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АР БИІГІНДЕГІ 
АҚЫН

Қара өлеңнің 
Қаратауы...

Қазақ әдебиеті тағы да ауыр 
қазаға душар болды. 84 жасқа 
қараған шағында белгілі ақын, 
балалар әдебиетінің көрнекті 
өкілі, жерлесіміз Оразақын Асқар 
өмірден озды. 

Оразақын Асқар 1935 жылы 16 
мамырда Шығыс Түркістан өлкесінің 
Іле аймағына қарасты Мүкей Қаратас 
деген жерде дүниеге келген. 1951 
жылы Үрімші қаласында ашылған 
Ұлттар институтының тіл және әдебиет 
факультетіне түсіп, оның екінші 
курсын аяқтағаннан кейін «Шыңжаң 
газеті» редакциясына қызметке тұрды. 

1955 жылы атамекені Қазақстанға 
көшіп келіп, 1961 жылы Қазақ 
Мемлекеттік университетінің фило
логия факультетін бітіріп шығады. 1955 
жылы жарық көрген «Қос жүрек» атты 
жас ақындардың ұжымдық жинағына 
өлеңдері енген.

Біраз жыл Қазақ КСР Ғылым ака
демиясының Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих, этнография және археология 
институтында кіші ғылыми қызметкер, 
одан кейін Қазақстан Жазушылар 
одағының көркем әдебиетті насихаттау 
бюросында нұсқаушы, республикалық 
Кітап палатасында бөлім меңгерушісі, 
«Жалын» баспасында аға редактор 
болған. 

Қазақтың қара өлеңін жинап, екі 
томын бастырды. Сонымен бірге, зей
неткер кезінде де әдебиет ісінен қол 
үзбей «Балауса» баспасында «Әде би 
мұра» бағдарламасына орай, «Әлем 
балалар әдебиетінің» қа зақ ті ліндегі 
елу томдығын шығару жұ мы сына 
атсалысып, әдебиеттің өркен деуіне 
үлкен үлес қосты әрі осы жа уап  кер
шілікті міндетін абыроймен ат қарды.

Осы еңбектері лайықты бағаланып, 
Халықаралық «Алаш» әдеби сый лы
ғының лауреаты, «Ерен еңбегі үшін», 
«Тәуелсіздіктің 10 жылы» ме     даль
дарының, Мұқағали атын дағы сыйлықтың 
иегері атанды. Көп   жылғы тынымсыз 
еңбегі үшін  Панфилов ауданының 
Құр мет ті азаматы атағы берілді. 
«Тұң   ғыш», «Мейірім», «Күнгей», 
«Ләй  ла», «Көкорай», «Балқарағай», 
«Сәулет», «Таудай бол!», «Бел жайлау», 
«Өркеш», «Керімсал», «Бар көрнеу», 
«Ор бұлақ», «Тәуелсіздік тарту  лары» ат
ты жинақтары жарық көрген.

Оразақын Асқар қазақтың қара өлең 
түрлерін ұзақ жылдар бойы ел ішінен 
жинап, жиырма мың жолдық «Қара 
өлең» атты екі кітабын жариялады.

1996 жылдан Қазақстан Жазушылар 
одағы басқармасының мүшесі. Ха
лық  аралық «Алаш» әдеби сый
лы ғының лауреаты. «Ерен еңбегі 
үшін», «Тәуелсіздіктің 10 жылы» 
медальдарының иегері. Мұқағали 
атын  дағы сыйлықтың иегері. Панфилов 
ауда нының Құрметті азаматы. 

Қазақ әдебиетінен өзіндік орнын 
алған қаламдасымыздың жарқын бей
несі оқырман қауым мен әріп тестерінің 
жүрегінде ұзақ сақ талады.

«Жаркент айнасы» газетінің ұжымы 
Оразақын Асқар ағамыздың отбасы 
мен етжақын туыстарына, қара 
өлеңнің қадірін білген қалың қазақ 
халқына қайғыра көңіл айтады.

Жаныңыз жәннатта болсын, аға!

Сөз киесі ұлтымыз үшін 
шексіз ұлылық пен 
құн жетпес құндылық. 
Көнеден жеткен бір 

тәмсілдің өзі «Әуелі сөз, содан 
кейін барлығы» деп келмей ме?! 
Тегі қазақ баласының екі ауыз 
сөздің басын құрауға хал-қадірі 
келмейтіні жоқ. Өйткені, сөз – 
қазақтың тегіне, өлең – қазақтың 
қанына, ал ақын – бағына біткен 
асылдар.

Ұлтымыз осынау алмағайып тір
шілікте өзіндік өмір сүру қағидасын, 
елдік һәм ерлік болмысын, адамдық 
айнасын өлеңмен өрнектеп, бүгінге 
мұра еткендей.

«Ат жақсысы – тарланбоз, азамат 
жақсысы – дарабоз» десек, бүгінгі 
ғұмыр керуеніндегі түрлітүрлі са
лалардағы саусақпен санарлық 
саңлақтарды жіпке тізгендей тізім
дей аламыз. Өйткені, олар көп іші
нен көзге бірден түсетін, ісі мен 
сөзі үйлесіп көңілден бірден ой
мақтай орын алатын жандар. Біздің 
бүгінгі кейіпкер – қазақтың сөз 
өнеріндегі, өлең өрісіндегі үзік
үзік таланттардың бірегейі, әдебиет 
әлеміне ғұмырын арнаған аяулы 
ақынымыз – Оразақын Асқар. 

ӘКЕ ӨСИЕТІ
Оразақын Асқар 1935 жылы 16 

мамырда  Шыңжаң өлкесінің Іле 
аймағы, МүкейҚаратас деген жерде 
дүние есігін ашқан. Жұрт қатарлы 
бастауыш білімді Сарыбұлақ мектебінен 
алып, Сүйдін қаласындағы Орталық 
қазаққырғыз мектебінде толық орта 
білімге ие болды. Мектепте шығатын 
қабырға газетінің барлық суреттерін 
салатын. Көркемдеуші редактор 
болып жүрген бала аратұра газетке 
берер материалдар аздық етсе, азды
көпті тақырыптарға қалам тербейтін 
болды, кей суреттердің астына бір 
шумақ етіп өлең шығара бастады. Оны 
көрген ұстаздар болашағынан бірдеңе 
шығады екен деп сөз етісті.

1950 жылы Құлжа қаласындағы 
Ахметжан Қасыми атындағы «Білім 
жұрты» гимназиясында оқиды. Осында 
оқып жүргенде облыстық «Жаңа жол» 
газетіне алғашқы өлеңдері жариялана 
бастайды. Гимназияны бітіргеннен 
кейін, Үрімжі қаласындағы «Ұлттар 
институты» тіләдебиет факультетінің 
екінші курсында оқып жүргенде 
«Шыңжаң газетіне» қызметке 
шақырылады. Осы газетте, «Алға», 
«Шұғыла» журналдарында Оразақын 

ағаның өлеңдері, мақалалары шы
ғып тұрды. Шыңжаңдағы қазақ 
ақындарының екі томдық өлеңдер 
жинағының екінші томына  О. 
Асқардың да бір топ өлеңдері енді. 
Шыңжаңда жарияланған алғашқы 
әдеби бәйгеде «Ақ көгершін» атты 
өлеңі жүлделі орынға ие болады.

Ол уақытта елжерге жетудің, 
атамекенге өтудің қиын екені анық еді. 
Бұл жағдай әлі күнге дейін алмакезек 
қайталанып та тұратыны жасырын 
емес. Ақынның бұл оқиға жайындағы 
көңіл толқытарлық естелігі барды...

Сағым жылдар елесіндегі сағын
дырар сәт еді бұл. Жасы жетіге жетіп, 
ашамайлы тайдан құтылып, ер тоқы м
ды жеке ат жалын тартып мініп, мек
тепке баратын болғанында, әкесі Ас қар 
арнайы әзірлеп ерекше бір сәт ті са
парға оңаша ертіп шығады. Жел дір тіп, 
шоқытып, аракідік жары сып отырып 
ұзағырақ жүріп, бір өзеннің бойындағы 
қыраттау жерге жетіп ат тіз гінін 
тартады. Аздан соң сөз бастаған әке  сі:

– Көңіл қойып жақсылап тыңда! 
Сонау көрінген ұласпалы таудан 
бөлінген, қарауытқан жеке тауды 
көрдің бе? Ол Долаңқара деп аталады. 
Төріндегі тау Арқас тауы. Сол таудың 
сайсаласынан құралып Өсек өзені 

ағып түседі. Өсектің бойында 
Жаркент деген қала бар. Арғы жағы 
Көктал, Қойбын, Қоңырөлең, Басши, 
Алтынемел. Бергі жағы Ақкент, 
Алтыүй, Қорғас. Жоғарғы жағы 
Шежін, Сарыбел, Қызылеспе, Қайшы, 
Күйтің, Баркөрнеу, Белжайлау, 
Орбұлақ деп шұбыртып айта береді. 
Бала Ораздың тыңдап тұр ма, жоқ па 
онымен ісі де жоқ. Көптен кейін барып 
«Осының бәрі бір сөзбен айтқанда 
біздің атамекеніміз. Біз сол жақтан 
келгенбіз. Сен осы жақта туғансың», 
– деп бір тоқтады. «Адамдарда Отан 
деген болады. Ол өзінің ғана туған 
жері емес, әкесінің, атабабасының 
жеті ата  жетпіс пұштысының 
туған, өскен, ел болып  өмір сүрген 
ежелгі мекені. Менің отаным да, 
сенің отаның да бағанадан бері мен 
көрсетіп әңгімелеген жерлер. Сені 
бүгін осы шекараға арнайы оңаша 
ертіп келіп, осы әңгімелерді айтып 
отырған себебім: Сен енді оқисың 
үлкен жігіт бола бастайсың. Жаңағы 
мен алыстан болса да көрсеткен, 
айтқан жерлерді есіңнен шығарма! 
Бір қолайлы уақыт болса атамекеніңе 
қайтуды ойла», – деп өсиет етеді. 
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Рухани жаңғыру: болашаққа 
бағдар» мақаласындағы «Туған 
жер» бағдарламасына сәйкес 
ғасырлар бойы ел мен жердің 
азаттығы үшін жанкешті ерліктер 
жасаған батыр бабаларымыздың 
Отансүйгіштік қасиетін кейінгі 
жас ұрпаққа үлгі тұту мақсатында 
Жаркент әскери горнизонының 
бастығы п.п – к: Асанбай Арман 
Жансейітұлының нұсқауымен 
Жаркенттегі Ш.Уәлиханов атын-
дағы орта мектепте ұйым-
дастырылған «Армия мен халық 
бір» тақырыбындағы ерлік са бағы 
өз дәрежесінде өткізі лді.

Ерлік сабағына аудандық Ауған 
соғысының ардагерлернің төрағасы 
– Т.М.Теткусизов, Ауғандық ардагер 
– М.Н.Дәуренбеков және Панфилов 
аудандық Қорғаныс істері бөлімінің 
бастығы п.пк: М.Тайболатов, Жар
кент горнизонының әскери полиция 
бөлімшесінің бастығы п.пк: Б.А.Ах метов, 
Сарыөзек гарнизоны әскери полиция 
бөлімшесінің патруль бас тықтары 
старшина Т.А.Игиликов пен аға сержант 
Т.Ж.Мусаев, сондайақ аудандық Жастар 
ісі ресурстық орталығының маманы 
А.Бахытұлы, т.б. қонақтар қатысты. 

Сөз кезегін алған ісшара қонақтары 
– осындай әскери бө лім мен оқушылар 
арасындағы кездесулердің тарихымызды 
зер делеп, жастарға патриоттық тәр бие 
берудегі мәнінің зор екендігіне тоқталды, 
мәселен, аудан бойынша 104 азаматтың 
ауған соғысына қатысып, 8і шейіт 
болғандығы және 32 адам мүгедек болып 

Ұлтжанды ұрпақ – 
келешек кепілі

оралса, 70тен астамы қазір ата болып 
ұрпақ өрбітіп отырғандығы айтылды. 
Биыл Кеңес әскерлерінің Ауған жерін 
тастап шыққанына 30 жыл толатындығын 
да айтып өтті. Және де жастарға жақсы 
оқып білімді, білікті азамат болумен 
қатар Отанға адал болуға үндеді. 
Себебі, Отанды, елді, жерді қорғау әр 
жас өскіннің келешектегі азаматтық 
парызы екендігі баяндамашылар сөзінің 
не гізгі арқауы болды. Шәкірттер та
рапынан сұрақтар қойылып, ке лешекте 
ұлдармен қоса біршама қыздардың да 
«...Әскери, заң және полиция саласы 
маманы болсақ» деген армантілектері 
бар екендігін білдірді. Сөз арасында 
«Алғашқы әскери дайындық» пәнінің 
мұғалімі, ұйымдастырушы Н.Нұрпейісов 
пен мектептің өнерлі оқушылары па
триот тық әндермен бірге күй атасы 
Құрманғазының «Адай» күйін көп шілікке 
тарту етті.

Өскелең ұрпақтың санасына 
тың ойлар беретін, елі мен жерін 
қастерлеп, атамекеннің әр тасын 
көзінің қарашығындай сақтайтын 
ұлтжанды азаматтар тәрбиелеуде 
әскери – патриоттық ерлік сабақ
тарының маңыздылығы өте зор екендігі 
ісшара барысында бір ден байқалды. 
Сөз соңын қоры тындылаған мектеп 
директоры Айгүл Жұмағұлқызы ұрпақ 
тәрбиесіндегі адамгершілік, білімділік 
пен ұлттық құндылықтарымыздың, тари
хымыз дың әрдайым асқақ болуы керек 
екендігін айта келе, танымдық шараға 
арнайы келіп қатысушы қонақтарға үлкен 
алғысын білдірді.

 Қ.ИБРАЙЫМЖАНОВ

Қоғамдық сананың бір формасы өнер екендігі белгілі. Адамдар табиғатты 
тануға ұмтылыстарында алуан түрлі туындылар жасап, көптеген ізденіс 
барысында ойын, түсінігін жазып қалдыратын алғашқы табиғаттың сыйы 
– қара тасты тапты. Ағашқа, топыраққа тағы басқа заттарға түскен із 
қалмайды. Тасқа түсірілген кез келген сызық, ойық, жазылым кетпейді. Міне 
сондықтанда алғашқы қалам да тас, қағазы да тас болғаны шындық. 

Батыс Еуропа елдеріндегі (Испания, Франция ) мамонттың сүйегіне түсірілген ұсақ 
тастардан жасалған бейнелер, үңгір қабырғасындағы күйеге сурет сызып қалдыру 
өнері де болған. 

