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Сү йер ұ лың  болса сен сү й, 
сү йінерге жарар ол...

АБАЙ

ТАЛАП ТАС ЖАРАДЫ
«Армансыз адам — қ анатсыз қ ү с» деген аталы сө з 

бар. Қ анатсыз қ ұ с ұ шпайды, биікке ү мтылмайды. Таби- 
ғ ат пен ана — егіз ұ ғ ым, екеуі де тіршіліктің  қ айнар 
кө зі. Байқ асақ , ағ аш екеш, ағ аштың  ө зі қ алай егілсе, қ а- 
лай бапталса солай бой тү зейді екен. Бала да солай ер 
жетеді. Сәби кезден бойғ а сің ген тәрбие емір бойына 
медет болады-

Бір бала кішкентай кезінде ұ шқ ыш боламын дегі 
армандағ ан. Ө се келе ұ шқ ыш болу ү шін тапжылмай оқ у, 
ү здіксіз жаттығ у, тұ лабойын ү немі сергек ұ стау керекті- 
гін тү сінгенде жігеріне қ ұ м қ ү йылды. Ал екінші бала 
ө скенде ел намысын қ орғ айтын спортшы боламын деп 
қ иялдады. Ө се келе қ иялы арман болып қ алыптасты. Ә лі 
кү нге дейін сол тәтті арман жолында қ андай қ иындық - 
тар болса да шалдық пай келеді...

«Спорт — ел намысы». Ал намыс — Отан ү шін отқ а 
тү су, арың  мен абыройың ды сақ тай білу деген қ асиегті 
ұ ғ ым. Елдің  мерейі, азаматгың  намысы кө п ретте спорт- 
тық  жарыстарда сыналады. Ә лемде спорттың  биік шы- 
нына шық қ ан саң лақ тар ө те кө п. Олар туғ ан елдерінің 
мақ танышы ғ ана болып қ оймай, дү ние жү зіне танымал 
тү лғ аларғ а айналғ ан.

Мәселен, біздің  ө ң ірден шық қ ан кү ш атасы Қ ажы- 
мү қ ан бабамыз тө рткү л дү ннеге танылғ ам ерек тұ лғ а 
болғ ан. Ол грек-рим жэне еркін кү рестен дү ниежү зінің
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бірпеше дү ркін чемпионы атанғ ан. Батыр-ұ шқ ыш Тал- 
ғ ат Биғ елдинов тс жастайынан спортқ а қ ұ штар болып 
ө сгі. Ал, дү ние жү зінің  бірнеше дү ркін чемпионы, Олим
пиада ойындарының  жең імпазы Анатолий Храпатый 
әлі де ел намысын колдан бермей келеді. Атақ ты ауыр 
атлет спортшығ а арман болатын барлық  белестерді 
багындырғ ан нағ ыз жампоз. Ақ мола атырабынан талай 
халық аралық  додаларда олжа салган басқ а да кө пте- 
ген саң лақ тар ө сті.

Арқ адан Алатауғ а, Алтайдан Атырауғ а дейін уш
кан қ ү стың  қ анаты талатын, шапқ ан аттың  тұ яғ ы тоза- 
тын казактың  мейірбан даласынан куат алғ ан дарынды 
жастар намысты болуғ а тиіс. Осы орайда біздің  ө ң ір де 
сенім артқ ан ө рендерден кенде емес. Еліміз егемен бол- 
ғ алы дү ниежү зілік жарыстарғ а катысуғ а мол мү мкін- 
діктер ашылды. Қ азақ станның  кө к байрағ ын биікке сам- 
ғ атып жү рген астаналык жас саң лақ тар Ислам Гой- 
гов, Юлия Мерцалова, Галя Корчма, Дәрмен Садуа- 
касов, Талғ ат Имашев, Айнұ р Бисенова, Рү стем Тү сіп- 
беков, Арман Сейітов, Даша Старостина, Давид Лория, 
Марат Асайыныв, Серік Абдахин, Ә лия Боранбаева, 
Дима Тарасов, тағ ы баскалары енді ғ ана аскак асуғ а 
бет ала бастады. Олардың  болашағ ы әлі алда. Алдағ ы 
ғ асырда ө тетін Олимпиада ойындарында, әлем және кү ~ 
рылык біріншіліктерінде бәйге алатындар да осылар 
болмақ .

