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ОСЫ ЕҢБЕГІМ ДІ ІНІМ ӘБДІМ АНАП, 
ҚАРЫНДАСЫМ МАНАТКҮЛ, ҚАЙНЫМ 

ТІЛЕУ, БАЛАЛАРЫМ  БАЙМАНАТ, 
МЕЙРАМБЕК М АРҚҰМ ДАРДЫ Ң 

ӘРУАҒЫНА БАҒЫШ ТАЙМЫН.
АВТОР

ӨЗ ЖАЙЫМНАН ҚЫСҚА МАҒЛҰМАТ

Бірінші емір тарихымның болмысынан.

1 .Руым -  Дулат одан
Шымыр одан 
Бскболат одан 
Жиенбетпін (боққайнат)

2. Мен Дүйсебай әулиенің шөбересімін.
Дүйсебай эулиенің әулиелігін ганытып жазган кігантар.
1) Сары Хасенов «Жиенбег» (шежіре) кітап 47-48 беітер; 
(Алматы «Мерей» 1996 ж.)
2) Сауытбск Мәдімәрұлы «Күлқүдық» кітап 78-81 бсттер: 
(Алматы «Раритет» 2009 ж.)
3) Сауытбек Мәдімэрүлы «Аша елі» кігап 268-270 беттер; 

(Алматы «Раритет» 2010 ж.)
4) Сауытбек Мэдімэрүлы «Болашаққа хат» кітагі 46-48 

беттер («Алматы» 2010 ж.)
5) Сауытбек Мәдімәрұлы «Мснің қарапайым өмірім» кітап 

10-11 беттер (Алматы «Үш қиян» 2013 ж.)
6) Токтасын Омбаев «Көңілімнің көкжиегі» кітап 34 бет 

(Төле би. 2015 ж.)
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7) Тамаша Расплов «ІІІымыратаныңЖиснбстүрпақтарының 
шежіресі» кітап 167 бет. (Төле би. 2016 ж.)

Дүйсебай эулие мемің үшінші бабам екеміи кейін ержеткеи 
соң білдім. Ол кісінің коріпкел эулиелігі туралы толық кітаптарга
жаіылса да аздап тоқталып отейін.

Мскксгс қажылықка бара жатқан бір топ адамға Дүйссбай 
кездесіп калып «Меккедегі Хазыретке» сэлем жолдайды. Бірақ, 
олар сәлеміи айтпай кейіи кайтар сэтіпде:

-Әй сендерден жолда бір кұдай жолына шып берілген кісі 
маған сэлем жолдаған. Соны неге маған айтпай кейін кайтқалы 
түрсыңдар. Мэ мына тақияны соған апарып беріңдер. Егср 
тақияны бермей өтіп кегсеңдер де мен білемін. Ол Алла жолына 
адал берілген кісі сендер әшейін адамсыңдар-депгі Мекке 
Хазырсті. Сонымсн қажылыққа барғандар жсрдің үстімсн барып, 
астымсн қайткандай болып, тақияны эксп бсріп Дүйссбайдан 
кешірім сұрапты.

Дүйсебай эулиенің өмірі зікір тартумеи өтіпті (мұнысы 
Алланы сске алып отыруы сксн). Оның қабірінің басында шырақ 
жанып түрады екен. Ары-бсрі өтксн жүргіншілердің ср адамы 
қабір басына кұран оқыса, эйелдер көлігінен гүсіп, көлігін 
жаяу жетелеп өтетін болган. Меиің бала кезімде біздің ауылда 
бір-бірімсн ренжісксндср: «Жүр Дүйссбай әулиснің әруағына 
саламын үйіне кіріп шық»-дсп анттасқанын талай естігенмін. 
Есенэлі деген бақсы Дүйсебай эулиенің қабірінен қүрап оқып 
топырақ алып оны суға қосып араластырып науқасгарға 
бсріп содан шипа тапқан. Маған да сырқаттанғанда Есенәлі 
бақсы топырақ қосқан лай су ішкізіп содан тэуір болғаным 
бар. Жас кезімде Дүйсебай өлетін айтқан. Баласы Түңгышэлі 
«денсаулыгың мықты»-деи сенбегеіі. Содан соң Қүрман айт күні 
түскі намаз қабылдап басын көтсрмсгсн. «Көзі ашық эулис»-дсп 
сл Үш рст ак іш киімгс орап денесі тиген соң бір жапырақтан 
жыріыс ап балаларын ырым еткен. «Жерді бассаң байқап бас, 
жэндік болса өлгіресің, жыланға да тиме обалын көгересің»
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дейді екен. Тырнак, сакал, мұрт, кас, шаш етке меймаи етсүйекке 
мейман депгі Дүйсебай эулие.

3. Екініні бабам Дүйссбайды баласы Түңғышэлі. Ол кісі туралы 
айтқандар ашуы қатгы, артық істі, артық сөзді, жай қарапайым 
кісі бопты. 9 ұл, бір қызы боп, кобісі ержетіп қайтыс болып, ен 
үлкені меніц экем Мэдімәр мен ен кенжесі Олеш қалғап. Өзі 
1932 жылы өмірден өтксн.

4 . Менің әкем Мәдімәр 'Гұңғышәліұлы 1886-1945 жылы 
өмірден өткен. Мэдімэрдан 2 ұл, 2 кыз едік. Мен төрт жетімнің 
үлкені 5 жасымда әкеден жетім калдым. Анам Іздән інім 
Обдіманап сыркат болды, экемнің інісі Г>үзау дегси патша 
үкіметінің 16 жылгы маусым жарлыгына байланысты солдатқа 
алынатын болады.

-Ол жас бос белбеу ол жақта оліп қалады-деп әйелі екі 
ұлы болса да әрі әке-шешесінің карсылыгыыа көнбей өзі 
солдаттыкқа барады да онда «онбасылыкка сайланады. Сонда 
майдан жұмысында жүрген кол астындағы эрі ауылдан бірге 
баргап Саусақбай дегенді борепе басып қалып каиыда кайтыс 
болады. Сол майдапда басқа еңірден баргап Насихат Сүгірұлы 
деген акынга Мэдімәр ақысын беріп жоқтау олең шыгартып 
слдсгі Саусақбай маркұмның отбасына сстіртіп коңілін аулайды. 
Мәдімәр сөзге жүйслі іскс үқыпты сңбскшіл болып қиын 
кездердің өзінде аукаітылар қатарынан көрініп, 100-ден аса 
кой, 10-нан аса ірі кара бітіп өз шаруасыи дөңгелегіп, тұрмысы 
томендерге қол ұшын беріпті. Мен жасымнан экемнен қалган 
коп малды бағамын, қараймын. Жемшөбін дайындаймын-деп 
көп бсйнет көріп остім. Жиснбет ауылының қазіргі жергс таңдап 
коныстандырган экем Мэдімэр меп анам Іздэн екен. Іздэн атында 
бір көше бар қазір.

5. Меп экем мен анамиың сагынып корген алғашқы перзенті 
екенмін. Мен туардан бір жыл бұрын «Үл туасың, ұлыңның 
атын Сауытбск қой»-дсп анамның түсіндс бір аксақалды кісі аян 
бсріпті. Сөйтіп мсн экемнің 51 жасында, анамның 27 жасында
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омірге келіппін. 1 октябрь 1940 жылы екен. Бірақ туу туралы 
куэлігім 1941 жылдың 20 майы деп кейін алыныпты. Туған жерім 
Жамбыл облысы, Шу ауданы, Сталин колхозы (қазіргі Жиенбст 
ауылы) екен.э 1949-1956 жылдар арасында жетіжылдық сыныпты 
нашар окып бітірдім. 6-7 жасымнан-ак үйдегі балаиын үлкені 
эрі анам сырқат болган сон қой, түйе, жылкыларды айдап сал, 
айдап келден бастап барлық үй шаруасына араласып остім. 11- 
12 жасымнан колхоздың жүмысына жазғы оқудың демалысында 
шөмслсй салдым, арба айдадым, жылқы бақтым, сиыр, бүқа 
бақтым. Бір бұка сүзіп, өлім аузынан қалдым. Сөйтіп, 1956 жылы 
жетіжылдық мекгепті нашар оқып біткен соң үй тірлігімен бірге 
Мойыпкұм колхозыныңтұрақты жұмыскері болыи арба айдаушы, 
аға шопан, сакпаншы, қырманшы демек колхоз басшысы қайда 
жұмсайды неше түрлі қара жұмысынан да бас тартқан емеспін. 
Осы еңселі еңбегімді бағалап, мені бірінші шақырып алып 1958 
жылы ауыл бойынша Мойынқұм колхозының басшысы қоғам 
есебінен Жамбыл каласыидағы ауылшаруашылық мектебінің 
«Қой шаруашылығыиың бриғадирі» мамаидығыи жолдама берігі 
оқытты. 1959 жылы бұл мамандықты бір пәннен ғана 4, калғаны 
5 (өте жақсы) дсген бағамсн бітіріп шықтым.

13.12.1959 жылы сүйген жарым Зәбира Нарымбекқызымен 
отау құрдым. Алланың бергеи 4 ұл, 4 қызыи гэрбиелеп өсіріп, 
міне 57 жыл болды бакытты өмір сүріп келеміз. 1959-1961 
жылдары аға шопан болдым. Тағы мсні 1961 жылы Мойынқұм 
колхозы, Шу аудандық комсомол комитеттері, Шу аудандык 
партия комитетінің біріиші хагшысы Жаиар Түйебеков міие үш 
бірдей жолдамамен Жамбыл каласындағы зоовет техникумына 
оқытуга жібсрді. Ол ксзде тск қоғамда жақсы жұмыс істегендсрді 
гана жолдамамен жіберіп оқытатын. Жамбыл қаласындағы
юовеэ іехиикумына кұжаггарымды өткізгепімде дирекгоры 
Есенғариев деген:

Қүжаттарыңыз жақсы сксн. Осы оқуға түсугс үш бірдсй 
жолжамаңыз бар екен. Бірақ 1956 жылы жетіжылдық орта
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мектепті орец бітіріпсіз, оған коп жыл болыпты, қарайып қалған 
көрінесіз. Тек коғам жұмысын жақсы істеген мінездемеңіз үшін, 
бізде сынақсыз окуға кабылдауға болмайды. Онда да экзамен 
алатын мұғалімдерге ескертемін. Жеңілдеп сынақтан ептеп 
откізіп жібер деймін,-деді де біздіп техникум Талас ауданыпын 
орталығы Аккөлге көшіп жатыр дегені.

Мен біраз ойланып қалдым да:
- Агай оқу орны шалгай ауданга кошіп жатыр екен. Мен 

сол үшін үй ішіммен ақылдасайын. Құжаттарымды қайтарып 
беріңіз-дедім. Есенғараев кұжатгарымды кайтарып берді. Еұл 
сәтте ойланбасқа маған лэж жоқ елі.

Бірінші, Ақколге баруға жол қаражат жетпейтін болатын. 
Екінші, осы техникумға қарай үйдеп жолға шығып үлкен жолда 
көлік күтіп тұрғанымда анам Іздән келді де:

-Не элі барагын жағыца бармагапсыц ба?-деді.
-Иэ, колік болмай тұр.
-Колік болмаса болмасын. Мен саган әдейі келдім. Кэрі 

эрі сырқат мсні, бсл ауру ініңді, скі кішкснтай қарындасыцда, 
балалы келіншегіцді, алты бірдей шикі өкпе шиеттей отбасыңды 
тастап, төргжылдық окуға кетіп бара жатырсың. Мыпа кім 
жүрмеген үлкен жолда аналык ак сүтімді кешпеймін-деді тағы 
бірдеме деді де бірде. Іс тындырғандай анам Іздэн ашулы 
скпіндеп жүрді дс кстті. Мсн не істсрімді білмсй ары-бсрі 
тсңселіп толқып түрғанымда ертсңгісінен бері міне сэске түскс 
дейіп күітірғен кездейсок көлік келіп қасыма түра калмасы бар 
ма? Тэуекелғе басып көлікке мініп техникумға келғен сэгім еді. 
Міпе осыны ойланбасқа маған болмайтып кез болатын. Сойтіп 
қүжаттарымды қайтарып алып Есенғараевтан шықсам ақ кител 
шалбары бар бірсу сені күтіп түрмын дегсні. Таныса кеттік. 
Асылбеков Айдарбск деген Мсркі ауданының жіғіті ексн.

-Екеуіміз жолсерік болып осы каладан оку іздейік-деғенде 
үстіцғі күміс тісі жалт ете түсті. Мыпа техникум көшіп жатыр, 
ку далада не бар бізғе-деп тағы койды.
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- Қандай оку дедім.
- Кооптан бастайық.
- Кооп дегсн не?
- Кооперативный училище.
- Оны бітірсек не істейміз?
- Сатушы боламыз.
- Сатушы қиын емес пе?
- Оқыган сон оңай болады.
Айдарбек бұрын 10 класты тауысып осы каладан 

статтехникумды оқып жүріп, оскерге алынған екен. Әскерден 
оралган беті көрінеді. Білім де, жасы да менен үлкеп орі ширақ. 
Кооперативный учлищесіне барсак, Ақментаев деген директор 
менің күжаттарымнан үш жолдаманы көріп, мені табанда 
оқуға кабылдады да Айдарбск 10 сыныпты тауысса да Мсркі 
райпетровсоюзынан жолдама әкел деді. Бұл кооперативный 
училищеге ор ауданның райнетровсоюзының жолдамасымен 
қабылдайды екен. Айдарбек екеуіміз де осы оқуга түсіп, окып 
кеттік. Бірақ ол журналдагы «Промтовар» деген пәнге озіне-өзі 
4 деген бағаны үрлап қойганы үшін оқудан шығарылды. Мен 
1962 жылы осы оқуды бітіріп, сатушы дсген мамандық алып 
шықтым. «Қүдай берсе бір аяқ мұздан екі аяқ су шығады»-деп 
Айдарбекгің арқасыпда 1962-1977 жылдар арасында 15 жылдай 
сатушы болын соның панын жедім окырманым. Сол үшін аздаи 
токталып отейін.

Мен сауда саласының көрнекті маманы болып төңірсгімс тез 
танылып,жақсыжағынанабыройалыптүрмысымдыайтарлықтай 
жылдам түзедім. Онда да ақыл қорыта келе өмір құбылысы 
мені ойлантпай қойғаи жоқ. Өйткені, сатушылық жүмысты газа 
ісгейтіндер өге сирек екепіне көз жегкіздім. Халық сүмдык 
кеңпейіл, ересен кешірімді, кандай тамаша десеңізші... Олар 
сатушының майда-шүйдесі түгіл ірі-ірі жолсыздың да кешірім 
жасайды. Өзінің өте аргық асқынган жүріс-түрысынан көрмей 
гү і ынушыларды «кормегеппің үстіне көрмесе,сезбегеннің үстіне
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сезбесе екен» - деп халықка тіл тигізетін сатушылар қаншама?! 
Ал мен ақтан сопы болмағанмен осындай асқынган ұятсыз 
сатушылардың іс-эрекетінен айдалада журіп улялатынмын. 
Өйткені, сатушы деген ортак ат бәрімізге тең болгандыктан. 
Әуелі дөрекі сатушылар менің таза істегенім үшін де «Менің 
өтірігімді неге сездіріп қоясың, ондай-ондай затгың багасына 
бага қосып сатпасаң несіне сагушы болып жүрсің»-деп мені 
кінәлап ренжігендерге таңқалдым. Сонда Сауытбектен бәленнен 
аламыз, сенің мұның нс-дсйді екен. Мсн сауда саласында ссгіз 
бастыкпен істес болдым. Оның төртсуі егде кісілср еді де, төртеуі 
өзім карайлас жастар еді. Сол төрт егде бастыктар шындыгы 100 
пайыз бен жұмыс істемесе де, халыққа деген иман жүздігі бар 
болатын. Ал калган гөртеуі барып гұрган халықты канаушы, 
канауға жол ашушы тойымсыз ашкөздер екенін акиқат алдында 
жасыра алмаймын. Сондайлығына көнбсгсн рабком бастыгым 
Кошербай Өміркұлов, Шу ауданының прокуроры Аккұлиев пен 
Шу ауданының бірінші хатшысы Әлімбек Әспегов жерлес екен. 
Үшеуі менібагындырмаккасоңыматүсіп берді. Бірақшын-акикат 
таза екендігім оларды мойындатып тынды. 1967 жылы Мұхтар 
Әусзовтың 70 жаска толуына байланысты Совет Одагының 
барлық республикасымен автономиялық республикалардын 
ішінде Әлжапар Әбішев пен Жұбан Молдагалиев бар дүкенге 
кірді. Жазушылар сонда соларды баскарып Мәскеудеп келген 
егде жазушы 0,50 тиын беріп бір шиша тұзды су ішті. Мен 0.42 
тиынын қалганын бердім, ол алмай қойды. Осындай істі үш-торт 
жазушылар да кайталады. Мұндай калдық тиынын алмайтындар 
көп кездеседі.

- Әй Сауытбек акын-жазушылар саудаға келе берсе жақсы екен 
гой. Қалдық тиынын алмайды екен-деді бастыгым Рахмагулла 
Жексенбин күліп.

Тагы бір мысал келтірейін. Бір шиша астаналық арақ 2,87 
тиын тұрса, 3 сом береді де 0,13 тиынын кайтарсаң алмай кетсді. 
Біз зорлап кейбір ерлеріне сіріңкені кабат береміз. Халыктан
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айналайын, халық длрия, халық ксц, халык биік, халық ісрсц, 
халық дана скенінс өмір бойы табынып кслсмін.

Мұныңбэрін жазуымтск ұятсыз, дөрскі,тойымсыз, өзінің ғана 
кара басын ойлайтын сатушылар үшін айтуым деп түсініціздер 
оқырмаи қауымым. Ал енді озіме келейін: мен сауда жұмысын 
іаза ісгей жүрін, тұрмысымды мал осіру арқылы пыгаитгым. 
Қой, түйс, жылқы түлсісгсрін тілге тиек етпсгснде, бір жылдары
17 бұчау сатып алып, соныц осімініц озі 3-4 жылда бір қора сиыр 
болып кстті.

Бұл ісім сол кездсгі когам устабына қайшы болса да «адал 
косіп» деп қарсыластардан қайтпадым.

Шу ауданыныц кейбір басшылары «Устаптап аргық мал 
ұстады» дсп үстімнсн үлксн моселе қозгап, рабком бастыгым 
Молдабск Оспановтан түсінік алды.

Осы дау қарсаңында зоводы слімізгс іскс жаңа маркалы 
машинаны ауданда бірінші рет 1973 жылдың 6 ақпанында
18 ірі қара өткізіп алдым. Шаруашылыгым шарықтап кетті. 
Мінс осындай адал косіптің осерінен оз қатарларым түгіл 
төңірстімдегі бслді азаматтардан ары тсз ауқаттылар қатарына 
косылып ксткснімс төңірсгім таңқалысты.

Ендігі ойым?
Біріпші: сатушы болу, тұтынушыларга зиян тигізетіи жұмыс 

екеніпе козім анық жетгі. Ол үшіп тек тортін бар жсрде гана 
сатушы таза қызмст істсуі мүмкін. Ал мсн істсгсн жсрдс тортіп 
жоққа тэн.

Екінші: Мсн озімді ксйбір сатушыға қараганда жібі түзу 
секілді сезілгенімен ақгап сопымын демеймін. Поэзия, проза 
болсып қайсысы болса да оқырмапга ой салгапдай осерде гой. 
( ол үшін сауда саласында жүріп, жаі ымды-жагымсыз болсып 
бірдемс түртсем, тагы озім тұтынушылардың бір тиынын 
қымқырсам нс болғаным деп 1962-1978 жылдарда дсмск, 15 
жылда бір жол да туынды жазған смеспін.

Үшінші: Мен жасымнан-ақ, көркемдігі өге төмсн шатпақтап
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бірдеме түртуші едім. (Бүл келесі беттерде толык баяндалады). 
Сол шатпагыма сауда жұмысынам бас тартып қайта оралуды 
ойладым.

Ариайы сауда саласының маманы бола түра, түрмысымды 
өте жогары нығайта жүріп, ел-жұртқа тез танылып абыройлы 
екенімпіц бір белгісі рабкооп бастыі ы Вера Миапона мемі сауда 
саласынан орец босатты.

Сауда саласынан босаган соң халыққа зияны тимейтін орман 
шаруашылыгында орманіиы болып, 1977 жылы орналастым. 
Епді ойласам мінс, 37 жаска дейінгі сауда саласында қызмет 
істеп жүргенімдегі өмірімнің адамдык қасиеті болмысын сауда 
саудалап сагып алын қойгапдай екеп. Өйгкепі тек күпкоріс 
тіршіліктіц гана адамы болыіггым да баска омір күбылысыпыц 
сан түрлі сырына коңіл болмегітім. Мысалы кең далада жайылып 
жүргсн мал да, төңірегінс бірдсме барса мысалы, адам, ит, 
көрінсе шоп жеп тұргаи басын жсрдеп көтеріп алып согап елере 
үрке карап содап ескем алып бойын үрей билейді гой. Ал меп 
болсам 37 жасқа дейіп қу тіршіліктен баскага коңіл болмегеніме 
мына кемшіліісгерім куә? Бұрынгы шаласауат білімім одаи ары 
карайгап. Кітаптар түгіл Отан, сл, туган жер туралы нсшс түрлі 
өзгеріс агымына багымдамай ауыл, аудаи, облыс жайындагы 
күпде жүріи жатқан жаңалықтың артық-кем жеріне сынай 
қарап, ой толгау дегеп иеиде атымеп жоқ. Сопда меп малдап да 
ары пе дегеп менде атымеп жок. Соида мен малдан да ары пс 
деген сезімсіз болгамын. Демек, меп озімпің адамдық рухани 
қасиеттсрдсн жүрдай скенімді мінс, 37 жаска кслгсн соң әрі сауда 
жұмысынам бас тартқан соң бірақ ссздім. Елдс отс сирск кездің 
озіиде «Урал могоңикл», «Жигули», «Газ 69» машиналарымсн 
қоса «ДТ16» грактор ислсіпепміп. Еиді осыидай басы аргық 
порселерден бас тарггым. Сойтіп оміргс жаңа кслгсндей 
болып ксмшіліістсрімді жоюдың қамын ойлап, рухапи адамдық 
қасисттердің болмысыпа ой-санамды бсйімдсдім дс барлық 
байлықтан бас тартып, оның жолым қуғанды қойдым. Озімс-
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өзімнін, көңілім қалганы соншама, коліктерді құртып, талай 
рет 30-40 шакырым баратын жерге жаяу жүргенімді көргендер: 
«Әй, Сәуке, машинаның нешс т\фін слдсн бұрын мініп едіңіз, 
мына жүрісіңіз қалай?» дегендерге «Өмір кезек» деген сияқты
сөздерім кітаптарымда жазылган.

Орман шаруашылыгында 1977-1984 жылдар арасында 
орманшы болып жүмыс істеуім міне маган осындай ой, санама 
рухани өзгеріс сезім тудырып, өмірге баскаша қараган кезеңім 
басталган тұсы бұл.

Бұдан соң да 1986-1996 жылга дейін зейнет демалысына 
шыққанша да «Мойынқұм» қызыл отауынын менгерушісі 
бола жүріп те үй тірлігімен байлық қуудан мүлдем тиылып, 
тск коғам жұмысымен қоса шыгармашылықпен айналыстым. 
Тагы да осы орманда орманшы, қызыл отауда менгеруші болып 
жүріп, екі жұмысыма қоса торт жұмысты қабаттастырып 
істедім. Атап айтқанда ақысыз жұмыс мыналар? 1977 жылдан 
«Шу өңірі»-«Шуская долина» 1980 жылдан бері «Социалистік 
Қазакстан» (Қазіргі «Егемен Қазақстан») газеттеріне штаттан 
тыс тілшісі болдым. 1982 жылдан Жамбыл облысы бойынша 
охотинспекциясында штаттан тыс табигат және жануар әлеміи 
коргаушы болдым. Малшылар қауымының «штабында» мен 
отырған үйге рация орнатып рацис болып жүмыс істедім. 
Осы ақысыз істеген төрт жұмысымныц игілігін қарапайым 
хапқым корді. Созім дэлелді болу үшін аздап токталып отейін. 
«Социалыитік Қазақстан» газетін (1979 жылы 15ақпандағы 
нөміріне) макалам жарияланды. Соның нәтижесінде «Дружба 
совхозыныц орталыгында Үлы Отан согысында қайтыс 
болгандаргаарналған ескерткш орнатылды. Дружба совхозының 
Қорагаты селолық кеңесі атқару комитетінің төрагасы ұлты 
әзірбайжан Гусейп Аслановты «Қазақ меніц қалтамда» дегені 
үшін («Халық елесі» №31, 13.01.1992ж) мен газетке жазып 
кызметінен түсіргенмін. Мен маган қатысы жоқ болса да ұры, 
қару, анашист халыққа зияны тигендерге мақала, өлен, энгіме 
жазганым өте көп. Соның бірі жамбыл облысынан менің
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арызымды тексеруге келген лейтенант:
- Ссн нсге анапіистсрді жоғарыга жазасың? Колбин келіп 

тексермейді гой -  деп мені кінэлаганы бар. Шу ауданынын 
бірінші хатшысы Халел Бейсеев те:

- Сіздің колыңыздан жазу келсді сксн. «Кір» нәрсегс 
араласпаңыз -  деп ескертті де.

- Жамбыл облысына малшылардыи тілегін неге рациямеи 
хабарлайсың -  деп совхоз директоры Ұзак Халықов соңына 
түсігі берсе де ел тілегін елеп хабарлауды да, жазуды да, кейбірі 
мені өлтірейіп десе де қойгапым жоқ. «Қүдай берген жанды өзі 
алады»-деп.

Екінші: шыгармашылық болмысымнан!
«1951 жылы ең алгаш өлеи жазганым 11 жасар кезім. 

«Төленбай деген парталас досым үш балапы көтеріп, «гөртіиші 
баланы да котеремін» деп мақтанған. Соган арнап «Ей балалар 
келіңдер» дсген тұңгыш өлең жаздым. 1951-1961 жылға дейін 
нашар, қара дүрсін, жасық, көрксмдігі жок талай олсң жазғам. 
Соның сегіз өлеңі гана сақталыпты. Ал 1961 жылдан 1978 
жылга дейін саудада сатушы болып жүрін біреудің бір тиынын 
кымқырсам, тагы озім олең жазсам, несіне адам болганым -  
деп олең жазган емсспін. Енді сегіз өлең ішінен түңгыш өлеңді 
жазайын.

Ей, балалар, келіңдер,
Келіп магап мініңдер.
Оң иыгыма біреуің.
Сол иыгыма біреуің,
Арқама тагы біреуің.
Үш бала жүгіріп кслді дс,
Мініп алды үстіме.
Менің күшім қандай деп,
Достарына келді далақтаи.
Токең қандай күшті деп,
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Балалар оны мазактап.
Тортеуің тез мінсен де,
Тоймаймын деп бұл жүккс.
Мақтаншаққа салганы — кызык болғаны

1956 жыл, жаз.

Сөйтіп Сауда жұмысынан бас тартқаннан кейін 1978 жылдан 
бастап өлен жаза бастадым. «Батыр аға» (Б.Момышұлына 
арнаган) дсгсн өленім тұңғыш рст «Шу өнірі» газстінс 09.05.1978 
жылы жарык көрді.

1977 жылдан бастап білімімді окып, сауаттана бастадым. 
Бұрынғы шала сауаттылыққа коса, сауда саласында байлық қуып 
жүріп, одан да ары қате оқып, кате жазып, қарайып қалыгігіын. 
«Шу өңірі» газетінін көмекші редакторы Умолс Асатұлы білімді, 
адамгсршілігі зор, пайдакүнсмдігі жоқ, өзімсн бірге істсйтін 
кызметтсстсріне қарагандатүракты, канагатын бағындыра алған, 
басқаға көмектесуге дайын азамат екен. Оның жалықпай берген 
жәрдемі меп поэзия, проза жазудын кыр-сырын үйрене бастадым. 
Мепің шыгармашылық табысым сонын арқасыпда дамыды. 
Мсн оған өтслмес қарыздар скснім сол мсні шыгармашылық 
багытка үміттендіріп, ақыл беріп, жол көрсетіп, демеп, жебеп, 
күдерімді үздірмей отырды. Сонын қолдауымен үздіксіз газетге 
жариялапып тұрды. 1980 жылы өлендерімнін жарык көргені 
бар, жарык көрмегені бар. Өз өмірімнен жазылган «Екі шелек 
су» деген әңгімені қоса Алматыдағы «Жалын» баспасына ала 
бардым. Бір кснсегс кіріп, үш-төрт қыз- ксліншек тағы бір 
көз әйнекті жас жігіт тобынан жөн сұрадым. Олар жолдаған 
«Жалын» баспасына бара жатсам, сонымнан куа келген жаңагы 
көз әйнекгі жігіт дауыстап мені токтапы да:

- Сіздің қарапайым жүріс-тұрысыңыз маған ұнады да, сізбен 
таныскым келеді дегені. Аң-таң болган мен жөнімді айттым.

Мен С агат Әшімоасв дегсн сыншымын «Сыншы Мұраты» 
дсген кітабым шыккан - деді. Мен келген жағымды және өлсң
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жазғанымды айта келіп, соны сынатуга келдім. Егер әдеби 
шыгармага жарамсыз десе бұдан кейін өлең жазуды қоймақпын 
-  дедім.

Ол біраз ойланыгі тұрды да:
-Бүгін біздің үйдің конагы болыңыз -  деп үйінің мекенжайы 

мен телефон нөмірі жазылган кгазды қалтасынан алып, табанда 
ұсынды.

Сагат Әшімбаевтың үйі Леиин даңгылынын жогары жагында 
ексн (қазіргі Достык даңғылы). Кешке қарай барсам үйінің 
балконында мені күтіп тұр екен, күгіп алды. Үйіне қондым. 
Шәрбену Бейсенова деген жолдасы, екі ұлы бар екен (соның бірі 
Мэулен Әшімбаев деген депутат). Мені оте жақсы қарсы алып. 
сыйлады. Үйінің жартысы толган кітап екен. Сагат Әшімбаев та 
мен сияқты жетім өеіпті. Менің өлеңдерімды үйінде әр жерінен 
оқып көріп, «Табиги дарыныңыз бар, оқуыңыз аз» - деп кыскаша 
пікірін білдірді. Кейін мен «Оқулыгы аз санамның» дегсн өлең 
жаздым. Шэрбену Бейсенованың алгашқы шыккан кітабы 
«Тойға кслгсн ксліншек» дсп аталады. Сағат Әшімбасвпен 
үзбей байланысып, үйіне барып түрдым. Ол өмірден қайткапша 
катынасымыз үзілген жок.

Ертеңіне «Жалын» баспасының поэзия болімінде істейтін 
ақын Өтежан Нүргаливқа өлеңдерімді көрсетіп, кітап етігі етіп 
шыгаруга болама дедім.

- Кігапқа топтастыратын болсаң, өлеңдеріңді мал күсатып 
соямын -  деді. Тік сөйлеп, қатты кететін ақын екен. Бірақ оның 
колы тимеді. Өлеңдерімді мал күсатып сойғаны дүрыс болатыи 
сді.

Ал «Екі шелек су» деген эңгімемді «Жалын» баспасының 
меңгсрушісі Молдахмст Қаназов көріп.

- Бір күн күт үйіме апарып асыкпай окып коріп содан соп 
пікірімді айтайын -  деді. Мен келістім. Сөйтіп, «Екі шелек су» 
- деген әңгімемді оқыган Молдахмет Қаназов менің білімімді 
сұрады. Бэрін айттым.

- Шіркін Сауытбек жеті жылдык мектепті өз дэрежесінде
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тауыспасаңда бұрыинаи прозамен айналыскан оолсан тамаша 
жазушы болған болғандай скенсің. Өз талантыңды дәл уагында 
доп баспай, босқа откізіп алыпсын. Мына «Екі шелек су» деген 
энгімеңдегі кейіпкер мінездерін жаксы ашкансың, мынандай 
майда-шүйде қайталанган жеріне сакбол-деп кейбіртұстарына. 
Өзі жэй каламмен белгіленген жеріне түзетулер айтты да баспаға 
үсына бсруіңс болады -  дсді. Әлі дс болса ксш емсс поэзиядан 
горі прозага бейім екенсін осымен айналыса б ер - деп келешекке 
жол сілтсгендей ой білдірді. Осыдан сон Молахмст Қаназовтың 
жол сілтеуімеп поэзиядан гөрі прозага бет бүрып өндіре 
жаздым. «Екі шслек су» дегсн энгімсм прозадан түшғыіп рст 
«Шу онірі» №22 (6482) 19.02.1982 жылы жарыкка жарияланды. 
Сөйтіп, осы жолы «Жалын баспасы» өлсңлсрінін бәрін алып 
калды. Кейін хат алганда оншакты олендерімнін кітапқа енуге 
жоспарланганын естіп куанышымда шек болмады. Осы өлеңдер 
ішінде «Шу оңірі» газетінің редакторы ұнатпаган «Сырласайын» 
дегеп өлен кітапка енгенде ан-тан болдым. Осыган карап, баспа 
орындарының пікірі бір жерден шыға бсрметінін білдім.

Бұдан бұрын «Дружба» совхозыпын жүзден аса азамапары 
Ұлы Отан согысынан оралмаған. Соларга ссксрткіш орнатуды 
талап етіп «Социалистік Қазакстан» (қазіргі «Егемеп Қазакстан» 
газстінежазғам. Ондаменіңтілегімді қолдап ескерткіш орнатуын 
талап егкен (19 февраль 1979 ж. №90). Осы аяқсыз калган сон осы 
жолы менін көзімше «Сониалистік Қазакстан» газетінің тілшілер 
бөлімінің менгерушісі Хайдар Баймұханбетов аудандық атқару 
комитетініц бастыгына телефон соктырдым. Бұл ескерткіш Ұлы 
Отан согысының кұрбандарына кейін орнаттырып тындым. Осы 
Алматыга барган сапарымда «Социалистік Қазақстан» газетініц 
мсңгерушісі Хайдар Баймұханбстовтсн осы газсттің штаттан тыс 
тілшісі болып сонын қызыл маңцатын алдым. Әрі екі өленімді 
осы газстке үсындым. Оны ксйін ақын Ксңшілік Мырзабсков 
жарыкқа жариялаггы.

Кітапка сегіз өлснім енуге жоспарланған ексн. Ол «Жыр 
бесік» атты топтама жинақ кітап болып жарық корді (Алмагы
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«Жалын» 1983 ж.). Бұл менің тұңгыш кітабым. «Мойынкұм» 
қызыл отау меңгерушісі болып жүріп мен Жамбыл облысы 
бойынша кызыл отаулар байкауынан 1987 жылы бірінші орын 
алдым. Содан соц Шу аудандық мәдениет бөлімі «Жыр бесік»- 
атты тұңгыш шыққан кітабымды менің өзіме оқытып тұрып 
сурегкетүсіріп алды. Осы суретімді үлкен коркемделген портрет 
жасап «Өз творчсствосын оқып тұр»-дегсн сөзі ірі әріптермсн 
бадырайтып жазып қызыл отаудың (клубгың) Құрметтактасына 
қойған болатын. Осы Мойынкұм кызыл отауына бір топ кісі сау 
еге қалды. Келгепдер одетте малшы қауым орталығы саналатын 
көлқұдықтагы кызыл отау, кітапхана, аурухана, дүкен, конак 
үй, жылжымалы пошта, рация, монша, жарық беретін орын, 
мал емдейтін пункт сиякты орындарды аралап, малшы қауымға 
кызмет көрсету барысымен танысатын. Осындай ниетпен келген 
4-5 өкілдер кірген мезетте бірден қызыл отау мецгерушісініц өз 
портреті Құрметтактасындагы өз кітабын өзі окып тұрган улкен 
суретіне бір өкілдіц көзі бірден түсігі:

- Бұл кім,-дсді. Оның сұрагына ауданнан кслгсн өкілдср түгіл 
совхоз директоры Үзақ Халықов та жауансыз қалдырды.

- Бұл кім,-деді бсйтаныс өкіл қайталап. Аудан өкілдсрі сүраққа 
жауап қайтаруга тиісті болу-болмауы екіталай болса, осы малшы 
кауым орталыгы тікелей совхоз жайылымы болгандыктан, бул 
сұраққа эуелі директор Үзақ Халыков жауап беруге міндетті. 
Бірак ол сұрак қоюшыныц қасында тұрган мені «Мына Сауытбек 
кой»-деп айтпай тұр. Өйтксні, директор Үзак Халықовтың мені 
атарга огы болмай жүрген кезі еді.

Оған карасты шаруашылык малшыларының көлснкслі 
жагын дөн басып өне бойы тиісті орындарга хабарлаймын. 
Сол үшін жақпаймын. Ага шопандардың су тартатын движогы 
істен шыкканда, жемшөбі таусылғанда, ауырганда, эйелдер 
босанарда төтенше болган жагдайларда, ұн. кант-шайы, азық- 
түліктері таусылғанда, ұры, анашиттер сияқты заңсыздык орын 
алганда аудан түгіл одан да жогаргы тиісті орындарга жазып 
хабарласамын.
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Осындай кырсьгз дабылды аяқсыз қалдырганда аудан 
мсн Жамбыл облысының тиісті орындарына рация арқылы 
хабарлаймын. Аудан күніне үш-ак рет, ал облыс ертеңнен кешке 
дейін рацияның байланыс жасауын күтіп отырады. Оның үстіне 
ауданға хабарланган малшылар мұқтажы орындала бермейді. 
Ал облыска рациямен жеткен жағымсыз хабар аудандагы тиісті 
орындарга аспаннан жай түсксндей, табанынан тік тұргызып, 
көзіне камшы тиген жылкыша тез сезінеді. Осындай кырсыз 
жайсыз жағдай өріс алғанда ¥зак Халыков «Совхоз малы түгел 
қырылын, пеше гүрлі төтепше жайсыз жагдайлар болса да 
жазба, әсірссе рациямен облыска хабарлама дүниежүзі естіп 
КОяды»-деп реижіген болатын. Оган мен қарапайым халық 
тілсгін орындаудан бас тарткан емеспін. Оның үстіне ұры-қары, 
суайт анашистер сиякты жаман жүрістілерге менің жазатыным 
біздін үйдегі рациядан сескеніп Ұзак Халыковты маған айдап 
салып, мені жұмыстан босатып, сол жерден кетірмекке талай 
әрекет жасап опысын іске асыра алмай қойган болатын Ұзак 
Халыков. Осындай араздығы үшін Құрмст тактадағы мені өкіл 
кайта-кайта сұраса да айтпай тұр. Оган менмін деуге менде тіл 
жоқ. Сонымсн бейтаныс өкіл бұл кім дсп қайта-қайта сұрағанын 
қоймаган соц Ұзақ Халықов:

- Мына Сауытбек қой касында тұрган деп мсні көрсетті өкілге.
- Әй сенсің бе? Құрмет тақтадагы өз кітабын оқып тұрган.
- Иә менмін.
- Ой сұмдық-ай, айдалада саяқ жүріп, шыгарма жазумен 

айналысасың ба?
- Ептеп.
- Қазір жазган шыгармац бар ма?
- Бар.
- Бар болса магап берші. Бүгін аудан орталыгындагы «Қонак 

үйге» түнегснде оқып, ертең осы жергс ауданның бірінші 
хатшысымен келгенде шыгармацды экеп беремін-деді. Мен үйге 
жүгіріп барып, жаңа жазған элі сиясы кеппеген бес әңгімемді 
әкеп бердім. Өкілдер кідірмей суыт жүріп кетті. Мен ац-
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таңмын. Ертеніне ауданның бірінші хатшысы Халел Бейсеевгіен 
бірге бейтаныс өкілде «Көлкұдыққа» келді. Қолындагы менің 
әңгімелерімді корсетіп тұрып:

-Мына айдаладагы құм қойиауында тұратын кәдіріңіз тамаша 
жазушы екен. Мен бсс әңгімесін түнде аудандык «Қонак үйінде» 
оқып шыгып, риза болдым,-деп қолжазбаларымды түгел 
ауданның бірінші хатшысы Халсл Бсйсссвтің колына ұстатты. 
Қолынаалганбойда эр эцгімені парақтап/гекбастакырыптарына 
біртіндсп көз жүгіртіп шықты да:

-Сіздін қолыныздан жазу келеді екен. Бірақ «кір» нэрсеге 
араласпаңыз-деді бірінші хатшы қолжазбамды маған беріп 
жатып. «Кір» нәрсеге араласпаңыз деген ескертпесіне қараганда 
директор Ұзақ Халықов мені ауданның бірінші хатшысы Халел 
Бейсеевке шағыстырып қойганы белгілі болды. Осы сөзін естіп 
төнірегінде гұрган Ұзақ Халықов, анашистер, ұрылар ыбы капып 
жаны кірді. Бұдан соң өкілдер Ұзақ Халықов дайындаган жаман 
эдетиен айналысатын үйге түстік ішуге кірді. Қол жугышқа 
қолын жуп жатып:

- Атыц кім?-деді кірген үйдін отагасына өкіл.
- Әбілахат.
- Е, онда сен Сауытбек Мәдімәрұлынын энгімесіндегі 

жағымсыз кейіпкер Әбілахат екенсің гой-деді өкіл онын 
анашамен айналысатынын жазгам. Әрине сырттан келген қонақ 
қандай үйден түстік ішкеніи кайдан білсін. Бұл үйден шыққан 
соң Сауытбек Мәдімәрұлы келсін деп мені шақырып алды да 
елдің көзіпше бейтаиыс өкіл:

- Мсн Алматыдан кслгснӘбіқүл Ибрагимов дсген жазушымын. 
Қарадай айдалада жүріп сепіц жазган шыгарман магаи ұнады. 
Алматыга кслссң біздің үйгс кслгін дсп «Алматы қаласы, Жібск 
жолы көшесі, 81 үй, 20 пэтер, телефон 33-91-59» деп өз адресін 
жазып берді де Әбіқұл Ибрагимов жүріп кетгі. Жергілікті 
жердегілер ит кұсап таласа да, солардын көзінше Алматыдан 
келген бейтаіГыс окіл озі іздеп тауып, танысып конілімді бір 
көтсріп кеткеніне тагдырыма шүкіршілік етіп қала бердім.
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* * *
Мсні шакырып кеткен соң колжазбамның біразын Әбіқұл 

Ибрагимовтың үйіне апарып бердім. Ә-дегенде ак «¥рыға 
жол көп деген», «Арамза», «Қақпаншыпын акыры» дегеи үш 
энгімемді газетке жариялатыпты («Жас Алаш» 14.04.1992 ж. 
№73 (12860).

Жоғарыда жазылған Шу ауданының бірінші хатшысы Халел 
Бейсеев «Кір» нәрсегс араласпаңыз-деп маган ескерткенде сол 
сөзін естіп тұрган үры, анашистер туралы жазган «Ұрыга жол 
көп деген» мен «Арамза» әңгіме еді бұл. Әбіқұл Ибрагимов 
менін бірде қолжазбамды жарамсыз демей «Аша елі» кітап 
(Алматы «Мерей» «Қазақстан» 1994 ж.) шыгарып берді. Екінші 
кітабым бұл. 1

05.01.2000 жылы Әбәкүл Ибрагимов «Мснін карапайым 
өмірім» атты қолжазбамды толқып,танкалып оқыганын телефон 
шалып хабарлады. «Сөз саптауын, сөйлемің, окига желісі, өмір 
жолындагы кедергілер, жегістік, ашықайту, қаіты кеткен тұсын 
бәрі орынды»-деді маған. Кейін Мұратбекпен сойлескенде: 
«Әксң өзін тым төмен көрсстіпті. Әрі қолжазбадагы оқигаларда 
көп ксздссстін кісі аттары өзгертусіз бсрілген. Осы туралы 
ақылдасамыз үйге келіңдер»-депті.

07.01.2000 жыл. Мұратбек екеуіміз Ә.Ибрагимовгіц үйіне 
бардық. Қолжазбаны окыгандагы озі белгілеп койган тұстарынан 
пікір-сын айтгы.

- Мен де бұрын «Ерназардың қарттары-ай» атты осыган ұқсас 
шыгарма жазганмын. Одан өзгешелігі сен бэрін тарау-тарауга 
бөліи жазыпсып,-деді.

- Ойымды шашыратып алмайын дегенім гой.
- Онын дұрыс. Бірақ сенің оқига барысында орын алган істер 

акикат болса да кісі аттарын өзгертусіз бсргснің дұрыс смсс,- 
дсді. Ақиқатка тура карай алмайтын, шындықтың шырқына шан 
бүркетіндер бүрын жарық көрген кітабымда белгі берген Әбекен 
осыны айгын тұр. Пікіріпе келістім.
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- Тагы сеи езіңді тым төмендетіп корсеткенсің,-деді.
- Шыны солай, білімім төмсн шала-сауат екені рас кой,-дедім.
- Екі-үш кітабы шыккан авторға оқырман қауым сснс коймас, 

эрі олардан ыңгайсыз,-деді Обіқұл Ибрагимов.
10.03.2005 жыл. Әбікұл Ибрагимов айтын еді: «Сен

сауатсызбын деме. Сенің сауагсыз екеніңе ешкім сенбейді. 
Кітагітарыңды оқыганда білімсіз қарадай жүріп жазғанына 
сүйсінемін. Сол үшін сені жақсы көремін. Кейбір оқығандардың 
өзі ссн сияқты жаза даалХіайтыны бар, сол үшін дсссні ұнатамын»- 
деп еді. Мен оган ішімнен мың да бір рахмет деп ойладым. Бұл 
кісіге қүдірет менің болмысымды шын танытып еді. «Адамды 
адам шын багалай білу де қалыстық қой» шіркін. Қазір Әбекен о 
дүниелік қой жатқан жері жайлы болсын марқүмның.

Баспадан шыққан кітаптарым:
1. «Жыр бссік» атты кітап («Жалын», 1983 ж.)
2. «Аша елі» аггы кітап («Мерей», 1994 ж.)
3. «Түсімдегі жолбарыс» атты кітап («Раритет» 2008 ж.)
4. «Колқүдық» атты кітап («Раритет» 2009 ж.)
5. «Аша елі» атты кітап қайта жазылган («Раритет» 2010 ж.)
6. «Болашаққа хат» атты кітап («Алматы» 2010 ж.)
7. «Менің қарапайым өмірім» атты кітап («Үш қиян» 2013 ж.)
8. «Өмір керуен» атты кітап («Үш қиян» 2015 ж.)
1951 жылы 11 жасымда «Ей балалар келіндер» дегеп олен 

поэзия жазуыма себеп болды. 1960 жылы даладан тауып алган 
өлеңдердегі Секер батыр жайлы дерсктер проза жазуыма түрткі 
болды.

Үшінші: қүдіреттіц касиетін сездірген болмысымнан.
1. 23 жасымнан жолбарыс тусімпен шықбай өмір бойы 

менімен жолдас болды.
2. Екінші түс: түсімде кокте самғап калықтагі жүремін 

өңімдегідей. Бүл екі түсте түсімнен шыққан емес. Кітаптарымда 
бүл түстср толық жазылған. Бүл скі түс тс құдіретті тэнірдің 
маған деген касиетті сыйы шығар.
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3. Аудандық бірінші хатшысы Жапар Түйебеков біздіц үйден 
шығып бара жатып аиам Іздәнға «Балацыз Сауыгбек тегін бала 
емес» деп жүреайтыпты. Кейіннен ол Жамбыл облысыныңаткару 
комитетінің бірінші орынбасары болып қызметі жоғарылап 
ауысып бара жатып, ІІІу ауданының аткару комитетінің бірінші 
орынбасары Уэш Асатовка тағы «Сауытбек тегін бала емес, 
көзіңнің кырын сала жүр» деп мені табыстағаиын Уэш Асатов 
өзі айтты.

4. Далада кетіп бара жаткан мені қуа келіп тоқтатып: 
«Сыртыңыздан сізді үнатып, сізбен таныскым келді» деп 
танысқан соң табанда үйіне конакка шакырып, пікірлескен 
Сагат Әшімбаев сыпшы да мені танып танысты.

5. Мен қызмет істеген жерге кездейсоқ келген Әбікүл 
Ибрагимов мені жағымсыз санаған топтың ісін ерең қылмай 
менің аргы болмысымды ссзіп таныды.

6. Атпен келе жатканымды көз үшынан шалган өмірле 
кездеспеген бір күрт азаматы «мені тегін емес» дегенге келтіріпті. 
(Бүл жеңіл айтуым, онын теңеуінен үяламын).

7. Қүдірег маган мейірімін түсірген Махмүд Қосмамбетов 
«Сізде Дүйсебай Әулиенің қасиеті барын шығармаларыңыздан 
ссзсмін» дсп менің кітаптарымды алтын жалатқандай 
жаркыратып, тегінге тэн шығарып берді. Мундай менін 
болмысыма пікір айткандар аз 'емес еді, бесеуін ғана айттым.

8. «Өзін дәріптепті» деп айып етиеніздер окырман қауым. 
Шын акиқаты осы. «Іэнір қасиетті кісілерге менің қарапайым 
оолмасымды танытқан қүдіретке шүкіршілік етемін. Ендігі 
оолашактағы арманым: Отаным тыныш, туган жсрім калпын 
сактап, ел-жүртым, отбасым аман-есен болып, ақырымды 
берсін» - деп Алладан тілек тілеймін - Әмин.

01. -  09. 04. 2016 жылы  
Шу оуданы Жиенбет ауылы /здән көіиесі 7 үйде жазылды.
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МҰҚАҒАЛИ НЕ ДЕГЕН КӨРЕГЕН
(Ақыннмң т уганына 85 ж ы л толуына орай)

Ақынның өлендері мен күнделігінде кезінде өмір жолының 
ауыр болганын сездіреді. Әсіресе күнделігінде сыр бергені 
болмаса Мүқағали Мақагаев өз түсында арам ниеттілерден жана 
шегігі, жүмыссыз, киген-жегенге зар болса да, аса ешкімге қатгы 
сын айтпай, қайта замандастарын неше түрлі тамаша сыйкырлы 
өнеркермен толгап, жырга қосқан.

Соның бірі өзін қасқыр мен боранға қалдырып, көлігіне 
мінгізбсй ксткен қатыгсзді «Аға, мсн тірімін, шұбар ат желіп 
кетті шу» -деп едің-дегені «Атамекен» дастанында жұмсақ, 
жеңіл баяндайды. Қатыгезге тіл тигізбей «Аға» дегені не деген 
жақсы мінезге бай.

Мүкаіали Мақагаев қайран ақын тірі кезінде 25 мың жолдап 
аса коп олеңдерін жарыққа шыгара алмай арманда кеткен гой. 
Сол арманы ақынның козі тірісінде орындалмаса да, бүгін 
орындалып, бәрі жинақтарға жарияланып, кітап болып шығып 
жатуы слдің оған дегсн сүйіспеншілігінің көрінісі.

Мұқағали осындай кедергілерге кездессе де, мүлдем қатты 
ауыр сөзге бармай, тек кана жаны жайсан акын адам мен 
табиғатты көркем тілмен жегкізе жырлаумен болды. осындай 
кедергілерге көзі тірісінде тап болса да, Мүкагали өміріндегі 
бақытсыздық, кейін өлген соң болашаққа саналы, мәңгі есті 
бақыттылыққа айналатынын озі күні бүрын сезетін сияқты. 
Өйткені өткен күндерінің күнделігіне «Мсн кереметке қатты 
сенемін. Керемсттср болуға тиіс. Ей, безгелдектср: сендер 
емессіңдер маған баға беретін. Нағыз бағалаушылар әлі алда» 
деген екен (21 қыркүйек, 1974 жыл. күнделігінен). Не деген 
көреген әулие.

Қазір Мүқагалига деген халық қошеметі осы сөзін растайды.
Жақында ғана: «Соз саңлагы, поззия бағбаны Америка асып, 

ағылшын тілінде сойледі. Бірінші болып ақиық акын Мүқагали 
Мақатаевтың жыр жинағы топ бастап барып мүхит асып, АҚІІІ-
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тыи Нью-Йорк каласындағы «МеІІороЬіІап СЛаьзісз» компаниясы 
шығарып, тұсауын кссті.

Айтулы жинаққа мұзбұлақақынныңалпысқатарта тандамалы 
жырллары енді.» деген мақала да Мұқағалидың көреген екенінің 
куэсі (Егемен Қазакстан 2015 жыл, 9 желтоксан). Осының бэрі
Мұқағали Мақатаевтын ерекше қасиетін танытады.

29.02.2016 ж ь и .

ҚАРАПХАШАНЫ ҰМЫТҚАНСЫЗ БА?
(Болган әң гш е)

Бұрын мен «Көлқұдыкта» (штапта) тұрғапда бізден ары 
бес шақырым қашықтыкта «Қаракұдық» жайлауында екі 
шаруашылықтын түйешілері, жылқышылары, ага шопандар 
тұратын. Осылардың тек тек аға шопандары коктем кезінде 
қой төлдсп болған сон жазда жайлауларына қоныс аударады 
да түйешілер шуатын, жылқышылар қымызын дайындап, 
күнде қоғамның тиісті орындарына өткізіп, жаздай Қаракұдық 
жайлауында отыратын.

Сонда Қарабай дегеп ағашопаннын әйелі жайлауға қарай 
кошіп бара жатын үй-мүлкін баскаи колікпен біздің үйғе келіп 
маған:

- Қайным, көшкен жерімізге біздін бір қарапхашамыз қалды. 
Соған көзқұлақ бола жүріңіз -дсп табыстады. Қарақұдық 
қонысында өздсрімсн көрші бірге тұрганда ірі мал баққандарға 
смес, айдалада түратын маған ксліп табыстағанына аң-тан 
болдым да «макұл» дедім. Содан соң атқа мініп барып жеңгейдін 
айтқанын еитан басына қарай қарапхашасын көріп түстесем, 
сол жердегі коршілеріиін сиырларының ішінде жүр екен. Анда- 
санда барып, сыртынан коріп, түгендеп жүрдім.

- Кейінгі жолы сол жердегі көршілердің бірі сиырын еміп 
жүргендей карапхашанын мұрнына мұрындық өткізіп қойпты. 
Екі жасар қарапухаша сиыр емуші ме сді. Бүл малдың түрін 
өзсртіп өзінс неленген ұрының әдісі. Ондада мен ешкімгс 
м^рындықты кім өткізді дегі сұрау салмай түк те сездірмей



сыртынан карапухашаны карауылдап коріп жүрдім.
Күз айына қарай жайлаудан кыстауга карай көшкен жүкті 

көлігімен тагы да біздің үйге келіп, менен карапухашасын 
сүрады жеңгей:

- Өзіңіз көшкендегі көршілеріціздің сиырларының ішіііде жүр 
қараиұхашақсыз. Аман-есен жогалгап ж оқ-дедім .

- Коршілерден сүрадым. Олар карапүхашаның біздің 
сиырлардың ішіиде жок деді гой, - деді жеңгей.

- Онда қазір кайта барып сүраңыз. Олар сіздің біздің үйге 
келгсніңізді коріп түр гой дедім. Көршілсрі сол сәтте 500 
мстрдей жсрде топталып, біздін үйге қарап түрган болатын. 
Жүкті көлігіне міне салып барып оларга жолығып, қайта маган 
келді де?

- Ойсүмдык-ай багапа қарапұхашаныз біздің сиырлардың 
ішінде жок деи еді, еиді табында бар деді, - деп жеңгей магам 
ракметіи жаудырды.

Бұл оқига талай жыл өтіп кеткен кез еді. Шу каласында 
автобузға мініп, алдыңгы орындыкта отыргам. Көлік аялдамаға 
тоқтаған кезіндс артқы орындықта отырып, бүрыннан келс 
жатқан жсңгей Қарабай күйеуі ексуі мснің касымнан өте берген 
сәтте, мен амандастым. Танымайтын адамша сәлемімді кош 
алмагаи соң, көлікген түсе бергеи кезінде:

- Жеңгей, қараиүхашаиы ұмытқансыз ба? дедім табанда.
- Ойбай қарағым кешір. Сізді мен байқамай қалыппан -  деп 

тоқтап түрган колікке кайта міпіп келіп орындықта отырған 
менің қолымды алып, жалпаңдау да болды.

Ой шіркін өмір-ай десеші. Отксн окиғалардың бэрін уакыт 
үмыттырып, танитынды танытпайды гой. Әйтпссс өмірі 
ұсдаздықпен (мүғалімдікпеи) өгеп, саналы жеңгейдің мені 
танымай калуы мүмкін емес еді. Қазір міие шал болгапда 
ойласам, жастықтың жалыиды кезінде кұр сенім артқаиына 
місе түтып, ақы-пұлсыз үрыларга алдырмай алты-жеті ай багып 
қарапүхашасына әурелендім. Не маған катысты болсашы, баска 
рудың адамы гой жсңгей.

Қазір ойласам, жастықтың жалынды ксзіндс маған қатысы
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жоқ болса да, мұндай оқиғалардың талайын оастан откізіп, ұры, 
кару, анашист, жүргіштің еркек-эйелге дейін ашынасын, макала, 
өлең, аңгіме жазып соларга жеккөрінішті болыппын.

Сөздің рсті келіп тұрғанда, мына әңгімсге кірме болса да,
соның бірін тілге тиек етейін оқырманым.

«Түсімдегі жолбарыс» атты кітабымның 138-142 бетіндегі 36 
шумақ өлеңде «Өзі еріншек, өзі үры» дегеннің бір шумагын гапа 
айга кетейін.

Туысы Мэте қосты аманатты,
Әби мен Әблехатка оны сатты.
Сыйласы Әуесханның тайын ұрлап,
Ұят-ай Тілеуғазыдан танып апты -дсп ашық ұрының іс- 

әрекетін ашық аніы жазгыным 36 шумақ өлеңде жетерлік. Мәте 
мен Әуесханның малын ұрлаган ұрыны өлең ғып нем бар деп 
қазір шал болғанда ойлаймыи. Сол ұрының кішкентай баласы 
ойпагі жүріп бірде:

- Папам сізді олтіремін деп жүр -  дегені. Зәбира бұган 
баланыңсозі тегін емес деп неше күн тулады. Мен кызыл канмен 
күнделіккежазып койдым. Бұдан баска да өлең, макала, әңгімеге, 
ұры, анашист, жүргіш еркек-әйелдер туралы талай жазылды ғой. 
Бірде менің жазгандарымды оқыган Әбдіманат деген бейтаныс 
біреу келіп:

- Өміріңізге қауігі төнбесін, сақ болып жүріңіз деп ескертті. 
Мұңдай магап ескерту бергендер көи болган «Мен кұдай берген 
жанды құдай алады» - деп ұры, анашистер, кара ниеттілер, 
жүргіш еркек-эйелдер тағы басқалардыц аттарын дәл беріп 
жазғанды қойғаным жоқ оқырманым.

Жамбыл облысынан мснің арызымды тексеругс келген 
лейтенант:

- Сіз неге анашисттерді жоғарыға жазасыз? Колбин келіп 
тексермейді гой — дегі меиі кіналағаны бар. ұры, анашистердің 
азгыру мен жергілікгі басшылардың да меиің соцыма түскеиі аз 
болган жоқ. Онда да жазганымды коймадым.

Жиенбет иуылы Іздән коиіесі 7 үй 26. 02. 2016 ж .
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ТӨРТ ЖАСТАН ЖҮЗ ЖАСҚА ДЕЙІН
Сөйледім шалды қүйлы төртжасымда, 
Күлдіріп үйді іші от басында.
Айналып үйіріледі анам менің,
Түйеше еміренген ботасына.
Апама еркелесем жүрмеймін деп,
Арқалап көтереді жотасына.
Қонақтар біздің үйге келген сайын,
Жеті атамды үйретті жас болсам да. 
Балаңыз жеті атасын біледі деп,
Әкеме мал сойдырып той жасатты да. 
Ж етіден сегіз жасқа шығарымда.
Отырдым мен мектептің партасына. 
Балаңа той істе деп жиылған көп, 
Жабылып апамды алды ортасына.

***

Мектепте оқып жүрдім он жасымда, 
Бірге оқып бірге жүрді құрдасымда. 
Азанда мектепке бар шырағым деп, 
Жұлқылап шешем қоймайд түрмасыма. 
Балаға ойын серік әуел бастан.
Бар бала шулап ойнап жүр қасымда. 
Тамақтоқ, киім бүтін, уайым жоқ,
Бәрі бар не керектің бір басыңа. 
Ойнадым кешке дейін үйді көрмей, 
Қосылып ойындағы жолдасыма. 
Ойнаймыз үйшік-үйшік қыздармен де, 
Ата-ана теріс ойды ойласын ба.
Он үшке келгенімше өтті осылай, 
Еркелеп балалықтың түлғасында.



Мінекей енді келдім 15 жасқа,
Оқимыз үлкендермен бір класта.
Бес жастан жетім едім әкем өлген,
Жас болсам да бола ма ойланбасқа.
Біткен соң жетіжылдық оқуымды,
Үш жетімге кім қарайды менен басқа.
Енді сен көмектескін деді анам,
Балалық-шалалықтың бәрін таста.
Балалар көше кезіп ойын қуып жүргені,
Үй тірлігі тізгіндеген менен басқа.
Шақырад балалар кеп ойнамаққа,
Бармадым, үй күшігі деп аттақса да.
Төртжетімнің үлкені мен болған соң,
Балама олар үшін ойланбасқа.
Тағы да анам менен інім сырқат,
Отбасына керектінің бәрі де хат.
Осылай балалықтан баз кешкемін,
Балалықтың бал дәурені болып жат.

***

16 -  17-ге келген кезім,
Әртүрлі өмір жайлы бітті сезім.
Үйдегі көмектестім жүмысына, 
Шешемнің екі етпестен айтқан сөзін. 
Шөп шабам малды өріске айдап салсам, 
Болған соң ересегі жалғыз өзім. 
Колхоздың жүмысын да жас істедім, 
Сүйенері мен болған соң жетімдердің. 
Әртүрлі араластым, өз әлімше, 
Жұмысқа ауыр-жеңіл ептеп төздім. 
Жүрсемде жүк астында сәуріктеймін, 
Кетеді кейді билеп артықсезім.
Іштеңе тындырымды болмасам да,



Алақтап келінш екте екі көзім.
Ауылды ұйықтамастан түгел кездім, 
Бұрында жазғаным бар бозбастықта. 
Ж ігіттің түнде жотқан сол бір кезін, 
Оқырсың тауып алып қажет десең, 
Жиналып бозбалалар ылғый өзің.

* * *

18-де атақ алдым жігіт деген, 
Әркім-ақжақсылықтан үміттенген. 
Күш-қуат қабат бітіп өн бойыңа, 
Барлығы қасиеттің түгелденген.
Оқуға колхоз шекті жолдамамен, 
Жүмысты жақсы істегенге іріктелгем. 
Біргадір деген атақ алып,
Ауылға маман болып күліп келгем. 
Келген соң Зәбирамен отау құрып, 
Мал бағып айналыстым түліктермен. 
Кейбіреу жалқау, қырсық өзі қисық, 
Көпшілік мүндай жаннан күдіктенген. 
Ерінбей еңбек етсең көзін тауып, 
Істесең бақ-дәулетің жүріп берген. 
Қолынан, тілінен де бәрі кеп тұр, 
Артынан жақсі жігіт мақтау ерген. 
Пайдалан жас шағыңда жиырма бесті, 
Кетпейтін көздегенің сен бір мерген. 
Жиырма, жиырма бесті көп аңсайды, 
Бүрынғы қариялар көпті көрген. 
Жүрмегін арманда боп сенде кейін, 
Баласың солардан сен өсіп, өнген.
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***

Уа шіркін, қайран жасым отыздағы, 
Танысып жолдас болған тосындағы. 
Отызда отыз бесте кемел толып, 
Жігіттің орта жаста болған шағы. 
Қосылып үлкенге де, жастарға да, 
Адамға бірдей болған екі жағы. 
Үлкенмен араласып кісілікке,
Онда да оңай бозбастыққа қосылмағы. 
Ортаға үйіп тастап дүниені,
Талқандап күшіңменен опырдағы. 
Еңбекпен көзге түсіп көтерілер, 
Ж ігіттің қырсық кесер болса бағы. 
Оңбайды ешқашанда бұл жасында, 
Мал таппай үйде жігіт отырғаны.
Ел билеп, басшы болар жігіттердің, 
Ж етелеген ақыл ойы оқығаны. 
Қызығып мазалаған өсекке еріп, 
Әйелдің шошқа мінез қорсылдағы. 
Кеткен соң мал дүние отыз бесте, 
Талайдыңтолған еді торсылдағы.

***

Боласың қырықжаста байсалды адам, 
Жамандық қиянатқа бой салмаған. 
Саналы басалқалы кісі болып,
Ж астағы мінездің жоқ сайтандаған. 
Қадірлеп ел-жұртын араласып, 
Сыйласып ойнап-күліп жайтаңдаған. 
Орынды жүмыс істеп көпшілікке, 
Ешкімге жат мінезін байқатпаған. 
Жетіліп ақыл-ойың, күш-қуатың, 
Еңбектен жеңіл ауыр тайсалмаған.



Ісіне, із етіне, мінезіне,
Риза қы зы ғы на жан тоймаған.
Сүйсініп сүйген жарың жанындағы,
Мін тауып төсегінен айта алмаған.
Бар болса кеуілдесін жасындағы,
Ода тек барғанында қайтармаған. 
Күшімен ісі бірдей неткен жан деп, 
Көреалмай күншілдікпен айтар надан. 
Қырықжас қандай жақсы қылшылдаған, 
Сұлу аз біз қасында жантаймағын.

***

Елуде бұрынғыдай баяулайсын,
Қонақтап ақыл-ойға аялдайсын.
Үшқалақ мінезің жоқ жасыңдағы, 
Молайып ар-ұятың аяңдайсың.
Кеңессе ақыл сұрап кейбіреулер,
Айтуға білгеніңді аянбайсың.
Адамды ақылменен тани біліп,
Сырыңды көрінгенге жая алмайсың. 
Мылжыңдап айта берсең әр нәрсені, 
Рахат үйде-түзде таба алмайсың. 
Жұмыста тыныш жүрсең өсек айтпай, 
Ешкімнен қартайғанда үялмайсың. 
Елуж астолған кездіңбәрін көріп,
Сай келсе тыңдауш ыға баяндайсың. 
Біреулер таныстырып апармаса,
Әйелге өз бетіңше таянбасың.

***

Алпыста пенсия алып шеттелесін, 
Тарыдай шетке шығып екшелесін.



Жақсы емес көптен ерек кеткен деген,
Өзіңде іштей тынып жек көресің.
Жұмыста жаңалықты сол айтады,
Бар болса елу жаста өкшелесің.
Күн батып таң атпайды алғаш кезде,
Күніңді бірдеме ғып өткересін.
Айқайлап үй маңында тіршілікке,
Өзіңде бір жұмысқа ептелесін.
Не істедің бүгін сендер балалар деп,
Тапсырған жұмысыңды тексересін.
Қыдырып барар жерің біткеннен соң,
Кемпірге ыңғайланып бет бересін.
Таспақаша тарбаңдап кемпір қашар,
Қүрбақаша қорбаңдап сен қоймайсың.
Екеуге ортақ өмірдегі бітпес іс сүйсінуді, ләззат ап, 
Шал-кемпір боп орындауды қайталаумен боласың. 
Ол байқұс тұра қашып жолатпаса,
Бұртиып жас балаша өкпелерсің.

***

Жетпіске жасың керген қариясың,
Сыйласа қария деп далиясың.
Орын ап, төрден барып той-жиында,
Ішінде қалың көптің шолжиясың.
Көргенің, білгенің көп бұл жасыңда,
Таусылмас бастап айтсаң дариясың.
Мақалдап мәнерлі айтып көргеніңді,
Мақтаулы ел аузында жариясын.
Адалдық, әділеттің, батырлықтың,
Айтарсын жақсылықтың тәрбиесін.
Сөзге олақ, доғал болсаңжаназада,
Таласып үлкен не молдамын деп мал жиясын. 
Өстіп жүрген батыр, бір күндері,
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Өзіңде тасбақаша тарбиясың.
Еңкейсең бел ауырып жүрсең аяқ, 
Жақындап секенге де қалды жасың.
Бір кезде саңың ауып сүйген жарға, 
Байқүсты тартқандай ғып жарбиясың.
Оған да кеуілденіп көнсе жақсы,
Керексіз етер мүмкін ойнап кәрі-жасың.

***

Сексен жас сенде аяңдап келдің жетіп, 
Мінеки, аяқ ақсақ, тісте кетік.
Көз нашар, қүлақ ауыр сексен бесте. 
Қалдырбай бар пәлені келдің ертіп,
Бүкшіп қолда таяқ, санап басып. 
Тұрмайсың жер таянбай қуат кетіп, 
Қауысып асты ңғы  иек мұрныңменен.
Екі ұртың тамақ жесең бүл-бүлт етіп, 
Етж есең қақаласың, шашаласың.
Тісің жоқ өңешіңді түйнеп өтіп,
Жас ағып екі көзден, мұрыннан су, 
Тұрғандай шала үйқыдан есінетіп.
Жер бассаң қырық қадам өкпең өшіп, 
Пендеше қолға түскен жәудірейсің,
Ж астық шақ бір қайрылмай кетті ау көшіп.

***

Тоқсанға кіргеннен соң о да өлгенің, 
Алжисың естен шығып, бар көргенің. 
Танымай өз балаңды кімсің дейсің, 
Шақырыи атын айтып, басқа өңгенің. 
Ішінде жау танымас сен бір жалғыз, 
Бірі жоқ қатарыңның көз көргенің. 
Айнала төніоегін жана адамдао.



Білмейсің қалай дүние өзгергенін.
Жүз жасқа шанда келер кейбір адам,
Сезбейді таңның атып, мал өргенін.
Баста ми, ауызда тіс қалмаған соң,
Не қажет тірлігінен ол пенденің.
Жасарып қайта өзгерер өмірде жоқ,
Жүздегі қызығы не қу пәленің.

13 -30 .12 .2015  ж ы л ы  А ст ан а.

АНАМ ІЗДӘНҒА

Жақсы әнге анам үшін салайын-ай,
Тыңдаңыз жиналған көп ағайын-ай.
Өсірген мені аялап жастайымнан,
Білгенім өнерімді аянбай-ай.

Пейілі кең мәдениет сарайындай,
Ажары атқан таңның дидарындай.
Мінезі жайдары ашықапашымның,
Рахат жанға жайлы жаз айындай.

Анамның айналасы мәуелі егіс,
Көктеген төңірегі түгел тегіс.
Аралап бау-бақшаны жүргендеймін,
Жан-жағын пісіп түрған толған жеміс.

Елжіреп «қүлыным»-деп төнген маған,
Қүрбандық шыбын жаны жалғыз саған.
Қайткенде ақтаймын деп ақ сүтіңді,
Ойлаймын, жатсам-түрсам асыл анам.
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ӘКЕМ МӘДІМӘРҒА!
Көрініп асқар таудай маған әкем, 
Бейнесі көз тартарлық оның әсем. 
Бала үшін қамқорлығы қыран қүстай, 
Болмаса бүл өмірде болмас та ем.

Жау шауып үйге от қойған түнді, 
Естен шығармаймын бірде мүны.
Екі шелек сумен өртті өшірді де, 
Өлімнен ажыратып алды мені.

Қүшағына алатын ол езіліп,
Ж алғасы өмірімнің деп сезініп. 
Атыңды әйгілеумен мен келемін, 
Болашаққа ұрпағыңды ергізіп.

Білімді, саналы, адалдықты, 
Меңгеруді тілепті адамдықты. 
Кісілікті дәрежені міндет етіп, 
Жолыма ақ тілегін мақсат қыгіты.

Қалжыңдап игі ниетайты пты  кеп,
Әр жасы әр колхозды сұрайды деп. 
Көреміз балаңызды тірі жүрсек, 
Өмірде аман-есен болғанда тек.

Шіркін -ай  бұл өмірдсн ерте кстті, 
Қызығын баласының көрмей өтті. 
Әкемді сағынумен мен келемін, 
Ойлаған мақсатына кімдер жетті.

Кенеттен қапыс кетті тілге келмей,
Кірсе бар, шықса жоқ лебізі түк сезілмей.



Опасыз бұл өлімге айлада жоқ,
Бұл өмірде қалмайды ешкім өлмей.

Дүние бейне теңіз біз бір қайық, 
Қайықты толқын ұрса болар майып. 
Осылай әрбір пенде өтер анық,
Амал не кеттің әке көзден ғайып.

Дүние өтерінде бұраңдайды,
Аз күнге қызықтырып құр алдайды.
Сағынып өзіңді ойлап қамыққанмен,
Ешбірі ажалға ара тұра алмайды.

Жан әке о дүние мәңгі төрің,
Баратын жеріміз ғой мен білетін.
Артың құт, топырағың торқа болсын,
Тәніңе жайлы болсын жатқан жерің.

15 .01 .2016  ж ы л ы  А ст ан а

БІР ЖЕМҚОР ҚАВАСЫНА
Бұл өмірден күнің бітіп дүние салдың,
Жәрдемі болмады ғой жиған малдың.
Иллалап жемқорлықпен тапқан байлық,
Шіркін-ай опасы жоқартта қалдың.

Өлімнің төтен келген болмас бабы,
Тірінің әйтеуір бір өтер шағы.
Табылмас дер кезінде ем де оған,
Дүниенің төрт бұрышын кезсең-дағы.