Қазақстан аумағында да 
көптеген адамдарды таңтама
ша қалдыратын тас бетіне 
қашап қалдырылған Там ғалы 
шатқалындағы, Көксу өзені
нің бойындағы Ешкіөлмес тау
ларындағы, т.б. жерлердегі 
қола дәуірінің ескерткіштері 
ескі замандардан сыр білдіреді. 
Алматы облысы Жаркент өңі
ріндегі Алмалы ауылының 
солтүстік батысында Бестөбе 
деп аталатын батыстан шығысқа 
қарай биіктей беретін қазақтың 
түйелі көшіндей іркестіркес  
жатқан қыраттардың ішіндегі 
биіктеуі бесеу. Сондықтан ел
жұрт Бестөбе атап кеткен. 
Бестөбенің бауыры еңістей созыла жусанды бозбен астарласып барып құмдауыт 
жазық пен Іле өзеніне барып бірақ тіреледі. Алматы – Қорғас – Құлжа тас жолы 
шұратты жазықты қақ бөліп қайыстай созылып жатыр.

Кеңсайдың екі беті көк шалғынға көміліп тұр. Елдің малы жайлауға түгел шығып 
кеткендіктен мал тұяғы тимеген сай табанын көмкерген гүлдесін өсімдіктер сабағынан 
үзілердей әдемі ырғалып тұр. Жаңбырлы жаздың әсерінен топырақ беті шөптен 
көрінбейді. Түрлі бұталы өсімдіктер қаулап өскен Кеңсай беткейі тобылғы, ұшқат, 
итмұрын, сарыағаш гүлінен шыққан жұпар иіске көміліп тұр. Дем тартсаң тынысын 
кеңейіп көкірегін сергіп сала береді. Рахат бір күйге бөленесің.

Бірінші мен екінші Бестөбенің беткейлеріндегі қарақожыр тастарға салынған 
суреттер қола дәуірі кезеңінің өнеріне жатады. Қарақойлы сайының батысындағы 
Сарықора аталатын қыстаудың шығысындағы беткейдегі тастарға салынған суреттер 
саны біршама.

Ежелгі адамдарда осы маңда аң аулап, құс ұстап, сайсаладан сылдырлап ағып 
шығып жатқан мөлдір бастаулардан қанып ішіп, тіршілік еткендігі көз алдыңа 
елестейді. Адамдар күнделікті күн көріс қамымен жүрсе де, өздерінің ісқимылын 
тас бетіне түсіріп осы әрекеттерінен кейінгілерге хабар тастауға талпыныс жасағаны 
көрінеді. Мұндағы тастағы суреттердің ерекшелігі сол, әртүрлі жануарлар көлемі 
бір метрден аспайтұғын қара тастарға түсірілгендігі. Мұнда зәулім жартастар, 
көлемді қойтастар мүлдем жоқ. Құдды Ежелгі Египеттегі саз текшелерге жазылған 
таңбалар сияқты. Соған қарағанда адамдар өздері мекендеген қоныстардың я 
болмаса, яки ықтасынды сай ішіндегі салынған қыстау маңындағы тастарға таңбалар 
салған. Бұларға «Аң» мәнерінде таңбаланған бейнелердің көбінесе тауешкілер мен 
арқарлардың сұлбалары түсірілген. Бірінде, адамның алғашқы досы саналатын 
ит пен аң аулау сәті бейнеленсе, енді бір тастағы ойып салынған суретте барыс 
секілді жыртқыштың арқарларды аулау сәті салынған. Aлмалы аймағындағы тау 
шоқыларының бауырындағы Ашақора, Қызылауыз секілді белстердің беткейіндегі 
қыраттарда мұндай тастарға салынған әр түрлі көп бейнелі ежелгі заман естеліктері 
мол. Дүбірлі қазақ даласына шығыстан жылжи келіп мекендеген, әрісін айтпағанда 
берісі сақтар мен ғұндардың ұрпақтары деп жүрген б.з. VI ғасырында тебінгісі терден 
шіріген жауынгер көк түріктердің арасын жалғап тұрған алтын баулы үйсіңдердің 
тарихының зерттелуі көмескі тартып тұрғандығы көңілге кірбің түсіреді. Қалай 
болғанда да сақ, үйсін дәуіріне жататын петроглифтердің көптеп ұшырасуы біздің 
бабаларымыздың осы Жаркент аймағында кең таралып қоныс тепкендігін көрсетудің 
айқын айғағы.

Альфира СОЛТАНАЕВА

Ежелгі адамдардың 
естеліктері

Мамандық таңдау – адам ғұмырындағы 
ең маңызды шешімдердің бірі. Үлкен өмірге 
енді ғана аяқ басқан жас ұланның алдында 
мыңдаған мамандықтан өзіне біреуін таңдау 
міндеті тұрады.

Қазақтың көрнекті жазушысы Жүсіпбек 
Аймауытұлының «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ 
мұның кезкелгеніне икемділік қажет, бұл жай 
күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен 
өмірді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» дегенін 
атап айтуымызға болады.

Әлемде мыңдаған кәсіп түрлері бар: қажетті, 
маңызды, қызықты. Мамандық таңдау – әрбір адамның 
өміріндегі жауапты сәт. Бұл сәт, әсіресе мектеп 
бітіретін жас буын үшін ерекше, себебі мамандық 
таңдай отырып, олар өз болашағына жол салады. Әр 
мамандық өзінің қызығымен ерекшеленеді, алайда 
оны дұрыс таңдай білу маңызды.

Мамандық таңдау дегеніміз – өмірінің бір кірпішін 
қажетті жерге дұрыс қалау. Бүгінгі жастардың дені 
мұнайшы, заңгер, қаржыгер, қала берді кеденші 
болуды армандайды. Себебі «заңгер болсам, ақшаны 
күреп табамын», «экономист болсам, ен байлықты 
белшеден кешіп жүремін» деп ойлайды. Тіпті қыруар 
қаржы төлеп, баласын осы мамандықта оқытатындар 
да жетіп жатыр. Иә, ниеті жоқ жеткіншекті әлгі «көк 
сиырдың» күшімен жетелейді. Рас, ол мамандық 
иелерінің табысы өзгелерге қарағанда қомақты 
болар, бірақ бәрінің жұмыс тауып, айы оңынан туары 
екіталай. Аяғында бірі базар жағалап, баласын 
асыраса, бірі тіпті құрылысшы, күзетші болып күнін 
күйттейді.

Сарапшылардың пікіріне сүйенсек, бүгінгі күні 

маркетолог, дизайнер, химик, ақпараттық технолог, 
өнеркәсіп саласы мамандары жетіспейді. Ғарыш саласы 
мамандарына, төрткүл әлем техникаға телмірген 
заманда техникалық мамандық иелеріне зәру. 
Ауылшаруашылығына қажетті мал дәрігерлерлері, 
агрономдар, өсімдікті қорғау мамандары, инженер
механиктер, инженерэлектриктер, зоотехниктер 
жетіспейді екен. Мамандықтың жақсыжаманы 
болмайды. 

Мен журналист болуды армандаймын. 
Мамандықтың бәрі жақсы. Алайда, әрбір адамның 
өзінің ерекше қадір тұтып қастерейтін, жаны 
қалайтын бір мамандығы болады. Ол сенің мінез
құлқыңа, табиғатыңа жақын келуі керек. Мен де 
өзім ұнататын мамандығым жайлы көп толғанып, 
көп ойландым. Ақырында журналист болсам деп 
шештім.

Журналист – еңбегі ауыр, әрі ардақты. 
Журналисттің жанкештілігі түн ұйқысын төрт бөлген 
анамен тең десе де болады. Ол – ойдың адамы, 
көп ізденетін жан, сырт көзге оның ісі мен қызметі 
опоңай көрінеді. Меніңше, журналистің бойында 
адамгершілік, парасаттылық қасиеттер тұнып тұрса, 
тіпті тамаша.

Айталық, елгезектік, қарапайымдылық, 
кішіпейілділік, ақылдылық сияқты. Журналист үнемі 
бәрін сезіп, біліп, ізденіп, құлағын түріп жүруі тиіс. 
Елі үшін қызмет етуімен бірге, ар алдында да адал 

болуы шарт. Өз басым бұл мамандықты осылай 
қабылдаймын. Бір жазған мақаласының, көтерген 
мәселесінің өзі неге тұрады? Ал, кезкелген 
тақырыпты толық аша білу, әділ бағалау үлкен 
шеберлікті қажет етеді. 

Журналист – үгітші, насихаттаушы, 
ұйымдастырушы, әрі заманға ықпал етуші, тәлімі мол 
мамандық. Сондықтан да мен «өмір» атты теңізде 
шындықтың ақ желкенін ту етіп ұстап, ашық теңізде 
жол көрсететін кеме капитаны секілді халқыма, еліме, 
келер ұрпаққа әділдік, шындық жолын көрсетер, 
қаламы қарымды журналист болуды армандаймын! 
«Арман алысқа жетелейді» дейді ғой. Жетелесін. 
Жетекке еруге қапысыз дайындық үстіндемін.

МЕН ТАҢДАЙТЫН МАМАНДЫҚ

«Естімеген елде көп», - демекші, жақында 
жаңалықтардан әлдекімді ауыр сырқатынан шет 
елде емдету үшін қайырымдылық қорын құрып, 
елден қаржы жинап жүргені жайлы ақпарат 
тарады. Бір қызығы емделетін адамның өзі сау 
саламат жан, өзіне біреулердің атап қаржы жинап 
жүргенінен мүлде бейхабар екен. Сол сияқты 
соғыс түгілі әскер қатарын көрмеген біреудің 
қалтасында «Ауған соғысының ардагері» деген 
куәліктің жүргенін көзіміз шалып қалғаны бар. 
Осындай алаяқтық кейде қасиетті істердің қадірін 
кетіретінін бағамдаймыз.

Біздің айтайын дегеніміз, 1986 жылғы Алматыдағы 
жастардың Желтоқсан көтерілісіне қатысқанын 

желпіндіріп желеу етіп, ел 
ішінде жалған бедел жинап, 
тіпті билік тарапынан сый
сияпат алып жүрген әл
декімдердің азаматтық бол
мысын сараласаң еріксіз 
кө  ңіліңе күдік ұялайды. Он
дайлардың қазіргі міне зін дегі 
қулықсұмдыққа жа қын дығы, 
сумақайлығы, су айт  тығы мен 
жағымпаздығы соның кө те
ріліске қатысқан көп тің ішінде 
бола қойғанына се німіңді 
сөндіреді. Осындай әр жерде 
айтылып қалатын әрісәрі 
ойлар Желтоқсан оқиғасына 
(көтерлісіне) қа тыстым деп 
жүргендердің аныққанығын 

тиісті мекемелер қызметімен куәлар арқылы анықтап, 
қасиетті істің қастеріндегі жалған мен шындықтың 
аражігін ажырататын уақыттың жеткенін айғақтайды.

Керісінше қолында айғақ дәлелі бар, ісәрекеті 
азаматтығын айқындайтын азаматтарды бүгінгі жастарға 
үлгі ету отаншылдық тәлімтәрбиеге пайдасын тигізетінін 
де мойындаймыз. Жаркент өңіріндегі Алмалы ауылында 
тұратын Тұрған Батырқұлов атты азаматтың қолындағы 
мына бір фотосурет оның сол күндерде алаңда болғанына 
айғақ. Суретте алаңда көтеріліске шыққан қалың 
жастардың алдыңғы қатарында қолтықтасып шеп құрған 
бір топ жастың сол жақтағы бетбейнесі айқын көрініп 
тұрғаны біз әңгімелеп отырған Тұрған Батырқұлов екені 
даусыз.

Тұрған 1982 жылы Алматыдағы ауыл шаруашылық 
институтының дайындық курсына қабылданып, келесі 
жылы осы оқу орынының ғалымагрономдар дайындайтын 
факультетінің студенті атанды. Болмысынан белсенді 
жасты факультет деканаты бірден № 8 жатақхананың 
коменданты етіп тағайындады. Бұл жатақханада сол 
кезде 500ден астам студент тұрды, олардан басқа 
алысжақын 12 шет елден келген студенттер де осы 
жатақханадан орын алған болатын.

– Сол күні Қазақстан Коммунистік Орталық ко
митетінің пленумында халқымыздың ұлтжанды қам
қоршысы Дінмұхамед Қонаевты бірінші хатшылықтан 
босатып, орынына ел есімін естімеген Геннадий Колбин 
деген біреуді сайлапты деген сөз лезде Алматыға 
тарап үлгірді, – дейді Тұрған бізбен әңгімесінде. – Бұл 
хабар сол кездегі көзі ашық, көкірегі ояу, арнамысы 
бойындағы барлық алматылық жастардың ашуызасына 
шоқ салды. «Өз елімізді, жерімізді өзіміз басқара 
алмаймыз ба?», – деген ой жастардың жігерін қайрады. 
Алматыдағы әр оқу орынының алға бастар жастары өз 
орталарында құрбыларына қозғаушы болып, шұғыл 
үгіт жүргізді. Біздің жатақханадағы бір топ белсенді 
студенттер ақылдаса отырып, 16 желтоқсан күні 
іргеміздегі республика алаңына шықпақшы болдық. Сол 
арада басқа да оқу орындарынан біраз жігіттер ақылдаса 
маған келді. Бірақ атыжөндерін айтпаған олар да алаңға 
шығуға келісім жасап кетті. Ертесінде таңғы сағат 9дан 

Айгерім 
ТОЛЫМБЕК, 
Елтінді батыр 

атындағы орта мектептің 
11-сынып оқушысы.

Алмалы ауылы.
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«Естімеген елде көп», - демекші, жақында 
жаңалықтардан әлдекімді ауыр сырқатынан шет 
елде емдету үшін қайырымдылық қорын құрып, 
елден қаржы жинап жүргені жайлы ақпарат 
тарады. Бір қызығы емделетін адамның өзі сау 
саламат жан, өзіне біреулердің атап қаржы жинап 
жүргенінен мүлде бейхабар екен. Сол сияқты 
соғыс түгілі әскер қатарын көрмеген біреудің 
қалтасында «Ауған соғысының ардагері» деген 
куәліктің жүргенін көзіміз шалып қалғаны бар. 
Осындай алаяқтық кейде қасиетті істердің қадірін 
кетіретінін бағамдаймыз.