Қ азактан «Ат шаппайды, бап шабады, бап шаппай- 
ды бак шабады» деген канатты сө з калғ ан. Шынында 
да бабы келмеген сәйгулік бәйге алмайды. Сондыкдан 
да спорт әлемінде бапкердің  алар орны айырық ша. Дү - 
бірлі додада топ жарғ ан саң лактардың  бағ ын ашатын 
да осы бапкерлер, яғ ни жаттыктырушылар. Астананың  
абыройын асқ актатып жү рғ ен жас тү лектерді баптауда 
жаттыктырушылар Қ адіркен Кожанов, Светлана Крас
никова, Александр Сидоров, Қ анбек Байғ ұ лов, Николай 
Мирошник, Анатолий Тен, Дзйлім Омарова, Саян Ха- 
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митжанов, Амангелді Ұ тқ анов, Игорь Титов, Қ аныртай 
Сарманов, тағ ы да басқ алар ө негелі сцбек етіп жү р.

«Мың нан тү лиар, жү зден жү йрік» дана озатын спорт 
жарыстарында жең іске тек кү штілер жетеді. Ал кү шті 
болу ү шін талмай талиыну, шалдық пай шынығ у ксрск. 
Сонда ғ ана елің нің  мерейін ө сіресін, халқ ыцның  мақ та- 
нышына айналасың .

Чемпион болу ү шін алдымен ерік-жігер керек. Ал, ол 
болмаса адамда ешқ ашан мақ сат болмайды. Біле білсек, 
сол ерік-жігерің із босағ адан бастау алады екен. Отбасы- 
ның  тәрбиесі бекем болса, бала болашақ қ а батыл ұ мты- 
лады. Ал тәрбиеге мән берілмесе «бетімен кеткен» бала 
ө седі. Біз білетін бір қ ағ ида ешкім періште болып ту- 
майды. Тек жақ сылық қ а қ ұ штарлық  пен ең бекқ орлык, 
қ асиет адамды кө здеген мақ сатына жеткізеді. Бү л 
ө мірдің  бұ лжымас заң дылығ ы.

Спорттың  тағ ы бір айрық ша қ ұ діреті денсаулық ты 
шың дайды. Сондық тан «Спорт — денсаулық  кепілі» деп 
айтылғ ан. Жақ сы спортшы ләйім қ айсар жігіт, айбын- 
ды азамат болады Ал елің  сү йер азамат болу ү шін ал- 
дымен талап керек.

Олай болса «Талап тас жарады» деген қ анатты сө з- 
дің  маң ызына мән берейікші.

Автор



АЙНАЛАЙЫН,АЙНҮ Р!

А
ПНҰ Р алғ ашқ ы рет кө ркем гимнастика кі- 
леміне аяқ  басқ анда пебары алты-ақ  жас- 
та еді. Қ аланың  дәл ортасында орналаскан 

Жастар сарайының  спорт залында тө селген кі- 
лем жап-жасыл екен. Кө з алдың а кәдімгі жу- 
санды жайлауды елестетеді. Оның  ү стінде тұ - 
лымшағ ы желбіреген бірнеше кыз балалар біре- 
сі иіледі, біресе секіреді, әйтеуір мыд бұ рылып 
жаттығ ып жү р.

Осьг кезде Айнұ рдың  жұ дырық гай жү регі кеу- 
десіне сыймастай дү рс-дү рс соғ ып, кілемге шык- 
қ ысы келді. Жаттық тырушымен сө йлесіп тұ рғ ан 
анасына бір, асыр салғ ан қ ыздарғ а бір қ арап 
әзер шыдап тұ рды- Кө ң ілі гимнастшы қ ыздар- 
мен бірге болғ амды қ алайтыны сезіледі. Бір кез
де бапкермен әң гімелесіп болғ ан анасы Айнұ р- 
дың жанына келді де:

— Қ ызым бү гіниен бастап осында шынығ а- 
тыи боласың , — деді.

Сол-ақ  екен, онсызда жү регі алып-ұ шып тұ р- 
ғ ап Айнұ р:

-— Алақ ай, алақ ай, — деп айқ айлап жіберді 
де кілемнің  ү стіне бір-ақ  шық ты. Осы сәтте жат- 
тыгып жү рген қ ыздардың  әр қ имылын қ адағ а- 
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лап отырғ ан жаттық тырушы Валентина апай 
Айнұ рды қ асына шакырып алды да сө зге тарт- 
ты,

— Бү гін не істегің  келеді, соның  бәріне рұ к- 
сат беремін. Ал келесі жаттығ удан бастап жал- 
пы тәртіпке кө нетін боласың , әйгпесе сенен жақ - 
сы спортшы шық пайды, ұ қ тың  ба? — деді бай- 
салды бапкер.

— Ұ қ тым, сіздің  айтқ аның ызды екі етпенмін, 
тек гимнастикағ а ү йретсең із-., — деп жауап бер- 
ді Айнұ р дидары бал-бұ л жанып.

