Аќын Зейнолла Игілікұлының туғанына 70 жыл
(1937-2007)

Ізгілікпен тек ќана,
Ер азамат көктейді
Зейнолла Игілікұлы
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Зейнолла Игілікұлы

ЕРКІНДІКТІЊ
ЖҮРЕГІМДЕ БЕЙНЕСІ
Азаттыќтың аќ таңын аңсап өткен аяулы азамат Зейнолла Игілікұлының
бұл кітабына туған жерден жыраќта жүріп жазған өлеңдері, ой-толғамдары
мен прозалыќ жанрда жазылған шығармалары топтастырылды.
Кітап көпшілік оќырманға арналған.

Àñòàíà-2007
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АТА-АНАНЫЊ ПАРЫЗЫН
ӨТЕУ ЌИЫН...

БІРІНШІ
БӨЛІМ.
ЕСТЕЛІКТЕР
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Аттың жалы атанның ќомында жүріп күн кешкен батыр бабаларымыз аќ
найзаның ұшы, аќ білектің күшімен азаттыќ жолында жан берісіп, жан алысќан.
Бір аяғы үнемі үзеңгіде өткен батыр-бағландарымыз ер жастанып, ат арќасын
ќұрғатпай ќорғаған байтаќ жердің байырғы жұрты ғасырлар бойы тєуелсіз ел
болуды арман ќылды. Айтуға ғана жеңіл азаттыќтың аќ жолында небір аймаңдай
ұл-ќыздарымыз ќу жанын шүберекке түйе жүріп, ғазиз ғұмырын ќуғын-сүргінде
өткізді.
Еңсе тіктеген еліміздің бүгінгі келбетіне тєубе дей отырып, солаќай саясаттың
ќұрбаны болған мыңдаған азаматтарымыздың халыќ үшін сіңірген еңбегін ұрпаќ
жадында жаңғырту бізге парыз деп білемін. Бостандыќтың бодауына ғазиз ғұмырын
арнап, сол жолда талайлы тағдыр басына салған тауќыметті ќара нардай
көтере білген єкеміз Зейнолла Игілікұлы жайлы көзін көрген замандастарының
естеліктерін екшеп, айдауда жүріп жазған жырлары мен ой-толғаныстарын
көпшілік назарына кітап етіп ұсынуды жөн көрдік.
Ызғарлы 1937 жылы дүниеге келген ардаќты єкеміз Зейнолла Игілікұлы 1988
жылы небєрі 51 жасында өмірден озды. Жасындай жарќылдаған жастыќ шағын
Сібірдегі саяси тұтќындар лагерінде азаппен өткізсе де мойымаған асыл єке
артына ғибратќа толы мол дүние ќалдырды. Мылтыќтың ќарауылында жүріп
осынша дүние жазып ќалдырған єкеміздің өмірден өткеніне де биыл 20 жыл
толып отыр. Ата-ананың парызын өтеу ќиын. Єке алдындағы перзенттік
парыздарымыздың өтеуіне өлшем бола алмаса да, мойнымыздағы ќарызды мысќалдай
болса да өтегенімізге ќуаныштымыз.
Єке рухына бас иіп, тағзым ете отырып, теперішті тіршіліктің ќызығынан
гөрі шыжығын көп тартќан єке аманатын орындау деп ойлаймыз.
Ќолдарыңыздағы кітапта елім деп елеңдеп өткен азаматтың жүрек лүпілімен
жазылған арзу-арманы, сағынышы мен мұңы, үміті мен үні бар деп білерсіз,
Ќадірлі оќырман!
Ѓабдолла Зейноллаұлы Игіліков.
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ӨМІРБАЯН БЕТТЕРІНЕН

ЕРКІНДІКТІЊ ЖҮРЕГІМДЕ
БЕЙНЕСІ
Көрші достым, жүрегіме үңіліп,
Жатыр тасып ащы жырлар ќұйылып.
Бүгінге емес, болашаќтың єуені,
Жатыр жаным келешекке сүйініп.
Көрші өзің ќұдіретін жанымның,
Бесік ол күш-ќуаты айбынның.
Не ќиындыќ ќайырылар шегініп,
Төзе алмас ќызуына жалынның.
Еркіндіктің жүрегімде бейнесі,
Күй шертуге тұр желбіреп пернесі.
Ќарашы өзің жүрегімді бажайлай,
Жырдың мен де болғым келер еркесі.
Көрші достым, мені де бір тексеріп,
Көрші еркімді маған да бір дес беріп.
Арындайын кең майданның төрінде,
Нұрлы таңның ќұшағында тербеліп.
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Азаттыќ, теңдік жолында тер төгіп, жанын ќиған бабаларымыздың ерлік істерін жалғастырған ұрпаќтарының есімі де бүгінде ұмытылмаќ емес. Солардың ішінде жерлесіміз, аќын,
репрессия ќұрбаны Зейнолла Игілікұлының есімі кеңінен танымал, 1937 жылы бұрынғы
Сталин атындағы колхозда (ќазіргі Кеншоќы совхозы) Еңбекшілде дүниеге келген.
ххх
Сарыарќаның бір пұшпағында ерке өсіп ер жеткен Зекең орта мектепті тємамдаған соң
єскери борышын өтеуге аттанып, елге єскери лейтенант дєрежесімен оралды. Бұл да Зекеңнің зеректігін, ойлылығын аңғартса керек. Атаның ұлы болғанша адамның ұлы болуды
жадында берік түйген Зекең халќының болашағын, азаттығын аңсап, бірге жүрген серіктеріне арналған “Менің халќым”, “Жігіттер” өлеңін жазды.
ххх
Алпысыншы жылдары Ќарағанды педагогикалыќ институтына сырттай оќуға түскен Зекеңнің ой-өрісіне елеулі өзгерістер єкелді. Халќының мұңын жоќтап, ұлтының намысы үшін
жаны шырќыраған Зейнолла Игілікұлы 1962 жылы саяси айыппен темір тордың ар жағынан
бір-аќ шыќты. Осынау тағдыр тауќыметіне іліккен жылдары оның ќаламынан “Жылдар,
жылдар”, “Аќиќаттың тамшысы” өлеңдері дүниеге келді.
ххх
1967 жылға дейін бұрынғы Кеңес Одағының лагерінде отырған Зекеңнің одан кейінгі
өмірі де оңынан туа ќоймады. Елге оралғаннан кейін де азаттыќты аңсаған өлеңдері дүниеге
келді, Темір тордың азабынан халќының болашағын ойлаған азамат көкірегі ояу ел жаќсыларын жігерлендіруші өлеңдер жазды.
ххх
Туған елдің түтіні де тєтті екен, - демекші сағынышпен елге оралған ќайсар азамат аќын.
Ќарағанды мемлекеттік педагогика институтында оќуын ќайта жалғастырып, мұғалімдік жоғары білім алды. Бейбіт еңбекте де айы оңынан туа ќоймады. “Халыќ жауы” деген айдар
соңынан ќалмады. Аудан орталығындағы мектептен фермадағы мектепке сырғытылды.
ххх
Зекең өмірінің соңына дейін ќуғын-сүргіннен ќұтылмады. Фермадан орталыќќа клуб меңгерушілікке келген оны “Микрофоны бар жерге істеуге болмайды” деп ќызметтен босатады.
Зекең өнерді енші еткен домбырашы да. Жаңадан ұйымдастырылған музыка мектебіне басшылыќќа жіберілген З. Игілікұлын “Осы балаларға не үйретіп жүр, ұлтшыл бірдеме болып
жүрмесін?” деген күнємен бұл ќызметтен де шеттетілді. Өнерді өмірім деп ќастерлейтін. Зекеңнің сол кезде “Домбыра” атты өлеңі шыќты.
ххх
Зекең тек аќын ғана емес, ќарасөздің зергері еді. Оның “Өрт” атты шығармасында
салиќалы ой ќозғауымен дүниедегі келеңсіз көріністер єжуа сыќаќпен шынайы көрсетіледі.
Єскери лейтенант шені бар Зекең мектепте єскери пєнінің оќытушысы болып орналасќанымен “Мылтығы бар жерде істеуге болмайды” деп тағы да шеттетіледі. Одан кейін аудандыќ
оќу бөлімінде ќызметте жүргенде аупартком хатшысы “Оќу бөлімін алашордашылар басып
алды” деп, бюрода ќарайды да, үш күннің ішінде тұќымын ќұртуға нұсќау береді.
ххх
Бұл 1986 жыл болатын. Ќуғын-сүргіннің, ќудалаудың зардабы Зєкеңді ќажытпай ќойған
жоќ. Жанынан арын ќымбат санаған азамат ќорлыќќа мойымады. Осы жылдар ішінде 16
жерде жұмыс орнын ауыстырып, алайда оның зардабы Зєкеңді 51 жасында, кемел шағында
1988 жылы өмірден алып кетті.
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АЗАМАТ ТУРАЛЫ ОЙ

ТАБАНДЫ АЗАМАТ ЕДІ

Мен Зекеңмен 1975жылы өзім аудандыќ білім бөліміне ќызметке келгеннен бастап, өмірінің
соңына дейін өте жаќын араластым. Оған дейін сырттай білетін, сырттай ќызығатын ағамен етене
араласып, емен-жарќын сейлесіп, сырласыпжүрген сол бір уаќыт аралығы өмірдегі біржарќын
кезең еді. Сол кезде оќу бөлімінде жазушы Кємел Жүністегі, аќкөңіл, алып-ұшпалау марќұм
Төлеген Алдабергенов ағамыз, Зєрубай Сүйіндікұлы, Төлен Мусин, Кенжеғүл Серіков, кейінірек марќұм Совет Шөменбай-ұлымен бірге ќызмет еттік. Осы азаматтардың бєрінің ауызбірлігі
мыќты еді, арамыздағы сыйласым өте жоғары еді. Үлкен-кіші демей біріміз бен біріміз ќатты
ќалжыңдасатынбыз, єзіліміз жарасќан, ұжымымыз берік болатын. Жасыратыны жоќ, уайымќайғысы аз, тойы көп, көңілді басќосулары мол, шалќыған мамыражай кезең еді ол. Туған күн,
шілдехана сияќты, дєстүрлі мерекелер тєрізді көңілді отырыстарда жиі отыратынбыз. Солардың
бєрінің ортасында єдемі єзілімен, аќжарќын кейпінде Зекең отырушы еді.
Сонау 60-шы жылдары ќазаќ жастары арасындағы толќулы кезеңде, өкіметке наразылыќ
білдірген саяси ќозғалыс басшыларының бірі ретінде жазаланған Зекең ағамыз, кейінгі уаќытта
өз ішіміздегі «атќамінерлердің» түртпегімен ќызметтен шеттетіліп, басшылыќ түгілі мектептің єскери жетекшісі ќызметін беруге сенімсіздік туған күндерде де күйректік танытып, мойымады.
Ќазір ойласам оның бєрі Зекеңнің беріктігінің, ќажыр-ќайратының мыќтылығының сыртќы
көрінісі тєрізді. Алайда, сезімге толы жүрегі жараланбай ќоймаған сияќты, көп сөзі жоќ, біреуді
кінєлап, өкпесін жария ете ќоймайтын азаматтың ішкі єлеміне ќатты салмаќ түскені даусыз.
Жазыќсыз жазаланып, ќиындыќ кешкен уаќыттары, ондағы жағдайлары туралы ќанша сыр
тартсаќ та, жарытып єңгіме айтпайтын.
Кейде, күрсіне отырып, Ахметтің, Міржаќыптың, Мағжанның өлеңдерін оќитын. Олардың
көбін біз білмеуші едік. Єсіресе, Мағжанның сыршыл, мұңды лирикасын ќатты бағалайтын. Сол
арыстардың арманының асылдығына, мұраттарының биіктігіне сүйсінетін, өз көкірегінде де
соларға ұштасќан ізгі ниет жатќанын аңғартатын.
Сол кездегі дєстүрлі 1 мамыр, 7 ќараша күндері өтетін жаппай демонстрацияларда Зекең
Ќазаќ ССР-інің туын үнемі ұстайтын. Ќайтыс болатын жылы 1 мамырдың ќарсаңында көңілін
сұрай барған Кємелге «Шеруде Ќазаќстанның туын ұстауды Тезешке тапсырыңдар» - депті.
Кємекең соны айтып, туды маған ұстатты. Інілерінің ішінде мені ќатты жаќсы көретін, еркелетіп
«Тезеш» деуші еді. Сиясы кеппеген өлеңімді алғаш сол кісіге оќытуға тырысатынмын. Тыңдап
алған соң, көңіліне ќонса: «Тамаша! Бірер күн шерін басып, тағы ќарап шыќ, газетке сонсоң
ұсынарсың» - дейтін.
Үйімізде, айналамызда ќуанышты жағдай болса, алғаш Зекеңе кеп «сүйіншілеп» жатсам, ќоса
шаттанып: «Түу, тамаша ғой! Ќайырлы болсын!» - деп ќолдап, ќолпаштайтын.
Єлдебір кінарат жасап, бірдеңе бүлдіріп алсаќ, арќадан ќағып: «Ештеңе етпес, сүрінбейтін
түяќ, жаңылмайтын жаќ болмайды. Саспа, бєрі де орнына келеді» - деп жұбатып, жұмсартып
отыратын, ќайран аға!
Сол аяулы, туғандай болған ағаның адамгершілігі, аќ көңілі, мєрттігі мен парасаты біздердің
ќанаттануымызға, көп нєрсенің байыбына жете түсуімізге игі ыќпал еткені аныќ.
Ќадірлі адамның бейнесін есте ќалдыру, рухына ізет ету ниетінен туған «Азамат» деп аталатын
өлеңім шағын өлеңдер жинағыма шыќќан еді. Оны Зекеңнің немересі Расулға табыс еттім.
Азамат ағаның асыл бейнесі менің көңілімнің төрінен орын алған жарќын ќалпында саќталады.
Тезекбай АМАНДЫЌҰЛЫ,
аќын.

Зейнолла Игілікұлы Шет ауданы орталығындағы Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінің түлегі.
Сабаќты жаќсы оќитын, ќоғам жұмысына белсене ќатысатын.
Мектептегі ойын-сауыќ үйірмесінің мүшесі болатын. Домбыраны шебер тартатын. Ауыз єдебиетін сүйетін. Көркем сөз оќуды ұнататын. Жастар клубта демалыс сайын концерт ќойып,
халыќтың көңілін көтеретін. Совхоз орталыќтарына, Аќсу, Еңбекшіл, Аќтөбе, Ќайраќты фермаларына да барып концерт ќоятын. Зейнолла єскерге барып шынығып, лейтенант дєрежесін
алып келді. Єскердің ќатаң тєртібін бұлжытпай орындаған. Жер-жерде жастар, студенттер
Н.С.Хрущев бастаған орталыќ комитет ќазаќ жерін бөлшектеуге кіріскенде оның саясатына
наразылыќ білдіріп, Зейнолла бастаған жастар астыртын «ЕСЕП» партиясын (Елін сүйген ерлер
партиясы) ұйымын ќұрды. Осы партияның басшысы Зейнолла Игілікұлы болды. Бұл азамат
солтүстік облыстарда ќазаќ мектептері жабылып жатќанына ќарсы болып, тілімізді, дінімізді
саќтауға, мєдениетімізді дамыту мєселесін көтерді. Азаттыќ, тєуелсіздік үшін күресті.
«ЕСЕП» ұлтшыл ұйым. Соны ұйымдастырдың» деп бұл азамат КГБ назарында болды. Соңына түсіп, тұтќынға алды. Саяси ќуғын-сүргінге айналдырды, соттап итжеккенге жер аударды.
1962-1964 жылдар аралығында Сібірде жүргенде көп бейнет көрді. Аќталып елге келді.
Зейнолла Ы.Алтынсарин атындағы орта мектепке мұғалім болып орналасты. Ќазаќ тілі мен
єдебиетінен сабаќ берді. Єдебиетті жанындай сүйетін, аќын еді. Оќушыларға сапалы білім
берді. Бірге ќызмет істедік. Кішіпейіл, адамгершілігі күшті, жолдастарын сыйлап, ќұрметтейтін.
Маған арнап «Ұстазыма» деп, жеті шумаќ өлең жазған. Бір-екі шумағын келтірейін:
«...Желеу етіп топ бастағым келмейді,
Шєукең сынды тарлан да бұған көнбейді.
Уа, ұстазым, аќ ниетім, тілегім,
Сізді көрсе көк жүзіне өрлейді.
О, жүректер бірің тарсың, бірің кең,
Бірің паңсың, бірің нєнсің семірген.
60- тағы ќарт ұстаздың жанындай,
Абзалдыќты көре алмаймын көбіңнен...» - дейді Зейнолла.
Зейнолла кейінде оќу бөлімінде методист болып істеді. Озат мұғалімдердің іс-тєжірибесін
аудан мұғалімдеріне насихаттап таратып отырды. Халыќтыќ педагогика түрлерін сабаќта
лайыќты, жүйелі ќолданайыќ, оќушыларға жан-жаќты білім, тєрбие берейік -деп отыратын,
жұмысты беріліп істейтін, табанды, іскер азамат еді. 1986 жылы желтоќсан оќиғасында да
өкімет назарында болған Зейнолла ќуғынды көп көрді.
Ел болдыќ, етек жиып, есіміз кіре бастады. Еліміздің мерейі өсіп, дербес мемлекет болдыќ.
Зейнолла бауырым мұны көре алмай кетті. Елім деп еңіреп өткен азаматќа аудан орталығындағы өзі алғаш ќұрған саз мектебіне есімін беріп жатсаќ ќандай орынды болар еді. Жатќан
жері жайлы болсын, Алланың нұрына бөленсін!
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Шєукей ЖҰЌАНҰЛЫ.
Ќазаќ ССР-нің еңбегі сіңген мұғалімі,
Республикалыќ дєрежедегі дербес
зейнеткер.
Шет ауданының “Ќұрметті азаматы”.
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БҰЛ ОСЫЛАЙ БОЛЃАН ЕДІ...
Өмірдің жаќсы белгісі талпыныс. Сонау бір күндер еске түседі. “Тың” деп республикадан тыс
жерден келген адамдар тасќыќына айналдырған шағы. Ќазаќ даласын иемденіп кетудің патша
үкіметі жүзеге асыра алмаған шараларын, ќазаќты ќырып салып (геноцид) жерді босатќан Голощекин демдеп, енді халќы азайғандыќты сылтау етіп ішкі жаќтан талайларды төккен мезгіл. Осы
күнгі Орджоникидзе (ќазір бұл совхоздың аты неге Аюлы аталмасќа деп те жүр жұртшылыќ)
территориясының өзіне олардың сан мыңдағаны келді. Келіп те жатты, ќашып кетіп те жатты.
Жау ќамалын алғандай көшеде уралап, айќай-сүрең көтеріп жүретіндерін ќайтер-сің. Мұндайды көрмеген ел шошыды. Сөздің бєрі орысшаланып, кешегі ел ағасы деп жүргендер пішайман
болды. Радиодағы єннің көбі «Марина». Бұл тағдырдың азабын тартып, енді санаулы жасы
ќалған ќариялар, аќсаќалы мен єжелердің аппаќ кимешегін жас жуып, “өле ќалсаќ табытќа
салдыра көрмеңдер” дегенін сан естідік.
Иө, єннің көбі «Марина» еді. Бір есерсоќтың ќазаќтың бір єнін осы Маринаға айырбастап жіберер едім», дегені єлі күнге кұлаќта. АуДАННЫң ортасында он тіреуі бар
клубтарда “тыңға” келгендер. Ашаршылыќтан, соғыстан єупіріммен тірі ШЫќќАН ел де жігіт-желең
жоќ, бары тоғызыншы, оныншының оќушылары. Єкіреңдей келгендердің бетіне ќарсы келетіндер де таяќ жейтіндер де солар.
Клубтардағы ќазаќша концерт сап тый-ылды. Барша єн орыс тілінде. Ќазаќ ќұлағына ќасаңдау жат музыка. Сонау күн батыстан көшіп жүрген “тағы” ќазаќќа бейіш орнатуға жеткендер
ала келген целина туралы ќыруар өлең, частушка. Ќазаќтар болса олардың бейіш орнатуға
келгендерін түсінуге шамасы жетпей ме, осы ғылымда бет алды жыртса даланың топырағын жер
ұшырып кетеді депті, арты жаќсы болмайды мына тыңның» деп уайым-ќайғы жеген. “Мейлі,
енді бєрібір бұл дала ќазаќќа, Отан болмайды” дегендер де табылған еді. Елдің үлкені концертке баруды ќойған, есіктен сығалаған жасы сол кездегі худрук Гольмейстер дегеннің сахнадағы
дүбєрєн топтың алдына шығып, оңды-солды ќол сілтеп тұрғанына мєз.
Жылжып елуінші жылдардың соңғы жылы да жетті. Баяғы жасөспірімнің біразы жігіт боп
єскерін өтеп, ќыз боп желпінген шаќ. Ќұлаќ сарсытќан бөтен жұрттың єнін тыңдай-тыңдай
жалығып, жасында ќанына сіңген даланың жан тербеткен єуендері жүректің түкпірінен бас
көтеріп біраз жасты, ел мєдениетіне деген сағыныш баурай бастаған. Соның “є” дегенде сыртќа шығу үнін білдіруші Зейнолла Игілікұлы болатын.
- Осы біз неге ќазаќша концерт ќоймаймыз, - десті.
- Ќоямыз.
Соған бел шешкен жастардың саны алғашќы күннен соң жиырмадан асты. Солардың ішінде
мектеп кезінен тамылжыта єн салып, кейін ќойып кеткен Таңкең ќызы
Елеусіз, Єбдіќас
ќызы Сайлаукүл, Аќажанќызы Тұраржан, жаќсы биші Сүйіндік ќызы Дємежан бар еді.
Иє, сол кезде аппараттың ќарсылығына тап болдыќ. Біздің ќазаќша єн айтамыз дегеніміз
кейбір лауазымды ќызмет істеп отырғандарға түрпідей көрінді. Осы ісімізден єлдебір жаулыќ
ниет танығандай, ќызметінен айырылып ќалатындай үрке ќарасты. Ең сұмдығы осы топќа
дайындыќ өткізу үшін сахна берілмеді. Осы күнгі спорт мектебінің кіре берістегі бір бөлмесі
кітапхана еді. Кітапхана меңгерушісі Атшабарова деген апайдың рұќсатымен сол жерге шешініп,
кіреберіс албарға дайындыќ өткізіп жүрдік.
Біз музыка аспаптарына да, сахналыќ киімдерге де зєру едік. Ќуып таратып жібермесе, ќол
ұшын берейік деген лауазымды пенде жоќ. Үй-үйден домбыра, ұлттыќ киімдер жинауға тура
келді. Мен білетін жалғыз күй, Зейнолла тартатын екі күй домбыра оркестрінің үнін ќұрады.
Ќобызда Иген Єбітайұлы, сыбызғыда Ерғали мұғалім ойнағаны єлі есте. Бишілер “Киіз басу”,
“Келіншек” билерін дайындаған. Далада дайындалғандай боп ќағажу көріп, межелі күніміз де
жаќындап, көңіл күпті еді, Дєл концерт болатын күні ат шана жегіп, талайдан ќазаќ єнін
естімей, көңілі ќасаң боп, пеш түбінде жатып ќалған ќарияларды шанамен тасыдыќ. Саяттың,
Сєйділданың, Торғайдың ат шаналарына симаған талай кєрі наурыз айының жібіген ќарын
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кешіп, сүйретіле жеткен. Єрине біз Гольмейстер тобын да концертке шаќыруды ұмытќанымыз жоќ. Кешегі дайындыќќа сахна бергізбегендерді де өзімізше “тєрбиелемек” боп ойынымызға шаќырғанбыз.
Зал лыќ толы, ќазаќша концерт естігендеріне жұрт сенбейтіндей. Өзіміз де ќобалжулымыз..
Хорымыз да, ќыздар тобының биі де тамаша өтті. Сайлаукүл салған “Жонып алды”, Елеусіз
тамылжытќан Біржан єндері талайды «аћ» ұрғызған. Шағын скечтегі Дөңмұрын рөлін ойнаған
Зейнолла жұртшылыќтың ерекше ыќыла-сына ие болған еді.
Домбыра тобы да жаман шыќпаған тєрізді, тек сахна көрмеген бір жігіт домбыраны ќыл
мойнынан ұстап алып, сабай бергенін айтып талайға дейін күлісіп жүрдік.
Міне, осы күннен бастап ауданда ќазаќша концерт ќойыла бастады. Осы топ жаќын колхоздарға, совхоздарға барып өз өнерлерін көрсетіп, ел мєдениетінің жандануына септігін тигізген
еді. Көп кешікпей Зейнолла екеуміз де комсомол ќызметіне алындыќ. Сол кезде ауданлағы
шағын клуб маңына сексен - тоќсан жас күніне жиналып, өнердің сан саласын көтеріп єкетуге
мүмкіндік туған еді.
Бүгінде сол күндер еске түсіп арамыздан ерте кеткен Зейнолланы көңіл іздеп, біраз бейнетін біз көріп, сүрлеуін салып кеткен ізбенен мєдениет жолына ағылған жасты сырттан шолып,
кейде көңіл ќұлазып та жатады.
Кємел ЖҮНІСТЕГІ,
Аќсу-Аюлы селосы.

ДОСТЫ ЕСКЕ АЛУ
Бұл еске алуды біраз ойланып, не жазу керек екендігі, көп толғандырды. Бєрімізде Зейнолла
Игілікұлын ќадірлі азамат есебінде білеміз. Мектепте бірге оќыған кезімізде есте ќалғаны: оның
майда мінезі мен ашыќ көңілі: жүгіріп жүріп ойнағанда жєне сабаќта болғанда да ойын ашыќ
айтып, жолдасќа деген жанашырлығы еді. Ќұлап кетсең көтеріп, жұбатуға дайындығы, себебі
біз бір ауылдан келіп едік. Содан оќу бітіріп сонау 1955 жылы оќу таңдағанда айтќаны есімде:
біз жуас ауыл баласымыз ғой, оның ішінде сенің кісіге жан ашырлығың, биязылығың болушы
еді, дєрігер болғаның дұрыс дер едім деп еді. Сонысы есімнен кетпейді. Єрине өзімнің ќалауымда
сол еді. Айтќаны түрткені дейді ғой. Содан дєрігерлікті оќи бастадым. Оќу бітіріп 1961 жылы
ауылға келіп жұмыс істеп жургенде кездесіп, көП єңгімелесіп, жастармен бірге болдыќ. Ол осы
жастар арасында єбиүрлі, шынайы мінезі, мағыналы сөзімен, кейде жазған өлеңімен Сара еді.
Содан жұмыс істеп жүріп басќа жаќќа кетті. Бізге бєлен еді деп ештеңе айтпай өзі кетті.
Біз тыныш жұмысымызды істеп жаттыќ. Кейіннен естігенде таң калып, Зейнолланың
шыдамдылығына, болған істі өзіне артќаны нағыз адамгершіліктің шыңы екенін ұќтыќ. Барлыќ
бірге жүрген, болған жастарды єуреге салмай өзінің мойнына артуы нағыз батырлыќтың белгісі
еді. Содан аман есен келіп жайбараќат, жайдары мінезімен көріскеннен соң жұмыс істеп жүрді.
Тіс жарып болған жағдайы туралы бір ауыз сөз айтылмады. Нағыз тєрбиешілігі, сол жастарға
жаќсылыќ келешегі туралы ұстаз екенін көрсетіп, еңбек жасап жатты. Содан ауыруға шалдығып
ұзаќ сапарға шығардыќ. Жаныңда жүрген адамды бағалау кейін өзі кеткеннен соң болатын іс
екенін білдік.
Зейнолладай азамат Тєуелсіздік ќарлығашы екенін ќазір түсіндік. Балалары, жұбайы,
жолдастары ќазір сол Зейнолла аңсаған нағыз Тєуелсіздік туы астында өмір сүруде. Ұзағынан
болатынына сеніммен алға басудамыз.
Сайлау Ѓабдуллин
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Зейнолла Игілікұлының өлеңдері терең түсінікпен, ойланып оќуды ќажет ететін дүниелер. Оның
“Менің халќым” деген өлеңінен халќымыздың бүкіл болмысын байќауға болады. Бұл өлеңде ќазаќ
халќының мұхиттай шалќарлығы да, Сарыарќадай кеңдігі де, дархандығы да, сонымен ќатар сєбидей сенгіш аңғалдығы да єдемі берілген. Өзінің туған халќын шексіз сүйген асыл азаматтың еліне
деген мєңгілік махаббатын аңғарғандай, оның “Мен ќазаќпын” деп маќтанышпен айтќан үнін
естігендей боламыз.
“Ќыран шыңнан асады ќанат ќаќпай” деген өлеңінде:
“Ќыран шыңнан асады ќанат ќаќпай,
Батырлар тартатұғын жебелі оќтай.
Алас ұрып бєйгеге шабар аттай,
Көңіл шіркін ќоймады тағаттаппай”, - деп туған жерден жыраќта жүрген жанның бостандыќты
аңсаған елге деген іңкєр көңілін жебедей аќќан ќыранға, тыпыршыған бєйге атын теңей суреттейді. Сарыарќаның сан самалына бет сүйдіріп, туған жердің топырағына аунап алсам деген сағыныш сазы Зекең шығармаларының өн бойына єдемі өлең болып өріліп, жыр болып ќұйылады.
Тымырсыќ, ауа салќын күздің желі,
Мазалап тұр жанымды салќын лебі.
Сыпырып жасыл орман жапырағын,
Мұңдасын шаќырғандай кеудемдегі, - деп табиғатпен мұңдасып, табиғатпен сырласады. Ол
өзінің өмірден көрген-білгенін жыр жолымен түйіндейді.
“Кім түсінер сырыңа, єннің сиќы бұзылса,
Кім ќуанар жырыңа.. ызамен көңіл буылса.
Кім күйінер жаќсыны шалып жатса аяќќа,
Мансапќорлар мєз болып, жығып жатса таяќќа, - деп өмірдегі єділетсіздікке күйінеді. Елді
үркіту-ќорќыту, ќуғын-сүргін, халќымызды күйзелткен келеңсіз оќиғалар аќын азаматты түңілдіреді.
Бүгінгі таңда өзіміз айтып жүрген түрлі тоќырауды күн ілгері көре білгені үшін жазалы болғанына,
күресуге дєрменсіз күйіне, лажсыз ренжіп, еріксіз ќаламға жүгінеді.
“Не айтасың ќара басы ќамсызға,
Салпаңќұлаќ, итаршысы, жансызға.
Олар мені сыйламайды, жек көрер,
Өзінікі өзіне жөн онсыз да.
Аќ боранға мен сүйсініп тасамын,
Ќұзар таудың шатќалынан асамын.
Үрей билеп көрген емес жанымды,
Сондадағы зұлымдардан ќашамын, - деп айдауда жүрген жеріндегі күні үшін итаршы болған
міскін тұлғаларға жиренішпен ќараған ол:
Не бетіммен арашашы болайын,
Азғын талай ала берсін сазайын.
Адам ќаны деген сөзден ќорыќпасам,
Өзім-дағы жаусатар ем талайын” - деп оларға деген ыза-кегін, жиіркеніш сезімін өлеңмен сыртќа
шығарады. Тіпті осы шумаќта 1986 жылы аудандыќ партбюрода ќаратып, тұќым-тұќымымен ќұрту
туралы материал дайындап берген кейбір азаматсымаќтарды күні бұрын єшкерелегендей екен.
Елінің келешегі үшін ќандай ќиындыќты бастан кешіруге єзір болған, елі үшін ќиындыќты кешіп
те көрген аќын жанды асыл азаматтың артына ќалдырған мєнді шығармаларының жас жеткіншектер үшін маңызы аса зор.
Тыңғылыќты зерттуді ќажет ететін Зейнолла Игілікұлының шығармасына жасалған ќысќаша
шолу арќылы бүгінгідей еліміз тєуелсіздік алған кезде халќымыз өзінің төл перзенттерінің бірін жете
тани түссе екен деген тілекті маќсат еттік.
Баќыт ЌАБЫШЕВА,
Нұра орта мектебінің ќазаќ тілі
мен єдебиеті пєнінің мұғалімі.
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ТАЃДЫРЫЊ ТАРТТЫ АЛЃА СЫН
Зекеңдей асыл ќұрбымыздың дүниеден озғанына да міне 18 жыл болыпты-ау. Тағдыр шіркін
ќоя ма, алды-артына ќаратпай алып кетті. Ќұлын-тайдай тебісіп бірге өскен ќұрдас едік. Ол бүкіл
жан-дүниесімен аќын болатын. Єзілімен күлдіріп, көркем сөзімен бєрімізге ой тастап отыратын.
Бір жылы туған төл едік, бір класта оќыған ќұрбы ќұрдас едік.
Зейнолла Игілікұлы 1987 жылдың ќаңтарында 50 жасќа толған мерей тойын өткізгенде талайсыз тағдыр арамыздан алып кетеді деп ойлаппыз ба.
Біз ќимас дос, сырлас бауырдай болған жандар едік. Ел ағасы атанған Көшкеңнен- Көшкінбай
Єбілдин ағадан дєріс алған да Зекең екеуміз болатынбыз.Зейнолла сол кездің өзінде-аќ парасаттылығымен, адамгершілігімен, еңбекќорлығымен өзгелерден ерекшеленіп тұратын. Ќыздай
сызылған биязылығымен кластастарының жүрегінен орын алған Зейнолла бізге данадай көрінетін.
Сонау 1955 жылдың төл ќозыдай түлектері болатынбыз. Мектеп бітіргенімізге 10,20,30 жыл
толғанын бүкіл класс болып атап өтуімізге де мұрындыќ болған Зекең. Ќырыќ жылдығымызды
атағанда арамызда Зекеңнің, тағы басќа да азаматтардың болмауы талайымыздың ќабырғамызға ќатты батќан. Кластастары жиналып ќұран оќыттыќ. Жандарың жєннатта болсын деп
тіледік.
Кезінде Зекеңнен өткен аќын да, домбырашы да жоќ еді. Тіпті, орыстардың секіртпе
кештерінің өзі Зекеңсіз өтпеуші еді. Ел-жұртының ќұрметіне бөленген асыл азамат Зейнолла
Игілікұлы халќы үшін ќызмет еткен ардаќтыларымыздың бірі болғаны біздер үшін де маќтаныш.
Біз Зекеңді маќтан етеміз. Тєуелсіз еліміздің гүлденуіне ќайраткерлік іс -єрекетімен үлес ќосќан Зейнолла менің кластасым!
Ќасќиып айтып терісін,
Ќиындыќ көрдің ел үшін.
Азабын, Зеке, сен тартып,
Ұрпағың көрді жемісін!
Өмірің өткен базар-ды,
Көп беріп, өзің аз алдың.
Шымбайға ќанша батса да,
Бєріне Рымкеш төзе алды.
Тағдырың тартты алға сын,
Адалдыќ болды жолдасың.
Өшірмей отты сен жаќќан,
Ѓұмырды Ѓабдош жалғасын.
Жаратќан жаппар ќұдірет,
Көп батасын ќабыл ет.
Күнєдан пєк жандардың,
Аќ тілегін маќұл ет!
Нұрғайша САУРЫЌЌЫЗЫ,
Аќсу-Аюлы селосы.
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АСЫЛ АЃА

ЖҮРЕГІНІЊ ТҮБІНЕ ТЕРЕЊ БОЙЛА

Аяулы аға, ұлағатты ұстаз, аќын, ұлтын сүйген азаматтардың бірі Зейнолла Игілікұлы 1962 жылы
Ы.Алтынсарин мектебінің 8-ші класында оќитын біздерге дене шыныќтыру пєнінен сабаќ беріп, класс
жетекшіміз болған еді. Сымдай тартылған сымбатты жігіт ағасының шалымды ќимылдары бізді таң ќалдыратын. Балалыќ аңғалдыќпен жүрген біздер ұстазымыздың сол кездерде ќазаќ жастарының жасырын
ќұрылған ұйымының жетекші серкелерінің бірі болғанын да білмеппіз.
Сол 1962 жылы күзге салым жаймашуаќ күндердің бірінде шағын ауылда жайсыз хабар дүңк ете түсті.
Біздің аяулы ұстазымыз ќылмыскер ретінде тұтќындалғаны жайлы ел арасында гу-гу єңгімеден ќұлаќ
тұнғандай еді. Кейін үлкендердің єңгімесінен аңғарғанымыз, бұл кісілер сол кездегі үкімет саясатына
ќарсы болып, ұлт ќамын ойлаған партия ќұрған екен.
«ЕСЕП (елін сүйген ерлер партиясы) деп аталған жастардың бұл ұйымы жасырын жұмыс жасап,
алдарына ќойған ұлы маќсат жолында біршама игілікті істер атќарып үлгерген.
Біз мектеп бітіріп, жан-жаќќа білім ќуып кете бардыќ та, Зекеңмен ќайта ќауышудың сєті оќу бітіріп,
елге оралған алпысыншы жылдардың аяғында ғана туды. Аудандыќ оќу бөлімінде инспектор болып бірге
ќызмет атќардыќ. Итжеккенде айдауда 3 жыл болып ќайтќан Зекеңнің соңында тыңшылар жүргенін
ішіміз сезетін. Ќылыштың жүзінде жүрсе де бас ќоса ќалған жерде үкілі домбырасын ќолына алып, өзінің
сүйікті єнін ќоңыр дауыспен орындап беруші еді. Өтірік, өсек сөзге жаны ќас, тұла бойы тұнып тұрған
тазалыќ болатын. Жаны жайсаң, текті туған жан еді ғой Зекең! Ол кісімен бірге жүрген сол бір күндер
сағынышпен ойға оралады. Ќиыннан ќиыстырып сөз тауып кететін тапќырылығы да, жатып атар ќуаќылығы
да бар Зекеңмен ќызметтес болған жылдар мені көп нєрсеге үйретті. Жалғыз мені емес, сол тұста
Зекеңмен бірге еңбек еткен ауыл азаматтары Дєрімбек, Тезекбай, Ерденбек, Совет, Кенжеғұл, басќа да
жігіттерді адалдыќќа, тектілікке, рухани тазалыќќа үйреткен ұстаз еді.
1986 жылдың желтоќсанындағы єлемді дүр сілкіндірген ќазаќ жастарының Орталыќ комитет шешіміне ќарсылығы Зекеңді де айналып өткен жоќ. Ол кезде мен аудандыќ білім бөлімінің меңгерушісі
едім.Өзіме ұстаз болған Зекең оќу бөлімінде методист ќызметінде болатын. Аудандыќ партия комитетінің
үшінші хатшысы Потапова мені күнде шаќырады. Сондағы айтатыны Зекеңнің жағдайы ќалай дейді,
оќиғаға ќандай пікір айтады дейді баяғы. Онсыз да ќоңыраулы азаматтарды біраз єуре сарсаңға салып
баќты, Зекеңнің сонда айтќан сөзі єлі есімде: «Біз мұны сонау 1960 жылдары-аќ ќолға алғанбыз» деп еді.
Аяулы азаматтың соңына шыраќ алып түскен ќызыл империяның ќолшоќпарлары жүйкесін жұќартып баќты. Алғашќы єскери дайындыќ пєнінен дєріс беріп жүрген жерінен «мылтығы бар жерде ќоғамға
жау адамның жұмыс істеуіне болмайды» деп ќуса, аудандыќ оќу бөлімінде ќызметте болған кезінде де
ќудаланды. Жас ғұмырының деген шағын Сібір орманында ќиындыќта өткізген Зекеңнің аз өмірі
ќуғын-сүргінмен өтті десем,
артыќ айтќандыќ емес.
Өз басын бєйгеге тігіп, “ЕСЕП” партиясының өзге мүшелерін саќтап
ќалуға
тырысќан
Зекең
барлыќ жауапкершілікті мойнына алып, орыс орманының алыс түкпірінде небір ќиындыќты
мойымай көтеріпі ќайтты. Оларды мұндай жанкештілікке жетелеген ќазаќ халќының бүгін өзіміз жиі
айтатын бостандығы мен Тєуелсіздігі еді. Елім деп еңіреген есіл ер осыншама ќиындыќты ќара нардай
көтере жүріп, өзінің тектілігін, ар-ождан тазалығын саќтап ќана ќоймай, шығармашылыќпен де айналысќанының куєсі болдыќ. Жұмыстан ќолы ќалт етіп босай ќалғанда біздерді ертіп, Аюлының ќойныќонышын аралап ќайтатын. Ондайда туған жердің тау-тасына тамсана, өліп-өшкен аса бір іңкєрлікпен
ұзаќ ќарайтын. Ќарайтын да, ќанатын ќомдап ұшуға ұмтылған ќырандай көздерінен ұшќын ата шабыттанып,мөп-мөлдір жыр жолдарын төгіп-төгіп жіберетін. Ол бар болмыс-бітімімен аќын еді. Алыста жүргенде
туған жерді сағынып салған єдемі єндердің де авторы болатын. «Потьманың кештері» деген сағынышќа
толы єнінде елжіретер нєзік мұң, туған жерге деген іңкєрлік пен аңсау аќтарылып жатќандай єсер
беретін.
Ұлағатты ұстаз , аяулы аға, азамат аќын, тектілігі ханзадаға бергісіз Зекеңнің бойында кіші жүздің
жауға жалғыз шапќан батырларындай батылдыќ, өжеттілік, тіліп түсер нар кескендей өткірлік бар болатын. Азды-көпті дємдес, сырлас, ќызметтес болған сол жылдар менің өмірімдегі ең бір баќытты кезең
болып жүрегімде жазылып ќалды.
Талайлы тағдыр талќыға түскен тар заман Зек еңе запырандай ащы өксігін көлденең тартты. Соның
бєріне азаматтыќ асыл тектілікпен тым биіктей көз салған Зекеңнің тұлғасы естен кетер ме. Бар-жоғы
51 жасында шашы аппаќ ќудай болып ағарғн асыл аға сол єдемі ќалпында өмірден өтті...

“Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы,
Өлмейтұғын артында сөз ќалдырған” - деп аќынайтќандай артына өшпес із, өлмес мұра ќалдырған ардаќтыларымыз көптеп саналады. Енді ортамызға оралған, орала бастаған арыстарымыздың
тағдырымен тағдырлас, туған топырағымыздың төл перзенті Зейнолла Игілікұлының артына ќалдырған шығармалары аз, аз да болса келер ұрпаќќа ой салар мєнді, мағыналы шығарма. Бүгін біз
Зейнолла ағаның єр кезеңде жазылған жырларына ќысќаша тоќтаып өтпекпіз.
Ќазаќ халќының єрбір саналы азаматы тєрізді кір жуып, кіндік кескен туған жеріне, өзін өсірген
еліне, алғаш шыр етіп дүниеге келген сєттен бастап ананың аќ сүтімен бойға дарыған туған тіліне
деген шексіз махаббат, сүйспеншілік Зекең шығармаларының да темірќазығы, арќауы болған. Туған
халќы алдындағы азаматтыќ парызын аќтап өткен ағаның кейінгі ұрпаќќа ќалдырған “Шєкірттеріме”, “Менің халќым”, “Көктем”, “Менің далам”, “Домбыра”, “Мен адаммын”, “Аяулы дос”, “Жігіттер”,
“Мұңсыз еткім келеді”, “Сарыарќа”, “Єке сыры” тєрізді өлеңдері бұған дєлел.
Елін, жерін ќадірлей білген Зекеңнің өлеңдерімен оның азаматтыќ үні айќын аңғарылады.
Мысалы:
“Өзін ќадір тұтпаған,
Ел ќадірін білмейді.
Сіміре суын жұтпаған,
Жер ќадірін білмейді.
Ана сырын ұќпаған,
Жар ќадірін білмейді.
Жолдасын жолға тастаған,
Дос ќадірін білмейді.
Бауырға ќұлаќ аспаған,
Жан ќадірін білмейді.
Ағаны сый тұтпаған,
Ар ќадірін білмейді.
Ел намысын ұќпаған,
Ер ќадірін білмейді.
Өмірдің бетін ашпаған,
Ел ќадірін білмейді.
Тек өзінен басќаны,
Өзегі дертсіз кір дейді” деген жыр жолдарынан тағдыр тауќыметін көп көрген асыл ағаның ой
толғамдарын, өмір өрнектерін аңғара отырып, аќын түйініне келісесіз. Жыр жолдарынан азамат
ағаның бүкіл болмысы, жан сыры, жүрек дабылы айќын аңғарылады.
Зекең солаќай саясаттың ќиын кезеңін бастан кешкен жандардың бірі. Халыќ ќамын жеген
азаматтарды ќуғынға ұшыратып, еркіндіктен айырған сол бір кездің Зекең шығармасының жарыќ
көруіне кедергілер келтіргені аныќ. Алайда, бізге жеткен аз да болса терең мазмұнды өлеңдерінен
шығармаларының өміршеңдігін көруге болады.
Кезінде өзі ойға алған, арман еткен, айғайлап айта алмаған ойларын жыр жолдарына сыйғыза
білген аќын жырларынан көп сыр аңғаруға болады. Оның “Шєкірттеріме” атты өлеңіндегі:
“Бєріңді де інімдей-аќ көрген ем,
Ќарсы алдымнан өтпедіңдер көлденең.
...Ќызыќпаңдар єлде бір не көргенге,
Үлкен болмас кіші болып көрмеген” деген жолдардың жастарды адалдыќќа, үлкенді сыйлауға,
кішіпейілділікке шаќырған тєрбие түйінін байќауға болады. Оның осы бір ізгі ойы Шєкєрім Ќұдайбердінің “Жастарға” деген өлеңімен сабаќтасып жатќандай. Бұдан біз Зекеңнің Шєкєрім, Мағжан,
Ахмет, Міржаќып, Жүсіпбек сынды арыстарымыздың шығармаларымен ертеден таныс болғандығын, солардан үлгі-өнеге алғандығын, оќып үйренгендігін аңғарамыз.

