дəлірек айтсам, Күн-жұлдыздың көгілдір 
жүрегінде ғұмыр кешетінін ұғындым. Оның 
тағдырына қызықтым. Бақытына қызыққан да 
шығармын» дейді.

Бұл «Махаббат» тарауында өрбитін 
оқиға. Бұдан кейін «Түс» деген тарау бар. Тек 
тараудың аты ғана тұр. Аяқталмай қалыпты. 
Нендей түс ол?! Білгім кеп қатты аласұрам.

Айтпақшы, «Қарғалары» мына өлеңмен 
басталады:

«Күпірлік сен жасасаң əдемі тек,
Түпсіз көзің сайтандар əлемі бек.
Мың сайтаның тозаққа тартар мені,
Бір сайтаның тозақтан тереңірек.
Нұрыңа көмілдім де, сайтанға ердім,
Біткендей жүрекке гүл, көзіме нұр.
Сен үшін отқа кірдім, сезіне жүр»
«Əділмен жолдас болған Қайрат 

Ағаберген Əділ жоғалып кеткен соң жолы түсіп, 
Ғазиза деген балшыға барған екен. Сонда бал-
шы: «Ел күдерін үзіпті. Бірақ, бұл бала – тірі. 
Кеуде тұсында алақаннан ұшып бара жатқан 
көгершіннің суреті бар екен. Дартанды деген 
жерде жүр. Қасында өзге ұлттың ұзын бойлы, 
қасы-көзі қиылған қызы бар. Сол əйел суға дем 
салып, жігітті дуалап алып кеткен»,- депті». 
Бұл «Алқа» қоғамдық- саяси журналының 2013 
жылғы №6 (56) санында келтірілген мəлімет.

«Əдебиет тек өткенді жазу емес, белгілі 
бір дəрежеде болашақты болжау құралы» дейді 
Əмірхан Балқыбек.

Əділ Ботпанов «Бахтияр мен Қара қыз 
үшін» шампан ішуі арқылы, аяқталмай қалған 
дүниесімен өз болашағын болжап қойған жоқ 
па екен?!       

 *«Үркер»*№1* 2017
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Əуедегі əзіл 
Ұшағымыз қауіпсіз биіктікке көтерілгені сол еді, 

қасымдағы сапарлас жігіт стюардессаға:
– Сіздерде арақ сатылады ма? – деп сұрады. 
– Əрине, сатылады. 
–Конъяк «Қазақстан» бар ма? Қанша тұрады?
– Бар, 20000 теңге...
–Ой, неге қымбат, жерде 1500  теңге ғой...
–Енді сіз жерде емес, көктесіз, баға да шарықтайды. 

Қазір мен ұшақтың есігін ашайын, жүгіріп барып жерден алып 
келе қойыңыз, адасып кетсеңіз ысқырамын, – деді.  

Мен сол жерде күлкіден құладым. «Əзілі əдемі, əзілі əлем, 
қарғам, ұшқанда қанатың талмасын» деп іштей батамды 
бердім қарындасқа. 

   Рашид ЖАҚСЫЛЫҚОВ  

Кемпір мен жігіт
Қақаған қыста автобуста отырған жас жігіттің қасына 

бір кемпір кеп тұрады да:
–Балам, үлкен кісіге орын берсең болмайды ма? – деп 

ренжиді. 
–Қызық екенсіз, автобуста бос орын көп қой, 

қалағаныңызға барып отыра бермейсіз бе?   – деп жігіт таң 
қалса керек.

Сонда кемпір:
–Менің жылы орынға отырғым келеді, – депті.

Əріптер ішіндегі нағыз еркек...
І əрпі – І əрпінің екі қабат кезі.
І əрпі – О əрпінің диетадағы кезі. 
W əрпі – V əрпінің сиам-егізі.    
N əрпі – Z əрпінің етпетінен түскен кезі.
B əрпі – І жəне З əрпінің сүйісіп тұрған кезі. 
Q əрпі – О əрпінің күйеуі. 

Сəкен СЫБАНБАЙ

Ал ендеше
Қазақ елінде, Астана қаласындағы Конгресс Холда 

қазақтар өткізіп жатқан орысша жиналыста отырмын. 

Данышпан ҚОЙШЫБАЙҰЛЫ  
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