Ал залдан шығ ып кеткен Айнұ рдың  апаеы 
болса есіктің  саң ылауынан сығ алап қ ызының  не 
істейтІнін байқ ап тұ рды. Спорт деген сиқ ырлы 
әлемге тұ ғ ыш рет із салғ ан қ аршадай қ ызының  
алғ ашқ ы қ адамын кө рмей кете алар емес. EreD 
осы қ ұ лшынысынан айрылмаса жақ сы спортшы 
бблар деп ойғ а берілді. Дәл осы сәт ана журе- 
Ййде мәң гі сақ талып қ алды.
Че Осы кү инен бастап Айнұ р аптаныц әр дү й-

бі, сәрсенбі және жұ ма кү идері гимнастика 
іалына баруды бұ лжымас тәртіпке айналдырды- 
Щр кү ні анас.ы, к.елесі жолы апасы немесе әкесі 
Іезектесіп апарып тұ рды. Кү нде кешке қ аран 
^ү ндіз жасағ ан жаттығ уларды бір қ айталап қ ою 
fra әдетке айналды.

Осылайша кө ркем гимнастиканың  әліппесін 
^йреткен алғ ашкы жыл да сырғ анап ө те шық ты.

Енді гимнастика мен қ атар мектепке де баратын 
болды. Астанадағ ы № 25 орта мектептің  мұ ғ а-
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лімдері Аймұ рдыц кө ркем гнмнастикамен шұ ғ ыл- 
дипатынып алдып ала білсе керек, кішкентай 
кыздьщ споргқ а қ ұ штарлыгыи қ олдап отырды. 
Айиұ р ө зі де окуга зерек екенін бірден байкат- 
ты- Ү йге берілген тапсырмаларды ұ қ ыпты, прі 
сауатты орындауғ а талпынғ ан Айнұ рдың  кун- 
дел ігі терт пеп беске тола бастады.

Бірінші сыныптың  екінші тоқ саны аяқ талып, 
мектеп оқ ушылары каникулғ а шық қ анда Айнұ р- 
дьщ ө мірінде ұ мытылмас оқ иғ а болды. Ол тұ д- 
ғ ыш рет жарысқ а қ атысты. Бұ л кө ркем гимна
стика бө лімінде жыл сайын ө тетін бақ ылау жа- 
рысы болатын. Еркін жаттығ у және шығ ыршық - 
пеи ө нер кө рсету бойынша ө ткен осы сынақ та 
Айнұ р қ обалжымады. Екі жылғ а жуык уақ ыгта 
гимнастиканың  элементтерін едәуір ү йреніп кал- 
ганынын әсері ме екен, әйтеуір кілемге шығ а са
ла ширақ  қ имьілдады- Музыканың  әуенімен иіл§- 
ді, керіледі... Тө решілердің  бағ асына қ арағ аң дд 
тұ ң ғ ыш рет жарысқ а тү ссе де тәп-тәуір ө нер кө р- 
сетті. Осы жолы оғ ан бірінші рет сыйлық  тапсң - 
рылды. ;Лі

Бұ л кезде Айнұ рдыц ү йіпде туғ ан-туысқ анда- 
ры жиналып мерекелік дастархан мәзірін жасап 
койғ ан еді- Олар ү шін жарыстың  бәйгесі емеі?, 
Апиұ рларының  жарысқ а қ атысқ анының  ө зі ғ а- 
ламат оқ иғ а саналды.

Алғ ашқ ы жарыста жақ сы кө рсеткішке қ ол 
жеткізген қ ызына риза болғ ан ага-аналардьщ 
куанышында шек болмады. Айнұ р бұ л кү ні кәм-
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питтің  неше тү рі мен балмұ здақ қ а әбден тойды. 
Шәй ү стімде Айнұ рғ а аиасы:

— Қ ызым, жақ сы спортшы болу ү шін еріп- 
Сеу керек, қ иындық сыз жеқ іс келмейді. «Талал- 
тығ а нұ р жауар» деген ақ ылды сө з бар. Сондық - 
тан да талпына берсең  жецісті кү мдерің  кө п бо
лиды — деп қ ызының  мандайынан сү йді- Ал Ай- 
нұ р болса:

— Мен чемпион болғ ым келеді, — деді нык 
ееніммен.

Жылдар алғ а басқ ам сайын кө ркем гимнасти- 
каның  қ ыры мен сырым игере берген Айнұ р қ а- 
лада ө гіп тұ ратын оқ ушылар арасындағ ы жа- 
рыстарда жү лдегерлер қ атарынан жиі кө ріне 
бастады. Бара-бара облыстың  негізгі қ ұ рамына 
кіріп, республикалық  жарыс.тарғ а да жолы тү с- 
ті.

