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                                                           АЛҒЫ СӨЗ   

Абай тағылымы ғылыми-философиялық, поэзиялық, өміртанымдық, 

ағартушылық және тәрбиелік маңызы зор, жасампаз, терең ілім.  

 Қоғамның рухани жаңғыруы, әр адам санасының жаңғыруына 

қатысты бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, 

білімнің салтанат құруы, революциялық емес эволюциялық жолмен даму, 

сананың ашықтығы бағыттарын іске асыру мақсаттарында жүргізілуі 

қажет.   

  Абай мұрасындағы ағартушылық-адамгершілік тұжырымдар 

қашанда өзекті болған. Ғылым-білімге шақырып, интеллектуалды ұлт 

қалыптастыру, әділетті қоғам құру идеяларын көтерген Хакімнің 

көзқарастары Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни сынды шығыс ойшылдары, 

Сократ, Платон, Аристотель секілді грек ойшылдары және Қытай философы 

Конфуцийдің идеяларымен үндеседі. Абай өзіне дейінгі Әл-Фараби, Жүсіп 

Баласағұни, Махмұт Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи және Жалаладдин 

Румидің кемел адам жайлы ой-пікірлерін әділет пен ақылдың сын 

таразысына салып, тұжырымдар жасады.  

Ежелгі қытай философы Конфуций адалдық, сыпайылық, ұқыптылық, 

аманатқа берілгендік, адамгершілік және қайырымдылық, ата-аналары 

мен үлкенді сыйлау, тәртіпке ұмтылу секілді этикалық нормалар мен 

ережелер жүйесін қалдырған болатын. Ол ілімге құмартып ұмтылу жеке 

тұлғаның негізгі қасиеті деп есептеді. Атап айтқанда, оқыту мен 

тәрбиелеуді адам қабілетін ашу және дамыту құралы ретінде қарастырды.  

 Конфуцийдің трактаттарындағы цзюнь-цзы – қайырымды адам 

туралы ілімі Әл-Фараби дүниетанымындағы адам мәселесінде жалғасын 

тауып, Абай көксеген «толық адам» деп аталатын тұлғаның кемелдігі 

туралы идеясымен үндесетінін байқаймыз.  

Абай өз шығармаларында ғасырлар бойына адамзат баласының 

ақыл-ойында ұшталып келе жатқан, діни-философиялық, моральдық-

этикалық, интеллектуалдық, адамгершілік тұжырымдамасы – «толық 

адам» ілімін адамзат қоғамына мұра етіп қалдырды.  

«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы 

жүрек», – деп, Абай толық адам ілімін айқындай түседі. Мұндағы «ыстық 

қайрат» физикалық дамуды, «нұрлы ақыл» – интеллектуалды дамуды, 

«жылы жүрек» – рухани жаңғыруды білдірсе керек. 
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  Абай философиясының өзегі – «Адам бол!» идеясы. Адам болу – бұл 

ой-өрісі, сана-сезімі, дүниетанымы қалыптасқан тұлға болу. Адамды 

күштеп адам қыла алмайсың, оны зорлап оқытып, жақсы маман қыла 

алмайсың. Білім-ғылым да, өнер де – бәрі де талаппен, ынтамен, жігермен 

келеді. «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден 

бөлек», - дейді Хакім Абай.  

 

Ұлы Абайдың 175 жылдық мерекесі елімізде кеңінен атап өтілуде. 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 

және Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы КЕАҚ қолдауымен    

ұйымдастырылған Абайдың 175 жылдығына арналған Мүшайра 

республикалық жас ақындар конкурсы жобасы нәтижелі аяқталды.  

Жобаның негізгі мақсаты ұлы Абайдың мерей тойына орай 

ақынның шығармашылығын кеңінен насихаттау, жастарды ынталандыру, 

жас ақындар мен жазушылардың шығармашылығын  қолдау және дамыту 

болып табылады. Жоба аясында @Abay175zhyl атаумен Instagram, 

Facebook әлеуметтік желілер мен Telegram канал ашылып барлық 

жарияланымдар, байқаулар, сұрақ-жауаптар, мемлекеттік және орыс 

тілдерінде әлеуметтік бейнероликтер жарияланды.  Хакім Абайдың өмірі 

мен шығармашылығы, қара сөздері туралы қызықты мақалалар 

жарияланып тұрды. 

Ұлы ақынның өлеңдерінен және қара сөздерінен 2 ай бойы 

челленджер мен викториналар ұйымдастырылып, оған 4,5 мыңға жуық 

адам қатынасып, оның жеңімпаздарына  20, 30 және 50 мың теңге 

көлемінде сыйақы табысталды.  Жастардың жазу дағдыларын дамыту 

мақсатында онлайн семинар-тренингтер мен мастер-класстар 

ұйымдастырылды. Шараға елімізге танымал ақындары мен жазушылар, 

абайтанушы ғалымдар тартылды. Тренингке 500-ден астам, мастер-

классқа 1000-нан астам жастар қатысты.   

Сондай-ақ, 7-14 қазан күндері аралығында республикалық жас 

ақындар мүшайрасы ұйымдастырылды.  Мүшайраға еліміздің 17 өңірінен 

51 жас ақындар қатысты. Арнайы құрылған Әділ қазылар алқасы 

(Қазақстан Жазушылар Одағы поэзия кеңесінің төрағасы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, танымал ақын М.Райымбекұлы, Халықаралық 
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«Илхам» сыйлығының лауреаты Д.Байтұрсынұлы, бірнеше мүшайралардың 

жүлдегері А.Исаділ, «Серпер» сыйлығының лауреаты Ә.Шегебай және 

бірнеше мүшайралардың жүлдегері М.Құнапияқызы) барлық үміткерлердің 

жұмыстарымен мұқият танысып, олардың әрқайсысын онлайн режимінде 

бірге отырып тыңдап, 4 жеңімпазды анықтады (Анықтама: Жеңімпаздар 

Қ.А.Ясауи ат. ХҚТУ студенті Дәурен Тлеуханұлына «Гран при» (Ақтөбе 

облысы, 500 мың теңге), «Әдебиет порталы» интернет-жобасының 

қызметкері Арман Шеризатовқа 1-орын (Нұр-Сұлтан қаласы, 300 мың 

теңге), «Еуразия+ОРТ» телеарнасы қызметкері Алмапыс Файзоллаға 2-

орын (Нұр-Сұлтан қаласы, 200 мың теңге), Түркістан облыстық жастар 

ресурстық орталығының пресс секретарі  Рысгүл Досжановаға 3-ші орын 

(Түркістан облысы, 100 мың теңге көлемінде жүлде берілді) беру туралы 

шешім қабылдады.  

Біз осы мүшайраны жоғары деңгейде ұйымдастыруға өз үлестерін 

қосқан барлық университеттер мен колледж басшыларына, үкіметтік емес 

ұйымдарға, жастар мен БАҚ өкілдеріне  шынайы алғысымызды білдіреміз!  

Келешекте дәл осындай жобалар өз жалғасын табады деп ойлаймыз!. 

Республика Президенті Қ-Ж. Тоқаев атап өткендей, «Абай мұрасы 

– біздің ұлт болып бірігуімізге, ел болып дамуымызға жол ашатын 

қастерлі құндылық болуы тиіс». Абай жырлап өткен бабалар арманы мен 

өсиетін бүгінгі ұрпақ, тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі және болашақтағы 

даму жолында абыроймен іске асыра алатынына сеніміміз мол. Себебі 

қазіргі заманғы қазақ жастарының бойынан талап пен жігерді, білім мен 

іскерлікті, ұлттық намыс пен қайсарлықты көреміз. Соның бір куәсі осы 

еңбектің жариялауы деп білеміз. 

Бұл кітапта Республикалық Мүшайраға қатысқан барлық 51 жас 

ақын-жазушылардың өмірбаяндары мен еңбектері берілген.   

 

 

Педагогикалық Ғылымдар Академиясының президенті,  

 академик А.Құсайынов  
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Тілеухан Дәурен 

2000 жылдың 28-қазанында Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданына 

қарасты Көрпе ауылында дүниеге келген. Өлеңдері республикалық 

басылымдар мен сайттарда жарияланған. Халықаралық  «Алтын қалам» 

әдеби байқауының «Жылдың үздік поэзиясы»  аталымының жеңімпазы. 

Республикалық Сағи Жиенбаевтың 85 жылдығына арналған мүшәйраның 

бас жүлде иегері. Ұлы Абайдың 175-жылдығына арналған «Өлең - сөздің 

патшасы…» республикалық онлайн мүшәйраның жеңімпазы. Студенттер 

арасында өткен ҚР тәуелсіздігінің 28 жылдығына арналған мүшәйраның 1-

орын иегері.  «Сағыныш сыбыры» жыр жинағының авторы.  Қ.А.Ясауи ат. 

ХҚТУ-нің  3-курс  студенті. 

 

АВТОПОРТРЕТ немесе АБАЙ МҮСІНІНЕ МҰҢ ШАҒУ 

              «Абай—Алаштың автопортреті...» 

                           ©С.Ақсұңқарұлы 

«Чтоб познать себя народы рождает своих поэтов...» 

                            ©ескі нақыл 

    Бір қайғысы қозғаған жүз қайғысын"— 

Міз бақпай қалай тұрсың мұздай мүсін?.. 

Тасадан тас атқандар тірі екен ғой, 
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Соны ойлап сорым қайнап, сыздайды ішім. 

Шағылған аз ба тауы табанды елдің, 

Сен соның әрбіріне алаң болдың. 

Шерленіп, сонша ғасыр Өзімді іздеп, 

Сенделіп ақырында Саған келдім!.. 

 

Төбеден будақ-будақ көшкенде бұлт— 

Саған келдік ақыры көп сенделіп. 

Көрсетші, Өзіміздің Жанымызды  

Сенсіз де көрер болсақ "өстер ме едік?.." 

 

Сүреңсіз сурет сонда сарғаяды— 

Қазақ ол! 

(сорлап жүрген оңбай әлі...) 

Өзгерген ештеңе жоқ, бәрі орнында, 

"қайғысыз, ойсыз күндер" сол баяғы. 

 

Жүдеткен жан-жүйесін нала-мұңы, 

Жүрекке сендік зардың тамады Уы. 

...Дала бұл—ана болған дана Абайға 

Қарауыл!..— 

Рухымыздың қарауылы! 

Кірпіктің ұшында тұр ақырғы сәт— 

Жанымды жаралы ойлар жатыр тұсап. 

"Мыңмен жалғыз алысып", мұңнан өлген 

Қандай қиын сөз айту Ақын құсап?! 

 



  

10                                                          
 

Өзгенің өлең-жырын талай күндеп, 

Өздерін күннен жарық санайтын көп. 

Сондайда "жылт еткеннің бәрі жұлдыз— 

Абайы жоқ аспанды"* аяймын кеп. 

 

...Ескі мұңмен егіз қып зарымызды, 

Есіл өмір есейтер әлі бізді. 

Абай-айна, алдыңа тағы келдік, 

Көрсетші енді, тірілген Жанымызды!.. 

 

 

СӘУЛЕЛІ СӨЗ 

 

               "...заманға қарап — Абайды, 

                Абайға қарап — өзімді 

                Аяймын..." 

                          Жұмекен 

Қараңғыда қалғыдық қаншама жыл, 

Содан мына батады арқаға зіл. 

"Бес дұшпанын" дос көрсе тобыр қоғам— 

Қасиет боп көк қағаз қалтада жүр. 

 

"Арзан ойын", "жалған сөз",  айғай, даумен, 

той тойлаумен — күн кештік сайрандаумен. 

Базары ұшар бес күнде бермейді опа— 

"Қалжыңбассып өткізген қайран дәурен..." 

...Жалғыз Абай! — 
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жайлады ол ой-тереңді — 

"мұңдасарға кісі жоқ..."  

қайтеді енді? 

"Жартас-жұртқа жар салған" сәулелі сөз, 

Жаңғырық боп өзіне қайта келді. 

Күндіз-түні арқалап ауыр ойды, 

"Қалың ел!.."-деп, жұтты ылғи жаны қайғы. 

Қайғысызға қапалы алтын хәкім, 

Қайран жұртың сені әлі танымайды. 

 

Төрді былғап талай қу, талай сұмдар, 

Қас болса да қонақ деп қарайсыңдар. 

"Алты бақан ала-ауыз" аңғал елім, 

"алдамаған кім қалды?.." 

 ал, айтыңдар?!  

Алдамшы өмір... 

"Қажымас досым" қайда? 

Қаранар боп қатарға қосылмай ма! 

Қарайғаны қаныңның кімге керек 

Абай жанын ұқпасаң осындайда?.. 

 

 

 

 

 

 

*Жұмекен  
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Шеризат Арман 

1992 жылы 4-наурызда ШҚО, Абай ауданы, Медеу ауылында дүниеге 
келген. Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік 
университетінің филология факультетін тәмамдаған. Педагогика 
ғылымдарының магистрі. 2015-жылы Қарағанды қаласында «Қасым.кз» 
сериясымен жарық көрген «ТӘҢІРҚҰТ» жыр жинағының авторы. 2019-
жылы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен 
«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ-тың мемлекеттік 
гранты аясында «Алаш мәдениеті» қоғамдық қоры ұйымдастырған Жастар 
жылына арналған «Мүшәйра» республикалық жас ақындар байқауының 2-
орын иегері. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласындағы «Әдебиет порталының» 
қызметкері.  

 

«АДАМЗАТТЫҢ БӘРІН СҮЙ» 

Шығып күндей шұғылалы Шығыстан, 

Сыры жұмбақ дүниемен ұғысқан. 

Мағжан сүйген: «Алтын хәкім – Абайға», 

Адамзаттың барлығы да туысқан. 

Тірі адамға танытпаған бөтендік. 

Хәкім ойы жетемізге жетерлік, 

Тәуелсіздік алған шақта көк тумен, 

Төбемізге баба сөзін көтердік. 
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 «Аулақ бол»-деп қулық, жалған, есептен, 

Ойшыл жыры – бізді әлемге дос еткен. 

Еркіндігін еншілеген қазақты 

Ешкім енді баса алмайды етектен. 

 

Жетекшіміз бастар алға нұрлы ақыл, 

Ыстық қайрат қорғанымыз бір батыл. 

Соның бәрін қабыл алып әуелі, 

Жылы жүрек қаламаса құр ғапыл.  

 

Ұмытқасын жылы жүрек қалауын, 

Суық соғыс көтеруде жалауын. 

Өшпенділік у-ын жайған кеуденің, 

Өшіре алмай жүрміз бүгін алауын. 

 

Ақыл арам – елді айламен алдасақ, 

Жанжалменен дүниені жалмасақ. 

Шын сүюді ұға алмаймыз жүрекке, 

Дана Абайдай терең бойлай алмасақ. 

 

Күні түсіп күйлемейтін заманға,  

Хәкім терең ой салады адамға, 

Жайылады бар әлемнің құшағы, 

Жүрек патша болған күні ғаламға. 
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ЖҮРЕК 

Шынның  жүзін көрсететін Құдайға,  

Жүрек деген – кеудеңдегі ұлы айна!  

Пенделіктің сыпырады ол пердесін,  

Күнің үшін тапсаң да ойлап мың айла...  

 

Қалтқысыз ол көрсетеді барлығын,  

Алдында айдай жүзі жарық арлының.  

Абайсызда алсаң сызат түсіріп,  

Тас түнекке айналады тағдырың.  

 

Кеудеңдегі шын құдірет болғасын,  

Оны қайтып жуа алмайды көз жасың.  

Өкінерің, өртенерің белгілі,  

Көкірегің шемен шерге толғасын.  

 

«Жоқ, жүректен аяулысы тірінің»*  

Құдай ғана ашады оның құлыбын.  

Бір жүректің құпиясын тануға,  

Кейде бүкіл жетпейді екен ғұмырың.  

 

 

 

 

*- Хәкім Абай 
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Файзолла Алпамыс 

 

Жас ақын, аудармашы. 1995 жылы 6 наурызда Орал қаласында дүниеге 

келген. 2012 жылы туған жеріндегі С. Сейфуллин атындағы №11 мектепті 

бітірген. 2012-2016 жылдарда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

журналистика факультетінде білім алса, 2016-2018 жылдарда Л. Гумилев 

атындағы ЕҰУ филология факультетінде магистратурада оқыды. 

Алпамыстың өлеңдері көптеген жастар жинағына енген және 

республикалық газет-журналдарда жарық көрген. Ол – көптеген 

республикалық мүшәйраның жеңімпаз-жүлдегері. Жас ақынның жырлары 

ағылшын, француз, түрік, парсы, бенгал тілдеріне аударылып, шетелдік 

БАҚ-тарда да жарияланған. Шетелдік қаламгерлер мен оқырмандар 

Алпамыстың өлеңдерін ұнатып, жоғары баға берді.   

 

АДАСТЫРМАС ЖҰЛДЫЗЫМ 

Ауысқанмен, заманның талай ғұрпы,  

Өзгермейді мүлде, жан сарай кілті. 

Қурап бара жатқанда жүрек-бағым,  

Жаңбырымен суарды Абай-бұлты. 

Ақын жыры бұлжымас кесімдей бір, 

Ұмытпаймын, санамнан өшірмеймін. 
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Пенделігім күш алып бара жатса, 

Қарап Абай-айнама есім жидым. 

 

Шайқағандай жел-дауыл тұнық көлді, 

Кей кезде қап-қараңғы бұлұт келді. 

Зеңгір көгін өмірдің түнек басса, 

Сөнбейтін Абай-сәуле үміт берді. 

 

Ойшыл сөзін ұмытсам, тұралаймын, 

Күйін кешем жаралы құралайдың. 

Мінім таудың тасынан 

Көп 

Өзіме –  

Көзіменен қарасам, ұлы Абайдың. 

 

Парасаты халқымның қалай керім, 

Бес күндікті сапарға балайды елім. 

Түнгі аспанға көз тіккен жолаушымын, 

Адастырмас жұлдызым – Абай менің. 
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ЖЕЛСІЗ ТҮНДЕ ЖАРЫҚ АЙ 

(махаббатты Абайша жырлау) 

Сезім-дертке шалдықты жан әлемім,  

Өтінемін енді өзің тап емін. 

Желсіз түнде жарық айдың 

Судағы 

Дірілдеген сәулесіндей әдемім. 

 

Көкірегімнен ақтарылып күй-қайғы, 

Мұңлы әуенін бір сәтке де тыймайды. 

Терең сайда гүрілдеген өзендей, 

Ғашық-жүрек жас кеудеме сыймайды. 

 

Өмір – мұхит, көрінгенде кеме-күз, 

Қақ жүрекке қадалдың ғой, жебе қыз. 

Сыбырласқан жапырақтай өзді-өзі, 

Үнсіз ғана ұғыспаймыз неге біз?! 

 

Өлеңіме бір ғажайып сыр тұнған, 

Арыстанмын көктегі айға ұмтылған. 

Сұлулығың жанарымды арбады, 

Жер жүзіндей жап-жасыл боп құлпырған. 
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 Досжанова Рысгүл 
Манарбекқызы 

1999 жылы 28 мамырда Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында 
дүниеге келген. Республикалық «Ақберен» байқауының «Айтыс» бағыты 
бойынша Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ — түрік 
университетінің грантын иеленіп, қазақ тілі филологиясы мамандығын 
тәмамдады. Облыстық, республикалық мүшәйралардың жеңімпазы. Қазіргі 
таңда Түркия мемлекеті, Мугла университетінің магистранты. 
 

АБАЙҒА АРНАУ 

Абай жаққан шырақтың алауымен 

Қара өлеңді қымтанған Қарауыл ең. 

Жамалына сүйсініп Шыңғыстаудың 

Самалына билеген бала гүл ем. 

 

Бала гүлмін, жайқалып еркін өскен, 

Солмауымды мезгілсіз ел тілескен. 

Атом дейтін аждаһа ұя салып, 

Бұл даланың бір кезде көркі көшкен. 

 

Көркі көшті. 

Көрмедік ал біз мұны, 

Жапан түздің қинайды жалғыздығы. 
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Рухымды мүжілген сан ғасырлық  

Ұлы Абайдың емдеді жалбыз жыры. 

Дала куә - 

Бәріне мына жатқан, 

Көз жасынан, тілеуден, мінәжаттан. 

Жылай - жылай суалған өзендерім 

Бұрымындай Тоғжанның бұрала аққан. 

 

Абай баба,  

Қарауыл не көрмеген? 

Сен өнген ең, бұл жерге мен өнген ем. 

Батпан - батпан сыр бүккен бұл далаға  

Мен мінәжат етейін өлеңменен. 

 

ОЙЛАНТПАЙ ҚОЙМАС ОЙЛЫНЫ 

Ойлантпай қоймас ойлыны,  

Мұңайтпай қоймас мұңлыны 

Шығыстан атқан ой күні 

Шығыстан атқан жыр күні 

 

Дариға дәурен жыр дәурен 

Бұлаңдап өтер бұл дәурен 

Абайдан артып тумайсың 

Адамнан артық туғанмен 

 

Ойлыға ойдың бәрі ауыр 

Зарлыққа мұңның зары ауыр.  
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Ауыр да ауыр ойларды 

Көтеріп тұрған Қараауыл.  

Ғашықтан тамған жас асыл 

Жақұттай жанған тас асыл 

Бес күндік мына дүниеде 

Жаныңда болсын бес асыл 

 

Хатқа да сыймас ақылы,  

Хақтың жаратқан хәкімі 

Бір қазақ емес ұлы Абай 

Бар Адамзаттың ақыны. 
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 Айдарбекова Ақгүл 

1997 жылы Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында дүниеге 

келген. Өлеңдері «Егемен Қазақстан»,  «Жұлдыздар отбасы», «Қазақ 

әдебиеті», «Қыздар университеті» басылымдарында жарық көрген. Ол 

жырсүйер қауымға  «Мен гүлден де нәзікпін…» атты өлеңдер кітабымен 

танымал. 

 

АЙГЕРІМДЕЙ СҰЛУЫ БОЛАР ЕДІМ АБАЙДЫҢ! 

Қай кезде де елімнің тыныштығын қалаймын, 

Кеудемде бар кешегі Ұлылардай талай мұң, 

Екі ғасыр бұрын мен дүниеге келгенде, 

Айгерімдей сұлуы болар едім Абайдың. 

 

Қалың ой деген мойынына тағып қамытты, 

Хәкімде талай жабықты, мұңнан жалықты. 

 Шығыста туып, әлемге бізді танытқан, 

Аласартпайық Абайды туған халықты. 

 

Рухыңа азық қара сөзі мен өлеңі, 

Данышпан баба ақыл мен ойдың тереңі. 
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Өзіңді сенің қазақтай халқың ұлықтап, 

Сөзіңді сенің талғажау етіп келеді! 

Іздеген мәңгі тұңғиықтардан терең ой, 

Көк теңіздегі көсіліп жүрген кеме ғой. 

«Жүректің көзі» ашылып Хақтың сәулесі, 

Түскенде ғана шымырлап кетер өне - бой. 

 

АҚЫН-РАҒЫТ немесе АБАЙДЫҢ АҚГҮЛІМІН 

Абай Құнанбайұлының құрметіне арнаймын! 

«Жалын мен оттан жаралып, 

Жарқылдап Рағит жайды айдар!» 

Абай Құнанбайұлы 

 

Торыққанда тірлікте талай жүдеп, 

Суын берген шықтайын Абай-жүрек. 

Мөлдіреген жырларын оқығанда, 

Жүрегіме күш болып тарайды үдеп. 

 

Жыр-әуенге бөлеген ғұмырымды, 

Мейірленген кемеңгер тілі нұрлы. 

Абай ақын танылды ұлы болып, 

Жыр еткен соң әлемдік ұлы мұңды. 

 

Жол көрсеткен түнекте ақыл-жарық, 

Көкірегі кімдердің соқыр-ғаріп? 

Ар-жалын боп тиген Ол адамзатқа, 

Жарқылдаған бұл Абай – ақын-Рағыт! 
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Ақын-Рағыт жаудырған жыр-нөсерін, 

Жыр-нөсері жалғанда тілдесерім. 

Кенет сөзі тамғанда жүрегіме, 

Сол мезетте айналған гүлге шерім! 

 

Рағыт деген – бүржарған гүлдің аты, 

Бүржару бұл – өлеңнің шын мұраты. 

Өлгенді де тірілтер, біле-білсек, 

Абайға тән айрықша тіл қуаты. 

 

Жүрек көзін, мінекей, ашты Рағыт, 

Төбем көкке жетпей тұр, рас қуанып. 

Дарып сонда киесі кемеңгердің, 

Гүл-сезімдер құлпырды тасты жарып! 

 

Тойып ішкем талай рет тәтті жырын, 

Тәтті жыры ақынның – пәк тұнығым. 

Рағыт жебеп өсірген мендей Гүлді, 

Мен дегенің – Абайдың АқГүлімін! 

 
 
 
 
 
 
 



  

24                                                          
 

                                   

 

 

 

 Ақтасов Алмас Қуантайұлы 

1992 жылы 15 шілдеде Павлодар облысы, Ертіс ауданында дүниеге 

келген. 2010 жылы Ақсу қаласының №1 қазақ орта мектебін тамамдаған. 

Павлодар Мемлекеттік Педагогикалық Институтының филология және 

тарих факультетінде жоғарғы  білім алды. Ақсу қаласындағы Асығат 

Тұрғанбектің жетекшілігіндегі «Жас тұлпар» ақындар клубының мүшесі. 

Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған обл. ақындар мүшайрасында 

2- ші орын, Талдықорған қаласында өткен республикалық «Ілияс Әлемі» 

жастар фестивальнда жүлделі 1-ші орын, «Ұлы Абайға 170 жыл» облыстық 

ақындар мүшайрасында 1-ші орын, обл тілдер мерекесі мүшайрасында, 

Астана қаласында өткен «Өнер алды қызыл тіл» жас ақындар 

мүшайрасында номинациялық орындар иегері. Павлодар Мемлекеттік 

Педагогикалық Институтында өткен мүшайралар жүлдегері. Бүгінгі таңда  

Ақсу қаласы, Евгеньевка селолық округінің КММ Ю. Гагарин атындағы орта 

мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. 

 

ЗАҢДЫЛЫҚ! 

"Өмір заңдылықтардан тұрады!" 

Өз даналығым... 

Абай болып тіл қатқанда тіршілік, 

Жүрегіме үңілдім, 

Ғарыш жақтан сынып түскен сәулесі, 

Сен бе екенсің күбірдің?! 
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Тылсымыңа бойлай алмас мендік Ес, 

Кейіпінен түңілдім. 

Мендік Абай күнәһарда, данышпан, 

Қайшылықтан тұратын, 

Ұқсамайды Абайына басқаның, 

Уахи алар, Арштан! 

Арайыңа нұрланады сынық Ес, 

Бұл жалғанда, тиындайын құны бес. 

Тіріңде де болмап еді тыныштық, 

Өлгесінде бермедік пе тыным еш. 

Шектеуінен құлыптаулы өмірдің, 

Лықсып барып, төгілдің... 

Әр тарапқа жұлмаланып біттің бе, 

Бірде діннің, 

Енді бірде өңірдің... 

Етістікті ұйқастырып өзіңе, 

Жыр жазғаным тым әрсіз, 

Теңеуде ескі, тіркестерде көнерген, 

Өмір сынды мазмұнсыз һәм дым мәнсіз. 

Сендік дертті сезінер ме көпшілік, 

Ұлықтаумен, дәріптеумен ауырған. 

Өлеңдердің барлығы да өтірік, 

Қиял менен қызыл сөзден сауылған. 

Сен де өттіңбе, 

"бәрі өткінші екендігін білдіріп" 

Күйкі өмірде біз жүрміз, 
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Жүректерді қармағына ілдіріп... 

Заңдылық... 

 

ҰЛЫП ЖҰРТҚА ҚАЙТҚАН ОЙ... 

Інжудей тізген ғаламның сырларын нәзік, 

Өлеңнің кеңін тіліңмен жырладың қазып. 

Үзілген тамшы шер болып таңдайға тамса, 

Қаламың пірақ құйғытып зырлады жазып. 

Арқалап өткен қара нар қазақтың мұңын, 

Тілінген табан кешуден азаптың құмын. 

Қайнардан сендік қанбаса «сауаттыларым», 

Елдірген ұлдар сезерме азат күн құнын. 

Естірген есіл өлеңде самал леп тыңнан, 

Ойларың заңғар орынын табар тек шыңнан. 

Өнер сарайың күмбезі бұлттарды жарған, 

Мирасқорларың соқпайды қамал кеп құмнан. 

Табиғатымды өлеңнің көркіне көміп, 

Тоғжан сезімді ұшырдың күрсіне көніп. 

Қара басыңды күйттемей, бұқараны ойлап, 

Надан тобырдың өшіктің өртіне төніп... 

Халықтың зары запыран, сен кешкен ғұмыр, 

Пысықтар бүгін өзіңмен теңдеспес тұғыр. 

Баурына басты тәңірге базына айтып, 

Тірі емесіңе қара жер сенбестен жұмыр 
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 Алламбергенова Қырмызы 
Жадигерқызы 

18.06.2000 жылы Өзбекстан Республикасында дүниеге келді. Отбасым 5 
жасымда Қазақстанға (Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Есет батыр Көкіұлы 
ауылы) қоныс аударды. 

2006-2018 жылдар аралығында Есет батыр атындағы МБ білім алды. 
2018 жылы Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 

университетінің филология факультетіне оқуға түсті. Қазіргі таңда 
Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, филология 
факультеті «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығының 3-курс студенті. 

 
ОЛ – ҰЛЫ АБАЙ! 

Қазақ үшін қастерлі қазынадай, 

Нұр сыйлаған шуақты, асыл арай 

Көк жүзінде қалықтап қанат қақты, 

Өлең болып туғанда АҚЫН АБАЙ! 

 

Ойдан ескен самалы мәңгі шарлап, 

Жан дауасын арқалап әрбір тармақ. 

Қоғам дертін сейілтіп, жігерлінің, 
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Көкірегіне сәуле боп, көзде жанбақ. 

 

Қоржынына жүргенде жинап паңдық, 

Есер көңіл есіртіп, көп мақтандық. 

Парасаттың түйіні осы дерсіз 

Ғайбат сүйген көңілдер ғибраттандық. 

 

Шырқалатын толассыз сахнадай 

Ескірмейтін еңселі ҒАСЫР – АБАЙ! 

Шалқар шабыт толқыны шарпығанда, 

Даналықтың мұхиты тасығандай. 

 

Қара сөздің кие ғып байлауына, 

Ұлылықтың төресін сайлады да. 

