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АЛҒ Ы СӨ З

Жарасбай Қ ү лмаганбеттің  шыгармаларында, ө мірге 
деген кө зқ арасы фшософияшқ  тү ргыда байқ алады. Ал- 
маты қ аласында 2007 жылы басылып шық қ ан ө лең  жи- 
нақ тарында туган жерге деген сү йіспеншілігі, туган 
халқ ына деген махаббаты және кү нделікті ө мірге ү ста- 
мы философиялық  реализм негізінде сипатталган.

Жарасбай ө мірде болып жатқ ан қ ү былыстарды 
адамдардың  психологиялық  қ асиеттерін тез аң гара 
ачатын қ апамгер.

Ә дебиетті, тарихи иіыгармачарды, поэзияны кө п 
оқ ып жетік білуге қ ү штар.

Қ азақ  хачқ ының  ү лы ақ ыны Абайдың , Шәкәрімнің , 
Сү лтанмахмут Торайгыровтың , Олжас Сү лейменовтың , 
Қ асым Аманжоловтың  иіыгармаіарын щИіп оқ ып ү лгі 
тү тады.
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Тө кен Ибрагимов — жазушы-сыншы, абайтанушы, 

ө нерзертеуші, «Қ азахстанга ең бек сің ірген қ айрат- 
кер», Қ азахстан Жазушылар Одагы Семей бө .іімшесінің 
тө рагасы, 1976-2010 жылдар аралыгында Абай Мем- 
лекеттік ң ор-мұ ражайының  директор болып қ ызмет 
атқ арды, «Қ ұ рмет орденінің » жэне кө птеген медапь- 
дардың  иегері», Абай ауданы және Семей қ аласының 
қ ұ рметті азаматы.

Аіматы қ аласы, 
11 мамыр 2010 жыл
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ЛКЫННЫҢ ДАҒ ДЫРЫ

Ақ ынның  эркашанда жаны нәзік 
Кетеді шабыт келсе дауылдатып 
Тү нжырап кейбір шақ та мү ң  басады 
Ауыртып журігіне жара салып

Табигат берген талант емес кэсіп 
Артында сө з қ алдырган етпей нэсіп 
Басқ а адам байқ амаитын кү былысты 
Ол кө рген кө ң ілімен бетін аиіып

Байқ аса эділетсіз болган істі 
Қ иналар басы ауырып жаны кү шті 
Сү лулық  эсемдікке болып қ ү мар 
Болады қ уаныштан кө ң ілі кү пті

Сезімге жан-тэнімен беріледі 
Сол сезім ө лең  болып тө гіледі 
Жү ректен жарып шық қ ан жалындатып 
Жыр болып сө з маржаны тізіледі

Кетеді кейбір шақ та дала кезіп 
Тілдесер табигатпен жү рек сезіп 
Жалындаган от болып ө лең  жолы 
Туралмас қ иянатқ а жаны тө зіп

Жырлаган қ ашанда ол жақ сылық ты 
Кө ргенде жаны тө збес зү лымдық ты 
Ө ленге арқ ау болган шынай сезім 
Жеткізер махаббатпен қ ү марлық ты
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Тү сінбес кейбіреу.чер ақ ын сө зін 
Қ иналган ап эсерден сол бір кезін 
Жалындап жү рігінде жанып жатқ ан 
Жыр болып шық қ анынша отты сезім

Ү рпагы ага сү лтан Қ ү нанбайдың 
Немере інісі еді ү лы Абайдың 
Еркелеп еркін ө скен Шың гыстауда 
Атақ ты перезенті кең  даланың .

Шзкзрім ө з зкесі Қ ү дайберді 
Ақ ынга халқ ы ардақ тап атақ  берді 
Ғ ү лама терең  ойлы зрі галым 
Шәкірті ү лы Абайдан дэріс кө рді

Қ алды деп сырқ аттанып Қ ү дайберді 
Ү йіне агасының  Абай келді.
Жагдайын білейін деп нсіуқ асының 
Жатақ анын қ атты ауырып кө зі корді.

Қ уанып коң іл сү рай келгеніне,
Айтады ө тінішін інісіне.
Кісілер жү мысымен сыртқ а шыгып 
Екеуі оң ашалау қ алган кезде.

Сеземін осы дерттің  жазылмасын 
Тө кседе қ сінщама ел кө здің  жасын 
Қ аигырам мен твсекте ойлап жатып 
Артымда бачалардың  оте жасын.
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^ іС арасбаи  сСЮрмаеамбет

Ардақ ты ел сыйлайтын інім едің 
Кө зі ашық  басқ алардан білімді едің 
Қ амқ ор бол балаларга, тапсырамын 
Не болар ендігіде менің  кү нім.