Ө зінің  тұ стастарынан бұ рын біріпші разряд 
кө рсеткішін орындаса да Айнұ р жаттығ уда 
шаршауды білмеді. Қ айта бұ рынғ ыдаи да кем 
тер тө ге берді.

Аң дамағ ан аДамғ а кө ркем гимнастика жеділ- 
желпі спорт сиякты болып кө рімуі де мү мкіп- 
Тү кті кілемге шынашақ тай қ ыздар шыгыгі алады 
да, ал кеп секіреді, ал кеп иіледі, бұ раладьт... 
Шарық тап музыка ойнап тұ рады. Би дермісіц. 
Ал шым мзнінде кө ркем гимнастика әлементте- 
рін мең геру қ аншама талап пем тнянақ тылық ты, 
тө зім мен тәртіпті қ ажет етеді десең ізші. Шыр 
аймалғ ан шығ ыршық ты, иірілген ұ ршық ты, дома-
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лағ ан допты ырқ ың а кө ндіру айтуғ а ғ ана жең іл. 
Оиың  ү стіне орындағ ан элементтердің  бәрі му- 
зыканың  ырғ ағ ымен ү ндесіп аса кө ркем шебер- 
лікпен ө рілуге тиіс. Сонда ғ ана сұ лулық  пеи 
әсемдік кө з тойдырады.

Міне, осындай тек жігерлі, шыдамды әрі әдемі- 
лікке қ ұ штар ө рең дерге гана бағ ынатын ө нерді 
ө міріне ө зек еткен Айнұ рдың  армаыы асқ ақ гай 
берді. Ө скен сайын ө зіне талабы кү шейе тү сті. 
Еиді ү лкен жарыстарғ а қ атыскысы кг-лді- Бұ л 
мақ сатына жетуге 1996 жылы мү мкіндік туды. 
>Қ ьіл сайын сәуір айында Берлинде ө тетін ха- 
лық аралық  жарысқ а жолдаманы ұ тып алды. Ce
il ім. аргқ ан бапкерлердің  таң дауы дұ рыс болғ ан 
екен. Қ азақ сганның  намысын қ орғ ағ ап қ арша- 
дай қ азақ  қ ызы екінші орынғ а кө терілді. Омы- 
рауында кү міс. медаль жарқ ырап, тамаша кубок 
алды.

Германиядан оралғ ан жү лдеғ ер қ ыз енді 
Алматы қ аласында ө тетін республика чемпиона- 
тына дайындала бастады- Егемен еліміздің  тү п- 
кір-тү пкірінен жиналган гимнастшылардың  бері 
дерлік жең ісгі оң айлық пен бере салагын осал- 
дар емес. Жарыс басталып кетті. Бес жаттығ у 
бойынша ө ткен сында ширыкқ ан шығ ыршық  пеп 
домалағ ан доп Айнұ рдың  ырқ ына кө нбей әбден 
әуреге салды. Еркін жаттығ уда ептеген ұ пайы 
жетпей қ алса да, алдың ғ ы қ атарғ а ілікті. Кезек 
ұ ршық қ а келгенде Айнұ р шиыршық  атсын. Ас- 
панғ а агқ ан ұ ршығ ы иіріліп қ олына қ она берді,
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қ она берді. Қ азылар алқ асы ұ ршыкты ұ тқ ыр ү й- 
ірген Айнұ рғ а ең  жоғ ары бағ а берді. Осылайша 
Айиұ р Қ азақ станныҢ  чемпионы атаиды. Жары- 
стьщ қ орытындысы бойынша огам «Спорт т е 
бе!)!» агағ ы берілді.

Егемен еліміздіц чемпионы атанғ аи спортшы 
қ ызды мектеп ұ жымы жылы шыраймен қ арсы 
алды. Мектептің  кең  дәлізіндегі кө рнекті орын- 
да «Кө ркем гимнастикадан Қ азақ стан Республи- 
касының  чемпионатында бірінші орыи алғ ан 8 
сынып оқ ушысы Айнұ р Бисенованы жең ісімен 
қ ұ ттық таймыз!» деген сү йінші хабарлама ілін- 
іп тұ рды.

Ел біріншілігінен оралғ ан соң  Айнұ р коман-
далас қ ұ рбыларымен Семей қ аласында ө тетін 
Ұ лы Абайдың  150 жылдық  мерейтойына арнал- 
гам халық аралық  турнирге баратын болды. Бұ л 
жарысқ а бірнеше шетелден келген атақ ты гим- 
настшылар қ атысты- Сондық тан да Айнұ р ү шін 
бұ л жарыс айрық ша саналды. Республикамыз- 
дагы таныс спортшылар ғ ана емес, алыс елдер- 
ден келгеп қ арсыластрмен жарысқ а тү су нағ ыз 
сыпақ  болатынын ол жақ сы сезінді. Оның  ү стіне 
дапышпап атасынын, жү лдесі емес пе?! ЕІамы- 
сты қ олдап беруге болмайды.