Төлен МУСИН.
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ЗЕЙНОЛЛА ТУРАЛЫ БІРЕР СӨЗ
Мен Зейнолланы Зеке деуші едім, себебі менен бірер жас үлкендігі бар жєне ќайынағалыќ
жағынан силас едік. Кей кезде соған ќарамастан ќұрдас болып адамша ойнап жүретінбіз.
Зекең екуіміз 1962 оќу жылында Ы.Алтынсарин атындағы орта мектепте бірге ќызмет істедік.
Ол кісі Военрук мен аға пионер вожатый болдым. Өзінің туа біткен зерделігінің арќасында ол
кісі жоғары білім алмай тұрып-аќ, алдыңғы ќатарда ќызмет істеп, жолдастардың арасында өте
сыйлы болатын. Өнерде де талантты, домбыраны өте наќышына келтіріп тартатын да, домбырамен
өлеңді де тамаша орындайтын.
Сол жылдары аудандыќ көркемөнерпаздар байќауына ќатысып, жаңадан салынған Мєдениет
сарайында Зекең екеуіміз ќосылып “Ата мекен”, “Менің Ќазаќстаным” єндерін алғаш орындаған
едік.
Ќарапайымда, кішіпейіл, маңайындағыларға мейіріммен ќарайтын бір жан дүниеден ерте
өтіп кетті. Сол өкінішті. Ерте ағарған ќою аќ шашымен, аќ жарќын бейнесі ғана жымиып, езу
тартып, ылғида менің көз алдымда тұрады.
Жаның жєннатта болсын, Зеке!
Берген Єбітайұлы.

АЯУЛЫ АЗАМАТ
Ќарашадайынан халќының ќамын ойлап, туған елі мен жерін ойлап, жанындай жаќсы сүйіп
өткен Зейнолла Игілікұлы секілді азамат өмірге өте сирек келер. Оның баќилыќ болғанына
бірнеше жыл болды. Ол Кеңес өкіметінің Коммунистік ќоғамының єділетсіздігін халыќќа істеп
отырған ќиянатын, зерделігінің арќасында ерте аңғарып, оған жан-тєнімен ќарсы болды. 1960
жылдардың бас кезінде Ќарағандыда жєне кейбір ќалаларда ќоғамға ќарсы деген күдікпен
ұсталғандардың ќатарында “Елін сүйген ерлер” партиясын “ЕСЕП” мүшесі Игілікұлы Зейнолла
да бар еді. Зекең єр жердегі лагерлерде болып, елге оралған соң 1966-1967 жылдары
Кеншоќыдағы СПТУ-174 мектебіне жолдасы Рымкеш екеуі мұғалім болып келді. Мен Зейнолланы
бұрыннан 4-ші кластан бастап 9-шы класќа дейін бірге оќыған уаќыттан бастап білемін. Мектепте
оќып жүргенде біз Зейнолланың басќа балалардай алыс-жұлысќа бармай тоќтамды, салиќалы,
салмаќты мінезін сол уаќытта аңғарушы едік.
Кеншоќыға мұғалім болып келген соң жиын-тойларда бірге болғанымызда Зекең өзін салмаќты
ойымен жан-жағына мейірімділікпен ќарап үлкен ой үстінде отыратын. Ал біз сезімге толы
жүрегіжазыќсыз жараланған азаматтың сезіміне түсініп, одан болған оќиғаны сұрауға дєтіміз
бармайтын. Иє, Зейнолла туралы “Заман” газетіне жарияланған естеліктерді оќи отырып, жаќсы
ісімен көптің көңілінде ќалған аяулы азаматтың өлшеулі өмірінде өшпес із ќалдырған Зекеңнің
рухына ќысќаша айтарым осы.
Социал Жаќсыбекұлы,
зейнеткер.
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МАЃАН ЫСТЫЌ СОЛ КҮНДЕР
Жастыќ шаќта көңілдің көк дөнені єр ќиырға алып ќашатыны болады. Мен де ќиялшыл
едім. Ұмытпасам 1957-1959 жылдары болуы керек, мен 9-10 сыныпта оќитынмын. Бір күні
аудандыќ «Ильич туы» газетіне єскер ќатарындағы жауынгер жерлесіміз Зейнолла Игілікұлының ата-анасының атына єскери бөлімнен келген алғыс хат жарияланды. Алғыс хатта Зейнолланың єскери борышын абыроймен атќарып жүрген жауынгер екені тєптіштей айтылып, осындай азаматты тєрбиелеп өсірген еліне, ата-анасына алғыс айтылған. «Мен де осындай азамат
болсам!» деген арман мені сол кезде-аќ иектеп алған еді.
Зейнолла ағаны өзіме үлгі-өнеге тұттым.Соның арќасында өзім де үш жылдыќ єскери борышымды абыроймен атќарып, гвардия жауынгері болып елге оралдым. Зейнолла ағамыз елге
єскерден кіші офицер атағын алып келіп, бізге аќ жол тілеп шығарып салды.
1962 жылдың желтоќсан айында єскери борышымды өтеп, елге келдім. Аудан орталығы
Аќтоғайға ауысып жатќан өліара кез екен. Ауыл көңілсіз. Алыпќашпа єңгіме көп. «Үкімет саясатына ќарсы екен», «үкіметке ќарсы ұйым ќұрыпты», «Зейнолланы ұстап єкетіпті» деген сөздер
желдей еседі. Күн артынан күн, ай артынан ай озды. Жылжып жылдар ауысты. 1964 жылы
Ќарағанды ќаласына оќуға түстім. Бізбен ќатарлас филология факультетінде Зейнолланың Майра деген жиені оќитын. 1965 жылы оќу корпусымыз да, біз жататын №35-ші жатаќхана да
Бейбітшілік бульвары көшесінде болатын.
Бір топ студенттер оќу корпусының алдында тұрғанбыз. Менің көзім көше бойлап келе жатќан
адамға түсті. Жүдеу өңді, жұпыны киімді єлгі кісі таќала келе көзіме оттай басылды. Зейнолла
ағамыз! Басќыштан екі-аќ аттап ќасына жетіп бардым. Амандасып жөн сұрастыќ. Сөйтсем,
айдаудан босап шыќќан беті екен. Зекеңді бөлмеге апары орналастырып, өзім ауыл жастарына
хабар беруге кеттім.
Ќарағанды ќаласындағы үш бірдей жоғарғы оќу орнының - медициналыќ, педагогикалыќ
жєне политехникалыќ институтында оќитын ауылдас таныс жіпттерге Зекеңнің келгендігі жайлы
хабар беріп, кездесу кешін өткізетін үй іздедік. Киров ауданындағы шахтаның түбінен, милиция
бөлімшесі орналасќан тұстан тұрғын үй де таптыќ. Топырламай, топталмай жиналып Зекеңнің
көңілін ауладыќ. Далаға келгендей болмасын дедік.
Жатаќханада оңаша отырғанда Зекеңе «мына киімдеріңізді тастаңыз» - деп, өзіме үлкендеу
киімдерім бар еді, соларды кигізіп, екі-үш күн жанында жүріп, барам деген жерлеріне бірге барып,
серік болдым. Зекең елге ќайтќаннан кейін КГБ мені де біраз сүйреп, єйтеуір ќүтылдым-ау.
Зейнолла ағамен кейін де көп жылдар бір салада ќоян-ќолтыќ еңбек еттік ќой. Біраќ, маған сол
бір студент кезімде Зекеңді алғаш жолыќтырып, аз күн дємдес болған, інісі ретінде азды-көпті
ќызмет көрсеткен сол күндер ерекше ыстыќ көрінеді де тұрады.
Елеу РАШИТҰЛЫ.
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ЖАРЌЫРАП ӨТКЕН
Өлшеміндей аќтыќ пен адалдыќтың,
Ќасиетін танытып адамдыќтың.
Тас ұядан самғаған лашындай,
Елің үшін бас тігіп алға шыќтың.
Тағдыр сені аяусыз отќа салды,
Сағындырып туған жер, сүйген жарды.
Еркіндігін еліңнің талап етіп,
Жан баспаған жат жерде ізің ќалды.
Баулы ќұстай ұшуға талпынсаң да,
Арманына жете алмай алќынсаң да.
Ісіңнің аќ екенін сезетінді,
Үн-түнсіз ќалғанымен халќың сонда.
Аяулы азамат ең, аќын едің,
Жарќ еткен аќ алмастай батыр едің.
Жиырма жылдай болыпты сен кеткелі,
Дұға оќып, есіне алып жатыр елің.
Серғазы ЌАБЫЛДАҰЛЫ,
“Шет шұғыласы” газетінің
бас редакторы.

16

САНАСЫ САРА, ОЙЫ ОЗЫЌ,
ТАРИХТЫ ЌАСТЕРЛЕЙТІН АЗАМАТ ЕДІ
Бір күні от өмірім ќалса өшіп,
Ќайран ел, туған жерден кетпес көшіп,
Торќадай жамылып ап топырағын,
Жатармын өз жерімде бір төмпешік...
Ќасым Аманжолов
Адам баласының барша ғұмыры келу мен кетуден тұратынына табиғаттың бұлжымас заңы
екенін білмейтін пенде жоќ.
Аќындыќ өнер көрінгеннің пешенесіне жазыла беретін дүние емес. Ол туа бітетін ќасиет.
Поэзияны терең түсінетін єдебиеттің білгірлері, өлең-жырлар халыќ тарихының, адам тағдырының шежіресі деп тұр. Бєлкім, сондыќтан да болар, аќындардың өлең -жырларының ұзаќ жасап,
келешек ұрпаќќа үлгі - өнеге болып ќалатыны.
Сөз асылын сұрыптаған Зекен (Зейнолла) Игілікұлы да жас кезінен бастап, халыќ єндерін күйлерін домбыраға ќосып, наќышына келтіріп орындаумен бірге, өлең-жырлар шығарып аќындыќ ќырынан танылды.
Зекең мектепте ұстаз болып, ұзаќ жыл аудандыќ білім бөлімінде инспектор, музыка мектебінің
директоры ќызметтерін атќарды.
Зекеңнің бойына біткен дарынның арќасында ел тарихын, салт -дєстүрін бойына сіңіріп ер
жетті. Халќына адал ќызмет істеуді маќсат еткен ол өмір жайлы толғаныстарын, жүрек жарды
ќуаныштарын, жеке адамның басында кездесетін пендешілік кемшіліктерді өлең -жырлары арќылы жеткізуді парыз деп санады. Оның ойлы, отты
өлең-жырлары шешен тліменен,
күшті
логикасымен ерекшеленеді. Зекеңмен, өмірінің соңына дейін жасымыз кіші болса да бірге араласып, бірге ќайнастыќ. Зекеңнің адамгершілік ќасиеті, кісіні өзіне тарта білуі, тани білуі, адалдығы,
адамдығы бізге үлгі. Сөйлесе кеткенде єзіл-ќалжыңды араластыра айтатын аќылы єлі күнге көз
алдымда.
Зекеңнің ќажырлы еңбегі, адамгершілігі, өнерге деген ќұштарлығы ешќандай да ұмытылуға
тиіс емес.
Аќылы асќан, сабыр мінезді, алғыр ойлы Зекең бүгін арамызда жоќ. Алайда өмірінен өшпес
із, ұрпағына үлкен рухани мұра ќалдырған, халыќ ќұрметіне бөленген азамат.
Өзі фєниден баќиға аттанса да, азды-көпті рухани мұрасы мєңгілікке бет алса екен деп тілегіміз
келеді.
Зекеңдей көкірегі даңғыл, жаны жайсаң азаматтың рухына еткен тағзымымыз деп ќабылдағайсыз.
Зекең жайында көп жазуға болар еді. Тірі кезінде кісінің бағасы білінбейді. Артынан өкінесің.
Менің бұл естелік-пікірім аяулы азаматты бір сєтке болса да еске түсіруге жараса, ойымның
орындалғаны деп білемін.
Кенжеғұл СЕРІКҰЛЫ,
Аќсу - Аюлы ауылы.
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ЗЕЙНОЛЛА ИГІЛІКҰЛЫ ТУРАЛЫ ЕСТЕЛІК
Мен, 1967-1972 жылдар аралығында Зейнолла марќұммен Ы.Алтынсарин атындағы орта
мектепте дене тєрбиесі пєні бойынша бірге ќызметтес болып жұмыс істедік.
Зекең сол кездері өзінің спорттыќ формасын бір ќалыпты ұстап, өте сергек жүретін. Жасы
бізден үлкен болса да, бала мінезді бізбен ќұрдастарындай ќалжыңдасып, сыр бөлісіп жүретін.
Кейде ќалжың өлеңдер жазып бізді күлкіге кенелтіп, сынап та ќоятын.
Зекең табиғатќа шыќќанды өте жаќсы көретін. Аңшылыќты ұнататын. Ол кездері демалыс,
мейрам күндері 5-6 жолдастар жиналып, мотоциклмен аңға жиі шығатынбыз. Көбінесе сєуірмамыр айларында ќасќырдың күшігін көп аулайтын едік. Зекең батыл болатын. Бірде ќасќырдың
апанын біраз ќазып, түбінде жатќан күшіктерді жалаң ќолмен бірінің артынан бірін суырып,
лаќтыра беретін. Кейде тастың астындағы ќұстарға сыртќы киімдерін шешіп тастап, ќолына
фонарик алып кіре беретін. Сондай жағдайда сыртќа ќайта шығам дегенде кептетіліп ќалып,
аяғына жіп байлап, екі жігіт жабылып єзер тартып алатынбыз. Осындай оќиғалар жиі кездесетін
еді. Зекең аңда жүргенде биік таулардың басына шығып, жан-жағына ұзаќ ќарап, табиғатты
тамашалап, кейде табиғат туралы өлең шумаќтарын ағыта жөнелетін.
Зекең жан-жаќты болатын. Кейде домбырамен єнде шырќап жіберетін. Ќазаќтың ұлттыќ
салт-дєстүрлері туралы тарихи єңгімелерді көп білетін. Бірде ќымыз мұрындыќ туралы єңгіме
туып, оның шығу тарихын, алғашќы бие байлағанда ауыл болып бие сауып, уыз ќымызға ќыстан
ќалған сүр ет салып ашытатынын, емдік ќасиеті туралы, ауылдың сол кездердегі бір-біріне
жаќсы тілектер тілеп, елдің ынтымаќта болуына шаќыратын жаќсы дєстүр деп отырушы еді.
Тағы да аң туралы бір ќызыќ оќиға. Ќұрал, Кємел, Зекең үшеуі мотоциклмен ќасќырдың
күшігін ќарауға шығады ғой. Содан түс ауа ќасќырдың апанына кездесіп, ішінде күшік жатќанын
аныќтап, Ќұрал досын апанды күзетуге ќалдырып, екеуі ауылға ін ќазатын күрек-сайман єкелуге
кетеді. Керек саймандарын алып, ќайтып барғанда достары ќалған тауға келсе Ќұрал орнында
жоќ. Сол маңайды 2-3 сағат іздеп табылмай, біраз єуреге түседі. Содан ќайта ауылға келіп
Ќұралдың үйінен сұраса келген жоќ, бірге кетіп едіңдер ғой деп семьясы абыржи бастайды.
Бұлар ќайтадан тауға барып, сол маңайды таң атќанша іздеп Ќұралды кездестіре алмайды.
Содан ауылға келіп, Ќұралдың үйіне өздері сұрауға бата алмай, басќа бір танысын жіберсе
үйінде жайбараќат шєй ішіп отырған көрінеді. Содан екеуі Ќұралды өз көздерімен көргісі келіп
барса, түк болмағандай сабаздың жайбараќат отырғанын айтып күліп отырушы еді.

ЕЛ ҮШІН ЕЊІРЕГЕН БІР ЖАН ЕДІЊ!
Мен Зейнолланы 1950 жылдардың орта кезінен бастап білуші едім. Мектепті бітіргеннен
кейін єркім єр жаќќа кетті де, ара-ќатынасымыз үзіліп ќалды. 1980 жылдардың басында менің
аудан орталығына ќызыметке ауысуыма байланысты ќайтадан кауыштыќ.
Біздің ќанымызға, миымызға коммунистік идеяның сіңіп кеткені сондай, алғашќы кезде бұл
жігіттерден (Зейнолла, Кємел жєне т.б) бойымызды аулаќ ұстаңќырап жүретінбіз. Біраќ, Зекең
(менен бір-екі жас үлкен) өзінің адамды тез баурап єкететін ашыќ мінезімен мені өзіне “жаулап”
алды. Араласып кеттік. Кейінгі кезде кейбір ќонаќта, отырыстарда ол кісі болмаса көңілсіздеу
болатын.
Ол єңгімені єсерлі айтатын, аќындығы өз алдына. Єңгімесі елдің кешегісі мен бүгінгісі жайында. Ел аузынан естіген аңыз єңгімелер, аңшылыќ т.б таќырыптардың төңірегінде ой ќозғайтын.
Өзінің басынан өткен ќиыншылыќтар жөнінде көп айта бермеуші еді. Сол кездегі баскару
органдарының жєне кейбір жекелеген азаматтардың көпе-көрнеу ќысымшылығына, кес-кестеп
аяќ шалғанына ќарамастан мойымай жүрді. Єрине, ќазаќ айтады ғой “Ұра берсе ќұдайда өледі
деп...” Аќыры істеген ќызыметтеріне сенімсіздік туғызып, сырттан єртүрлі сөз айтќандар, оның
жүрегіне өшпес жара салды. Сөйтіп Зекең, 50 жастан ар жаќ бер жағында ол дүниелік болып
жүре берді. Кетерінен 10-15 күн бұрын халын біліп (Карағандыдан ауруханадан келген екен)
шығып едім. Ќалы нашар болсада өзін сергек ұстап отыр екен.
Біраз єңгімелескеннен кейін біреуге ерте, біреуге кеш келетін бір ажал бар ғой. Бєрін Алла
біледі деді. Сендер аман жүріңдер деп еді.
Сөйтсем ол кісі сол жолы ќош айтысып ќалған екен ғой...
Хамзин Бекежан

Жєкен АЌЫЖАНОВ.
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ЗЕКЕЊ АЃАНЫ ЕСКЕ АЛУ
1984 жылдың ќыркүйек айында аудандыќ білім бөліміне єдіскерлік ќызметке орналасќанымда мен Зекең ағайды бірінші рет көрген едім. шашын артќа келте ќайырған, ұзын бойлы,
жұќалаң өңінен ќашан да бір мейірімнің нұры төгіліп тұрушы еді.
Ол кісі үшін жас па, кєрі ме бєрібір, адамдардың жас айырмашылығына ќарамай бєрімен
ойнап-күліп, сөйлесіп жүретін.
Бірде түстен кейін жұмысќа келіп, кабинетімнің есігін ашайын десем, ашылмайды. Олай
бұрадым, былай бұрадым. Ќолымның єлі келмей ќойды. Жан-жағыма ќарап едім, ешкім көрінбейді.
Сосын кілтімді сындырып алмай тұрғанда үйден тістеуік алып келе ќояйын деп жүгіріп кеттім.
(Біздің үй оќу бөлімінің дєл артында). Келсем, есік ашыќ, кілт жоќ. Зєрем ұшып кетті. Кабинетке кірсем, бєрі орында. Дел-сал болып тұрғанымда Зекең келді жымиып. Мен жұмысќа ерте
келгем. Бір жазатын жұмыстарым бар еді деді. (ол кісі ќашанда жұмысќа ерте елетін). Сосын
сенің есікті аша алмай жүгіріп жүргеніңді көріп, есігіңді ашып ќойдым деп кілтімді беріп жатыр.
Єкелік ќамќор жасап жүретін маған.
Сол жылы ќыс ќатты болды. Боран жиі соғатын. Сағат алтыдан кейін күн ќараңғы болып
кетеді ғой. Єрі боран соғып тұрса. Жұмыстағылар киініп ќайтып жатыр үйлеріне. Бізбен бірге
жұмыс істейтін Ємірова Жанат деген келіншек бар. Оның Єшім деген атасы боран болса,
келінім адасып кетеді, тоңып ќалады деп аќ боранға малынып, аяғына сүйеніп, келіп тұрады.
Кейбірі ќылжаќ ќылып күліп, кейбірі мұнысы дұрыс деп маќұл көріп жатады єрине.
Сонда Зекең аға маған бұрылып:
- Сен ќалай барасың, - деді.
- Менің үйім тиіп тұр ғой, - деймін мен.
- Єй Рымкүл, - дейді сонда аға, мына Мираны үйіне тастай кет, - деп тапсырады мені.
Зейнолла Игіліков ағамыз менің єкем Көкен Дүйсенбековпен бірге жұмыс істеген, кезінде.
Бірге домбыра оркестірін ќұрып, талай-талай концерттер берген екен халыќќа. Єкем менің
жұмыс орныма хал-жағдайымды білу үшін Кеншоќыдан єдейі келіп кететін. Сонда Зекең аға
екеуі шүйіркелесіп, өткен-кеткендерін айтып, мєз болып күліп отыратын.
Ќыздар жұмыстан кейін жиналып, шєй ішетінбіз. Дүкеннен анау-мынау алу керек. Оны
алатын ќалта жұќа. Не істеу керек? Үмітжан деген келіншек (секретарь-машинистка болып
істейтін) мен тауып єкелемін деп жүгіре жөнеледі де алып келеді. Шєй ішкен сайын солай.
Сосын сұраймыз:
- Сен осы ќайдан аласың? - деп, күледі де метод кабинетте банка бар деп. “Банкасы” Зейнолла ағамыз екен. Кейін біз де біліп алып, сол “банкаға” ауыз салатынды шығардыќ. Ешќашан жоќ демейтін ол кісі жєне бергенін сұрамайтын. Өзіміз ұялып, апарып беретінбіз, алғанымызды.
Зекеңнің өмірдегі ќуанышы да, баќыты да балалары болатын. Үстелінің шынысының астында ұлы Ѓабдуєлидің, төс ќалтасында ќызы Гүлнұрының суреті жүретін. Балаларының ќылығын
айтып, маќтанып отыратын. Мен алғаш жұмысќа тұрғанда көпке шейін түсінбей жүрдім. Оќу
бөлімінің бір бөлмесі кітапхана болатын. Сонда Рымкеш деген тєтежұмыс істеді. Облыстан
мектеп оќулыќтары, түрлі єдістемелік, көркем єдебиеттер келіп түседі. Кітап келген күні түскі
асќа бармай, кітаптарды реттеп отыратынын сан көріп, таң ќалатынмын. Сөйтсем, Рымкеш тєте
осы кісінің жұбайы екен де, суыќ кітаптарды ұстап ауырып ќалар деп, жұбайына жаны ашып өзі
барлығын түскі үзіліс кезінде реттеп ќояды екен.
Зейнолла аға менің жолдасым Ярға да бөтен емес. Ярдың апасы Майра тєтеміз Зекеңнің
ағасы Мєжитке барып отыр ғой. Тағы бір ќырынан білетінім, туысќа, бауырға, досќа адал еді
марќұм. Ортамыздан тағдыр ерте алып кетті ел ағасын.
Топырағың торќа болсын, Зейнолла аға.
Мира Мұќажанова.
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АРЫС АЗАМАТ ЕДІ
Шет ауданының бір туар азаматы, аќын Зейнолла марќұммен таныстығым 1960 жылғы
көктем айынан басталды. Аудан орталығындағы Ы. Алтынсарин атындағы орта мектепте ќазаќ
класында оќимын. Мектеп жанындағы интернатта жатамын. Мені интернатќа ќаламгер жерлесіміз Кємел Жүністегі ќасына ерген жігіті бар іздеп келіпті. Сол күні Кємел, Зейнолла үшеуіміз көше аралап, ұзаќ єңгімелестік. Сөзді түйдек-түйдегімен түсіріп, єңгіменің майын тамызатын Кємекең бастаған єңгіме єдебиеттен басталып, саясатќа жалғасып жүре берді. Екеуі сөйлеуші,
мен тыңдаушы. Олардың сол кезде айтќан сөзінен зерделегенім екеуінің де көзќарасы Кеңес
үкіметі жүйесіне ќарсы, єсіресе орыстардың ќазаќ халќы жөнінде ұстанған саясатынаќарсы
екендіктерін ашыќ білдірді. Сөйтсем ауданымыздың екі азаматы сол кездің өзінде “ЕСЕП”-тің
мүшесі екен. Екеуі де өлең жазады. Ел тарихымен шұғылданады. Біраќ олар “осы партияға
мүше бол, соған өт” деп ќолќа салмаса да, саясаттың сан ќырына баулыды. Он жылдыќты
бітіріп туған ауылым Аќтөбеде тракторшы болып еңбек ете бастадым. Зейнолла мен Кємел
көркемөнерпаздар ќұрамында ауылымызға келіп концерт ќойды. Сонда менің аңғарғаным Зейнолла домбырашы да екен. Домбыра тартќанда арќасы ќозып, єруаќтанып кететіні бар еді.
Єсіресе Ќұрманғазының “Адай” күйін бабына келтіріп тартатын, Зєкең єскерден келген бетте
Ы. Алтынсарин атындағы мектепте дене тєрбиесі пєнінің мұғалімі, одан кейн аудандыќ мєдениет бөлімінде ќызметтер атќарды.
Бір тоға ешќандай желігі жоќ, тума талант аќын жүректі Зекең өз айналасындағы адамдарға ілтипатпен ќарайтын. Біздің достығымыз 1962 жылы Ќарағанды педагогикалыќ институтына оќуға түсерде жалғасты. Олар тарих факультетіне, мен тіл-єдебиет факультетіне емтихан
тапсырдым. Тілеулес екі жігіт арнайы іздеп келіп, ќал-жағдайымызды біліп тұрды, өздерінің
жазған өлеңдерін оќып беретін. Арман, ќиял ағысына берілген Зейнолланың алдына ќойған
жарќын маќсаты-өзінің туған еліне, жеріне деген перзенттік махаббаты, єсіресе өз ұлтына
деген ұлтжандылығы дер едім.
Біраќ олар жасырын “партия” ќұрып, єр жерде солардың мүшелерімен байланыс жасап
тұратынын білмейтінмін. Біраќ єйтеуір бір сыр барын іш сезетін. Мені жасырын ұйымдарына
неге тікелей ќатынастырмағанын талай жыл өткен соң ғана білдім. Ол менің бір атадан жалғыздығым екен.
Содан 1963 жылы жазғы айларда сырттай институтта оќып жүргенімізде де кездесіп тұрдыќ.
Ол кезде Зейнолланың өмірлік жары Рымкеш бізбен бірге жаратылыс тану факультетінде
оќитын Зекең сонда бізді іздеп келіп, Рымкешпен жолығысып тұрады екен ғой. Оны бізге
сездірмейтін. КГБ-ның адамдары оќуда бізді сырттай аңдып жүрді. Сол жылы күзде Зейнолла
мен Кємелді өкімет саясатына ќарсы “халыќ жауы” ретінде ұстап єкетті. Содан екі азамат
“итжеккенде” ібір-сібірде айдауда болып, аман-есен елге оралды, ќайта ќауыштыќ. Зекең босап келгенде шашының ағы көбейіп, тіпті ќартайып кеткендей көрінді. Дегенмен аќталғанына
шүкіршілік еткен азаматтар елдің тыныс-тіршілігіне бірден араласып бұрынғы ќажыр-ќайрат,
ќайсарлығын көрсетті. Сірє айдауда болғанда Зейнолла көп ќиындыќ көрсе керек. Біраќ
онысын ашып айта бермейтін.
Түрмеде Зекең өлеңмен ќатар ертегі єңгіме де жазған көрінеді. Ќол боста оны оќып, “осы
мысалым кімді меңзейді, түсіндіңдер ме?” деп сұрайтын. Сол мысал єңгімелері жарының ќолында
болуға тиіс.
Аяулы азамат Зейнолла кейін біржола аќталды. Сондыќтан оның барлыќ ќолда бар еңбектерін жинаќтап, жарыќќа шығаруға атсалысу оны білетін жєне бірге жұмыс істеген азаматтардың абзал борышы. Єрине, ќайтыс болғанына бүгін 10 жыл толып отырған Зекең туралы
ќандай естелік айтсаќ та көптік етпес еді. Оған жоќты барды теріп жаза беруді жөн көрмедік.
Расында, Зекең өз ортасында еліне елеулі, халќына ќалаулы, достарына сйлы арыс
азамат еді.
Саябек АЙНАТАЙҰЛЫ
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ӨЛГЕНДЕРДІ КҮНДЕМЕЙІК, АЃАЙЫН...

АУЫЛ АЗАМАТЫНА АРНАЛДЫ

«Өшкеніміз жанып, өлгеніміз тіріліп» ел үшін ќұрбан болған боздаќтарымыздың аты аталып,
еңбектері жарыќ көріп, халыќпен ќайта ќауышып жатќан шаќта, (сөз кезегі) ел үшін еңбек етіп,
азап көріп, аќыры өз елінің «ќұрбандыќ тоќтысы» болған азаматтарымыздың өмір жолын, еткен
еңбектерін халыќќа таныстырсаќ єруаќ алдындағы ќарызымыздың кішкене де болса өтелгені
болар еді-ау. «Алтынның ќолда барда ќадірі жоќ» демекші, тірі кезінде бағалай білмей, соңынан аћ ұрып ќалатын халыќпыз ғой. Сонда да «ештен кеш жаќсы», кеш те болса елеп, ескеріп
отырсаќ оған да тєуба дер едік. Өмір деген ќызыќ ќой. Біреулер елі үшін аянбай еңбек етеді.
Бірінші кезекке ел мүддесін ќойып, өз басының баќытынан баз кешеді. Біреу халыќ үшін, ел
үшін еңбек етеді. Өз басының баќытын ойламай, ел мүддесін жоғары ќояды. Сөйтіп жүріп, бір
күні сол халыќќа «жау» болып шыға келеді. Ойланып көрген адамға бүл нағыз «тағдырдың
тєлкегі» емес пе? Осындай «сыйға» тап болып еткен еңбегі еш болып, (аќырында) басына бєле
болып жабысып, аќыры өз басын жалмап тынған асыл ұлдарымыздың бірі - ќарағандылыќ
Зейнолла Игілікұлы.
Соңғы кезде Зекеңнің аз да болса еңбегі еленіп, азды-көпті газет беттерінен аты аталып,
еңбектері жарыќ көре бастады. Зейнолла ағаның өмір жолын ой елегінен өткізе отырып ойға
ќаласың. 1960 жылдары Ќазаќстанда жасырын ұйым мемлекет саясатына ќарсы єрекет жүргізген
десең біреу сенер, біреу сенбес. ЕСЕП партиясы (Елін Сүйген Ерлер Партиясы) ќұрамында
өңкей оќыған, көзі ашыќ азаматтардың болуының өзі біраз нєрсені аңғартќандай. Ұлтының
ќұрып кету ќауіпін көрегенділікпен байќаған олар - орыстандыру саясатына ќарсы єрекеттер
жүргізген. Ашыќ күресуге дєрмен ќайда. Кеңес Одағының заңы ќылт еткенді ќағып түсіретін
кез емес пе? Сол кезде мемлекет саясатына ќарсы келу, күреске шығу деген - апанда жатќан
арыстанның аузына барып түсу дегенмен бірдей. Бұл дегенің жүрек жұтќандыќ емес пе. Мысалы, Махамбет ќаймыќпай Жєңгірге ќарсы ќоңыраулы найзасын алып, ашыќ шайќасќа шыќса,
Бауыржан автоматын асынып ќан майданға шыќты. Бұлай ашыќ түрде жауға ќарсы шығып,
ішінде шер ќалмай кегіңді алып өлсең арман бар ма? Ең ќиыны көріне келген жауың жоќ,
ұрандап шығар ќолың жоќ, ќан шығармай тесіп, маќтамен бауыздаған зымиян соғыс ќой.
Сонда да болса ќанатымен су сепкен ќарлығаштай шырылдап, ќолдарынан келгенше єрекет
жасайды. Тілінен, дінінен айырылған халыќ бєрінен айырылатыны белгілі. Осыны халыќќа
жеткізу, түсіндіру керек. Ол үшін үнпараќтар жазып, оны тарату керек. Осылай істелді де.
ЕСЕП партиясының мүшелері ќанша ќудаланса да бұл жұмысын тоќтатпай, тырысып баќты. Ер
кісілердің соңынан шам алып түскен «жан алғыштар» ќайда барса да ќоймайды. Сонда көмекке
ќыздар келеді. Бұл Рымкеш тєте еді. Сібірге жер аударылған декабристердің артынан іздеп
барған ќалыңдыќтары сияќты біздің Рымкеш апайымыз да ќиын-ќыстау күндерде Зейнолла
ағайға демеу болып, жєрдемдесіп отырған. Єрі ќалыңдыќ, єрі ќызметтес болған Рымкеш тєтенің
жағдайы сол кезде ќазаќ ауылына, ќазаќ ќыздарына жат нєрсе болатын. Айтылған талай
«бетім-ай», «сұмдыќ-айлардың» белінен басып, сүйгені үшін ерлерше еңбек ету ерекше батылдыќты, жүректілікті ќажет ететін нєрсе, єрине. Батырдың жары да өзіне лайыќ болуы керек
ќой. Осындай ер азаматтарымыздың арќасы емес пе, еліміздің елдігін саќтап, тарих көшінен
ќалмай келе жатќанымыз. Елден ерекшеленбей-аќ көп тобырдың бірі боп жүре бергенде осы
күні ортамызда немере, шөбересінің арќасында отырмас па еді. Бұл да Зейнолла ағаның талайына жазылған тағдыры шығар да...
Адам баласы өмірге келген соң, шамасы келгенше ел үшін еңбек етуі тиіс. Бұл - өмір заңы.
Солай екен, ќамшының сабындай ќысќа өмірде бір-бірімізді күндеп, жауласпай-аќ, керісінше
бір-бірімізді сыйлап, керекті жерінде ќолдап, көмек керек кезінде аянбай сүйеп, демеу болып,
бірлікпен тату өмір сүрсек бізге біреу ќой дей ме? Жє, ол да ќолдан келмесін, соны білген соң
тыныш отырсаќ болмай ма? Жоќ, отыра да алмаймыз. Өз ісімізге есеп те бере алмаймыз.
Апарып аќќа күйе жағамыз келіп. Сонда деймін-ау, біздің кім болғанымыз? Тірілерді талап
жатырмыз ғой. Еш болмаса өлгендерді күндемей жүрейікші ќадірлі ағайын!

Єміршіл-єкімшіл саясаттың үстемдігінен жетпіс жыл бойы небір зұлматтарды басынан кешірген ќазаќ халќы еңсесін көтеріп салт-санасымен, дінімен, ділімен ќайта табысуда. Нарыќ
ќысып тұрғанымен шүкіршілік деуге болады, ќиямет-ќиын кезеңдерде халќының бостандығымен азаттығы жолында жаның пида еткен ел зиялыларына ќұрмет көрсетіп, еске алу рєсімдерін
өткізіп жатќаны имандылыќтың, парасаттылыќтың белгісі.
Көзіңді аш, оян ќазаќ, көтер басты,
Өткізбей ќараңғыда бекер жасты.
Жер кетті, дін нашарлап хал ќарам боп,
Ќазағым енді жату жарамас-ты, деп ќазаќтың іргелі тєуелсіз ел болуын аңсаған Ахмет
Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Міржаќып Дулатов жырлаған жыр жолдары халыќты осынау
кезеңдегі тєуелсіздікке шаќырған үндеу еді. Тєуелсіздікті аңсап, халќын нұрлы болашаќќа
шаќырған ел жаќсылары мен зиялылары ќуғын-сүргінге, тағдырдың тєлкегіне ұшырады. Мұндай
зұлмат Кеңес Одағының өмір сүрген кездерінде жалғасып жатты. Єйгілі сексен алтының желтоќсан оќиғасы, тєуелсіздік үшін бас көтерген ќазаќ жастарының рухы тарих жылнамаларында
мєңгілік орын алады.
Азаттыќ, теңдік жолында тер төгіп, жанын ќиған бабаларымыздың ерлік істерін жалғастырған ұрпаќтарының есімі де бүгінде ұмытылмаќ емес. Солардың ішінде жерлесіміз, аќын, репрессия ќұрбаны Зейнолла Игілікұлының есімі кеңінен танымал, 1937 жылы бұрынғы Сталин
атындағы колхозда (ќазіргі Кеншоќы совхозы) ќарасты Еңбекшілде дүниеге келген Зейнолла
Игілікұлын еске алу рєсімі Кеншоќы орта мектебінде өткізіліп, жиынға мектеп мұғалімдері мен
оќушылар, ардагерлер, ауыл жұртшылығы көптеп жиналды. Жиын өтетін мектептің кең бөлмесі
жерлес аќынның суретімен, өмірбаянымен, шығармашылыќ өнерімен єсем безендірілген. Єсем
єндер домбыра сазымен жалғасып жатты.
Еске алу рєсімін мектеп директорының орынбасары Елубай Сүлейменов жүргізді. Мектеп
директора С. Шөменбаев жерлес аќын Зейнолла Игілікұлының өмір жолы мен шығармашылығы
жайында рєсімге жиналғандарға жан-жаќты баяндады. Сарыарќаның бір нұшпағында ерке өсіп
ер жеткен Зекең шығармаларының алғашќы туындылары туған жер таќырыбына арналды. Мєселен
“Көктем”, “Туған жер”, “Менің далам”, “Сарыарќа” өлеңдерінде туған жерге деген сүйіспеншілік
пен перзенттілік парыз жалғасып жатќандай көңілге кең єсер ќалдырады. Бұл өлеңдерді орындаған мектеп оќушылары Е. Базылбаев пен Д. Сєтмағанбетов аќын рухын асќаќтата түсті.
Орта мектепті тємамдаған Зекең єскери борышын өтеуге аттанып, елге єскери лейтенант
дєрежесімен оралды. Бұл да Зекеңнің зеректігін, ойлылығын аңғартса керек. Атаның ұлы
болғанша адамның ұлы болуды жадында берік түйген Зекең халќының болашағын, азаттығын
аңсап, бірге жүрген серіктеріне арналған “Менің халќым”, “Жігіттер” өлеңін жазды. Бұл өлеңді
мектеп оќушысы. А. Єбжанов домбырамен орындап, кешке ќатысушыларды бір серпілтіп тастады. Алпысыншы жылдары Ќарағанды педагогикалыќ институтына сырттай оќуға түскен Зекеңнің ой-өрісіне елеулі өзгерістер єкелді. Халќының мұңын жоќтап, ұлтының намысы үшін
жаны шырќыраған Зейнолла Игілікұлы 1962 жылы саяси айыппен темір тордың ар жағынан
бір-аќ шыќты. Осынау тағдыр тауќіметіне іліккен жылдары оның ќаламынан “Жылдар, жылдар”, “Аќиќаттың тамшысы” өлеңдері дүниеге келді. Бұл туындыларды мектеп оќушысы Ќ.
Ќабыкенов орындады. 1967 жылға дейін бұрынғы Кеңес Одағының лагерінде отырған Зекеңнің одан кейінгі өмірі де оңынан туа ќоймады. Елге оралғаннан кейін де азаттыќты аңсаған
өлеңдері дүниеге келді, Темір тордың азабынан халќының болашағын ойлаған азамат көкірегі
ояу ел жаќсыларын жігерлендіруші өлеңдер жазды. Осындай от жалынында оның ќаламынан
туған “Лагерьлес достарым”, өзімен бірге саяси тұтќынның ќұрсауында болған досы Кємел
Жүністегіне арналған “Досыма” өлеңін оќушылар Ќ. Ќабыкенова, Т. Ахметова наќышына
келтіріп орындады.
Еске алу рєсімінде жазушы, Жекеңнің досы, репрессия ќұрбаны Кємел Жүністегі естелік-
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тер айтып, жиналғандарды сол бір естен кетпес солаќай саясаттың тауќыметін єсерлі баяндап
берді.
Туған елдің түтіні де тєтті екен, - демекші сағынышпен елге оралған ќайсар азамат аќын.
Ќарағанды мемлекеттік педагогика институтында оќуын ќайта жалғастырып, мұғалімдік жоғары
білім алды. Бейбіт еңбекте де айы оңынан туа ќоймады. “Халыќ жауы” деген айдар соңынан
ќалмады. Аудан орталығындағы мектептен фермадағы мектепке сырғытылды. Осы кезде аќынның солаќай саясатќа наразылыќ білдірген “Жаусатар ем талайды”. “Жанын кесел шалмаса”
деген өлеңдері дүниеге келді. Бұл өлеңдерін оќушы А. Дуанбекова орындады.
Алыстан апат десе шаттанамын,
Ќазаќты ќазаќ десе маќтанамын.
Болғанда єкем ќазаќ, шешем ќазаќ,
Мен неге ќазаќтыќтан саќтанамын,-деп ұлттыќ намысты жоғары ұстаған аќын ізбасарларына арнап “Шєкірттеріме” өлеңін жазады. Осы єн оќушы Б. Ќабышеваның орындауында
сєтті шыќты. Ш. Ділдебаевтің “Ќазаќ едім дегенше” єнін оќушы Ќ. Сағындыќов орындап,
жиналғандарды бір серпілтіп тастады. Зекең өмірінің соңына дейін ќуғын-сүргіннен ќұтылмады. Фермадан орталыќќа клуб меңгерушілікке келген оны “Микрофоны бар жерге істеуге
болмайды” деп ќызметтен босатады. Зекең өнерді енші еткен домбырашы да. Жаңадан ұйымдастырылған музыка мектебіне басшылыќќа жіберілген З. Игілікұлын “Осы балаларға не үйретіп
жүр, ұлтшыл бірдеме болып жүрмесін?” деген күнємен бұл ќызметтен де шеттетілді. Өнерді
өмірім деп ќастерлейтін. Зекеңнің сол кезде “Домбыра” атты өлеңі шыќты. Осы өлеңді оќушы
А.Жұматаева наќышпен орындады. Зекең тек аќын ғана емес, ќарасөздің зергері еді. Оның
“Өрт” атты шығармасында салиќалы ой ќозғауымен дүниедегі келеңсіз көріністер єжуа сыќаќпен шынайы көрсетіледі. Єскери лейтенант шені бар Зекең мектепте єскери пєнінің оќытушысы болып орналасќанымен “Мылтығы бар жерде істеуге болмайды” деп тағы да шеттетіледі.
Одан кейін аудандыќ оќу бөлімінде ќызметте жүргенде аупартком хатшысы “Оќу бөлімін алашордашылар басып алды” деп, бюрода ќарайды да, үш күннің ішінде тұќымын ќұртуға нұсќау
береді. Олар сол кездегі халќы үшін, елі үшін тер төккен К. Жүністегі, З. Игілікұлы сияќты
азаматтар еді. Бұл 1986 жыл болатын. Ќуғын-сүргіннің, ќудалаудың зардабы Зєкеңді ќажытпай ќойған жоќ. Жанынан арын ќымбат санаған азамат ќорлыќќа мойымады. Алайда оның
зардабы Зєкеңді 51 жасында, кемел шағында 1988 жылы өмірден алып кетті.
Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы,
Өлмейтұғын артында із ќалдырған,-деп аќын жырлағын жыр жолдары еске алу рєсімінде
асќаќ естіліп жатты. Мектептің єдебиет пєнінің оќытушысы Баќыт Ќабышева Зейнолла аќынның шығармашылығына терең зер салған баяндама жасады. “Бұл зерттеу-материал газеттің
келесі сандарында жеке беріледі). Ойлы азамат, халќының перзенті Зейнолла Игілікұлын еске
алу рєсімінде оның сол кездегі сырлас достары М. Балтин, Ќ. Ќаппаров, еңбек ардагері Б.
Тєттімбетов, аќынның зайыбы Рымкеш Нұртазина естеліктер айтып, жас ұрпаќтардың аға
дєстүріне сай білім алым, тєрбиеленуіне тілектестік білдірді. Зекеңнің немересі кішкентай бүлдіршін
атасының шығармасынан үзінді айтып берді.
Самайымыз ќиял ќұс боп армандарға,
Белес ќой біздер үшін армандар да.
Зейнолладай ағасының өлеңдерін,
Жаттап өскен ұрпағында арман бар ма, - деген жыр жолдары ұрпаќтарының Зекеңдей
тұлғалы ағасына деген перзенттілік сүйіспеншілік асќаќтап жатты. Жаќсының өзі өлсе де - аты
өлмейтінін Зекеңдей біртуар азаматын еске алу рєсімін жасаған мектеп оќушылары мен мұғалімдерінің жєне ауыл адамдарының парасаттылығы, имандылығы, ұлылығы тєуелсіздіктің, ќазаќпын деген азаматтың шынайы бір көрінісі.
Өлең сөздің мергері, ойшыл азамат Зейнолла Игілікұлын еске алу рєсімінде жиналғандар
оның есімімен мектептердің, көшелердің атауын атаса деген тілектерін білдірді.
Р.Зауытбайұлы.
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АРДАЌТЫ АЃАМЫЗ ЕДІ
Сонау өткен ХХ-шы ғасырдың 1977-79-шы жылдары аудандыќ білім беру мекемесінде
жұлдыздай жарќыраған ардаќты ағамыз Зейнолла Игілікұлы еңбек еткен еді. Мен ол кезде
мектеп оќушысы болатынмын. Сол кезде бала болсам да Зекеңді тани бастағанмын. Ол кісі өз
ќызметін абыроймен атќарды жєне байсалды, ашыќ-жарќын мінезімен, тартымды єңгімесімен
кімді болса да өзіне тартып, үйіріп єкететін. Зекеңнің өмірден тоќығаны мол, аќындығы мен
серілігі бар жан-жаќты білімдар екені көрініп тұратын. 1987 жылы ауылда балалар дем алатын
“Жас ќыран” пионер лагері жұмыс істеп тұрған кез еді. Мені сол жылы лагерге музыка жетекшісі
ретінде 1-айға жіберген еді. Сол кезде Зекең пионер лагердің директоры болатын. Зекең сонау
бір жылдардағы ауыр кезеңдерді маған єңгімелеп, айтып беретін. Содан бастап ол кісімен
жаќсы араласа бастаған едім.
Зекең өзінің ќызметінде үнемі адалдыќтың, шыншылдыќтың, тазалыќ, тектіліктің, ћєм
єділдіктің жаќсы үлгісін көрсете білді. Ол кісі єсіресе жастарға ерекше көңіл бөліп, жағдайларына
ќарап, аќыл-кеңесін айтып, көп көмек беріп жүретін.
Зекең аудандыќ балалар музыкалыќ мектебінің алғашќы болып ірге тасын ќаласќан.
Ұмытпасам 1980-82 жылдар аралығында осы мектептің басшысы ретінде көптеген игі істер
атќарған. Балалардың басын ќосып шағын домбырашылар оркестрін ќұрды. Талапкер оќушыларға
бағыт-бағдар бере отырып, біраз єн-күйлерді үйреткен еді.
Мен Зекеңнен сол жылдары Арќаның дүлділ күйшілері Ќыздарбек, Сембек, Єбди, Итаяќ,
Бегімсал жєне тағы басќа күйшілер туралы біраз мєліметтер білген едім. Зекең өзі домбыраны
єсерлеп шертіп, єн айтушы еді.
Зекең сияќты ардаќты ағамызды ќашанда естен шығармауымыз керек. Ол кісінің есімі
жадымызда мєңгі ќалады деген оймен сөзімді аяќтаймын.
Ќайрат МҰСТАФИН,
аудандыќ С.Мұхамеджанов
атындағы балалар музыкалыќ мектебінің директоры.
Күйші-сазгер.
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Адам өз арының алдында єрбір ісі үшін жауапты болса ғана ізгіліктің
не екенін сезе алады. Өз арының алдында жауапкершілігі жоќ адам
зұлымдыќтан ара түскенде ќұтыла алмаќ емес. Өз ісіне есеп жүргізе алмау,
өзі үшін, өз басының жауапкершілігі жоќ адам надан да, топас. Ол өзінің
адам екенін білмейді, тек тіршілік етеді.
Єрбір надан: ожар, ынжыќ, суаит. Мұндай адамға мылтыќ сыйласаң,
өзіңді атады.
Єрбір ожар, ынжыќ, суаит: маќтаншаќ, ќызғаншаќ, көрсеќызар, елірме.
Мұның бєрі оның денесіндегі дерт. Ол асќынған, уланған. Оған бұл дерттен
айығу ќиын. Тіпті мүмкін емес.
Єрбір ќызғаншаќ, көрсеќызар: опасыз, сатќын. Сондыќтанда ол дүние
үшін сені сатады, опасыздыќ етеді. Онда дос та, туыс та жоќ, керек десе
ата-ана да жоќ.
Єрбір опасыз, сатќын: ќорќаќ, екіжаќ. Ол сені сыртыңнан сатады,
сыртыңнан айтады. Онда осы себептен де єділдік жоќ, ол єділдіктің не
екенін де білмейді, сезбейді де. Өйткені оның есіл-дерті єділеттілікке келу
емес, өзін ќылмысты ісінен ќорғап ќалу, онда да жасырын ќорғау, ешкімге
білдірмей астынан ќию. Мұндай адамға халыќтан кешірім жоќ. Ол тек
халыќтың ќарғысын ғана алады.
Халыќ ќарғысы оны бір күні ќаќалдырады. Ол бүкіл елдің алдында
масќара болып өледі. Оған керегі де осы.
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Болмасќа болып ќара тер,
Ќорлыќпен өтті ќу өмір, - деп Абайдың күйттегеніндей адам өлер шағында өткен өміріне
шолу жасап «Не істедім? Кім үшін?» деп ойланары хаќ. Сонда елі үшін, халыќ үшін ќызмет етіп,
халыќ жауы атанып, сол халыќтың ќолынан ќұрбан болған боздаќтар өздерін не деп жұбатты
екен. Сонша еткен еңбек, төгілген тер, көрген азап, ќиыншылыќ, ќыршынынан ќырќылған
өмір ненің өтеуіне кетпек? Өкінішті-аќ.
Ќұр өкінгеннен келер пайда тағы жоќ. Есесіне осы азаматтардың ісін жас ұрпаќтарға,
халыќќа жеткізу керек. Сонда біз ќыршын кеткен, абзал азаматтарымыздың, есіл боздаќтарымыздың алдында өз міндетімізден мысќалдай болса да арылар едік.
Зейнолла Игілікұлының өз достары арасында «тірі архив» аталуы да тектен тек емес. Оќығаны,
түйгені көп азамат өзіне керектің бєрін басына жинай берген ғой. Жолдастары ќажет кезінде
Зекеңнен көмек сұрайды.
Ол кісі өзіне тапсырылған міндеттерге ќоса» мұғалімдік ќызмет атќара жүріп, ќазаќ халќының жан ауруын іздегені, шешімі табылмай жүрген кейбір мєселелерге өзіндік пікірін білдіріп,
еңоектер жазғаны белгілі. Тіліміздегі сирек ќолданылатын сөздерді, өсімдік, ќұс, жануарлар
аттарын, тұраќты сөз тіркестерін, маќал-мєтелдерді сала-салаға бөліп жазып отырған. Айта
берсең бұның өзі бір үлкен жұмыс. Ол кісі шын мєнінде «сөйлейтін сөздік» десе де болғандай.
Енді осы еңбектерін жүйелеп, реттеп жарыќќа шығарсаќ, Зекеңнің єруағы алдында бір ќызмет
болар еді. Күйкі тірліктің жетегінде күйбеңдеп кете бермей, азаматтыќ істесек, ойлансаќ боздаќтарымыздың рухы риза болып, өзге дүниедегі жаны жай тауып, тыныш табар ма еді.
Олай болса, ел үшін еңбек етіп, ќұрбан болған азаматтарымыздың єруаќтарының алдында
«тірілердің» өтеген бір парызы болсын. Зекеңнің атын есте саќтау ушін аудан орталығындағы
өзі еңбек еткен мектептердің біріне, болмаса бір көшеге есімі берліп жатса, нұр үстіне нұр
болар еді.
Бибісара САЃАТОВА,
Приозерск ќаласы.
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Мектепте 4-5 сыныпта оќитын кезіміз. Бір күні ұстап єкетіпті деген суыќ хабар
естідік. Сөйтсек ауылдың ардаќты азаматтарын түрмеге ќамап, ќалаға єкетіпті. Соның
бірі менің ұстазым Игілікұлы Зейнолла аға еді.