Деді-де -Абайга айтты ө тінішін 
Ширатып бойындагы барлық  к)аиін 
Інісі агасына берді жауап 
-  Алаң дап, қ иналмаң ыз сіз ол ушін

Жагдайын балалардың  қ айгырма кө п, 
Жасаііиыз қ амқ орлық ты беремін серт 
Ойламай кунделікті туриыс жайын 
Тезірек жазыласың  емделші- деп.

Ө мірі ер жігіттің  болды қ ысқ а 
Қ амқ ор боп жү ретугын бар туысқ а. 
Ажалга еиікім қ арсы тура алмайды 
Аттанды қ айтпас сар ол аіысқ а.

Келгенде отыз жеті мү шелі жас 
Қ оштасты азаматтпен хаіқ ы қ имас. 
Артында қ ала бе.рді туган-туыс 
Жетім- жесір балшіар жас.

Қ айгырды улкен-кіші кэрі жасы, 
Шэкәрім бес бачаның  ортаншысы 
Ә кесі дү ниеден қ айтқ ан кезде 
Не бары жеті де еді оның  жасы.
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Ағ аштан жасап бү йымды 
Келтіріп шебер қ июды 
Дайындатып қ айысты 
Ү йренді таспа ө руді

Балшық тан илеп бейнені 
Салуды сурет мең герді 
Басқ аларга ұ қ самай 
Тіккізіп ясем киінді

Мылтық  ү стап қ олына 
Аң га салып б)ркіт қ ариіыга 
Қ ү сбегілікке жаттыгып 
Аң шылық тың  тү сті соң ына

Есейіп болды бозбала 
Ә н салып тарты дамбыра 
Араласып ойын сауық қ а 
Тоймайтын еді қ ызық қ а

Келтіріп сәнін думанның 
Жастарын жиып ауылдың 
Ойлап тсгуып тү рлі ойын 
Ү йтқ ысы еді ойын сауық тың

Алтыбақ ан ақ  суйек 
Бяріне болды ол тиек 
Жиналып жастар ауылда 
Жасайтын оган кө п тілек
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Ә демі қ оң ыр дауыспен 
Шыгарып әнін салатын 
Жеткізіп ойын ө лең мен 
Рахат сезім алатын

Шыгарган жаң а ө лең ін 
Агасына бірінші оқ итын 
Абайдың  берген кең есін 
Кө ң ілінде берік тоқ итын

Аралап оймен алысты 
Игеріп кейде гарыиіты 
Тө гілсе жыр боп жү ректен 
Ойымен толгап жарысты

Табигатпен сырласып 
Ляззат одан алады 
Жыр жолдары жалындап  
Ж)ректе от боп жанады

Бурқ анып бусанып 
Тең іздей толқ ып тасиды 
Отқ а тү скен темірдей 
Кейде иліп жасиды

Қ ызгаідақ тай ү лбіреп 
Бэйшешек атып гү лденер 
Ө лең мен иіаиіып шашуды 
Ө мірге кө рік сән берер
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Хсілық  }гиін қ атты қ иналып 
Жан дү ниесі кү йзелер 
Жү ректен шық қ ан жырлары 
Найза боп жауына тү йрелер

Ойы аспанга шарық тап 
Жү лдызгада барады 
Қ ыран қ ү стай қ алық тап 
Қ ү згада барып қ онады

Ү іиқ ын тү ссе ж\рекке 
Жалындаган от боп жанады 
Сй л нэрседен жабырқ ап 
Шоқ танып сө ніп қ алады

Шабытты келген иіақ тарда 
Кетеді ешкімге бас ү рмай 
Тү сінген ойлап адамга 
Ақ ынның  жаны осындай

Келгенде жасы жиырмага 
Талпынды қ айта оқ уга 
Алдырып кітап қ аладан 
Ө з бетінше оқ ып ауылда

Армандады оқ ып білуге 
Қ ызыгып тү рлі ілімге 
Абайдың  берген кең есін 
Берік ү стап кө ң ілде
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Берді ақ ыл Абай агасы 
Ү йрен деп оқ ып орысша 
Кө п білсең  басқ а тілдерді 
Білімнің  ашар қ ақ пасы

Т)рік тілін жетік ү йренді  
Парсы арапша жэне игерді 
Орысша оқ ып хат танып 
Аударганды жө н кө рді