Біздің айтайын дегеніміз, 1986 жылғы Алматыдағы 
жастардың Желтоқсан көтерілісіне қатысқанын 

желпіндіріп желеу етіп, ел 
ішінде жалған бедел жинап, 
тіпті билік тарапынан сый
сияпат алып жүрген әл
декімдердің азаматтық бол
мысын сараласаң еріксіз 
кө  ңіліңе күдік ұялайды. Он
дайлардың қазіргі міне зін дегі 
қулықсұмдыққа жа қын дығы, 
сумақайлығы, су айт  тығы мен 
жағымпаздығы соның кө те
ріліске қатысқан көп тің ішінде 
бола қойғанына се німіңді 
сөндіреді. Осындай әр жерде 
айтылып қалатын әрісәрі 
ойлар Желтоқсан оқиғасына 
(көтерлісіне) қа тыстым деп 
жүргендердің аныққанығын 

тиісті мекемелер қызметімен куәлар арқылы анықтап, 
қасиетті істің қастеріндегі жалған мен шындықтың 
аражігін ажырататын уақыттың жеткенін айғақтайды.

Керісінше қолында айғақ дәлелі бар, ісәрекеті 
азаматтығын айқындайтын азаматтарды бүгінгі жастарға 
үлгі ету отаншылдық тәлімтәрбиеге пайдасын тигізетінін 
де мойындаймыз. Жаркент өңіріндегі Алмалы ауылында 
тұратын Тұрған Батырқұлов атты азаматтың қолындағы 
мына бір фотосурет оның сол күндерде алаңда болғанына 
айғақ. Суретте алаңда көтеріліске шыққан қалың 
жастардың алдыңғы қатарында қолтықтасып шеп құрған 
бір топ жастың сол жақтағы бетбейнесі айқын көрініп 
тұрғаны біз әңгімелеп отырған Тұрған Батырқұлов екені 
даусыз.

Тұрған 1982 жылы Алматыдағы ауыл шаруашылық 
институтының дайындық курсына қабылданып, келесі 
жылы осы оқу орынының ғалымагрономдар дайындайтын 
факультетінің студенті атанды. Болмысынан белсенді 
жасты факультет деканаты бірден № 8 жатақхананың 
коменданты етіп тағайындады. Бұл жатақханада сол 
кезде 500ден астам студент тұрды, олардан басқа 
алысжақын 12 шет елден келген студенттер де осы 
жатақханадан орын алған болатын.

– Сол күні Қазақстан Коммунистік Орталық ко
митетінің пленумында халқымыздың ұлтжанды қам
қоршысы Дінмұхамед Қонаевты бірінші хатшылықтан 
босатып, орынына ел есімін естімеген Геннадий Колбин 
деген біреуді сайлапты деген сөз лезде Алматыға 
тарап үлгірді, – дейді Тұрған бізбен әңгімесінде. – Бұл 
хабар сол кездегі көзі ашық, көкірегі ояу, арнамысы 
бойындағы барлық алматылық жастардың ашуызасына 
шоқ салды. «Өз елімізді, жерімізді өзіміз басқара 
алмаймыз ба?», – деген ой жастардың жігерін қайрады. 
Алматыдағы әр оқу орынының алға бастар жастары өз 
орталарында құрбыларына қозғаушы болып, шұғыл 
үгіт жүргізді. Біздің жатақханадағы бір топ белсенді 
студенттер ақылдаса отырып, 16 желтоқсан күні 
іргеміздегі республика алаңына шықпақшы болдық. Сол 
арада басқа да оқу орындарынан біраз жігіттер ақылдаса 
маған келді. Бірақ атыжөндерін айтпаған олар да алаңға 
шығуға келісім жасап кетті. Ертесінде таңғы сағат 9дан 

ЖЕЛТОҚСАН ЖАҢҒЫРЫҒЫ АРЗАН 
БЕДЕЛ ЖИНАУДЫҢ АРҚАУЫ ЕМЕС
аса курстастарымыз ақтаулық Самат Башимов, ақтөбелік 
Жалғас Мұқанов тағы басқа бір топ жігіттер алаға 
келгенде мұнда басқа да қызжігіттер легі жиналып 
қалыпты. Түс ауа алаңға жастар толып кетті де, Шәмші 
Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әнін, тағы басқа да 
бойға жігер беретін әндерді шырқай бердік. Сөйтіп біз 
билік шешіміне қарсылығымызды әнмен, аракідік сөзбен 
білдіріп тұрдық. Сонымен бірге орталықтың жауапты 
лауазымды тұлғаларынан бұл тағайындау туралы нақты 
түсінік беруін талап еттік.

Алаңға жиналған жастардың алдына келіп «Бұл 
мәселені орталық шешіп қойған, бұған сендер 
араласпаңдар, тараңдар» деп уәж айтты. Арамызға 
жансыздар жіберіп, іштен іріткі салудың амалдары да 
жасалып жатты. Бірақ жастар алаңнан тарамақ түгілі 
қатарлары сағат сайын қалыңдай түсті. Түстен кейінгі 
сағат 45тер шамасында алаңға жоғары қысыммен су 
шашатын өрт сөндіргіш машиналар әкелініп, жастар 
легін сумен атқылады. Бұл жастардың ашуызасын одан 
әрі қоздырып, көтерілісшілер жол жақтауындағы мәрмәр 
тастарды сындырып, қарсыластарына тас лақтырды, 
қақтығыс содан басталды. Оқиға шиеленісіп кетті. 
Қолдарына резіңке таяқ, бастарына темір каска киген 
солдаттар қаптап келіп, қолдарына түскендерді қыз 
демей, ұл демей тепкілеп, қыздардың бұрымдарынан 
сүйреп бара жатқандарын өз көзімізбен көрдік. Кеш бата 
жастар тарады, бірақ ертесінде қайта жиналуға берік 

бекінісіп қайтты.
18 желтоқсанда жастар алаңға бұрынғыдан да 

көп жиналды. Бірақ мұздай қаруланған қалың жасақ 
көпшілігін алаңға жібермей, ұстағанын ұрыпсоғып 
әкетіп жатты. Үшінші күні Алматыда жастарды жаппай 
қудалау басталды.

– Тұрған сені қудалаушылар ұстамады ма? Суретте 
анық көрініп тұрсың ғой, мына суретті қайдан алдың..., 
– деген сияқты көкейдегі күмәнді сауалымызды қойдық.

– Жоқ, ұстамады. Өйткені біздің жатақхана алаңға 
жақын орналасқан, мекеніміз қатаң бақылауға алынса 
да біз де дұшпаннан айламызды асырып, көзге түспеудің 
барлық амалын ақылдаса отырып қарастырдық. О 
бастанақ бірімізді біріміз жау қолында қалдырмауға 
уәделескенбіз. Сондықтан біздің жатақханадан қолға 
түскендер аз болды. Тіпті үшінші күні жатақхана 
есігі тарс бекітіліп, қатаң күзет қойылса да, сыртпен 
байланысты жатақхана артындағы жасырын есік 
арқылы жалғастырып отырдық.

Ал сурет туралы айтсам, «Егемен Қазақстан» газетінің 
2005 жылғы 14 желтоқсан күнгі санында жарияланған 
суретке көзім түсіп, алдыңғы қатардағы өзімді таныдым. 
Кейін Алматыға барғанда газет редакциясына кіріп, 
көшірмесін алдым. Бұл суретті кім түсіргені белгісіз.

                   
Мырзағали НҰРСЕЙІТ,

 Жаркент қаласы. 

Тоқсаныншы жылдардың аяқ шенінде 
ауданымызға Қазақстан тарихшылар Қауым-
дастығының төрағасы, тарих ғылымының докторы, 
профессор Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы 
өзінің шәкірттерімен келіп, кездесу жасады. 

Ғалым сөзінде, «Қазақтың тарихы ақсүйек 
хандар мен оның айналасындағылардың, ел билеуші 
атқамінерлердің айтуымен ғана жасалған. Қарапайым 
халықтың пікірімен санасқан ешкім жоқ. Сондықтан 
біздің тарихымыз шынайы, әділ жазылған деп айта 
алмаймыз» деді. Осы сөзі біздің көкеймізден шықты. 
Кездесуде мен де көптен өзегімді өртеп, ішімді күйдіріп 
жүрген ойларымды ортаға салдым.

 Жаркент қаласының желкесінде, төбесі көк тіреп, 
ақша бұлттар иегінің астында қалықтаған заңғар 
тауымызды ықылым заманнан Арқас Алатауы деп 
атайды. Ал, дүние жүзінің физикалық картасында 
Жоңғар Алатауы деп жазылған.

Ғұлама Қазыбек бек Тауасарұлының «Түп тұқианнан 
өзіме шейін» атты кітабының көп жерінде қайталап 
Арқас Алатауы деп көрсетеді. Мысалы: «Қалмақтар 
Іленің төменгі ағысына бармады да, Лабас пен Арқастың, 
Шуас пен Таластың баурайындағы елді шапты...» (220 
бет) дейді. Аталмыш кітәптан мұндай мысалды көптеп 
келтіруге болады. Қазақ жерінде Шымбас, Талас, Шуас, 
Лабас (Ілебасы), Арқас деп аталатын Бес Алатауының бірі 
осы Арқас Алатауы. Кітапты оқыған адам ғұламаның осы 
тауды айтып отырғанын жазбай таниды. Ал, Лабасы деген 
ұғым, Ілебасы дегеннен шыққан дейтін нұсқасы тағы бар. 

Арқас тауы батыр бабамыздың атымен аталған 
екен. Қазыбек бек Тауасарұлы Арқас бабамызға дейінгі 
шежірені былай таратады: Суанның Бай, Дай деген екі 
баласы болады. Бай шынымен атына сай өте бай болған 
да, Байсуан аталған. Бағай батыр осы Байсуанның 
тұқымынан болады. ОданШоқай бөрі, оданТомық, 
оданСарық, оданӨрдін, оданОмахан, оданОрынхан, 
оданҚармақ, оданШор, оданҚолуқ, оданБармақ, 
оданМомбай, оданОғанбек, оданҚұра, оданТаңғұт, 
оданҒауыт, оданЕртөбе, оданБерікбай, оданҚұрым, 
оданШоғыл, оданМақатай, оданНау, оданТүбіт, одан
Майлы, оданАқтай, оданАрқалды, оданНақ, одан
Текес, оданАрқас.

Арқастың Қанбағыс, Досбағыс, Тоқарыстан, Бек
арыстан деген төрт ұлы болған. Бекарыстаннан 
– Бәйтүгей, одан Елтінді, Жылгелді деген екі бала 
туады...(«Түп- тұқияннан өзіме шейін» 357-358 
беттер).

Міне, Арқас бабамыз Бәйтүгейдің атасы болса, 
Тоқарыстанның әкесі екен. Жаркент өңірін мекендеген 
суандардың түп тұқияны.

Бұл тау қазақ жеріне жоңғарлар шапқыншылық 
жасамай тұрып Арқастың атымен аталған.

Ал, енді жоңғар аталуына келсек – осы таудың 
шығыс жағында жау басып алған жеріне Жоңғар 
мемлекеті орнап, кейін жойылып кеткені тарихқа мәлім. 
Шоқан Қашқар сапарына осы Жібек жолы бойымен 
жүріп, Ақкент елдімекеніне түстеніп өткенін өзі жазып 
кеткен. Саяхатшы жергілікті елмен, оның ішінде бәлен 

дегендермен әңгімелестім деп ешнәрсе жазбаған. 
Біздің шамалауымызша – Шоқан бұл сапарда басқаның 
атымен жасырын жүргендіктен, дәл қытаймен іргелес 
отырған елде, жергілікті тұрғындармен пікірлесуге 
мүмкіндігі болмаған сияқты. Тарихқа белгілі жоңғар 
мемлекеті өмір сүрген тауды, өзінің қолжазбасында 
Жоңғар Алатауы деп көрсетіп жіберген. Орыс достары 
сол жазбасы бойынша Шоқан жүрген жерлердің 
картасына ғалым өзі көрсеткендей Жоңғар Алатауы 
деп түсірген. 

Міне, жоғарыдағы Мәмбет Құлжабайұлының сөзіне 
бір дәлел.

Өйтпегенде, сол жоңғарлардан көрмеген азапты 
көріп, қанша арысын құрбан етіп, қаны өзен боп ағып, 
көл болып тұнған ел, өлсе де тауының атын жауының 
атымен атар ма еді?!

Ақ бас шыңы бейне алып ақ отау,
Бір өзіңе жетпейді ғой бар атау.
Мақтанышым, сағынышым – бәрі сен,
Арқас бабам атындағы Алатау.
«Жоңғар» емес – Арқас Алатауымсың,
«Жоңғар» десе, келеді ылғи намысым.
Сол жоңғарды жойу үшін жерімнен,
Жанын қыйды қаншама асыл, арысым...
Шындығы осы. Елбасымыз «Болашаққа бағдар: 

Рухани жаңғыру» атты бағдарламасында бүкіл қазақ 
жерінде осындай Кеңестік дәуірден қалған Қазақ 
тарихының қате жазылған тұстары баршылық екеніне, 
жер аттары әлі де түзетіп, толықтыруды күтіп отырғанын 
ескертеді. Дәл осындай мысалдар Жаркент өңірінде де 
жетіп артылады.

Ислам-Ғали ЖАРКЕНТИ,
ақын,Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.

АРҚАСТАУ – АТАМЕКЕНІМ
1986 жыл, желтоқсан. Алматыдағы Республика алаңы.
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Артынша танысы болуы керек, 
туған жердің суретін көрсетемін 
деп мектеп директорының үйіне 

келеді. Әлгі кісі әкесінің қолқасын тыңдап 
болған соң, бір шиыршықталған қағазды 
әкеліп баланың маңдайына тигізіп тәу 
еттіріп:

– Мұны балаңыз көрсе, екеумізге 
ұқсап сол қағаздан көргеніне қанағат 
етіп, жүріп қалады. Нағыз азамат болса, 
бізге ұқсамай сол атамекенін өзі барып, 
өз көзімен көріп, өз аяғымен басатын 
болсын. Тәңір соған жазсын, аллау әкпар, 
– деп бетін сипайды. Кейін білсе ол «Туған 
жердің суреті» дегендері Қазақстанның 
картасы екен... 