Ел билеген тойымсыз қараудың біреуі еді,
Жоққа салауат, барға қанағат етпеді.
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0  дүниесі жұмақ па, әлде тозақ па,
Алладан басқа жазасын кім біледі.

Ақылсыз, надан, ұры, суайт көрім,
Тойдырмады топырақтан басқа көзін.
Байлығының бәрін артына қалдырып,
Алды қара жер жалаңаштап өзін.

Ақылды, адал, білімді жігітке қонады бақ, 
Болмысына қарай қы зм етте бұйырар оған бап.
Ал, жемқор, қарау, наданға ел тізгінін,
Ұстатпай халқы жүрер ондайдан сақ.

2 2 .0 1 .2 0 1 6  ж ы л ы  А ст ан а

Мұқағали Мұқағали,
Ел-жұрты сағынуда оны ылғый.
Ақпарат құралдарында сездіріп жұр,
Халқынан ақиы қақы нға бұйырған сый.

Мұқағали поэзиясы таңғы шықтай,
Төгілдірген мөлдір сыры ойдан шықпай.
Жырсүйер қауымы ардақтауда,
Мұқағалиға сағыныш  толастамай.

1 2 .0 2 .2 0 1 6  ж ы л ы  А ст ан а
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БАЛАЛАРЫМА ҚОСЫМША АМАНАТ
ӨСИЕТТЕМЕ

Забира екеуіміздің сырымыз өздеріңе белгілі. Біз қалай өмір 
сүрдік кандай адам болдық көз алдарыңда. Жасымызда аиам 
іні-карындастардың камы үшіи адал ары таза еңбектенігі күш 
жұмсадык. Қарындастарымды болмей-жармай шын пейілмеи 
тәрбиелеп өз орнына кондырдық. Бүгіндс бұл сңбсгіміз сш бол- 
са мейлі құлайдан кайтсын.

Одан кейін сендерді саналы тәрбиелеуге күш салдық. Басқа 
біреулердей барды кимай көз жұмбай жасаганымыз жоқ. Бара- 
мыз сендердікі деп шешіп сеидерге жұмсадық. Мұпың бэрі адал 
еңбектің аркасында катарымыздан тізгінді тез ұстап, тұрмысты 
ұтымды игергендіктің әсері шығар. Бұл сңбсгімізді әр кайсысың 
әртүрлі кабылдадыңдар. Соның әссрі іні-карындастармен 
өздеріңнін ерте егде болгандарыңның өзі бізді қолдап кету 
түгіл өзіп-өзі игеруі мұң болды. Бұл тагдырдың ісі шыгар, огаи 
не шара бар. Өмірдегі таусылмас тіршіліктің көзі үшін бар 
өміріміздің мәнді де сәнді жалынды жас шагымыздың уағын 
алыстагы «хххххххххххх» өткізгеніміз өздеріңе аян. Бұған За- 
бира екеуімізде өкінбейміз. Себсбі, ссндср туган жер, өсксн жср, 
сендерді саналы етіп тәрбиелеуге біздің еңбек еткеи жеріміз 
мекепіміз. Бұл еңбегіміз зая кеткен жоқ. Құдайдың мұнысыиа 
шүкір. Енді бүгін түс ауган уагымда ойлап отырсам мына 
өмірдсн босқа өтксндсймін. Шет мсмлекст тұрмақ, СССР-дың 
бір каласында аралап келіп қызықтамаппын. Курорт түрмак 
бір демалыс орындарына барып демалмаппын. Әуелім кейде 
сыркат сыр берілгенде дэрігерге қараалмай күндеріміз көп бол- 
ды, ку тіршіліктен кол гимей мейлі біз көрмегеп жерді сендер 
корсеңдер, біз кормеген кызықты сендер кызықтасаңдар болды. 
Құдайдан осыны тілейміз. •

Қазір мен аса жерортасы жасқа жетіп басым жсрің жстіп 
тұрмасам да келешек өмірім туралы катты ойлаиамын. 
Мыиа жасаган қазіргі өмірім магаи қанағат сияқіы. Өйткеиі,
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кейінгі кезде Забирам коп аурушан болгалы осыны коп ойлап 
толганамын. Құдайға тагдырыма жалбарынып, мені Забиранын 
артында калдырмай соның алдында төрслссс сксн дсп тілсймін, 
армандаймын. Забирасыз өмір сүру маган мәнсіз. Оган күдай 
кімніц тілегін берген дейсіц. Мына фэни өмірден біз пе 
көрдік. Екі гағдырластыц корген қызығы, шыжыгы келешегі 
де сендерсіндер. Қүдай бізді сендердің жаманшылықтарыңды 
көрсетпей алдарыңда алсын. Сол үшін мсн мына қосымша ама- 
нат өсисттсмені ссндсргс жазып калдыруды мақсат сттім.

Өлілертірлігіндетындырган еңбегінекарай артына калдырган
үрпақтарынын сана-сезіміне карай еліне үргіагына багалапуы
келешектің ісі гой. Ода болса эке-шешеге балалары кай уақытга
да күдды таусылмас қарыздар екені белгілі.

* * *

Сондықтан есксртстінім біз өлгендс бізді биіктсу көрнскті 
онаша жолга жақындау жерде Забира екеуімізді қатар жатқызып, 
сыртымыздан үлкеп күмбез орнатасыңдар. Күмбез көрпекгі 
эрі келешекті болсын. Әркайсысымыздың жаткан түсымызға 
көрнекті әрі биік үлкен тас қоясыңдар. Оган ойып түрып 
сурстімізбсн туган, өлгсн жыл, ай күнін толық жазарсыңдар. 
Бұл екі тастың биіктігі тепе-тең болсын. Ойткені, осы екі тастың 
маңдайшасының үстіне тагы бір үлкен тиісті көлденец басты- 
рып орнықты қойылсып. Бүл Забира екеуіміздің омірде кол 
үстасып жүргендігіміздің эрі о дүниеде де бір екеніміздің белгісі 
екенін сездіреді. Осы көлденең тасқа өте ірі эрі өшпейтіндей 
етіп, кашап ойып тұрып өзім жазган «Бсйіттсрдсн өтксндс» атты 
өлеңімнің бір жолы.

«Ей тірілер бізде сендей болгапбыз»-дегенді жазыңдар.
Бүл шаруаны бір жылда бітіре салу шарг емес. Бір жыл- 

дан бес жыл арасында бітірсеңдер болды. Бүл аманатқа алып- 
қосарларың болса өздерің біліңдср, бәріңе ортақ жүк. Бәрің 
бірікссң бітсді.

«Өлінің тілін тірі алмайды» немесе «Көзден кетсе көңілден
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кстеді»-дегендей, өсиетті аяқсыз қалдырсаңдар да мейлі, тірі 
тұрмак өлсем де эруағым сендерді қарғамайды. Мұны «Өлісіңе 
карай көмісің»-деп уагы, агымы, балалардың сана-сезімі, ой 
өрісі, кара жатыр, ынтымагы келешегі шешеді. Менің артықтау 
айтқаныма кешірім сұраймын. Бірақ, «Өлі разы болмай, тірі 
байымайды» деген де боска айтылмаган шыгар. Ал енді бізді 
өлгсндсгі жүргізу, жетісін, қыркын, асын беру, туган күн өлгсн 
еске алу, мал сойып күдайы беру, күран окыту сияқты шараларды 
бүрын жазганмын. «Болашақка хат» - кітап үрпақтарыма 65-71 
бегінде. Мына өсиетім екінші ескерту. Осы тілекті орындасаңдар 
болды. Бүган аса артыктықтың керегі жоқ. Ат шантыру тіпті 
қазіргілер ой өрісіне караганда артык іс. өйткені, қазір жүрттың 
көбі ішімдік ішсді. Мүндай маңызды өлгсн адамын ойына алып 
оның ісін сөзін ссіне алып артында калган каралы адамының 
кайгысын бөлісудің орнына кейбіреулер ішімдік ішіп аузына не 
келсе соны айтыгі жүрген ойсыз сезімдерді аі ым күнде көрсетіи 
жүр. Әр нэрсені оз орнымен талгап терең түсінуге элі көп уақыт 
керек. Мүның бәрін бүрынғы қолжазбам «Болащаққа хат» 
дегендегі кітапта «үрпақтарыма» деген тарауында тәмпіштеп 
жазганмын. (65-71 бетінде)

Ал енді хош сау болындар. Өсіңдер, өніңдер, келешегін са- 
налы ұрпак калдырыңдар. Жемісті еңбек етіп сезімді сергек 
болыңдар. 'Гек кана күн корістің күлы болмаңдар. Өмір сы- 
рына ксң караңдар. «Өміртану, ол - өлімтану» - дспті (Аскар 
Сүлейманов.)

Бүл жазганымды өздерің гана біліп, баскаға сездірмей өте 
күпия сақтаңдар. Себебі, мүның бэрін өздерің ойласып ісгеген 
болыңдар. Сонда ел жұргтан келешектен келешекке абырой 
алып алғысқа бөленесіңдер.

«Баласы жаман болса, әкесін түйснің үстінде ит кабады»- 
дегсн мақал бар.

Енді мына өлеиді бүрын жазганмын. Кейін «Шу өңірі» 
газетінде (№45 (7314) жүма караша 1995 ж.) жарық көрді.
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БЕЙІТТЕРДЕН ӨТКЕНДЕ
Ей тірілер, бізде сендей болғанмыз,
Бұл фәниге ширақ із салғанбыз.
Салтанатпен талай-талай сэн кұрып,
Талап кылып тамашаға барғанбыз.

Дсгсндсй боп бсйіттсрдсн өткен сайын үн қатар,
Ойсыз өткен сэттерімді кешірмейтін күнә артар.
Сол бір сәтте бойымды мазасыздык қажытып,
Жаулап алар санамды небір қилы сұрақтар.

Ағат өтсем асығыста кешіре гөр о эруақ,
Ссндср жүрген өткелмсн мендс келсм туралап. 
Менмендіктен ада жанмын, артық кетем пенделік,
Кейде адамды қояды екен қу тірлік ге арбап ап.

17.04.1996 ж .
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Ұсы ны с

ТҰРАР ЕСІМІ ШУ ТЕМІРЖОЛ БЕКЕТІНЕ 
СҰРАНЫП ТҰР ЕМЕС ПЕ?

Т.Рыскұлов РСФСР халкомкеңесі торагасыныц орынбасары 
болып тұрған ксзінде Түрксіб құрылысына жәрдсмдссу 
комптстінің төрағасы міндстін коса аткарып, «ғасыр жолының» 
бастапкы жобасына елеулі де ұтымды өзгерістер енгізіп, туған 
халқын жол азабынап кұткаруға жанашырлықпен, біліктілікпеп 
атсалысты. Болат жолдың сан жетпес жүк тасымалдануы 
тұрғысынан ұтымдылығын былан кояйык. Шу, Мойынкұм 
аудандарыныңтүргындары күндсліктітіршіліккамымен Алматы, 
Тараз, Шу, Астана бағыттарына карай кедергісіз катынауда 
игіліғін көріп отыр. Алда-жалда басгапқы жобада көрсегілген 
«Луговой-Фрунзе-Алматы» бағыты өзгеріссіз қалдырылған 
болса, аталған кос ауданның тұрғындарының Астанаға баруы 
үшін пойызға Луговой бскстіне барып мінулсрінс тура келер 
еді. Оның қиындығы айтпаса да түсінікті. Рысқүловтың туған 
халқын осындай жол азабын тартпауын жан-жакты ойластыруы 
неткен көреіендік десеңізші..'.

Осы орайда, Тұрар сынды тау тұлғамызға капдай кұрмет те 
лайык. Шу теміржол бекетіне есімін беріп, саябақ тұсындағы 
ескерткішін көрнекі орынға вокзал алдына, болат жолдың 
бойына әкеліп орнатсак, өте орынды іс болар еді. Бүл ұсынысым 
тиісті басшыларға тарагіынан қолдаутабады деген сенімдемін.

(«Лқ ж ол»  №76 30 маусым 2016 ж ы л)
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* * *

Тұрар Рысқұлов «Ең ауыр азап -  жол азабы» дсгеннен елді 
кұтқарған

Шындығында тек бүкіл әлемге эйгілі болған, он сегізінде 
от уыстап халкының болашағы үшін аянбаган ардагер 
азамагымыздың ересені Тұрар Рысқұлов екені белгілі.

Мэселен, жалынды революционер, қарапайым казақ баласы 
Тұрар Рысқұлов оқумен талмай, толықтай ізденудің нәтижесінде 
1916 жылғы ұлт-азаттық көтсрілістің ұйымдастырушысы 
жэне басшысы болды. Октябрь социалистік революниясына, 
Азамат соғысына, Орта Азиядагы, Қазақстан меп РСФСР- 
дегі социалистік құрылысқа белсене қатысты. Қысқа өмірінде 
каншама қиындықты бастан кешірді десеңізші. Ол біздің омірде 
жалынды револиционер, ірі қоғам қайраткері ретінде жатталып 
қалғанын аздап сөз етсмін. Әрине бүл жөніндс айтылып 
га, жазылып та жүр. Замандасымыздың даңқты жазушысы 
М.О.Әуезовтың «Қараш-караш» оқиғасындагы «Әкесі Рыскұл 
мен түрмедегі жас ұлы Рұрардың бейнесі кімдерді тебірентеді. 
Ал жазушы Ш.Мұртазаевтың «Қызыл жебе» романында калын 
жұртшылығымыз жылы қабылдады. Апіаршылық жылдары 
казак елініц қамын ойлап, Сталинге талай хат жазды.

Ептеп зерггеп жазган кітаптарымдағы дерек көздерге 
тоқталайыы.

Бірінші дерек: «Кеңее үкіметі орнаған жиырмасыншы 
жылдардағы Мэскеудс еткен автономиялы ұлт республикаларын 
шскараластыруға байланысты Түрік коммиссиясының мүшссі 
Григорий Сафаров Тұрар Рысқұловтыц ұсынысымен казак 
жерлеріне сұгынып еніп кеткен «кулактарды» кері қайтаруды 
ұсынды. Демек мұныц мэнісі Тұрар Рыскұлов өзімізден горі 
орыстыц созі ұтымды боларын біліп, Г.Сафаровқа қазақ жеріне 
сұғынып етіп кетксн «кулактарды» кері қайтаруға ұеыные 
жасаткан.

Алыстан ойлаган Т.Рысқұловтыц туған халкы үшін ерен
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ецбегі зор гой шіркіи. Сонда да Ресей алпауыпары сол кезде- 
ак Гурьев, Орал аймагын иеленуге жан салады. Осыдан сон 
көп ұзамай, ВЦИК-тен Ссрафимов дсгсн бірсудін басқаруымсн 
казак жеріне арнайы комиссия шығарылды. Максаты -  Жетісу, 
Шу, Ыстыккөл аумақтарын Ресей автономиясын кұру болатын. 
Ресей автономиясыи кұруды қалагандарға Лении каггы тойтарыс 
берген. Бұл үшін казақ халқы В.И.Ленинге ризалык сезімін 
білдірген жон .(«Аша елі» кітабы, 61 бет).

Екінші дсрск: «Зан газеті» 31 казан 2001 жыл №47, журналист 
Қалбай Әділдін мақаласынан.

Жоғарыдагы дереккөздерін айта келіп, максаты -  Жетісу, Шу, 
Ыстықкөл аумақтарынан Ресей автономиясын кұру болатын. Біз 
бұл М.Калинин қол койган нұсқау жайлы М.Шоқай еңбегінен 
окыдық. (1 том Алматы, 1998 жыл). Әлімхан Ермековтың 
дерсктсрінс жүгінсек -  дейді Қалбай Әділ. («Көлкұдык» кітап 
-  331 бет).

Үшінші дерек: « Жиырма бес жастағы Тұрар Рыскұлов 
«Түрік Республикасын» құрыпты деген хабар жетісімен 
Ленин Түркістанга 1919 жылдың күзінде бір топ комиссиясын 
(Ш.З.Әлиев, В.В.Куйбышев, М.В.Фрунзе, Ч.И.Бокин, 
Ф.И.Голошекин, Я.Э.Рудзутак) жіберді. Сондагы конференцияда 
Тұрар Рыскұлов Э.Рудзудтан баскасын «Түрік кенестік 
республикасын кұруга көндіреді. («Қазақ энциклонедиясы» II 
том, 221-222 беггер), («Болашакка хат» кітабы, 99 бет).

Тортінші дерек: Т.Рысқұлов РСФСР халкомсовы торагасының 
орынбасары болып тұрғанда жәнс осы қызметіне коса РСФСР 
халкомсовы жанынан күрылған «Түркісіб» қүрылысына 
жәрдемдесу комитетінің төрағасы міндетіи атқарады. Сонда 
бұрын зерттеліп, жоспарланыи койған бағыпы өзгертігі, жолды 
қысқартуға, сонын нэтижесінде бірнеше ондаган миллион сом 
каржыны үнемдеп, эрі өз туған елінің арасын теміржол басып 
өтсін дсгендсй, Луговой-Фруне-Алматы арқылы өтетін Қордай 
багыты орнына ИІокпар аркылы жүріп, 23 км кысқарады.
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»

Солтүстікте Лепсіге соқпай Балқаш багыты кабылданады. Бұд 
жолды 78 км қысқартты. («Қазақ энциклопедиясы» II том, 227 
бет, «Болашаққа хат» кітабы, 99-100 бсттср).

Осы деректерді келтірген себебім, бұл сан жетгіес 
жүк тасымалдауымен еліміздіи жол жүру қатынасы үшіи 
теміржолдыд ұтымды жагын айгпағанда Шу, Мойынқұм 
ауданының тұргындары күнделікті тіршілік қамымен бір жагы 
Алматыга, екінші жагы Тараз қаласына қарай, үшінші жагы Шу- 
Астана багытына қарай қатынау игілігін көріп отыр.

Егер бұрынғы революцияға дейін зерттеліп қойган теміржол 
Луговой-Фрунзе-Алматы багыты арқылы жүретін болса 
өзгеріссіз бір жагы Астанага қарай Шу мен Мойынқұм елі 
Луговойга барып, сол арқылы катынар еді. Т.Рыскұлов туган 
халқының қамын алыстан ойлап, осы азаптан құтқарганы не 
дегсн көрсгендік дссенізші.

Мен Тұрар Рысқұловтың осы көрегеидігін бұрын 
(«Көлқұдықтыц» кітаіггыц 214-215 беггеріне жазып 
келтіргенмін). Шіркін Т.Рысқұловтың сан жетпес туган 
халқының қамын алыстан терең ойлаған корегсндігіне біз де, 
біздсн кейінгі ұрпақтарымыз да қарыздар скснін ұмтпайық.

Мен осы деректерді толық келтірігі, Шу ауданының 
экімі Б.Ж.Қарашолаковқа 17.05.2010 жылы, одан кейінгі 
әкімі Қ.Қ.Жабагиевке 05.06.2012 жылы, одан кейінгі экімі 
Т.Ә.Тортаевка да, демек ауданныц үш әкіміне де отініш-арыз 
бердім, ауызша да айттым.

Біріншісіндс Осы жогарыдагы дсрсккөздерін толық кслтіріп, 
үш аудан экіміне де өтініш-арызга коса ауызша айтып. ПІу 
вокзалына Тұрар Рысқұловтыц есімін беріп, тагы сол жерге 
тасада қалтарыста тұрган ескергкішін орныпан алын. вокзалдыц 
алдынабетін озі Шуга әкелгентеміржолга каратып қоюғаұсыныс 
жасадым. Ары-бсрі поезбен үздіксіз жүрген жүргіншілер Тұрар 
Рысқүловтың есксрткішіне тэубе стіп, басын иіп өтстін ойлы, 
саналы, сезімділер үшін дедім, әрине. Ескерткішін ауыстыруга

45



тек аудан экімі болган Қ.Қ.Жабагиев кана көніл бөліп, құптаган 
болатын. Ал вокзалдын Шу атауы тарихи атау болгандықтан 
әринеөзгермейтіні құптарлық. БіракҚ.ҚЖабагиевтіңқызмстінің 
өзгсруіне байланысты бүл іс іпсшімін таппады.

Екіншісі: Шу ауданының түпкі тарихын 30 жылга жуық 
жазган болатынмын. Сопдай-ак, Шу ауданынын тарихын отыз 
жылдай зерттеп, «Дша елі» аггы кітабымды жарыққа шыгардым. 
Шу ауданының елін (бұрынгы аты Аша) ұйымдастырып, құрган 
Сскср дсгсн батыр болган. Бұл батырдың ересен еңбегі аталмыш 
кітапта толық баяндалады. Сондықтан Төлс би ауылының 
бір көшесіне Секер багыр есімін беруді ұсындым. Бірақ Абай 
ауылыпда батырдын атыпан аталгап көшеиің бары кедергі 
болды.

Үшіншісі: Негізінен Толе би ауылының бұрынгы тарихи агы 
«Қазыққаккан» болатын. Сол себспті Төлс би ауылының бір 
көшесінс осы есімді бсруін үсынганмын. Бүл тілегім 2014 жылы 
орыпдалып, «Шу өиірі» газетіпіи 2014 жылгы 6 желтоқсандагы 
санына «Ел риза» апы мақалам шыққан.

Қорытындылай келе, сырт козден таса, әрі жергілікті 
жұртшылыктың көзінс көрінбсй қалтарыста тұрган Тұрар 
Рыскүловтың ескерткішін орнынан алып, Шу вокзалының 
алдына, өзі әкелген темір жолга бетін қаратып тұргызуын тиісті 
орыпдардан сұранамып. Егер ескергкіштің орпын өзгертуге 
қогам қаражаты жеткіліксіз болса, Шу мен Мойықұм ауданынын 
ойлы, саналы азаматтары бұган үлес қосады деп ойлаймын және 
мсн дс бір айлық зейнстакымды аударуға дайынмын.

Жиенбет ауылы һдәи кошесі 7 үй
04. 11. 2015 ж .
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Ш у аудандық ардагерлер  уйымм кеңесінің т өрагасы  
Байж ум анулы  Қ азақбайга Шу ауданы, Ж иенбет  ауылының

тургыны, зейнет кер Саумтбек М әдім әрулынан

ХАБАРЛАМА

Хабарламаны басынан бастап айтқанда, әуелі Тұрар 
Рысқұловтың туған халқы үшін ересен еңбегінен аздап 
кітаптарыма жазғанмын. Атап атқанда, «Аша елі» (1994 ж.) атты 
жарык корген кітаптың 61-бетінде, «Колкұдық» (2009 ж.) атты 
жарық кітаптын 216-бетінде, «Болашаққа хат» (2010 ж.) атты 
жарық көрген кітаптың 99-100-беттсрінде баяндалған.

Соның ішінде, әсіресе, біздің өңірге катысты Луговой-Бішкек- 
Алматы аркылы өтегін Кордай багыты орнына жол Шоқпар асуы 
арқылы жүрзіліп, бұрынгы жобадан 23 шакырым қысқартты. 
Солтүстікке Лепсіге сокпай Балқаш багыты кабылданды, бұл 
жолды 78 шақырым қыскартты. Не деген сңбек!

Егер бұрынгы өзгеріссіз теміржол салынып кеткенде, баска 
азагггы жерін айтгіаганда Алмагы мен Тараз қалаларына қарай, 
Луговой арқылы Астана мен Шуга қарай, оның ішінде, эсіресе, 
Шу мен Мойынқұм, демекекі аудан халкыныңары-бері катынауы 
киямет болар еді. Шіркін, Тұрар Рыскұлов туган халқының 
қамын тсрсң ойлаган қандай көрсген. Бұган біз дс, біздсн кейінгі 
ұрпақтар да карыздар екенін ұмытпайық.

Бірінші, теміржолды Шуга экелген еңбегін багалап, Шу 
теміржол бекетіне Тұрардың есімін беріп, ескерткішін көрнекгі 
орынға вокзал алдына,теміржол бойына орнатуын сұранганмын. 
Осы ұсынысты Шу ауданының әкімдеріне Б.Ж.Қарашолаковка 
(03.08.2009 ж.), Қ.К.Жабағисвкс (17.05.2010 ж.), І.Ә.Тортасвка 
демек үш экімге өтініш-арыз жазылган.

Бұган, Төле би ауылдык округінің экімі Қ.Баетов, аудан
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экімініц орынбасары Л.Нэметқұлов, аудан экімдігі мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің бастыгы А.Есеналиев, аудан 
экімінін орынбасары Д.Ускумбаева өтініш-арызға жауап бергсн 
еді. ІІІуауданыныңүінәкімінебергенөтініні-арызды,бүғанжауап 
берген шешімсіз хаттарынын көшірмесін де «Өмір- керуен» 
(2015 ж.) атты жарық көрген кітантың 276-281-беперінен оки 
аласыз.

Ьүл ұсынысым шешім таппаған соң жакында Жамбыл 
облыстық «Ақ жол» газстінс жаздым. «Тұрар ссімі Шу теміржол 
бскетінс сүранып түр смес пс?»-дсген тақырыпта «Ақ жол» №76 
30 маусым 2016 жыл жарық көріп менің ұсынысымды құптаган. 
Казір осыдан сон Тұрар туралы игі істер жүрін жатыр.

Екінші, Абай ауылында Секер батыр атында кеше бары оған 
кедергі болды.

Үшінші, Толс би ауылының тұрган жсрінің тарихи аты 
Қазыққанқан. Сол ауылдан бұйырмай, Қазыққаққан атты көшеге 
Зверохозяйство жактан бұйырды. Бұган да шүкіршілік етін, 
газегарқылы рахмег ай ггым.

* * *
Енді өзім туралы
Өмірдеректі толық жазыгі беремін содан оқып танысыңыз. 

Онда да кысқа айтқанда, «Шгабга» кызыл отау менгерушісі 
болып жұмыс істедім. Бұл жерде де атқарылган жұмыстын 
нәтижесі бағаланып, «Қызыл отау» облыстық байқауға қатысып, 
1987 жылы Жамбыл қаласында бірінші орынды, ал 1989 жылы 
екінші орынды иелсндім.

Мен 1980 жылдан оері «Социалистік Қазақстан» (қазіргі 
«Егемен Қазақстан»), 1977 жылдан «Шу өцірі»- «Шуская 
долина» газетіне штагган тыс гілші болдым. Сонда қоғамда 
болыгі жатқан қарапаиым халықгын мүддслерш қорғап, эділ 
шешімгс мұқтаж болған азаматтардың жағдайына байланысты 
жаздым. Ол мсн жариялаған макаладан ксйін өз деңгейінде
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тиісті нәтижесін берін, араша тускен моселе шешемін табатын. 
Бул жонінде коп мысал келтіруге болады. Бір екеуіне токтала 
кстсйін. Атап айтқанда, Ұлы Отан соғысында кайтыс болған 
боздақтарға ескерткіш орнату жөнінде «Социалистік Қазакстан» 
газетіне( 1979жылғы 19акгіандағы санында макалажарияланды). 
Соныц пэтижесінде «Дружба» совхозыныц орталыгында Ұлы 
Отап согысында кайтыс болғандарға арналган ескерткіш 
орнатылды. «Дружба» совхозының Қорагаты селолык кеңесі 
атқару комитстінің терағасы ұлты Әзірбайжан Чусин Асланов 
А.Озенбаев, Қ.Септеміров, М.Иманбсковкс «Қазак мснің 
қалтамда» дегені ушін («Халык кеңесі» №31 13.01.1992 ж.) 
газетке жазып, кызметінен тусіргеимін. Ол сонда қалтасындағы 
пэресінесеніп,«Қазақменіц калтамда» денбукіл қазақхалқының 
намысына тиген. Осы мақаламды оқыған талай азаматтар келіп, 
маған рахмст айтты. 1982 жылдан Жамбыл облысы бойынша 
охотинспекцияда штаттан тыс габиғат жэне жануар элемін 
коріаушы болдым. Малшылар кауымыныц штабында мен 
отырған үйге рация орнатып, радист болын жұмыс істедім. 
Айдала күм ортасында отырган малшы кауымның қажегіне 
ксректі заттар мсн төтеншс жагдайлар болғанда малшылардың 
сауалдарын ауданға, облысқа хабар жсткізіп отырдым. Аудан 
күніне үш рет байланысқа шығады. Ал облыс ертеннен кешке 
дейін хабар беруді күтетін. Аудапга бергеп хабар орындала 
бермейді де, облысқа жеткізғем хабартез орындалагын. Халыкка 
зиянын тигізген үры, анашистер мен жаман жолдагыларды 
жоғарыда жазган хатымды Жамбыл облысынан ксліп текссргсн 
лсйтенант:

- Сіз нсгс жоғарыға жазасыз. К.Колбин ксліп тексермсйді ғой,- 
деп өзімді кінэлағаны бар. Мүндай оқиға коп болды омірімде.

Мен Қызыл отау мецғерушісі болып жүріп бұған қоса 
ақысыз төрт жүмысты бірдсн істсй жүріп, қарапайым казақ 
халқына қалтқысыз қызмет сткснмін. Біраз жылдардан бері 
шығармашылықпеп айиалысыгі, Шу ауданының түпкі тарихын
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30 жылдай зерттеп жүріп, «Аша елі» атты кітап жаздым (1994 
ж.) Бүрын Аша елін болыстанган елге ояз каратыгі әрі қанатып 
койган. Содан кұткарып өзінше «Аша болысын» күрдырган 
Секер батырдың ересен сңбектерін көп жыл зерттеп жүріп 
жаздым. Бұдан баска да поззия мен прозамен айналыстым.

Атап айтқанда, жарық көрген кітаптарым мыналар:
1. «Жыр бесік» («Жалын», 1983 ж.).
2. «Аша елі» («Мерей», 1994 ж.).
3. «Түсімдегі жолбарыс» («Раритет», 2008 ж.).
4. «Көлкұдық» («Раритет», 2009 ж.).
5. «Аша елі» («Раритет», 2010 ж.).
6. «Болашаққа хат» («Алматы», 2010 ж.).
7. «Менің қарапайым омірім» («Үш қиян», 2013 ж.).
8. «Өмір-керуен» («Үш киян», 2015 ж.).
9. «Тегім Дүйсебай әулие» («Үш киян» баспасында 

дайындалып жатыр).
Коп жыл Қызыл отау меңгерушісі болып, зейнетке шықтым. 

2014 жылы жасымның 75 жаска толуына байланысгы Шу ауданы 
экімдігі мәдениет жэне тілдерді дамыту бөлімінің басшысы 
М.Базарова «Шу ауданының Құрметті азаматы» атағына ұсыныс 
берді. Бұл ұсыныс тиісті орындардан шешімін тапқан жоқ. 
Екіпші рет 2015 жылы Қорагаты ауылдык ардагерлер кенесінін 
төрагасы Т.Жексенбиев «Шу ауданының Құрметті азаматы» 
атагына ұсыныс жолдады. Бұл да тиісті орындардан шешімін 
тапқан жоқ. Сонда қалай, бұл атаққа карапайым еңбек адамдары 
емес, «жылы» жерде огыргандар гана лайықты ма?-деген ой 
туады. «Құрметке лайық жан»-деп «Шу өңірі» (23 кыркүйек 2015 
ж.) газетіне суретіммен мақала жарияланған. Бұл да ескерілмеді.

Қорыта айтқанда, сіздсн жәнс ксңсс мүшслсрінсн сұранарым:
Бірінші, Тұрар Рыскұлов туралы көп жыл зерттеп жүріп ой 

қозгап, ұсыныс жасаган енбегімді;
Екінші, менід енбек жолымнын болмысына лайықты, жазган 

хабарламага ой-пікіріңізді білдірігі, қолдауыңызды күтемін.
7 қыркуиек 2016 ж ы л.
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ОҚЫРМ АНҒА АШ Ы Қ ХАТ

Мен төртінші сыныпта оқып жүргенде бір паргалас Төленбай 
деген жолдасым үзіліс кезінде үш баланы көтеріп төртінші 
баланы да көтеремін деп мактангапына «Ей балалар келіцдер, 
келіп маган мініңдер»-деген түңгыш өлең жаздым.

Бүл 1951 жылдың жазы менің 11 жастағы ксзім болатын. Өлсң 
жазуым осыдан басталып сді.

Содан сод осындай женіл нашар өлендердің талайы туганмен, 
оның соңына түсіп көркемдігіне іздепбедім. Әрі жетіжылдық 
білімді де оз дэрежесінде тауыспаган шала сауаттымын. Оның 
үстіне олеңді жасымнан жазсам да 1961 жылдан 1978 жылга 
дсйін демек 37 жаска кслгснше көп жыл өлсңнсн қол үзіп калган 
жайым бар. Осы 15 жыл кызмет істеген сауда жүмысында 
өлен жазуга арлапсам эрі дүпие куып кеткен пенделігімді 
мойындаймын.

Одан кейін өзіме ой түсіп аракты, картаны, дүние кууға жакын 
тұратын сауда жүмысымнан бас тартып поэзияга бст бүрдым.

Бүған дсйінгі жазған өлсң сымагымның ойымда калғаны сегіз- 
ақ екен. Бұдан баскасын не жазып қоймаппын. Осы өлеңдерді 
ен соцына беріп отырмып.

Енді бүгін білімімнің аздыгы, не жастай олеңпің сан кырлы 
техникалық шеберлігін ізденіп сырын меңгермегенім, демек 
жастық жалынды кезімдегі бойдагы дарынды дамытпай уағын 
өткізіп алгандықтан, жасық, нашар, жсңіл өлсңдсрдсн ары аса 
алмадым. Жазган өлендеріме өзімнің көңілім талмайды. Өрем 
жетпегенін өзім сезіиемін, эрі мойындаймын. Осы туралы

-Менің көңіліме карамай поэзиям жайлы ашык шын 
пікір айтуын сүрағанымда сыншы Сағат Әшімбаев «Табиги 
дарыныңыз бар оқулыңыз аз» дссс жазушы Молдахмст Қаназов 
«Поэзиядан гөрі прозаға жақынсыз, проза жазыңыз»-деп акыл 
бсрді. Содан кейін поэзияны кідірііп прозага ден қойдым.
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Енді бүгін осы скі аралыкта жачган олеңдердің жарык коргені, 
кормегені бар іпашылып ксткснін жинастырып, оларды ретке 
келтірігі окырман кауымга үсынып отырмын.

Ойткені, жасык, нашар, жеңіл ойлы, дэмсіз, татымы жок 
жайдак олеидер болса да, менін де омірге, омір сүріп отырган 
когамга озімше козкарасым бар пендемін юй. Акын не жазушы 
болу үшін емес, оч әлімше омір сырын ашуга поэзия мен проза 
жазуыма мәжбүр етті. «Жаманның да жаманы бар, оның да адам 
білмсс амалы бар» - дсп амалым асып кетпесс де өміргс деген 
козкарасымиын сан кырлы сыры ептеп осы ойланып-толғанып 
өз әлімше ой корытқан женіл өлендерден көрініс тапкан жемісі 
гой,

Лаж жок осы жагын ескертіп, эр жүйрік оз әліне карай 
шабады» - деп осы оңксй жасық олеңдсрді түгел окырман 
кауымга үсынуды жон кердім.

Ескерту: мен өлеңдерді жақсы-жаманын ажыратпай түгел 
ұсышанмеи бүгін не ертен демек мен о дүниедік болсам да 
жаман олсңдерді алым тастап, ретке келтіруіне келісім беремін.

( ол үшін окырман кауымга ашык сыр ұсынганыма кешірім 
сүраймын.

16.06.2002 ж .
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ТОЙДАҒЫ СӨЗ!
(Боліан окиіа іаімеи)

*

Қүрметті осы отырыстың куәгерлсрі! Сіздср үйлснгсндерінс 
50 жыл толуына байланысты той иелері Токтасын пен 
Жүмахаппыц отау күрып, өздері өз тізгініие толық ие болгап сои 
гаиа кейінгі таныстары, сыйластары, жегжат-жүраттарысыздар.

Әуелі осы отырыста туысқаиы болгаисып отыргаидардыи 
көбісі Токтасын псн Жүмаханнын өзінс өзі кслген сон гана 
туысқаны болгандар. Сондыктан сіздер шаңырак көтерген 
екеуінін 50 жыл толуыныц аргы жагы емес бергі жағындагы 
іс-эрекет қатыстарынан тілге тпек етіп соз-гып отырсыздар. 
Бүлардьщ тойга шақыру қағазындағы «Нске алайық балалык 
шағымызды» дсгсн бір олси жолынын өзі олардың отксн өмір 
жолындағы бсймәлім ксзін мен айтамын, соган қүлактүріңіздср.

* * *

Мен Тоқтасып екеуіміз бір ауылдын азаматы болсак, орі бір 
кошедс арамызда бір-ақ үй бар корші түрдық. Ол менен 2 жас 
кіші болса да, Тілсуқабыл болыс айтпакшы, «Бала да тснін тауып 
ойнайды» дсп бала ксзден скеуіміз біргс ойнап өстік. Қазір ол 
пысык, тәуір көрінгенімен жас кезінде ххх жасык аса сшнәрсенін 
жөніп габабілмейтінтүсінігі шамалы болып, агасы Сергеп үйінде 
елеусіз осгі. Ал мен океден жетім болсам да, баршылықта еркін 
остім. Мсн жстіжылдық мектепті шала оқысам, ол онжылдықты 
тауысқан соң ғана адамдықтұргыдан өзінс озі кслгсндсй болып, 
сана ссзімі ояна бастады. Екеуіміз дс колхоздын нсшс түрлі
жүмысын істеп жүргенде онын колынан келмейтін үғымы 
жетнейгін істін көзін таниайтып шалагайлыгы, түсініксіз кезі 
сезіліп қалатып. Сондайыпын бір гана атап айтканда, колхоздың 
арбасын айдаганда кос аттың тізгінін (можысын) жондсгі үстай 
да алмайтынын көрген Түрар дсгсн кісінің күлгені бар. Әрбір 
ісі осындай болыгі шсшімін таппай гұрса да колынан келсін,
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келмесін алга ұмтылып жұмысына беріліп, шын ниетімен еңбек 
ететін. Сөйтіп, екеуіміз дс көзге көріне колхоздың жұмысында 
енбек сттік. Вір жүрдік, біргс кыдырдық. Сонда Токтасын маған 
дос болайык деп ескерткішке кездік берді. Онсыз да біз екеуіміз 
достасқандардан ары ниеітес едік. Менсіз ол аса алыс жақтарға 
қыдырмайтын. Сол бір кезде Сары Хасенов деген агамыз 
казіргі Толе бн (бұрынгы Новотройцк) ауылында тұратын. 
Соның үйіне анда-санда барғанда Сары агамыз Тоқтасынга 
оқы дейтін. Вір күні клубта кино көріп отырсам ол ксліп мснің 
кұлагыма сыбырлады: «Мені Вірліктегі (Көктерек ауданы) 
механизатор дайындайтын мектепке, сені Жамбыл каласындагы 
ауылшаруашылық мектебінің кой шаруашылыгы бригадирлік 
мамандыгына колхоз басшылары жолдамамен оқытатын болды. 
Сен оган үйіңді ойлап қарсы бол ма? Ай сайын 30 күн еңбеккүн 
жазып, 200 сом (ескі акша) акша төлеп, колхоздың каржысымен 
оқытатын болды,-деді Тоқтасын.

Ертеңіне екеуіміз барып «Мойынқұм» колхозынан окуга 
жолдама алып, құжаттарымызды дайындай бастадык. 
Сонда өмірбаянымызды да бірлесіп толтырганымызда «Мен 
ұяламын»-деп Тоқтасын, мұңайып еді маган. Қазір ойласам ол 
кезде жастыктың әсері ме немесе ақикаттың көзімен қарайтын 
кезі ме шындыкты толық мойындап айтканы бұл. Бұл окигага 
Токтасын кінәлі емес, оган жазған тағдырының оқиғасы гой. 
Бірак, ол өмірінде бұдан зор істерді істеп жүрсе де, жолсыздың 
өз колымен жасаса да ұялмайтынды шыгарды.

Сонымен омірбаянын отірік толтырып жүріп, окуга аттанды. 
Сонда Жамоыл каласына карай мені пойызга Елубай екеуі 
мінгізіп, шыгарып салганда суретке түстік. Сол сурет ескерткіш 
ретінде элі бар. Екеуіміз де біржылдық окуды бітіріп келген 
СОҢ, Токтасын тракторшы, мен ага шопан болдым. Екі жыл 
өткеннен кейін Токтасынды Алматыдагы зооветинститугына, 
мені Жамбыл қаласындагы зоовеггехникумына «Мойынкұм» 
колхозының Шу аудандык комсомол комитетінен, Шу аудандык
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партия комитетінен үш бірдей жолдамамен екеуімізді де окуга 
жіберді. Ол кезде колхозда жақсы жұмыс істегендерді гана 
жолдамамен окуға жібсретін. Бір айта кететін жай, жаңадан 
Шу ауданына бірінші хатшы болып келген Жапар Түйебековтен 
сонда кызмет істейтін Үрім Қанымбетқызы Сабииова эпкеміз 
бізді хатшыга кіргізбей-ақ жүгіріп жүріп жолдама алып берді. 
Ол кісігс өтс рахмст. Сол жолы да Токтасын әуслі мсні Жамбыл 
қаласына қарай шығарыгі салып, Алматыдагы оқуына аттанды. 
Жамбыл қаласында окыи жүргенімде Тоқгасын маган хат жазып 
түрды. Бір жолы соның хатын оқып отырғанымда менімен бірге 
окитын кыз келіп калып:

-Не сенің қызыңнан хат келген бе, деп тиісе күлді.
-Жоқ мен үйленгенмін.
-Онда мына хат кімнен келген.
-Алматыда зоовстинститутында окитын жолдасымнан.
-Өтірік айтасың, кайсы, корсетші-деп хатка көзжүгіртті (ашык 

жаркын қалжыңбас, тамаша кыз еді). Хаттагы Токтасыиның созі 
орнықты, сөйлемі жазуы жатілк екенін хаттан окып көріп.

-Бүл жолдасыңа мснің таныстыршы.-деді.
-Сен Жамбылдасың. ол Алматыда қалай таныстырам-дедім.
Мен озім Алматыға іздеп барып танысып, озіме бейімдеп 

аламынга шыкты кыз. Сонда қыз Тоқтасынның түр-түсі аса 
толык жігіткс тән емсс екенін болмыссыздығынан корсс оны 
үнату, үнатпауы екі талай еді. Бірақ, кыз оны көрмей түрып тек 
маган жазған хаты аркылы оган гашық болганына аң-тан болдым 
да, Тоқтасын Алматыда «ай қарап» жүрген жоқ шығарды ойлап 
бір-біріне таныстырған жокпын. Қүрметті осы отырыстың 
куәгерлері: «Бүгін, міне үйленгендеріне 50 жыл болған 
Тоқтасынның әйелі Жүмахан сіздердің көздеріңше маган рахмет 
айтсын. Егер мен сол бір кызды Токтасынга таныстырсам, бүгін 
міне той жасауға куәгер болып отырган Жүмаханга Тоқтасын 
жоқ еді» дегеніме копшілік қауым күлді. Тоқтасын да әйелін 
шақырып менін сөзімДі естірті. Ол күлді де қойды.

Екеуіміз де окуды тауысып келген соң мен алыс күм өніріндегі
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малшы қауым орталығы «Штапта» (Кокқұдық) сатушы 
болдым, Токтасын «Мойынкұм» шаруашылығыида зоогехник 
болып қызмет істеді. Бір күні алыссынбай штаптағы маған 
«Далакайнар» совхозының дирскторы Сары Хасенов «ГАЗ-69» 
колігімен келіп:

-Жүр мен үйленемін-деді Токтасын. Сонымен Алтынбек 
үшеуіміз Сары Хасеновтың үйіне барсак, ол кісі далада тұр екен.

-Әй, деді Токтасынга. Сен қатын аламын деп үйіңді сайламай 
барды, сайлап шауып жүрсің. Ауылдағы ағаң Серген «анау жоқ, 
мынау жок» деп қиналып жүргсн шығар-дсп күлді.

Сол күнгі түндебарып, отау кұргандарына 50жыл болган мына 
Жұмаханды алыи келдік. Ол кезде үлкен той жасауга жагдай 
қайда? Ауыл тойын жасау үшін әуелі алыс штаптағы менің 
ойелім Зэбираны алып келдік. Ол Торқа деген эйел екеуі тойдың 
дастархан мәзірін дайындады. Мен болсам тойдың болуының 
артык-кемінетолық мүмкіндік жасап, жақсы отуіне атсалыстым. 
Ол кезде мына казір каптап отырган туысқан сымақтарыңның 
туыстығы сезілмейтін. Той откен соң Тоқтасынның агасы 
Мырқашым деген кісі:

-Мен үлкен эрі ұстаз болсам да аса мұндайга жоқ едім. 
Сауытбек сен жас болсаң да эр нәрсенің жөнін біліп қалыптың. 
Ауыл тойының өтуіне көп сңбек еттің, рахмет саған-дсп қолын 
берді.

Осы тойдан кейін біраз жылдан соң Тоқтасын шығысқа 
қызметке шегілді, мен болсам күнбатыстагы малшы кауым 
орталыгында ұзақ жыл сатушы болдым да, үш мүшелі жасымнан 
бастап халқыназиянымтимесін депсаудадан бастартып,«Қызыл 
отау» меңгерушісі болдым. Міне, осы ауыл тойынан кейін-ак 
Тоқтасын екеуіміздің арақатынасымыз бір-бірімізді танымастай 
үзілді. Қызметі болар болмас оскен сайын Тоқтасынға дэреже 
пайда болып, сес бітіп: «Жер астынан жік шығып, екі құлағы 
тік шыққапга» тэнті болды. Тұрмысы түзелген сайын дүпиенің 
құлы болса, болар болмас уакытша мансабы, лауазымы мәңгі 
гұрақтап қалатындай сезінді.
56



* * *

Балаларымныц аркасында біраз шет мемлекетін араладым. 
Атап айтқанда, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркия, Швейцария, 
Грузия, Англия, Германия, міне осылар әркайсысында бір айдай, 
екі айдай болып одан алган әсерлерім 6-7 шыққан кітабымда 
ептеп, сыр беретіні бар. Мүны мен қисынсыз неге айтып отырган 
себебім, Тоқтасынмеп көрші тұрсам да бала жастаи бірге өсіп, 
өзі дос болайык-деп, ксздік бергсн досымның үйі мсн аралаган 
бірталай шет мемлекеттерінен де алысгап кеткеніне сенесіздер 
ме осы тойдың куәгерлсрі. Ойтксні, бүгін міне тойына ксліп 
отырсам да Тоқтасын досымныц үйінін қайда екенін білмеймін. 
Сснссңіздср скеуінің тұрмыс күрған 50 жылында үйінің 
табалдырыгын бір де аттаган емеспін. Сонда оның үйі мсн 
аралаган шег мемлекеттерінен де ары кашык болганы ғой. Міне, 
мына тойына шақырган соц жоласым Зәбира мені зорлап ертіп 
келді. Менін келгім жокболатын. Тоқтасын мсн бала жастан бірге 
өсксндігі оган мсніңжан-жақты скендігімнің ссптігін айтпаганда 
меп өз ауылымдагы қатарларымнап тізгінімді ерте игеріп, қол 
қайырымды сшкімнсн аяган смсспін. «Жаман бсргснін айтады, 
жақсы көргеніп айтады»-деп мейлі қайсысына жатсам да оны 
бір Алла білср. Кімде болса қаншама жогары лауазымды болса 
да сол бір мансап уақытша екені белгілі емес ме? Ол Тоқтасын 
болар болмас лауазымда мэцгі түрактап қалатындай сезінді. 
«Дүние тапканга жаманың кемдігі жоқ» деп қолдың кіріс сияқты 
жуса кететін байлық пен болар болмас мансапқа дәреже бітіп, 
сестеніп қалған Тоқтасынға не айтуга болады. Мансаптан да 
шіріген байлықтан да ец жогаргысы адамдық касиет емес ие? 
Ақикаттың кілті-салыстырудадсп осы арада скі салыстырманы 
еске түсірудіц реті де жөні де келін тұр осы отырыс куэгерлері.

Біріншісі: малшы кауым орталығы «ІІІтаптагы»
(Колқұдықтагы) дүкенді жаңадан қабылдап алган кезім еді. Екі 
«ГАЗ-69» көлігі ксліп тоқтады да одан түсксн скі адам дүкснгс 
кіріп келді. Мсн сауда жасап жатыр сдім. Сәлем бермек түгіл
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оларды козге де ілмедім. Коңіл де болгемін жоқ. Аздап кідіріп 
тұрган екеудін бірі орта бойлы акқұба кісі зілді сұрақ қойды.

Бұл дүкенді қашан қабылдадың - деп
-Жарты ай болды.
-Бұрынғы қайда жұмыс істегенсің?
-«Мойынкұм» совхозынын орталык азык-түлік дүкенінде.
-Кэні,қысқа қараймалніы қауымсұранысынансдайындағаның 

бар? Деген сұрагына түсінбей аңырап қалдым. Әрі оларга 
жақпай қалганымды сезіндім. Содан соң түтынушыларга ксрек 
заттардың эр қайсысын атап-атап сұрай бастады. Мен барын 
бар, жогын жоқ деуде.мін. Бір уақытта сұрақ қоюшынын касында 
тұргап ұзын бойлылау акқұба кісі менің касымдагы стаканды 
көріп:

-Не сен арак ішкенсің бе? Деді. Мен стаканды алдым да:
-Мэ иіскеп көрініз-дедім.
-Тэ тарт ары деп өктем дауыспен зекіп тастады. Содан сон 

менсн эр затты жеке-жекс сұраған кісі:
-Әй сен жас бала екенсің (сол кезде мен 23 жаста едім).
-Мен Шу ауданының бірінші хатшысы Жапар Түйебековиын. 

Ал сен стаканды иіскегі көргін деген мына кісі Шу ауданы аткару 
комитетінің төрагасы Айтбай Назарбсков болады. Біз сияқты 
сирек келетін аудан өкілі келген кезде жөндеп қарсы алып 
тұрғын-деп екеуі де көліктеріне мініи жүрді де кетгі.

Сөйтіп мен оларды дөрекі қарсы алсам да Шу ауданынын 
бірінші хатшысы болып он скі жылга жуық қызмст істегсн 
Жапар Түйебеков менің агаттыгымды кешіріп, оның қолдауында 
болдым.Ол Жамбылоблысыныцаткару комитетініңтөрағасынын 
бірінші орынбасары болып қызметі жогарылап ауысып кегерде 
Шу ауданының аткару комитстінің бірінші орынбасары Уэш 
Асатовқа:

-Сауытбек тегіп бала емес, көзіңнің кырын сала жүр деп мені 
табысгап кеткеніи Уэш ағаның өзіпен естігі өте риза болдым.

Бұрын Жапар Түйебсков біздің үйгс келіп жүргснде анам 
Ізданга үйден шыгып бара жатып:
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-Балаңыз Сауытбек тегін бала емес деп айпы дегепіпе аи- 
таң болып, сол біз кечде Мәскеуде съезд болып, сонда жанадан 
сайланған политбюро мүшелерін, соган кандидаттарын және 
эрбір министрлсрдін газеткс жарияланған сурсттсрін қиып 
алып үйгс жапсырып қойып едім. Соны көріп айтты ма сксн дсп 
ойладым. Сол күні мені үйде жок едім.

Тіпті, одан кейін менің басыма үйымдасқан жалаы жайсыз 
жағдай туғанда да соны облыста жүріп естіген Жапар 
Түйебеков сол жайында «Абай» совхозыныц директоры Сагат 
Жұмағұловпен «Коммунизм» совхозының директоры Сэбит 
Тастүлековты жазғырыпты. Қасында Алға Ьайсалбаев бар Сағат 
Жұмағұлов: «Маған жағдайыңды ссксртссң қайтеді»-дсп кінэ 
тақты.

-Естіп, білмей журсіз бе?-деп мен бұрылып кеттім.
Сәбит Тастүлековте спетцмаң кеңсесінде осындай сыр берді 

маған. Сол кездегі Шу ауданыныц бірінші хатшысы Әлімбек 
Әспетовтен осы меніц басыма гөнген қырсыз жагдай туралы 
Жапар Түйебеков сыр тартып сұрапты. Онын да менің басыма 
әдейі ұйымдастырып тондірген жалалы тотенше сэтсіздікке 
қатысы болса да түк тс істсмсгсн, білмсгсн сияқты жауап бсріпті. 
Бірак корыта айтқанда, мснің басыма төнген қара бүлтты 
Жапар Түйебеков бір аптада түріп тастады. Оған мында бір 
рахмет. Осы менің басыма төнген қырсыз жағдайдан кейін бір 
шаруашылықтын директоры Әділ Жакуповтен:

-Мына бала қай ауылдын баласы-деп мені пұсқап сұрады. 
Сонда ол: «Құдайдың кұлы пайғамбардың үмбетіміз,

Тарайды Бекболаттан есебіміз.
Ботбайдың қораласы сыкылданып,
Қалмайды I Іоғай дсгсн өссгіміз»-деп Бестерек руының ақыны 

Жігітектің Қоралас руынын акыны Қылышбайга айтқан өленін 
айтып, сен де Бестерексің, бұл бала да Бекболаттан тарайды- 
дегенді астарлы келтірді Әділ Жакупов. Ногай дегеніне Әлімбек 
Әспетов намыстанып:

-Сіз ауызыңызға не келсе соыы айта беретін болғансыз ба, 
менен не жаза күтіп отырсыз-деді.
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Әрі ол Жаиар Түйебековтің одан мен туралы сұраганына қарай 
бұл балага калай жақындыгы бар-ден Әлімбек Әснетовтын мен 
туралы астарлы сұраганы еді бұл. Осы жолы ол маган бір істі 
тындыруға сұранды. Бірақ мсн оган уэдс бсрмсдім.

* * *

Мінс көпшілік кауым.ЖапарТүйсбсковты мсн уагында дөрекі 
кабылдасам да ол сонымды кешіріп мені өмір бойы колдап өтті. 
Оган қарагапда Токтасын кім? Бірге өсіп, ыстык-суық күнімізді 
бірге откізгеннің ісі мынау. Ол нагыз тексіздің өзі емес пе?

* * *

Екіншісі: Шымыр руының Байгөбек деген кісінін екі нары 
колды болады. Оны Дулат болысынын адамдарынан көреді. 
Бірақ болыс Байболат Дэуігэліұлы оган тендік бермейді.

Содан соң ешбір лауазымда болмаған бірак та карадай хан 
сияқты халыққа танылган Сарыүйсін Сәрсснбі дсгсн кісіні 
Байгөбск скі нарын өндіругс сртіп барады. Сәрсснбіні Байболат 
болыстың өзі алдынан шығып күтіп алады. Бата сүрап мал 
сойып жақсылап сыйлап, күтеді де ертенінен екі парын өндіріп 
береді. Байболат болыс бұрын мұндай іс істемейтінін білетін 
оның тонірегіндегі шабармандары таңгалады да:

-Бэке, мұныңыз қалай? Өзіңіз Сәрсенбіні далага шығып 
алдынан күтіп алдыңыз. Бата сұрап мал сойып жақсылап 
күттіңіз. Біздің ауылдын жігітттері алды ма, алмады ма дәлелі 
жок белгісіз екі нарын ондірін бердініз. Мұныңыз калай-дегі 
шабар.мандары бірінен соцбірі шуылдайды. Оган ол:

-Әй шуылдақтар, сендер не білесіндер. Сәрсенбінің екі 
жолбарысы жолын бастап келгендс мснің жалгыз жолбарысым 
жүкаяқтың астына кіріп кстіп, тыгылып қалды. Содан соң онын 
алдында кұрак ұшып, зыр жүгірмей қайтейін. Сәрсенбінін 
шыккан жері Сарыүйсін нашар. Әйтпесе, ол менен артық -дейді 
Байболат болыс. Түйе де жөніне шогеді деген осы.

«Жақсыда -  кск жоқ,
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Жаманда тек жоқ» дегендей Байболат болыстын шуылдактары 
мен маған кездік берген досым Токтасын нагыз тсксіздер ғой. 
Ал Байболат болыс әрі төрт-бсс болыстың үстінсн карайтын ара 
болысы болып үлкен мансапты болса да, өзінен төмен Сэрсенбіні 
сыйлап, кішірейгенін өзіне ол кек санамайды. Өйткені, ол гекті. 
Тектіні -тек т і танитыны белгілі.

* * *

Ал снді осы Тоқтасын мсн Жүмаханның үйлснгсндсрінс 50 
жыл толуына байланысты тойының куәгерлері мен олар туралы 
біраз шын-ақиқатын айттым. Оның артық-ке.міне өздеріңіз бага 
берерсіздер. Қорыта айтқанда, бала бастан біріе өсіп, өзі дос 
болайық деп «кездік» берген досым Тоқтасынның ісі мынау. 
Қызметі болар-болмас өсксніне сес бітіп, ары ксміп, тұрмысы 
түзелгенінс дүниснің құлы болып, оны дәрсжс көріп, бүрынғы 
өткен күндерін ұмытып кеткенін бүгусіз баяндадым.

Бұған салыстырма жасап жогары лауазымды игергендер 
Жапар Түйебеков пен Байболат болыс дулаг болысы болса эрі 
ол 4-5 болыстардың үстінен ақ-карасын карайтын «Ара болыс» 
скснін айтып, тектілср скснін дэлслдсдім смес пе? Бауыржан 
Момышұлы айтқандай «Тексізден-тезек артық, арсыздан-айуан 
аргық» деген мақалды лаж жоқ Тоқтасын сияқтыларға генеуге 
тура келетіні сөзсіз екені белгілі ғой деймін.

* * *

Осы тойдың сөзін айтып тұрғанымда Тоқтасын «болды, 
болды» деп кайта-қайта намыстанып тұрса, даяшы да көп 
сөйледіңіз дегі екеуі де сөзімді бөліп, сөйлегпеуге кедері і жасаи 
тұрды. Ал Тоқтасыннын эйелі Жұмахап болса:

- Сауытбек екінші қызымды босанарда озінің колігімен мені 
эйелдер босандыратын дәрігерге апарып сді. Соны айтпағанына 
құдайға шүкір-дсді.
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* * *

Тагы да осы той болатын карсаңында Тоқтасын сонау 
атамзаманнан шын-ақикаты бслгілі тарихи шындықты өтірік 
бүрып жазып, ел-жүртынан «оның шежіре жазып несі бар деген» 
сөз естіп күлкі болып тынды оқырман қауымнан.

Демек: Тоқтасынның «Өмірбаянымды толтыруға үяламын» - 
деу түпкі сыры бізді тойга келушілерден төмен аяқасты жолына 
отыргызуы оның огейлігі десті ауыл түргындары. «Тойдагы сөз» 
айтылуы да оның іс-әрекеті тудырды оқыраным.

26.07.2015 ж ы л.
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САРЫСУ АУДАНЫНА БАРА Ж АТҚАНДА
(болган әңгіме)

Жамбыл қаласында тұратын Зәбираның экссі Нарымбек 
атайдын карындасы Қатира эпкейдід үйінде Зэбира екеуіміз үш- 
гөрт күн аялдадық.

Мен сонда қаланы аралап кыдырып жүріп бір карапайым 
ашық-жарқын кария кісімен кездейсоқ кездесіп қалып, танысып 
эңгімслсстім. Ол кісі маған:

-Қайдан келдің деді.
-Шу ауданы, «Бірлік» совхозынан.
-Ой әлгі біздін ауылдын азамагы Совет Одагынын батыры 

Ғапу Тэңіров көп жыл кызмет істеп, сол жерден мэңгілік орын 
тапқан ауылдан екенсің гой деп менің туган жерімді өзінің 
азаматы арқылы тани кетті кария.

-Иә, ол батыр азаматыңызды жаксы танимын. Ол кісі біздің 
үйде талай қонақта болып сырласыгі жакын араласкам.

-Мен сол батыр туып-өскеи, эрі бүгін сонын атындагы 
ауылданмын. Коп жыл сол ауылда мектеп директоры болып, 3-4 
жыл болды зейнетке шықтым.

-Сол батыр азаматыңыздың біздін үйдс болғандағы бір-скі іс- 
әрекет сөзін айтайын ба?

- Айта гой.
-Ең алгаш біздің үйге үш кісі болып келді. Сонда қасындагы 

жол ссрігі Шу ауданыныңекінші хатшысыӘнуарбскЖүнісәлиев.
-Сіз Совет Одағы батыры атағын аларда сіздс ссзіну болды 

ма деді.
Бұл сөздің астарына түсінбей Гапу Тэніров:
-Сезіну дегенің не деді?
-«Түс кору» сиякты осындай сезінулер деді Жүнісәлиев.
-Ой мүндай сезіну тұрмақ, қай күні өліп, кай жсрде калар екем 

деп қорқыныш үрейлі болып жүрдім согыста. Қазір бар адам
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табанда оліп, кырылып жатты гой. Солтатар деді Ғаиу Тэңіров 
батырыңыз.

-Иә, содан ксйін деп кария сүйсінс тыңдады.
-Осы жолғы тагы кызық айтайын ба?
-Айта ғой.
-Совет Одагының батыры Ғану Тәңіров жылылау еді. Жаңа 

огыра бастагаи кызымыз Галаны түрегеп тұрып колына алып 
алақанына тік тұргызбасы бар ма? Қаз-қаз тұрып та үлгермеген 
сәби басы ауған жағына қарай қисайса, алаканындагы аягын 
ауған жагына тенесе, содан тепе-теңдік туындап, тік тұрғандай 
болады. Осылай бұлтақтатып, аягы мен басын теңестіріп, 
алақанына қаз-қаз тұруга тэн эдісін қолдаиу сэтінде шыр-шыр 
еткен ауданның екінші хатшысы Әнуарбек Жүнісэлиевті де 
тындамады сіздің ауылдың батыры дсдім.

-Ой сен біздің батырмен жақсы таныс екенсің ғой деді кария.
-Мен Талас ауданынан келген себебім, осы каладағы гидромел. 

Институтының су жөніндегі мамандыгын балам бітіріп еді. Оган 
біздін ауылда су шаруашылыгына байланысты жұмыс жок. Сол 
жайында Жамбыл облысының обкомына келдім. Сен неғып 
жүрсін мұнда деді маған.

-Осында әйелімнің әпкссі тұрады. Соған кслдік дсп бсйтаныс 
қариямен осылай аз-маз пікірлесіп қалдык.

Ххх
Ертеңіне Сарысу ауданында екіпші хатшы болып қызмет 

істейтін бажам Шабан Базилов тұратын «Байқадамға» 
қатынайтын автобусқа Зэбира сксуіміз мінсск ксшсгі ксздссксн 
кария да отыр екен. Бүрыннан таныс адамдариіа амандаса жөн 
сұрасып алдық. Көлік ілгері жүрген соң қария:

- Әй бала келіндГ күнде коріп жүрсің ғой. Бері келіп 
менің жаныма отыр, әңгімелесейік деді де, касында отырган 
жолаушыны орындыгынан тұрғызып жібсрді. Мсн барып касына 
отырдым.

- Кеше Совет Одагынын батыры Ғапу Тәңіров біздің ауылдын
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азаматын танитынынды айттың. Енді ол еендердін Шу оңіріие 
қалай барганы туралы сыр шертейін деді қария.

-Айтыңыз дедім.
Совет Одагының батыры болып Ғапу Тәңіров туган еліне ең 

алгаш келген кезде ел-жұртының құрметіне сұмдық бөленді. 
Үлкен той, атшапқан болып, нешетүрлі дүбірлі керемет жиындар 
өтті. Сонда батырдың туган ауылдык аткару комитетінің 
төрагасы бір парасатты саналы жаксы кісі еді. Барлык батырга 
дсген кұрметтің жиын той іс-шараларын ұйымдастырып соның 
салмағы сол кісіге түсті.

Ғапудын батыр атагын кұттықтап обкомнан баска аудан 
ауылдардан орі «жақсыны көрмек үшін» құтты болсын айтып 
сәлем бере келетін кісілер де тек осы тораганың үйіне келіп 
ниеттерін сездіріп жүретін. Төрага ксңпейіл дастарканды 
болатын. Қашанда жақсыга елдің бәрі ортақ болса, туган ауылы 
үшін одан да қымбат. Сол кезде багыр Ғапудын әке-шешесі 
тұрган үйінің жагдайы шамалы екені баршага аян.

Дол сол бір сотте батыр Ғапудың казіргі омірлік жолдасы 
Тұрымжан бұрын тұрмыс құрып, күйеуімен өкпелесіп жездесі 
болған соң осы төрағаны паналап үйіне кашып ксп жүргсн 
кезі болатын. Батыр Ғапуды күрметтеп осы ауылга келушілер 
көбінесе төрага үйінде болганда конақтарга дастаркан мәзірін 
жасаганда Тұрымжан да опкесіне көмектесіп жүретін. Әриие, 
батыр Ғапу осы торага үйінде жиі болатын. Сонда Тұрымжан 
күйеуден шыққандай емес, уылжыган талдырмаш жап-жас кыз 
сияктанып, сыланып, боянып батыр Ғапуды өзінс магниттсй 
тарта білген. Сонымен не керек ангал батыр Ғапуды кұрыгына 
іліндіріп, әуелі жанасып жүріп тез арада огап үйленіп алды. Осы 
хабардан құлагдар Тұрымжаннын бұрыпгы күйеуі:

- Батырдың мұнысы нес. Мен Тұрымжанмен окгіелеекенім 
болмаса, онымен әлі ашық ажырасқаным жоқ. Копе-көрнеу 
мснің әйелімді алып, бұл мені қай басынгандығы. Ол Ғапу 
мылтықтың батыры болса, мен жұдырыктасудың батырымын.
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Меи онымен жекпе-жекке шыгамыи деп алып тұлгалы доу доң 
кеуде ожар неме Ғапу мен Тұрымжанды һдегі үйіне барады. 
Сөйтсе Ғапу жок, Тұрымжан үйіндс ексн. Ол әрсң дегендс 
Ожар күйсуінсн және өз үйінен өзі кашып шыгып жылап еніреп 
Торага жездесіне болган жагдайды баяндаііды. Егер батыр Ғапу 
үйінде болганда үлкен жанжал болатыпы былай тұрсыи Ғаиу 
мен Тұрымжапнын ажырасуы анык еді. Өйгкепі, Тұрымжаннын 
тұрмыс кұратынынан батыр бейкам. Ьалдызы енді мені Ғапудан 
ажырататын болды дсп жылап жалынған сон ел-жұртка бедслді, 
төрага жсздссі Түрымжанның Ожар күйсуін кснсссінс оңаша 
шакырып алады да:

-Сен Тұрымжаи екеуін тату-тэггі отбасы болып гұрганында 
эйелінді айнытып алса Ғапу да Тұры.мжан да айыпты болар еді. 
Керісінше екеуін ұрысып окпелеп, үйіннен кетіп әйелің біздің 
үйдс жүрді. Нс уагында ксліп, тіл табысып әйеліңді өзің алып 
кетпедің. Ьасы босболгансонҒапугатүрмыскашыкты. Енді болар 
іс болып, бояуы сііщі. Күііеуге тигенін көріп отырыи, сен қайга 
алмайсын. Алған күнде де ар-намысын бар азматсың. Екеуінде 
тату-тәтті баянды омір болмайды. Енді екеуің ажырасқаннан 
не шығады. Одан да Тұрымжанның айыбы сол «Астына ат, 
үстіңс шапан» осыган риза болуға келісім бср дсп әрең дсгендс 
көндіргендей болды төрага жездесі. Бірақ, ол екеуінін арасына 
бүлік салатыпынан кайтгіайгын өркөкірекгің дэл өзі еді. Осыпы 
ойлаган Тұрымжан астыргын Ғапуга сездірмей бізді баска өңірге 
кетіру жагын ойлаңыз. Ьұрынгы күйеуім біз мұнда тұрсак маза 
бсрмейді, ажыратып тынады дсп төраға жездссінс жылаумсн 
болды.

Содан сон төрага жездесі Ғапуды оңаша шақырып алып:
- Сен Совет Одагыпын батырысыц. Қайда барамып, не қызмет 

істеймін десең де жолың ашык. Бұл жер сагап кол емес. Мен 
Жамбыл облысындагы қызметі істейтін жігігтерге сені ұсыныгі 
табыстап қойганмын. Олар кслсін қызмстбар деп, келісім бсрді- 
дсп Ғапуды Жамбыл облысына көшіріп, кызметке түргызады
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оте беделді торага жездесі. Сойтіп, астыртым Тұрымжанным 
тілегін төраға орындады. Бұдан соң одан әрі тсгі біздің Талас 
ауданынан алыстатып, Шу өңірінсн бірақ шыгуы бұрынгы 
күйеуінен қашкандыгы бұл Тұрымжанның. Демек, Совет 
Одагынын батыры Гапу Тәніровке әйеліиің кесірінен туган 
жерінен топырақ бұйырмай басқа өңірден бұйырып, сол жақтан 
омірден озды деді кария.

* * *

Тагы да қария сөзін одан эрі жалгастырып былай деді:
-Біз еркекпіз гой еркекпіз. Ер аза.матпыз. Атка мінеміз. Жауға 

шабамыз.Әреркектінөзінінэйелібар. Ондададеді деқұлагынды 
тосшы маган деді. Мен кұлагымды аузынажакындаттым. Тагы да 
әйеліміз болса да, басқа эйелдің жасырып жсріңде сұраймыз гой 
дсгсні. Мсн ішімнен «бұралкы сөз күлмеккс жаксы» дсгсн осы 
екен гой дегенді ойлап күлдім. Отырган көліктегі жолаушылар 
күлгенімізді көрген мен кариянын сыбырлаган сөзін естіген жоқ.

* * *

Тагы да жүріп келс жаткан көліктегі отырган орындықтан 
тұрды да қария:

- Бұл отыргандардан «Сарыүйсіи» бар ма деп дауыстады.
Қасында отырган мен:
- Сарыүйсін болса не қыласыз?-дедім.
- Сарыүйсін болса мұрнын бұзайын дсп едім.
- Иеге?
- Сарыбэйбіше «Домалақ» анама маза бермеген деген сөз 

ой сұмдық-ай бұрынгы ага-бабамыздан келе жатқан ауызша 
тарихи деректеп хабардар екенін сездірді. Бұл сөздің астарып 
жүргіншілерден ешкім сезбейтін сияқты. Егер сезсе дұрыс- 
бұрысына бага бсріп тіл қатар еді ғой. Тск бұл сөздің астарын 
мсн түсіндім.

Сөйтіп неше түрлі қызык энгімеге қарык кылган бейтаныс
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қария Талас аудаи орталыгы Аккөлдеп түсіп калды. Ұзын жолды 
кызыкты әңгімесімен кыскарткан карияның жолда калганына 
ой санам қүлазып. ол кісіні сағынғандай әссрде болдым. Бүгін 
осы бсйтаныс карияны көп жылдан ксйін ойласам не атын не 
кай ел екенін сүрамаганыма өкінемін. Бірақ, әйтеуір «Домалак» 
анамыздан өрбігеп рудан екенін сездірді оқырмаиым.

07.03.2016 ж ы л

ой

Ірі кэсіпкер Жайлыбай шаруашылыгын аралатып көрсетіп 
жүріп дүкеніпе кіргенде сатушы түрік келіншекке:

- Мына кісі менің агам,-деп мені таныстырды.
- Жасыңыз каншада?-дсді маған сол ксліншск.
- Жстпіс алтыда.
Біраз бетіме анырап карап тұрды да:
- Әйелініз жаксы екеи-дегені.
Бүган аң-тан болгап мен:
- Сіз әйелімнің жақсы, жаман екенін кайдан білесіз, корген 

жоксыз. танымайсыз да-дедім.
- Түріңіз жстпіс алты жастагы сияқты емсс, жап-жассыз. 

Әйелініздін күтіміпен сіз солай көрініп тұрсыз. Аллапын 
жазмышынан тыс, эйелі нашар кейбір ер-азаматтар тез каргаяды, 
тез оледі-дегені түрік келіншек.

- Ой сүмдық-ай,-дсп мснің оган таңқалганыма Жайлыбай 
күлді де:

- Ага сіз қатарларымныц бәрі кетті, мен жалгыз калдым деп 
киналын едініз гой, элі Алла қаласа жүре бересіз,-деді ол да.

-Айтканын келсін, рахмет.-дедім.

* * *

Ғ.нді бүгін мінс эйелім сыркаттанып смханага түсті. Соның 
болмысына карай:
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«Үрысқаны сүйгені,
Су бергені бал еді.
Аман болсын кім мені,
Зәбира қү.сап күтеді»-деген ой маған күдік тудырып тұрганы, 

көз ілдірмей ұйқым сирексіді.

Алм ат ы. 11.05.2016 ж ы л

КӨШЕКЕҢЕ ҚАЙТСЕМ ЖАҒАМЫН?