Қадір тұтқан қазағым үлгі ордасы 

Руханияттың айналды қойнауына. 

 

Қараңғыны қақ жарып, ақылға бай 

Сөз маржаны жұлдызша жағылғандай. 

Шамшырағы қазақтың өшпейтұғын, 

Тағылымның тұмары – ХАКІМ АБАЙ! 
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АБАЙҒА АРНАУ 

Абай – ұлы бас ақыны қазақтың, 

Абай жыры – туындысы ғажаптың. 

Қазағым деп жырлап өткен жүректі, 

Құр сөзбенен айта салу аз-ақ тым. 

 

Ұшқыр ойдың, даналықтың үлгісі, 

Озат әрі тең де келмес бір кісі. 

Абай – үні халық үні тамырлас, 

Өйткені, ол – қазағымның тұңғышы. 

 

Тұнып тұрған болмысы сұлу жырға, 

Ұлылықтан жаралған дара тұлға. 

Ақын Абай әлемі маған әркез, 

Үлкен әлем құпия толы сырға. 

 

Жүрегіңнің терең бойлап түбіне, 

Жұмбағыңа көз жіберем үңіле. 

Жүріп келем және-дағы сүрлеумен, 

Қалмайын деп соқпағына сүріне. 

Тазартам деп жүректерді кірлеген, 

Жалғыз өзің алысқанда мыңменен. 

Әттеген-ай жазықсыздан кінә артып, 

Соқыр дүние қадіріңді білмеген. 

Ұлы Абайдың уы бар ма ішпеген 
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Оты бар ма күйіп-жанып түспеген? 

Қараңғылық құрсауынан халықты, 

Шығарам деп төкті терін, күшпенен. 

 

 

Қара сөзі шамшырақтай жаныпты, 

Оқыған жұрт таңдайларын қағыпты. 

Қазақ – Абай, Абай – қазақ дегізіп, 

Ұлтымызды сан қырынан танытты. 

 

Асқақтатып рухыңды өзің жайлы, 

Қалың елің қазағың жыр толғайды. 

Ел жадынан есімің өшпек емес, 

Ұрпағың бар өлеңімен қорғайтын! 
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Әбдіраманхан Марат 

2000 жылы қазанның 1-күні Қытай Халық Республикасының Текес 

ауданында дүниеге келген. Қазақстан Республикасына 2007 жылы келген. 

2018 жылы Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды 

балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта 

мектеп-интернатын  тәмамдаған. Қазіргі таңда әл-Фараби атындағы Қазақ 

Ұлттық университетінің Филология және Әлем тілдері факультетінің   3-

курс студенті. 2015 жылы өткен Республикалық Мағжан оқуларының 2-

орын иегері. "Өзге дауыс" жинағының авторы. 

 

ХАКІМГЕ СЫР 

Арысым, 

Алыстың, 

Қазақтың таңы үшін. 

Жыршылым, 

Сыршыл ұл, 

Шынымен Алаштың бағысың. 

Өлеңің-бейне от, 

Биік тым заңғар көк, 

Сөнбейтін жалын шын. 
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Қыраным, 

 Жыр-әнің ,  

Ойыңнан құйылған сыр ағын. 

Елес қып, 

Тұрамын, 

Мен естіп, 

Тау үнін,бұлағын. 

От болу, 

Шоқ болу, 

Жарқырау-ұраның. 

 

Тарланым, 

Арманың, 

Мәңгілік Қазақ боп қалғаның. 

Оқ тиген, 

Көп күйген, 

Жазылмас жаралы арланым. 

Кіршіксіз, 

Қылшықсыз, 

Дақ салды арға кім? 

Жырларың, 

Мұң-зарың, 

Көк жалын,сары оттан жаралған. 

Құралың, 

Шынарың, 

Қаламың қауырсын қадалған. 
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Жарық Күн, 

Алыпсың, 

Сүйікті ұлысың халықтың. 

От болып, 

Өрт болып, 

Жарқырап,жалындап,жаныпсың. 

Өшпес мүсіннің, 

Ескерткішкіңнің, 

Тұғырын жырыңмен салыпсың. 

 

Қарызымыз бұл, 

Парызымыз бұл, 

Жеткізу Абай мұрасын. 

Қазақ көгінде, 

Азат көгінде, 

Шолпан боп мәңгі тұрасың. 

Сан саналарда, 

Сан жанарларда, 

Мөлдір жыр болып тұнасың. 

Сыр ағын,сыр ағын, 

Ұлы  ақын... 
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ДАНА АБАЙ 

Жақсылықты,өршілдікті ту еткен, 

Халық мұңын,қасіретін жыр еткен. 

Өлеңдерін естігенде қанша жүрек 

Қанша көңіл дір еткен. 

Ойсыздарды,надандарды жек көріп, 

Адалдарды,жайсаңдарды өз досының бірі еткен. 

Оны бірақ ескерген жан болмады, 

Өлеңдерін ескермеді шыққан асыл жүректен. 

Кедей дауын даулағаны үшін де, 

Жарық күнін қараңғы қара түн еткен. 

Айтқан арыз текке кетіп жатса да, 

Қара өлеңді аса құнды сыр еткен. 

Өтірікті жырларында қоспаған, 

Сондықтан да Абай жыры ұлы,өктем. 

Келер ұрпақ біліп өссін осыны, 

Білімсіздер шықсын қара түнектен. 

Тек осыны,тек осыны тілеймін, 

Өлеңімді аяқтадым тілекпен. 
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Әбдірұлы Шапағат 

1994 жылы сәуірде, Шығыс Түркістанда туылған. Облыстық 

республикалық мүшайралардың жеңімпазы. Жырлары облыстық, 

республикалық, халықаралық басылымдарда жарық көрген. Қысқа 

әңгімелері Қытай тіліне аударылған. Ақын, журналист. 
 

ҰЛЫ АБАЙ ҰЛЫЛЫҚТЫҢ ЕСКЕРТКІШІ  

Құятын ар ұятыңның шоғына май, 

Ой толы жанарына шомылады ай. 

Аспанда бір жұлдыз бар темір қазық, 

Қазақ та бір ақын бар ол ұлы Абай. 

 

Ол өзі еді, өлеңнен ойған мөрдің, 

Портреті алып тұр қоймамда орынын. 

Адамзаттың оты тұр алғаш жаққан, 

Астында кеудесіне қойған қолдың. 

 

Амал не сені де біз түсінбедік, 

Қанша қайғың тұншықты ішіңде өліп? 

Жұмбағыңды ешкімде шеше алмады, 

Құнанбайдың Қодар түн түсін жорып. 
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Ұлтқа арнады өмірін жастығын да ол, 

Алда деді ол болашақ жақсы күндер. 

Тоғжан айдың толықсып омырауы, 

Айгерім боп қауашақ ашты гүлдер. 

 

Қартайтты - қартайтты ғой алаш өзін, 

Бұл алаштың ардақты данасы өзің. 

Абай жолын жайнамаз қылды қазақ, 

Тәсбиық қып 45 қара сөзін. 

 

Сар уайыммен жаулаған санамды күз, 

Аузымды ашсам таңдайға тамар ма уыз. 

Ғасыр аунаған сайын түледіңіз, 

Жылдар жылжыған сайын жаңардыңыз. 

 

Құбыла іңір, мезгіл бұл елең-алаң, 

Абайдың ақылы әкем, өлеңі анам! 

Жер шарына иығын сүйеп отыр, 

Тел қарасын әлдилеп Зере ғалам. 

 

Пайғамбарым сен едің ақылды арлым, 

Жартастарда жансырап жатыр зарлы үн. 

Ұлы Абай ұлылықтың ескерткіші, 

Кағбасына айналған ақындардың. 
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ЗАМАН 

Той болса оқисың біреудің қазанамасын,  

Сондықтан ойлан «жақсылықтардан» таза ма басың? 

Мұнда қылмысың үшін жазаланбайсың,  

Қылмыскерді жазаласаң жазаланасың… 

 

Кәрі анасының бала көп хәлін білмейтін,  

Керең құлақ көп сөздің де дәмін білмейтін. 

Сыртынан көрсең әйнектей таза жолдар бар, 

Ал басып қалсаң арың  кірлейтін… 

 

«Кітаптарда бар авторы бес күнде өлмейтін,  

Авторларда көп кітабын ешкім көрмейтін.»  

Сұрақтарда көп жауапсыз, жұмбақтарда бар,  

Шешуін ойлап ешқашан шешкің келмейтін. 

 

Тілге тас атты,аруаққа оқ, дінге ши атты, 

Ұят емес адамдар білмесе ұятты… 

Мұнда түрменің жағдайы жасалған үйің сияқты,  

Үйіңнің жағдайы жоқ түрме сияқты… 

 

Алқынып шаршап жүресің тыныстап ұдай, 

Қуыста бір ай, түнейсің бұрышта бір ай... 

Мұнда байлар тұрады туыстары кедей, 

Мұнда кедейлер тұрады туыстары бай.  
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Тамыры қиылған ағаш көп бұтақтары аман,  

Одан да көп, 

отын сөндіріп,  

шылымын тұтатқан адам… 

Мектептерде көп ал мұнда молда оқытатын,  

Бірақ оқырман таппайсың кітапханадан… 

 

Көрсетпейді ешкім, құрмет, ізет кісіге, 

Ол қателігін келмейді түзеткісі де. 

Қайыршының баласы киімі жыртық, 

Киім сататын дүкеннің күзетшісі де… 

 

Ел көре алмайды байлықты қолға құрасаң,  

Мақтайды қайта сүрініп орға құласаң… 

Кәсіпкерлер қайыршы үйткені мұнда,  

Ал қайыршылық кәсіп.  

Болғалы қашан?... 

 

Кейде жылағың кеп тұрғанда баяу күлесің,  

Үйренгенмін деп кейірсің аяуды несін?  

Мұнда ояу жүрсең өлімге жақындайсың,  

Ал өлгің келсе...  

Ояу жүресің!.. 
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Балабек Бақнұр  

Молдабекқызы 

2001 жылдың 3-ші шіледсінде, ОҚО, Қазығұрт ауданы, Қызылытаң 

ауылында, қарапайым отбасында дүниеге келдім. 

Қазіргі таңда Алматы қаласында 2-ші курста оқимын және оқумен қатар 

банк бөлімшесінде жұмыс жасаймын. 

Жетістіктер: 

• "Мұқағали оқулары - 2015" облыста бас жүлде иегері және Республикалық 

кезеңінің қатысушысы 

• "Махамбет оқулары -2015" мүшайра бағыты бойынша ІІ орын иегері. 

• 2017жылы "Түркі бесігі - Түркістан" облыстық байқауының ІІ орын иегері. 

• 2018 жылы "Оян" республикалық мүшайра-конкурсының І орын иегері. 

• ОҚО Сарыағаш қаласы Т.Айбергенов атындағы әдеби бірлестіктің ең жас 

мүшесі. 

 

ЖИНАҒАН БЕРІК ЖЫРДАН ҚУАТЫН 

Жинаған берік жырдан қуатын, 

Биікте өскен шынар-ай. 

Жүректі өлеңмен нұрландыратын 

Тым биік тұлға - ұлы Абай. 
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Ол жеткен биік - кеуделі тұғыр, 

Қанаты талар құстың да. 

Ол сүрген өмір - зерделі ғұмыр, 

Шашатын жарық ұшқындар. 

Қара сөздері өріліп нұрдан 

Лаулайды мәңгі, сөнбейді. 

Жырлары сезім төгіліп тұрған 

Жүрегіңді үнсіз емдейді. 

Ұқсайтын жыры шын ағыстарға 

Жинаған лағыл толқыннан. 

Сөзіндегі мұң, қуаныштар да 

Алады ойыңды алқымнан. 

Ұрпаққа өлеңмен мұратын артып, 

Тербеді қалам тым шебер. 

Аты мәңгілік тұрады шарпып 

Қазағым тірі тұрса егер. 

Жинаған нәзік жырдан қуатын, 

Көлеңкесі нәр шынар-ай. 

Ғибратпен бізді нұрландыратын 

Тым биік тұлға - ұлы Абай. 

 

СІЗ ЖАҚҚАН ШУАҒЫ МОЛ ӨЛЕҢ-ҮМІТ 

Сіз жаққан шуағы мол өлең-үміт, 

Тәрбие әр санаға береді нық. 

Сізден жеткен мұраның құндылығын 

Өскен сайын тереңдеу келем ұғып. 

Жырыңыздан күптелген күміспенен, 
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Нәр алып, нұрланады қуыс денем. 

Оқысам тұнық ойға тұншығамын 

Түсініп удың жоғын сіз ішпеген. 

Әрқайсында тұратын күш күрмеліп, 

Қара сөзде ғибрат бар, ұшқын берік. 

Сол тәлімнің үнімен қанаттанам 

Сіз салған биіктерге ұшқым келіп. 

 

Сіздегі өр тағдырдан ұғынғаным: 

Маздаттыңыз даналық нұрын жалын. 

Тер төктіңіз халықтың санасына 

Егу үшін түйірдей білім дәнін. 

Нұр-қазына боп сізден қалған мұра 

Қос қанат ұсынады армандыға. 

Сіздегі тәрбие мен тәлім күші 

Үйретеді маздауды, самғауды да.  

 

Сіз шашқан тәрбиенің нұрына әлі 

Талай ұрпақ,сенемін, жуынады. 

Мейлі, ғасыр, сөнбейді, дәуір өтсін, 

Сіз қалдырған тағылым шұғылалы. 

Қақ жарған құба таң мен құла түнді, 

Сіз - өрсіз қаламының қуаты үлгі. 

Халқымның бақытына сүйсінемін 

Хақ сыйлаған дәл сіздей ұлы ақынды! 
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Бейбітбек Ақбота 

Батырбекқызы 

1994 жылы 8-шілдеде Түркістан облысы, Отырар ауданында дүниеге 

келген. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

Универтитетінің филология факультетін тамамдаған. Өлеңдері облыстық, 

республикалық басылым беттерінде жарық көрген. Бірнеше облыстық 

мүшәйраларының жеңімпазы. Білім алған университеттің “Әуезов 

шайыры" атағын иемденген. “Түркістан  түлектері” Жаңа ғасыр әуендері  

жас ақындар антологиясына бір топ өлеңдері енген. “Көңіл күйсандығы” 

жыр жинағының авторы. 

 

ЖАС ҒҰМЫРЫ ӨТУДЕ ТӘН АСЫРАП 

Жас ғұмыры өтуде тән асырап, 

Әлі жетсе қызық қуу осы –бақ. 

Ішкі дертім ауыр тартып барады, 

Ойлап көрші, көңіл неден жасымақ?! 

 

Көңіл үшін ұяламын дегені, 

Түйір сөзің көптен хабар береді. 

Бәрі жалған ілім іздеп шаршамай, 
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Әйтпесе жұрт жоқ нәрсеге сенеді. 

Қаңғып өткен бар өмірдің соңы дау, 

Сорақылық – кім дос, дұшпан танымау. 

Жарлы болса, бітер түбі ерге мал, 

Ауыры сол – кісілікке жарымау. 

 

Кейіп өліп өмірден, жылап туып, 

Бала күннен болмасты мұрат қуып. 

Көші көптің тоқтайды орта жолда, 

Адасқанын сананың бір-ақ біліп. 

Көргенім бұл сыр ақтарып Абайша, 

Кемеңгерден асып түсем қалайша? 

Қараңғылап алмайықшы ақылды, 

Одан қиын жүрек түбі қарайса. 

Ниет түзу болмай  болмас нық ұстам, 

Хакім айтса ұлағат қой ұрысқан. 

Нұрын шашып ұлан-ғайыр далаға, 

Бір шұғыла төгіледі Шығыстан, 

 P.s: 

Жұқса кетпес маңдайдың күйесі оңай, 

Сөзбен сабап алатын, дүре салмай. 

Дос жауы бар қазақтың, міне, ғажап, 

Көктегі иесі –Алла, киесі –Абай! 
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ТЕБІРЕНІС 

Айтар  ару кімдерге сырын сеніп? 

Біраз болды еткелі мұңын серік. 

Жігіт болып тумады,тым құрыса, 

Толғақ ойды тарқатар шылым шегіп. 

 

Жат қылыққа мен едім жаны қастың, 

Кейпінде жүр өлеңге бәрі мастың, 

Бір жүйріктің жалынан тартып мініп 

Келеді де тұрады тағы қашқым. 

 

Дала кезіп кетсең ғой, ми даланы, 

Көрмей бетін  көшенің, 

үй, қаланы. 

АҚЫНСЫҢ ғой деп емес таныған жұрт, 

АДАМСЫҢ  деп керек қой сыйлағаны. 

 

Өлең, бірақ,сен ғана ақ-адалым, 

Шабыттың кезіп өтіп жағалауын. 

Жазбауға уақыт таппай кетер едім, 

Алайда,жоқ амалым. 

Ораламын!!! 
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Бейсбаев Даулет Халықұлы 

1998 жылы 09 наурызда, Алматы қаласында дүниеге келдім. 2017 

жылы Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы мектепті тәмамдап, Ілияс 

Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің 

"Журналистика" факультетіне түстім. Қазір 4 курс білімгерімін. Алматы 

облысы Көксу ауданы Ақтекше ауылының тұрғынымын.  

Жұматай Жақыпбаевтың 75 жылдық мерейтойына орай өткен «Жырлайды 

жүрек» облыстық ақындар мүшәйрасында 3 орын. "Астана - бейбітшілік 

мекені" облыстық ақындар мүшәйрасында 1 орын. 

 

СЫРЛАСУ 

(АБАЙ ҚҰНАНБАЕВҚА) 

 

Ақын төзер өлең дейтін азапқа, 

Айырбастап бір шумаққа мың түнді. 

Жырларыңмен қалың елің қазаққа,  

Шуағыңды шашқан едің күн сынды. 

 

Бола қоймас қу тіршілік кедергі, 
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Өзімді іздеп көп адасқан шығармын. 

Рухани құбыламсың сен еді, 

Қара сөзің - тәпсіріндей Құранның. 

 

Жақынымнан сескенемде тұрам сақ, 

Қазақ әлі - жұмылмаған жұдырық. 

Шіркін, енді соқпағыңмен жүре алсақ, 

Не табамыз уды судай сіміріп? 

 

Қаламыңның жазуына серт беріп, 

Сен үйреттің ғасырларды жалғауды. 

Маңдайдағы тағдырға сәл кектеніп, 

Көмдік. Әлі көмеміз ғой тауларды. 

 

Мұраң азық болсадағы көл - көсір, 

Заман осы - қырт түкірді құдыққа. 

Алладан соң қандасыңды сен кешір, 

Боқтың қабы екендігін ұмытса! 

 

АҚЫН 

Майшамның жарығымен, 

Билетті әріптерді, 

Билетті әліппені. 

Сағыныш із суытқан, 

Соңынан еріп келді. 

Бәлкім, ол жазған шығар 

Өмірге еліктеуді... 
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Маңғаз бақ маймөнкелеп, 

Мойнына асылады. 

Әйтсе де тасымады. 

Жапырақ жүрегіне, 

Жан-дертін жасырады. 

Бәлкім ол жазған шығар 

Өмірді асыранды. 

 

Аймалап ерке түнді, 

Кеткенде шырт ұйқыға. 

Бәлкім ол жазған шығар, 

Өмірді бір бейкүнә. 

Бәлкім ол жазған шығар 

Сезімді қыз күттірген 

және де сұлулықты, 

Жігітті үздіктірген. 

 

Қауырсын қалам тербеп, 

Бесігін сұңқар жұрттың, 

Белгісі шын шабыттың 

Тазалап шаң тозаңнан, 

Тариxын тұлпар ұлттың, 

Бәлкім ол жазған шығар 

Өмірін іңкәрліктің. 

 

Қаламның құрсағында, 

Жатқандай ғасыр әні. 
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Жатқандай дос ұраны. 

Күйзеліс құрсауында 

Көңілдер тотығады. 

Бәлкім ол жазған шығар, 

Өмірді артындағы. 

 

Атаның жолын жалғап, 

Ананың бөзін алған, 

Ақиқат тезі алуан. 

Санаға нұр құяды, 

Сәруар сөзі маржан. 

Бәлкім ол адам шығар, 

Тағдырың өзі жазған. 
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Біржан Ахмер Ермекұлы 

1993 жылы тамыз айының 23 жұлдызында Шығыс Қазақстан облысы, 

Аягөз ауданы, Ақтоғай бекетінде дүниеге келген. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің магистранты. Әр жылдары Абайдың 

«Жидебай-Бөрілі» мемлекеттік қорық-музейінде, «Әдебиет порталы» 

интернет-жобасында қызмет атқарды. «Өлмес өлең» атты Қадыр Мырза 

Әліге арналған республикалық мүшәйрасының 1-орын иегері, Көкшетау 

қаласында өткен «Қазақ хандығына 550 жыл, Мәңгілік ел – тағдырым» 

атты республикалық жазба ақындар мүшәйрасының 1-орын иегері. 

 

АБАЙДЫҢ МОНОЛОГЫ 

Тыным бермей кіл сыбыр,  

Тоймай асқан межеден, 

Қарап тұрсам бұл ғұмыр - 

Қан майданның өзі екен. 

Сол ұрыстың – түбі не, 

Мәні бар ма «ағының»? 

Жан ішіне үңіле, 

Жарамды үнсіз таныдым. 

Бірақ мендік сыр басқа, 

Жұпары өңге жусаннан. 

Өзім сынды мұңдасқа, 

Өлең-сәби туса – арман. 
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Ғажап дейді жалған бұл, 

Сезбегендер сөз дертін. 

Қаламымнан тамған нұр –  

Ғаламды да өзгерту!.. 

Шыңғыстауға қараймын, 

Жанның жағып білтесін. 

Мұңын сезіп маңайдың, 

Бұздым жүрек түрмесін. 

Жыр жазуға шығатын, 

Жота да анау күрсінді. 

Қара өлеңдей – мына түн, 

Қардың өзі – тылсым-ды. 

Көкжиек боп қиялым, 

Алыстама, сен менен, 

Мен – бір қоңыр сиямын, 

Өшкен, бірақ өлмеген. 

..Өлең қашап көңілге, 

(Десе де «Алаш ақыны»), 

Жалғыз келіп өмірге, 

Жалғыз кеттім ақыры. 

Тағдырды адам таңдай ма? 

Тәңір жазды, көнесің. 

Салғым келед айғайға, 

Соңғы рет ап жер есін! 

*** 

Ойхой, менің қоңыр далам, момын далам, маңғазым,  

Жар салшы бір жаһанға, болмайтынын Ар жазым! 
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Боз жүрегі жұпарлы боз жусаннан аумаған,  

Құлыныңмын мен сенің құмдарыңда аунаған.  

Қағбадан соң құбылам - Қарауылдың мекені, 

Құраннан соң қастерлім - Қара өлеңім екені,  

Білінбей ме сендерге,  

Беу,  

Адамның ұрпағы,  

Өздеріңе ашайын нендей ғажап сыр тағы?! 

Қарасазды айтам ба, Мұқаң туған, қаламмен, 

Қара түнде жыр жазып, тілдесетін ғаламмен?  

Қара-ойымды айтам ба, Махаң туған кешегі,  

Кесілгенше дүр басы, жібермеген есені.  

Қайсыбірін айтайын,  

Əз бабамды сағынып,  

Қайран дала, қайран ел - жыр күтер ме қамығып?.. 

Мен түгілі, сол кезде қара аспан да егілер,  

Сөйтіп сонау бұлттардан,  

Сағынышы төгілер,  

Жидебайда арындап жыр оқиды күн сайын,  

Жер үстінде – Ақындар, қабірінде – Өлілер!.. 

Сайларыңа үңілсем, нендей сиқыр таппадым,  

Сөйлеп тұр ғой менсіз-ақ, тауларың мен жақпарың.  

Тарам-тарам тағдырын өретұғын таспалап,  

Мұндағы ауыл, кəдімгі ауылдардан басқарақ.  

Күрдір-күлдір кісінеп күрең шапқан баста анау,  

Кіндік қанын Абайдың сарқып ішкен, "Қасқам-ау " ... 

Тұмсығымен түркілеп ару Айдың шекесін, 
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"Бөріліде" бөрі ұлып, құтырғанда не етесің? 

Таңың ғажап, шіркін-ай,  

Далам,  

Сенің түнің де,  

Сайрап тұра берсең ғой əз бақыттың тілінде!  

Күн еңкейді. 

Қарашы,  

Іңір түсті... 

Қара түн.  

Сəт те туды көкте анау жарық жұлдыз ағатын... 

Кеткім келмей мен тұрмын құшағынан даламның,  

Кеткім келмей тұрмын-ау мазарынан бабамның,  

Адам болса ғаламда,  

Арманына жетпеген,  

Ақындар жоқ ғаламда,  

Ар азабын шекпеген! 

Абыздар-ай,  Абыздар,  

Елесіңнен айналдым,  

Ақ кемеге мініп ап ақиретке беттеген... 

...Қар жауды алғаш, мінекей,  

Ол да – аспанның ғазалы,  

Аспан бірақ өлеңін шың-құздарға жазады. 

Жауа бергін, ақша қар 

Жауа бергін,  

Осылай, 

Енді аспанның өлеңін тыңдайықшы,  

Досым-ай!.. 
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 Ғилымхан Марлен 

1998 жылы 4 наурызда Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласында 

дүниеге келген. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің түлегі. Халықаралық, республикалық мүшәйралардың 

жеңімпазы. «Жаңақала аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық 

орталығы» КММ басшысы. 

ЖАРАТЫЛЫС ЖҰМБАҒЫ 

(Абай Құнанбайұлына) 

  «Мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан, 

  «Менікі» өлсе өлсін. Оған бекі. 

                                         (Абай Құнанбайұлы)                        

                     Ол жан жарасы жазылмай кеткен ойшыл. 

                                         (Роллан Сейсенбаев) 

Бес күндік жалған кімге тор құрмаған, 

Ғарыштан ғылым шығар қол бұлғаған. 

Бағытын көрсетеді Ол Жаратқанды, 

Риясыз сүйгізетін жолдың маған. 
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Сезімге пәлсапаны қосқан күні, 

Түсінбей қалғаны рас достар мұңын. 

Шешуге жаратылыс жұмбақтарын, 

Ойының жетеледі бостандығы. 

 

Сөйлеткен табиғат пен адамды мың, 

Оқыдым ең ғажайып ғалам жырын.  

Жүрекпен сыймай соққан кеудесіне, 

Тіледі ғашығының амандығын. 

 

Парасат шыңындағы сағаттары, 

Суарған ізгілікпен жан аптабын. 

Ғұмырды өкінішсіз кешу үшін, 

Кітабын қайта-қайта парақтадым. 

 

Заманы жат көрмеді қайғыны да, 

Тамырын түйсігіме жайды мұра. 

Өліммен бітпейтінін Құдай сыйы, 

Жеткізді жалғыздықтың айдынына. 

 

Тірліктің таныта алмай заңына айбын, 

Жылайды Қасқабұлақ тағы қай күн? 

…Кімді іздеп «су бетінде дірілдейді, 

Сәулесі желсіз түнде жарық айдың?!» 
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САЙЫН ДАЛА САҒЫНЫШЫ  

(Абай Құнанбайұлына) 

 Шаншылып Алатаудың ұршығындай, 

 Шабыттың шырқап биік ыршуындай, 

 Шолып тұр шартарапты Абай шыңы, 

 Шытырман, жақпар-жақпар жыр шыңындай. 

   (Жұбан Молдағалиев) 

 

Күн батқанша кітабын парақтасам, 

Бар кінәмді үстелден санап қашам. 

Сөз асылын санаға сіңіруге, 

Себеп тауып бермеді сағат қашан?! 

 

Ешкім күліп қайтпаған ар сотынан, 

Жеңілмейді-ау жырларын барса оқыған. 

…Адам жанын шарлаған сезімдерге, 

Бір бөлмеде қарама-қарсы отырам. 

 

Ауыр-ауыр ойлармен кеш кіргенде, 

Биігіне жетем деп шештім мен де. 

Мазасыздық басады тұла бойды, 

Кеңқоныстан мұңлы әуен естілгенде. 

Өлке естелік айтады бала жайлы, 

Өлке естелік айтады дана жайлы. 

Тілі сондай шұрайлы аудармалар, 



  

56                                                          
 

Ақшоқыны армансыз аралайды. 

Атқақтаған жүрегім нұр құшқанда, 

Өзге көзбен қарадым тұңғыш таңға. 

...Жылжып аққан Ертіске шерін төгіп, 

Күңіреніп жатыр ма Шыңғыстау да?! 

 

Тек өзіне тән жолдар – ұқсақ, пана, 

Тереңіне қашанда құт сақтады, ә?! 

…Біз Жидебай жазығын жұбатамыз, 

Ұлы ақынның шыңына шықсақ қана! 
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 Дүйсенов Наурызбек 

Медетұлы 

Таушықта дүниеге келген. 2019 жылы Шахта орта мектебін бітірді. 

Ақындар отбасында дүниеге келген. Әкесі – Медет Дүйсенов, ағасы – 

Еділбек Дүйсенов ауылымызда абыройлы ақын азаматтар. Отбасында 7-8 

ағайынды. Наурызбек мектеп кезінен өлең шығарады. 

 

АБАЙҒА АРНАУ 

Қазаққа мәшқұр еді атың дара, 

Жыр-құдірет бағынбас ақылға да. 

Жыр арқылы сынақтан сынбай өттің, 

Ақын жанын түсінер ақын ғана. 

 

Шабыт жауын өткенде сіркіретіп, 

Өзің жайлы отырмын жыр түлетіп. 

Абай ата талай сәт куәсі сен, 

Жишы есімді, сан ойды сілкіп өтіп. 

 

Қара өлеңнің қадірін түсінген кім, 

Мың ойланам,ашынам ішімнен мың. 

Көкірегінде талай сыр жатыр тұнып, 

Көріп жүрміз ақын жан кісілердің. 
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Сен де сондай асылдың түйірісің, 

Шаншу болып шабыттың мейірі шын. 

Бар шайырды жаныма жақын тұтам, 

Сен сонда да солардың биігісің. 

 

Абай ата,жыр болды жан тұмары, 

Сананың сан сақталған салты дағы. 

Өлең үшін өртенген маңғаз мүсін, 

Көз алдымда тұрады қалпың әлі. 

 

ОҚЫРМАНЫМ! 

Өзіңді ойлап,өрт болып отыр жаным, 

Жырымды оқып,қиялға елтесің бе?! 

Мені іздесең шарқ ұрып,осындамын- 

Өлеңнің өлкесінде. 