«1954 жылы Қытайда жүрген Кеңес 
өкіметі азаматтарының тың көтеруге 
байланысты ерікті түрде өз тарихи 
отандарына қайтуға болатындығы 
жөніндегі екі ел өкіметінің өзара келісімі 
жарияланды. Осы хабарды ести салысымен 
1949 жылы қайтыс болған әкемнің өсиетін 
және өз жүрегімнің қалауын орындау 
үшін «Кеңес өкіметіне бағынбай шекара 
бұзып қашып кеткендердің ұрпағына 
кеңес өкіметі қалай қарар екен» деген 
күмән тудырушылардың пікіріне құлақ 
аспай, алғашқы өтініш білдіруші болып, 
жұмыстан өз еркіммен босап, бірге оқыған, 
өлеңді бірге жазған, кейін бірге қызмет 
атқарған Нұрсапа, Серік, Мақатан, Мәди, 
Әлімжан сияқты досжолдастарыммен:

Достарым, біз кетсек те достық кетпес,
Ол мәңгі ортамызда болар ізгі.
Сипатын сұлу сөзбен айтып жетпес,
Келешек кезіктірер тағы бізді, – деп 

басталатын өлең арнап қоштастым. 
Олар сәт сапар тілеп шығарып салды. 
Қазақстанға қайтуға Іле аймағындағы 
өз ауылыма оралдым. Туыстарымды, 
нағашыларымды үгіттеп, өз ойыма 
көндіріп, 1955 жылы 27  сәуірде 20 
жасымда 6 жүк машинасына тиелген 
отбасыларын бастап Қорғас шекарасынан 
атамекенім Қазақстанға өте шықтым», – 
деп сол күндерді еске алады.

Көп ұзамай Жазушылар одағына 
барады. Көбі сыртай суреттерінен таныс 
белгілі ақынжазушыларды көріп,  Хамит 
Ерғалиев, Мұзафар Әлімбаев сынды аға 
буын ақындармен жолығады.  Өлеңдеріне 
ыстық ықылас білдіріп туындыларын бір
ден ұнатып, Мемлекеттік көркем әде
биет баспасынан жас ақындардың шық
қалы жатқан «Қос жүрек» атты ұжымдық 
жинағына қосады.

Әрмен қарай Хамит Ерғалиев мұндағы 
тіршіліктің жайжапсарын сұрайды. Үрімжі 
қаласындағы институттан оқуды толық 
аяқтамай елге қайтатын болғандықтан, 
ешбір құжатын ала алмай қойған жігіт 
оған бола тағдырын байламай отанға 
оралған болатын. Оқуға құжатсыз 
қабылдамайды. Ал оқуға деген құлшыныс 
оған кереғар. Бәрі тағы өзара ақылдасып, 
университетке Жазушылар одағы атынан 
жолдама жазып берді.

Ғафекең, Ғафу Қайырбековтің «Ораз
ақын Асқар» дейтін фамилияны бір жолата 
еншілеп берген тұсы да осы кезең.

Одақтың жазып берген жолдама 
хатымен ҚазГУге қарай тартады. Ректор 
Темір Дарханбаевтың кабинетіне кіріп, 
хатты ұсынады. Мән жаймен танысқан 
академик бірнеше ұстаздарды шақыртып, 
оларға Қытайдан жаңа келгенін, онда 

АР БИІГІНДЕГІ

(Басы 1-бетте)

Қазмемкөркем әдебиет баспасынан 
«Тұңғыш» деген атпен жарық көрді. 
Одан бері 40тан аса үлкендікішілі 
кітаптары баспадан шықты. Оның  тең 
жартысы балаларға арналған. Ақынның 
10 томдық шығармалар жинағының 
20042008 жылдары алдыңғы төрт томы 
«Жалын» баспасынан жарық көрді. 
1971 жылдан Жазушылар одағының 
мүшесі. 1996 жылдан Жазушылар одағы 
Басқармасының мүшесі болады.

Оразақын Асқар – Халықаралық 
«Алаш», Мұқағали атындағы және Түркі 
әлемі «Ақбозат» әдеби сыйлықтарының 
лауреаты, «Тәуелсіздіктің 10, 20 
жылдығы», «Ерен еңбегі үшін» 
медальдарының иегері, Қазақстан 
Республикасының Мәдениет қайраткері. 
Панфилов ауданының құрметті азаматы. 
Елге, жерге жетіп, атамекен төсінде том
том кітаптар жазып, туған халқымен етене 
қауышып, үйлі болып, ұрпақ өрбіткені 
кешегі әке өсиетінің орындалғаны еді.

ІЗГІЛІКТІ 
ЖЫРЛАУШЫ

Осы бір өлең дейтін құдіретке толық 
бойұсынып, сол әлемнің тұрғынына 
айналғанынан болар, Оразақын Асқар 
жыр дегенде өзге дүниенің барлығын 
ұмытады. Ұмытпауға тиіс нәрсе қалыс 
қалуға еш бұйрықсыз міндеттелетіндей.

Сексенге иек артқан тұста өзінің 
поэзияға келуі жайлы бірауық өткенге 
көз тастап, ой жүгіртеді.

«Кішкентай кезімде үйде екі шағын 
ғана кітап бар болатын. Біреуі Алматыда 
баспадан шыққан «Абай» деген кітап, 
екіншісі Жамбылдың «Бесік жыры» дейтін 
кітабы. Соны оқып жүретінмін. Мектептен 
келе салып, сөмкемді тастап Абайды 
оқуға кірісетінмін. Бір күні әдеттегідей 
өлең оқуға бас қоймақ ем, «Абай» жоқ. 
Сөйтсем, ауылда жұрт Дошабай жынды 
деп атайтын шабарман үйге келіп көзі 
түсіп, оқып отырып, кетерінде алып 
кеткен екен. Бәйіттерді оқып, жаттап 
жүретін. Нағашым «Құдай біледі, сол 
өлеңдерді жатқа білесің, есің түсірші» 
деді маған. Содан кітаптағы өлеңдерді 
жаймен еске түсірсем, әрқайсысын жатқа 
біледі екенмін.

Қыр мұрын, қыпша бел,
Солқылдар, соқса жел.
Ақ етің үлбіреп,
Өзгеше біткен гүл.
Қарағым, бермен кел,
Бізге де көңіл бөл.
Қалқамның нұсқасын,

Көр, көзім, бір кенел... – деп жөней 
бердім.

Бірінен кейін бірін оқимын. Расында, 
біледі екенмін деп кітапты іздеуді қойып, 
Абайды жатқа соға бастадым», – деп 
Оразақын аға хакімнің өлеңдерінің 
бірекеуін үзбей оқып берді. Осынау 
жырларды әлі күнге дейін ұмытпаған.

Үлкендікішілі отырыстарда әңгіме
дүкен құрылып, ән салынып, күй 
тартылады, өлең айтылады. Қызақыза 
соңы келелі айтыстарға ұласып кететіні 
де бар. Әкесі Асқар атамыз да домбыра 
шертіп қисса, дастандар айтыпты 
уағында. Ойынтойда үлкендер ол кісі мен 
қиссашы нағашысы Асанды  шақыртып 
алып, ана дастанды, мына қиссаны айтшы 
деп арнайы тапсырыс береді екені. Сонда 
ылғи қасынан қалмай әкесін де, басқа 
әнші, күйші, қиссашы, дастаншыларды 
да қызыға тыңдай, олардың көбі әр 
жиын, тойда ылғи айтыла беретіндіктен 
жадында жатталып қалатын еді.

Жайшылықта ойын кезінде қаумалаған 
өзі құралпас балалардың ортасында 
таяқты домбыра етіп, көлденең ұстап кез 
келген дастан, қиссаларды балалардың 
құлағының құрышын қандырып, жатқа 
соғатын. Көзін ашып, кең дүниеде 
көрген таулы, орманды, сулынулы 
тамылжыған дала табиғаты, әрнеге құлақ 
түре бастағаннан естіген қазақтың мол 
ауыз әдебиеті Оразақын ағаны мектеп 
табалдырығын аттамай жатыпақ өлең 
өлкесіне қанат қақтырды.

Міне, осындай халық ауыз әдебиетінің 
қалың ортасында қаздай қалқып, 
үйректей жүзумен бірге, бала кезінен 
ақын, әнші, күйші, сазгерлерді де көріп 
өседі. Аталас туысқан аға болып келетін 
атақты әнші Дәнеш Рақышевтың үйлері 
сәби кезінде көрші болған. Аңсап, 
сағынып, сарылып атамекеніне оралған 
елді жақыным деп бауырына тартатын 
әйгілі «Жан жақтағы бауырлар» атты ән 
сөзінің де өмірге келуіне осы кішкентай 
күннен басталған рухани үндестік болар.

«Әсет пен Рысжанның айтысын», 
сонымен бірге Көдек ақынның өлең, 
толғауларын нағашы ағасы Асан 
Сәрсенбекұлы домбырамен жатқа 
айтатын. Бала кезінде ол жүрген өңірде, 
әсіресе, Таңжарық ақынның атағы жер 
жарды. Оның өлең, дастандарын бүкіл 
ел жатқа біледі десек, артық айтқандық 
болмас. Көз көрген тұстастарынан кейін 
білгендей, өзі көрмеген атасы Төпе деген 
кісі айтыс ақыны болған екен. Нәпендей 
алтын анасы да жиынтойларда айтысқа 
ебі бар, шаруақор, ісмер кісі  болыпты.

жылдар бойындағы үздіксіз ізденістің жемісі.
Бұл туралы: «Қазақстан Жазушылар одағында 

әдебиетті насихаттау бюросында қызмет атқарғанымда 
ақынжазушылармен бірге еліміздің түкпіртүкпірін 
араладым. Сонда ауылауылды аралап кездесулер 
өткіземіз. Мейманқос ел қонақ етеді. Мен шылым 
шекпеймін, ішімдіктен аулақпын. Мұндай сәттерді құр 
жібермей, ауыл ақсақалдарымен әңгімелесемін. Қара 
өлеңнен бір шумақ келтірсем, әрмен қарай жалғап кетуші 
еді жарықтықтар. Бірден қағазға түсіріп алып отырдым. 
Академияда жұмыста болғанымда мұрағаттарды ақтаруға 
мүмкіндік туды. Ізденіспен қатар қызығушылық артты. 
Мысалы, «дүние» деген сөзден басталатын өлеңдерді 
бір топтадым. 1520 шумаққа дейін табылды. «Базар 
барып»,  «Қолымда бір қамшым бар» деп басталатын 
өлеңдер тобы жиналды. Оларды «Базар өлең», «Қамшы 
өлең» деп жүйелей бердім. Қара өлеңнің түрі көп. Ара
арасында газеттерге шығатын. Оқырмандар хат жазып, 
өздері білетін үлгілерді жіберіп, оны газеттер маған 
беретін. Кейде қара өлеңдердің үшінші немесе төртінші 
тармақтары болмай қалады. Әзірлеу кезінде ондай 
олқылықтар орнын ақын болғандықтан өзім толтырамын. 
Әлі де жинақталуда.

Осылай жинақтауға алғаш ұсыныс берген белгілі 
тарихшы Кеңес Нұрпейісов еді. Ал жарық көруіне біртуар 
жазушы Мұхтар Мағауиннің септігі тиді. Ол жыраулар 
поэзиясын зерттеді. Менің жинақтап жүрген өлеңдерімді 
естіп, шығаруға ұсыныс берді. Менің жинағандарымды 
көріп, өзіммен көрші тұрған Ақселеу Сейдімбек таңғалды. 
Ол да айналысыпты. Диссертация да қорғады», – дейді 
ақсақал.

АҚЫНДЫҚ БОЛМЫС ПЕН 
КІСІЛІК КЕЛБЕТ 

«Құрдасым  Оразақын сөз өнері деп аталатын ерекше 
өнердің айырықша өкілдерінің бірі. Ол он сөздің кейде 

институтта оқығанын, бірақ ешқандай 
құжаты жоқ екенін, Жазушылар одағының 
секретарьларының бірі белгілі ақын Хамит 
Ерғалиев қол қойған ұсыныс хаты бар 
екенін, онда жаңадан шыққалы жатқан 
кітапқа өлеңдері енгенін, болашағынан 
зор үміт күттіретін ақын екенін айтып, 
қабылдау емтиханына жіберуге өтінгенін 
түсіндіріп, қорытындысында «емтиханға 
жіберейік пәндерді үшке тапсыра алса, 
конкурстан тыс алайық» дейді. Олар 
мақұлдағандай болды. Серік деген мұғалім 
тұрып, «Ақын болса бір өлеңін айтып 
берсін, көрейік» деп қалады. Сонда:

«Атамекеніме келгенде  алғаш рет 
пойызды көріп соған мінгенде алған 
әсерім жайында жазған өлеңімді айтып 
берейін:

Даланы байтақ қарашы,
Жолына темір төсеген.
Жайқалған жас тал жағасы,
Жүргендей болдық көшемен.
 
Уақыттан алға озады
Білінбей пойыз зымырап.
Ұшпайды жердің тозаңы,
Кіршіксіз ауа тұнықақ.
 
Терезе ашық, қараймыз,
Сергітіп самал өбеді.
Талай мың қалды, талай жүз,
Маңда мал неткен көп еді?!
 
Аралап өттік қаланы,
Аралап өттік егісті.
Қуана халық қарады,
Айнала берді жер үсті», – деп жырын 

жатқа оқығанында отырғандар қол 
соғады. Ректор:

– Көрдіңдер ғой. Орыс тілінен экзаменге 
қатынастырмайақ үш қойып беріңдер. 

Дереу жатақханаға орналастырыңдар, – 
деді.

«Үшпен тапсыра алса» дегені 
намысына тиіп, жатақханада жатпай
тұрмай емтиханға дайындалып, орыс 
тілінен басқасынан үш түгіл төртті де 
алмай, кілең беске тапсырып оқуға түседі.

ҚазМУдің филология факультетінде 
Мұхтар Әуезов, Бейсембай 
Кенжебаев, Зейнолла Қабдолов, Ісмет 
Кеңесбаевтардан дәріс алады. Оны 1961 
жылы бітіреді. Жолдамамен Қазақ ССР 
Ғылым академиясының тарихэтнография 
және археология институтына барып, 
1964 жылға дейін  ғылыми қызметкер, 
одан 1970 жылға дейін Қазақстан 
Жазушылар одағының Әдебиетті 
насихаттау бюросында нұсқаушы, поэзия 
секциясында орынбасар болады. Одан 
1984 жылға дейін Кітап палатасында 
бөлім меңгеруші, одан 1995 жылға дейін 
«Жалын» баспасында аға редактор болып 
қызметтер атқарды. 1968 жылы Ажар 
Баратқызына үйленеді.  

Үлкен қыздары Ләйла филология ғы
лымының кандидаты,  жары Ажар апа
мыз бен екінші қызы Лаула Қазақстан 
Жур  налистер одағының мүшесі. Ұлы Арай 
ағыл шын тілінің маманы, аудармашы. 
Әрқайсысының оқтатекте өлең жазатын 
өнер лері бар. Ләйланың балаларға ар
наған жырлары кітаптарда жарияланып 
жүр се, Лаула көбінше ән мәтіндерін жа
зады. Бүгінде қуаныш пен сүйініштен 
ту ған талай жырларын арнап үлгерген 
Аядай немере сүйіп отырған асқар тау ата.