Жаркыраған жаздың күні. Әдеттегідей тіршілік болганнан 
кейін қарап отыруға бола ма, әркім өзіне тапсырылған 
жұмыстарды аткару жолында қолдарынан келгенін істеп 
жатқанын көресіз. Мен де Мойынқұм құмының ортасындагы . 
шагын гана екі бөлмелі малшылардың дүкенінде әдеттегі 
кәсібіммен айналысып, дүкенді ұстап тұра бердім. Міне, кенеттен 
кулағыма жаңа хабар келіп саңк стс қалды. Бастык ауысыпты, 
бастықтың орнына бастык болып бір декей келіпті. Түсі суык 
деседі, бірак істесе келе үйренісіп кетерміз. Сатушы деген 
адамдардың өзі кішіпейілдеу болады гой. Біз халық қызметшісі 
емеспіз бе? Бізді есіркемесе де тұтынушыларды есіркейтін 
шығар, болмаса олардың жагдайына қарайтын шығар. Әйтеуір 
кол қусырып қарап отырып калмаспыз дегсн сыбыстар сауда 
кызметкерлері арасында жиі-жиі естіліп калды. Мен де сауда 
кызметінде істегеніме 13 жыл болгандықтан ба немесе бұрын- 
соңды пе тұтынушылардан не басшылар тарапынан жамап сөз 
естімегендіктен бе сол сатушылардын созіне құлак астым да 
койдым.

Бір смсс Абай, Алға, Коммунизм, Ііовый путь сияқты 
совхоздардың бірнеше малшыларына қызмет көрсетіп 
отырғаннан кейін бірде жолым түсіп жаңа басгықпен танысуыма 
гура келді. Бастықдесе бастық дегендей екі бетініңұшы алмадай
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сұлу қара мұртты келбетті келген жігіт-ақекен. Бір көргенде ішім 
жылып коя берді. Бұрын болса озі сауда кызметінде бірнеше жыл 
істсгсн көрінсді. Былайша айтқанда, тэжірибесіз дс смес сияқты.

Содан менде карап жүрмейтін ғой шайтан түртті ме елдің 
сөзіне елігіп малшылардын мұктаждыгын айтам деп келесі 
жолыққанымда бастығымның ерні бүлк етіп, «Ә, жігітім солай 
де»-деді де. Табан астыпда тогіп жіберіп носер бұлтындай 
қабагын сабрыатып қоя бергені.

Мінс. пэле осыдан басталды. Сен жігітім тым пысық екснсің. 
Амандық болса, сснімен дс қоін айтысатын шығармыз деген 
кейіппен тыржиыгі жақтырмай жанына жуытпай-ак койғаны. 
Бұрыиғым бір сэрі екеп. Қайтейін малшылардыц үиді шайы, 
қант сондай-ак малшылардың бала-шағасына қажепі жылы 
киім дегендерді алмақтұрмақ оз басыммен кайғы болып кеттім. 
Алайда, соңғы жолы кслгенімдс Көшсксң бұрынғыдай смсс 
карағым осы сснің дсмалыска шығатын уақытың болып қалды-а 
деймін. Қазіргі заман жамаи, заи заман басқа қызметкерлер 
сиякгы емесніз. Біздің сауда орны деген заң алдында ерекше 
есепте ғой. Бір жыл жұмыс істегеннен кейін міндетті түрде 
дсмалысқа шығаруымыз ксрск смсс пс. Сондықтан да ләжім 
болса демалысқа шығып қайтқаның дүрыс болар. Дегеннен 
кейін шыксам шығайын қазір шығып алмасаң кейін малшылар 
жайлаудан түскеннеи кейіп қолым босамай кегер дегеп оймен 
отпускесіне де шықгым. Содан Кошекеңжымия күліп қала берді. 
Ал менің ойымда ештеңе жоқ еді. 'Гүсі жылыдан түңілме деген 
маган киянат ойлайды деген мснің тіптсн ойымда жоқ. Содан 
отпусксден оралғанымда, яғни 1974 жылдың 24 дскабріндсгі 
№70 оұйрыкты колыма алғаыымда төбе шашым тік тұрды. 
Бұйрыкта былай деп жазылыпты. Тұрақты говар айпалымы 
жоспарын орындамағаны үшін 490 сом 94 тиынның товарларын 
жарамсыз еткені үшін Сауытбек Мәдімаров жолдас қызметінен 
босатылсын. Бұл жөніндс әңгімелсскенімізде жігітім жағдай 
осылай болды. Баяғыда бір атамыз айтыпты ғой, баргаы жерін
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тескен тау, ол да біздің корген тау демекші, барар жерін аудандык 
болмаса, облыстык тұтынушылар одагы шығар. О да біздің 
көрген ауыл. Мснің саган титтей қиянатым жоқ, семьяңда 11 
адамның бар екенін жаксы білемін. Бірақ, амал қанша, екі кодга 
бір еңбек қой, оданда баска жерге барып жұмыска орналассаншы 
деді. Бұл менің қолымда емес. 1974 жылдың 10 ноябрінде келгеп 
«Аттестационный комиссия» осылай деп шешіп кеткен деп 
салған. Сонымен жазган құлда жазық бар ма салып ұрып көрген 
ауыл облысыма да барайын. Мұндай кслісім тіпті болмаганы 
жөнінде олардың да нұсқауын әкеп бердім. Бірак қырсык 
шалган Көшекең қисайып көнер емес. Амал қанша ақыры 
заңга кеп тірелдім. Мұны сезе қойган Көшекең маган бұйрык 
берер кезінде жергілікті комитеттің келісімін байқаусызда 
естен шыгарып алса керск менің мәселсмді солардың шсшуін 
сұрады. Сөйтіп, 1975 жылдың 3 январь күні Ііовотройцк совхоз 
жұмысшылар кооперациясы жергілікгі комитетіпің мәжілісі 
болды. Соңында жергілікгі комитет мынадай шешім кабылдады. 
Әкімшіліктің С.Мәдімаровты жұмыстан босату туралы отінішін 
қанағаттандырусыз қалдырып, Мәдімаровқа ескерту беріп жэне 
үш ай мсрзімде сынға қалдырылсын. Бірақ мұным да ұзаққа 
бармады. Баяғы әлеулайыма салып жүрдім де койдым. Жұмыс 
істейін десем, оны бермеді не жалақыңды төлемеді. Ақыры 
екеуіміздің арандаган айқайымыз аудандық халық сотына 
кеп тірелді. Шу аудандық халық соты менің талап-арызым 
бойынша 1975 жылдың 10 марты күні ашық сот мәжілісінде 
қарап мсні жұмыстан босанганым заңсыз, өйткені, мен Қазақ 
ССР КЗОТ 35-ші статиясының тармагын бұзып жұмыстан 
заңсыз босатылган дегі табылдым. Сөйтіп, осы кодекстің 213, 
214 статьяларының талабына сай халық согы Мэдімаров өз 
жұмысына қайта орналастырылсын, үш ай бос жүргендегі 
жалақысы Новотройцк совхоз жұмысшылар кооперациясының 
прсдссдатслі Өмірқұловтың кінәсінсн болгандықтан, соның 
тікелей жалақысынан маған 204 сом өндірілсін деп бұйрық
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шыгарып мені сол күннен бастаи оз жұмысыма қабылдауды 
ұсынган болатын.

Вірак, амал қанша айтқанның аузы жаман, жылаганның көзі 
жаман дсгендей бүған ла Көшекең селк стср емсс. Мен болсам 
баягы сергелденге түсіп тоздырмаған табалдырыгым жок. 
Мен үлы заманның әділ заңыпа арқа сүйеген де орі сенген де 
болатынмын. Сенемін де. Ерге ме, кеш пе мұның шындыққа 
шыгатыны ақикат. Ьірак кокірегі ояу, козі жарык, жоғары білімді 
бар сауатты Кошсрбай Өмірқүлов сияқты сл басқарган әз- 
агайдың ішпей жсмсй мсн сияқты он балалы адамды сергслдеңге 
салганы өггі емес пе. Мен түсінбедім. Өзімше ешкандай жазыгым 
жок сиякты. Бірақ сонда да қайтсем де Көшекеңе жага алмадым. 
Кошекен белшерінен кешіп жүрсе мен жұмысқа орналаса алмай 
кезіп жүрмін. Әділетті оқырмандар сіздерден күттім.

1975 ж ы л.

Шыгармамнан пагнитофон тасгіасын жаздырардагы 
қысқаша гүсініктеме

Мен потзия мен прозаға калай келгендігім туралы кыскаша 
тындаушыға баяндай кетсмін.

Ұмытпасам төртінші класс окып жүргеннен бастап өлсң 
жаздым. Оның соңына түскепім жок. Әрине, көркемдігі төмен 
екепі белгілі. Меп жас кезімнен үй тірлігіне коп араластым. 
Оның басты себебі, әкеден жас қалсам, тагы озім торт жетімнің 
үлкені болумен біргс анамның көп аурушаңдығымен әкемнен 
калган жскеше малдарымыз түйе, жылқы, койдың бардамдыда 
окудан гөрі үй тірлігіне мені бейімдеді.

Сөйтіп жетінші класгы шала-иала тауыса салысымен кызу 
еңбекке араласып кегтім. Өмірім жайлы «Менің қарапайым 
омірім» деген қолжазбамда толык бастан аяқ айтылады.

Қыскартып айтқанда, калай сатушы болып ксткснімді өзімдс 
сезбей калдым. Осы кәсіптің маманы болсам да он бес жыл
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істеген соц эдейі қойып баягы поэзияма оралдым. Әрипе, осы 
сауда жұмысында жүріп поэзия прозамен айналысуды ар көрдім. 
Бүл кәсіптің ар алдында тайғақтайтын кінәлі түстары көп-ак 
екені халық алдына ақиқат қой деген ой мені мазалады. Сүттен 
ақ судан таза болмасамда меніц суайт сатушылардыц катарына 
қосып қалатындар табылар. Шындыгында халыққа адал кызмст 
көрсстетін сатушы мсн істсгсн тұстары жок лсп толық айта 
аламын. Қүдай алдында осыны жазып отырган менің озімнің 
кейбір кінэлі түстарым «Меніц қарапайым өмірім» толык 
айтылады.

Прозамен поэзияга ой өрісім білімім толық жетпссс дс мына 
томендегі себеппен жаздым.

Білімім жок деп капаланба сақта мүны есте,
Естігенің, көргенің, сезгенің білім емес пе-деп даналар 

айтпақшы осы макалды сскс тұттым.
Шынында даналар айтпакшы естігенің, коргенің, сезгенің 

бүл омірде кімге болсыи сабақ екеи. Осыдаи нэр алып поэзия 
прозамен жазуға ұмтылыс жасадым. Артык-кем гұстарыиа 
окырман-тыңдаушы кауым багасын бсрс жатыр. Сөйтіп, 
шығармамиан магнитофон таспасына жазардағы кыскаша ойым 
осы тыңдаушы қауым.

6.01.19)3 ж .

БҰЛ НЕ?

Қазған арықшасының бэріпе демек шарбактың іші сыртыиа 
гүгел шыбықтың эр түрі герек, көк гал, қараагаш, клеи гагы 
жсміс салатын өрік, слива, вишня сияқты ағаш көшетгерін 
отырғызды.

Бүган гуілдегеи іш күса алып қашиа соз одап да ары орбіи, 
ортке тиген кұйыи желдей ескеи өсек қарқын алды. Осыиы ерсі 
көргсндсрдің бірі ауыл әкімі қүрамында кызмет істейтін көзі 
ашык, көкірегі ояу дегеп Кермектің өзі.
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-Бұл не коршау сырты кеше мен ел, мал жүретін жакка да адам 
тал мен жеміс беретін ағаш отырғыза ма деп Сауытбекті сөкті.

-Бүл талды күлазыған көшс мсн сл жүрстін орын көгалдансын, 
көлеңкесіне адамдар саялап балалар ойнасын, ал жеміс салатын 
ағаштар жемісіи берғенде солар жесін ден отырғыздым. Осы 
қоршау сыртындағы талдарға мал түссе өзім қараймын.

Ал менің еншіме қоршау ішіндегі жеміс ағаштарының түсімі 
де жетеді деді Сауытбек.

* * *

Міне осылай қызғаныштың кызыл тілі картты каншама сезім 
жүйкесін жұқартып қарып өткен мен енбегі жанып отыргызған 
агаштарын жер ана да құп алып коктей бастады.

10.05.2001 ж .

ЖАҒЫПБАЙ МЕН ЕГОРДЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫ
(болгаи әңгіме)

Тау алқабында «Боқкайнаттың қамбасы» ақ егістікке арналған 
алты-жеті отбасы тұратын ауыл. Сол өнірге егілген бидай, арпа, 
сұлы сиякты дэнді дакыл астықты егін орагының иауқанды 
кезінде орып алып шала аршылған қауызынан тазалап, суырып, 
колхоз орталығында тұратын тұргындардың еңбеккүніне 
тиссілсрін әркайсысына таратып беріп болған соң қалған 
астықты жиып-теріп осы ауылдың қоймасына кұйып алады. 
Бірен-саран көлігі жоқ уагында асгыгын ала алмаған тұрғындар 
кейіп күш көліктабылгандаосы қоймадан барыпбидайын алады. 
Осы ауылда ақ егістің бригадирі, қойма меңгерушісі, корықшы, 
жұмысшылар, жерді өңдейтін, түсімді таситын, арбаға шегетін, 
ары-бсрі орталыкка (колхозға) катынайтын мініс көліктср түйс, 
ат, өгіз тагы шағын ірі қаранын табынын бағатын бақгашылар
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тұрады. «Боққайнаттың камбасы» -деп аталу сыры тек 
«Жиенбет» елініц жанама атынан аталған «Сталин» колхозында 
тск кана Боккайнат (Жиенбст) елі гана тұратын болғандықтан 
«Боккайнаттың қамбасы» ата.пган.

Осы «Сталин» колхозын әуелі «Еңбек» колхозына косып бір 
шаруашылық еткен. Одап кейін тағы да «Сталин», «Енбек», 
«Актобе», «Мойынқұм» колхоздарын косып, демек бұрынгы 
торт колхозды бір-біріне біріктіріп бір «Мойынкұм» колхозы етіп 
ірілсндірілгсн. Сонда «Сталин», «Еңбск», «Актөбс» бөлімшслср 
болып қалды да, «Мойынқұм» шаруашылыктың орталыгы 
болды. Осы орталыкпен тау алкабының ара кашықтыгы 150 
шақырымдай. Екі ортасыпда ары-бері қатыпасқа арнайы 
салынган жол жок. Ойлы-қырлы, тастақ, кедір-бұдыр жерді 
қуалап жүргіншілер озі қатынасқа ыцгайлы жол салып алган. 
Ал жауын-шашынды кыс, көктсм ксзіндс салт атты, түйелігс 
қатынас барда техника жоқ та, арба, шана сияқтыға қатынас жоқ.

Сол бір кезде төрт колхоздың тұргыиы ецбекші қауымға, ие 
кэсііі істесе де ай сайыи ецбеккүн жазады. Акша дегеи атымен 
жоқ. Сол ецбеккүніне шагып есептеп, тау алқабында бидай 
органда бидай бсреді. Бүл кслссі жылгы бидай орағына дейінгі 
берстін снбекақысы осы гана. Сонда колхоздың орталыгында 
түратын тұргындардыц тау алқабына барып ецбеккүнін алатын 
астығын әкелу көлігі арбасы барлардыц өзіне бір акыреі. Ал 
қолігі, арбасы жоқтардыц күні күн емес, астыгын экелу үшін 
корінгенге жэудіреп, күш колік арба сұраумен жүргені. Бұл 
әлі техника жоқ ксз ғой. Ал колхоздыц аз гана ат арбасы кімге 
жстсін. Сол ксзДс кімнің түііе арбасы, ат арбасы барлар бір волга 
машинасы бардай болатын. Мен бес жасымнан төрт жетімніц 
үлкені болсам да түйе арба да, ат арба да болды бізде. Осындай 
халціқтың қиын кездегі жағдайын бала кезімнен көзіммен көріп 
оскен мен қазір ойласам сол бір ауыр кезеңніц адамдары не 
дегсн сұмдык сңбекшіл не дегсн сұмдық қанағатты десеңізші... 
Ецбеккүніне колхоз басшысы не берсе соган риза соган көнпіс,
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не алса да еңбегіне аз-кем деген айкай-шу атымен жок. Тек қана 
алга ұмтылып, ынтымак бірлігін сактап, техника жок кездіц 
өзінде когам жұмысы жер жырту, егін егу, оны өңдеу, оны орып 
алу, шөп шабу, оны тасу осының бәріне күш көліктер түйе, ат, 
огізге сүйене отырып, кара күшін жұмсап, кол еңбекпен ересен 
еңбектеніп, еңбекші халык ың-дыңсыз жұдырыкгай жұмылатын, 
болашактан үміт күтеді. Еңбегіне алган астыгы келесі 
жылдың егін оратын уакытына дейін күн көрісіне жетпейтін 
болгандыктан, кейбір отбасы мүшелері орталықтан жаяу шуап 
барып тау алкабындагы бидай орган жерден бидайдың масагын 
теретін. Менің бала кезім Отан согысы біткеннен кейінгі 
жылдарда тау алкабында малмен көшіп жүрген біздің үйде гана 
емес «қонак тандап конады, ұры басынып ұрлайды»-демекші, 
эрбір масак терушілер осы тау өңірінде тұратын өзінің іуысын, 
таныс-тамырын, жегжат-жүратын эрі үй иесінің пейіліне карай 
ренжімей кабылдайтын үйінде жүріп масақ тереді. Менің анам 
Іздэн кенпейіл дастарканды еді, біздің үйде масақ терушілер 
көп жүреді. Сонда күнде терген бидай масагын біздің үйдің 
төнірегіне жайып койып, кептіріп шетінен үгітіп кауызынан 
суырып аршып алып каптап алганын талай коргенмін. Сонда 
масақ терушілер маган бір сұлу кұс ұстап экеп бергені элі 
есімде. Мен баламын гой сол құсқа қуанғанмын. Құстың атыи 
да айтып еді ұмытыппын. Сол кезде масақ терушіні көргенімнің 
бірін тілге тиек етейін. Құдайберген деген бала өзінің туган 
анасы этілес оны анасы Үмытшақ кэрі кемпір. Осы екі кемпірді 
жетелеп жүріп демек үшеуі Құдайберген жас бала болса да 
масақ тергенін көрдім. Бүгін Қүдайбергеннің жасын өзіммен 
салыстырып санасам торт-ақ жас менен үлкен екен. Тұрмыс 
жокшылыгы не істетпейді. «Вар не дегізбейді, жоқтық не 
жегізбейді» деген осы. Ал орталықтагы «Мойынқұм» колхазы 
мен үш бөлімше төнірегіне де күріш, тары, кызылша, баска 
дәнді дакылдармен қоса кокөністің нсшеме түрін егеді. Бұган 
да жогаргыдагыдай күш коліктің күші мен қарапайым халықтың 
кара күш, кол еңбегімен бұйырган түсімін алады. Әсіресе, күріш 
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пен тарыны кол оракпеп бау-бау» ып орып алып, күш колікпеп тас 
бастырып өидейді. Ауылдагы орталыкта тұрган түргындар да не 
сксс дс соны жиып шаруашылык камбасына өткізіп болган соң 
оларда масактеріп күн көрісіне талшык ететіндер де коп болган. 
Біздін отбасы мүшеміз жетім-жесір, жас болсақта қүдайіа шүкір 
масактерген емеспіз. Енді сөзім дәлелді болу үшін масактерген 
туралы бір мысал кслтіре кстсйін окырман қауымым.

Шу ауданы мен Қордай ауданының бірінші хатшысы 
қызметінде болган азамат бшіа күнінде Әнуарбек Жүнісолінің 
(Өмір өгкелдері) (Алмагы «Мерей» 2003 ж.) атты кітабына 
жазган дерекке тоқтала кетейін.

«Қыстың күндері тіземізден кар кешіп барып біздің колхозга 
корші орналаскан «Мойынкүм» атты шаруашылықтың маялап 
жиып қойган күріштін сабанын кагып күніне 2-3 кило дэн 
әкслсек іпеінеміз үл тапкандай куанатын едік» (кітап 6-беті) 
дейді.

Қыста карда кешіп барып маялап жиып койган күріш 
сабанын маядан ашып алып дэнін кагу деген кыс кезінде кандай 
азап. Бүған караганда жазда астыкты орган жерінен теру тегін 
емес пе? Бүрынғыларга қараганда қазіргілердін жоқшылык, 
кымбатшылық, таршылдық, жүмыссыздық деп жүргендердін 
бәрі біздің аталарымыздын, ағаларымыздың, уақтысымен 
салыстырғанда қүр бос сөз смес пе? Бүрынғылар жұмысты 
болган мен олар жұмыссызға тэн гой. Өйткені. ертеңнен кешке 
дейін он екі ай істеп жарытып түк те алмаган сон, бүл да 
жұмыссызга жатпай ма? Қазір тәуелсіздік кезінде кім еңбектенсе 
болды табысының бэрі өзінікі.

* * *

Мен осы гау алкабындагы «бидай орагы басталған 
ксздс бардым. Боккайнаттың камбасы» таудың ойлы төмсн 
жазығындагы кішілеу өзенше жагасына орналасқан. Осыдан 
бір шакырымдай таудын үстіңгі биігінің жазына қырман 
қылган. Жанадан орылган бидайды комбайндарлан көліктер
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(машиналар) үздіксіз кауырттасып қырманға тобе-тобе гып үйіп 
жатыр. Оншақты жаца үйленген отбасы осы қырманда жұмыс 
істейміз. Солардың ең кішісі менмін. Басқасы менен 2-3 жастай 
ғана үлкендігі бар отбасылар. Осы оншақты жас жаңа үйлі болып 
үйленгендер қырманнан бір шақырымдай алыс айналасында 
эрқайсысымыз агаш үйде түрамызда, ертеңмен бидайды көгі 
машиналар бірінен соң бірі үздіксіз тасып әкеп өлшеп түсіріп 
жатыр. Сол төбе-төбе болып кырманда үйіліп жатқан бидайды 
тазасын болек, жартылай дәнінен шала аршылган кауызы бар 
бидайды бір бөлек, сыпыргышпен сыпырып суырып тазалаймыз. 
Сондатазалаган бидайды таза үйілген бидайга күрекпен қосамыз. 
Міне бұдан баска да аты жоқ, заты бар, жұмысы көп, сантүрлі 
жұмысгар шаш етектен. Бұл кезде комбайндар да, машиналар да 
баршылык кез. Егістік алқап көлемді болгап соң жұмысы кауырт 
жүруде. Оншақты жаңа гаиа үйленген ер-азамат жұмыскерлер 
тыным таппаймыз. Мен 13.12.1959жылы Зэбирамен отау құрып, 
1960 жылдың жазында кырманда жұмыс істеп жүрген кезім бұл.

Сонда осы бидай орагыпың кауырт жұмысын жүргізуші 
«Завтоқ-бұл комбайннан бидайды тасыган көліктерден өлшеп 
алып қабылдайтын Жагыпбай Тұманбаев пен қамба (койма) 
меңгерушісі Егор Апилгание деген неміс ұлтының а.заматы 
болатын, Осы екі кісі бізге жұмыс істетіп ие тындырганымызды 
бақылап отырады. Анам Іздән мен інім Әбдіманап екеуі 
де сырқат тағы екі карындасым бар төртеуі «Мойынқұм» 
колхозының болімшесі «Сталин» (қазіргі Жиенбет ауылы) де 
гұрады. Ол кезде жағдайымыз ауырлау еді, жаңа үйленгендіктеи, 
анам іздэн колхоздан 2,5 центнер бидай алатын ордері дайын. 
Колхоз баскармасы мен бас бухгалтер қол қойылған. Соны 
тауга барып экелуге колік жоқ болғандыктан, жеткізе алмай 
жүргепі. «Іздегепге сұраган» дәл келіп мен сол бидай алатын 
қырмднда жүмыс ісісссм, тагы қырман қасында агаш үймсн 
Зәбира екеуіміз-ақ тұрамыз. Осы сэтті пайдаланып ой түйдім. 
Өйткені, қырман басына бидайды есепті-есепсіз үсті-үстіне 
кауырі көлікпен тасыгі экеп төбе-тобе гып үйіп жатқан кезінде
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2,5 центнер бидайдан аргык тау береме деген үміт туды маған. 
Оларға қүр кол барғанша ойлап, 5 сом әрең таптым. Сөйтіп, бір 
шиша бір консерві алдым. Жағыпбай мен Егорға осы кырман 
басынан торт бұрышты гып жер қазып «жеркепе» істеп берген. 
Ол кезде қазіргідей стандартты үй кайда? Жеркепе 4x4 метрлік үй 
сияқты бір бөлме. Екі кісіге жататын, ауқаттанатын орын дайын. 
Қырман жұмысы аяқталғанша завток псн қойма мсңгсрушісінің 
мекені осы жеркепе. Бір күні қырман жүмысы саябырсып 
басында ешкім жок кезде оңаша екеуі ғана отырғанда жеркегіеге 
кіріп бардым. Жағыпбай мен Егор екеуі аукаттанып отыр екен.

Сәлемдесксн сон:
-Сіздер менің мезгілсіз келгенімен айып етпеңіздер. Апамның 

ала алмай жүрген 2,5 центнер бидайы бар еді. Рүксат ордер 
кағазы мына. Мына кызыл кырманда береке тауып үйіліп 
жаткан диқаннан осы аласы астығымызды желеу ғып сптсп 
қосып берулеріңізді сүранамын-деп бір шишамен бір консервіні 
алдыидагы дастарханга қойдым. Аң-таң болгап Егор Апилгани 
неміс қазақша тіл білмейтін. Екеуі орысша тілдесіп күбірлесіп 
алды да Жагыпбай былай деді:

-Әй, Сауытбек осы қырманда сенімен бірге талай адам жүмыс 
істейсіндер. Солардың ішінде сеп гапа осындай оймен келіп 
отырсың. Ал ана сенімен бірге жүргендердің бірінің мүрнына 
ештсңснің исі сезілмсйді. Ссн болашақта жаман болмассың. 
Өйткені, сенің сезімің бар екен. Мыма әкелген сыйлыгыңды 
қойшы. Онда тұрган түкге мсок. Әңгіме сенің жөн білетін сезімің 
де? Анау тұрган бұрыштағы жабулы турған киізді көтеріп көрші 
деді маган Жағыпбай. Барып киізді көтсріп көрсем 2 жәшік х 
20-дан шишаның московский, тагы кағаз коровкіде әртүрлі 
қүнды консервінің каттаулы түр екен. Мен осыны коргепде бір 
шишаның өзін жай жамбылский мен әншейін арзан консерві 
апарганыма іштсй үялдым.

-Әні әңгіме сенің желеу гыгі экелген сиың да емес, әңгіме 
сенің сезіміңде дегенді тагы қайталап ай іты да.

-Әкелген бидай алатын кагазыңды, сиыңды алып кетте, каптар
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әкеліп бір машина ақ бидайдан қаптап окет,-деді Жагыпбай мен 
Егор.

Мен бидай алатын кағазымды алдым да бір шиша мен 
консервіні алмай кеттім. Қуанғаннан қуанып таудан ат арылтып 
барып «Сталин» болімшесіндегі анам Іздәнға кап дайындаттым. 
Апам үйдегі алашаларды басқаны қапқып тіккенде бэрі 13-ак 
кап болғаны элі есімде.

-Бар кап осы-ақ болды деп айтқанымда Жагыпбай мен Егор 
ыдысың аз деп окініп бастарын шайқады. Содан кейін осы тау 
өніріндегі ага шопан Тұргын Еспергенұлының тұнгыш қызы 
бір жаска толган тойын ойдагы «Боқкайнаттың қамбасынын» 
ауылына жасады. Сол тойда отырган Жагыпбай мен Егор маган:

-Сен бидай алатын машина не 13 каптан басқа не қап таппадық. 
Қазір елдіц бәрі тойда отырганда, қырман басында ешкім жоқга, 
ешкімнің көзіне түспей мына Рудиктің машинасына толтырып 
сал да бидайды үйіңе жеткізіп ал деді. Бұл Рудик Егордың 
Абилгани Иван деген інісінің баласы болган соң соз кылмас-деп 
өз адамын жұмсады бидай алуыма.

Сөйтіп, машинага толтыра бос бидайды салдық та, онын 
үстіне 13-қапты да толтыра салып оны да бос бидайды үстіне 
салып апарып торт қанат үйге әрең сыйдырдық. 2 тоннадан асады 
гой. Одан соң Зәбира екеуіміз үйге сыймай даладан тамақтанып, 
далада жатып жүрдік. Осы бидайды колхоздағы үйге көлік тауып 
жеткізуім өтс киынга түсті.

Құрметті окырман қауым, омір тіршілігін соз қылганыма 
айып етпңіздер. Өмірдің өзі тіршілікке баланысты гой. 
Тіршіліксіз өмір жок. Мен жетімдердің үлкені болып әрі 
анаммен інім сыркат болып, косылып корлық көріп өскен соң 
ба біреудің істеген жақсылыгын да, жаманшылыгын да ұмытпай 
тілге тиек етемін. Әуелім маган катысы жоқ біреудің біреуге 
істеген адал, арам қылыктарына мән беріп отырамын. Әсіресе, 
адал, еңбекшіл, мейірімді, кішіпейіл, көпшіл, елдің, отаннын, 
туган жердің камын ойланганда жаныма рахат алам. Қазіргіге 
караганда бұрынгыиың адамдары жастарға сын беріп отыратын.
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Омыц озі де бір корегемдік касиет қой. Мыпа жазғандарым меиіц 
жас кезімдегі көзбен көрген акикат істер еді. Сол бір киын кездін 
уагында тұрмыс жокшылығы қарапайым халықка ксрсмет ауыр 
тиді. Сонда да сол кездің адамдары казіргі адамдарга караганда 
сұмдық мейірімді адам таныгысыз ба деп ойлаймын. Әйтпесе, 
менін қисынсыз барганыма «Сен болашақта жаман болмассын»- 
дсп ұлты неміс Апилгани Егор мсн Жагыпбай Түманбаевка мсн 
кіммін? Ең болмаса мен олармен таныс та емеспін. Егордың 
отбасын білмеймін де танымаймын. Ал Жағыпбай болса ол бөтен 
елдің адамы. Осы екеуініц сиын ұмыткан емеспін. Жакыпбайдың 
екі ұлы бар еді, соның кіші ұлына «Әкесінің жаксылыгын 
кездескен сайын айтып рахметімді жаудырып жүрдім.

Бұл Егор мен Жагыпбай да мен баршылыкты игерін алымды- 
шалымды кезімнен бұрын қайтты гой өмірден. Ойтпесе, керемет 
сыйлайтын едім деп ойлаймын оқырманым.

09 - 15.03.2016 ж ы л

* * *

Туған жерім Шу ауданы да,
Тарихтан орын алган зор магына.
Керей, Жэнібек хандық құрган,
Мекені Шу өнірі Қозыбаста.

Даңқты Толе би де сонда туган,
Басқыншыга қарсы жиын құрган.
Қазыбек, Әйтеке боп үш данышпан,
Ақылымен Жоңгарды елден куган.

Руымды сұрасан айтайын омірбаян,
Дулаттың бір бұтагымын қазақка аян.
Соның мен Жиенбет еліненмін,
Кітаптар жазып болмысымды елге жайгам.

22.03.2016 ж ы л
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ЖАБЫҚ ӘҢГІМЕЛЕР ТУРАЛЫ ОЙЛАР

Тотті лэззатқа малынгам сксугс оргақ қанагатшыл ссзімін 
тудыратыііжыныстыққатынастынкыр-сырын (осы жылсанаудан 
бүрып) зерітеп, Қытайдыц үлы «Дао-Де-Дзии» ілімін «Лао- 
Цзи»-деген біздіцэрамызға дейіи VI гасырда кітапка жиыстырып 
қалдыргаи.

Қыгайдыц ұлы Дао ілімі жайлы өзініц жабык жазылган секс 
техникасында, яки онсрде ешкандай айуандықта, ауыткушылык 
та жок. Қытайдыц жыныстық өнсрі таза, мыкты әрі садимз мсн 
мазохизм сскілді ауытқуіпылықтан ада, тәтті лэззатка малынган 
сксугс ортак қанагатшыл ссзімін тудыратын осының дәлслі дсп 
уқан (жөн) дегі гүсіндірген.

Бірак, ұятсыз көцілдестер кай кезецде де өзініц екеуара 
некелісімен жыныстық катынастыц тэтті лэззатына малынганып 
канагаттұтпай, одап аттап өтіп баскамен табысып жатканын омір 
корсетігі жүр. Бұдап екеуге оргак ұятсыз екені сезілсе шацырак 
шаттыгы шайкалып, эйел жесір, бала жетім, еркегі бұзылып 
кстксндср омірдс аз смсс болатынына ссксртулср дс көп скснінс 
ой қозгагандардан дсрсктер кслтірсйін.

«Қиямсткс жакын қалган заманда кісі таішап сәлсм бсру (ягни, 
таныганына ғана амандасу) етек алады, сауда кец жайылады. 
Тәпгі, эйел күйеу саудасыпа көмектесетін болады. Туыстык 
катыпас үзіледі. Жалганга жалага куэ болу белец алып, шыпдыкка 
келгенде куэлік жасырынады. Қаламныц беделі артады».

Тагы: «Қияметтің кіші белгілеріне қатысты Алла елшісі (с.а.у.) 
бір сөзінде «Ақырзаман басталуыныц шарттары -  білімнің 
жогалып, надандықтың таралуы жсзөкшсліктің жайылуы жәнс 
ішімдіктіи көп ішілуі. Елу эйслге бір срксктсн ксліп, әйслдср 
санының көбсюі»-дсйді (202. Муснэд 1/407408: мустәдрак 4/98, 
446. Мұхаммед пайгамбар кітап 147-бет).

Құран хадисінде тагы: «Әйеліп, эйел жакындарын
жезөкшелікгеи коргап кызғанбаган еркекгерді «Дэис»-деп о 
дүниесіне жауты еткен.
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«Қызғаншақтық жамаи қасиет емес. Шексіз сенімге мен өзім 
иланбаймын. Көбінесе әйелдер қызганыш сезіміне тамызық 
тастап отырады. Қазақ қашанда ерлі-зайыптылар ортасындагы 
опасыздықты ар-ождан сотына салып отырған» («Егсмен 
Қазакстан» 26.09.2009 ж.) дсгсн I Іәмст Кслімбстов.

Бексұлтан Нұржекеұлы -  әйелдіц күйеуі, еркектіц әйелі болса 
да, көзіне шөп салды дегеннен гөрі өзгемен катынаска барыгі. 
екеуі де бір-бірін гілеп, кұмарта кұшын-сүйін сүйіспеншілік 
махаббатка пәк қып жеткізуге бейім тұрады «Бейтапыс 
әйелдердің құпиясы» атты кітабында.

Осы жерін құптамаган окырман Нәзікен деген келіншек: 
«Оттан алып, мұзға салып, тас караңғы түнді дсмде жаркыраған 
күнге айналдырар махаббат жөні бір баска, кей-кейде төсектен 
төсекке еш себеп-салдарсыз, талғам-талғаусыз ацай ауыса

•салатын әиел-еркек кеиіпкерлеріңізге «каталдау қараныз» деген 
тілек айтқым келеді. Сүйіспеншілікке қомагай озбырлык емес, 
аяулы сезім, жан тазалығы жарасатынын сіз кім-кімнен де артық 
түсінесіз ғой»-деп хат жазған Нәзікен адал ары таза, тамаша 
келіншекке риза болдым.

Автор: «Нәзіксн дс»... ксй-ксйде төссктсн тоссккс еш ссбсп- 
салдарсыз, талгам-талгаусыз анай ауыса салатын әйел-еркек 
кейіпкерлерінізге «каталдау қараныз» дегенді айтады. Орынды 
тілек. Одан бірақ окып алып, окырманның бәрі сөйтеді-ау 
деген күдік гумаса керек. Алайда, «себеп-салдарсыз-ак сөйтіп 
жүргендер аз ба? Оларга эдебиет жазушы тиым сала ала ма? 
Адамның адалдыгы, сенімділігі. мәдениетті жүріс-тұрысы, 
озгені сыйлай білерін, озге үшін кинала білетін қасиетті де 
сүйіспсншіліксәттеріндсжаркырап көрінбсй ме»-деп лажжоқтан
жазғанына Бсксұлтан Нүржекеүлы акталғандай сыр танытады. 
Сондықтан бэрібір ойнас жасаганды қойдыра алмаймыз. Одан 
да олай деуден гөрі суык жүрістілсрді, өзгені өліп-өшіп сүйгенін 
сүйіспеншілік махаббатка лаж жок жагқызатыпын меңзегеніне 
сезесіц Бексүлтан Нұржекеұлыпыц. Қорыта айтканда, Нэзікен 
мен Бексұлтан екеуіне де рахмет айтамын, екеуініц де пікірі 
дүрыс.
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Мұны ой-толгау деген себебім, жазушы не кім болса да зуелі 
эркім өзінің нс туралы жазса да сонысына жауапты болуы ксрск, 
окырмандары үшін. Меніц де екеуге ортак жыныстык қатынас 
туралы жазғаным коп бар. мен соган жауагітымын.

Баскасын сөз қылмаганда? «Әй қайдам-ай (04.09.1998 ж.) 
«Ене әдетін келін де жалгастырган» (16.06.2001 ж.) «Қарымта» 
(05.06.2003 ж.).

Осы үш эңгімені (өзі оқып шыккан) неге бұрынгы 
басылымдардан алып кала бересіз?-деді бірде менің жарык 
көрген кітаптарымныц редакторы Кецес Оразбекұлы.

-Оған оқырманнан, адал әйелдер қауымынан жәнс бүгінгі мен 
болашақ ұрпактарымнан ұяламын.

-Әңгімеде адалдықган аттап, жаман қылыққа барган ақымак 
жандардың жат әрекеті сезіліп тұрганда мұның несі ұят.

-Оның рас. Мұның бәрі болган оқигалар, оның үстіне 
Ашыналарыэйелдеріменқалайқалайтөсекқатынасынжасаганын 
нешетүрлі ісұбылтып айтуы әңгімедегі кейіпкерлердің өз сөзі.

-ел аузындағы азгындар жолына түскендерді ашық жазып, 
бетіие басып, тазартуга тосқауыл коймасақ, болашагымыз 
бұлдыр болып барады емес пе,-дсді Кеңес Оразбекұлы.

Демек осы үш эңгімедегі күйеуінің көзіне шөп салып, 
адалдықган атгаган келіншектер бұл ойнасқұмарлыгын 
адаскандық санамайды. Керісінше өзінің дсгеніне көндірген 
эйелдерді Акпар, зоотехник, Тумандар төсектес кезіндегі 
жыпыстық қатынастарын неше түрлі құбылткаи сэтгеріи 
корінгенге жария етті. Келіншектердің айыбын ашып, елге 
жайганын опасыздық санамай.

Мен осы үш әңгіменің жарыққа жариялау жайлы жазушылар 
Әбіқұл Ибрагимов, Кеңес Оразбекұлы, Умэлс Асатұлымен акыл
костым.

Сол үшін дебұданбасқада аземесосындайәңгімедеөлеңдерде 
қатты кеткеніме оқырмандардан тагы кешірім сұраймын. Соным 
үшін «Жабық әңгімелерім туралы» дегепді жазын отырмын.

20.05.2009 ж .
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ӘҢГІМЕ

М арқум дардың м эңгілік  м екепі д е  сы йласт ы гы н
сездіріп  түр!

(Осы деректі әңгімеиі Ұлы гаудагы 
күдаларыма арнаіімын)

Ғалия деген қызымның жолдасы Жомарттың агасы Қайрат 
менің отбасымнан өрбіген бала-кыз жолдасгарымен коса бір 
кұдамды Жезқазган облысындагы өзі тұрган Ұлытауга екі ай 
бұрын қонаққа шакырып койган болатын.

«Шакырғанга бармасаң шакырганга зар боласың» - дсп 
лаж жоқ, алыс жср болса да Алматыдан, Астанадан, ІІІудан 
солай қарай жолга шыктык. Сырттагы бала-кыздарым өз 
көліктерімен жол тартса, «Жолаушыны жолда көр» деп Рысбек 
кұда-құдагиымды жолда кездестіріп, Зобира төртеуміз «Жарық» ■ 
бекетінен бұрылып, Жезқазған каласына баратын поезбен 
келеміз.

Бізді «Қош келдіңізлер!» деп күтіп алған Жомарт псн Дулат 
кұда Жезқазған қаласында тұратын Багдат құданын үйіне 
апарды. Өз көліктерімен келген бала-қыз, күйеу балаларымызбеп 
баскосып, осы үйде дем бастық. Багдат кұданың үйінде шашудай 
шашылған берекелді дархан дастархан мәзірінен дәм татын, 
сый-құрметіне бөленген соң Жезқазғаннан 130 шакырым алыс 
тұратын Ұлытаудағы Қайрат құданын үйіне жеткізді бізді. Қайрат 
кұда, Гүләйым құдағимен коса әкпелері Тәтті бала, бауыр- 
жиендері Қанат, Болат, Нұрбакыт, Талгат, Жайбақыт, Ірі ебай, 
Серік, бұлармен қоса ауыл агалары болып бізді табанынан тік 
тұрып қошамет көрсетті. Өтс тілмар, өнерлі, тамаша асаба әдемі 
эзілмсн, акжарқын күлкігс ұластырып, домбыра, гармонын 
сайратып, сикырлы әуезге бөлетіп, ән калықтап, күй төгіліп, 
ойып-сауық кеші шагтыкка айналды.

Ертеңіне қазақ жерінің кіндігі іспеггі Ұлытаудын құпия
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сырын аралатып корсетпекке ауылдан шыга берісте Үлытаудың 
биігінің беткейіндсгі үш еңсслі сскерткіш күмбсзгс аялатты.

Әуелі біз корым алдына арнайы орнатылған орындыкқа 
отырдықта: «Агузу биилаһи мен ыкылас сүресі бисми иллаһи ир- 
рахапи. Құлкуа аллаһу ахад, Аллаһу ас-сэ.мәд. Ләм иэлид уәлэм 
йулад. Уэлэм йакун лэкку куфуан ахад» деп үш рет кайталап, 
маркұм қүдаларыма күран багыштадым.

Содан соң бір колдан шыккан бэрі бірдей біркслкі снсслі 
сскерткіш күмбсздердін әркайсысының сыртқы касында 
жанамаластырып орнатқан, бой түзеп түрган биік кызыл мәрмәр 
құлпытас бегіпе эрбір маркүмиыц ойыи тұрын суретін салып, 
аты-жөні жазылган ойлы созімен таныстық. Әр күмбез ішіне 
кіріп, марқүмдар жамылып жаткан шокімдей томпешіктен 
эркайсымыз бір-бір уыс топырақ алып: «Жеңіл жат, жарык, 
жайлы, орның пейіш болып, Алла о дүниеңді берсін, әмин» - 
десіп зиярат етіп, бет сипадық маркүм кұдаларыма.

Қайга барып орындыкка отырып, екінші рет тагы күран 
окыдым. Сол отырыста байкалғаны казқатар түрғанда озгеріссіз 
бір колдан шыққаны бәрі бірдсй көрініп тұрғанымсн еңселі 
сскерткіш күмбсздсрдің тск кана өзгсшелігі басынан бастап 
биіктігіне карай сап түзеген солдаттардай кішірейе түрганынан 
сыр тартгық.

* * *

Сөйтсс бүл снсслі ссксрткіштср бір кісінің баласының 
күмбездсрі сксн. Осы үш ағайынды маркүмдардың ең үлксні 
Агайынбек 16 жасынан ауылды, органшысы Әліпбек 22 жыл 
шаруашылықты баскарса, ең кежесі Әріибек те Отанынан, 
еліне, жеріпе ерен еңбек еткен азамаітар болыпты. Сол үш 
ағайындынын ортаншысы Агайынбек Бекетаев қазақ елі 
сгсмсндігін алып, тәуелеіз мсмлскст болған сбц тиісті орыннан 
өздсрінс мәнгі жататын орынды жсксшелендіріп алуға сүрапты.

- Сіздің мүныңыз калай, бауырларыңыздың да, сіздің де
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денсаулыктарыңьгз мықты. Неге ол жаққа асықтыңьгздар? -  
депті. Сонда оган:

- Туганда адам ажал тұрар алдынан,
Тірі жанга бір өлім бар андыган.
Тіршілікте алданбагын - өшеді,
Дүниеге алданбағын -  көшеді.

Дайындала жүр өлімді де үмытнай,
Тсгіңді де біл өзінді де үмытпай, -  деп Жүсіп Баласагүни 

айтқандай, о дүние акыр баратыи мәңгі мекеніміз емес не? Соган 
дайын болуымыз керек, - деп мәңгілікке мекен ететін жерін 
заңдастырып жекешелендіріп алыпты.

Үш агайындының әуелі кенжесі Әріпбек Бекетаев, одан соң ең 
үлкені Агайынбек о дүниелік болыпты. Екі бауырын да өзі калап 
алган Үлытаудың биігінің беткейіне мәңгі қоныстандырып, 
Әліпбек Бекетаев та кейінірек мүнда екі бауырының ортасынан 
мәңгі жэй тауыпты.

Осылай туындаган өте көрнскті еңсслі үш ескерткіш күмбез 
де бір шебердің колынан біркелкі болын шыққанымен үлкен 
бауырынан басталып ең кіиіі бауырына дейін үш-төрт қатар 
кірпіш кем оріліпті. Өйткені зиярат етушілерге қайсысы үлкен- 
кіші екені агайындылардың күмбезінен де көрініп тұрса, 
марқүмдардың бір-біріне жол берген силастығын да мэңгілік 
мекені сездіріп түрганы екен бүл.

Бұл іс-әрекст өмірде де, о дүнисде де сирек кездесетін оқиға 
екеніне таңғаласың.

* * *

Бұдан кейін Үлытау алқабының ерскшслігін аралап көріп 
жүріп, қазақгың бірлігінің алтын діңгегі -  хандар ордасы 
Ұлытау орналасқан сол Хан ордасы болған пісжірслі мсксн- 
жайынан сыр шертіп түрган кұлпытас жазуын окып танысып, 
соның төңірегі кезінде орлы коршау екенінен көз жеткізіп, соны 
танытып тұрган ойлы-кырлысын аралап кордік.
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Содан соц армайы Лмангелді ауылыныц касындагы көл 
жағасына демалушылар үніін тұрғызган мекен үйлерінің 
біріне барып демалдық. Колден балык аулан, тоцірегін аралап, 
ерекшеліктерін кызыктадык. Шашудай шашылған даркан 
дастарханнан кұстың сүтінен баска неше түрлі астың да домін 
кіргізген тағамнан дэм таттық. Осы отырыс барысында бұрын 
аталғаны бар, аталмағаны бар толып жүрген жұрт жиынын 
жүргізуші асаба гармон, домбырасын да кезек-кезек ойнан, 
ән мсн жыр күйдің бссігінс тербетіп, арасында сүйкімді эзіл- 
қалжыцы көпшілік қауымды күлкіге қарык кылды. Осыныц 
арасында нешс түрлі би де орындалып, көңіл көкжиегін 
құлпыртып, шаттыкка бөледі.

Ксшіне карай Қайрат қүланың үйіне келіп, отырыс қайта 
жалғасын тапты. Сонда:

- Сіздерді Жезказған қаласындағы Дулат құдаңыз қайта-кайта 
телефон шалып, үйіне конакка шакырып жатыр, - деп хабарлады 
Қайрат кұда.

- Бізге алыстан келдіңіздер, жолдарыңызға гүл бітсін, ой- 
мақсатгарыцызға жете беріціздер, ауылыңыздагы құда-құдағи, 
жсгжаттарға сәлсм айтыңыздар, - дсгсн тамаша игі тілск 
айта келіп, - «орамал тон болмайды, жол болады» демекші, 
шакырылған күдаларының бэріне ат мінгізіп, соны Астанаға, 
Алматыға, Шуға өзі жеткізіп беретініне тоқталды Қайрат құда.

Бұдан сон Гүлэйім құдағи да біздің арнайы мейман 
болып келгенімізге рахметін жаудырып, болашакта тілеген 
тілектеріцізге жете беріңіздер деген ізгі тілегін айта келе, 
құшағындағы жағалы киімдерді барған конақтарының колына 
ұстаггы. Осы сэгге «Бармасац-келмесец жат боласыц, алмасац- 
бермсссң сарт боласың» дегсн мақал мснің ойыма түсіп, маған 
үлкеи ой тудырды. Міие, біз алыс жер болса да бардық Көрмегеи 
жсрді, слді көрдік. Бэріміз ат міндік, тағы эрқайсысымыз жағалы 
киім кидік. Ал осы кезде «алмасаң-бермесең сарт боласың» 
деген макалға карағанда баска ксйбір үлтта мұндай сый-қүрмст 
жок екенін сезінесің.
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Демек біздің қазақ халқының ниеті сұмдық кең екенін тагы 
мына төмендегі дерек көздсрінен де сезінуге болатынын біраз 
дәлел кслтірсем, мына әңгімсге кірмс болса да артык болмас деп 
ойлаймын. Казақ халкының ата салты, тәлім-тәрбиесі, дэстүрі 
керемет кең пейілді екенінен аздап сөз козғайын.

* * *

«Мен Өтеген батыр екеуміз жарты әлемді араладық. Мен 
дүниедс өз жүртымнан аскан сл бар дсп танымаймын, - дсйді 
(«Түп-түқианнан өзіме шейін», кітап 128-бет Шапырашты 
Қазыбек Бек Тауасарұлы). Бұл да Қайрат құданың, кенпейілді 
екенінен туындан «Алмасан-бер.месен сарт боласын» деген 
мақалды еске түсіреді.

* * *

Орыстар бір күндік жолға үш күндік тамагын алып жүрсе, 
қазақ халкы «ер азыгы мен бөрі азыгы жолда» дегі ауқат алып 
жүрмеген. Оныңсебебі: «Бұрын қазакгың үш баласына бөлінетін 
еншіні тортке боліп, үшеуін үш баласына үлестіріп береді да 
калган бір бөлікті қайта үшке бөліп, үш баласына үлестіріп 
берген әкесі:

- Мына кейінгі берілген екінші бөлік сендердін бөлінбеген 
еншілерін. Өйткені үйлеріне келген конакты көлігімен тегін 
тамақтандырып, олар кеткенше жатып-тұруына жагдайын жасау 
үшін берілген бөлінбсген еншілерің, - депті.

Егср үйінс кслгсн құдайы қонақты дұрыс кабылдамаса: 
«Сенде бөлінбегем еншім бар. Мұның қалай?» -  деп сөккен 
бұрынгы казактар. Тіпті құдайы қонагын кабылдамаса айып 
төлеген бұрынгы казактын ага-салтында.

Біздің қазақ халкының пейілі оте кең болганы «ниет 
көшбасшысы» деп ата қонысымыз дүниежүзі бойынша кеңдігі 
тоғызыншы орын болса, әрі асты-үсті толган қазына байлық 
екені казактың ниетінің кендігінен иіыгар деген ой туады. Бұган
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Үлытаудагы кұдалардын кен пейілінен жазылып огыр. Реті 
келген сон осы қазақ халқының кейбір салт-дәстүрін ескерткен 
артық болмас.

* * *

Арнайы Қызылордадан біздін үйге келген конактар шөлін 
баскан сон есіктен көрсетіп оларғ а соятын қойга бата сұрагапды 
жактырмай:

- Нсгс біз келгенге дейін қойды сойып, дайындап 
қоймайсындар? -  деп рснжіді қонактар.

Сонда бата сұрап сойган малдын етін -т ір і ет, батасыз берген 
етті -  өлі ет деп айтатын қазак халкыпын бұрыіны ата салтын 
конақтар білмегені гой. Әсіресе, текті, қадірменді, ұяіты кісі 
келген үй үйінде малы тұрып, олі ет асып силаганды ұят санаган 
қазак халқы. Дэл казір қадірмснді қонак түгілі патшаға да «өлі 
ет» асып силайтын болды. Ата-салтымыз ескерусіз қалып түр.

* * *

БізтұрганКолкұдыктынаргыжагындаүшшақырымҚаракұдык 
жайлауында жаздай екі шаруашылықтың түйешілері түйе сауып 
шұбат, жылқышылары бис байлап, кымыз дайындайды. Сонда 
шұбат, қымызының бабына қарай дайындалғанын талгап, 
ұқыпты үйге бас сұксак, басқа көршілері: «Біздіц үйде аттан 
отіп, кымыз, шұбат ішпедің» - деп өкпе айтатын. Шіркін, біздін 
қазақ халқынын пейілі оте кен болған ғой. Үйіне қонақтың көп 
кслгснін калайтцн. Ал казір сондай салт-сана дәстүр сиреп 
барады. «Үйгс басы артык қісі кслмесе екен» - деп ойлайтын 
болды.

* * *

Малшы кауымның орталыгы «Шгабта» конақ үй ашылган 
кез. Біздін үйге ұлты орыс жогарыдан жогары іпснді қонак 
келді. Мейманга деген екі шэй, бір еттің алгашқы шәйі берілді.
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Уагымен үйме табақ ет жэне койдын баеы мен жамбасы озінше 
тагы қонақ алдына қойылды. Соган таңырқай қараган қонақ:

- Бұл не? Мен қазір тамақ жеп тойып алдым. Мынау бір 
артық ауқат сұмдық қой, - деп ренжи бастады. Оган ауданнан 
ілесе келген қошамегшілері казақ халқының мейманын қалай 
силайтынын айтып түсіндіргенінен қүлақ аснады.

- Осынша етті неге дайындаган? Бүл неше күн жейтін тамак 
қой. Неге үй иесін әуреледіңдер, әйтпесе тағы тамак бар деп 
маған нсге ссксртпсдіңдср. Жаңағы ауқаттан аз жсйтін едім, - 
деп (бірінші шэйді айтып отыр) бірталай реніш білдірді. Келген 
орыс қонак қазақ еліне бірінші келуі екен.

Міне, осындай қазақ халқының өте кеңпейіл екеніи басқа 
үлт окілдері де таң коргенін Қайрат қүданың сый-сияпатынан 
айтылып отырғанын артық көрмеңіздер, оқырман қауым.

* * *

Қайрат қүданың ауыл азамагтары болып эндетін түрып 
кошамет көрсегіп, сәт сапар тілеп, бізді жолга шығарып салды. 
Ымырт жабыла Жезқазган қаласындагы Дулат қүданың үйіые 
келдік. Маган сөз ксзсгі келгенде:

- Дулат кұда, сен бір жагы менің түпкі бабамсың. Өйткені 
мен Дулагпын. Дулаттың Шымырының Бекболатынан тараған 
Жиенбет елінепмін. Агыңды біздің бабамыздың атына теліп 
аттас қып қойганы тегін емес. Сенің әкең де үш агайынды 
екен. Сол үш қүданың еңселі ескерткіш күмбезіне барып, 
көрнскті екснін көріп, зиярат стіп қүран бағыштадым марқұм 
күдаларыма. Біздің аргы түпкі Жарықшақтан өрбіген бабамыз 
да Суан, Албан, Дулат үш агайынды болган. Сонын үрнақтары 
үлтымыздың ең кемі үштен бірін құрайды. Соның жолын берсіп, 
біздіңбабаларымыз күсап оніп-оссін деген ниетпен сенің атыңды 
жора кылып қойган ғой. Тсжкана Суан, Албан, Дулат -  осы үш 
ағайындының Дулаты қайда жерлснген ексн дсген ой туады. 
Кейінгі кезде Дулатбабаны Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы
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Кұлап ауылыныц аймагына жерленген деген хабарды естіп, баба 
ұрпактары медеу тұтып жүрген жәйіміз бар.

Дсмек Дулат кұда, саган да сол бабаларымыздың жолын 
тілсймін. Сен дс атыңа лайык іс тындырып ж\гр екенсің. Алла 
сені Дулат бабаның эруагы колдасын, - дедім.

Ертеңіне бізді осы Ұлытаудагы Жагыпар кұда бас болып, 
Дулат кұда баскалары шыгарып салды ауылга карай.

* * *

Біз сый-күрмсттің талайын бастан өткеріп жүрміз. Ал мына 
Кайрат кұда шакыргандагы кошамет соның ең биігі екені алтын 
эріппен жазуга гұрарлыкгай екенін айта кеткен жөн сиякгы. 
Шынында да: «Мен дүниеде оз жұртымнан аскан ел бар деп 
танымаймын»- деген Қазыбек БекТауасарұлы созі ойга оралады. 
Сол үшін мсн дс казакскеніме мақтанамын.
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ГРУЗИЯ

Грузия, ксйде Гүржістан. Грузия Рсспубликасы (Сакартвело).
-  Еуропа қүрлығының оңтүстік шығысында, Кавказ тауының 
оңтүстік бөлігіиде орналасқан мемлекет. 66 экімшілік 
ауданға бөліпеді. Қүрамына Абхаз (1931) жэпе Аджар (1921) 
республикалары енеді. Шекарасы Рсссй, Әзірбайжан, Түркия 
мемлекеттерімен шектесіп жатыр. Жср көлсмі -  69,7 мың шаршы 
километр. Халкы 5,4 млн. (1995). Тұрғындарының 70,1 пайызы
-  грузиндер (гүржілер). Бұдан баска армяндар (8,1 пайыз), 
орыстар (6,3 пайыз), эзірбайжандар (5,7 пайыз), осетиндер (3 
пайыз), абхаздар (1,8 пайыз), гректер, украиндар, т.б. тұрады.

Астанасы -  Тбилиси каласы (1,2 млн.). Халкының көпшілік 
бөлігі -  христиан дінінің православис тармағын ұстанады, 
калгандары мұсылмандар мен католиктер. Ресми тілі -  грузин 
тілі. Мемлекег басшысы -  президент. Заң шығарушы органы -  
бір налаталы нарламент. Конституциясы 1995 жылы 24 тамызда 
кабылданган. Үлттық акшасы -  лари 1995 жылы кыркүйек 
айынан айналымға енгізілген. Ұлттык мсйрамы -  мемлекеттің 
тәуслсіздіктің калпына кслтіргсн күні (26 мамыр, 1918 ж.)

Мазмұны [жасыру]
Табигаты [өңдеу]
Жерінің87%-ынтаулы кыраттаралыпжатыр,36,7%-ы-орман. 

Солтүстігінде Үлкен Кавказ қатпарлы тау жүйесі бар. Қара тау 
жағалауын Колхида ойпаты алып жатыр. Жсрінің географиялық 
кұрылымы күрделі. Негізгі байлықтары: марганең, тас көмір, 
мұиай, полиметалдар. Минералды су көздеріне бай (Боржоми, 
т.б.). Тау мұздықтарыиан басталатын, суы мол, екпінді өзендер 
(Кура, Риони, Ингурн, Сунса, т.б.) жиі кездеседі. Климаты 
жылы жәнс ылғалды субтропикалык. Қаңтар айындағы орташа 
температура 4-7 оС, ал шілдеде 22-24 оС. Жылдық жауын- 
шашыи мөлшері 1500 мм.
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Тарихы [өцдеу]
Грузия жеріне адам баласы ерте замандарда-ақ қоныстана 

бастаған. Б.з.б. 2-мыңжылдықтың аяқ кезінен бастап алғашқы 
мемл.бірлестіктерпайдаболды. Б.з.б. 8ғасырдақазіргі Гүржістан 
территориясын алдымен кемерліктер, кейін сақтар басып алды. 
Көп уақыт бойы бүкіл Кавказ аймағы Мидия патшалығы (б.з.б. 
7 ғ.) мен Ахемеи әулетінін (б.з.б. 6 ғ.) иелігінде болды. Б.з.б. 
6 ғасырда Қара теніздің шығыс жағында орналасқан саудамен 
айналысатын грск қоныстары мен Кавказ халықтары арасында 
сауда байланысы күшейді. Б.з.б. 6-ғасырда Батыс Гүржістанда 
Колхида патшалыгы, ал 4 ғасырда Шығыс Гүржістанда Иберия 
патшалығы күрылды. Қалалар пайда болып, баска елдермен 
қарым-катынас,сауда-саттықдамыды. Б.з.б. 1 ғасырда Гүржістан 
аумағын Рим импсриясы басып алды, бірақ б.з. 2 ғасырынан 
бастап оныңбилігі әлсіреп, жергілікті әкімдердіңбилігі күшейді. 
3-4 ғасырларда елге христиан діні тарай бастады. 4 ғасырдан 
бастап Гүржістанга Сасанилер эулеті билеген парсылар қайта- 
қайта шабуыл жасап, 523 ж. елді толық бағындырды. 7-9 
ғасырларда Гүржістанның копшілік болігі Араб халифатына 
косылды. 10 ғасырдан бастап Гүржістан біртүтас мсмлскет 
болып бірікті. Елді Багратион әулетінен шыққан патшалар 
билеп, 11 ғасырда Солгүстік Арменияны жаулагі алды. Давид 1 
(1073-1125), Георпі 111 (1156-84), Тамара (1184-1213) патшалар 
түсында Гүржістан Кавказдағы аса күшті мемлекеттердін бірі 
болды. Бүл кезеңде Гүржістан патшаларынын билігін Солт. 
Кавказ, Солт.Иран, Әзірбайжан, Қара теңіздің онтүстік-батыс 
жағалауы еллері (Трапезунд патшалыгы, т.б.) мойындады. Осы 
кезде қалалар көркейіп, мэдениет өркендеді. Философия, тарих, 
эдебиет, сэулег онері дамыды. Ш.Руставелидіц «Жолбарыс 
терісін жамылган батыр» туындысы осы кезде жазылды.

Гүржістан 13 ғасырдыдың екінші ширегінен бастап Шыңғыс 
хан үрпактарының, 14 ғасырдың екінші жартысында Омір 
Темір мемлекетінің иелігінде болды. 15 ғасырда бірнеше үсак
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мемлекетке (Картли, Кахети, Имеретия патшалықтары мен 
Мегрсль, Г урий, Абхазия князьдіктері) ыдырап, 16-18 ғасырларда 
Иран мен Осман сұлтандығының арасындағы урыс майданына 
айналды. 17 ғасырда Иран шахы Аббас 1 Грузияға бірнеше 
жорықтар уйымдастырды. 18 ғасырдан бастап Гүржістан 
кайтадан біріі-е бастады. Вахтанғ VI патшаның тусында (1703- 
24) орталық үкіметтің билігі күшейтіліп, кең колемде құрылыс 
жүмыстары жүргізілді. 18 ғасырдың 2-жартысында Ираклий II 
патшаның тұсында Картли (Иберия)жәнс Кахсти патшалықтары 
біріктірілді. Ол сепаратистік пиғылдағы князьдердің қарсылығын 
талқаидап, шаруашылық пен сауданы қайта жаидандыруға күш 
салды. Қалалар кайта жандана бастады. Бүл кезеңде бір ірузин 
патшалығы ИмеретиядаСоломон І-нің( 1754-84) басшылығымен 
күшейіп, патшаның жске билігі ныгайтылды. 17-18 ғасырларда 
Гүржістан кайтадан гүлденіп, кітап басып шығару ісі қанат 
жайды.

1783 жылы Георгий трактаты бойынша Картли-Кахети 
патшалығы Ресейдің протектораттығын кабылдады. Бүп жағдай 
Гүржістанның Иран және Түркия мемлекеттерімен қарым- 
қатынасын шиелсністірді. Иракли II патша қайтыс болып, 
ел ішін жайлаған так тартысын пайдаланган Иран шахы Ага 
Мухаммед хан Каджари 1795 жылы Тбилисиді өртегі жіберді. 
1807 жылы Картли-Кахети патшалығы өмір сүруін токтатып, 
Шыгыс Гүржістан толығымен Ресейге косылды. Осыдан кейін 
Батыс Гүржістан үшін орыс-иран (1804-13, 1826-28) және орыс- 
түрік (1806-12, 1828-29) соғыстары болып өтті. Сөйтіп, 1803-64 
жылдары Батыс Гүржістан да Ресейге толыгымен багынды.

Сырттан шабуыл саябырлап, ел ішінде сауда-саттық 
жаиданганымен, гүржілерді орыстандыру саясаты басталып, 
шаруаларды қанау күшейді. Халық котерілістерін үкімет 
эскерлсрі күшпен басып отырды. 1864-71 жылдары шаруалардың 
басыбайлылығы жойылғаннан ксйін, ел ішінде өндіріс пен 
сауда-саттықтың дамуына жол ашылды. Ұлттық интеллигенііия
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қалыптасты. Ресейдегі Ақпан төңкерісінен кейін 1917 жылгы 
7 наурызда Кавказ сыртқы ерекше комитеті кұрылды. 1917 
жылғы 17 қарашада бұл комитет таратылып, үкімет басына 
меныисвиктер партиясы келді. 1918 жылғы 26 мамырда 
Гүржістан тәуелсіз республика болып жарияланды. Ішкі-сыртқы 
жағдайдың шиелепісуіне байланысты бүл үкімет 1920 жылғы 1 
мамырда РКФСР-мен келісім-шарт жасасуға можбүр болды. Осы 
келісім-шарт негізінде большевиктер үкімет кұрамына енгізілді. 
1921 жылы Қызыл Армия бөлімдері мсньшсвиктер үкімстін 
күлатып, Кснсс өкіметін орнатты. Гүржістан 1922-36 ж.ж. Кавказ 
сыргқы кенестік федеративтік соц.республикасы кұрамына кірді, 
1936-91 ж.ж. КСРО кұрамындагы одақтас республика болды. 
1991 жылғы 9 соуір күні өткен жалпыхалықтық референдумның 
қорытындысы бойынша республика Жоғары Кенесі елдің 1918 
жылғы тәуелсіздігін жәнс 1921 жылғы конституцияны калпына 
келтіру туралы акт кабылдады. Сол жылы мамыр айында өтксн 
президент сайлауында З.Гамсахурдия жеңіске жеггі. Бірак ел 
ішіндегі жағдайдыц шиеленісуіне байланысты құрылган Әскери 
Кенес президентті елден кетірігі, парламентті таратып жіберді де, 
бар билікті өз қолдарына алды. 1992 ж. наурыз айында Әсксри 
Кеңес те таратылып, орнына Эдуард ІІІеварнадзе бастаған Мемл. 
Кенес кұрылды. Сол жылы 11 қазанда жаца парламент және оның 
төрағасы сайланды. 1995 жылы жаца коиституция қабылданын, 
соныц негізінде өткен президент сайлауында (5.11.1995) 
Э.Шеварнадзе жеңіске жетті. Ішкі саяси жанжалдарды, Абхаз 
республикасымсн арадағы карым-қатынастарды бсйбіт жолмен 
реттсп, ел экономикасын рсформалау ісіндегі қызметін бағалаған 
халық оны 2000 ж. ждңа мерзімге президент етіп сайлады.

1 үржістан — аграрлы-ипдусгриялы ел. Экономикасыныц 
негізгі салалары: тамақ өнеркэсібі (шай, темекі, минералды 
сусындар, шарап, коньяк шығару), жеңіл өнеркәсіп, машина 
жасау, қара жәнс түсті мсталлургия, химия өнсркэсібі. Ауыл 
шаруашылығында шай, темекі, жеміс-жидек өсіру, мал
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шаруашылыгы дамыған. Қара теніз жагалауындагы курорггы 
калаларда туризм жақсы жолға қойылган. Жан басына шақканда 
ұлтты қтабы с- 1060 доллар шамасында. Гүржістан БҰҰ, ТМД, 
т.б. халыкаралық үйымдардың мүшесі. Бастіл сауда серіктестері 
-  Ресей, Түркия, Әзірбайжан. Гүржістан Қазақстанмен 1992 
жылдан (23 шілде) бері динломатиялык қатынас орнатқан. Екі 
ел арасында тікелей жэне ТМД шенберінде экономикалық жэне 
мэдени байланыстар дами түсуде. Болашакта екі жақ Каспий 
тснізінің казақстандық бөлігінсн ондірілстін мүнайды Баку- 
Джейхан маршруты бойынша Батыс Еуропа слдсрінс шыгаруға 
мүдделі.

Мэдениет [өндеу]
Гүржістан мәдениеті шыгыс халыктары жэне грек-рим 

мәдснисттерімен араласу нәтижссіндс калыптасты. Елдің сжелгі 
жазба мәдениеті сакталып қалған. Гүржістанда 4 гасырдың 
1-жартысында жоғары шешендік мектебі -  Колхида академнясы 
қүрылган. 5 гасырда шіркеулер жанынан алгашкы мектеіпер 
ашыла бастады. 10-12 гасырларда алгашкы жоғары оқу 
орындары Галат академиясы, Икалтой акадсмиялары дүнисгс 
келді. 13-17 гасырлар арасында ішкі бытыранкылык псн шет сл 
басқыншыларына қарсы күреске байланысты грузин мэдениеті 
біршама тоқыран, тек саяси жагдай түрақганган 18 гасырдан 
бастап қайта жандана бастады. Осы ғасырдьщ аягында оқу- 
агарту жүмысы тез котеріліп, Тбилиси (1755), Телав (1782) 
ссминариялары, 1851 жылы Тбилиси опсра тсатры ашылды. 
Қазіргі Гүржістан -  мәдениеті, өнсрі ксмслдснгсн мсмлекет. 
Елде 19 мемлекеттік жогары оку орындары (оның ішінде 
Тбилиси жэие Сухуми универсигепері), 32 теагр, 110 музей 
жүмыс істейді.

Әдсбиет [өңдеу]
Гүржі әдсбиеті өз бастауларын срте заманнан алады. Ежслгі
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грек ақыны Лполлон Родоскийдің (б.з.б. 3 ғ.) шығармаларында 
гүржілержөніндеайтылады.5-11 ғасырлараралығындашіркеулік 
діни эдебиет дамыды. 12 ғасырда орталыктанған Гүржістан 
патшалығы кезінде эпостық жырлар жазылды. («Жолбарыс 
терісін жамылган батыр», «Абдул-Мессия», «Тамариани», т.б.). 
16 ғасырда гүржі эдебиеті қай гадан жанданды. Кахети патшасы 
Теймураз 1 (1589-1663) лирикалық, философиялық, тарихи 
тақырыптарда олеңдер жазды, көптеген інығыс ақындарының 
шыгармаларын («Ләйлі-Мәжнүн», т.б.) қайта жырлады. 
Екінші бір гүржі патшасы Арчил II (1647-1713) ұлгтық-тарихи 
тақырыптарда өлеңдер мен поэмалар жазды. 1830-40 жылдары 
Гүржі әдебиетінде романтикалық бағыт дамыды. Оның ірі 
окілдері А.Г.Чавчавадзе (1786-1846), Г.Д.Орбелиани (1804-1883),
A. М.Бараташвили (1815-1845) болды. 1860 жылдан бастап гүржі 
әдебиеті жаңа классикалық сатыға көтерілді. Гүржі әдебиетінің 
классиктсрі: И.Г.Чавчавадзе (1837-1907), А.Р.Церетели (1840- 
1915), Н.Я.Николадзе(1843-1928). КеңесзаманындадаГүржістан 
әдебиетінде элемге таиымал көркем шығармалар жазылды. Бұл 
кезеңдегі акын-жазушылар: И.В.Абапіидзе, К.С.Гамсахурдиа,
B . Ш.Авалиани, О.Р.Чхендзе, Н.Думбадзе, т.б. болды.

Горидегі Иосиф Сталиннің мұражайы Грузиядагы тарихи 
орын. Ол қаланың төл тумасы, Совет үкіметін 1925 жылдан 
1953 жылға дейін басқарған Иосиф Сталиннің өмірінс арналған. 
Музейдің үш болімі бар, барлығы да қаланың орталықауданында 
орналасқан. Бас кориустың құрылысы жергілікті гарихи мұражай 
ретінде 1956 жылы басталған. Оның Сталиннің мемориалы 
болуға толық мэртебесі жетеді.

Мұражайдың жэдігерлері оте бай. Сталиннің жеке 
загтарынан бастап, қызметтік кабинетіндегі жиһаздары мен 
алган сыйлықтары қойылган. Сондай-ақ карталар мен кұжаттар, 
суреттер мен газеттегі мақалалары да сақталған. Сталин жайлы 
жэдігерлер қайтыс болғаннан кейін алынған бет пердесінің 12 
көшірмесімеп аяқгалады.
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Бас қорпустың алдыпда Сталин дүииеге келіп, 4 жасына дейін 
тұрган үйі орналасқан.

Мүражайға Сталиннің жске вагон-салоны қойылған. Бұл 
вагонмен Сталин 1941 жылдан бастап жан-жакка ніығып түрған. 
Ялта конференциясы меы Тегеран конференциясына да осы 
вагопмеи барган. Вагонды мұражайға Солтүстік-Кавказ темір 
жолы 1985 жылы берген.

Гори қаласы 50000 тұрғыны бар үлкен қала. Ол Шида-Картли 
өлкссі мсн Гори ауданының экімшілік орталығы. Кура өзенінің 
солтүстігінде, үлкен Лиахви өзенінің құяр тұсына орналасқан. 
Орталық Грузиядағы Тбилисидегі екіпші ірі қала, кезіпде ұзак 
уақьгг Картли республикасынын астанасы болған. Тбилиси 
қаласы 500 жыл арабтардың бұғауында болған. Яғни Гори 
ортағасырда және архсологиялық кезеңде В-Іығыс Грузияның 
жүрегі саналған.

Гори Горисджвари храмымен даңқы сыртқа жайылған Сталин 
мұражайы арқылы танымал. Қаланың шетінде белгілі Унлисцихе 
қаласы мен белгісіздеу Атен Сион храмы орналасқан.

Мсн өзім үшін Гори базары сияқты тагы бір нысанды аштым.
Гори өзініңжетістіктерімен қатар индустрия эсерінсн біршама 

Гори жазыгы секілді бүлінген. Оны жандандыру ұзакуақыт колга 
алынбады. 2012 жылы Гори қамалын калпына келтіру жөнінде 
шешім қабылдапган еді. Бірак жүзеге асыруға сайлау кедергі 
болды. Әйтседе 2013 жылы мұнда Сталин мұражайын көру үшін 
ғана емес қыдырып. көңіл көтеріп қайту үшін қызыгушылар 
көбеюде.