 

Досым менің, 

Үмітімді үрледің,өшірмедің, 

Содан болар,келемін алға басып, 

Қамсыз күлсем,қашан да кешір мені, 

Кемерінен мұң көлім қалған асып... 

 

Жап-жақсы,ұнар, 

Жазғаныма болып ең алғаш құмар, 

Еншім-осы,өзіңе елеңдеген. 
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Екеумізді бір көпір жалғастырар- 

Өлең деген. 

Серігім-ай- 

Өлең-жырым,сүйемін сені құлай, 

Көңілімде күй гүлдеп отырғаным. 

Жарылқаған деп білем мені Құдай, 

Ойға батсаң ,от алып оқырманым! 
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Еркінұлы Қуаныш  

ШҚО, Семей қаласы, Абай ауданында 1997 жылы дүниеге келген.   Ақын 

Төлеген Жанғалиев жетекшілік ететін  "Ақсұңқар"  ақындар мектебінің 

түлегі.  

Қазіргі таңда Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік 

университетінің студенті.  Бірнеше Республикалық жыр мүшәйлардың 

жеңімпазы. Өмірлік ұстанымы "Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп". 

 

ЖИДЕБАЙҒА АДАМДАР АЗ КЕЛЕДІ  

"Жидебайға адамдар аз келеді",  

Жазайын бір ақсақал "жаз" деп еді.  

Басына адам түгіл ұлы Абайдың, 

Күз соңы Қыс, Көктем мен Жаз келеді. 

 

Қара өлеңнің бастауы, қайда аңғары? 

Жидебайда дейтін ел байламдары. 

Адамзатты сүйеді әлі күнге, 

Адамзаттың жатқан жер пайғамбары! 
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Далам-ай,даналықтан бөлмес ара, 

Кеңпейіл емес сендей  кем бе сана? 

 

Өткенін өгейсітіп  өлтіріп ап, 

Өлместей күн кешеді ел не шара? 

 

Бар ма еді дейтін елден  дертім басқа? 

Бабам-ай, желік қумай жел тұрмас па? 

Бағдарсыз болмашының басын шалып, 

Бас шайқап саңдалады ел құр босқа! 

 

Ұқсамай ел баққанға,  мал баққанға, 

Қарттың сөзі жеңілдеп қаңбақтан да. 

Ел  тілін  табу қайда күмілжиді, 

Сөз таппай тіпті бала алдатқанға.   

 

Толысқан келсе дағы біраз жасқа, 

Сырт күліп, сынай қарап сыры аз досқа. 

Жақынын жатқа балар сынап-мінеп, 

Кім кепіл кеселдінің  тілі  азбасқа?! 

 

Ғылым бағар жас біткен жалқаулана, 

Іс бастарға алмайды арқау бола. 

Еңбек саумай,көз сүзіп қулық сауса, 

Малмен бірге ар сатар аңқау бала. 
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Ғылым мен өнер сүймей батқан баққа, 

Ұмтылар ұрпақ бұл күн мақтанбаққа. 

Абай айтқан бес асыл ұмыт қалып, 

Бес дұшпан айналды есте жатталмаққа! 

Қайран көңіл аптығып, алқынады, 

Бабам жазған жырларда ар тұнады. 

Елеңдемей қаларсың елге қалай, 

Еседі сол заманның салқыны әлі. 

Нұрлы ақыл, ыстық қайрат болмағанда, 

Қамалып тоз болар ел тор  қоғамда. 

Жүрегін таза ұстаған жұртты аңсаған, 

Бабам барда басқаға қор болам ба? 

 

Абайдай болар дана  қай кісі бар? 

Жаныңа табылар ма жайлы сыңар? 

Толық адам таппайсың қай қоғамнан, 

Толы надан кездесіп қайғы ұсынар. 

Бабама  дұға етіп ел сыйынбай ма,? 

Сәулесі көңілдерге құйылмай ма? 

Адамзат боп Абайды сүйе алмасақ, 

Абай боп адамзатты сүю қайда? 

 

 

Бүтіндеген елінің талай жоғын, 

Сілтесін бабама елі қалай қолын? 
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Жидебайға бет бұрып, тағзым қып,  

Басар ма қараша жұрт Абай жолын? 

 

"Жидебайға адамдар аз келеді",  

Жазайын бір ақсақал "жаз" деп еді.  

Басына адам түгіл Ұлы Абайдың, 

Күз соңы  Қыс, Көктем мен Жаз келеді.! 

 

ЖҰМБАҚ ЖОЛ 

"Ғұмыр кешіп жүр едім - ау көп - көрім, 

 Бақ деп біліп осы күнге жеткенім. 

Бұл қара асфальт ұқсамайды жолына, 

Үш арқалап апаратын Меккенің." 

  

Күрсінді әже терезеден жел серік, 

Көлік іші көздің жасын еңсеріп. 

Төрт дөңгелек тартқан сайын ілгері, 

Төрт құбыла тұрды алдында теңселіп. 

 

 "Қайда апара жатырсың деп анаңды", 

Жігітке ешкім айтпады ақыл табанды. 

 Ал шешейдің қақ бөледі кеудесін, 

Өзі үйі мен қарттар үйі қараңғы. 

Өксік кернеп түнектей боп бар маңай,  

Жауыздықты қалғанын - ай аңдамай. 
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 Құшағына басып сүйген баласы, 

Құшағына баса алмады жалған - ай.... 

 Тасжүрек ұл бір ашпады қабағын, 

Санасында судай миы бар ағын. 

Құлағында ақылы жоқ әкенің, 

Құлағында әлдиі жоқ ананың. 

 

 Ақша ма еді көксегені қол кірі, 

Бәлкім оған жардың сөзі болды ірі. 

 Баласының сол болды ма сыйлығы, 

Анасының туған күні ед (і) сол күні. 

 

Қарттар үйі айырма жоқ қабірден, 

 Атауынан сөгіледі әлі іргем. 

 Жалғыздыққа өз қолымен тапсырды, 

Жалғыз ұлы тілеп алған Тәңірден. 

 

 Өз анасын қалайша ол қиды алыс, 

Жалт қарады ең соңғы рет жинап іш. 

 Тоқсандағы қарт ананың жүзінде, 

Тоғыз ай мен тоғыз күнгі қиналыс. 

 Қарттық кешер әр адамның күші кем, 

 Бір мейірім күтіп тұрар кішіден. 

 Мылқау дүние міз қақпады сол беті, 

Мылқау ана "қош" деді тек ішінен. 
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Ескендірова Әсем 

Айсабекқызы 

1999 жылы, 10 тамызда, Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Саралжын 

ауылында дүниеге келген. Ойыл ауданы, Саралжын орта мектебіне 2006 

жылы оқуға қабылданып, 2017  жылы мектепті 1 сыныптан 11 сыныпқа 

дейін үздік дипломммен бітірген. Мектеп қабырғасында көркем сөз 

оқуларына: М.Жұмабаев, І.Жансүгіров, М.Мақатаев, А.Құнанбаев  

оқуларына қатысты. 

 2017 жылы С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің  «Қазақ тілі 

мен әдебиеті» мамандығына  оқуға түсті. Қазір осы жоғары оқу орнының 4-

курсында оқиды.Ақтөбе облысының ақын қызы. 

Халықаралық Ресейдің Орынбор қаласында өткен «На Николаевский - 

2018» ХХІХ Евразиялық фестивалінде «Көркем сөз шебері» І-орын;     

Республикалық «Аналар Асыл жандар» жас ақындар байқауында «Бас 

жүлде»;  Республикалық «Аналар Асыл жандар» байқауында көркем сөз оқу  

бөлімі бойынша І-орын;  

Қ.Жұбанов Ақтөбе өңірлік университетінің өткізуімен студенттік 

ғылыми мақала байқауы бойынша «Үздік Жұбановтанушы»;  

Республикалық «Мен жастарға сенемін» форумының жеңімпазы; 

«AQTOBE STUDENT. FEST-2018»  2018 жылдың белсенді жас номинациясы 

иесі. Обылыстық:«АҚТӨБЕ-ДАРЫН»өңірлік тәжірибелік  білім беру 

орталығында өткен М.Жұмабаев оқуларының жеңімпазы. 

«Жыр жазамын жүрегімнен»атты жас ақындар байқауынан 1-

орын;Ақтөбе облыстық «І.Жансүгіров оқулары»ақын шығармашылығынан 

өлең шығару бағыты бойынша 3 орын; «ЖАРҚЫН 

БОЛАШАҚ»Республикалық «КАТЕV» Қазақ тілі мен әдебиеті  
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-2019 жылы 12 желтоқсанда Абай Құнанбайұлының 170 жылдық және 

Қ.Жұбановтың  120 жылдық мерейтойында «Айшықты арнау»-өлең 

шығару бойынша 3 дәрежелі диплом. 

-2019 жылы 25 сәуірде «Мемлекеттік тіл-ұлт тірегі» Абай атындағы 

көркемсөз оқу шеберлерінің қалалық байқауында  Алғыс хат. 

-2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Жастар жылына орай 

ұйымдастырылған «Біз жастарға сенеміз» атты жас ақындар арасында 

республикалық 30 үздік жас  ақындар қатарына енді. «Біз жастарға сенеміз» 

атты кітапқа өлеңі мен шығармалары басылып шықты. 

 

 

АБАЙ АТА РУХЫНА 

Жаратқанның сыйынып сөзіне шын 

Пайғамбардан өнеге ала білдің. 

Ақты айтпаса ақынның өзіне сын  

Ғақлиямен ғайыпты ада қылдың. 

 

Биіктіктен,ұлылықтың шыңынан, 

Биік қойдың қазағыңның шаттығын 

Қара сөздің,қара өлеңнің сырынан  

Ұғындырдың рухыңның пәктігін. 

 

Жыр дария жоғалта алмас жан сөзің  

Сыймай жатыр жүрегіме жалыны 

Абай атам ұлы рухың бар сенің 

Қазағымның нар тұлғалы дарыны 

 

Қайрат берер қалам еді қаруың, 

Қаймана елдің жоғын жоқтап назданар 

Ақыл-күшің данагөйлік дарының 
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Ой қойнауың адалынан қазбалар. 

Сөз сарасын ұғындырған жұртыма  

Ұлылықтың шыңындағы қазығым 

Қара өлеңің мұра болды ұлтыма 

Қара сөзің рухани азығым. 

 

Дана Абайдай өлеңіммен көсілем 

Бойымда әркез ақын рухы тұратын 

Бала шақтан жырмен сусап өсіп ем, 

Өлгенімше өнеге алу мұратым! 

 

 

ТАҒЫЛЫМДЫ ТАРИХ БЕТТЕРІ  

Ұлы Тарих! 

Өзгереді əр кезде. 

Жаңаша бір жасақталар күнтізбе. 

Мен ойымды 

Айтсам деймін тыңдарсыз, 

Тағылымды тарихтан тек сізге. 

 

Ұлы Уақыт! 

Керуен болып көшеді, 

Самал болып «тарих желі» еседі. 

Баяндайын 

Қазақ деген дастанның 

Мағыналы бетін ашып көшелі. 
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Ұлы Арман! 

Бабаларым аңсаған. 

Қиянаттан,озбырлықтан шаршаған. 

Қойдай жуас,кең пейілді қазақты 

Шапты келіп, 

Жан-жақтан қол самсаған. 

Ұлт-азаттық 

Көтеріліс жасаған, 

Аштық болып,қырылып та жусаған. 

Реппрессия 

Қойдай қырып халықты. 

Дегендей-ақ «шаш ал десе,бас алам» 

Оқыр ұрпақ 

Тарих бетін саралап, 

Зұлматтарды отырар-ау саналап, 

Қысым көріп, 

Бас амандық керек деп 

Қандастарым шетел асты сағалап. 

Ел үрікті, 

Сенбеді олар туғанға, 

Қорықты олар көлеңкесі қуғанға. 

Соттау,ату,жер аудару заманы 

Адамзаттың ойын билеп тұрғанда. 

Заман болды, 

Жоспарымен сайраған, 

Бес жылдықты орындап кеп тойлаған. 
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Асыра сілтеу бойға сіңіп адамның 

Ашкөзденіп алыпжеуге тоймаған. 

 

Егін екті, 

Нан құйылды қамбаға 

Ұлы достық жасай берер қайда да! 

Бірақ,бірақ… 

Азаттықты армандап, 

Тақырыптан аса алмады жай ғана… 

 

Полигонды 

Сынады кеп далама, 

Тілді улап,əсер етті санаға. 

Діннен безіп, 

Алланы алмай ауызға 

«Құдай жоқ»деп үйретті əр балаға. 

Байқоңырдан 

Адам ұшып аспанға, 

Айналды ол да таусылмайтын дастанға… 

Бар әлемнің 

Назары ауды одаққа… 

Дос табылды əуелдегі қастанға… 

 

Желтоқсанда қан төгілді жастардың 

Ком.партия қуғындады,жасқады 

Асыл ұлдар  

Құрбан болды елі үшін 
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Тағылықтан қаракөздер жер жастанды. 

Соғыс өрті 

Тұтанды  да,бұрқ етті, 

Оқ борады, 

Ойқастады жер-көкті 

Қаhармандық  ұл мен қыздың бойында 

Отаным деп!-оққа ұшып,қан төкті. 

Жеңіс күні 

Жарқырады нұрлы аспан! 

Айтылуда әлі күнге жыр-дастан... 

Ата-әжелер қанын,жанын бергенде 

Ұлы жерді сақтау еді әу бастан. 

Жеріміз бай 

Жаратқанның бергені, 

Әркім келіп,басқарып-ақ жем көрді. 

Тізбелемей айта берсем ақырын 

Қазағымды надан етіп кем көрді. 

Егемендік! 

Келді еліме жайнаған, 

Елбасымыз таққа отырды сайлаған. 

Бар әлемді дүр сілкінтті Отаным... 

Бірлікпенен уық арасын байлаған. 

Армандаған 

Қазақ бабам азаттық, 

Өтті бастан,аштық,зұлмат тозақ көп... 

Міне,енді түк білмеген жандардай, 

Жарқырауда ертегідей ғажаптық! 
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Жадырасын Дәулет 

Жақсымағамбетұлы 

1999 жылы 5 ақпанда Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Кәукей 

ауылында дүниеге келген. Республикалық, облыстық, қалалық жыр 

мүшәйраларының жеңімпазы. Қазіргі таңда Қостанай қаласында Ахмет 

Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінде филология 

мамандығының 1-інші курс магистранты. 

Алматы қаласында өткен VII Республикалық Студенттер форумында 
поэзия аталымы бойынша екінші орын иегері. Солтүстік Қазақстан облысы, 
Петропавл қаласында Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай 
ұйымдастырылған Аймақаралық мүшәйрада "Сафуан Шаймерденов" 
атындағы сыйлықтың иегері. Қостанай облысындағы ұйымдастырылған 
облыстық әдеби байқаудың үздік поэзия аталымы бойынша Гран-При 
иегері. А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Мемлекеттік Университетінде 
өткен қалалық студенттер арасындағы мүшәйрада арнау номинациясы 
бойынша Бас жүлде, Көркемсөз оқу номинациясы бойынша Екінші орын.  
Қала күніне орай ұйымдастырылған қалалық мүшәйрада Бірінші орын. Л. 
Толстой атындағы облыстық кітапхананың ұйымдастыруымен өткен 
облыстық әдеби байқауда Бас жүлде. 

 

ЖҰМБАҚ 

"Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла!" 

Абай. 

Ғақлияттық хақын да ғасыр әні, 

Шырқалғанда шындық та бас ұрады. 
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Анау қырда жерленген асыл Баба, 

Адамзатқа бір жұмбақ жасырады. 

 

Тылсым құшып теңдессіз ғұмыр сөнген, 

Сөздерінің ұқса ғой түбін зердем! 

Оны көрем жанымнан, жәнеОған, 

Өз жанымды көремін үңілсем мен. 

 

Тән сұрауын тапқанға айыз қанып, 

Тереңдікті жүрміз-ау тайыз көріп. 

Ұшы ғана ұшанда көрінетін, 

Ағараңдап тұр әне Айзберг. 

 

Ағараңдап тұрған ол -Бабам тұғын, 

Алыптығын көрмесем - қараң күнім. 

Астындағы асқақтық ұғындырар, 

Ғаламатқа бастайтын ғалам тілін. 

 

Жасырғаны сондағы, ол қай жұмбақ? 

Ол жұмбақтың жауабы сондай қымбат. 

Кереметті көретін кез келеді, 

Тылсымды да ұғатын талмай тыңдап. 

 

Қасиеті - қарасөз, нобайы - өлең, 

Абай дегенадамзат, Абай - әлем!. 

Жұмбақ, айтшы: қалай мен өмірсүрем, 

Қалай пайд аболғанмын, қалай өлем? 
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Сонша терең екенсің, О, Даналық! 

Сәуле түсер ғаламға содан анық. 

Құпияңды ақтарсаң, қарсы алдымнан, 

Қарсы алады, сананы сарсаңқылған, 

Ұлылыққа бастайтын жол ағарып. 

 

Сол жұмбақтың жауабы салтым болса! 

Парасаттан биіктеп парқым сонша. 

Асқақтығын мұзтаудың сезе алсақ қой, 

Тіршіліктің теңізі тартылғанша... 

 

БАСПАҒА ШАҒЫМ 

Әдебиет бағы бүгін - 

Құс үркек... 

Туындылар - сия соры үшін тек. 

Жандос Жүсіпбек. 

Мақсаттары мезі ету ме, басқа ма? 

Өлең-сөздің алқымы тұр аспада. 

Ұлы ақынның қанмен жазған өлеңін, 

Қап-қара ғып көшіріпті баспаға. 

Масқара!... 

(Жан әлемін ұғына алса жазудан, 

Түркі бабам таңба салған тасқа да). 

 

Дүрмекке, жету үшін жыр көпке, 

Жинақ етіп жая салу міндет пе? 
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Бір ғұмырға сыймай кеткен ақынның, 

Бір өлеңін сыйдырыпты бір бетке. 

Көңіл сосын күйгелек... 

Сыптай өлең кімге қандай сый беред(і). 

Қолдан келсе қояр ма еді бейнелеп 

ай-күнін, қай жылы, 

қандай күйде жазылғанын қай жыры, 

күйінішті, қайғыны 

сия үстіне сіңіп кеткен көз жасын 

суреттеуден бастар едім сөз басын, 

өз басым. 

 

Сосын сия жұмсалмайды тек сорға, 

(Тосын сый, ә, жыр жинағы көп шалға). 

Мың ақын бар мынау біздің өлкеде, 

Шын оқырман қалар еді тек сонда, 

Шын ақындар қалар еді тек сонда. 

 

Мұғжизаның тарлығы... 

Бар болмысы, жан суреті, зар мұңы 

бейнеленсе жан азабы, ой жүгі, 

жанарының жаңбыры,  

ақындардың тағдыры, 

Баспа, баспа, баспаңдаршы басқалай, 

Сөз қадірін сезу үшін барлығы. 
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Жігерұлы Бөкен 

1995 жылы 10 сәуірде Қытай халық республикасы, Мори ауданы, 

Шоқбартас ауылында туылған. 2010 жылдан 2014 жылға дейін Қытай 

халық республикасы, Күйтің қаласында өнер академиясын жоғары 

біліммен тамамдап, 2016 жылы ата жұртқа оралған.  Қазіргі таңда Павлодар 

облысы, Успен ауданының мәдениет үйінің қызыметкері. 

 

ҚАЗАҚҚА ЕС КІРГЕНДЕ, АБАЙ ЕСКІРЕДІ  

                                        - Асқар Сүлейменов 

Ескірмей жатыр ұлы Абай әлі, 

Ал бізде сол бір жаңғырық... 

Көкек ғұмырдың құламай бағы, 

Атымды жүрмін ән қылып. 

Ескірмей жатыр ұлы Абай мүлдем, 

Есі бір кірмей жұртымның. 

Ал ертең менің құламай ма іргем? 

Құлы боп кеттім құлқынның. 

Ғайыптан шіркін естілсе бір күн, 

Түнектен шыққан асқақ үн. 

Естіген заман ес білсе жұртым, 
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Ескірер Абай қасқағым... 

 

Күн едім кеше күнәлардан пәк, 

Күнбағыс ғұмыр сүрмеген. 

Ғайып боп бүгін сұрап алған бақ, 

Алыстап кетті іргеден. 

 

Қанға толы да екі ұртым бірдей, 

Қанкөбік құстым жінігіп. 

Кеше алса мені кешірсін ізі ой, 

Кешірсін сосын Ұлылық... 

 

Заман қақты деп қоянша бұлтың, 

Біз жүрміз көптеу сүрініп. 

Абай боп қайта оянса шіркін, 

Ұйықтап бір кеткен ұлылық... 
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ҰЗАН ҒҰМЫРЫ 

(Абайға аранау ) 

Ғаламзатты ғаламат нұрға малып, 

Уақыттың өзінен зулап ағып, 

Жатырда жарты әлемдік сырға қанып, 

Жаратылды дәнішпан тым сұрапыл- 

Қара тұнды қамырық, зіл-зала ғып. 

 

Ол өлең ойлағанда: 

Құлағына сыбырлап періштелер, 

Қуағаштар бүр жарып жеміс берер, 

Қырат біткен қырмандай тегістелер, 

Сосын ол біз оң санар сан соқпақтың, 

Көбісін теріс көрер... 

 

Ол ойын жазған шақта: 

Өзендер ағысынан тоқтай қалып, 

Аспандағы қызыл көз оттай жанып, 

Басбармағын қаламы шоқтай қарып; 

Пенде біткен ішінен тынар бір сәт, 

Қас жауы да мылтығын атпай қалып. 

 

Ол ойын оқығанда, 

Құс жолынан бір жұлдыз жарық шашып, 

Қыбыла қыр есті үнін алып қашып, 

Құзар шыңдар жаңғырар зарық басып, 

Мылқауларға дәл сонда тіл бітеді, 
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Зағип көзден жас парларп жарыққа асық. 

Ол өмірді сүйген шақта, 

Ғашықтар гүлзәр бақта тербетіліп, 

Мәр-мәр тастар мизамда көлге тұнып, 

Орман сыңсып, су тасып, жел лепіріп, 

Түйсігімен аспанды аймалады ол, 

Әз басы жерде тұрып. 

 

Ол өмірден түңілгенде: 

Қара басы қайғыдан қамыт киіп, 

Әлемдегі ең нұрлы жарық күйіп, 

Кеудесінде айықпас зарық-күйік... 

Сүйте тұра еңсесін баспады ешкім, 

Өзінің әлемінде қалып биік. 

 

Ол бақиға аттанғанда: 

Қауызын ашпай қалған көктем гүлі, 

Қайғы орнап қара аспан мен бөктерге ұлы... 

Қобыздың да шанаққа кептелді үні. 

Біз өмірді сүруді үйренгенбіз, 

Ол өлеңге айналып кеткен күні... 
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Жүрдіхан Бауыржан  

1998-жылы 4-наурызда Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Байет 

ауылында дүниеге келген. ПМПУ оқу ордасының математика факультетінің 

түлегі. Қазіргі кезде Екібастұз қаласының №4 ЖОББ мектебінде 

математика пәнінің ұстазы қызметін атқарып жүр. Әдебиет әлеміне  

алғашқы қадамын 9-сынып кезінде жасаған. Алғашқы ұстазы – Раушан 

Амангелдіқызы. 

Бірнеше аудандық және облыстық жыр мүшәйраларының жеңімпазы. 

«Жауқазын жыр жанымды жүр мазалап», «Сарсаңға салған сол бір ой» жыр 

жинақтарының авторы. 

 

 

 

БОЛЫСТЫҢ ҰЛЫ БАУЫРМАЛ... 

Бұғау құрығы орыстың ірі, 

Танытты елге тарлығын 

Бұхарашыл боп болыстың ұлы , 

Баурына басты барлығын. 
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Биліктің буы бой бұратұғын, 

Беттестірмейді биікпен. 

Жұрты үшін ғана қайғыратынын, 

Жыршы Абай жырмен жиі үккен. 

 

Туғанға - томпақ, Телғара тентек, 

Әкеге  - бөрі, бөлтірік. 

Бүркеме сырға шерлене ел тек, 

Қажыны тынды өлтіріп. 

 

Құнанбайды да қанішер еткен, 

Кеңестің қара күйесі. 

Десек те "байды болыс ер еткен",- 

Патшаның заңсыз жүйесі. 

 

Екі Абай шықпас қазақтан жарлы, 

Салсақ та мың рет сарапқа. 

Жаратқан сақтап тозақтан зәрлі, 

Жан-тәнің болсын Жәнәтта! 
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ТҮСБАҒДАР 

Қиылған кез ед(і) даладан төргі үн, 

Отаршыл орыс кеңге көсіле. 

Зардабы өтті зобалаң елдің, 

Болашағымның белдемесіне. 

 

Мысқылы озбыр, мүскіні басым, 

Айналған кезде отарға бұл маң. 

Жарлы жағдайы – қысқы қар асу, 

Бастықтың бәрі шапан жамылған. 

 

Өкімет сымақ өгей өксітті, 

Сая болардай қоныстың бірі. 

Кеудеден теппей кедей-кепшікті, 

Құшағын ашты болыстың ұлы. 

 

Пендешіліктің пердесін ашып, 

Намысқа толы сана толғанды. 

Дара Абай көпке сәулесін шашып, 

Дана Абай елге пана болғанды. 

 

Әр жыры жанға дәру емес пе, 

Әрбір сөздері таяныш қолға?! 

Рухын ұлықтап бәріміз еске, 

Абайды алдық аяныш хәлде. 
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Исабек Әзімхан Усенулы  

 

24.07.1996 жылы ОҚО, Шымкент қаласы, Жаңа талап елді мекенінде 

дүниеге келген. . Мұхтар Əуезов атындағы ОҚМУ түлегі. Бүгінде сол оқу 

орнының маманы. 

Әзімхан жақында өткен «Әуезов оқулары – 17: әлемдік кеңістіктегі 

ғылым мен руханияттың жаңа серпілістері» атты Халықаралық 

конференциясында «Мекемтас Мырзахметұлы және Мұхтартану 

мәселелері» тақырыптарында баяндама жасады. «Жаңа жаһандық ахуалда 

Қазақстанның дамуындағы жастардың үлесі» атты республикалық 

ғылыми конференциясында 1-орынмен және 2017 жылы «Алаш» 

қозғалысының құрылғанына 100 жыл толуына орай өткізілген «Азаттықты 

аңсаған – арыстарым ардақты!» атты шығармашылық байқауында 1-

орынды иеленген. 

Одан өзге өз зерттеулерін «Мағжанның бір кем дүниесі», 

«Бауыржанның батасы», «Түнгі ғибадат», «Өмірдің өзінен өрілген жыр», 

«Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда», «Абай неге ұлы?» сынды 

мақалаларында ұсынып жүр. 

  

                       АБАЙДЫҢ «КИТАБ ТАСДИҚ» ШЫҒАРМАСЫ ҺӘМ  

«Толық адам» ілімі 

 Китаб тасдиқ. Бұл хакім Абайдың біз білетін 38-қара сөзі. Абайтану 

ғылымының негізі салынғалы бері бұл туындыны қалың қазақ жұрты 
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қазақша қотармамен оқып келе жатыр. Ал Абай мұны біз білетін қазақ 

тілінде емес, шағатай тілінде жазған. Шағатай тілі – бүкіл түркі 

жұртшылығы қолданған араб, парсы, түрік тілдерінен құралған ғылыми 

һәм кітаби тіл. Шағатай тілін – белгілі түрколог, Исламтанушы Карл 

Брокельман: «Орта Азиядағы мұсылман әдебиетінің күретамыры» деп 

бағалаған екен. Ал бір қызығы, хакім Абай бүкіл шығармаларын, өлеңдері 

мен қара сөздерін қазақ тілінде жазған. Ал дәл осы тақырыбымыздың 

тұздығына айналып отырған «Китаб тасдиқ» туындысын хакім мұқым 

түркі жұртына ортақ шағатай тілінде жазғандығына көз жеткіздік. Сонда 

бұл шығарма біз оқып жүрген тәржімадағыдай: «Ей, жүрегімнің қуаты, 

перзентлерім! Сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз жазып 

естелік қалдырайын. Ықыласпенен оқып, ұғып алыңыздар, оның үшін 

махаббатың төлеуі - махаббат. Әуелі адамның адамдығы ақыл, ғылым деген 

нәрселерменен. Мұның табылмақтығына себептер - әуелі хауас сәлим һәм 

тән саулық. Бұлар туысынан болады, қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата, 

жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап, ұғым махаббаттан 

шығады. Ғылым-білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен 

болады», – деп емес, шағатайша стильде: «Ей, йүрәгімнің қуаты 

фәрзәндларім! Сізләргә адам ұғлының мінәзләрі туғралы біраз сөз йазыб, 

йадгар қалдұрайын. Ихласмәнән оқұб, ұғыб алыңызлар. Аның үчүн 

мухаббатның төлеуі – мухаббат. Әууәл адамның адамлығы – ъилм, ъақл 

дегән нәрсаләрмәнан. Мұның табылмақлығына сәбәблар: 1-нчі – хауас 

сәлим һәм тән саулық. Бұлар туысұнан болады. Қалмысы өзгеләрінің бәрі 

йахшы ата, йахшы ана, йахшы құрбы, йахшы устаздан болады. Талаб, ұғым 

мухаббаттан чығады. Ъылым-білімге мұхаббатландүрмәк әлгі айтылған 

учеуінан болады. Ъилм-білімді әууәл басдан бала өзі ізләніб табмайды. 

Басұнда зорлықмәнән йаки алдаумәнән үйүр қылу керәк. Үйрене келе өзі 

ізләнгәндай болғанча», – деп жазылуы тиіс екен. Енді мұның себебіне 

тоқталайық. Қазақтың заңғар жазушысы, Абайтану ғылымының негізін 

салған Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1933 жылы Абай Құнанбайұлы 

шығармаларының толық жинағын латын қарпінде бастырып шығарды. 

Мұхтар Омарханұлы жастайынан ұлы ақынның өлеңдерін жаттап өскенін 

ескерсек, текстологиялық тұрғыда жазушы ақынның толық жинағын 

шығару барысында басым талдауды өлеңге берген. Бұл кезде саяси 

қыспақтың салдарынан Мұхаңның (Әуезовтің) өзі қуғында жүрген 

болатын. Осының себебінен жазушы хакім Абайдың қара сөздеріне мәтіндік 

талдау жүргізуге цензура шамасын келтіртпеді. Алайда Әуезов барын 
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салып, неде болса қара сөздерді әсіресе «Китаб тасдиқты» «38» деп 

нөмірлеп қазақ тілінде жарық шығуына мәжбүр болған. Бұл жайды белгілі 

Абайтанушы, филология ғылымдарының докторы, профессор Мекемтас 

Мырзахметұлының өз аузынан естіген болатынмын. 