АЃАЃА АРНАУ
Болашаќќа жалындаған жастары,
Күн күлімдеп ќыран ұшќан аспаны.
Ќара ќұрым киіз үйлі бұл елді,
Ќане, кімдер Болашаќќа бастады.
Оған себеп ағалардың байсалды,
Керек жерде зерек сөзін айтќаны.
Айтып ішем, асын ішем дегенің,
Соны көріп райынан ќайтќаны.
Теңестіріп терезесін елдермен,
Төрге ќарай ќұлаш ұрып сермеген.
Тұмсыќты мен ќанаттыға ќаќтырмай,
Тұра білген өр ағалар көлденең.

ІІ бөлім
ЃИБРАТТЫ ЃҰМЫР
ЃАЌЛИАЛАРЫ

Соның бірі өзің едің ер Зекең,
Империяның ќысымына төзбеген.
Жанып тұрған от жалынның кезінде,
Өзің едің “Ұлы ќазаќ” біз деген.
Жоғын тауып, барын жамап жасќаған,
Болашаќќа жүрексінбей бастаған.
Енді ертеңге талпынады артыңда,
Сол істерді жалғасам деп жас өрен.
ауыл азаматы,
Ќанат ЖАЃЫППАРҰЛЫ.
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Демалдырған жөн еді.
- Деді де, - сорлы есек
Көзіне жас алды.
Мұны көрген адамзат:
- А, сен бе, - деді, - зекіп:
Талғамы жоќ оңбаған
Жаќсыда, жаманда,
Зұлымда, наданда,
Ізгіде, Игіде
Бєрі де саған оңды адам
Ѓұмыр бойы осы үшін
Зауал келсін алдаған
Сен есек – маќлұќ
Болмаќ па – ең тек ұлыќ.
Сапа жоќ, ой жоќ, аќыл жоќ
Тіліңде түртіп алар – наќыл жоќ.
Көрерліктей сиќың жоќ
Етің де арам жеуіме
Босатайыќ деуіме, ќисын жоќ,
Ќал осылай ќұл боп
- Деді де, адамзат.
Ќамшысын үйірді
Ќабағы түйілді
Сатыр етін есектің,
Жанына ќамшы түйілді.
Сорлы есек сонымен,
Ќұлдыќта єлі жүр.
Тілі ќайта күрмеліп,
Көңілде тек бєрі жүр.

ЌОРАЗ БЕН ҮЙРЕК
Шаруа тауыќ пен үйрек асырады. Ондағы ойы жұмыртќаны мол алу еді. Тауыќтың ќоразы
үйректі ќорлап:
- «Сен ќортыќ, дұрыс жүре де алмайсың, ќиќаңдайсың, сылтаңдайсың. Даусыңда ќыр-ќыр
етіп мазаны алып бітті,
- Өзің жемге де ортаќ болдың» - деп, ұрып соғып күн көрсетпей ќойыпты үйрек шағанға
керіп, су бойына барып ұзаќ күнді өткізіп, кешкі ќонаға ғана аралап жүріпті.
Бір күні мұны біржола ќұртайын деген пиғылмен ќораз іздеп шығады. Келсе үйрек суда жүр
екен. Мұны үйрекке көпсінген ќораз: «ей, мыртыќ сен бұл өнерді ќайдан үйрендің, шыќ бері,
жүніңді жұлам» деп зіркілдейді. Ќорыќќан үйрекке шығу ќайда судың ортасына алыстай түсті.
Бұған сонша ыза болған ќораз, «мына мыртыќ жүзген суға мен жүзе алмайды деген кім сенсін»
деп өзін іштей ќайрайды да, өркөкіректік, даңғойлыќпен ұшып барып судың тап терең ортасына түседі. Үйрек сытылып жүзіп бере береді. Ќораз жүзбек түгіл ќанатын ќайта ќағуға да
мұршасы келмей тереңге батып кетіпті. Мұны көріп тұрған аќќу: «Суға жүзе білмесең, тереңде
нең бар» деген екен.
Жүзе білмеу өз алдына, оған даңғойлыќ ќосылса, кім ќораздай болмасын.
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ТАПЌЫР ТЕКЕ
Бір топ ќойды көріп, көзі тұнған ќасќыр: «єттеген-ай, ќойшы болмаса жылы-жұмсаќ, ќан-жынына бір
тояр едім» деп ќайта дыбыс шығарып, бір тамсанып ќалды. Мұны естіген ќу түлкі: «о, ќасќыр досым
олжаға менде ортаќ, тєйірі, ќойшы деген сөз боппа, Мені көрсе түгім үшін бүкіл ќойын тастайды, сол
сєтті пайдаланып ќойларды жаусата бер» деді.
Түлкіні ќуып кеткен ќойшыны көрген ќасќыр ќойларға беттегенде, ќой ішіндегі аќ Теке ќасќырдың
алдынан шығып бас иіп тізе бүгіп: «О, ќұрметті єділ патшам сізге арнаған сиым бар, көптен күткен күнім
бүгін сізді бір аямай силасам деп көптен-аќ аңсап едім. Тіл мен көзім тасќа, аузыңыздың салымы бар,
осынша єділ, аќ боларсыз ба! Сіздің алдыңызда ќызмет етсем деп едім. Мына бір топ ќойды ќабыл ал,
ќартайғаныңызша азыќ ет» деп екінші ќайыра бас иіп, тізе бүкті.
Аќ текенің осынша бас иіп ізет етіп тұрғанын түсіне алмаған обыр ќасќыр «ей, теке, сен не былшылдап тұрсың, сенсіз де күн көргем, сендейдің талайын жегем, сенсізде мені сыйлайтындар көп, єне ќойларда үйіріліп мені күтіп тұр, жылы ќан майлы ет» деп басын көкке көтеріп ќойды.
Ќасќырдың кейпін аңғарған аќ теке көзіне жас алып: «О, ұлы патшам жортуылдап жаћан кезіп
шаршадыңыз, талдыңыз, енді жатып ішетін уаќытыңыз болды, менің ќойларды алдап-арбайтын сиќырым
бар. Сіз төсекте жатсаңыз. Мен сізге күніне бір ќойды алдыңызға єкеліп тамағыңызды тауып, ќызмет
етсем дегенімде. Өзім аздап билеп, єнде салам. О, тєңірім, осындай ұлы патшам үшін ќызмет етсем, одан
артыќ баќыт бар ма?» деп басын көкке көтеріп ќойды.
Мұны естіген ќасќыр іштей «Мұнысыда дұрыс-ау, көрінген ши түбін аңдып, адамзат дегеннен ұрланып
азыќ тапќанша, жатып ішкенге не жетсін? деп ойлайды да, - ал енді текем ќұпияңды айта бер» - деді.
Күткені осы болған теке: «О, ќұрметті патшам сізге ұзаќ жылдан арнаған, жұмсаќ мамыќ төселген үйім
бар. Іші кірсе шыќќысыз. Бір кірген жан ќайта аман шыќпайды. Оның есік-тесігін бір мен ғана білем.
Сізге өте ќолайлы да, ќауіпсіз. Үй ішінде орнатылған екі тай ќазан бар. Ендігі жерде етті шикі жемей
пісіріп жейтін боласыз. Даяршы, аспазшыларым тағы бар. Олары тек өз ұрпаќтарымнан. Сізге бір шарт
ќоям: єбден жайғасќаныңызша даяшыларды көрем демейсіз, ал, енді жүріңіз» деп соза тартып томпаңдай
тартып жөнелді.
Өзінің осыншалыќ ғажап силы патша екендігіне масаттанған ќасќыр желе бүлкілдеп ілесті де отырды.
Аќ теке ќасќырды шатќалдан шатќалға, ќұздан ќұзға соғып, тар ќапас сайлармен табиғи ќуыс
үңгірге алып келді. Үңгірдің іші ұзаќ жылдардан жатќан майды балауса шөп, төбесінен түсетін жарығы
бар. Еңсесі өте биік. Төңірегі түгелдей таспен көмкерілген. Екінші жағындағы бір есікті ас үй деп таныстырды, біраќ єзір кіруге рұќсат етпеді.
Тағы да бас иіп, тізе бүккен теке «О ќұрметті патшам, рұќсат болса, єлгі ќойларды алып келіп, сізге
ас даярлатайын, єзірге дем алыңыз» деді де шығуға ыңғайланды. Мұны көрген ќасќыр бұйыра «тез, тез
жеткіз... есігіңді жауып кет, єлгі адамзат деген пєлең кіріп кетіп жүрмесін» деп күж ете ќалды.
Безек ќаќќан теке: О, ќұрметті таќсырым ќалай ғана сізді ашыќ тастаймын, єзірге ќош болыңыз,
кешікпеймін» деп еңкейе тесіктен шығып аузын үлкен таспен мыќтап жауып тағы да ќосымша тастар үйіп
үңгірдің төбесіне шыќты да тесіктен: «Жауына сенгендер ашығып өледі, ќомағай жауыз сендейлер тастан
өледі» деп есіктен атќан таспен ќасќырды оќќа ұшќандай ұрып жатты. Артынан мастыќ көңілін билеп,
өз тобына келіп ќосылды. Үрейі ұшќан ќойлар тапќыр текені содан бері басшы еткен дейді.