Атаудың этимологиясы соншалыкты түсінікті де емес, менің 
түсінігім бойынша бұл «тау-кырат гөбе» деген сөз болу керек.

«Боржоми-Палас» шипажайының қонақ үйі сізге ыңғайлы 
жагдай жасап, жақсы демалыс ұсынады. Қонақ үйдс әр түрлі 
типтегі қазіргі заманға сай 49 нөмір бар.
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«Боржоми-Палас» қонақ үйінде 8РА емдеу-сауыктыру 
орталыгы жүмыс істсйді. Жаңа аппараттармен жабдыкталган 
диагностикалык кабинсттсрде түрлі зерттсулср жүргізіледі.

Ультрасонографиялык, доплерографиялык,
жүкті эйелдерді «40-УЗИ» аппаратымен тексеру, 
тзофагогасгродуоденоскопиялык, биохимиялық зертхапа ог 
шырыны мен отті зерттеу;

Дәрігерлік кеңесті кәсіби жогары білікті дәрігерлер жүргізеді.
Дәрі сгу кабинеттсріндс тәжірибслі, кәсіби біліктілігі жогары 

мейірбикелер жұмыс істейді.
12-канат ішек пеп асқазанды жуу, гинекологиялык емдеу 

жүргізіледі.
Физио емдеу кабинеттері жүйке ауруларынсозылмалы 

сырқаттарды. Қүяң, гайморит ауруларын электрлік емдеу 
жүргізіледі.

Укалау кабинеті тек біздің шипа-жайымызда ғана минералды 
сумен, сүтпен, эр гүрлі шоптен жасалган тұнбалар.мен бірге 
БРЛ-кабыгындағы «Дермолайф» туралы біле аласыз.

Сондай-ақ жүзу байсссйні, түрік хамамы, фин саунасын 
ұсынамыз.

Климаты тамаша Боржоми каласындагы біздің емдеу- 
сауықтыру кешенімізде Сіздің демалып тынығуыңызға қолайлы 
жагдай жасалады.

Біз осы «Боржоми-Палас» шипажайында Зәбира екеуміз он 
күн дсмалдық.

2014 жылдың басында ГРУЗИЯ еліне барган сапарында 
жасаган саясатым іуралы

2. I ардабанидан 25 шакырым қашықтықта қала маңындагы 
Руставиде, Давид Гареджи монастырыорналасқан. Бұл монастыр 
дүние жүзіне белгілі өзінің срскшс тастан үңгіленіп жасалған 
күрылыстык архитектуралық тау қыратына салынған ескерткіш.
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Давид Гареджи монастыры мацынан эр кезенде салынған 14 
монастырЛавраДавида,Мохатули,Цамебули,Натлис-Мтцемели, 
Додос Рка, т.б. табылган. Вул монастырлардың арасында 
Давид Гареджи монастыры VI гасырдың бірінші жартысында 
салынган біріпші тарихи комплексі болыгі саналады. Осы жерде 
13 сирийлік әскерлердің Давид есімді ол және оның шәкірттері 
жсрленген.

11 гасырда Давид Гареджи Грузия елінің шыгыс жағындагы 
мэдени-рухани орталыгына айналган. 13 гасырда моңгол 
шапкыншылығынан бул монастыр урланып, бүлінген. Бірақ әр 
тарихи кезенді бастан өткізсе де сол замангы ғасырлардан бсрі 
өзініңтарихи коркемдік жагынан, діни-рухани багытында елінің 
дамуьша қызмет жасагі келеді.

Давид Гареджидің тагы бір ғажайыбы -  ол бір кунды ерекше 
күші бар құдай тасын сақтаган. Муны қүдайға қүліпылық 
ету үшін Иерусалимге барганда алып келген дейді. Давид 
Иерусалимге барып тұрып қалага кіруге дэті бармай, үш тас 
алып, кері қайтқан екен. Сол түні патша түсінде Иерусалимге 
ен қымбат, қуат-күш бсрстін рухани затын бірсу алып қойғанын 
көрген, сойтіп Давидтін артынан солдаттар қуып жетіп, екі тасты 
алыгі қойган. Ол Грузияга үшінші гасты әкелген. Бүгінгі күнде 
Иерусалимнің рухаии күшінін үштен бір бөлігін қүрайтын сол 
тас Тбилисидің Сионский соборында сактаулы тұр.

3. Боржоми курорттык демалыс орны Грузияның оңтүстік 
шыгысында, тау беткейінде Кура өзені бойында шамамеп 810- 
850 теңіз биіктігінде орналасқан. Боржомидің ауа раііы жаз 
бен қыста да бірқалыпты, аумағын әртүрлі тау агаштары мен 
өсімдіктер жайлаган жер. Боржомиде емдік қасиеті бар элемге 
белгілі минералды су бар. Адам баласынын іш қүрылысына, 
нерв жүйесіне пайдалы әсер ететін ем қабылдайтын жер.

Боржомидің айналасында 200-дсн астам тарихи ескерткіштср 
мен қүдайга сыйынатын шіркеулер, монастырлар бар. Олардың 
ішінде орыс пагшасы Романовтарга 18 гасырдың соңында арнап 
салынган сарай (дворец) түр.
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4. Гори қаласы -  шамамен 50 000 халкы бар үлкен кала. Шида- 
Картли аймағының жэне Гори ауданынын әкімшілік орталығы. 
Бүл қала Грузиядагы Тбилисидсн ксйін скінші үлксн кала болып 
саналады, .үзак жылдар бойы кезінде Картли мемлекетінің 
астанасы болгап өйткені арабтар Тбилисиге 500 жыл бойы билік 
жүргізген.

Тагы бір ерекшелігі -  калада Горисджвари храмы орналаскан 
және Сталиннің мүражайы бар. Осы кала маңында эйгілі 
Уплисңихс қаласы жэне Атенский Сион храмы орналаскан.

5. Тбилиси (грузия тілінен аударганда «жылы, зәм-зәм су» 
деп атауга болады). Мтквари (Кура) өзені бойында орналасқан. 
Алгашқы 'Гбилисидін атауы 4 гасырдан айтылады. Бұл кала 1936 
жылгадейін Тифлис деп аталган. Ал 1936жылдың20тамызынан 
бастап Тбилиси дегсн атау бсрілген. Қаланың көлемі 726 мың 
шаршы метрді алып жатыр, 1 693 768 адам түрады. Қала негізін 
5 гасырда (б.э.) Иберия патшасы Вахтанг Горгасали түргызган. 
Қазіргі кезеңде Грузия мемлекетінің астанасы болып табылады.

6. Мцхета оте ежелгі кала және Грузия мемлекетінің бірінші 
астанасы болған жер. Кезіндс 736 жылга дсйін Мерван араб 
әскерінің шапқыншылыгынан кейінбұл калаталқандап бұзылган, 
соның эсерінен ауылга айналган болатын. Тек 1956 жылы гана 
бүл жерге кала атауы қайта берілген. Қазір мүнда ша.мамен 7-8 
мың адам түрады. 2010 жылдан бері калаиы қайтадан қалпына 
келтіру жүмыстары жүргізіліп жатыр.

7. Карибче -  көрікті жср, барлыгы көз алдыңда, көп адам 
біле бермейтін жер. Бұл жерде совет одагы кезінде көркем театр 
салынып жатканда ежелгі каланың какпасын тауып алган екен. 
Сөйтіп екі қабатты кинотеагр салган, опың екінші кабатында 
кинотеатр болса, бірінші қабатында экспозициялық қойылым 
болган. Қазіргі кезде барлыгы ескірген, бірақ көруге түрарлық. 
Алаңның касында архсологиялық мүражай түр.

8. Сигнахи -  Кахетияның кішкентай гана каласы, шамамен
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2 мыи адам тұрады. Сигпах ауданымыц окімшідік орталыгы. 
Вұл калада 2007 жылдан бері туризм саясатына бағытталган 
жұмыстар жүргізілген, осыған карап Грузияның туризмі осы 
жсрден басталады деп атайлы екен. Қазіргі ксздс осы қалаға 
ен көп саясаттауға, демалуга келетін шет ел азаматтары көп 
келетін жер болып саналады. Бұл жерді ежелгі калалар қатарына 
жатқызады, бірақалгашкы тасы 18 гасырдыңекінші жартысында

тұрғызғаны жөнінде дерск жоқ.
9. Таудың стсгіндс Святой Давид (оны тағы Мама-Давити лсп 

те атайды екен). Құдайға шүкіршілік ететін үй бар. Бүл жерде 6 
гасырда адамдар тұрғап дейді. Ал 19 гасырда осы жерде тастан 
согылған кұдай үйі найда болған. Бұл жағдайды жылда кұдай 
үйінеарналған мерекелерде мамадавитобадеп аталады, сол кезде 
ескс алып, атап отстін корінсді. Ал осы құдай үйінің ауласында 
1929 жылдан бері Мтацминда пантеоны орналаскан, бұл жерде 
Грузия елініц атакты азамаггары -  ғалымдар, жазушылар, 
әртістер жоне ұлтгық батырлары жерленген екен. Мұнымен 
қатар тау шыцында 277,4 метрлік телемұнара тұр жоне ресторан 
бар. Осы таудан төмсн карай карасац коздің жанарын алатындай 
табиғатын тамашалайсыз және Тбилиси қаласын да көрссіз.

10. Телави Кахетидің жүрегінде орналасқан жер дейді. Бұл 
тарихи облыс Грузияныц шыгысындаИори меп Алазани өзепдері 
бойында тұр. Телавидіц жері өге сұлу жоне Циви-Гомборский 
деп аталатын тау етегінде 490 метр теңіз биікгігінде, ауасы таза, 
табигаты тамаша, орналаскан жсрі бай, корсең көзің тоймайды 
деп осындайда айтатын шығар.

Қазіргі Телави қаласының туғаи жылы 1801, бірак гасырлар 
бойы тұрган кала. Себебі, Телави ежелгі Тбилиси, Мцхега, 
Кутаиси қалаларымен бір катарда тұр. Өйткені бұл қалаиың 
тарихи қалыптасуына үңілсек -  оте терең, 1-2 ғасырларда біздіц 
дәуірге дсйін бслгілі болған дейді жэнс Таяу Шығыс псн Еуропа 
елдсрімен сауда-саттык карым-қатынаста болган, караван
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жолымен саудагерлер жургені белгілі. Телави қаласы Грузия 
слінің манызды қалаларының бірі деп саналады.

11. Чсрспашье көлі үлксн емес. Тбилисидің оңтүстік- 
батысында шамамен 3 километр кашықтықта Мтацминда 
тауының солтүстік етегінде, 686,7 метр теңіз биіктігінде, көлемі 
0,034 шаршы километрді алып жатыр, ал максималды гереңдігі 
2,6 метр болады. Көлдің етегінде кезінде тасбақалар коп болган 
екен, соган байланысты аты аталған. Бүл жерге адамдар демалуға 
көп келсді екен.

12. Иосиф Сталиннің мұражайы (музейі) Горида орналасқан 
және ол Грузияныңтарихында ең белгілі тұлғасына арналған. Ол 
1925-1953 жылдар аралыгында Совет одагын басқарган. Мұнда 
оның кезінде Кремльдегі кабинетінде тұрган жиһаздары мен 
жеке бұйым заттары жэне құжаттары мен іс қағаздары, газетке 
бсрілген мақалалары, суреттсрі, сыйға бергсн заттары сақталған.

Музей алдында оның тұған үйі тұр, дүниеге келгеннен кейін 
ол алгашқы 4 жылын осыида өткізген екен. Өлген кезінде бег 
элпетінің 12 кошірмесін гипсқа түсірген екен, соның біреуі 
осында тұр.

Ксзінде Сталинге арнап жасалған тсміржол салон-вагоны 
1941 жылдан қолданыста болған, ол осы вагонмен Ялта 
конференциясына жэне Тегеран конференциясына барганы 
жөнінде айтылған. Бұл вагонды Солтүсгік Кавказ темір жолы 
осы мұражайға 1985 жылы табыс еткен.

2014 ж ы л , Грузия.

28.02.2014 жылы Қазақстан Республикасының Грузиядағы 
елшілігінде қызмет істейтін балам Мұратбекке барып, ол талай 
елді мекенін аралатып, 21.04.2014 жылы кайтқан сапарымның 
күнделігі.

Мұратбек мына күнделіктегі дсрсктерге қол жеткізді.
01.03.2014 жылы Гори қаласындағы И.В.Сталин музсйіне 

бардық. Екінші рет 08.03.2014 жылы барғанда өзім жазған
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«Болашакка хат» атты кітабымды И.В.Сталин музейіпе сыйға 
тарттым.

12.03.2014 жылы Қазакстан Рсспубликасының Грузиядагы 
елшілігіне маған Алгыс хат келіпті.

(№23 12.03.2014 год
Госнодину Сауытбек Мадимарову
Дирекция государственного музея И.В.Сталина благодарит 

Вас за подарснную книгу. Желасм Вам здоровья и долгих лст 
жизни.

С уважением,
Дирекюр музея Лиана Окропиридзе
Печать Подпись)
Бұл Алгыс хаттыц кошірмесін жіберіпті. 'Гүп нүскасын келіп 

алсын дспті маган. Елшіліктсн осы хаттың көшірмесін әкеп 
бсрді маған.

05.04.2014 жылы үшінші рет И.В.Сталнн музейіие барганда 
директор Лиана Окрониридзе Алгыс хаггыц түп ііұскасын өз 
колымен табыстап, маған алгыс айтты. Коп суретке түстік. Мені 
сурсткс түсіріп алды.

Мүратбек Зэбира екеумізге күніне 22 мың (грузияның 
акшасымеи төлеп) акша гөлеп, «Боржоми» курортына 24.03.2014 
-  03.04.2014 жылы 10 күн демалдырды. Осы курортка демалуга 
келген казакстандыктар жиналып, бэрі И.В.Сталин музейіне 
барса, менің кітап сыйлаганымды айтыпты музей директоры. 
Осы сапарда Мұратбек аралаган калалардың бэрінс 283 сурсткс 
түсіріп, бэрін шыгарып берді. Енді Мүратбектің аралатып, кол 
жеткізген елді мекен дерсктері күнделікте баяндалады. Балам 
Мұратбекке мың рахмет.
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жолымен саудагерлер жүргені белгілі. Телави қаласы Грузия 
елінің манычды қалаларының бірі деп санадады.

11. Чсрспашьс көлі үлксн смсс. Тбилисидің оңтүстік- 
батысында шамамен 3 километр кашықтыкта Мтаңминда 
тауының солтүстік етеі інде, 686,7 метр теңіз биіктігінде, көлемі 
0,034 шаршы километрді алып жатыр, ал максималды тереңдігі 
2,6 метр болады. Колдін етегінде кезінде тасбақалар коп болган 
екен, соган байланысты аты аталған. Бүл жерге адамдар демалуга 
көп кслсді сксн.

12. Иосиф Сталиннің мұражайы (музейі) Горида орналасқан 
жәнеол Грузияныңтарихындаеңбелгілі тұлгасынаарналған. Ол 
1925-1953 жылдар аралығында Совет одағын басқарған. Мұнда 
оның кезінде Кремльдегі кабинетінде тұрган жиһаздары мен 
жеке бұйым заттары жэне кұжаттары мен іс қагаздары, газстке 
бсрілген мақалалары, сурсттері, сыйға бергсн заттары сақталған.

Музей алдында оның тұған үйі тұр, дүниеге келгеннен кейін 
ол алғашқы 4 жылын осында өткізген екен. Өлген кезінде бет 
элпетінің 12 кошірмесін гипсқа түсірген екен, соның біреуі 
осында тұр.

Кезіндс Сталинге арнап жасалған тсміржол салон-вагоны 
1941 жылдан қолданыста болган, ол осы вагонмен Ялта 
конференциясына жэне Тегеран конференциясына барғаны 
жөпінде айтылған. Бұл вагонды Солтүстік Кавказ темір жолы 
осы мұражайға 1985 жылы табыс еткен.

2014 ж ы л , Грузия.

28.02.2014 жылы Қазақстан Республикасының Грузиядағы 
елшілігінде қызмет істейтін балам Мұратбекке барып, ол талай 
елді мекепін аралатып, 21.04.2014 жылы кайтқан сапарымның 
күнделігі.

Мұратбск мына күндсліктегі дсрсктсрге қол жсткізді.
01.03.2014 жылы Гори қаласындағы И.В.Сталин музсйінс 

бардық. Екінші рет 08.03.2014 жылы барғанда өзім жазған
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«Болашаққа хат» атты кітабымды И.В.Сталин музейіне сыйға 
тарттым.

12.03.2014 жылы Қазақстан Рсспубликасының Грузиядагы 
сліііілігіне маған Алгыс хат келіпті.

(№23 12.03.2014 год
Господину Сауытбек Мадимарову
Дирекция государственного музея И.В.Сталина благодарит 

Вас за подарснную книгу. Желасм Вам здоровья и долгих лст 
жизни.

С уважением,
Директор музея Лиапа Окропиридзе
Печать Подпись)
Бұл Алғыс хаттың кошірмесін жіберіпті. Түп нүсқасын келіп 

алсын дспті маған. Елшіліктсн осы хаттың көшірмесін әксп 
берді маған.

05.04.2014 жылы үшінші рет И.В.Сталин музейіне барғанда 
директор Лиапа Окрониридзе Алгыс хатгың түп иүсқасын өз 
қолымен табыстап, маған алгыс айтты. Коп суретке түстік. Мені 
суреткс түсіріп алды.

Мүратбек Зәбира екеумізге күніне 22 мың (грузияның 
ақшасымен төлеп) ақша төлеп, «Боржоми» курортына 24.03.2014 
-  03.04.2014 жылы 10 күп демалдырды. Осы курортка де.малуга 
келген казакстандықтар жиналып, борі И.В.Сгалин музейіне 
барса, менің кітап сыйлағанымды айтыпты музей директоры. 
Осы сапарда Мүратбск аралаған қалалардың боріне 283 сурсткс 
түсіріп, бәрін шығарып бсрді. Енді Мүратбектің аралатып, қол 
жеткізген елді мекен дерсктері күнделікте баяндалады. Балам 
Мүратбекке мың рахмет.
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БҰ/1 ҚАЛАЙ?

Төрт түлік малды баққаннан, механизаторлардан, егінші, 
сушы, кіпіі кәсіпкср, құрылысшы сияқты қара жүмысксрлсрдсн, 
әртүрлі үлкенді-кішілі салаларда ерен енбек еткендерден, демек, 
еліміздегі қарапайым ецбекшіл кауымнап ата аталгандар жокка 
тән сиякты.

Бірсн-саран мәдени кауымнан болмаса, тск қана шснсуніктср, 
жемкорлар, пореқорлар ауданның, облыстыц Қүрметті азаматы 
болуда.

Көшеге, мекемеге ат беру мен атак, награда алгандардан да 
осыған ұқсас жсрі кездссіп қалады. Сонда бұл қалай?

11.03.2015 жыл.

Мен бүгін Шу ауданы экімінің орынбасары Дәмеш 
Үскімбасваға кірдім дс анам Іздән Түңгышэлисваның 100 
жылдығына орай өзінің атындағы кошенің басына құлпытас 
орнатуга рұқсат беруіи сұрандым. Анамиың еңбек жолын мен 
кыскаток етерін толық баяндаған сон ауданның іііікі саясатымен 
айналысатын аудан экімінің орынбасары Дәмсш Үскімбасва 
орнынан тұрып келіп, менің арқамнан кагып:

- Сізге рахмет. Бұл ісіңіз жалиы аиага деген кұрмет, - деді. 
Содан сон әуелі осы шарага катысы бар «ІЛу өңірі» газетінің 
рсдакторы Ахметжан Қосақовты шақырып алып:

- Мына Сауытбек Мәдіморұлынын анасы ІздэнТұңғышэлиева 
атында көше бар екеп. Соган кұлпытас орнатам дейді. Сол 
жөнінде сөйлес, - деді.

- Анаңыз сонда нс істсгсн, - дсді А.Қосақов.
- Бұрын Мойынкұм кұмында кошіп-қонып жүрген елді 1929
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жылы қазіргі (бұрынгы «Дружба» совхозы) Мойыпкұм ауылын 
Шу өзені алқабына қазіргі тұрған жерін таңдап, сол арага 
қоныстаидырған, - дедім.

- Сопда шешеңіз не істеген, - деді.
- Вң алғаш Сталин артелі болып серіктестік кұрганда мақта 

егіп, анам звсно жетекшісі болган.
- Қандай наградалары бар?
- Сен қызык екенсің. 1929 жылы жаңадан серіктік болып 

қоныстанып, ерен еңбектене бастаганда кандай награда болушы 
еді, - дедім.

- Енді анаңыз Іздән Тұнгышәлисвага нс істсйсіз?
- Озінің атындагы көшенің басына «Осы көшс Іздән 

Тұңгышэлиеваны кұрметіне аталды» деп кұлпытас орнатам.
- Одан кейін не істейсіз?
- Сен тіитен қызык екенсің. Мен гой кылады дейсің бе? Ауыл 

тұргындарын шакырып, тамак беріп, кұран оқытамын.
- Көп созді қой. Анасы туралы іс-шарасын орындасын, - дсп 

Дәмеш Үскімбаева менің ой-максатымды күптады.
- Онда өзіңіз біліңіз, - деп А.Қосаков та келісті.
Бұдап соң Дэмеш Үскімбаева Қорагаты ауылдын округіпің 

экімі Анатаев Ергазыга телефонмен звонок шалып:
- Сауытбек Мәдімэрұлы анасы Іздэн Тұңгышэлиевага езінің 

атындагы көшсге кұлпытас орнатпакшы. Соны орнатуға келісім 
бер. Сол жөніндс Сауытбек Мәдімэрүлымсн сөйлсскін, - дсп 
бұйрык берді.

26.02.2013 ж.
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Қоригшиы ауылдық округінің окімі
А н ат аев Е ргазы га  

Ж иенбет  ауылыиың түргыпы  
Сауыт бек М әдт әрүлы нан

ХАБАРЛАМА

Анам Іздэн Тұңгышэлиеванын өмірі мен ецбек жолы 
Мойынқұм ауылы (бұрынгы «Дружба» совхозы) тарихымен 
тығьпбайланысты.Олалгашкысеріктіктіңнетінкалағандардың 
бірі. 1929 жылы ссріктік кұрған ксздс Шу өзені бойынан казіргі 
Мойынқұм (бұрынғы «Дружба») ауылының орнын таңдап, сол 
жерғе елді қоныстандырган Іздэн Тұңгышәлиева болагын.

Бұл дерек тірі кезінде Қазақстан Республикасының 
құрылғанына 60 жыл толуына байланысты казақша-орысша екі 
тілде «Шу өңірі» - «Шуская долина» газетіне №80, 12.07.1980 
толық баяндалып, жарық коргсн болатын.

Осы енбегін багалап ауыл ардагерлері Жиенбет (бұрынғы 
Қорагаты)ауылындагыөзітұргаіікөшені ІздэнТұңгышэлиеваның 
(1913-2013 ж.ж.) туганына 100 жыл толуына байланысты оның 
атындагы көшедегі озі тұрган үйдің алдына мсмориалдык такта 
орнатып, оган «Іздән көшссі» дсп жазып қоюды хабарлаймын.

Бұл жалпы анаға деген қүрмет екенін естеріңізге саламын.

Хабарлама беруші Іздэн Тұңгышэлиеваның баласы
Сауытбек Мэдімэрұлынан.

27.02.2013 ж.
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* * *
«Көздің зинасы -  харамға қарау, құлақтын зинасы -  әдспсіз 

(ұятсыз) сөзді тыңдау, тілдің зинасы -  балағат (ұятсыз) сөздсрді 
тындау, тілдін зинасы -  балағат (ұятсыз) сөздер айту, колдың 
зинасы -  өзіне халал болмаған эйелді ұсгау, аяқтың зинасы -  
күнэ болган жерге бару» Хадис (Бухари).

* * *

Бүгін Ұлытаудан қызым Галяға құда түсіп, оннан аса 
жегжаттар келді. Көп киіттерімен коса 300 мың теңге әкелді. 
Әуелі құда-құдағиларды барлық ұл-кыздарым мен күйеу 
балаларым, келіндерім Төле би ауылындағы Ниязбектің үйінде 
күтті. Кешіне «Жібек жолы» мейрамханасында үлкен той 
өткізді. Ертеңіне Әлия мсн Мэрлен үйіне шақырды. Түс кайта 
Болат псн Ләззат шакырып, Шу өзені жағасындағы ағаш үйге 
күтіп шығарып салды.

Құда-кұдағилардын бэріне Зәбира да құнды жағалы киіттер 
сыйлады.

Құдалардың басшысы біздің сый-құрметімізгс разы болып:
- Бұл сыйларыңыз алтын эріппсн жазылады, - деп өтс разылық 

ниетін білдірді.

* * *

«Біз өзіміз пір тұтатын, жаксы коретін адамдарга да сын 
көзбен қарай білуіміз керск. Мысалы, бүкіл адамзат мойындаған 
данышпан жазушы Толстойдың шығармаларын талдаганда 
да сын пікірлер айтылып жатады. Біз Абайды айтсак тек қана 
көкке көтереміз. Талдау жок. Сын иікір бола қалса Абай құлап 
қалатындай көреміз. Бекер. Меніише, Абай ол күдіктен әлдеқайда 
жоғары тұр. Батыл талдаудан ол ешқандайда томендемейді, тек 
адамның санасы мен жүрегіне жақындай түседі.

ІІсмссс Зсйнолла Қабдоловтың «Мснің Әусзовім» атты 
шығармасын алайык. Әуезовке тамсанады. Оуезовты
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пайгамбарға айналдырды. Шын мэніндегі ет пен сүйектен 
жаралган Әуезовтың адами бейнесі жок. Әдебиет өмірдің 
қайніылығы мсн шындыгын көрсстксндс гана әдсбиет, шындык 
тәтті болмауы эбден мүмкін. Біз Әуезовты мактай бергенше, 
онын «Өскен өркен» романын жазуына не себеп болды» деген 
сұракка жауан іздеген жөн болар еді. «Өскен өркен» окырман 
жүрегінен орын алган жок. ЕгерӘуезов «Өскен өркенді Лениндік 
сыйлыкты алғанғадейін жазса, түсінугеболар еді. Әлем таныган, 
әлем мойындаган Әуезовтың «Абай жолы» тәрізді классикалық 
шығармасынан сон, арзан кол шыгармага баруы мснің санама 
сыймайды», - дейді Төлен Әбдіков. «Жаңа заманның әдебиетін 
жазуга кірісуіміз керек» - ден айтты сұхбаттасканда. («Айкын» 
№112 (2267) 25 маусым 2013 жыл, сейсенбі).

* * *

Менің 2010 жылы жарык көрген «Болашаққа хат» атты 
кітаптың 103-бетінде, тагы да 2013 жылы жарык көрген «Менін 
қарапайым өмірім» аггы кітаптыц 171-бетінде Абай туралы 
жазганым бар. Баска шыгармаларымда да кездеседі. Өлеңдері 
мсн кара сөзіндс казак халкынан Абайдын бір адамға да жылы 
сөзі жоқ. ІІІыгармадагы аты атанған кейіпкерлері сыналып 
бағасын алган. Ал өзінің ,отбасына арнап жазган он жеті 
өлепінде котере айтқанымен ересен тенеулері жетерлік екенін 
дэлелдеи түрып жазгамын кітапта. Керісінше, «Несі ел, несі 
жүрг, оңшең кырт» деп қазак елін, мейлі тек өзінің тобыкты елін 
айтқан болсын. Әйтсуір бір адамға смсс, «несі сл, несі жүрт» деп 
халыкты жамандап түрганы анық. «Көпті жамандама көмусіз 
каласын» деп Абай каншама данышпан болса да көптен үлкен 
емес екепін меп кабылдай алмаймын. Даналык сөз бен акыл 
айтқан адам да өзі де соган лайық болуы керек емес пе? Осы 
ой-пікірімді окырман кауымға ескертемін. Егер менің жазғаным 
күдік тудырса Абайдың өлсндсрін зсйінді оқып көрсін.
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* * *
Төлен Әбдіков: «Біз Абайды тек қана көкке көтереміз. Талдау 

жок. Сын пікір бола қалса Абай кулап калатындай көреміз. 
Бекср. Батыл талдаудан ол төмендемейді» - деп шын-акикат 
сын айтқанына разы болып, маган да косылатындар бар екеніне 
сеиімім туды.

* * *

Осыдан коп жыл бұрын кеңес окіметі кезінде ортүрлі жогары- 
төмен компартияларда лауазымды қызметте болган, эрі білімді 
Төребай Сейсенбаев деген болды. Ол Әуезовтың көзін көріп, 
сәлемдесіп сөйлескен де екен. Сол кісі Әуезовтың «Өскен 
оркен» романынап жарты бетін маган окып беріп, «мынадан не 
түсінесін»деп күй ігі-пісіп пікірін білдіргеиі бар. Марқүмныншып 
мәнінде Төлен Әбдіковтың «Өскен өркен» окырман жүрегінен 
орын алган жок» - деуі орынды. Біздегі ақын-жазушылардың 
кайсысының шыгармасы болсын шын әділ талдап, бүгусіз еын- 
пікір айтқан жөн гой.

* * *

Мен озімді акын не жазушымын демей жазғандарымды 
шатгіақ санап, өзіме-өзімнің кенілім толмайды. Сыншы Сагат 
Әшімбаев, акын Өтежан Нургалиев, жазушылар Молдахмет 
Қаназов, Әбіқүл Ибрагимов, журналист Мэлс Шоқалақовтарга:

- Менің шығармаларымды шын еынап, кате түстарымды 
бетіме басындар. Сіздердін сындарыныздап мен түзелейін, 
- дегенім бар. Жэне шыгармаларымда өзімің сана-сезімім 
жетпейтін кемістігім, білімімнің төмен екенін мойындап жазган 
түстарым коп. Соны оқыган марқүм Әбікүл Ибрагимов балам 
Мүратбек екеумізді үйіне шақырып алып:

- Әкен өзін-өзі төмендетіп жазганды койсын. Кітаптары 
шыққанына оқырман қауым еенбейді. Әрі экен карадай жүрып 
білімсіз болса, оеы саланың окуыы бітіргендердің кейбірінен 
жөндем жазады, - дсп ренжіген болатын. Онда да мен шын-
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акикатка кұл екепімлі білдіріп, озімлі элі төмендетіп жазып 
жүргенімді окырман кауым есіне саламын. Өйткені адам болган 
соң мсн озімнін болмысымды мойындауым керек қой. Ал 
окырман беретін бағасы өзінше ғой деп.

*  *  *

«Бірде жазушылар ортасында отырганда Аскар ага 
(Сүлейманов) Абай атамызга байланысты «Абай ескіре ме?» 
дсп сүрак койыпты бірсуі. Отыргандар: «Калай ол, Абайдың 
ескіргені нссі?» - деп шулап кетеді. Сонда Аскар аға: «Казакка 
ес кірсе Абай ескіреді» - деген екен. («Жұлдыздар отбасы» №18 
(156) кыркүйек 2013 жыл, 33-бет) Досхан Жолжаксынов».

Бүл Абайі а да, казакка да оте терен айтылган астарлы сын. 
Өйткені Абайдың оленінде оз еліне тіл тигізгенін, казіргі кейбір 
сыншылардың есксрмегенін Аскар Сүлейманов ашык айтканы.

*  *  *

Көпкабапы үйдін астына төсеп көтереіін екі блок үстіне тагы 
да бір үлкен плита қойып кұлнытасты соның үстіне орнаттык. 
Өзі екі метрден биік әрі оте салмакты күлпытасты, блокты, 
плитаны кранмсн орналастыру онай болган жок. Осының бәрін 
орналастырып, тұргызып, коршауын дәнексрлсп жүрген екі 
балам Ниязбек пеи Мұрагбек. Екеуі жарты айдан аса осы апам 
Іздэн Түнгышэлиеваның кұлпытасын орнатуга ерен ецбек етті. 
Мын да бір рахмет, апасынын эруагы колдасын. Қүлпытаста 
анамның үлксн суретінің астында 1913-1991 жылы деп туган- 
кайткан жылымен қоса «Осы Осы көше ауылымыздың Шу 
өзеиі алқабыиа коиыстандырган жэне оның ңегізін калауга 
айгарлыктай үлес қосқаи Іздэн Тұңгышэлиеваның қүрметіне 
атанды. Құлпьпас анамыздың 100 жылдығына орай орнатылды» 
- деп созін жазган Мүратбек.

Бүған Мұратбск 20 мың, Дания-Талғат 10 мың тсңгс қосты. 
Қүрылыс шыгындарын есептемегенде 300 мыңнан аса теңге
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өзі.м жұмсап бітірдім. Қазір ана құрсағынан қалған карындасым 
Сауыгкүл екеуміз-ақпыз. Сол қызы апамыздыц 100 жылдығына 
құдайы тамақ бергенге, құлпытас орнатканға бір тиын ләзат 
қылмағанын ләж жок ақикат үшін айтып отырмын. Аллаға шүкір, 
мендебаршылық. Бірақоны мен дәнекер үшін шындықты айтуга 
тиіспіи, тек қарындасым бар болсын. Міне, бүгін кұлпытас толык 
орнатылып бітіп, ақ матамен жабылып, ашылуын күтіп тұр.

* * *

Құлпытастыц жабылғысын сыпырып алыгі ашылуына орай 
ауыл тұрғындары мен туыс-жегжат, ұл-кызым, күйеубала мен 
келіндерім бәрі сөйлеп, осы іс-шараның орындалу барысы елге 
түсінікті болу үшін толықтоқталуды жон кордім. Өйткені мұндай 
көшеге аты берілгепдерге біздіц өцірде құлгіытас орнатылмаған. 
Аяғымен жүрмей, аузымен жүретін жеңіл ойлылар «Неге мүрде 
басына орнататын ескерткішті көшеге орнатып жатыр» деген 
сыбыс та естіліп қалган болатын. Сол үшін кұлпытасты қалай 
орнатқаным жайлы голық баяндай бастадым.

- Апам Іздән Тұнғышәлиева 100 жылдығынан екі жыл бұрын 
«не істеуім керек?» деп ойландым. Апамның жатқан жерінде 
күйген кірпіштен корғаны мен суреті салынған ескерткіш бар. 
Сондыктан өзініц атындағы көшеніц басына кұлнытас орнатсам 
деген ой мені жегідей жеді. Осы шешімін таппаған ойымды 
отбасымнан бұрын әуелім жолдастарым Умэлс Шокалақов псн 
Қали Қораласбаевка айттым. Бұрын әкем Мәдімэровтың 100 
жылдығына орай үйде стол үстінде тұратын ескерткішті Қали 
Қораласбаевқа жасатканмын. Олар «Бұл өнірде ондай игі ніара 
болмаса да, сенің бұл ойын дұрыс. Бұл анаңа деген кұрмет» - деп 
екеуі де ақыл қосты.

Содан соц өзімнін отбасымда бәрінен бұрын тек Мұратбекнеп 
акылдасып, құлпытасты қалай жасау керек екен деген сызбамды 
көрсеттім. Бұл ойымды балам қуана карсы алганмен баскасы 
колдай қоймады, «кошеде тұрған құлпытасты мал не жүргінші 
қағыгі кұлатып кетеді» - деи.
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Оида да меп жиналгаи копшілікке Шу ауданынын ішкі 
саяеатымен айналысатын аудан әкі.мінің орынбасары Дәмеш 
Үскімбасвага 2013 жылдың 26 акпанында кіргенімді айтып, 
Қорағаты ауылдык округінің экімі Анатаев Ергазыға жазған 
хабарламаны окып бердім (27.02.2013 жылы деп).

Құлпытастыц жабылғышын сыпырып алган карындасы.м 
Сауыт күл сөйлеп, маган рахметін айтты. Одан сон үш ада.м кезек- 
кезек күлпытастын оте корнекті жасалганын, ондагы суреті мен 
жазуын оқып, разы болысып. апамның өміріндегі енбек жолы 
мен болмысынан сыр піертісіп, маган рахметін жаудырды. Бүдан 
сон жиналған көпшілік үйге келіп, күдайы тамакка отырып, имам 
апа.ма күран багыштап, бірінен кейіи бірі сөйлеуші толастамады. 
Боріиін созі апамнын енбек жолынан сыр шертісіи тарасты.

* * *

Мсн шығарма жазғанда болашакка артымның таза болып. 
кайбар сөз егпеуін ойлап, кейбір жағымды-жагымсыз кейіпкерге 
оз атын дэл бергенімді хабарлаганы.м гуралы шын-ақиқатболган 
окигалардан гск үшеуіи ганаайтыпөтемін. Олар: Тілеу Беккұлов, 
Бсйбіт Жазылбасв, Төрсхан Қабаховтар. Бұлар жарықка шығып 
тергелгендер. Басқа да шыгармадағы аты аталмағандар да 
осындай күй кешкен. Бірде көлікте бірге жол жүріп бара жатып, 
Бейбіт Жазылбаев:

- Сен мспі жамандап жазыпсың, Сталинді де жамандап 
жазған, - деп кінәсін мойындады.

«Сөздсн сөзтуындап Терсхан Қарамазанұлы туралы жазылған 
дсректі жағымсыз шығармадағы оқигалардың жарык көргсні -  
кормегені бар бәрінің бас такырыбын тізіп беріп Салпи Қсенұлы 
аркылы Төрехаига хабардар еггім. Ол аузыпа келгенін айга 
огырып, кінэсін мойындапты. Бұдан кейіп Бектұрсын, Тұтқабай, 
Серікбай, Елдар марқұмдаржаназасындатағы баскада кездейсок 
маған қарама-қарсы кслс жатып, жүздссугс сэл қалғандатабанда 
гайсала жалт бүрылып кстіп жүрді Төрсхан. Онысы маган дау
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айтуга дауа таппай шыгармадағы істеген жолсыздыгы шыН- 
акикат екені оның өзіне бстінс бетпсрде болғанын сездіреді. 
Мснің шығармага кейбір жагымсыз ксйіпксрлердін өз атын дәл 
көрсетіп, оны ашык маскаралауым, эрине, халык қамы үшін 
екені белгілі жэйт. Ал осыны күнделікке ашық жазу себебім 
де окырман қауым мен жагымсыз кейіпкерлердін кейінгісі 
«мүнысы несі» дей ме деп жауап беру ретіндегі ескертпе екенін 
сездіргенім. Тапсырыспен жазылгандары бар.

* * *

Қазыгұрт бөктері «ғайып ерен кырык шілтен» Загіратага 
жақын орнатылган тас. Үш бүлақ бар. Біріпшісі -  шуақ бастау 
суы кұлақка ем. Екіншісі -  оңеш бастау суы тыныс жолдары мен 
кеңірдекке шипа. Үшіншісі -  көз бастау суы жанарга жақсы. 
Әулие тастың арасынан өсіп шыққан бір түп кислі түт ағашы 
бар. «Биіктігі он метрдей, ұзындыгы жиырма метрдей Ата мен 
Апа деи аталатын алып тастар қатар тұр. Көпшілік осы тастың 
алдына түнейді. Ата мен Апа арасынан бар күнэм кешірілсін 
деп ниет етіп өтеді. Тастар арасындагы тесіктен кісіге қиянаты 
бар күнэһар адамды өтсрде эруактар қысқандай болып, оның 
жолын буады. Ондай кісі тобага келіп, кұрбандык шалып, эулие 
басына құран окытыгі кетуі керек. Шілтер ата гүйесі шөккен жер 
кездеседі. Мұнда түйенің төрт табанының жэпе балаиың іздері 
түскен жер бар. Шілтер эулие жері тылсым сырга толы жер. 
(Зиярат кітап, 54-бет).

* * *

Міне, осы Шілтер әулие жеріпде Зэбира, Әсия, Серіктөртеуміз 
болдык. «Ғайып ереп кырык шілтеп» деп жазылып тұрган 
касиетті, эулие, киелі жердегі жеті орынга да жеке-жеке құран 
оқытып, шыракшысына қайыр-садақа беріп, бұлақтарынан 
су ішіп, су алдық. Ата мсн Апа арасындагы тесіктен эруактар 
жолымызды бумай төртеумізді де өткізді. Талай адамның жолып
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эруактар буып, өге алмагапын кордік. Осыны коргенде тобага 
келіп, күнәміз болса кешірілсін деп ниет етіп, тілек тіледік.

* * *

Осы Шілтер әулие жері «гайып ерен кырық шілтеннен» 
Шымкеіптегі үйге келе жатқан жолда өмірімде ешкімге айтпаган 
коп жыл түсімиен шыкпагап түсімді мына қасиетті киелі орындар 
ойыма түсіріп, сол сырымды баяндадым.

- Түсімдс мсн өнс бойы аспан көгінің биігіндс қалықтап 
жүретінмін. Төсегімде жатқанымды ұйкыдан оянғанда гана 
бірак білетінмін. Бұл түсті түсімдегі Жолбарыс құсатып жиі- 
жиі көрген мен мэн берген емеспін. Меніц ой тоқтатпай, агат 
кеткен кезім аз емес кой. Міне, мұны сендерге бірінші рет айтып 
отырмын, - дедім.

- Бұл өте жаксы түс ексн. Бақытты болып, болашагыңыз 
даңқты болады екен, - деп жорыды қызым Әсия.

- Мені қоргап, колдап жүрген Жолбарысым сиякты жолымды 
ашып, жақсылык қып соган аян бергеи кұдіреп ің сезігі екеп »юй 
ауа биігіндегі кокте қалықтап жүргенім, - дедім.

Сол үшін болашак окырман қауым шын-акиқат болған 
түсімді айтып отырмын сіздерге. «Өзін-өзі дәріптеді» деп айып 
етпеңіздер, шын-ақиқаты осы. Енді тағы сіздерден кешірім сұрай 
отырыл, эрі Алланың құдіретін тоба қылып,Жүсіи Баласагұпидің 
«аспанда калыктап» жүрген түстің жоруын келтірейін.

Ұшып жүрссң мәртсбсңнің артқаны,
Қанша биік ұшсаң сонша асқаны.

Қанша биік ұшсаң -  кұтың гасады,
Багың жанып атақ-даңкың асады.

Ұшып кокке самгап бара жатканың
Тәңірден бар тілегіңді тапқаның -  депті.
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Осы Жүсіп Баласагұнидің ауа когінің биігінде қалықтап 
жүрген түсімнің жоруы қанагатты қарапайым өмір жолына тура 
келгеніне тоба қылып, тагы құдіреттен болашақ ұрпагыма осы 
жоруды Алладан тілеймін. Әмин.

* * *

Қанагатты ту етіп: ішкен-жегенге ток, киер киім бүтін, жүріп- 
тұруга жетерлік, артта қалатын байлықты қумай, ой-мақсаты 
орындалып, еркін омір сүрсе болды емес пе АДАМ баласына?

Жалаңаш туган кірер жерге жаланаш,
Дүние жиып нен бар қалар жарамас -  депті Жүсіп Баласагұни.

* * *

Ал қанагатсыз адам бай болып, төрт қыбыласы сай болса да 
тагы байлықты қуалаумен өміртагдырына разы болмай, өмірден 
коңілі ортайып отеді.

Ақымаққа қонған бақыт тоналар,
Қалай қонса солай ұшып жогалар.

Дүние үшін жанган отқа жүгірме,
Тый нэпсіңді сорың содан түбінде -  депті Жүсіп Баласагұни.

* * *

Демек мен жетім болын, қорлық көрігі, білімсіз өссем де 
құдіреттің жазмышы осылай еткен тагдырымның өмір жолына 
өте разымын. Алла бүгін алса да. Әмин.

15.07.2013 жыл

* * *

Бүгін балам Мұратбскке Сыртқы істер министрлігі жұмыс 
орны Грузия мемлекетіне елшілік қызметке бұйрық шыгарды. 
«Үйдің шатырын ауыстыр» - деп маган 900 доллар берді.
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* * *
Күиделікте, демек 21.03.2013 жылы, Укаша атага мен, Серік. 

Аида-Қуаныш тәртсуміздің барганымыз жазылған. Сонда 
Укаша атаның сүйсгі жаткан жсрінін ніырақшысы Аида қызыма 
көйлектік кездеме беріп тұрып:

- Сенің сүйегіц ауыр, үл туасың. Үлыцныц атын Қожа Ахмет 
Яссауи атын қысқартып Ахмет койгыц. Ол ұлыц ел танитын 
азамат болады, - деген болатын. Шыны керек, мен оган аса мән 
бергсн жокпын. Міне, 19.12.2013 жылы, бүгін, Аида аман-ссен 
ұл туып, атын Ахмст дсп койдық. Укаша атаның шырақшысы 
айтканына рахмет айта отырып, таңғалдым. Алла айтканын 
келтіріп, аман-есен баяпды қылсын.

* * *

Виыл сл аман, Отан тыныш, экономикамыз каркындап осіп 
келсді. Мсніц де отбасым түгіл аман-есен, ауру-сыркаттан аман 
болдық. Галя-Жомартекеуініцтойын өткізіп және Жезқазганнан 
келген құда-кұдагиларды жақсы күтіп, шыгарып салдық. 
Мұратбек Грузияга елшілік қызметке кошіп кетті. Қызметі кұіты 
болсын. Жезқазғандағы Үлытауда тұратын кұдалар шақырып, 
сонда барып кслдік. Аида кызым аман-есен босанып, Ахмет 
деген шөберемді өмірге әкеліп қуантты. Құтты болып, жасы ұзақ 
болсын.

* * *

Жаңа жылдыц бірінші минутын Ниязбектің үйінде карсы 
алдық. Жаңа жыл жаңа зор бақыт әкслсін. Ел-жұрт аман, 
Отанымыз тыныш болып, менің отбасым да түгіл аман-ссен 
кылып, ойлаган мақсатымызға Алла жеткізсін. Әмин.

* * *
ҚР Үлттық академиялық кітапханасының қорлар кұру 

бөлімінің мсңгсрушісі К.Нұралиновага мснің жарық коргсн 6 
дана кітаптарымды кызым Дания Сауытбекқызы бүгін откізіпті
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* * *
Қазақстан Республикасыныц Мәдеииет жэне ақнараг 

министрлігі мәдениет комитеті. «Астана қаласындағы Қазакстан 
Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы»
республикалық мекемесі №05-03/267, 04.06.2014ж. ізгі ниетпен- 
бас директордыц орынбасары Ж.Шаймухамбетова мағаи Алгыс 
хат жіберіпті. Дерегі төменде баяндалады:

«Құрметті Сауытбек Мәдімәрұлы!
Қазакстан Республикасының Үлттық академиялык

кітапханасының корын толтыруга үлес қосқаныңыз үшін шын 
жүректен алғысымызды білдіреміз.

Сіздің шығармашылық жүмысыңызға жаңа табыстар тілей 
отырып, еліміздің болашақ үрпактары үшін сіңірген еңбегіңіз ел 
мерейіне бөлене берсін демекпіз!

Ізгі ниетпен,
Басдиректордыңорынбасары к/қ Ж.Шаймухамбетова».

* * *

Мен бүрын әуелі 5 жыл, одан кейін 2 жыл, демек 7 жыл намаз 
оқып, ораза үстадым. Екеуін де қаза кылган емеспін. Сонда 
байқаганым мешіттегі кейбір имамдардың, басқа жерлерде де 
имам сияқты белсенділердің ислам дінін аякасты қылганына 
наразы болдым. «Сондай намаз оқушыларға нендей өкініш!» 
(4.) «Олар намаздарын немкұрайды окиды (5). «Олар көрсету 
үшін окиды» (6.) (107/ 4-5-6). Міне, қүран сүресіндегі аятта 
айтылғандай, болганына куә болдым. Олар көпке көріну үшін 
ғана дін шаригатын айта отырып, халықтан қаражат алу гана 
ниетге екенін көзім коріп, коңілім калды. Бүл бірінші.

Екінші, памаз оқыганда, қүран сөзіне мен тілімді сындыра 
алмай, қате оқыдым.

Үшінші, намаз оқып түрганда тілмен гана айтып, шын 
коңілмен оқыган намаз ниет ете алмай басқа жаққа алаң 
болганымды мойындаймын.
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Мен «сүттен ак, судан таза болмасам да» пенделікке үш 
мүшелі жастан бері аса жок екенімді (Алла кешірсін өзімді-озім 
амтканымды) - әмин жәнс намаз оқып, ораза тұтпай-ақ сырттай 
мслам дініне үйде отырып таза ниет етейін деген ойға келгенімді 
бүрынғы күнделікке жазғанмын.

Міне, мепі намаз оқып, ораза ұстаудан тоқтатқан осы үш 
ойымды Дллакешірігі.жаксылығымен жарылқасын дептілеймін.

Енді «Битке окпелеп тонынды отқа салма» дегендей, мүным 
ағаттык скен деген тоқтамга келдім. Бүгін міне, 06.06.2014 
жылдан бастап намаз оқып, ораза ұстауды бастадым. Алла 
кабыл көрсін. Әмин. Намазды қате окып, ислам дінінің негізгі 
шариғапарын орындай алмасам оным эдейі істегендік емес, 
сауатсыздығымды Алла кешірсін деп тілеймін тагы. Әмин.

* * *

Менін өмірімде кайталап көп оқығаным Бабырдың 
«Бабырнама» кітабы. Ал әсіресе бұрынғы 7 жыл рамазан айында 
ораза тұткан кезде тек кана Мүхаммед пайғамбар туралы 
зерттеген кітап, газег-журналдармен коса Қүран Кэрімді, 
«Бабырнама» кітаптарын да көп оқыдым. Әсірссе Құран Кәрімді 
түгел окыганмын. Ал әксм Мэдімәрга, анам Іздәнға, кайын атам 
Марымбекке, балам Мейрамбекке Қүран Кэрімнің сүресіндегі 
аяттарын голык оқып, эр марқүмға жеке-жеке қүран аудардым. 
Сонда озіме керекті-ау дегеи сүре, аяттарынан жэне хадистеріне 
де жазып, кошіріп алып отырдым. Оларды шығармаларымның 
басым көпшілігінде жағымды-жағымсыз кейіпкерлерге 
лайықтысын түйіндеп, даналық сөздсрін эпиграф ретіндс 
мазмұнын байытуға пайдаландым.

Мен не окысам да қайталап оқитын кезім жиі. Өйткені сауатым 
шамалы болган сон «окудьщ анасы қайталау» деп қайталап, коп 
оқуым сондықтан.

Енді сүрсніңаяты мен хадистсн шығармамапайдаланганымнан 
екеуін гана тілге тиск етсйін. «Көз алдымнан кстпес бейне»
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деген («Лша елі» кітабы, 163-бет) оңгіме жаздым. Бұл жагымды 
кейіпкер: «Алла (Т.) хикметті (терен білімді) қалаган кұлына 
бсреді. Ал кімге білім бсрілсе оган көптегсн игілік бсрілген 
болады. Бұны акыл иелері гана түсіне алады» (2-с. 269-а).

«Өздеріне білім берілгендер: Алланың сыйлыгы. Иман 
келтіріп, ізгі іс істегендерге тагы жақсы. Ал оган сабырлылар 
гана жетеді» - дсйді (28-с. 80-а.). Дінмүхамед Қонаев осы қүран 
созіне лайық мемлекет қайраткері деп жазғам.

Енді жагымсыз кейіпкері: «Кег» деген эңгіме («Көлқұдық» 
кітапбы 113-бет) «Егер біреу әлдекімнің үйіне рұқсатсыз үңіліп 
қараса сол үйдің иесіне оның көзін іиүкуга рұксат стілсді. 
Амандықтан бастамага кісінітабалдырықтан аттатпандар»деген 
Мұхаммед пайгамбардың (с.г.с.) қасиетті хадистерінде. Бұл 
жагымсыз кейіпкер Төрехан Қарамазанұлы туралы жазылган.

Мұхаммед пайгамбар туралы зсрттеп жазған көп кітаптың 
ішінен үш кітаптыдатілгетиекетейін.ӘуеліФаризаОңғарсынова 
зерттеп жазган «Мұхаммед пайга.мбар» атты кітапты да (Алматы, 
«Жазушы» 1991ж.) өте көп қайталап оқыдым.

Сол кітапта тік ксткен түстары 70-71-72 (73-74-беттерінде 
Айша туралы), (75-бетінде Мұхаммед пайгамбардың 14 әйел 
алгапы туралы), 84-85-бетгеріпде ашық баяндалған. Осы 
тұсын көп адамга окып бердім. Кейбіреуі маган окыма деді. 
Негізінде болган оқиганы жасырмай, ашық жазған Мұхаммсд 
пайғамбармен әйелі Айшаны тазартып, оның қадір-қасиетін 
арттыру деп түсіиді.

Екінші: Фетхулалаһ Гулет зерттеп жазган ғаламның рақым 
нүрын Мұхаммедпайгамбарсаллалаһуаләйһи уәсәллэм(Алматы 
2009 жыл). Бұп кітапты да оте жиі-жиі қайталап окудамын.

Үшіпші: Амапбай Күнтөлеуұлы зерттегі жазган «Мұхаммел 
пайгамбар» (Алматы 2003 жыл) кітапты да қайталап окудамын.

«Оқудың анасы қайталау» дсп Алла өмір берсе қайталап оқи 
бермек ойым бар. Еш нәрсені «осыны ертең істеймін» деп айгпа 
(23). Бірақ, Алла қаласа жасаймын де (24), (18-с., 23-24-а.) деген 
гой аятта.
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Ллла қаласа осы Мұхаммед пайғамбар гуралы кітаптарды 
оқи бермек ойым бар. Алла кабыл көрсін. Әмин.

* * *

Меніц жазбаларымда зинакор әйелдер бар. Оларды эуелі 
сұм, суайт, карапиет, алаяқ еркектер арбаи, өз дегеніне көндіріп, 
адалдыктан айырады.

Ал керісінше, кейбір өзінің де бетімен кеткен әйел жаман 
әдсткс бсйім скснін өмір көрсетіп жүр.

Онда да әсіресе сұм, суайт, алаяқ адал жолдан азгырып 
айыратын еркектер көп. Сопдайдыц бірі еркектіц зинакоры 
Төрехан Рамазанұлы екеніне көпшілік қауыммеп бірге кезінде 
бірге тұрып, бірге жүргендіктен мен де көз жеткіздім. Ода 
ағайын-туыс, жора-жолдас, достасып бірге жүргендерге дсген 
адал нист жок.

Ол баска түгіл әуелі сондай жаксы катынаста араласып 
жүргендер әйеліп көздеи арбап, өз дегеніпе көндіруді мақсат 
етеді. Сондайдыц бірі Қайынберген деген көлік жүргізуші 
екеуміздін козімше Байторе дегенніц эйелі Зэурехан үйінен 
Төрсхан Рамазанүлын қуып шыгып, біз отырған мапшна 
кабинасына тыгылғанша жотасына сыпырткышпен токпақтады.

- Тұкым қуалаган көксау неме, сен кімге дэрісіц, - деп айгпаган 
жаман сөзі жок сол кезде.

- Қойсаншы, мына кісілерден ұят емес пе? -  деді
- Сен ұятты білесің бе? Білсең жаңагы жаман сөзді үйде 

айтасың ба? -  дсп Зэурсханның айтпаган қаргыс сөзі табанда 
калмады.

Бұган ан-тац болган Қайырберген:
- Әй, Сауытбек, мына эйел Төреханмен бірге екеумізді қоса 

сабай ма? - дегенде қолындагы сыпыртқышымен жабулы тұрган 
кабинаға жіберіп ұрды Зәурсхан.

- Тсз жүріңізші, - дсді Қайыпбсргенге Торсхан. Машинаны 
жүргізіп жатып:
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-Неістеп койдыц?Сеііісоншамасыпыртқышпенсабайтыпдай, 
- деді Қайыпберген.

- Екі бүтының арасын сүрап сдім пәлегс калдым, деді Төрсхан.
- Ой, сен әшейін-ақ екенсің, байқамайсың ба? Енді 

сеніц абыройывды айрандай гып талай жерге тогеді, - деді 
Қайыпберген. Сол күні тірі өлік болған Төреханды үнсіздік 
билеп, тым-тырыс ішінен күйінді.

Осы болғанокиганы сүренің аяттарымен орнектеп түйіндейін: 
«Сондай үятты жеріп сакгагандар (70/29). Бүган осы ойел 
жатады. «Әлбетте біреу зұлымдық көргеннен кейін өшін алса, 
сонда оларға сын жок» (42/41). Зәурсхан өшін алды Төрсханды 
сыпыртқышпен сабалап. «Расында нәпсісін тазарткан кісі 
күтылады да (9), олде кім оны кірлетсе кор болады» (10) (91/9- 
10). Нәпсісін тазаргқан Зәурехан кұтылды да, оны кірлеткісі 
келген Төрсхан табанда таяк жсп кор болды. «Алла (Т.) кімді 
тура жолға салса, сонда ол тура жол тагікан болады және кімді 
адастырса, сонда олар зиянга үшырагандар (7/178). Тура жол 
тапқан Зәурехан да, адаскан Төрехан.

* * *
Түргымбай дегенніц ойелі Күлош та меніц көзімше жамап 

сөзіне бола Төреханды:
- Көкірек ауруын жүғады, кст, - дсп дүкеннсн куып жібсргсн. 

Мүндай оқигалар коп болган.
Басқа елден сыргақтап келіп, шаруашылықтыпбір отар койын 

баккан бөтен ұлт өкілінің әуім-сәуім әйеліне қалып:
- Ертең ксліп мені осы үйден алып кст, - деді көп адамдардың 

көзінше машина жүргізушісіне Төрехан. Сол әуім-сәуім ойелді 
Сарыарка жайлауына кошіп бара жаткапда онымен үрысып 
қалган Д. Деген әйел оны вагоннан итеріп жіберіп жүріп келе 
жаткан посзга тапталып қайтыс болды. Төреханның мұндай 
алаяқ істері оте көп. Оган тек әйел болса болды оуім-сәуім, 
жақсы-жаман,таза-таза емесі -борі бір. Сондайдыц озі күрыгыпа 
іліндірсе болды «үйттім-бүйттім» дегі жалпыга жар салып,
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мактанып жүреді. Оның осындай сұм, суайт, алаяқ, зинакор, 
залым екені көп болган. «Расында шектен шыгушььтар -  олар 
тозактык» (40/43).

- Біз кобінесе зинакор әйелдерді гана жазамыз да, зинакор 
еркек бәйгіден келгендей калтарыс калады.

- Мұхаммедтін пайымдауынша, біреудін әйеліне көз салу, 
оны адал жолдан адастырумен барабар күнэ. Жұбайынның 
козіне шоп салу -  күнәнін үлкені осы. «Сәләсатун» - беймілңм 
соз. Олар - беймәлім адамдар. Олар -  кор болган адамдар. Олар 
-  түрлерімен емес, жүректерімен тэнкұмарлыкка салынып, 
ар-ожданы тәнінің кыспагына езіліп, бүкіл касиеттерін 
түбегейлі жоғалткандар. (Мүхаммед пайғамбар кітап 284- 
бет) «Зинакорлыктың батпагына баткан ұлттар бірер ұрпак 
жалғасқан сон, ілгеріге аяк баса алмайды. Задында жыиыстык
күпітарлыкты канағаттандыру үшін ерлі-зайыптылардын ак 
неке аясы жсткілікті. Харамға кірігудің кажеті жоқ. Үмбетінің 
кобеюі сол екі шап арасындағы ұятты жерді калай ұстауына 
байланысты -деп ті (Мұхаммед пайғамбар кітаи -  293-бет).

* * *
Бүгін «Жамбыл» журналының 3-4 2013 жылғы санында 

Аманкелді Кеншілікұлыпын 13- «Көніл күнделігі» деген сын 
макаласын окыдым. Бұрын да оның сын макалаларын талай 
оқығанмын. Әсіресе «Гогольдың өлімі» туралы жазғанын оқып, 
оны қолдан олтіргеніне қиналсам, Аманкелдінің осы кұпияны 
ашық айтқаиыпан оте разы болдым. Бұл менің күнделігімде 
бар. Ал Аманкелдінің экесі Кеңшілік маркүммен де менің 
емтеген таныстыгым бар еді. Ол менің біраз өлеңімді қазіргі 
«Егемен Қазақстан» (Социалистік Қазақстан) газетіне жарыққа 
шыгарып, жақсылык жасаган аза.мат болатып. Аманкелді де сол 
әкесіне гартып, корнскті ойлыг өзіміие айтары бар азамат екенін 
жазгандарын.оқып ой түйгенмін. Аманкелді Кеңшілікұпы сынды 
шын айтатын скендігі мына 13-күндслігіндс ссзіліп түр.

Басқалармен қоса Шынғыс Айтматовтың атақ-даңқына 
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қарамай, артық-кеміне бүкпесіз тура гіікір білдіргекіне разы 
болды. Мұндайда сынды шын айтпай аттап өтетіндербар ғоіі 
өмірде?

* * *
Бүгін ораза ұстаған күнімнен бастап қайын енем Кұлиза 

апайға құранның 114 сүресіндегі аягтарды түгсл оқып, қүран 
аудара бастадым. Бұрында әкем Модімәрға, анам Іздәнга, қайын 
атам Нарымбекке, балам Мейрамбекке кұран аударғанмын.

* * *
Грузияда елшілікте қызмет істейтін балам Мұратбек 

отбасымен түгел келді бүгін. Үйдін есік-терезелерін ауыстырып, 
веранданың коршауын тұрғызып, сырлап койды. Елғе ауыз ашар 
берді. Бізгс көп қаражат бсріп, 23.07.2014 жылы Алматыга кстті. 
2014жылғы 25.07. күні Грузияға ұшакпен кетеді. Алла жолын 
болдырсын. Әмин.

* * *
Бүгін қайын енем Күлизаға арнап 28.06.2014-25.07.2014 жыл 

аралыгыпда Құран Корімнін 114 сүресіндегі аяттарын түгел 
окып, маркұмга кұран аударілп бігтім. Алла кабыл көрсін. Әмин. 
Осы жолы да құранның аяттарынан ксрскті-ау дегендерімді 
жазып алып отырдым. Құран Кәрімді оқыған сайын оте терең 
астарлы мағына берегінін мойндайсың. Иман келтіруді, сабыр 
етуді, шүкіршілік кылуды, тәуекел етуді адам баласына тагы 
толып жатқан дін шариғатын тсрең мойындатуды бұл дүнис мен 
о дүниедегі барлық норсе тек Алла тағалаға тән ғой, шіркін.

* * *

Аша елі» 30 жылға жуық зсртгсп, «Аша елі» атты кітап 
жазғанмын. Сонда Новотроицкоеселоеы (қазіргі Толеби ауылы) 
бұрын Қазыккаққан деп аталған. Әрі Аша елі (алты рулы елді) 
Әулие ата оязы бір болыс болуга толмайды деген сылтаумен
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тоңірегіндегі болыстанган елге канатып қойған. Соган ересен 
енбек етіп, Секер батыр Аша болсыны оязга құрдырганы «Аша 
елі» кітабында толык баяндалған болатын.

Сондықтан мен Кеңсс өкіметінің тұсында Новотроицкінің 
атын озгертіп, Қазыққаққан, не Аша деп ауылға ат беріп, тагы 
екеуіпе де бір-бір атауын көшеге ұсынгапмын. Бұл «Көлқұдық» 
атты кітаптын 307-308-беттерінде 04.01.1991 жыл деп жазылган.

Міне, менің осы ұсынысымнан түк тс нәтиже шыкпаған 
болатын. '1'агы да «Аша елі» атты кітапта да 62-бетінде 
баяндалганы оқырман кауымга белгілі.

Содан бері, демек 04.01.1991 жылдан 05.07.2012 жылга дейін 
Шу ауданының бірінші хатшылары мен әкімдеріне талай мәрте 
өтініш-арыз жазганмын. Шешім таппаган болатын.

Мыпа төмендегі сол кездегі өтініш-арыздыц бір көрінісі:

IIIу  ауданының әкімі Қ .Қ .Ж абагиевке 
Ж иенбет ауылының тургыиы  

Сауытбек М эдім эрулынаи
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ӨТІНІШ -АРЫЗ

Мснің өтініш-арызбсруссбсбім-ІІІуауданьшыңкүрылуыш>ің 
80 жылдығына орай әрі төмсндсгі дерсктергс сай үш үсынысым 
бар.

Біріншісі: Түркістаи-Сібір темір жол кұрылысының тез жэие 
сапалы жүруінск РСФСР Халкомсовы жанына күрылган Түрксіб 
күфылысынажәрдемдесу комитсті (прсд.Т.Рыскұлов) көп кызмст 
егті. Магистраль өтетін жол бойы революцняга дейін зерітелген 
еді.

1927-28 жылдары ол кайтадан зерттелді. Соңгы зсрттсу 
барысында магистральдың багыты өзгеріп, рельстік жолды 
қысқартуға, соның нәтпжесінде бірнеше ондаган миллион сом 
қаржыны үнемдеуге мүмкіндік туды. Луговой-Фрунзе-Ллматы 
аркылы өтетін Қордай бағыты ориынан жол Шокиар асуы 
аркылы жүріп 23 км қысқарды. Солтүстіккс Лспсігс соқпай, 
Балкаш бағыты қабылданды, бүл жолды 78 км қысқартты дсп 
жазған (Қазақ совет энциклопедиясы, II том, 227-бет). Осы 
дерекгерді келтірген себебім, бүгінде б.ү.ч сап жетпес жүк 
тасымалы мен жол катынасы үшін үтымды жагын айтпаганда, 
Шу, Мойынкүм сияқты скі ауданның халқы күнделікті тіршілік 
қамымен мына жагы Алматыга, бір жагы Тараз қаласыпа карай, 
үшіншісі Шу-Астапа баіъітына қарай қатынауда, соныц қаишама 
игілігін көріп отыр.

Егср бүрынғы өзгсріссіз темір жол салынып ксткендс, баска 
азапгы жерін айтпаганда Алматы мен Тараз қаласына карай 
Луговой арқылы Астана меп Шуга, эсіресе екі аудап халқының 
қатынауы қияметтің қияметі болар сді.

Шіркін, Түрар Рыскүлов туған халкының камын алыстан 
терең ойлаган кандай көреген. Бүған біз де, біздеи кейінгі
үрпақтар да карыздар екенін үмытпайық.

Сол үшін срсссн еңбегін слсп, өзі тсмір жолды әкслгсн ІІІу 
вокзалына ссімін бсріп, тагы сол жсрдегі Түрар Рысқүловтың

127



ескерткішін орнынан алып, вокталдын алдына темір жолға 
каратып көшіруін сұранамын.

Екінші: Шу ауданыныңтүпкітарихын ЗОжылғажуыкзерттеп, 
мсн «Аша елі» (1994ж.) дегсн кітап жазған болатынмын. Бүгінде 
соны қайта толыктырып жазгандықтан баспадан жакында кайта 
жарық көрді. Сонда Шу ауданын (бүрынгы агы Аша болысын 
күрган) сондагы елді ұйымдастырып кұрган Секер батыр 
болатын. Бүл ерссен еңбегі «Ашаелі» кітаптатолықбаяндалады.

Сондықтан Толе би ауылынан бір кошеге Секер батыр есімін 
беруін;

Үшінші: Төле би ауылы тұрған жердің бұрынгы аты 
Қазыққаққан болатын. Сондыктан Төле биден «Қазыккаккан» 
деп бір кошеге ат беруін сүранамын.

Осы үш ұсынысымды жүзеге асыруды үйымдастыруыңызды 
сұранамын. Сонда бабалар рухы риза болар еді.

05.06.2012.
Шу ауданы әкімінің аппаратына

Коіиірм есі Ж иепбет  ауылы, Іідоп  кошесіу№ 7 үи
С. Мәдімэрулына

Сіздің, 2012 жылдың 5 шілдедегі хатыңызга орай, Қазақстан 
Рсспубликасы жске жэнс занды тұлгалардың өтініштсрін карау 
тәртібітураы Заңның7 бабыныңбтармагына сәйкестөмендегіше 
хабарлаймын:

Біріпші сауалыңызга: «Қазақстан Республикасының «Тарихи- 
мэдени мұра объектілерін қоргау жэне пайдалану туралы» 
Заңындағы 38-бапта тарихи мәдсни ссксрткіштсрінің орнын 
ауыстыруга жэне оларды өзгертуге тиым салынады» - делінген. 
Вокзалдың Шу атауы -  тарихи атау екендігіп ескергеніміз жөн. 
Ал, Түрар Рысқұловтың ескерткіші өз есімімен аталатын алаіща, 
эрі теміржолшылар саябагына баратын аллсяга орналасқан.

Екінші және үшінші сауалыңызга: Төлс би ауылының
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кошесіне Секер батыр есімін жоне Толе би ауылы орналасқан 
жердің тарихи аты «Қазыққакқан» атауын беру туралы 
отінішіңіз орынды. Бірак, Мсмлскст басшысының 2010 жылғы 
12 қарашадағы тапсырмасына сәйкес еліміздегі ономастикалық 
объектілерді атау мен кайта атау шараларына уакытша 
мораторий жариялангандығына жопе бұрын колдапыста болган 
«Мемлекеітік опомастикалык жұмыс гұжырымдамасыиын» 
күші жойылуына байланысты көшелерге атау беру мен кайта 
атау шаралары уакытша токтатылғандығына назарынызды 
аударамын.

Аудан окімдіғі модениег жоне
тілдерді дамыту белімінің бастығы М.Базарова

Міне, бүгін, демск 27.10.2014 жыл Төле би ауылына 
«Қазықкаккан» деп бір көшеғе ат беретінін хабарлаған Куаптай 
Байжолға рахметімді айтып, өлгеп окем тірілгендей куанып 
отырмын, окырманым. Алла касиетті жердің киесі қолдасын. 
Әмин.
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ескерткішін орнынан алып, вокчалдың алдына темір жолға 
каратып көшіруін сұранамын.

Екінші: ІІІу ауданыныңтүпкі тарихын 30 жылга жуыкзерттеп, 
мен «Аша елі» (1994ж.) дегсн кітап жазған болатынмын. Бүгінде 
соны қайта толыктырып жазгандықтан баспадан жакында кайта 
жарық көрді. Сонда Шу ауданын (бүрынгы агы Аша болысын 
күрган) сондагы елді ұйымдастырып қүрған Секер батыр 
болатын. Бүл ересен еңбегі «Аша елі» кітапта толық баяндалады.

Сондықтан Толе би ауылынан бір кошеге Секер батыр есімін 
беруін;

Үшінші: Төле би ауылы тұрған жердің бүрынгы аты 
Қазыққаққан болатын. Сондықтан Төле биден «Қазыққаққан» 
деп бір кошеге ат беруін сүранамын.

Осы үш ұсынысымды жүзеге асыруды үйымдастыруыңызды 
сүранамын. Сонда бабалар рухы риза болар еді.

05.06.2012.
ІІІу ауданм әкімінің аппаратына

Көіиірм есі Ж иепбет  ауылы, Іід эп  кошесіу№ 7 үй
С. М эдімэрүл ына

Сіздін, 2012 жылдың 5 шілдсдегі хатыңызга орай, Қазақстан 
Рсспубликасы жскс жәнс заңды тұлгалардың өтініштсрін карау 
тэртібі тураы Замның 7 бабының 6 тармагына сәйкес төмендегіше 
хабарлаймын:

Біріпші сауалыңызга: «Қазақстан Республикасының «Тарихи- 
модени мүра объектілерін қоргау жоне пайдалану туралы» 
Заңындағы 38-бапта тарпхи мәдсни ссксрткіштсрінің орнын 
ауыстыруга және оларды өзгертуге тиым салынады» - делінген. 
Вокзалдың Шу атауы -  тарихи атау екендігін ескергеніміз жөн. 
Ал, Түрар Рысқұловтын ескерткіші өз есімімен аталатын алаіща, 
орі теміржолшылар саябагына баратын аллеяга орналасқан.

Екінші және үшінші сауалыңызға: Төлс би ауылының
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кошесіие Секер батыр есімін жэне Толе би ауылы орналасқан 
жердін тарихи аты «Қазықкаккан» атауын беру туралы 
өтінішіңіз орынды. Бірақ, Мсмлекст басшысының 2010 жылғы 
12 карашадағы тапсырмасына сәйксс еліміздегі ономастикалык 
объектілерді атау мен қайта атау шараларына уакытша 
мораторий жарияланғандығына жэпе бұрын қолданыста болган 
«Мемлекеттік ономастикалық жұмыс тұжырымдамасынын» 
күші жойылуына байланысты көшелерге атау беру мен кайта 
атау шаралары уақытша токтатылғандығына назарыңызды 
аударамын.

Аудан экімдігі мэдеииет жэне
тілдерді дамыту бөлімінің бастығы М.Базарова

Мінс, бүгін, демск 27.10.2014 жыл Төле би ауылына 
«Қазыққақкан» деп бір көшеге ат беретініп хабарлаган Қуантай 
Байжолға рахметімді айтыи, өлгеп экем тірілгендей қуанып 
отырмын, окырманым. Алла қасиетті жсрдін киесі колдасын. 
Әмин.
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МҰҚА/1МАЙТЫН ҚАЛАМ ИЕСІ

Согыс басталардан бір жыл бүрын ягни, 1940 жылы коңыр 
күзлс ІПу ауданындагы Сталин атындагы ұжымшардың 
бөлімшесі саналатын Қорагаты ауылындагы Мәдмардың 
келіншегі үл тауын, ауыл-аймақ шагын отбасыныц алгашқы 
куанышын бірге тойлады.