   Ал Мұхтар Әуезов хақында жазылған бір естелікте: заңғар жазушы 

өткен ғасырдың 50-жылдарында Абайдың Тұрағұл атты ұлынан туған 

Ақылия деген қызымен жолыққан екен. Кездесу барысында Ақылия 

жазушыға:  

–уа Мұха Абайды тірілттіңіз-ау, алайда Мүрсейіт туралы бір еңбек 

жазуға болар еді ғой, – деп Абай қолжазбаларын ұлы ақынның көзі тірісінде 

жазып елге таратқан Мүрсейіт Бікіұлы туралы сөз қозғаса керек.  

  – дұрыс айтасыз Ақылия, жазар едім-ау оның моллалығы кедергі 

болды ғой, тіпті Мүрсейіт қолжазбасы бойынша арнайы еңбек даярласа 

Абай мұралары сонда жарқырап көрінер еді-ау деп армандап қалған жайы 

бар екен. Яғни бұл жерде Абай мұраларын шығаруда кеңестік жүйенің 

үлкен кедергі болғандығын айқын аңғаруға болады. Мұнан өзге Мұхтар 

Әуезов өзінің «Абай Құнанбаев» атты іргелі монографиясының 19-бетінде: 

«Абай шығармаларын дәріптеуде біздің сүйенетін ең асыл нұсқа Мүрсейіт 

қолжазбалары деп»,бағалаған екен.Содан осы пікірлердің барлығын 

сараптай келе2019 жылдың сәуір айында Алматы қаласында М.Әуезов 

мемориалдық мұражай үйінің қолжазбалар қорында сақталған Мүрсейіт 

Бікіұлының 1907 жылғы және ҚР Ұлттық Ғылым академиясының 

қолжазбалар бөлімінде сақталған Мүрсейіт молданың 1905-1910 жылдарда 

жазылған осы 3 қолжазбаны қолға түсірдік. Иә, қолжазбада мүлде «38-қара 

сөз» деген шығарма кездеспеді. Керісінше арабша ап-анық «Китаб тасдиқ» 

атты шығармаға көзіміз түсті. Оқи келе жоғарыда берілген шағатай 

стиліндегі дүние екендігі тайға таңба басқандай болып шыға келді. Хакім 

Абайдың «Китаб тасдиқ» шығармасы 1907 жылғы қолжазбада 57-беттен, 

1905 жылғы нұсқада 170-беттен, 1910 жылғы нұсқада 1-беттен басталады. 

Сонымен шығарманы басы бүтін оқып шығудың нәтижесінде қазақ 

әдебиетінде һәм Абайтанудың 100 жылдық тарихында тұңғыш рет 

Абайдың «Китаб тасдиқ» шығармасының транскрипциясын жасап 

шықтық. Бұл Абай өмірінің соңында жазылған ұлы ақынның қорытынды 

һәм басты шығармасы екен. Бұл туралы Абайдың ақын шәкірттерінің бірі 

Көкбай Жанатайұлы өзінің естелігінде:«Абайдың жалпы, діни өсиеттері 

мен негізгі діни пікірлері қара сөзінің ішіндегі «ғақлиат тасдиқат» деген 
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сөзінде толық айтылған. Әрқашан ауызша айтатын уағыз насихаттары 

болсын, өлеңмен үгіт қылып айтатын адамшылық жолы, құдайшылық 

жолы болсын, барлығы да сол сөзіне жиналып келіп қорытылған сияқты. 

Кейде жазылған дін жайындағы өлеңдер болса, түгелімен сол сөздің жеке-

жеке пікірлерінен туған сияқты»деп баға берген. Ал атақты шығыстанушы, 

филология ғылымдарының докторы, профессор Әуелбек Қоңыратбаев: 

«Абайдың ең қиын-қыстау ойларының бірі 38-інші қара сөзі. Бұған әзірге 

ешкімнің тісі батпай жүр. Мұны түсіну үшін араб тілін білу жетімсіз, 

сонымен бірге ислам философиясын да білу қажет»деп кеңестік кезеңде-ақ 

түйінді пікір айтқан. Иә бұл шығармаға тіс батпаудың да бір себебі, оның 

текстінде болып тұр ғой. Иә, бүгінде біз айтып жүрген «Толық адам» ілімі 

дәл осы «Китаб тасдиқтан» шығады екен. Онда «Толық адам» жөнінде 

Ибраһим Құнанбайұлы былай дейді: «Енді біліңләр, ей фәрзәндлар! Һұдай 

Таъаланың жолы ниһайатсыз болады. Аның ниһайтына һечкім жетбейді. 

Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басды, ол таза 

мұсылман, толық адам делінеді».Өздеріңіз байқағандай бүгінгі заманның 

сұранысына ие болып отырған Абайдың «Толық адам» ілімінің бастауы осы 

шығармада сөз болады. Оған қоса еңбекті транскрипциялау барысында 38-

қара сөзде мүлде берілмеген иманның жеті шартын қолжазбаның 66-

бетінде һашия түрінде былай деп берген: «Әмәнту билләһи, уә мәләйкәтиһи 

уә кутубиһи уә русулиһи уәл йаумәл ахири, уа бил қадари хайриһи уә 

шәрриһи минналлаһи таъала, уәл баъсу баъдәл маут».Міне, Абайтану 

саласында осындай тың жаңалықтардың бары бізді расымен де үлкен 

қуанышқа бөлеуде. Абайдың «Китаб тасдиқ» туындысының 

транскрипциясын БАҚ бетіне жариялаған күннен бастап, бізге Түркі 

халықтарынан зор алғыстар келіп түсуде. Еңбек мұнымен аяталған жоқ, 

өйткені осы жылдың ақпан айында Алматы қаласындағы «Қазақ 

университеті» баспасынан «Абайдың «Китаб тасдиқ» шығармасы» атты 

монографиям жарық көрді. Елге, дінге, әдебиетке қызмет ету біздің басты 

борышымыз, сол жолда Алла өзі жар болғай! 

АҢДАТПА 

Биыл хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойы. Сонымен қатар Абай 

шығармаларын көшіріп бүгінгі күнге жеткізген Мүрсейіт Бікіұлының да 

дүниеге келгеніне 160 жыл толып отыр. Абайдың көзі тірісінде 

шығармаларын хатқа түсірген нақ осы Мүрсейіт молда болатын. Заңғар 

жазушы М.Әуезов Абай Құнанбайұлы шығармаларын дәріптеуде Мүрсейіт 
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қолжазбаларын «асыл нұсқа» деп бағалаған. Абайтану ғылымында – 

Мүрсейіт Бікіұлы өмірінің нысаналы тұстарын аша отырып, оның құнды 

қолжазбаларының мәні мен мазмұнын ашып көрсету – зерттеудің мақсаты 

мен өзектілігін айқындайды. 

Абайтанудағы ақтаңдақтар һәм Мүрсейіт Бікіұлы 

Марқұм Абай өзінің төртінші қара сөзінде: жылап туасың, кейіп өлесің, 

– деген екен. Адам ғұмырында сол жылап туу мен кейіп өлудің аралығында 

қаншама сүрлеу соқпақпен жүріп, дүниеден өтеді. Тағдыр – біреу, 

айырмашылығы – бағыты мен жарлығында ғана. Бір пенде –жалғанды 

жалпағынан басып жүріп, өлшеулі күні бітерінде шарасы таусылып, аманат 

жанын қимаған күйі Раббысына тапсырса, бір пенде – тірісінде айналасына 

шуағын шашып, адамзаттың игілігіне қызмет ете жүріп, дүниеде иманын 

бекемдеп, кәлимасын айтып, бақытты пенделердің санатына қосылған күйі 

бақидың сапарына аттанып кете барады. Сондай пенделердің қатарында 

мақсаты мен мұратына адал болған ұлы тұлға – Мүрсейіт Бікіұлы еді. 

Мүрсейітке қатысты деректер саны саусақпен санарлық. Алайда Семейлік 

ғалым Әсет Мырзақасым Мүрсейітке қатысты «Абайдың әдеби хатшысы» 

деген атаумен 2009 жылы құнды жинақты құрастырып шығарды. Бұдан 

өзге санаулы дүниелер жазылғаны болмаса Мүрсейіт Бікіұлының қазақ 

әдебиетіндегі орны бізді толғандырмай қоймады. Абайтану тарихында, 

сонымен қатар ақынның 175 жылдық мерейтойының қарсаңында 2019 

жылы ұлы Абайдың «Китаб тасдиқ» шығармасына Мүрсейіт 

қолжазбасының 1905, 1907, 1910 жылғы нұсқаларына сүйеніп тұңғыш рет 

транскрипция жасадық. Мұнан бөлек ұлы ақынның осы бір шығармасына 

байланысты биылғы жылдың ақпан айында «Абайдың «Китаб тасдиқ» 

шығармасы» атты ғылыми монографиямыз жарық көрді. Өте сұлу, 

байырғының сөзімен айтқанда, «хұснимен» жазылған қолжазбаға 

сүйенгеннен кейін ұстаздарым Мекемтас Мырзахметұлы мен Ақжол 

Қалшабек: Мүрсейіт хақында бір дүние жазсаң болар екен, – деп үлкен бір 

салмақты ой тастаған еді. Ұстаздарымның кеңесі бойынша тұлға туралы 

шағын дүние жазбақ ниетпен қолыма қалам алдым. 

Биыл Абайдың дүниеге келгеніне – 175 жыл болса, Мүрсейіт 

Бікіұлының туғанына – 160 жыл. Абай шығармалары жоғары деңгейде 

дәріптелуде. Шүкір. Кезінде Мұхтар Омарханұлы «Абайтану» ғылымының 

негізін салып, оны бір жүйеге қойып кетті. Дәл осы «Абайтану» ғылымы 

Мүрсейіт болмағанда мүлде болмас па еді? Мүрсейіт болмағанда, оның ұлы 
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Рахымбай болмағанда 175 жылдық тойланбақ былай тұрсын, Алаш жұрты 

Абайдың кім екенін білмей кетер ме еді, кім білсін? Осы жайлы, 

Мүрсейітхақындаазды-кем қолымдағы бар мағлұматтарға сүйене отырып 

оның және ұрпақтарының ұлт руханиятына жасаған теңдессіз 

жақсылықтарын баяндауды жөн көрдік.  

Мүрсейіт Бікіұлы 1860 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Абай 

ауданындағы Қасқабұлақ деген мекенде дүниеге келіпті. Мүрсейіттің арғы-

тегі жайлы Семейлік Абайтанушы Мұздыбай Бейсенбаев: «Тобықты 

Мүрсейіттің жетінші атасы – Әнет баба. Әнет баба Абайдың жетінші атасы 

Әйтекпен бір туысады. Әнеттің бір ұлы – Байболат. Байболаттан – Бақай. 

Бақайдан – Тоққожа. Тоққожадан – Көбікен. Мүрсейіттің әкесі – Бікі осы 

Көбікеннің немересі» [1, 35]. Ал Әсет Медеуханұлы: «Көптеген зерттеу 

мақалалар мен естелік жазбаларда Мүрсейіттің әкесінің есімі Біке деп қате 

басылып жүр. Дұрысы – Бікі. Дала данасы, ғұлама ұстаз, ұлы билердің 

ұстазы Әнет баба – Мүрсейіттің жетінші атасы. Әнеттен тарайтын 

Шоманның үш баласы – Тікі, Бікі, Мікі. Мүрсейіт – осы Бікінің баласы» [1, 6] 

деген тың мәліметтерді келтіреді. Мүрсейіттің Әнет бабаның ұрпағы 

екендігін оқырманның бірі білсе, бірі біле бермес. Яғни Абайдың аталас 

туысы. Сол заманның ескі көз, құйма құлақтары Мүрсейіт молданы өте 

сауатты, биязы, боқтық сөз айтпайтын момын жан болған деседі. Мұхтар 

Әуезовтің деректеріне сүйенсек: «Мүрсейіттің өзі, жас жағынан алғанда, 

Абайдан 10-15 жас кіші адам болған. Өмірі Абайдың өз қасында өткен емес, 

Абай ағайындарының бірнеше ауылдарында кезектеп бала оқытып 

жүрген» [2, 156] дейді. Бізге жеткен мәліметтер бойынша Абай 

шығармаларын жазардан бұрынғы уақытта молда Семейде үлкен 

қызметтерде жұмыс жасаған екен, оязға тілмәш, яғни бүгінгі күннің сөзімен 

айтқанда, баспасөз хатшы болған ғой. Сол қызметте жүрген Мүрсейіт 

«Зағипа қыздың дауы» деген мәселеге араласып істі әділ, әрі осы Зағипаның 

ыңғайына шешіп берген деседі. Әрхам Ысқақовтың дәл осы оқиға жайынан 

туған «Зағипа» атты дастанында: 

Келісіп бұған би, болыс, 

Мақұлдап оны хатшы орыс, 

Шақыртып көпке естірді. 

Сұрланған жүзі құбылып, 
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Ауызға жүрек тығылып, 

Зағипаға ес кірді. 

Қызғалдақтай қызарып, 

Екі көзде нұр жанып, 

Айтты алғыс Абай ағаға, – [2, 106] 

деген жолдардан қазақ қызының басына түскен тағдырлы сынақтың 

оң шешілгені анық аңғарылады. Зағипа қыздың дауы оң шешілгенімен бұл 

Мүрсейіттің қызметіне кері әсер етіп, жұмысынан босап Өскеменге айдауға 

жіберіледі. Бұл жайлы абайтанушы ақсақал Мұздыбай Бейсенбаев былай 

дейді: «Мүрсейіт осы қызметінде жүргенде тағы бір жесір дауында қызға 

көмектесемін деп генерал-губернатордың мөрін оның келісімінсіз-ақ 

қағазға басып беріп, құтқарады. Кейіннен бұл ісі ұлық алдында әшкере 

болып қалып, жазаға тартылып, Өскемен жағына үш жыл мерзімге жер 

аударылады. Сол жақта Сұлушоқы болысы Терістаңбалы елінің Көнек деген 

руындағы нағашы атасы Рай деген кісінің қолында молдалық құрып, бала 

оқытады. Айдау мерзімі біткеннен кейін Тобықты еліне қайта оралады» [1, 

36]. Иә, бұл кезде Мүрсейітті қазақ әдебиетінің алдында жауапты да һәм 

ұлы миссия күтіп тұрған еді. «Осы елдің Сапарғали, Баймүсілім деген 

қарияларының айтуынша Мүрсейітті осы келген сапарынан бастап, Абай 

өзінің ауылына алғызып, балаларын оқытуды сеніп тапсырады. Абайдың өз 

балалары, немерелері Мекайл, Зікайл, Уәсила, Ақила Мүрсейіттен балаларға 

жарапазан өлеңін жазып бергенін байқап: «Сен ақын екенсің, оның үстіне 

жазуың құсыни көрінеді. Сен бүгіннен бастап менің барлық өлеңімді жинап 

жаза баста, қолақыңды өзім төлеп тұрам дейді. Содан ел ортасынан жинап, 

жаза бастапты. Абай өлеңдері жазылған дәптерді қолқалап, қалаушылар 

көбейген соң, Абайдың рұқсаты бойынша еңбек ақысын алып, жазып 

беретін болған екен. Мұндай көшірме дәптерлерді ұзатылған қыздар 

өздерімен бірге ала кету дәстүрге айналған. Абайдың Әбдірахманынан 

(Әбіштен) қалған жалғыз қыз – Рахила Бәстами Ысқақовқа тұрмысқа 

шыққанда бір дәптер Абай өлеңін өзімен бірге ала кетіпті. Оны Мүрсейіт 

көшіріп жазған. Құлатай Ақбердин деген Абайдың туысы өз естелігінде 

былай дейді: «Мүрсейіт біздің ауылда бала оқытып жүргенде, Ақбердінің 

Өміртай деген баласы Абайдың өлеңдері жазылған екі қалың дәптерді 

Мүрсейіттен сұрап әкеткен. Оны мен жақсы білем. Сол дәптердің біреуін 
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Жақсыбай – Әбуали деген мұғалім 1930 жылдары бізден сұрап алып еді. 

Енді біреуін кім алғанын білмеймін» [1, 37]. 

Ұзатылған қызға дейін қолжазбаны бір данадан өздерімен әкетіп 

отырғаны – ұлы ақынның ел ішіндегі беделі мен құрметін көрсетсе керек-

ті. Адам баласының тағдыры – жұмбақ қой, әрі өте қызық. Алланың берген 

қиындығының артында бір сый жатады деген екен хадисте. Сол жұмбақ 

тағдыр барлығын бейне бір алдын ала орайластырып қойғандай. Мүрсейіт 

бір бейбақ қыздың ісіне араша түспегенде, одан Өскеменге айдауға 

жіберіліп, одан қайта Тобықты еліне оралмағанда Мүрсейіт қолжазбасы 

һәм Абайтану, қара сөздер мен өлеңдер жалпы алтынға бергісіз жақұт 

дүниелер бізге жетер ме еді, жетпес пе еді? Шындығын айтқанда Мүрсейіт 

молда болмағанда Абай жарыққа шығу, шықпауы неғайбыл, тұманды 

дүние. Дегенмен, бәрі бір Аллаға мәлім ғой. Әйтседе хакім Абай көзі 

тірісінде-ақ жастардың арасында өте абыройлы болған. Осындай биік 

абыройға кенелуіне де сөз жоқ Мүрсейіттің еңбегі орасан. Бұл туралы Әлкей 

Марғұлан «Абайдың қолжазба мұралары» мақаласында: «Абай қолжазба 

мұраларының біздің әдебиетшілердің жақсы білетіні Мүрсейіттің 

қолжазбасы, не онан кейінгі көшірмелері. Бұны, Абай өлеңін толық 

қамтыған, аса бағалы, негізгі бұлақ көзі деуге болады. Бұл жинақтың тағы 

бір ерекшелігі, үлкен кітапханада сақталмай, ауылда, сандық ішінде 

сақталып келген. Сандық түбінде жатқан сирек қолжазбалардың көбі бізге 

жетпей, көшпелі тұрмыстың жағдайында жоғалып отырғаны зерттеуші 

ғалымдарға бұрыннан мәлім. Егер Мүрсейіттің қолжазбасының тағдыры 

тап осындай болса, онда Абай ақынды жарыққа шығару тіпті қиын болар 

еді», – [3, 234] деп Мүрсейіт молданың жақсылығын ерекше атап өтеді. Сол 

кездің жастарына оп-оңай, мүлтіксіз көшіріп беріп отыратыны – Бікі 

баласының өте сауатты және терең білімді екенін аңғартса керек.  

Соңғы кездері қарапайым оқырманнан Мүрсейіт қолжазбаларын 

түпнұсқа деп танылмайтындығын жиі естіп жүрміз. Тіпті бұл пікірді кейбір 

абайтанушылардың өзі қостайтынын аңғарғанымыз да жасырын емес. 

Алайда ұлы жазушы Мұхтар Әуезов Абай Құнанбаев монографиясында: 

«Жалпы, Абай мұраларын көшіріп, таратушылар арасында Мүрсейіт 

Бікіұлының еңбегін айрықша атап өту керек. Бұл адам Абай тәрбиесін, 

үлгісін дұрыс ұғынуы бойынша, ескі діншіл молдалыққа берілмей, Абайдың 

өзге достары сияқты, өздігімен ізденіп, орысша да оқыған. Жазуы аса анық, 

шебер болғандықтан және өзі Абай сөздерін оның халқына ұқыптылықпен 
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көшіріп таратуды өмірлік мақсат-міндеті етіп алды. Қазір Абайдың 

басылып жүрген таңдамалы өлеңдер жинағы немесе толық жинақтары 

болса, барлығында да біздің асыл нұсқа есебінде сүйенетініміз – сол 

Мүрсейіттің көшірмелері. Өйткені Абайдың өз қолымен жазылған нұсқалар 

сақталмай, жоғалып кеткен. Тек бір ғана «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан 

шыққандығы туралы» деген жалғыз бөлек қара сөзінен басқа қолжазба 

болмағандықтан, Абайдың өз заманындағы оның шығармаларын көшіре 

бастаған Мүрсейіттің қолжазбаларын біз нақтылы жазба дерек есебінде 

бағалаймыз» [4, 19] деген екен. 1909 жылы Кәкітай Ысқақұлы осы 

Мүрсейіттің қолжазбасына сүйенудің негізінде ұлы ақынның жинағын 

Петербургтен тұңғыш рет баспадан шығарған болатын. Бұл қазақ әдебиеті 

мен абайтану ғылымының ең үлкен жетістігі болған еді. Алайда жинақтың 

баспа бетін көруі оңайға түскен жоқ. Бұл жайлы Әрхам Ысқақов естелігінде: 

«1906 жылы жаз шығып киіз үй тіккенде Кәкітай Абылайша қос тіккізіп, 

Мүрсейіт молланы шақыртып алып: сен мына біз жинаған Абай өлеңдерін 

реттеп жаз деп, оңаша қосқа отырғызады. Мүрсейіт асықпайтын, сұлу 

жазатын адам еді. Біріншісін тұтас екі бетке жазғызып, одан кейін бір 

жағын ақ тастап қайта көшіртіп, бір ай шамасында дайындатып алып 

Кәкітай Семейге өзі алып жүрді. Жол расхотына сатуға екі семіз ат, екі семіз 

түйесін әкетті. Кәкітай малын ақшалап алып, Омбы қаласына кеттім деп хат 

жазды. Одан кейін Омбыда бастыра алмадым, Қазан қаласына жүріп кеттім 

деп тағы хат жазды. Бір жұмадан кейін үйге телеграмма келді, Қазан 

қаласындағы баспаханалар басуға уақыты болмады. Сондықтан Петербург 

баспаханаларымен шарт жасастым. Тез 200 сом ақша перевот ет деген. 

Айтқанындай 200 сом жібердік. Кәкітай бір айда қайта оралды. 

Корректорлық міндетін өз мойнына алатын болыпты. Ленинградтағы 

баспахана бір баспа табақ қағазға басып, Семейдегі Әнияр үйіне жіберіп 

тұратын болды. Әнияр Кәкітайға жеткізіп тұрады. Кәкітай оның қатесін 

түзеп, қайта Ленинградқа жіберетін болды, одан тағы қайта басылып келіп, 

қайтып отыратын еді. Осындай сергелдеңмен жүріп Абайдың бірінші өлең 

жинағы 1909 жылы, яғни үш жылда зорға жарыққа шықты», – [5, 182] дейді. 

Алаш зиялысы Әлихан Бөкейханов пен Абайдың інісі Кәкітайлар Абайдың 

тұңғыш жинағын осындай тауқыметпен жарыққа шығарды. Ал, Мүрсейіт 

молданың ерекшелігі – бірнеше адам жабылып жүріп жасаған жұмысты бір 

өзі жасауында. Абай елінде әрбір қыз ұзатыларда молданың қолжазбасын 

өз жасауымен қоса алып кетуі, одан бөлек соның әрбіріне еш михнатсыз, 

кедергісіз ақын шығармаларын көшіріп беруі Бікі баласының ғылыми 
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танымының кеңдігін айқын аңғартады. Өйткені Мүрсейіт сол кездің 

«баспаханасы» еді. Бұл туралы Әуезов мақаласында: «Мүрсейіт молда – 

Абай ауылында бала оқытқан кісі. 1916 жылға шейін Абайдың өлеңін 

көшіріп, ұқыптап жинап жүрген. Өйткені сол уақыттың «баспаханасы» 

Мүрсейіт болды, соңғы кезде 7-8 молда көшірген. Мұның өзі кәсіпке 

айналды. Көшіргенде бір кітап үшін бір қойдың құнындай ақы алатын 

болған. Көшірушілер – ақындар елдің талантты жастары. Елдің ішіндегі 

қазақтың қыздары өздеріне Абайдың қолжазбасын көшіртіп, ұзатылғанда 

бір данасын ала кететін. Бұл қазақ жастарының арасында Абайдың қандай 

бағалы болғандығын көрсетеді», – [6, 95] дейді.  

Ұлы ақын өз заманының жастарының білімді болуына қатты мән 

берген. Жазған дүниелерін Мүрсейітке көшіртіп балалардың сауатын 

ашып, сабақ беруді өз мойнына алады. Бұл туралы Мағауияның қызы 

Уәсила өз естелігінде: «Әлі есімде, бір күні біздің оқып отырған үйімізге 

әкем келді. Әдеттегідей бәріміз орындарымыздан тұрдық, әкем айнала 

қарады да: отырыңдар,– деді. Біз отырып жайғасқан соң, молдаға қарап: 

балаларға мына бір кітап әкелдім, осыны көшіріп, көбейтіп, бала басына 

бір-бірден таратып бер. Бүгіннен бастап осы кітапты қоса оқыт, – деді. Біз 

қуанып кеттік, әкем үйден шыққан соң, молда әлгі кітапты алды да, бас 

жағын оқыды, кітап қолжазба екен. Біз ол кітапты көшіріп алып, оқи 

бастадық. Басқа кітаптарға көп көңіл бөлмейтін болдық. Өйткені, бұл жаңа 

кітаптың тілі ұғымды, сөзі түсінікті, ыңғай ақыл айтып отыратын жақсы 

кітап болды. Кейіннен байқасам, сол кітап әкемнің «Ғақлия» атты қара 

сөзбен жазылған кітабы екен. Біздің молдадан бұл кітапты естіген басқа 

молдалар келіп көшіріп алып, өз шәкірттеріне оқытып жүрді», – [5, 188] деп 

Уәсила көзімен көрген жайларды баян етеді. Уәсиланың бұл жерде айтып 

отырған молдасы ол сөз жоқ Мүрсейіт екені даусыз. Осы орайда айта 

кететін нәрсе Мүрсейіт молда ұлы ақынды көзі тірісінде қолжазбаларымен 

айналасындағыларға мойындатып отырғанын байқауға болады. Абай 

дүниеден өткен соң Кәкітай Петербургтен 1909 жылы ақынның толық 

жинағын басып шығарған соң, ол жинаққа Абайдың сыршыл өлеңі мен қара 

сөздердің енбей қалғандығын Әуезов өз мақалаларында айтып өткен. Ал 

Мүрсейіт болса Абай не жазып не қойғандығын түгелімен хатқа түсіріп 

отырды. Әсіресе қара сөздердің жазылуы оңайға соқпаған. Қара сөздердің 

ішінде кездесіп отыратын құран аяттары мен пайғамбар хадистерінің өте 

сауатты көшірілуі бұл да оңай шаруа емес. Сола бола тұра Мүрсейіт мұның 

барлығын жалғыз өзі атқарды. Осы тұста «Әуезовтің арманын» тілге тиек 
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етіп кетпеске тағы болмас. Кеңестік кезеңнің қысымына түссе де Мұхаң 

Абайдың 1933 жылы толық жинағын қайта құрастырып, 1909 жылғы 

жинаққа енбеген дүниелерді қайта жарыққа шығарды. Алайда бұл жинаққа 

ұлы ақын шығармаларына елеулі өзгерістер еніп кетті. Біз қазір қазақша 

қотармада оқып жүрген 27-ші қара сөз «Сократ Хакимнің сөзі», 37-ші қара 

сөз «Насихат», 38-ші қара сөз «Китаб тасдиқ» атты шығармалар 

тақырыптарынан ажырап қалды. Солардың ішінде: біздің ғылыми 

объектіміз болған Абай қара сөздерінің қатарына кірмейтін, шағатай 

тілінде жазған ғылыми шығармасы «Китаб тасдиқ» қазақша тәржімамен 

жарық көрді. Иә, мұндай өзгеріс жасауға Мұқаң лажсыздан барды. Бірақ 

Әуезовтің арманы мүлде басқа еді. Бұл туралы Семейлік абайтанушы 

Мұздыбай Бейсенбаев Абайдың Тұрағұлдан туған қызы Ақиламен 

кездескендегі әңгімесін былай деп жазады: «...осы арада тағы бір ой келеді. 

Әсіресе, кеңес дәуірінде Абай жинақтары аз басылған жоқ, тираждары да 

мол болды. Енді 150 жылдық тойға дейін Мүрсейіттің қолжазбасы бойынша 

Абайдың жеке, арнайы басылымын даярлап, кітап бастырып шығарса 

дұрыс болар еді. Мүрсейіт еңбегі сонда жарқырап шығар еді. Бір әңгімесінде 

Турағұлдың қызы Ақила (1990 ж. қайтыс болған): – Мұқаңмен бір кездесіп 

әңгімелескенімде сөзден-сөз шығып, Мүрсейіт туралы айтқанда: «Мүрсейіт 

қолжазбасы бойынша бөлек Абайдың жинағын құрастыру ойда болып еді, 

оның моллалығы пәле болды ғой деп айтқаны есімде» [1, 47-48]. Міне, 

Мұхаңның арманы. Өкінішке орай заңғар жазушының ол мақсатына 

солақай саясат мүмкіндік берген жоқ. Тағы бір айта кетерлігі, Мүрсейіттің 

осы күнге дейін сақталып келген үш қолжазбасы бар. Оған ғалымдар 1905, 

1907, 1910 жылдары жазылған деп баға берді. Ал шын мәнінде бұл 

қолжазбалар бір емес, бірнешеу болған деген деректер бар. Өйткені молда 

мұны көзі тірісінде қаншама жасқа, ұзатылатын қыздарға дейін жазып 

бергенін ескерсек көптеген қолжазбалар бар деген сөз расқа айналады. 

Мұны Мұхаң да растайды: «Абайдың өз жанынан жазған өлеңдерінен 1909 

жылғы баспада шыққаны – 4309 жол болды. Ал Мүрсейітте бар дегенге 

келсек, оның қолжазбасы біреу емес, әлденешеу болған» [4, 288]. Ал енді 

осы Мүрсейіттен қалған үш қолжазба бізге қалай жетті? Оның тарихы 

қандай, – деген сұраққа жауап іздеп көрелік. 