Айтқ аидай бұ л жарыстың  децгейі жоғ ары ба- 
ғ алаиды. Ә р гимнастшы ө з елінін, ү мітін ақ тай- 
гын саң лақ тар екенін керсетті. Жү лделер ү шін 
бәсеке ө те тартысты ө тті. Айнұ р бұ л жолы кү міс- 
тен алқ а тагып оралды- 
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Осы жарыстан кейін Айнұ р Болгарида ө ткен 
ірі халық аралық  турнирге қ атысып жү лдегер 
атанды. .

...Айнұ р мінезі қ ызық  қ ыз. Алғ ан бетінен қ ай- 
тпайтын қ асиеті бар. Жарыста жең іп келдім ғ ой 
деп ө зіне демалыс беруді білмейді. Кү ндегі тәр- 
тібінеи бір ауытқ ымайды. Мектепке барады, 
жаттығ ұ дан қ алмайды. Анасына да кө мектесігі 
ү лгереді. Окуды алатын бағ асы кілен тө рт пен 
бес. Айнұ рдың  осы ең бекқ ор қ асиеті оны спорт- 
тың  биік шың ына әлі адастырмай алып келе жа- 
тыр.

Қ азір ол кө ркем гимнастикадан Қ азақ стан- 
ның  ұ лттық  қ ұ рама командасына мү ше. Бұ л ү л- 
кен жауапкершілік. Ел намысын қ орғ ауғ а тек 
мық тылар ғ ана таң далады. Осы орайда Айнұ р 
ө зіне артқ ан сенімді 1998 жылдың  ақ пан айында 
тағ ы да ақ тап шық ты. Ол Американың  Сан- 
Франциско қ аласында ө ткен «Қ ө ркем гимнасти- 
каның  әлемдегі жұ лдыздары» атты ірі халық - 
аралық  жарысқ а қ атысты. Дү ние жү зінің  кө пте- 
ген елдерінен ең  мық ты деген гимнастшылар жи- 
налғ ан осы жарыста Айнұ р сегізінші орыига не 
болды. Ал бұ л жарыста Атланта Олимпиадасын- 
да чемпион атанғ ан украии қ ызы О. Ветриченко 
жең іске жетсе, элем чемпионы москвалық  А; За
рипова екінші орынғ а кө терілген болатын.

Алып ұ шақ пен тәулік бойы ұ шып туғ ап қ ала- 
сына жеткен Айнұ рды астаналыктар қ уанышты 
жагдайда қ арсы алды.
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Ал осы жылдың  шілде айында Айнұ р тү ң гыш 
рет ө ткізілген Бү кілдү ниежү зілік балалар ойын- 
дары немесе балалар олимпиадасына қ атысагы- 
ны алдын ала белгілітін. Айнұ рдың  бапкері Қ а- 
зақ станның  ең бек сің ірген жаттық тырушысы 
Светлана Дмитриевна Красникова мұ хиттың  
ani-ы ж.ағ ынан олжамеп оралгап шәкіртіне сәл 
демалыс берді де Москвада ө тетін жарыска дай- 
ындыдты бастап кетті- Қ омандалас серігі, Жа- 
понияда ө ткен балалар арасындағ ы әлем чем- 
пионатынан оралғ ан Аида Красникова екеуі же- 
ке жаттығ у жү йесімен дайындық қ а кірісті.

Айнұ рдың  жақ сы спортшы болып қ алыпта- 
суына алғ ашқ ы бапкері Валентина Широкора- 
дова мен Ақ мола ө ң ірінде кө ркем гимнастика- 
дан бірінші спорт шебері атанғ ан Ләйлім Ома- 
рованың  қ осқ ан ү лесі аз болғ ан жоқ .

Ү кілі ү мітті арқ алағ ан спортшы қ ыздар кеше 
ғ ана жарысқ а аттанып кетті. Оларды бірге оқ и- 
тын қ ұ рбы - кұ рдастары, кө рші-қ олаң дары әнде- 
тіп шығ арып салды.