Ата-ана тұцгыштарының есімін Сауытбек деп атаганды жон 
көрді. Онысы кедейден шыккан, суырын салма акын Сауытбекгі 
елге сыйлы, халыктың калаулы ұлы болсын дегені шыгар. Анасы 
жарыктык үлксннің алдын кесіп өтпсйтін, ибалы жан еді. Елдің 
ала жібін аттамай, колында болса барын агайынга боліп беретін 
жомарттыгы да бар болатын. Үйдіц берекесін кіргізіп, отбасын 
мейірім-шуаққа бөлей білген ол, Сауытбектен кейін төрт құрсак 
көтсріпті.

Колхоздыц кыруар, қат-кабат жұмысының бел ортасында 
жүрген Мэдмар үйге келгенде балаларыныц былдырлагаи тіліне 
кызыгып, оларды сөйлетуге қүмар болатын. «Балалы үй базар»- 
демекпй, балапандарының тэтті қылыгын көріп, іпаршаганын 
ұмытып та кетер еді.

Кешікпей дүниені дүр сілкінткен Үлы Отан согысы басталды. 
Колхоз жүмысы бұрынгыдан да қиындай түсті. Ер азаматтар 
майданга аттанып, ауылда қайрат көрсстср кажырлы жандар да аз 
қалды. Согыстың ауыр салмагын котерген эйелдер мен балалар 
ел іргесін ыдыратпай ецбек етіп, Отан үшін от кешкендердіц 
отын сөндірмеді эйтеуір.

Сауыгбек бес жасқа толғанда арка сүйер аскар тауы экесінен 
айрылды. Қаршадай кезінде жетім калып, қиындыққа кез келген 
жас бала, ауыр жұмыстыц қамытын мойнына ілген анасына 
көмсктссіп, срте сссйді. Анасымсн біргс жүмыс істсй жүріп, 
ауылдағы жеті жылдық мектепті 1956 жылы бітіріп шыгады. 
Ол кезде казіргідей жұмыс іздеп сабылмайсыц. Екі колга бір
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күрек озір тұратын кез. Сауытбек те анау-мынау демем. арба 
айдаушы болып жұмыска түрды. Арбакеш деген ол кезде анша- 
мүнша қызметіңмен бірдей. Ауыл арасында сыйлы, күрметі көп, 
алғысы да мол жұмыс. Сауытбек тапсырылган жүмыстарды 
мінсіз аткарып, ел көзіне түсе бастады. Колхозда малшы да 
жеткіліксіз еді. Тындырымды жігіттіц ецбеккорлыгып байқаған 
басшылар оган бір отар койды сепіп тапсырды. Сойтіп, 1959 
жылы ага шопан болып шыға келді Сауытбек. Мал басым аман 
сактап, сапалы өнім өндіргсн жас жігіттің кслешегін ойлаған 
колхоз баскармасы 1961 жылы аудандык комсомол комитетінің 
жолдамасын алып беріп, Жамбыл каласына (бүгінгі Тараз) 
окуга жіберді. Окуып бітіріп ауылга келген ол, аудап орталығы 
Новотройцк ауылындагы өнеркэсіп тауарлары дүкеніне сатушы 
болды. Елге кызмет көрсетудің жауапкершілігін түсіне білген 
ол, халыктың сүранысын аякасты стпей, барынша кажстті 
тауарлармен камтамасыз ете білді. Кейін Коммуннзм кецшарына 
барып, сондагы азық-түлік дүкенін кабылдан алады. 15 жылдай 
саудасаласындаабыройлы қызметаткарганСауытбектіцхалыққа 
мінсіз қызметі ескерусіз калған жоқ. Ол облыстык, аудандык 
түтынушылар одағының бірнсшс рст мактау грамоталарын 
алып, талай рет заттай сыйлықтарга пе болды.

Бір жылдары орманшы да болган, коршаган орта мен жан- 
жапуарлар әлеміп сұганақ колдардап коргап, табигаттыц сүлу 
көрінісіне тамсанган сэпері де элі есінде.

Кезінде қолдың кыскалыгынан білімге сусап оскен Сауытбек 
күм арасында ашылған малшылар штабындағы «Қызыл отауға» 
басшылык жасап, мүндағы әдеби кітаптардан бас алмай окыды. 
Қазактыңтарлан жазушыларыныц шығармалары бойында бүғып 
жатқан таланггыц көзін ашқандай болады. Енді оны өзі туып - 
оскеп өцірдің гарихы озімен күндеараласып жүрген адамдардыц 
тыныс-тірлігі толғандыра бастайды. Қолы қалт еткенде, солар 
туралы мақала, очерк естсліктер жазады. Жазгандары жсрдс 
қалмай, мерзімдік басылымдарга үнсмі жарияланып түрады.
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Сауытбек жазған өзекті мақалалар еліміздің бас басылымы 
«Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазакстан»), 
облыстық «Еңбск туы» («Ақ жол»), ауданлық «Кировшы» («ІІІу 
өнірі») газеттерінде үзбей жарияланып, ел тілегі он шешіліп 
жатты.

Кейін зейнетке шыққан сон, қаламының желі бар Сауытбек 
шыгармашылыққа бірыңғай бет бұрып, жазу үстеліне нықтап 
отырды. 1983 жылы алғашқы жинағы «Жыр бесік» жарық 
көргсннен ксйін, «Аша слі», «Түсімдегі жолбарыс», «Көл 
қүдық» «Болашаққа хат», «Менін қарапайым өмірім» атты жеке 
кігаптары түрлі баспалардан басылып шықты.

Тірлігін ел бірліғімен біте қайнатқан жазушы бүгін де 74-те. 
Әлі тың. Жазгандарын саралап, жазарларын жобалап жатқан 
жайы бар. Қаламы мүқалмаган қаламгерден оқырмандарының 
күтері көп элі.

Т.Молдақұлов.
(«Ш у оңірі» газет і, №90, 25 қазан 2014 ж ы л.)
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ЕЛ РИЗА

Аша елін 30 жылға жуық зерттеп, кітап жазганым окырман 
кауымға бслгілі. Ұзақ жылғы зсрттсудің нәтижесінде көз 
жеткізгенім Өулие ата уәзі: «Аша елінің бір болысы ел болуға 
халқынын саны аздык егеді»-деп, баска болыска бағынышты 
етіп қойған. Сонда халықты қоқандыктардын қыспагынан алып 
шыккан Секер батыр ояздың қарсылығына көнбей, «Аша» 
болысын күруға көп еңбск стсді. Ал бүгінгі Төле би ауылы 
«Новотроицк» селосы болып аталса, алғашқы атауы «Қазык 
каккап» екеніи көиекөз кариялардан білдім. Бүгіиде елді 
мекеидердің бүрьшғы тарихи агаулары қайтарылып жатыр емес 
пе? Осыган орай, бүрынгы «Новотроицк» селосы Толе би ауылы 
аталды, енді осы ауылдың бір көшесі Секср батыр есімімен 
аталса, ел корғаган батырдың әруағы риза болар еді.

Жақында осы сауалымыздың жауабын алғандай болдық. 
Төле би ауылындағы бір көшеге оиың байырғы агы берілді. 
Мүиы аудаи экімдігі мэдеииет жэне тілдерді дамыту бөлімінің 
бас маманы, аудандық ономастикалық комиссияның торагасы 
Қуантай Байжол хабарлады. Азаматтың ісі алға басып, Алланың 
нұры жаусын!

(«Ш у оңірі» газет і, № 101 6 ж елт оқ сан  2014 ж ы л).
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* * *
Жаксы атақ-данк күтпеймін тірімде. Тск өлген соң болашақта 

іс-арекетімді таразылауы мүмкін.

* * *
Серттен тайған адам өзіне қастандықжасайды: Алла тағалага 

берген сертінен қайтпаган адамға онын рақымы түседі. - деітгі 
Бабыр.

* * *
Нс айтсаң да әуслі ойлап айт, айтып алып оны ойласаң - опық 

жейсің.

* * *
Күдіктенгеніңе күдігіңді сездірмей байқап жүрсеңдс ертеме, 

кеш пе ақиқатқа көзіц жетеді.

* * *

Біреулердін сөзіп тыддаса, елдіц борі ақымақ. Мыпа сөзіне 
қараганда олар емес, шын монінде озі ақымак екенін қалай ол 
өзін сезінбсйді. Ә.Ш. сондай адам.

* * *
Ойлы адам ойсыздың қасында отырса - өзін жалгыз ссзінеді.

* * *
Ксйбірсулер байыган сайын, нс лауазымы жогарылаған сайын 

төңірегінетәкаппарлаиып шыға келеді. «Үлық болсан кішік бол» 
дегенді де ескермейді.

* * *
Акылды ойел багына кездескен ерінің артық-кеміне мақұл. 

Түсініксіз әйел келіскені мсн ксрі кстісіп, жалғыз басты болып 
үйіпде отыр.
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* * *
Сөз бсн іс тсң келмсйді? Егер басынан тсн кслген болса, бұл 

дүнис басқаша болган болар сді-ау.

* * *

Әркім табигат көріиісінен үйренсе соныц өзі сабақ.

* * *

Күндслікті тұтынатын заттан баска дүниенің бәрі адамга 
артык. Себебі, ол саган қызмет істемейді. Сен оган қызмет 
істейсіи.

* * *

Біргс туған агайыннан бастап оныншы буынга дсйін тарайтын. 
1-бірге туган, 2-11емсрс, 3-шөбсрс, 4-шөпшек, 5-немснс, 
6-туажат, 7-жүрежат, 8-агайын, 9-аталас, 10-рулас.

* * *

Өмірадамгабір-акрет берілетініноны босқаоткізіпжүргендер 
аса ссзінбейді.

* * *

Адам баласы өмірді жаца таныган жігіт, қыз күнінен бастан 
үш нәрсеге гашык болуы шарт:

1 -  Жігіт пен қыз гашықтығы
2 -  Туған слінс деген гашықтыгы
3 -  Отанына дегсн ғашықтыгы.
Міне, осы үшеуін менгергенде гана бүл өмірге оны толык 

гашық деуге болады. Егер осы үшеуініц біріне қабілетсіз болса, 
онда ол бүл омірге оргақтаса алмайтын толық гашык болмаганы.
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* * *

Мен өзімді кейде бір түеінбеймін,
Адасып, басқа планстадан келгсндеймін.
Ойым мен тілімді билей алмай,
Әлін білмес электе жүргендеймін.
Мэңгілік мына адамга тұрақ іздеп,
Жайлы жатуын ол жаісгы жүрмін коздеп,
Қүран сөзі кұптарлык сана берді,
Қазақтын жсрлеу салтын сұрадым кеп.

* * *

Құры жалган лайықсыз ісіне макташандар -  кейіп датталады. 
Шын багасын алмай датталган -  Мұқагали кұсап мақталады.

* * *

Әкімдер қарапайым жүрттан аз істеп, жалақыны көп алады. 
Пэре, ұрлык, елді, жерді тонағанмен осының бәрі оған аз 

болады.

*  *  *

Жаксы адам' бірсугс бсргсн колкайыры мен жасаган 
жақсылығын айтпақтүгіл, ойына да алмайды.

* * *
Нагыз адамды зұлым каралайды,
Актап алып келешек саралайды.
Кісілігін танытып, атын сомдап,
Мэңгілікке лайык багалайды.

*  *  *  ч

Шыгармаларын оқыган сайын Мұкағали Макатаев пен 
Қарауылбск Қазиевтың мінсздсс екснін ссзінсмін.

Мүқагали мен Қарауылбек нағыз суреткер. Қатты сөзге
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бармайды. Тек жаны жайсаң адам мен табиғатты коркем тілмен 
мөлдір, тұнық жеткізеді.

* * *

Қаскыр тартса бірін сиырлар өкіреді,
Өлгенін гұр депдей, мүйіздеп көтереді.
Ал кейбіреулер олгенін ерен кылмай,
Мал құрлы да болмағанын көз көреді.

* * *

Ерінбей енбек етіп, көз майын тауысканын,
Істелген іс ізін танытып, корсегеді болашагын.
Артық-кемін кейінгі ұрпак айта жүрер,
«Болашаққа хат» шығармадан оқығанын.

Жазған иесіне шешімді баға берер,
Сарапқа сап, ой түйіп, мініне кінэ гағар.
Өткен дэуір агымын ашык айтқан,
Жеріне сену-сенбеу дау да шығар.

* * *

Еркекқұмар, бірак бала тугысы келмейтін әйелді куса да 
кұмалақ түсией, өмірі жаралы өтеді.

* * *

Көлкұдық қырық жыл тұрған мекенім,
Қасистіңді дарыттың бак қыдыр скснін 
Балаларыма өзіңді мәңгі мұра гып 
Аманаттадым
Енді мен де өмірден өтермін.
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* * *

Еңбек пен білімді іскерлік қана сомдайды,
Рстін таппаған кай іс болсын оңбайды.
Ақылды, дана, білікті бол мейлің,
Өнер иесін де іскерлік борін шьпщайды.

* * *

Маған қымбат бәрінен оқулыктар 
Білмсстігім бас иіп, акылым кол қусырар.
Сол үиіін кітаптарды көріме ала кстсем,
«Сұмдык-ай!» - деп тірілер кінэ тагар.

* * *

Ей, адамдар, коңілді бол туған күнге,
Онсыз аттап келмсйсің бұл өміргс.
Жарык сәуле сыйлаған аналарды 
Сыйлап өткін
Тіршілікгін тірегі ана емес пе?

* * *

Тікұшақ пен ксмедс жолаушыны аман қыл,
Тудырады күдікті адамзатка о да бір.
Сәт сапарды Алладан жүргіншіге тілейік,
Жазымыпан жалгаішыц жарылқаушым, сақтай гөр.

* * *
«Тәкапарлық- өзін өзгсден артықсанаганды корсстстін ұғым. 

Бүл жалганда адам жаксы ма, жаман ба, өз болмысының артық- 
кем пгілігін өзі көреді. Сол үшін өмірдегі адамдар бір-бірімен 
тец кұкылы. Демек. тэкапарлық топайыкгын белгісі. Нагыз 
жаман адам тәкаппардын дәл озі.
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* * *
Қаталдың жалпы көпті тәртіпке салады.
ТыныштықОтан байлыгын молайтады.

* * *

Қызғаншақтық та бекер тумайды. Сепімсіз іс-эрекет сезік 
тудырған соң туады.

* * *

Ұлы Занға бас имеушілік, әуелі үлкенді-кішілі лауазымдылар 
мен байлар болса, гүсінгісі келмейтіндер мен түсіпбейтіидер 
зацға кайшы орекетке барады. Түсіпбейтіндерге лаж жок. Ал 
басқасын кешіруге болмайды. Қазіргі кылмыстын ең ірісін жасап 
жүргендер - ірі лауазым иелері мен байлар. Мұның кылмыстык 
жазасынан қүтылып кстіп жүргендср ле солар.

* * *

Қазір ең ауыр майдап - ішімдік пе деймін. Өйткепі үйінде 
ішуге тамагы жоқтын кейбіреуі аракка каражат табады да, 
нанга - жоқ. Үлесінс алған жерін өңдеуге уакыты жоқ та, көше 
ксзіп, арак ішугс уакыты бар. Мінс, бүлан басқа да нсшс түрлі 
соракылықтарды арақ істеуде.

Ңс * *

Адамда бір-бірін қүрметтеу жетіспейді. Бейтанысты 
айтпаганда, таныстар түгіл, ксйбір отбасы мүшелерінің бір- 
біріне дсген қүрмсті жоқ болып шығады. Әке-шсшссін сыйлау 
баласына міндет болса, оны да орындамайтындар өмірде бар.

Біз кашан бір-бірімізді күрмеггеуді үйренер екенбіз?

* * *

Саналы жан кездейсок бір үятка калса оның өзі бір жасын 
кемітіп, ел-жүртқа қарай алмай, сырг айналып жүреді. Ал уятты
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сезбейтіндерге борібір. ол тагы ұятты істерін қайталай береді. 
«Ер - бір оледі, ез -  күнде оледі» деген осы.

* * *

Өмірдегі ескірмейтін такырып махаббат туралы жазылғандар 
шығар. Бұғаи дэлел Кыз Жібек пен Төлеген, Козы Көрпеш-Баян 
сүлуды ғана алайық. Бүл мөлдір махаббат, сүйіспеншіліктің 
болған оқиғаның уағындағымен бізге дейінгі болған қоғам, хан, 
патша. үлы қолбасшы, би, батыр. тағы тағылармсн өмір тіршілігі 
бэрі өзгсріп отырган. Бұған коса мейірім мен жауыздық, қуаныш 
пен кайғы,теңдік пен тецсіздік, шын мен өтірік, жеңу мен жеңілу, 
үміг пеіі өкііііш, күлу меи жылау, жақсылық пен жамандық 
сияқты толып жаткан омір кұбылыстары осы екі махаббат 
такырыбына ілесе алмай жолда қалып, не тарихта жоқ, із-түзсіз 
жым-жырт болғаны көп.

Ал мына екі махаббат хикаясы бізге кеше ғана болған жаңа 
туынды сиякты естілуде. Бізден кейінгіге де солай бола бермек.

Адам жанын сүйіспеншілікпен жаулап алатып мөлдір 
махаббат кейіпкері үмытылмайтын шетсіз, шексіз, өміршең, 
мэңгі сскірмейтін тақырып смес пс дсп ойлаймын.

* * *

Бүл өмір өзі бір қызық. Өтірік айтпайтын, ұрлык пе баскаға 
қиянат жасамайтып қоғам, не басқаныц мүлкін көзіиің 
қарашығыыдай сактайтын, тура жүріп, таза істейтін, еңбекшіл, 
турашыл, өзінің бар-жоғына риза, коғам мен адамдарға 
пайдасынан басқа зияны жоқ, адал адам да ел-жүртына 
жақпайтынын көзім көрді. Ол менің кұдайы көршім еді. Оның 
жақгіайтыпы, басқаиың жолсыз ісіпе жол бермегеидігі ғана. Бүл 
Иманалы Шуаков деген еді.

Ой, сүмдық-ай, оте адал адамға да осындай қараулық болады 
скен.

140



* * *
Адамның әрбір өткен күні өзінің келер күніне сабақ. Өткен 

күннің қуаныіи-кайғысы, жсңіп-жеңілуі, істерінің түзу-қисығы, 
күліп-жылауы, сәтті-сәтсізі, жаман-жақсысы, міне, тагы осы 
сияқтыларды ой елегінен өткізіп жіберген, кемшілігіне өкініп, 
жаңылысқандарын қайталамай, түзелуге ниет кылса осының 
борі келер күнге сабақ.

Осыны біз ойламаймыз-ау?

* * *

Кейде танитын адамып біреу өзі білетін жаман қылыктарып 
үдетіп, біреуге жамандайды. Тыцдаушысыпа бүл өзі білмейтіп 
тосын болса да жамандаған созінің шын-отірігін акиқаттамай, о 
да косыла кететініне таңғаласың.

Мактағанда да дәл осылай.

* * *

Салдарлы, парасатты, сұмдык көптід тамаша кариясы еді. 
Қазаны оттан түспейтін, дастарханы жиылмайтын, күнде үйінен 
конак үзілмейтін, кеңпейіл отбасы болатын. Кобінссс жоқ- 
жұкана, ксмтар, мүгслск, нашарларға жаны ашитын. Соларды 
сөз қылғанда көзі жасаурагі, тілі күрмеліи, жасып қалатын. Ол 
кез менін жас кезім, «Мына шалдын айдаладагы біреулерді 
ойлап жылаганы несі?» - деп ішімнен ойлайтынмын. Сойтсем, 
менде де сс жоқ кезім екен. Соның екеуін ғанатілге тиек етейін.

* * *

Адам сезім-ойының жетілуі өзіме карап, жасы ұлғайган сайын 
дамиберемедесем,Шокан,Сұлтанмахмұт, Мұқагали,Лермоптов 
сиякты толып жатқан жалынды жастардың терең ойлы еңбегіне 
тәнті боласың. Шіркін, адамның ссзім-ойы жасында жетілгенге 
нс жстсін. Талантын дөп басып, ұстап қалатын кезең гой. 
Жасамал болгандыгы ой-талгамдар өмір көргеннен туындаса.
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кұры шатпағың да, ұмытыи қалт жібергенің де аз емес сиякты. 
Мсндс осылардың салкыны бар. Мсн сгдс тарткан сайын нсшс 
түрлі сезім-ойға бара беретін болдым. Бұл менің күнделігімде, 
баска жазбаларымда да сыр береді. Солардың оркайсысы кай 
жанр екенін калам тарткан мен, сыншылармсн коса оқырман 
кауымнан кешірім сүрай отырып, бағасын күтемін.

* * *
Бүрын менітанымайтын скі адам өздері іздсп тапты. Біріншісі: 

сыншы Сагат Әшімбаев маркұм.
- Сіздің қарапайым жүрісіңізді сыртыңыздан коріп, ұнатып, 

танысқым кслді, - деп кетіп бара жатқан мені артымнан қуа келіп 
тоқтатып, танысқан соң, үйіне қонақка шақырды.

Екіншісі: жазушы Әбіқұл Ибрагимов.
- ІІІала сауат болсаң, әрі айдаладағы құм ішіндс тұрып-ак 

жазғандарың үшін сеиі ұнатамын, - ден «Көлкұдыққа» мені 
іздеп келіп, тапты.

* * *
Менің болмысымды танып, бағалаган екеуіне де өтелмес 

борыштар болсам, эрі мсні танытқан керсметкс ризамын.

* * *
✓

Бүгін кешкі көгілдір экрандағы «Күлтөбе» багдарламасында 
«Қазақтың жауы - сыргган», деді біреу. Оган «Қазақтын жауы
- іштен, Қаныш пен Мұхтарға күн корсетпеген» деген қарсы дау 
айтылды. Отырғандар екі жарыла төрт тагандаған катты пікір- 
таласқа ұласты.

Екеуінікі де орынды: қазақтың жауы іште де, сыртта да бар.

* * *
Қасым Қайсеновтыңжазғанында бар«СәттіЛік-батыр анадан 

-т у а  батыр болады. Анадан туа батыр Бауыржан мсн Махамбет»
- дегіті деген де сөз бар.
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* * *
Бұл да өтс дәл айтылған пікір. Анадан туа батыр -  Бауыржан 

мсн Махамбст дсгсн тура сөзге риза болдым.

* * *

Бұрынгылардын басы қосыла калса тэлім-тәрбие беретін 
ұлагатты эңгіме айтысып, бір жасап қалдық деуші еді. 
Қазіргілсрдін басы қосылса, тек арақ ішугс көшетіні қалай 
болды екен? Ой, сұмдық-ай!..

* * *

Өмірде жаксы адамдар кеп. Бірақ сонын көбі қарапайым 
халықтан. Жогары, байлыкты меңгерген, соз бен істің козін 
табатын, сөзі жогары-теменге етімді осындай қабілсттерді 
бойына сіңіргсн шыншыл, әділ топтан жақсы адамдар сирек. 
Егер осы топтан халық қамын ортак ойлайтын жаксы адам көп 
шыққан болса, жер үсті баскаша болар еді.

* * *

Қарны тоқтықтан пейілі тоқтык озык.

* * *

Нагыз даиышпандар ой ұлылыгын меңгергендер гой, шіркін.

* * *

Қытайлар адамды үш топқа бөлсді сксн. Біріншісі, алдын-ала 
іс шешетін адам. Ол -  адам. Екіншісі, соңынан ойлап, соңынан 
іс шешетііщер, олар -  құлдар. үшіншісі, ешпэрсе ойламайтым, 
ешнэрсе шешиейтіидер, бұлар -  хайуаидар.

* * *

Мсн 37 жасқа кслгеншс скінші мсн үшінші топқа жатып, қүл 
мен хайуан болып келгенімді мойындаймыи.
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* * *
Меніи қарапайы.м омірімде болар-болмас із калдыруымда 

тэнірдің бір қасисті бар-ау, деймін. Әйтпссе «мсн кіммін?».

* * *

Өзін-өзі іштей бақылап-сынап отырмаған ада.м айдалаға 
лагып, адасканмеп бірдей.

* * *

Омірін-ұсак нәрссмен өткізетіндер бар. Мен отыз жеті жасқа 
дейін ұсақ болдым ба деп ойлаймын.

Бұдап кейінгі тірлігім де мэз емес, көцілім толмайды.

* * *

Қазір біз көсемсіп, көп сөйлсп, көп жазатын болдык. Бірак 
соны өз бойымызга сіңіруіміз тым аз.

* * *

Жер бетіпдегі адамның сөзі мен ісі тең келігі, эр адам өз 
кінәсін мойындап, соны түзетуге тырысса, бұл өмірде адамдар 
арасы мөлдір болар еді-ау. Оған біз керсіншсміз.

* * *

Әйелі жок үйде төрт қыбыласы каншама тең болса да берекесі 
болмайды.

* * *

«Аталы сөзді» - ессіз, не есерсок тындамайды.

* * *

Әрбір істің басталуы қандай болса, аяқталуы да сондай 
болады.

144



* * *
Алысты козбен емес оймен болжайды.

* * *

Әр нәрсенің өлшемі бар. Сол сиякты әрбір адам өз шамасына 
карай болуға тиісті. Сопы сезіпбей, аргык сөйлейгін, күшіпен 
артық іс істейтін, озіне лайықсыз киім киегін, демек, оз 
болмысынан артык жүретін адамдар да аз емес. Сонда оз 
қабілетіне сай болғанға нс жетсін.

* * *

Басқа адам бойындагы касиепі де согаи сай көрегеи адам 
таниды.

* * *

Отксн уакыттың кейбір өкілі бүгінгі күнге ілссіп келе 
жаткандары бар. Олар Абылай хан, Төле би, Шапырашты 
Наурызбай багыр, Бұкар жырау, Жиренше шешен, Байзак датқа, 
тағы тагылар.

Ал карапайым халыктың игі істерінін жемісі келешекке
ілесіп отырады да өздерінің аты аталмайды. Мәселсн, ата
конысымыздың тұтастығы солардың аркасы.

* * *

Жас кезінде «сондай болсам» деп кэрілікті сағынады. Корі 
болғап соң баягы ойына түсіи, жас кезіп аңсайды. Демек, өмір 
күбылысының ексуі де лүрыс, скеуі де орынды-ақ.

* * *

Сұңғыла дарын, өте білікті білім, ой ұлылығы осы үшеуі бір 
адам бойынан табылса, ол дананың данасы. Сол Карл Маркс пе 
деп ойлаймын.
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* * *
Өмірде небір ақылды адамдар көп. Оған жол бермейтін, 

кедергі келтіріп, тосқауыл коятындар да көп. Бұган тапл сол 
акылын тек өт кара басына пайдаланатындарды косыныз. С'онда 
акылдылардын өзге жұргка түк те катысы жоқ болып шыға 
келеді.

* * *

Өмір коріністерін айыра алмайтын адам да болады. Оны 
калай толық адам деуге аузың барады-э!

* * *

Ақпараткұралдарындасынаудан горі мақтау жиі. Соган лайык 
болсак, біз рухани әдет-ғұрып, салт-дәстүріміз, тіл-дініміз неге 
кейіндеп барады.

* * *

Қогам мен ел қамын жейтін халықтың шын өкілі болып 
жүргендерден косақ арасында жүргендер көп.

* * *
Сұдгыла білімін көптіц игілігіне жаратса - шам-шырақ. Тек 

өз жеке басына жаратса - арамдық. Одан есігіңде жүрген кұлың 
артык.

* * *

Әйелдің коркемдігінің маңызы - естілігінде. Бергі сұлулыгын 
да арттыратын сол естілік. Егер қанша сұлу, көркем болса да, 
ессіз болса, ол ұскынсыз солғын көрінеді.

* * *

Қызі а жігіт таласы ашық сезіліп гұрады. Ал кыздың жігітке 
таласы одан да күшті. Бірақ қыз жолы жіңішке, оған жол жок 
болгандыктан кұпиясын сездірмеуге бейім.
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Әр адам оз алдына бір-бір соны тобе. Сонылығы сол миллиард 
адам бір-бірінс турі, журіс-тұрысы, сөзі, іс-орсксті, кабілсті, 
тіпті барлық адамга тэн жаратылысы бойынша ұқсамайды.

* *

Қазір ойласам, мен бұрып мағынасыз (оз жақыным болган 
соң солай айтам) каталдыққа берілген екем. Әсіресе бала күнгі 
басыма түскен ауыр кезеңде коргсн қорлыгын ойыма мықтап 
сақталыпты. Мұны менен баска адам баласы көрмсуін өмірден 
тілеп келем.

* * *

Малыи ұрлатқан біреу жоғын іздеп, бір ауыл тұсынан өтін 
бара жатса, әйелдің әндеткен дауысын түзге отырып айтқанын 
сстиді. «Бұл әнді тегін айтпаған шығар» дсгсн күдікпсн сол 
ауылды араласа, жогын табады. Тсгін кслген олжага масайраған 
әйел көңілін осылайша көтерген екен.

* * *

Қазақтың ата-конысы, жерін, жер байлыгын, ел байлыгын 
қазақ емсстср ис болганы көбейді. Осының ақырынан қорқам. 
Өйткені Мүпның бэрі бөтеидер меншігі болып калуы хак.
Болашақта бүлік осыдап шыгып қалмаса екен.

* * *

«Жан құштарлыгы достықты туғызады, ой құштарлыгы 
сыйластықты тугызады, тән құштарлығы сезімді тугызады. Тек 
осы үшеуі тоғысса гана махаббат оты түтанады»-бүл конс үнді 
жырынан. Осылай косылган Зэбирама кауіп-катер төніп тұр. 
Опың орііыиа құрбаидыққа меи кетсем екеи дегеи ой мазалайды.

* * *

Өмірдс ұзақ омір жасаған да, қысқа ғұмыр ксшетін дс 
тағдырдың жазуы. Енді ұзақ өмір сүргсннің кейбіреуі із-

* * *
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түзсіз кететін болса, енді бірінің ізі болашаққа сайрап жатады. 
Мұндайды мәцгі тірі деуге болады.

* * *

Қазір парламентте отырғандар отаншыл, халықшыл болып 
көрінеді. Вірак көбі одан ада. Әрқайсысының түпкі ойы өзінің 
жеке басының мақсатында.

* * *

Соғыстың ақ-қарасы екі жағынан да жайсыз бейбіт халық 
үшін. пйткені басқыншы да, қорганушы да адам кырушы.

* * *

Үяггы жерінеи баска, денесі түгел ашық сахнага шыгып, 
тайрандагі өнер көрсетіп жүрген қыз-келіншектен капдай 
қайран күтуге болады? Керсінше. кейбір корермендер әлгілерге 
дәл қарауға именшектеп, жүзін төмен салатынын кайтесін. Ой 
сүмдық-ай, бұган бір тоскауыл болар ма екен деген ой мазалайды.

* * *

Коңіл бір секем алса, одан арылу қиын,
Ұзақ уақыт оны ұмыта алмайды миың.

* * *

«Есепті дос - ажырамас» дегеп мақал тура айтылган. Шынында 
«есепті дос» сыйластыгын тұрақты сактайды.

* * *

Біз кейде бүгіннің жетістігі мен кемшілігін кешегімен 
салыстырамыз. Ғасырдан гасыр, жылдан жыл, күннен күн озып.
адам санасы да соган ілссіп қалыптасып отыратынын ксйдс 
ескермейтін кезіміз де бар.
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* * *
Нельсон сүйген жары Гамильтонга: «Мен сені сөзбен тұрмак, 

оймсн ле өкпелете алмаймын» - депті. Мен керісінше екенімді 
мойындаймын.

* * *

Вұрын шалдар бір-бірімен кездескенде жасын сұрасып, 
«жетпістемін», «сексендемін» дегенге «Жетпіс кандай екен? 
Сексеи кандай екеи?» деп қалжындасатын, сол жетпіске 
жакындап тұрмыз.

* * *
Білімсіз болса да ецбектенсе, талапты талаіптан нотиже 

шығады.

* * *

Талантгы ұштайтып, дамытатын-енбек. Қапшама талантты 
болса да, еңбек етпесе одан түк те шыкпайды.

* * *
«Жас Ллаш» газеті 5 соуір 2007 жыл. Қасым Амаижол 

«Шыңнын жүзінде» бағдарлама сұхбатында «шындык айтылған 
жоқ» деді. Ол рас, ешкім шындық ақикатты дэл айтушылар 
сирек.

* * *
Әрбір адамда дос пен кас қатар жүреді.
Шын дос достыгын сактаса, өтірік дос бұзып, кисык жолға 

бағыттайды.
Қас қолынан келсе, қастықтың барлық түріне баруы 

мүмкін. Оның бір жаксы жері кемістігіңді бетіңе айтып, содан 
сақтандырып, түзейді.

* * *

Қазіргі үлкен билік өтірік мақтаган, бағынышты кұлдардың
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ортасында камалып тұрғанын сезінбейді. Әрине, мақтайтын 
гұсы болса да, тым шектен тыс екенін ойына да алмайды.

Бұрынғы мақтағанда - Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, 
Брежнев сияқты болмас па екем деп акырын ойлайтынына 
таңғаласың.

*  *  *

Өміргс женіл қараганыма өзімс өзгелер шын бағасын беріп, 
окінгендер болды. Олар Сағат Әшімбаев, Әбіқұл Ибрагимов, 
Молдахмет Қаиазов, тағы баскалар.

«Ен болмаса жетінші сыныпты өз дәрежесінде тауыспасаң да, 
бұрын жазған болсаңбелгілі жазушы болар едің. Нағыз шабытты 
кезеңінді откізіп алгансың, онда да жаза бер», деді.

М олдақмет Қ аи азов

*  *  *

Бұрын казак қағаз ақшаны-ақша„ күміс теңгені - теңге деуші 
еді. Бүгін қағаз ақшаны да теңге, күміс теңгені де геңге дейтін 
болдык. Олай атауымызтиістітіл мамандарыныңшатастыруынан 
ба, әйтеуір тілімізді шұбарландырып бара жатырмыз.

* * *

Ойдан бұрын сезім туғанмен сезімді дамытып орнықтыратын
о й .

* * *

Күн де, ай да, жыл да біркелкі отіп жатқандай болып 
көрінгенмен, тіршілік псн адам санасынын ілгерілсуі болады.

* * *

Өмірдегі нешетүрлі ісұбылыстар сезім мен галапқа ой 
туғызган соң, талаптқа жол ашылуы мүмкін. Сопда таланггы 
дамытқан адам, еңбекпен коса, эуелі озіне айнымас мақсат қоюы 
керек.
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* * *
Соз қасиеті соныц орнын тауып сойлеуде. Асыл, көркем 

сөздің өзі рстін таппаса, қиюы қашып тұрады.

* * *

Дарияиын ар жағыида біреу итке іліиіп калады. Бергі жақтан 
біреу соны коріп, «Мепі корсе ұялыгі қалар» деп бұғынып 
отырады. Әлгі, иттен босана алмай коп әуреленеді. Содан соң 
бсргі жақтагы жаны ашып, орнынан түрсгеліп:

- Ей, азамат, иттің мойнынан қыс, мойнынан қыс, содан соң 
жібереді, - деп дауыстайды.

Оның айткапын істеп, итгеп босанган азамата та:
- Ей, азамат, сен де осыны коргеп азамат екенсің, рахмет, - 

депті. Мұның рас-отірігін бір Алла білер. Мұны бұрын да 
жазғанмын. Қайталап айтудың рсті келіп тұр.

* * *

Ал енді болгап окигага келсек. Бір аудапның сауда жүйесі 
бастыгының басыиан да осындай окига өткен корінеді. Оның 
атын атап, түрін түстемей-ақ қояйын.

Сол бастык түскі үзілістс өз кеңсссінің ссігін ішінен кілттсп 
алып, хатшы кызбен байланыс жасагі жатқанда ілініп калады. 
Екеуі бір-бірінен босана алмай, коп оурелепеді. Лож жок, содан 
соң екеуі кұшактасқан бойда аудандық дорігер жолдасына кұпия 
телефон согып, хабарлайды. Одан соң дорігер жедел жордем 
көрссту көлігімсн ксліп, сксуін олген адам құсатып, носілксгс 
салып, үстіне жабылғы жауып, сездірмсй әкстіп ауруханада укол 
салып, бір-бірінен босатады.

* * *

Өмірде кұмарлыкгың неше түрі бар екен. Соның ішінде тон 
құмарлыктан асқан кұмарлык жок.
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* * *
Халықтан асқан ақылды, халыктан аскан кешірімді, халықтан 

асқан мейірімді, халықтан асқан күш жоқ. Халықгы қанап 
отырып жамандаған оңбайды. Саудуа жұмысында жүргенде 
халыкты жамандаған сатушыларды көрдім. Солардың тоз-тозы 
шығып, оңғаны жоқ. Бул «Халық жазылмаған тарих» атты 
шығармамда ептеп сезіледі.

* * *

Мен кейде ойлаймын, сумдық керемет, есті туғаи дарынды, 
данышпан философтар ашкан тың жаңалықтар болмаса, 
көпшілігі өмір болмысын қайталаумен жүр-ау деймін. Өйткені 
өмір көреміз, естиміз, кітаптан окимыз, үйренеміз, міне осы 
сияқтылардан сезімділердін ой түюлері қайталау емес пе екен?

**  *
Тірісінде жақсы нс жаман деген атаққа сенім жоқ. Шын атак 

өлгеннен кейін.

* * *
«Нағыз көркем эдебиетке үн қоскан» деп кейбір жазушыны 

жер-көкке сыйғызбай асыра мақтап жататындар бар. Соның 
шығармасын зейін койып, арғы жағының ішкі сырына үңіліп 
оқысан,окырманынтүсініксізсезімгебағалағандайойда қаласын. 
Ен болмаса өтірігініц өзіп орнымен жазсашы, шіркіндер.

* **

Қандай екені ар жағынап көрінін тұрса да, соны жаксыға 
боямалап айтатындар өмірдс аз смес-ау. Тура сөйлегенгс не 
жетсін.

* * *

Адам болмысы әуелі сөз, қабілет, еңбек осы үшеуінен 
куралады.
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Соз: соз-ойдың коріпісі. Сол арқылы төңірегімен қатынас 
жасап. эркім өз ойының барысын омір бойы орындайды.

Қабілст: әуелі дснсаулық, күш-куат, сөз, акыл, сс, сана-ссзім, 
дарындылықтың нсше түрі, алған білім, іскерлік- міне осылар 
қабілетті толықтырады.

Еңбек: сөз бен қабілеттер істіц көзін гауып, әркім о.мірін 
сактауга ецбек етеді. Демек, омірдің иегізгі тұраі ы еңбек.

* * *

Қатар-қатар көрші отырған малшы қауымыныц бір еркекшора 
бойжете бастаған қызы киіз үйде ертенгі төсек орнын төрдегі 
қагтаулы түрған жүк үстіне жиып жатады. Сол сәіте күнде 
қалжындасып жүрген бір қылжақ - бала киіз үйдіц есігінен 
сездірмей кіріп, босағага отыра калады. Оыы байқамаған қыз 
тсріс караган бойы бүктслгсн көрпені жүк үстінс асылып койып 
жатып артынан жел шығып кеткенінс:

- Ой, тоқшылық-ай, - дейді. Екінші мәрге шыққанда жел 
шыққанына:

- Ой, коп нан-ай! - дейді де төсек орнын жиып болып, есік 
жаққа беттсгенде, баланы көріп, қалып сасқанынан:

- Қашан келгенсің? - дейді.
- Жаңағы «тоқшылықта» келгенмін, - депті бала.

* * *

Бұрын эр елдің акылды кариялары ел ішінде болып жатқап 
жақсы-жаман оқиғаларға баға беріп, артық-кеміне ақыл-кеңесін 
айтып отыратын. Қазір мұндайлардың жоқтың қасы сксні бслгілі. 
Бәрі өзі білсрман.

Аласапыран қиын жылдыц ашаршылықнәбет кезінде беталды 
қацгырын жүрген Құрман дегенмен Көккөз есімді келіншек ниет 
қосып, отау кұрады. Біз сол эйелді «Коккоз аиа» дейтінбіз.

Арғы тегін тереннен білген 'Гілеуғабыл болыс отырып қалган 
болса да, Құрманды шақырып алып:

- Сені не күдай ұрды, оз қарындасыңа үйленіп? - дейді. Бүл
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кезде Бекболаггам тараган ру Жиенбет пен Шілменбеттің кыз 
бсріп, кьп алыспаған ксзі екен. Бұған сасып қалган Құрман:

- Онда Көккөзбеи ажырасамын, - дейді.
- Болар іс болды. Енді тастама, мына жаман уақытта каңгып 

жүріп аштан өліп калады,- дспті Тілсуғабыл болыс. Кейін ел 
есін жиып, етегін жапқан сон Шілменбет елінен Көккөз апаның 
екі агасы карыңдасьш іздеп келеді. Сопда Тілеугабыл «болар іс 
болды, енді тастама, каңгып жүріп, аштан өліп калады» дсген 
сөзін естігенде:

- Бауырым-ай, бауыры.м-ай, - деп екі агасы Тілеугабыл 
болыстың акылды созінс риза болып, дауыс көтеріп жылапты. 
Бұл Тілеугабылдың өмірден өтекн кезі екен. Соның үйіне барып, 
көңіл айтып, бага кылады екі агасы.

Қазір ойласам Жиенбет псн Шілменбет арасы 8-9 буындай 
болса да қыз алыспаган соң элі бірге туган туыстыгын сактаган 
кезі екен гой, шіркін.

Қайран, бұрынгы ақылды кариялар-ай, дсссші!

* * *
Қытайлар адамды үш топка бөледі. Осыны тагы кайталап 

айтамын.
Біріпшісі - алдын ойлап, алдып ала іс шешетіп адам, ол - адам.
Екіншісі - соңынан ойлап, соңынан іс шешстіндср, олар - 

кұлдар.
Үшіншісі - ешнэрсе ойламайтып, ешнэрсе шешпейтіндер, 

бұлар - хайуандар.

* * *
Мсн 37 жасыма дейін үшінші топка жатып кслгенімін. Бұдан 

кейінгі жасымда соңынан ойлап, соңынан іс шешуге шықтым. 
Сопда меи екінші топқа жатамын.

Алдын ала ойлап, алдын ала іс шешетін ада.м болсам, онда 
мсн бүрынгы өтксн күнімс өкінбсс сдім. Дсмск, бірінші топтан 
кұр қалганымды мойындаймын.
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I

Жер бетіндегі адам баласы бір-біріне үстемдік етпей, тең
#

құқылы өмір сүрсе. Терен ойлап, соның жолын тыңнан тауып, 
өмірін өтқізгсндердің бірі. Карл Маркс. Осы жолы бүгінгі күні 
іске аспағанына мен қайран қалам.

Батырлардыц батырына тағы оған коса өте шыншыл 
Бауыржан Момышүлы сирек туатып тұлға. Оғап мына созі тағы 
дәлел:

«Мсн өтіріктсн аулақпын, өтірік айтсам имансыз кетейін». 
«Менің жақсы қасиетімнен жаман қасиетім аз смсс». «Қүдай 
маған кемістіктердіаямайтеріпберіпті».«Адам-пенде».«Кемістік 
оркімде де бар». «Кемісгігім жок деп ойлайтын адамдар - адам 
емес. Надандықтын үлкеп дорежесі сол ойда жатыр». (Бауыржан 
Момышүлының жармяланбаған күнделігінен). Басқа түгіл озін 
аямайды.

Акындардың ақыны Мүқағали Макатаев таусылмайтын 
такырып, айгыла берегіп оп, ақындығы биіктен көрініп 
жүлдыздайжаркырайберетіптүлға. «Өліарыстаннантірітышкан 
артық» деген мақал бар болса да «Кейбір тірі жүргендерден 
Мүқағалидың олігі артык». Қатты ксткснімс ксшірім сұраймын.

Сыншының сыншысы Сағат Әшімбасв «бір адамға 
сөйлегендей болғанмен, көпке айтылғандай жазыңыз» деп 
мүндай ақылдың талайын айтып еді, шіркіп. Қаііран, Сағатым- 
ай! Бүл омірден кім калады десецші.

* * *

Тәуслсіздік алғалы байларға заң жоқ та, ксдсйлерге бар.

* * *

Әрбір үйдіц жағдайыныц қандай екенін созіпен, дауысынан 
коңіл-күйінен сезінуге болады.

* * *
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*  *  *

«Адамның өмірден алары, өз тілсгінен қашан да аз» - депті 
Д.Лондон.

Басқаны кайдам, мен сондай жанмын.

* * *

Бардын да, каттының да артығы артық болады екен!

* * *

Әркімнің өткен күні өзін ойдан көргендей, ал келер күні 
күңгірт.

* * *

«1937 жылы Қытайдың жазушысы Ба Жин үлксн ағасын 
кейіпкер сткен «Отбасы» романын жазып бітіреді. Роман 
Шанкайдағы бір газетте жарияланган күннің ертеңінде-ақ Ба 
Жин осы ағасының Чыкауда өзіне қол жұмсагі, қайтыс болғаны 
туралы телеграмма алады. Бірақ Ба Жин осы роман аркылы 
феодалдық отбасының бір дарынды жастың омірін калай 
күйреткенін окырмандарына үғындыра алган еді» деп жазады.

Мүндай жағдай мсндс де ептсп ксздеседі. Ешкім қайтыс 
болмағанмен,сыртымнан нешетүрлі өсекжүрді. Меніңбасымнан 
өткен іс, сол өсекшілердіи басына келсін, деп тілеймін. Бірак 
шын-ақиқат бәріи бір қалыпқа келтірді.

* * *

Біз ксйдс өміріміздіңкөбін үсақтірлікксжоғалтамыз. Мысалы 
мен үш мүшелі жасты ұсак тірлікке жібергем. Одан кейінгі 
өмірімпің де түкке түрмайтын түсы көп.

**  *

М інсз ақыл га бағынуы ксрск. Егср мінезді ақыл багындырмаса, 
ақыл мінезден огіык жейді.
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* * *
Ойыма келген кай нәрес болсын соны орындап, әрі түсінгім 

келсді. Бірақ соның көбісіне акылымның топшылауы жстпейді. 
Ой-сананың өрісі жетік болғанына не жетсін.

* * *

Біреуді біреу жай жақтырмаганы үшін: «Оны қойшы, адам 
емес» деп салады. Шын мәнінде ол адам баласына тән емес іс 
істссе не дер еді? Бұған дсйін таусылып, түптсп сөйлсп, багасын 
беріп койды. Біз адамдар кейде осындаймыз-ау.

* * *

Кедергі жасап, «баласыз еркек-эйелдерді» ірі кызметке, 
парламентке, өкімет басына, президенттікке жібермеу керек. 
Баланы ксрск стпегсн еркск-әйелдср халықты, көп отбасының 
жагдайларын ойлап, қарык қылмайтынын омір өзі көрсетіп жүр. 
Міне, бүл күдік болашақ ұрпактын ойында болган жөн.

* **

Қазір ақпарат кұралдары газет, кітап, радио, телевизор. әр 
салада нешс түрлі оку орындары, тәрбис бсрстін ұйымдар мсн 
зац орыедары бар. Осының бәрі жабылып жүріп, өзі азгантай 
казакты рухаии тәртіпке келгіре алмай дүрбелен кезенге кез 
келді. Біржарым миллиардтай қытай елі калай өзінін рухани 
тәртібін нық ұстайды десеңші? Мұндай ақпарат кұралдары 
бұрын болмаса да ата-бабамыз ұлтымызға тән рухани тәртіпті 
калай сақтап келгеніне таңқаласын.

* **

Қайран казак халқымнын кара шалдры-ай, Өетіп эр ісгін 
бэрінің болмысына баға беріп, қалыстыгын айтып отыратын! 
Бүгінде «бсрскс тап» деген сөзді ұмытып, «сауда сакал 
сипаганшаға» көштік емес па?
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* **

Күннсн күн, айдан ай, жылдан жыл жылжып отыруы жанды 
түгіл жансыздың да кейбіреуін өзгертігі қана қоймай, адам 
баласыныц барлык қажетті құбылыстарып жақсарта, жегілдіре 
отырып, жеткізбес болашаққа бет алдырып, ұмтылдырып қоятын 
үміт тіршілігі екен. Сондыктан адам баласының болашаққа 
дсгсн үмітімсн тіршілігі таусылмасын. Егср таусылса, ақырзаман 
дсгсн сөз, оның беті ары. Алла болашақты аман қылсын дсп 
тілейік, ей адамдар!

* * *

Валага деген тэрбие эуелі отбасынан басталса, оның ішінде 
әсіресс, анасына байланысты. Анасы қандай болса, балалары да 
сондай болып өсуінс көп ыкпалы тисді.

* * *

Иранда Аятолла Хоменей когеріліс жасап, пебэрі 22 күпнің 
ішінде американдықтарды елден аластап жібергсн көсемін мен 
оны «Егіз жолдан жүз шумақ» дегсн өлсңгс косыппын. 87-ші 
акылды да шанда бар екі жагын тең ұстау. «Хоменейді айтар ем 
мұпдайдыц халқы бақытты-ау» деп («Түсімдегі жолбарыс» атты 
кітап, 162-бет, 15.06.1992 ж., Алматы).

Біз басқа ұлпың жоғарыда айтылгандай намысқа тиер артық 
сөзін ссгіп тұрып, ішімізге кіргізіп, байлыгымызды тонатып 
жатырмыз. Віз кешірім жасаганымсн, болашақ урпақ калай 
қарайтыныы Алла білер. Осы жері қауіпті.

* * *

Қазақтың кейбір созінің озі бірталай мағына берсе, тагы соған 
бірталай шсшім бар. Бұған үш мәселс айта кстсйін. бұралқы сөз
оолса да.
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Әккі ку ұрыларды жогалтушы малының ізімен іздетіп келіп, 
олардан ант алғанда, жеңінің ішінс бізді тығып отырып: «Сенің 
малыңды үрласам, Алла мына бізді үрсын» - дегі, колындағы 
жеңі ішіндегі бізді жерғе үрын, ант берғенсін, кулык жасагандар 
болған.

* * *

Дананың данасы -  Карл Маркс.

* * *

Батырлардың батыры -  Бауыржан Момышүлы кезінде 
қоғамнан бағасын алмағанмен халықтам алган.

* * *

Акындардың акыны -  Мұқағали Мақатасв кезінде қоғамнан 
багасын алмағанмен халықтан алған.

* * *

Жақсыны әсіресе, кейін танитыны, оган уагында кедергі когі 
болады.

* * *

Кейбіреулердің сөзінен сезбейтіні сезіліп тұрса да білетіндей 
эр нәрсені бір шататыны бар. Мүндайлар тәсейілсізден шығады.

* * *

Алматыдан Галя, Аида, Диана, кслінім Әлия, Астанадан 
Мүратбск, Отардан Дания-Талғат қызым Әлияның 40 жаска 
толған тойына келді. Той өте жаксы өтті.

* * *
Тәуелсіздік коргсн біздін арманымыз жоқ дссс дс болады. 

Мұны көрмей қанша жан кстті.
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* * *

Өмірде жаксы жандар коп. Вірақ көбісі тоңірегіне еліктеп, 
ауытқиды. Төңірсгіне еліктемей, тск Отанына адал бсрілген бір 
адамды көрлім. Ол - Шуақов Иманалы.

* * *

Өмір сыры таусылған ба? Кейбіреуі шиеттей балалы-шагалы. 
Соны асырауы калт-кұлт. Кейбіреуде байлық та, мансап та бар, 
бала жоқ. Алла бұдан сақтасын.

* * *

Бұрын кедейді гэбеті тартып тамак жесе, «Аргы жагы 
жарымаган, араны ашылмай қатсін» десе, керісінше тоқ болып, 
аукат жемесе «Аргы тегі түк те жеп-ішіп кормеген, қалай тәбеті 
тартсын» дсген тағы байлар.

Бай ат алса, «Құтты болсын!» десе, кедей ат алса «Қайтіп 
алдың?» деген байлар.

* * *

«Кедейді есіркеп, етегіне талкан салсан, сезімі оянып кетіп, 
астынан түртіп, жеуге бұйыртпай тогіп қояды» деп байлар 
кедейге күлген. Сонда бұрын ксдсйге тан атып, күн шыкпаған. 
Сол заман кайта ксліп, байлар қарапайым халықты ксдсйді 
«табар» деп жүр.

* * *

Төңірсгінс зиянды. Қолынан келсс қоршаган ортасына 
арамдык күлығын асырғысы келстіндсрдсн да шығармаларынан 
да көрініс тапты.

Сондайлардьщ бірін қараниетгі сұм, өзі жұқпалы туберкулез, 
ішкіш Торехан Қарамазанұлы туралы эрбір жылдар деректі 
болған алты әңгіме, бір олең жаздым.

1. «Қолгап ұрлаған ұры» (1979 жыл қыс айы, Қарағатыда 
жазылды)
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2. «Есеп алганда» 1-2 үзік (14.03.1980 жыл Қарағатыда
жазыл ды)

3. «Зәлім қонақ» (1980 жыл жаз айы Қарағатыда жазылды)
4. «Кет» (15.02.1995 жыл Көлқүдықта жазылды)
5. «Айғақтар мен күдіктер» (20.02.1994 жыл Көлқүдықта 

жазылды)
6. «Коксау» (16.04.2003 жыл Жиенбетте жазылды)
7. Сөз емес Төрехан Қарамазанүлына кет дегенің 

(16.02.1995жыл Көлқұдықта жазылды)

* * *

Ал кі.м бір жамандық келтірсе, олар тозакка етбетіиен 
тасталады да: «Жоне сендер істеген істеріңнің гана сазайын 
тартасындар» делінеді. (27 - С. 90- А)

* * *

Сөз қасиегі соныц орнын тауын сөйлеуде. Асыл көркем сөздің 
өзі ретін тагіпаса қиюы қашып түрады.

* * *

Қандай ексні аржагынан көрініп түрса да, соны жақсыга 
боямалап айтатындар өмірде аз емес-ау. Түра сөйлегенге не 
жетсін.

* * *

Адам баласы әуелі сөз, қабілет, еңбек осы үшеуінсн құрылады.

* * *

Әркімніц өткен күні өзін ойдан коргендей, ал келер күш 
күцгірт.

*  *  *

Әркім білімді түйсігінс қарай шамалаган жөн. Қабілстінсн
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артық білім қапша оқыса да шкімге дарымайды. Мен сол үшін 
шала сауатекенімді ескертіп, оқырман қауымынан кешірім сұрап 
отырмын.

Біреулер лауазымы жогарыласа не байыса соны мәцгі тұрып 
қалмайтын сезінеді.

* * *

Біз кейде өміріміздің көбін үсақ-түйекке жоғалтамыз. Одан 
кейінгі өміріміздің де түкке тұрмайтын тұсы көп.

* * *

Дүниеде ен онай іс біреуге ақыл айту, ал ен киын іс - өзіңці 
өзің тану депті Сократ. Сол айтқандай ойга кслгенді жаза бсру 
оңай, оны орындау қиын.

* * *

Кімде болса оз тендесіи көздейді. Күншіл эуелі содан 
басталады.

* * *
Арамдығын бұрын ойла

* * *
Жамандықтын алдын ал.

* * *

Баска түгіл туа біткен әдетін өзі койдыра алмайды.

* * *
Үрыға бэрі бір не болса, соны ұрлай береді.
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* * *

Бұл күнде кемпір аитқандаи «тіетеп алады анаеын» дегендей 
келіндер көбсйіп тұр.

* * *

Адам өзіне өзі баіа берсе аргык болмас, жэне соиысын 
мойындаган жон. Сондай-ақ менің сауатсыздыгым барлык 
жагынан ссзіліп түрады. Бірак табиги болмысым одан басым 
сияқты.

* * *

Меп поэзия, нроза жэне баска жанрлар болсын солдардын 
ешкайсысынан талантты емеспін. «Құштарлыксыз даналык 
жок» - депті. Теодор, Момизен. Демск мені осы шақпақтарға кол 
жеткізіп жүргсн тск - құштарлық.

* * *

Шын жаман болып тұрыгі мактаиганнан шын жаксы болын 
тұрып датталған артық.

* * *

Аллага пепде әсіресе, басына бір қиын сәт түскенде гана 
сиынады. Бұган дейіп сыйынудын кобісі жүрдім бардым.

*  *  *

«Балаларыма алтыннан да қымбат -  Отаныма дсгсн 
махаббатымды қалдырдым» - депті Сократ.

* * *
Мен де омірге деген козкарасымды поэзия мен проза аркылы 

балаларым мен болашагыма калдырдым.
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* * *
Осы жарықдүниедежүргендердің кейбіреулерінің келер күнін 

ойламайтыны бар. Олар малга үксап тіршілік стеді дс кслср күн 
өкілінс үрпакка тындырымды іс қалдыруды ссзінбейді.

* * *

Жақсы қасиеттер: тума дарынын, жаксы оқығанын, жогарғы 
оку орнын оте жақсы бітіргенін, жогаргы беделді лауазымды 
қызметін, жеткілікті жалақысын, мәдениетті, парасатты ортада 
қызмет істсгенін, төңірсгінің сұмдық колыпашын көтерс 
алмайтын адамдар да болады. Олар - өзін-өзі кор қылгандар.

* * *

Күйеуінін таза сенімін аяқасты қылып, өмірі жаралы болып, 
өзін-өзі кор қылып жүргсн әйелдср де ксздсседі.

* * *

Адамдар арасында көп жақсы қасиеттердін бастысы - мейірім.

* * *
«Кішкентай кілт үлкен сандықты ашады» дейді Кавказ 

халкы. Сондай-ақ менін өмірімнің бар болмысын аз гана жазган 
қолжазбаларым аінады. Өйтксні өмірімнің шежіресін бүгусіз 
жасап шықтым.

* * *
Мамытбек Қалдыбай («Егемен Қазакстан», 22.03.2008ж.) 
Кенен Әзербаев акын ойелдерді алтынга, күміске, темірге, 

көміргс, жезге тсңсп жіктспті.
1. Алтын әйел ерінің әрдайым абыройлы болуын, ел құрметіне 

бөленуін гілейді. Құры тіліп алып қапа қоймай, согаи жагдай 
жасайды, қамқоршы болады. Оның биікке , алысқа самгап 
ұшуына куанбаса, ренжіп киналмайды. Бұл ретте ол қыран 
мекен етер шын іспеттес.
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2. Күміс әйел ерінің көңіліне, қас-қабагына қарап, әркез ар- 
намысына кір жұқпасын, атак-даңқына сөз келмесін дсгсн ак 
тілеу, ак ниетте болганмен, қайда барса да мейлі -  кырга шықса 
да, ойгатүссе де қол ұстасып, қатар жүргенді, касында болганды 
калайды. Оның мұнысы көлін қоргаған қызғыш құсты сскс 
түсіргендей.

3. Темір эйел ерінін айтқанынап гөрі өз айтқапым айткан, 
айтқанымнан қайтпаймын деп қасарысып, илікпейді. Шаң-шұң 
шыгарып, тіпті кейде кісі көзінше беттен алып, төске шабады. 
Содан ері амалсыз жасқапшақ, жалтақ күйге еніп, ешкімді 
қонақетіп, сыйлай алмайды. Қайта «Қайтсем әйелімнің көңілін 
табамын» - деп абырой-беделінен, ақыл-қайратынан айрылады.

4. Көмір әйел өзінің де, өзгепің де багасып білмей, ергелі-кеш 
көше кезіп, қыдырып жүргенді қалайды. Үсті-басы кір-қожалақ, 
үй іші жиылмай ыбырсып жатады.

5. Жез әйел бүгін мынамен, ертең анамен болсам дейді. Оныкі 
күле қарасан көйлегіне жамау сұрайдынын кері.

Осылайша эйелдерді беске жіктепті Кеиен акыи.

* * *

«Жсз әйсл нскеліден нскссіз туган баласын жақсы көрсді».

* * *

«Жез эйел көйлегіпе жамау сұраудың кері» деуі 
канагатсыздыгын айтқаны.

* * *

«Шыгармашылықпен айналысу - тазару».
Аристотель.

Осытұжырымастарындаотетереңмэнбар.Шыгармашылықпен
айналысатын ақын-жазушылар күтпеген жерден бастап. өмір 
күбылысын, дэуірді, жақсы-жаман ксйіпксрді шын, шынайы
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болжам-жорамалмем өрнектеп, суреггеп,, оқырманын сендіре, 
таңқалдыра, күтпеген жерден шыгармашылықпен озгенің де 
ішкі дүние санасы шыгармашылықпсн тазаруы рас.

Демек мүның өзі сан қүбылып, жойқын өмір құбылысы мсн 
ағымнын тек бергі жагы гана болып калады да, аргы ішкі терең 
құпиясынын сан тармагының сыры элі ашылмақ емес.

Сондай бола түрса да озіме озімнің конілім толмайтын 
шимай-шатпагымнын шыгармашылыкка жатпайтын тұсы болса 
да «тазару» дсген тсрсн тұжырымнын бсргі жагына жатқызган 
пснделігімнсн сыр шертемін.

* **

АЙНАЛАЙЫН, ТОҒЖАНЫМ!

Швейцариядағы Тогжаным,
Болашақта білімді боп топ жаргын. 
Сагынамып қылыгынды ойга алып,
Үміт күтер елдің кызы бол, жаным. 
Күлгеніңде желбірейді тұлымың,
Балдай тәтті сркслсгсн кылығың. 
Ойнаганда пианиноны шыркатып, 
Тебірентіп жібересін кұлыным.
Бэріне де жетік дейді білімің,
Бірі бол кейін оз ортаңда ірінің.
Агылшын, орыс, француз, неміс, қазақша, 
Сөйлсгсндс күлакган кетпей жүр үнің. 
Айиалайын Швейңариядагы Тогжаным, 
Жетілдіре бер эр білімнің талгамын.
Ак тілегін кабыл алшы атаңның, 
Алыстагы озіңе сэлем олең жолдадым.
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* * *

«Тәуелсіздігімізді көрген бізде арман жоқ. Аргы ата- 
бабамызды айтпағанда, кешегі ксңес ксзіндс дүниедсн өтксндср 
түк те сезбей кетгі емес пе?»

* * *

Тірінің олісі де болады. Ол дүниеде не болып жатқанмен ісі 
жоктар.

* * *

Әрбір істің жақсы-жаманы ой тудырман қоймайды. Сопың 
ішінде ұзақ жасайтын ойга не жетсін, шіркін.

* * *

Тобықтының ішіндс Көкпіс деген рудан шыққан Вектас деген 
беделді адам Құнанбайға:

- Ей, Қүнанбай, қыстыц айы ал гау еді, сенімен жетеу болды 
ма? -  депті. Маханбег Сапармұратов М.Шокай атындагы орга 
мектептің мұгалімі. Мақтарал аудан Оңтүстік Қазақстан облысы. 
(«Жас Алаш» газеті, №13, 12 акпан 2009 жыл)

* * *

Қазір бізде ақын-жазушы баршылық. Солардыи көбісі 
таланггымыз деген ойда. Өз-өзіпің болмысып тура багалау 
жоқтың қасы.

* * *

Кейде біз үлкен ірі іс-оқиганы болмышы гып көрсетеміз де, 
болымсыз майда істі үлкен ірі іс құсатып жаңгыртып жібереміз.

* * *
¥лы заңга бас июшілік пен өз тагдырыңа бае июшілік тепе- 

тсң. Ұлы заңды даналар орнықтырса - өз тағдырыңды өзің
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шешіп ориықтырасыц. Тағдырыиа ептеп жазмыштың да үлесі 
болатыны анык.

* * *

Құран Кэрімнің аяттары мен хадистеріне қарапайым халық 
жүрдім-бардым түсінуі мүмкін. Ал ислам дінімен айналысып, 
соны халыкка уагыздаушыныц үлкенді-кішілі имандарына 
атүсті қарауы кешірілмейтін қателік.

* * *

Дарындылардан гөрі жолы болгыштар әлдеқайда көп -  депті. 
Шынында дэл казір жолы болгыштар қаптап кеткенін өмір 
көрсетіп жүр.

* * *

«Жаксы сөз -  жарым ырыс» дейді казак. Көркем сөз естісец 
жаныцжадырап қалатыпы анық-ау.

* * *

«Мсйірім танытпаганға мейірім жоқ» - дсйді Мүхаммсд 
Пайғамбар. Кітап -  341-бсттсгі хадистс. Мсйірім танытқанга нс 
жеткен.

* * *
Адам жас албырт кезінде эртүрлі нәрсеге ұмтылыс жасайды. 

Соның рухани жағын тандаған адамдардың өмірі мэнді.

* * *

«Жастык ш ақ-алга ұмтылагын мерзім. Кэрілік - өткен күніце 
есеп беріп, соныц жемісін көретін кезец».

* * *
Елссті көзгс слсстсп көңілгс үялататын ой мсн үміт.
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* * *

«Жер бетіндегі адам бір-біріне түрі ұқсамаса, ой-пікірі де 
әртүрлі болатыны анык. Тск ұлы заң мсн эдсп-ғұрып қана бір 
пікірге түйістіре алады».

* * *

Нагыз талант қарадай табиғи талант. Оган жататындар 
Сүйінбай, Жамбыл, Кенен, Сауытбек Үсаұлы сияқтылар.

* * *

Баягының іс-әрекетін құлпыртып айтатындарда екі себеп 
бар. Әуелі өткеннің артық-кемін көксеген, ерен іс-эрекетін 
дэріптейді.

* * *

«Беймәлім нэрсенің өзі ой тудырады. Діт соны болжайды».

* * *

«Халықтыц ортақ ой жарыгын өшірмей дамытып огыру - 
әркімге міндет».

* * *

«Ұсақ мансаптагылардын қылмысынан -  ірі 
мансаптағылардын қылмысы көп болса, эрі ұсақ мансаптағылар 
мың теңге жемқорлық жасаса, ірі мансаптағылар миллиондап 
жемқорлық жасайды».

* * *

Әркімге бірінші «Жеке бастың тірлігі мұқтаж болганмен. 
халықтық ортактірлік мүддесі одан маңызды. Өйткені Отаннын, 
жердің, елдің тэуелсіздігі - болашақтың тірегі». «Үрпақтар 
камын ойлау - бүкіл халыққа ортак парыз» - деген. (Садык 
Қасиманов)
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* * *
«Белсенділік -  ойындағысын тез сезініп соны құлшынып 

тындыру. Сол үшін ой-мақсатына белсене үмтылады дегсн сөз. 
Мысалы, мен шимай шатпақжазуга белсенудемін».

* * *

«Адам болган соң әркімнің өзіне тон шеберлігі бар. Кейде біз 
қолдан келмеске ұмтыламыз-ау».

* * *

«Әркімніц дэмесі эртүрлі, кейбіреу өз болмысына сыйымсыз 
агақ дэрежені дэмететіні бар». «Арсыз адамныц қоры» - депті 
(Жүсіп Балагаун)

* * *

«Мацызды оқиганы -  магынасыз ғып, магынасыз оқиганы -  
мацызды гып айтатындар бар. Мысалы, Қырымдагыны көрегіи 
Қосымбайга коріпген бұта түйе болды», - дейді Қосымбай.

* * *

«Мсн ойыма нс кслсе соныц бэрін түртіп жүрмін. Оны 
болашақ қалай шешетініне күмәнмын».

* * *

«Жеке адам кінэсініц жагымсыз жагын озі-ақ кореді. Ел 
билегендсрдің кінәсінінің зардабын -  халық көреді».

* * *

«Шыгарманы -  биік, іерец, ойлы, астарлы жазамыз» - деи 
оқырмап түйсігінен агтап өгіп шатнақтап кететіпі.міз де бар-ау.

* * *
«Біздіц ата-бабамыз ақылды, сұмдық батыр, айбарлы
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болганын бір-ак нэрсемен дэлелдеуге болады. Ол асты-усті 
байлыкка толган ата-қонысымыз».

* * *

«Ұлы заң тэртібін аттап өтетіндер қаншама болса, өз 
тағдырын да аяк асты қылып жүргендер де жетерлік. Зац 
тэртібін сақтамагандар -  кінәсін тартса, оз тагдырын озі 
аякасты қылгандар да өмірін кор кылып өткізіп жүр». «Заңды 
сактамайтын адамнан өтксн змянды хайуан жоқ» - дспті. (Д. 
Савонарала).

* * *

«Білімсізден - білімдіпін қылмысы да жемкорлыгы да көп. 
Алган білімін халыктын ортақ мүддесінен горі мансаптыкка, 
бак күмарлыкка, ұйымдаскан қылмысқа, айла тәсілін жеке 
баска жүмсауы басым». Қанша окысакта, тәрбисміз ксм болса, 
касиетіміз аз болады» - депті (Мүстафа ІЛокай)

* * *

«Қаталдықтыц түрі коп. Майда-шүмде үшін каталдык түкке 
тұргысыз. Мағыналы, маңызды қаталдық тиістісін тәртіпке 
шақырады да түсініксіз, ретсіз қаталдық өзін озге жсксұрын 
етеді».

* * *

«Енбекті бағалай білмейтіндер дарыпдыларды да көзге 
ілмейді» - депті Люк де Вовенарг. Кейбір көре алмайтындар 
мсні дс көзге ілгісі кслмсйді. Онда да бір кұдырст шала-сауат 
менің болмысыма (өз әлімшс) жстскшілік сткендей. Сөйтіп ой- 
максатым орындалып жүргеніне шүкіршілік. Әумин».

* * *

«Ен таза әрі орнықты ақылдын орііы - кеуіл» - дспті. Ен таза 
мөлдір Асатов Умэлстін өмірлік болмысына сүйіспеншілікпсн 
мсн бар кеуілімді бсрдім.
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* * *
«ГІоэзия мен прозада махаббат туралы жазатын жазушы көп. 

Мен бұған шоркақпын.»

* * *

«Ой мен сезім шешімі түйіссе арасынан үлкенді-кішілі бір 
шығарматууы мүмкін.»

* * *

«Бұрын кітапты өзі іздеп оқитын оқырман көп еді, казір 
әкесіпің кітабын өз баласы оқымайтын уақыт туды».

* * *

«Адам атадан Аллаһ елшісіне дейін келген барлык 
пайғамбарлар мсн философтардың және барлық алып 
мемлекеттер мен ғалымдардың ортактаса жұмсаған күш- 
кайратының жемісі Ақиык Елшінің жиырма үш жылдық 
мерзіміне қол жеткізе алмады» - депті Мұхаммед Пайгамбар. 
Кітап- 421 бет. Өте орынды берген баға.

* * *

«Біреу қалдырған жан жүректегі кірді ойдан шығару киын. 
Денедегі кірді сумен жуып кетіре аласың, ал жүректегі кірді 
көркем сөзбен кеңілді жұбату арқылы кетіре аласын».

* * *
Жазушылар одағына барып:
- Менің жазушылар одағына мүшелікке өтуіме бола ма,- 

дедім. Кітаптарымды көріп:
- Өтуіңізге болады. Мына кұжаттарды дайыпдаңыз,- деп мына 

томендегіні өз қолымен жазып берді.
1. Өтініш Ы.Оразалинге
2. Өмірбаян
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3. Личиый листок
4. Үш ақын-жазышудан кітабыңызды оқығандагы пікірі.
5. 3x4 скеу, 6x10 скі фотосурстіңіз.
6. Шыккан кітаптарыңыздан бір-бір түгел әкеліңіз
7. Папка
Міпе осыларды дайындасаңыз тиісті сарапшылар карап 

шешеді, - деді. Мен мүшелікке күлыксыздық тапьгпым.

* * *
«Зиялылық, мәдсниеттілік дсп осыны бөлс карап көп 

айтады. Ой көзімен болжам жасасак, осыны меңгергендер 
мецгермегендерге үлгі көрсетпек түгіл, кейбіріиіц іс-орекеті 
омірде елді шошытатыны аз емес».

* * *

«Асан кайғының хан Жэнібскке, Шалкиіздінің би Тсміргс, 
Бұхар жырау Абылайға, Махамбет Жәңгірханға, Сүйінбай Тезек 
төреге, Шерпияз Баймагамбет сұлтапга шындықты айтты. Ал 
Абай басшысы жоқ елге когамга халыкқа айтты шындықты» - 
деп Сейіт Қасқабаев ой шертеді. («Қазақ әдебиеті» №4 (3168) 
29.01.2010 ж.)

* * *

Дүниежүзілік жазушыиыц мақсаты біреу: өмірдегі жагымсыз 
қылықтан жагымды кылыкка адам баласын бейімдеу. Осының 
аражігі аса ажырамы сезілмейтін сияқты.

* * *

«Барлық достарымиан пайда корем, дұшпандарымды 
одан да кобірек пайдаланамын. Өйткепі, жамап істерімді 
достарым жасырады, жақсылыгымды асырады. Сондықган 
да өз кемшілігімді білмсй қаламын. Ал мсн дұшпаным айтқан 
кемшілігімді тез жою үшін әрскст жасаймын» - дспті Ғ.скендір

173



Зүлқарнайын. Ал ксрісіншс, сл басшылары өзінс шын-акикат 
кемшілігін айтқандарды тұғыртып өзінен алыстатып кудалап, 
кемшілігін жасырған жағымпаз көзбояушылар топтыц қызметін 
жоғарылаты и би і ктетуде.

* * *

«Әр адамның қандай екенін өзінен бұрын төңірсгі танытады».

* * *

«Біз адамбыз. Бізді Алла жанды-жансыздыц төресі етіп 
жаратты. Бірақ біз озара адамдығымызға кір келтіретініміз 
окіндіреді».