Шыгыстың  ойіиыл гұ лама 
Ақ ындары Физули Хапиз басқ ада 
Қ аптырган жазып ү рпақ қ а 
Шахнама дастан поэма

Табылмайтын қ ү нды шыгарма 
Қ арамай қ ымбат қ ү нына 
Ашстан іздеп таптырып 
Кіаптарын алды оқ уга

Ә келді барып қ аладан 
Кітаптарын с)іііп қ алаган 
Орыстың  ақ ын жазушы 
Пушкин Толстой бастаган

Білімге қ ү мартқ ан кезі еді 
Кенеттен жоспар ө згерді 
Жиналып оган ел жү рты 
Болуга болыс кө ндірді
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Болыс болып сайланды 
Басқ аруга елді ойга апды 
Ө зі шебер ақ ын ақ ылды 
Басшымыз деп елі қ уанды

Ел іиіінде кө п дау дамий 
Шешічмейді тез ол оң ай 
Кейбіреуі ишбады қ алага 
Ізгілік ниет ойламай

Жесір дауы жер дауы 
Болмайтын одан бір сауы 
Келісіп ө зара шеше агмай 
Бірінің  бірі боп жауы

Алгызатын айдап барымта 
Жасырып оны алыста 
Жогалтқ ан мапын қ арсы жақ 
Тырысатын алугу қ арымта

Сәл нэрсеге дауласып 
Кетееін кейде жау часып 
Арсіласып ара агайын 
Бергенше алып саугасын

Халық тың  кө бі сауатсыз 
Қ арайтын заң га жауапсыз 
Қ анына сің ген ядеті 
Жазатын арыз тоқ таусыз
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Болсын деп елде тыныштық 
Шешуге зділ тырысып 
Аралап жиі ел ішін 
Айтатын билік кірісіп

Ел жагдайын тексеріп 
Сараптап бәрін ескеріп 
Ә ділдік жолын іздейді 
Абайдың  ақ ылын еске алып

Тілін тауып халық тың 
Ойынан иіыгып улық тың 
Арасында елдің  болатын 
Аиіатын бетін былық тың

Оқ ыгандар аз қ азақ тан 
Қ алган кейін басқ с улттан 
Қ араң гы болып кө п надан 
Мақ урым қ алып гылымнан

Халқ ым неге арта қ алады 
Келер урпақ  қ андай болады 
Деген сауал қ ашанда 
Журегіне жара салады

Кө рінсе деп биіктен 
Нзтиже жасап біпіктен  
Оқ ы деп айтып жастарга 
Партия қ уып желіккен

Г '■ V
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Қ ырық қ а жасы келгенде 
Жиырма жыл жү ріп билікте  
Кө п қ аишылық ты кө реді 
Болып жатқ ан ө мірде

Себебін іздеп қ иналды 
Зертеуді оны ота алды 
Сараптап елдің  жагдийын 
Беруге жауап толганды

Билікте жү ріп зертеді 
Елнің  саяси жагдайын 
Жиырма жыл текке ө тпеді 
Анық тап білді ел жайын

Себебін іздеп ойланды 
Биліктен енді бас тартып 
Кө теруге білім ойга алды 
Керекті кітап газет алдырып

Жиырма жылым босқ а отті деп 
Жү ретін қ атты ө кініп 
Оқ удың  тү сті соқ пақ  жолына 
Ғ ылымнан нү р алсам деп.

Жаграфия, эдебиет, физика. 
Философия, тарих, риторика. 
Табигат тану, музыка 
Қ олга алды бәрін оқ уга.

'  ■  л16 а
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Татынып кө п тіл білуге.
Араб, парсы, тү рікше.
Орысша оқ ып аударып,
Ү йренді ө зге тілдіде.

Шыгыстан шық қ ан данаіар 
Ә л фараби, Фердауси, Науайлар. 
Физзули,Низами,Хафиз бар.
Қ алдырган жазып трактат дастандар.

Осылардың  барлық  ең бегін 
Оқ ысам деп ө з тілінде 
Жеткізу ү шін, оқ ып білгенін 
Аударды бәрін қ азақ  тіііне.

Қ ожа Хафиздың  кө п ө лең ін 
Екі жастың  қ ү рбан ө мірін 
Махабаты ^лиін кү рескен 
Физзулидің  «Ләйлі-Мәжнү нін»

Аударып қ азақ  тіліне 
Жариялап журнаі бетіне 
Оқ ырианга тез таралып 
Кітап боп шық қ ан кейінде.