Мүрсейіт Бікіұлының 1905, 1907, 1910 жылдары жазған 

қолжазбаларының тағдыры өте ауыр болған, тіпті қуғын көрген деуге 

болады. Әдетте біз Абайтану саласында Мұхтар Омарханұлы мен Шәкәрім 

сынды тұлғалардың қажырлы еңбек сіңіргенін көп айтамыз. Жоғарыда 
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келтіргеніміздей Әуезов: Мүрсейіт шығармасы – асыл нұсқа, – десе, ал 

Әлкей Марғұлан: Мүрсейіт болмаса Абай шығармаларының жарық көруі 

қиын болар еді, – деп абайтану ғылымында Бікіұлының қолжазбаларына 

ерекше баға береді. Сонымен біз ауызға алып жүрген Мүрсейіт Бікіұлының 

тағдыры қиын туындыларының бізге қалай жеткенін оқырман қауымның 

бірі білсе, бірі біле бермес. Бұл жайында Мүрсейіт молданың Мүфтибек 

Рахымбай атты немересі өзінің естелігінде: «Мен Мүрсейіттің атақонысы 

Абай туған Қасқабұлақтың теріскейіндегі Шолпан деген жерде туып¬пын. 

Мүрсейіттің 6 ұл 1 қызы болыпты. Үлкені Рахымбек (Төлти) одан Тоқтар. 

Тоқтардан – Ақлия деген жалғыз қыз Семейдің Шар станциясында тұрады. 

Мүрсейіттің одан кейінгі Рахымберлі, Тілеубек, Мұхамедрахым, Рахманбек 

пен Зейнеп атты қызынан ұрпақ жоқ. Біздің әкеміз Рахым-байдан (Қисық) 

Мықтыбек екеуіміз, Інімнің әйелі Олжай ішінде өскен, ата руы ‒ көтібақ 

Сіләтайқызы Мәйке» [1, 112-113]. Дәл осы Мүфтибек Мүрсейіт Мүрсейіт 

молданың Рахымбай атты ұлынан туған. Рахымбайды ел-жұрт бір бетінен 

қайтпайтын, тура мінезді, өткірлігі мен шыншылдығы үшін «Қисық» атап 

кеткен деседі. Біз осы Рахымбайдың Абайға және қазақ ұлтына жасаған 

ұшан теңіз жақсылығы бар екенін айтпақпыз, бұл жайында Мүфтибек 

атаның мына бір естелігіне көз жүгіртелік: «1932 жылы халық барынан 

айырылып, жаппай аштыққа ұшырағанда Шолпандағы қоражай, салулы 

төсек, салқын үй, қасиетті атақонысты тастап, шешем Мағрипа екеуі менен 

кейінгі Нұритдин, Нәзипа деген екі бауырымды алып, Ақшоқы, Тақырбұлақ 

арқылы Қарауылға бет түзепті. Мен ол кезде 5 жаста, аяғыммен жүре алады 

екенмін. Кішкентай екі бауырымды аштан бұралған ата-анам өздері алып 

жүре алмай Тақырбұлақта шала өлік күйінде беттерін әрең дегенде таспен 

жабуға шамалары келіпті. Кейін ес жиып, етек жауып дегендей ел қатарына 

қосылғанда патефоннан Кененнің «Базарым-ау, Назарым-ау» әнін естігенде 

әкем бұлаудай болып жылаушы еді. Сөйтсем, менен кейінгі екі баласының 

тірі өлік қайғысы шерін қозғайды екен. Әкем хат танымай-ақ, қиындық 

тауқыметімен сан рет бетпе-бет келсе де, ашаршылықпен ауып бара жатса 

да, әкесінің қолжазбасын Шолпандағы шешесі Ажардың қабірінің бас 

жағына су өтпейтін затқа орап, көміп кетіпті. Зұлмат жылдар өтіп, халық өз 

қоныс аймақтарына орала бастаған кезде, әкем де Қасқабұлаққа келіп, 

колхозға мүше болады. Қай жылы екенін тап басып айта алмаймын сол 

кезде Мұхтардың арнайы тапсырмасымен Алматыдан әкеммен жерлес, ескі 

замандас руы Көтібақ Сармұрзаның Ғайсасы келіп, Мүрсейіт қолжазбасына 

сұрау салған. Әкем Шолпандағы шешесінің қабірінің бас жағын қазғанда, еш 
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жері бұзылмай сақталған атамның қолжазбасын Ғайса арқылы 

Алматыдағы Мұхтарға жөнелтіпті» [1, 117-118]. Міне, тар заманның 

қапасынан аман шыққан Абай мұрасы біздің заманға осындай жолдарды 

жүріп өтумен жетті. Егер де Рахымбай болмағанда Мүрсейіт қолжазбасы 

мен Абай хакімнің ұлы мұралары осы күнге жетпеуі де бек мүмкін еді ғой! 

Осы Рахымбайға қатысты соны деректің бірі – Мүрсейіттің 1907 жылғы 

қолжазбасы негізінде Ибраһим Құнанбайұлының «Китаб тасдиқ» 

трактатын транскрипциялау кезінде, ақынның «Насихат» (37-ші қара сөзі) 

шығармасының астында араб қарпімен жазылған «Рахымбай Нұрсейіт 

оғлы Рахымбай» деген жазудың барын аңғардық. Міне, бұл жағдай 

кездейсоқтық емес, керісінше, Рахымбай Мүрсейітұлының да ұлы ақын 

шығармаларында өзіндік қолтаңбасы бар екенін айқын көрсетіп отыр. 

Тағы бір қызықты мағлұмат – қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан 

Рахымбай Мүрсейітұлы Кәкітайдың ұлы Билалдан көп озбырлық көрген 

деген деректерді кездестірдік. Жоғарыда айтылған Семейлік журналист 

Ғайса Сармурзиннің естелігіне сүйенсек Билал Кәкітайұлы Мұхтар 

Әуезовтің Қорғансыздың күніндегі Ғазизаның өліміне себепші болған 

деседі. Бұл туралы естелікте: «Егер сіз сол Билал болыстың зорлығы мен 

озбырлығын білгіңіз келсе, Мұхаңның 1921 жылы басылып шыққан 

«Қорғансыздың күнін» оқысаңыз да, үстінен түсер едіңіз. Өйткені сол 

әңгімедегі Күшікпай кезегінде сорлы соқыр кемпірдің басынан кешірген 

қайғы-қасіретін одан бірнеше жыл бұрын естіген едім. Кейінгі кезде, көп 

жылдан соң мен Мұхаңа: – Сіздің «Қорғансыздар күнінде» жазған 

болысыңыз Билал емес пе? – дегенімде, ол кісі: – Иә, ол соның прототипі 

болатын, – деген еді [7, 11-12]. Міне, нақ осы жолдарда Билал болыстың 

бүкіл адамгершілік образы толық ашылып тұрғандай. Ал Мүрсейіттің 

Рахымбайына келер болсақ ол Билалдың жалшылығында жүрген. 

Болыстың қамшысына жегіліп, қар төсеніп, мұз жастанып жүріп Билалдың 

малын баққан. Болыс бірде Рахымбайға «иттің баласы» деп қатты тіл 

тигізсе керек. Бұл сөзге шыдамаған Мүрсейіттің ұлы қатты ашынып былай 

дейді:  

«– Қарағым Билал! Неге мені иттің баласы дейсіз? Менің әкем кісі емес, 

ит пе еді? Өз әкең Кәкітай Абайдың кітабын сонау Петерборға барып зорға 

шығарғанда менің әкем сол жарықтықтың өлеңдерін өз қолымен жазып, 

тамам жұртқа, алдымен өздеріңе таратқан Мүрсейіт емес пе еді?» [7, 10] 

деген ызалы жолдарды естеліктерден тауып отырмыз. Өздеріңіз көріп 

отырғандай Мүрсейіт ұрпақтарының да, бізге жеткен туындыларының да 
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тағдыры қилы да, күрделі болған. Біз тақырыбымызда атап өткендей – 

Абайтанудағы ақтаңдақтар дегенде осы Мүрсейіт Бікіұлының аты 

аталуында үлкен себеп бар, сонымен қатар бұл кісі қазақ әдебиетінен 

жоғары орын алып, алғашқы Абайтанушылардың бірегейі ретінде 

дәріптелуі керек деп білеміз. Қилы заманның асыра сілтеуімен арпалыса 

жүріп, бір ғылыми зерттеу институты жасайтын жұмысты қазақ әдебиеті 

мен Абайтану тарихында Мүрсейіт Бікіұлының өзі жасаған болатын. Ұлы 

ақынның 175 жылдығымен қатар биыл Мүрсейіт Бікіұлының дүниеге 

келгеніне 160 жыл толады екен. Дана Абайдың сөзімен айтқанда: өзің үшін 

еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың; адамзаттың 

қарызы үшін еңбек қылсаң, алланың сүйген құлының бірі боласың, – 

дегендей сол адамзаттың қарызы үшін еңбек етіп, ұлылардың еленуіне 

себепші болған нар тұлғаларымызды ел ұмытпасын, керісінше ұлықтасын 

деген ниет қой біздікі! 
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Исламғали Аманжол 

Рахымжанұлы 

2000 жылы 24 шілдеде Ақтөбе облысы, Шалқар ауданында дүниеге 

келіп, Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласында өскен. Махамбет Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан Университетінің студенті. 

 

АБАЙҒА... 

Дүбірінен дүниенің безініп, 

дүрбі артынан сығалағым келеді, 

жан қалаған тыныштыққа кезігіп. 

Дүрлігіп тұр дүние, 

(Менің бітеу құлағымның тұсында,) 

Ар - Сенімнің ұшында... 

Жел күшінен жасқана ма жердегі із? 

(Шаң баспасын көп ізді.) 

Ертеңгі күнді шырамыту үшін де, 

Тарих - бұлақ, біз ғұмырлық шөлдеміз... 

Оған бастар жүректегі із тәрізді. 

Жүректегі із кешегімді нұсқап тұр. 

Кешегім - Сен, шегінсем! 
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Бәлкім, 

сендік ойлардың солмайтындығынан, 

менің шөлімнің қанбайтығынан - 

Есімің өміршең! 

 

ІЗ 

(Абайдың рухына) 

Өртеп түнде өзекті кезекті ойлар, 

Көштер көшті, көңілді мезі етті айлар. 

Миығынан күледі мына кезең 

Кешегі мезет қайда? 

 

Мазағына малынған мылқау күннің, 

Жазары да жалғанның бір таңба ілді. 

Жамалса да жылдарға жамау-қайғы, 

Маңдайында сәуле бар мың тағдырдың. 

 

Уақыт тұрса талайды сірә, құртып, 

Рухы өлмеске балайды мұраны ұлты. 

Мүсіркесе мезгілдер, міне осыдан 

Менің жаным мезгілсіз тұрады үркіп. 

Тірлік мұрша бермесе бір тынымға, 

Жан да құштар жол іздеп, жұлқынуға 

Бір жарыққа ұмтылып жарқ еткен бар, 

Ырғалып қалған да бар жұрт ығында. 

...Лайық боп өткендер қаншама, 

Ғайып боп кеткендер қаншама… 
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Исламғалиева Шырайлым 

Елтайқызы 

Атырау облысы, Индер ауданы Жарсуат ауылының тумасымын. 

2001 жылы 17-ші наурызда дүниеге келдім. Қазіргі уақытта Х. 

Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің 3 курс 

студентімін. 

АҢЫЗ 

Қара сөзбен самғатып үнін ғажап, 

Өткеніне өрнекті жырын қажап. 

Самайынан жел ескен жетті уақыт 

Абайымен мақтансын бүгін Қазақ! 

 

Жанымды кернеп жырдың күшті ырғағы, 

Өнегеңді еріксіз құштым тағы. 

Әр сөзінен қамқорлық, жылу тарап 

Елжіретті кезекті сұс тұлғаны. 

 

Адамдықсыз адыра ақындығың, 

Қайран қазақ қарайып жатыр бүгін. 
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Жаныңдағы жұмыр бас жәрдемдеспей 

Алыс жандар танытып жақындығын.. 

 

Кеткеніне қапа боп жаздың өтіп,  

Жырларыңмен жүрмедім аз күзетіп. 

Хәкім Абай қалдырған мұраларға 

Жетер ме екен, өтсек мың тағзым етіп. 

 

Шындығына шырғалаң шаң жуытпас, 

Ақын қыздың өзіңе тағдыры ұқсас. 

Ұлтым деген аңыздың ұлылығын 

Ұлықтайды ұрпағың мәңгі ұмытпас..! 

 

ҚҰЛДЫРАУ 

(немесе ұлылықты ұлықтамаған ұрпаққа) 

Құлдыраған аз ұлттар өлді неден? 

Нақ осы бір сұрақтан - 

Шерді көрем.  

«Жағымды» жаңалықтан жарқылдаған 

Жылады аспан, Жүрегі елжіреген... 

 

Қалдырған ұрпағына таза мұра, 

Айналған өз ұлтының ғазалына. 

Ғибратты ғұламалар осы күні 

Айналып жүр әркімнің мазағына... 
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Таптап өтіп кетпейді –ау жүз мың киік, 

Неге жалмап өтпейді кұзғын тиіп?! 

Ғаріптей баз кешпейді неге олар 

Құламайды басынан құздың биік?!! 

Буынып, дұшпан – ашу тағы ұстай ма?! 

Ыза-кек кешіріммен алыспай ма?! 

Қазақ үшін қам жеген асыл бабам 

«Тістегеннің аузында»... 

Намыс қайда?! 

Сабырымды сарқиды жеткізген ой, 

Жігерімді құрдымға кеткізгені – ай... 

Жүрегінде иманның түйірі жоқ 

Бар таланттан садаға –  

Тексіздер – ай... 

Ел ішінде шу кетсе жарыс болып, 

Тәлімсіздік қала ма қалыс қалып?! 

Желілерде жарқырап шыққан бейне 

Шыға ала ма бетіңе намыс болып?! 

Сарғаяды күзбенен санам бүгін, 

Арнай алмай арсызға адал жырын. 

Жамандықтың алды мен арты өзіңнен 

Жақсы ұстаздан болса егер –  

«Адамдығың»! 

Өлеңменен, өксікпен өшімді ала, 

Абай салған жолменен көшім –ДАРА! 

Азғынданған адамның балаларын 

Азғантай бір мейірмен, кешір, Баба! 
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Кенжебекұлы Қуандық   

ШҚО, Тарбағатай ауданында, 1995 жылы дүниеге келген. Ақын, ҚР 

Мәдениет қайраткері Дәметкен Омарбаеваның шәкірті, “Халықтық 

ақындар орталығының” түлегі. Қазіргі таңда қасиетті қара шаңырақ ШҚО 

Абай атындағы кітапхананың маманы. Республикалық, аймақтық ақындар 

айтысы мен жыр мүшәйраларының жүлдегері. 

ЖАР 

Абайы бар қазақтың талайы бар 

Ұлар ұшқан тау ғой ол орайы қар 

Жусанының жұпарын толғап ішсең 

Дүниеге масайған жан айығар 

 

Мұнарланған басына күн қондырып 

Бұлттардың буымен тұр жаңғырып 

Тірлігіңе маспысың  

О,Замана 

Кіндігіңе қадаған сырғаң күліп 

Ей, Замана Абайдан биік барма?! 

Еліресің ілесіп сұйық қанға 
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Надандығың бойыңды ұйытқанда 

Мысық мінез дайынсың ұйықтауға 

Мекен қылып Шыңғыстау ауыл құмын 

Қырға қарап тудырған дәуір жырын 

Ей, Замана Абайды ұқ,Абайды оқы 

Сол арқылы жаратқан 

Тәңірді ұғын. 

Абайы бар қазақтың талайы бар 

Ұлар ұшқан тау ғой ол орайы қар 

Жусанының жұпарын толғап ішсең 

Дүниеге масайған жан айығар. 

 

ПЕНДЕЛІККЕ ШАПАЛАҚ 

Қарт Шыңғыстау басынан бұлт көшкен 

Дұға тілеп жылайды тымық кештен 

Ғазал оны айналып періштедей  

Ажал оғы өкпесін қырық тескен 

Қасқабұлақ, Қарауыл, Шұнай тауы 

Шер толқытып ғайыпқа мұң айтады  

Дегелеңін өлтірген боз даланың 

Ұлып-ұлып атады құмай таңы 

Абай қайда, 

А, Пір-ай 

 Абай қайда 

Ұлылығы ұласқан жан айғайға 
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Ақсақалын өлтірген пірлі өлеңнің 

Киесі енді бұл жерге маңайлай ма?! 

 

Мазарлар асқақтаса қаралы ұғым 

Ажал тойын тойлап ел қара құрым  

Жын билеген бақсыдай кезіп кеттік  

Мазар менен базардың аралығын 

 

Күнде , түнде табансыз құбыла бір 

Қоғам мынау пендеуи мұңына құл 

Қара жаңбыр өксіген осы аймаққа  

Құйылып тұр Абайдай шұғыла нұр 

 

Сықырласа тарихтың ырдуаны  

Жарылыстан түн зарлап, күн құлады  

Кімге апарып таңарсың бұл күнәні  

Кімге апарып тағарсың сұм күнәні  

Қара желмен ұшықтап қасіретін 

Абай менен апқалған жыр дуалы 

 

Әлди-әлди, жүрегім, іңгәлә ма 

Қалың елдің мұңындай мұң бола ма?! 

Кердең басқан пенделер басыңды иіп 

Көңіл айтып өтіңдер бұл далаға! 
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Көксубайұлы Жұматай   

12.10.1990 Іле қазақ обылысы, Текес ауданы, Қапсалаң  сақарасында 

дүниеге келген. 2015 жылы ата жұртқа оралған, бүгінгі таңда М.Х.Дулати 

атындағы Тараз өңірлік Университетінің журналистика мамандығының 

студенті. Халықаралық  "Қасиетті қазақ елі"  фестивалінің поэзия аталымы 

бойынша Гран - При иегері. 

АБАЙ ҚАЗАҚ  

Абай ата адамзаттың алыбы,  

Сені кеше бүкіл әлем таныды.  

Сені туған Шыңғыстауда қасиет, 

Бақытты ғой Қазақ деген халығы.  

 

Адамзаттың бәрін сүйген жүрегің ,  

Далам сынды дарқан едің ұлы едің.  

Жат ел сені Қазақ қой деп таныған, 

Мен Қазақты Абайым деп білемін.  

 

Болашаққа қалдырдыңыз кемел із, 

Болашаққа барады деп сенеміз. 

Сіз ертерек танып болған Қазақты,  
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Біз әліге танымай ақ келеміз.  

Дала сүйген маңдайыннан жыр сүйген, 

Шыға алмаған қайран тұлға мың күйден. 

Күннен күнге биіктеген бір тау бар, 

Абай тауы асқарыннан күн сүйген. 

Ұлтыменен мұңы да бір күйі бір,  

Кетіпті ғой байтақ елін сүйіп ұл. 

Абайы бар Қазақ қандай бақытты, 

Қазағы бар Абай қандай биік ұл. 

Келген кеткен дүниенің қонағы, 

Сіздің басқан ізді бір сәт шолады. 

Абай сөзі адамзатқа азық боп, 

Абай жолы ұлттың жолы болады. 

 

АТАМА ХАТ 

( Абай құнанбайұлының 175 жылдығына ) 

О ата ! 

Қалам алып хат жаздым саған ақыр, 

Қызың ер, Бұл ғасырда балаң батыл. 

Желтоқсанда оянды сіздың жастар  

Қазаққа төнген шақта заманақыр. 

Тарқамасын деп тілеп базарымыз, 

Айдан тамған нұрдай боп ажарымыз. 

Бұл күндері тәуелсіз ел атанды, 

Бір кездегі қайыран жұрт қазағыңыз. 

Биікті көрді халқың аласаны, 

Сіздың ел ғылым іздеп таласады. 
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Еріншек  болмады елің,  еңбектенды, 

Арқадан айбыны үстем  қала салды. 

 

О ата !  

Емес ұлың мақтанғаны, 

Бұл күнде білім қуып бапталғаны. 

Сіздың ел ғарыш ұшып айға барды, 

Ғылымға осы емес пе аттанғаны . 

Әр сөзіңіз тұмардай бұл арада, 

Тыңдайды данышпанда, ғұламада. 

Бас басына би  болмай берекемен, 

Тізгінді берді халқың бір адамға. 

 

Жолға салдың біздерді өзың ізгы, 

Құрандай сүйдік қара сөзіңізді. 

Заңғарыңды зерттеуде заманалар, 

Сіздың сөзден таныдық өзімізді. 

 

Бұл күнде заман тынш көңіл аман, 

Абай тірі, өлмейтін сөзі қалған. 

Сіздің ел бүгін қатты құлшынуда, 

Біз ертең боламыз деп толық адам. 

Сізге арнап той жасаймыз жиып көпті, 

Атағың бізды әлемге биіктетті. 

Махабатсыз болмайтын дүниеде,  

Махабатпен сені әлем сүйіп кетті. 
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Қадырқұлов Нұртілеу   

03.09.2000 жылы Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, 

Мәстексай ауылында дүниеге келген. М.Өтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан  университеті «Филология» факультетінің 3 курс студенті. 

Республикалық VІІ «Мен жастарға сенемін!» жастар форумы «Поэзия» 

аталымының Гран-При иегері. Республикалық әдеби порталдарда өлеңдері 

жарияланып жүр. 

 

                    АПОЛОГИЯ 

               (Абай рухына)   

 “Сары аязда қата ма, 

  Қайнардың аққан тұнығы...” 

   © Ақтамберді жырау 

Тылсым төніп таптайтындай төбеден, 

Ар алдында бұзылса егер ант ұлы.  

Өр биіктен төмендетпес өнегең, 

Жыр желі ессе, желбірейді жан туы. 

 

Заманалар көкірегінде зар қалған, 

Аңсап күткен бақ таңы да ерте атпай. 
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Арқаланып ақын өтер жалғаннан, 

Жан қоярға жер таппай!  

Қорғаштаймын сөз киесін, елеуреп, 

Жетесізден сосын “күнде жеңілем”. 

Қастерліні қылып алды ел ермек, 

Қанға сіңген қасиетінен жеріген.  

Дүние – бұл көзқарастар дауы ғой, 

Мен – сананы паналаған сөз ем бір. 

Жан ішінде аунақшыған ауыр ой, 

“Жылы жүрек” тоңазыған кезең бұл. 

 

Күш кемісе өзді - өзіңмен айқаспақ, 

Санасыздық салып алар құрығын. 

Ойдан безген опасыздар ойқастап, 

Лайлар болса қайттің Абай тұнығын?. 

        

     АБАЙ РУХЫНА  

Санаңнан төгіп түнекке арай, 

Жұттың ба уды, зарды мың? 

Сыйғыза бердің жүрекке қалай, 

Жаратылғанның барлығын?  

Жыр аңсап бассам жорыққа қадам, 

Жол  – тұнық мұра, сөз – үлгі. 

Таба алмадың ба толыққан адам? 

...Таппадым әлі өзімді. 
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Ғазал-қобызын тартады далам, 

Азынап жатыр, азынап. 

Тәңірге өкпе артады адам, 

Тағдырын өзі жазып ап.  

 

Адамзат демі үніңнен аңқып, 

Алаңдап дертің асқынды.  

Ұлтың - мұңың да, жүгің де – халқың, 

...Жүрек көзіне жас тұнды.  

 

Арпалыстардың мәні қайда, егер, 

ақыр соңында таланса ар? 

Бойлаған пенде – таңырқай берер, 

Ашылмай кеткен ғаламшар! 
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Қайырболды Серғазы 

Ержанұлы   

1995 жылы Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы, Жаңауыл 

ауылында дүниеге келген. 2013-2017 жылдары Ш. Уәлиханов атындағы 

Көкшетау Мемлекеттік университетінде Филология мамандығында 

оқыған. Филология ғылымдарының магистрі, Post Scriptum жыр 

жинағының авторы. 

 

ОРЫС БОЛДЫМ, МІНЕКИ 

Орыс болдым, мінеки, 

Келмейді де оңалғым! 

Айырмасын жоғалттым, 

Сауап пенен обалдың. 

Орысшалап шүлдірлеп, 

Шен-шекпенді боп алдым. 

Арым қалды былғанып, 

Дамбалындай Қодардың. 

Жыртыңдаған қыз өсті, 

Бояп кірпік,қасын да, 

Бұлтыңдаған ұл өсті, 
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Түк үйренбей жасында, 

Не береке қалды енді, 

Бісмілдасыз асымда, 

Не жұбату айтайын, 

Мынау сорлы ғасырға, 

Ақырзаман таяған 

сияқты ғой расында, 

Құнекеңнің қамшысы, 

Ойнар ма екен басымда. 

Бұл түріммен сорлаған, 

Қияметке барғанда, 

Қай бетіммен қараймын 

Абай деген асылға?! 

 

"ІС-ШАРА" 

"Пускай художник,паразит 

другой пейзаж изобразит..." 

И.Бродский 

Кеше мені іс-шараға шақырды, 

(Бұл да бір іс болар ма еді татымды?!) 

Хатшы жігіт өтеді деп қоймады 

"Максатында улыктауга акынды". 

Бардым сосын ұлықтауға ақынды, 

Көрдім сосын бастықтарды, әкімді, 

"Мына жерге отырыныз" деп шықты, 

Қарсы алдымнан хатшы жігіт ақылды. 

Ұлы ақынның сөнбесін деп жұлдызы, 
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Көше беріп, ескерткіштер тұрғызып, 

"Ойбай, биыл біраз істі тындырдық" 

Деп тамсанып, кеуде қағып тұрды жұрт. 

Әп-әдемі мінбер қойып ортаға, 

Шықты соған неше түрлі сорт адам, 

Хатшы жігіт ары-бері жүгірді, 

Ол да сірә бастығынан қорқады, ә?! 

Таныстырып талай шешен кісімді, 

Жүргізуші сөз кезегін ұсынды, 

Шыбықтай қыз телефонын қолға алып, 

Қайта-қайта сүгіретке түсірді. 

Насихаттап ұлы ақынның мұратын, 

Жүз іс-шара өткіздік деп бір әкім, 

Есеп берді. 

Санап шықтым ерінбей, 

Жүз эпитет теріп кепті бір ақын 

Мақаланы жазады деп керемет, 

Журналшыны шақыртыпты, не керек. 

Сөлкебайға кеуде толы бір кісі 

"Абай ұлы!" деді сосын шегелеп. 

Жиылғандар "солай, солай" деседі, 

Шапты солай тұлпары мен есегі... 

"Абай ұлы..." дедім мен де ішімнен, 

Мына жұрттың таба білген кеселін. 
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Қалижан Еркеназ       

Еркінқызы    

1998 жылы 4 қазанда Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Мақаш 

ауылында дүниеге келген. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетін "филология: қазақ тілі" мамандығы бойынша 

бітірген. Қазір Құрманғазы ауданының "Серпер" қоғамдық-саяси газетінің 

II санатты тілшісі. Жас ақын. "Жарқыл" кітабының авторы. 

 

КҮНДЕЙ ТҰЛҒА 

(Абай Құнанбаевқа) 

Өмірде не бар сірә, ойдан жарық?! 

Мойныма жыр шылбыры байланды анық. 

Қысқа ғана ғұмырым өтер осы 

Шығыстан туған "Күнге" қайран қалып. 

 

Ол "Күннің" қойнауынан нұр сауылар, 

Бір білсең, қалуың жоқ қыр соңынан. 

Себебі ол құтқаруға туған рас 

Жайлаған қараңғылық құрсауынан. 

Тұрақты, дауыл емес мың күйге енер, 

Жан бар ма шымылдығын түрмей кетер?! 



  

114                                                          
 

Жарығын, жылуын да қызғанбай-ақ, 

Адамзаттың бәріне ол бірдей төгер. 

 

Дәл өзі солай шуақ жаятын да, 

Әлемнің түсін аққа боятуда. 

Жаралған қулық-сұмдық қатып қалған 

Жүрек көзін шымшылап, оятуға. 

 

Міне, осындай, ол "Күннің" пайдасы бар, 

Бұлттар оны басам деп қайда асығар?! 

Жауын бүрлеп, найзағай шарпыса да, 

Жарқыл қағып, артынан қайта шығар. 

 

Дүние - түс дер едім бір алдамшы, 

Көлді де тамған танбай құрар тамшы. 

Мына мен де кеудеме сол "Күнімнен" 

Алған отты сөндірмей жүре алсамшы. 

 

Бағалап келдік оның жайын қанша, 

Кінәліміз беті егер қоюланса. 

Сол "Күнім" тұрса екен жанып мәңгі 

Жер бетінен қараулық жойылғанша! 

 

ҚАРА НАРЫЫН ЖОҚТАҒАН ЖЕТІМ БОТА  

Суық жел қарпығандай бетімді алдан, 

Қанатсыз, құмға сіңген секілді арман. 
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Қынаптан суырылған қылыштай сөз 

Жас ботаға ұқсайды жетім қалған. 

 

Соны ойласам, құлайды өрден көңіл, 

Жаныштап, басар жүк бар желкемде бір. 

Күн-түні сол жас бота тыным таппай 

Менің де боздап жатыр кеудемде бұл. 

 

Иә, рас, бір жас бота мазалайтын, 

Мұң-шерін бұл ғасырға созады айқын. 

Тыңдашы деп енді оны керең болған 

Қай құлақтың түбін кеп тазалаймын?! 

 

Кімді оған қалай, қайтіп қаратамын?! 

Жұмған сайын терлейді алақаным. 

Жоқтайтын жанын қалай жұбата алам, 

Қайталанбас, қадірлі қара нарын?! 

 

Болғаны ма кәрі де, жас та бөтен, 

Бағыт айтып қай кезде бас көтерем?! 

Босатсам еркіне оны талауға әзір 

Құзғын-қасқыр төніп тұр тас төбеден. 

Беймәлім, немен оны баптайтыным, 

Арасы неге алшақ бақ, қайғының?! 

Әйтеуір, білем жетім ботам өлсе 

Жүрегім бірге онымен тоқтайтынын. 

Жетім бота боздайды таппай тыным... 
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Қартбай Мейіржан 

Еркебұланұлы  

2004 жылдың 17 ші мамырында Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, 

Қаракеткен ауылында дүниеге келген. №114 орта мектептің 10 сынып 

оқушысы.  Қарапайым отбасында тәрбиеленген. Аудандық, облыстық 

мүшәйраларға қатысып жүлделі орындарды иеленіп жүр. 2019 жылы 

Мамыр Байдәулетов жетекшілік ететін «Адырна»  жас ақындар үйірмесіне 

қабылданған.  

Жетістіктері: 2019 жылы Жаңақорған  ауданында «Өлеңнің мініп 

пырағын» атты облыстық жас ақындар мүшайрасынан «Бас жүлде»; 

2019 жылы Қызылорда қаласында өткен «Жадымда қалған –
Желтоқсан» атты облыстық оқушылар айтысында орталық жанындағы 
«Адырна» жас ақындар үйірмесінің мүшесі Қартбай Мейіржан ІІІ орынды 
иеленген.  