* * *

«Қиямет жақын калған заманда кісі гацдап сэлем беру (яғни 
танығапына гана амандасу) егек алады. Сауда кец жайылады. 
Тіпті эйел күйеуінің саудасына комектесетін болады. Туыстык 
қатынас та үзіледі. Жал ған жал ага ку э бол у белең ал ы п ш ынд ыққа 
келгенде куәлік жасырынады. Қаламның бсдслі артады» - дейді 
Хак пайгамбар хадисінде (Мұхаммет Пайғамбар. Кітап -  147 
бет) Алла қияметті жакындатпай-ак койсын деп тілеу тілеп 
отырып хадистен корқамын.

* * *

«Әділ бидің елін дау алмайды, әділ патшаның жерін жау 
алмайды» - деіггі Едіге би. Қырғыз елінің бүлінгені әділетсіз 
нрезидеит Қүрманбек Бэкиевтің кесірінеп елінен дау шығыгі, 
өзінен шыккан жау да алып жатыр. Алла бізді сондайдан 
сақтасын.

* * *

«Халқының кандай екені әр мемлекет . басшысынын 
болмысына қарай».
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* * *
«Үш топ адам жэннатқа кірмейді: маскүнем, эке-

шешесінің карғысын алган және дэйіс (әйелін қызғанбайтын, 
әкпс-карындастары сиякты баска туыскан әйслдср үшін 
намыстанбайтын сркек). Табарани, Ахмед, ІІасай жеткізген 
хадис».

Өмірде әйелін, баска туысқан эйелдерін қызганбайтын 
дәйістер аз емес екені өкіндіреді.

* * *

«Жар жақсысы -  ойнасын, оле калса жоқтай алмайсың» 
дсйді Түрікмсн мақалы. Тура қазір олгсн ойнасын көпс көрнсу 
жоқтайтындар бар. «ІІэпсі күмарлык псн сокыр сенімнін түбі 
дәрменсіздікте» - дспті. (М.Ф. Волыіер)

* * *
«Әйелдер қамқорлыққа мұқтаж, олардын элсіз жақтары коп, 

мейірімдік жағынан еркектен жоғары тұрады. Жаратылысы 
нәзік, болмышы нэрсенің өзі оган ауыр тиігі, көніліне тез алады» 
- дсйді Мұхаммсд ГІайгамбар, кітап -  319 бст.

Біз срксктср әйслдің осындай қасисттерін мән бсріп сыйлагі 
өтуіміз керек. Өмір шындыгының өзі осы.

* * *
«Әйелдің тартым күші магииттей козінде. Кімге болсым көзі 

арқылы сикырлы сезімін сездіреді».

* * *
«Адамзат тарихында көптегсн дара жол салушылар, жөн 

көрсетушілер келген. Бұлардың арасында пайгамбарлар да 
бар. Бұлардын кейбіреулері жетістіктерге кол жсткізді. Бірак 
бұлардын ешбірі Хазырет Мұхамедтін көтерген биігіне кол 
жеткізе алган жоқ» - дейді Британдық энциклопедияда. Мұхамед 
ГІайғамбар, кітап-421 бет.

Ең ұзақ омірдегі түйінді шын осы.
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* * *

«Жүмысшыга дсні сау кезінде жұмыс бср, нан бер, ауру 
ксзіндс көмсктес, мүгсдск ксзінде камкорлык жаса. сонда ерекше 
заңныи да керегі жок болады» депті Бисмарк.

Бул біздің елде жетімсіз болып гүр. Занды жиі шыгарады. 
Оиың кейбірі халыкка жегпейтіні де, озгеріп жететіні де бар. 
'Гагы бүрын шыккан заңга толыктырулар мен өзгертулері жиі 
болады. Ксйбірзаңды жсргілікті биіктегілер орындамай, аякасты 
қалдырады. Ал жүмыссыздык, ауру, мүгедск, аш, жалаңаш 
дегендер де аз емес екені өкіндіреді.

* * *

«Езілгендер оздерін ірі санагандарға: Күндіз түні кулыкпен 
Аллага карсы кслуімізді эмір стуші сдің» - дср. Сондай-аказапты 
коргсн кездс ішінсн өкінеді. Мойнына бүғаулар жасадык. Оларга 
істегендерінің жазасы бсрілді. (34-с. 33-А.) Жекешелендіру 
кезіпде халықты капап, оздеріне тиісті үлестерін бер.мегені үшін 
Тілеу Бекқүлон пен Бейбіт Жазылбаев осы азапты аятка лайык.

* * *

«Қылмыстыны жактаган - қылмысты, күнәні актаган - 
жымыскы» депті С.Шүкірұлы.

Жекешелендіру кезінде, жекешелендіруді іура 
жүргізбсгендерді коре түрыгі, солардың қылмысын жақтаган 
биліктегілср дс қылмысты скені болашаққа акиқат.

* * *

«Жаксылық -  жа.ман адамды бақытты ете алмайды» - депті 
Люк де Вовенарг.

«Халыкты қанаған, жекешелендіруді тура жүргізбегенді біз 
қалай жақсы адам, болашағы бақытты дей аламыз».

*  *  *

і 7 Шын мәніпдеадам баласы сабырсыз жаратылган (19)



Басына бір бейнет жетсе тым төзімсіз (20)
Қашан қолына дэулет түссе оте сараң (70-с. 19-20-21 -А.)
Мснің ксйінгі ұрпағымды осы аяттардан Алла сақтай гөр дсп 

тілеймін.
* * *

«Білімдінің кейбірінен -  білімсіздің зияпы ел мен Отаиға аз. 
Ал қазір зиянды білімдінің саиы да ел мен Отанга жемкорлыгы 
да көп».

* * *

«Қазірбілімлі дс мәдсниетті де аз емес. Керісіншс үйымдаскан 
жемкорлық өріс алды».

* * *

«Біздің ауылда бұрын 17 үлт тұрды. Соның ішінде әсіресе 
асып-тасымай, көкірсгін көтсрмсйтін ұлт нсміс халкынан жиі 
ксздссетін».

* * *

«Тұрмыс байлыгын кара басының атақ-даикына 
жаткызатындар нагыз жетесіздер. Отан, ел. атақоныс жайлы 
ерен сңбск стіп, атак-даңқы шыкса бұл дсгсн ортақ мүддс үшін 
ғой, шіркін».

* * *

«Заңды заң орны аққа да қараға да қолдана алады. Өйткені 
олар рстін табады. Содан соң заңсыздықтың өзі заңды болып 
шыгады».

* * *

Тіл туралы күллі казақ халқы боп мәселе көтеріп келеді. Бірак 
билікгің былық етгіеу кіносі бар кінэдан ауыр.

* * *

Кеңсс өкіметі тәуслсіз Қазакстан мсн скі агымда да өмір сүріп
келемін. Бұрын штабты бұза бастаганда менің дабылымнан бес
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тексеруші адам келіп штаб бұзылмай калды. Ал казір осындай 
заңсыздықты кімге шагынсаң да аяқсыз калады. Соган караганда 
Ксңсс өкіметі ксзсңіндс заң күшті болган.

* * *

«Кіиэліларды көрсетіп, соның ар жагында қазақ халқыныц 
70 жыл жинап-терген еңбегі тұр. Соны жекешелендіру кезінде 
оздері заңсыз иеленіп кеткен Тілеу Беккүлов пен Бейбіт 
Жазылбасв сияқтыны көрмсс түйсні дс көрмсй тұр».

Бүлар: «Қайнап түрган суда болып, отка жагылады» (40-с. 72)
«Сол уақьпта олардың мойындарыиа ажырагалы бүгаулар 

болгаи гүрде суреггеледі» (40-с. 71-А). Осы аяггар азабын Тілеу 
Бекқүлов пен Бейбіг Жазылбаев тартатын сияқты. Өйткені, олар 
халықты қанаған.

* * *

«Қатыгез басшылар ел мен елдің арасыи алыстатады. Ал 
акындар ел меп елдің арасын жақыпдагады»- дегеи. Қыргыз 
мемлекет президенті Құрманбек Бакиев оз елінің арасын бір- 
бірімен алыстатқан үрыс болды. «Қатыгез басшылар ел мен 
слдің арасын алыстатады» - дсгснгс Қүрманбск Бакисв жатады.

* * *

Аялдамада таиыс екі эйел кездесіи калып бір-біріие:
- Қайда барасың? - дейді.
- Қызыма барамын, - дсйді скіншісі.
- Қызыңа барсаң жатасың. Мен ұлыма барамын да тез 

қайтамын. Қүдай маган үш ұл беріпгі де бір кыз кимапты, - ден 
екіиші эйел күрсіпіи қииалыпгы. Осы екі эйел сөзінде омір 
сырының астары бар екеиі сезіліп түр.

* * *

1967 жылы мен Алматыда бір айға жуық болғаным бар.
Соида гұратын жолдасым екеуіміз апда-сапда сондагы драма 
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театрына кіріп, онерін корім жүрдік. Бұрымырак барым, театр 
ауласында ексуміз әңгіме-дүксн құрып отырамыз. Сол бір 
кездегі жолсерігіммің бір созі бүгін мьміа екі эйелдін сөзінен 
ойыма түсіп отыр. Сомда: «Ана адамдар театрға кіргелі келе 
жатқам том ішіндегі үлде мен бүлдеге оралып, алдымгы қатарда
жайнаңдап келе жатқам егде әйел касындагы ерлі-зайыптынын 
әйслінің анасы. Ал снді бір топ ішіндегі соңын ала келе жатқан 
жүмыны кмімді, жүзі нэс егде әйел қасымдагы ерлі-байлының 
жігітінің анасы. Мінс, ерлі-байлының қайсысының анасы сксні 
осыдан-ақ белгілі» - деді. Ой сұмдык-ай дем, жолсерігімнің 
байқагыштыгына аң-таңболдым. Сол кездсрі срлі-зайыптылар да 
ұл- қыз осірігі, бүі ім келімді болым, бұрым ме істегені бастарына 
келгсн шығар. Өйткені, «бұрын нс істссең, сол алдыңа шығады» 
деген ғой Ьабыр.

* * *
Абайдың «Жүректе кайрат бол.маса» деген өлеңінде: 
«Атымды адам қойған соң,
Қайгым надам болайым.
Халқым надан болган соң,
Қайда барым оңайын»- демті. Әр елде де мадамдар бар шыгар. 

Бірақ тү.тас қазақ халқы надан смес қой.
Егер тұтас надан болса қазак мұндай ата қонысты келешек 

ұрмагына мұрага қалдырмас еді ғой. Мен мұны казак халқыма 
тіл тигізбеді деп айта алмаймын. «Құдайға жазсаң жаз, комке 
жазба» деген сөз бар емес пе?

* * *
«Басшы -  елінің сақтауімысы, ер адам - оз үйінің сактаушысы, 

эйел адам -  күйеуі мем балаларыным сақтаушысы» Бухарм, 
Муслим, Хадисті жсткізушісі.

Осыншамаатақонысты ымтымақбірлікі інарқасымдаболашак 
үрпагына сақтаушы болған ата-бабамыз емсс пе? Қайтыгі: 
«Халқым мадам болгам соң» дем Абай құсап айтамыз?
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Сактаушысы жок Қыргыа мемлекеті не болып жатыр?

* * *

«Негізінде айлакерліктіц кесірі иесіне ғана болады» (35-с. 
40-А.) Айлаксрлік жасаушы Төрехан Рамазанұлына тагы мына 
аяггар лайық. «Негізінде бұзықтар тозакта болады (14). Олар 
қиямет күні тозакка салынады (82-с. 14-15-А.)».

* * *

Мұхаммед Пайгамбар туралы ентеп сып жазганы кітапта бар. 
Ал Абай туралы сын жазылмағанга тән.

Сонда Абай Мұхаммед ГІайғамбардан данкты болып па? 
Бұган қарап біз де шын-акиқатты ашып айтатын сыншы жок 
деуге болатын сияқты.

* * *
«Хақ тагалладан кешірім тілегі: «Байқамай біреуін өзгелерден 

артық жаксы коруім мүмкін (он төрт әйелін айтады). Оным 
эділетсіздік болар. Сол үшін Раббым. Қолымнан келмейтін 
осы мәселсде ссніц рақымыңа сиынамын» дейді. Мұхаммед 
Пайгамбар, кітан 391-392 бет. Тагы: «Бұлар меніц қолымнан 
келмейтін нэрсені сұрайды» деу ғана Пайғамбар өзі өз кемістігін 
де мойындаган. Ал Абай «Халкым надан болған соц, қайда 
барып оңайын» деп өз кемістігін тұтас казак халкынан көруі 
әділеттілік пе?

* * *

«Ракымсыз жырткыштан, әділетсіз экімнен, ұятсыз 
ұрғашыдан сактан» дсген. Жсксшслендіру ксзіндс әділстсіз 
экім меп ұятсыз ұргашы көбейді. Өйткені, жекешелендіру тура 
жүрмесе, тастанды жетім бала кобейіп кетті.

«Шыдай беру -  ақымактык, шыдай алмау - азап» депті 
Шекспир. Қазақ халқыма осы келеңсіз киын болып тұр.

«Мемлекеттіц кемелденуі төрт басқыш аркылы жүзеге асады:
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әділдік, бақ-доулет, білім және қанағат» депті Жүсіп Баласағуни. 
Қазір әділдік пен қанағат еліме жетпей тұрғаны киынның қиыны.

* * *
Әр ұлттың калыптастыратын өз әдеті бар. Соны ұрпақтан- 

ұрпаққа жалғасгыра беруге тиісті.

* * *
Иарымбск атай мен Тілсу марқұмдардың бейітінің басына 

барып құран оқыдым. Жэні жэнатта болсын. Нарымбек атайдың 
100 жылдығына орай былтыр 2009 жылы гранит таска суреті 
бейнеленген ескерткішін орнатуга тиісті орынга сұраныс беріп, 
қаражатын төлеп койған болатынмын. Сол дайын болған. Сол 
үшін ескерткішті орнататын қабір басына цемент, күйген кірпіш, 
кұм жеткізетін көліктің ақысын беріп, осыларды дайында деп 
Тілеулеске табыстадым.

Әрі Нарымбек атайдың жатқан орнып өлшеп, бұрынғы 
қоршауға бсрген сұранысым кіші скснін сездім.

* * *
Әр адамнын өткен күнде өкініші бар. Өткен күніме өкіпішім 

жоқ деген адамды көргем жоқ. Кемістігін мойындаудын өзі 
ерлікпен пара-пар.

* * *

Заң, қаулы-карар жиі шығады. Соның орындалғаннан, 
орындалмағаны бұрмаланғаны, тиісті жеріне жетпеғені көп.

* * *
«Еркекке әйелдің жаттығы жок» дсгсн сөз бар. Шынында 

еркекке кандай эйел болсын, эсіресе эйел талғамайтындарга 
бәрі бір.

* * *

«Түн төсек талғамайды» дегендей, келіскен екі кінәлі үшін 
түннің бэрі бір екені белгілі.
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* * *
Біреулердің болмысы көрініп турса да, содан артык іс істеп, 

сөз сөйлеп, киім киіп озіне жараспай тұратынын сезбсйтін 
арсыздар да болады.

* * *

Қазір бәрі жскешеленіп ауылдык жерде жүмыссыздық 
жайлап, ел пе істерін білмей дал болды. Жерді игеретін техника, 
не каражат жоқ.

*  *  *

Нарымбек атайдыц мүрдесінің басына ескерткішті 6 адам 
әреңтұргызып орнаттык. Маркүмның жэні жэнатта болып, Алла 
кабыл көрсін. Әумин.

* * *
«Дүниеге бой алдырмагап Бауыржан Момышүлы мен 

Дінмүхамед Қонасв».

* * *
«Өлім -  жоқ болу күрдымга кету емес, керісінше, тек мекен 

ауысгыру, берілген міндетті өтеу, аманатын тапсыру. Қабыр 
-акырет әлеміне отетін есік, күту залы» - депті (Мүхаммед 
Пайгамбар, кітап 188-бет).

* * *
«Өлім -  қаратүнек емес, ол - жарық» дсген «Ақикат көзі», 

кітап 285-бег.

* * *
Сойлесс алатындар түрмак, мылкаулар да бір-бірімен ыммен 

түсінісс алады. Соның озіндс кейбір адамдардың бір-бірімсн тіл 
габысуы киын. Ал баска онсегіз мың элем жындысының бір-
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бірімен түсінісу ссзімі сұмдық күшті жетілгендіктсн сөзсіз-ақ 
түсінісуі нық.

* * *
Мансапқор -  мансапта жүргеннің болмысын ацлуда. 

Бірак оныц кіпэсін гапқан меп күш қолында болгаи соц 
багыныштылары қүжынаган шыбындай соныц жағында.

* * *

Әркім ез шамасын білсе, ол да ерлік. Бэйет деген шөгіп жатқан 
түйеге күшінен артық жүк артады. Түйе өзінің шамасынан 
салмақты жүкті көтеріп калай гүрсын. Бэйепіц эр ісі осындай 
болган. Тәсейілсізге дауа жоқ.

* * *

Мүратбектіц «Көлқүдықтагы» қораның қадасына бір күстың 
мүсінін жасап, кондырып койганып көрген белгілі жазушы 
Әбіқүл Ибрагимов тацғалып:

- Мына балаң сүмдық онерлі болады, - деген. Сол кезде 
Мүратбектіц жеті-сегізінші сыныпта окитын кезі еді. Сөйтсем 
сол уақытта сурет салып, бірдеме түртіи жазады екен. Әтгец, 
әттең сол бір табиғи дарынын дамытпай аяқсыз қалдырды.

* * *
Жас кезінде есейгенді сагынып. балаларымды жумсап отырам 

дсйтін. Енді сссйгсндс ол ойы болмаган соң жас ксзі бір арман.

* * *
Қызга үяңдық псн әдсп лайық. Бұл казір казақ қызының 

қылыгынан сиреп барады.

* * *

Жүздің коркемдігі, өңсіздігі, жүдегені, ашулы, көңілді кезі 
бэрі адамның қандай күйдеекенін танытады.
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* * *

Осы біз ұлылықты немен олшейміз. Ой ұлылыгы, сөз 
ұлылығы, іс ұлылыгы секілді даналыктың эр килы сыр-қырын 
тауып, жаналыгын ашқандарды да ұлылыққа жатқызатынымыз 
рас. Соның ішінде кейбір жансыздарды айтпаганда 18 мың әлем 
жандысын жоятын атом бомбасын ойлап тапканды да ұлылыққа 
жатқызамыз ба?

Осымыз омірдің аргы жагынан багдарлай ой түйгенде саналы 
адамзат үшін дұрыс па? Мен ойымша жанды-жансызды тек 
жақсылыгымен көрксйтетіндср гана - нагыз ұлы.

* * *

«Өмірден өткеинін жамандыгын айтна, тек жаксылыгын айт» 
деп отыратын бұрынгы қартгар.

«Өліге тіл тигізбс, ойтксні, олар тірі кезіндс нені сксе соны 
орар» дсген Хадисті жеткізген Бухари, Әбу Хұрайда.

«Өлгеннің жаманы жоқ, тірінің жаманнан аманы жоқ» деген 
де сөз бар.

«Өмірден озганның қылмысын жасыру -  кешірілмейтін күнэ, 
ягни жаңа қылмысқа даңгыл жол ашу» депті Шопенгаузр.

* * *

Осыны ой елегінен өткізіп отырсам, төрт пікір төрт түрлі 
болса да, бэрі де орынды ескертпе. Әркім өзіне кереіін алар. 
Онда да болса, құбылмалы өмір шіркіннің аргы жол-жөнекей 
сырының артық-кеміне бага беріп, сүзгіден өткізіп, түзетіп, 
болашаққа жстскшілік етіп мэн бсріп отыру орынды. Бұл эсірссе 
ел баскарган қауымның артық-кемін ашық айтуды талап ететін 
болашаққа кажет.

* * *

«Адам бойындагы қымбат қасиет қайсысы?» деген сұрақтуа
қалса, «жаным, арымның садагасы» дсп бұрынгы қазақ атам
бекср айтпагандықтан «ар» дср сдім. Өйткені «жанын арына 
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садаға еткен соң оның бойында тагы баска кымбат касиеттер 
болса да, ол арынан кейін болса керек».

Ал казіргі арын байлыкка сатып жүргендерді өмір көрсстіп 
жүр.

* * *

Біздін аудан халқына уэде беріп талай адам депутаттыққа 
сайланды. Бірақ бірі де уәдесін орындаган жоқ.

«Жаманның жаманы уәде бұзған» депті гой. Баласағуни 
айтқандай болғанына нс шара.

* * *

«Кейбір ізденімпаз талапты талаптсыз болса да, бірдеме 
шыгаруы мүмкін. Ал кейбір кулықсыз талантты талаптанбаса, 
барынан айырылуы мүмкін». «Талант - тәңірберген сыйлык 
смсс, бүл сң алдымсн төзімділікпен еселснгсн сңбск» - дспті. 
(А.С. Яковлев)

* * *

Конілге бір күдікті кір ұяласа, одан тазару оңай емес, ол ұзақ 
жылгы кикілжіңді тудырады.

* * *

Лаж жоқтықтан әділетсіздікті көгеретін карапайым момын 
халық. Жекешелендірудегі эділетсіздік - осыны көрсетті.

* * *

Шындық псн өтірік теміржолдың рельсындсй катар жүфеді. 
Өмір жаралгалы бірі женіп, екіншісі жеңілгені алмасып 
жауласуының токгамауы өмір заны сияқты.

* * *

Кейдс адырандаған арсыздар ызаландырганын сабырмсн 
ішке сақтап, қайырымын кейін қайырамын.
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* * *

Ьі іді Гитлер жеңіп отар ел болғанда, күніміз не болар еді. Оны 
халык күшімен женсск тс. Сталинның басшылығымен жсңіс 
тарихта калды.

*  *  *

Сахнаға шыккан онерлі эртістер керермен кауымга кішіпейіл, 
мәдениетті болып корінгенмен. кейбіреуі шын мэнінде жүрдім- 
бардым.

*  *  *

Ей, Абылай, Абылай 
Кеше сен озін кім едін 
Үйсін Төле бидің колында 
Түйссін баккан кұл едің 
Арғы тсгіңді актарсам 
Жаныс Қарабайдың үйінде 
Түнде туған ұл едің, - ден
Қазак эдебиеті №52 (3108) 23 желтоқсан сейсеибі 2008 жыл. 

Құлкерім Елемес Жаныстан шыкқан Қарабай ұлы екенін Ьұхар 
жырау дәлелдсп тұр, - дсйді. Сұрак коп, нақты жауап жоқ.

* * *

Ада.мды сырггай да, іштей де бұзатып өсек болса, оған 
күншілдік, іштарлық, жолсыздык, қанағатсыздық косылады. 
Вұдан тазару киынның қиыны.

* * *

«Еіер бақытты болгын келсе, онда ен алдымен досыннын 
жетістігіне куанып,онынсенен гөрі бұрынырақбақыггы болуын 
ксшірс біл» - дспті И.А.Ильин.

Керісінше досын да, елін де қанап, солардын жекешелендіру 
кезіндегі үлесіне тиістісінен түкте бермей оздері иеленіп байып

186



отырган Тілеу Бекқұлов пен БейбітЖазымбаевспяқтыларомірде 
каншама дессңий. «Ол жалындаған отқа кірсді» (ІІ1-с, 3-А).

* * *

«Бір нәрссні қорытарда дүмадал жагы көп болып, әр тармаққа 
бөлінсе оны «корыту» екі үшты болады».

* * *

Жастык шагыиыц қадірін уағында білмеген, кәрілік келгенде 
окінеді.

* * *

Бүрын жас бола түра үлкеннен үміт етсе, енді қартайған 
шагында кішіден үміт сткенді көзіміз көріп жүр. «Көңіл жүйрік 
пе, көк дөиен жүйрік пе?» деген осы-да.

* * *
Теңеуді бейнелеуді де кейде тап басып дэл бере бермейміз. Не 

өз теңіне жеткізбейміз. Өзімен теқдесіне теңеу сирек.
Мысалы, данышпан Абай экесі Қүнанбайды Шыңгысқа, 

Ескендірге, Темірге теңеген.

* * *
«Ойлы жазамыз» деп лагып кететін, окырманга түсініксіз 

түсымыз да бар. Негізгі жапрга жақын, болган оқигадан 
алыстамай окырманга түсінікті ойлы жазған дүрыс сияқты.

Талай оқырман пікірін естіп жүрмін. «Кейбір кітапты канша 
оқысаң да түк те түсінбейсің» - дейді. «Өмірі мазмүнды кісінің 
творчествасы да мазмүнды» - депті (Г. Ибсен). Солай болуы 
керек қой?

* * *

Ел тарихын аңгарсақ, ел басқаргандар эуелі озін, одан кейін
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халқын ойлайлы. К.Маркс өзінсн бұрын әуелі дүнис жүзіндсгі 
қарапайым халықтың камын ойлаған.

Дінмүхаммел Қонаев та өз халқын ойлаған.

* * *

«Жаңалықтыц тек жаксылығын естігің келсе де, жаман жагы 
да қабат жүрстіні өкіндіреді».

«Әр өлік өзініц тірісінде тындырған болмысына карай 
аттанады. Халыкка танымалды -  халык кұрметтеп жөнелтеді. 
Ал танымсыз өлікті артыныц кандай екені шешеді».

*  *  *

Мсн артымнын таза болуын көп ойлаймын. Сол үшін дс 
шығармаларымда шын-ақикатты жазуға бейім түрамын. Оз 
басым мен огбасымнын артык кем тұстарын баса айттым және, 
халықгы канан қаггы тиген арам ойлы, кара ниет жағымсыз
кейіпкерді шыгармада оз есімімен атап жазуым да сондыкган. 
Кітаптарыма редактор болгандар, тағы баскасы бар, осыма 
қайшы пікір айтқандар болды.

Әбікүл Пбрагимов дсгсн жазушы балаларыма звондап:
- Окене айтқын, кігаптары шыккан. Окене окырман сенбейді, 

өзін төмендетпесін. Кейіпкерлердін кейбіреуін шыгармасында 
өз есімімен атап жазғанды қойсын, - депті. Мұны өзіме де 
ескерткен болатын.

- Сонда шын-ақиқат қайда калады, - дсгсм. Шын мәніндс 
мен шала сауат болсам, орі сана-сезімім дамымаған женіл ойлы 
кара дүрсін екенімді сезінемін. Демек, өзіме-өзімніц көцілім 
толмайды. Қалайша мен өзімніц шын болмысымды жасыра 
алам. Бәрібір кемістігім шыгармаларымнан корініп тұрады емес
пе:>

Сондай-ақ халықты канап, зәбір көрсеткен кара ниет арам 
оіілылардың іс барысындағы орекеггсрін болган окиғаларды 
шығармаға бүкпесіз аркау егіп, кейіпкерді өз есімімеп агап
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жазып жүрмін. Солардың бэрін жіпкс тізгсндсй гып көрсетпей- 
ақ үшеуін ғана тілге тиек етейін.

Олар: Бейбіт Жазылбаев, Тілеу Беккүлов, Қабақов Төрехан 
Қарамазанүлы. «Олардыц кірер жері тозак! Сонда нендей жаман 
орын». (38-с. 56-А.).

Алдынғы екеуін жайлы беделді үлксн газеттерге сын макала 
жазғанмын. Тағы басқа окиғаларға қатысы бар әрсксттері нақты 
деректермен шығармамда толық қамтылған.

Ал енді туберкулез Қарамазанүлы Төреханды 1996 жылы 
02.15 күпі үйіне келе жатқанын көрген біреу оның алдынан 
шығып:

- Қайда келесің? Кст, - дсйді. Ондада ол есігінің алдына келеді. 
«Үйге кіргсн жыланның да басына ақ қүйып шығаратын» қазақ 
халқының әдеті бойынша үйіне кіргізбей, даладағы есік алдына 
отырғызып, дастархан жайып шэй береді. Төрехан кеткен сон 
оның шэй ішкен кесесі мен касыі ын сындырын, жерге көміп 
тастайды. Өйтксні, жүқпалы тубсркулез ауруының микробы 
тарамас үшін.

Сөйтіп «Кет» деген әңгіме (15.02.1996 жылы) осылай туған. 
«Ол сондай зор тозақка салынады» (87-с. 12-А.).

Тагы бірде Қарамазанүлы Төреханды: бір ага шопан эйелі 
сыпыртқышпен үрып, үйінен қуып шыкқан болатын.

- Үйге неге кіресің? көкірск ауруың өкпе күрт, қылкүрт, 
қанқүрт, жұлын қүрт, жсгі қүрт сиякты жүқпалы аурудың 
қайсысы болса да жұғады, - деп бүдан басқа да талай сөздің 
тиегін агытып, үрысыи машинаға қуып тыққан болатын.

Дэл осы жолы Леиин орденді ага шопан Тэггібек Қыстаубай 
да:

- Ары жөтел, күрт ауруың жүғады, - дсп есігінің алдынан 
Төрсханга үрысып шыққан сді. Осы болған скі оқиғаны да 
көлік жүргізуші Қайыпберген екеуіміздің көз алдымызда болган 
акиқаг істер. «Есеп алганда» деген әңгіме (14.03.1980 ж.) осылай 
жазылган. Демек, Рамазанүлы Төрехаи коксау гуралы жазылган
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шыгармалардыибэрі шын-ақиқатболғам оқигалар. Мен көбінесе 
осындай кейіпкерлердін жетесіне сабак болсын деген оймен 
жазамын.

* * *

Қазір дүние жүзіндегі елмен байла»н>іс жасауга жол 
ашылды. Сонын жагымды-жағымсыз жагын БАҚ қүралдары 
тен көрсетуде. Бірак сонын жагымды жагынан гөрі жагымсыз 
жағына жастардын еліктеуі басым.

* * *

Адам өз уакытын дұрыс пайдаланбаса, ксііін ұмтылганмен 
дәл уагындагыдай болуы екіталай.

* * *

«Өнерсіз сл, өнерсіз мсмлскет -  бір аягы жок аксак, бір колы 
жок июлак, бір көзі жок сокыр сияқты мсмлскст болады» - депті 
Ататүрік.

Азия олимпиада ойыпы елімізде өтін, дүниежүзі халкына 
коріпгенімізге мактан тұтамын.

* * *
Әсірссс ірі лауазым ислсрінің ксйбірі ірі жсмкорлыкка 

айналасын жатса.бүган деііінгіқызметксрлеріндеоданк-үралакан 
емесі сезіліп калады түрады. «Зан адамды багындырады» - денті. 
(Т.Фуллер) Бізде занды акыл багындыра алмай гүр.

* * *

Қогам тіршілігі басшысына карай дамиды да, қүлдырайды да.

* * *

«Адамиын үш жамандығын кормей, жаман деме» демекші, 
мснің шығармамдағы аттарына сын айтылгандардың талай 
жамандыгыи талайлар көргсн.
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* * *
Әйел мейірімі срксктсн басым, айласы одан да басым.

* * *

«Өлімнін көркі - жоктау» деп мен өзіме қатысгы жандарды 
калай жоқтап жазғаным шыгармаларымда бар.

Ал Зәбира екеуімізді кімдер, калай жоктайтынын болашак 
көрсстсді. Мүмкін бізді жоқтамайтындар да болар.

* * *

Кім артық сөйлейді дегенге жататындар: түсініксіз, надан,
ойсыз, паң, мақтаншақ, тәкаппар.

*  *  *

Өмірдің тірсгі -  уақыт. Бұл жалганда уакыттан артык күштілік 
жоқ. Барлық жанды да, кейбір жансыз да уақытка багынышты.

* * *

Шабанның асына Зәбира, Галя, Назарбек төртеуіміз бардық. 
Шабанның, Қүлаштың бсйітінс төртеуіміз барып кұран 
багыштадык.

* * *

Өмірде уақыттан асқан күшті норсе жоқ. Сол уақыт аркылы 
әркім оз максатына ие.

* * *

Әркім кейін өкінбейтін іс істесе нағыз акылды сол.

* *

Қара бастарынын камына біздін маисапқорлар шыгалмай 
жүр.

191



* * *
«Күнәдан, кінэдан, забырдан сактанатындар бұл өмірде 

молдірдей таза жүріп, дін жолына шын бсріліп, о дүниесін 
ойлайтын адам. бірақ мүндайлар өмірдс нексн саяқ».

*  *  *

«Шала таланттыпы сүйеп осіреді де, шын таланттыны олген 
соң ескермегеніне өкінетіндер коп». «Суреткердін шеберлігі 
дегсніміз - ең алдымен өмірді бақылау және үгу шеберлігі» (К.Л. 
Фсдин) дсгснін ссксрмейді.

* * *

«Өмірдін неше түрлі қасиетін оятагын сезім».
* * *

«Отан кылмыстыга қару қылса, дін кінәліга тамұкты қару 
етксн. Отан халқына қалтқысыз ерсн енбек еткенді болашақка 
пані етсе, дін күнэсіздің о дүниесіне жұмакты паш еткен. Сонда 
жарык дүниемен каращ ы дүниеде тепе-теңдік бар».

* * *

«Кснес өкімсті кезінде көрмсгсн, сстімсгсн, ссзбсген 
сорақылыкка сгсмен болганда ксзіктік. Бұл калай?»

* * *
Қиындыкты коп коріп өскенмен, таршылық кормей, 

баршылыкта омір сүрдім. Маган қараганда балаларым еркін 
бақытты боп өсті. Олар соны ссзінугс тиісті. Ол өздсрінің ой- 
санасына байланысты.

♦  * *
«Әргүрлі болмыстыц сырын ашатын - ұгым».
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* * *
«Ойлаганын ісжүзіне асыру нағыа даналық. Бұған Бабыр мен 

Бауыржан жатады».

* * *

Үғып алмай «білдім» деу бос сез.

* * *
«Халықтың кебі күндігін ойлайды. Елі үшін арыдан ойлау 

неткен саяқ».

* * *

«Қазір эсіресе қанағат байларда жоқ».
* * *

- Ал сіздін міндстіціз, жолдас Момышұлы, бұрынғыша 
жиырмасына дсйін тапжылмау. Жиырмасына қараған түні 
буынып-түйініп қоныс аударыңыз. Тағы да көрісетінімізге де 
кэміл сенемін. Ал енді... - Маган кол берді, ол көздері маган 
ақтық рет карады. Коздерінеи сенім ұшкыны атылып гұрды. 
СЕЫІМ. Бұл созді дс бадырайтып үлкен әріптсрмен жазгайсыз. 
Бұрынгы күндсй ол тагы да:

- Жолың болсын, казағым, - дсп тілск білдірді. (29 том, кітап 
158 беттен 192 бетке дейін. өте кыскартып алдым. С.М.)

* * *

(Бабыр оз атақоныс жерінен куылғаннан кейін екі жүзден 
коп, үш жүздсн аз нөксрімсн әуслі жорықты бастап Кабулды 
алып, Ауғанстанды толық бағындырды. Бұдан соң Үндістанда 
ұлы могол мемлекегіп құрған. Осының өзі батырдың ержүрек 
қолбасшы, өте іскер ұйымдастырушы екенін көрсетеді.

Ал Бауыржан Момышұлы да әуслі батальон командирі аз 
күшпсн үлкен жауын талай мәртс жсңіп, көзге көрінсді. Одан 
соң полк командирі, дивизия командирі болып ұрыс жүргізудегі

193



әскери іиеберлігімен, тапқырлығымен және жеке басының ерен 
ерлігімен ерекше көзге гүсіп, қаһармандығы тура Бабырға үқсас 
екенін көрсетеді.

Мен Бауыржанды Бабырғатеңеймін. Екеуі де аз күшпен үлкен 
жауын тізе бүктіргсн С.М.).

* * *

«Өте ерен ержүрек батырлардың шебер тапқыр соғыс 
қимылдарына қиын ірі тосқауылдар сөз емес екеніи Бабыр мен 
Бауыржан корсетті.»

* * *

«Бастық не айтса соған так турған адам сорлы адам. Әйтпесе, 
оның да басгықтын дурыс-бурысына өз пікірталасы болуға 
тиіс». Армия қолбасшысының орьшбасары генерал-лейтеиант 
Звягиннің буйрыгы бойынЬа орнынан тайдырылса да, Бауыржан 
өз ойын іске асырып, өзінен басым жаудың екі жүзден асасын 
жойып, қаншама олжа түсірді.

* * *

- Енді бадырайтып түрып үлкен нүкте қойыңыз, - деді 
Бауыржан Момышулы.

- Панфиловшылар батальоны жайында шежіремізді осымсн 
аяктаймыз. Бір мың тоғыз жүз қырық бірінші жылгы жиырма 
үшінші ноябрьде мен комбат болудан қалдым. Мені армия 
штабына шакырып, иолк командирі етіп тағайындады. Мен 
өзімнің батальонымды Ысламқүловка откіздім. Панфиловтың 
ерекше серіппесін қолдана отырып, гитлершілерді отты 
жұдырыкпсн төмпсштей отырып, менің полкім Крюково 
поселкесі мен станңиясына дейін шегінді. Сол жерде «Ленинград 
тас жолы» деген тақырыппен тағы бір кітап жазуға болар еді. 
«Старая Русса түбінде» деп те жазуга болады. Бірак кігап 
бітті. Ал болашақта сізге қояр бір ғана шартым бар... - Салалы
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саусақтарыммен кылыштың баллағын үсталы ла. Момышүлы 
күтпеген жерден каруын суырыгі алды, күңгірт блиндаж 
ішіпде болапыц кылпылдаган жүзі -  осы кітаптыи басталар 
кезіндегідей -  тағы да жарк-жұрк етті.

- Бір гана шартым бар -  деп кайталады Момышұлы.
- Өтірікті сыкпыртсаңыз -  оң колыңызды стол үстінс коя 

бсріңіз. Әп дсймін де оң колыңызды шауып тастаймын. Осыган 
көнетініңіз рас па?

Меп күлін жібере жаздадым. Қайрап менің айбарлы 
Бауыржаным, оз мінезінен, каламмен, жүйрік коңілімен, 
шарыктаган қиялымен жасалган сипатыңнан бірдеайиымайсың-
ау-

Дегенмен, хатшынын эдепті болганы макұл. Рас -дедім  мен, 
- дейді Александр Бек.

(29 том, кітан 252-253 беггер. С.М.).

* * *
«Адамзат мүддссіне ортак ойлы жазған поэзияда ла, прозада 

да баршылык. Сол ашқан жаңалыгын, не ойлаған мақсатын эркім 
өзі іс жүзіне асырса, сол нағыз данышнап жэне пагыз ержүрек 
батыр». Бауыржан сондай батырлардың батыры.

* * *

«Сыншы шын сынаса -  ол акыл. Егср өтірік сынаса -  ол 
шатбак». Бауыржан кімді болса да қиын кездің өзінде шыи 
сынайды, шын багасын береді, шын жазасын береді. Ода шатбак 
жок.

* * *

«Жазушыныңбакыты оныңеңбсгініңтанылуында». Қаһарман 
Бауыржан Момышұлының 30 томдык кітабын окып бұрынғыдан 
да бегер таныдым.
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* * *
«Үлылықтыц түрі әр салада коп. Сомың ішіндсгі адамзатқа 

тән ортак ой үлылығы мәңгі жасайды». Бауыржанда ой үлылығы 
да, үрыс жүргізудегі әскери шеберлігі мен тапкыр ерен ерлігі 
коса бар, сегіз қырлы бір сырлы батыр.

*  *  *

«Коргснді, сстігснді, істегенді, білгснді, сезгенді, түсінгенді, 
ойлағанды, жазганды - осының бэрінің шешімді түйіні әркімнің 
калай қорытуында. Демек бұган шындық пен дүрыстық үстем». 
Олай болса, Бауыржаиның шындық үшін арпалысканы, кеңес 
халкының дұрысын деген баі асы үстем болын гұр болашаққа.

* * *

«Қандай данышпан болсын, соның ішінде өз ойын іс жүзіне 
асыру, өте ересен даналык. Бұган Маркс, Бабыр, Бауыржан 
сияктылар жатады». «Білу гана аз сол білгенді іске колдана білу 
керек» - депті (И.Гете). Бұган жогары аты аталгадар жатады.

* * *

«БІмм. Дсмек екі майданда бірдсй дұшпанмен де, үлксн 
бастыгыңызбен де (генерал-лейтенант Звягинді айтады) 
согысқаи екенсіз гой» - дейді Панфилов Бауыржанга». (Мен 
бұган қоса үшінші майдан деп өзіне қарасгы жауынгерлерге 
қатаңтэртіп орнатып «бір жеңнен кол, бір жагадан бас шыгарган 
ұйымдастырушылдығы, Бауыржанның срскшс қаһармандығы 
дер едім. Әрине, ерен ерлігі өте кауіпті киындыктардан туган. 
С.М.).

* * *

ТалантсыздықАлладан,ал талапсыздықәркімніңөзкінәсінен.
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* * *
«Қачір кейбір ел баеқарғаыдар, откенге ой козімен қарамайды. 

Өйтксні Маркс, Энгельс. Ленин, Сталин тағы кейінгілср сияқты 
біздің де ақырымыз нс болар екен демейтініне іс эрекстгері куә».

* * *

«Есті созге мэн бермеген нагыз надан». «Құнды соз кұнарлы 
ойдан туады» - деген (Л.Н. Толстой).

* * *

«Қазіргі жемкорлык канагатсыздардың мұрасы болган соң 
өріс алып келеді».

* * *

Бір нэрссгс ақыл кос десең орісі жстпсйтіндсрдің өзі ақылды 
болып кететіні бар.
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* * *
Қысқа омір деректерім

Әксм Мэдімэр Тұңғышалұлы 1889 жылы туып, 1945 жылы 
қайтыс болған. Мен әкемнің 51 жасында 1940 жылы туыппым. 
Сонда экеден 5 жасымда жетім қалып, экемді сағыныгі өстім.

1. Әкем бидай қаптаган қаптын ауьғз жагына салыгі маған 
«Қара пима» экелгенін білемін.

2. Әкем коп ақша санағанда қасында отырған маған скі қағаз 
акша бсргсні дс ссімдс қалыпты.

3. Үйіміз көшкенде әкем ауырып, жүк арткан түйенің үстіне 
жатып келгенін де білемін.

4. Түн ортасында біздін киіз үйге ұрылар от койып (киіз 
майша лаулап тез жанады гой) есіктін алдындағы экем багатын 
колхоздын бір отар койынан бөліп алып айдай кашқан. Бірақ 
оларды қасқыр алып жүргсн ешсктсй скі төбст ит Қырқар мсн 
Алыпсоқ жібермей арпалысуда. Сонда әкем үй ішіндегі дайын 
тұрган екі шелектегі судын алгашқы біріп өргке өрістетпей дэл 
кұйып, енді екінші шелектегі суды тагы «ртке кұя берген асығыс 
опыр-төпыр дүрөслсң ксздс ұйыктап жатқан мен оянып кеттім. 
Ортті өшірс салып әксм мсн шешем үйдсн жүгірс піыққан 
карбаласта шошып үрейленген мен де жылай кабаттаса соңынан 
ілесе далаға шыктым. Әкем меи шешем ұрыларға ит косып 
«Айдак, айдақ, айт» деп дем беріп жүргенде мен үйдінартыпдағы 
«Ақтобе» колхөзының төған суына түсіп кеттім. Терең суга бір 
батып. бір шыгып шолпылдатып ағып бара жаткан жерімнсн 
қайран әксм жүгіріп ксліп мені судан суырып алды.

Сонда үрылар үйге от қойып, отар қойдан бөліп алып айдай 
кашқанда оған иттер үріп, азан-қазан боп жау шагікан үрейлі 
сэтгін өзінде «Қарғанын бір козі боқта болса, бір көзі оқга» деи 
карангыда кагіыс қалмай, менін тоған суына түсіп кеткенімді 
калай байқап қалған дессші. Қайран эксм, мсні өлімнсн алып 
калған кезі, көз ілсспсс сәттілікке бағада жстпсс. ІІІіркін, сөйтксн 
экеме бұл өмірге мен оган не опа көрсеттім деп кейде киналамын.
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Сонда ұрылардан қойды иітердің күшімен түгел алып қалды. 
Үрылар ұсталмаса да жаңадан жер аударылыгі келген шешен 
ұлтынан скені бслгілі болды. Өйтксні ұрыларды иттср талаганда 
жандалбасалып өздеріне тән белдігін ссрмегсндс иттср белдігін 
тістеп, бір үзігін киып үзіп алып қапты. Осы белдіктіц үзігі 
шешен халқына тзп екепі анықталган. Киіз үй босагасының 
осы өртенгеи орны сол бір кауіпті окиганын куэсі ретінде меп 
есейгенде де коз алдымнан кетпей ойымда мэңгі калды.

5. Әкем маган бір жорға, кұнан, нс дөнен-ау деймін, сатып 
әкслді. Ерттеп, соган мінгізген кезде аузы ак көбік болып тұрганы 
есімде калды.

6. Сол жорғапы ұрылар ұрлап экетіп, опы ІІІу стапсасында 
сойып жаткап жерінеп экем ізімен барып ұстайды. «Төгілген 
толмайды» деп айыбына бергеи торы байтал мен анама тігін 
қол машина алып кслгсні әлі ссімдс. Сол торы байтал әкем 
өлген соц жүйрік торы бие болды. Оны Ұмбетқұл сұраусыз 
мініп, қамшымеп ұрып оц көзін агызыи жіберді. Содан соц 
«Мэдімэрдыц сокыр биесі» деп атады ауыл.

7. Әкем олгенде киіз үйдіц ішкі іргесіне шымылдык кұрып, 
сүйсгін сонда жатқызып, үстінс үлксн тас бастырып койыпты. 
Іші кеуіп кетпес үшін койса ксрск. Мсн өлгсн экемді киіз үйдің 
іргесінен сығалап көріп жүргенім элі есімде.

* * *
2. Міне, меніц әкем туралы ойымда ұмытылмастай болып 

калғаны осы жсті түрі гана. Баска бсс жасыма дсйін әкемніц 
нс істсп, нс койганын білмеймін. Жүрс кслс әксніц орны бөлск 
екенін корлык көріп, жылап сагынып өстім.

3. Әкем мешін жылғы (1932 ж.) аштықтан қысылмай аман 
өткен екен. Одан кейіпгі олгепге дейінгі омірі Шу өзенінің екі 
жағындағы ел ішіндегі ең ауқаттылар қатарында болган коріңеді. 
Әксм қайтыс болған ксздс төрт түлікті малды болып гы. Қойдың 
өзі жүздсн аса екенін ел-жүрт айтатын.
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4. Әксм жоқболса латамактан, ішім-жемінен. киім-кешектен, 
шаруа-тіршілікке күш-көліктен таршылық көргеміз жок. Бәріне 
ле барлам болдык. Костю.м-шалбарды қатарымнан бұрын кисем, 
белесепетті де бұрын айдадым. Ол кезде ауыл тұргыныпыц 
кобісінің тұр.мысы төмен екені белгілі ғой. Жүйрік ат, жорга 
дсгсн менде болды.

5. Мсн төрт жстімнін үлксні болсам, әрі шешем мен інім
сырқат болды да, үй тірлігіне жастай ерте араластым. Шешем 
айтқанына так тұрдым. <

6. Мекген окуына кұлкым жок болып, нашар окыдым да, үй 
шаруасына бейім болып остім.

7. Мсн жоқшылықтан емсс, баршылыктан корлык көріп 
өстім. Төрт түлік малдың колдагысын жастайымнан багамын, 
ұры-кары зорлықшылдан қоргаймын, өз элімше жем-шөбін 
дайындаймын. Ол кезде бірен-сараны болмаса көбісінің 
тұрмысы төмен. Шаруага күш-көлік кат, сұрап алганы балай 
гұрсын, сұраусыз түйе, аттарды қарау адамдар зорлап алғанда 
боқтаудың нсшс түрін естісем, таяк жеген кезім де аз болған 
жок. Соның бірін тілге тиек стіп кстсйін. Мініп кслс жаткан кара 
іңгеп гүйемді жолдан Моди деген шешен ұлтының жігіті тартып 
алып, жыртыгі койган жерін кешке дейін өңдеді. Мен түйемді 
«бер» деп соңынан жүгіріп жылаумен болдым. Міне мұндай 
зорлыкшылдар өмірде аз болган жоқ.

8. Әксм өлгсн соң төрт-бсс жылдан ксйін көп малдың белді 
иесі болмаган соң берекесі кете бастады. Үмбеткұл 30 саулык 
койды тоқгысымен сонда, 60 басты кейін, тагы 20 басты карызы 
үшін колхоздыц есебіне салын жіберді. Шетінен бірден-екідеи 
үйіне алганы толып жатыр ғой.

Маган дегсн әксм қалдырган жүйрік шұбар атты сұраусыз 
Үмбстқүл мініп, зорықтырып өлтіріп, бізгс терісін көрсетіп 
тынды. Жорғаны да қүртама деп анам колхоз бастыгы «мен 
мінейін, колхозга сат» деген колхозга сатып жіберді. Міне, 
осылай төрт гүлік малымыз азайды.
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9. Лнам Іздон Тұңғышалы келімі 1913 жылы туыи 1991 жылы 
омірден қайтты. Әкем Мәдімордан 19 жыл жолдас болып шешем 
32 жасында жссір қалды. Анам аілық-жарқын, ақ көңіл, копшіл, 
алтілді сөзшең болатын.

Бардам болған сон ба, жесір әйел болса да қазаны отган 
түспейтін, дастарханы жиылмайтын, үйді кісіден кісі басып 
жататынжиі еді. Кейінгі кездеауыршанболды. Әйтпесеенбекшіл 
еді. «Береген колы алаған» деп колы қысқа, кемтар момындарга 
күш-көлікті, тұрмыска қажеттілікті дс слгс көп бсрстін. Кобінс 
сол бсргенінс жазатын. Мысалы, Ғ.ссналы дегсн кісі скі күнгс 
сексауыл әкелігі алуға қара іңген түйемізді сүрап әкетті.

Соны тоғызыншы күпі орен әкелді. Сойтсе, түйені батпакка 
тыгып, екі-үш айдан сон олмей өз қалпына орен келді. Апам 
неше күн сол үшін жылады. Сұраусыз кейбіреуі «берсе қолынан, 
бсрмссс жолынан» дсп жссір эйсл, жстім бізді басынып талай 
нәрсе істейтін. Анам Іздэн сезімді, саналы, эр нәрсенін жөнін 
біліп, істің козін табатын. Ешкімнін аса көңіліп калдырмайтып. 
Коп малдың да аяқасты болуы сондықтан болса керек. Кенес 
окіметі кұрылган алғашқы колхоздану сэтінде Жиенбет 
ауылының қазіргі конысын мснің анам Іздән тандап қоныс 
күрган екен. Сонысына бола бүгіндс «Іздэн» атынла бір үлкен, 
тагы бір шолақ екі көше бар.

10. Үй шаруасынап басқа жастайымпан алтыншы сыпыптың 
үш ай демалысынан бастап қогам жұмысына араласгым. 
Шомелей салдым, арба айдап шоптасыдым, арба айдаушы болып 
жұмысшыларды жұмыска апарып үйінс әкелдім. Сексауыл 
тасып, камыс орып, шөп шауып осыларды үйгс тасып, базарга 
да сатып тіршілік камын жасадым.

11. 1956 жылы жетінші сыпыпты гауыса салып, 1958 жылга 
дейін колхоздың неше тұрлі жұмысына араластым. Арба 
айдаушы болдым, жылкы, сиыр, бұка да бақтым. Бір бұқа 
сүзіп, өлім аузынан қалдым. Сақпаншы, шопан да болдым, 
колхоздың бслсснділсрі қайда жүмсаса соған бардым. Қант
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қызылшасыныи неше гүрлі жұмысына атсалыстым. Сонда Лэлэ 
дейтін мақау бала екеуіміз Шу стансасындағы кант заводында 
кант кызылшаны машинадан тусіруші болып жарты ай жаттык. 
Сонда Ләлә жүргізушілерден тамақ сұрап. мені жарты ай бакты. 
Ләләның макау скснін есксріп машина айдаушылары тамақ 
беретін. Қазір ойласам айдалада біз жататын жатын орын жок, 
көріиген бүрышка түнейміз, не та.мак жоқ, неге барганымызды 
білмеймін. Колхоз да жарыгып ештене төлемейді гой. Қазір 
ойласам, жігерім күм болады.

12. Колхоздың белсснділері мені кайда жүмсаса соган 
бара бсрген тіл алгыштығымнан болса керек, мені шакырып 
алып, 1958 жылы Жамбыл қаласындагы ауыл шаруашылыгы 
мекгебіпін қой шаруашыльн ынын бригадирлік мамандығын 
дайындайтын окуга жолдамамен жіберді. Айына 30 күн еңбек 
күн жазып, айына 200 сом (ескі ақша) акша колхоз ессбінсн 
төлен, мені бірінші оқытты.

Бүдан кейінгі омір жолымнан бастап осы жасқа дейінгі 
нс істсп, не тындырған дсрсктерім «Жалған скен көргснім», 
«Кү.міс гой», күнделіктерде, хикаялармен тагы толыгі жатқан 
шығармаларымда сыр беретін болгандыктан қыеқартып 
отырмын.

*  *  *

Жазушыға тэн кемістіктерім
1. ІІІала сауаттылығым.
2. Болған, корген, естіген, сезгеи окиғалардан аса 

алмайтындыгым.
3. Кінәлілардың ісі мсн оның болмысын бадырайтып дәл 

көрсететіндігім.
4. Ортақ мүддеден астарлы сөз, астарлы ойларды сирек 

колданатындығым.
5. Ойландыра, оіі сала, ойлы жазуым кем болса, сәтті тенеу 

мен бейнелеп, айшыкты созбен құлпыртып жазуым да сирек. 
Бүған коса көрксм тілмен әдсбисттің талаптарын орындай 
бермейтіи сәттерім де аз емес.
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* * *
«Әйелдін басты естілігі тазалыгыида, одан кейінгі естілік 

соның ішінде».

I

* * *
«Сұлулық кімнің болса да бсргі жағын көрсетеді. Ең таза 

сұлулык оның ішкі дүниесінде».

* * *
«Қазір ойласам, менің шығармаларымдағы негізгі максат, 

шындық пен өтірікті, жақсылық пен жамандықты бейнелеуім 
басым екен. Бұл да омір болмысы шығар».

«Әр нәрссні түсінгенде: түгел, дүрыс нс тсрең түсінбсссң дәл 
тура қорыта алмайсың. Одан соң бсталы лағылғандык».

* * *

«Барлық адам жасгық өмірін бастан откізеді. Сол жастык 
шақ омірдің өзіне тән қасиеттерін боска өткізетіндер бар. Бұл 
өкінішті».

* * *

«Туған елін, туған жерін, Отанын кім жамандайды. Ешкім де 
жамандамайды. Тек ішіндегі келеңсізін ғана соз кылады».

* * *

«Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, Брежнев, Андропов, 
Черненко, Горбачев- міне, бұлардың эркайсысы бір жүйелі кеңес 
одағын эртүрлі басқарды. Тіиті ең соңғы басқарған Горбачев 
«кайта құру» деп жұмысшылар мен шаруалардың тұңғыш 
мемлекеті -  Үлы Кеңес Одағының шаңырағын ортасына түсіріп 
тынды. Одан да кейін баскарған Борис Ельңинге мың рахмет. 
Бірталай кірме республикаларға тәуслсіздік алып бсрді. Оның 
жаны жанатта болсын, маркұмның деп Алладан тілеймін».
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* * *

«Адамзат тагдырына ортақ игі жаңалық ашып, оны өзі іске 
асыра алмай артына құры калдырган данышпандар көп. Оны 
кейінгі іс жүзіне асырушылар соның даналыгына ортақ».

* * *

«Өчімшілдер ішіндеадал адамжалгызболеа, жүншетүтіледі».

«Моңгігс жататын нс болды скен. Мәңгі дсгсннің өзі 
ақырзаманда жоқболатын сиякты Алла акырзаманды болдырмаса 
екен» деп тілейік.

* * *
«біреулерге мына заман бэрі бір сияқты. Тек күнін көрсе 

болды. Ондайды «Кім» ден түсінеміз. Ол хайуанга жақын емес 
не?»

* * *

«Егемен ел болгіілы бір-ақ адам билсп келеді. Оның калай 
билегені туралы кейінгі басшы шешетін сауал көп».

* * *
«Қазақелініннегізгі шаруасы бұрын мал болган, Кенес кезінде 

оған егіп тагы баска жүмыс орны косылды. Ал казір гэуелсіздік 
алгалы нсше түрлі жүмыс орны тагы косылды. Онда да казак 
халқының жұмыссызы аз смес. Осыны біле гұра сырттан жұмыс 
колын кабылдауы қалай?»

* * *
«Талапсыздық -  ойсыздыққа тән. Талаптының ойында бір 

мақсат бар деген ұғым».

* * *
«Меп 37 жасқа дейін өмірге женіл қарадым. Одаи кейінгі 

омірімнің нэтижесіиің багасын оқырман берер».
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* * *
«Мсн шамамды білсмін. Сол үшін шала сауат скснімді 

ескертіп, оқырман кауымнан кешірім сұрап отырамын».

* * *

«Бұрынгылар: «Халыктың бір атасы «Ит» ден түсіибес 
наданын айтады екен». Соған жатпасам болды».

* * *
«Тіл туралы га:іет-журналда тагы басқа БАҚ-кұралдарында 

жазып та, айтып та келеді. Бәрі сол жауапсыз калып тұр».

*  *  >1«

«Мен казір жетніс бірдемін. Бұл сан жасамал болганымды 
корсетсе, оныц аржагында уақыгган ұгылыс жасадың дегендей 
сыртұр. Қайран омір, уакытыңды осылай ұрлайды екен-ау».

* * *

«Мсн жазбаларымды кайталап оқып байқасам, өз тарихыма 
ден койгаи сияқтымын».

* * *

«Әрбір тақырыптың ішкі сырына сол жазылған оқиға 
жауапты».

* * *

«Тэканпар, пан, асқак, надан ойсыздык бір адам бойыида 
болса, ол түзелместен омірен өтеді».

«Үлы ойшылдардың ойга қонар ойы - ұгымдыны мұратына 
жсткізетіндей эсер етсді».

* * *

«Қогам тіршілігі бұрын басканың колында ден армандадық. 
Енді колымызда болса да, өз қолымыз оз аузымызга жетней тұр».
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«Әр нәрсені оз бетімен түсінгісі келгенмен -  білімсіздік 
келергі жасайды».

*  *  *

«Бүрын қандай сын жазылсын -  бәрі бақылаулы еді. Қазір 
барлык БАҚ күралдары бақылаусыз».

* * *

Қазір ойлап отырсам, тапсырыспен жазылған шыгармаларым 
аз смес екен. Тапсырыс бсргсндер ішінде, эсіресе, қарапайым 
халыққа киянат жасап, оларга кірбең келтірген деректі іс- 
эрекепі ашық, сынай жазу эрбір жазушы міндеті екені рас. Сол 
тапсырыспен жазылган шыгарманын текі екі-үшеуін гана сөз 
етер болсам олар халықка зәбір корсеткен мыналар:

1. Бейбіт Жазылбасв «Төле би» шаруашылыгының 
төрағасы болып түрган кездегі карапайым енбскийл елге істеген 
қиянаты ұшан-теңіз. «Төле би» шаруашылыгының елінің маган 
Бейбіі Жазылбаевтын жемкорлыгын ескерткеннеп баска осы 
шаруашылықтын тексеру комиссиясынын төрагасы Кененбай 
Бірімқұлов біздің үйге келіп түрып маған тапсырыс беріп, Бейбіт 
Жазылбасв туралы қылмысты істерін жаздырды. «Тұргылықты 
халықтуралай берс ме?» «Заң газеті», 09.04.1997 жыл. Тагы да 
«Зан газегі» 28 қазаи 1998 жыл «Үяпап басқаның бэрі бар». 
Бүдап баска да жазылгандар бар.

2. Гілеу Беккүлов «Нүр» үжымдык шаруа қожалыгынын 
торагасы болып түрган ксздс үжым мүшелерінс обал жасаганы 
тсгі сүмдык, айтып тауыспайтындай. Әуелім бейіперді бүзып, 
бакша еккенін мені ертіп барып елдер көрсепі.

Тілеу Бекқүловтын ұжым мүшелеріне істеген қиянатына 88 
отбаеы қол койып, маган мақалажаздырды. 20 мамыр 1994 жылы 
«Халық кеңесі» газеті «Жекешелендіру әділ жүрмей жатыр», 
«Аша слі» кітабында «Жаналқым», «Көлқүдық» кітабында «О 
дүниеде рақымшылдық жоқ» - мүндай шыгарма баршылық.
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3. Торехан Қарамазанұлы Қабақов «Абай» совхозында 
бөлімше зоотехнигі болып жүрген кезде оның да жолсыздығы 
шығарма жазуыма түрткі болды. Тапсырыс бсргсндср: Байтөрс 
Қашағанов. «Көлкүдык» кітап, «Көксау», Қыстаубай Тәттібеков
-  Ленин орденді «Есеи алганда» «Көлкұдық» кітан. Зәурехан 
дегеи ойел: «Үйге неге кіресің, жұқпалы көкірек ауруын 
жұгады» деп Торехан Қарамазанұлын үйінен сыпыргышгіен 
ұрып, куып шыққан. Күләш деген әйел де «Жетелің жұғады»
- дсп дүксннен қуып шыкқан. Қапуза дсгсн әйсл дс осылай 
ұрысып, Төреханды қуып шыққан. Мұнан басқа үйінен куып 
шыккандар аз болмаган. Осындай намыс қылар ескертнеден 
сақтанбақ түгіл арсыз, ұятсыз неме соз естуі е қайталай беретін. 
Оныц үстіне ешкім маскүнемдікпен «әйел үй тастамайды, сиыр 
су тастамайды» деп ішімдіктің реті келіп, қаламаны ойлап. 
эрбір шакырусыз, жақтырсын-жактырмасын тіміскілсп жүрстін. 
Сонда ірісін айтпаганда кірген үйдіц қолына ілінгенін алып 
кететіп, жымыскы ұрлыгы бар еді. Соныц бірі «Қолгап ұрлаган 
кокжотел» деген эңгіме жазып, сол «Колқұдық» атты кітапқа 
енгені өте майдалығы болатын.

Міне, Төрсхан Қарамазанүлы туралы жазылған 
шығармаларымнын бэрі деректі болган, акиқат тагісырыспен 
жазылгандар болатын. «Үйіце кет» десе кетпей койіаныпа 
«Кет» дегеп эцгі.ме «Колкұдык» аггы кітаиқа енді. Мұндай 
шын-акиқаттар меніц жазбамда аз емес екенін окырманга 
ескертемін. «Иенін кызыгын коп іздесең, соныц күйігін бір 
тартарсың» дсгсн. Талай адамнан сөз сстіп, күйігін тарткан. 
Төреханға ешкім өздігінен тиіспейді. Керсінше ол бірінші 
гиіседі. Әсіресе әйелдердіц екі бұт арасына намысқа тиер капы 
соз айтқап соц Зэурехан Сыиыргкышнен ұрса, Күлэш ұрып 
дүкеннен куып шыққан. Баскаларда оздігінен тиіскен сон Алла 
жіберген сырқатын бәріне басып салык кылгандар көп болган. 
«Жамандыққа қаргыс айт өлс-өлгсншс» - дспті. (Аблрахман 
Жәми)
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* * *

Қорыта айтқанда, Гұңғышалыныңтогызұлының ішінде оның 
омір жолын жалгастырған Мәдімәрдан екі ұл. екі кыз бармыз. 
Әкем Мәдімәрдын дарқан көңілінің, ниетінің кеңдігінен шығар. 
О бастан кең ойлаган әкеме «өсер отау өрісті» дегенді тілеп, осы 
созімді асылыққа жазбай, Алла ақырын берсін. Әмин.

* * *

Менің болашақка есксртсрім: шыгармамда болсын,
күнделігімдс болсын ксйбір болмысымдагы іс-әрекеттерді ашып 
жазып келемін. Г»ұл сырым кейбір акикатты сүймейтіндер үшін 
жагымсыз, күлкілі екенін де сеземін. Онда да «шындықіың аты 
шындык» деп, осы омір жолымның акикатын алтын қазық қып 
кейінгіме калдыруға жазып келемін, оқырманым. «Шындык - 
адамның ар-ұятының жемісі» - дсгсн. (Н.М. Поржевальский)

* * *

Ақ жолды таадаганга қашан да кара жолды карсы тұрады.

* * *

Күйкі кісі кашанда жымыскы ойын бүгіп тұрады.
Зсрсктср дегенінс жсткізбссс бейкамды шалып қалады.

* * *

Әбдіманап інім кайтыс болған соң оның үйін иелепіп үлкен 
балам Мейрамбек тұрды. Оның да марқұм болганына талай 
жыл болды. Бұл үйдің моншасы, торт түлік малдың кора-жайы, 
тауык күрке, ксрек-жарак коятын орын мен шөп жинайтын 
бастырмасына дейіп борі бар. Жері коп, орі судың мойны, 
басқаның жеріне шықпаса да, оган дайын. Алма, өріктің неше 
түрімен кок орістің ор түрі самсып тұр. Бұл үйге қарастының 
бәрімсн коса ауласы мсн жсрі түгслімсн сыртынан мыкты 
қоршалган. Ұшқан күс болмаса, жүретіндср бұзбаса төңірсгінс

208



кіре алмайды. Осыған қызыккандарга үйді коп жыл болды, 
сатпай койдм. Қаражатына пенделік етсем баягыда сататын едім 
гой. Оган екі марқұмның скі ұлының бірі болмаса бірі иелснср 
деген ойда болдым.

Әбдіманапұлы Арманды осы үйге тіркетіп, кігапшасын 
колына берсем де шешесі екеуі келіп, бұл үйге тұрмай койды. 
Ал Мейрамбектің Жанторесі де сойтті. «Ауыл тұргындары 
жұмыссыз. Біз не істейміз?» - дейді. Шынында солай екені 
дс рас. Менің балаларымның бәрі сыртта болған соң жсрді 
пайдалануға, жогарыдагы айткан көк өрістің бэрін жыл сайын 
жиып алуына бір көршіме боска беріп қойдым. Ол тұрмак өзім 
тұрган үйдіп тагы баска толып жатқан жерлерім пайдалапусыз 
жатыр. Осы босқа бергенді жиып алуга барган коршінің кэрі 
шсшесі Шэйкүл бал татып, самсып тұрган алма. өрік, тагы басқа 
жемістсрді көріп, иссіз қалғанына скі марқұмды ссінс алып, 
камыгып жылаганын айтты маган. Мен де огаи жасып, «иесі 
жок үй жетім» деген осы гой деп қиналып, көзіме жас алды.м. 
Мен оны сатпай отырганым анам Іздән мен інім Әбдіманап, 
балам Мсйрамбсктсрдіңтұрган үйі, солардың коздері дсп сатпай 
койғанмын. Енді ең болмаса иесі жоқ осы үйдің терсктсрі мен 
карагаштарын өзіме кесіп алайын деп, соның төрт терегін кесіп, 
өзім тұрган үйге трактормен сүйретіп апарып қойгам. Сол төрт 
терекгі бүгін қабыгын аршып бітірдім. Бұл агашгар да адам 
белінен де жуандап кеткен. Қалган терек, карагаштарын да кесіп 
алатын ойдамын.

* * *

Тектінің текті екені, тексіздің тексіз екені болмысыпан сезіліп 
тұрады.

* * *

Бүгін Сағижанның туган күні. Екі жаска толды. Соның туган 
күнін тойлады.
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* * *

Ьарлык нәрсенің арасы карсылықтан тұрған,
Жаксы мсн жаман шын мен өтірік содан туған.

* * *

Адам жасамал болған сайын өткен өміріпе ой жүгіртіп, еске 
алып отырады екен. Соныцбірін казір 73 жасқа қараған шағымда 
ойласам, менін азан шақырып койған атымнан басқа бес атым 
бар ексн.

1- шісі -  төрт жасқа шыкканша тілім піықпаган сон мені 
«Қарамакау» атапты.

2- шісі -м ен  жасымда аузымды ацқитып жүреді екем. Сопыма 
бола мені «Ашықауыз» атапты.

3- шісі -  Менің астыңғы ернім төмен, салпыңқы болғанына 
«Салпыауыз» атапты.

4- шісі -  мсні Жиенбет елінің апа-женге, кейбір ағаларым 
«Сэукен» деп атайтын. Әсіресе менен 14 жас үлкен Күзербай 
ага.м «Сэукен» деумен о дүниеге өмірден өтгі.

5- шісі -  мепін үлкеп апаларым, жеңгелерім (олардын «карак», 
«шырақ» дсп өздерінің маған қойған атынан баска) «Сәукентай» 
деп еркслетіп койган есімді жиі айтатын. Шіркін, бұл өмірде кім 
қалар дейсің? Солардың бэрі казір ойласам, атымды атайтындар 
өте сирек еді. Осыпын бэрі мені кұрмепеп, сыйлап еркелетудін 
эсері екеп. Соныц да кадірін кейде біліп, кейде білмеген еке.м.

Кейін мен үйленгенде кейбір жеңгелерім қалжындап:
- Күйсуіңді біз бұрын Қарамакау, Ашыкауыз, Салпыауыз деп 

атайтынбыз, -  деп калса, жолдасым Зәбира:
- Қоіішы женеше, олай атамацызшы, - деп калжындасып, 

намыстанын қалатып. Қайрап сол маркұм болған жеңгелерім 
ойыма түсіп, бүгін сағынып отырмын.

* * *
«Жасыратыны жоқ, аяңкос абайтанушылар, шалағай Шәкәрім
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танушылар кобейіп барады», - дейді Аян Ныеаналин («Лйкын» 
газеті, № 147(2058), 9 тамыз, бсйсенбі, 2012 жыл) «Кімді-кім 
іздеп жатыр» атты мақалада.

* * *

Біреулер баскапын ісі оған қатысты болмаса да сыртынан тон 
пішіп, қол сұғып сойлейтіні бар. Мұнысы өзіне керегар емес пе?

* * *

Адамды сүю дегенді кейбіреуімізтек байлыққа айналдырдық.

* * *

Кейбіреу меже, шама, олшемін оз болмысынан асырып. не 
жетпей жасанды тағылыкқа ұрынады. Одан да эркім өз тауанына 
қараса соның өзі өзінс жаксы касист емес пе?

* * *

Сэтеикүл күйеуі сенімен кұрдас болса да сені көз ұшынан 
көріп, байқамай жолыңды кесіп откеніне абыржып күтіп тұрып 
амандаскан сон:

- Аға, сізді байқамай, жолыңызды кссіп өтіп ксттім. Мына 
жагымнан өтіңізші, - деді Зэбира дастархан басындағыларға.

- Ізет білгеннің жөні бөлек кой. Әнеу күні қоларбамен ағаш 
алып келе жатсам Баян анандайдан көріп, мен өткенше күтін 
тұрды. Әуелім амандасуының озі сараң кұдаша әлі тұр, элітүф, 
бұл неғып тұр дсп ойласам, мснің жүріп отіп кстуімді әжептеуір 
уақыткүтіптұрексн. Жүріп өттім дс: «Көп жаса. рахмст!»- дсдім. 
Басқа көшедегі кейбір келіндер де сонандайдан келе жатқаньщцы 
көрсе болды жолыңды кеспей, күтігі тұрады өткеніңше. Сондайда 
оларды коп күттірмей тез отіп кетіп, рахметіңді айтасың. Басқа 
ауыл арасында жүргендс дс танитындар түгіл танымайтын әйел- 
келіншектсрдің дс жолыңды кесіп өтпсй күтіп тұратындары бар. 
Жолын кесіп өтіп кеткенде тұрган не бар дейтін түсініксіздер
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омірдс бар шьиар. Ьірак казак халкынын өзіне тән эдеп-гурпын 
сактаганга нс жетсін дсдім. Осыны дастархан басында естіп 
(ггырған балам Ниязбск:

- Мынакслінінізжол бсре м е?-деп келіншегі Айгулді көзімен 
нұскады.

- Даладагы жолымды кесіп өііи жүргендерін айтиаганда, бір 
үйдс бірге түргап сон кейде кірген-шыкканда бір есікте екеуміз 
қабаттасып кездесіп каламыз. Сонда: «Карагым. сен өтіп кет», - 
дсп әуслі жолды Айгүлгс мсн бсрсмін. Туған атасы маган сондай 
болған соң сырттағы ары-бсрі жүріп жүргсн, танымайтыны түгіл 
танитын үлкен кісілерге Айгүлге сөз болып па? -  дедім. Зәбира 
күліп, ІІиязбек Айгүлге алара карады. Ол кып-кызыл болып, 
томен карады. Бұл эуелі дұрыс тэрбие бермеген эке-шешесінін 
кінәсі болса, озінін де үлкен-кішіге деген казак халқының салт- 
дәстүрін зсрдслсй білмсйтін сезімсіз скснінің көрінісі, тагы 
да тосын келгсн кісіге: «Үйге кіріңіз, нан ауызтиыңызды» да 
айтпайды, - дедім.

* * *
Адам камын шын ойлайтын жоғарыдан сезілмсйді,
Парызына сылтау айтып кейбір басшы бсзілдейді.

* * *

'Гсі і жогарынын лауазымы томен болса да болмысы жогары. 
І сгі төменннің лауазымы жогары болса да болмысы томен.