Қазір зейнеткер болса да, «Балауса» 
баспасында Бас редактор ретінде «Әлем 
балалар әдебиетінің» қазақ тіліндегі 50 
томдығын шығару жұмысына атсалысуда.  
Алғашқы жеке жинағы 1964 жылы 

Міне, осы себептердің баршасы ақынды 
өмірге өзгеше көзқараспен қарауға 
бағыттағандай. Жүрек бұлқынысын, жан 
тыныштығын өлеңнен тапқандай.

Өзге ақындардың жырларын жатқа 
оқығаны бір бөлек, өз өлеңдерін қол
жазба, кітапты ақтармастан іркілмейақ 
мәнерлеп оқиды. Жырға деген ғашықтық 
өмірге деген түзу таным көкжиегін 
қалыптастыратыны жалған емес.

Тәуелсіздік тақырыбына өнімді қалам 
тербеп келе жатқан ақын. Бұл тақырыпқа  
«Тәуелсіздік тартулары», «Дербестік дес 
бергенде» деген сияқты жеке кітаптарын 
да арнаған.

Жасы сексенге аяқ басса да қолынан 
қаламы әлі түскен жоқ. «Берекелі бейбіт 
күндер» атты өлеңдер жинағын, «Гүлдер 
әлемі» атты 300ге тарта гүлдің қазақша 
атын тауып, әрқайсысына өлеңмен 
сипаттама берген танымдықтәрбиелік 
эстетикалық кітабын дайындады. 
«Мұқағали мұраты» атты қолжазбалар 
жинағын басып шығарды.

Өзі баспаға мұқият әзірлеп қойған 
10 томдық шығармалар жинағының 4 
томы «Жалын» баспасынан жарық көрді. 
Қалғандары да өз кезегімен оқырман 
қолына тиер деген сенімде.

Оразақын Асқар эпикалық жанрда 
да өндірте еңбек етті. Оның қаламынан 
шыққан «Замана дүлділдері» атты 6 
бөлімнен тұратын көлемді дастаны  
жылқы түлігіне, арғы–бергі сәйгүліктерге 
арналған. Тарпаңнан бастап, Тайбурыл, 
Байшұбар, Құлақасқа, Тарландар, 
Құлагерлер, кешегі дүниені дүр сілкінткен 
Абсенттер жанжақты суреттеледі. 
Түрксіб туралы «Ұлы тоғыс», «Туған 
жердің суреті», «Жас шопан», «Әміренің 
әні» сияқты поэмалары атамекенге, елге, 

жерге арналса, «Оныншы қыз», «Сары 
көйлек», «Ана шешімі», «Майра» секілді 
дастандары халықаралық тақырыпты 
қозғайды.

Жастық, достық, махаббат тақырыбы 
да Оразақын Асқар туындыларында 
елеулі орынға ие. Оразақын тау, дала, 
орман табиғатын жырлауда жайлау 
өмірін бейнелеуде өз өрнегі, шеберлік 
ерекшелігі ерекше ақын. Оған әрқайсысы 
жекежеке кітап боларлық «Баркөрнеу 
баурайында», «Шалкөде шашулары», 
«Алатау атырабы» сияқты топтама 
жырлары куә.

Ақын балалар әдебиетіне де өнімді 
үлес қосты. Оның балаларға арналған 
туындылары «Балдырған», «Ақ желкен» 
журналдарында, «Ұлан» газетінде жиі 
жарияланады. Оқулықтарда да өлеңдері 
баршылық, антологиялық жинақтарда 
өз орны бар. Оның балаларға арналған 
«Таудай бол», «Расти большим» 
(орысшаға аударылған), «Жеткіншек», 
«Қос қоңырау», «Ұяда не көрсең», 
«Мерекелер», «Балаларым – бақытым», 
«Ақша туралы ақиқат»,  «Логопедтік 
әліпби» кітаптары балалардың сүйіктісі.

Салыстырмалы түрде адам ғұмыры 
белгілі бір өлшемдегі іс атқаруға жетеді 
екен. Кімнің арманмұрат жолында мол 
еңбек қалдырғаны, қандай іс атқарғаны 
сынаптай сырғыған уақытын бағалай 
білгендігінен де айғақталады емес пе? 
Менің ойымша, Оразақын Асқар поэзиясы 
уақыттың тамырын баса білген, қоғам мен 
заман тынысымен санаса алған жырлар.

Ақынның өзі өлеңге өзін арнаған жан 
екенін, өмірлік миссиясын:

Бір әңгіме жазбақ боп көлемді етіп,
Кейбір күн кәдімгідей көрем бекіп.
Қағазға қалам алып төнгенімде,
Байқамай бастай берем өлеңдетіп, – 

деп айқындап тұр.
Оразақын Асқар поэзиясы көркемдік 

ерекшелік тұрғысынан олқылық 
көрсетпейді. Әдебиеттегі айшықты 
теңеу, мызғымас метафораларды жиі 
кездестіруге болады. Кей шумақтар тіпті 
езуге жылы жымиыстар сыйлайды.

Жары Ажар анамызға арнаған ертеде 
жазған бір өлеңі былай басталады: 

Орай алмай үлде менен бүлдеге,
Сүйтемін деп сөз еткенім болмаса.
Саяхатқа апармадым бірге не,
Өлең оқып мезі еткенім болмаса.
Болашаққа бет бұрған жас отаудың 

алғашқы тіршілік тынысы боямасыз 
суреттелген жыр. Бүгінгі тұрмыс 
шатқаяқтап тұрғанмен, ертеңгі тірлікке 
деген сенім бар. 
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АҚЫН

Оның газет бетіндегі өлеңдерінен танып, әйгілі 
Мұқағалиды ауылына іздеп барған жан екенін біреу 
білсе, біреу білмес. Алғаш таныстықтан кейін өмір бойы 
сыйлас дос, сырлас аға болып, бірбірін ерекше құрмет 
тұтады. Қазақстан көлемінде Мұқағали жайлы керемет 
естеліктерді, әсіресе, Оразақын ақындай тамылжыта 
айтатын, ол кісідей мұзбалақ Мақатаев мұрасын зер де
леген адам кемдекем.

Тіпті тағы бір жырында:
Ажалды босағаңа бөгеп қойып,
Боратып өлең жаздың өмірге арнап, – дейді.
Өмірдің қай тарауын алсаңыз да, қай арнаға соқпақты 

салсаңыз да біз үшін биіктікке, биіктік болғанның өзінде 
адамдықтың, адалдықтың шыңына бағыттаушы жырлар 
шоғыры бар. Әлбетте, ол – Оразақын Асқар поэзиясы 
екені даусыз. 

«ҚАРА ӨЛЕҢНІҢ» 
ЖОҚТАУШЫСЫ

Біз бұл орайды пайдаланып, Оразақын Асқардың 
ең бір елеулі еңбегін айтпай кете алмаймыз. Әдебиет 
тарихындағы қазақтың «Қара өлеңін» жинап, жүйелеп, 
құрастырып екі томын баспадан шығарған бірденбір 
тұлға деп тануға әбден лайық. Дүниежүзі халықтарының 
ауыз әдебиетіндегі қара өлең тектес шағын өлең
жырларын қазақ тіліне аударып, «Інжу маржан» атты 
оның бірінші томын «Балауса» баспасынан шығарғаны 
өз алдына.

Қазақтың қара өлеңі жайлы сөз қозғағанымызда 
оның «Тәлім өлең», «Наурыз өлең», «Көшіқон өлең», 
«Той бастар», «Балық өлең», «Базар өлең», «Жер
су өлең» сияқты 50 топтан тұратынын айтып қалды. 
Қара өлеңдер алғаш жинала бастаған кезде соның 
«Ғашықтық – сүйіспеншілік  өлеңі» деген бөлімі Ғылым 
академиясы мен Мәдениет минстрлігі жариялаған ауыз 
әдебиетін жинаушылардың байқауында бірінші орынды 
жеңіп алады.

Халық арасынан, ел аузынан, шаң басқан 
мұрағаттардан 4000 шумақ, яғни, 16000 тармаққа жуық 
қара өлеңді жинақтау оңай еңбек емес. Бұл егемендікке 
қол жеткен тұстағы кірістім, бітірдім нәрсе емес, ұзақ 

жылдар бойындағы үздіксіз ізденістің жемісі.
Бұл туралы: «Қазақстан Жазушылар одағында 

әдебиетті насихаттау бюросында қызмет атқарғанымда 
ақынжазушылармен бірге еліміздің түкпіртүкпірін 
араладым. Сонда ауылауылды аралап кездесулер 
өткіземіз. Мейманқос ел қонақ етеді. Мен шылым 
шекпеймін, ішімдіктен аулақпын. Мұндай сәттерді құр 
жібермей, ауыл ақсақалдарымен әңгімелесемін. Қара 
өлеңнен бір шумақ келтірсем, әрмен қарай жалғап кетуші 
еді жарықтықтар. Бірден қағазға түсіріп алып отырдым. 
Академияда жұмыста болғанымда мұрағаттарды ақтаруға 
мүмкіндік туды. Ізденіспен қатар қызығушылық артты. 
Мысалы, «дүние» деген сөзден басталатын өлеңдерді 
бір топтадым. 1520 шумаққа дейін табылды. «Базар 
барып»,  «Қолымда бір қамшым бар» деп басталатын 
өлеңдер тобы жиналды. Оларды «Базар өлең», «Қамшы 
өлең» деп жүйелей бердім. Қара өлеңнің түрі көп. Ара
арасында газеттерге шығатын. Оқырмандар хат жазып, 
өздері білетін үлгілерді жіберіп, оны газеттер маған 
беретін. Кейде қара өлеңдердің үшінші немесе төртінші 
тармақтары болмай қалады. Әзірлеу кезінде ондай 
олқылықтар орнын ақын болғандықтан өзім толтырамын. 
Әлі де жинақталуда.

Осылай жинақтауға алғаш ұсыныс берген белгілі 
тарихшы Кеңес Нұрпейісов еді. Ал жарық көруіне біртуар 
жазушы Мұхтар Мағауиннің септігі тиді. Ол жыраулар 
поэзиясын зерттеді. Менің жинақтап жүрген өлеңдерімді 
естіп, шығаруға ұсыныс берді. Менің жинағандарымды 
көріп, өзіммен көрші тұрған Ақселеу Сейдімбек таңғалды. 
Ол да айналысыпты. Диссертация да қорғады», – дейді 
ақсақал.

АҚЫНДЫҚ БОЛМЫС ПЕН 
КІСІЛІК КЕЛБЕТ 

«Құрдасым  Оразақын сөз өнері деп аталатын ерекше 
өнердің айырықша өкілдерінің бірі. Ол он сөздің кейде 

тіпті жүз сөздің  ішінен өзіне керек бір ғана сөзді, ең 
қажетті сөзді қапысыз таба біледі.

...Ол әсіресе адам жанының сондай мамық, сондай 
нәзік қылдарын сәтімен шерте біледі. Қазып айтады, 
бірақ жалықтырмайды. Қайта керісінше лирикалық 
кейіпкердің өзімен қосылып, әр іс, әр қимылға бола, қыл 
үстінде қылпылдап отырасың...», – деп Қадыр Мырза 
Әли әділ бағасын бергенді.

Ал өмірде де, өлеңде де ағалық көрсеткен Ғафу 
Қайырбеков: «Оразақынның ақындық ерекшелігі тілінде 
табиғи ажар, еркіндік, нақтылық пен жинақылық, ашық 
сурет бар. Онық қазақ поэзиясында өз жолы бар, ол 
жолды көмескімелемейтін, аспайтын, саспайтын, өзінөзі 
жұрт көзіне баспайтын, үгіттемейтін, баяу болғанымен 
терең ағысты ойлы творчествосы бар талантты ақын», 
– деген екен.

Ең алғаш өлеңдеріне белгілі әдебиетші ғалым 
Есмағамбет Ысмайылов, әйгілі ақын Хамит Ерғалиевтер 
баға бергеннен бастапақ, поэзиядағы парасатты 
пайымынан танбай келе жатқан Оразақын ақын 
жайлы айтылған пікірлер мен естеліктер шоғыры оның 
жырларындағы ой үйлесімі, авторлық көзқарасы ерек 
екенін аңғартады. Осы сипаттағы ойларды Тұмағаң 
бастаған бірқатар әдебиет ауылындағы асқақ тұлғалар 
жеткізген екен.

ӘДЕБИЕТ ЖАЙЛЫ ОЙЛАР
Сөз арасында Оразақын Асқардың әдебиет 

төңірегінде орын алып жататын даудамайлар мен 
шиеленістерге орынсыз пікір айта бермейтінін, көп 
дүниеге салиқалылықпен сауатты жауап беретінін 
айтып қалғанбыз. Тұщымды әңгімемізді санада жүрген, 
сарабдал ойларды сұраумен жалғастырдым. Сонымен 
ақын әдеиет жайлы ойларын былайша жұптады:

– Модернизм дегенді онша қабылдай алмаймын. 
Қазақ өлеңі ұлттық негізге жазылуы керек. Абай, 
Махамбеттерге сүйену керек. Абай қанша жаңалық 
ашты.  Шет елге еліктейтіндер ұлттық формаларды 
дамытса да жетіп жатыр.

– Менің қазір көзім онша көрмейді. Бұрын өлеңді 
қоймай оқитынмын. Газетжурнал көрсем, ішінде өлең 
бар ма деп отыратынмын. Өлеңге берілгендігімнен болар.

Бұл туралы бір өлеңім:
Жасты оқимын жалынды, бапты ма деп,
Қартты оқимын қап түбін қақты ма деп?!
Оқимын мен сыналған ақынды да,
Әділ сын қолайына жақты ма деп, – деп келетін.
– «Жалын» баспасында істеп жүргенімде «Қарлығаш» 

атты жас ақындар жинағының редакторы болдым. Кейін 
Кеңес үкіметі құлағаннан кейін тоқтап қалды. Бірекі 
жылдан кейін «Жас толқын» деген атпен шығарайық 
дедік. Енді өлең жазатын жастар бола ма, болмай ма деп 
алаңдадық. Жержерлерге хабарласқанымызда өлеңдер 
ағылып келді. Қуандық. Өлең жазылады береді екен деп 
қуандық.