2020 жылы Жалағаш ауданының Мәдениет және өнерді дамыту 
орталығы ұйымдастыруымен Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
бағдарламалары аясында, Әбу Насыр Әл Фарабидің туылғанына 1150 жыл 
толуына орай «Есімі асқақ – ғұлама» атты қашықтықтан өткізілген  
аудандық онлайн жыр мүшәйрасында I орынмен; 

2020 жылы  Мәдениет және өнерді дамыту орталығы 
ұйымдастыруымен «Жас  жүйріктер жырлайды» атты облыстық 
оқушылар мен жастар айтысында I орынмен; 

2020 жылы Алматы қалалық кәсіподақ ұйымы. «Мәңгілік ел жастары» 

қоғамдық қорының ұйымдастыруымен мектеп оқушылары арасында 

өткізілген I республикалық «Абай жаққан бір сауле» атты ақындар 

мүшәйрасында I орынмен марапатталған. 
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АБАЙ ТАУЫ 

Қарашы көркем жан жақты мына, 

Танытар қанша халықтар күмән! 

Қазақ жерімнің аунап құмына, 

Алатауданда алыптар туған! 

 

Алашым шыңнан аумайтын болар, 

Өткен тарихқа үңіліп қара! 

Өмірден өтсе таудай тұлғалар, 

Қалатын еді түңіліп дала! 

 

Егемен елім құтты болған соң, 

Мақтаныш қылып,айта алар білген! 

Семейдің жері мықты болған соң, 

Биік белестер байқалар бірден! 

 

Ойыңды терең тұңғиық қылар, 

Ұлттың ұстыны дәлелде барын. 

Құзар шыңдардан тым биік тұрар, 

Абайдың тауы әлемге мәлім! 

 

Сол тауда су бар сағалап жатқан, 

Біледі толық құнын кім әлі? 

Қаншама елді жағалап аққан. 

Бар еді мөлдір білім бұлағы! 
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Білімсіз жанға асыл толсада, 

Айлар мен жылдар азба қайғылы? 

Сол таудың бізге ғасыр болсада, 

Беймәлім әлі қазба байлығы. 

 

Өткеннен көп іс жалғасты соны ұқ, 

Надандық досы талайдың бүгін! 

Мұхтар Әуезов алғашқы болып, 

Зерттеген еді Абайдың шынын! 

 

Ілімді халық ұғынды қанша, 

Үйренді биік қалықтауды шын. 

Адамзат егер білімді болса 

Игерер еді алып тауды шын! 

 

Талпынып еске жияр ек бұны, 

Білімсіз жандар табылмас мүлде. 

Келем дегенше қиямет күні, 

Абайдың тауы шағылмас мүлде! 

 

 

АБАЙҒА АРНАУ 

Дархан дала,қарт Семей шежірелі, 

Көп нәрсеге куә ғой төңірегі, 

Құшағында Құнанбай құндақталған, 

Кейінгі ұрпақ сен жайлы не біледі? 



  

119                                                          
 

Не білеміз шынында Абай жайлы, 

Жазмышына жолыққан жолай қайғы, 

Ұлы ақынды еске алған Алашыма 

Шыңғыс тауы мұнартып қарайлайды! 

Сездіртпеген сұм тағдыр жылылықты, 

Жастайынан жалғандық сырын ұқты, 

Зейінімен Зереден зеректіп ап, 

Ұғып алған Ұлжаннан ұлылықты! 

Қиын қыстау кезеңдер тоғысында, 

Өміріңді өткіздің оқ ұшында! 

Құдайына құлшылық қылған әркез, 

Биде болған Құнанбай болысыңда! 

 

Қара сөзбен сермеген жыр қылышын, 

Аштыңба елдің біліммен шын тынысын? 

Жарлы болып надандық күнін кешпей, 

Зарлы болып күрескен ұлтым үшін! 

Тек сенде бар сарқылмас шыдам,төзім. 

Қара өлеңге енгіздің құран сөзін! 

Тағдыр дейтін қанша рет сынасада 

Мәңгі өлмейтін қалдырдың мұраңды өзің! 

Көркем ойың күрмелмей керме талда, 

Көнерместің көшіне сен бет алда, 

Ән қылса екен атыңды әлем мәңгі! 

Жаңғырса екен жырларын жер жаһанда! 
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Қуанышев Абылайхан 

Асылбекұлы     

1998 жылы БҚО, Ақжайық ауданы, Тайпақ ауылында дүниеге келген. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің түлегі. Бірнеше республикалық 

мүшәйралардың жеңімпазы. "Мен жастарға сенемін" форумының лауреаты, 

"Алматы қаласы ақындары" мүшәйрасының бас жүлдегері. Өлеңдері 

республикалық газет-журналдарда жарық көрді. "Құм құшағындағы 

қарғыс", "Түртпек", "Шекспир" сынды прозалық шығармалары да жарық 

көрген. Қазіргі таңда М.Өтемісов атындағы БҚУ-дың магистранты. 

 

ЖОЛ КЕШУ 

(Абай мен Махамбеттің рухына) 

Иә, Тәңірім, жар бола көр! 

Қарғанып барып қадалды жасын өпірем 

Тағдыры шермен шырмалып ғасыр өтіне. 

Қан құсып, сор мен сортаңнан қара жамылып 

Кәрі қырат тұр қор болып қасіретіне. 
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Құзғынға толы көгінде зарлы үн, мұң басым, 

Кектенген көңіл бұлқынды қағындырғасын. 

Бір тамшы тағдыр сорлатты. 

Сор қылғандайын 

Бабырдың басын, болмаса, қабірдің қасын. 

 

Күрең жол. Шайқас. Арыстар туласып өткен. 

Қамыққан көңіл қайралды сұм қасіреттен. 

Қайтадан келіп сілкінді Махамбет тағдыр 

Әділдікті айтып, арамға қу басы кеткен. 

 

Шер ішкен елді, қайырсыз мұң шыдатқан ба? 

Тасыр тағдырға боздады сыңсып ақпанда. 

Аспаннан қан боп тамдыңдар бөрі байрақты 

Өлексе жұтқан құзғындар қыңсылатқанда. 

 

Өр кеуде жерде тапталды. 

Зары жыраққа 

құс болып кетті. Егілді бәрі бірақ та. 

Табыттың мұңын сәт сайын боздатып біттік 

Абайдың үнін сағынған кәрі қыратқа. 

 

Жалғаннан жала жабылып асылға көрдей, 

Тамшыдан қайғы төгілді, жасыннан төнбей. 

Меңіреу мұңның киесіз мазарын сипап, 
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Жатсыңдар әлі бұлқынып ғасырға көнбей. 

Жарқ етіп қайта жасындай сөну кенетте. 

Зар заман куә тажалша төну демекке. 

Қан жұтқан кездің қайғысын көтерем қалай 

Болмаса, жаным, бізге де өлу керек пе?! 

 

ТҮН КЕШУ 

Адамның басы Аллаға доп па, 

Алла да көзін ашып қарасын. 

Ұлықбек Есдәулет 

 

Ақиқаттың азалы үнін тыңдар кім? 

Ар алдына сор сіміріп мың бардым. 

Мұңдарынан сезіктенем ғасырдың, 

Жылуына күмәнім бар жылдардың. 

 

Құдіретке қан сорғалап тұрды ұдай, 

Қара түнге кім жұтылмад сұмдық-ай. 

Мұңсыздарға пайғамбарың түк емес, 

Табыт үшін туғандар да кіл Құдай. 

 

Уақыт-ұлы. Ұлылыққа сала бер, 

Күнәсі көп тағдырды ұстап барады ол. 

«Көп кешікпей қауышармыз» дегендей 

Миығынан күліп жатыр қара жер. 
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Түнді сүйем. Білем, жаным, күйікті ол 

Жұлдыздардың жанарынан жиып шер. 

 

Жарық түскен жерді сүю түк емес, 

Мықты болсаң, түнектерді сүйіп көр. 

 

Түнектерден тым тасырлы тұнады ой, 

Тажал иісін иіреді тұла бой. 

Түннің жұтқан пенделері қаншама 

Түнді сүймеу күнә ғой. 

 

Жүректерден жұлып алып бар әнді, 

Кімге апарып кісінетем наламды. 

Адалдықтың арлы үмітін жерлеп кеп 

Біз қашанғы жек көреміз ғаламды. 

 

Көңілдердің көз жасынан толы Ай да, 

Түнектерден қанды қайғы борайды, ә?! 

Тірілерді жүрегім де қалап жүр, 

бірақ, 

Құдайларды сүю деген оңай ма?! 
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Құскенов Самрат Дулатұлы     

Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Амангелді ауылының 

тумасы. 28.06.1996 жылы туған. 

Талантты ақын Назгүл Өтенова атындағы облыстық "Қызғалдақ 

ғұмыр, жауқазын жыр" ақындар мүшайрасына қатысып алғыс хатпен 

марапатталған. Мемлекеттік Гимн авторларының бірі, ақын, жазушы 

Жұмекен Нәжімеденов атындағы республикалық көркем сөз оқу 

шеберлерінің байқауында ынталандыру сыйлығына ие болған. Ұлы 

Жеңістің 75 жылдығына арналған "Отан үшін от кешкендер" облыстық 

онлайн мүшайрасының финалисті. 

Өлеңдері мектепте қабырға газеттерінде, "Ауыл арайы," "Қызылжар 

нұры", "Солтүстік Қазақстан" газеттерінде, "Есіл-инфо.кз" сайтында 

жарияланған. "Біздің Бейсен" журналист Бейсен Құранбек туралы 

жазылған естеліктер кітабына енген. Сонымен қатар жазған өлеңдері 

заманның талабымен әлеуметтік желіде кеңінен таралып, көпшіліктің 

назарын аударып ел аузында жүр. "Іңкәр жүрек" өлеңдер жинағының 

авторы. Ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Зейнолла 

Әкімжановтың шығармашылығын әлеуметтік желіде насихаттап жүр. Ұлы 

Отан соғысының жауынгері Сүлеймен Бақтыбаев, журналист Малдыбай 

Қоқыбаевты зерттеген. 
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АБАЙ КҮНІ 

Қаншалықты маңызды? 

Ұлықтау да дұрыс шығар абызды. 

Жай белгілеп қана қоймай датаны, 

Толыққанды орындайық парызды. 

Абай күні! 

Қосыңдар жыр-дастанға, 

Даусымызды жеткізейік аспанға. 

Суреттерін іле бермей көшеге, 

"Абай жолын" оқытыңдар жастарға. 

Абай күні! 

Өлеңдерін жаттаңдар, 

Ақиқат пен әділдікті жақтаңдар. 

Ғылым тапқан талапкерді мақтан қып, 

Орнын тапқан асылдарды мақтаңдар. 

Абай күні! 

Айтсын Абай әндерін, 

Содан тапсын күндеріңнің мәндерін. 

Басын иіп, төбесіне шығарсын, 

Ана тілі, Әліппедей пәндерін. 

Абай күні! 

Талда қара сөздерін, 

Руханиятпен ақсын мөлдір көздерің. 

Жұрт қайтеді Құнанбайдың баласың, 

Керек қылмай отырсаңдар өздерің. 
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Абай күні! 

Аудармасын талқыла, 

Мазмұндап бер, өнер сүйер халқыңа. 

Ұлылықты түсінбесең сондағы, 

Ешқашан да қазақпын деп шалқыма. 

Абай күні! 

Аталсын өз сәнімен, 

Рухани нәр берген өмір мәнімен. 

Сабақ берсем, соның бәрін жасар ем, 

Қазақ тілі, әдебиеті пәнінен. 

 

АБАЙДЫҢ РУХЫМЕН ТІЛДЕСУ 

Ақын Абай! 

Біз сені ұмытпаймыз, 

Қолымыздан келгенше ұлықтаймыз. 

Ақыл беріп қырық бес қара сөзің, 

Боқ дүниеге ешқашан құнықпаймыз. 

Дана Абай! 

Біз сені сағынамыз, 

Жырларыңды білмесек қағынамыз. 

Ақиқаттың еліне барсақ-тағы, 

Иман толы сөзіңе бағынамыз. 

 

Асыл Абай! 

Жаттасақ жырларыңды, 
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Тоқып жүрдік жүрекке сырларыңды. 

Шыңғыстауды армандап, қиял қылып, 

Көрсек, шіркін ой терген қырларыңды. 

Ұлы Абай! 

Тарқатшы шерімізді. 

Өнер үшін төгеміз терімізді. 

Ашық-шашық киініп бүкіл қоғам, 

Ез қылып жүр арыстан ерімізді. 

 

Хакім Абай! 

Бас ақын болған едің, 

Елің үшін мұңға да толған едің. 

Қайран сөзің қор болып, тыңдаусыз қап, 

Қара шал боп раушандай солған едің. 

Сен кетсең де, бұл қоғам өзгермеді, 

Тума талант иесіне төр бермеді. 

Ақындықты далбаса өнер қылып, 

Сөйлей берген мылжыңдар сөз бермеді. 
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Махмутов Жігер Асқарұлы     

22.10.1992 жылы, Қызылорда облысы, Шиелі ауылында дүниеге 

келгенмін. 2010-1014 жылы Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық педагогикалық университетінде окыдым. 2014-тен бастап Əуе 

корғаныс күштерінде келісім шарт бойынша жұмыс жасап келемін. 

 

АБАЙ - ДАНА, АБАЙ – ДАРА 

Абай -дана, Абай- дара бабамыз, 

Абай жолын аңсап тұрар санамыз. 

Абай жайлы бəрін білгің кеп тұрса, 

Өлеңі мен қара сөзге қараңыз. 

 

Абай- ұлы, Абай -биік бəрінен, 

Көрініп тұр салған нəзік əнінен. 

Оқуға мал аямады тер төкті, 

Өз ұлтына адал болды жанымен. 

 

Абай асқар  Алатаудай еңселі, 

Заманында қалам болған семсері. 
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Қанша шумақ жазсамдағы білемін, 

Жырлап біте алмасымды мен сені. 

 

Абай - Есіл, Абай - Ертіс ағатын, 

Өлеңдері от секілді жанатын. 

Жіктеп жікке бөліп берді біздерге, 

Жақсы менен жаманның həм арасын. 

 

,Желсіз түнде жарық аймен" сырласқан, 

Сырын айтып Ерболмен де мұңдасқан. 

Тоғжан қызға кездескенде онаша, 

,Таулар қалғып" тыныштықта тұнды аспан. 

 

Дін жолына тартты барша адамды, 

Айтуды да ұмытпады азанды, 

Тауып алып дүниенің кетігін, 

Мəңгілікке кірпіш болып қаланды. 

 

"Көңілі қалып досқада дұшпанғада", 

Топ ішінен Қыран боп ұшқан дара. 

Кіршіксіз жүрегімен елін сүйді, 

Жерін сүйді тау-тасын құштарлана. 

 

Абай- мұхит,Абай зеңгір аспаны, 

Қанша ғасыр оның мұхит асқаны. 

Заманынан озық болған дананың, 

Әр сөзінің терең болды астары. 
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Су себелеп қанатымен жұртына, 

Өшпес тарих қалдырған- ды ұлтына. 

Беу, ғасырым, естимісің сен мені? 

Өлеңдерін жел өтіне жұлқыма! 

Шексіздікпен ұштасқанда қиялы, 

Жыр жақұты жүрегіне құяды. 

,,Өлді деуге айтыңдаршы Абайды,  

Қандай қазақ сұм ажалға қияды?? 

 

Абай-дана, Абай-дара бабамыз, 

Абай жолын аңсап тұрар санамыз. 

Абай жайлы бəрін білгің кеп тұрса, 

Өлеңі мен қара сөзге қараңыз..... 

 

 

ДАРЫНЫҢДЫ БЕР МАҒАН О, ӘУЛИЕ  

Қадіріңнен айналдым, Абай бабам, 

Жан едің қазағыңа қарайлаған. 

Өзім деп құшағыңа басқаныңда, 

Өзегіңнен тепкені қандай жаман. 

 

Бөлістің бар сырыңды ішіңдегі, 

Қара сөзің бейнеңді мүсіндеді. 

Ұлтым деп бар ынтаңмен жыр жазып ең, 

Қайран бабам, ұрпағың түсінбеді. 

Ұлтым деп төктің түндер жасыңдыда, 

Арамзалар ар сатып басынды ма?. 
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Жақсылық ойлаған ең өз жұртыңа, 

Өз жұртың таспен жарды басыңдыда. 

Сəттеріңде болмады-ау дамылдаған, 

Қаламсаппен атырдың таңыңды аман. 

Ақыр заман келгенше өшпейтұғын, 

Қара сөзбен жыр жаздың жалындаған. 

 

Сөздерің терең ойға жетелеген, 

Бір саған күллі ақын жетеме екен?. 

Ақылмен сараптаған ойларың бар, 

Әр сөзін оқысаңдар шекер екен. 

 

Жыр- жүрек бұлқынады теңіздейін, 

Мен іздесем өлеңнен сені іздейін. 

Қазақ пен Абай атын ұқсатамын, 

Екеуі бір ұғымдай егіздейін. 

 

Сағынды елің сені сенесің бе?, 

Есімің қалар мəңгі ел есінде. 

Əулие ұлы адам екеніңді, 

Күллі əлем мойындады, көресін бе?. 

 

Өлеңімді жазайын ойымдағы, 

Шашуым болсын саған тойыңдағы. 

Жалғайын жолыңызды, О Əулие, 

Дарыныңды бер маған бойыңдағы. 
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Муратова Алина Ерланқызы     

2004 жылдың 7 қаңтарында Қызылорда облысы, Қызылорда 

қаласында дүниеге келген. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Демеуова Гүлхан бастауымен 7 сыныптан бастап ақындық қыры ашыла 

бастаған. Бүгінде А. Тоқмағанбетов атындағы мәдениет үйінің жанынан 

құрылған Мамыр Байдаулетовтың жетекшілігіндегі "Қауырсын" жас 

ақындар үйірмесінің шәкірті. Түрлі қалалық, облыстық, республикалық 

мүшайралардың жеңімпазы. Халқаралық Абайдың 175 жылдығы 

қарасаңында өткізілген жыр мүшайрасынан БАС ЖҮЛДЕ иегері. 

Республикалық "Абай жаққан бір сәуле" атты жас ақындар мүшайрасынан 

1 ОРЫН иегері. Республикалық "Фариза, Фариза жан, Фариза" қыз атты жыр 

мүшайрасынан БАС ЖҮЛДЕ иегері. "Қауырсын" жас ақындар үйірмесінің 

алғашқы "Ақ қанат өлең" атты авторлық кітапқа өлеңдер жинағы енген.  

 

ЖИДЕБАЙҒА САҒЫНЫШ 

Тыңдашы мені, ақылман ата, қымбаттым,  

Өлеңмен өріп, өзіңе мен де тіл қаттым.  

Дүркіреп әлем тойыңды тойлап жатқанда,  

Дүбірді естіп, тып-тыныш қалай тұрмақпын?! 

 

Дүрмекке ердім, тыпыршып мүлде тұра алмай,  

Көп күндер жүрдім, көркемсөздерім құралмай.  
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Жидебай десе, келеді менің көзіме,  

Бала Абайға даналық айтқан Құнанбай.  

 

Аналық ақыл, өнеге көрдің Зереден,  

Сен өскен орта болды ма бәрі көреген.  

Ақылы берен, алыптар ғана туатын,  

Шыңғыстауым-ай, қасиетті едің не деген?!  

 

Барған кезімде маусымның мимырт айында,  

Мен мұндалады өзен де, көл де, қайың да.  

Өзгеше сезім жүректі тербеп, шіркін-ай,  

Еске алам жиі сол бір сапарым жайында.  

 

Биші қыздайын бұралаңдағанда Ертісің,  

Асқынып кетті ақындығымның дерті шын.  

Сұлулар ғана жағаңда сырын ақтарар,  

Шынайы берік сезімдерінің сертісің.  

 

Данышпан ата, сен жүрген қайда құба бел?  

Келмей ме сонда қыстауға қарай құлап ел?! 

Тоғыспай кеткен тағдыры бөлек Тоғжанмен,  

Шыңғыстау анау, махаббат мұңға куәгер.  

 

Музейді көрдім, көненің көзі сақталған,  

Әр жәдігері ғасырдың сырын ақтарған.  

Еніп көріп ем, ерік беріп ем ойларға,  

Жетелеп кетті, өткен күндерге тәтті арман.  
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Қоштасарымда көңілім күйсіз мұң кешіп,  

Сарсаңға түстім өзіммен-өзім тілдесіп.  

Сыр елім кел деп, жүрегім көн деп сол күні,  

Өлеңмен тербеп параққа түсті жыр бесік.  

 

Сағыныш жанды белгісіз күйге бөлей ме?  

Ынтықтыру мен ыстық дем келер көмейге.  

Аңсарым ауып армандап жүрмін әлі күн,  

Тағы да биыл барып қайтсам ба екен Семейге. 

 

АБАЙҒА АРНАУ 

Кейде зерек, кейде мүлде соқырмын, 

Көздерімнен кіреуке мұң тазармай. 

Жалғыз өзім мең-зең болып отырмын, 

Дана ақынға, дара өлең жаза алмай. 

Не жазушы ем, маған көнбес ұлы Абай, 

Майшамменен үңілсем де өткенге. 

Өлеңдерім мақталғанмен "мынадай!", 

Өзгелерден ерекшелік жоқ менде. 

Сағым ойдың сан мың түрлі көші кеп, 

Бірақ оған мендегі ақыл ермейді. 

Абай жайлы не білесің осы деп, 

Қағаз, қалам қыспаққа алып тергейді. 

Әрине мен, білгім келіп Абайды, 

Сол үшін де ізденемін, ұмтылам. 

Мен түгілі тәнті қылып талайды,  

Абай асқақ көк аспанның бұлтынан. 
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Қара сөзін қазбауырлап жатып ап, 

Көзмайымды тауысқанша үңілем. 

Ақылы кен, алтын толы атырап, 

Абай терең Көк Теңіздің түбінен. 

Хәкім бізге керек пе екен бүгін-ақ, 

Неге сонша тым науқаншыл халықпыз. 

Ақылманды насихаттап жүріп-ақ, 

Ақындықпен танымал боп қалыппыз. 

 

Күллі әлемге иман нұрын сепкендей, 

Адамзаттың бәрін дос деп таңдайды ол. 

Әуезовтің өзі атап кеткендей, 

Абай жолы деген өзі қандай жол? 

 

Абай жолын ұға алмасақ қасірет, 

Құба шөлдей құлазиды көңілім. 

Тағдырының тисе дағы тасы кеп, 

Қазақ үшін арнап өту өмірін. 

Қалың елін қалдырмайтын азапқа, 

Бұл күнде де талай ұлдар бар білем. 

Бірақ Абай туу үшін қазаққа, 

Құнанбай шал болу керек алдымен! 

Қаламымды қағазыма шөгеріп, 

Қиялымда көкжиекпен астасам, 

Қияметке дейін көктеп көгеріп. 

Абайы бар ұлт азбайды ешқашан! 
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Нүркен Нұрғазы   

1997 жылдың 28-ші маусымында Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас 

ауданы, Сарытөр ауылында өмірге келген. Түлкібас ауданы, Тұраркент 

ауылындағы Абай атындағы мектеп лицейдің түлегі. Мұхтар Əуезов 

атындағы ОҚМУ түлегі. Қазіргі таңда Түлкібас аудандық "Шамшырақ" 

қоғамдық-саяси газетінде тілші болып қызмет атқарады. Бірнеше 

облыстық, аймақтық, республикалық жыр-мүшəйраларының жүлдегері. 

 

ЖҰМБАҚ 

Əлімжанды* көріп қалдық жол үсті, 

Батырхан* кеп барымызға болысты. 

Батыр болып, бармасақ та əскерге, 

Бақытжанмен* сөз қылдық кеп соғысты. 

 

Əлібектің* əңгімесін тыңдадық, 

Дəурен* жүрді інісіне бұлданып. 

Көзі тірі ақындарды көрдік біз, 

Қаламның да ұшын солай шыңдадық. 
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Алматыға тарттық сосын, алға деп, 

Ақындардың ақындары алда деп. 

Оңтүстіктен көп айырма жоқ екен, 

Һəм сөнбеді үміт болып жанған от. 

 

Қарағанды, Астананы шарладық, 

Тұлпар болдық, қыран болып самғадық. 

Бірақ, досым, бара алмадық Семейге, 

Түсінбеймін, не себепті бармадық? 

 

ЖАСЫРЫНУ 

Жанымызды жерге төсеп, таптадық, 

Іздедік кеп, таза тұсын таппадық. 

Көрімізді таппай қалдық соңында, 

Көрінгенге сырымызды ақтарып. 

Тəніміздің тоюы үшін тойлаттық, 

Той біткесін опа болмас ой бақтық. 

Естімізді елеңдетіп қойдық та, 

Бестімізді қыр басына байлаттық. 

 

 

*Əлімжан – ақын 

*Батырхан – ақын 

*Бақытжан – ақын 

*Əлібек – ақын 
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Не көрмедік, көрсетпедік нені біз? 

Немқұрайлы қарамаңыз, сеніңіз, 

Ет ап келді алдымызға, бас тартты, 

Ауыз салдық түрілместен жеңіміз. 

 

Мен күн сайын кещелерге кезігем, - 

Кещелігі кірпігінен сезілер. 

Өзі өлгені дұрыс болды Абайдың, 

Жасырынып қала алмадық сөзінен. 
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Нұрдолқынұлы Сержан 

Мен 1997-жылы 7-ші шілдеде дүние есігін аштым, ҚХР-нан 2017-жылы 

10-қазанда Қазақстан Республикасына келдім. Қазіргі таңда Манаш 

Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде журналистика 

кафедрасының 2-курс студентімін, ақылай оқимын. 2018-жылы маусым 

айында  Қазақстан азаматтығына өттім, ата-анам әлі күнге Қытай елінде, 

жалпы 3 ағайындымыз, 11жыл қытайда қазақ мектебінде білім алдым. 

 

АБАЙ АРНАСЫ 

Надандықтың түспей қазақ төрінен, 

Алшытілеп ашындырған Абайды. 

Шындық айтып қамшы астында аунаған, 

Сол Абайды бүгін әлем ұлы тұлға санайды. 

 

Күннің сұлу айдың әсем келбетін, 

Суреттеген қызылтілдің күшімен. 

Салып берген адастырмас қаражол, 

Ұрпағына ұлыАбайқаламының ұшымен. 

 

Қасиетін туған жердің қадірлеп, 

Басыниген дәстүріне халқының. 
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Тұлпармініп қыран баптап түлкі алып, 

Мәртебесін биік қойған салтының. 

 

Ал адамдық ілімідебір басқа, 

Сандалмаған сайтанға еріп құрбосқа, 

Білектіемес қару етіпбілімді, 

Тастамаған оқылатын жырдыотқа. 

 

Ашындырмайащы шындық айтпаған, 

Қоқаңдаған қамшыңнанда қайтпаған. 

Қайсар тұлға халқын сүйген Абайды, 

Оқымауға қаһың қанша айт маған. 

 

ТОЛЫҚ АДАМ ІЛІМІ          

Даналық пен даралығы қабысқан,  

Танауын керіп тағдырымен алысқан. 

Абайды оқыАбайды көр жас ұрпақ,  

Саған ақыл қонбас қарғам алыстан. 

 

Санаңды ұрлап жоғалтады салтыңды,  

Сыйлатпайды дуалы ауыз қартыңды. 

Оқымасаң жалынды жас Абайды,  

Шетел сенің көтермейдін арқыңды. 

 



  

141                                                          
 

Абыз ана асқартаулы әкеңді,  

Тірлігінде бағам десең жылатпай. 

Абайды оқы Абайды оқы жас ұрпақ,  

Сақтайым десең елдігіңді құлатпай. 

 

Сапалтындай салмақталған сөзі әсем, 

Сүйгеніңнің білем бәлкім көзі әсем. 

Абайды оқы Абайды оқы бозбала, 

Сүйгенің шынболсын десең өзі әсем. 

 

Досыңа  адал адамдығың биікпе?  

Бәлкім сенің ұлы арманың биікте.  

Абайды оқы Абайды оқы жас ұрпақ,  

Әне солай ғұмырыңды күйітте.   

 

Түймесін түйткіл ағытып, 

Жалықпай қара Абайға. 

Қуаныш, қайғы, қасірет, 

Шешімі жатыр Абайда. 
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Нұрман Бақнұр Жасұланұлы  

2000 жылы төртінші қарашада дүниеге келген. Қазіргі таңда Қожа 

Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 3 курс 

студенті. 2018 жылы өткен "Ақберен" байқауының 2 орын иегері. 

Облыстық мүшәйралардың жеңімпазы. 

 

АДАМЗАТТЫҢ АБАЙЫ 

Ақиқат бар ма асқан сұм ажалдан   

Пендені сынақ күтіп тұрады алдан 

Елінің маңдайына біткен ердің 

Басынан сыипаған ба  мына жалған 

 

Қызығады байлықтың несіне адам 

Жақпайсың Хақты  айтсаң кесіп оған 

Он алты мың жылқысы бола тұра  

Абай кешкен ғұмырды есіме алам  

 

Мұңдасар,  қалам дейтін досын алып,  

Жүрек сырын төгетін  сосын анық  

Күйзелтседе жаныңды күрсінтседе 

Сорыңменен бағың да осы халық 
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Шерленсе мұң мен шығып зары бірге  

Надандыққа қарсы боп жаны мүлде 

Өле өлгенше қас болды сол дертпенен 

Өлеңі күресуде әлі күнге 

У мен өрт боп ақиқат ішімде өлмей 

Көппен жалғыз алысып күшім келмей  

Құлазыса көңілім жалғыздықтан 

Абай жанын боламын түсінгендей. 

 

Ауыр ой не әкелсін мұң әкелмей  

Сол мұңды еңсергендер дүр екен ғой 

Қоғамның надандығын көріп тұрып 

Абайды аяп кетем Жұмекендей  

Ер болсаң ақиқатпен биіктерсің 

Ез қалай елге жанын қиып берсін? 

Қазақты сүйем деген жар бар болса  

Абайдай  махаббатпен сүйіп көрсін! 

 

*** 

"Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда"  

                                             Хәкім Абай 

            "Бұл өмір абақты ғой саналыға"  

                                         Мағжан Жұмабаев 

Ақиқат-жол, емес ол майдан оңай, 

Саналыға сезілер қайғы ауадай, 

Сол жолда қанша дүрлер құрбан болып. 