Оку озаты, спорт шебері Айнұ р Бисенова бул 
жарыстан да жұ лдызы жарқ ырап келсе деген 
ү мітпен мен де қ ол бү лғ ап қ ала бердім. Айна- 
лайын, Айнұ р, қ алқ а осы ү мітті әлі ақ тап келе 
жатыр- Мен соғ ан қ уанамын.
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ТОПЖАРГАН ТАЛГАТ

К ИЕВ—Саратов—Астана бағ ытындағ ы жук- 
дек поезд тү нде келетін болды. Эдетте некем 
—саяқ  кү тіп алушылардан басқ а адам жү р- 

мейтін вокзал перроны бү гін ығ ы-жығ ы. Қ ұ - 
шақ -қ ұ шак гү л шоқ тарын ұ стағ ан қ ыздар, тая- 
ғ ына сү йенген бірен-саран кариялар да осында 
жү р. Ә сіресе, әзіл-калжың ы жарасқ ан жастар 
жағ ы кө п.

Облыстық  жастар ісі, туризм және спорт жө - 
ніндегі комитеттің  бастығ ы Қ арлығ аш Ғ азизқ ы- 
зының  кө ң ілі кө терің кі. Оркестрмен қ арсы ала- 
тын кім болды екен, деп шоғ ырлана тү скен жұ р- 
тка карап:

— Осы поездам самбодан жасө спірімдер ара- 
сындағ ы элем чемпионы Талғ ат Имашев тү седі, 
— дейді м^ү зінен мақ таныштың  лебі есіп.

Ә не, поездың  ысқ ырғ ан даусы да естілді- Кы
зыл шамы жаркырап тақ ап келеді. Қ ыркү йектің  
осы бір тамаша тү ні ерекше болды. Перрондағ ы- 
лардың  бәрі қ ол бұ лғ ай бастады- Енді бір сәтте 
ентігін әзер басқ ан поезд кілт тоқ тады. Сол-ак 
екен «Талғ ат чемпион», «Талғ ат чемпион» деп 
айқ айғ а басқ ан жұ рттың  даусы тү нгі Астананың  
тылсым тыныштығ ын шаттық қ а айналдырды.
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Тура жұ рт жиналғ ан тұ еқ а табан тіреген ва- 
гоинан бірінші болъш Қ азақ станпың  ең бек сіцір- 
гсп жаттық тырушысы, ж'ас чемпионның  бапкері 
Саян Хамитжанов тү етй Бү рмелі кейлекті бой- 
жеткен бапкердің  қ ойнына бір шоқ  раушан гү л- 
ді сү ң гітіп жіберді. Ә не, қ арабпдай жү зінен кү л- 
кі ү йірілген Талгат та тү сіп келеді. Осы кезде 
бір топ жігіттер оның  аягын жерге тигізбей кө - 
теріп әкетті. Сұ ң гыла жігітті алқ а-қ отанғ а алғ ан 
жанкү йерлер аспаығ а атады-ай келіп- Жетпіс 
бес келі салмағ ы бар чемпион қ арулы алақ ан- 
дарда допша домалады. Қ ыз да, ұ л да, кәрі де, 
жіас та шолп-шолп сү йеді..-

Талай дү ниежү зілік додаларда олжа алғ ам 
Ақ тө беде ө тетін осы жарысқ а қ азақ  жігіттері 
мық тап дайындалды. Ә лем біріншілігінің  қ азак 
жерінде бірінші рет ө туіне байланысты Казак- 
стан Республикасынын, Президенті Нұ рсұ лтан 
Назарбаев чемпиопатқ а қ атысушылар мен ұ й- 
ымдастырушыларғ а жеделхат жолдап, қ ызу қ ұ т- 
тық тады- Елбасы қ азақ  балуандарының  табысты 
ө нер кө рсетуіне сенім білдірді. Осы қ ұ ттық гау 
қ азақ  жігіттерін шынын да арқ аландырып жібе- 
рген еді.

Тө рткү л дү ниенің  кө птеген елдерінен 300-ге 
ж,уық  самбошылар қ атысқ ан бұ л жарыста топ 
жару нағ ыз шебердің  қ олынан келетін іс бол- 
мак- Ақ тө бедегі «Қ оныс» спорт сарайына кү н 
сайын жиналатын бес мың ғ а жуық  жанкү йерлер 
әлем және қ ұ рылық  чемпиондарының  шеберлік- 
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теріне тәнті болДы. Міне, осындай мәртебесі жо- 
ғ ары сЫнда Қ азақ стан қ ұ рамасының  сапындағ ы 
ең  жас Талғ атқ а ү лкен ү міт артылғ ан еді. Шү - 
кір, ү міт оты алдамады- Оы жеті жасар ерейме- 
дік бозбала боз кілемде арыстандай арпалысты. 
Талай-талай халық аралық  додаларда дара 
шық қ ан саң лақ тарды біріыеы соң  бірін сан соқ - 
тырды.