– Ұлттық әдебиетті оқу керек. Соның оқырманы 
болып, пікір айту қажет. Бізде пікір айту мүлде жоқ. 
Сыйлық, атақ алған ақындар оқылады да, қалғандары 
мүлдем оқылмай қалады. Ал мына мәдениетті елдерде 
әркімнің ұнататын өз ақыны болады. Ол атақты ма, 
басқа ма маңызды емес. Біздің Қуандық Шаңғытбаев 
орыстың Леонид Первомайский дейтін ақынын жақсы 
көретін, оқитын. Әр адамның сүйікті ақыны болады. 
Ел Қадыр, Мұқағали, Тұманбайды оқиды. Одан басқа 
қандай ақындар бар, ізденіп оқу керек.

– Ақындар әртүрлі жазады. Мұхтар Шаханов оқиғалы 
туындылар тудырды. Баллада жазды. Біреу тарихи 
тақырыпты қаузайды. Мұқағалидікі басқаша. Қадырдікі 
ой, философия. Ақынның бәрі Қадыр болмауы керек. 
Ал ақындар елдің бәрі менікі сияқты жазу керек деп 
ойламауы керек. Өлең әртүрлілігімен қызықты. Әркім өз 

өлеңімен ерекшеленіп, сөз саптауынан танылуы тиіс.
– Халыққа мүлде танылмай қалған, бірақ өте талантты 

ақындар болады. Бізде қарағандылық Еркеш Ыбырайым 
деген ақын болған. Ол туралы мүлде айтылмай қалды. 
Насихатталу керек.

– Жастардың жағдайы қиын қазір. Баяғыда қаламақы 
болған. Біздің кезімізде әдеби хабарларға қатысып, 
өлең оқысақ, кездесулерге қатынассақ, соның бәріне 
артынан үйге ақша келетін. Қазір ештеңе төлемейді.  
«Қара өлеңді» жинақтап, алғаш кішкентай кітап болып 
шыққанның өзіне бір көліктің ақшасын берген.

–   Әдебиетте бізде сыншы жоқ қой, сыншы. Біреуден 
қалай қарайды екен деп қорқу керек қой. Қазір мақтау. 
Жалпы әдебиет туралы осы қалай екен деп жазатын 
сыншы жоқ. Сыншы болғанда аққараны айыру керек. 
Үмітіміз жастарда. Бүгінде Серік Қирабаевтар қартайды.

–  Халыққа өлең деген нәрсені жиі беру керек. 
Жылағанды жұбату керек. Ал жылағанмен бірге жылап 
кететіндер ұнатпаймын. Өмірдің көлеңке жағын жайып 
кететіндер бар. Ақын жақсылықты айту керек. Қайғы
мұңға беріліп кететін ақындар көбеймеуі керек.

–  Өмір деген бізге сыйға берілген нәрсе ғой. Өмірдің 
мәні дегенде ойлаймын, өмірдің мәні – өмірді сүю. Біз 
соны сүруші таңдаулылармыз. Жарық дүниені көргеннің 
өзі рахат қой. Оны бағалау керек. Жазы жаз сияқты, 
қысы қыс сияқты қызық болуы қажет. Мұның бәрі 
жырлауға тұрарлық.

–  Бекер ақын болыппын деп ренжитіндер бар. Неге 
түстім осы жолға деп қиналады. Біреу ақын боламын 
десе, ақын болмайақ қой дейтіндер бар. Ол дұрыс емес.

– Абайлардан үйрендік. Абайдан аспайақ, жетіп алсақ 
соның өзі жетеді. Кездесуге барып, халық қол соғып, 
шыққан соң: «Осы біз Абайдан озып кеткен жоқпыз ба» 
дейтін ақындар болды. Сонда: «Жоқ, олай айтпа, Абайға 
жеткеніміз жоқ», – деп айттым. Кейін кездескенімде сол 
ақын Абайды қайта оқып жүргенін айтты.

Көңіл тұщынар ыждаһатты мәселелерді тізіп алдық. 
Ақын жайлы көлкөсір очерк жазуға  бек болады. 
Ақынға әлі де бақуатты ғұмыр тілеп, ақ батасын алып 
редакциямызға қарай тартып отырдық. Санамызда сөз 
аяғында оқып берген өлеңі қайтақайта тілге келе береді. 
Жазбамызды пәлсапашылап, әдебиет жайлы кесім 
сөз айтпайақ, Оразақын Асқардың сол бір өлеңімен 
түйіндеуді түзу көрдім. Ақынның жыры жасай берсін!

Ақындықтың тартқан жоқпын азабын,
Таңнан тұрып қуана жыр жазамын.
Өмірге үйлес жырларымды ұнатқан,
Қаумалайтын қалың елім, қазағым.
 
Жабыққанға жігер бердім жырыммен,
Үміт отын жақтым жанның түңілген.
Қайғылының қасіретін ортайтып,
Қуанышын арттырмаған күнім кем.
 
Күндізтүні жүремін жыр қамында,
Жырдан ұқты жүрек сырын жарым да,
Ағаінім жоқ демеймін өмірде,
Үлкенкіші жақсы ақындар барында.
 
Ақындықтың еш жамандық көрмедім,
Құрметпенен ұсынады төрлерін.
Ақын болам десе балам не бір жас,
Талантыңды сезіп тұрсаң, бол дедім.
 
Азғырғанның ілеспей бос сөзіне,
Ризамын, ақын болған өзіме.
Дүниенің еш рахатын тең көрмен,
Жаңа өлең жазып біткен кезіме.

Манас ҚАЙЫРТАЙҰЛЫ,
2015 жыл.



6      ТАРИХ АЙНАСЫ                                      №2 (5), 25 қаңтар, жұма, 2019 жыл

Иә, бүгінгі Сарытау сапары аяқ астынан 
басталып, өте сәтті аяқталды. Алған әсерімізді 
айтып тауысу мүмкін емес. Ауа-райы да 
жайлы болып, көрші ініміз Рауанның да 
жол талғамайтын жеңіл көлігі шаршатпай-
шалдықтырмай барар жерімізге аман-есен 
апарып, алып келді. Жол бастаушы Тұрғанбек 
қариямыз да көңілі өскені сонша, бүгінгі 
саяхатымызға дән риза.

Сонымен, ауылымыздан (Лесновка) шыға 
салып кер жолмен жота үстіне шыққан соң, кілт 
солтүстікке бұрылып тауға қарай тура тарттық. 
Таныстыруды бастадым: «Ата, мына балаңыздың 
аты – Дархан. Жазушы, журналист, Алматыдан 
келіп отыр. Негізі осы Нағарашыда туыпөскен. 
Елі – Солтанғұл. Ал қасындағы Ұлан деген жігіт, 
КерімағашАрасанда мұғалім. Өзі Үлкен Шыған 
ауылынан, елі қошқар», – дедім. Атамыз артына 
бұрылып, «Онда менің балдызым екен ғой,  – деп 
жылы жымиды. – Бүгінге баратын жерлерің қандай? 
Қайда бастап апарайын?», – деді. Мен, «Ата, 
анау есіңізде болар, қариялар бұрын айтатын, ХХ 
ғасырдың бас кезіндегі аласапыранда Бұрханда 
отырып жергілікті қазақтарға күн көрсетпеген 
орыс келімсектерін біздің аталарымыз атқа қонып, 
бір түнде қырып жіберген екен ғой. Енді мүмкін 
болса сол жердің орнын, одан әрі Сарытаудағы 
Сақ обаларын суретке түсірсек», – деп едім қария 
басын изеп «келістік» ишарасын білдірді. Ал, көлік 
тізгініндегі өзі бала күнінен білетін Нұрахмет атаның 
немересі Рауанға қарап Бабелян каналынан өте 
қалған жердегі жолайырыққа келгенде «турасынан 
тарт» деді де, қысқа қайырым таныстықтан кейін
ақ, атамыз Суан баба ұрпақтары Бәйтүгей мен 
Тоғарыстанның қоныс бөлуі жайындағы әңгімесін 
бастап кетті. 

«...Бәйтүгей ұрпақтарының өсіпөнгені сонша 
шығыстағы Қорғас пен Тышқан өзені арасына 
сыймай, жер дауы белең алған. Жаз жайлау, қыс 
қыстаулық қонысқа таласқан ағайын арасында 
туындаған үлкен дау қалың жұртты тығырыққа 
тірейді. Содан, ру ақсақалдары жиылып «орыс 
оязға жүгінеді» яғни, уезд бастығына. Ол біраз 
уақыт сұрап «Қорғас пен Алтынемел арасын 
аралап шығып, ендігі орталық Үсек өзені болсын!» 
деп шешім шығарады. Содан бергі кезеңдерден 
бастап Үсектен батысқа қарай Тоғарыстан, ал, 
шығысқа қарай Бәйтүгей ұрпақтары қоныстанған 
екен, тағы бір айтатын нәрсе, Ақша Қожбанбет би 
бұл оқиғадан бұрын жерленген Талдыкесікке», 
– деп әңгімесін аяқтады. Демек, Патшалық Ресей 
кезіндегі шамамен ХІХ ғасырдың соңы  ХХ ғасырың 
басы болды ғой және де Суанның Бәйтүгей 
атасының бұрынғы жері Тышқан өзенінен арғы 
аралықта болған екен ғой деп, өзімше ой түйіп 
қойдым. Ендігі жүйіткіген жеңіл көлік қойсын ба, 
көзді ашыпжұмғанша Талдыкесіктегі бейітке де 
жетіп келдік. Тоқтаған көліктен түскен біздерге 
атамыз «жүріңдер балалар, ата – бабамыздың 
басына тәу етіп, құран оқып шығайық» деп алға 
түсті. Жалпы аруақтарға бағыштап құран оқыған 
соң, күмбезі алтындай жарқыраған, қызғылт 
кірпіштен әсемделіп өрілген исі Суанның дара биі 
Қожбанбет бабаның басына келіп тоқтадық. Тізе 
бүгіп тағы құран бағышталды, суретке түстік. Кері 
бұрылып қайтуға бет алғанда Тұрғанбек қария 
шығыс жағымызда тұрған шикі кірпіштен қаланған, 
бірақ төбесі ішіне құлаған еңселі бейітті көрсетіп, 
бізді таң қалдырған әңгімесін бастады: 

...Есімін ұмытып тұрмын, бұнда Суанның Молақ 
руының бір жақсысы жерленген, кейін туған
туыстары осы кесенені тұрғызғанда, солардың бірі 
мақтанып, «Қожбанбет бабанікінен де биік, әдемі 
болды» дегенінде, ішінде бір жөн білетін ағасы, «...
қап неге өйтіп астамшылық айтасың, Қожбанбет 
баба әулие кісі еді, тартып алып жүрмесін» депті 
өкініп. Содан бұлар жиналып, жаңа салынған 
кесенеден 1015 қадам аттамай жатыпақ, 

САРЫТАУДАҒЫ

кесененің күмбезі ортасына құлап түсіпті. Сонда 
жаңағы ағасы «Айттым ғой сендерге, аруақтарға 
астам сөйлемеңдер деп. Әне, тартып алды! Құдай 
сақтап әйтеуір бәріміз аманбыз. Енді бабаға кешірім 
рәсімін жасап, жөнімізге тарасайық», – деген екен. 
Міне, «осылай балалар» деп, атамыз машинаға 
отырып жатып, сөзін аяқтады. 

Иә, біздің санамыздан тыс, біз біле де, түсіне де 
алмайтын тылсым күштің бар екенін мойындамасқа 
шара жоқ. Ой – санамызды таңданыс билегені 
сонша бәрімізде үн жоқ, құпиясын қойнына бүккен 
кесенелерге ойша «ойпырмай, сенейік пе, сенбейік 
бе» дегендей, сұраулы жүзбен тағы бір қарап 
алып, шығыс тараптағы Дамбыкесікке апаратын 
жолға түстік. Көпірден өте салып, Бұрхан каналын 
жағалап тауға қарай зулатып келеміз. Құрашының 
жазығын көктей тіліп, Шолақтұмсық асып, 
Боқтыбұлақтың сайын басып өтіп, Молақмешітке ат 
басын тіредік. Атамыз, жолдың шығыс жағындағы 
төбешікті нұсқап Рауанға «осы жерге тоқта!» деп 
ишарат жасады. Бәріміз көліктен түсіп, төбешікке 
көтерілдік, аяғымыздың астында ат шаптырым 
сай. Қария сай табанындағы тептегіс егістіктегі 
көлденең арықтың сұлбасы бар жерді нұсқап, «әне, 
анау жер 1930 жылдарға дейінгі Молақ руының 
үлкен мешітінің орны, одан сәл өрге тұрған шөбі 
мен топырағы қарақошқыл тартып өзгешеленген 
жерді көрсетіп, ол жер түгелімен зират болған» 
деді. Құдайсыздар билік еткен Кеңес өкіметі 
заманындағы солақай саясаттың пәрменімен сол 
бір ұлтарақтай жер телімінен басқа аумақтың бәрі, 
мешіттің орны да трактор табанында тегістеліп, 
егістікке айналған екен. Өкініштіақ...

Одан әрі Оңғарбай қорғаны деген жерді артқа 
тастап, Бұрхан аумағына қарасты, бұрынғы 
аталарымыздан бала күнімізде көп естіген, аты 
ғана ел жадында сақталған, өзі сол өткен ғасырдың 
1967 – 1968 жылдары жермен  жексен болып 
қиратылып, халқы жанжаққа таратылып, ендігі 
жұрнағы ғана қалған Жамбыл ауылына да келіп 
жеттік. Қиратылған үйлердің қарайыпқарайып 
орындары ғана тұр, анадайдан үйінді топырақты 
көзіміз шалды. Біздің емеурінді сезе қойған атамыз 
«ол жер мектептің орны» деді, мен фотоаппартымды 
алып түсіруге кеттім. Тұрғанбек ата, Дархан, Ұлан 
және Рауан төртеуі сәл жоғарыда тұрған малшының 
үйіне барып көліктен бірақ түсті. Кешеуілдетіп, 
жаяулап мен де жеттім, амандастым, мал бағып 
отырған ауылдағы өзіміздің Өмірхан ағамыз екен. 

Амандық сұрасып, жүрген шаруамызды айтып 
жөн біліскен соң, көп аялдамай қоштасып, көлігімізге 
жайғастық. Одан әрі қираған ауыл жұртының 
жоғарғы жағындағы бұрынғы Кеңес заманында қой 
қырқу орны болған жердегі қаңырап тұрған қора 
қабырғаларының қасына келіп тоқтадық. 