Саясатқ а да терең  ү ң ілді 
Талдап кө ріп тү ң ілді 
Ең бегін оқ ып сараптап 
Толстойга жеке жү гінді.

Ъ М б б О
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Рухани устаз санады 
Хат жазысып турады  
Білсін деп қ азақ  халқ ы да 
Шыгармаларын оның  аударды.

Хачық тың  муң ын жоқ таган 
Ең дектерін оқ ып танысқ ан 
Ақ ындардың  иіық қ ан орыстан 
Лермонтов, Некрасов бастаган

Аударды ө лең мен Пуиікиннен 
«Дубровский» романын «Боран» повестін 
Суреттеп шеіиен тілменен 
Зорлық қ а қ арсы ишруалар к\ресін

Ғ ылымга бурын жетпеген 
Тарихын туркі зерттеген 
Радалов, Гумилев, Аристов 
Жазган гылыми ең бек кө птеген.

Ғ апымдардың  барлық  ең бегін 
Жазылган тарихы тү ркінің 
Петрбордан арнайы алгызып 
Талдаган жинап білгенін

Жазуга шежіресін туркі ойланды 
Ол ушін кө п дерек жинады 
Қ ытайдың  кө не жазбасын 
Білуге талпынып қ олга алды.



^ ОЮ і/рект ің  Жыры

£§ЮараЫ>аи цш албет

Шежресін жинап хандардың 
Ү рпақ тары тараган Шың гыстың 
Жазылган ұ йгыр тілінде 
Сақ тачган арасында халық тың

Енесей Орхан жазуын 
Монголиядагы іздеп табылган 
Кө не т)ркі тілінде жазылган 
Кө шірмесін тауып аігызган.

Бойында Орхан ө зеннің 
Қ ойылган ескерткіш Кү л-тегін 
Т) ркі Орхан руно әріпімен 
Жазалган тарих тас мү сін

Кө п с)рақ қ а жауап беретін 
Кітапханадсихардагы кө не жазбалар 
Қ алдырган жазып )рпақ қ а 
Жихангер саяхатшы тарихшылар,

Ішкі мангол кө не қ ытайдан 
Табады қ ө л жазбалар керекті 
Кейбірін іздеп )Огырдан 
Жинады тарихи кө п деректі.

Баяндап кө шпенді ө мірін 
Мекендеген Евразияның  кө п жерін 
Еркін кө шіп қ ос қ ү рлық та 
Қ алдырган таң ба іздерін.



^ЗЮі/рехтің  Аыры

Тү ркі тілдес халық тар 
Болган шагын тайпаіар 
Аталып Сақ , Ғ ү н, Огуздар.
Кө бейді ө сіп кө п ү лттар.

Азияның  байтақ  қ ү рлыгын 
Толқ и кө иііп иіарлаган 
Енесей Алтай Қ иыр -Шыгыстан 
Еділ Жайық  Қ ара тең ізді жаилаган

Ат басын тіреп Балқ анга 
Еділ патиіа барган Альпіге 
Жуангер хаіық  тү ркілерге 
Басын иген Византия Румда.

Дэлелдеп бэрін жазады 
Болган деп олар ө мірде 
Деректер іздеп табады 
Саяхат жасап коп елге

Ақ ылымен ү лы Абайдың 
Жиналды Меккеге баруга 
Табылар деп кө п дерек 
Сақ талган қ ол-жазба сол жақ та.

Дін жайын ойлап зерттеумен 
Тү ркияга барды аяоымен 
Стамбулда тү рып он уіи кү н 
Табады іздеп жү ргенін

Жол жү рді отырып кемеге 
Асық пай жетті Меккеге 
Каабабқ а мінжат етеді 
Рэсімдерін жасап ө згеде.



^ОЮщектщ іішры

^ОЮарасбай СИС^лмаеамбет

* № к № *

Соллсерден алып кітаптар 
Таба алмай жү рген боп қ ұ штар 
Тү спейтін қ олга Інжіл-Тауратты 
Дін жө нінде басқ ада қ ү жатты.

Салыстырып талдап бар дінді 
Анық тап, зерттеп кө п білді, 
Уагыздайтын кү нде дін жолын 
Молдалардан кө рді кө п мінді.