ЌОРАЗ БЕН МЕКИЕН
Жұмыртќа басќан мекиен жүдеді де,
Ұзаќ күнге дєм татпай көрмеді де.
Сағынды да ќырағын, ќосымша бір келсе деп
Масаттанды бір сєтте, сұлу-ау деп біздің бек
Сарылды күндер ауылдан оралмады,
Балапан шығар ќарасаң да, «сєлем» деді ќораз кеп.
Сағынышќа булыќќан мекиен ќатты назданды:
Деу, көрмедім ұзаќтан, ай-күнімде аз ќалды.
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Ќораз тұрды, салтанатќа малынып,
«Ќалың ќалай» деп салды жүрегінен жарылып.
Осы бір жылы сөзіне, мекиен ќалды мєз болып,
Ќораз тұрды мєпеңдеп, бір мекиен аз болып.
Мекиен жатты ќораздың жылы сөзін жұмаќ ќып,
Іштей ғана күбірлеп адал жарым деп.
Ќоразда сыр білдірмей аќтарылды жарына,
Жемінен де бөлгіштеп байлаулы жүрген жанына.
Тыныштыќты бұзып даладан кірді бөгде мекиен,
Оңалы бері болмаса жоќ тетігін.
Байбалам салды ќоразға ќанатынан сүйрелеп,
Ќарсы тұрсаң арќаға ќоразды жібі тимелеп.
Желігі сөніп ќораздың ќұйрығына
Жолды кезік мекиен алған соң ырќын салдырап.
Ќи–ќи деді күрмеліп аќтыќќа сөз таппай
Жолбикеде бұртиып орыла ќалды сөз жоќтай.
Ұяға төсек ұлпасын, жұмыртќа жиған мекиен
Өш арыла отшыды, Жолбикеге кеиіген
Араша еткен ќоразын, шоќыпта өтті көзіне,
Булыға ќонып ұяға, жылады өз-өзіне.
Ќоразға тап керегі, болғандай осы,
Таяќќа жыќты бір теуіп, селт етіп ќызыл тұлымы.
Ќансырап ќалды ұяда жұмыртќа басќан мекиен,
Ќораз кетті ќияға, мекиенмен кетиген.
Күндер өтіп күлімдеп, жұмыртќалар жарылды,
Балапандар гуілдеп, мекиен мұңнан арылды.
Балапандар ер жетті ќамќорынсыз ќораздың,
Мекиен кетті ермекті шілдесіне жаздыќ.
Күндер өтіп зуылдап балапандар,
Бала ќораз, шібилер єкесін көрмей ер жетті.
Көзге шұќып көршісі, шіби мен жас ќоразды,
Дейтін болды күн сайын.
Ата ќораз күн өтіп жолбике ќырын аңғарды,
Білмедім деп өкініп, ұға алмай ќалай алданды.
Кешірім сұрап өзінің келді єуелгі жарына,
Жаздым, жаңылдым деп сығып көзінің жасын жалына.
Шібилер мен жас ќораз көрмеген єуел анасын,
Жат көрінген ќораздың беріп өтті жазасын.
Ќансырап ќұлап таяќќа, ќораз жатты ызалы.
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ЕСЕККЕ ТІЛ БІТТІ!
Есек – есек болғалы,
Есекке сор ќайғылы.
Талай – талай ел өтті,
Шоќы – шоќы жер өсті.
Баќытсызға баќ ќонды,
Баќыты бар жоќ болды.
Есекке сор көп болды,
Бір өзінен басќаны.
Есекеңде жек көрді,
Тауға да, шыңға да,
Ќұмға да, ќұзға да.
Шөлге де, көлге де,
Ерге де, елге де.
Ќатынға, балаға,
Бєріне бір көлік –
Артады алма-өрік,
Есекең деп берік.
Ыстыќќа, суыќќа,
Алысќа, жуыќќа.
Есегің дөн болды,
Ќалжырап сол есек.
Сүрініп, ќабынып,
Моншаќтап, малынып.
Жолмен де, ќұзбен де,
Таумен де, шыңмен де,
Ќұммен де, түнмен де,
Сөйлерге тілі жоќ.
Айтуға мұңы көп,
Келеді дєуірдің,
Адамның ќұлы боп.
Адамның ќұлы боп,
Жүрген сол есек те.
Бір күні тіл бітті:
Деді: - Ей адамзат:
Дүние, дүние болғалы,
Жүк арќалап келемін.
Арба тартып келемін,
Алтын артып келемін.
Жаќсыны да, жаманды,
Зұлымды да, наданды,
Арќама артып келемін.
Ќартайдым, шаршадым:
Арызым бар сіздерге,
Не жоќ енді сіздерге,
Желмая бар алысќа,
Желбезек бар теңізге.
Ќанат бар, Айға, Марсќа,
Титыќтатпай мені енді
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шығуға ұлыќсат етпеді. Роза екеуіміз ұзаќ отырдыќ. Аќыры сөз махаббат деген не деп тірелді. Бұл, єрине
менің сұрағым болды. Іркілмеген Розаның берген жауабы:
- Махаббат аз күнгі нєпсі билігін басќаратын сезім. Айтуын айтса да Роза бір ќызарды, бір сұрланды,
аќыры жылап тынды. Ќуырдаќтың єкесін түйе сойғанда көресің деп, ќызыќтың єкесі енді болды. Мен бұл
ќылығыма жаман абыржыдым. Солай бола тұрса да түйткіл ойды тоќтатпастан онан єрі жалғай түстім.
- Бұлай деуіңіз, бєлкім, Сіз біреуге өкпелі шығарсыз?
- Жоќ, тек өзіме ғана!
- Айып етпесеңіз, толыќ білдіруге ќалайсыз?
- Ќажеті аз.
- Дегенмен, бєлкім, менің бір көмегім болар?!
- Сіздің көмегіңіз ештемеде болмайды, кеш, болары болған, бояуы тозған, менің махаббатымның.
- Сіз неге олай дейсіз, неге осынша күдер үзесіз өмірден, неге өзіңізді ќұл етесіз тағдырға? Рас, адам
тағдырдың ќұлы, біраќ адам тағдырға бас имеуі керек. Адам сол өз тағдырына басшы болуы керек.
- Жоќ, Сіз дұрыс айтпайсыз. Роза ќатулана түсті. Түрі өте сұсты, көзінде бір түсініксіз мұң ойнап
тұрғандай, мұң емес-ау біреуге деген ызбар, ешкімге де сенбеймін, ешкімге де мейірім етуге болмайды
деген тєрізді.
Сөзін жалғасыра берді:
- Егер махаббат деген сезімнің бары рас болса, неге мен сүйдім деген сүйіктімнен айырылдым, неге
мен екінші адамды сүйемін, неге ол мені сүйдім деп тұрып, екінші біреуді жағалайды. Осының бєрі
нєпсінің ғана күші емей не демексіз. Болмаса уаќытша ќызығушылыќ ќана сезімі болар. Рас білгіңіз
келгендіктен ғана айтып отырмын. Мен, өңі жүзі тєуір жігіттерді көрсем, өзімнің сүйдім деген ќұрбымды
ұнатпағандай сезініп, тіпті кейде кетіп те ќалам. Басќа бір жігітпен көңіл көтеріп, дем алып ќайтам. Мен
осының бєрін ашынғандыќтан айтып отырмаған болсам керек, оны өзіңіз түсінерсіз, мен тек осылай
болғандыќтан айтып отырмын.
Роза ауыр күрсінді де тына ќалды. Темірді ќызу үстінде соќ деп мен шаужайдан түскен ќасќырша:
- Жаќсы, мен Сізді жаќсы түсіндім, сонда сіздің осындай жағдайға душар болу себептеріңіз неден?
- Мен Сізге бір айттым, ќайта айтудың дємі жоќ.
Міне, осымен Роза екеуіміздің арамыздағы сөз де бітті. Єркім осыдан өзінше ќорытынды жасар да,
жасамаста. Ол бізге тєн емес, єркімнің өзіне ғана тєн нєрсе. Негізінде мұндай жағдайлар ќайта кездеседі
деп немќұрайды ќарауға ешуаќытта болмайды. Өскелең заманның тілегі осылай-ау деп өрескел надандыќ
етуге болмайды. Жоќ заман тілегі бұл емес. Заман тілегі - адамгершілікті, тек адамгершілікті күйттеу.
Маххаббат сезімнің ең сезімтал, нєзік те берік екендігін таныту. Адамның өмір жолы толған сансыз
шыңдар. Біріне жыланша өрмелесең, біріне оп-оңай-аќ түсіп жатасың. Бұлай болуы заңды да. Дегенмен
біз аќиќаттыќ үшін ғана тұруымыз керек. Бұлай болмайынша адам жаратылыс силаған жұмағынан айырылмаќ.
Шыңға шығу оңай емес, шыңнан ќұлау оңай. Ќұздан ќұлап сау ќалу мүмкін емес. Мүмкін бұл жағдай тек
мыңның біріне ғана, болмаса ол да жоќ. Тап жаңағы Роза айтќандай ќызығушылыќ деген сезім бар да,
ќызғанушылыќ бар. Бұған ќоса еліктеу бар, маќтан бар, тєкаппарлыќ бар. Маќтан билеп, еліктеу өрлесе
бұты талтиған баќадай кебініп өлесің. Ќызығып барып, ќызғаныш етсең арың өледі. Бұл екі жағдайда
еліру пайда болады да, ой аќылға үстемдік етеді. Бүгінгі ісің ертеңгі єдетке айналады. “Ауру ќалса да,
єдет ќалмайды” деген ұлы сөзден ешќайда тап баса алмайсың.
Демек бұл жағдайда сіздің ізгіліктен тайып, зұлымдыќќа бетбұрыс жасағандағыңыз. Бұның өкініші де
көп. Масќара болу деген осы болмаќ.
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Бір күні єкесі үш жасар баласы Серікке:
- Ќарғам менің темекімді алып кеп берші, - деді.
- Егер єкеп берсем аќысына не бересің – деді Серік
- Кіші, үлкен жұмсағанда аќы сұрамайды, ќарғам! – деп жауап берді көкесі.
- Ендеше кеше бастыќ жұмсап, аќысын төлемеймін деген соң, заттар єкелуге бармадым деп
неге айттың тєтеме. Сөз таба алмай ќалған Серіктің көкесі ќалтасынан «Мє, киноға бар» деп
тиынды ұстата берді.
ххх
Бір күні үш жасар Серік ќарындасы Гүлсімді ұрып, ұрып, балағаттап жылатып ќойды.
Мұны көрген єкесі: - Серік-ау Гүлсімді неге жылаттың, жазыќсыз неге тиісесің деді. Серік
тұрып:
- Көке сен өзіңде мамамды жазыќсыз ұрып жылатасың ғой деп жауап берді.
Мас болып келген єкесіне Серік:
- Көке сен араќты неге ішесің - деді.
- Сенің онда нең бар,-деп зекіп тастады көкесі. Серік тұнжырап отыра берді.
Єлден уаќытта есін жиған єкесі:
- Серікжан сен неге тұнжырап отырсың, біреу ұрысты ма, маған айтшы, мен өзін бір
көрейін деп кіжінді.
Бұртыйып, жыламсырай сөйлеген Серік:
- Я, сен өзің ғой маған ұрысќан деді.
Не дерін білмеген єке, ал ендеше деп, өзін-өзі басќа ұрыпты.
ххх
Бір күні Серік шешесіне:
- Тєте мына үйдің баласы да Серік екен, - деді. Шешесі:
- Я сенің атың елде көп деп жауап берді.
Бұған Серік
– Тєте менің аттарымды өзіме неге ұстап єкеліп бермейсің деп ќынжылды.
ххх
Асыќ ойнаумен үйге кіруді ќойған Серікті єкесі ойнап ұтып алды да, єкеліп тығып ќойды.
Серік:
- Көке сен менің асыќтарымды неге тыќтың деді.
- Ендеше өзің неге ойнадың?
- Сені ұтып алып асыќтарыңды тығып ќою үшін – деді көкесі.
Серікте бұған:
- Көке менде елдің асығын ұтып алып, тығып ќою үшін ойнаймын ғой деп жауап ќайтарды.
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МАХАББАТ ДЕГЕН НЕ?
Осы бір сұраќ єркімді-аќ толғандырады. Єркім өзінше жауап іздейді, тұжырымға келеді. Өмір тану дүние тану емес. Адамның өмір жолы - тағдыры. Тағдырға бас иіу - өмірдің ќұлы болу. Тғдырды мойындамау
есерлік. Өмірді сүйе білу - махаббатќа тєн. Махаббатсыз дүние тану мүмкін емес. Махаббат - сұрапыл
күшті нєзік сезім. Соќса ќұлатады, лебі тисе улайсың, дємін татсаң ќұмарлыќ артып, ғашыќтыќ пайда
болады. Улансаң - мастанасың алабұртып, елегізіп арманың арта түседі. Бір ќұласаң тұрмайсың, тұрсаң
ќұлдырайсың. Ќұмарлыќ артса махаббатың өсе түседі, адамгершілік сезімі молая түседі. Махаббат сүю
сезімі, мейірлену сезімі. Адамгершілік парасаты махаббаттан. Махаббатсыз сенім де, жауапкершілік те
жоќ. Адамгершілік - ішкі дүниенің сыры, адам жанының рухани байлығы.
“Сегіз ќырлы, бір сырлы” деген сөз ол рухани таза жандарға айтылмаќ. Мұндағы “сегіз ќыр” аќыл,
ой-сана, сезім, сенім, талап, ар-намыс, ќайрат, жігер т.б. болмаќта, бір сырлылыќ не нєрсеге адамгершілікпен
ќарау, орнында инабат саќтау, ізгілікке мархаббат ету, зұлымға ќарсы ќажырлы күрес жүргізу. Осының
бєрі де махаббатсыз болмаќ емес. Жаќсының жаќсылығына сүйінесің, жаманның жамандығына күйінесің.
Сүйсіну де, күйіну де жолы үлкен сезімдер.
Ізгі жанға сүйсіну, ізгінің ізіне түсу. Зұлымға күйіну ізгілікті тану. Дүние тану махаббатсыз болмаќ емес
дедік. Махаббатты арќау ететін себебіміз махаббатсыз ізгілікті тану мүмкін емес. Тєттінің дєміне білмей,
ащыны ќалай ащы демекпіз. Ендеше ізгілікті ізгі деп танымай, зұлымдыќты тану да мүмкін емес. Керісінше
жаманды жоќ етіп, жаќсының жаќсылығын ғана бар демекпіз бе? Жоќ дүниеде нендей нєрсе болмасын өз
орнында, мєңгілік күресуде, орын алмасуда, өйткені жаратылыс заңы солай. Дүние тану дегеніміз не
нєрсені өз орнына ќоя білу, єр нєрсенің орнын табу, табиғи дүниенің жаратылысын дұрыс түсіну, кеңістікті,
жұлдыздар дүниесінің орталыќ бағындырым күші бар деп тану, тағы басќалар.
Адам өз ойын іске асыру үшін ізденеді, үйренеді. Осы іздену мен үйрену де бір ќұпия жатќан жоќ па?
Адам неге ізденеді, неге үйренуге талпынады? Себебі сол адамда саналы адамгершілік сезімі бар. Ол сезім
тек ізгілікті аңсайды. Осы аңсау сезімі адамды мейірімге бөлейді, сол іздену, үйрену сүйіспеншілік тудырады,
рухани баи түседі, арманы артады. Арман артќан сайын іздену, үйрену жолы, үлкен ізден жай жолға
айналады. Жай жол өздеріңізге мєлім бір шатќалға, не бір ќалың нуға барып кірмей, не шетсіз, шексіз сар
далаға барып жоғалып тынады. Міне тап осы кезде аќыл керек, ќайрат, жігер керек. Аќылсыз - адасќаның,
ќайратсыз - жолда ќалғаның, жігерсіз - өз еркіңді жоќ еткенің. Адасу - өмірді зая ету, жолда ќалу жалғыздыќ, еркіңді жоќ ету - тағдырға бас иіу. Не нєрсені ойлап істеу - аќылға жеңдіру. Аќыл - ойдың
жемісі. Ойлау үстінде бір нєрсеге мейірлену болмаќ, сүйіспеншілік, махаббат пайда болмаќ. Өзің тудыратын
сезім - махаббат сезімі.
Бір мысал, ойынға не өлеңге т.б. нєрсеге зауќым жоќ деу, сол сєткі ойын-сауыќта, не сол бір нєрсені
ұнатпау. Ендеше оған мейірленбекте емес. Демек махаббат сезімінің єр нєрсеге өзіндік аќылы бар болмаќ.
Бұл жерде, єрине, жамандыќ ойлайтындарда бар емес пе деген сұраќ сөзсіз туады. Біз ќашанда, ќандай
ғана болмасын, бір сезімді алып ќарағанда, оны екі жаќты ќарауымыз керек. Демек біреу адамгершіліктің
ќұќығы үшін күрессе, екінші біреу керісінше жасайды. Нағыз адамның міндеті тек бір зымиян жанға ќарсы
аяусыз күресі жєне оны єшкере ету.
Егер сіз аќиќатты насихаттасаңыз, сөз жоќ сізге ќарсы кері түсіндірушілер, арандатушылар болмаќ.
Ізгілікті аќиќаттыќ деп тану ешкім ойлап шығарған заң немесе ереже емес. Махаббат сезімі аќиќат
нєрсе. Аќиќатты-аќиќат деп илану осы махаббат осы махаббат сезіміне байланысты. Махаббат - өршіл,
дархан сезім. Бұл сезімнің ќаталдығы да, кешірімділігі де бар. Бұлай деуіміз ол сезім нєзік те, єділ де, аќ.
Енді жоғарыдағы нендей сезімнің екі жағы бар деген пікірді алайыќ. Ізгілік ќашанда ізгі күйінде ќала
бермекте, зұлымдыќ бүгін үстемдік етсе, ертең сөзсіз тамырын жояды. Мұны сонау Адам ата, Хауа анамыздан
бергі уаќыттан көптеген маќалдарды оќып тексеруге болады. Тіпті алысќа бармай-аќ бергі уаќытты алып
ќараса да көптеген маќалдар табуға болады. Мысалы, Отан ќорғау ќашанда єділді күрес. Мұнда Отанға
деген шексіз сүйіспеншілік бар. Егер дұшпанның күші асып отан үшін деген жауынгерлерді жоќ етті десек
(осылай болған күнде де) аса ќатты ќателескен болар едік. Тарихта мұндай жағдайлар болмады ма,
єлбетте, болды, болмаќта. Біраќ Отан үшін тізе бүкпей, жау ќолынан ќаза табу жеңіс емес пе. Єлбетте
бұдан асќан шын сүйіспеншілік жоќ. Тап осылау болу жер бетіндегі халыќтарға, адамдарға шексіз рухани
үлгі болу емес пе!? Енді бір жағдай, үстем зұлым күш солай үстем болып тұрмаќ па? Жоќ. Тарих бүгін
оған ерік берсе, ертең талќан етпек. Оған дєлел фашизмнің екі дүниежүзілік соғысын алып ќараңызшы.
Көздеріңіз бірден-аќ жетеді.
Енді осы махаббаттың екі жас арасындағы ғашыќтыќ түрін алып ќарастырайыќ. Біз жоғарыда махаббат
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- өршіл, өшпес дархан, адамгершілікті ќуаттайтын сезім дедік. Бұлай деуіміз нағыз сүюшілік сезімі осы
махаббат сезімі. шын сүйіскен жастардың арасын ешќандай алапат, дүлей күш ажырата алмаќ емес.
Ешќандай залым да, єзєзілде, зымиянда араларына от тастай алмаймыз. Тіпті олар бір-бірін тауып кездесе
алмаса да, жүректері ќашанда бірге сезінеді. Нағыз махаббаттың күші де осында, өршілдігі де осы. Бұған
мысал, “Ќозы Көрпеш пен Баян сұлу” мен “Еңлік-Кебек” т.б. толыпжатыр. Мұның бєрі өмірдегі шындыќ.
Бұлар өмірдің ќайнаған ортасындағы жандар. Бұлар нағыз адал сезімді, махаббаты таза жандар. Бұлар
алдарындағы ќорќынышты да, ќамалдарды да нендей ќиыншылыќ болмасын махаббат сезіміне жеңдірген
жандар. Бұлар сезімді сенімге бел еткен жандар.
Енді біз махаббат туралы кейбір адамдардың түсінігіне тоќталып өтейін. Єрине ќатарлас, замандас
адамдар, жастар, ќыздар мен жігіттер.
Бірінші: Єңгіме жол үстінде болды, өзіме бұрыннан таныс жігіт болатын, жұбайынан айырылысќалы
бір жылдай болыпты. Сөз жоќ мен оған бірден:
- Сіздерге айырылысуға не себеп болды, - дедім.
Ол көп ойланбастан-аќ жауап берді.
Біз деді ол, бір жыл да отасып тұра алмадыќ. Үйленгеннен төрт айдан кейін-аќ арамыз суи бастады.
Оның себебі де болды. Адамда ќателесу деген болмай ма. Маған оның мінезі күннен-күнге ұнамсыз болды.
Үйден өз бетіммен жалғыз шығудан да ќалдым. Оның үстіне бұрын жігіті болыпты деп естідім. Міне
осының бєрі ќосылғанда еріксіз айырылысуға душар болдым. Ќыз табылмайды дейсің бе, тағы біреуі
кезігер - дей бергенде мен сөзін іле:
- Сонда сіз оның махаббатын аяќќа басып тастап кетесіз бе, обалы кімге, - дедім. Олда жұлып
алғандай:
- Оған неғылған махаббат, сол махаббатты не екенін түсінсе жаќсы.
- Ал сіздіңше махаббат деген не?
- Махаббат, махаббат - ол сүйіспеншілік.
- Ендеше сіз жаңағы жұбайыңызды сүйгендіктен алдыңыз емес пе?
- Иє, оныңыз рас, біраќ айттым ғой, белгілі себептермен суысуға тура келді.
- Жаќсы сізден бала ќалды ма?
- Иє, аяғы ауыр ќалған, бєлкім босанғанда шығар.
- Енді сіз ќайта оралуға ќалайсыз?
- Мен єлдеќашан ќайта үйленгенмін.
- Кімге?
- Сол кісінің подругасына.
Міне ќызыќ, ќызыќ емес-ау масќара. Нағыз азғындыќ. Бұл жігіт бєлкім менің бұл сөзімді оќи ќалса
өкпелерде. Мен оның ќалай үйленгенін толыќ білмесемде, ол үйленген єуелгі ќызды білетін едім. Осы
жігіттің мына жоғарыдағы сөздеріне зер салып оќыңыздаршы. Не байлау жоќ, не тұраќ жоќ, жел күнгі
ұшќан ќаңбаќ тєрізді емес пе. Иє, тура солай. Даладағы сағым тєрізді ќазір бар да, енді бір сєт жоќ
болған. Ол аз күнгі нєпсінің ќұлы болған. Арын белге буып, адамгершілігін зая еткен. Біреудің жүрегіне
пышаќ салған, оның жанын жазылмас жара еткен, улаған, ќасіретке малған. Ал, бала ше? Оның ойынша
баланың маған керегі не болар, өйткені ќылшылдаған жас жігіт ќой. Єкесіз болу жаќсы да емес-ау. Оған
да мейірімі бар бір жан кезігер. Дегенмен єкенің баласын керексіз етуі нағыз хайуандыќ емей немене.
Хайуандардың балаларын өзіне-өзі келгенше, тєрбиелеп өсірмей ме? Неткен озбырлыќ, неткен санасыздыќ,
неткен аяусыздыќ, мейірімсіздік.
Міне осындай адамнан махаббат не деп сұрауға бола ма? Ешќашанда да болмайды. Бұлар нағыз
айтќанымыздай арандатушылар, азғындар, ер деген атќа кір келтірушілер. Еркекпін деп тєккаппаршылыќ
етушілер. Бұлар нағыз сезімсіз, сенімсіз, адамгершілік ұждандарынан айырылған азғын жандар.
Енді бір мысал, мен бір бойжеткенмен ойда жоќта таныстым. Танымайтын жердің ой-шұќыры көп
демей ме. Бойжеткеннен сол өзім келген ќаладағы “Советский проспектісін” сұрадым.
- Жүріңіз ќазір-аќ табамыз.
Осындай мейірімділігіне ќуанып ќалдым. Ќуаныш үстінде:
-Есіміңіз кім болады, ќарындас - деп сұрап та үлгердім. Бөгелместен:
- Роза - деп жауап берді.
Мен өзіммен таныстырғаннан кейін:
- Ал, Роза менің осында ќарындасым оќиды, соған келе жатыр едім. Ќазір бірге кіріп танысып кет, дедім. Сонымен єр-түрлі єңгімемен отырып, іздеген үйімізге келіп те ќалыппыз. Ќарындасым оќуда
болғандыќтан оның бөлмесі бос болып шыќты. Біраќ үй иесі бір аќпейіл адам екен, жалпаќтап, ќайта
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рухани күш беруі ғана ќалған.
Иє, рухани күш біріктіруі керек. Бұл күш барлығының кеудесіндегі от болып лаулауда, тек сол күшті
біраќ күш ету керек, шоғы бар бір жерден шыќсын, жалыны көкке ұлғайсын, көтерілсін. Өртшілер
өздерінде осындай алып жеңілмес күштің бар екендігін көріп, рухани ќарулана түсіп.
Єрќайсысының ойында пісіп тұрған осы бір ой арпалыс созылған сайын шыныға түсуде. Адамдар
өздері де өрт болып ќарсы тұрғандай. Тек нағыз өрт керек, өртті сөндіретін өрт керек.
Өрт бар байлыќты жоќ етті, адамдарды жетім етті, ананы баласыз, ініні-ағасыз, жасты жарынан
айырды, єлі басылар емес, үдей түсуде. Ілгерілеген сайын ќауіп үстінде, ќатер туғызуда. Киіз ауылдар
ќалпынша өрттің ќұшағында. Ата мен ананың, аға мен інінің, баламен сүйген жардың күйіктері халыќты
дүр сілкіндірмей ќоймады. Үлкенді-кішілі болып өртке бєрі де ќарсы шыќќан. Бєрінің де көкірегінде
сыртќа шыға алмай тұрған бір сыр бар тєрізді. Ол сыр бағанағы өртшілердің көкірегін ќаќ жарған ойлар
мен сырлар. Ќалың тобыр бір-бірін жаќсы-аќ ұғысќандай, тек иек мезгесе болды.. Жаппай күш біріктіріп
өртті соға бастайды.
Бұлар да өртті өртпен сөндіру керектігін жаќсы біледі. Біраќ бұлар да ұлғайтып аламыз ба деген
бағанағы өртшілерге тєн сенімсіздік немесе күреске батылсыздыќ иє тура күреске батылсыздыќ, шешімсіздік
басым. Көсемнің жоќтығы. Күш атасы тек тобырда. Бұлар ќазір маќсатсыз ќимыл жасауда, немесе күш
біріктірмей ќимыл жасауда, өйткені олар тобыр, басшысыз тобыр.
Тобырдың рухани күшін біріктіру керек. Олар рухани бай адамдар. Тобырдың күші-олардың рухани
бірлігі. Мұндай күш неге де болса төтеп бермек. Өйткені онда рухани бірлік бар. Адамның рухы ќашанда
күнєсіз пєк, таза. Міне, сондыќтан да рух бірлігі ќашанда жемісті, жеңісті болмаќ.
Рух бірлігі керек деймін тағы да рух бірлігі керек. Өйтпейінші жер мен көкті күйдіріп жатќан ќызыл
шоќ су ќұйсаңда сөнбейді. Бұл өрт-апат ойын-күлкіден айырды, баќытыңды алды, ерік, бостандығыңды
алды, ќайғы мен ќасіретке, мұң мен зарға, азап пен дозаќќа салды, Өртке өрт салу керек.
Бағанағы өртшілерде осы тобырға келіп ќосылды. Өртшілер тобырға рухани күш болып ќосылды.
Олар өртшілер. Олар негізгі маќсатын жаќсы көре білетіндей биікке көтерілді де, олар өртке өрт керек
деген бір ой бірлігіне келді. Тек тобырмен күш біріктіру ғана керек. Тек тобырдың жеңімпаз күшін дұрыс
пайдалану үшін келді.
Міне, ќазір дала өртіне аттаныс! Нағыз шайќас енді болмаќ. Екі тілсіз жау бір-бірін ќалай ќұртуға
тырысар екен.
Єділет ќашанда жеңеді. Дүниеге өрт салушы өз отына өзі күйеді. Апатта жаќсы да, жаман да ќаза
табады. Жаќсы ізгілік үшін ќаза табады. Жаман жанын саќтау үшін біреуге ор ќазып, оған өзі ќұлап
өледі. Рухани бірліктің болуы басшылыќта, сондыќтан да ол жеңімпаз. Өйткені ол бірлікте халыќ тілегі
бар. Басшысыз тобыр ќасќыр шапќан ќотандай ќырылуды ғана біледі.
Бағанағы жас жігіт бастаған өртшілер мен тобыр, ат тұяғының шаңын көкке көтеріп жанған өрттей
болып кетіп бара жатыр. Олар өрт салуға тиіс. Өртті өрт сөндіреді. Бір жаман үшін жүз жаќсы жанын
ќұрбан етер. Өртенген жер ќайта гүлін шашар. Жаќсыны ќұртамын деген өзіне-өзі жау. Алға, бауырлар,
босағада ќұл болғанша сапќа тұрып, отќа күйейік!
Өрт күшейе түсті. Ашулы тобыр мен өртшілер де жаќын барып ќалғанға ұќсайды. Алыстан тобырдың
шаңын ғана көруге болады.
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ӨРТ
(Єңгіме)
Ќанатын жайып алған өрт ырыќ берер емес. Адам баќытына таласќандай желде ысќыра соғып, өртті
жетелеп келіп ќалды. Жел емес – ау өрт келіп ќалды. Адамды-желде, өртте жұтпаќќа ұќсайды. Апталап
жарыса түсуі сєт сайын үдей түскендей. Сумаңдаған өрттің ќызыл жалыны ќұтты улы жыланның тілі
тєрізді. Сумаң-сумаң етіп тілін сұғып алатындай жаќындаған. Єлде бір ертегідегі ғажайып алып айдаћар
болар. Күйдіріп єкетіп барады. Ыстыќ ќызыл шоғын бір сєт аспанға атса, бір сєт беткейге өрлеген
жылан тєрізді иреңдей жөнелінеді, бірде ылдыйдан төмен ќарай сумаңдап ќұлай ағады.
Жалпаќ єлемді ќапталынан шығарар емес. Тауда, суда, ағашта, жєй өсіп тұрған өсімдікте, шөптебєріде өзінікі тєрізді. Бүгін күйдірсем ертең өсесің деп ќойғанға да ұќсайды. Тек су ғана өрттің ыќтыйарына көнер емес, баяғы сылдыры-сылдыры. Тек беті кірге толы су арнамен жылжып кетіп жатыр.
Дєрменсіз жануарлар мен жєндіктерді отќа бір домалатып жұтып, іле ќұсып тастап аялдамастан
сумаңдаған бойы суырыла ырғып шауып келіп ќалды. Ќарағаннан-ќарағанға, тобылғыдан-тобылғыға жеткенше асыќќандай оданда бетер жыдамдай түскен.
Нысанасыз өрт жерді иемденуі аздай аспанға да ќолќа салудан ќашар емес. Ќошќыл ќара түтіні
ќызыл бұйра жалынмен ќабаттаса көтерілген. Дүниені күйдіріп бара жатќан ќызыл бұйра жалын шоќтан
бөліне алар емес. Жалынды тастап, тек өзі ғана көтерілген ќошќыл ќара түтін күн көзін бүркеуге, ауаны
бүлдіруге уландыруға ғана мүмкіндік алды.
Тыныс алып болар емес. Тұншыќтырып єкетіп барады... Ќанатын еркін самғап ќұс ұша алар емес.
Өрттің аспанға атќан жалыны дес берер емес, жанған сайын күшейе түсіп, ќараған ќайданға кірсе одан
сайын лаулап ышќына түскендей. Төңірегін жайлап күйдіріп келеді. Артында ќара күл аралас ізден басќа
ештеме ќалдырар емес. Ќұдды айдаћардай жалмап-ойып, шашып ысќырып жұтынып келеді.
Неткен аяусыз жауыз еді. Ештемеге де тоќталар емес. Тоќтау түгіл үдеп барады. Єлде кімде кегі
бардай өршеленіп, ќатыгез жау фашистердей тєсілденіп, ұлғайған сайын тынысы тарыла түсуде, отќа
күйген ќан ішпейінше өмірі ќарап тєрізді. Оттан алаулап ќан жұтып келеді. Жанды да, жансыз да
тєкаппар аяусыз озбыр жауыздың тоймас ќұлќыны үшін жаралғанға ұќсайды. Ќарсылыќ келтіріп болар
емес. Ќарсылыќ жасаса ерегісе ќоршап, єп-сєтте жоќ етеді.
Үрейленген жєндіктерде, жануарлар да ќайда тығылары белгісіз. Ќалпында ќоршап үлгерген. Күйіп
күлі көкке ұшуда. Күйгені бырысып-тырысып ќалған. Дєрменсіздік, ќорќыныш не істетпесін, кейбірі
індерінде тығылып жатыр. Бұнымен жанын саќтай алса жаќсы ғой, ќошќыл түтіні күйдірмесем тұншыќтырамын дегендей інге де кірген. Иє, тұншыќтырып өлтіріп те жатыр. Өз үйінде ќаза тапќанына, күймей
өлгеніне мєз болып өрттің ќұрбаны болып, олар да дүниеден кетіп жатыр. Ал кейбірі іннен ќаша шыќќанын ќұтылу ќадам аттатар емес, айтќанша-аќ бүріп алып, домалата тастап, өтіп барады.
Тау іші, ағаш іші, даладан тек ќана шиќылдаған, ысќырған, ұлыған, үрген, ыңырсыған, маңыраған
ғана дауыстарды естуге болады.
Ќорғанар пана ќалмады. Ќазір жел долдана соғады. Алыстан-аќ өрттің лебі күйдіріп тұншыќтырып
барады. Міне ауылға да келіп ќалды. Жер мен көкті жалмап келе жатќан өрт ауылды неге ќалдырсын.
Ќоршауға да айналды.
Үлкенді-кішілі ауыл адамдары да өртке ќарсы шыќты. Ырыќ берер емес. Тіпті бет ќаратар емес. Сєл
жаќындаса-аќ болғаны күйдіреді. Күйдірсе уаќасы жоќ ќой, ќұшаќ жайып ќарсы алатынын ќайтерсің-ау.
Адамдарда єлгі жєндіктің бірі тєрізді ќалай домалағанын біле алмай ќалады.
Аймалайды, шарпып өтеді. Дүниені өртеуге жаны ќұмар ќос жанды адам ғана рахаттанар. Олар үшін
ќызыќ. Өйткені оның бір «жанын» єлемнің бір бұрышында десе бір «жаны» өзімен бірге тұрады. Ол өзінің
осы апатты жіберушінің бірі екендігін сезінеді. Оған бұл ұлы іс. Бұлай жасамаса оның жаны да тыншымайды. Егер адам бір-аќ рет өлсе бұл «екі жанды» адам екі рет өледі. Ол адам өлімін де емес кєпір
өлімінде өледі. Өйткені ол өрт салушының бірі, өйткені ол осы апатты тудырушы, өйткені ол адамның ќас
жауы, өйткені ол өзіне ғана рахат іздейді, өйткені онда ата-ана жоќ, онда ата-іні жоќ, бауыр-туыс, жолдас
жоќ. Ол ќорќаќ, көр соќыр. Өйткені ол нағыз адам емес, азғын. Мұның бєрін ол көрмеді. Өрт ұлғайған
сайын ќалай ашына түссе бұл да солай талабы тарыла түспек. Оның ертеңі ќаза. Мұны ол тағы да көре
алмайды, тіпті сезбейді. Өзі ќазған орға өзі мерт болатындығын ол біле де алмайды.
Нағыз адам өртпен арпалыс үстінде адам баласының жер бетіндегі баќыты үшін сүйкімді нєзік жанын
пида етсе, бұл азғын топас оны түсіне алмайды. Оған өз жаны тєтті, өйткені ол өзінен басќа ешкімді
білмейді. Оған бұл жерде «екінші жаны» араша жасамайды, ол да өз жанын ќуып кетеді. Ал бұл лағнет
оны ұќпайды, єлі де жарты денесі күйіп бітсе де «екінші жанын» іздейді, суға барып домалап тұрғысы
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келеді. Оны ешкім керек те ќылмайды. Мейлі күйсін, өлер алдында есін жисын, тєубасын келтірсін.
Адамдар оны єдейі арашалап алмайды. Өзі ќазған орға өзінің түсетіндігіне тап осы лағнет тєрізді жандардың көзі жетсін, олар бєлкім оңалар, түзелер деп үміт етеді. «Лағнет атсын» деген ел ќарғысы міне осы
басќаша болуы мүмкін емес. Халыќ аузында жаќсылыќ үшін де, жамандыќ үшін де жаќсылыќ жаса деген
єділ үкім бар. Сол үкім осы. Дұшпанға єділ болу деген осы, басќаша болу мүмкін емес.
Міне бұл өртті салушы да осы «Лағнет атќыр». Ол ыстыќ күннің жерді ќуратып тұрғанында жаќсы
біледі. Ол долы желдің аспанға шаң көтеріп, тұрғанын жаќсы біледі, түсінеді. Ол адам баласының ырзыќнєсібінің де дєнін жарып, тек жинап алуды ғана тосып тұрғанын көреді, ол адам баласының осы тєріздес
апатќа да сан рет ұшырап күйзелгенін де көрді, ол осының бєрін біле тұра жасады. Өйткені оған осы
байлыќтың бєрі керек еді, өйткені ол дүниені тек алаќанына ғана салып ұстағысы келеді.
Ол дүние ќоңыз. Оның төнірегі сасыќ иіс. Желкенішті де, өйткені ол өз нєтижесінің ортрасында ғана
күндіз түні ұйыќтайды.
Оның төңірегіне ќара ќарғалар мен ала ќарғалар ғана үйір, оның төңірегіне шыбын-шіркей ғана үйір.
Біраќ олар бұл лағнеттің жанын ќұт-ќарушылар емес, оның өлуіне тілектестер.
Ол осының бєрін көрмейді, тек ќана өзін көре алады. Оның өлгендегі достары осы ќарғалар мен
шіркейлер. Ќиын сєтте саќ ќарға өз жанын ғана араша етер. Ќиын сєтте ќан ішер шіркей де өз жанын
ќорғауға бар. Оның мұның бєрін көрмеуінің ќисыны да бар. Себебі оның өзі де ќанішер. Себебі оның
өзі де өз өлімі үшін саќтың бірі. Амал ќанша, өзі үшін туып өзі үшін өлу харам өлім екені оның санасына
да кіріп шыќпайды. Өйткені ол дүние ќоңыз.
Арын сатќан албасты. Оған бұл дүниеде керегі дүние ғана. Сол үшін ол өлер алдында да көзін бір
ашып,бір жұмып өзінің ауыр халін ұмытып дүниені ғана елестетумен єлек. Оның өлімнен саќтануы
ќорќаќтығы, ќызғанышты, басќаларға дүниені ќимауы. Оның өлімге өзін ќимауы саналы сана ісі емес,
санасыз дүние ќоңыздың ісі.
Дүниеќоңыздыќ оның ќанына, жанына дерт болып сіңген. Ол жанған жан. Тек осы дерттің ќызығы
үшін сол ќандайда болмасын ќорќаулыќќа, зымияндыќќа, озбырлыќќа, арамдыќќа, жаттыќќан, жарамсыздыќќа дайын.
Ол өз жанын сата да алады, ұстата алады. Мұндай лағнеттердің өз отына өздерінің күйгені де дұрыс,
күйсін де, сүйсінейік!
Өрттің өзек алып өршелене түсіп, ќанат жайып кеңейе түсуі кімді болмасын ығыстырмай ќоймайды.
Долы ќуған өрт єп-сєтте-аќ көз көрім жерден келіп-аќ ќалғанын біраќ білесің. Абыржымасќа еркің де
ќалмайды. Біріккен білектінің күші ќатарласын, шомыт байлаған талдармен “Соќ”, “Соќ!” деген адамдардың дауысымен ұласќан.
Білек пен жүректің күші өртпен тоғысќандай. Білек жүректің ємірін бұлжытпай орындағандай. Адамдардың жүректері бірге соќќандай. Күштері де бірге жұмсалғандай.
Бұл нағыз адамдар. Өйткені олар не үшін күш біріктіру керектігін, апаттың тілсіз жау екенін біледі.
Олар апатты жіберушіні көріп отыр, єрі бүкіл адам баласының баќытын ќорғау міндет деп таниды,
өйткені олар өз отаны, халќы үшін єрќашан да жан аямай күресе білу керектігін біледі.
Олардың күш біріктіруі-апат бєріне бірдей. Апатты тілсіз деп тануы-ол өрт, ол апатты жіберушіні
көруі-дүние өз бетімен өртенбейді, олардың халыќты міндет етуі-ол азамат, олардың өз Отаны мен халќы
үшін єрќашанда жан аямай күресе білуі-бұл парыз.
Сондыќтан да бұлар нағыз адамдар, олар ќашанда халыќ ќұрметінде. Олар маќсатты адамдар, күрескерлер! Оларда ешќандай ќорќыныш сезімі жоќ. Тумайды да, өйткені єділетті іс үшін күрес жасаушылар!
Оларға өлім де ќорќынышты емес. Ізгілік үшін күрес үстінде ќаза тапса, олар ќуанады, өйткені олар
иманды жандар.
Тілсіз жау сардаладағы ќойшы ќарттың жалғыз үйіне де келіп ќоршауға алды. Ќорғанар шама жоќ.
Шырылдаған баланың дауысы. Бесігінде жатса да бір апаттың келгенін сезгендей. Сорлы ана ұшыпќонып не істерін білмей ерсілі-ќарсылы жүгіруде. Ќарт єлі ќойдың соңында. Бұл сєтте үй-ішін ұмытќан
тєрізді. Єлде өрт тек өз төңірегінде ғана деп жүрме, кім білсін? Тек іштей “Иє, алла, мына тілсіз
жауыңнан саќта”, “Лєйллолла-лєйлолла, Мұхамед расуллолла” деп кєлиме келтіреді. Біраќ өрт оған
тоќтар емес.
Бірде аќсаќал өзін кінєлайды. Ќұдайды ұмыттым, тєубамнан жаңылдым, төңірегіме шєйтан толды,
енді алла менің тілегімді ќайтіп орындасын, бұл жалғыз маған емес, бүкіл халыќќа жіберген нєубет,
бұдан енді ќайтіп ќұтыларсың деп өртпен жалғыз өзі алыса берді. Аќсаќал өзінің ќалай жана бастағанында аңғармады. Оның ойын, ќимылын тек “өртендің” деген ащы дауыс ќана бөлді. Жалт бұрылса
жалғыз ұлы екен. Аќсаќал өртке булығып сылќ ќұлап түсті. Сєл уаќыттан кейін бесіктегі немересі есіне
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түсті ме, єлде бєйбішесі ме, єлде кім екені белгісіз біреудің атын айта алмай тілі күрмеле берді. Тек өтер
алдында ғана “Балам, естисің бе, неге тұрсың, өртенді ғой сорлы анаң, єне, єне, немересін ќұшып тұр,
келін, келін ќалада ғой” деп ауыр күрсінді де “Лєйлаћа илолла, Мұхамед Расуллолла” деп жүре берді.
Єкесінің ќазасы ќанша күйзелткенмен баласы ерекше бір жігермен уыттанған батырдай пішін аңғартты.
Ауыр ќазаға бүкіл өртшілер көзіне жас алды. Ќаза өртшілерге лаулаған, ыршыған өрттенде асќан жігер,
күш берді. Халыќ ќаза мен уға батќандай.
Ашына түсуде. Ќалай сөндірудің керектігін өрттің өзі-аќ үйреткендей. “Соќ”, “Соќ”, “Соќ” деген
дауыстар даланы жаңғыртты.
Бір топ өртші ќаза болған аќсаќалдың үйіне єлде ќашан-аќ жетіп үлгерді. Ішінде ќарттың баласы.
Алыстан-аќ киіз үйдің жанып жатќанын ќара жалыны ќоймалжың ќара түтінін көкке көтеріп танытып-аќ
тұр. “Не ана мен бала, не өлім” деген екі ой жігітті озған сайын жеп келеді. Бауырлы ат та жігіттің осы
ойын аңғарғандай алға ұшќан ќұстай самғайды. Арттағы топ бір елі ќалар емес, бєрі де ќара жамылғанға
ұќсайды. Ќабаќтары ќарс түйілген, еріндері кеуіржігеп, көздері де шүңірейіп, екі ұрттары да сұғынќылана түскен, ќалпынша жалынға күйіп те біткен. Бір ерекше аңғаратын жєй от шашќан жанарлары өң
менен өтеді. Бұлардың да бет пішінінен “не ана мен бала, не өлім” деген ойды көруге болады.
Өртшілер жаппай келіп жалғыз киіз үйді ќоршап үлгерді. Сөндіретін ештемесі де ќалмаған. Отќа
күйген ќара ќұрым єлі күл болып ұшып үлгермеген, тұтаса, ќызара жанып жатыр. Үй сүйектері де сатырсытыр май ағашша жанған. Төңірегінде жаќындатар емес.
Ана мен бала есіктің алдында отќа күйген бойы, аяќ серпер емес. Ќаза үстіне ќаза деген осы да. Жас
жігіт анасы мен баласының отќа күйген өлі денесін көргенде, мағынасыз, ойсыз өртті сабай бастады.
Өрттен кек алмаќ па еді, мұнысы несі?
Өртті сөндіру керек! Одан ешќашанда кек ала алмайсың. Сөндіру керек деген бір ќарияның ашынған
даусы жігітті бірден тоќтатты. Иє, өртті сөндіру керек, одан кек алып болмас. Кек алып болмайтындыќтан да халќымыз от пен суды тілсіз жау дейді. Сондыќтан да байырғы елде адамдарымыз ќұдайға сиынғанда “пєле-жалаңнан, ќауіп-ќатеріңнен, тілсіз жау-өрт суыңнан саќта, алла” - дейді.
Жігіттің беті ќалпынша ќанып ішіне, тартып, сұрланып, түтігіп кеткен. Тап ќазір ол ештемеден ќорќар
емес, ештеме де тоќтата алар емес, оның алдына тұра аларлыќ ќарсы күш те мысын жоғалтќанға
ұќсайды. Оның екі көзі ендігі өмірім адам өмірі үшін ќұрбан дегенді аңғартады, бұған ол бекем бел
буғандығын ісімен танытќандай. Отќа тиген єрбір соќќысы намыс пен кектің өшпес ұранындай еді.
Лаулап жанған, ќоймалжың ќара түтінді, бет ќаратпас ќызыл отќа ќарсы жұмсаған жігері сєт сайын беки
түскендей. Бір сєт демін ішіне жиып, өрт ішіне енеді де, іле өртшілерге ќалың жанып жатќан жерді
көрсетіп, “Соќ”, “Соќ” деп күштерін біріктіреді. Иє, күштерін біріктіреді. Жігіттің “Соќ” деген даусы
өртшілер үшін бір ныќ күш ќосќандай. Мұны өзі де аңғарған жігіт үсті-үстіне “соќ”, “соќ”, “соќ” деп
даусын да күшейте түскен.
Өрт басылар емес. Не нєрсеге “айла тєсіл” керек деді жігіт ішінен. Бұл сөзді бір уаќытта марќұм
єкесі айтып еді. “Өртке ќарсы өрт салу керек” деп іштей єбігер. Өзі де адамдар да ќалжырады, соға
бергенмен өртті түгелдей сөндіріп те, болар емес. Дала өрті ұлғая түсуде.
Иє, ұлғая түсуде. Кең ќапат жайған өрттің ќайсібір жеріне ќолдың күші жетсін. Шыныда айла-тєсіл
керек. Өртке өрт салу керек. Уды умен ќайтару керек. Жараќатты жараќатпен жазу керек. Тілсіз жауөрт мылќаулығымен, аяусыздығымен, маќсатсыз күйретті. Адам да баќыты үшін жауға ќарсы шыға білуі
керек. Маќсатты өрт салуы керек. Жан аясаң өлесің. Бүкіл ұрпағыңа мазаќ боласың. Жер аясаң күйрейсің,
ол да өртенеді. Жер беті, дала күлге, түтінге айналады. Сондыќтан да өрт салу керек. Өрт-өртке тоќтайды.
Тап ќазірде барлыќ өртшілер осындай пікірде. Енді олар өртті ќолмен, күшпен ғана сөндіруге болмайтындығына көзі жетті. Єрќайсысы іштей “өрт салуы керек, өрт салу керек” деп ќайталай береді. Өртпен
залы болған олар бұл ойың сыртќа шығара алмай булығуда. Өйткені олар бұл екінші өрттің өз баќтары
үшін екендігін толыќ көре алмады. Ұлғайтып аламыз ба деп жасќанды. Ќорќыныш осылай істетті. Біраќ
олар өздері-аќ өртті өртпен сөндіру керектігін жаќсы білді. Демек, өрт салу керек деп те ұйғарды іштей.
Тағы да ќобалжу, ќорќыныш. Көз алдыларында ќаусаған ауыл, күйген дала, күлге айналған байлыќ, атаана, сүйген жарлары мен бала, туған туыстары-бєрі де осы өрттің ќұрбаны болды. Жүрек шайлығады.
Өздерінше, бір-біріне ќараса үрейлері ұшады. Аш ќасќырша алаќ-жұлаќ, бір жағынан арпалыс, бір
жағынан ќорќыныш. бір жағынан мазасыздығы, бір жағынан аштыќ та єкетіп барады. Мойын бұрғызар
емес. Осы бір ойлар оларды жегідей жеуде. Аќыл керек. Басшы керек, ұйымдастырушы керек. “Аќылсыз
жүз, аќылды бірдің де ісін істей алмас”. Єрќайсы ішінен “Ол кім”, “Ол кім”, “неге үндемейді” деп, енді
белгісіз адамды іздеуде. Тек соның бір ауыз сөзі керек, тек соның “халќым, дєрменсіздік етпе” деп
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пайда болушы еді.
Міне, сол нєзік ойлар, сезімдер Ѓабдолланыңда бүкіл денесін ќамтығандай, сергектік сезім
тудырғандай өте бір шаттыќты сезімнің іздеріне єкеліп жол көрсеткендей. Ол ќазір маңайға
шолу жасап тұр. Алыста күн ыстыќтығымен сағымдана көрінген колхозды елдер, көгілдір тартып
ұзыннан жатќан Бұғылы-Тағылы таулары, ал мына жағынан Байназар тауы ерекше назар
аудартќандай, тіпті одан єрі Нұра өзенін бойлап жал-жал сілемдесе біткен тау жартасы созылып
жатыр. Жаќында жайлаудағы елдер, кең шабындыќты алќаптар, жайылымдағы малдар. Міне,
мұндай көріністерді Ѓабдолланың бес жылдан кейін көріп тұрғаны осы ғана еді.
Табиғаттың бұл көріністері оның алғашќы ойын аздап бөлген сияќты болды, біраќ ой
шумаќтала үсті-үстіне ќабаттаса берді. Єттең аќын я жазушы болса жазып та тастаған болар ма
еді. Аќын болса кесек-кесек жыр туғызар еді жєне ќандай жыр десеңші, єрине ел сүйіп оќитын,
жастарды еріксіз табындыратын жалынды, тілі өткір жүрек жыры, жүрек сыры болар еді.
Ал егер жазушы болса ше? Бірнеше том романдар жазар еді, көкірегіндегі шерінен бір
арылар еді, сөйтіп азда болса жанына рахат таптырғандай болар еді. Бұл єрине Ѓабдолланың
арманы, соның ќиялы, єрине текке ќиял емес, тек шындыќты ғана суреттер еді. Өмірінің
бейнесін Сєбира арќылы суреттеп көрсетер еді. Ќазірде ќаншама ойға итермелеп мєжбүр
етуші де сол Сєбира. Тек өте ыстыќ анасындай болған туып-өскен отаны, оған өте ыстыќ
көрінген кешегі бірге оќып бітірген парталас достары: Самат, Єли, Ќарғаш т.б.
Біраќ, Ѓабдолла тау басында көп тұра алмады, ќайта ілгі ізімен етекке ќарай бет бұрды.
Жүргісі де келмейді, тым тікше келген Аюлы тауының етегіне ќарай еріксіз күш итермелеп
жатќан сияќты. Міне, бұл жермен Сєбира екеуі де талай рет ылдилап жүгіре басып, төмен
түскен болатын.
- Єне ана шатќал. Сєбира байќамай жығылып, тізесін жаралап та алған, ќандай жаны
ашымайтын мылќау шатќал, мені де неге бір сүріндірмейсің. Сол сєтте ќұлағына Сєбираның
дауысы саңќ ете түсті.
- Ѓабдолла ұстай бер! Тізем ауырып ќалды ма деймін.
Ѓабдолла сасќалаќтап жүгіре басып єлгі жерге ентелей келіп, өзі де ұшып түсті.
- Сєбира, неге байќамайсың!
Бұл елес, біраќ Ѓабдолла ќұшып сүйгендей өте бір ауыр күрсінді де єрі ќарай жүгіріп кетті.
Алдынан соќќан таза самал жел, ыстыќ жүректен шыќќан махаббат дертін желпіп ќыздыра
түскендей.
Бар денесін осы бір ойлар еріксіз билеп, жүрегі езіліп кеткендей, төбесіне зілдей ќара бұлт
тұрғандай, көз алды тек мұнартып, сағымданады, біраќ ойы алыста. Оған ешуаќытта жете
алмастай сезінеді. Сондыќтанда Сєбираны елестете алмайды. Осындай ќалың ой үстінде бір
шумаќ өлеңде айтып жіберді:
Арман, арман неткен асќаќ едің сен,
Неге сонша болдың сырлас өмірмен.
Таппай оны күйдіресің жанымды,
Жүрегімді махаббаттың дертімен.
Міне, тек осы бір шумаќ ќана оның бар ќиялын, ойын, арманын аңғартќандай. Денесін
нєзік сезім билеген Ѓабдолла ќалың ой үстінде Аюлыға жаќын село шетінен өзінің досы Сапарға
ќарама-ќарсы кезікті.
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ТЄРБИЕ ХАЌЫНДА
Бала тєрбиесі ќиын да ќызыќты да. “Ұстаздыќ еткен жалыќпас” - деген еді Абай. Тек жалыќпаған
мұғалім бұл жұмысты ойдағыдай нєтижеге жетеді. Мектеп тєрбиесі тығыз ұштасып, бір жерден шыќќан
күнде ғана оның нєтижесі єрі дєйекті, єрі тиянаќты болмаќ. Мұның себебі, єр баланың мінезінің бірбіріне ұќсамайтындығы сияќты, єр семьяның тєрбиесі де єркелкі. Єрбір ата-ана өзінше аќыл айтып,
өзінше тєрбие береді. Үйде ерке өскен балалар кездеспейді емес кездеседі. Осы балалар өздерін мектепте
ќалай ұстамаќ. “Жүйріктің ұрыншаќтығы ќалса да ќырыншаќтығы ќалмас” дегендей ондай балалар єйтеуір бір шєлкем-шалыс мінез шығармай ќоймайды.
Осындай баланың жарамсыз істері - мектептегі оќытушыларға үйдегі ата-анасына да уайым. Кейде атаана “Біздің баланы ќой, ол адам болмайды” деп кеииді де, күдер де үзеді. Балаға ұрса бастайды, зекиді,
тіпті ұруы мүмкін. Єрине бұлай жасау дұрыс емес. Демек баланың ата-анасына да, мектепке де көңілі
ќалуы ыќтимал, өйткені ол өзін ќорғансызбын деп түсінеді. Осыдан келіп бала сабаќќа салғырт ќарап,
ынтасыз, зейінсіз ќалуы сөзсіз.
“Баланы жастан” демей ме ќазаќ. Бала жас күнінен єдепке, тєртіптілікке, өнеге аларыќ іске тєрбиеленуге тиіс. Баланың жас кезінен ер жеткенше ќандай адаммен жолдас болып, ќандай балалармен ойнайтынын оның ата-аналар баќылап жүруі керек. Адамды орта өсіреді, орта тєрбиелейді. Єрине ќай ата-ана
болса да, балам нағыз адам болып өссін деп тілеп, соған ұмытылады. Балаға орынсыз зекіріп, ұрып та
соғады. Енді біреулер жұмыс басы болып кетеді де балаға бұрау сындыртпайды. Бұндай жағдайлар өте
зиянды. Зекіруден бала өз семьясында ќорќатын болады. Ќорќатын бала єке-шешесінен ештеңе сұрай
алмай ішінен тынып отырады. Өз бетімен ойланып жұмыс істеу ќабілеті дамымайды. Бала жасќаншаќ,
жасыќ болып өседі. Тєрбиеде ең тиімдісі баланың көзін жеткізу, шама-шарќын білу. Баланы жастайынан
еңбекке тєрбиелеу, баланы шираќ, ыңғайлы болып өсуіне көп єсер етеді. Киімін ұќыптылыќпен түзу кию,
төсек-орнын салу оны жинау, жатар алдында киімін халат болса, солай лаќтыра салмай өз орнына ќойып
єдеттенуі бұлар бала тєрбиесінің негізгі алғы шарттары болып табылады.
Баланы жасынан еңбекке баулу - өте жаќсы нєрсе, біраќ оны бір нєрсеге ќызыќтырып барып, алдап
жұмсау өте ќате болар еді. Үйдегі жас балаларды тентектігін, тєртіпсіздігін ќойдыру үшін, кейбір ата-ана:
“тентектігіңді ќойсаң, конфет, ойыншыќ єперем” деген тєсіл ќолдануы мүмкін. Бұл теріс тєрбие. Өйткені
керегін алатынын білетін баланың сотќар, бұзаќы болып кетуі ыќтимал жағдай.
Тєрбиенің негізгі маќсаты - баланы шыншылдыќќа үйрету. Балалардың ойдағыдай өсуі үшін ең алдымен үй ішіндегі ересек адамдардың өздерінің сөз жүзінде емес, ісі мен мінез-ќұлќымен де үлгі-өнеге
көрсетуі керек. Бала көбіне єке-шешесіне еліктейді. Өйткені оған єке-шешенің іс-єрекеті көбірек көз
алдында тұрады.
Өз баласының болашағын ойламайтын ата-ана жоќ. Балалары мамандыќ алып, елінің патриоты болғанына єркім-аќ ќуанады, барша ата-аналардың алдында тұрған міндет те сол. Кейбір ата-аналар бала
тєрбиесіне селќос ќарайды. Олардың ойынша ата-ананың міндеті - баласын киіндіру, асырау да, ал,
тєрбиелеу мектеп пен мұғалімдердің борышы секілді. Бала мектеп тєрбиесіне көшкеннің өзінде көпшілік
уаќытын үйде өткізетіндігін ескермейді. Олар балалардың жасын, ќыз бала, ұл бала екендігін елемейді,
бєріне бірдей ќарап, бірдей талап ќояды.
Сіздердің өз ауыздарыңыздан: “Апырай, пєленшенің баласының тым шолжың еркесі-ай” - деген сөздерді
естуге болады. Өмір талғамы дүние танымы енді ғана шешек ата бастаған балғын бөбекке бұл сияќты кінє
неге тағылады. Осындай еркелік, ќиќарлыќ мінез жас балаға ќайдан пайда болады? Єлде ол туа ќалыптасты ма? Єрине ондай мінез-ќұлыќ балада туа пайда болмайды, жүре келе баланың өсу жолында отбасы
тєрбиесінің дұрыс ұйымдастырылмағанынан, ата-ана тєрбиесінде баланың күн сайын өсіп отыратын аќылой, сана-сезімдерімен санасушылыќтан барып туады. Осының нєтижесінде баланың ой-өрісі бірќалыпты
дамымайды, тез дамымайды, кешеуілдеп барып ќалыптасады.
Туа сала данышпан болған ешкім жоќ, жүре келе ғана данышпандыќ болмаќ. Демек данышпандыќ
тєрбиенің, дұрыс тєрбиенің жемісі.
Балада ќиќарлыќ сияќты мінез ќұлыќтар кездеседі. Бұл мінез баланың дүние тану процесіне көп єсер
етеді. Мұндай мінезге жол беріле берсе, бұл тұраќты мінез-ќұлыќ ќасиетіне айналып кетуі мүмкін. Бұл
мінез єдетте бастауыш сынып оќушыларында жиі кездеседі. Неге? Себебі, єлі де оќу жасына толмаған
үйдегі ерке бала єке-шешесіне айтќанын істетіп, “ќожалыќ” жасап дағыдыланып ќалған. Енді ол бала
мектепте де “ќожалыќ” жүргізуге єдеттенгісі келіп, мектепте де ќыңырайып, ќыңќылдап жылай бастайды.
Бұған арашашы ата-ана жүгіріп келіп отырса тіпті жаман. Бала онан сайын дєуірлей береді. Бұл баланы
жаќсы көргендік болмайды. Баланы жаќсы көрсеңіз сезімге тєрбиелеңіз, аќылға тєрбиелеңіз. Кейбір ата-
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аналар баласын шектен тыс жаќсы көреді. Болар-болмас нєрселер үшін де баласына ара түседі. Ол
біреудің баласын жыламай, көріне-көзге тєртіпсіздік жасап ќойса да, оны кінєлау орнына аќтап ќалуға
тырысады. Балада осыған орай ата-анасына арќа сүйеп, өзін өзге ќұрбыларынан ерекше ұстағысы келеді.
Сөйтіп жас бала өзімшіл болып, көңілі асќаќтап кетеді. Кейін мұндай баланы кішіпейіл ету ќиындыќќа
түседі.
Ќыңыр, ќиќарлыќтың пайда болуының келесі бір себебі бала тєрбиесіне наќтылы көңіл бөлінбей,
баланың өз бетімен кетуі. Баланы дұрыс тєрбиелеудегі негізгі талаптардың бірі - єрбір балаға дербес
ќарау. Оның немен шұғылданатындығын, оќуда ќандай пєндерді жаќсы ұнататындығын, кіммен дос,
кімдермен ойнайтынын єрбір ата-ана күнбе-күн байќап, біліп отыруға тиіс. Баланың мінезіне күнбе-күн
жаңалыќ еніп, ќұбылып жатады. Күн санап өсіп, дамып, жетіліп отырады.
Бір семьядағы балалардың өзінің мінез-ќұлыќтары єр басќа. Біреуі - ұшќалаќ, лепірме, екіншісі байыпты, ұялшаќ, бұйығы. Егер ұялшаќ, салмаќты тілге сараң балаға зекіріп сөйлесең ол бұрынғыдан да
тұйыќтала түскен болар еді. Сондыќтан бұл сияќты балалармен байыпты, аќыл бере сөйлескен пайдалы.
Ал, ұшќалаќ, лепірме балалармен ќаталдау ќатынас жасаған көп жағдайда жемісті болатынын көрсетуде.
“Балаға байќап сөйлесең аќылға көнеді, байќамай сөйлесең, көп ішінде өлер” - деген маќал бар емес
пе, яғни баланы теріс єдеттен аулаќ ұстап өзіңде байќап сөйле деген сөз. Жасыратын жоќ кейбір ата-ана
балаларының көзінше біреуді жамандап, сол адамдарды өздері барда маќтайды. Мұны естіген бала адамдарды сыртынан жамандап, көзінше жағымпаздануға дағдыланады. Бұдан ата-ана баланы теріске єдетке
тєрбиелеп отырғанын аңғармайды, ал ќайсібірі ондай жағдайларды ұсаќ-түйек деп санап балаларын өтірік
айтуға, екі жүзділікке тєрбиелеп отырғанын мойындамайды. Кеісінше баланы шындыќќа, єділдікке тєрбиелеуде ата-аналарын күнделікті үлгі-өнегесі шешуші рөл атќаратынын олар түсініп, өз істеріне мєн берулері ќажет.
Балалар өтірік айтуға дағдыланып кетсе, оны жою, дұрыс жолға түсу ќиынға түседі. Сондыќтан баланы
жас күнінен бастап єділдікке үйрете берген жөн. Өйткені жас балалар өте еліктегіш келеді. Баланың ең
бірінші тєрбиешісі - ата-ана, олардың күнделікті жүріс-тұрысы мен сөзі. Тұрмыстағы ең негізгі тєрбие єдісі
- ата-аналардың семья өмірін дұрыс ұйымдастырып, өз ара сыйласып жарасымды тұрып, өздерінің ісєрекеттерін байыптылыќпен үнемі баќылап отырулары. Ата-аналардың мінез-ќұлыќ жүріс-тұрыс үлгісі бала тєрбиелеудің шешуші єдісі. Егер ата-ана өте дөрекі жєне маќтаншаќ, лепірме, біреуі не екеуі де араќ
ќұмар болса, өзара үйдің шырќын бұзып, керісіп, жанжалдасып отырса, мұндай жағдайлар баланың
психикасына жаман єсер етеді де, денсаулығына залал келтіреді. Себебі баланың күнделікті режимін
саќтауға, уаќытылы сабаќќа даярлануға, тамаќтануына жєне дұрыс дем алып, ойнауына мүмкіндік болмайды. Сондыќтанда семьяда, тұрмыста ата-ана беделінсіз дұрыс тєрбие болуы мүмкін емес. Егер бала
семьяда тєрбиеге көнбесе, ол семьядағы ата-ана беделінің жоќтығынан ғана болады. Сонда ата-ананың
беделі дегеніміз - баланың ата-анасын жоғары бағалап сыйлау негізінде ата-ана талаптары мен тілектерін
ерікті жєне саналы түрде орындап отыруы, оларға барлыќ жағынан еліктеуі. Ќашанда жас баланың
ќызыќпайтын нєрсесі жоќ. Кейде олар ќолынан келмейтін іске ұмтылады. Мұндайда ол істің бала ќолы
емес екендігін ұғындырып, оларды өздеріне пайдалы, тыңғылыќты єрі бала жалыќпайтын жұмыстарға бет
бұрғызғаны жөн. Сөйтіп, бала бойындағы табиғи елгезектікті дамытып отыру - оны ізгі мінез-ќұлыќќа
баулитыны сөзсіз.
Мектеп жасындағы балалардың еңбек іс-єрекеттері кеңейе түседі. Мектеп оќушысының басты еңбегі оќу. Кейбір ата-аналар баланың нашар оќуын оның нашарлығы, ќабілетсіздігі санаға бермеген соң болмайды ғой деп түсінеді. Шынында нашар оќу баланың ќабілетсіздігінен емес, оның дұрыс жұмыс істей
алмағандығынан.
Өз жұмысын ретті, шыдамды ұйымдастыра алмау баланы жалќаулыќќа итермелейді, ынтасын түсіреді,
сөйтіп оќуға немќұрайды ќарауға єкеп соќтырады. Балалардың үй ішінде єлі келетін жұмыстар көп. Єр
баланың шама-шарќы да єр түрлі. Ал, еңбек ету оны үйретеді, бойкүйездіктен аулаќ етеді, жалќау
еріншек болмай өседі.
Кей ата-аналар балаларының ќоғамға пайдалы еңбекке ќатысуына мєн бермейді, оны тек бос єурешілік
деп ойлайды. Бұлай ойлау дұрыс емес. Шынында жастар тек еңбек єрекеттерінде ғана өздеріне тєн жеке
ерекшеліктерін танып, білуге, ішкі дүниесіне көз жіберуге мүмкіндік беретін, өз тілектерін, нені єуес
көретіндігін, мінезін жєне нені ұнатпайтындығын білуге мүмкіндік беретін түйінді таба алады.
Мектеп жасындағы балалардың саналы тєртіпті болып өсуі ізгілікке, мінез-ќұлыќты болуы мұғалімдер
мен ата-аналар арасындағы тєрбие жұмысының бірлігіне байланысты келеді. Көп реттерде мектеп пен
семья арасында бірауыздылыќ болмағн жағдайларда тєрбие жұмысында көп кемшіліктер кездесіп отыра-
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ды. Мектеп балаларды мінез-ќұлыќ дағдыларымен ережелерінің бір түрлеріне үйретсе, кейбір семьяларда
осындай дағды мен ережелерді онан єрі нығайта берудің орнына, тєрбие жұмысының ерекшелігін білмегендіктен, ќайта бұзып, оларды басќадай дағдыларға үйретушілік кездеседі. Осының нєтижесінде, яки
ыќпал жасаудың бірыңғай шараларының болмаушылығынан, балаларды бір бағытта көздеген маќсаттылыќ
болмайды да, олардың мінез-ќұлќында ќайшылыќ туады.
Сондыќтан мектеп пен семья бала тєрбиесінде бірыңғай шаралар ќолданулары керек, жетекшілік рөлді
ќалайда мектеп атќаруы тиіс. Семья мен мектептің байланысы тығыз болған сайын, балаларды патриоттыќ
рухта тєрбиелеу ісі де жемісті болады.

ЭЛЕГИЯ
Бүгін Ѓайнолланың өте бір басќаша ауыр ойда екенін бірден аңғарған бастығы:
- Ѓайнолла, сен немене ауырып отырсыңба, ауырсаң бар ќайта ғой, ендігі жұмысты ертең
істерсің, ќазір есеп уаќыты емес ќой, асығатын - деді.
Шындығында Ѓайнолланың ой-пікірін сезгендей пішінмен ќасында бірге істеп жүрген үстелдес
досы Сапар да өте бір өткір ќалжың “тєрізі өткен өмірін ойлап, ойға шомып отырған болуы
керек” деп тастады. Біраќ одан ешќандай жауап ала алмағандыќтан, ешкімге бұл сєтке үндей
ќойған жоќ. Орнынан тұрып, кастьюмін киген бетте Ѓабдолла далаға шығып кете барды. Осы
бетте ол ауылға жаќын ќұз-шатќалы көп Аюлы тауына ќарай бет алған еді. Ќазір ол ќаншама
ой үстінде. Кеше ғана осы жерде 10-шы класты бітірген еді. Иє, содан бері міне 5 жыл өтіп
кетіпті, ал Ѓабдолла болса бір жыл Ќарағандыда болып, 1956 жылы Совет Армиясы ќатарына
шаќырылып, тиісті міндетіне кетті. Содан міне, келгеніне бір жылдан саып барады. Уаќыт
зымырап өтіп барады. Неге ойланбасќа? Кешегі ќызыќты, өте бір ұмытылмас лєззатты күндерді.
Міне, ќазірде сол күндерін көз алдына елестетіп келеді.
Мектептегі ойнап-күліп жүрген күндері ше? Ол өзінің парталас достарымен сан рет осы
Аюлыға шыќпаушы ма еді, сан рет өзінің ең жаќсы көретін сүйікті Сєбирамен де серуен салған
емес пе еді. Ќазіргі сол Сєбирасы ќайда, неге оның ќасында жоќ? Міне, бұл ой Ѓабдолланы
терең ойға, ќиялға, арманға онан сайын, бір ќадам аттаған сайын шомылдыра түсті. Сондай
ќалың тұңғиыќ оймен келе жатќан Ѓабдолла өзінің соңғы рет Сєбирамен кездесіп, ұзаќ отырып
єңгімелескен жерлеріне ќалай келіп ќалғанында сезбей ќалды. Сасќаны ма, єлде арманы ма
болмаса басќадай бір жағдайдан ба? Сєбира деген дауысы ќатты шығып кетті. Өз дауысынан өзі
шошынғандай болып, көз алдынан нелер махаббат бесігінің тербелістері өтіп жатты.
Ессіз мылќау тау ішінде тек жалғыз өзі. Тыныштыќ, жым-жырт дүние. Неге осындайда
Сєбирасы ќайта оралмайды екен?
- Ќұшып-ќұшып сүйер едім, онда ештемеде тіпті ештеме де арман етпес едім! Кім бізді
осындай жағдайға душар еткен. Ќандай озбыр, аяушылығы жоќ жан екен, єлде өзім бе, єлде
Сєбирадан болар. Жоќ, жоќ бұл ќиял, ешкім де емес, ендеше кім? кім?!
Ѓабдолланың бұл ойын тек сол жылдарда суына шомылатын, анасындай болған, сайды
бойлай аќќан мөлдір таза кіршіксіз бұлаќ ќана бөлгендей болды. Сонда да бұлаќтың сыбдырлай
ќұлап аќќан даусы тек Сєбираң неге жоќ дегендей сүйкімді дауыс шығарып Ѓабдолламен
тілдескендей, ізгі бір үн шығарғандай.
Міне, бұл үн оны бұлаќ басына тізе бүгуге мєжбүр етті. Кешегі өткен уаќыттағы отырған өз
орыны, Сєбираның орны оң жағында бос. Шыдамы азайған Ѓабдолла біртүрлі ашумен, кімге
екені белгісіз орнынан атып тұрып, шапшаңдата басып жоғары өрлей берді. Ќайда беттеп бара
жатќаны өзіне де белгісіз. Тау іші єлде не шуылдап ќорќытќандай, бағанағы тыныштыќ ќалың
ызылдаған шу бір дүниеге єкеліп тірегендей, арасынан сытылып шығуға ќиын сияќты. Біраќ
мұның бєрі Ѓабдолланы ќорќыта алар емес, ол жүрісін шапшаңдата түсуде. Осы шапшаң жүріспен
ол таудың ең биік шыңынада көтеріліп үлгерді. Менің де бұл сан рет шыќќан тауым болушы еді.
Шыңына көтерілгенімде дүниенің кілттеулі ќұлпын ашќандай, денемде өте бір нєзік сезімдер
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ҰСТАЗЃА
(Мектеп бітіргендеріне 30 жыл толған кеште ұстазы
Шєукей Жұќанұлына арналып, оќылған өлең)

Ќасиетті абзал жанды көргенде,
Бар ќуатым бойымдағы ширығар.
Ойындағы ізгілікті сөзгенде,
Болса деймін оќушысы шың ұғар.
Ќараңызшы замандастар, жолдастар,
Шєукең отыр ортамызда жол бастар.
Дүниені “Єліппемен” аштырып,
Ќарт болған космоќа жол нұсќар.
Біз бүгінде ұстазбыз да ғалымбыз,
Ұстазы бар ұстаздың да ғалымның.
Лауазымыз ќанша биік болғанмен,
Шєкіртіміз Шєукей сынды ұстаздың.
Сарќылмас күш, бойдағы бар жігерін,
Бар ќуатын, бар аќ ниет тілегін.
Шєкіртіне сарќа берсе таусылмас,
Көріңізші абзал жанның жүрегін.

ІІІ-БӨЛІМ
ӨЛЕЊІМ ӨМІР ӨЗЕГІ

Желеу етіп тон тастағым келмейді,
Шєукең сынды тарлан да бұған көнбейді.
Уа ұстазым, аќ ниетім тілегім,
Сізді көрсек көк жүзне өрлейді.
О жүректер біріңтарсың, бірің кең,
Бірің паңсың, бірің пєнсің семірген.
Алпыстағы ќарт ұстаздың жанындай,
Абзалдыќты көре алмаймын көбіңнен.