Талғ ат бірінші белдееуде Еуропа чемпионы, 
белорусь балуаным бет қ аратпай ұ тты- Екінші 
айналымда Балтық  жағ алауының  самбошысыи 
тізе бү ктірсе, ү шінші белдесуде, я г і і и  ақ тык сым- 
ғ а жолдама жолында Талғ атқ а қ арсы Азия чем
пионы, әлем біріншілігінің  жү лдегері Монголия 
елінің  мық тысы шық ты. Бұ л ең  жауагіты кездесу 
еді. Осы белесті бағ ындырса алтын ү шін алыса- 
тын сәт туады- Қ ажымұ қ ан бабасының  аруағ ы- 
на сыйынғ ан Талғ ат монгол балуанымеп кү реске 
тастү йін сайланды. Жаттық тырушысы Саян 
Жақ сыкелдіұ лы мен туғ ан ағ асы Сұ ң гат бауыр- 
ларының  бабын тапқ анша тагат таппады. Саян 
соң ғ ы ақ ыл-кең естерін айтып, Сұ ң гат бү лшық  
еттерін ысқ ылап бәйек-

...Белдесу аяқ талуғ а тура 1 минут 34 секунд 
қ ана уақ ыт қ алды- Талғ аттың  қ оржыныида әзір- 
ге екі ұ пайы бар. Қ ас-қ ағ ым сәтте таза жең іске 
жетуге мү мкіндік болатын самбо кү ресінде екі 
ұ пай дегенің із, әрине аздық  етеді. Сондық танда 
мұ ндай сәтте айрық ша сақ тық  керек.

Туф, қ ырсық -ай. Табан астында Талғ аттық  
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сол иығ Ы жарақ ат алды. Алтынғ а қ ол созым 
қ алғ анда бағ ының  байланғ аны ма?! Жо-оқ ..- 
Дәрігерлер Талғ аттың  кү реске жарайтынын айт- 
қ анда барып оыың  жү регі орнына тү сті. Сө йтіп 
қ алғ ан уақ ытта текетірескен Талғ ат жең іске 
жетіп, финалғ а шық ты- Бұ л жолы Талғ аттыц 
қ арсыласы жасө спірімдер арасындағ ы әлемнің  
және Еуропаның  чемпионы, ө з салмағ ында дү - 
ние жү зіндегі мық тылардың  бірі саналатын әзір- 
байжан жігіті болды. Ә лемдік тәжге талас бол
тан соң  кең  сарайдың  ішін тыныштық  биледі. 
Бір-біріне бас иіп, қ ол алысқ аннан кейін кү рес 
басталды да кетті. Алдымеп аң дысқ ан, байсалды 
басталғ ан белдесуде кімнің  кү шті екенін бірдеи 
байқ ау мү мкін емес еді. Енді бір сәтте кілемдегі 
тө реші кү ресті тоқ татып, екі балуанғ а да сыл- 
быр кү рескендері ү шін ескерту жасады. Сол-ак 
екен, алма-кезек шабуыл басталды да кетті. Бір 
қ олайлы сәтте әзірбайжан балуаны Талғ атты 
жамбасқ а салсын. Бірақ  ол әдісін толық  жасай 
алмады. Есесіне қ азақ  жігіті қ арсы әдіс қ ол- 
данып бір ұ пайды қ анжығ асына байлап ү лгерді. 
Осыдан кейін-ақ  Талғ ат арқ аланып сала берді.

— Шаршады, Талғ ат енді қ ырқ а шал, — деп 
сацқ ылдағ ан жаттық тырушысы Саянның  даусыи 
анық  естіген Талғ ат соң ғ ы минутта тамаша әдіс 
ждсап, тағ ы екі ұ пай алғ а озды- Алақ аныы шарт- 
шұ рт ұ рғ ан ағ асы Сұ ң ғ ат та:

— Қ атырдыд бауырым, енді қ айтпа, шамалы
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уақ ыт қ алды.., — деп інісше камшы салып жа
ты р.

Осындайда уақ ыт ө тсейші, жарты Минуттыц 
таусылмай жү йкені қ оздырганы- Ә не; тө реші дс 
қ олын кө терді. Бұ л белдесудің  уақ ыты біткенім 
білдірген белгі еді. Mine, осылайша аетаналык 
Талғ ат Имашев жасө спірімдер арасындағ ы әлем 
чемпионы атанды. Ал оның  комаидалас еерігі, 
Азия чемпионы Марат Таханов жастар арасьіп- 
дағ ы сында қ ола жү лдеге қ ол ЖеткізДі- Ауші- 
дан шық қ ан самбо саң лактарын Ақ мола облы- 
сының  әкімі Жәнібек Кәрібжанов қ абылдап, кур- 
мет кө рсетті. Ал Ерейментау ауданының  әкімі 
Ө мірсерік Мұ сабаев мырза әлем біріншілігінде 
олжа салғ ан екі жігіттің  қ ұ рметіне ақ сарбас ша- 
лып.той жасады. Еліміздің  абыройын аскақ гат- 
қ ан жас балуандарғ а, олардың  бапкерлері Саян 
Хамитжанов пен Ағ зам Назаровқ а бір-бір арғ ы- 
мақ  мінгізіп, елдіктің  белгіеін кө рсетті. Сол той- 
да сө з алғ ан Саян бапкер:

— Ел ішінде әлі талай тума таланттар жү р. 
Біз соларды тауып жан дү ниесіне сәуле тү сірсек 
деген ойдамыз, — деген ереймендік азаматтар- 
дың  ық ыласына ризалық  білдіріп-

Ауыл демекші, Талғ ат Ерейментау ауданына 
қ арасты «Жарық » ауылында туып - ө скен. Ала- 
қ андай ауылдағ ы сегізжылдық  мектепте баска 
сабақ  қ арап қ алса да кү рес бір токтамайтын еді. 
Дене тәрбиесі сабағ ыньщ мұ ғ алімі кү ресемін де
ген баланың  бетін бір қ айтармайтын жан еді.
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Ауыл балалары аудандық  және облыстык жа- 
рыстарга ү немі қ атысып жү рді. «Жарық тыц» 
бетке ұ стар балуандарынын, бірі Талгаттың  ағ а- 
сы Сұ нғ ат болатын. Ол бірнеше республикалык 
жарыстарғ а тү сіп жү лдегер де атанғ аи- Ә скерде 
Отан алдындағ ы борышым ө теп жү ргенде де кү - 
рестен қ ол ү зген жоқ . Азаматтық  парызын ө теп 
келген ол Астанағ а келіп жұ мысқ а орналасты. 
Осьшда жү ріп кү рес десе ішкен асын жерге 
коятын, самбо, дзю-до және қ азақ ша кү рестен 
спорт шебері Саян Хамитжановпен танысады. 
Арада екі-ү ш жыл ө ткенде кү реске бейім інісі 
Талғ атты да Астанадағ ы «Жаксыкелді» спорт 
клубына тартады. Содан Саян бапкердің  тәрбие- 
сіне тү скен Талғ ат самбоның  қ ыр-сырын жілік- 
теп ү йрене бастайды. Бұ л 1997 жыл болагын- 
Осы жылы ол жасө спірімдер арасындағ ы рес
публика бірншілігіне қ атысты. Ү лкен жарысқ а 
бірінші рет қ атысса да кұ ралакан қ айтқ ан жок. 
Осы жарыста оның  тәжірибесі аз екені бірдеп 
байқ алды. Сондық танда жартылай финалда 
ұ тып тұ рып опык, жеуге мэж,'бү р болды. Алайда 
республика қ ұ рамасының  бас бапкері Керей 
Койшыбеков асганалық  баланың  бойындағ ы 
қ айратты байқ ап, опы алдағ ы Азия біріншілігіне 
апаратыиыи мәлімдеді. Улан-Баторда ө ткен қ ұ - 
рылық  чемпнонатыпда Талғ ат балуан сенімді 
ақ тап шық ты. Оның  омырауында кү міс медаль 
жарқ ырады. Осыдан кейін Ақ тө бедегі әлем бі- 
ріншілігіне жол салынғ ан болатын...
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Талғ аттын, боз кілемдегі табысына ортақ  жан- 
ныц бірі әкесі Жақ сылық  агай. Жақ аң  ө зі де 
кү рес дес.е білек сыбануғ а дайын азамат. Қ абі- 
лет қ арымы, білек кү ші тасыган жастық  шағ ын- 
да маң айдағ ы ауылдарда ө тіп тұ ратын сабантой 
кү рестерінде талайдың  жауырынын жер иіскет- 
кенді. Ат жалын тартып мінгеннен кү реске шын- 
дап ден қ ойғ ан ұ лдары Ардақ , Сұ ң ғ ат және 
Талғ атқ а кү рестің  қ ұ діретті ө нер екенін, казак- 
тын, балуан халық  екенін ү немі қ айталап отыра- 
тын. Отбасының  берекесін еселеген Нәбия апай 
да ұ лдарының  сәтті кадамына қ уанып, сү рінген 
отінде мү ң айып, тілеуқ ор жү регі елжірейді де 
жү реді. Талғ аты жарыска кеткен сайын әр таң - 
ды қ ұ лан жү йрік қ иялмен атырады- Енді қ айте- 
ді, ұ лы атасының  емес, халкының  намысын қ ор- 
ғ ап жү р ғ ой.

Бү гінде Талғ ат Имашев жастар арасындағ ы 
жарыстарғ а қ атысып жү р.