Сол жолда ғұмыр кешті қайран Абай.  
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Дүние-боқ, дүниеқоңыз  қи кемірген, 

Сәулелі шайыр сөзін түй көңілмен . 

Алабұртқан қоғамнан шындық таппай, 

Баз кешіп кетті  ақындар ит өмірден. 

Шырмауықтай шырмалған мұң мен нала, 

Ол Абай, арпалысқан мыңмен дара. 

Бар қазаққа сара жол болатындай, 

Ақын  салған кешегі сүрлеу ғана . 

 

Дәурен өтер, шағымыз соны алаңдар, 

Ойсыз ба? әлде, қаперсіз көп адамдар. 

"Ойлы адамға қызық жоқ бұл жалғанда" 

Деп айтқан хәкім ойын содан аңғар. 

 

Ұлтын сүйген ақында мұңшыл кеуде, 

Жанын жеген ақтарар тылсымды елге. 

"Сұм өмір абақты ғой саналыға" 

Деп Мағжан да Абайдай күрсінген бе? 

 

"Ақын"  деген сай болған ұлы ұғымға, 

Абай сөзі өлеңнің тұғырында. 

Қасиет тұнып тұрған өлеңінде, 

Қасырет ұлып тұрған ғұмырында . 

 Қатпар-қатпар  тарихтың жыр көшінен, 

Жұлым-жұлым ойлармен мұң кешіп ем . 

Бақидағы Абайға жыр жолдадым, 

Фәни деген мүміннің  түрмесінен . 
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Ораз Абай  

1994 жылы 16 желтоқсанда Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласында 

туған. Қарағанды «Болашақ» университетін филология мамандығы 

бойынша тәмамдаған. Бірнеше республикалық мүшәйралардың жүлдегері. 

Педагогика ғылымдарының магистрі. «Бебеу» жыр жинағының авторы. 

 

АБАЙҒА 

Жүз елуге сіз келіп, біз өмірге, 

Көктем тумай көңілдің мұзы еруде. 

Қыз-қыз қайнар тіршілік кешкенім жоқ,  

Бал ағызған у тамып қыз-ерінде. 

 

Мінілмейтін тұлпардай таң асырмай, 

Қам көңілге қара өлең жанашырдай, 

Қолға жаққан құлжаның асығындай, 

Жолда жатқан жүйріктің тағасындай. 

 

Сардар бекті, сұлуды мүсіндеуге 

сөз патшаңыз – қара өлең түсінгенге. 

Ақын едің аузыңмен құс ілгенде, 
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Пақыр едің тағыңнан түсіргенде. 

Болғаннан соң ойда көз, бойда жалын, 

Ертелі-кеш ел болды ойлағаның. 

Байланары бір қазық байсал елдің, 

Айналары бір қазық қаймананың. 

 

Көңілімді лайлаған, сызғылаған, 

Құрдас та аман, бұл күнде құрбы да аман. 

«Бауырымдап» бармағын тістеп, налып, 

Сен өлгенде Оразбай шын жылаған. 

 

Қаймана жұрт баптаған асқа күлік, 

Бара алмаймын, қайтемін, бас қатырып. 

Қарауылдың басында қалған қамшы, 

Қақ басымнан кетердей таспа тіліп. 

 

Елдің қамын ер ойлар, жұрт даурығып, 

Сыпсың өсек сапырар сырт қаңғырып. 

Малма сапсып, қайтсін ел салып иін, 

Мұртын майлап отырар, ұрт талдырып. 

 

Сұм заманың – Сәмен бе, Сәтен бе еді? 

Қисық-қыңыр қырттардың тасы өрледі. 

«Сөз өнері дертпен тең» сәулеліге, 

У қалды ма ішпеген, әкел бері! 
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ӨТКЕНГЕ ОРАЛУ 

 

1995 жылы Семейде, Шыңғыстауда өткен Абайдың 150 жылдық 
мерейтойы кімнің жадында несімен қалғанын білмеймін, менің көз 

алдымнан кетпейтін бір сурет аламан бәйгеден бірінші боп келе жатқан 
жирен аттың мәреге жете бере құлаған сәті. Дәлірек айтқанда, сол мезет 

атшабар бала жүйріктің жүгенін сыпырып алып, мәреге қарай жаяу 
жүгіргені...Сол баланың көз жасына қалып, бәйгесін бермей қойған 

қазыларға не деген рауа? 

Есенғали Раушанов 

 

Батқан соң айтасың ғой, арқаңа, аға! 

Шамданып, шамырқанып, шаршама да! 

Мен де оны жиі еске алам,қайда екен деп, 

Бәйгеден жылап қайтқан қалқа бала? 

 

Ат-тайға бала жастан құмар жаным, 

Ас-тойдабабамды атап ұрандадым. 

Тоғызбай деген шалдың асы өткенде, 

Төреші қақпайлаған жуан қарын. 

 

Өзекке тепкен солай өкпелетіп, 

(Көрерміз көгергенін көкке жетіп). 

Көкесін танытамын кезіккенде, 

Жас шыбық жуан тартты көктеп өсіп. 

 

Қол үздім содан бері ат дегеннен, 

Той күнін саяқ жүріпөткерем мен! 

«Аулақ жүр! Ат мінбейсің!» деген сонда, 
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Біздің шал қамшы ойнатып қақ төбемнен: 

Заманы өтті, бала, бұрынғының, 

Бұ дүние қылығындай бұрымдының. 

«Майданға түспей бәйге алғандардың», 

 Аты озған әккілер мен жырындының! 

 

Дүбірге елегізген көк дөнендей, 

Ойқастап қайта шықтым елге көнбей. 

Жүгенін жирен-жырдың ал сыпырдым, 

Кесірден сақта, құдай, көлденең кей! 

 

Аяздай қарыған соң арқаны, аға, 

Айылын шабандоз ұл тарта ала ма? 

Абайдың тойы келді биыл тағы, 

Біз, бәлкім, жолығармыз, қалқа бала! 
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Орынбасаров Азамат 

Қарасайұлы  

29.02.1992 жылы Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай 

кентінде дүниеге келген. Жетібай кентіндегі № 3 орта мектепті 11 

сыныптан бітіріп, Ақтау қаласындағы «Каспий мемлекеттік технологиялар 

және инжиниринг Ш.Есенов» атындағы университетіне «Қазақ тілі 

әдебиеті» мамандығына түседі. Айтыс сахнасына 8 сыныптан бастап 

шыққан. Жетістіктері: Облыстық «Маңғыстау жұлдыздар» фестивалі 

аясында өтілген айтыстың 3 дүркін бас жүлдегері; Республикалық Қашаған 

Күржіманұлының 170 жылдық мерей-тойына арналған айтыста, Иса 

Байзақовқа арналған жыр-додасында ынталандыру т.б. бірнеше  айтыс 

жыр мүшайраларының жүлдегері. Ұстазы Мэлс Қосымбаев. Бос уақытында 

қоғамдық жұмыстарға белсене ат салысқанды жақсы көреді. «Жас Отан» 

жастар қанатының мүшесі. «Каспий мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университетінің түлегі.  

 

«ҚАЛЫҢ ЕЛІМ, ҚАЗАҒЫМ, ҚАЙРАН ЖҰРТЫМ»    

Қалың елім, қазағым, қазағым, қайран жұртым 

Атағың шығар ма екн айдан бір күн 

Бейбіт күннің батыры сен аман бол 

Төбемізге төндірмес майдан бұлтын. 
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Өн бойымда сендік қан тұрады ысып 

Құрамында тектілік жүр алысып 

Шежіреңді шертеді қос ішекті 

Қу тақтайды қолға алсам құрақ ұшып. 

 

Ұрпағың ғұмыр кешкін  енді құнды  

Қадірлесін  егемен  елдігіңді 

Ат үсті қарамасын келер ұрпақ 

Ат үстінде қалғыған ерлігіңді. 

 

Қайран жұртым, қазағым, қалың елім 

Қырымға оқтан озған мәлім ерің 

Құбыламнан жаңылып бара жатсам 

Дәстүрің жол бастайды кәрі керім. 

 

Тәулігі өтіп жатқан  тәспіменен  

Иманды елім иманың  басты берен  

Жақсыларың  аттан кеткесін бе? 

Жаманын да қазақтың жақсы көрем. 

 

 

 

 



  

151                                                          
 

*** 

Пенденің түспесі рас бәрі көктен 

Жаралған соң сүйек пен анық еттен 

Запыран құсып өтеді зиялысы 

Қоғамның бетін тіліп әрі кеткен 

Абайдай ақыл ойдың қоймасы жоқ 

Ұлтының ұлы екенін мәлім еткен  

Қазақты сүйе білді жүрегімен 

Алса да күншілдердің бәрі беттен 

Тура айтып жақпай  қалып туысына  

Ұлтының уын ішіп қаны кепкен 

Шарана құтты құрсақ жарып шығып 

Далама даналықтың дәнін еккен. 

Ақынның сырын айтса өлең неше  

Қаламның шешендігі ол ендеше  

Бас басына би болып өңкей қиқым 

Кетер ме еді мұндай кенге кенелмесе  

Ақыллдың қоймасынан азық жеген 

Көрер едім өрелер төмендесе 

Бізден асқан ұлт болмас жалғаншыда  

Ұлы ұлының сөзіне сенем десе 

Абайды жегідейн жеген ойлар 

Өзінің жазбасымен көнермесе  

Даналықтың дәнімен көктеп шыққан 

Бәйтеректің тамыры тереңдесе. 
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Өмірбай Бибарыс-Сұлтан 
Қожабекұлы  

1998 жылы 22 қаңтарда Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, 

Ақтөбе ауылында дүниеге келген. Халықаралық жастар күніне орай 

ұйымдастырылған «Jetisy stile» атты Алматы облыстық жастар фестивалі 

«Поэзия әлемінде» байқауының бас жүлдегері. «Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігіне 25 жыл» тақырыбында мемлекеттік тілде 

жалпықазақстандық шығарма жазу байқауының 1 орын иегері. 

«Тәуелсіздік және дін» атты студенттер арасындағы халықаралық  

мүшәйраның 1-орын иегері. «Жиырмамда от боп жанбасам» жинағының 

авторы. Руғани жаңғыру аясында, өлеңдері, жас қаламгерлердің «Көкбөрі – 

ұраным, айбыным» антологиясына енген. 

 

 

АБАЙҒА  

Ей, таулар таласпаңдар, 

Сендерден биік көрем. 

Дүлдүлдер жарыспаңдар, 

Жырлары жүйрік кілең. 

 

Ескерткіш бір бір мүсін, 

Сөздері түйдек дер ем. 

Сезінем ақыл күшін, 

Маңдайдан сүйген өлең. 
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Теңіздер толқымаңдар, 

Толқыған шерлі, мұңды. 

Жауындар солқылдаңдар, 

Өлеңі зерлі, құнды. 

 

Жарық Күн шаттанбағын, 

Нұр-сәуле шашқаныңа. 

Ақындар мақтанбағын, 

Абайдан асқаның ба?! 

 

Қалайша сыйып келген...  

Сөздерің мығым, текті. 

Қазаққа сый ғып берген, 

Құдайым құдіретті. 

 

Жыр-жақұт өлеңдері, 

Құрандай қасиетті. 

Қазаққа мәңгі азық, 

Абайдың өсиеті. 

 

Ақындар пайғамбары, 

Абайдай дана бар ма?! 

Ешқашан өлмейтұғын, 

Мәңгілік дара тұлға. 
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ОЙЛЫ АБАЙ 

Ойлы Абай 

Елің жатыр дүбірлетіп тойлап-ай, 

Сүңги алмай тереңіңе бойлап-ай, 

Ұрпағың жүр қызық қуып, ойнап-ай. 

 

Ұлы Абай, 

Елім дедің емірендің жырлап-ай, 

Жерім дедің тебірендің жырлап-ай, 

... Ұлықтар жүр ұлт қамбасын ұрлап-ай. 

 

Дана Абай, 

Кемеңгерім дара туған данам-ай, 

Жарық болған нұр сәулелі санаң-ай, 

Ес кірмеді әлі күнге балаңа-ай. 
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Пренов Сәндібек Асаналиұлы   

1998 жылы 12 желтоқсанда Өзбекстан Республикасында дүниеге 

келген. 2003 жылы отбасы ата қонысқа оралып, Сәндібек Жамбыл облысы, 

Меркі ауданындағы В.А.Савва атындағы орта мектептің даярлық 

сыныбына қабылданады. Сол мектепте 4 сыныптан 9 сыныпқа дейін бокс 

үйірмесіне қатысқан. Кейін, денсаулық жағдайына байланысты спорттан 

біржола қол үзіп кетеді. Осы кезеңнің Сәндібектің өміріне оң өзгерістер 

әкелген тұсы да болды. Себебі ол спорттан қол үзген соң әдебиетке бағыт 

бұрған. Мектеп бітірген соң, М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университетінің журналистика мамандығына қабылданады. Сол білім 

ордасында жүріп облыстық, республикалық жыр мүшайраларына 

қатысқан. Қазірде Тараз қалалық "Jambyl-Taraz" қоғамдық саяси газетінің 

тілшісі. 

 

 

АБАЙ ЖӘНЕ ҚОҒАМЫ 

Аспанның ашқанда түндігін, 

Көрінді көзге  

тобырдың желкілдеп тұлымы. 

Заманы түлкі болған соң  

Өтірікке жан бітіп, 

Шындықтың үзілді жұлыны. 
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Бір күндік ғұмырын күйттеген қоғам 

Түсіне алмады, 

Шың басындағы ақынның әлемін, ойлы мекенін. 

Абайдың дәуірі көрсетті анық 

Даланың заңынан адамның үкімі күштірек екенін. 

 

Көзі жұмулы, аузы байлаулы халыққа тиді 

Болыстан қалғаны. 

Тобыры ақынын сабады, 

Шындығы, 

Асылды ардақтай білмеген жеңілді қоғамы! 

 

"Ұқсата алмай дауысын бөлтірікке 

ұлиды иттер. 

Бас болу ма, сонда керегі? 

Жазықта шашылып жатқан да болар, 

Олардың мүжілген сүйегі. 

Тартысқа толы ғұмырдың мәні 

Билікте емес себебі." 

 

ТОҒЖАНҒА ҰҚСАП... 

Жаңбырлы көктем, алғысын төккен, 

Кеш келген өлең сөздер-ай. 

Аумайтын Тоғжан дауысын тыңдап 

Далада тұрған кездер-ай. 

Жаттанды ойға батады жігіт, 
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Өлмейтін кейіп танытып. 

Риясыз бейне үн қайтпайды, 

Келеді тағы сағынтып. 

Сол сәтте қалып, қартаяр ма екен 

Өзіне анық сенімді ұл. 

Жазылған хатта жауабын күтіп, 

Жетімек сұрақ әлі тұр. 

Қараңғылықты барлайды күндіз 

Амалы құрып шаршайды. 

Әйтсе де жігіт сырғаның  

Сыңғырын ғана тыңдайды. 
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Сабыр Айгерім Қайратқызы  

1995 жылы 1 қаңтарда СҚО, Уәлиханов ауданы, Қулыкөл ауылында 

дүниеге келдім.  

  Бала кезден өлең жазуға деген қызығушылығым жоғары. Студент 

кездерден қалалық, аудандық, республикалық мүшәйраларға қатыса жүріп, 

өзімді сөз өнері жағынан шыңдаудамын. Соңғы жылдардағы марапаттар: 

- «Ұлы Дала еліміз!» атты Астана қалалық Ғылыми жобалар сайысы, (2016 

жыл); 

-  Ақын Нәзира Бердалы ұйымдастырған «Бұл – менің жүрегім» мүшәйрасы 

(2019 жыл); 

-  «Жастар жылы» аясында ҚР АҚДМ қолдауымен «Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ гранты аясында өткізілген 

«Республикалық жас ақындар мүшәйрасының» финалдық кезеңі, 2019 

жыл; 

-  Уәлиханов ауданы кітапханалар жүйесінің ұйымдастыруымен өткен 

«Сәкен серіге арнау» жас ақындар сайысы, 2020 жыл. 

 

 

«АБАЙДЫҢ СӨЗІ...» 

Абайдың сөзі – 

Қара түнекте шамшырақ; 

Абайдың үні – 
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Білімге сара жол салад (ы); 

Рухани азық іздесең 

Досым, айтайын, 

Абайды оқы, 

Әр сөзі рахым, шапағат. 

 

Абайдың сөзі – 

Шариғат, бойды түзейтін; 

Бес асыл істі 

Көңілге түй деп көздейтін, 

Бес нәрседен қашық болуға үйретіп, 

Талап, еңбекпен 

Өмірлік серік бол дейтін. 

 

Абайдың сөзі – 

Серігің – ақыл болсын дер, 

Надандық – қауіп 

Адастырар ерсеңдер; 

Ғылыммен дос бол, 

Достым-ау, биік мансапқа 

Тек ғылым ғана, 

Тек білім ғана жетелер. 

 

Екпіндеп ұшып 

Қыран боп самғау қолыңда, 
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Қисық-қыңырлы 

Сан тарау бөгет, жолыңда 

Кездескен сәтте 

Есіңе ал, досым, Хакімнің 

Бес асыл ісін 

Қуат беретін жаныңа... 

 

Абайдың СӨЗІ – 

Білгенге маржан, 

Абай – ол ДАНА 

Жазбас ой арзан; 

Абайдың ҮНІ – 

Жүрекке жылы, 

Абайдың ӨЗІ – 

ӨШПЕЙТІН МӘҢГІ 

ҚАЗАҚТЫҢ НҰРЫ! 

 

«ХАКІМ АТАМЕН СЫРЛАСУ» 

Шыңғыстаудың етегінде туған ұл, 

АЛАШ үшін аштың өмір есігін. 

Парасат пен төгіліпті көктен нұр 

Ұлжан анам тербеткенде бесігін. 

Тәлім алып Зере әжедей зеректен, 

Айналдың сен бәйтерекке мәуелі. 

Ғасырлардан оза туған ерек пе ең? 
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Сұм қоғамда сен боп тұрсың керегі... 

Хакім ата, байлар жүр өзің айтқан, 

Өз жүзін, жиған малын қорғаумен тек! 

Қалың елім... адасып бара жатқан, 

Жастарыма арзан күлкі, ойын керек. 

Итке айналған қоғамда пенделер көп, 

Итаяғын жалаған мансапқордың, 

Кәмшат бөрік, ақ тамақ қыздарың жоқ, 

Мекендері – ордасы жын соққанның. 

Адасқанда жөнге салар бір тоқпақтың 

Болмағаны қоғамда өкінішті. 

Бәрін сүйер «бауырым» деп адамзаттың 

Туар ма екен алыптар «сендей» күшті?! 

Әділетсіздік қайнаған бұл фәниден, 

Тоқтау салар Құнанбайлар табылмай тұр. 

Аш қарын жұбана ма ас жемеген, 

Қазағымның рух, өресі құлдырап тұр. 

Көкейімде ұялаған сұрақтардың 

Жауабын кім береді, Хакім ата? 

Өзіңе өлең сөзбен сыр ақтардым, 

Жұбаныш таба алдым тек солай ғана... 

P.S. Дүниенің соңынан қуғанменен, 

АЛЛА алдында адамның тең беделі. 

ИБРАҺИМДЕР көбірек туғанменен, 
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Сағынтаев Батырлан 
Жұмабайұлы  

1994 жылы қаңтар айының 27 жұлдызында Қостанай облысы, 
Аманкелді ауданы, Есір ауылында дүниеге келген. 2000 жылы осы 
ауылдағы Н. Мейірманов атындағы мектептің табалдырығын аттап, 2011 
жылы тәмәмдаған. 2011-2015 жылдары Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық 
мемлекеттік  педагогикалық институтының Филология және педагогика 
факультетінің «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығы бойынша білім алған. Қазіргі уақытта Арқалық 
қаласындағы Дала өлкесі тарихы облыстық мұражайының ғылыми 
қызметкері. 

Өлеңдері мен аймақтық әдебиетке қатысты жазылған ғылыми 
мақалалары республикалық, облыстық басылымдарда жарық көрген.  

 
 

Дүр жүрегінен тамғанда ой-жақұт, 

Қаламын қолға алған дананың. 

Кірпік ұшында қалғандай қатып, 

Жаспенен бояп жалған жанарын. 

 

Тәңірдің сөзі ұйып жүрекке 

Түртіп ашқанда зерденің көзін, 

Қызыл тіл алып қиырды бетке, 

Қисынмен түзер пенде мінезін. 
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Ертісті бұзып, Еділді алған, 

Саудаға салса ар-намысыңды, 

Адастырмаған еліңді жолдан, 

Алаштың алтын балдағы сынды. 

 

Асылды ойдың жиып түбінен, 

Жақсыға бастар жыры жалпыны. 

Салыстырғанда биіктігімен, 

Шыңғыстау шыңы шыңырау түбі. 

 

Бесіктен кәміл адамды көріп, 

Бейіт басында күн ұлып тұрған. 

Абай туғанда надандық өліп, 

Ақын өлгенде ұлылық туған. 

 
 

*** 
 

Қарт Семей жаны ғаріп, тәні жара, 

Куәгер тарихыңа кәрі дала. 

Алыбың Абай өтіп кеткеннен соң, 

Қалған-ау қалған ғұмрың адыраға. 

 

Шаң басып қалған ізді ірілерден, 

Сор күннің уын жұтып, мұңын емген, 

Құрсаудан құтылғанмен дерті кетпей, 

Күн шалған киелі жер күңіренген. 
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Жүдеген жарылыстан күтіп дауыл, 

Тірлігін түтеткенмен түтінді ауыл, 

Гүл терген баурайыңнан Тоғжандардың, 

Бауыры қалды ма екен бүтін бауыр. 

 

Шұрайын кеткеннен соң өртеп алау, 

Шырайын кіргізер ме келте жамау. 

Қасірет сіңіп қалған шыңдарыңа, 

Шыңғыстау жанарыңнан шер тамады-ау. 

 

Айтқан жер алашыма Абай нақыл, 

Жұлынын у кеміріп қалай жатыр. 

Тас желін тағдырларын иіте алмас, 

Тәңірін қарғай ма әлі талай пақыр. 

 

Қайтейін, қасиеттім, жатқан жүдеп, 

Күн қайда сүйіншілер бақ қонды деп. 

Сыздайды шымырлаған шер-наламен, 

Азабың мұңын жайып батқан жүрек. 

 

Жылатып жұмыла елді жетімек-күн, 

Сауықтан сарайымды тақыр еттің. 

Өксігін абайлаған кім бар екен, 

Өкініш өртеген шер-көкіректің... 
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Сайлауғалиев Ерасыл 
Дарханұлы 

ШҚО, Семей қаласы, Абай ауданында 2002 жылы 21 қыркүйекте дүниеге 
келген. 

 2008 жылы жергілікті Шәкерім атындағы орта мектептің 
табалдырығын аттады. 

2019 жылы осы мектепті тәмамдады. 
2020 жылы ҚазҰУ-дың журналистика факультетінің студенті атанды. 

Қазір Қарағанды қаласында тұрып жатыр. 
 

ЖЫР-ТҰМАР 

Мансұқталмайтын, қаңсып қалмайтын өр кейпім,  

 Бастағы бәскіл күйді де місе көрмейтін. 

Тұл ғұмырға да құлдық ұрмайтын қазақпын, 

Ибраһимнің рухы бар менде өлмейтін! 

 

Күнес күнімде қайтемін құр қол пақыр боп, 

Сүлесоқ күйде сұрықсыз болған ақын көп. 

Тікен тірлікте жүдемесе екен жүрегім, 

«Адам атанып, надан болуға хақым жоқ». 
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Боркемік болған ғұмырда орным бар, анық, 

Деңдеген дертім денеме жатыр таралып. 

«Мал жұтап, өнер жұтамайтыны рас болса», 

«Кетігін тауып, дүниеге кетем қаланып». 

 

Көк шықпаса егер нөсер жауын мен күнге сын, 

Бес күн жалғанның көрмедім үлде-бүлдесің. 

Баба, сен мені рухыңмен деме, қолпашта, 

Сен құсап мені ессіздер нұқып жүрмесін. 

 

 Ғапыл өмірді кеше алмай жүрміз ар сақтап, 

 Ел сенген ердің ойындағысы мансап, тақ. 

 Қанағат пенен еңбектен ада ұрпағың, 

 Өзгені күңдеп, атанды өзі  мақтаншақ.  

  

 Сендерді аңсап шарқ ұрдық, қалды жосып із,  

 Тоз-тоз боп кеттік бағытты таппай осы біз. 

«Алланың өзің, сөзін де тіпті құптамай», 

 Шайтанды қылдық бес күн жалғанда досымыз. 

  

                               Тектілер қанша көміліп жатқан көрге көп, 

 Өзі де шыққан, сөзі де шыққан өрге дөп. 

Жыр-тұмарынан қол үзіп, түбі өзеуреп, 

Қалың қазағың артында қалды сүлде боп.. 
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БАБА РУХЫМЕН СЫРЛАСУ! 

Уа, Баба, шамшырағым, 

Сырымды айтсам өзіңе таусыламын. 

Тарпаң басып биікке көтерілсем, 

Ал бір күні езгідей жаншыламын. 

Уа, Баба, жыр тұмарым, 

Өлең деп шабытымды тұндырамын. 

Жағама жармасқанда тікен тірлік , 

Байыз таппай неліктен бұлқынамын ? 

Уа, Баба, құнды бағым, 

Өгей жырды жазғанда жұлқынамын. 

Өзімді-өзім ұға алмай жүргенімде, 

Айтшы қане, түсініп, кімді ұғамын ? 

Уа, Баба, мақтанарым, 

Сендегі бар кемелдік жатқа мəлім. 

Досымды маңайлатпай қара өлеңге, 

Дұшпанды неге ғана жақтырамын ? 

 Уа, Баба, айтшы бəрін, 

Сездірші өн бойыма жырдың нəрін. 

Сен қалай арсыздармен күрескенсің ? 

Ал менің түйткілге де жетпеді əлім. 

Уа, Баба, көрегенім, 

Сырлассам бір ғажапқа бөленемін. 

Сондықтан да сырласып, бағдар берші, 

Қапыда қалмау үшін, қара өлеңім! 
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Сандыбай Піржан Ерланұлы  

06.01.2004 жылы Қызылорда қаласы, Сұлутөбе ауылдық округінде 

дүниеге келдім. Ең алғаш ақындығымды 5-ші сыныпта байқадым. Жұлдыз 

Кусайнова апайымның жетекшілік етуімен  екі дүркін «Алтын домбыра» 

иесі Мұхтар Ниязовтан сабақ алып, 2016 жылы ең алғашқы айтысыма 

қатыстым. Қазіргі уақытта Мамыр Байдаулетов ағайымның жетекшілік 

етуімен «Қауырсын» жас  айтыскер ақындар үйірмесінде 4 жылдан бері 

тәрбиеленіп келемін. Осы уақыт ішінде мектепшілік, қалалық, облыстық, 

республикалық, халықаралық  бәйгелердің жүлделі орындарын иемдендім. 

Атап айтқанда,  биылға Мұқағали Махатаев атындағы «Жырлайды жүрек» 

атты халықаралық бәйгенің үздік бас жүлдесін және «Абай жаққан бір 

сәуле» атты республикалық жарыстың бас жүлдесін, 3 айлық шәкірт 

ақысын иелендім. 2019 жылы «Сыр елі талантар мекені» атты жарыстың 1 

жылдық шәкірт ақысын жеңіп алдым. Дәл осы уақытта Мұрагер мектебінің 

ақындар үйірмесінің жетекшісімін. 

 

АБАЙ АТАҒА 

 

Атадан сіңген адам қылығы, 

Кетпейтін қайғы жарадай естен, 

Алтыннан құйған табалдырығы, 

Семейім менің дана Абай өскен. 
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Тарихың қалды ау талай жанданған, 

Шыңғыстау шыңы қиясындай шын. 

Жидебай жері Абайдан қалған, 

Үкінің салған ұясындайсың. 

 

Көргендей болып жақыннан елес. 

Самғаған сәтте сай қыран арман, 

Кеудеңде күйік атомнан емес, 

Семейім сенің қайғыдан қалған. 

 

Жылуын берген тұңғыш бауырдың, 

Ұлжанның сөзі себет гүліндей. 

Құзар шыңдары Шыңғыс тауымның. 

Зеренің зейін зеректігіндей. 

 

Жеріңді жалын өртеп ұрыпты, 

Салғанда тағдыр сотына мыңды. 

Семейім сенің көрпе қылыпты, 

Дана Абай мәңгі топырағынды! 

 

Мына ғасырдың көрсеғой сұрқын, 

Күмән жоқ ұлтқа алаңдарына. 

Тіріліп Абай келсеғой шіркін, 

Күліп қарар ма еді адамдарына. 

Ертеңі елдің ерек болмаса 

Арда тұталмас алаш өзіңді, 
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Қазақтың тілі керек болмаса, 

Не үшін жаздың қара сөзіңді! 

Өткен іс өтті, пұшайманым ау 

Қуаныш барма сірә бүгіндей 

175 жылдық мүшайра мынау 

Өлмес мұраңның куәлігіндей, 

 

Адамдар өтеді,заманда өтеді 

Өкініш, қайғы сыяар өкпеге. 

Жә, түңілмейік аман жетеді, 

Қазақпен Абай қияметке де. 

 

АБАЙҒА АРНАУ 

Ей дүние, қып-қысқа аршын ғұмыр, 

Сілтемеске қоймайды қамшыңды бір. 

Көбелек ой от кезген пенде көңіл, 

Еріп кете беретін қар сынды бір. 

 

Шыңға шықпақ болғанның жібі ұзын ә, 

Бірақ өмір басы тау,түбі жыра. 

Тайталасқан тары жан тағдырменен, 

Дүние диірмен түскенде бұғызына. 

 

Шабыт оты тұрғанда жәй сәл шарпып! 

Тарихынан ұлтымның қойсаң сарқыт. 

Ал Абайды ойласам бірер сәтке, 

Қалады тұла бойым байсал тартып. 
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Шыңғыстауым өзіңе разымын ұқ, 

Жайлауына келетін жазы күліп. 

Абай өтті  баурыңда қазақ үшін, 

Күндерменен күресіп ажығынық. 

 

Жағасына жармасып жамандықтың, 

Бәсіре еткен шындықты бабамды ұқтым. 

Қадап кетем қауырсын қаламымды 

Жалауы қып жығылмас адалдықтың. 

 

Бес елі боп басыңда сор, бағыңда, 

Таймаушы едің тағдырдың жолдарында, 

Опасыздық өзіңе қылдырмас ем, 

Абай ата жаныңда болғанымда. 