ШЄКІРТТЕРІМЕ
Бєріңді-де інімдей-аќ көрген ем,
Бєріңдағы мұғалім деп сыйлап ең.
Кейде ќатты ұрыстым ба деп тербелем,
Жылдар өтті енді өзіммен тең көрем.
Жылдар өтті ержеттіңдер толыќсып,
Ата-ананы ќуанттыңдар ќарыќ ќып.
Ал мен болсам ќызғанамын сендерді,
Тез ұлғайып көңіл бір сєт толыќсып.
Жастыќ кетті оралсынба ќайтадан,
Біраќ көңіл ќазандай ќайнаған.
Сағыныш, түңілу, сарылу, безу,
Бєрі бір түрпілдей жанымды жайлаған.
Ұлғайған жаќсы ғой аќылда шек болса,
Жаман-аќ артында інілер жоќ болса.
Өсіңдер өкшелеп үлкеннің ізімен,
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ТҮРМЕДЕ
Түнеріп тұр, тұнжырап далада бұлт,
Түрмеде жалғыз өзім тірі жүрген.
Отырмын аңсауменен таза ауаны,
Келешек өмірімнен күтіп үміт.
Достарым тым алыста бұлғайды ќол,
Адастым ќараңғыдан таба алмай жол.
Буыным ќатпағандай дірілдеймін,
Маңайым болғаннан соң шырмаулы тор.
Ќызыќтап сығалаймын терезеден,
Аумайтын торлы көзді керегеден.
Сезімі жас жанымның шыдатпайды,
Жарығын көріп күннің елегізумен.
Ертең-аќ шығам күліп абаќтыдан,
Елім бар өр ұлдарын мадаќтаған.
Сары арќа самалыңда ұшармын мен,
Аймалап ата-анамдай ардаќтаған.
Талаптың тұрам єлі биігінде,
Жалын бар өшпес менің сүйегімде.
Ќасірет жан-жағымды ќоршап жатса,
Ағытам киелі өнер тиегінде...
Маршрут: Караганда-УфаРузаевка-Барашова,
Мор.АССР, ст.Потьма. П/я 385/3-3
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КҮН БІТІП, ӨШПЕДІ
Єні мен сөзін жазған Зейнолла Игілікұлы
Нотаға түсірген Ќайрат Мұстафин

Потоманың кештері,
Жастыќ шаќ ќош деді.
Жаусың деп зіркілдеп,
Саяси кескені.
Көрдік ќой, бауырым,
Тағдырдың ауырын.
Ел үшін шыдадыќ,
Ќамын жеп ќауымның.
Капуста көжеміз,
Ашиды өзегің.
Көк аяз наны бар,
Єйтеуір төземіз.
Санайды, тінтеді,
Тұтќынды не ќилы.
Артыңа үңіліп,
Дорбаңды сілкеді.
Потоманың кештері,
Єруаќтар кеш мені.
Сан жігіт көз жұмды,
Саяси кескіні.
Жат жердің кештері,
Солдаттың сестері.
Шуылдап,
Күн бітіп, өшпеді...
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Уа көктем!
Бір жыл салдым тєлкегіңе аяусыз,
Бұғанда көндім.
Бір емес ќой біраќ бұл,
Жылда бір тай мінетін астыма.
Ќұнан шығар уаќыты болмап па еді,
Мен мүсєпір сорлының.
Өтіп барад, басќасы емес, тек осы бір ќорлығың.
Пай-пай-пай!
Не айтып неге кеттім мен,
Тегеурінсіз ќалай өстім мен.
Уаќыт ұрлыќ жасаса,
Кінєлі оған көктем бе?
Паң дүниенің бар тылсымын, бар сырын,
Сұлулығын, еркелігін, бар сырын.
Адамзатќа нєр етуші адамдай,
Нем бар еді, іреніш етер, көктемге.

МЕНІЊ ДАЛАМ
Далам менің бұрќыраған шаң емес,
Ќып-ќызыл тас төңкерілген тау емес.
Тұнып тұрған гүл-бєйшешекбаќ емес,
Сусыз, нєрсіз кеберсіген шөлде емес.
Менің далам пейіштің наќ төріндей,
Ќиып өтсең жолаушылап даламды,
Кете алмассың көңілің бір егілмей.
Далам менің орман емес, көл емес,
Пісіп тұрған аспандағы мєуе емес.
Єскер жиып найза ұстаған ќол емес,
Белес емес, адастырар жол емес.
Менің далам Асан бабам даласы,
Ќиып өтсең жолаушылап даламды,
Сып тыйылар көңіліңнің жарасы.
Менің далам күмбірлетіп күй төккен,
Орман емес гүл орнына жыр еткен.
Єлемге аян тылсымы көп даламның,
Ќуыс шанаќ домбыраның ішінде.
Ѓасырлардан саќтап ќалған сыры бар,
Адамдардың кірмейтұғын түсіне,
Дозаќтың да, азаптың да мұңы бар.

Өсерге артында інілер көп болса.
Алдарында көп көрмеген ой-шұќыр,
Асуы аспан тірескен бой-бой шын тұр.
Теңіз жатыр толќыған дауыл соғып,
Ќыл көпір ќажырсыз жан көңлі толќыр.
Алдарында жұмбаќсып тағдыр ол тұр,
Өмір жатыр тайғаќтап айдын жылтыр.
Дара ќалсаң айдында мұзын төсер,
Тез-аќ сөнер кеудеңде болса жарќыл.
Жас жүректің өз жаны, анасы басы,
Туған жері дархан ел даласы бар.
Бір атасы туғаны сүйген жары,
Халќы бар дос-жолдасы-жорасы бар.
Жас жігітте іркіліс болмаќ емес,
Ќарс айырып тастамаќ болса егер.
Ыстыќ болсаң өзіңе єділін біл,
Єуелі сабырлыќ ет күшке тєн ес.
Біріңді де інімдей-аќ көрген ем,
Ќарсы алдымнан келмедіңдер көлденең.
Үлкен-үлкен, кіші болса үлкеннен,
Үлкен бола алмаќ емес кіші болып көрмеген.
Мендегі бар ізгі тілек сендерге,
Ќызыќпаңдар єлде бір не көргенге.
Ілтипатсыз ыждахатсыз демесін,
Табыныңдар адам аты дегенге.
Арќа сүйер өркендері елімнің,
Жас кезінде ќызығы көп өмірдің.
Тап басыңдар мастыќ жаман дүниеге,
Жастыќ жаман ќұлы болса көңілдің.
Тек сендер ғой шанырағы елімнің,
Дауылпазы аќќу ќазы көлімнің.
Тек сендер ғой ќыран бүркіт шындағы,
Арыстаны пан даламның төрімнің.
Бєріңді де інімдей-аќ көрем мен,
Сарыарќаның ұлдары мен ќыздары.
Мөлдірсіңдер ќұмдаќ асау өзеннен,
Єр халќымның ќыздары мен ұлдары.
Сендер ғана ертенгінің айнасы,
Сендер ғана бүгінгінің ќайласы.
Халќымның ќуанышы ќорғаны,
Тек өздерің єділеттің тұлғасы.
Менің елім сендердікі дархан ел,
Біздің Отан бєріненде байтаќ ел.
Шексіз ізет етем халыќ алдында,
Өзін сүймей халќын сүймес жарќын ер.

ДОМБЫРА
Бұл домбыра,
Бабалардың арманының куєсі.
Жауға ќарсы салып шыќќанда,
Ќолдарына ұстап шығар туы осы.
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НАМЫС КЕРЕК
Ќажыр керек ќажымас ќайрат керек,
Досќа сыр дұшпанға айбат керек.
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Бел керек ќара нардай бекім жолға,
Болмаса табансыз ер тайғаќ келед.

Опасызға шайлыќпаған жау жүрек,
Түріктердің біз боламыз ќайсысы.

Намыс керек, ел үшін табыс керек,
Досќа күш дұшпаныңды алыс керек.
Көз керек көкіректей ќырағы алға,
Болмаса ер ер емес шалыс келед.

Менің халќын аңғалдығы сєбидей,
Арбай салсаң лаќ етіп бір ќұлайтын.
Ренжісең балаша бір егілмей,
Мінезі бар орнынан тұрмайтын.

Аќыл керек ой керек білім керек,
Досќа ќабаќ дұшпанға күлім керек.
Ер керек халыќ оны сыйлайтұғын,
Тек сонда ер мен елі дүйім келед.

Бєлкім осы аңғалдығы болар да,
Дұшпанынан опасыздыќ көп көрген.
Жетер еді, шытырман бұл заманда,
Надандыќќа, дұшпаныңа дес берген.

Темір төр шынжыр болса үзіс керек,
Тұрса шын быт-шыт ете бұзыс керек.
Ќапаста тар шылыќты ќараңғыда,
Жүректе үрей болса ќуыс керек.

КӨКТЕМ

Алдын соќпаќ із ќалыс керек,
Өнер үшін алысќа барыс керек.
Аға керек аќылы асып жатќан,
Іні керек шаршасаң дем беретін.
Махаббат мархабаты болыс керек.
Рахат лєззєт ізсіз ќойыс керек,
Айтќанды айтќан жерде екі етпей.
Сенімге серт байласып тұрыс керек,
Сегіз ќырлы бір сырлы болу керек.
ххх
Өмірдің бетін ашпаған,
Жан ќадірін білмейді.
Тек өзінен басќаны,
Өзегі дертсіз кір дейді.
Дауыл тұрса буырќанып толќыған.
Күннің көзі лапылдаған жалыны,
Гүлдің өзі жұпар иісі аңќыған.
Менің халќым Сарыарќаның тентегі,
Жоса-жоса арќалары көнтері.
Тек жерімде даңғойлыќтың ізі жоќ,
Бабаларым жек көріпті еркені.
Менің халќым даналыќтан жаралған,
Сапќа тұмай ұлылыќпен жау алған.
Оны бермей жау алќымнан алғанда,
Дұшпанына жолбарысша ќадалған.
Менің халќым ќайсардың да ќайсары,
Жалған емес, тек аќиќат аңсары.
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Көктем келді,
Көңілдегі бір түйткіл тарағандай.
Ыстыќ лебі махаббаттың,
Тек маған балағандай.
Шыќшы сыртќа: армандастар, ќұрдастар,
Көкірегіңді керіп бір тебіренші,
Бұға бермей үйінде алаќандай.
Көктем келді,
Жастыќтың айырылып бір жылынан.
Ыстыќ желі,
Бір нєрсе ұрлағандай.
Ұрлағандай,
Тек менің ғұмырымнан.
Көрші дархан даланы өз көзіңмен,
Рахатын осының єлде ќашан,
Түйіп бір ќойған көңілге жыр сезіммен.
Уа көктем!
Ѓұмырдың айырылдым бір жылынан,
Сыңғырлаған.
Емес пе едің ќырмызы,
Бұл неткеннің єзєззіше еркелеп.
Дағдырымды жылда ұрлап,
Ќойныма кіріп,
Көкіректі талќан еткенің.
Көктемім менің!
Ќауыша жылда кездессемде өзіңмен,
Сағынамын,
Жыл сайын.
Ынтығамын, асығыстыќ жасаймын,
Ѓашыќта болып ќаламын.
Еске түссе ағарғаны басымның,
Көрместей ќайтып өзіңді,
Жеңді ғой деп мойынсынып ќаламын.
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Бұл домбыра,
Ќас батырдың жорыќтағы серігі.
Ќансырап далам, ќанжылап батыр жатќанда,
Тек ќана осы ќарт домбыра сейілі.

АЮЛЫМ - АЯУЛЫМ

Мұның сыры халќыма аян ќашанда,
Бүкіл далам шанағына сайып тұр.
Күмбірлеп күй, ќанды көбік шашќанда,
Ай тұтылып, күн маужырап ұйвп тұр.
Бұл домбыра,
Сар далама бар салмағын үйіп тұр.
Көтере алмай ќара жердің,
Сырќырап белі ұйып тұр.
Бар даламды шанағына сыйғызып,
Ќара жердің басын төмен игізіп,
Бұл домбырам күмбірлемей неғып тұр.

Аюлым менің, аяулым менің,
Ќойныңда өстім мен сенің.
Өз бесігім, нєрестеңін,
Сенен алдым нєр сенім.
Лып-лып етсе жүрегім,
Желбезексіз жүземін.
Аюлым саған үңілем,
Ағытылып жүгенім.

Па, ғажап ќой менің отаным,
Сарыарќа неткен кең еді.
Кеудем бір толған от-жалын,
Өртеніп өскім келеді.

Ќарт домбырам ғасырлардың бабасы,
Ќазаќтардың кең жазира даласы.
Домбырамды бабаларым ќандырған,
Жеңілмейтін, женгізбейтін,
Жігер, ќайрат, ќуат тұр.

Төсіңді таптап жүрсемде,
Ќанар емес ќұмарлыќ.
Бауырыңда ойнап күлсем де,
Түгім жоќ тарту ќыларлыќ.

Менің сырым домбыраның пердесіне жазылған,
Шектерінен күй боп, мұң боп ағылған.
Достарымда, дұшпанымда, бар єлем,
Домбырамды ќоймастай-аќ сұрап тұр.

Тартуым осы өлеңім,
Жан дүниелік сырым ғой.
Демеймін ќашан өлемім,
Өлмейтін арнау жырым ғой.

МЕН АДАММЫН

ОТАН

12.01.66.

Менің сырым тұғыйыќтың тереңінде, түбінде,
Менің сырым табиғаттың сұлулығын көзінде.
Менің сырым ғасырлардың тылсымынан өрбіген,
Аќиќаттан жаратылған адамзаттың өзінде.
Менің сырым ата-бабам топырағына жазылған,
Менің сырым тауды бұзған тасќын бұлаќ атылған.
Менің сырым күннің көзі, шуағы мол мейірлі,
Ізгілікке, єілдікке аќтығынан жарылған.
Менің жаным туған жердің топырағынан жаралған,
Менің ќаным туған жердің ќайнарынан нєр алған.
Менің арым тек осыны медеу етер көңілге,
Күнмен батам, күнмен шығам ќылаң етіп бозарған.

АЯУЛЫ ДОС
Сүйемін ќашанда,
Пєк таза көңілді.
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Көзге ќом, ќуыс кеуде, үрген талаќ.
Өзіне өзгегеде де зияны жоќ,
Дегенмен болмаса екен мұндай ќараќ.

Шаттыќќа толы,
Думан бір өмірді.
Тұрса ғой шіркін,
Сонда тек ќасында.
Аяулы достарың,
Жырлайтын өмірді.
Көңілдің шеруі,
Шалќып бір кетпей пе?
Тас кереңболсада,
Тебірентіп өтпейме?
Жан сырың досыңсыз,
Еліңсіз, өмірсіз.
Бєйгеден ќалғандай,
Шуаќсыз көктей ме?
Көңілде кірбінді,
Ойдағы ќұрдымды.
Аќ ниет дос жарым,
Шайып бір өтпейме?
Дос жараң ќасында,
Ізіңді өшпейтін.
Даңғылға түсіріп,
Мєңгілік өтпей ме?

ЖІГІТТЕР
Жігіт бар үрген желдің ығын ќуған,
Жалќаяќ, алып ұшпа, бүгін туған.
Өзінен өзгелерде болсынба ісі,
Я тағдыр болмаса екен мұндай тұман.
Екінші бір жігіт бар өсек ќуған,
Ќайыры, ізгілігі есеп тұрған.
Ќайырсыз бұл бір сыры кімге керек,
Болған соң инабатты тамам жұрдан.
Үшінші бір жігіт бар жойќын ізі,
Досы жоќ, дұшпаны көп жиќан дүзі.
Даңќ ќұмар бұл бір ғарып, кімге керек,
Лєғнет етер ертең дүние жүзі.
Төртінші бір жігіт бар мансап ќуған,
Өзгеден өзін артыќ аңсап туған.
Бұл сорлы мен мені зор кімге керек,
Өзі үшін игілерді наќаќ ќылған.
Бесінші бір жігіт бар орашалаќ,
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Алтыншы бір жігіт бар ашыќ ауыз,
Өзіне өз сөзімен, өзі жауыз.
Аќылдың сарабына салмай тұрып,
Не керек мұндай жанға ашып ауыз.
Жетінші бір жігіт бар нєпсі ќұмар,
Өмірін сиќыр күшке тєрік ќылар.
Болмаса екен, осы бір тұзды күйік,
Наданды соќыр сырға єккі ќылар.
Сегізінші бір жігіт єулекі, єңгі,
Байыпсыз ќабыл етер зілді-єрді.
Өзіне тиер оќты аңламаса,
Не керек бұзып, ќызыќ өмір - сєнді.
Тоғызыншы бір жігіт торќа киген,
Біреудің киімі асса іші күйген.
Сораќы бұл дүние ќулы дағы,
Я, дағдыр саќта адамды осы күйден.
Оныншы бір жігіт бар немќұрайлы,
Жаќсыға, жаманға да тең ќарайды.
Ѓұмыры шөре-шөре бұл да ғаріп,
Дағдырға күл етуші баќ-талайды.
Бар тағы ќулыќ-сұмдыќ айла ќуған,
Уланбай серігетін ішсе удан.
Адамның ол єуелі ізгі жауы,
Ќатер жоќ асар, сірє мұндай ќудан.
Бар тағы көгілдір-көлең, ќасаќы-ќас,
Ісіне ауќалына көңілі мас.
Ќан көрсе бір селт етер сезімі жоќ,
Жыртќыштай жыра ауыз, жүрегі тас.
Ќисыќ мінез, бар осындай жігіттер,
Бірі аға, бірі іні түлектер.
Күйер жаның көлеңкесін көргенде,
Не керек деп осы бір шіріктер.
Аулаң ќырдан асып кеткім келеді,
Ќайтып ќана ғазиз жаным көнеді.
Бірі аға, бірі іні болған соң,
Теперішін, тепкісінде көреді.
Айтпасаңда жарќын аќыл келелі,
Єйтеуір ізгі зұлымдыќты жеңеді.
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ЖАУСАТАР ЕМ ТАЛАЙЫН
Көркеюдің жолы емес азғындыќ,
Тєңір сені жаратпаған азғын ғып,
Өзің үшін өзің ғана аяулы,
Сыйла өзіңді өміріңді аз күндік.
Не айтасың ќара басы ќамсызга,
Салпаңќұлаќ, итаршысы, жансызға.
Олар мені сыйламайды, жек көрер,
Өзінікі өзіне жөн онсыз да.
Аќ боранға мен сүйсІніп тасамын,
Ќұзар таудың шатќалынан асамын.
Үрей билеп көрген емес жанымды.,
Сондадағы зұлымдардан ќашамын.
Дємін татпай ізгіліктің көрдің бе,
Шым бір батпай тұңғиыќќа сендің бе.
Ќаќ маңдайдан орып түссе ќаќ жарып,
Кімге обалың, кінє өзіңде деймін де.
Не бетіммен арашашы болайын,
Азғын талай ала берсін сазайын,
Адам ќаны деген сөзден ќорыќпасам,
Өзім-дағы жаусатар ем талайын.

ЖАТ ЖЕР АЯЗЫ
Аязы алған тезіне,
Бағындырмаќ өзіне.
Жалаңаш-жалпы жүргенім,
Ілінгендей көзіне.

ТУЫМ НАМЫС
Ќажығанда аќылым дем бер енді,
Күш-жігерге басќа не дем береді.
Мен намыстан жаралғам, туым намыс,
Тек ізгілік жүректің жөн көрері.
Мен адаммын «мен» деген тиіс маған,
Ізгілік те зұлымдыќ тиіс саған.
Пенде болып тағдырдан сұрайтыным,
Ел намысы жолында бассам ќадам.

ЖАНЫН КЕСЕЛ ШАЛМАСА
Жанын кесел шалмаса, надан дертті білсін бе,
Өкпесін түтін алмаса, адам өртті көрсін бе.
Жапырып бєрін жалмаса, хайуанды адам дерсің бе,
Шар дүниені алдаса, адамды надан дерсің бе.
Мєћрұм зия күндерің ұрланған соң келсін бе,
Өсірмек сансыз гүлдерің, сусаған соң өнсін бе.
Алты ќырдың астында алты бөрі тағы бар,
Тұлпарыңды тағала, ќылышыңды жанып ал.
Ертегінің алдында жєдігөйдей жегі бар,
Аќылыңмен саралап, тағдырыңды жанына ал.
Бүгінгінің өзінде бүге жатќан жады бар.
Аќтыќ іс ќой алдыңа зейін ќойда өзің ал.

ЖЫЛДАР, ЖЫЛДАР

Сығалайсың ќойныма,
Ораласың мойныма.
Аулаќ, нең бар жат жанда,
Көнем бе суыќ ойыныңа.

Асау сезім тұңғиыќќа бойлайды,
Бұл жас жаным не ғаламат ойлайды.
Не сағыныш ата-анаға, еліне,
Не халыќтың ізгі арманы ќинайды.

Сыќырлайсың сен неге,
Ќорќытпаќ па ең көрнеге.
Тарт жыланша тіліңді,
Сумаңдатпай єр неге.

Тыншымайды сыбырлайды єлде кім,
Мазалайды, єурелейді єлде не үн,
Бұл не хикмет дамылы жоќ жанымның,
Ауыр неге, ауыр неге єрбір түн.

Мен деп пе ең мазаќ етерің,
Жалын боп жанар етегің.
Болсаң аяз, мен боран,
Күмєнсіз лағып кетерсің.

Жылдар, жылдар өтіп жатыр зымырап,
Рахаты аз тағдырымнан сыр ұрлап.
Өтер айлар, келер тағы сан жылдар,
Өкінішпен өткендерден мағынасыз сыр сұрап.
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АЌИЌАТТЫЊ

ТАМШЫСЫ

Адам, достым, аќиќаттың тамшысы,
Сол тамшы дүниенің жалшысы.
Дүние ќуып аќиќаттан ќұр ќалма,
Пендешілік адамдардың ќамшысы.
Жаќсылыќтың менен несін сұрайсың.
Сұраған соң айтпай тағы тұрмайсың.
Надандардың көп ќой талай тєңірі,
Тағдырыңа өзің де бір ќұлайсың.

Т Ұ Њ Ѓ И Ы Ќ
Тереңнің, түбі тұңғиыќ.
Жатады мєңгі сыр түйіп.
Наданға терең бір тұйыќ,
Өкпелер бекер бұртиып.
Тереңнің түбі тұңғиыќ,
Түйсіксіз мєңгі көрмейді.
Адамның жаны сыр тұйыќ,
Бітеулер тағы сезбейді.
Ей, замандас, бауырым,
Бойладым мен де сыр түйіп.
Жұмбаќ жан мен де түңғиыќ.

ЌАТЕЛЕСТІМ!
(досыма)
Ќателестім кешір достым сөзімді,
Мазаќтаппын өзімді де, өмірді.
Адаспа сен, маған ерме аяусыз,
Сен абзал жан, жаның таза сезімді.

СҮЙГЕН ЄНІМ
Меңдетіп ұйќы маужыраған дел-сал тєнім,
Достарым көз алдымда елес бєрің.
Ќұлаќќа естілгендей талып ќана,
«Наз ќоңыр» нєзік єуен сүйген єнім.
Достарым салыңдаршы Наз ќоңырға,
Домбыра дайын болса өлең-жырға,.
Жат жерден сағынышпен менде үн ќосам,
Естілер дауысым да шыќсаң ќырға.
Назалы сыр тығылып есеңгіреп,
Мен кештім ерекше бір күйді бөлек.
Жай ғана ыңылдаймын жалғыз өзім,
Ќайда єн, ќайда достар болған тірек.
Ќүні ертең мен шығармын абаќтыдан,
Елім бар өз ұлдарын мадаќтаған.
Сары Арќа самалыңа сүйсінермін,
Аймалап, ата-анамдай ардаќтаған.
Талаптың тұрам елі биігінде,
Жалын бар сөнбес менің сүйегімде.
Ќасірет жан-жағымнан жатса коршап,
Жалынға єлде бір күн күиемін де.

КІМ ТҮСІНЕР
Кім түсінер сырыңа, єннің сиќы бұзылса,
Кім ќуанар жырыңа, ызамен көңіл буылса,
Кім күйінер жаќсыны шалып жатса аяќќа,
Мансапќорлар мєз болып, жығып жатса таяќќа.
Кімдер ќарсы зұлымға, ќазған орды халќына,
Кім білер ед зымиян, не ќалдырар артына.
Кім білер не бар ынжыќта, есеп боп өткен өмірі,
Кімге берер шапағат келсе оның өлімі.
Кім білер надан ќараудың ќорасында не барын.
Кім білер сұмның жарлығы не баќытың, не сорың.

Аќылшы адам болмаќ маған енді кім,
Көрініп тұр, єр сөзімде тулап мін.
Ќайда менің жас жүрегім аќылшым,
Ќайда кеткен ќасымдағы ай мен күн.
Ќателестім айта алмадым досыма,
Бара алмадым жасќанумен ќасына.
Шығар жаным, шыға алмайды жүр тулап,
Діріл ќағып назаланып басына.
Жоќ, жоќ оған кінєлі емес мен біраќ,
Достым бұдан ќала алмайсың сен жыраќ.
Кешір мені біраќ кінє өзімде,
Алмаушы едің ешбір жауап,
Келгеніңде жөн сұрап.
09.1962 жыл.
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Надан адам болған соң, асығар баќтың тезіне.
Адуынды көргенде арындатпай тынбаймын,
Не жетер көзбен көргенге, адамдығын сынаймын.
Ұры шыќса ұршыќтың ағыиамын шүйкесін,
Шалынсын деймін ұрлыќтың үзуге єсте жүйкесін.
Арќа басы бүтіннің, тыңдаса деймін лєбізін,
Көңілдің кейде кілтінің, ашса деймін ќауызын.
Ќұлын тұса ќораңда, ұры үйір дегеймін,
Араќсыз күні ќараңғы, араќ үйір демеймін.
Өзін менмін дегенге надансың сен демеймін,
Ќасаќы ќастан керенге, маќұлыќсың дегеймін.
Саќараны ќу дала, шөлдесем де демеймін,
Шөлді көріп ќұм дала, шөліркетпе демеймін.
Шыңға жетіп аспанға, елі ќалды демеймін,
Өзімен-өзі асќанға, кімді алдайсың дегеймін.
Езу тартса досыма, үңілемін тергеймін,
Жымың етсе ќасыма, неге күлдің дамаймін.
Ата айтса сөзіңіз, орынсыз-ау дамаймін,
Жаќсы айтса көріңіз, рахмет дегеймін.
Өтірік айтса наданға, надандығы демеймін,
Екі жүзді адамға, лағнет атсын дегеймін,
Санасызға санасыз аќылы жоќ демеймін.
Жетімді көріп, панасыз болмаса екен дегеймін,
Я, тағдыр ќор еттен дегендерге не дейін,
Ќұлдары олар ќоректің дағдырға бер мерейін.
Арын аќша еткенге, аќылсыздыќ демеймін,
Арсызға жоќ өкпемде, аќымаќќа не дейін.
Мұңлы көрсе көңілім шерін сыртќа тебеді,
Адамның ќымбат өмірін мұңсыз еткім келеді.

САРЫАРЌА
Сарыарќа алтын арќа, асыл арќа,
Жатырсың ќариядай жасың арта.
Алысты аңсағанға баладайсың,
Куєлі шежіредей ғасыр арта.
Балалыќ өтті күнім баурында,
Халќымның жайлауы кең аулында.
Анамдай бауырында бұйығамын,
Тұрмыстың ұмыт етіп ауырында.
Жел тұрса боран болып алай-түлей,
Көңілім ќоса маздар жалын түлей.
Етек-жен болса шолаќ жасќанбаймын,
Анамдай бауры ыстыќ алып дүлей.
Сарыарќа дархан арќа, дабыл арќа,
Жатыр ел дабылыңа иек арта.
Жак тисе дабылда сен сабырда сен,
Иығың берік сонша, таќќан алќа.
Бұлдыр күн, бұлынғыр күн, жатыр ойнап,
Уаќыт билік етіп, салып ойнаќ.
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ДОСЫМА
Досым жүрсің аңсап сонау еліңді,
Туып өскен байтаќ, дархан жеріңді.
Єлде аңсайсың ата-ана, жарыңды,
Сағым болған лєззаты өткен өмірді.
Өкінесің єлде неге, жасыма,
Күрсінесің кейде келсем ќасыңа,
Єлде нелер мазалайды жаныңды,
Єлде нені күтіп жүрсің асыға.
Достым, арман біздер мінген бозінген,
Бірге туған өмір жолы өзіңмен.
Өз тағдырың болса мұңы халќыңның,
Көтере бер ауыр жүкті төзіммен.
Жас жаныңды єлде нелер ќинайды,
Өткен күннің салтанатын ќимайды.
Нелер келер, нелер өтер басыңнан,
Бар жаќсылыќ бір басыңа симайды,

ч

Тосын емес бүл жүргенің жат елде,
Жарастыќты ќайрат-жігер наќ ерге,
Адам ісі, ел ұлысың ұќќанға,
Елің дертті, жазылады ќай емге?
1965 жыл.

КҮЗ
Күн күркіреп, найзағай көкті сөгіп,
Бұлт төсеніп, тұнжырап нөсер төгіп.
Биік-биік ағашты сипап өтіп,
Аспан көзін сыќќандай жалын егіп.
Шарт-шұрт етсе найзағай отын шашып,
Пендешілік ќұтылу одан ќашып.
Табиғаттың тєуелсіз зеңбірегі,
Жатыр арам жандарға оғын атып.
Тымырсыќ, ауа салќын күздің желі,
Мазалап тұр жанымды салќын лебі.
Сыпырып жасыл орман жапырағын,
Мұңдасын шаќырғандай кеудемдегі.
Ќайыңның сарғыш тартќан жапырағы,
Шуылдап күз єніне шаќырады.
Селт етпей єлде бір сєт ќалар тынып,
Көңілдің елең етіп ќапырығы.
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Тылсымы табиғаттың салќын күздің,
Тұрғандай ќойнын ашып ызғар сыздың.
Ұќсайды кейде бір паң мырзаларға,
Буына ќалған бөгіп бал ќымыздың.
1964 жыл, №3 лагерь.

ЌЫРАН ШЫЊНАН
АСАДЫ ЌАНАТ ЌАЌПАЙ
Абзал достым отырсың нені ойлап,
Ой шіркін, өлшетпейді терең бойлап.
Ќасіреттің отына бізді салып,
Біреулер жүр көңіл мєз, тойын тойлап.
Ќыран шыңнан асады ќанат ќаќпай,
Батырлар тарта тұғын жебелі оќтай.
Алас ұрып бєйгеге шабар аттай,
Көңіл шіркін ќоймады тағат таппай.

О Й Т Ү Б І
Жоќ туады, бар өліп уаќыты жеткенде,
Жас гүлденер, ќарт
солып өкінішпен өткенде.
Арманы жоќ сєбидің, баќыт одан өткен бе,
Нағыз таза єулиең мұратына жеткен бе.
Ізгілікті ұйыған билетпеңіз өктемге,
Игіліктің ұрығын не жетеді сепкенге.
Ой түбіне малтығасың, біраќ ешкім жеткен бе,
Ќалмадың ғой соңымнан адастырып кетсемде.
Кеше-бүгін менде бардай аласың мен таласың,
Жармасасың, сүйрелейсің кешегі бір өткенге.
Маған елес, саган аныќ, сен көресің бєрінде,
Ќайғы-мұңын, ќасіретін, нєрінде.
Дегбірімді аласың да ќуырасың жанымды,
Аќ ќағазга төктіресің жүрегімнің зєрінде.
Ќымбат ойлар бұрынғыдан өткен бе,
Бүгінгі ойға тағы ештеңе жеткен бе.
Ойдың түбі таусылмайды, ќайнап шығар көзі бар,
Ойдың түбі тағы да мұң, оған ешкім жеткен бе.
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МҰЊСЫЗ ЕТКІМ КЕЛЕДІ!
Жаќсы іздеп табылмай шаршағандай көңілім,
Жаќсы єсте жарымдай жұбанышы көңілдің.
Жұбаныш жоќ көңілде, жаќсы іздеп болмайды,
Жамандыќ көп өзінде, жұбаныш тағы болмаса.
Көңіл алаң єрнеге, табылса жан көрерге,
Мазалайды єрнеме, ќызығам єлде нелерге.
Не баќыт баќ демеймін, бүгінгі ќызыќ дегенге,
Өлшемек теңіз деңгейін, байлаймын тек тереңге.
Ырзыќ етем бүгінгі, алдымдағы асымды,
Тек аќымаќ мұңды бүгінгі, ќор етер алтын басыңды.
Алтын іздеп мыс алсам, ќуанамын баладай,
Сыр айтуға тіс жарсам, көңілім бір даладай.
Бүгінгіге ой салсам, ќасќырша безек етемін,
Ертеңгіге ой салсам, лєззатќа мүңгіп кетемін.
Өткенге зер салмасам, аңғалаќтыќ етемін,
Алдыма көз салмасам, дерттенеді кеселім.
Тєжім етем ұлама көрсем ғалым адамды,
Сауғалаймын ұраға, көрсем маќұл наданды.
Айтып йтпай не керек сөз ұќпайтын наданға,
Арамға сөзін не дерек ќауесет етер ғаламға.
Жаќсы бір елес етеді, көзіңді ќанға боямай,
Ѓұмырлыќ лєзім етеді, жүрмін ғой єсте тоя алмай.
Наданға жарыќ түнмен тең, мєз болады жарыќќа,
Түндегі ай күнмен тең, не дейін сол бір ғаріпќа.
Өзегі күйсе гүлдерге, өсірсе деймін мєпелеп,
Өзімді-өзім күйлеймін, көңілімді көтеріп.
Дараќыны түйреймін, игілерді аймалап,
Талабы тарға тап берем, абыройын алмаќќа.
Бұнымды да аз дер ем наданды иге салмаќќа,
Мазалаймын өзімді, дєстүрлі жыр жазбаќќа.
Ашып жұмам көзімді, бағымды көре алмаќќа,
Раќымсыз демеймін, атадан туған баланы.
Єкеден туса не дейін, жүрегім тек жаралы,
Тєкаппарлыќ етеді, кейде жаным єрнеге.
Жоќ сөзімнің бекері, ќұбыжыќ єр кім єрнеме,
Кєрлікті көңіл білеме, арттағысын көрмесе.
Жасттыќќа кєрі ереме, тек көңілі ермесе,
Кєріні көрсе көңілім, ертеңгіні ойлайды.
Ќимаймын жастыќ өрімін, махрум етіп болмайды,
Сарќылса бұлаќ шөп басар, суағары ќалмайды,
Көкірегім күйеді, көңіл дерті ќоздайды.
Тыныштыќты жаным сүйеді, єлдекім тағы ќозғайды,
Не ғаламат болса да тек мен үшін демеймін.
Надандыќ билеп тұрса да, бұл жаза маған демеймін,
Адам надан болған соң, өкінер кезіне,
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Ќұлын-тайдай тебісіп,
Алыс жұлыс болғанда.
Бара алмаушы ек Есенге,
Сөйтсек оның жүрегі
Байлаулы бопты Сєкеңе.
Ендеше бұл тап ќазір,
Есеп берсін достардың
Алќа ќотан алдында
Не ќалды екен жастыќтан,
Не жүр екен жадында.

ЕРМЕККЕ!
Ермек, енді сөз кезегі саған келді,
Жек көрмеуші ең ертеден думан жерді.
Дау жүрмейді бұл жерде турасын айт.
Өлеңге ќосып жібер туған жерді.
Намысќой емеспе ең бала жастан,
Асып түскің келуші еді ќұрдастан,
Бүгін мына достарыңа соныңды айт,
Айнытпай айт, жалтармай айт.

СОВЕТКЕ!
Нұрекең ұлы Совет,
Сенде де арман көп ед.
Соның біріне ғана жетіпсің,
Сені де көрмегендер аз емес.
Ал сен үшін я көрдің я көрмедің
Менімше сөз емес.
Мына тойдың соңынан,
Ќиќаңдап ќалса балалар,
Сағыныш үшін ішті де.
Отырғанда көрме жарќыным,
Кесіп айтар сөз осы, бар шыным,
Ал сөйлей бер, Сєбеке,
Милицияны түйре де.

ЖОЛДЫБЕККЕ!
Ду еткізіп, жалт етіп,
Ѓайып боп кетіп ќалатын.
Тұраќтамай сынапша,
Лып-лып етіп тұратын.
Жөкен отыр осында.
Мына отырған алдыңда,
Бір совхоздың адамы.
Аќыл-кеңес айтып бер,
Араќ ішуде еңбек ќой,
Жұмылдыратын еңбекке.

70

Бұлт шығып, нөсер ќұйса серілесің,
Бєйшешек гүл көктемін асыға ойлап.
Сарыарќа асыл арќа, ғасыр арќа,
Ќысы аяз, жазы жұпар, жасыл арќа.
Көктемін дүниені ду етеді,
Күзде шыќ, тұманды күн тылсымы арта.

ЄКЕ СЫРЫ
Бала, бала, балғын екен бал екен,
Ата-анаға ең бір ыстыќ жан екен.
Ќам көңілді жадыратар дєрі екен,
Менде бала болып көрген шығармын.
Менде еркелеп бұландаған болармын,
Ѓабдош-ау, неткен ыстыќ едің сен,
Ата десең, соған да мєз боламын.
Не десеңде түсінемін тіліңді,
Көрген сайын ќуанамын түріңді.
Баќытым да, өмірім де бір өзің,
Жарќ еткізген сен едің ғой түнімді.
Бірсағатќа кетсен ұзап ќасымнан,
Келместей-аќ күтуменен асығам.
Былдырлаған естімесем тіліңді,
Бүркіттеймін, томағада ашынған.
Сен күлгенде мен жұмаќта отырам,
Сен, ойнасаң ойыныңа ќосылам.
Кейде тіпті үлкендікті ұмытып,
Айғай салып ќуанамын тосыннан.
Кейде арманның шығып кетем шыныңа,
Ќарсы тұрам, ћахараның сұғына.
Сондағы ойым: ќұлындарым бєрі де,
Тек баќытты болса екен,
Ѓұмыр бойы, ғұмыр бойы.

ДОСТАРЃА
Баяғы сол достарым өзгермепті,
Ќұшаќтары осынша кең боларма.
Кеудемдегі тарќатты бар ќұрысты,
Артыќ сезім ќарыздар мен оларға.
Келіңдерші достарым ќұшаќтайын,
Сағыныштың тарќасын ќасіреті.
Достар, шіркін, неткен ќымбат едіңдер,
Сендер барда ќыранға ұќсам дайын.
Көңілдің шарыќтайды ќасіреті.
Достар, шіркін неткен ќымбат едіңдер,
Сендер жоќта мендей жанға не сый.
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Алдың сыйлап, артың Зеке дедіңдер,
Өзгермеген, бүгінгідей өткен сый.
Кешегі күн бүгінгі емес достарым,
“Есейдік ќой ертеңгіні күтумен.
Інішектердің өкшемізді басќанын,
Уа, достар көңілім бірге сендермен.
Мен сендерсіз бола алам ба дүниеде,
Ќайта таптым ќайда барам сендерден,
Бірге барсам арманым жоќ о дүниеге.

Одан да нажым ќосылды.
Біраќ сонда да
Берілмей келесің ғой.
Єзіл ғой бұл, Төке,
Төлеген
Сонда да біз не айтсаќ
Соған көнесің ғой.
Ендеше сөйле,
Бұғанда разысың ғой.

БІР ЖОЛДАСЌА

СЕРІККЕ!

Уа, жолдас мазалама зілденіп,
Мазаќ етер жан мен емес.
Өзгермеші, сұрланбашы түрленіп,
Неге керек сайќымазаќ түрге еніп.

Бір кезде бірге оќып бізбенен,
Кетіп еді ќалаға, палуандыќ ізбенен.
Шайќасады да ол жүзбенен,
Мойымайды біраќта.
Дүлділі болып халќының,
Оралып жүрді гүлменен.
Кєрілік шығар, таќымы мыќты біраќта.
Сонда да Секең бір тілек айтсын
Көңілдегі өткендегі сырменен.

Мейлі өзің біл, өркендесең, ерлесең,
Айтар сөзім: Зіл сөзіңді ұрмаймын.
Зілденбеші, өркендесең, ерлесең,
Өскенің не, ізгілікті көрмесең.
Уа, жолдас, өскен жоќсың баќ ќонды,
Соның бүгін несіне зіл етесің.
Баќ емес-ау бір күн ішер ас ќонды,
Асың бітсе су түбіне кетесің.
28.01.1967 жыл.

МЕКЕНБАЙЃА!
Ой, Михайл, Михайл,
Есіңде ме сонау бір,
Аюлының басынан,
Екіаяќтың орына
Ылдилап баспен түскенің.
Еңкеймей-аќ баспенен,
Мол бұлаќтан ќанып бір,
Сылќылдатып ішкенің,
Сонда-дағы берілмей
“Нахал” дедің емес пе?
Түспей-аќ бізбен егеске.

ТӨЛЕГЕНГЕ!
Баяғыда, тісің бүтін кезіңде,
Сен де бір азуымның бірі едің.
Ол кезде сен де жігіт едің,
Кейде жасќанып та ќалып ек,
Өзіңнен емес
Шарт ете түскен кезде мінезің.
Бүгінде тіске єжім ќосылды,
Секердің ќұлағына алтын сырға,
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РАЙЫМЌҰЛЃА!
Жас күнінің өзінде-аќ,
Тасыған бір өзендей.
Ќалушы еді гүр етіп,
Байќасаңдар достарым,
Єлі сол ғой мінезі.
Ешкімге жоќ залалы
Жетпейді ғой ешнєрсе
Ќасарысып, тіресіп.
Ќанша шомбал болса да,
Көрген жоќ біраќ күресіп.
Райымќұл сен сөйле
Достарыңа ілесіп.

НЄМИЛЄЃА!
Талдырмаш ќана ќыз еді,
Көз түсетін бірден-аќ.
Медаль ќағып кетіпті,
Жүрегін оның билеп ап.
Дегенмен осы Намилє,
Ал бєйбіше демесін.
Біз үшін єлі ќыздай-аќ,
Ендеше мына достарға
Ќыз күніңде айтылған
Сырын айтсын бұзбай-аќ.

ЕСЕНГЕ!
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Орнына өзі тұрған.
Сөйтіп Сєкеннің аузын ұрған.
Аќыры шатаса-шатаса
Кємелге жиен болып туған.
Бір тілек айтсын,
Кємеке осы туысың.

Мына тұрған Кеншоќы,
Тєйірі ќазір алыс па.
Достыќ сөзің өтсе егер,
Ертеңдер-аќ шұбырып
Барыпта бєлкім ќалармыз,
Ауылыңды көрмекке.

СЄКЕНГЕ
Өз ісіне берік,
Досына адал серік.
Еңбекте ерінбейтін,
Тым аса көрінбейтін.
Туысына туыс,
Жолдасына тума,
Айтарға да жоќ,
Шындығы көп,
Сабырлығы басым,
Ниетін бір Алла ќолдасын,
Ендеше ағасының тойына
Сєкен бір сөз жолдасын.

ТӨЛЕУБАЙ МЕН ХАДИШАНЫЊ
20 – жылдыќ тойына
Отау тігіп іргелі,
Ел болыпсыз жар-жар-ау.
Алтын, күміс ќосылып,
Жарасып тұр жар-жар-ау.
Өнегелі өмірдің,
Ѓашыќтары жар-жар-ау.
Жұпар иісті гүлдердің,
Өзіңсіңдер жар-жар-ау.
Ағайынның ұйытќысы,
Атаныпсыз жар-жар-ау.
Ізгіліктің жалауын,
Көтеріпсіз жар-жар-ау.
Жарќын таза өмірдің,
Жыры сендер жар-жар-ау.
Аќиќат көңілдің,
Сыры сендер жар-жар-ау.
Үлкеннің де кішінің,
Сыйы сендер жар-жар-ау.
Дос-жаранның, туыстың,
Нуы сендер жар-жар-ау.
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ТОЙ БАСТАР
Мен сөзімді бастайын,
Отырған ќауым достарым.
Ќырыќќа келген Кємелдің,
Той-думанын бастайын.
Жиналғанды ќуантып,
Көтеріп бір тастайын.
Сіздерден жєне аспайын,
Ќадірлі туған дос-жаран
Дастарханға келіңдер,
Жаюлы тұр ас дайын.
Төрелік етіп төрге шыќ,
Жамбыл сенен бастайын.
Жолың сенің үлкен Жамбыл,
Оң жаќты саған тастайын,
Зауќың жоќ төрге шығуға.
Сашекеңді солға бастайын,
Ќалған туыс-ағайын.
Жолдас-жора, күн-айым,
Кезекпенен келіңдер
Кємекеңе иіліп,
Ќұрметіне үйіліп
Дастарханға жүріңдер.
Таң атќанша отырып,
Еркін бір ойнап күліңдер.
Ќырыќќа келген ағаның,
Үлгісімен жүріңдер.

САШАЃА!
Арыны ќатты өлеңге,
Ойы жатќан тереңде.
Сауыќ десе шалдырмас,
Сөз бермесек оңдырмас,
Сашаға бір сөз берелік.

ЌҰРАЛЃА!
Ту бие тұрса алдында,
Туырлыќша таптап өтетін.
Тумай тұрса тудырып,

71

Шаранасын жудырып.
Төлмайын алып кететін,
Ќұрекеңе бір сөз тастайыќ.