Қ ырық  мың  жылдан ассада 
Адамзат пайда болгалы 
Таба алмай жауап сурақ қ а 
Болган деп қ алай ойланды

Тозақ  деген немене 
Жү мақ  деген немене 
Руық  қ айда барады 
Ө мірден адам ө ткенде

Жан-жануар ө лгенде 
Жогалмайды денесі бірінің де ө лгснде 
Бір тү рден ауысып ө згеге 
Топырақ қ а айналады бәріде

Бәріне жаіап іздеді 
Зеріттеп білуді кө здеді 
Ө тірік қ айбат айтқ анга 
Жаны шыдап тө збеді.

Кітапханасы бай деп Парижде 
Жиналган кітап сол жерде 
Муражайында кө п жэдігер 
Кездесетін сирек элемде.



^ОЮі̂ ктпі &ыры
(^ОЮарасбді <5£цци& ім6?т

Дайындаіды сонда баруга 
Магулмат жинап алуга 
Тілмаиі ертіп қ асына 
Жасайтын кө мек оқ уга.

Кө п дерек онда кездесті 
Жалық пай қ арап іздетті 
Табылды кө не жазбалар 
Кө п дерекке қ ол жетті.

Жазба эдебиетімен батыстың 
Талдап ө қ ып танысты 
«Том агайдың  лаиіыгынан» 
Кө птеген ү ндестік табады.

Ойиіыл ақ ын философ 
Абаіімен жатқ ан жаігасып 
Батыспен Шыгыс жанры. 
Шыгармаларында тү рган ү н қ осып.

Маганалы сыршыл ө лең .мен 
Оіілынып толгап терең нен 
Толық тыр*ан ө лең  жырларын 
Ө зіндік әсем ө рнекпен

Махабатты жазган жырменен  
Сү йспендік кө ркем сырменен 
Туыстары ө лтіріп Мамырды 
Қ олқ аман безген елінен

Ең ілікпен Кебек батырда 
Қ ү тылмаган қ ашып ө лімнен 
Махабатты мәң гі жырындай 
Бір молада бірге жерленген.
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сОЮарасбаи СІС^миасал̂ ет

Надандық тың  болган қ ұ рбаны 
Ең ілік- Кебек дастаны 
Кемең гер Мұ қ тар қ ойгызган 
Тұ ң гыш пьессаның  арқ ауы.

Қ азанда балган тө ң керіс 
Ә келген әлемге ө згеріс 
Ресейдің  қ ұ лап патшасы 
Басталган ұ лттық  қ озгалыс.

Партия қ ұ рып лр жерде 
Саяси кұ ш келіп ө мірге 
Шеткері бұ дан қ алган жоқ 
Зиялылар қ азақ  елінде.

Алаиі орда туын кө теріп 
Ә лихан, Ахмет, Магжандар. 
Сайланды ) кшет жиын ө ткізіп, 
Мү шесі болып Мұ стафа басқ алар.

Жеке мемлекет қ ұ ргызбай 
Автономия етіп қ алдырды. 
Басшыларына Алашорданың 
Ү лтшыл деген атақ  тагылды.

Қ аладагы барлық  жагдайдан 
Болатын толық  хабардар. 
Жеткізіп жиі отырган  
Барып-кеп ж)рген адамдар.

Жақ таса Бұ қ ара қ ызылды 
Кейбірі қ олдап ақ тарды.
Ойран болып ел іші 
Азамат согысы бастачды.



ү ОЮлраеЛя!

^Счр^ктіи і.ыры

Аумапы -  тө кпелі заманда 
Қ ызылдар жең іп ң алада 
Жетсін деген бү іірық  келеді 
Бө гелмей тездеп қ алага.

Сыртынан сот қ ып сайлапты 
Қ арсылыгына айтқ ан болмапты. 
Қ олың а ал деп осы жү мысты. 
Орында деп берген бү йрық ты.

Береке болмай жү мыста 
Қ олайсыз болды тү рмыста 
Қ айтуга тауып сылтауды. 
Оралды қ айтып ауылга.

Араласпай еиібір билікке 
Біраз болып ү йіінде 
Қ орасына аң иіы ораіды 
Орныгып кө ң іл кү йіде.

Шың гыстың  кө ркем саласы 
Қ ойгандай қ алап жир тасы 
Жазда самал кө лең ке 
Ерекше әсем жотасы.

Қ араагаш, қ айың , кок терек 
Ойдым тогай қ алың  ортасы. 
Кө рінетін козге ө те ерек 
Ну ормандай қ амыс қ опасы.

Таудың  кө пті тагысы 
Арқ ар, елік, марал.бү гысы.
Қ азы ү йрекке толы қ ү сы мол 
Ө зенмен кө л бү лақ  қ опасы.
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