Толтырмаспын мен болсам таңды мұңға, 

Тастамаспын тарихтың қалдығында. 

Бала қиял батырғой өзі ғұмыр, 

Кешпеген кездерінің барлығында! 

Адам басқа қазірде,заман бөлек, 

Бабалардың бейнесі балаңда жоқ. 

Мен қорқамын қазаққа ес кіргенше, 

Дана Абайым ескіріп қаларма деп. 

Заман келіп бұлағай,алағайлы, 

Бірақ оған болмасын сана лайлы. 

Қуантуға дайын тұр күн сөнгенше, 

Кезінде қорқытқандар дана Абайды! 
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Сәтбекқызы Дания 

1997 жылы 28 сәуірде Қытай халық республикасы, Алтай өңірінде 

дүниеге келген. Қазіргі таңда Шығыс қазақстан облысы, Зайсан өңірінде 

тұрады. Аудандық, облыстық Абай, Шәкәрім оқуларының бас жүлде иегері. 

Республикалық Абай, Шәкәрім оқулары номинациясының иегері. Астана 

қаласының 20 жылдығына арналған «Жас ақын» республикалық мүшәйра 

бас жүлде алған. «Жарық Жұлдыз» Республикалық айтыс 3 орын иегері. 

«Бабадан қалған байтағым» аймақтық айтыс бас жүлде иегері. «Жүректен 

шыққан жырлары» қалалық айтыс 2 орын. Зайсан ауданында өткен 

аймақтық айтыс бас жүлде иегері. Жастар жылана арналған республикалық 

жыр мүшәйрасының финалисті.  

 

АБАЙҒА 

Есті өлеңім, естелігім ескірген, 

Өлеңімде өлмес ғұмыр кештім мен.  

Кіндігіңді кескен жерде ұлы Абай, 

Тұсауымды кестіргем. 

 

Өлеңім де, содан өзге талабым,  

Бағым да-өлең , сорым да-өлең санадым. 

Түзу жолдан таймаса деп табаным,  
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Сендік ізге қарадым.  

Ертеңім мен жырға айналса кешегім,  

(Ақынмын деп бекер, бәлкім, бөсемін.) 

Бұл өмірге қайта келсең ұлы Абай, 

Бүгінімнің бере алам ба есебін? 

 

Қиналмасақ, бет бұрмаймыз Құдайға, 

Жүрекке емес, жүгінеміз шырайға.  

Тілімделеген тілім көрген азапқа,  

Сендік жүрек шыдай ма? 

Орамалмен қорғайтұғын ақ арын, 

Аурулардың өзгертті өмір талабын. 

Күймес едің қалай ғана шештірсе,  

Кимешегін ананың? 

 

Қызық қумақ-ойы үлкеннің, жастың да, 

Қазаққа дос қазақ еді-ау рас мұнда.  

Қансыраған қазақ жатыр қазақтың,  

Сойылының астында. 

Сендік мұңды шығарады естен кім, 

Болмысынан бұл қазақтың сескендің. 

Жұмыр жер де айналар ма ед жұмаққа,  

Жұмбағыңды шешкен күн? 

Жазар едім, айтар едім талайын, 

Кемшіліктен көз ашпайды-ау маңайым.  
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Қайтып келсең қалай саған қарайын,  

Адамзаттың бәрін сүйген, Абайым?! 

ТОЛЫҚ АДАМ 

Ойла қазақ адамшылық хақында  

Ұлылығың адам деген атыңда  

Жаныңдағы жатқа айналса жақының  

Жаратқанға жақында  

Мәңгі баста тұрмайды біл бұл күнің  

Астарында мұң тұрады әр күлкінің  

Алланы сүй, сүйем деген дүниең,  

Жоғалтқанда сүйкімін  

Жақсылық қыл, Жаратқанға ұнамды  

Кешсін десең өткен әрбір күнәңді  

Қасқыр ұлтқа керек емес дін деме 

Басшылыққа ал құранды  

 

Жетем десең ойыңдағы арманға  

Алла жолы адастырмас жалғанда  

Барлық адам алдаса да өзіңді  

Дүниеге алданба  

 

Болашығың болсын десең арайлы 

Таңғалдыру болса ойың талайды 

Толық адам болам десең Қазағым  

Толық таны Абайды 
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Талап Нұрай Нұрболатқызы 

1999 жылы қазан айының 28-ші жұлдызында Атырау 

облысында  дүниеге  келген.  Қазіргі  таңда Атырау   қалалық перзентхана 

қызметкері. 2018 жылы I республикалық «Қазақстан таланттары» рухани-

патриоттық байқауында «Көркем сөз иегері» номинациясы бойынша 

жоғарғы деңгей көрсеткен өнері үшін «Бас жүлде» иегері, сонымен қатар I 

халықаралық Қазақстан таланттары рухани-патриоттық байқауы «Көркем 

сөз» номинациясы бойынша жоғары деңгей көрсеткен өнері үшін   II 

дәрежелі Лауреат иегері атанды. Республикалық жыр-мүшәйраларының 

жеңімпазы.   Үздік студент төс белгісі және Ыбырай Алтынсарин атындағы 

төс белгі иегері. 

 

КИЕ..  

(Абай Құнанбаев)  

 

“Біздерде бәрі жақсы дейміз-ау.!”  

Оларда бірақ жаттанды.  

Құрыған қоғам қорқынышты тек,  

Суықтар қарып жат жанды…  

Ұрпағың сізді мазақ қылып жүр,  

“Тасыр қоғамда тапталды.!”  

(автор)  
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Надандық- әйнек сияқты көзілдірікті,  

Сүңгі ұшына төзім ілікті.  

Шашыңнан сипап басыңды алады,  

Қойныңа кірген әб жыландардың,  

Қарайған кештей сөзі күдікті.  

 

Уа, Шыңғыстаудың бөктері тентек,  

Әр қилы тағдыр өткенін шертед.  

“Еңлік Кебектің” мазарын көрсе,  

Көз жасын сүйген көк пері үркед.  

 

Талай дарынның кіндігін кескен,  

Аспан шаһары түндігін шешкен.  

Бір жұлдыз туды жарқырап кеште,  

Сыбырлап көкте,  

Сыбырлап бөкте, 

Толғағы келген сәтте шыр етті.  

 

Тәңірдің бергені қауырсын қалам,  

Құлагер шабыт кісінегенде ауырсын далаң. 

Жердің үстінде ақындар көбейді,  

Қабірінде өлілер. Дәрусің маған.  

Кәрі тау түнерген абыздай мұңды,  

Қалам ұстаған кейіпте тамызбай жырды.  

Жер құшағына жазады қорғаштап жүріп,  

Қастерлеп көмген аңыздай құнды.  
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Бәйбіше секілді долданған аспан еліде,  

Шықтарды жауған аралас жастан деді ме?  

Шындықты сүйген Шыңғыстау әрі аунаса,  

Абайды көрем күрсініп жатқан егіле… 

 

ТЕКТІЛІК 

(Анама…) 

 

Біздің үйде,  

Қасқырдың сүтін ішкен адам да болды.  

Көбігін шашып кәрі Жайығың жатыр-ау,  

Қайрымсыз қала да болды,  

Іңірге жұтылды Атырау. 

 

Сол күні,  

Аңызақ жел соғып тымық түн тынықты,-  

Айға қарайды сығалап.  

(Қансырап жүргенде халімді кім ұқты?) 

Сыбырлап тұр екен сыған бақ.  

 

Ол,  

Дарыған Тұмардың тектілігімен,  

Қайсарлық етіп ептілігімен. 

Қытымыр қоғам жұтып кетпеуі үшін,  

Қан сасыған, шірік өмірді шекті күніге.  

Құдай-ай, дарытқан қасиетіңде, 

Тулайтын тіпті де ет жүрегінен!  
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Кейде,  

Күндес тағдырдың тасы домалап өрге кіл,  

Бақ дейтін жетпейді межеге неге?  

Алдаспан Ажал~ай жобалап сенде бір,  

“Оғында сұп-суық тежемеді ме?”  

Деген, ой санамда ұлиды.!  

 

Найзадай жастарым жуғанда бетіңді,  

Жусанның иісі аңқыды орамалынан.  

Азанның үні әуелер туғанда екінді,  

Тәңірдің бұйрық жорамалынан.  

 

Біздің үйде,  

Қасқыр мінезді, азулы адам да болды.  

Көкжал Жайығың соғылып тасқа сан.  

Көк түтінге жұтылған қала да болды,  

Санада қарайды қасқа “Сан”.!  

 

Ол…  

Қасқырдай текті еді.! 
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Темірбай Темірлан Еркінұлы  

2001 жылы қыркүйек айының 4-жұлдызында ШҚО, Үржар ауданы, 

Көкөзек ауылында дүниеге келген. Семей қаласының Шәкәрім 

университеті филология факультетінің 3-курс студенті. "XVIII 

Республикалық Абай оқуларының" 1-орын иегері. 

 

АБАЙ ДАЛАСЫ 

Көркін-ай сұлу көз тартқан уай, керім күздің, 

Көңілге жылу сыйлаған ала таң мынау! 

Әтірі аңқып тұрғандай Әйгерім қыздың, 

Даладан мынау! 

 

Өткенді бір сәт біз де енді күйзелдік аңсап, 

Бәрі де соның есте әлі... түнектенбеген! 

…Бұл жерде Біржан салдар да күй шертіп, ән сап, 

Жүрек тербеген! 

 

Жаз жайлау, ал күз күзеуге ел болмай көшкен, 
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О, сүйген жандар жолықса жылап-табысып. 

Тоғжанын сүйген сол Абай Ерболдай доспен, 

Осы бір маңда жүрген ғой сыр ақтарысып... 

 

Сол шақтар, сірә, өзі ғой бастағы бақтың, 

Көк аспан жылап еске алар, құс та мұңданып. 

Суынан жұттым саумалдай Қасқабұлақтың, 

Сағыныш шөлін бастым бір құштарым қанып! 

 

Қимастық билеп "артыңа қарайламашы...,- 

деп тұрмын енді өзіме, - тағы да келем!" 

...Аңқылдақ Қазақ, аңқыған Абай даласы, 

Айтшы, мен неге өткенді сағына берем!?. 

 

АБАЙҒА ТАҒЗЫМ 

Талай дүбір, өткен кеш, талай думан, 

Ой-хой, шіркін, мекен бұл Абай туған! 

Тарих жайлы әр тасы, ескен желі, 

Жалықпайтын сыр шертіп, ән айтудан! 

 

Қанша заман күн кешіп қасіретпен, 

Ел-жұртымның талайда бәсі кеткен. 

Беу, сол кездер, ұлы ақын, бір Өзіңді, 

Тек қазаққа Тәңірім нәсіп еткен! 

 



  

181                                                          
 

Кейде Өмірден жүрегім тоңса жаурап, 

Жырыңды оқып жұбандым, сонша баурап. 

Бес күндіктен өтермін өкінбей-ақ, 

"Бес нәрседен", Сен айтқан, болсам аулақ! 

 

"Өсек, өтірік, құр мақтан" - сөз ғой арам, 

Алыс жүрдім жалғаннан көз бояған. 

"Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста", 

Бұл қағида... жүрермін озбай одан! 

 

Абай ақын, өзі - дүр, сөзі - маржан! 

Сені ұға алсам болмайды-ау досым арзан. 

Көк тіреген өзіңдей болсам деймін, 

Көкірегінде ұға алар көзі бар жан! 
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Тұрсынбаева Бақытгүл 

Алпамысқызы   

Ақын, ҚР Ұлттық кітапханасы жанынан құрылған "Жас қалам" 

бірлестігінің, "Әдбиет әлемі" орталығының мүшесі. 

06.03.2004 жылы Қызылорда қаласы, Жаңақорған ауданы, Қожамберді 

ауылында дүниеге келген. 10 сынып оқушысы. "Арман қанатында"  

кітабының авторы.  

 

АБАЙҒА АРНАУ!  

Қазағым деп түсті қанша азапқа, 

Уақыт дейтін қара мына ғажапқа 

Жарқырайды көгімізде күн болып 

Абай-дара, Абай-дана қазақта! 

Жас ұрпақтың жалындаған санасы, 

Шамшырақ боп жарқырап тұр қарашы 

Әр сөзіңді өнеге етіп бүгінде 

Қастерлейді әрбір қазақ баласы. 

Армандарым менің асыл қанатым, 

Жырларыңнан қазынам мол табатын 

Даналықты,ізгілікті ілімің 
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Әр жұрекке тартқан сыйың саф алтын! 

Абайды оқы,досым сен де жалықпай  

Сонда сен де асқақтайсың қалықтай 

Қазақ өлер қара өлеңнен айрылса, 

Жағалауда қайраңдаған балықтай! 

Даналық қой жүректерге нұр құйған 

Көкке өрлеймін ытқып шығып ылдидан 

Шарлап кетсем қара өлеңнің аралын, 

Көкейімнен мұңлы талай сырғиды ән 

Біз мықтымыз,біз биікпіз Абаймен! 

Ақын рухы шапағатымен берер дем 

Абай туған,Мұхтар туған ел болсақ 

Басқалардан болармыз біз қалай кем! 

 

 

ҚАЙРАН ТІЛІМ!  

Тыңдаңдар, ей сорлы жұрт, қазақпын мен!  

Болғанмын, болмағанмын азатпын мен 

Сонда да қапаланар кең жүрегім 

Көреді кей мақұлық қазақты кем.  

Ұмыттың ба тіліңді, дініңді де 

Алсаңда надансың-ау білімді де 

Көтермей қара жүгін қазағыңның 

Көтердің нағыз тәждал жүгін міне 

Ей ұрпақ,  

Сендер үшін қан төккен бабаларым,  

Мың ашып, мың жамаған жараларын 
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Ал сен соғыс заманын көрмесең де,  

Өз тіліңмен сөз сөйлеуге жарамадың 

Күнің өтіп жатыр, сенде дүбәралық 

Қатынас жойылуда тіл аралық 

Бір орысқа мың қазақ мыңғырлаймыз,  

Неге соған халқым-ай жыламадық 

Кешегі тарих беті мүмкін елес,  

Қазағым бағындырды қанша белес 

400 жыл жоғалтпаған тілін, дінін,  

70 жылда жоғалту мүмкін емес 

Айтарым көп налимын шенеунікке 

Орысша сөз сөйлеген беделдік пе?  

Онымен қосып тағы шетел тілін,  

Шақырдың мәңгүрт елді кемелдікке 

Бұлыңғыр етіп қойдың болашағын 

Сонда да дейсің бөсіп жол ашамын 

Ертең арсыз ұрпағың бетке шапса,  

Бос қалмасын жебесіз қорамсабың 

Үмбетей, Бұқарлардың бұрқасындай,  

Қазақ қайда аққудың ұлпасындай 

Балбал болған тарихым, ертеңгі күн,  

Әйтеуір қалмаса екен құр тасындай 

Ел түзелсе түзелер бесігіміз,  

Бітелсін жамалмаған тесігіміз 

Қазақ болып келдік пе босағаға,  

Қазақ болып жабылсын есігіміз!!! 
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Хинаухан Жарханат   

1998 жылы 21-қазанда Монголия мемлекетінің Баян-Өлгий аймағы, 

Цэнгэл ауданында дүниеге келген.  

 Білім жолын 2005 жылы Цэнгэл аудандық қазақ-монгол Толық орта 

мектебінде бастаған. Қазіргі таңда Манаш Қозыбаев атындағы СҚМУ-нің 

Тіл және Әдебиет Институтының Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

мамандығының 3-курс студенті. Ерік Асқаров атындағы ақындар 

мектебінің шәкірті. Республикалық, аймақтық, облыстық жыр 

мүшайраларының жүлдегері.  

 

АБАЙ МІНГЕН ЖЫР ПЫРАҒЫН АБАЙСЫЗДА БАСҚА ҰРДЫМ  

 

Басқа ұрыппын, пырақты Абай мінген, 

Келер күгді бабалар қалай білген. 

Кешкілікте келіссіз туған жұлдыз, 

Сыр шертіп тұр, сұрықсыз талай күнен. 

Боталаған боз іңір, әжімді аспан, 

Көлеңкелер құлайды көзін басқан. 

Қаншама өлең аққудың қанатында, 
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Ұнтақталып кетті екен жазылмастан. 

Шыңғыстаудың бөктері шырақ түнгі, 

Құндағында аунатып қырат гүлді. 

Абай жүрген сақбақты абайламай, 

Талайлар-ай, талтайып құр ат мінді. 

Сабауымның ұшынан тіиек жонғам, 

Із табылды, ит арқа иен жонан. 

Қаламымның ұшында қаңғыған құс, 

Саусағыма қараймын сүйел болған. 

Өңін бермес сұсты еді ебелек түн, 

Қанатында қайтыс боп көбелектің. 

Атам мінген ағаш ер, қасы сынық,  

Қалбыршасын жез тыстап шегелеппін. 

Шеңгелінде уақыттың шыр айналып, 

Құрсағы ащы жұмыр жер құдайға анық. 

Құла түзде кісінеп құлагер ат, 

Шыңғыстауға қараймын былай барып. 

Шыңғыстауым «үһ..» деді үрейленіп, 

Жидебайдың жыңғылын түнейді елік. 

Ақ бөкендер жамырап айды ішеді, 

Жел соғады желкемнен дүлейленіп. 

Мен не дедім, домбырам не демеді, 

Бесті айғырдың жалынан өлең өріп. 

Абай туған ауылға ат бұрған ем, 

Арлан күшік арыс етті шебеленіп. 

Ұлы дейді, мұртты ағам дана дейді, 

Шеңберін де шейіт боп сана кей күн. 
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Бұлт аунайды мойынан баурыналып, 

Әжіміндей әйгілі ана әжейдің. 

Дүлей құйын ұрғанда дүмпіп келіп, 

Бұлт жүзеді төменде іркіттеніп. 

Ғасыр жатыр ғаламның шеңгеліне, 

Жидебайдың жүрегін жыртып беріп. 

Балапандап бала құс, мама ағашқа, 

(Еңбек еткен екі күн ақ алашқа...) 

Ескі кітап ішінен, Абайды аттап, 

Асқақтап тұр, о пәлі, ана қасқа!... 

 

 

АДАМЗАТТЫҢ АЛЫБЫ 

 

Жылыстаған жыл өтті, ғасыр өтті, 

Қай дәуірде Қазақтың жасы кепті. 

Рахымын жаудырып Алла бізге, 

Адамзаттың алыбын нәсіп етті. 

 

Қызыл тілді өткізіп сол заманға, 

Толғағанға не жетсін, толғағанға. 

Өлең сөздің патшасы болар ма еді, 

Абай өлең патшасы болмағанда. 

Қара қылды қақ жарса дәл тұсында, 

Бидің бағы тұрарма алшысында. 

Абай көрген әділдік, туралық бар, 

Құнанбайдың тобылғы қамшысында. 
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Әлдиімен нәр берген жас мүсінге, 

Иман, ынсап, ұятты рас түсінген. 

Абай алған тәлімнің тізбегі бар, 

Зере әжедей тектінің тәспісінде. 

 

Айтарға жөн әуелі сөз қамдаған, 

Ақиқатқа ақ қолын созған бабам. 

Ақынынан қорқамын бұл қоғамның, 

Ақылынан қаламы озған заман. 

 

Таңдау түсіп қай жолға құрдық өрнек, 

Сүрлеуінен өткенше сыр бүгер деп. 

Абай жолы - Алланың тура жолы, 

Адамзатқа басқаша нұрлы жол жоқ. 
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Шохаев Мустафа  Табиғатұлы    

1995 жылы Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе кентінде 

дүниеге келген. Шетпе гимназиясы мен Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ-дің 

“Қазақ филологиясы” мамандығы бойынша түлегі. Қазіргі таңда Yessenov 

University магистранты, Ақтау қаласындағы ХББ НЗМ-да мұғалім. 

Облыстық, республикалық, халықаралық жыр мүшәйраларының, ғылыми 

байқауларының жүлдегері. 

АБАЙ СӨЗІ – АБАЙ ШЫҢЫ АР ДЕГЕН, 

Ашынғанда шекер беріп, біздерді 

тасынғанда сынап көрдің – тұз бердің. 

Көктем де өтті тағдырынан қазақтың, 

Көктеген соң көркімді алып күз келді. 

Жаз да көрдім – молшылық пен береке, 

Қыс та көрдім, кімнен кімің кем екен?! 

Заңдылықтың сабылсақ та ізімен, 

Қазағымды қыла көрме келеке! 

Бір нәрсе анық – сен ылғи да кең едің, 

Әр заманда АЛЫП сыйлап демедің. 

Менің бүгін уайымым жоқ, мұңым жоқ, 

Тұсбағдарым жарқырап тұр себебі. 

Өсер болсам, ол да өзімнен ендігі, 

Өшер болсам, ол да өзімнің кемдігім. 
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Қайда барып сұрарым да белгілі, 

Қалай тәубе қыларым да белгілі. 

«Қулар» сынды кетер де едім «жоламай», 

Аппақ құдай, білуге ойым қомағай. 

Менің бағым – ақыл шыңы, асыл шың – 

Қара жерді жарып шыққан ол – Абай. 

 Мен өзіңе алғыс айтам жөнімен, 

...Сен де оқырман самға рухтың көгіне. 

Абай шыңы алдырмайды әркімді 

Жүре алмасаң оның жүрген жолымен. 

Бұлт артында көрсетпейтін төбесін, 

Абай шыңы – қарлы, суық. 

Көресің... 

Өлеңіне тереңдеген сайын сен, 

Шыңына оның көтеріле бересің. 

Абай сөзі – Абай шыңы АР деген, 

Ақиқат сөз жалатылған зарменен. 

Жайшылықта тумаған жыр,  

...жасындай! 

Шатастырып алмағайсың әрнемен. 

Тағдырына нәр боп тарар талайдың, 

Абай жыры күн секілді арайлы. 

Ақтығыңды танып білгің келсе егер 

Өлше өзіңді өлеңімен Абайдың. 

Өртенерсің оттай болып қайғыдан, 

Қалтырарсың, сөзі зілдей ойлыға. 

Абай жыры – ақжүрек жан уайымы, 
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Ақ жолында адастырмас бай мұра. 

Сездім одан қуаныш пен мұң-зарды, 

Көрдім одан шөлге салған гүлзарды. 

«Алтын құрсақ толғағымен Ұлжанның 

Қазағымның биік рухы бүр жарды». 

 

КИЕ 

Тағдырына ашаршылық қойған тұста тосқауыл, 

Туған жерден қалың қазақ бас сауғалап көшті ауып, 

Дала қалды өлі күйде, таулар қалды қан-сөлсіз, 

Иек артып тек құдайға босты адамдар, босты ауыл. 

Маң далада мал қалмады маңыраған, боздаған, 

Сар далада жан қалмады арып, ашып, тозбаған. 

Менің бабам кешкен қанның, өткен сынның салмағын 

Өз басынан өткізбесе, сезінбейді өзге адам. 

Маңдайына үш қиянның сыя алғанмен бар әлем, 

Сыйғызбаса сұм саясат, шіренгенмен шара не? 

Менің бабам көшті үдере келерінің қамы үшін, 

Терістікке қарсы қарай бағыт ұстап жағамен. 

Қимай-қимай Мұғалжардай жайлы ұяны тастады, 

Маңғыстаудың үстіртінен бабам менің асты әрі. 

Алды – сағым, арты – тұман, сенім сүйреп барады, 

Жүре берді, бұйырар деп бір қазанның қаспағы. 

«Жалғыз жанның жары – құдай». 

Жырақтауға бел буған, 

Менің бабам асып өтті, сортақ, тақыр, шөл, құмнан. 

Атамекен, атажұртын тастау оңай деймісің? 
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Қам көңілін жарық қылып, тар өмірін кең қылған. 

Артта қалды әулие мен әнбиелер жол ашып, 

Қайта оралар, қайтпасына қоймас баба моласы. 

Шүберекке түйген жанын қалың кетіп барады. 

Білмей әлек, тура жол ма, кетті ме әлде адасып. 

Маңдайыңа жазған жарық әмір жетпей сөнбес-ті 

Тағдырына нали алмай келе жатыр ел де есті. 

Сыйы ма екен жаратқанның көлге келіп тоқтады, 

Патша күші жетпейтұғын, біз іздеген жер десті. 

Су жағалап тұрған жанның тала ма екен өзегі, 

Бұл мекенде кие барын текті бабам сезеді. 

Күн ұяға кірер тұста көрік тапты көл беті 

Алтынкөл деп атау берді, сұлулығы - көз емі. 

Саңылаудай сая тауып шеті шексіз жаханнан, 

Күн батқанша жайғасты ел де жүгін алып атаннан. 

Соққан самал сылдырлатып тербетеді көл бетін, 

Сыбырласып қамыс біткен, қозғалады жапанда. 

Неткен тәтті еркіндік бұл! 

Тексіз, бетсіз, жамансыз 

күн кешкенің қандай керім дүнияда алаңсыз. 

Шегірткенің шырылымен әлдилейді Жер-Ана, 

Дамыл тапты көшкен халық көл жайынан хабарсыз. 

Көп ұзамай боз далаға түн, тыныштық орнады. 

Тыншымаған бір тіршілік қожайыны қалмады. 

Кенет көптің құтын алып ыңыранған үн шықты, 

Жаңғырады жан дауыстан Алтынкөлдің аумағы 

Суды мекендеуші еді олар, жын-шайтан ба, пері ме?.. 
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Қонған жері не болғаны, Жезтырнақтың елі ме?.. 

Дию ма елде аңдып тұрған, мыстан ба әлде айлалы?.. 

Елді үркітіп, қорқытады, қаңғыған ой қайдағы. 

Жаратқанға жалбарынып дүйім халық сыйынды, 

Естімеген адамдардай жата берді... 

Тыйылды. 

Тыйылды да қорқынышты дауыс көп те басылды. 

Сұрақ қалды бұл не деген, кім шешеді түйінді?.. 

Алтынкөлдің ар жағынан алғашқы рет таң атты, 

Атқан таңмен батқан түннің үрейі де баратты. 

Тіршілікке қан жүгіріп, көрген күнге шүкір деп 

Өмір әні шырқалып тұр әрге бөлеп алапты. 

Көп ұмытты түнгі жайтты, тимегесін залалы, 

Менің бабам ертеңіне зор үмітпен қарады. 

Қарсақ па әлде құтырынған, шибөрі ме, басқа ма? 

Аз да болса ой түбінде бір сұрағы бар әлі… 

Ымырт келді, менің бабам жатпақ үшін жайланды, 

Қанша шаршап тұрса дағы жатсам ба деп ойланды. 

Бейтаныс үн шықпас па деп басылмады көңілі 

Түн. Тыныштық. Уақыт өтті. 

Ұйықтамаған Ай қалды... 

Бұзды ұйқысын қалың көштің тағы міне танық үн, 

Айдалада ақыратын, бақыратындары кім? 

Тас төбеңді жыйыратын бұл не қылған зор дауыс. 

Бізді қайда кеп қондырдың жаратушы Тәңірім? 

Жаратқанға жалбарынып дүйім халық сыйынды, 

Жата алмады осы жолы, сыртқа шықты... 
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Тыйылды… 

Тыйылғасын қорқынышты дауыс көп те басылды. 

Сұрақ қалды бұл не деген, кім шешеді түйінді?.. 

Күндіз дауыс шықпайды екен, сырын кім бар түсінер, 

Бәлкім біреу мұның жөнін ібілістің ісі дер. 

Үлкендері жасырады, көрсетпейді үрейін, 

Көрмеген соң, уайым қылып қорықпайды кішілер. 

Екі күн мен екі түнді артқа тастап бұйырған, 

Үшінші күн оянды ел де. 

Шешілмеген түйін бар. 

Жан жүйеге маза бермес үрейлі бір сұрақпен. 

Күн де батты, уақытша тіршілігің тыйылған. 

Түн ортасы. 

Ел күтеді, құпия мол өмір-ай 

Қазағымды сонша қинап қоятының не бұлай? 

Кенет дауыс тағы шықты, еркек кіндік жыйылды, 

Бізбен бірге іздемекке төбеде тұр төніп Ай. 

Осы жолы басылмады ыңыранған танық үн, 

Қайда бару керектігі мәлім ісі бәрінің 

Дауыс шыққан жаққа қарай барса қамыс ішінде 

Жараланып, зарлап жатқан жолбарысты таныды. 

Біреу ескі жаңқа дейді, біреу найза жебе дер, 

Табанынан кірген тікен жүргізбепті шегелеп. 

Айуанға да мейірімді бабам менің қандай-ды 

Арашалап алыпты оны өлім себер немеден. 

Жайды біліп, қайтты ерлерім тыншытпатқа халықты, 

Жалап қанды жарақатын жолбарыс та қалыпты. 
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Содан кейін бір жұмадай зарлы дауыс шықпады, 

Бабам менің тағдырының берген сынын тағы ұтты... 

Неге түнде ыңыранды шері жалғыз тағдырлы? 

Күннен қайыр болмаған соң, Айға айта ма зар-мұңды? 

Бәрі ұйқыға кеткен тұста жасын сығып алатын, 

Текті бола алармыз ба санасы жоқ аң құрлы?.. 

Шүкір етіп, жамандықтың артта бәрі қалғанға, 

Алтынкөлді жайлап бабам қала берді сол маңда. 

Көшкен жұртта күй бола ма жауы қалмай аңдыған, 

Тапқан асын қорек етті, шама болмай талғауға. 

Тағдырына төбесінен тас түскенмен, көп бірге 

көтере алды қаймықмастан сұрағанға тоқпын деп. 

«Көппен көрген ұлы той» мен «пешенеге» бек сеніп, 

Көшкен халық жүрген кезде бар шыдамын өткірлеп. 

Бір құдірет қызық, сырлы жайтты ауылда болдырды. 

Бәйек қағып, естен танып, зырлап-зулап ел жүрді. 

Желкесінен бір құланның тістеп әкеп ауылға, 

Сол баяғы жолбарысың Жаратқанға сендірді. 

Уа, Тәңірім, не кие бар жан тұрмайтын бұл маңда, 

Жақсылықтың қайырымын, санасы жоқ білді аң да... 

Қайдан жұққан қасиет бұл?.. 

…Сырлы Шері жоқ болды 

Елге әкелген сыйға бәрі есі кетіп тұрғанда. 

Саналы адам көбейсе де, ғалам-тұман, ғалам-шаң, 

Тәңіріңнен үміт үзбе қанша сынға талансаң... 

Жатқан құлан, жата берді, жаратылыс киесі-ай!.. 

Жолбарыс та тамағынан бауыздапты адамша… 
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