МЕЙРАМБЕККЕ!
Телефон десе ұйќысыз,
Радио үшін күлкісіз.
Ќаза-ќарта ұрлауға,
Бірінші апрельді жырлауға.
Оң сапар тілеп Мекеңді,
Шығарып бір салайыќ.
Досына деген ниетін,
Біраќ естіп ќалайыќ.

ТӨЛЕУБАЙЃА!
Ағайынға ќамќоршы,
Ќызметі канторшы.
Жүрегі кең, жолы ашыќ,
Жаќсымен де жаманмен,
Өмірі жарќын ұласып,
Төкеңе бір сөз берелік.

ӨМІРЗАЌЌА!
Досына шаќ көңілі,
Асанќайғы өмірі
Физиканың жебірі
Арудай нєзік сезімі,
Өмекеңді бір тыңдайыќ

ЌАСЫМЃА!
Сыршыл да сыншыл өмірі,
Газетке толы өңірі.
Асќаќ ойдан арымас,
Болмасќа тілін жанымас.
Досы түгіл дұшпанына,
Достарындай көңілі аќ,
Ќаскеңді бір тыңдайыќ!

ТҰРСЫНЃА
Тыныштыќты жаны сүйетін,
Тек єділдік түйетін.
Адам түгіл мал ауырса,
Айыбына жүретін.
Ќожакеңдерге жиенмін деп,
Бүйідей тиетін,
Тұрсекеңді бір тыңдалыќ!

ЖАМБЫЛЃА
Маќсатќа толы жүрегі,
Ѓылымға бар тілегі.
Ұстамдылыќ тірегі,
Сын санының талайын көрген,
Ќажеттілікті тірнектеп терген,
Сөйтіп барып ғылымға енген.
Тұңғыш ғалым шыќќан біздің елден,
Жєкең айтсын бір тілек.

ТҰРАРЃА
Аты єйгілі болмаса да єлемге,
Жаќын тұрады өлеңменен өнерге.
«Сегіз ќырлы бір сырлы емей» немене,
Ќатардағы солдат еді,
Военком болып біздің Шетке келерде,
Олай болса, Тұрарға
Бір сөз тасталыќ.

САЙЛАУКҮЛГЕ
Сылдырлап аќќан бұлаќтай,
Жастыќ шаќтың куєсі.
Асып кетсең алабұртќан,
Жүректі басатын.
Аюлымның азаматы,
Ќарындасы, сырласы,
Осы отырған дос-жаранның,
Барлығының тумасы,
Сайлаукүлден бірер сөз.

ЗЄРУБАЙЃА
Ізеттілікті пір еткен,
Сүйекке сіңген аңшылыќ,
Шығарындай сүйекпен,
Кіші болуды парыз санайтын
Жаќсының өмірін аңыз санайтын,
Ініміз Зєрубайдан бір тілек.
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ЕРКІНГЕ
Мынау біздің Еркін,
Ал ќыздар көріңдер.
Сөз сөйлесе толассыз,
Отырмайды талассыз.
Ќызылќойдан Сєкенді ќуып,
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Отыратын жеріне,
Ырза болсын көрген жұрт.
Жат жанынан түңіле,
Үлгі болсын өмірің.
Жаќсы менен жаманға,
Тєжім етіп сєлем ет.
Үлкен үйге кірерде,
Шытырман мына заманда,
Жан ќұрбыңа бір сєлем!
Мына бір топ алдында,
Нағашы жұрты Төкеңнің.
Ер жігіттің үш жұртын,
Нағашы жұртын, өз жұртын.
Жаңа ғана табысќан,
Ќайын жұртпен тең ұста.
Еркелеп барсаң шөсеніш,
Ауылы ќашыќ екен деп.
Сараңдыќ жасап тырыспа,
Кішісіне ұрыспа.
Үлкенімен тіл табыс,
Єзілменен ұғысты,
Нағашы жұртќа бір сєлем!
Мына бір топ ауылдың,
Жаќсы менен жайсаңы.
Көршілерің, тату бол,
Жоќтан-барға ренжіп.
Бұлармен жүз шайысып,
Ќияметте көршіден.
Сенімді бұлар бұзды деп,
Шығып жүрме сайысќа.
Кешірімді бол төзімге,
Ырыќ бермей сезімге.
Не істесең де ойға сал,
Аќылға жеңдір кезінде,
Көршілерге бір сєлем!

БЕТАШАР
Ал, ағайын, туғандар,
Дос, жолдас пен жорандар.
Нағашы жұрт, ќайын жұрт,
Төркін жұрты тағы бар.
Келін келді ќараңдар,
Үйге келін кіріп тұр.
Жиырма жыл өтіп кеткен соң,
Бєріңізді біліп тұр.
Беташарын айтамын,
Жиырма жыл бұдан бұрынғы.
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Ќара орманның бесігін,
Ќолға алыпсың жар-жар-ау.
Осы абырой ғұмырдың,
Сєні болсын жар-жар-ау.

ТҰРСЫНЃА
Жиенмін деп еркелегенмен,
Бұл да тартып тектілігімен.
Төкеңнен аса ќоймайтын,
Жаќсылыќты өзінен гөрі.
Осы кісіге баса ойлайтын,
Тұрсын отыр бұл тойда.
Мейлі шаќсын, мейлі сипасын,
Болмаса єзілмен сыйласын.
Ал, Тұрсеке сөз сізде,
Халайыќ енді сізді тыңдасын.

КЄМЕЛГЕ
Төке, іздесең, таба алмайтын ағаң отыр,
Жаќсы аға, жан ашырың жағаң отыр.
Ыстығыңа күйсе де күймегендей,
40-ќа ќимай сізді ќарап отыр.
40-тан аса кесуге тұсауыңды,
Тұсау жіп халайыќтан сұрап отыр.
Ендеше сөз берелік сөзбен кессін,
Ырыс-жұғыс, аќыл артыќ демей ме даналыќта.
Кємеке сөз сіздікі, той иесі,
Жан ашыры, аќылшысы бұл белестің.

ШЄКІШКЕ
Абзал дос ағайыннан жаќсы,
Достыќ – сезім салтанаты,
Сол салтанат символы,
Төкең мен Шєкіш достығы
Егіз тєған ќозыдай.
Демесек бөлек жастығы,
Ендеше Шєкіш сөйлесін!?

ЌАСЫМЃА
Алыстан іздеп тапќандай,
Төкең десе көңілі.
Бұлтсыз ашыќ аспандай,
Тілі мірдің оғындай.
Сыр шертсе еш тынбайды,
Көкірегінен жарылмай.
Нарекеңнің ұрпағы,
Ќасекеңнен енді бір тілек.
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ЌҰРАЛЃА
Саймансыз Ќұрал жүрмейді,
Осы үшін Ќұралды.
Єркім-біркім күндейді,
Мейрашќа жер искетіп.
Бєтенкесіз аќ мұзда,
Дєрімбекті айдаған.
Ќазы-ќарта ұрлауға,
Кємекеңнің үйінен.
Мыќты жасаќ сайлаған,
Той иесі бүгінгі.
Төкеңді сан рет
Сытылтумен жайлаған
Ќұрекеңнең бір сєлем !

ТЕЗЕКБАЙЃА
Туысы єлде, жолдасы,
Досы ма єлде тумасы?
Єйтеуір бірге ќайнайды,
Бір-біріне жаќындау.
Басќа түгіл тұлғасы,
Ырза болып көргенде.
Бірін-бірі тосќанын,
Ойлары іске аспаса.
Бір-бірінен сасќанын,
Екеуі ќатар тұрғанда.
Керегі жоќтай басќаның,
Ендеше сөзін тыңдайыќ
Тезекбай сынды ќасќаның!

МЕЙІРМАНЃА
Єншіге кезек берейік,
Батыр тұлға, аќ сауыт.
Көрген емес өмірде,
Өзіне бір ќас тауып.
Күй мен єнді төгілтіп,
Таң атќанша отырса.
Дей алмас ешкім ќаќсауыќ,
Ендеше Мекең сөйлесін,
Ұлассын күйге бұл сауыќ!

ТҰРАРЃА
Ал, Тұрар енді сөйлейді,
Өзі білед не дейді.
Тыныштыќтың күзетін,
Ќорғаушы деп білемін.
Тєртіптің де саќшысы,
«Жау жоќ деме жар астында.
Бөрі жоќ деме бөрік астында»,
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Заманы туа ќалса егер.
Тап Бауыржан ағадай,
Апшысын ќуырып беретін.
Төке тымаќ соќырдың,
Єуселесін көретін.
Ќорғанышы бєріңнің,
Тұрардан енді бір тілек!

ЫБЫЖАНЃА
Өнерді халыќ сүйді єуелден-аќ,
Домбыра Жошыға баласын естіртті.
Домбыра жазасын алды,
«Балбырауын» түрмеде туды.
Түрмені жұбатты,
Ќобыз үні ұзатылған ќызды.
Жұбатты, жылатты,
Єн өмірде сєн берді.
Сал мен Серіні єкелді,
Аќан мен Біржан туды.
Адам жылап туады,
Жылап өледі.
Бұл да єн,
Өнер адамы Ыбекең сөйлесін.

САЙЛАУЃА
Ажалсызға себеп,
Адамның ең тєттісі.
Араша тұрар жаныма,
Жалаңдатып пышағын.
Үйір тұрад адамның,
Жаны менен ќанына.
Бұл дєрігерлер ќауымы,
Денсаулыќтың саќшысы.
Тілек айтсын ендеше,
Мына отырған ќауымға,
Ал, Сєке, енді сөйлей бер.
ххх
Тең ќұрбыңнан артыќ бол,
Үлкен емес, кіші емес.
Алтын мен күмістей,
Ќосылыпсың теңіне.
Төкеңнен асыл адам жоќ,
Ќарасаң аты-тегіне.
Ағартушы боп келген,
Сонау араб елінен.
Ќараңғы ќазаќ еліне,
Күйеуің үйге келгенде.
Күтіп ал ќарсы алдынан,
Ќағып көрпе салып бер.
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Бар жұмысты тыңдырар,
Келіні болса еріншек.
Есіңе саќтап ұғып тұр,
Єжелердің аќылын.
Єдепті болсаң алдында,
Батасын берер шаќырып.
Атадан ұл туғанда,
Ел іргесі теңейді.
Кім жек көрер ќазаќта,
Іргелі елді көп үйді.
Єке орнына єке боп,
Мєкең отыр соны ойлап.
Отау тігіп еңселі,
Немере сүйсем деп ойлап.
Жымымиып ќалып күледі,
Єлде тағы нені ойлап.
Шөберелі болсам деп,
Отырма єлде соны ойлап.
Өтсем дей ме осылай,
Ѓұмыр бойы той – тойлап.
Өзінен соңғы жастарға,
Өнеге, үлгі єперген.
Аќылы бір, Ќаны бір,
Зейнолла, Зейнен, Мєкеңмен.
Шєрбан апаң жєне бар,
Жасыңда думан көтерген.
Орынбасар, Төс ағаң,
Бауырмал бірге сүт емген.
Нұрғайша апаң мұғалім,
Білімі тасќан дария.
Иман ағаң, Нина апаң,
Мейірбан жандар аќ көңіл.
Сыйлы боп барша ќауымға,
Есімі болған жария.
Иманбек атты ағаңның жөні бөлек,
Цирктің єртісіндей ойын-тойда.
Сонау жастыќ шаќтардан,
Жалғыз өзі думанмен.
Ойын-тойды атќарған,
Үміт апаң бєрінен
Озыќ туған жан екен.
Алпыс деген асудан
Асќан жасы бар екен.
Єрі көпшіл, єрі сыршыл
Көңілі дарќан дала екен.
Игілік пен Шахы, Мамыр,
Шєннєр, Шолпан туысќан.
Бұл жағын да келінжан
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Келіннің аты Ќадиша,
Бєріңізді көріп тұр,
Мырзасының өзіне.
Тең екенін біліп тұр,
Зерделі көзбен бір шалып.
Сіздерге де үйірсіп,
Баќырына сеніп тұр.
Ау келінжан, келінжан,
Мені де бір тыңдаңыз.
Ашушаң болып єрнеге,
Төтелеп шарт сынбаңыз.
Кімдердің кім екенін,
Таныстырып көрейін,
Ќұлан салып тұрсаңыз.
Мына бір топ алдында,
Ќабын жұртың – жаңа жұрт.
Жасы үлкенін сыйлап жүр,
Кішісіне ќамќорсып.
Өз туғанын санап жүр,
Жаќсылығын асырып.
Жамандығын жасырып.
Есіркеп төрге шашылмай,
Шырғалаң кейбір тұрмыстың.
Тєлкегіне жасымай,
Өзін бірге балап жүр
Ќайын жұртќа бір сєлем!
Алќа-ќотан мына топ,
Дос-жолдасы Төкеңнің.
Келгенде бұлар үйіңе,
Отырып ќалма сүзіліп.
Ынтаңменен ќызмет ќыл,
Ќұрметпен бүгіліп.
Дос жолдассыз көргем жоќ,
Шашќанын өркен жігіттің.
Келін боп үйге кірген соң,
Ќиындығы жоќ бұл істің.

ОТАНЃА
Отаны ыстыќ єрбір баласына,
Жүрсеңіз жалыќпайсыз саясында.
Ол саған сыр айтпайды, көрсенеді,
Не жоќ деп шіркін ќазаќ баласына.
Отаным көз жетпес сел дєрия шалќар.
Жоќ аќын теңеу тауып сені жырлар.
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Сен жатќан кең дүние ќойның ашыќ,
Жоќ бейнең өміріңде еш сарќылар.
Ќарасам көзім жетпес байлығыңа,
Ќазна, асыл сенің бар ќойныңда.
Көкірегімде бар байлығың, Отан-атың,
Бола алмас сенен ыстыќ жас шағымда.
Отаным жүрегісің туған елдің,
Жерісің халќы үшін туған ердің.
Сен үшін пида жаным жас өмірім,
Ќабыл ал тілегімді Отан менің.
Сырың бар кісендеулі єлі де көп,
Ќалайша жыр етпейін сені елеп.
Ќойнауың тым тұңғиыќ түнсіз терең,
Көрейін мен жасќанбай бір сүңгіп кеп.

КӨЊІЛІМ СЕН СУЫНБА!
Ей, көңіл, сен суынба!
Жедім деп таяќ өмірден.
Ашќараќ кейбір жебірден,
Кісі алдаушы, арбаушы.
Арамдыќпен єзірге,
Ішкі сырды барлаушы,
Адамнан кейбір семірген!
Ей, көңіл, сен суынба!
Көрдім деп ќапа жолыңнан.
Келместей іс ќолыңнан,
Жоќтай-аќ тап ќазірге.
Ерер жолдас соңыңнан,
Жапа шегіп өкінбе,
Мен емес өзің жыр ќылған!
Ей көңіл сен суынба!
Түңіліп дос-ќұрдастан.
Ар-ұяты жетімсіз,
Ішкі сыры сенімсіз.
Уайым, ќайғы болымсыз,
Көрінгенді көңіл ғып,
Жүрген надан досыңнан!
Ей, көңіл сен суынба!
Осыма бар өкініш.
Өзің бол адал жол көрсет,
Аласұрған, аңтұрған.
Түкті сезбей ќұтырған,
Кей досыңа, ей, көңіл,
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Осы бір сөзді аќыл ет!
ххх
Жырлайыќ, жырлайыќ!
Келінге жаќын барайыќ.
Көрімдігін даярла,
Бірінші атты алайыќ.
Думандатып бұл тойда,
Таң атќанша отырып.
Асыр-ойнаќ салайыќ,
Көтерейік тостарды:
Ќуаныш пен тілекке,
Баянды баќыт тілейік,
Жұдырыќтай ќос жүрекке.
ххх
Уа, халайыќ2
Тыныштала ќалайыќ.
Жалғастырам єрі ќарай,
Атам ќазаќ кєдесін.
Тарату жырым беташар,
Сүйінген жұртым уа, десін.
Єн көбейсін достарым,
Той көбейсін өмірде.
Шыќ ќонбасын жанарға,
Бұлт ќонбасын көңілге.
Ќосағымен мєңгілік,
Ќоса ағарсын екі жас.
Тілің жетсе аќыным,
Жас келіннің бетін аш.
Уа, келінжан келінжан,
Тыңда зер сап ағаңды.
Мына дарќан тойыңда,
Өсірген сенің бағыңды.
Аќ батасын бергелі,
Ќызығыңды көргелі.
Корабльге мініп ап,
Ұшардай – аќ аспанға.
Туған єжең алдыңда,
Нєстекең отыр 90-да.
Мерейі өсіп, жанары,
Шағылысып асќарға.
Бєтекең єжең тағы бар,
Жаќындап ќалған 90-ға.
Осы тойдың үлкені,
Бєрімізге басќарма.
Үлгісі көп айтарлыќ,
Ұрпағына жастарға.
Ділдекең єжең 80-де,
Аќ көңіл ана көңілшек.
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Бітпейді бүгін өлеңім.
Жезделердің барлығы,
Аќ, адал болады сенемін.
Жезделерге келінжан,
Сєлем бер!
Уа, халайыќ2
Келінге жаќын барайыќ.
Шашу шашып жолына,
Сан алуан єнге салайыќ.
Түніменен думандатып,
Таң ата біраќ тарайыќ.
Көтерейік тостарды,
Ќуаныш пен тілекке.
Баянды баќыт тілейік,
Біріккен ќос жүрекке
Келіннің бетін ашайыќ!
14.11.1984 жыл.

Еркелік не, шолжың не,
Айтшы достым көрдің бе?
Балаға тєн мінезді,
Үлкендерден сездің бе?
Жиіркендің бе, бездің бе?
Көре тұра төздің бе,
Тиянаќсыз сөзіне.
Ќалай өзі “не” дейді,
Түсті ме көзің тезіне,
Ќарашы аныќ өзіне.
Өзі өзіне ұќсайды,
Өзіне-өзі ұрыспайды.
Не керемет, не ғажап,
Іші дағы пыспайды,
Еркелік ойын ќыспайды.
Өзін-өзі ұстайды,
Елегізіп ұшпайды.
Кекесін тисе көлденең,
Көкірегін ќыспайды,
Тек найзасын ұштайды.
Еркелік не, шолжың не,
Уа, достым көрдіңбе?
Өзі төре, өзі би,
Үлкендігін сездің бе?
Жиіркендің бе, бездің бе?!
29.04.1966 жыл.

Есіңе саќта дұрыстап
Тілеужан мен Тілеукенді
Ќасына ертіп бір ұстап
Шєріп ағаң келіпті
Шахы атаңнан ту ұстап.
Марќұм Шолпан єжеңіз
Єсем болған кезінде
Ќуаныштайдың єкесін,
Іңкєр еткен өзіне.
Бүгін Ќукең директор
Бір совхозды билеп тұр.
Аудан шаруашылығын
Алға ќарай сүйреп тұр.
Жай сөз емес істелген
Жұмысы солай сөйлеп тұр.
Беташарды єлі де
Бір сағат айтар шамам бар
Таныстырам тағы да.
Єке орнында Хасен мен Сєкен атаң
Балкен ағаң тағы бар.
Ол бір дархан
Аќ көңілдің аты арып, тоны тозбас,
Шөлдесе су сұрамас гүлдей бархан.
Орны бөлек бар тағы ағаларың,
Балауса, өзен-көлдей жағаларың.
Имаш, Мєжен, Сайлыкен, Мұхтар, Жєует,
Єбдір, Марат етене сыя бағың.
Сєлем аты, Келінжан, үлкендерге
Келіп ќапсың келін боп үлкен елге.
Көңілі түйткі ананың,
Далаға кетсе баласы.
Көңілі ќамзау баланың,
Үйде жоќ болса анасы.
Жаќсы болса баласы,
Шерсіз болар анасы.
Жаќсы оны ќашанда,
Адамзаттың анасы.
Анаңмен адыс анаң бар,
Батыр ана атанған.
Отыз жылдай отасып,
Сүйген жары Мєкеңмен,
Үлкендерден бата алған.
Өз анаңнан кем емес,
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Рымкеш те анаңдай.
Еңбекте озған ќатардан,
Мєкеңнің біраќ алдында,
Єлі де болса баладай.
Тізеңді бүк, келінжан,
Батасын ал ананың.
Екеуіде өзіңнің,
Іштен шыќќан анадай.
Зияны жоќ біраќ та,
Тиіспейді дымыңа.
Шолпан деген теңдесіз,
Жылтылдаған ќұндыздай.
Ойын менен сауыќќа,
Жанып тұрған жұлдыздай.
Үйіңе келсе ќарағым,
Салмағы ауыр байќарсың.
Үсті-үстіне тамаќ бер,
Орнынан тұрғызбай.
Жамал деген жеңгеңіз,
Ағып тұрған сынаптай.
Тегеуріні жєне бар,
Бєйгеге түсер ќұр аттай.
Нағашың ғой сенің де,
Еркелеп барсаң үйіне.
Көңіліңе алған затыңды,
Бере салар сұратпай.
Ќайсы бірін айтайын,
Жеңгелерің жетеді.
Тізе берсем барлығын,
Ќыса болып кетеді.
Жеңгелерге келінжан,
Сєлем бер!
Үлкен – кіші єлі де,
Таусылмайды ағайын.
Жаќын, жекжат, туыстыќ,
Атап өттім талайын.
Сатылап енді келейін,
Жанашыр єкете өзіңе.
Не десе де жасырмай,
Айтатұғын көзіңе.
Ѓани, Ѓалым, Назымдар,
Талғат, Нұрлан, Ѓазиз бар.
Нұрсұлу мен Серғазы,
Ѓабдош пенен Гүлнұр бар.
Жєне тағы айтайын,
Ѓабдолла деген бір ұл бар.
Ќайын болар барлығы,
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Еркелеп саған келеді.
Жаќсы келін көреген,
Еркелікке көнеді.
Есімдерін атамай,
Ат ќойып басќа береді.
Бұларға сен батылсың,
Аќылшы болар жаќынсың.
Барлығына келін жан,
Сєлем бер!
Жиендер бар єлі де,
Серкешін даулап келетін.
Жатып алып үйіңде,
Аќыл-кеңес беретін.
Майра деген жиенің,
Шежіресі тарихтың.
Шешендігі шектеусіз,
Жүрісіндей ќайыќтың.
Алтын деген жиенің,
Алтыннан да салмаќты.
Ќонаќбай деген жездеңді,
Өзі ұнатып таңдапты.
Күміс деген жиенің,
Күмбірлеп тұрған єн мен күй.
Ќайрат пен Гаућар екеуі,
Жайдары самал сыр мен сый.
Жиендерге келінжан,
Бір сєлем!
Жылжи – жылжи жаќындап,
Кезек те келді жездеге.
Бата алмайсың ќаттыраќ,
Жездеден басќа өзгеге.
Уыздай жездең Ќасымбек,
Жетпістен асќан жасы тек.
Фашизммен соғыста,
Отанды жаудан ќорғаған.
Сол күндерде апаңа,
Сєлем хат талай жолдаған.
Ал бүгінде сол жездең,
Жүгіріп жүр елгезек.
Еркелігіңді көтерер,
Үйіне барсаң жезделеп.
Бєшекең деген жездеңіз,
Шираќ бопты жасында.
Шираќтыќпен апаңды,
Кетіпті ертіп ќасына.
Жездеңнің көңілі баладай,
Апаң жоќ жерде байќап жүр.
Кетпесін ќыздар талап-ай!
Тізе берсем жездені,
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Түн ұйќысын төрт бөлген,
Ананың жолы бір бөлек.
Ана десе ет жүрек,
Елжірейді-ау, үлбіреп,
Өз анаңнан кем көрме,
Ќос анаң отыр алдыңда,
Сєлем бер енді алдына,
Ќос анаңды бір елеп
Нұрекең мен Шєкеңдей.
Алдыңда аға сыйлайтын,
Асќар ала тауың ғой.
Аналарың алдыңда,
Жайлауың мен жазың ғой.
Аға орнына аға боп,
Отыр Секен маңғазың.
Егін, Сєрсен, Төлеген,
Тілін тауып бір жұмсасаң,
Сертіне берік сарбазың,
Ендеше бір тізеңді бүк,
Ағалар мен апаға.
Кємел ағаң ана отыр,
Келініне баќ тілеп.
Аќылы зор бала деп,
Алпысына да баќ тілеп.
Оның орны бір бөлек,
Бөлді деме келінжан.
Тізеңді бүк келінжан,
Арадағы бір ағаң,
Жүрген абзал, аќ ниет.
Ей-й,
Алдыңда бір анаң бар,
Ерекше бір сыйлайтын.
Өз анаңнан кем емес,
Баќыты үшін Алпыстың,
Шыбын жанын ќиятын,
Анаңның аты Рымкеш
Бұған бір тағы сєлем бер.
Ей-й, Тишкен анаң мұнда отыр,
Ұзағынан сыйлайтын.
Дєкен, Сара, Боталар,
Тамара, Майраш ќимайтын
Аналарға бір сєлем.
Бар ќадірді осылар,
Тұл бойыңа жинайтын.
Іні менен ќарындас,
Шаршағанда тынысың.
Жаќсы іні адамға,
Жан бауырың, ырысың.
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Өзін ќадір тұтпаған,
Ел ќадірін білмейді.
Сіміре суын жұтпаған,
Жер ќадірін білмейді.
Ана сырын ұќпаған,
Жар ќадірін білмейді.
Жолдасын жолға тастаған,
Дос ќадірін білмейді.
Бауырға ќұлаќ аспаған,
Жан ќадірін білмейді.
Ағаны сый тұтпаған,
Ар ќадірін білмейді.
Ел намысын ұќпаған,
Ер ќадірін білмейді.
Өмірдің бетін ашпаған,
Ел ќадірін білмейді.
Тек өзінен басќаны,
Өзегі дертсіз кір дейді.

ЌЫСПЕН ЌОШТАСУ
Ызғарлы күн, боранды күн,
Келіп жетті таласа.
Табиғаттың алма кезек ісіне,
Жоќ ешкімнің таласы.
Көкірекке шер боп біткен,
Ызғарлы ќыстың жарасы.
Сетінеді амалсыздан,
Ќалмай ешбір шарасы.
Ала келді сұлу көктем,
Аязға суыќ хабарды.
Күлімдеді күнде өктем,
Жіберді осы амалды.
Астаң-кестең ќар сөгіліп,
Суға толды сай-сала.
Ызғары ќайтып, ќыс егіліп,
Көзін ашты жай ғана.
Аќ шаңќан ќыс айырылды,
Өң-келбеттен тасынған.
Ќанатынан ќайырылды,
Санаушы еді өзін асылға.
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АЛПЫСТЫЊ ТОЙЫНА

ЌАРЫНДАСЌА
Ботакөз жаудыраған ќарындасым,
Кім білген жүрегінің жаңылмасын.
Үніңді естігенде сыңғырлаған,
Тапќандай жүрек сезді абзалдасын.
Ќағажу көрсетпе сен ќарындасым.
Мөлдірге шайғандайсың таудың тасын.
Жел үрген аќ торғындай судырайды,
Иыќтан төмен ќұлай ќолаң шашың.
Мен сені ќор ќызы деп білмеп едім,
Ќолымды содан кештеу сермеп едім.
Жүрегім, міне ұстасаң көңіліммен,
Ќасірет бұрын мұндай көрмеп еді.

НЕ

КЕРЕК?!

Ќажыр керек, ќажымас ќайрат керек,
Досќа сыр, дұшпанға айбат керек..
Бел керек ќара нардай бекем жолға,
Болмаса табансыз ер тайғаќ келеді.
Намыс керек, ел үшін табыс керек,
Досќа күш, дұшпанменен алыс керек.
Көз керек көкіректей ќырағы алға,
Болмаса ер ер емес шалыс келед.
Аќыл керек, ой керек, білім керек,
Досќа ќабаќ, дұшпанға күлу керек.
Ер керек халыќ оны сыйлайтұғын,
Тек сонда єр ел ері дүйім келед.
Темір тор шынжыр болса үзіс керек,
Тұрса шың быт-шыт ете бұзыс керек.
Ќапаста, таршылыќта, ќараңғыда,
Жүректе үрей болса ќуыс керек.
Артыңда соќпаќ, із ќалыс керек,
Өнер үшін алысќа барыс керек.
Аға керек аќылы асып жатќан,
Іні керек - шаршасаң тыныс берер.
Махаббат, мархабатты болыс керек,
Рахат, лєззатты ќойыс керек.
Айтќанды айтќан жерде екі етпей,
Сенімге серт байласып тұрыс керек,
Сегіз ќырлы бір сырлы болыс керек.
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Ќос жүректің дірілі табысты да,
Көтерейік шаңырағын жас отаудың.
Неке тойдың уығын шаншыңыздар,
Ортаќ болып баянды тойымызға.
Мұрат туын ќолға алып,
Табысып тұр ќос жүрек.
Тойымызға келіңіз,
Білдіруге аќ ниет.

22.12.81 жыл.
Уа, халайыќ тыңдаңдар
Ұлан-асыр мына той,
Екі жастың бас ќосып
Шаңырағын көтеріп,
Керегесін байласып,
Уыќтарын шаншуға
Шаќырады Сіздерді.
Келін келді деген соң,
Жиылып келіп ќалыпсыз.
Кім екенін жастардың,
Өздеріңіз ќаныќсыз.
Көбіңіз жаќын ағайын,
Туған-туыс, жолдасы,
Дос-жараны көңілдес
Замандасы отырған
Зєуре менен Алпыстың.
Уай, Ата жолы ертеден,
Сєлем айту келінге,
Осы отырған ќауымға,
Көңіл ќосып Алпыспен
Еркесі болып отырған
Келіп ќапсың өзің де,
Жат жұрт бөтен ауылға.
Ұзағынан сүйінсін,
Махаббатың келінжан.
Енді сөзді бастайыќ,
Таныстырып ќауымды
Сєлем ата бєріне.
Єке орнына єке боп,
Санкең отыр алдыңда
Мұќыш пенен Раќима
Өкен, Бекен, Төлеубай
Бєрі де єке орнында,
Сєлем ата келінжан,
Басыңды иіп мұныма.
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БІРЕУГЕ
Араќ ішсе көңілі жай,
Жай емес-ау арпалыс.
Ілтипаты болардай,
Туғандары боп алыс.
Өзі аќылдың асуы,
Асуы емес мазары.
Көңілінің жасуы,
Азғындыќтың азабы.
Ойда ілер сана жоќ,
Сана деген дозағы.
Жанында да аза көп,
Аз өмірі мазағы.
Айтып айтпай не керек,
Басынан шіріп тозады.
Сезімінде жоќ дерек,
Жадысы өршіп ќозады.
Ќастан басќа досы жоќ,
Ќайтіп ќана оңады.
Туғаны отыр ќасы боп,
Ағасы ойран салады.
Өзіне-өзі саќадай,
Буына удың толады.
Баќылдаған баќадай,
Маќтанба, уы сорады.
Жазайын деп жазбадым,
Жаныма батып, туғаным.
Іздеме жолды саздағын,
Мөлдірін ізде тұнбаның!
30.04.1966 жыл.

КЕЙБІРЕУГЕ
Єсемдік не, көрік не,
Осы жұрт соны көріп пе.
Єсем бол десең күй таңдап,
Сыр мен мұңын сезіп пе.
Күй десең болды күй дейді,
Бірін-бірі түйрейді.
Мен арыќ та, сен ќортыќ,
Іштей сөгіп тілдейді.
Ел іші өстіп кірлейді,
Санаға ой кірмейді.
Адам көркі шүберек,
Демекпен аќыл жүдейді.
Өнері асќан күндейді,
Саудаға салып кірлейді.
Алты алып бес берсе,
Ындыны соны тілейді.
Тұмсығын көкке тірейді,
Көктен тілек тілейді.
Алшаңдаған паңдарға,
Пір етіп тағы түнейді.
23.04.1966 жыл.
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Оттай жанған алдыңда,
Туған інің Бораш бар.
Ербол, Мейрам, Ќайраттар,
Шаршап ќалсаң інім деп,
Жеңгесін сыйлар, бауырлар.
Сіңлілерің алдыңда,
Зємзаш, Айгүл, Айжан бар.
Аќбөкенің бір бөлек.
Ағайының осынша
Сөгеді енді ќай жандар.
Ендеше бір тізе бүк.
Айналайын келінжан,
Алпыс пенен екеуің
Шың төріне самғаңдар.
Жаќсы менен жаманды,
Айыратын жеңгелер.
Шаршағанда сырласып,
Сыйлағанда төр берер.
Мұндай жеңгең жоќ емес,
Бір басыңа көп емес
Нескен деген жеңгең бар,
Өзі отырған бір белес.
Галяның орны бір бөлек,
Ќадиша мен Ќанат бар.
Тізеңді бүк келінжан,
Сыйласа білсең жеңгеңмен,
Єзілменен таң атар.
Ќазаќтың бір сөзі бар,
Жиенді ел болмас дер.
Айтып айтпай не керек,
Жиеннің орны бір бөлек.
Туырлығын төңкеріп,
Мына ќайын-жұртыңа,
Билігіне жүрер жиенің,
Тұрсын отыр алдыңда,
Тұрсекеңе бір сєлем.
Жиенің келін аз емес,
Айта берсем бұл тойда.
Тілеубек пенен Сансызбай
Олар да терең бір ойда.
Ќанат пенен Тұрымтай
Нұрлан, тағы Ѓабдош бар.
Жамбылда жатќан жиенің
Ќайрат пенен Жандос бар.
Бєріне тағы бір сєлем,
Айналайын келінжан
Таңғалсын мына халайыќ,
Иілші тағы бір төмен.
Єкеңнің бір жаќсысы,
Жездедей-аќ демей ме.
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Ренішпен келгенде,
Жездең ғана білмей ме.
Жездең отыр алдыңда,
Зекен деген ќадірлі.
Бара ќалсаң алдына,
Тоспай-аќ сыйлар өзіңді.
Аќын ағаң бір жездең,
Мєдекең бар сыйлайтын.
Бір кездессең көңілін,
Ѓұмыр бойы ќимайтын.
Ей-й,
Орны бөлек тағы да,
Жезделерің отыр ғой.
Зейнолла мен Телғара,
Жан ашырың осы ғой.
Крє жездең алдыңда,
Дядя Раќаң тағы бар.
Жездесі бардың алдында,
Шілдесі мен жазы бар.
Ей-й,
Көңіліңді сал келінжан,
Тізеңді бүк тағы да.
Жезделердің ќұрметі
Ќуаныш берсін жаныңа.
Ей-й,
Келінжан, келінжан,
Енді өзімнен бастайын.
Жыр емес-ау өлеңді,
Жырша ағызып тастайын.
Мені де бір тыңдап көр,
Сєлем бер мағанда,
Бетіңдегі матаны,
Халайыќ көрсін жүзіңді
Ашып бір мұны тастайын.
Ұлыќсат болса халайыќ,
Енді тойды бастайын.
Аќын емес жыраумын
Таусылып сөз ќалар деп
Ќысылып тағы саспаймын.
Ата-баба ќанына,
Сіңген тағы бар єдет.
Ал, Зекең мен Төкеңдер
Сіздер болсаң ќасымда
Мен үшін тағы ғанибет.
Енді тойды ќыздырып,
Ұлыќсат болса тост ќұйып,
Думанды-тойды бастайыќ.
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АЯУЛЫ КЛАСТАС ДОС, ЌҰРДАС
(Мектеп бітіргендеріне 30 жыл толуына
арналған кеште оќылған өлең.)
Ќұлын-тайдай тебіскен сєбилікпен,
Ќоштасќалы өтіпті 30 жылдай.
Есіңнен кетер ме екен сол бір көктем,
Өтсе де 30 емес бір жүз жылдай.
Ќауышайыќ, армандас, табысайыќ,
30 жылды өкшеге сырып тастап.
Ұмытайыќ 30 - ды жарысайыќ,
Жас балаша балаќты түріп тастап.
Тал мініп, сабау ќамшы ұстайыќшы,
Бєйге ќуып даланы сєнге бөлеп.
Баќан ќұрып, паң түнді сейілтейік,
Шымылдығын сырғытып, єнге бөлеп.
Кел, достарым, кластас ќұрдастарым,
Армандастар єнін бір шырќатайыќ.
Сонау бір ауыр жылдар түлегіміз,
Сусыз жерде ескексіз мінген ќайыќ.
Асаудай арындайаќ есейдік ќой,
Сіміріп ќайсарлыќты бойымызға.
40-50 -ді бүгінде жағалаппыз,
Болмапты ата болу ойымызда.
1985 жыл.
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МАЙ КЕЛДІ

ДОСТАРЃА
Өмір деген асу-асу бел екен,
Тармаќ-тармаќ адастырар жол екен.
Ебедейсіз кіріп кетсең ішіне,
Ала түсер алќымыңнан сор екен.
Өз тағдырың өзіңе бір шоќ екен,
Ойылмайтын, ерімейтін тоң екен .
Тағдыр болса, мазаќ етер өзіңді,
Ойсыз болсаң , иге салар тез екен.
Ќариялар ескінің бір көзі екен,
Ѓылым деген «өміріңнің» өзі екен.
Тағдырыңа ќұлдыќ етсең иіліп,
Өмірменен ќоштасуың тез екен.
Мен
Мен
Мен
Мен

тағдырдың азабына көнген жан,
тағдырдың азабында көрген жан.
деген сөз такаппарлыќ белгісі,
такаппар сезімдерге ерген жан.

Жоќ, дүние мені ете алмайды ермегі,
Мен де бір гүл өсіп шыќќан жердегі.
Сыйға берген ғұмыр маған өлшеулі,
Көз алдымда елестейді сүйектерім көрдегі.
Шімірікпей жатар болар нағыз ер,
Өз ќойнына алғанынша ќара жер,
Мейірімі түсіп өз бесігін тербетіп,
Ќұшағына алар сонда ана жер.
Білемін єлбетте жыларсыңдар,
Менің суыќ тєнімді шығарарда.
Тілерсіңдер, тєңірінен жұмаќты,
Рахатќа бөленуін жанымды.
Бір малды ќонаќ асы соярсыңдар,
Ќұярсыңдар араќтыда толтыра.
Бєрің дағы ќасіреттен ішерсіңдер,
Мені еске алып дөңгелене отыра.

Май келді достар, май келді,
Көңілге шаттыќ жай келді.
Масайра достар масаттан,
Єлемге артыќ той келді.
Бір серпіл, кере бойды енді,
Жаз келді молайт тойды енді.
Ойна да күл, сауыќ ќұр,
Єсемдік ізде тойға енді.
Май келді, єлем түрленді,
Жер беті єсем түрге енді.
Түрге енді, я, түрленді,
Кеш жата ерте тұр енді.
Ќызғалдаќтар гүлденді,
Боянып єсем түрленді.
Далада єтір, жұпар иіс,
Єкетті нөсер кірлерді.
Ќария тастап кірбеңді,
Жастыќ жалын пір келді.
Ќыз-бозбала сєбидей,
Іздейді ортаќ тілді енді.
Май келді достар, май келді,
Арала, кез сайды енді.
Бұлаќтың мөлдір суын іш,
Бұлбұлша баќта сайра енді.
Осынша шаттыќ кім көрді,
Ќойшы сол өткен күндерді.
Айтќандарым достарым,
Сүйемісің түрлерді,
Май сияќты күндерді,
Шешек атќан гүлдерді,
Арайлы єсем түндерді
Ќолаң шашты жүздерді.
1 мамыр 1966 жыл.

Барлығыңда айтарсыңдар єлбетте,
Аяушылыќ бой ұсына дєстүрге.
Бұдан кейін ескерусіз ќалармын,
Жатќанымда ќараңғы жер ќабірде.
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Ел сыйласын десеңіз,
Арыңызды саќтаңыз.
Єділдікті саќтаңыз,
Дұшпан деп жала жаппаңыз.

Бірге туғам ќас ќараңғы түнменен,
Бєлкім содан күн батарда ќуанам.
Маған лєззат єкеледі түн деген,
Бєлкім түннің түнегіне жұбанам.

Достыќты малға сатпаңыз,
Жолдасыңды аќтаңыз.
Ізгіліктен аспаңыз,
Зұлымдыќќа баспаңыз.

Түн ќабағы үрей етер біреуге,
Ал, өзіме жаюлы тұр төсегі,
Түн баласы төбем көкті тіреуге,
Бір-аќ елі жетпегендей өседі.

Ќұр ќаңғырып боспаңыз,
Пайдаға жол тоспаңыз.
Күле шығып байќаңыз,
Күңіреніп жатпаңыз.
31.01.1966 жыл.

Түнере түс, ќараңғы түн, түнере,
Сырласатын жұлдыздармен көбірек.
Тұңғиыќќа көміле түс, көміле,
Сыр ашатын жұлдызыма кеңірек.
8-ші ќараша 1966 жыл.

Не үшін келдің дүниеге,
Артыңда із ќалмаса.
Не көрдің не бар дүниеде,
Єз жансың соќпаќ болмаса.

Боран, боран үдере соќ, үдере,
Сенің ќойның маған ыстыќ секілді.
Тітіркенсем аќын деме, ер деме,
Ќажыр етем сенің талмас ерніңді.

Тек сиыр ғана соќпаќшыл,
Сенде бір хайуан ендеше.
Сұрайын десем тоќтап сыр,
Сиќың жоќ ала сенен де.

Сарыарќаның долы желі үдей соќ,
Күшей түссін дүлей боран ырыќсыз.
Ышќына түс дауыл, гулей кеп,
Мен жан емес ажал жоќта ырыссыз.

Адамнан хайуан тумаќ па,
Єз, соќыр, надан туса да.
Топас жан ұќпас жұмаќта,
Ќараны аќ деп тұрсада.

Ышќын боран, ысќыра түс тағыда,
Парасатќа бір көміліп ќалайын.
Таны жұќа ырза болмас бағына,
Көміп өтші жігерсіздің талайын.

Сенде бір хайуан өзіңше,
Түсіне алмас тумысын.
Сырт айтпай айтам көзіңше,
Тек күйсеу малша жұмысың.

Бір сергиін аязыңды ала кел,
Сатыр етіп сынып кетсін осалдар.
Төзе алмасам ќыршыныңды ала бер,
Үси берсін ызғарыңа осалдар.

Болған соң надан көңілің,
Дұшпан деп мені танырсың.
Адамға аќ-ќой көңілім,
Түсінер адам ќайдан табылсын?!
30.01.1966 жыл.

Дүлей боран Сарыарќаның төрінде,
Тұраќтамай неге жүрсің демеймін.
Долы соќса тылсым дүние шегіне,
Жаратушым азулай түс демеймін.
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Ышќына кеп үріп өтші кеудемді,
Кеудемдегі лаулай түссін жалыным.
Өзіме тєн саыпырайын жейдемді,
Маќрұм етпей өртін адам жанының.
31.01.1966 жыл.
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БАЛАЛАРЫМА

МЕНІЊ ХАЛЌЫМ
Менің халќым аќиќаттан жаралған,
Даңғыл жолы ізгіліктен нєр алған.
Мөлдіреген тау бұлағы-жүрегі,
Кең далама тамырлана таралған.
Менің халќым аќбас, биік шыңдардай,
Мєңгілікке сабыр етіп ќалғандай.
Жер сілкінсе, үрей билеп ќозғалмас,
Көк тєңірі ќолын беріп тұрғандай.
Менің халќым мұхитттардай шалќыған,
Дауыл тұрса буырќанып толќыған.
Күннің көзі лапылдаған жалыны,
Гүлдің өзі жұпар исі аңќыған.
Менің халќым Сарыарќаның тентегі,
Жоса-жоса арќалары көнтері.
Тек жерімде даңғойлыќтың ізі жоќ,
Бабаларым жек көріпті еркені.
Менің халќым даналыќтан жаралған,
Сапќа тұрмай ұлылыќпен жау алған.
Оны бермей жау алќымнан алғанда,
Дұшпанына жолбарысша ќадалған.
Менің халќым ќайсардың да ќайсары,
Жалған емес, тек аќиќат аңсары.
Опасызға шайлыќпаған жау жүрек,
Түріктердің біз боламыз ќайсағы.
Менің халќым аңғалдығы сєбидей,
Арбай салсаң лаќ етіп бір ќұлайтын.
Ренжісең балаша бір егілмей,
Мінезі бар орнынан тұрмайтын.
Бєлкім осы аңғалдығы болар да,
Дұшпанынан опасыздыќ көп көрген.
Жетер енді шытырман бұл заманда,
Надандыќќа, дұшпандыќќа дес берген.
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Бұлғаќтап-аќ келесіңдер ержетіп,
Ќуанамын көрген сайын сендерді.
Алдарыңда білмейсіңдер нелер түрғанын,
Жүрмеңдерші ќүлындарым, тек көз жасын селдетіп.
Өмір дєрия, толќын ќуса шалќыған,
Сен де шалќы ќалып ќоймай тасада,
Ќайда жүрсеңдер ќабірімнен бір уыс,
Жүрсін топыраќ екі жаќ бір ќалтаңда.