«Жүр, бала сенің сұрағаның шамамен осы жер 
болуы мүмкін. Дегенмен, тап осы жер деп кесіп 
айтып күнәһар болар шамам жоқ, бірақ оның 
себебі мынада: Сонау, 1975 – 1976 жылдары осы 
жерде қой қырқу науқаны кезінде осында жұмыс 
істеп жүрген бір жас қыз шошынып ауырып, аяқ 
астынан ел дүрліккен жайсыздау жағдай болып еді. 
Сонда көпшілік сол бір «қанды оқиғаны» естеріне 
алып, үрейленгені сонша содан бергі уақыттарда, 
білетіндердің бәрі  әлі күнге дейін  осы аумақты 
алыстан айналып өтеді... Атамыз қолымен нұсқап 
көрсетіп тұрған жаққа қараған біздердің бойымызды 
лезде белгісіз қорқыныш сезімі билеп, үдірейе қарап 
біраз тұрып қалдық. Сонан соң барып, өзімізге 
келген біздер фотоаппаратты алып суретке түсірдік. 
«Сұмдықай, осыншама қатігездікке қалай барды 
екен?» деген сұрағымызға, «ол келімсектердің 
де істемегені қалмаған ғой... Біздің аталарымыз 
ашынғаннан кейін сондай іске барды. Әйтпесе, 
үйге кірген жыланға да ақ құйып шығарып салатын 

қазақтың ұрпағымыз ғой» деген жауап алдық.
Бұл қазақ cол ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр 

(1917 ж. дейін) басындағы Патшалық Ресейдің 
отарлау шаралары мезгілінде қаншама қасіретті 
басынан өткерді. Аталмыш кезеңде Қазақ жерінің 
жалпы көлемі 45 млн. десятина құнарлы, егістікке 
қолайлы жерлерінің бәрі күшпен тартылып алынып 
келімсек казактардың, орыстардың және басқа да 
еуропалық қоныс аударушылар мен мемлекеттің 
пайдасына өткен болатын. «Жұмақ мекен, 
шұрайлы қоныс» іздеген ішкі Ресей мен Сібірден 
ауып келген «кержақтар» өткен өмірін ұмытып, 
отаршыл биліктің қолындағы бишікке айналды. 
Пейіл берекесімен отырған қазақ жұртын шұрайлы 
жерінен, атақонысынан  айырды. Ғасырлар бойы 
қалыптасқан жайылым жолдарында келімсектердің, 
орыс селоларының пайда болуының салдары – 
дәстүрлі қазақ шаруашылығын үлкен күйзеліске 
ұшыратты. Осынау ел басына күн туған дүрбелең 
заманда атажұрт үшін ажалға қарсы шапқан ел 
азаматтары мен келімсектердің арасында болған 
«Бұрхандағы қанды оқиға» орын алған еді. 
Сөйтіп, жел үрлеген жалындай өршіген жер дауы 
кезінде атақоныс үшін қаншама қазақ ажал құшты, 
кейбірі жан сауғалап шекара асты. Бұл үрдіс 1917 
жылғы төңкерістен кейінгі билік ауысқан соң 
«қызылдар» қырғынына ұласты. Биылғы 2018 
жылдың наурызында Алматы қаласында өткен 
Қазақстан Жазушылар Одағының ХV құрылтайына 
делегат болып барғанымда көптеген қазақтың 
атақты тұлғаларымен кездесіп сұхбаттасқан едім. 
Соның бірі ұлтымыздың абыз ақсақалы Мекемтас 
Мырзахметов ағамыздан: «Аға, осы біз, қазақтар 
осыншама қасіреттен қалай аман қалдық? Қалай 
ойлайсыз?» дегенімде, «Балам біз – руды, ру – бізді 
сақтап қалды ғой» деген аталы сөзі жадымда мәңгі 
сақталып қалды. Иә, қай жағынан алып қарасаң да 
ақиқат сөз. Тектің асылдығы мен қан тазалығы кез
келген ұлт үшін баға жетпес құндылық екен ғой. 
Соның бәрін елеп – екшеп, санаға қондырып, іс 
жүзінде өмірлік қолданысқа енгізіп, жеті атаға дейін 
қыз алыстырмай, қан тазалығын ұрпағына аманат 
еткен қайран біздің данышпан бабаларымызай! 
Сіздерге мың тағзым!

Одан әрі жалғасын тапқан сапарымыз әпсәтте 
біздерді Күрілдекке әкелді. Бұрхан каналының 
көпірі үстіне біраз аялдап, айналаға дүрбі  
салдық – Ақкүмбез, Қарамола, Мойынши және 
солтүстігіміздегі өркеш – өркеш болып жатқан 
Жетісу Алатауы жақты да шолып шықтық. Керемет 
көрініс, табиғаттың ғажайыбын сөзбен айтып жеткізу 
мүмкін емес. Жолбасшымыздың нұсқауымен көлікке 
мініп көз көрім жердегі Құдайберді ұрпақтарын 
сонау, 1930 жылдарға дейін діни руханиятпен 
сусындатқан көне мешітінің орнына келіп тоқтадық. 
Сөз бастаған қариямыздың айтуы бойынша: сол 
кезеңде осы аумақты мекендеген Суан баба үрім – 
бұтақтары аталмыш «Құдайберді мешітінде» жұма 
намазын оқыпты, имамы Мәтрисса, мәзімі Әбіштің 
әкесі Қали деген кісі болыпты (кейінгі ұрпақтары 
Нағарашы ауылында тұрады). Мешіт орнынан сәл 
төменіректегі төбені нұсқап, «Қали мәзім осы төбеде 
азан шақыратын» деді. Фотоаппарат пен ұялы 
телефондарымыз кезекпен сартылдап өз жұмысын 
атқарып жатты. Сұрақтар қойылып, түрлі пікірлер 
айтылды, іс бітті, кері бұрылып көлікке бет түзедік. 
Тап осы сәтте Тұрғанбек қария оқыс қимыл жасап 
бізді таң қалдырды. Ойда дәнеңе жоқ келе жатқан 
біздерге бұрылып, «Әй, балалар! Атажұртыма бір 
аунап алайыншы» деген атамыз көкке шалқасынан 
жата қалып, жерге бірекі аунап қайта тұрды. 
Бұндайды күтпеген біздің  бәріміз де аңырып тұрып 
қалдық. Міне, әр қазақ үшін туған жерден артық 
қасиетті мекен жоқ! Демек, бұл сексеннің сеңгіріне 
шыққан ақжүрек қариямыздың  атамекенге деген 
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САҚ ОБАЛАРЫ
жүрек түкпіріндегі сағынышының сыртқа шығуы. 
Көңілімізді толқытып, жандүниемізді тебіренткен 
бір ұлы көрініс, қазақтың еңбектеген баласынан, 
еңкейген кәрісіне дейін қаннан – қанға беріліп келе 
жатқан ұлттық ерекшелігіміздің бірі. Атамыздың 
атамекенге деген құрметі, шексіз сүйіспеншілігі біз 
үшін баға жетпес тәрбие. Біздің арамыздан тез ес 
жиған Дархан атаға қарай бағыттап телефонның 
нүктесін бір – екі рет басып үлгерді. 

Ұлан мен Рауан түскі астың қамына кірісті, сүт 
пісірім уақытта дастархан да дайын болды. Әсіресе, 
осыншама таутасты жеке көлігімен (Джип) бізді 
аралатып алып жүрген Рауан інімізге мың алғыс! 
Сөз арасында оның дүниетаным көкжиегінің кең 
және адамгершілігі мол, қазақы тәрбиені бойына 
сіңіріп өскен жан екендігінен хабардар болып 
отырдым. Және де тарих, аңшылық пен дін жайлы, 
т.б. тақырыптардағы әңгімемізге араласып өзіндік 
пікір мен көзқарасын нақты білдіріп отырды. 
Атамыз мұсылманның бес парызының бірі намазын 
оқуға кірісті.

Түскі асымызды ішіп алған соң, көлігімізге мініп 
солтүстігіміздегі Сарытауға бет түзедік. Өткендегі 
«Бұрханға сапар кезінде...» өзіміз түстенген құрдас 
Қанат Баясыловтың үйінің тұсындағы төбеге келіп 
тағы да аялдадық. Төменде сарқыраған Бұрхан 
өзені, тамағын бір кенеп алып атамыз әңгімесін 
бастады:

«Мынау Қанаттың үйінің жоғарғы жағындағы 
шамамен 20 – 30 метр жердегі тамтұм жұрнағы ғана 
қалған үйдің жұртын  нұсқап, бұл Құдайбердінің 
Тәсібек атасынан тарайтын Несіпбек болыстың, ал, 
әнебір одан жоғарыдағы көне жұрт біздің атамыз 

«Кейін белгілі болғандай  ойрандалған 
атақоныс пен қорланған елжұрттың көз жасына 
шыдамай, ашынғаннан сол бір қырғынды 
ұйымдастырған Сатайдан шыққан әйгілі Мұқа 
болыс екен», – деді атамыз атажұртына қарап 
ойланған қалпында. Иә, бодандықта ғұмыр 
кешкен ғасырларда сен көрмеген қасірет жоқ, 
қайран қазағым! Сол зұлмат аласапыраннан 
да аман шығып, жапырақ жайып, ұрпақ өрбітіп 
отырсыңау! Жаратушының құдіретінде шек жоқ, 
оған дәлел қазір міне әлем мойындаған дербес 
қазақ елі, тәуелсіз мемлекетпіз. 

Содан зуылдаған қалпы Сарытауға да жетіп, 
солтүстіктен оңтүстікке қарай созыла орналасқан, 
байырғы бабаларымыздың көзіндей болған көне 
заман ескерткіші  «Үш обаға» (мен солай атадым) 
таяу барып тоқтадық. Біз бергі төмен жақтан 
барғандықтан, ең төменгісін «№1 оба» деп алдым.            

1. Биіктігі – 7 – 8 метр                                                    
2. Төбесінің ені мен ұзындығы – 18 х 12                                   
3. Обаның етегінің ені мен ұзындығы – 42 х 36  
Обаның етегінен 15 м аралықтан кейін 

аталмыш обаны айналдыра екі қатар тіктелген 
тастармен шеңбер болып тас бағандар (менгирлер) 
орнатылған, екі шеңбердің аралығы 2 м. Ішкі 
сопақша шеңбердің ені 55 м, ал, ұзындығы 57 м. 
Обаның төбесіне қалыңдығы 2 м болатын түрлі 
тастар үйілген.

Енді осы «№1 обадан» кейін  солтүстікке қарай 
бір сызық бойымен 30 м қашықтықта одан көлемі 
жағынан кішірек  «№2 оба» орналасыпты.

1.Биіктігі  2 – 3 м
2.Төбесінің ені мен ұзындығы – 19 х 20 
3.Обаның етегінің ені мен ұзындығы – 23 х 23                           
Обаның етегінен 3 м аралықтан кейін аталмыш 

обаны айналдыра екі қатар тіктелген тастармен 
шеңбер болып тас бағандар (менгирлер) қаланған, 
екі шеңбердің аралығы 50 см. Төбеде үйілген 
сансыз тастар.

Аталмыш «№2 обадан» кейін  солтүстікке қарай 
бір сызық бойымен 39 м қашықтықта одан көлемі 
жағынан үлкендеу  «№ 3 оба» орналасыпты. 

1.Биіктігі  7 – 8 м                                                  
2.Төбесінің ені мен ұзындығы – 16 х 16 (шеңбер 

тәріздес)
3.Обаның етегінің ені мен ұзындығы – 28 х 28 

(шеңбер тәріздес)
Басқа обаларға қарағанда бұл обаның бір 

ерекшелігі төбесінің батыс жағы тағы да 6х6 
м бүйірленіп шығып тұр. Соған қарағанда 
бұнда бірнеше адам жерленген болуы керек. 
Бұнда да айнала тас бағандармен (менгирлер) 
қоршалған.

Тағы бір назар аударарлық жағдай көлемі 
жағынан ең үлкені болып келетін «№1 обаның» 
батыс жағында қатарласа 2 м арақашықтықтан  
кейін (суретте) мынадай тізіліп орналасқан тас 
бейнелерді көрдік. Яғни, бұл да «көне заманғы 
жерлеу орыны болар» (мүмкін Қола дәуірі) 
деген тұжырым жасадым. Себебі, осы үш обаның 
осы жерге орналасуына осы бір тас қорымдардың 
да өзіндік әсері болғанау. Ал, мына орналасқан  
аталмыш «Үш оба» менің жорамалым бойынша – 
СақСармат дәуіріне жататын сияқты. Өкінішке 
қарай сағанаға кіретін арнайы жер асты жолы 
– дромостың белгісін таба алмадым, бірақ бар 
екеніне еш күмәнім жоқ.                          

 Иә, өз халқадірімізше обаларды суретке түсіріп, 
керекау деген мәліметтерді қағазға жазатынын 
жазып алып,  ат басын кері бұрдық. Ақ қарлы тау 
шыңдары, сайсала, найзадай болған қарағайлар, 
қыраттар, төбелер, бәрібәрі артымызда қалып 
барады. Бойымызды табиғатқа деген таңданыс пен 
туған жерге арналған сүйіспеншілік, мақтаныш 
сезімі биледі. Керемет тәтті күй, бұны естігеннен 
гөрі көзбен көріп, жүректен өткізіп сезіну керек. 
Іштегі бұла сезім сыртқа теуіп, өлең айтқым келіп  

Бұрхандағы Қ. Баясыловтың үйі 
(төбесінен қарағандағы көрінісі)

Жүністің үйлерінің орны» деді. Содан, төменде 
қалған Жамбыл (Бұрхан) ауылы жаққа бір қарап 
алып қариямыз сөзін одан әрі жалғастырды: 
«жаңағы өздерің орнын суретке түсірген «Қанды 
оқиғаны» қызылдар осы Несіпбек болыстан көріп, 
ауылымен Қытайға өтіп бара жатқан жерінен 
болысты Ойжайлаудың асуында қуып жеткен 
қызылдардың «комотряды» жаскәрі, балашаға 
демей бәрін қырып тастаған екен. Соның ішінен 
құдайдың құдіретімен қабырғасының етін жырып 
өткен оқтан Күнболат деген бала ғана жалғыз тірі 
қалған. Өзі арыпашқан, киімі албажұлба еңіреп 
жылап келе жатқан Күнболатты таудан теке атып 
келе жатқан Сыдық атамыз көріп үрейленгені 
сонша «мынау не жын, не шайтан болар» деп 
атып тастауға мылтығын кезенгенде, «ой, ата мен 
Күнболатпын!» деп айғайлап жатып әрең аман 
қалыпты. Оның келген жағы анау» деп қария 
өзеннің шығыс беткейіндегі мал тұяғымен неше 
түрлі жол болып айғыздалған қарсы беттегі жотаны 
көрсетті. 

кетті. «...Қазақ болып тумағанда қайтер ем» әні өз
өзінен тіліме оралуда. Тәтті күй, тамаша сезім...