* * * *

Жемқорлықты гиюды алдымен соны тиятыннан бастау керек.

*  *  *

Бұрын-сонгы ойшыл-философтар, ұлы тұлғалар жэне 
ақын-жазушылардың нсгізгі мақсаты адамды -  адагсршіліккс 
үйрстугс жазған аса күнды шығармалары өте көп. Содан әсіресе
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үлгі алган ел басшысы неге аз. Сонда солардың даналық осиеті, 
ақылы керексіз нәрсе құсап құр қагазда жазылып тұр.

* * *

Текті кісінін кісілігі тұракты,
Тексіз кісінің кісілігі тұрақсыз.

* * *

Мсн малшы қауым орталығы Көлкұлықта (Штабта) ұзақ 
жыл тұрғанымда біздің үйге жоғары-төмен ел басқарған басшы 
конактар көп келді. Солармен дастархандас болғанда сезгенім 
сөзі - ісіне, ісі -  сөзіне сай келмейтініне көз жеткіздім. Біз, 
адамдар, неге сондаймыз? Сол ниетімізге қарай Алла бізге бір 
қауіп тудырмаса ексн дсген қияли ой тудырады. Осы ойдан 
урсйлсне қорқам.

* * *

Данышпан Абай: «Адамзаттың бэрін сүй, бауырым» - деп 
айтады да, олеңі мен Қара созінде күллі қазақ халқына бірде бір 
адамға арнаған жылы созі жоқта, ал өзінің әкесі, інісі, баласына 
бар. Ксрісінше, қазақхалқын қатты сынаған. Сонда «Адамзаттың 
бәрін сүй, бауырым» - деп айткан сөзіне қарай «сөзі -  ісіне, ісі - 
сөзіне» сай келгеи деп айта аламыз ба?

* * *

Өзіне бір-ақ рет келетін өмірін жағымсыз күн көріспен, 
мағынасыз кызық куып, арзан жолмсн өткізстіндср бар. 
«Мақсатсыз өмір сүрген

* * *

Кеңес кезіндс сын макала шешімін табатын, 
Болдық қазір сын жазған адамга кінә тагатын.
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*  *  *

Терең ойлайтыи ойлы адамга мына дүниенің күн корісі 
қызыктырмайды,

О дүнисгс өткснше артына нс калдыратыны кызыктырады.

*  * *

Ой еңбегі аріында қалады,
Дсне еңбсгі күн корісті калады.

* * *

Кісілігі мол адам -төңірегіне жарык сияқты,
Кісілігі кем адам -  кисык ісіиіц өзі өзіне жөн сиякты.

* * *

Өзін-өзі үнсмі жстілдіріп отырганын,
Ссзссің бүрынгыдан дүрыстыкка тазарганын.

*  *  *

Жецілдік іздеген кедергіге тап болады,
Қисынын откізіп ап сэтсіздікке тапталады.

* * *

Адамгсршілік жолымен билеу биліктің көбінде жок,
Бүгінін ойлан, ертең өзіне болатыны ойында жоқ.

*  *  *

Билік отірік мактағанды шын көрслі,
Сөйтіп оның қурган түзагына ілінеді.

* * *
Астана каласындағы циркке Зәбира, Ниетжан, Тоғжан, 

Сағижан бәріміз бардық. Өтс қызыкты отті.
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* * *
Байлықтың түбі былық,
Биліккс жсту скі ұшты кылық.

*  *  *

Ақыл адамды тура жолга бастайды,
Өмірін нүрлы откізіп артық іске баспайды.

* * *

Құрмет кісілікті, парасатты адамға жарасады,
Мансап пен байлық тұраксыз екеніне кім таласады.

* * *

Жақсы іс, сөзінен үлгі алган артық болмас,
Ол ақыл өмір жолында сстен калмас.

* * *

Төрт көзіміз түгел дасгархан басында сөзден сөз шыгыи, 
сөздің артын соз түртіп, келінім Айгүлге:

- Жолдасың Ниязбек Көлқұдыкка, тагы баска жақтарға жұмыс 
барысына байланысты жол жүріп барып нсшс күн түнеп, не 
үйден ертеңгісін кетіп, кешіне, не түнде келетін сәттері аз емес. 
Сонда сол жакга ертенгісіи не гамақ іштін, түсте пе гамақ іштін, 
кешіне не тамақ іштің деи сұрайсын ба? -  дедім.

- Жоқ, - деді.
- Сенен не ауқат ішіп жүрсің деп сұрай ма? -  дедім балам 

Ниязбекке. Ол да: «Жоқ», - дсді.
- Онда Айгүл, кұдай косқан қосағыңның түзде калай 

ауқаттаныгі жүргенімен ісіц болмаган сон сагап бэрібір бір 
ботен адам сиякты екен Ниязбек. «Ас -  адамның арқауы» деген. 
Адамның жасынын ұзақ-қысқа болуы әуслі Алладан, одан соң 
өз қолыңда. Әркім о бастан жасынан бастап өзін-өзі күтініп, 
уагымен дұрыс тамақтанып жүрмей аш құрсак болған сайын
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жүре келе бірте-бірте денсаулыгы нашарлап, бұған зиянды іс- 
әрекет қосылса жасамал болган сайын тез картайыа, күш-куаты 
кеми береді. Маган казір сізгс нс болды картайганда ауыр жұмыс 
істсп, соншама бсйнсттеніп жүрсіз деп сөгіп отырсыңдар. Бүрын 
мен жетімдіктің кесірінен жылына бір-екі рет ауруханага жатып, 
емделіп шыгатынмын. Қалай Зәбирамен отау кұрдым солай 
оның күтіміпің аркасында аурухана көрмейтін болдым. Ол үйде 
күндіз-түні іш-же, демал, сен істейтін шаруаны мен істеймін, 
- дсп жас баласындай күтіп кследі. Неше түрлі астың да дэмін 
кіргізіп істеп, тәбстіңді соган тілендіріп кояды. «Жаман әйелге 
жоқсылтау» дегені ол білмейді. Қайта «жоктан бар жасап» береке 
көзін табады. Зэбира мені үйде тұрмақ сыртта жұмыс бабымен 
жүргенімде қалай тамақтанып жүргенімді қадагалап отырады. 
Мен өзі жұмыс барысында соган беріле істеп, аукаттанатын 
мерзімді ксйдс ұмытып кстстінім бар. Сонымды Зәбирадан 
жасырамын. Егер біліп калса «Ас -  адамның аркауы» деген, 
«Сеп өзіңе өзіңпің қаражатыңды тамақгануга кимайсың» - деп 
ренжіп ұрсады. Ал Айгүл сен Ниязбектің түзде не ішіп-жейтінін 
қадагаламақ түгіл үйде жондеп тамак істеу аса қолыңнан 
келе бсрмсйтінін коріп жүрміз. Жүрдім-бардым. тәбеті тарта 
бермейтін шала-пала бірдеме істеп беріп тамақтандырасың, - 
дедім. Ол күлді. -  Мен, міне, 73 жаска келсем де әлі неше түрлі 
ауыр жұмысты тыпдыріапымды көргендер: «Сепен 30-40 жас 
кіші жігіттер сен істеген ауыр жұмысты олар істемейді» - деп 
таңгалады. Осының бэрі 53 жыл жолдас болган Зэбираның 
күтімінің арқасы. Ол ссндерге талай айтты. «Күш-куатым. 
денімнің сауында эксңді жас балаша мәпелеп, ср адам істсйтін 
шаруаны өзім істедім дегенінін бэрі шын-ақиқат. Шынында мен 
гагдырыма ризамып. Алла магап текті жердеп өмірлік жолдас 
силап, ол мені омір бойы мэпелеп келеді. «Өмірден шын дос 
тапқан адам нағыз бақытты адам. Ал оны өзінің әйелінен тапқан 
адам одан да бақытты адам» - дспті Франң Шуберт. Мсн сондай 
бақытты адаммын! -  дсдім дастархан басындагыларға.
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* * *
Адамды қорқыту арқылы басқарғаннан,
Ұтымды адамдық псн тұрақтылықты алға тарткан.

* * *

Қанағат сезімі көп адамга жақсылықты тудырады, 
Қиын сэг пен карсы топты өзіиен қудырады.

* * *

Вағыныштылар қашанда қалқасында билсушінің,
Тәңір салған жол болған соң ерсілігі жоқ қой мұның.

* * *

Мейірімсіз адам кейбір хайуаннан кемегі кем,
Қасқыр тартса сиырды табыны болысып берср жәрдем.

* * *

Жақсы ниет жарым ырыс білгендерге,
Күн багып, таң атпайды білмегенге.

* * *

Табыс көзі енбск екснін сезбсйтін бар,
Ұйқыбас, ретін таппас, жарымайды жалкаулар.

* * *

Адамды адам сүю жалпыга ортақ,
Болса да ыжың-қыжың боламыз ақ.

* * *

Шын күлкіге өтірік күлкі қарсы тұрар,
Жымиган теріс пікірлі арамзалар.
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*  *  *

Кім де болса зсрсктік жолын ашар,
Артық іс, қауіп-катср олан нашар.

* * *

Философгар биік даналыкка жеткен,
Жолмен жүрсе ел билеген болмас октем.

* * *

Тэртіп сактау адамға тән бірінші орын,
Опы бұзган баска елге тарткызып жүр зардаптарын.

* * *

Әдепті әдет еткен касиетті адам сақтайды,
Озінен төмсн жолын кессс көңілгс кірбің алмайды.

* * *

Корсеткен соц басқаруды алдамай-ақ халықты, 
Ататүрік еліне ата болып қалыпты.

* * *

Өз еркімеп биліктен бас тартқан Ельцин ердіц, 
Жолып атгап жүргендер бар қаргысына калып елдіц.

* * *
Әр нәрссге байсалдылық сақтаған,
Омірін рахатка кенелтетін сол адам.

* * *
Адамдар арасындагы шыншылдық пен сенім, 
Түрақтанса берске-бірлігі артады елдің.
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* * *
Жайлы өмір мен тоқболуды көздейтін адам коп,
Көкссмейтін Маркс сняқты даналар халық қамын ойлар тск.

* * *

Уэдеде гұратын, киындықты жецетін, оргак найда көздейтін, 
Акылды адам, іскер кісі, бесаспап мен сондаймып демейтін.

* * *
Адам өзінің мэнін акыл-санасы аркылы төнірегінен алады, 
Оган сезім түйсігі жетпеген ец төменгі боп жолда калады.

* * *

Адамды жоғарғы деңгейге жеткізетін білім омір мектебі мен
тәрбме

Болмыс қүбылысқа да үгынса «ол адам саналы» деген сөзгс
ие.

* * *

Адагершілік жүрген жерде жамандық болмайды,
Жамандық болган жерде адамгершілікті былғайды.

* * *

Адам адамгершілікті басқадан алмайды,
Өзіпіц табиғи жарагылыс санасыпан алады.

* * *

Жол-жора сақталса адамдарда силастық түрактар сді, 
Вір-бірінс дегсн мейірім күіпейіп, ретсіздер тапталар сді.

* * *

Өзін-өзі жетілдіргеиге ие жетсін,
Туа біткен білім қабылетіне жететін.
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* * *

Билсуші де, бағынышты да өз жолымсн жүрсс,
Арасынан қарама-кайшылық тумас мүлдс.

* * *

Ілтипатты үлкеи-кішіге жасаган,
Тас атқаннан кұтылады тасадан.

* * *

Басшынын әдептілігі оның адамдығы,
Керісінше, болса онда оныц надандыгы.

* * *

Басканың артына ерімей өз жолымсн жүретіндер,
Соңына ілссксндср дс айтканына тың дайын түратындар.

* * *

Текті адам сөзде де, істе де ірілігін көрсетіп отыады,
Тексіз тек ұсақ-түйек майдалыгымен бас катырады.

* * *

Іс-шарасын төнірегіне мейірбандықпен жүргізсе,
Кім де болса оның қадір-қасиеті арга береді жүрген жеріиде.

* * *
Коп тыңдап, көп байқаған, оқыган білімгс тән,
Ойға сақтап түйініп, керегіңе сараласаң.

* * *
Сабырлы адам ор ісіпе нық сақ тұрады,
Сонысы оның оміршең екені сақталады.
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* * *
Әуелі озін-өзі тәрбиелеу адамдық парыз, 
Жұмсайтын оміргс жақсы қасист нағыз.

♦  * *

Ақиқат айнитын болды 
Қияпат қанат жайды.

* * *

Кісіні зердслсссн танымы саналуан,
Тарихтан дана философтар орын алған.

* * *

Әркім-ақбай болғысы келеді,
Рстін тапқан снбск псн нистіне карай рсттслсді.

*  И* *

Адам гек жақсылықты колдапса,
Періште болар еді қалмасқа.

* * *

Жағымды, жағымсыз касиеті әр адамның өз колында, 
Қайсысын қаласа да өз мақсатының жұмсайды талабына.

* * *

Ізетті болу басқаны силау,
Әрі өзінс адамгсршілікті жинау.

* * *

Акыл адамга кайырымдылықгы ойлагады,
Надан-тогіас жазықсызды жайрагады.
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* * *

Біз тск өзіміз туралы ғана ойлаймыз,
Ал үлы ойшыллар өзгснің қамын ойлайды.

* * *

Кемшіліктерін жоюга тіріспайтынды адам деме,
Кемдік кімде жоқ, оны бойына сақтайтын надан дене.

* * *

Басынан адам баласының бэрі бірдей,
Екеніне келеді билеуші топ мән де бермей.

* * *

Көнснің ілімін жалгастырган тарихтан,
Ойлы адам оқып одан білім алған.

* * *

Әділ -  эділдігін, адал -  адалдыгьш, жақсы -  жақсылыгын
сездірсе,

Пейілі тар, арамдыққа бсйім кездестірср ксдсргігс.

* * *

Адам өзін-өзі жетілдіріп, ұмтыла берсе,
Мақсат-мүддесіне жетеді Алла омір берсе.

* * *

Жақсы сөз, ісінсн үлгі алган артық болмас,
Ол саналыға ақыл өмірінде қапы қалмас.

* * *
Үрпагына үлагатты үлгісі жоқ,
Ойсыздар мәз болган соң қарны тоқ.
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* * *

Мінезін жұмсарткысы келмейтіндер,
Қара өкпс, өр көкірск өзімшілдср.

❖  * *

Таза қалиын сактайтынпың өзііі 
Кір жолдырар жойгысы келеді козін.

* * *

Адам өмірінің соңына қарай өкінішті көп ойлайды, 
Жүріп өткен жолының артық-кемін саралайды.

* * *

Білімді кісі өзінен горі ел-жұрт омір сырын талгайды. 
Тура шсшімді құптатып. бұрысына көнілі толмайды.

*  *  *

Акылсыз ел баскаргаиды бұл омір көрсетіп тұр, 
Ел-жұргы жазасын беріп. о дүпиеге аггандырыи жүр.

* * *

Уагымсн ұйықтап, уағымсн түру жараткан сиын, 
Бұзған адам нашарлатар денсаулығьш.

* * *

Адам өзі білмегенді үйренгенге не жетсін,
Жан-жакты зсрттсп жсткізс алса жстсін.

* * *

Акын-жазушы жаңаны жаңгырткысы келеді,
Көбісі копе мен бүгіпгі омір дерегі.
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* * *

Билік бәрінс барады,
Ксйбірі өз басын өзі алдырады.

* * *

Морт адам тоқ етерін бірақ айтатыи аз созді келеді,
Ол іске де, уэдеге де тұрақты.

* * *

Аса сезімді адам өзін-өзі жетілдірумен өтеді,
Ол о дүниеге кетсе де ой ецбегі кейіыгіге жетеді.

* * *

Ақылды адамға табиғи дарындылығының өзі аздық қылады, 
Ол терсңоймсн тсрсңдстстүсіп игілігін мынаөміргс үсынады.

* * *

Адам басқадан ақыл, сана, сезім, білімімен ерекшеленеді, 
Соның жемісін коргендер кұрмет тұтып, оны ес кореді.

* * *

Туа бітксн дарын оқу аркылы алғаннан күштірек, 
Сүйінбайдыц айтыс өлеңі соііы дәлелдеп тұргаи дерек.

* * *

Білгснін басқаға үйреткен өте жақсы адам,
Білгснін жасырып, іштарлық кылған -  ол надан.

* * *

Кейбір жас-жұптастар бір-біріп лаж жок тэні сүйіскенмен 
Шын мәнінде бір-біріне деген терең қамқор сыйластык 

жүрдім-бардым.



* * *
Зиялы дегеннің бәрі білімді. Бірақ еол білімін Отаны мен 

слінің игілігіне жұмсауы аз да, өзінің жолсыздыгына жұмсауы 
көп кездеседі.

* * *

Мемлекеттегі аса ірі жемқорлықтыц дені ец жогаргы лауазым 
иелерінде екеніне халық киналуда.

* * *

Бэріміз де кұдыретті тәиірдін құлымыз,
Ала-құла боп ескермейміз мұны біз.

* * *

Төмснгі істермсн айналысқаннын ксйбірі,
Кездесетіні бар жогаргының ойынан да ол ірі.

* * *

Ізгі кісінін де кісісі бар,
Айтар сөзінің де екіұш гысы бар.

* * *

Жстілген деп көп нәрссні игергснді айтады,
Құбылыстарды саралап, өз межесінен кайгады.

* * *

Жақсы не жаман болсын ішкі сырды білу қиын,
Ол анықтек өмір жолы сыртка шыгаратын.

* * *

Жердің сэні мал мен егін,
Елдінсэні ынгымақ-бірлікпен бір-біріне дегеп сеиім.
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* * *
Ой шындыгы мсн ойлы саналыга таза жүрек ксрек,
Соны корытып, зсрттсп білгсн мақсатқа бсрср көмск.

* * *

Максаты айқын адам эуелі согап ұмтылады,
Соны орындауда басқатірлігі ұмытылады.

* * *

Қазір бізде білімділер аз емес,
Бірақ соныц пайдалысы халыққа мэз емес.

* * *

Білу мсн таным мағынасы бір,
Бір нәрссні сксуі дс хабарлап түр.

* * *

Кейбір адам аз жасайды, мэцгілік қагида калдырады, 
Кейбіреу коп жасайды, жым-жырт өмірін босқа откізеді.

* * *

Адамды әуелім үміт діттегенін көздетеді,
Бэріпіц басы сол болып діттегенге де жететін кез келеді.

* * *
Сау уагында күтінбеген дср ксзін,
Ауруга үшыратар дәл өзін.

* * *
Жаидақ, тұрпайы адам еш көцілден шықпайды, 
Шатты-бұтты майдалықтан аспайды.
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* * *
Адамсүйгіштілігіне жемкор біткеннің кабылеті жетпей тұр, 
Ашык киянат емсс пс карапайым халыкка көрнсу б_үл.

* * *

Басқару жүйесі өз елініц кіріс-шыгысыпа жуапты,
Қогам байлығын орпымен жұмсадеп халық айтуга талапты.

* * *

Іздсністі жстілдіргсн адам арманына жстсді,
Талпынбаган талапсыз кұры өмірі өтеді.

 ̂ +

Бастаган ісін жеріне жеткізуді мақсат еткен,
Тұрақты, тындырымды, саналы адам тск соган жетксн.

* * *

Дерексіз пайымдауды жиі айтатыи кезіміз бар,
Өз басынан өткенін мақал, мэтел кылган бұрыигылар.

* * *

Бүрынгы отксн жол - аталар жолының бәрі мсктсп. 
Ессізі болмаса естілер ата жолын кайтіп атгап өгпек.

* * *

Бір елді немесе бір аймақты ойлайтын эр жерде бар. 
Бүкіл әлсм жұртын ойлайтын Маркс сияқты жан да бар.

* * *

Адам арасындагы таза руханн адамгершілік 
Болгаы жерде сыйластық пеп өріс алар береке-бірлік.
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* * *

«Өзің ойлан» деген сөздін ар жағы мың катпар,
Васкадан бүрын өзіңді-өзің танып ал дегсн астар.

* * *

«Алмагайып заманда емір сүр» деген каргыс, 
Ауылдыкжерге дэл келіп, күнін коре алмай жүр жұмыссыз.

* * *

Адам жетеді мақсатына өзін-өзі тэрбиелеп камшыласа, 
Текке өтпеген өмір ол, тұргандай асыгынын алшысына.

* * *

Намысты адамга намыс тисе атқан оқтай,
Тынбайды қарсыласының мысын баспай.

* * *

Тындырымды адам өмірінде тұрақты адам,
Тұрақсыз адам омірінде берекесіз надан.

* * *

Қайырымы жоқ кісі алғанды жақсы көреді,
Пигылына карай өмірі жоқгіен өтеді.

*  *  *

Өмірде ұлы нэрсе мен болмашы нэрсе болады,
Жетесі жстпсгснге болмашыға көнілі толады.

* * *

Қонақ үй тандап қонады,
Бак та Алла қаласа, ниетіне карай болады.
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* * *
Тск өз басының қамын ойлайтын аз смес,
Ортак мүддс ойсыздарға сөз емсс.

* * *

Жандыныи бэрініц өмір сүру міпдеті жансақтау, 
Жарымайтын адамга үйқыбас, жалқаулық озіне жау.

* * *

Барлық істің басы мен соны болатыны анық,
Сонысы ғана жақсы-жаманына жауапты толық.

* * *

Өмірдіц өзі кслер күнгс тәжірибе беретін мол дерск, 
Сүрыптаса саналыға сабақ ол ксйінгіге дэлірск.

* * *

Жацалықсық ескі тумайды.
Бүгінгі жаңалык- ертең ескі болып артық-кемін ел талдайды.

* * *

Кім болса да намысты адам намысын жер,
Адамдыгы шамалы намыстануды сезбейгіндер.

* * *

Намысты келеді талантты адам,
Сөйлеугс тұрмайтын мән де бермсйді бұған.

* * *

Шама, өлшем, межені кұзырлы орын аттап өткен,
Ойында жоқ жемқорлықка беретін жауапты ертең.
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* * *
Акпарат кұралдарында тиісті орын келеді асыра сілтеп, 
Халык ссзіп отырса да тақыр жсрге жасырына бермск.

* * *

Ұсактықтан казір ұсак нэрсеге құмаргу орын алды,
Бұгаи шүйлігіп, жогаргы лауазым жемқорлыққа топталды.

* * *
Жогаргы лауазымсымақта кызмет істейтін біреулер қарапайым 

халықты «тобыр» деп тіл тигізеді екен. «Бстіген кұлақта жазық 
жоқ» деп солай естідім. Бүл аузына ис болмағандар казіргі 
жемкорлыққа жол бергеніне сеніп, эрі лауазымсымагы мен аз 
күнгі боқ дүниеге маетанып, халыққатіл тигізіп отырған шыгар. 
Әр нәрсснің жауап бсрстін соңы болатыны анық. Соган ксз 
келгеиде, аумалы-алмагайын күп өзгеріске үшыраганда, элгі 
аузына ие бола алмай эруақтанып жүргендер «эруактын арты 
жын болады» деп, соган кезікпесіне кім кепіл???

* * *
Халықтын несібесін үнсмдсген биліккке тап болган ксз, 
Өткенше байлыгымыз таусылып қалмай ма тез.

* * *

Халыктын биліктегілерге сеніммеи қарайтыны азайды,
Оган дүниежүзінің елі куэ қылды талайды.

* * *

Біреу ойлайды не жазады даналыгы іске аспай отетіні бар, 
Соны іскс асырган даоныментснхалыкигілігінсжараткандар.

* * *
Ілімнің нсгізі адамды накты жаксылыкка жеткізу,
Осы жолда қаншама дана тер төксе де аз оған түрақтану.
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* * *
Акылды кісі мүмкіндікті қалт жібсрмсс, 
Көике ортақ іс тындырғанын да сөз етпес.

* * *

Әрұлттын өзтабиғаты өз өмірінен туған жаратылысы эрқалай, 
Біз сол өміріміздің сал г-дэстүріи аггап өттік, бүл қалай?

* * *

Бүрынғының наным-сенімін қолдамаған бірсулср,
Шыға келді молда болып жимақ үшін дүниелер.

* * *

Өлсе адам жауызға да жақсы тілектер айтылады.
Бүл қалай, ол адам кырушы емес пе, деген ой туады.

* * *

Адамға қабылет дариды екі жолмен,
Табиғи дарын жэне оқып алған біліммен.

* * *

Тәңір сыйы адам үшін жстсрлік,
Екені жанды, жансызды бағынышты еткендік.

*  *  *

«Малда акыл бар, ес жоқ» деген мәтел,
Малдан ары ксйбір адамға болмас өткел.

* * *

Әуелі адам өзін-өзі танй алса,
Басқаны да сөз қылуды ойламас га.

* * *

Үлы ойшыл басқадан жогары қойып өзін артық санамайды^



Көптін қамын ойлап, нашардыц созін сөйлеп, ақ-қарасын 
саралайды.

* * *

Акыл-кеңес сұрағанга акылдылар акыл бергені жөн,
Ақымақтар сұрамай-ақ ақыл айтқанына ыгыр боласыц сеп.

* * *

Жаксы сөз, жақсы мінез, жаксы і с -  осы ұшеуі адамдардатең 
болса,

Береке-бірлік орнап, жаксы өмір сүреді бірін-бірі қолдаса.

* * *
Адамзаттың бакытты омір сүруін ойлаған данышпандар 

қаншама,
Соның жолын үстанушы көп болса жср үстінде тыныштық 

болар еді тамаша.

* * *

Өлімнен кейін омірді танытуга жұмақ пен тозақты қатар 
қойган,

Мінсіз бсн міндінің бүл өмірдегі жауабы ақыреттс дайын 
оган.

* * *

Вүл омірдегі кінәсіз жүмақ, кінәлі тозақтартады ақыретте, 
Дсгсн сснім екі дүннсні тсң қамтыган дін отс ксреметтс.

* * *

Ойы биік, ада.мдыгы зор кісі келтірмейді ешкімге зиян, 
Қараниет, арамза, жамап атаулы болса опы кері гиган.
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* * *
Білгсндер аса көп сәйлемсйтін сөз ұгатынды багымдаган, 
Білмсйсөйлстінніңсөзіндсбәтуажокбіртиянаққа бағынбаған.

* * *

Тегін берген нәрсені ала берегіп ойсыздар,
Сұрауын естен шыгарып, озін етер қарыздар.

* * *

Білмейтіннің өзі білетіннен ары білгішсінед,
Тосейілсізге дауа жок кұсаганы бір керемет.

* * *

Жалпыға ортак тәртіпті сақтағандар кұл болмайды.
Күн көрісте өзін таза ұстағанды сл дс қүрмсттсйді ондайды.

* * *

Тіршілік иелері заңдылыққа багындырса саиасын,
Өмірі жаркын отеді барлык жағынан тауып жарасым.

* * *

Бір жүргеи түгіл, бір үйде тұргандар ойы бір жерден шыга 
бермейді.

* * *

Біргс оқыған, біргс жүмыс істсгсн, біргс түрғандар да бір 
бірін күндейді.

* * *

Елінің еңбегіне басшысы ие болып, ортақ қазынаға 
қабылдайды,

Орнымсн жұмсаса халқы қуанып, алыстағылар жакындайды.
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* * *
Мемлекет байлыгының кері кетуі басшысынан,
Соған ссніп жсмкорлықтын тұрады асыгы алшысынан.

* * *

Мемлекепі баскару саиалы тәргіптін болуыпда,
Ал, каракан басып күйіттеген биліктер жазалануда.

* * *

Әр халыктың ырым, дәстүр-салт, нанымы бар,
Өмірінде соган сүйеніп, эрекет етеді олар.

* * *

Өзін озгеден томен қойған нагыз акылды адам,
Коп томен болса да өзінен өзге жогары оган.

* * *

Кеңлейілділік пен кешірімшілдік спын саналы ұгынады, 
Санасыз «менен секем алды» деген өктемдігін малданады.

* * *

Ғзір рст ескерткен адамга соны кайта ссксртксншс,
Оның қандай адам сксні бслгілі болганы өмірдсн өтксншс.

* * *

Адамгершілікті, тұрақтылықты сақтау мен шектен шыкпауды 
Бауыржан Момышұлы сияқтылар орнықтырып, шындықтан 

қайтпайды.

* * *

Адамгершілікті, шектен шықпауды, ұстамдылыкты тұрақтату 
қиын,

Осы үшеуін игерген адам халықтан алады сыньін.
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* * *
Зиялының бойында әділет пен шындық болу керек,
Сонда ғана ол төменгі топка бсрср көмек.

* * *

Қателігіп жөндеген адампап жақсылық күгуге болады, 
Қателігін кару еткеннен кауіп-катер туып та калады.

* * *

Адам әуелі сөзі аркылы төңірегіне танылады,
Содан сон кандай екеніне ат га тагылады.

* * *

Әр адамның өзіне лайық қаеиеті де өзімен бірге туады, 
Қудырет тстабиғи жаратылысын соган тан стіп тынады.

* * *

Қазір бізде кұры уэдешіл басшынын көбейген кезі,
Бос сойлеп, «уоде құдайдын үйі» дегенді де еткен мезі.

* * *

Ынтықтык, күштарлық кызыгынан нар алуға шырмалған, 
Жандар бар, шөлін басса болганы келер күнін ойга алмаган.

* * *

Пысыктыгын нешебір жолсыздыкка жұмсайтындар, 
Жаксылыкка «мынкстпсс» пасыктықтан аспайтындар.

*  *  *

Белгісіз біреудін аргы жағын тануды багдарласаң,
«Неге еолай» болганы көбісінің ойы қасаң.
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* * *

Күдікшілдің діті діттегенінен де ары асатыны 
Арамдығын отірігіне аркау етіп, қисық жолға салатыны.

* * *

Биліктегілер занды өздеріпе баіыттап шыгаруда,
Халық мұны кейде ескерусіз кұр калуда.

* * *

Биліктегілер «ақиқатым өзімде ғана» деге,н оймсн 
жолсыздыгын бүгеді,

Халық оиыц іс-эрекетін айпадан көргепдей боп біледі.

* * *

Жсмкорлық -  індет, жою -  міндст скснін сезбсйді жоғарғы 
билік,

Зан тоскауылына көнбейді билікті калқалап жүрген шенеунік.
* * *

Бұрын үнемі келер күннен үміт күтуші еді халык,
Қазіргі заманда таусылмас күдікке тап болып калдык.

* * *

Қандай ойын-сауық кеші болсын багасыз, баянсыздык өріс 
алды,

Әсемдік, шын сүйгендік, тазалық емес жеділ күлдіргі болса 
болды.

* * *

Сес көрсеткендер ес жидырмай елге киянат жасап түр, 
Желтоқсан мен Жанаөзепдікке оқ жаудыргапы сонын долелі

бір.
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* * *
«Өзімдікі ғана жон» дейтіндер сезімсізден шығады,
Қанша білгіш болса да көптікі дұрыс боп т.ұрады.

* * *
Данышпапнын дапышпаны сол ақыл-ойып әлем мойындауда, 
Мұндай философтар жол көрсетіп дайын тұр гой тарих 

қойнауында.

* * *
Әлемдік тарихта адамзаттың тең бакытты болу жолын көп 

ойлаған,
Бірақ лаж бар ма сол теңсіздік әлі күнге дейін түк те 

жойылмаған.

* * *

Ьізде казір баскаға ақыл айтып жазатындар аз емес,
Соныц өзі өз сөзіне дэл келуі аса мэз емес.

* * *

Созі ісіне, ісі сөзіне тең келгенге не жетсін,
Бұл акиқат болмаган соцайткан артық өзгесін.

* * *

Білімді адам мақсаты қашан да магыналы омір сүру, 
Азып-тозбай саналы төцірегімен шешіміді қатынас кұру.

* * *

Қабылеттіні қадірлейтін сезікті сергек адам,
Үндейді пайдасыпыц септігін тигізуге елге одан.

* * *

Дана да, онерлі де, акылды да баршаныц жақсы ісі халыққа 
ортақ,
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Сол үшін білімді жақсы адамды ел-жұрты отыру міндет 
қолпаштап.

* * *

Қараниет, ұры. өтірікші жамандардың адамға зияны көп, 
Сырттан көрген жүздесуге қаймығып тура кашар қырсыгы 

тиеді деп.
* * *

Өз үлтына өзі өзге тілде сайрайтындар,
Өз халқынын болмыеына атүсті қарайтындар.

* * *

Өзін-өзі силамай мансабы мен жогаргыға сыйынгандар,
Ол уақытша екепі басына іс түскенде туысын таиитындар.

* * *

Ойсызга ойсыз ісінің жауабы болатындығын,
Ол анық эр нэрсеге бір зауал келетіндігін.

* * *

Жаксылық та, жамандық та жауаптасар,
Акиқат орнын тауып қарсыласар.

* * *
Әр іске өмір-өзен бага берер,
Түйініи шешеді оиың көрегендер.

* * *
Уакыт бір қалыпты отуінсн өзгсрмсйді,
Жанды, жансыз болмысын сол билсйді.

* * *
Жаидылардың уакытша жүргеидігін,
Нй, адамзат бүгін, міне, соны білгің.
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* * *
Алдамшы бұл өміргс алданбайык,
Аттамай сыйластықты бағымдайық.

* * *

Кім келіп, кім кетпеген бұл өмірден,
Болса да уақыт тұр түк білмеген.

* * *

Өсекшілдік, мактаншактык, жағымпаздык, жылпостық осы 
мінез,

Төртеуі де түгел бір бойыида болган адам адам емес.

* * *

Олімнсн дс жсккөрінішті ұят -  арын саткан 
Оке-шешесі деген жөн қызына содан сактан.

* * *

Немқұрайдылык жайлады біздің елде,
Негс дайын қыз-келіншск ксз келгенге.

* * *

Немкеттілік, гіайымсыздық бэрінен де қоркынышты, 
Азғындауға жібермей гыю керек баскамен болган істі.

* * *

Көбсйді баласын, ұятын, арын саткан,
Тосқауылдар сөз емес намыстанган.

* * *

Кездеседі баласының көзін жойған,
ГІына болып туған соң жын-ойнақтан.
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8 МАРТТА АНАМА

Әйелдер тауып өсірген бэріміздің анамыз,
Жер-көкке өсіп тараган солардан туғаи баламыз. 
Мейірленген ананы нык көргенде рахагганамыз,
Лк сүтін беріп аялап, элдилеп эн сап баяулап. 
Отырганын ананын еске бір сэт аламыз.
Үй тірлігін откеріи, түн ұйкысын төрт боліи,
Айналып сені иіскеп, отыргаиын караңыз.
Алты айга жасын толганда, отыратын болгапда, 
Анаңды таныи сондагы толганыи канат кагамыз. 
Қасына жетіп барганда, котеріп жерден алганда, 
Тосіне басып басыңды мэзірежай боп қаламыз. 
Жасырынып ойиап тыгылса, коп ішіне бұғынса, 
Айнала қарап ананы иісінен іздеп табамыз.
Аяқталып жүрген сон, былдырлап сөйлеп күлген сон, 
Асылып ана мойнына, еркелеи ойын саламыз. 
Жетіден жасын асқанда, сегізге кадам басқанда, 
Сөмке салып мойынга мектепке де барамыз. 
Мектепке балам барды деп, колыиа калам алды дегі, 
Қуанган ана елжіреп, кұшагында боламыз.
Айналып сеиен үйірілген, шын нейілін білдірген, 
Ананы туган коргенде, огтай гулеп жанамыз.
Ортага салыи білгенін, пада ғып жанын жүргенін, 
Шыи жүрекпен сезініп, сүйініп катты нанамыз.
Киім бүтін. тамак тоқ, үй де жылы, уайым жоқ,
Анам барда бэрі бар, шарқ ұрып ойнаи шабамыз. 
Ержетіп жігіт болганша, отауланып қалганша, 
Қорганысым, қоргаушым, Алатаудай паиамыз.
Есейіп осіп кетсек те, кісілікке жетсек те,
Рахымын төккен ананың, мейіріне мүлде қанамыз. 
Мэпелеп жасган осірген, тентек істі кешірген,
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Лрдақтаймыз анамы, келгенінше шамамыз. 
Арасында ананың, ұзарды басқан қадамың,
Оқу окыгі біліп ан, жетілды ақыл-санамыз.
Ақ сүтін отеп ананың, бала үшін қүрбан адамның, 
Котеріп жүріп төбеге ак жарылып бағамыз.
8-ші Март күні, мейрамы эйел бақтылы,
Атын қосып аианың, энге бір эсем саламыз.

ӘЙЕЛДЕРДІҢ МІНЕЗДЕРІ

Әйелдср бірдсн біргс тасиды өсек, 
Болар ск қателссксн бәрі десск. 
Ішіндс білімдісі, акылдысы,
Табылар нсксн-саяқ байкап көрсск. 
Ксз болсаң жақсысына әйелдердің, 
Иіліп жастық болар жайлы төсск. 
Жұмысты үйге ксрск өзі біліп,
Өзара оңашада береді есеп. 
Жолыксаң жон білмсйтін момынына. 
Он үрсан бір баспайтын бсйнс есек. 
Адамды бст бақтырмас бейбактары, 
Күйдіргі тілі ащы удай шешек. 
Долысы кокбсттснгсн эйелдердін, 
Алады байларына тілін көссп. 
Орынсыз тиіссді көрінгснге. 
Ондайдан сауга алармыз үндсмссск. 
Тоң мойын дүрсілдсгі тагы да бар. 
Ортага тас түсксндсй сөзі кссск. 
Түссді асты-үстіне з.ұлымдары, 
Майдалап әкстайлап тілін төссп. 
Әйслдің бәдіктсрі іркілмсстен,



Не келсе аузына соны босер.
Баз бірі ак коңілді бағдарсыздау, 
Анкылдап аісгарылып желдей еседі, 
Әйелдің ор кеуделі бой бермесі. 
Әркіммен жонсіз жерде ерегісед,
А шіркін, кадір білер кайран жақсы, 
Жаксысы эйелдердің қырсык келед.

ЖАҚСЫ ӘЙЕ/1

Әйелің жақсы болса жанға серік, 
Жайдары тиянақты іске берік. 
Отырсаң көп ішінде ісі болса, 
Сыбырлар қүлағыңа жақын келіп. 
Ұялтпас ел көзінше бсттен алып, 
Қуаттап мақүлдайды сөзіңс еріп. 
Ағайын-туысыңды, мейманыңды, 
Күтетін ризасың көзбен көріп. 
Барлығын орынды ғып істсген соң, 
Сүйеніп отырасың кэміл сеніп. 
Өзінс ақыл-ойы сай келген соң, 
Жарыңа билетесің ерік бсріп.



ЖАМАН ӘИЕЛ

Өтеді жаман эйел жагаласып,
Со'3 сөйлер коп ішіпде ала қашып. 
Білсе де, білмесе де шатпақтайды,
Ісіпе еркектердің араласып.
Өз оліи білмеген соң күлкі болар, 
Үлкенге, кішіге де қара басып. 
Қоймайды кой дегенге орбіп. оршіп, 
Айгайлап үйден шыга тура кашып. 
Келгенде талай жасқа ұяларсың, 
Жүргепге ел алдында жамандасып. 
Өкііііп іштей тыпып ұят жепіп, 
Жүрерсің өз өзіңнен кариың ашып. 
Әйелің жаман болса, білмес иарык, 
Жиренер агайының күллі халық. 
Кетіріп көп ішіиде беделіңді, 
Бажылдап болмашыга беттен алып. 
Тарыиып ашулансаң мінезіие,
Бүлдірер жер жаһанды ойраи салып. 
Мені ұрып, үйден қуды күйеуім деп, 
Шагынар жазала деп заңга барып. 
Құрысын бүйткеи тұрмыс дегеидей боі 
Өзің де ренжірсіи назаланыи. 
Жүргенде өзің күйіп тотанақта,
Жаза алсаң болганы гой қызық аиық.



Не келсе аузына соны босер.
Баз бірі ак коңілді бағдарсыздау, 
Аңқылдап ақтарылып желдей еседі, 
Әйелдің ор кеуделі бой бермесі. 
Әркіммен жөнсіз жерде ерегісед,
А шіркін, кадір білер кайран жақсы, 
Жаксысы әйелдердің қырсык келед.

ЖАҚСЫ ӘЙЕ/1

Әйелің жақсы болса жанға ссрік, 
Жайдары тиянақты іскс бсрік. 
Отырсаң көп ішіндс ісі болса, 
Сыбырлар құлағыңа жақын ксліп. 
Ұялтпас сл көзінше бсттсн алып, 
Қуаттап мақұлдайды сөзіңс сріп. 
Ағайын-туысыңды, мсйманыңды, 
Кұтстін ризасың көзбсн көріп. 
Барлығын орынды ғып істсгсн соң, 
Сұйсніп отырасың кэміл сеніп. 
Өзінс ақыл-ойы сай кслген соң, 
Жарыңа билстссің срік бсріп.
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ЖАМАН ӘЙЕ/1

Өгеді жамаи эйел жагаласып,
Соз сөйлер ком ішіпде ала қашып.
Білсе де, білмесе де шатпақтайды,
Ісіие еркектердің араласып.
Өз эліи білмегеи сон күлкі болар, 
Үлкеиге, кішіге де қара басыи. 
Қоймайды қой дегеиге орбіи, оршіп, 
Айгайлап үйдеи шыга тура кашыи. 
Келгеиде талай жаска ұяларсың, 
Жүргепге ел алдыида жамаидасып. 
Өкініп іштей тыпып ұят женіп, 
Жүрерсің өз озіннен карның ашыи. 
Әйелің жамаи болса, білмес иарық, 
Жиреиер агайынын күллі халық.
Кетіріп кон ішінде беделіңді,
Бажылдап болмашыга беттен алыи. 
Тарынып ашулансаң мінезіие,
Бүлдірер жер жаһаиды ойран салып. 
Мепі ұрып, үйдеи қуды күйеуім деп, 
Шагынар жазала деп заңга барып. 
Құрысын бүйткен тұрмыс дегендей боп, 
Өзіңде ренжірсін назаланып.
Жүргенде езің күйіп тотанақта,
Жаза алсан болганы гой қызык анык.



САРАМЖАЛ ӘИЕЛ

Әйелдін косем келер сарамжалы,
Ол адамның ак пейіл адалдары. 
Баскарып копшілікті той-жиында, 
Риза гып аттандырған адамдарды. 
Баршаның кеулі толып қызметіне, 
Луылда алғыс айтқан калғандары. 
Коңілді үйде, түзде жігіттердің,
Кез келіп мұндай ойел алғандары. 
Не пайда сұлулардан акылы аз, 
Білімді болса жарар алған жары. 
Жұмсалса жолыменен жонін тауып, 
Тапқаны ол жігіттің адал малы. 
Қашанда опық жеген ондай адам, 
Сұлуға ақылы кем ұрынғаны.
Тұзы сор еңбегі еш ол жігіттің, 
Өтеді дүниеден күйіп-жанып.

ҰЯ/1ШАҚ ТҰЙЫҚ ӘЙЕЛ

Әйслің тұйық болса өзі ұялшақ,
Кісіге араласбай жүрср алшақ.
11с лссең соған ссніп бас изсйді, 
Кслсді ондай жанның көбі иланшақ. 
Ақырын жауап қатып амандасар, 
Үйінс жолдастармсн бара қалсак. 
Әңгіме сөйлср сөзгс сондай сараң, 
Жарайды сүрағына жауап алсақ. 
Жарқылдап ел қатарлы бір күлмсйді,



Бас косып зәуіменен бір жиналсаң. 
Қалжыцдан каггы тисең қытыгына, 
Бой бермес тарс кетіи, ашуланса-ақ. 
Өзінде ұяларсыц қойгыза алмай, 
Қысылыи жолдасыннан барған аңсап.

СӨЗ ҚҰМАР ӘЙЕЛ

Сүйеніп тіл жагына кагар безек, 
Бермейді бас косылса сөзге кезек. 
Ішінде бұл әйелдіц самыр жагы, 
Қыдырып ауыл үйді түгел кезед. 
Естігенінен көргеніне косып айтып, 
Дем алмас қайтқанынша бірде мезед. 
Зуылдап кешке дейін өне бойы, 
Білмейсің жаңалыкты қайдан сезед. 
Кетеді шагыстырып бірді-бірге, 
Айтқандай мергендерше дәлдеп кезеп. 
Жұмысы үйде жок па түсінбейсің, 
Еркегі мұнысына калай төзед.

ШАРУАҚОР ӘЙЕЛ

Әйелдің томпылдаған кейбір ісі, 
Жігіттің оидай ойел тек ырысы. 
Қаишама айтсаңдагы ойлаидырыгі, 
Өтірік осекпеиеи болмайды ісі.
Норсе жоқ шашау жатқаи даласында, 
Бұрыштай кіршіксіз таза үйдің іші. 
Үйдегі барын қояр дастарханга,
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Қонақтап үйлеріне келсе кісі. 
Алдыңнан колденеңдеп кетпейді, 
Әйелдің іает кылып коргендісі. 
Өзінді кағып согып басып огер, 
Акылы аз есіріктің белсендісі. 
Болганы бүгін болса ондай жанға, 
Есіне кіріп шыкгіас ертеңгісі.

ЖҮРДЕК ӘЙЕ/1

Кейбірі байга сркелсп шолжақтаган,
Ііе істеп нс койганын болжатпаган. 
Жок жсрдс кессл тауып, курорт іздсп, 
Бара сап биін билеп, ойнақтаган. 
Бойына әдст болып үйдс-түзде, 
Мүндай жан төсегіне кұр жатпаган. 
Хат жазып жұма сайын сагындым дсп, 
Бөтен ой күйсуінс ойлатпаган.
Бой түзсп, күндс қыз боп тіршілігі, 
Арманы есіл-дсрті ойнап қалган.

САЛАҚ НАДАН ӘЙЕЛ

Бояиган кып-қызыл гып көзі басын, 
Қарайды көз астынан теріп касып. 
Кигені келте көйлек жуан балтыр, 
Түрган сон әдемі боп қызыгасың. 
Тапнайсын шайна.м акыл тал бойынан, 
Қызыгып бояуыиа не қыласың. 
Жуылмай кешегі астан ыдыс аяқ.
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Ішерсің калай шыдап құйган асым. 
Корпесі жамылғанда сідік сасып, 
Жұмаган пожіс те бар былганасын.
Бір айда бір жуылмай кірі үйіліп, 
Сонда да бұйралатқан күнде шашын. 
Біреуден жаңа киім коре калса,
Меи қалдым кимедім деп төгер жасын. 
Іс тігіп, киім пішіп, жамақта жоқ, 
Талтайса күйеуіне болды қатын. 
Жопдемді торбие жок баласында,
Не дейміз жамаи демей мұның атын.

ҰЙҚЫШ ЫЛ ЕРІНШЕК ӘЙЕЛ

Әйсл бар ұйқыдан көп бас алмайтын, 
Манаурап скі козін аша алмайтын. 
Баласын құшаққа алып тсріс карап, 
Желеуі ұйықтатамын деп тасалайтын. 
Ертсдсн кешке дейін ұйкы басып. 
Ксректі үйге жағдай жасалмайтын. 
Еріншек салак келср қонақ кслсе. 
Бабарсыз жондсп ауқат аса алмайтын. 
Анасы балалардың болғаннан соң, 
Амалсыз байы бастап қаша алмайтын.
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КҮЛКІШІЛ ӘИЕЛ

Әйелдіц коп күледі кеулшегі, 
Қайгысыз, уәйімсіз келешегі.
Не болса соган күлер жас балаша,
Бала емес ол адамныц ересегі.
Ойында арамдық жоқ ішке бүккен,
Ак коңіл ол әйелдің коуілшегі.
Бос келер ондай жанның дамбал бауы, 
Бұрында айтылатын бар осегі. 
Күлдіріп кеулін тапсаң жата кетер, 
Болар деп тоуекелдей бір есебі.

БАЙҒА БИ ӘЙЕЛ

Ойелдің байга кожа билегені,
Қамырдай басып жаншып илегені. 
Мұндай жан мүттайым ку болады,
Тек қана жер астында білмегені.
Келген соң байга айтқаны өзі біліп, 
Байкұсты ойға-қырға сүйрегені.
I Іе ісгесе де өз колында ол әйелдің, 
Қалмаган эуес кылып кимегені.
Сылтау ғып бір жұмысты үйден шыгып, 
Кетеді сауык іздеп күйлегепі.
Болмайды жігіті мен бір кездесіп, 
Тасада ебін тауып күлмегені.
Олжам деп бүгін тапкан күле сөйлеп, 
Байына көрсетеді бірдеңені.
Ол байғұс соганда мэз эйелінің, 
Бсймэлім жүргені мен жүрмегені.



ӨР КЕУДЕЛІ ӘЙЕЛ

Әйел бар көкірегін өргс айдаған,
Бой бсрмей қызыл өңсш бор байлаган. 
Болмаса өз айтқаны бүлінгсні, 
Көнбсйді сшбір жөнгс ондай надан. 
Сау смсс, жынды да смес бслгісіз бір, 
Жігіткс ксз болады соры кайнаган. 
Әркімнің кслскссі, мазағы боп,
Отсді дүниеден ондай адам.
Тоқтау сап ыгыстырсаң жөнгс карай, 
Қақгіа дсп көп ішінде ойбайлаған. 
Қатынсыз дүнисдсн өтссңдаңы,
Озі артық аулақ жүргсн ойдайлардан.

ОҚЫРМАНДАРҒА

Жақсы деп әйеліміз борі үміткер, 
Жақсыпы жамап адам кері үгіттер. 
Әйелдің міне-күлқып жаздым теріп, 
Тауып ал эйеліңді ей жігіттер.
Сепсеңіз жаздым шындык көзбеп көргеп, 
Аралап кез болған соң талай жердеп. 
Абайлап байқасаңыз көз жіберін, 
Шыгады небір сүмдық эйелдерден. 
Сигіаттап жаздым сырын эйелдердің,
Коз көрген, күлак естіп, акыл сеиген. 
Толықтырар кемі болса оқыгандар, 
Шыгады жақсы, жаман бэрі де елден. 
Түзелсін сана түсіп ойларына,
Табылар пакыл сөздер кемеңгерден.
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НҰСҚАЛЫ ӨЛЕҢ

Лашын қыран деме ілмеген соң,
Мақтама бекер босқа білмеген соң.
Итіңді сақ кұлақ деп мақтамағын,
Үрыға үйге түекен үрмеген соң.
Балаңды келініңмен жаксы деме, 
Орынсыз бетген алып тілдеген соң. 
Жолдасың жаиашырлык дос болмайды, 
Коре алмай өсек айтып күндеген соң.
Не кайыр коршіліктен бірге бірге түргаи, 
Күнбе күн араласып кірмеген соң. 
Жақының жат болады жекжат тагы, 
Арада алыс-беріс жүрмеген соң. 
Сыйласқың тіршілікте бір-біріңмен, 
Қайыр жоқ қара жерге кіргеннен соң. 
Болганы дертің күшті екі талай,
Бойыңа ішкен асың сіңбеген соң.
Не керек эуескойлык зерлі тонды, 
Адамның бэрі бірдей кимеген соң. 
Жүйрікке күмарланба кол жетпейтін,
Ер салып иемденіп мінбеген соң.
Сүлуға сүктанбағың қүр бекер,
Күшақтап ақ бетінен сүймеген соң. 
Жақсыга жақсы екен деп қылма жалпаң, 
Пайдасы бір басына тимеген соң. 
Амалсыз бағынасың жамандарға, 
Сүйеумен ел баскарып билеген соң.
Алты алып жеті жесең шықпас бүйірің, 
Барына болмаған соң қаиағатың.
Өмірдің ойлы-қырлы кезінен де,
Коресің иеше алуан кереметін.



Дүние сондай ыстык адамдарга, 
Иггерше сүйек үшін галасатын. 
Барынша өміріцді гату өткіз,
Итшілен корген күнін қараң қалсын. 
Болсан да кудаи ұшкыр, мыңнан жүйрік, 
Бір кезде тапсырарсын аманатын. 
Үймелеп күрт-күмырска жерді қабар, 
Қадірлеп жогары үстаи жүрген басын. 
Нүскалап оз элімше жаздым олен, 
Дангарлы болмасам да дарынды акын. 
Коргеиім, білгенімді олеңдетіп,
Қалсын деп кейінгіге жазган хатым. 
Пайдалан керектісін геріп алып, 
Керексіз аргық болса не гыласын.

Балам Мүратбек Мәдімәр Сауытбекұлыпа Орал қачасыныц 
ақыны Зайдолла Қабенов «Мэңгілікке жол» ж әне «Жапгыз 

келдім өмірген ж алгы з кетем» деген екі кітабып да арнау олең
ж азып сыйга тартынты. 

I.Атқа мінсе азамат үнап көпке,
Сәлемі дүрыс болса, ж оқ қой өкпе.
Сыйлаймын кітабымді ізгі ниетнен,
Мэдімэр Сауытбекүлы Мүратбекке.

2'Жерде жүмақ, отырып Қүдай аснанда,
Болмаса күнәң, байдан биден жасқанба.
Сүлулық, сау>лық бақ басынан коресін,
Ізгі ниетнен, мен батамды берейін,
Мэдімэр Мүратбек Сауытбектің үлына,
Сексен асын, тоқсанга қадам басқанда.

Орал қаласы, Зайдолла Қабенов.
Май 2014 жыл.
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ТҰҢҒЫШ  НЕМЕРЕМ

Жаниям менің, тұңғыш шоберем, 
Болған соң жақынсың маған өзгелен. 
Арсалаңдап шаттанасың кұлгіырып, 
Баллай тәтті қылығың да көбейген.

Аялайды үй іші қолдан-колга өзінді, 
Өмір таңың күн сайын оянуы сезілді. 
Шакырганда ұмтыласың еңбектеп, 
Сүйсіндіріп сүйкімді сэбигетән кезіңді.

Бұл омірдің болмысының эсері,
Адам бігкен нәрестеден өседі. 
Ата-апаңның о дүниесіие сиың бар,
І Пөбере сүйгеннің орны пейіш деседі.

Бал-бұл жанган тұңгыш шөберем,
Сен омірге келгелі 
Қуанышка кенелем.
'Гэубе кылып тагдырыма жүргенім, 
Сендерменен болашақта көгерем.

Жаниям менің, тұңғыш шөберем,
Бір жасқа да келіп капсың дембе-дем. 
Туган күнің құтты болсып, өсе бер, 
Қабыл алшы саган олең жазган ем.
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АЯЛАҒА!

Сен бақытсың 
Аялам менің, Аялам!
Нәрестесіз болашагы бола ма адам 
Жұбаныш қылып Галяма сені берген, 
Алла сыйынан айналайын Аялам.

Үлпілдеген, үрпиген үкідей сәбиім,
’ Сені көрсем 

Кіріп қалар сэн күйім.
Аялап шақырганда шарқ урып, 
Үмтылатын, қүлшынатын әлдиім.

Балдан тоггі омірімнің шекерісііі, 
Жанды-жансызда не жетеді балага тым. 
Жеткіншекке тен келер теңеу бар ма, 
Бар байлыкты игеріп өтсе де кім.

Масатыдай құлпырып бал-бұл жанған, 
Перзентсіз өмірдің борі жалган,
Аялам
Галяма медет болып
Төрт қүбыласы теңеліп сайран кұрган.

Бөбегім
Балдырганым, когершінім. 
Бүлдіршінсіз бұл өмірде көгерсін кім? 
Ғүмырың үзақ болып, бақыт қонсын, 
Жалгай берші Галяиның болашагын.
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БОЛАТҚА!

Болат, сен биыл дәл қырықтасың,
Неге жұрт
Бұл жасыңа қызықпасын.
Ләззаттай бақыт тапкан өміріңе,
Сұм сұқтанды, дос сүйінді қызыққан соң.

Мұқтаж жанга қолкайыр ұсынғаның, 
Игілігін сыйлап тұр Алла соның. 
Тәкаппарсыз, тэубе қылган ак көңілдің, 
Парасатты саналы білімдінің.

Табады ниетіне карай өз болмысын, 
Дегендей Қыдыр дарып, бақ қонсын. 
Енбекшіл, адал жанга Алла берген, 
Үйіңдегі береке оз табысың.

Мал мен баска тең болуды,
Алла жазсыи.
Пейілі кең Болат-Лэззатқа нұрын шашсын. 
Қашанда ниет көшбасшы деген сөз бар, 
Зор бақыт, ұзақ ғұмыр 
Сендерді алдан тоссын.
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ДАНИЯРҒА!

Болаттың көптсн күтксн аңсаганы,
Сен едін.
Саған дсйін болған бэрі,
Шаттыққа шаңыракты бөлеп іудьщ, 
Жолда қалып күдікті ойдың талғамдары.

Содан бсрі сәбилік ксзің өтті,
Сүндет пен тілашарға 
Жасың жстті.
Қүтгы болсын, тойыд тойға ұлассыи,
Бак конган экс-шешең қасистті.

Әр сөзің, әр қммылың айқындалып, 
Келесің жылдан-жылға өмір танып. 
Соңында әқе-шешең шат болып жүр,
Бал дэуреп қылыгыңнан қуат алып.

Өмір болмысы 
Саналы жолын бсріп.
Сырынан керектісін жүрсіп алып, 
Соңыңнан Болат-Лэззат үміт күтср, 
Мақсаты шешілғеидей орын тауып.

Екі той кабат болган 
Қүтты болсын!
Ойлаған үміт-арман орындалсын 
Данияр сл таныған азамат боп,
Бақытты шаңыракка шатгык қопсын.



ҚҰРМЕТТІ РОЗА КЕЛІН!

Бұл өмір кімгс калай, оңай болсын,
Кезі де бар ортаяр көңіл-хошыц.
Бірсулср сырт айналып жонын бсрсе, 
Қолтығыцнаи демейді галай досыц.

Болгап соц тал бойыцда талап-жігер, 
Әркім-ак парасатын карап білср.
Риза шыгар Мүсілімпіц оруагы,
Ойында Розаның кабатжурер.

Нисті дс ак сді Мүсілімнің,
Үлгі етеміз галайға кісілігін.
Ұрпактары өзінс тартып өсті,
Болгаи сон сепіц биік түсінігіц.

Қ и ы і і  мына кезеиде бүгілместеи,
Мұң біткснді шығардың бүгіндс естен. 
60 жаста шырайыц ажарлансыи,
Артта калып жайсыздау күнің ксшксн.

Ал тойыңа бүгіндс бактілсймін,
Қабыл етсіп көптіц де ақтілеуін. 
Тойың-тойға \шасып отбасыңа,
Байлык, бақыт қонақтаи жатсыи деймін!



ДАРЫМ АС ОҒАН ТІПТІ «КЕТ» ДЕГЕНІҢ

Ауамсн дс
Бюірге отырганда да 
Тукіргсндс де
Жугады туберкулез түшкіргенде де 
Сауға осылай Төрсхан тұзақ құрар,
«Аралық ие» кұсаган көксау неме.

Тек сізге
Сөз смсс тск дегснің
Сезбейсіц сырқатын жұктырайын деп келгеиін 
Ссзіп кап жолын бөгеп айтқың мсйлі 
Дарымас оган тіпті 
«Кст» дсгснің.

Кст дсгсндс кстпсй койған каскүнсмнің,
Көкірек ауруып жұқтырайын деп келгенін. 
Ссзгсндсйсің арам ойын асырмақка,
Жиындысы бойында жаман эдеп деп білгенің.

Өмірде болады екен осындай да арсыз адам,
Сақтық ксрск
Әркімге ондайлардан
Әйтпссс жұғуды куалаған туберкулез
Тарайды Торехан сияқты
Көксаулардан.

Аурудың ауруын сауға жұқтырушыны 
«Аралы ие» дейді.

16.02.1995 ж ы л Колқұдық
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* * *

Сүм алаяқазғырып айнытқан адаллықтан,
Сөйтіп Корехан Қорамазанұлын екі дүниеде күдай атқан.

Күнэһар денесін нопсіге сүйсіндіргеи зинақор,
Зүлымдық көрср өмірінде жапа шегіп болып кор.

Бүл өмірдс Көрсханның айнытуы адалдықтан,
Мекен дайындау о дүниесіне тозақ оттан.

Құты кашып ар алдында қасіретін кореді,
Елі-жұрты күнэһар скенін ксйінгігс өрсді.

Зннакор деген жаман ат тағылып сүм жалғанда,
Тозақ отына жанар о дүниеге барганда.

«Көлқұдық» 1995 жыл
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ШҮКІРШІЛІК
(болган әңгіме)

«А дамды адам еткен еңбек»
Ф.Энгельс

Бек сонау жетім өмірінен ой кешіп отыр. Бәрі-борі көз алдында. 
Мен мұндалаған жарқын істер бірінен соң бірі елес береді. Сонда 
әкедсн бсске жстпей жстім қалып сдім-ау. Бір күн ауру, бір күн сау 
анасын айналып ұзап та ойнамайтын. Бүған тағы кездейсоқ қаза 
тапкан әке дәулетін косыцыз.Жүздеи аса кой, төрт түлік малдыц 
ортүрінен бар онға тарта ірі каралар, түлік қалды. Оған ие ауру 
ана мен шикіөкпе Бек қана. Сол кезең ауыртпалығы аз е.мес еді. 
Ұлы Отан соғысының соңы 1945 жылы халықты жаппай толық 
жоқшылык меңгерген түста әкесі марқүм Сэтібар осынша малды 
болғаныпа тац қалса, тағы осынша малдыц белді иесі болмаған 
тағдырыиа Бек кипалган. Сол бір кезде сол өцірдіц тұрмысты 
ауаттысы Сәтібар болатын. Әуелім эке олімін ауыл бейітіне 
койып, қайтып келгеншс жеті-сегіз койды жоқ еткен. Көрінеу бір 
көмсскі бір жырымдаушы әр кездс табылатыны белгілі. Бүрынғы 
1932 жылгы жаппай ашаршылықта ел жанжакка ауған кезде 
Сэтібар жеті отбасы казіргі ауыл мекенінде калын, енбекгеніп 
ашаршылықган аман калғап. Үш-төрг жылдап соц ел кайта 
жиылган соң қазірғі ауыл орнына коныс кұруды тиісті орындарға 
үсыныс жасап, Сәтібармен әйелі Іздэн екеуі Жиенбет ауыл 
мскенін қүруға үйытқы болған. Ашаршылық өтс сап-ақ Сәтібар 
тез аукатты боп төңірегіндегілерден бұрын тізгінін ерте игерігі 
алды. Ецбекшілдігінеи болса керек. Демек, корыта айтқанда 1932 
жылгы қиын жылда да ¥лы Отан соғысынын түсында да, екі 
киын кезеңнің озінде ауқагты болды. «Түрмысым түзелсін десен» 
рстін тап дсп ерен еңбегінің ретін тапқандык болар. Сөитіп, 
бүгін ауылын осы мекенге коныс құрдырғаны үшін Жиенбет 
ауылының бір үлкеи, бір шолак көшесі Бектің анасы Іздэп атымен
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аталады. Осыныц бэрім Бек ой елегінен еткізе отырып, бее жасқа 
жетпей жетім қалганда экеден қалган коп малдыц әуресі оны тез 
ссейткенін ссінс апады. Мсктспкс барганда күндс бір таба нан 
апаратын. Сүраған балаларға бср делі анасы. Сол ксздс елдіц 
көбісінде ішерге тамақ тапшы, балалары мектепке жүгері, жүгері 
пап сияқты нэрселер апаратын. Міне, осылай бардым болса да, 
Бек окудан горі үй тірлігіне бейім болып, малды айдап сал, айдап 
келді әуелі жастан пгеріп, шеше тілін екі етпей өсті. Он жасынан 
бастап отын-суға, мал азығын дайындауды игерс бастады. Түйс, 
атын артып алып жүмсайтын қара нист зорлыкшылдар да Бскке 
батпайтын болды. Ол кезде елде күш көлік жокка тэн еді. Қогам 
жүмысы мен ауыл түргындарыныц жұмыстары күш көлікке 
сүйенетін. Техпика деген атымен жоқ кез гой. Біздіц күш колік 
түйе, аттарды карау кара ниеттілер жайылымнан ұстап алып 
жұмсай бсретін. Әсіресс, шсшен ұлгында караулар коп болады 
екен. Осылардан бізгс қиянатжиі туатын. Бскосындай қиындықты 
көргендіктен, оп жасынан бастап отын-суга, малыпа эзір болып, 
оныц жемшөбін дайыпдауга бейім тұрды. Он бір, он екі жасында 
мектептің үш айлық деміілысында колхоздың арбасын айдады. 
Содан бастап мсктеп окуын біткснге дсйін дс, біткеннен ксйін 
дс колхоздың нсшс түрлі жүмысынан бірдс кол үзгсн емсс. Алла 
да өзімен ниеггес етіп, Зэбира атты кызга тап келтіріп шаңырак 
көтерді. Екеуі қалай үйленді солай шаңырақ шаттыгы жүріп берді. 
Өмірдіц пешетүрлі кедергілері жойылып, не істесе де содан береке 
тауып, ой-мақсаттары орындала бастады. Алла ерлі-зайыптынын 
нистін кос көргендсй төрт ұл, төрт кыз бсріп, оларды саналығып 
тәрбиелсп, өсірді. Бүгіндс көбісі Алматыда түрады. Үлксндсрі 
қызметін істеп, кішілері окуын окып жүр. Бек өткен күнін еске 
алгаида қазіргі күніпе шүкіршілік егеді. Қатарынап ерге тез өз 
тізгініне ие болып шаруасын донгелегіп экетті. Баршылықгы ерте 
игеріп, еңселі үй салып, машинаның неше түрін өз деңгейлесінен 
сртс мінсс, тракторда ислснді. Жұмысынан да, жүріс-тұрысынан 
да мөлдірдсй таза абырой алып, жаман аты шыққан смсс. Сөйтіп,
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ел козіне жақсы жагынан ерте корінді. Мұныц борі шақырмай 
кслген қонактарды күліп қабылдап, барын алдына жайып салып, 
риза стіп шығарып өзгсні дс өзіндсй санаган кіршіксіз ала-күласыз 
кен пейілімен ерен еңбегінің жемісі деп балаларі.іна баскага айтып 
отырады Бек.

Бүгін агым өзгеріп «Өз күніңді өзің кор» дегенге лайыкгы 
істер істеп, «Колқүдықтан» 50 гектар жайылымдык жерді жалға 
алып, сол арадан үй алып, үлкен үлына 150-дей қой-ешкі, 30- 
дай сиыр, 10-дай жылкы ислсніп, осыларды багатын бакташыны 
баласына жәрдемші гып ауыл орталыгындагы үйіне Бек бүратала 
көшіп келді. Жаца агым жолын кейбіреулерден горі тез игергеніне 
достары сүйсініп, күншіл суық коздер күндегендей де болды ел 
ішінде.

Әрине, 1991 жылдан бастап агымның өзгергеніне байланысты 
шаруасы ксрі ксткснгс тап болғандар да аз болган жок. 
Жұмыссыздык, қымбатшылық, жокшылык бос белбауларға 
кедеріі келтірді. Мүныц да кері кетіріен себебі бар. Өйткені, жетгііс 
жыл жинаған ел байлыгы, мал, техника, қолмен ондірген өнім, 
кордың барлық түрлсрін атқа мінерлер бөлісіп алып, карапайым 
халық есксрісіз калды. Ал жсксшслендіру лс әділ жүрмсй, 70 жыл 
еңбектеніп жинаган баіілықтың барлық казынасы бастыктардын 
оган пэре бергендерді, еншісі, болып, қара жүмысшылар үлесіне 
гиелісін алу да екі талай болып, үстаганнын қолында, тістегеннін 
аузында кетті. Осы «Екі агым арасындағы оріс алган келенсіз 
көрініс тек басшылардың пайдасына шешіліп, қарапайым халык 
әділстсіздік көрді. Бүган заң орны да, жогары орындағы басшылар 
да қой дейтін қожа, әй дейтін эже болмады. Жұмыска тек пэре 
бергендер меи директордың таныс-тамыр, гуыстары орпаласыгі, 
халық ішіііде жұмыссыздык оріс алды. Келешекке деген сенім 
азайды. Халық екі жарылды бай, кедей боп. Ел арасында жемқор 
ұры, анашист, пәреқор сиякты заңсыздықтың неше түрі көбейді. 
Адам өлтіру, бала сату, қарапайым адамдарды күл сту, срі эисліне, 
әйелі еріне сену азайып, жезөкше көбейді. Қорыта айтканда.
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болашакта мемлекет басыиа адал арлы, халық қамын терец 
ойлайтын әділ басшы келмесе сенімі халыктыц болашаққа деген 
азайып тұр.

Осындай «кері кеткен» кезең киындыктарынан кысылмай 
Бектің отбасының еркін жүруіне шүкіршілік етігі отырады. Бұл 
жаксылык эуелі Алладан болса, екіпші «Су аккаи жермен агады» 
- деп Бекгің экесі Сэтібарга, оиың баласы Бекке, одаи кейіп 
Бектің балаларына омірде еркін жүру жалгасын тапқанына Бек 
шүкіршілік етіп кследі. Шүкіршілік стіп отырады.

Жиенбет ауьпы.
23.04.1999 жыл.
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ШЫҢҒА БІТКЕН ШЫНАРДАЙ

Аудандық кітапханада ҚР Тэуслсіздігінің 25 жылдығына 
орай көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып, кездесу жиындары 
өтуде. Оқырмандарга ерекше эсер еткен кездесулердің бірі - 
«Шыцга біткен шынар» деп аталды. Кешке өңіріміздің тумасы, 
жергілікті ақын-жазушымыз Сауытбск Мәдімэрұлы келіп, өмір 
жолымен, шығармашылық тәжірибесімен бөлісті.

Жиенбет ауылында дүниеге келіп, тағдырдың тәлкегімен 
жастайынан ата-анадан жетім қалып, үйінін түцгышы 
болгаидықтан, өзіпеи кейіигі бауырларына қамқор болады. 
Жетіжылдық мектепті, кейіннен кешкі мектепті бітіріп, жалпы 
орта білім алады. Қиындыққа мойымай қолдан келген жүмысын 
жасап, сл катарлы өмір сүруге талпынады. Тиянактылығы әрі 
еңбекқорлығының арқасында Мойынқұм ұжымшары оны өз 
есебіиен окытады. Кейіннен өз бегімеи ауыл шаруашылығы 
мектебінде окын, «Мал шаруашылыгы бригадирі» мамандығын 
алып шыгады. Мүнымен коса, Шу аудандык комсомол 
комитетінің жолдамасымен сауда училищесіне оқуға түсіп, 
«Сатушы» мамандығын алады. Осы салада көп жылдар бойы 
халықка қалткысыз кызмет көрсеткені үшін аудандық, облыстык 
түтынушылар одақтарынын, жүмысшылар кооперативінін 
Мақтау грамоталарымен марапатталады.

Кейіннен мәдениет саласына ауысып, зейнет демалысына 
шыққанга дейін көптеген мэнді макалалар жазып, бірнеше 
кітаптардың авторы атанады.

-Шалгайдағы штабтағы рания менің үйі.ме тұракгы 
орнатылыи, эуелі зайыбым, кейін балам рацист болып істеді. 
Сол жылдардын бірінде Кошкінбай деген кісінің бір кора койы 
судан қырыла жаздады. Ауыл, аудан азаматтары тыңдамаған соң, 
раниямен облысқа хабарластым. Сөйтіп, бір рацияның көмсгімсн 
бір отар кой аман қалған еді,-деп естелігінен сыр шертті.

Шығармашылықты да жанына серік еткен а»а «Жыр
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бесік», «Лша елі», «Түсімдеі і жолбарыс», «Көлкұдық» сыиды 
шығармалар жазған.

Кездесу барысында М.Макатаев атындағы Тірск мектебінің 
окушылары кеш қонағының піығармашылығынан өлеңдер 
оқыды. Сондай-ақ, «Кітап сыйлайық» акциясы өткізіліп, онда 
авгордың «Өмір керуеи», «Болашакка хат», «Менің карапайым 
өмірім», «Колқүдық» аггы кітаптары оқырмандарға сыйға 
берілді.

Багдагүл ЛЛЖАНБАЕВА, 
аудандык орталықтандырылған кітапхана

директоры.
«Шу оцірі» 12.10.2016 жыл.
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САУЫТБЕК ЖЕЗДЕ

Лл, Тэңірім, жатарда пепдесін,
Іштей гана ыңылдап бір термссін. 
Жазады екен мыц ойланып, толганып, 
Не көрсрін бүл өміргс кслгесін.

Осы сәткс куә болып Зсңгір-Көк,
Бұл жазуга ат кояды -  Тагдыр-деп. 
Шарананы жсргс түсксн шырылдап, 
Жүбатады эз-Анасы элдилеп.

Мепіц жездем туылганда іңгэлап,
Сөз түсіпті ауызыңа тың кабат.
70 жастан асса-дағы бүгінде,
ІІІығаруда сол сөздсрін ілләлап.

Орындалып арманының ак гүлі,
Бүгінде ол бес кітагггың авторы.
Ғжі жылдың ішінде ол қос еңбек 
«Колкүдык» пен «Аша еліп» бастырды.

Бітіргені жеті класс бар-жогы,
Ауыр согып бүл өмірдің тар жолы.
Жас кезіпде қиындықтыц не түрін, 
Көргсн сді ұзарғанша өз колы.

Окасы жоқ, бұл өмірдің сынагы, 
Есесіне, бүгіндері қырағы.
Ксудесінде шығамын дсп. бой бермей, 
Лыксып гүр гой, гіатша сөздін бүлагы.
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Ллсаң-дагы, басқалардың мазасын,
Тегінде сен, тек шындықты жазасың.
Осы қайсар мінезіңмен көресін,
Олі талай, алыстарға шабасың.