АНАМА!
Жұпар иісті жазғы самал соғады,
Сағындырып алыстағы ананы.
Жас алады єлде анашым көзіне,
Ќарай, ќарай келер ме деп баласы.
Єлде бір сєт күрсінесің мені ойлап,
Єндетесің єлде маған жыр толғап.
Жастыќ шағым түсіп єлде есіңе,
Тербетесің бесікке сап аймалап.
Ќош анашым, Ќош анашым келермін,
Амандыќпен өзіңді де көрермін.
Ана десе тебіренбейтін бар ма жан,
Ана ұстаз бас иетін бар ғалам.
Ана-Отан кеудесіне шыќќан гүл,
Ана менің Сарыарќам сардалам.
Уа, ұстаздар бар ќасиет анада,
Теңей берем ана көркін далама.
Ана ұстаз шаңытбасын төскейін,
Мерейің өктем бола берсін жан ана.
Ардаќ етсең бір адамды, Ана ол
Ізгіліктің гүлін ғана шашатын.
Жаќсыға да жаманға да дана ол,
Су сепкендей көңіліңді басатын.
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Өз мінезім өзіме жат тєрізді,
Ой тоќтатып отыруға шыдам жоќ.
Бітірді ме єлде ауру сєбізді,
Басќан ізім белес-белес тєрізді.
Маған ауру ќайғы да емес, мұң емес,
Біраќ бір дерт ауыртады жанымды.
Меңзеп кейде єкетеді бұл елес,
Біраќ дертім, ауруым бұл емес.
Дүниені ерттем өткім келеді,
Осы ма єлде менің дертім, сырќатым.
Сонда бұған кім келеді, көнеді,
Өзіме де осы шығар керегі.
Өзіме де осы болар керегі,
Жарыќ дүние бүкіл єлем жүрегі.
Ќараңғының жоќ ќой єсте дерегі,
Күнді көрсе ќараңғылыќ безеді.
Кім дүниенің ыстығына төзеді,
Шатысады, баќытынан көреді.
Кім дүниенің суығына төзеді,
Аяз өтіп ауырады, өледі.
Сентябрь,1966 жыл.

Мұхиттың жойќын төрінде,
Кеме боп жүзсем ќайтер ед.
Толќынын тіліп өтсем,
Жағаға талмай жетсем де,
Дұшпаным лағнет айтар ед.
Көңілдері ќобалжып,
Өсекті еске сауал ғып,
Кекете күліп ќайтар ед.
Төмендегі мысќылды,
Гуілдетіп айтар ед.
- Е, мынауың Зекең бе?
Мастанғанба, Зекең де.
- Ей, Мырќымбай, Ќыртымбай,
Табаќ тарт, -ұлы Зекенге.
Ќиялма мұным, өсек пе,
Болмаса өзім есекпе.
Айтары осы дұшпанның,
Алмаймын біраќ есепке.
Сентябрь, 1966 жыл.
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ДОСТАРЃА
Баяғы сол достарым өзгермепті,
Ќұшаќтары осына кең боларын.
Кеудемдегі тарќатты бар ќұрысты,
Аќтыќ сөзім ќарыздар мен оларға.
Келіңдерші достарым ќұшаќтайын,
Сағыныштың тарќаған ќасіреті.
Сендер барда ќыранға ұќсап шарыќтаймын,
Көңілдің шарыќтайды ќасиеті.
Достар, шіркін, неткен ќымбат едіңдер,
Сендер жоќта мендей жанға неткен сый.
Алдың сыйлап, артың Зеке дедіңдер,
Өзгермеген, бүгінгідей өткен сый.
Кешегі күн бүгінгі емес достарым,
Есейдік ќой ертеңгіні күтумен.
Інілердің өкшемізді басќанын,
Аңламаппыз жастыќ билеп үркумен.
Уа достар көңілім бірге сендермен,
Мен сендерсіз бола алам ба дүниеде.
Ќайта таптым, ќайда барам сендерден,
Бірге барсам арманым жоќ о дүниеге.
5.01.66 жыл.

Жарќын жүзді кішіпейіл адамдарға кім жетсін,
Мєңгі мұздаќ сеңгір таудың шыңдарына не жетсін.
Єсіре бір теңеу ғой бұл деушілер де аз ба екен,
Адам жетер бєріне де “дейтұрғандар” не етсін.
Менде өсермін, ер жетермін, кішіпейіл болармын,
Кішіпейіл ол да ер жетер, кім білер кім боларын.
Кішіпейіл шыңнан өтер, мен сол шыңда ќалармын,
Кішіпейіл єрі кетер, белгісіз-ау менің ќайда барарым.
Ќұзды өрлесең ќиясы көп дозағынан ќашарсың,
Ќұмды өрлесең саясы жоќ шөл дала деп ќашарсың.
Суды өрлесең тояры жоќ ашќараќтыќ жасарсың,
Ќалай ғана айтшы достым жарќын жаннан асарсың.
Жапа шегіп ќамығарсың жалғыздыќты көрерсің,
Көз алдыңда достарыңнан жауыздыќты көрерсің.
Туған жердің топырағын шаң ќылғаннан көрерсің,
Бєріне де пида жаның, сеніменен төленсін.
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Жазғытұрым болғанда,
Ќыстың сұрќы ќашады.
Сыќырлаған сары аяз,
Күнді көріп сасады.
Аулаға бала топырлап,
Асыќќа жерді таќырлап.
Айғай-шуға басады,
Көктегі бұлт тұтасып.
Ќұылып нөсер тасады,
Көлеңке ќуып ќалған ќар.
Паналайды тасаны,
Кєриялар ынтығып,
Бір-біріне жолығып,
Єңгімеге басады.
Зеңгі баба тұќымы
Өрісіне босады.
Ќорада ќой-ќозылар,
Ќуалайды жотаны.
Ќырмызы ќыр гүліндей,
Ќалы кілем түгіндей.
Сєбилердің жасағы,
Сылдырлап аќќан бұлаќтай.
Гүл бєйшешек шуаќтап,
Үйдегі шам-шыраќтай,
Ќыз-келіншек ќосағы.
Сєуір, 1966 жыл.

Уа достарым бєріне де мені пида жасаңдар,
Бєріне де менікі емес, өзімдікін алсаңдар,
Жарќын жүзді кішіпейіл болу ќайда нансаңдар,
Жалған бєрі! Игіні ќу егер тілді алсаңдар.
Сентябрь, 1966 жыл.
Мен кейде бір реніш етем,
Тарыламын, тарығамын, єрнеге.
Абыржимын, алысамын ойменен,
Ал жүрегім керілгендей пернеге.
Дєрменсіздік етпек емен мұныма,
Сабыр деймін жүрегімнің мұңына.
Сонда не ал?, ол ізгілік арманы,
Малшынады тылсым дүние сырына.
Ізгілігі көп ќой, дүние, өмірдің,
Жұбаны ғой адамдардың, өзімнің.
Ал зұлымдыќ тең түспесе, кем емес,
Сондыќтан ғой шаршайтыны көңілдің.
Ізгілікті жоќ деп жаным шаршамас,
Біраќ ізгі, не демексің болса мас.
Онда зұлым өскені ғой бір елі,
Неге керек ізгі дүние болса лас.
Мен зұлымға мейірімсіз адаммын,
Жүзі күйсін мейірімсіз адамның.
Жаќсыға да жаманға да мейірімсіз,
Күйе берсін талайлардың наданның.
Мен тарылсам пєни ойдың сыры ғой,
Кейде өстіп мазалайды тұнып ой.
Уа, достарым ойлаңдаршы өздерің,
Өмір деген дүниенің туы ғой.
9.ІІІ.1966 жыл.
Домбырам мені оятќан шырт ұйќыдан,
Мєңгілікке ұйыќтап кете жаздаппын.
Сырлы єуен орын тепсе ќұлќыңнан,
Сенде ќұрбым мен айтќаннан жазбассың.
9.ІІІ.1966 жыл.
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Рас болса туғаным адам болып,
Ізгіліктің бар сырын аќтарамын.
Тусам єуел анадан надан болып,
Көмілейін астына масќараның.
“Мен” деген сөзі өзіңнен тұрад артыќ,
Кеудеңді тєккаппарлыќ бұлт алмасын.
Кейде бір “менікі” де тұрады артып,
Ар-ұят ит жемеде бос ќалмасын.
Єлде кімдер зұлымдыќ етер саған,
Єлбетте игі іздесең зұлым жолда.
Көтеріңкі кең шалќар болса жаның,
Зұлым - єлсіз, тап болар ізгі-зорға.
Зұлым-сусыз, арнасыз өзендей-аќ,
Күн төбеге шырќаса тартылады.
Ізгілік сєбидей сезімдей-аќ,
Аяусыз зымиянды шарт ұрады.
Тудым, өлем сол күйгі адам болып,
Тек адамға адамдығы тєн игілік.
Күні өтсін зұлымның ќараң болып,
Исі шығар, көм ұраға и ќылып.
8.ІІІ.1966 жыл.

Ұлылыќты іздеме таңдап алма,
Ізгілікке жол ашыќ ќапы ќалма.
Жазылмас дерт улансаң баќты күтіп,
Игілікті іс істей бер көңілің сауға.
Дара шығып жарќырап жанал деме,
Беделі асќан бір сері болам деме.
Ежелгінің айтќаны “кішік болғын”,
Ұлыќ болсаң басыңды жарам деме.

Ұшан теңіз, шалќар дала, кең дала,
Баяғыдан жатырсың ғой, маңдана.
Ќайда кеткен өткен күннің тулары,
Көрем бүгін мұнарытќан шаң ғана.
Кере аттап сенің дархан төсіңді,
Жүріп келем жия алмай есімді.
Бєлкім болар масаттану сезімі,
Ќайырма тек уыттанған десімді.
Жазыла түс ќолтығыңа кірейін,
Жадырайын, шешінейін, түлейін.
Тербете бер, тербете бер анашым,
Ержетейін, білегімді түрейін.
Сыбанып бір асќарыңа шығайын,
Ќұлпырайын, ќызғалдағың болайын.
Өмірімнің мөлдір таза сырларын,
Жасырмайын єлемге паш ќылайын.
Тербете бер, тебіренейін кең дала,
Ќұмарлығым арта түссін жорғаға.
Сєгүлікке тағыда бір мінейін,
Бір осќырып, ыршып берсін шамдана.
Баяғыдан жатырсың ғой сар дала,
Алќымы кең, теңдесі жоќ сом дала.
Сарыарќаның жайлауы емес кешегі,
Маған деген өкініші сол ғана.
Дегеніммен: өткен күнің болды жұт,
Бабалардан ќашќаќтады баќ пен ќұт.
Зұлымдыќтың өткен дүние бейнесі,
Бүгінде таќ өз-өзінен болар жұп.
Наурыз, 1966 жыл.

Жартыны бүтін етіп алам деме,
Менсіз неге соғады барын деме.
Буынсызға сілтеме ќаруыңды,
Ќаќ сүйекті шорт кесіп алам деме.
Бергенін ал біреуді сараң деме,
Дұшпаның “жеңіл ғой жараң” деме.
Єсірелеп жіберме сазды көрсең,
Сазды саз де, милауат, сораң деме.
27 шілде 1966 жыл.
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Тыпырлама, тұншыќпа,
Таң ата бір ұйыќтарсың.
Дамылдашы азыраќ,
Мазалап жєй, тыныштал.
Бізге кешегі сєн керек,
Мейірім керек, єн керек.
Жарып шыќќан жатырды,
Бала-шаға сол керек.
Есіңде ме ойланшы,
Армандаушы ек біз нені?
Кінє іздемей бір менен,
Іздеп бір көрші өзгеден.
Мен биыл мүшел жастамын,
Ќажеті шамалы болар меніңше.
Бар дос пен жардан басќаның,
Тек осы ғой азаматќа керегі.
Ағайынның, баланың, ұрпағыңның,
Осылармен тек ќана көркейеді.

ОЙЃА
Ой түбіңе сенің ешкім жеткен бе,
Ќалмадың ғой адастырып кетсем де.
Кеше де, бүгінде бардай-аќ аласың,
Жыпыќтап ќарайсың, дүние өткенге.
Маған елес, сен көресің бєрінде,
Ќайғы-мұңын, ќасіретін нєрінде.
Тек дегбірсіз еткендейсің жанымды,
Оятќандай жүрегімнің зєрінде.
Ќымбат ойлар бұрынғыдан өткен бе,
Бүгінгі ойға тағы ештеме жеткен бе.
Таусылар ма, ќайнап шығар көзің бар,
Ой түбіне сенің ешкім жеткен бе.
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Мен мертіксем шаќырар ем ќайсыңды,
Шаќырмас ем келмесеңде ешќайсыңды.
Өздерің-аќ келерсіңдер көңілге,
Мерт боп жатып іздемекпін ќайсыңды.
Іздермін де жия ќалсам есімді,
Бар емес пе тєкаппарлыќ бір сезім.
Кілт үзіліп, сыл етермін ашуға,
Сенсеңдағы, сенбесеңде шын сөзім.
Єлде мені тєкаппар жан дерсіңдер,
Тєкаппарлыќ, єсте, маған жат емес.
Тєкаппарлыќ жасаушы кім, мен бе екен,
Жаратылыс жағдайым ғой, мен емес.
Тєупыќ етем бірге жүрсем сендермен,
Менде жоќ ќой ќұпия сыр жасырын,
Мен мертіксем кімге пайда дейсіңдер,
Көрдіңдер ғой надандыќтың масылын.
Жұмбаќтауға ќұмар емес көңілім,
Жєй єншейін өздеріңе сырым ғой.
Мен мертіксем жазылармын сыныќтан,
Тєкаппарлыќ сол бір сєтке туым ғой.
Өнегелі өрендерге мұңым ғой,
Өз жаныма балдан тєтті жырым ғой.
Айтам кімге, ашуланғанда сендерге,
Тєкаппарлыќ жүректегі туым ғой.
Кім ұғады осы менің сырымды,
Мазаќ етер бєлкім біреу мұңымды.
Не түсіндің, айтыңдаршы достарым,
Өз тілегім, өз жанымды ќуырды.
Ќыркүйек, 1966 жыл.
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Єділдік сом темірді шорт сындырар,
Зұлымдарға ќарсы күш серт туы бар.
Біздің халыќ баяғы ќазаќ халќы,
Нөпір үшін жарайды мерт ќылдырар.

Жылдар өтіп ќазаға жаќындайсың,
Ќаза сені өзі іздеп шаќырмайды.
Шұбатылған, шаң басќан із ќалады,
Ұрпаќтар соны көріп таќылдайды.

АЌШ-тың “наны піскен” мырзалары,
Болсын-аќ сіздің арың, пұл базары.
Біздің жер шалќып жатќан дархан дала,
Єлемнің біздің елде бар назары.

Жылдар өтсе ќасірет ќоса кетер,
Лып еткіз ізгіліктің туын көтер.
Жылдарменен бєрі де ќоса келер,
Адам болып келдің ғой өтпе бекер.

Кейде бір таңғажайып болам жансыз,
Отырам адасумен ойдан єлсіз.
Єредік сағымдай бір мұнартып,
Торғындай уф-ф етсе жел болам жайсыз.

Адам болсаң өмірдің туын көтер,
Жуып өтсін єуеден жауса нөсер.
Өтсін жылдар желбіреп желкендері,
Ұрпаќ артта, бос өтті демес бекер.
Сєуір, 1966 жыл.

Ана, Єйел - екі ұғым емес пе,
Кейбіреулер бєрін єйел санайды.
Туған анаң - туған жерің емес пе,
Көкірегін таптамасаң жарайды.
Ана сүті топырағы жеріңнің,
Ал мейірі күннің көзі емес пе.
Ана ардағы ыстыќ елімнің,
Ал, єйелдер хош иісті гүл емес пе.
Алуан гүл топыраќтан шыќпай ма,
Топыраќты ќара жерге балама.
Ана гүлін жұлғаныңа ұрыспай ма,
Біреуін ал, сүйгеніңе болады.
Жылдар, жылдар із тастап өтіп жатыр,
Ќұр ойнаған тєрізді салып асыр.
Торға түскен тазыдай кейде адасып,
Кейде көңіл із кесед, кімге маќұл?
Жылдар жүйрік ұстауға миығынан,
Бойлап тағы келмеймін иығымнан.
Маған деген өмірдің тауќыметі,
Келе алмайды сонда да жұлымымнан.
Бұрынғылар жылар ед күні өтсе,
Ол несі, не болар ед, тірі кетсе.
Бізде тұнып тұрғандай бүгінгі күн,
Ќуанамыз ертеңнің лебі өпсе.
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АСАН ЌАЙЃЫСЫ
Көзі ала, беті шұбар, өзі кеңіс,
Ќамыт аяќ, ажыраќ нағыз ќараќ.
Егде тартќан, жирен мұрт жєне еңіс,
Жатыќ ќұлаќ, мұрнымен беті тегіс.
Нағыз сұр ќан жүгірмес екі жүзі,
Шєші де кєлласына біткен теріс.
Көрсе өзінен үлкенді оќыранар,
Дєйек жоќ бір орнында отыра алар.
Жарлы көрсе күркірер зєрін төгіп,
Жағымпаз деп жүргенім осы болар.
Не белсенді, не жауыз, не аќымаќ,
Не маќтаншаќ арты бос, не осыраќ.
Єлде надан досы жоќ, дұшпаны жоќ,
Жүрексіз єлде ќоян, не бір ќорќаќ.
Єйтеуір осы бір жан ќас дұшпаным,
Табылар жан күлуге бұл сөзіме.
Ќашанда бірге өзіңмен бас дұшпаның,
Сен көрмесең, көрінер ел көзіне.
ххх
Адамның бар антұрған осалдары,
Күлкіге, нєпсісіне босаңдары.
Езу тартса екі айыр жан мен тєні,
Салдыратып салып жүр бос арбаны.
ххх
Жаќсының
Жаманның
Жаќсының
Жаманның

жаќсысы бар, жаманы бар,
жаманы бар, жаќсысы бар.
жамандығы бар - даралығы,
жаќсылығы - балалығы.
ххх

Өмірде ащы болмаса,
Тєттіні кім біледі?
Игі жаќсы болмаса,
Жаманды кім біледі?

Аяќ асты шалшыќ су,
Аттап бір өтер жері жоќ.
Көз ұшында мұнар бу,
Жеткізбес, жетсең елі жоќ.
Тынығуға у мен шу,
Аялдауға жөні жоќ.
Сөйлесерге сұм мен ќу,
Жарымайсың сєні боп.
Өртенер, жанар іштегі у,
Ќасіреттің мұңы боп.
Төгілер сыртќа іштен у,
Ойланар оған бірі жоќ.
Өзен көлде ќаз бен ќу,
Ќаңќ етерге бірі жоќ.
Арыќќа көмсе тасќын су,
Ќұтыларға тірі жоќ.
Адамдар сүреңсіз,
Сүйенерге пірі жоќ.

УА, ДҮНИЕ
Уа, дүние алдың боќтыќ аяусыз,
Жетер енді ќасіретті өзің ал.
Өтті жастыќ бүркемесіз, бояусыз,
Тағдыр менің енді тыңда, сөзімді ал.
Маған баќұл мансапќорлыќ дегенің,
Мансап үшін туған емес адамзат.
Мен бір кілті аќиќаттыќ дегеннің,
Ал адамың табиғатќа перизат.
Адам-адам, намысына, арына,
Хайуандағы ар-намысы болмаса.
Ал дүниенің түссең терең орына,
Талпын кері мазаќ етер болмаса.
Секем алып жасќанбайын несіне,
Бєлкім мені күйгелек дер єлде кім.
Ал ќуатым симағандай төсіме,
Кеудем толы аз емес ќой көргенім.
Десем-дағы көп көргенім жасын ғой,
Көрмегенім єлі де көп алдымда.
Кейде бєлкім жаңылдырар оспаќ ой,
Шатќаќ ойды көңіл ќабыл алсын ба.
23 желтоќсан, 1965 жыл.
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Ежелден-аќ алыптардың алтын бесігі, аймаңдай асылдардың ќұтты ќонысы
болған киелі Нұраның топырағында туып, саналы ғұмырын ұрпаќ тєрбиесіне
арнаған азамат, аќын жерлесіміз Зейнолла Игілікұлы арамызда тірі жүргенде 70
жасќа толар еді. Маңдайына талайлы тағдыр жазған ќиындыќты ќара нардай
ќайыспай көтере білген Зекең солаќай саясаттың сойќанымен ќуғынға түсті.
Жат жерде жүріп, елім деп соќќан аќын жүректің лүпілімен жазылған мына
жыр жолдары бұрын еш жерде жарыќ көрмеген, Зекеңнің лагерьде жазған көп
жазбаларының арасынан алынып отыр.

Аналардың көз жасы көңілімді тарлайды,
Сығып-сығып алғандай көкірек сүті тамбайды.
Көкірек сүтін ембеген сєби үшін аналар,
Ќанмен сүтті ұйытып көкірегін тырнайды.
Ана-баќыт, бала-гүл, баќытсыз гүл болмайды,
Көкірексіз ана тұл, көңілі гүл таңдайды.
Бағында өссе бала-гүл, ќуанады аналар,
Солар үшін су татпай ќұрғатады таңдайды.
Түн ұйќысын төрт бөліп єлдилейді аналар,
Іңгалайды сес ќылып бесіктегі сєби балалар.
Күн өткен сайын гуілі, махаббаты артады,
Сол үшін де лєззатын асыға күтер аналар.
Көрмесем екен көзіңнен зар, я мұңлы жасыңды,
О, аналар, өзіңмен өткізсем деймін жасымда.
Көрмесем екен ќайғылы күндеріңді өксіген,
Көрмесем екен көзіңнен ќайғылы жылды, ғасырды.
О, аналар, аналар, өз дертіңе күйесің,
Тек мұңлы жан ќызығын дағдарма деп түйесің.
Бауыр етің ќұлының баќшада өскен бір гүлің.
Зєбір шексе жалынға көкірек жасын төгесің.
Күйбеңдеумен анам шаршап біттің бе,
Еңку тартып єлде шөгіп кеттің бе.
Єлде ұзаќ күн келер жолы осы деп,
Ымырт түсе күдер үздің, күттің де.
Єлде өксіп налыдың ба ұлыңа,
Єлде тудым маңдайыңның сорына.
Ойлама ана, жасыды деп ұлыңды,
Ќарсы тұрам тағдырымның сұғына.
Єлде ана, кєрілік ќуып жетті ме,
Көңіл сынып, дүние ќұлы етті ме?
Єлде тағдыр өз тылсымын өзі ұрлап,
Сұңғаќ бойың, жарќын жүзің өшті ме.
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Єлде ќайғы тұғырына жетті ме,
Жаның күйіп, ќасіреті өтті ме.
Єлде ұлдарың талғамы жоќ өзіне,
Ќара басын ќуып тұл боп өсті ме.
Ару анам, тағдырыңа ќоранба,
Сүйсінсін ел ќайратыңның молына.
Уаќыт озса тєңіріңнің ісі де,
Хаќ тєңірім ќайыр етер соңына.
ххх
Өмірден бір түңілген кез болды,
Күдер үзген өмірден жерімдей тұрды келімсек.
Таңырќап жаќын білмекке билік бердім жүрекке,
Ќарындас дедім байќаусыз єлсіз бір дертті адамдай,
Солғын жүзін бұра алды, көз ќиығын тастады,
Көрмегендей басќаны.
Айтпаса да мұңлы жан екендігін аңғардым,
Сөйлесуге сырлы адам, өзін мұңсыз алдандым.
Тєптіштеп не десем де тіл ќатпады сол бір жан,
Тап болғандай есерге жалт бұрылды сол адам.
Ойсыз-мұңсыз пиғылын мазаќ етті сұлуды,
Сол күнгі мастыќ билігім аңғартпады мұнымды.
Мұнымды көрген ќария шаќырады жєне өзіне,
Өрлік билеп ќаздия тұрғандай боп көзіме.
Шырағым, нең бар, ол бала мұңлы адам ері өлген,
Деді де сол ќарт дана ернін ќысты кезерген.
Шырағым, деді ері оның бүлдіршіндей жан еді,
Араќты сүйіп ол соның толыќсыған ќаны еді.
Мына бала шырағым, сол жігіттің жары еді,
Ќаза болды ол шыраќ, тек бір араќ малы еді.
Араќ ішкен жан көрсе, сүйгені келер есіне,
Көңілің мені жөн десе, єуре етесің несіне.
Деді де ќарт жөніне кете барды бұрылып,
Келіншекке үңіліп, келе алмадым өзіме.
Денем дел-сал, ой быт-шыт,
Жаќындап кешір дедім бе.
Көңілде ќаяу тұр быќсып,
От жағып араќ деміме.
Ќаралы сол келіншек,
Білмедім, араќ деді ме,
Єйтеуір жылап жіберді,
“Баќытым менің” деді де.
ххх
Тоң мойын, жала ерін, ќара ќабаќ,
Жаурын енсіз, иығы біткен шолаќ.
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Адасќан соң сүйген досың теңіңе.
Албырттыќты етер жаның сылтауы,
Жазылар ма көңіл ќұрсауы.
Білем, сєулем, ќателестік өмірден,
Ауыр енді тағдырыңның ќолдауы.
Білем, сєулем, ауыр саған бұл күндер,
Білем, ауыр мазалы кеш кей түндер.
Білем енді назданасың кімге сен,
Еркелейсің, тергізесің шоќ гүлдер.
ххх
Уаќыт-сағат тілі сыртылдаған,
Тарих белі сыр толғаған.
Уаќыт емес арзан-ќымбат маған,
Келешегің жарќылдаған.
Уаќыт бір тєулігің есептегі,
Күні-түні сағатпенен есептеулі.
Уаќыт барады өтіп ќайырылмастан
Мені де ќойды тіпті ескеруді.
Ай мен жылдар, ғасыр дағы,
Ең ќажетті асыл-дағы
Өткен күннің куєсі де,
Ең ќымбаттым жасымдағы.
Ауыр күндер серігі де,
Тєтті жырдың желігі де,
Лєзатты күн куєсі ол,
Сатам сонда оны кімге?...
ххх
Далада жат елінде сыќырлап, аяз, төрінде,
Жүргендігім жалаңаш көрінбей ме көзіңе.
Сығалайсың ќойныма, ораласың мойныма,
Аулаќ, нең бар жат жанда-көнем бе суыќ ойныңа.
Сыќырлайсың сен неге ќорќытпаќ па ең, көр неме!
Тарт тіліңді жыланша сумаңдатпай єрнеге!
Мен бе мазаќ етерің, ќысќа маған жетегің,
Болсаң-аяз, мен боран, күмєнсыз лағып кетерің.
ххх
Досым, єлде жүрсің аңсап еліңді,
Туып-өскен байтаќ, дархан жеріңді.
Єлде аңсайсың ата-анаңды, жарыңды,
Єлде өксисің лєзатты өткен өмірді.
Өкінесің єлденеге ќапыда,
Күрсінесің келе ќалсам ќасыңа.
Єлденелер мазалайды жаныңды,
Єлденені күтіп жүрсің асыға.
Досым!
Адам жарын іздер өмірден,
Бірге тумас өмір жолын өзіңмен.
Өз тағдырың болсын мүңы халыќтың,
Жаќсы болу єуел бастан өзіңнен.
Достым, көңіл жас жаныңды ќинайды,
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Зекеңнің жырларының дені жат жерде, ќиын-ќыстау күндерде, ұстараның
жүзінде жүргенде туған өлеңдер. Мына ќолжазбадағы жырлары темір торлы
түрмеден аман саќтап алып шығуының өзі үлкен ерліктей көрінеді. Жүрек
лүпілімен жазылған жырлардың бастауындай болған жолдарды сол ќалпында
ұсынуды жөн көрдік.
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Аяз ќысып тұр бетімді шымырлап,
Жан сезім тұр єркімнен сыр ұрлап.
Я сенім, я үміт, не баќыт,
Мазалайды єн жанымды жыр толған.
Бір нєзік күш итергендей суыќќа,
Сескенгендей сырылады суыќ та.
Жарылады, алдым ашыќ, жол беріп,
“Баќыт алда” дегендей ғып жуыќта.
Ыстыќ сезім тұр аязбен айќасып,
Жүрегімнен кетті сол сєт жыр тасып.
Үлкен сенім, үлкен үміт өмірге,
Болашаќтың тұр кеудесін айќарып.
ххх
Туған жер, еркеңмін өсірген,
Ќойныңда кең жайыќ көсілген.
Жүрсем де кең-байтаќ жат елде,
Аңсаймын туған ел жерім мен.
Туған жер, ер жеттім ќойныңда,
Бала едім армансыз ойым да.
Тербеттің анамдай бесікте,
Гүл шашќан ұќсайтын мойылға.
Туған жер, кең өлкем жазира,
Гүл шашќан дархансың жазыла.
Ұяңнан ұшырдың самғатып,
Кеудем жыр кеулеген айдынға.
Туған жер-жүрегім кілті сен,
Ашылмас басќаның кілтімен.
Өсірдің талаптың ері етіп,
Емеспін жай бір жан үрпиген.
ххх
Бір сулу ќыз сыбырлады күлді де,
Тыныс алды іле-шала күрсіне.
Ќос алмасы кеудесіне тік біткен,
Ќояр емес шымырлатып еркіме.
Тыныс алды ќыз күрсіне ентіге,
Лєзатты күн түсіп өткен есіне.
Жан дүниесін ашты сырын сол түні,
Буыны босап тұрды кетіп еркі де.
Сұлу назы жарасады көркіне,
Шешек атќан раушан гүл көркіде.
Нєзік сезім сұлу сырын аќтарды,
Ұмытылмас сүйкімді бір сол күнде.
Телміреді махабаттың дертінен,
Жан еді ол ғашыќтыќќа елтіген.
Естідім де ќыса бердім ынтыға,
Ќоса лаулап ќыз жанының өртімен.
ххх
Көрші, достым, жүрегіме үңіліп,
Жатыр тасып, ащы жырлар ќұйылып.
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Бүгін емес болашаќтың жырлары,
Жатыр жаным болашаќќа сүйініп.
Көрші өзің ќұдыретін жанымның,
Бесігі ол кұш-ќуаттың, айбынның.
Не ќиындыќ ќайырылар шегініп,
Төзе алмас жалынына жанымның.
Еркіндіктің жүрегімде бейнесі,
Күй шертуге тұр түзіліп пердесі.
Ќарашы өзің жүрегімді болжалай,
Мен де жырдың болғым кеп тұр белдесі.
Көрші достым, мені де бір тексеріп,
Көрші еркімді маған да бір дес беріп.
Арындайын кең айдынның төрінде,
Нұрлы таңның ќұшағына тербеліп.
ххх
Шыңға шыќтым күн ашыќта өрмелеп,
Келем күйдің пернелерін термелеп.
Табиғаттың шың-ќиясы жантайып,
Тағзым етіп тұрғандай бір жерге кеп.
Көтерілдім күн ашыќта биікке,
Ұќсап ырғып шыќќан шыңға киікше,
Шың төбесі сєлемдесті иіліп,
Тағзым етіп тұрды басын иіп те.
Ќиял емес, тұрдым өзім биікте,
Шығып едім тұңғыш рет биікке.
Көңіл шалќып ќайттым көріп сан ќызыќ.
Сұлуымдай үлгердім де сүйіп те.
ххх
Сүйдім, сєулем, ғашыќ едім өзіңе,
Ќазір сағым бұлдырайсың көзіме.
Тағдыр ќатал-жазғырады жанымды,
Ерік бермей сүюшілік сезімге.
Єлде маған жат адамсың єуелден,
Шыға алмайсың єлде өзіңдік єуеннен,
Болдың елес-бұлдырайсың көзіме,
Мезі ќылдың жас жанымды єуремен.
Шөліркедім ќұрғаќ ойлар мазалап,
Жүргендейсің, сєулем, сен де мазаны ап.
Сен-жұлдызым жарќыраған аспанда,
Күйдіресің жүрегімді жай маздап.
Лєзатты кеш түсер єлде есіңе,
Мазалайын айтып оны несіне?
Тағдыр бізді таныстырды алыстан,
Өтер күндер, ќалар мєнгі есімде.
Сезді жаным сүйгеніңді мені де,
Жүрсің, бєлкім, өкінішпен егіле.
Назданасың, іштей єлде күйесің,
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“Есің барда жол тап” деген маќалға,
Ќосам күнде “араќ-дерт” деп жатарда.
Араќ бір сєт алданышы көңілдің,
Енді бір сєт адастырар жаћанды.
Араќ ішсең есің түзу болмайды,
Ессіз жанға аќыл айтсаң ќонбайды.
“Есің барда жол тап” деген маќалды,
Аќылсызға шығын етіп болмайды.
Ессіз есек ішер араќ есіріп,
Жатар жолда ќорасындай көсіліп,
Есек ішсе есектігі дейсің де,
Адам ішсе есек демей, айта алам ба өтірік.
Араќ ішсе есек есек күйінде,
Адам ішсе адам да есек күйінде.
Кім сол есек, адам ба єлде есек пе?
Ішсе де есек аз ќонысы үйінде.
ххх
Масты көрсем шошќа түске кіреді,
Ыза буып жүрегімді тіледі.
Шошќа ішсе шошќалығы мас емес,
Адам ит боп шошќа орнына үреді.
Масты көрсем үрген итті көремін,
Шошќа ќуған етегінен төбенің.
Шошќа ішсе шошќалығы тағы да,
Шошќа ќуған сол бір итке күлемін.
Масты көрсем “ізгілікті” көремін,
Рахаттанам көріп сиќын “төренің”.
ір жиіркеніш ќобалжытып жанымды,
Салса деймін соќќысына дүренің.
Масты көрсем денемді дерт кеулейді,
Албырт көңіл өз-зөінен сөйлейді.
Адам-адам, шошќа емес, ит емес,
Ќымбат атты масќара еткім келмейді.
ххх
Көңіл неге сонша сєби болды екен,
Не нєрсеге алданғышсың баладай.
Зұлымға да дүниесі жоќ боп есен,
Ќұшаќ керіп жатыр дархан даладай.
Көңіл неге сонша сєби болды екен,
Жаќсыға да, жаманға да єділ-ау.
Еш демейді надандарда бар есем,
Игі іс үшін бєріне де єзір-ау.
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Єлде достар салтанатын ќимайды.
Нелер келер, өтер бастан жасыңда,
Бар жаќсылыќ бір басыңа сыймайды.
Досым асу кезең бұл бір жаќсыға,
Жаттыќ болмас мендей істе, жаќсыда.
Көр сырласып кісімен де адаммен,
Аңла, кісі я адам жаќсы ма?
Єуен емес бұл жүргенің жат елде,
Єуен емес ќайрат-жігер жат ерге.
Адам ісі елдің ұлы ұќќанға,
Кісі ұлы шипасыз дерт жат емге.
ххх
Тереңнің түбі-тұңғиыќ,
Жатады мєңгі сыр түйіп.
Наданға терең тек тұйыќ,
Өкпелі жандай бұртыйып.
Тұңғыйыќ түпсіз ќараңғы,
Соќырсың көзбен көруге.
Зердесіз надан адамды,
Сілтеме оған өлуге.
Тереңді надан көл дейді,
Сенеді топас ойына.
Баќайдан тағы келмейді,
Тұншығар сенің бойыңа.
Тереңнің түбі тұңғиыќ,
Надандар мєңгі көрмейді.
Адамның жаны сыр тұйыќ,
Надандар тағы сезбейді.
О, замандас бауырым,
Не ќылайын сыр түйіп,
О, достарым, ќауымым,
Жұмбаќ жан мен де тұңғиыќ.
ххх
Небір сыр да, не сағыныш жалыны
Билейді-ау жас жаныңды, еркешім.
Хатыңды оќып көңілдің жоќ дамылы,
Күн жылынып, ќыс сырса да көрпесін.
Жасырын бір сырдың сездім лебізін,
Бүркемеші, айтшы уламай жанымды.
Сол бір хатта толќып жатты сезімің,
Бүркесең де көрдім ыстыќ жалынды.
Күн жылынып, ќыс сырса да көрпесін,
Неткен ќаяу көңіліңде, еркешім.
Адам ары сұлу єсте єрнеден,
Көрдім сенің арманыңның еркесін.
Адамдыќтың білем сен бір еркесі
Жаќсылыќтың жоќ ќой кеші-ертесі
Мазалайды жас жанымды түнгі ой
Мұңлы күйдің жүректегі пернесі.
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ххх
Жоќ туады? Бар өлік уаќыты жеткенде,
Жас гүлденер, ќарт солып өкінішпен өткенге.
Арманы жоќ сєбидің,баќытың одан өткен бе,
Нағыз таза єулиең мұратына жеткен бе?!
Ізгілікті, шаттыќты билетпеңіз өктемге.
ххх
Өмір-күрес, күн мен түн, ќысы-жазы алысќан,
Адамдығы сыр мен сын өмірменен ќабысќан.
Өмір-жылдар, ғасырлар күн санап озып жарысќан,
Өмірде абзал асыл бар адамзат мєңгі алысќан.
Өмір абзал асыл-ды лєззаты мол таусылмас,
Ќұмартпай жаның асылға бір сүймей тағы басылмас.
ххх
Көңіл көрсе көз көргені,
Көңіл жүйрік көзіңнен.
Бар көңілдің мұң дегені,
Танылар сырсыз көзіңнен.
Көңіл зерек, көп-көргені,
Біліп болмас көзіңнен.
Бар көңілдің сыр дегені,
Аќтарылар сөзіңмен.

Күйінер көңіл күйінер,
Єннің сиќы бұзылса.
Аќпаќұлаќ кім ілер,
Ызаға көңіл буылса.
Күйінер көңіл күйінер,
Жаќсыны таптап өткенге.
Есер єнге сүйінер,
Ќұйыршыќ небір өктемге.
Күйінер көңіл күйінер,
Іші ќуыс өктемге.
Ќабағың ќарс түйілер,
Сиќырлы күлім еткенде.
Күйінер көңіл күйінер,
Зұлымға да жаманға.
Жаныңды отќа күйдірер,
Ізгіліксіз адамдар.
Күйінер көңіл ынжыќќа,
Есек боп өткен өмірі,
Ойсыз, мисыз ынжыќта.

Көніл-ќұлып, ашылмас,
Кілтімен басќаның.
Көңіл өткір ашудас,
Ќайыра алмас ќас жаның.

ххх
Кім түсінер сырыңа
Єннің сиќы бұзылса
Кім ілер ќұлаќ жырыңа
Ызаға көңіл буылса.

Ертеңгінің ляззаты мол,
Бүгінгі күн батсыншы.
Сапар алда ол түнгі жол,
Ертеңгі таң атсыншы.

Кім түсінер жаќсыны,
Таптап өтсе аяќќа.
Біреудің бұл жан сыры,
Ќала берер аяќта.

Күнмен бірге ертеңгі күн,
Туар күліп шапағы.
Өтер зулап бүгінгі күн,
Ұмытылып шатағы.
ххх
Күдік алсаң көңіліңе жүрегіңде ќалар дерт,
Күндіз-түні өміріңе күдікті дерт болар серт.
Күдік-кесел мазасы жоќ ќыл үсті бар өмірің,
Өмірдің де азабы көп күдікті болса көңілің.

Кім күйінер зұлымға,
Ќазса да ор халќына.
Кім білер не бар зұлымда,
Ќалдырар ертең артына.

Күдікті болса көңілің өзіңе ќалай сенесің?
Адамдардың көбінің сөзіне ќалай сенесің?
Адамда күдік болмағай, наданда күдік болады,
Күдік жеңер бұрмалай адамда аќыл болса да.
ххх

Кім білер надан барлығын,
Ќорасында өзінің.
Кім білер надан жарлығын,
Сайманын ќазған көрінің.
ххх
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Кім білер не бар ынжыќта
Есек боп өткен өмірі.
Кім не дер сол ынжыќќа,
Тұрса төніп өлімі.
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Сынаќты жегіп сыңар боп
Еріп не рахат көргенің,
Алаулап жанып, су сепсе сөніп,
Кімге керек жүрегің.

Көңіл неге сонша сєби болды екен,
Дұшпанына єділдігін ќоймайды.
Ќас жауыңа кешірімсіз бол десем,
Достасуға ешќашанда тоймайды.

Єуреге сап барыңды,
Паш етесің арыңды.
Ќұйынды көріп,
Ќуалай келіп,
Аймаласын жүгіріп
“Аћ” деп шаршап,
Шаңын тамсап
Шегінесің түңіліп.
Ќұйынды көріп,
Шаң куып ұшсам,
Кетпе жел ұрып.
ххх
Алты ќырдың астында алты бөрі тағы бар,
Тұлпарыңды тағала, ќылышыңды жанып ал.
Ертеңгінің алдында жєдігөйдей жегі бар.
Аќылыңды саралап, тағдырыңды жаныңа ал.
Бігінгінің өзінде бүге жатќан жады бар.
Аќтыќ іс ќой алдыңа, зейін ќой өз жадыңа.
ххх
Асау сезім тұңғиыќќа бойлайды,
Бұл жас жаным не ғаламат ойлайды.
Не сағыныш ата-анаға, еліңе
Не халыќтың ізгі арманы ќинайды.

Көңіл неге сонша сєби болды екен,
Есейсе де балалығын ќоймайды.
Ұлғайғанда ныќ сабырлы бол десем,
Балалығын жатып-тұрып ойлайды.

Тыншымайды, сыбырлайды єлдекім,
Мазалайды сыбдыры да єрненің
Бүл не хихмет, дамылы жоќ жанымның
Ауыр нелер, ауыр неге єрбір түн?
ххх
Жылдар, жылдар өтіп жатыр зымырап,
Еш лєзєтсыз тағдырымнан сыр ұрлап.
Өтті желдер, келер тағы сан жылдар.
Лєзат алар туар жылдар сыр сұрап.
Мешеу ќалған надан емен єуелден
Ере алмаспын мағынасыз єуенге.
Өкінішсіз өткен лєзатты жылдар туып,
Ұмытылар єуен де.
ххх
Шыңырау терең не жұмбаќ?
Неғаламат, не сымбат,
Я шырын, не лєззат,
Нєзік бір сезім, не сұраќ?
ххх
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Көңіл неге сонша сєби болды екен,
Ќуыршаќќа ќызығады баладай.
Ќуыршаќты жас өспірім ќыз десең,
Мєз болады екі беті ќызармай.
Көңіл неге сонша сєби болды екен,
Сєбилердей не болса да балайды.
Дерт болмаса жоќ тағы да не секем,
Тек лєзатты жатып-тұрып ќалайды.
Мен аңлағам, сєбилігі ізгілік,
Ќалар өлсе артында бір із түзіп.
Сєбилік тєн ұйыќтамаған адамға,
Ұйќыда өту-надандарға тєн ќылыќ.
Көркейтудің жолы емес азғындыќ,
Дүние сені жаратпаған азғын ғып.
Өзің ғана өзің үшін аяулы,
Сыйла өзіне өміріңді аз күндік.
Өзің жоќта, сыйың жоќта кімге сен,
Шошайған дөң ауладағы күлге тең.
Күйер жаным көре тұра өзіңді,
Өмірдің бұл ащысына күлмесем.
Ќарғыс етем ќара басы ќамсызға,
Бейнесі бар, тіршілігі ќансызға.
Мейлі мені сыйламасын жек көрген,
Өзім-дағы дұрыс дер ем онсыз да.
Күртік ќарды ќарш-ќарш басамын,
Кейде тіпті шатќал-шыңнан асамын.
Үрей билеп көрген емес жанымды,
Сонда-дағы сенен, хайуан, ќашамын.
Дємін татпай ізгілікті көрдің бе?
Шым бір батпаќ тұңғиыќќа сендің бе?
Ќаќ маңдайдан орып түссе ќаќ жарып,
Кімге обалың, кінє өзіңде деймін де.

123

Не бетіммен арашаға алайын,
Азған адам ала берсін сазайын.
“Адам ќаны” деген сөзден ќорќпасам,
Өзім-дағы жаусатар ем талайын.
ххх
Тобыр ќашан ұйлыќќан жұрт үрейлі,
Ошарлыған ќойлар десем, наразы.
Тобыр ќашан күш үрейлі.
Ќұздан аќќан сарќырама далаға.
Өзегі өрт өзен суын жұтса да
Сөндіре алмас, су айналар жалынға.
Ќора ќалың ойнап-күліп жанса да
Өзегі өрт күңіренер ойынға.
ххх
Ќажығанда аќылым дем бер енді,
Бір өзің ғой, басќа кім дем береді.
Бердім саған ќайратты, тілегімді,
Ізгі бол, жүрек соны жөн көреді.
Мен адам, “мен” дегенім тиіс маған,
Ізгі де, зұлымдыќ та тиіс саған.
Мен-адам, тек ізгілік сұрайтыным,
Енді аќыл, жолыңды бер дұрыс маған.
ххх
Арсыз күлкі күлкі жылатар, ќапа етер,
Ќуанбаса зұлымның несі кетер.
Табылса жан айтуға аќылы зерек,
Болсын зейін өзінде ќабыл етер.
ххх
Дана сөзін даналар маќұл етер,
Жаќсы сөзін жамандер мансұќ етер.
Адам-дана сөзінен егін-егіп,
Өзі ұлы атанып кєсіп етер,
Єттең, бір күн ќұсылар, есі кетер.
ххх
Менен біреу сұраса кімді жек көресің деп:
Опасыз обыр адамды,
Ќара басќыр наданды,
Мєуесіз ќылжаң адамды,
Баќайшағы арамды,
Жек көремін дер едім.
Єукелелі тұздарды,
Ойнаќ жєлеп ќыздарды.
Жылауыќты жылмаңды,
Түсі суыќ сұрларды.
Ќұлќынына ќұлдарды,
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Аќыл-ойдан тұлдарды.
Тағдырым деген ұлдарды,
Баќытым деген ќыздарды,
Жек көремін дер едім.
Біреуге деп өзі алған,
Сұрќияны сөзі азған.
Жек көремін дер едім.
Араќ ќұмар шошќаны,
Аңдушыны, тоспаны,
Бір-біріне күңдерді,
Єредін жүрген тілдерді,
Көпірмені, көлбеңді,
Өсек-аяң тергенді,
Ќауесетке сенгенді,
Алаяќты, кердеңді,
Ќасіретсіз пендеңді,
Ќасиетсіз пендеңді,
Жек көремін дер едім.
Дүреге жыќса дер едім!
ххх
Дананың ұлы аќылын,
Адамның єзіл-наќылын.
Өмірдің өткен ғасырын,
Көңілі надан не ќылсын.
Данадағы ұлылыќ,
Адамдағы жылылыќ.
Өмірдегі сыр тұныќ,
Наданды жүрген жасырып.
ххх
Жанын кесел шалмаса
Надан дертті білсін бе?
Өкпесін түтін алмаса
Адам өртті көрсін бе?
Жебірдей ќайыс жалмаса
Наданды адам дерсің бе?
Шар дүниені алдаса
Адамды надан дерсің бе?
Махрұм зия күндерің
Ұрлаған соң келсін бе?
Өсірмей сусыз гүлдерін
Сусаған соң өнсін бе?
ххх
Сырты жылы, іші мұз,
Ауызында бал, іші тұз..
Көзің шалса мұндайдан,
Жаќындамай жытыңыз.
ххх
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Ќараңғыдан оятады сєулесі,
Аќын адам көкірегі бейне нұр.
Сезім
Сенім
Аќын
Аќын

күші-жүрегінің сєулесі,
күші-аќылының дєулеті.
жаны түн реңін тайдырар,
көңілі адамдардың єулеті.