Көлігіміз Үлкен Күрілдекпен жүйіткіп келеді. Есіме 
түсе кетті, осы жер атауын мен өткен мақаламда 
«Күркілдек» деп жазып едім. Анығын біле алмай 
«неге олай аталады?» деген  сұрағыма, осы маңайда 
тұратын үлкенкішіден ешкім мандытып жауап бере 
алмады. Енді соны атадан сұрауға ыңғайландым. 
«Ата, бұл жер неге Күрілдек деп аталған, білмейсіз 
бе?» деген сөзіме «Ой, балам, мына Бұрханның 
өзені тасығанда күрілдеп осы аумақтың бәріне 
естіліп жатады, содан солай аталған» демесі бар 
ма. Міне, қазақ қалай ат қойғыш, әрі қарапайым, 
әрі айтуға да оңай және бұл жердің табиғатына сай 
келіп тұр. Керемет емес пе?!

Жол бойы құлаған үй орындары көптеп 
кездесті, соған қарағанда үлкен ауыл болғандығы 
байқалады. Кезекті төбесі құлап қабырғасы 
ғана қалған, көлемі ұзынша  үй жанынан өте 
бергенімізде Тұрғанбек қария «тоқта» деген 
белгі берді. Көліктен түсіп батыс жақтағы сайды 
қолымен нұсқап, шығыс жағындағы іргетасының 
орны әрең көрінетін үй орнын нұсқап «таптым» деп 
балаша қуанды. Мен аузымды ашып үлгергенше 
«Өткенде айтып едім ғой, Суандағы Бұқа молда 
атты білімді, атақты кісінің мешіті болған деп, міне 
мынау соның орны», – деді жаңағы қабырғасы 
ғана тұрған үй орнын нұсқап. Батыс жағындағы 
михрап пен ортада орналастырып қыс мезгілінде 
от жаққан пеш пен мұржаның орнын   көрсетті. 
Ұлан үшеуіміз іші – сыртын айнала аралап суретке 
түсірдік. 

Жолай Қарамолаға сәл аялдап, Ақкүмбез 
жанындағы үлкен зиратқа да келіп жеттік, 

Қожбанбет баба мен Молақ кесенесі

Ақкүмбез кесенесі

Шежіреші Тұрғанбек атамен бірге

әруақтарға бағыштап құран оқылды. Зиратты 
айналып биігірек тепсеңдегі Ақкүмбездің жанына 
жақындаған атамыз қатты кейіген қалпымен 
«Атаңа нәлет Советай, зеңбірекпен атып күмбезін 
құлатты ғой! Жер құрып қалғандай әскерін осында 
әкеліп ойнатты. Оңбағандар!» деп, назаланып 
кетті. Бәріміз үнсіз қалдық, сәлден соң атамыздың 
ашуы басылып тағы құран бағышталды. Өткен 
сапарымызда кесене сыртындағы арабша 
жазуды оқи алмай кетіп едік, атамыз арабшаны 
мүдірместен судыратып оқып берді. «Бұл нені 
білдіреді?» деген сұрағымызға қария «Бұл 
Құранның Бахара сүресіндегі Аятүл күрсі, 
қасиетті дұға» деп жауап қатты. Дархан, Рауан, 
Ұландар әрәр жерден кірпішке тиген оқтардан 
қалған ойықтар орнын көріп, таңданыстарын 
жасыра алмады. «Не деген құдайсыздар, кесенені 
зеңбірекпен, мылтықпен атқылаған?! Әй, атаңа 
нәлет коммунистік Кеңес үкіметі, тірі қазақ түгілі, 
өлі әруаққа да маза бермеген екен ғой. Қайтіп 
налымайсың?!». Қарияның кейіп, назалануы да 
бекер емес қой.

Мен ғой күмбезді айнала қарап қыш кірпіштердің 
көлемін, түртүсін, қалыңдығын, т.б. керекау деген 
дүниелерді қағазыма түртіп алдым. Біраз демімізді 
алған соң, жиналып көлігімізге мініп, ауылға бет 
түзедік. Шаршағанымыз енді білінді, жүйіткіген 
көлік ішінде әркім өз ойымен отыр. Бірақ, бәрінің 
де жүзінде ризалық нышан бар. Әрине, мынадай 
сәтті сапарға бәрімізде қуаныштымыз. «Туған жер 
– алтын  бесік» деген осы екен ғой...

 

Қали 
ИБРАЙЫМЖАНОВ,

Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі.
Жаркент қаласы.



«ЖАРКЕНТ АЙНАСЫ» ГАЗЕТІ
Меншік иесі: «БАҚ» ЖК
Директор – Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ
Бас редактор – Молот СОЛТАНАЕВ
Бас редактордың орынбасары – 
Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ
Дизайнер – Әділет МҰСАХАЕВ

	Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігінде  13.09.2018 
ж. тіркеліп, №17270-Г куәлігі берілген.
	Газет «Жаркент айнасы» компьютер 
орталығында теріліп, беттелді.
	Газет индексі - 65161
	Автордың материалдары редакцияның 
көзқарасын білдірмейді. 
	Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.
	Газет «Алматы-Болашақ» АҚ басылды. 
050026, Алматы қаласы,  Мұқанов көш, 223 В 
Тел/факс: 8 (727) 3784008. Офсеттік басылым.
	Нөмірдің таралымы: 1000 дана

Мекен-жайымыз:
Алматы қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі 147, 22 офис
Алматы облысы, Жаркент қаласы, 
Е.Сыпатаев көшесі, 242 үй, 14 пәтер
Тел.: 8/705/412-78-48; 
8/705/277-16-91; 
8/777/971-57-67 
Газет екі аптада бір  жарыққа 
шығады.
Тапсырыс: №110

Газеттің эл.почтасы: 
jar-aina@mail.ru

РУХ АЙНАСЫ8 №2 (5), 25 қаңтар, жұма, 2019 жыл

ХАБАРЛАНДЫРУ
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Газетке жазылу индексі: 65161

Сүйінші, ағайын! Қаршадай қызың велоспорттан 
Халықаралық додада топ жарып, айды аспанға 
бір-ақ шығарды. Қазағыңды бүкіл Азия құрлығына 
паш етті! Иә, жаз дидарлы Жаркент өңірі әрқашанда 
мақтан ететін сайыпқыран ұлдары мен талантты 
қыздарының алтын бесігі. Спорттың әр түрінен 
Әлемдік және Халықаралық жарыстарда жүлделі 
орындарды иеленіп жүрген ағаларының жолын 
жалғап отырған Ақпейіл қыздарыңыз еліміздің 
қандай марапатына болса да лайықты...

Ендігі кезекте топжарған талантты қызымыз жайлы 
аз – кем ақпарат беріп өтсем. Аты – жөні: Өсім Ақпейіл 
 2002 жылы, 23 қазанда дүние есігін ашқан. Ата
анасы Ербосын мен Бақыттың алақанына салып аялап 
отырған сүйікті қыздары, сондайақ, ағасы Заңғар мен 
інісі Дастанның ортасындағы ерке қыз. Атасы – Өсім 
де Кеңес заманында аудандық марафондарда алдына 
жан салмаған желаяқ болса, әкесі Ербосын да Ішкі 
Істер бөлімінде қызметте жүргенде аудан, облыстағы 
өткен спорттық жарыстарда (волейбол, футбол, жүгіру, 
пистолет ату, турник т.б.) жүлдегер атанған атпал 
азамат.

Ақпейіл, алғаш 2008 жылы қаламыздағы Ш.Уәлиханов 
атындағы орта мектеп табалдырығын аттады. Сөйтіп, 
5ші сынып оқып жүргенде ойламаған жерде сыныптас 
құрбысы Нұршаттың айтуымен осы велосипед спортының 
жаттығуына қатысады. Алғашқы жаттықтырушысы – 
Н.Карпович болды. Тегіне тартқан тумысынан зерек, 
қағілез қыз өзінің жауапкершілігі мен ұқыптылығының 
арқасында спорттың бұл түрін тез игеріп, түрлі 
жетістіктерімен көзге түсе бастайды. Тынымсыз еңбек 
пен жеңіске деген құштарлық Ақпейілді Талдықорған 
қаласындағы облыстық спорт – интернатынан тәлім 
алуға алып келді. Қаршығадай қазақ қызының жеңіске 
деген ерік – жігері мен құлшынысы бұл жердегі 

ТОПЖАРҒАН

жаттықтырушысы В.А.Юрайтес мырзаның да көңілінен 
шықты.

Әнеміне дегенше, бапкерінің шыңдауымен Қазақстан 
біріншілігі жарыстарына да қатыса бастады. Атап айтсақ: 
Астана (2016 ж. қыркүйек), Орал (2017 ж. шілде), Астана 
(2017 ж. қазан), Көкшетау (2018 ж. мамыр), Алматы (2018 
ж. маусым) республикалық жарыстардың бәрінде Іші 
орынды иеленіп, медаль, кубок, мақтау қағаздарымен 
марапатталды. Болашағынан нық сенім күттірген бұл 
жеңістері Өсім Ақпейілдің ендігі жерде Астана қаласында 
Олимпиадаға даярлау орталығының жаңа бапкерлері 
– Е.Анатолиевна мен С.Алексеевналардың қоластында 
жаттығуына жол ашты. Яғни, бұл дегеніңіз алдағы меже 
– Халықаралық жарыстар.

Бақ пен бабы дәл келген велошабандоз қызымыз – 
Башқұртстанның астанасы Уфада (2017 ж.), Ресейдің 
Тула, Воронеж, Иркутск және Белоруссяның Могилев 
қалаларында өткен Халықаралық спартакиадалардың 
бәрінде Іші орынды жеңіп алып жанкүйер 
қауымды қуанышқа бөледі. Велоспортқа деген 
талантымен талайды тәнті еткен қайсар қыз, жаңа 
басталған 2019 жылдың 9 – 14 қаңтар аралығында 
Индонезияның астанасы Джакарта қаласында өткен 

Азия чемпионатында жұлдыздай жарқырап – топтық 
жарыста Іші орын (Алтын), ал жекелей жарыстарда екі 
қола медальды жеңіп алып жеңіс тұғырына көтерілді. 
Осылайша велоспорт сайыпқыраны Өсім Ақпейіл 
өзінің даралығымен Қазақ елінің көк туын желбіретіп, 
Әнұранын шырқатып, мемлекет абыройын аспандатты. 
Өз кезегінде туған елі де, жанкүйерлері мен туған 
туыстары да ел мерейін үстем еткен батыр қызын үлкен 
құрметпен қарсы алды.

P.S. Қазақ спортының зеңгір көгінде жарқ 
етіп, тағы бір жұлдыз туды. Тәңірі ұзағынан 
сүйіндірсін! Азия біріншілігінің жұлдызы Ақпейіл 
қарындасымызызға – алдағы шілде айында Оңтүстік 
Корея мен тамыз айында Германияда өтетін Әлем 
біріншілігі жарыстарында да алтыннан алқа тағынып, 
ел – жұртының құрметіне бөленуіне шын жүректен 
ниеттес екенімізді білдіреміз. 

Алар асу мол болсын, Жаркенттің алтын қызы, 
Ақпейіл!

Қали ИБРАЙЫМЖАНОВ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі 2019 жылғы қаңтар – мамыр 
аралығында «Қазақстан – мейірімділік мекені» 
атты республикалық балалар бастамасын өткізуді 
ұсынды. Республикалық балалар бастамасының 
мақсаты – балалар мен жастардың айналасындағы 
көмекке мұқтаж жандарға мейіріммен қарап, 
қайырымдылық істер жасауға және табиғатты 
аялап, қамқорлық танытуға, олардың қатысуымен 
қайырымдылық акцияларын қамтамасыз ететін 
іс-шаралар ұйымдастыру, қоғамға риясыз 
қызмет көрсетудің жағымды идеяларын кеңінен 
насихаттау және тарату.

Республика көлемінде 10 қаңтар – 10 ақпан 
аралығында «Қамқорлық» дәстүрлі республикалық 
акциясы өткізілуде. 

Қайырымдылық – халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің 
бірі. «Жанашырлыққа – жан риза» дегендей кемтар, 
жетім, қамқорлыққа алынған балалардың жанашыр 
қамқоршысы болып, аялы алақанын тосып, жүрек 
жылуын ұсыну, сауабы мол іске ат салысу әрбір адамның 
азаматтық парызы. Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі
мұқтаж жандарға қамқорлық жасау. Осындай қағиданы 
ұстанған «Еңбекші орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 
де «Қамқорлық» акциясын өткізу туралы ісшаралар 
ұйымдастырылды.

«ЖҮРЕГІМ ТОЛЫ МЕЙІРІМ»

Акцияға арнайы жоспары жасалып 15қаңтар күні 
«Шын жүректен» тақырыбында атааналар арасында 
аталмыш қамқорлық акциясы туралы жан – жақты түсінік 
жұмыстары жүргізілді. Мектеп тарапынан мұғалімдердің 
қатысуымен «Жасөспірім түнгі қалада» тақырыбында 
рейд ұйымдастырылды. Сонымен қатар, биылғы жылдың 
21қаңтарында 11сынып оқушыларының бастамасымен 
мектеп шәкірттері мен ұстаздар арасында «Жомарт 
жүрек» атты сұхбат болып, видеоролик түсірілді. 
25қаңтар күні оқу ордасының сынып жетекшілері мен 
атааналарының қолдауымен «Қайырымды жүрек, 
жомарт қол!» айдарымен қамқорлық жәрмеңкесі 
өткізіліп, соңы мектебіміздегі оқушы жастар ұйымының 
«Жүрегім толы мейірім» атты қайырымдылық концертіне 
ұласты. Ісшараға арнайы шақырылған аудан, қала 
әкімшілігі және түрлі сала қызметкерлері де белсене 
атсалысып, өз үлестерін қосты. 

Осынау білім шаңырағында көпшіліктің қолдауымен 
өтіп, көптеген адамдардың жанына шуақ сыйлаған 
«Қамқорлық» акциясын қортындылаған мектеп 
директоры Ғалымжан Қалиұлы Рысбаев мырза, өз үлесін 
қосқан барлық қатысушыларға шын жүректен алғысын 
білдіріп, түскен қаражаттың аз қамтылған отбасында 
тұрып жатқан балаларға көмекке берілетіндігін 
көпшілікке хабардар етті. Аталмыш «Қамқорлық» 
акциясы алдағы уақытта да жоспарға сәйкес бұдан әрі 
де өз жалғасын табады деген сенімдеміз.

Жанар СЕРІКҚЫЗЫ, 
Еңбекші орта мектебінің

әлеуметтік педагогы.
Жаркент қаласы.