Анаңыздан бір-ақ рет, ақ туып,
Жүрген жоқсың атақ қуып, бақ куып.
Қаламыңнан шыккан эрбір сөзіңді,
Қабыл алсын, туган елің, тақ тұрып!

«Қ озгалт саңіиы  кеудемпің бір ж арт ы сы н»
ат т ы кіт апт ың 142-бет. 

Б олат бек Ә біш ев.
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ЖЕКЕ ИНТЕРНЕТ САЙТЫМНЫҢ БІРІНШІ БЕТІНЕ

Акын-жазушының сң жақыны -  оның окырманы болып та- 
былады. Сондыктан да сізлсргс өмірімдегі бар сырымды айт- 
тым. Енді, міне, бас-аяғын түгендеп, өздерінізге ұсынып отыр- 
мын. Қолдап келгеиі осы болды. Жазбаларымда артык немесе 
кем жерлері болса, алдын-ала кешірім сұраймын. Бұл да өмірдің 
болмысы шыгар. Өмірдін мәнді максаттарын сіздсрге тілеймін.

1. Мен 1940 жылы 1 казанда Жамбыл облысы ІІІу ауданы 
Мойынқұм ұжы.мшарына карасты Жиенбет ауылында дүниеге 
келдім. Бірақта, туу туралы куэлікке маган белгісіз себептермен 
«1941 жылдыц 20 мамырында туылған» деп жазган. Бес жасым- 
да әкеден жетім калыгі, торт баланыц үлкені болдым. Ауыршац 
анамның, белі ауыратын інімнің жэне скі қарындасымның әлі 
кішкснтай болуына байланысты үй тіршілігіне жастайымнан 
араластым.

2. Жетімдіктіц әсерімен экеден калган кеп малды багамыи 
деп, жеті жылдық мектепті толыгымен бітіре алмадым. Қогамдық 
жұмыстарды жемісті аткаруыма орай, 1958 жылы Мойынқұм 
ұжымшарының жолдамасымсн мсні Жамбыл қаласындағы 
ауылшаруашылығы мсктсбінс кой шаруашылыгыныц бригадирі 
мамандығын игеру үшін жіберіп, өз қаражатымен оқытты. 1961 
жылы Шу аудапдык комсо.мол ұйымыпын жолдамасымен Жам- 
был қаласындағы малдэрігерлік техиикумына окуга жіберді. 
Бірақ за аталган техникумныц Талас ауданындагы Ақкол 
слді мскснінс кошуіне байланысты, Жамбыл каласындағы 
тұтынушылар училищесіне окуга түсіп, «саудагер» дегеп 
мамандық бойынша 1962 жылы аяқтадым.

3. Елге оралгапнан кейін саудасаласында он бес жыл жұмыс 
істедім. Сауда саласында таза жұмыс істеудіц қиын екендігіне 
көзім жстіп, одан бас тарттым. Одан ксйін сегіз жыл бойы ор- 
маншы болсам, кейінгі жылдары «кызыл отау» мсңгерушісі 
болыгі, зейнетке шыктым. Осы үш салада да кызмегімді тиісгі
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деңгейде атқаруға тырыстым және оннан аса мактау грамотала- 
рын ислендім.

4. 1959 жылдың 13 жслтоқсанында сүйген жарым Зәбира 
1 Іарымбеккызымен отау күрдым. Жаратушымыз төрт ұл мен 
төрт қыз беріп, екеуміз бар өмірімізді соларды саналы да білімді 
етіп торбиелеуге баіъіштадық. Елу торт жыл болды үл-қыздан 
немере-шөбере сүйіп, бакытты омір сүріп келеміз.

5. Қүрмстті оқырман! Бұкаралык ақпарат құралдарына 
тілші болгандагы шыгармалым мен іс-әрсксттсрім жарықкөрген 
кітаптарымда айтылганына карамастан, кейбір тұстары жөнінде 
баяндап өтуді жөн көрдім. 1977 жылы «Шу өңірі» мен 1980 
жылы «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») 
газеттерінің штаттан тыс тілшісі ретінде когамдық меншік пен 
карапайым халық мүддесіне кол сұгушылармен күресе жүрдім. 
«Қазак қалтамда» жәнс «бастықтарды пәремен аламын» дсп 
бүкіл елдің намысына тигені жөнінде «Келімсекке жем болып 
жүре береміз бе?» атты мақалам республикалық «Халык Кеңесі» 
газетінде (1992 жыл 19 ақпан), қазіргі отпелі кезеңге байланысты 
«Жекешелендіру эділ жүрмей жатыр» дсген мақалам «Халык 
Кеңссі» газстіндс (1994 жыл 24 мамыр), Ұлы Отан соғысында 
опат болган жүзден аса боздактарга ескерткіш орнату жөніндегі 
мақалам «Социалисгік Қазақстаи» газетінде (1-ақгіан 1979 
жыл) жарияланды. Аталган мақалалардагы ұтымды сындар оз 
нәтижесін берді және оны оқыган адамдар маған алғыстарын 
айтып, басшыларды тиісті іс-шараларды атқаруга мэжбүрлсді. 
Қайсы бірін айтамын, сын мақалалар көп жазылды жәнс га- 
зеттерде жарық көрді. Әйелдер босанарда немесе ауырганда, 
орт болгапда баска да кездейсоқ төтенге жагдайларда жазган 
мақалаларым, сындарым ұтымын бергенмен, жарық көргепі 
жетерлік. Соның бірін тілге тиек етер болсам, жоғарыда айткан 
макаламды Жамбылдан келгсн: «Сіз негежогарыгажазасыз? Оны 
Колбин ксліп тсксеруі ксрск пе?» - деп өзімді сөкті. ІПалгайдагы 
рация біздің үйде орналасқандықтан жазгы шілде айында
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Кыргызбаев Көшкіпбайдыц бір огар койы шолден кырыла жаз- 
дады. Жонбаева 'Готы деген әйел босанарда, баласы ауырганда, 
міне осындай нсшс түрлі киын төтснше жағдайда ауыл, аудан 
басшылары тыңдамаган соң, облыска хабарлап, рациямен көмек 
жагдайларын жасаганым қаншама? Мұнымды бастықтар «жап- 
тым жала» ретінде талай кыр көрсетсе де қайтпадым. 1982 жыл- 
дан Жамбыл облысы бойыпша обш, охотоинспекторыныц штат- 
тан тыс егері болып та табигаттамашасын қоргауға атсалыстым. 
Бастықтар қанша соныма түссе дс түкте істсй алмады. Ақиқат 
жеңді.

6. 1951 жылы 11 жасымда төртінші сыныпты окып жүріп
«Ей, балалар, келіцдер» деген тұцгыш өлецімді жаздым. Мұндай 
жасық-нашар өлец ордайым туындан тұрды. 15 жыл сатушы бо- 
лып жүріп бір шумақтап олең жазуга арландым. Мен олец жаз- 
сам, тагы тұтынушылардың бір тиынын қымқырсам. онда кім 
болганым деген ойга келдім.Саудажұмысыианбіржолатабастар- 
тыгі, өлец жаздым. «Батыр ага» дегеп (Бауыржан Момышұлына 
арнаймып) тұцгыш олецім 09.05.1978 жылы жарыкка шықты. 
Кейін «Жыр-бесік» топтама жинагында («Жалын», 1983) бір топ 
өлсңім жарық көрді.

Әуелі мені бір жолбарыс бас салатындай болып, шошып 
ояндым. Сыртқа жүгіріп шығып, жарык жагып, қуыс-куысты, 
қораны, үйдіц төцірегіп карадым. Әлгі мен көргеп жолбарыс 
жоқ. Түсімдегіні өцімдегідей сезіпіп, пеше күн үрейленіп жүріп, 
ұмытып кеттім.

А) Жарты айдай уакыт өтксндс тагы жолбарыс бас жагымда 
маған қарап жүр сксн, мұныңтүс екенін бүл жолы анықссзіндім.

Б) Тагы біраз күндердеи соң бір топ адам біздін үйдіц ал- 
дында тұр екен. Мыпа Сауытбектіц жолбарысына карашы, 
оц босағасыныц астынан ін казып алып жатыр, дегі бір-біріне 
корсетіп тұр екен. Мен де барып корсем, баягы жолбарысым 
түбіндс жатыр. Оянып кетссм -  түсім. Осы үшінші көрген 
түсімнен бастап бүл жолбарыс өмір боиы менімен бірге болып,
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түсімнен шыккан емес. Әсіресе, мен арак ішіп, калай болса со- 
лай жүрген күні түсіме жиі кіріп, жолбарыс үйдің торінде жатып 
алады. Көп жылдан соң осы жолбарыс түсімнен шыкпай койған 
соң, Сүлейман нағашыма айттым. «Басыңа конған бақты күт. 
Ішімдік ішу мен кисық жүрісті қойгыи», дегі мені түзу жолға 
салды. Сөйтіп жиырма үш жасымда магап жолбарыс пайда 
болды. Бүдан кейін де «ауада калыктап жүретін» түсті де жиі 
көретін болдым. Міне, мұның бәрі маған деген кұдірсттің сыйы 
шығар. Қазір жолбарыс түсіме сирек кіреді. «Кәрінің бағы тая- 
ды» деген сөз бар ғой. Мен казір 73 жастамын. Енді киелі жолба- 
рысым балаларымның біріне барса деи Алладап гілек тілеймін, 
оқырмаиым. 360 беттік өлең кітапты «Түсімдегі жолбарыс» 
(«Раритет», 2008) деп атадым. 1958 жылы Сәкен Сейфуллиннің 
«Гар жол тайғақ кешу» кітабының Шокай болысы дсген 
тармағыидагы Бүйснбай Қарақшының баласымен айтысын 
кездестірдім. Аша елін Оулиеага оязы ел демей төңірегіндегі 
болыстарга каратып, орі канатып қойгап. Осыган карсы күрескен 
Секер батыр коп еңбек сіңіріп, озінше Аша болысын кұруға 
белсене атсалыскан. Нашардың сөзін сөйлеп, соның жағында 
болғаны үшін де ағайындары батырды өлтіргсні туралы айтып, 
өлеңмен жоқтайды. Мені сондағы Секер батырдың іс-эрекеті, 
тагдыры қызықтырган соң, араб әрпімеи жазылған өлеңді аудар- 
тып, бүгіпгі кириллица қарпіпе түсіріп алдым. Осыдаи бастап 
Аша елі, Секер батырдың, соган қатысты адамдардың тағдыры 
туралы ел аузынан сұрастырып, огыз жылға жуык материалды 
тірнсктсп, «Аша елі» («Мсрсй», 1994) кітап жаздым. Тэуслсіздік 
алыи Қазакстан Республикасы болғанда киын да аласапыран 
кездегі, бұрынгы кемеліие келгеи шаруашылықгардың ойсырап- 
күйреуі мен ауылдагы ел-жұртка тигізген орасап зардаптары, 
оз жеке басын гана күйіттегенді «Екі агым арасы» деп ашык 
шыгарма жаздым. Бұған әңгімслер, макалалар, ой-толганымдар 
қосып, «Көлқүдық» («Раритст», 2009) атты кітап жарық көрді. 
Тағы кайта жазылған «Аша елі» («Раритет», 2010) жарыкка
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шықты. Кецес үкіметі тұсында «Отан жаилы кімге сенеміз» 
деп «Болашаққа хат» (24.12.1978 -  22.02.1985) жылы аяқтаған 
едім. Ондагы ойым архив псн мүражайға мсн дүнисдсн отксн 
соң аманат рстіндс өткізу үшін жазғанмын. Ойткені бүл сыны- 
ма кеңес үкіметі меніц басымнан сипай қоймайтыны белгілі ғой. 
«Болашаққа хат» («Алматы», 2010) кітап болып жарық корді. Өз 
өмірімнен жазылган «Мепіц қарапайым өмірімі» атты кітапты 
«Үш қиян» баспасында шығып жатыр. Енді тағы «Күнделік» екі 
кітап болып баспаға басылуға дайын тұр.

Бүл аталған жсті кітап псн тағы жарық көрстін скі кітаптардағы 
хикаялар, знгімелер, макалалар, ой-толғанымдар, зерттеулерге 
қоса меніц ішкі-сырткы болмысыммен толықтапыса аласыздар.

Бүрышъі кецес үкіметі кезіндегі «Болашақка хат» нен 
тэуслсіз Қазақстан Рсспубликасы болған кездсгі «Екі ағым ара- 
сы», тағы толып жаткан шығармаларымда сл тағдыры, халык 
мүддесі жолында ойымдағынын бәрін бүкпесіз жазғаныма сөге 
көрмеціздер. Мен де қаранайым халықтың бір өкілі ретінде одан 
тыс қала алмадым. Осы ойымныц артық-кеміне тагы сіздерден 
кешірім сүраймын.

Отан тыныш, сл аман болып, халкымыздыц ынтымақ-бірлігі 
артып, тоқ болуын жэнс елімс мол бакыт, мыкты денсаулык, 
істеріне сэтгілік тілеймін.

Қош аман болыцыздар, окырман қауымым!

Саумтбек Мэдтәрүлы.
01.10.2016 жмл. Жиенбет ауылы
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АЙҒАҚТАР МЕН КҮДІКТЕР
(әцгіме)

М ахаббат  арқылы қутқару келет інін  
білм ент іидер, сен ім ді д е кері нт ерет індер.

П оуло Коэльо.

Ары аунап, бері аунап ұйыктайын десе, ұйқы келмейді. Үйдің 
іші жым-жырт, бэрі ұйқыда. Ең қиыны -  жанындағы жатқан 
адамның өзгеше күй кешкені. Не онда емес, не мұнда емес, 
түпсіз ой, берекесіз беймаза көиіл.

«Неге мен соншама жақсыдан жаманга, адалдан арамга 
жақын болып бейімделгенмін» деген байлауы жоқ тиянаксыз 
сұрақ туады. Әсірссе, осыдан жиырма жеті жыл бұрын отша 
лаулап барып жалындап басылган шатақ кайта оянган күдікке 
айналды. Сол құргыр шатақ ұзақ жыл жанындагысын ескерусіз 
ұмытгырып жүріп, ацдаудыд әсерінеп жымысқы ой өз жалгасын 
тауып, айгақтар мен күдіктер кыл-кыбырын сүйретіп, тұнык 
тагы лайланып шыға келді.

Өткен іске жаңа сезік секем тудырған сайын оны ойламайын 
десе де жанын жай таптыратын ой тағы жоқ. Неге адам баласы 
соншама секемшіл?! Жоқ бұл маган гана тәи жаман әдет гіе деп 
Сабыр күйзелу үстінде. Бұл күдік құштар сүйіп қосылган жары 
Жәмила жайлы еді. Енді бүгін «айгақтар мен күдіктер өріс алып 
кайта қозды.

* * *

Жәмила аудан орталыгында бір шаруасы болып, сонда түнеп 
келген күні көшедегі дарбазадап кіре беріп-ақ ай-шай жок 
Сабырга үрыеты жаудыра жонелді. Келесі жол сол жаққа түнеп 
келген күні үрыеын тағы да кайталады.

Алғашында мұндай-мұндайын аса есксрмсгсн Сабыр кейінгі 
кезде істерін багамдаса, әйелі сол жакка түнеп келген сайын
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осы одетін қайталай берегіп тәрізді. Тігіті бір күн, не екі күн 
болсын жұптастар түгіл жай түс таныстардың озі бір-бірін бір 
күн көрмесе сағынысып, кал-жағдайын сүрасып, шүйіркелесіп 
қалады. Ал Жәмила болса, сағынысудың орнына, керісінше, 
Сабырға үрыса келеді.

Сабыр да кайбір оцғап, тырнақ астынап кір іздейтін, 
түймедейді түйедей бадырайтып жіберетін оте қиын адам. 
Жә.миланың ойында түк те жоқ шығар, кім біледі, бүрын ара- 
ларында кірбің болса да кейінгі кезде аңғал, бейкам болып, ши- 
рск ғасыр өзін сынап жүргсн Сабырдың ссн лемсген айласына 
эуейіленіп тоқпейіл, токмойын танытып бэрін ұмыттыға балап, 
өзі білермепге салынып, не болса сопы үрыс қылатып шыгар. 
Қара суды катықсыз ішсе де, касындагысы казымырланып се- 
кем тудырмау үшін әйеліне айламен болса да сен демеген соң, 
күйсуіннің бағасын біліп. ойнап-күліп, гүлдсй жайнап, жақсы 
сөз, жайлы кылығымен жанын жадыратып жүре берсе кайтеді.

Бар-жокка төзе карап, қайғысыз, алаңсыз өмір кешкеннін өзі 
шаңырақ шаттыгы емес пе? «Сүрап алған сырқаттын емі та- 
былмайды» деп ендігі күні не болады? Сабырдын айтканынан 
қайтпайтыны, бүрынғы қыл-қыбырын аш ішекшс шүбатып, 
ұмытпай қазымырлана беретіні Жэмплаға бслгілі смес пс? Сол 
бір мазасыз күндерге де обал жок, ол сыйлаганды білмейді, сол 
бір мазасыз күнді ұмытып кетті. «Қашап да адам баласы өзіне 
өзі істейді» деген рас екен.

-С ен  сөл жаккатүнеп келген сайын қисынсызұрыс шығаратын 
болдың, эрі тоқмейілсіп калыпсың, Ксселдігс барып тояттап 
келгсн екенсің, -  деп Сабыр Жәмилаға ашық айтты. Шынында 
бүрын күдікке алып, Жэмнлаға таңып жүрген Кеселді сол түнеп 
келген жақта түратып. Ширек гасырдап бері мұпдай артык сөз 
естіп кормеген Жэмила үстінен жай түскендей айтылғап күдікке 
бар болмысымен ашуға басты.

Сабырмсн ұрсыса жөнслді. Көрссіні Жәмиланың өзі көріп 
жатты. Көп жылғы тыныш өмір көкке үіпып, ол әрлайым сснсн
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баска еркек көрсем, «акырым тақыр болсын» деп адалдыгын 
дәлелдеп қарғанумен болды. Күндіз күлкіден, түнде үйқыдан 
тыйылды. Сабыр Жәмилаға бүгінгі түгіл бүрынғы атам замангы 
айгақ пен күдіктерді жиып-теріп маза беруден калды. Міне, енді 
осы кірбін эсерінен өмірде біреу бетіне салык қылып айтпаған 
Жэмиланьш алгашқы бірінші гүпгі кемістігін Сабыр жіпке 
тізгендей гып айтқанда бұрынгы сыйдың білмегеніне іштей 
күйінумен болды. Бірак енді бүдан ақталып, қарганганымен 
еш нәтиже шыкпайтын еді. «Адалдык -  срлі-зайыптылар 
ынтымағының айкын белгісі» - дегіті. (Д. Фонвизан).

*  *  *

Жәмиламен ең алгашқы танысып, екеуі қосылып, аккан екі 
бұлактай болуга ниет кылып жүргендегі түңгыш тамашада 
Сабырдың өзіндей тағдырласы Тсмірбск те, Жәмиланың қыз 
жолдасы Табыл да бар болатыи. Қос гашыктың бір-біріне сыр 
ашып, сөз байласқан тамаша болатын.

Сөйтіп, тамаша еткен түннің ертеңіпе Сабыр меп Темірбек 
жолаушы колігін копшілік лсүртпен бірге күтіп түрган аялдамага 
Қалибск псн Жстпісбай да келді.

Аман-саулықтан соң:
-  Сабыр, мен саган келдім. Аз да болса мектепте бір сыныпта 

екі жыл бірге окыдық. Сол үшіп саган эдейі айтайын деп түрмын. 
Менің Жэмиламен уәдем бар. Ол маган берілген кыз. Екеуіміз 
үйленбек болғанбыз. Артық болса да шын-ақикатты айтуга тура 
ксліп түф. Жәмиланың ак шымылдыққа жауып бсрстін алғапіқы 
түнгі адалдыгы меніңмойнымда. Демек,мен Жәмиланыңабырой 
пердесін оиың келісімімен бүзыгі, сакинасын сындыргандықтан, 
оны эйелім деуіме толық кақылымын. Сол үшін екеуміздін ара- 
мызды ажыратпа. Бэрібір, сен сезімді, намысшыл жігітсің, оны- 
мен қосылсаң да, кейінгі өмірің өкінумен өтеді. Бірге оқыган 
сыныптас болган соң алдын ала ссксртсйін дсп кслдім, -  дсді 
Қалибек.
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Сабыр аң-таи күйде үстінен жай түскепдей болып, ацырып 
тұрып қалды. Сол түні Жә.мила бастаған коп қьпдар Қалибекті 
тамашаға кіргізбсй, қуып жібсргснін Сабыр байқап қалған бола- 
тын.

Сөйгсе, бұлардыц осындай кұпиясы бар екен ғой деп оііла- 
нып тұрғанда, Темірбек:

-  Біз Жзмилаға барып, Қалибектіц созіи жеткізейік, -  деді.
Оған Жәмила:
-  Ол бөсіпті. Мсн адалмын, балалығым бойымда, құдайға 

шүкір, абырой пердсм бұзылмаған, -  депті.
-  Мейлі, адал, таза болғаны дұрыс. Кейін екеуміз ренжіспей 

өмір сүруіміздіц куэсі болады, -  деді Сабыр.
Осы жерде бір ұйғыр азаматы:
-  Қазак жігіттері алғашқы үйленгенде алғандарының кыз, не 

әйел скснін сскермсйді де кейін жүре келе адал емссі сезілгсн 
соцұрыс-керіс больш ажырасып жатады. Бізде алғаш үйленгенде 
кыз, не ойел екенін дэлелдеу үшін көпшілік ұйғарғап сепімді 
жецгесі қатысын, соныц барысына коз жеткізғенін екі жакка 
да жария етіп, келешек өміріне нық, алацсыз жұптастығын 
жалғастырады, - дсген сөзін ойына алды Сабыр.

Былай шыққан соң:
-  Екеуміз де екеуіне үйленейік. Егер қыз болмаіі шықса, абы- 

ройып ашып елге паш етіп, «қыз емес, қатын екеп» деп екеуіи 
де гастай салайық. Өз обалдары озіне. Сол үшін бір-бірімізғе 
алған қызымыздың адалдыгын жасырмай ашықайтайық. Сонда 
сксуіміз дс бір-бірімізге куә боламыз, -  деді Темірбск.

Бұрын Сабыр Қалибекпен бір сыпыпта екі жыл бірғе оқығаны 
рас. Ол бала кезінде кой сияқты тентек сүрей, шыр айналып 
жүріп кетіп, қалай болса солай, не болса соны сөйлей салатын 
сснімсіздігі дс бар болатын. Бірдс партада отырып «Мсн сабақ 
айтамын» - дсп қол көтерді. Тақтаға шыққан сон қайдағы бір
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бұрым отіп кеткен тақырыгіты шатып-бұтып айтканы. Оган 
мұғалім: «Қазіргі өтіп жаткан сабақты айткын», - дссе нс оны 
түсінбейді, төнірсгінс айнала тснтск қойша окиіау қарайды. 
Сөйтіп окушыларды күлкіге карык кылатын тұстары көп бо- 
латын. Тімті өзі кейін өсе келе түзелмесе әуім-сәуімдеу еді. Ал 
бүгіні і Қалибекгіц мына сөзініц түп төркіні рас-өтірігі екіталай 
екені Сабырга түсінікті.

Вірақ Сабыр Жәмиламсн отау кұрғанда, кыз екеніне анық көз 
жсткізс алмай, күмэнді болды.

«Қыз ба, әйел ме екен» деп Қалибектің сөзінен секем алған 
Темірбек сұраганда Сабыр: «Қыз екеи, пәктігі сакталгаи», - деи 
нық жауап берді. Бірак Темірбек қайта-қайта келіп, үш-төрт 
мәрте күдіктене сұрауын коймады. Онда да, Сабыр Жомиланын 
коңілінс карады. «Өзің сүйгенді алма, өзіңді сүйгенді ал» деп, 
менімсн таныспай түрып, онымсн байланысып калған. Ксйін
менімен таныскан соң мсні шын сүйген ғой деп, осы жерін 
ескеріп, Сабыр кешірім жасады. Кейінгі өмірі адал болып, ба- 
сымды сыйлап, бағаласа болғаны да, «бір қапыс жазым басы- 
нан өткен шыгар» дегенді ойлап лэм-мим дсп тіс жармады. 
Түр-түрпаты, өңі дс кслісті, көрксм, толык караторы ксліншек. 
Кім-кімде менің әйелім осындай болса екен деп кызығарлыктай.

Ал енді бұлардан кейін үйленген Темірбек Табылдыц қыз 
белгісін, екі өзен қосылган жерінде Шалатайдыц қасынан Са- 
бырды шакырып алып корсетті. Сен Жэмпланың алгашқы түнгі 
адал екснінс көз жеткізетін бслгісін көрсстпедін. Табыл таза қыз 
сксн дсп, үстіндсгі іш киіміндегі дақтарды көрсстіп тынды.

Бүрын да сұрау салыгі, үш-төрт мәрте келгенін тагы мына 
көрсеткепін Жэмилаға айтсам ба деп Сабыр қиналып ойланып 
жүрді. Осыны сезді ме, сезбеді ме қайдам, эй геуір үйде де, сырпа 
да Жэмила «сен нс ойлап қамығып жүрсің» деп кұшақтап сүйіп, 
аймалап, аялай бсргсн сон отыз бсс жыл болды «сен пәктігіңнен 
айырылып кслдің» дсп бстінс салық қылған смсс. Ал «Табыл 
кыз, сен Жэмиланның кыздығын көрсетпедің» деуі - күндестік
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пигылда екеуін арапдатып арасына от жагып, бүлінсін деген 
Темірбектің жымысқы, арам ойы жалгасын таба бсрді. Ол елге 
Сабырдан бүрын Жәмнла байға тиген деп өсектеумсн болды.

* *  *

Екі-үш кара домалақ балалары өмірге келгеннеп кейіи «Асау 
той, тентек жиын опыр-топыр» деп Лермонтов айтқандай, осын- 
дай той үстінде Бұралқы деген Жәмиланы арбагандай икемдеп, 
ол да оган бсрілгсндсй қолтығына кірс сүйісугс жақын турганын 
абыр-сабыр болып жатқан жұрт арасында окшау тұрган Сабыр 
сыртыпан ацгарыи тұрды. Осыны сезе қойган Жәмила табанда 
жалт бұрылын, қуыстанып, тұра кашқандай болды. Өміріпде 
біреуге таңып кормеген Жэмиланың мұнан кейінгі омірі сынак 
үстінде өтті.

-  Егср Бұралқыдан таза болсаң. сөйлссксн бойда нсге тұра 
бермейсің. Сүйіскелі тұрганымды көріп қойды-ау дегендей 
қуыстаиып неге секемдендің, -  деді Сабыр ашуланып.

-  Сенің бір-екі жерде берген ескертпеңнен кейін 
ыңгайсыздандым, -  деп Жәмила акталган болды.

Сыртынан бағымдап карап, саралаганда, срлі-зайыптының 
екеуінің де пікірі дұрыс сиякты. Бірак бұл жұмбақтың кұпиясын 
қай көріпкел шешпек. Міне, соның артын Сабыр үлкен шатаққа 
ұластырып, май құйып жаккан отша алаулатып. репіші үдей 
берді.

* * *

Осыдан кейін Жәмиланың отырғанын опак, жүргенін сопак 
көріп, оган сепуден қалды. Тіпті кім болса сол оның көңілдесі 
тэрізді сезіліп тұратын болды.

Бірде Сабыр ауданда жүргенде, Кеселді дегеннің колынан
өзінің бессаусақ тері колгабын таныды. Сабырдың сұңғыла пәле
іздсгіштігі мұны қалт жібермсді. Ал бүл жігіттің азан шақырып
койган аты Рамазанұлы Төрехан еді. Көкірек ауруымен ауырып,

1
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ілініп-салынып жүретін бүл жігітті ел ішінде «Кеселді» деп атап 
кеткен болатын.

Сабыр сол Кссслдінің қолынан тсрі қолғабын танығанын 
Жәмилаға келіп айтты.

-  Мен оны қайдан білейін, үйге келіп-кетіп жүргенде түрған 
жерінен киіп кеткен шығар, -  деп ақталды Жэмила.

-  Кеселді қашан келді, мен үйде жоқта неге келеді, үйге неге 
еркегі жоқта кіреді, қолғапты неге сүраусьгз киеді? -  дегендей 
тсргсудің астына алады. - Қорыта айтқанда, көнілдесің болған 
соң, қолын жаурамасын дсп өзің бсрдің , -дсп Сабыр күдік 
туғызды. Мүнын аяғы үлкен үрыс-жанжалға ұласты. Бір күні 
Кеселді үйге келгенде:

-  Сіз неге қолғапты сұраусыз киіп кеітіціз? -  деп Жэмила оны 
сыпайы соккенсіп колғапты алып калды.

-  Әншейінде бірсудін басы артық болар-болмас жай сөзінс 
бола жсрден алып жерге салып, жер-жебіріне жстуші едің. 
Осы қолғап үшін талай сөз естідің, тэтті егіце ащы таяқ гисе 
де, үндемей ашусыз жай алыи калғаның қалай? Сен Кеселдіге 
басқалар күсап қатты үрыссаң: «Сен қолғапты қолың жаурама- 
сын дсп колыма өзің кигізгснсің. Ксрск болса, ссн мсыің ойнас 
қатынымсың» - дсп ашу үстінде айтып қоя ма дсп бүғынасың, 
- деді Сабыр.

Жэмила осындай эр үрыс сайын «Ақырыц тақыр болсып», 
«Сенен басқа еркек корсем» деп талай қарғангаиымен, Сабыр 
оған сенбеді.

Тәтті стінс ащы таяқтиді. Талай күнді жылаумсн, талай түнді 
үйқысыз өткізіп, Жэмиланың ксйінгі күні сынақ үстіндс болды.

Осыдан кейін төрт-бес күн бір шаруамен сыртта болып 
кешке үйіне келген Сабыр мен Жэмила салқындау амандасты. 
Сабырдыц келгенін жактырмағапдай ма, жок болмаса бір жері 
ауырып қалған ба. әйтеуір коңілсіз қабылдады.

Жатар шақта бір машина үйдің алдына тоқтайын дсгсндсй, 
жүрісін тежеп, аздап кідіріс жасап, қайта газды үдстс басып,
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токтамай оте шыккан дыбысы үйдегілерге естілді. Соның ар- 
тынша есіісті біреу токылдатты.

-  Есіктің ілгішін ашқын, -  деді Сабыр.
-  Өзің ашқын, - деді Жәмила оган кинала жауап катты.

ч «Әншейінде ауырсынбай-ак есікті аша беруші еді. Енді 
мұнысы калай?» дегенді ойлаган күйі барып есікті ашса, келген 
Кеселді екен. Жана машинаның жүрісін босеңдеткенде, секіріп 
түскені белгілі болып тұр. Бүл кслісі - Сабыр үйінде жоқ, та- 
лай күнгі шаруасымсн жолаушылап кеткснін күндіз келіп білген. 
Жәмила екеуінің келісілген шаруасы сияқты. Оны бір Алла 
біледі, бірақ ақнқаты да осы. Машинанын сырт көзге тоқтамай 
өте шыққаны - коршілерді артық ойдан сақтандыруы. Машина- 
даы ешкім каргып түспеген корінді. Бүл ойластырған зымиян 
әрскст казір іске аспаганымен, бүрын мүндай-мүндайдың та- 
лайы іскс асып, сәтін түзсгсн шығар. оны бір Алладан басқа кім 
білер. Өйткені мына келісі «сокырга таяқ үстаткандай» көрініп 
тұр. Ойда-жоқта кіріп келгеи Кеселді не дерін білмей сасып, Са- 
бырды коріп тосылып қалды. Бір кезде:

-  Қонайын деп кслдім, - деді.
Жәмила ләм-мим дсмсстсн үнсіз, төсскті кай бөлмсге салай- 

ын дегі те Сабырга айта алмады. Кеселдіге ауыз бөлмеге салды. 
«Далага шықсам маған жолда дайын жатсын» дегендей. Есікгі 
ашып қойды. Сабыр: «Мына жүрісіц кай жүріс дегендей түр 
байкатып, окталган мылтыктай озін әрец үстады. Әр нэрсені 
бір ойлап эрі үзақ жолдан жолсоқты болып шаршап келген Са- 
быр катты ұйыктап кетіп, сртсңінс бір-ақтұрды. Бір-бірін күтіп 
жатқан екеуі түнде не істегені белгісіз. Киімсізтерезеден караса, 
үйдіц алдында екеуі сөйлесіп тұр екен. Сабыр шала киініп 
далага шықканда Жэмила есіктін салдыр-гүлдірін есги сала үйге 
карай, Кеселді кошеге карай беттей берді. Загы Жәмила Сабыр 
түрганша көзден таса болып кетіп қал деген болса керек. Сонын 
артынша ксшсгі машина ксліп, Кссслдіні іліп алды да кайта кстті. 
Демек, Жәмиланың ертеңмен тұрып, Кеселдімен сөйлесуі - оның
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бетімен жүргенге еті эбден үйренгеиін баиқатады. Өйткені оның 
ертеңмен жүрген жүргіншіге үқсаганы коршілерге Кеселді жаңа 
келгендей көрініп, Жәмиланың үйінс түнсмсгсндей элпст таны- 
туы. Тск кана сәтсіздігі сол түнде Сабыр ксліп калып, екеуіне 
еркіндік бермеуі. Әйтпесе ойластырган арам ойлары Гитлердің 
жоспарынан да ары, терен екені сезіліп түр. Бір аптадай уақыт 
откен соң Кеселдінің машина жүргізушісі:

-  Сабыр, сен неге эйеліңді сонша қызғанасың? Түнде келіп 
калса, хабар бсресін деп мені сенің жолыңды тосқауылдатып 
жіберіп сді. Ссн оған дейін үйіңе келіп қойыпсың, -  дсп өзінен- 
өзі шатып-бүтып бөсті.

-  Барлық жанды өзінің үргашысып қызганады, гек шошқа 
гана қызганбайды екен. Сонда мен оз эйелімді корғаганыма ай- 
ыптымын ба? Бүл қай созің? -  деді Сабыр.

-  Кесслді сені оңбаган, эйслін катты кызғанады, -  деп соғып 
жүр... - деп тағы да бірталай сөз айтпақшы болып оқталып түрды 
да, аяғын ішке жүтып қойды. Осыны Сабыр Жэмилага айтқанда:

-  Кеселді жас болған сон ойына бірдеңе түсіи, маган келген 
шығар. Онысын мен қайдан білейін, - деді. Түсінгенге бүл аз да 
болса мойындауға жакын әрі соған тэн соз смсс пе? Баска нс 
айтсын, сөйтіп-бүйтіп еді дссін бе дегсн жымысқы ой өзінен-өзі
туындайды.

-  Егер сен үйге түнде келуіне келісім бермесең, көлігінен 
секіріп түсіп келмейді. Әрі Кеселдіні түиде үйіңе кіргізбейтін 
болсаң, машинасын жіберіп койып, жаяу калмайды. Егер он- 
дай атты күн болса, сксуің де көршілерге күлкі-дабыра бо- 
лып, абыройларың айрандай ашылар еді. Сол себспті сксуіндс 
келісім болған сон, саған бірагала сеніп келіп отыр. Күндіз 
менің жогымды пайдаланыи, эрі бүгін келмейтін шьнар деп 
тосекгес болуга уэделескенеіңцер. Бүл сенің көп жылгы, демек 
қолғаптан бүрынғы коңілдесің. Міне, сенің ойнасыңды екінші 
рст бүлтартпайтын айғак дэлслмсн үстап отырмын. - дсп Сабыр 
бастырмалатып, дәлелді іс-эрексттсрін жайып салды.
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Жәмила оган шыр-шыр болып, не десе де зар илеп карганып, 
«Ақырым тақыр болсын, мсн ақпын» - дсп әлсгі шықты. 
Жэмиланың анасы Бәлиза бір келгенде, осынын бәрі оган да ай- 
тылды. Сонда ол кісі:

-Ойпыр-ай, ойпыр-ай! - дсп көп ойланып, қызына күдіктеніп 
калды.

Осы оқиғамыц қарсацында көп малшылар келгеи күні Кеселді 
де Жәмилага мотоциклмен жеткен еді - деген сыбыс тағы 
шыкты. «Тағы бір ұзак жолда бір көлікпен Жәмила мен Кеселдің 
бір жүруі екеуініц оцаша көціл косуы» -  деп күдікгенгені бар 
Сабырдың.

Қызғаныш, сенімсіздік. Сенімсіздікті оятатын сенімсіз іс- 
әрекет. Жэмиланың сенімсіз іс-әрекеттерін эшкерелейтін тагы 
бір-екі окигага кезек берейік. Бұрын осы Кеселді көрші тұрганда, 
оның эйелі Әскен күйеуінің өне бойы ішімдікке салынатынын, 
жаман жүрісті екенін айтып, үш-төрт әйелге күйініп, мұңын 
шаққан. Сонда ай-шай жоқ:

-  Адам деген бір-бірін жамандамай, тыныш жүруі керек қой, 
- деп, оның күйеуін кызғанғанын жактырмай, маган еркін жібере 
бер дегендей ишара байқатқап. Сонда Әскеи:

- Әй, сен не деп түрсың?! Мсні кінәлап түрсың ба, жок 
күйеуімді кінәлап тұрсың ба? Бүл кай айтқан сөзің... -  деп, шап 
ете түсті. Сөз астарын түсінген Жэмила жерге кіріп кете жаз- 
дады. Жауап та қайтара алмады. Сонда Сабыр алакөзімен атып 
жібере жаздап, Жәмилага:

-  Тыныш тұрмайсың ба?-деп зекіп тастады. Бір эйелге барган 
Бүралкыны өз эйелі біліп койып, қуып барып, шатақ шыккан. 
Сонда да:

-  Олар оңган болса, біріи-бірі куа ма, -  деп Жэмила оның 
эйеліне де кінэ тагып, сыртынан согеді. Сойтіп Жэмила оны мен 
екеуінс сркіндік бсрілуін тілсгсн ссскдәме ойын ссздіріп койып
жүрді.
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* * *

Сабыр ауылға алғаш кошіп барғанда су технигі Кеселдіні екі 
мәртс сртіп келген. Жұмысы жоқ. ссбспсіз келгсн олар Сабыр 
үйіиде болған сон түрып-түрып Жәмиламен тілдесе алмай кері 
қайткан. Сабыр кейін сутехникке:

-С ен  пеге біздін үйге Кеселдіні себепсіз ертіп келдің?-дейді.
-  Оны сепін эйеліце ертіп бардым. Алдында сенін эйелінді 

Кеселді іздеп барса, эйелің де оны дүкеннен озі іздепті, - деп 
жауап берді сутехник. Шынында да сутехник Жәмила мен 
Кеселдінің ара-қатынасын білетіы сияқты. Өйткені, бір жолы су- 
техиик Сабырдын үйіне келгеыде, Жэмила құрдай жүгіріп, оган 
арагын к.үйып, қалганын қалтасына салып беріп, жап тагшаган.

-  Сен неге менін рұқсатымсыз сутехникке арак бердін? Тіпті 
қалған жартысын да қалтасына тыққылап салып беруің калай? 
Құран бойынша қара суды да күйеуіңнің рұқсатынсыз басқаға 
бсру эйелдерге жол жоқ, -  дсді Сабыр. Оган «қаргай ма» дсп 
бердім» деп жауап катты Жэмила.

Әй, кайдам, сенін Кеселдімен екі араңды білгендіісген 
басқаға айтыгі коя ма деп жаның қалмайды, -  деді Сабыр.

Сабыр облыстық дәрігсрге қаралып жургенде Жәмила мсн 
Кесслді конак үйге түнеді деген де өсек шыкқан. Жәмила 
сырқаттанып, ауруханада жатканда Кеселді барып, көңілін 
сұрауы да тегін емесіи сездірді. Сонда даладагы танысына 
Жэмила тоқалым сырқаттанып жатыр еді, соган келдім коңілін 
сұрайын депті. Базарға вишня сатамын деп келген сайын 
Жэмиламсн қонақ үйде әрдайым түнейтінін Кссслді мақтан стіп 
әркімге айтқаны да бар.

* * *

Бір жолы Жәмила аудан орталыгындагы базарга кеткен. 
Күйеуімен сол жерде кездесетінін білген ол: «Базарда отыр- 
мын. келсін», - дсп, Сабырды шақыртып алды. Барса, Кссслді 
қызу, эр нәрсені бір сөйлсп, қасында отыр. Аузынан сілекейі
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аққандай күйге түскен Жәмила касында тагы бір-екі адам бар, 
мас адам аузына карап калыпты. Вұл, біріншіден, осы отыры- 
сымды көріи қоя ма ден, Сабырды әдейі шақыртып ақталганы 
болса, екіншіден, күйеуім Кеселдімен сойлесіп, тіл табысып, 
катынасса, маган да жаман болмас сді дегсндсй.

Бірде кұдық басында Сабыр мен Әуесхан ұрсысып калады. 
Сонда күйеуіне жақтасқап Жәмилаға:

-  Сен тыныш тұр! Керек болса сен мснін келінімсің, 
ұялмайсың ба? -  деген. Оның келін деу себебі Кеселді соның 
ауылыпыц жігіті. Оган Жомила:

-  Менікін жспсің! -  деді.
Тагы да аялдамада тұрган кызу Әуесхан:
-С ен  мені кошірін жіберіп едін. Оныңжақсы болды. Үй салып 

алдым. Бірақ сенің эйелің Ксселдінің көңілдесі, - деп, намысқа 
ауыр тиетін сөзді айтып тұрғанда, әйелі келіп, итеріп-итеріп:

-  Сеи ие отгаи тұрсың?! -  дем Әуесхаиды Сабырдың касыиаи 
сүйрегендей гып алып кетті.

Бірде Сабыр меи Жәмила үлкен көшемен келе жатса жолдың 
жиегіидегі көгалда Жамал деген кемнірмен сөйлесіп отырган 
Кеселді:

Жәмила! - деп айқайлап, - амансың ба? - деді.
Егер Жэмила одан газа болса, екі ортага оттастаган Кеселдіге:
-  Әй, көргенсіз, не оттап тұрсың? Әуелім менен бұрын 

еркегіммен амандаспайсың ба? -  дер еді, олай айта алмады.
Ауылга көшін келген соң, Сабырдың қарындасы келіп:
-  Атаңа нэлет, Бұралкының жэлебі! - деп Жәмилаға 

үрысқанда, Сабыр шыдай алмай үйге кіріп кстсді. Тагы бірде 
Сабыр үйіне барайын деи көлік күтіп тұрғанда, Тілегай деген 
эйел кездесіп қалып:

Ссн нсгс ксше үйіңдс болмадың? Жәмила прапал! - дсді.
Тагы бірде Жәмила ертеңмен базарга кеткеи болатыи. Сабыр 

коше жақтагы коленкеде отырган. Сонда базардан келе жатқан 
Бүралкының әйслі көшсмсн өтіп бара жатып Сабырга аманда-
сып:
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-С ен ің  әйелің Жомиланы сыртынан кордім. Үзын бойлымен 
үздігіп сөйлесіп тұр, - деп кете берді. Бұл созінен Жәмила мен 
Ксселді сөйлссіп тұр дсгсндей сскем алды Сабыр.

* * *

Сабыр бір жанадан көшіп келген үйге Кеселдінің келгенін 
естиді. Ол бұл үйге тегін келген жоқ. Онын сыры былай:

-  Мен ауылына кошіп барайын, маган жұмыс тауып бер, - деп 
ксздссксн сайын Кесслді Сабырға айтып жүргсн болатын. Бұл 
қайтсс де Жәмилага ептеп жақындау ойы сді. Сөйтіп снді мына 
көшіп келген оның туган күйеу баласына малын қосып, әдейі 
келіп отыр.

Сөйтіп Кеселдінің келгенін естіген Сабыр не де болса ол 
ертең Жэмилага бір согар деген оймен мылтығын оқтап, Кұран 
кітабын дайындады. Өйтксні, ол жогарыдагы «айгактар мсн 
күдіктсрді» естіп, көріп біліп, қанына карайып, Жәмилага талай 
азап шектірген болатын. Сол себепті егер Кеселді келсе, «сенің 
кесірін жетеді» деп, Жэмила үйден қангыгып қуыи шыгады 
деп ойлаган. Бірак олай болмады. Лйткандай-ақ ертеңіне 
Кссслді ксліп, құдық басында жүргсн Сабырға амандасып сді, 
ол кылиған да жок, кайта кет дсгендей нист білдірді. Кеселді де 
оның жактырмаганын сезді. Сабыр жаргы сағаг уақыт әр нэрсені 
бір шұкылап тұрганда, Кеселді бір отырып, бір тұрып, үй жакка 
карап, Жэмнла коріпе ме дегендей, мойнын апда-санда бір со- 
зып қойды. Артынша Сабыр үйге қарай бет алды. Кеселді оған 
итше ілесіп бірге кслді. Ол Жэмиламен акырын гана амандаскан 
болды. Бірак Жәмила Сабырдан сактанып қылиған жоқ. Тым- 
тырыс отырыс. Ал Жәмила Кеселдіні үйден куып шыкпак 
түгілі, Сабырдын жақтырмай отырганан сезе тұрып, огап шэй 
қойып берді. Егер екеуінің арасында бір байланыс болмаса, 
оны үйден куып, кан кыгі шыгуы керек еді. Бір байланыс ара- 
шашы болгандай. Ссбсбі, Ксселдінің кесірінен коргсн азабы 
ұіпан-теңіз. Соның бәрін ұмытты. Түк те сөз козгамады. Егер
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ондай атты күн туғанда, екеуі де адал болса, «Қүран» үстінен 
нанды жегізетін, сгер жемесе, мылтык атылатындай Сабыр ашу 
үстіндс. Қаны қарайып, қылмыстың алуан түріне баруга басын 
тігіп отырган. Сонымен тым-тырыс отырып бір-екі кесе шэй 
ішілді. Ол кеткен соц:

-  Кеселдіиіц шэй ішкен кесесі қайда? -  деді Сабыр.
-  Анау тұр, басқа ыдыстарга араластырмай болек қойдым. 

Өзінше бөлек тазалап жуамын, не сындырып, жерге топыракпен 
көміп тастаймын - оның жұқпалы көкірск ауруы жүқпас үшін, -  
деді Жэмила.

-  Сен Кеселдіні үйдеп қуып шыгып, оган ол ақталгандай жа- 
уаи катса, «Саган бессаусақ гері қолғапты кім берді? Машина- 
дан каргып түсіп, үйге неге келдің? Екеуіңнің тосектес болуга 
келісімдерің болды ма? Менің жолыма машинаны торауылдатып 
нсге койдың? Бүдан баска айғақ-күдіктерді айтпағанда, казір 
меніц жактырмағанымды сезігі тұрып, кандай ниетпен келдің? 
Кэпі, шыпынды айтқын! - деп мылтықты алыстан кезеп тұрып, 
Құран үстінен нан жегізетін едім», -  деді Сабыр.

-  Ссн осыны неге коймайсың, -  деді Жэмила.
-  Ол саған келді, - дсп Сабыр Жәмилаға қайта шүйлікті. -  

Сен көрші кемпір келінімен ұрсып, біздің үйді мияттұтып кел- 
гепде, шэй к о й ы і і  бер дедім. Неге жасы үлкен кісіге шэй койып 
бермедіц? Ал меп жақтырмай отырсам да Кеселдіге пеге шэй 
қойып бересін?! -  деп, Жэмилага ұрысты жаудыра бастады. 
Сөйтіп, Кеселдіні үйден кумак түгілі Жэмила шэй койып бері(п, 
созін сөйлсді. Бүл жолы өтс қауіпті сді, шын-ақиқатын айтқы^у 
үшін мылтыкты басынан асыра атамын деп, ашумен дэл атып 
та жіберуі мүмкін еді. Сабырдыц каны қатты қарайган кезі бола- 
тын.

Әрбір ана озінің туган баласын тентектігі үшін жерден алып, 
жерге салып ұрсатыны белгілі. Жэмила да солай. Бірде бір ба- 
ласын: «Ссн арамсың, арамнан пайда болгансың», - деп үрсады. 
Бұрын мұнысын Сабыр талай естісе де, аса зейін қойып, елеген
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емес. Жоне кұлай берген балаларынын боріие де осылай ұрсады 
гой, деп ойлаған. Сөйтіп, ақырын ацғарып байқаса, бір ойынпаз 
баласына гана осылай тіктсп ұрсады сксн. Оны арам дсйтіндей 
5-6 жастагы бала нс арамдықжасайды. «Арамнан пайда болдың» 
- деп сөз төркінін әкесі Сабырга тигізе тілдесе, боріне осылай 
артық сөзбен ұрысу керек кой. Жоқ, олай емес, жеке соган гана 
тіктеп қадалады. Осы екі ортада ашылмагаи құпия бар ма? «Бала 
әкеге күмон, шешеге аян» деген гой. «Арамнан жаралгансың» 
дсп Жәмиланың өзі айтқандай, бұл баланың кімнсн пайда 
болганын өзі сезеді дс дсген тағы басы артық күдікті ой Сабырға 
сап ететүсті. Сол балага ұрысканын аңдитын болды. Шынында, 
кобіпесе осылай ұрсады екеп. Мұндай ұрыстан бұл бала обдеп 
есі кіріп жігіт болган соң бірак кұтылды.

Әрі Жомиланы шын ашу кысканда. құдайдан да, адамнан 
да жасканбай шын-ақикатын айта салатыны бар. Ант бсріп 
отырганда:

-Саган келгелі адалмып, - деген Сабырга. Мұпысы - ол 
келін болып түекелі газа екенімен бірге ауылынан әйел болып 
келгенін мойындау екені сезіліп тұр. Сабыр ұстап калады. Ба- 
ланы ұрыскан сөзінсн шикілігі ссзілгсндсй. Сабыр іштсй әбдсн 
күйзсліскс түсіп, сол баланың іпікс пына болған күнінен бастап 
күиін санады. Бала 281 күнде өмірге келеді. Сонда бұл бала 
айдың 20-сында жатырда найда болган. «Мен сол күпі үйде 
болгам ба, болган жоқпын ба», - деген екіұшты күдік күдікті ой 
туды Сабырга. Бірде Жәмила Кеселдіге осы баланы «остігі ой- 
найды, бүйтіп ойнайды» дсп нсгс айтты дегснді күдіктенс сскс 
алды. Сол бір айдың 20-сы күні өзінің қайда болғанын ойына 
алып, өткен-кеткен күндердің жұмбак сырын шеше алмай ба- 
сып катырды. Ары ойлап, бері ойлап багымдаса, сол күні үйде 
болмагап сияқгы сезіледі да тұрады. Арам ойдаи арам ой туын- 
дап, кейде шын-ақиқат кері бұрмаланып кететін сияқты.

Мұның шст жагасын Жәмилага да айтып, ұрыс та болып, 
түрды.
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* * *

Осы хикаяныц басында айтылғандай Сабыр осының 
бэрін жіпкс тізгсндсй ғып көз алдынан өткізіп отыр. Оның да 
мақтайтын жері жоқ. Іліктен шілік шығарып, майда-шуйдеге 
дейін қазбалағаи арам ойға жетік.

Адалдықтан бейқамдықтап өзіне не жолдасыпа сенген 
тазалықтан, тіпті басканы да өз көңіліне сьшағандыктан туын- 
дайтын Жәмиланың ойына ештеңе келмейтін аккөңілділігінен 
сскем алып, қалт кетксн байқаусыз, элсіз тусын арам ойға жо- 
рып, соны жамандык жағына кару етіп ала коям ба дегенді де 
ойлайды Сабыр. Опысы мына айғақтар мен күдіктерден көрініп 
турган сияқты. Осынау ширек ғасырда Жэмилаиы бейкам 
күйге түсіріп, еркінсітіп, айғақтар мен күдіктерді мазалайтын 
жымысқа жасырын алдаусыратып «сен» демеген айлакерлікті 
дс Сабыр қару етті. Ол былай еді. Ең алғашқыда Бұралкы мсн 
Кеселдіге теңеп жүрген урыс үстінен түскен біреу:

-  Сенің эйелің меи оның көңілдесі деп жүргендеріңе сезігіңді 
секем тудырмай коп жыл аңдысаң, шыи-акикатқа козің жетеді, 
деп еді, баска ауданнан келгсн Әбдіманат деген.

Солжиырмажетіжыл«ссн»демсйеркінсіткснніңжсмісі-мына 
айғақтар мен күдіктер Жәмиланың көп жылғы бейқамдығының 
көрінісі сияқгы Кеселдінің талай секем тудырган кырсыз ісіне 
неге төтеп бермейді?

Бір ауызартықайтқан созі үшін білдей бір азаматты шомішпен 
урып, басын қауындай айырып, қан қылған еді. Міне, осы жер- 
дс каншама қара көңіл болса да, Сабырдың арам ойы айдалаға 
кетпейтін тэрізді. Мүмкін, Кеселді машинадан секіріп түсіп кел- 
геиде, екеуіиің төсектес боламыз деген келісімі бар шығар. Бірак 
Сабыр сол түні үйіне күтпеген жерден келіп қалғандықтан, арам 
ойлары быт-шыт болганы бслгілі.

Соған орай ардан атгау оғаи жакпайды екен, кыз күнгі артык 
істі Қалибектің эйгілеп айтқаны анау, Сабыр тегін адам емес 
сксн, мсні әруағы жаза бастырмады дсп Жәмила райынан тсз
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емес. Жоме құлай бергеи балаларыныц бэріне де осылай ұрсады 
ғой, деп ойлаган. Сөйтіп, ақырын аңғарып байкаса, бір ойынпаз 
баласына ғана осылай тіктсп ұрсады скен. Оны арам дсйтіндей
5-6 жастагы бала нс арамдық жасайды. «Арамнан пайда болдың» 
- деп сөз төркінін экесі Сабырға тигізе тілдесе, бэріне осылай 
артық сөзбен ұрысу керек кой. Жоқ, олай емес, жеке соған ғана 
тіктеп қадалады. Осы екі ортада ашылмаған кұпия бар ма? «Бала 
әкеге күмэн, шешеге аян» деген ғой. «Арамнан жаралғансың» 
дсп Жәмиланың өзі айтқандай, бұл баланың кімнсн пайда 
болғанын өзі сезсді дс дсгсн тағы басы артық күдікті ой Сабырға 
сап ететүсті. Сол балаға ұрысканын аңдитын болды. Шынында, 
көбінесе осылай ұрсады екеп. Мұндай ұрысган б.ұл бала эбден 
есі кіріп жігіт болған сон бірак құтылды.

Әрі Жэмиланы шын ашу қысқанда, кұдайдан да, адамнан 
да жасканбай шын-ақикатын айта салатыны бар. Ант бсріп 
отырғанда:

-Саган келгелі адалмып, - дегеп Сабырга. Мұнысы - ол 
келін болып түскелі таза екепімен бірге ауылынан эйел болып 
келгенін мойындау екені сезіліп тұр. Сабыр ұстап калады. Ьа- 
ланы ұрысқан сөзінсн шикілігі ссзілгендсй. Сабыр іштсй әбдсн 
күйзеліске түсіп, сол баланың ішке пына болған күнінен бастап 
күнін санады. Бала 281 күнде ө.мірге келеді. Сонда бұл бала 
айдын 20-сыпда жатырда пайда болған. «Мен сол күні үйде 
болгам ба, болган жокпып ба», - деген екіұшты күдік күдікті ой 
туды Сабырға. Бірде Жэмила Кеселдіге осы баланы «остіп ой- 
найды, бүйтіп ойнайды» деп нсгс айтты дсгснді күдіктснс сскс 
алды. Сол бір айдың 20-сы күні өзінің қайда болғанын ойына 
алып, өткен-кеткен күндсрдің ж\'.мбак сырын шеше алмай ба- 
сын катырды. Ары ойлап, бері ойлап бағымдаса, сол күні үйде 
болмаған сияқгы сезіледі да тұрады. Арам ойдан арам ой туын- 
дап, кейде шын-ақиқат кері бұрмаланып кететін сияқты.

Мұның шст жағасын Жәмилаға да айтып, ұрыс та болып, 
тұрды.

286
%



Осы хикаяның басында айтылгандай Сабыр осының 
бәрін жіпке тізгсндей ғып көз алдынан өткізіп отыр. Оның да 
мақтайтын жері жоқ. Іліктен шілік шығарып, майда-шүйдеге 
дейін қазбалаган арам ойга жетік.

Адалдықтан бейқамдықтан өзіне ие жолдасына сенгеи 
тазалықтан, тіпті басқаны да оз көңіліне сынагандыктан туын- 
дайтын Жәмиланың ойына ештеңе келмейтіи аккөңілділігінен 
сексм алып, қалт кетксн байқаусыз, элсіз тұсын арам ойға жо- 
рып, соны жамандық жагына қару етіп ала коям ба дегенді де 
ойлайды Сабыр. Онысы мына айгақтар мен күдіктерден көрініп 
тұргаи сияқты. Осынау ширек гасырда Жэмиланы бейқам 
күйге түсіріп, еркінсітіп, айгақгар мен күдіктерді мазалайтын 
жымысқа жасырын алдаусыратып «сен» демеген айлакерлікті 
дс Сабыр қару етті. Ол былай сді. Ең алгашқыда Бұралкы мен 
Кеселдіге теңеп жүрген ұрыс үстінен түскен біреу:

-  Сенің эйелің мен оның көңілдесі деп жүргеидеріңе сезігіңді 
секем тудырмай коп жыл аңдысаң, шын-ақиқатқа козің жетеді, 
деп еді, басқа ауданнан келген Әбдіманат деген.

Солжиырмажетіжыл«ссн»демейсркінсіткснніңжемісі-мына 
айгақтар мен күдіктер Жэмиланың көп жылгы бейкамдыгының 
көрінісі сияқты Кеселдіиің талай секем тудырган кырсыз ісіпе 
неге төтеп бермейді?

Бір ауызартықайтқан созі үшін білдей бір азаматты шомішпен 
ұрып, басын кауындай айырып, қан кылған еді. Міне, осы жер- 
дс қаншама қара көңіл болса да, Сабырдың арам ойы айдалаға 
кетпейтін тәрізді. Мүмкін, Кеселді машинадан секіріп түсіп кел- 
генде, екеуінің тосектес боламыз дегеп келісімі бар шыгар. Бірак 
Сабыр сол түні үйіне күтпеген жерден келіп қалгандықган, арам 
ойлары быт-шыт болганы бслгілі.

Соган орай ардан аттау оган жақпайды екен, кыз күнгі артық 
іеті Қалибектің эйгілеп айтқаны анау, Сабыр тегін адам емес 
сксн, мсні эруағы жаза бастырмады дсп Жәмила райынан тсз
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қайтып, адалдытын мәңгі сақтаган болар. Кім біледі. Өйгкепі, 
карганудың, анттың барлык түрінс барып шырылдаудай-ақ 
шырылдап зар илейді. Алгашқы т\'ні пэктік жоқ деп айтпай, 
эрі Темірбекте кыз белгісі бар ма, жок па деп үш-төрт келіп 
сұрағанында бар дсгснінс сенбсгснін, одан «Мсн эйелімнің 
сакинасын өзім сындырдым» дсп шақырып, соның дақтарын 
көрсетіп, «сеп Жэмиланыкін көрсетпедің» дегенін бетіие салық 
қылған емес. Тек отыз бес жылдан соң Кеселдінің кесірінен бір 
үрыста ашу үстіндс бір-екі мэртс айтып калғаны болмаса. Ал 
Кеселді болса «эуедегі еттің иісі-ай» деп, баягы Жэмила берген 
бір уәдені жамылып, сезіктен секем тудырып, корінгенге сөз қып 
араға от жаққандай болып жүр ме дсген де ой туады. Сондай-ақ 
Кеселдіге Жэмилапың қатты сөз қагпауы - уэде орыпдалмаса да, 
сол уәденіңөзі бетперде болып, «жүз көрсе бетұяладының» кері 
болып жүр ме? Сол бергсн уәдеден именшектсй бсрс мс екен? 
Оны бір Алла білер.

Өйткені, Сабыр айгақ пен күдікті үйіп-тогіп бастырмалатып 
қойғанда ол шарасыздан:

Сеи не десен о де, аманмын. Акиын, адалмын. Сепен басқа 
адам коргенім жоқ, - деп ант-су ішіп, Құран кітапты алып 
ксліп, үстінен нан да жемекші болды. Сабыр оны қолынан 
жұлып алып, «ақ болсаң да ант ішпе» десе де, огап наи тигізіп 
жеді. «Адалдыгыма не істе десең, соның бәрін істеймін», - деп 
шырылдайды-ак, шіркін. Қүдай баска салмасын. Адамнан сснім 
бір кеткен соп сендіруі сұмдык киын болады екеп.

Тагы да бір мүмкін артык іс орындалмаса да, кінэлі болса, ол 
тск кслісім бергеніне ғана кінәлі мс сксн дсгсн ой туады.

Демек, онда да ол келісім бергені де арадан аттаган болар. 
Кім білсін.

* * *

Төрсхан Рамазанұлының көкірск ауруы -  жсгі құрт, жұлын 
құрт, қанқүрт, күсқүрт, өкпс кұрт, қылқұрт сияктының қайсысы 
болсып жұкпалы. Кейінгі кезде Жэмила да элгі күдікті бала да 
ептеп жөтелетінді шыгарды. Бұган Кеселдініи жотелі жұкгы ма
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деген астарлы күдікті ой қоюланып, Сабыр санаеын жегідей же- 
уден кенде емес екені тагы да бар.

Демек, Жэмилага Әуесханның «Сен менің келінімсің» деп, 
Кеселдіпің әйелі гып өз еліне тэн етуінің астарында шын-ақикат 
айгақ сыр бар сиякты.

-С ен ің  эйелің зоотехник Қожа мен Торехан Рамазанүлының - 
үшеуің дамбал бажасың -  көңілдссі. - дсп Сабырга слдің көзіншс 
айтып, айғақ болғаны да бар жынды Жетпістің.

Сергген тайған -  озіне кастандык. Қара болып түрыи, 
«Ақырым тақыр болсын» дегі ант беріп, «жегі күртқа» інісін 
күрбандыққа шалуы Жәмилэның өзінс-өзі жасаган кастандық.

Міне, осындай айғақтар мсн күдіктер Сабырдың санасын жа- 
улап алғаны сондаіі, ойдан шыгатын емес. «Ненің кызыгын көп 
іздесең, соныи күйігін бір тартарсың», - деи Жэмила күйігіп тар- 
тып жүр.

***

«Алладан баскамен аыт сту дүрыс емсс» (37-С.4-А) «Екі 
аяқтың арасындағы жыныс мүшелеріңе сақболыңдар». Мүхамед 
(с.г.с.) пайгамбарымыздың касиеіті хадистеріпеп.

«Арсыздык істсгсн ексуіне дс жапа бсріңдср». (4-с. 14-А).
Колқудық. 20.02.1995 ж ы л.
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АВТОРДАН!
(Немесе омірдің жинақиық тұргысынан.)

Мен бүгін 01.10.2017 жылы 77 жасқа толып отырмын.
«Ец үлкен е.мші - уақыт» - деген осы жасымдагы тағдырымды 

уақыт екі кезецге бөліпті.
Біріншісі: үш мүшелі жасқа дейін «Тірлік куган» кезеңім 

скен. «Өмірден шынайы дос тапқан адам -  нағыз бақытты адам. 
Ал оны өзінің әйелінен тапқан адам одан да бакытты адам» - 
денті Франс Шуберт. Әуелі мен шынайы дос тапқаи бақытгы 
адам екенімнен ептеп сыр шертейін. Сүйген жарым Зобира 18 
жасында мен 19 жасымда екеуміз 13.12.1959 жылы отау құрдық. 
Мына мақалды толық игсрген мен бақытты адам екенімді қысқа 
қорытып айтқанда мына іс-эрсксттср куэ.

Зәбираның әуелі әйелге тән жаксы қасиеттердің бэрін толық 
меңгергеиін текті жердің қызының тектілігін сақтауынан болса, 
соның эсіресе үш қасиетіи тілге тиек етейін.

Ьірінші қасиеті: - күйеуі мен оған омір жолындагы неше түрлі 
қырсыз істерімді кешіріп, мсні шексіз сүйіп, күте білуі.

Екінші касисті: -үйін таза эрі отбасын тэртіпті ұстап «жаман 
әйелге жоқ сылтау» - дегенді білмей, бар түгілі жоктың ретін 
гауып, дастархаиның береке көзін кіргізіп, асты да дэмді 
дайындап, ішігі-жеуге тэбетімді аштырыгі кояды. Ал танитын- 
танымайтын қонақтарды күтуі көптің анасындай болуы еді.

Үшінші қасиеті: келін болып келгелі енесін. қайын-қайны 
ағасын, қайын сіңлісін, елін-жұртын сыйласа, үлкен адамдардың 
жолын кесіп өтпеуі, түрақты. Енді өзі туған 4 ұл, бес қызын өте 
таза, орынсыз істен тэртіпті етіп өсірсе, кейінгі немерелерін 
қартайса да шексіз тэрбиелеуде. Мүның бэрі ерең еңбек пен 
адамгершіліктің көрінісі.

Осы «тірлік қуган» үш мүшел жасқа дсйін адал сңбск етіп, 
ретін тапканның жемісі өз қатарластарымнаи бұрын тізгінімді 
ерте игеріп алыи, өзімнің төңірегіме мен тез танылдым. Әуелі
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Ллладам болса, екінші Зобираиыц арқасы еді, ойтпесе «мен 
кіммін?». Қарапайым отбасында торбиеленіп, жетім болып, 
қорлық көріп басылып өсксн, білімі іпектеулі азаматпын.

Екіншісі: ой қуған кезеңім екен. Осы кезенін сыр
толқынындағы жетістіктерім мыпа төмендеғілер.

1. «Жырбесік» атты кігап (Жалын, 1983 ж.).
2. «Аша елі» атты кітап (Мерей. 1994 ж.).
3. «Түсімдегі жолбарыс» атты кітап (Риритст, 2008 ж.).
4. «Көлкүдық» атты кітап (Риритст, 2009 ж.).
5. «Аша елі» атты кітап кайта жазылған (Рирптет, 2010 ж.).
6. «Болашакка хат» атты кітап (Алматы, 2010 ж.).
7. «Меніц қарапайым омірім» атты кітап (Үш қиян, 2013 ж.).
8. «Өмір керуен» атты кітап (Үш қиян, .2015 ж.)
Тсгім Дүйсебай әулис
Оныншы кітап та басылуға дайын тұрады.
Бұған коса 1980 жылдан «Социалистік Қазақстан» қазіргі 

«Еғемен Қазакстап» тағы 1977 жылдап «Шу өнірі» ғазеттерініц 
штагган іы с тілшісі болып, қогамда, ауылда, қарапайым халык 
арасында орын алған оқигалар төцірегінде коптеген макалалар, 
әңгімелер, өлеңдер, сстеліктср жаздым. 1983 жылдан Жамбыл 
облыстык охотинспсктор болып штаттан тыс қосымша табиғат 
тамашасын қорғаушы болып жұмыс істедім. Міне осылай 
осыншама кітаптарым жарык корғенімеп меп өзімді акын 
немесе жазушымын деп санамаймын. Мен Мемуаристердің 
бірімін. Ол ой толыкыны, сыр толкыны деген мағына бсрсді 
екен. Дсмск мсмуарлық сстсліктс ой толқып, сыр шсрту 
есебінде тек шыидықты жазуға тырыстым. Солай ой қуғанныц 
әсерінен көрғеп-білғендерімді, естігепдерімді, ойлағапдарымды, 
сезгендерімді, оқығандарымнан түйгендерімді міие осылардан 
тек қо р ыты п, сы р ш ерті п, сол ард ы қа ғаз ға тү с і ру ш і ға н а ада м м ы н. 
Осы жазғандарым кітап материалы болып тынды. Корксм 
бсйнслсумен сэтті ұштастыру шеберлігі мендс жетіспейді. 1 Іағыз 
каламгер бола алмағынымның себептерін мойындап, бұрын
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жазып ескертемін. Онда да бірталай шыгармаларым жарық 
көргенімен ақын не жазушы бола алмаганым көркем әдебиеттің 
ахуалы үшін шын акиқатын мойындаймын. Сондықтан бүрынгы 
жазбаларымды шатпақ санап сыр бергенмін. Бұл ойымды 
сыншылар меи оқырман талқысы шешеді. Әрине шыгармага 
көрген-білгеиді жазган шын ақиқат екені де даусыз гой. 
«Естіген құлақта, корген козде жазық жоқ » - деген. Онда да 
естігендерімді пайдаланып, жазғандарымның артық-кемі тұсы 
болса, соным үшін алдын-ала болашақ оқырманнан кауымнан 
кешірім сұраймын. Ойткені қазақ «көзбен көрген рас, құлақпен 
естіген өтірік» десе тагы «естігенге сенбе, көргенге сен» деген 
мақалды тегін айтпаган. Өмірде шып ақиқат борінен де жогары 
әрі үстем екенін мен ойымнан шыгармаган жанмын. Сондықтан 
тек шындықты зерттеп, мэлімет-деректерді ой елегінен өткізіп, 
соларды салыстырып, сүрыптап жазамын. Қорыта айтқанда 
мен өзіме-өзімнің көңілім толмайтынын бүкпесіз мойындап, 
жазып келемін. Оқырмап мен сыншылар беретін сынды өзіме- 
озім бергеніме сіздерден кешірім сұраймын. Ашық айтқан ішкі 
сырым осы. Қош-аман бол сл-жұртым.

Бізді кай жсргс жсрлейтінін көрссттім дс, Қүрал 
Алдабергенұлының кітабындагы (Омір -  керуен, 70-71 беттер) 
өзін қалай жерлеу керек екенін мен де Зобира екеумізді солай 
жерлеуін балаларыма аманат-өсиетімді ауызша-жазбаша 
табыстадым. Бұган қоса біздің басымызға қандай белгі 
қоятынын да айтып, соның суретін де бердім. Өзім бұрын 
жазган «Бсйіттсрден өтксндс» (1995 ж.) өлеңнің бір жолы. «Ей, 
тірілер, біз де сіздердей болганбыз» дегенді ескерткіш таска 
жазып қоюды да аманаттадым. Осы аманат-өсиетімді балаларым 
орыпдауга тиісті. Жоне менің кі гапгарыма сақ болыи, жаңартып 
отыру ұрпақгарымның сана сезімнің үлесі екені белгілі жайт.

Үзындыгы 2 метр, биіктігі 1,30 см., ені 0,70 см., қалың 
қалыңтыр тсмірден ссйф жасаттым. Отбасымыз жэне Зәбира 
екеуміздің өмір жолымыз толық қамтылган тиісті кұжаттар,
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суреттер, кітаптар, хикаялар, эцгімелер, естеліктер, мақалалар, 
баска да әр түрлі жанрда жарияланған газеттер, жарық көрген 
шығармалардың колмсн жазылған түпнүскасы, түгел жэнс 
бізге қатысы бар, қатысы жок кездейсоқ жағымды-жағымсыз 
дереккөздер, кейбірініц көшірмесі бүған коса эр түрлі заттар да 
сейфтен орын алды. Лйтылмаған қосымша дереккөздер де аз 
емес.

Сейфтің есігіне үш түрлі кұлып орнатып, оның кілттерін 
үш балаларыма бсрдім. Оларды сейфті бірігіп ашып жабады. 
Бастары қосылмай түрып ашып-жаба алмайтыны үшеуінің 
бірлігі үқыгіты шешіле тудырып, сейфтегі дереккөздерді 
болашақка тұрақты сақтайтыи болады деген оймен осындай 
үйгарым жасадым.

«Өлімді білмсген, өмірді сүрмегснмен бірдей» - деп: бүл 
дсреккөз жэне өсиет жазуым мснің о дүнисгс дайындалуым. 
Біздіц артымызда 3 белгі қалады.

1. Ұрпақгарым: «Олардыц бэрін аман-есен етіп, ынтымақ- 
бірлігін берік, әрқайсысының үрпагын үзбей осіріп, ондіріп 
мэңгі ақырын бсрсін»- деп Алладан тілеймін.

2. Біздің мэңгі мекеніміз (мүрдеміз).
3. Менін кітаптарым, шығармаларым міне артымызда мәнгі 

қалатын осылар ғана.
Бүдан басқаныцбэрі мына өмірдіц жалгаидары. Қазақелімнін 

ата қонысы, Отаным, үрпақтарым осыныц бәрі мэңгі аман-есен 
болуын Алладан тілеймін. Қош-аман болыңдар. Ұрпақтарыма 
бүл үшінші ссксрту. Амин.

* * *

Британдык галымдар алты жүзден астам адамды жарты жыл 
зерттеуі бойынша бақытты болудыц сыры - бойдагы талант пен 
адамгсршілік екені қортқан екен.

(Арстан 12 тамыз 2016 жыл) «Мсні дс соған жақындатса скен 
Алла деген ой түйдім: «айтсаңда - өлім, айтпасан да - өлім.

293



Айтарықцы түгел айтып өлгейсіц, сөз берсе» - депті муин 
Беиеу.

Дсмск: мсн дс кітаптарым да? Айтарымды түгел айттым. 
Артық-ксміне окырман қауыммен болашактан кешірім 
сұраймын.

А впюр.
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