Ел ұйќыда, аќын ояу ќашанда
Аќын ќұмар түнгі сырды ашарға.
Тек жұлдыздар жымыңдайды аспанда
Аќын ояу, үңіледі аспанға.
ххх
Жаманды жаќсы етпесе,
Өмірді өткен етпесе.
Теңіздің толќын төрінен,
Малтымай жүзіп өтпесе.
Жігітті жігіт деймісің?
Ұшќынды ұшыќ етпесе,
Лаулаған өртті кеспесе.
Болмыстың ұсаќ-түйегін,
Ќанатсыз таптап өтпесе,
Жігітті жігіт деймісің?
Шыңнан ұшып өтпесе,
Мүхиттан есіп өтпесе.
Халайыќ үшін баќытќа,
Жанын пида етпесе.
Жігітті жігіт деймісің?!
Талапты тұлпар етпесе,
Арманды маќсат етпесе.
Даналыќќа аќылын,
Жігерге малып өтпесе,
Жігітті жігіт деймісің?!
Ќиындыќты кешпесе
Ізгілікпен сексен асудан
Жасырып сұмдыќ асырған
Жеңіл ғана өтпесе
Жігітті жігіт деймісің?!
Ќауесетті іс десе
Аќысыз жоќ іс десе
Тегеурінсіз есектің
Үстіне мініп түспесе
Жігітті жігіт деймісің?!
Теңінен асып түспесе,
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Адам, достым, аќиќаттың тамшысы
Аќиќатың адамға тєң болмаќ нұр.
Адам деген дүниенің жалшысы
Дүние ќуып аќиќаттан ќалма ќұр.
Жаќсылыќтың несін менен сұрайсың,
Мен тағдырдың өзіңдей бір ќурайы.
Сұраған соң айтпай тағы тұрмайсың,
Надандардың көп ќой мендей ќұдайы.
ххх
Топ болып ұшып жүрсің ќара торғай,
Єуеде айналаќтап жерге ќонбай.
Єлде кім жер бетінен үркітті ме,
Көлгірдің көзі дархан жерге тоймай..
Єніңе сал тағы да, ќара торғай,
Зарыңды шерт тағы да удай, удай.
Тіліңді ұќпасам да шиќылдаған,
Мұңыңа ќосылайын єнім жолдай.
Бөтеген жемге толы бір болмады
Бір шоќып, екі-үштен бар болғаны
Ертемен шырылдайсың єнге басып...
ххх
Нұраның бауырында өстім ойнап,
Жастыќтың, балалыќтың тойын тойлап.
Арманның шыќтым сонда шың басына,
Жартастан асып терең ќұзды бойлап.
Арќаның ќоңыр самал жазғы түні,
Алыстан єупілдейді үкі үні.
Жастыќтың бір ќызығы жайлаудағы,
Тербелген түнгі баќан айлы түні.
ххх
Меңіреу жартас тұлғасы
Ќызыќтырмай ќоймайды.
Жартастың биік шың басы
Болса екен жаным ќойнауы
Жартастың сымбат шыңына,
Өрмелеуге көңілім,
Не үшін, достым, тоймайды?
Шыңды аңсауын ќоймайды.
О, жартасым, меңіреу.
Мұңды жандай мүлгін ісің.
ххх
Маужырап, ұйќы меңдеп отыр тєнім,
Достарым, көз алдымда елес бєрің.
Ќұлаќќа естіледі талып ќана,
“Наз ќоңыр” нєзік күйлі сүйген єнім.
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Достарым, ќосылыңдар “Наз ќоңырға”,
Домбыра дайын болса өлең-жырға.
Алыстан үн ќосармын сауыќ кешке,
Естілер дауысым да шыќсаң ќырға.
Назалы сыр тығылып есеңгіреп,
Көңілде достыќ сезім өшпес тірек.
Сабырмен іштей ғана ќосылайын
Көңілді жан ұйытар күйге болеп.
ххх
Ертең-аќ шығам күліп абаќтыдан,
Елім бар өр ұлдарын мадаќтаған.
Сарыарќа самалыңда ұшармын мен,
Аймалап, ата-анамдай ардаќтаған.
Талаптың тұрам єлі биігінде,
Жалын бар өшпес менің сүйегімде.
Ќасірет жан-жағымда ќоршап жатса,
Ағытќан неше өнердің тиегінде.

Талғампаз жаным неге єрќашанда,
Көңілді алдамаќќа єн салсаң да.
Есердің єні есте емес, болса да єсем,
Шашылған ќызғалдаќтай єр ќарсаңда.
Талғампаз, көрсеќызар емес, жаным,
Ќармағын іле алмас болсаң залым.
Залымдыќ өзі үшін өзіне жау,
Төгеді өзді-өзінің судай ќанын.
Талғампаз жаным неге єрќашанда,
Сүйкімді сұлу єннен еш ќашам ба.
Ізгілік ќанша ќусам жеткізбейді,
Айтпаймын жетпеспін деп ешќашанда.
ххх
Самалмен кештің жұпар иісі аңќып,
Тұрасың шөлің ќанып, көңіл шалќып,
Жел үрген єр ќайыңның жапырағы.
Тұрғандай өзің сұйген күйді тартып.
ххх
Жайма шуаќ жазы жарќын Арќаның
Ќолтығында беті шыңдап арманым.
Ќысќы үскірік аязымен таласып
Шыңдай түстім толќынындай арнаның
Ѓазиз жаным єлдекімнің назындай
Шипасыз дерт болды жара жазылмай.
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Бір еркінсіп аурудан серігіп,
Кетер ме едім Сарыарќаның жазындай.
Бұлдыр ойым, кең далада сағымдай,
Бұлт көсілтпей, тұр төбемде арылмай.
Бұлтты сырып тастай алсам төбеден,
Кетер ме едім, бєлкім жолдан жаңылмай.
Жарлы жан отыр бір сєт түңіліп,
Өз жанына есер бұлќа үңіліп.
Жай төбеден түспесе де атќандай,
Тұр емес пе атардай-аќ түйіліп.
Ќұрметпен сырмаќ жайған келіндей,
Жер төсеніш жайды кілем көрінбей.
Салтанатын жердің оќпен атуға,
Бұлт түйіліп тұр емес пе өлімдей.
ххх
Досты кім деп білесің?
Сырын бүгіп айтпаса.
Айтса тағы күлесің,
Өзің кім сонда, айтса да.
Жырыңды өзің білесің,
Сүйген сен ғой, мен емес
Ол жыласа күлесің,
Сүйген кім сонда, не елес?
Жолдасыңды сөгесің,
Өзің ғой ќол алысќан.
Мен жоќта тағы өбесің.
Өзің кім сонда танысќан.
Нағыз досың-жүрегің,
Сүйгенің, арман-тілегің.
Наќаќсыз ќапа етпеңіз,
Жолдасың-ќайрат-білегің.
Сүйген жарым, достарым,
Жолдастарым, жастарым.
Єуелден адам-абзал ат,
Жоғалса келмес жас арың.
Тек жұлдыздар жымыңдайды аспанда,
Ќараңғы түн жердің бетін басќанда.
Аќын көңілі жұлдыздардай самсаған.
Кезер түнді ел ұйќыда жатќанда.
Аќын көңілі мұң мен сыр,
Арындаса төгіледі тамып жыр.
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Мазмұнсыз күлкі-ойынға көңілі тоймас.
Кім осы тынымсыз жан күлкісіне,
Ќашанда жаќсы ішінен шошќа соймас.
ххх
Ұясынан шыќты күн де баяулап,
Ұќсап ұзаќ жүргіншідей жаяулап.
Сығалайды Ай да Күнге баспалай,
Күннен туған Күнікей ќызға ұќсап.
ххх
Жеркеніш көремін наданды,
Аќылсыз, нышансыз адамды.
Өйткені дегбірсіз ол бір жан,
Ісі жоќ танымады жарамды.
Айтуға сөз көп татымсыз,
Жек көрем адамды нанымысыз.
Көпірме ол жандар ќашанда,
Бір сөзі шындыќќа алымсыз.
Көлгірсіп, күлімдеп єзєзіл,
Тұратын бар адам жєне бір.
Ол, єне, ана тұр сыйќырсып,
Кєдімгі паң сиќыр - жанєбіл.
Кейбіреу алдағыш, арбағыш,
Өтірік айтушы сол - нағыз.
Кіреді ішіңе білдірмей,
Ќұртады-ау осымен жалмауыз.
Есенсіп кіреді кейбір жан,
Өзі үшін жей тұғын іздеп нан.
Ол жандар єкеден туғандар,
Тумаған ондайлар адамнан.
Кейбіреу іздейді көркемдік,
Тұрады араќпен өртеніп.
Ал бұлар албасты, азғындар,
Ететін араќпен еркелік.
Кейбіреу іздейді самалды,
Бүркеніп кимешек амалды.
Көрдің бе осы бір нысапсыз,
Айлакер, бүркеншік адамды.
Кейбіреу єсемпаз єнші де,
Теңгермес өзін еш єншіге.
Паңдыќ па, сєндік пе, ол не екен?
Менмендік, ол, досым, єрнеге.
Жат мінез осындай бар біреу,
Ісінде жоќ оңған еш жөнеу.
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Тереңге ќорќып түспесе,
Махаббатын жанының.
Тек лязаттыќ іс десе,
Жігітті жігіт деймісің?!
ххх
Ќымбатты лагерлес достарым,
Ќайғымен ќоштар жас жаным.
Тағдырдың ұшќыны күйдірер,
Адамның кей сєтте жас жанын.
Тағдырдың жазуы бар єсте,
Ќалмайды жаќсының бєрі есте.
Тар жерде тарығу етпеңдер,
Кейбір жан еркіңе зар етсе.
Зұлымды ізгімен буыңдар,
Жаманды жаќсымен жуыңдар.
Адамда адамдыќ бар сипат,
Жаралы көңілің жылынар.
Ыстыќ бар жас жаның күйетін
Суыќ бар ызғары тиетін.
Ер жігіт ыстыќќа, суыќќа,
Бол өзің ырыќќа төзетін.
Зұлымның адамда несі бар,
Хайуанның өзіндік есі бар.
Зұлымдыќ ќараның ќамындай,
Зұлымда игі жоќ есіңе ал.
Шыќ етсе ќұлағың есіңе ал,
Сөзімді осы бір есі бар.
Ќасќырда ќастыќ жоќ досына
Зұлымның достыќта несі бар?!
ххх
Аќылға сал жаќсыны да жаманды,
Ќамќорға ал адамды да наданды.
Адам өзің, надан да өзің байќасаң,
Емде єуелі өзіңдегі жараңды.
Көр көзіңмен ќуаќыны, сумаңды,
Пєле іздеп жүрген кейбір туғанды.
Ќу да, сұм да, адам екен ойласаң,
Шєйірлі дерт тазармайтын жумаңда.
Адам єсте жаралмаған бұл үшін,
Тек надан бар жоќтар білмес тумысын.
Ќулыќ-сұмдыќ пєле-жала көктен бе,
Адам неге мазаќ етед тұрмысын.
ххх
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Көруге алыстан келіпсің анашым,
Жан болдың табысќан жоғалтып баласын.
Өкініш көңілде, реніш етерсің,
Ляззатсыз өмірге бос налып не етерсің?!
Бол берік аќылға тағдырдың жазуы,
Ара тұр ашуға кєріліктің ағуы?
Аңсайтын алыстан болар кез єлі де,
Ќош, ана, анашым, ќұлаќ сал сөзіме.
Бауырым бір сєтте елжірер бір сєтке,
Зарығар, егілер анашым сол сєтте.
Алыс бір сапарға соќпаќсыз барамын,
Ќош, ана, анашым, ќолыңды аламын.
Ќош, ана, сүтіңді - аќтаусыз ќарызың,
Сыйла тек күлкіңді - өтінер арызым.
ххх
Көрдім ерді талаптың тұғырында,
Аќыл - ќайрат жігерге толы жаны.
Көрдім жанды ќызыќсыз ғұмыры да,
Аќыл - ќайрат, жігері - тек ғазалы.
Көрдім жанды дєрменсіз тағдырына,
Арман-ойы өзіндік жєне азабы.
Көрдім жанды сүйеніш тағдырыңа,
Аќыл - ойы елдікі, сырлы жаны.
ххх
Абзал жаным отырсың нені ойлап,
Байќа єуелі алдыңа терең ой сап.
Шың не ќамал орғытып өте алсаң,
Өтерсің не терең бір ќұзды бойлап.
Ќыран шыңнан асады ќанат ќаќпай,
Батыр оғы атылар ғаламаттай.
Ќыран шыңда ќашанда барар жолда,
Бала-шаға жүрсе де бағыт таппай.
ххх
Күн күркіреп, найзағай жатыр ойнап,
Бұлт төсеніп көк аспан нөсер төгіп.
Сарќырап бұлаќтай ќұзды бойлап,
Аспан көзін сыќќандай жасын төгіп.
Шарт-шұрт етсе найзағай отын шашып,
Пендешілік ќұтылу одан ќашып.
Табиғаттың тєуелсіз зеңбірегі,
Жатыр арам жандарға оғын атып.
ххх
Тымырсыќ ауа салќын күздің желі,
Мазалап тұр бетімді салќын лебі.
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Сыпырып жасыл орман жапырағын,
Мұңдасын шаќырғандай кеудемдегі.
Ќайыңның сарғыш тартќан жапырағы,
Жел үріп сылдырына шаќырады.
Селт етпей єлде бір сєт ќалар тынып,
Көңілдің елең етіп жапырағы?
Тылсымы табиғаттың - салќын күздің,
Тұрғандай ќойнауынан атып ызғар - сыздың.
Ұќсайды кейде паң бір мырзаларға,
Буына ќалған бөгіп бал ќымыздың.
ххх
Шыңдалмаған болатты өртке салып шыңдаса,
Өртке салсан ќайтпайтын болат семсер шығады.
Сыналмаған жігітті жау жолында сынаса,
Жүрегінің түгі ьар алып болып шығады.
Адамда аќыл-ќайрат жігер де бар.
Аќылды шыңдалмаса жігерге обал,
Жігерсіз денедегі ќайрат та тұл,
Суар да ќайратыңды тек өртке сал.
Табиғат бар жаќсысын аямаған,
Гүлісің бауырында аялаған.
Жасамай күпіршілік тек ала біл,
Бір Алла сезер өзі, аян оған.
Шыңдалмас болат жүзі суармаса,
Ќарт та жас кєрілік жетіп суалмаса.
Тағдырың сенің де бір жалған болмас,
Халќыңның баќыты үшін ту алмаса.
Наданды ќайрағанмен болмас өткір,
Шындыќты бұрмас абзал, мейлің өлтір.
Сен де бір перзентсің ғой болмыстағы,
Халќыңның сүй есімін, мейлің өшір.
Жаќсы бар көкірегі лаулаған өрт,
Жаќсылыќ тағдырында арылмас дерт.
Ќинайды ізгі арман ќасиеті,
Жүректен орын алған ќанына серт.
ххх
Надан бар болмысќа мєз ќарны тойса,
Ќой айтып ырза емес түйе сойса.
Кім дер ең осы жанды заманында,
Жансыздап, досым, саған сұраќ ќойса.
Біреу бар айтќаныңа ќұлаќ ќоймас,
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Ұйтќысы ойын-тойдың аќын-сері,
Мазасыз жаның болды рахаттанғандай.
Ар ќандай, намыс ќандай, заман ќандай,
Шоќпытќа шоќпыт ќосып жамалғандай.
Дєурені мағынасыз өтіп жатса,
Бесікте жатар кеше жаралғандай.
Сен ќандай, залым ќандай, халќым ќандай,
Ќаныпезер жоғалтќаны табылғандай.
Мєз-мейрам шартарапта екі көзі,
Күн-түні ќарауылдайды тыным алмай.
Сен ќандай, оным ќандай, өзім ќандай,
Ізгілік не ќиямет өлім ќандай.
Бүгінде надан болып, ертең ќалай,
Жылатам ұрпағымды өрімталдай.
Сарыарќа, дулы дұние, сыры ќандай,
Сар жайлау, рауан таң, ұйќы балдай.
Ай асты алтыбаќан, ќой күзетіп,
“Аќсүйек”-жан лєззаты, сауыќ ќандай!
ххх
Тағы да ой ќұшағына алғандай,
Тұңғиыќтың тереңіне салғандай.
Сусыз ќұрғаќ жер бетінде жүземін,
Жер бетінде жүргеніме таң ќалмай.
Толќын теуіп шығып ќалсам жағаға,
Мазаќ етер дауылпаз ќұс шағала.
Адам атын арзан еткім келмейді,
Сонда-дағы ќарай берем шамама.
Бірде шаршап ұйыќтап алғым келеді,
Талғанымды ќандай адам көреді.
Ұйыќтап кетсең бар ма адам оятар,
Албырт жаным ұйќыға да төзеді.
Тағы да ой ќұшағына алады,
Шатќал ќұзға, шыңға да єкеп соғады.
Ќанатсыз-аќ ќалыќтаймын, ұшамын,
Өз жүрегім өзімді таң ќылады.
Адам атын арзан еткім келмейді,
Теңеуге де тіліме түк келмейді.
Тек ойыма таң ќаламын шырќаған,
Көкіректі бір ізгілік кернейді.
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Ондайлар маќтаншаќ, ќарыздар,
Ќауќиған біз тұмсыќ, ќу селеу.
Оќушым, жандар көп осындай,
Бол аулаќ, мұндайға ќосылмай.
Бол адам-сен адам баласы,
Тектен тек еліріп жосымай.
ххх
Ќараңғы басты тағы бөлме ішін,
Өңімде емес, елес көрген түсім.
Түнеріп тұр далада тұнжырап бұлт,
Тым ұзаќ аурудай берік мүсін.
Түнеріп тұр далада тұнжырап бұлт,
Бөлмеде жалғыз өзім жоќ тірі жұрт.
Отырмын аңсаумен таза ауаны,
Келешек өмірінен ќылып үміт.
Достарым тым алыста бұлғайды ќол,
Адастым ќараңғыдан таба алмай жол.
Буыным ќатпағандай дірілдеймін,
Маңайым болғаннан соң шырмаулы тор.
Ќызыќтап сығалаймын терезеден,
Аумайтын торлы көзді керегеден.
Сезімі жас жанымның шыдатпайды,
Жарығын көріп күннің елегізумен.
ххх
Тереземнен сығалайды сұлу Ай,
Сұлу Айдың сол бір түнгі сұлуы-ай.
Жүрегімнің назын сол дір еткізді,
Жұлдызы ыстыќ сабырлы бір сұлудай.
Сєулесі ыстыќ жылытќандай жанымды,
Тұтатќандай жүректегі жалынды.
Ќұшағымда аймалағым келеді,
Айды көріп сүйген ғашыќ жарымды.
Жарыќ Айдың сол бір түнгі сұлуы-ай,
Бала мінез бейќам кейбір сұлудай.
Махаббаттың пєк еркесі ұсатып,
Малар ма едім мөлдір көңіл суына-ай.
Наз тастады жүрегімнің назына,
Күндей күлді көңіліңнің жазына.
Жалғыз емес, табылғандай сырласым,
Сыр атќардым сұлу Айға жазыла.
ххх
Естігенді дұрыс де, көргенге сен,
Көңілің сенбей бола ма көрмеген соң.
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Естігенді есіңе көргенің де,
Көңілің жетпес не алда көрмегіңе.
Пендешілік етерсің күнє түсіп,
Белден батып күнєќар өлгеніңше.

Тек өзінен басќадан.
Өзгені дертсіз кір дейді.
ххх
Жігіттерге ќасіретке күймеген,
Жады жүрек туған елін сүймеген.
Ауызында өрт, өзі бір бет күйбелең,
Шын көңілім, “Кім өзі?” деп таң ќалам.

Естігенді жоќ етпе көргеніңше,
Көрсең етпе тағы да көзге місе.
Біреу баќан, біреу тек еш көреді,
Біреу соќыр тек белге кісе.

Жігіттерге ќасіретке күйреген,
Жады үшін садаќ оғын сүймеген.
Бұға ќалса ќайғыдан сағы сынған,
Шиырылса үрейі ұшар түймеден.

Естігенді ќауесет деме, досым,
Келсе-дағы алдыңа судай тасып.
Өзек көрсе “сел” дейтін бар ғой адам,
Өткелсіз-аќ өтетін көлді басып.

Жігіттерге пєтуасыз ќаңғырған,
Пида жаны дүниеге мыңғырған.
Шын көңілім, “Осы кім?” деп таң ќалам,
Мансап бағып аса берген тау-ќырдан.

Естігенді ќабыл ал көңіліңмен,
Тек адамның есін біл, есерін біл.
Естігенді көр тағы өз көзіңмен,
Жалған болып жүрмесін етіңе кір

Жігіттерге бағы асќанға зєрленген,
“У берсе” деп екі беті єрленген.
Өрт жіберіп су төкпеген кєрленнен,
Шын көңілім, “Ќай хайуан?” деп таң ќалам.
ххх
Суырыла шешен сөйлер адам ќандай,
Туа іштен дана болып жаралғандай.
Мазасыз көңіліңе шипа болып,
Жамау боп бір шетіне жамалғандай.

Азат болса жаныңда рахат бар,
Несін айтам көңілің сенбеген соң.

Есті ќашан айтады көргендігін,
Не көңілі бір нєрсе сезгендігін.
Есер айтса еліріп көпіреді,
Көрмесе де елеуреп көргендігін.
ххх
Өзін ќадір тұтпаған,
Ел ќадірін білмейді.
Сіміре суын жұтпаған,
Жер ќадірін білмейді.

Дос ќандай, жолдас ќандай, заман ќандай,
Бєрі де туа дана жаралғандай.
Көрем де менмендігін замандастың,
Именем жүрегімде жарам бардай.

Ана сырын ұќпаған,
Жар ќадірін білмейді.
Ата тілін тұтпаған,
Жан ќадірін білмейді.

Ел ќандай, ерім ќандай, өзім ќандай,
Келемін ұзаќ өмір ұйќым ќанбай.
Не паңдыќ, оянамын, керілемін,
Есенсің, бір нєрсені ұмытќандай.

Жолдасын жолға тастаған,
Дос ќадірін білмейді.
Бауырға ќұлаќ аспаған,
Жас ќадірін білмейді.

Жер ќандай, суым ќандай, тауым ќандай,
Сүйсінбес кім Арќаға мейір ќанбай.
Сусыным шөлдегенде ойдан шаршағап,
Өзіңнен басќа ештеңем ќалмағандай

Ағаны сый тұтпаған,
Ар ќадірін білмейді.
Ел намысын ұќпаған,
Ер ќадірін білмейді.

Күй ќандай, өлең ќандай, өмір ќандай,
Келемін күймен єнге өмірі ќанбай.
Өмірім белшесінен батса да кір,
Өлімге Сарыарќаны ќиям ќалай?!

Өмірдің бетін ашпаған,
Еш ќадірін білмейді.

Өлеңші, аќын адам, сері ќандай,
Ойын-той өтпес єсте сері бармай.
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Бұлттан өтсе, көктен астым демейді
Мұны да біл, арлыда адам аты бар.
Ары бардың дұшпаны бар, досы бар,
Ары үшін дұшпаны бос, досы бал.
Мархаббаттың жоќтай сезер нышаны,
Өз басының өзіндік бір ќасы бар.

Тағы да ой таң ќалдырар жанымды,
Ќоздырады жүректегі жалынды.
Ќанат самғай шарыќтаймын єлемді,
Маћрум етпей адам атты арымды.
ххх
Ұйыќтап өтсе өмірің,
Көңілің тек ќаралы.
Ляззат болса көңілің,
Бетіме де ќарама.
Иілермін игіге,
Ардаќ етсе арыңды.
Сонда-дағы үңілем,
Өткендегі жараңа.
Кексе тартса көңілің,
Жаќын тұрар ќараға.
Текке өтсе өмірің,
Көзіңді маған ќадама.
Кім кінєлі маћрұм,
Еткеніңе өмірді.
Өтірік десе көңілің,
Сөзімді сал сараға.
Быламыќ ішпей наданның,
Көңілі еш тоя ма?
Надандығы осы да,
Кептіру ќарын ќояға.
Єуелде надан ыңыршаќ,
Ќуыс кеуде тісіне тас тисе де.
Надандығын ќоя ма?
Марќайғанша мажырап,
Балалығын ќоя ма?
Марќайған соң тағы да
Єуестікке тоя ма?
Өзі ырза наданды,
Миаќы тағы демеуге.
Ізгілікті аңсаған,
Еріңе көңіл тоя ма?
Ќұмар єсте надан жан,
Парасатты ќалуға.
Єлі жетсе біреуге,
Арсы - гүрсі талуға.
Алды - арты бағамсыз,
Не дерсің бұл ќыжырға.
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Райға тағы келесің,
Дєйексізбен тұруға.
ххх
Өтірік бар ізгіліктей сенетін,
Біраќ ертең масќара боп сөнетін.
Бір-аќ тұтам өтіріктің ќадамы,
Бар тағы адам өтірікті себетін.

Аќыреттік досыңа сен,
Ашуыңды бер дағы.

Өтірік-маќтаншаќтың “ізгі ісі”,
Маќтанның жоќ ќашанда ізгілі ісі.
Бар адам игі көріп зұлым дейтін,
Келмейтін еш жаќсыны іздегесі.

Көңіліңе саяќ етпе,
Ќаңќу шаншу сөздерді.
Өміріңе зиян етпе,
Ұйќыда өткен кездерді.
ххх
Тағдырыңа болсаң ќұл,
Өмірдің зая кеткені.
Мейірліден болсаң тұл,
Ұйќыда өмір кеткені.

Бар тағы өтіріктің өкініші,
Жалғанның жарым есті есепшісі.
Ошаќта жанған отты өрт деп ойлар,
Байбалам, тыныштыќ бұзу-ежелгі ісі.

Не тұрады адамның,
Зєредей аќыл сепкені.
Не тұрады жаманның,
Зєредей у еккені.

Бар тағы адам өтірікті ұрлайтын,
Ұрлығына еш ќанағат ќылмайтын.
Өтірікші өтірікті ұрлап,
Бар ма шара өсекке таң ќалмайтын.
ххх
Зер сал ќашан ғанибетке,
Мархаббатты болмаќќа.
Зергер болсаң ғияр етпе,
Аќылсызбен оңбасќа.

Жаќсының аќыл сепкені,
Ізгілікті еккені.
Жаманның у еккені,
Өз бүйірін сөккені.

Ѓияр етсең дұшпаныңа,
Єділсіздік жасама.
Мархаббатты тұт арыңа,
Єдіілет іс жаса да.
Көкірегің ояу болса,
Ляззатын көр гүл ек те.
Ќараќұрым бояу болса,
Жолыңды біл, у сеппе.

Жаќсыны көріп жаманды,
Көре алмасаң неткені.
Өміріңнің жарымы,
Сылдырап ағып өткені.
ххх
Ары бардың арманы бар, мұңы бар,
Аз арына шөлдегеннің сыры бар.
Жаќсы етсе де ќам көрінер өзіне,
Арлы адамның бұл аќтығын ұғып ал,

Көңіліңде ќаяу болса,
Жүрегіңді зєр етпе.
Дұшпаныңды аяу болса,
Єділдікке нєр етпе.

Ары бардың көңілінің гүлі бар,
Өмірінің күндізі бар, түні бар.
Ќанша көңілі жарќ етсе де тєубе дер,
Жоќќа да ырза, бұл сырымды ұғып ал.

Делбе ұстасаң делеңдеме,
Ќапшыќ соғар өзіңді.
Арман ќусаң елеңдеме,
Ѓайып етер көзіңді.

Ары бардың ғазалы бар, жыры бар,
Сегіз ќырлы жігіттің бір сыры бар.
Ардаќ етсең көпсінеді оныңды,
Ќонаќ етсе тамағынан, сыйы бал.

Ашу болса аќылға бер,
Ќайратыңа сен-дағы.

Ары бардың адамға тєн заты бар,
Адамға тєн аќылы бар, басы бар.
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Жаќсыға зығыр ќайнаса,
Аќылыңның шөккені.
Жаманға зығыр ќайнаса,
Аќылыңның өскені.
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ІV-БӨЛІМ
ЌҰЖАТТАРЃА ТІЛ БІТСЕ
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18—19 марта 1963 г.
ПРИГОВОР
Именем Казахской Советской Социалистической Республики
Карагандинский областной суд в составе Председательствующего тов. Станбековой
Н/ Заседателей т.т Итбаевой и Степина
при секретаре Саяпиной
с участием прокурора т. Тришина
и адвоката Тойшыбекова. Расмотрел в открытом судебном заседаний в г. Караганде дело
по обвинению 1. Жунусова Камель 1939 г.рождения,уроженца села Аксу-Аюлы,Четского районаДарагандинской
области,казах,бывший член ВЛКСМ, оброзование среднее, ранее не судим,женат,детей не имеет,
до ареста работал инструкторам Четского РК ЛКСМ Казахстана, Проживал в с.Аксу - Аюлы Четского
р-на,Карагандинской области.
Копию обвинительного заключения получил 20 марта 1963 года,Содержится под стражей с 17
декабря 1962 года по ст.58,ст56 УК Казахской ССР.
2. Игликов Зейнулла, 1937г.рождения,уроженец г.Караганды,казах,бывший член
ВЛКСМ,оброзование среднее, холост,ранее не судим, до аоеста проживал в селе Аксу - Аюлы,
Четского районаДарагандинской области, работал преподователем Казахской средней школы № 1
имени Ибрая Алтынсарина.
Копию обвинительного заключения получил 20 марта 1963 г. Содержится под стражей с 10 декабря
1962 г.по ст.ст58,56,ч1 УК Казахской ССР.
Заслушав показания подсудимых и свидетелей, осмотрев приобщенных к делу документы и проверив
другие доказательства^ также заслушав выступление представителя государственного обвинения и
защиты и последнее слово подсудимых судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского
облсуда
Установила:
В январе 1961 г. на почве обшности анти советских взглядов Жунусов и Игликов устоновили
преступную связь в период с 1961 - 1962 годов в не однократных беседах из числа своего близкого
окружения возводили клевету на марксистко - ленинскую национальную политику Коммунистической
партии Советского Союза и Советского правительства Направленные нарезкое увелечение
производства сельскохозяственных продуктов в стране и поднятие материально - культурного
благасостояния Советского народа. В беседах с Нуртазиной РымкешДаппаровым Куралом,
Сатбековым Саятом и другими,Игликов и Жунусов говорили,что ведение делопроизводства в
учереждениях и предприятиях Казахстана на русском языке и издание большими тиражами книг,
газет и журналов на русском языке якобы ведут в конечном счете к ликвидации казахского языка и
его национальной культуры.
Игликов и Жунусов говарили,что в республике господствует русские коммунисты и игнорируется
принцип выдвижения на руководящие посты национальных кадров,?жак например приводили факт
снятия с поста бывшего председателя Совета Министров Ташенова.
Оброзование целиного края Игликов и Жунусов встретили враждебно и Утверждали,что в
дальнейшем этот край отделится из состава Казахстана и присоединится в состав Россиской
Федерации.
Во время одного из очередных встреч в марте 1961 г. Игликов и Жунусов решили изложить свои
антисоветские взгляды в письменном виде и распространять среди студентов Казахской
национальности, обучающихся в высших учебных заведениях Республики,расчитывая при этом, что
найдутся отдельные студенты, которые поддержат их антисоветские убеждения. В апреле 1961г.
согласно договоренности с Жунусовым подсудимый Игликов лично написал от имени организаций
«Жас казах» письмо антисоветского националистического содержания, который отредактирован
Жунусовым и полностью одобрен 22 апреля с тихотворение Жунусовым было разослано также в адреса
институттов куда ранее были направлены документы антисоветского содержания Игликовым, конверты
подписывались с указанием адреса Игликова.
В 1961 г. после изложения перед Игликовым, Сатбековым,Каппаровым и Нуртазиной своих
антисоветских взглядов и опосаясь с их стороны возможности сообщения органам власти, Жунусов
решил принят от них письменную клятву на верность их антисоветской организаций, который изъят во
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время обыска у Жунусова. В ноябре 1962 г.Жунусов написал каждому «Открытое письмо товарищам»
антисаветского националистического содержания.
Жунусов в этом письме требовал от Игликова и своих единомышленников активизаций уже начатой
ими антисоветской работы, предупреждал их при этом о мести в отношений тех,кто своей болтливостью и ротозейством поставят под удар их антисоветскую группу.
На это письмо Жунусова ответил письменно Игликов с заверением верности к антисоветской группе.
Игликовым с согласия Жунусова для Сатбекова, Нуртазиной, Каппарова были определены подпольные псевдонимы «Месть», «Кинжал», «Луч» и для себя Игликов избрал псевдоним «Намыс» а Жунусов «Самал» и этими псевдонимами от имени и центрального комитета были подписаны антисоветские и Националистические документы использованные Игликовым и Жунусовым.
Подсудимые Игликов и Жунусов предъявленное обвинение признали польностью в судебном заседаний и глубоко раскаюваются в совершонном преступлений.
Распространение клеветнических измышлений порочащих Советский и государственный строй
изготовление и распространение документов и стихотворений антисоветского националистического содержания подсудимыми Игликовым и Жунусовым доказано материалами дела, пояснениями
свидетелей Каппарова, Нуртазиной и показаниями подсудимых, а так же в призыве к созданию антисоветских групп, правильно квалифицированы по ст 58 УК Каз..ССР и ст 56 ч 1 УК Каз.ССР При определений меры наказания суд учитывает чисто - сердечное признание подсудимых и глубокое их
раскаяние в совершенном преступлений.
Принимая во внимание молодость, состояние здоровья Жунусова,тубуркулез легких в открытой форме
судебная колегия находит возможным определить ему лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительно - трудовой колоний общего режима.
На оснований изложенного и руководствуясь ст.ст 286 - 302 УПК Каз.ССР, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Жунусова Камель и Игликова Зеейнулла по ст. 56 ч1 УК Каз.ССР на З(три) года лишения свободы. По
ст 58 УК Каз.ССР с применением санкций ст.56 ч.1 УК Каз ССР на З(три) года лишения свободы.
На оснований ст 37 УК Каз.ССР оканчательную меру наказания определить по ст 56 ч1 УК Каз ССР 3(
три ) года лишения свободы каждому с отбытием наказания в ИТК усиленного режима Игликову Зейнулла и общего режима Жунусову Камель. Срок отбытия меры наказания исчислять Жу ну сову Камель
с 17 декабря 1962 года, Игликову Зейнулла с 10 декабря 1962 года.
Меру пресечения оставить прежнею содержание под стражей.
Приговор может быть обжалован в Верховный суд Казахской ССР через Карагандинский областной
суд в течение семи суток с момента вручения копии приговора осужденному.
Пред-ший
н/заседателеи
/Стамбекова./
/ Итбаева/
/Степин/
Копия верна Пред-ший.
/К.Станбекова/
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Месяц и год
вступления ухода
ІХ.1945 г.

VІІ.1965 г.

Должность с указанием учреждения организации
Учащиеся средней школы им. Алтынсарина

25.VІІІ.55 г.

20 VІІ.56 г.

Пионер вожатый сш. им. Ы.Алтынсарина

10. ІХ. 56г.

10.Х. 1959г.

Служба в рядах СА

24.ІІ.60г.

20.ІІ.61г.

Директор дома пионеров

20.ІІ.61г.

21.ІХ.61г.

Председатель ДСО “Кайрат”

22.ІХ.61г.

10.ХІІ.62г.

Преподователь военного дела

ХІІ.1962г.

ХІІ.65г.

15.01.66г.

28.08.67г.

Преподователь сш. им. Ы.Алтынсарина

28.08.67г.

28.08.70 г.

Преп. каз.языка и литературы Кенчокинской сш

09.01.70г.

18.08.71г.

Директор районного дома культуры

1.10.70г.

18.08.71г.

Преподователь при доме пионеров

18.08.71г.

8.10.75 г.

Методист райметодкабинета РайОНО

8.10.75г.

26.02.79г.

Директор музыкальной школы

11.12.79г.

1.09.84г.

Военрук сш. им. Ы.Алтынсарина

1.09.84г.

1.04.87г.

Методист по физ. воспитанию РайОНО

1.04.87г.

1.07.88г.

Инспектор РайОНО

пос.Явас, ст.Потьма Мордовская АССР

Зекеңнің өз ќолымен жұмыс орнына жазып кеткен соңғы өтініші.
“Дать расчет в связи с времменной нетрудоспособностью. Считать уволенным по окончанию очередного трудового отпуска с 27 августа 1988 года.”
Зекең өзі көрсеткен осы уаќытќа да жетпей шілденің 11-ші жұлдызында
өмірден озды.

150

147

148

149

V-БӨЛІМ
Сирек суреттер сөйлейді

Үйді тінтуге пркурордың берген ордері

Абаќтыда бірге болған
жолдастарының адрестері

154

151

Соңғы хаты

152

153

Отан алдындағы борышын өтеу кезі

Солдан оңға ќарай: бауыры Зейнел, анасы Нєсиха,
үлкен ағасы Хамит, ағасы Мєжит жєне Зейнолла.

Ќарағанды педагогикалыќ институтының түлектері
Зекең єскер ќатарынан елге үлкен
абыроймен лейтенант дєрежесінде оралды.

З.Игілікұлы семинарда

158

155

Лагерь жылдары
Потьма түрмесі 1962 жыл.
Ыстыќ бар жас жаның күйетін,
Суыќ бар ызғары тиетін.
Ер жігіт өмірде не көрмес,
Карцер бар, бєріне төзесің.
Солдан оңға ќарай: Зйнолла, Берген, Ерғали
“Менің Ќазаќстаным” єнін бірінші рет орындау сєті.

Зекең алғашќы домбыра үйірмесін ұйымдастырушы
Менің сырым домбыраның пернесінде жазылған,
Шектерінен күй боп, мұң боп ағылған.

Зекең жєне досы Кємел

156

157

Зекең сүйікті ќызы Гүлнұрмен

1967 жыл. Зекең 7 ќарашадағы парадта.

Зекең єскер ќатарындағы ұлы Ѓабдуєлимен бірге. Пермь 1985 жыл.

Аудандыќ оќу бөліміндегі кезең.

Жайма-шуаќ жаздың бір мезгілі.
Зекең жанұясымен бірге.
162

159

Мектепте єскери дайындыќ сабағы
Зейнолла. 1960 жылдар.

Ќызметтес жолдастары арасында

Бірінші ќатарда соңғы отырған Зекең шєкірттерімен.

160

161

Ұлы Ѓабдуєли мен келіні Мейіз

Зекең, сүйікті ќызы жєне
кластас досы Ќұрал Ќаппаров

Ұлы Ѓабдуєли, келіні Мейіз жєне немерелері
Єнуар, Расул, Ислам, Абылай.

Зекең досы Кємел жєне сүйікті ќызы

166

163

Зекең жанұясымен бірге

Бала балғын екен, бал екен,
Ата-анаға ең бір ыстыќ жан екен...
Зекеңнің сүйікті балалары:
Ѓабдулла мен Гүлнұр

Зекеңнің балалары

Гүлнұр мен Ѓабдолла

Ұлы ұстаздарымен

164

165

Жарыќ көрмеген шығармалары

Ќызы Гүлнұр мен жиені Нариман

Рымкеш апай балаларымен

170

167

Немересі Расул

VІ-БӨЛІМ
Жарыќ көрмеген шығармалары мен
аудармалары

Еркелетіп, єлпештеген біздерді,
Єжемменен таныстырам сіздерді.
Менің єжем ұстаз болған өзі,
Біз үшін үлгі істері, єрбір сөзі.
Білмесіңді аќыл айтып кешірген,
Сыйлайды ол кісіні үлкен-кіші.

168

169

Туған жерден жыраќта жүріп, тілі мен ділін, дінін ќұрметтей білген Зекең мына
бір кіп-кішкентай ќұран кітапшасын ќасиетті тұмардай саќтаған екен. Ќиындыќты
мойымай көтерген азаматтың адами ќадіріне ќалай бас имессің. Зекең ќастерлеген ќұран кітап ќазір отбасының асыл мұрасына айналған.

Араб тілінен ќазаќ тіліне аударғандары

ДҰЃА
Аќын ұрпаќтары төмендегі ќазаќ єріпімен жазылған ќұран аяттарын жаттап Ата-бабаларының рухына дұға бағыштап отырады деген ниетпен жинаќќа енгізіп отырмыз.
Аеузе біллаће мінашшайтанырражим Бісіміллаћеррахманыррахим.
1. Ќұлћуаллаћо ахад. Аллаћұссамаді, Лам халіді, уалам юладі, уалам Иакун лаћу ќұпуан
ахад.
2. Лахаджааћұм Расулон мін анпо Сећом ьазизон, ьалайћі ма ьаніттүм харисон, ьалайүл
білмүмінина Раупұррахим.
3. Пазкүрни азкүрќұм уашкүрули Уала такпұрүн иа айнүћалла-зино аманнұстаьину биссабрі, уасслат Імналлаћа маьассабірін.
Єр аяттан кейін:
Сұбхана Раббыка Раббыл ьыззати ьамма иасифун. Уасаламон ьалал мүрсалин. Уалахамдо ліл-лаће Раббыл ьаламин, деген сөзден аяќталып отырады.

174

171

Зекеңнің ќаламынан туған дүниелердің бірі мына төмендегі шығармалар
еді. Өкінішке орай осы шығармалардың толыќ нұсќасы табылмады. Мүмкін
көзі ќараќты біреудің ќолында болып, ќайтарылып жатса, азамат ағамыздың
єруағы риза болар еді. Олар мыналар: “Лєззат етем ащы мен тұщыны да”,
“Єкесін жоғалтќан бала көңілі”, “Жетім ќыз”, “Ана тағдыры”.

Ян Райнистің біраз өлеңдерін аударған

Зекеңнің өзі жазған 40 парыздан
саќталғаны

172

173

Кітаптың материалдарын редакциялап, өңдеп,
баспаға дайындаған
Серғазы Ќабылдаұлы,
Техникалыќ редакторы Мейрам Сєдуаќасов,
Материалдарды терген Єлия Мейрамќызы.

178

175

АЌЫН АРХИВІНДЕГІ МАТЕРИАЛДАР
Ұстаздыќ ете жүріп, ќоғам өміріне білек сыбана араласќан Зекеңнің
ќаламынан туған єр түрлі туындылардың көп екенін байќауға болады.
Оќушыларға партияның ұстанған саясатын насихаттау тұрғысында жазылған “Коллективтік жєне жолдастыќ өзара көмек”, өлеңмен өрілген, музыкалыќ ќойылымға арнап жазылған сценарилер де бар.
Отбасындағы жайсыздыќты сынап жазған “Мазағы ма, аза бы ма?” деген маќаланың да көтеріп тұрған жүгі салмаќты-аќ. Аќынның архивіндегі
мол ќазынаның барлығын түгендеп шығудың мүмкіндігі жоќтығын ескере
отырып, жазғандарының кейбірінің таќырыбын ғана атап өткенді жөн санадыќ.
1. “Коллективтік жєне өзара жолдастыќ көмек”. 1962 жыл.
2. “Мазағы ма, азабы ма?” 1973 жыл.
3. Өлеңмен өрілген сценарий, жылы белгісіз.

Мазмұны
Бірінші бөлім
Екінші бөлім
Үшінші бөлім
Төртінші бөлім
Бесінші бөлім
Алтыншы бөлім

Естеліктер ..........................................3 бет
Ѓибратты ғұмыр ғаќлиалары ...............29 бет
Өлеңім - өмір өзегі ............................47 бет
Ќұжаттарға тіл бітсе ...........................143 бет
Сирек суреттер сөйлейді ..................154 бет
Жарыќ көрмеген шығармалары
мен аудармалары ............................169 бет

АЛЃЫС
Тєуелсіз еліміздің болашағы жолында жас ғұмырын ќұрбан еткен
аяулы єкеміз Зейнолла Игілікұлының туғанына 70 жыл толуына орай
“Еркіндіктің жүрегімде бейнесі” атты өлеңдер жинағының жарыќќа
шығуына көмегін көрсеткен журналист, “Шет шұғыласы газетінің бас
редакторы Серғазы Ќабылдаұлына, осы мекеменің баспа маманы Мейрам
Дєулетбекұлына, ұстаз Зємзєгүл Демесінќызына аќ жүрегімізден
алғысымызды білдіреміз.
Ѓабдуєли, Гүлнұр, Ѓабдолла.
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