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- Рахым ерке болып өсті. Әкесі Әбдіраш 
марқұм - бір ұлға зар болған адам. Алғашқы 
әйелі бес ұл туып, бәрі кішкентайынан 
шетінеп кетіп әбден запы болған ғой. 
Кейін екеуіміз отасқан соң, отбасындағы 
тұңғыш бала қыз болды. Келесі бала Ра-
хым жарық дүниеге көкөзек шақта келді. 
Сүйінші сұрап Теңдіктен Көкдомбаққа 
шапқылаған ағайын-туыс сарқырап ақ-қан 
Ащысу өзенінен әрең өтіпті. Әкесі Әбдіраш 
сүйінші сұраушылардың бірде-бірін құр 
қол жібермепті.

Мәнаш әженің әңгімесін тыңдап отыр-
ғанда есіме Рахымның өлеңі түсті.

- Жүгіндім қаламсапқа жыр буғанда,
Жалғаннан жанарыма мұң тұнғанда.
Тойлапты екі ауыл есі қалмай,
Әйелі Әбдіраштың ұл туғанда...
Иә, ақынның өмірі өз өлеңдерінен 

көрініп тұрады.
- Рахымнан бұрын қыз тудым дедім 

емес пе. Сол Дариға өмірге келер-
де  Әбдіраш түс көріпті. Ақсақал адам 
түсінде: «Бұл жолы қызды боласың. Со-
дан соң Алланың рахымынан жаралған 
ұл бала өміріңе шырай береді», депті. 
Әйтсе де Әбдіраш зарығып көрген ұлын 
көп қызықтай алмай өмірден өтті, мен 
алты баламен аңырап соңында қалдым. 
Кейін күйеуімнің інісі Төлеутай Аутаевпен 
дәм-тұз жарастырып, сол кісі Әбдіраштың 
балаларын ер жеткізді. Төлеутай Бер-
линге дейін жеткен, сонда жараланған, 
Қызыл Жұлдыз орденді майдангер еді. 
Ерке Рахым титтей нәрсені көңіліне алып 
ренжісе, ауылдың сыртына кетіп қалатын. 
Сондайда Төлеутай соңынан барып, 
маңдайынан сипап, әйтеуір баланың 
көңілін тауып қайтаратын.

- Рахым зеректігімен ерекшеленді, 
бес жасында газет оқи алатын. Орыс 
мектебін тәмамдады емес пе, орыс-
шаға жүйрік болды. Институтта сырттай 
оқитын жігіттердің жазбаша тапсырма-
ларын орындап беріп жүрді. Шалғайдағы 
ауыл қазақтары орысшаға шорқақ. Пош-
та арқылы бір затқа тапсырыс берсе, 
Рахымның көмегіне жүгінетін. Мектеп 
қабырғасында, әскерде өлеңді орысша 
жазып жүріпті. Ал ақындыққа кештеу бет 
бұрды. 1994 жылы Ақкөл ауылындағы 
Жандарбек қожаның үйіне барып, бата-
сын алдық. Жәкең қожа әкесінің Рахымды 
Құдайдан тілеп алғанын көзбен көргендей 
етіп айтып шықты да, қасына отырғызып, 
«Қызу қанды екенсің, сабырлы болған 
жөн» деді де, жанындағы жиені Айдарға 
«Нағашың жақсы адам» деп мақтау сөз 
қосты. Ащы суға үйірсектеу балама әулие 
ата тыю айтса екен деп ішімнен тілеп 
отыр едім, Жәкең қожаның әлгі сөзінен 
соң үндеген жоқпын. Бір ғажабы, ата ба-
тасы қанаттандырып, Рахым өлең жазуды 
үдетті. Жазған өлеңін маған оқып беріп, 
«Қалай?» деп сұрайтын, «Жақсы» деймін. 
«Әншейін мақтап отырған шығарсың» 
деп күлімсірейді, ботам-ай! Қайтейін, сол 
мезетке де зар болып қалдым ғой.

- Баламның тағдыры ауыр болғаны жа-
ныма батады. Жастай үйленді. Ауылда 
мұғалім болып жүрген Дәметкен келін 
ибалы бала еді. Пешенеге жазылған 
дүние болады емес пе, екеуі дәм-тұзы 
жараспай ажырасып кетті. Бірақ балам 
Дәметкенді өмір бойы сүйіп өтті. Оған 
өлеңдері айғақ. Рахымның жалғыз тұяғы 
Нұрбол ер жеткенше анасының қолында 
болды. Бабаларымыз «Ат айналып 
қазығын табады» деп бекер айтпаған, 
әскерден соң туған үйіне оралды. Қазіргі 
уақытта учаскелік полиция инспекторы 

болып қызмет істейді. Келін Манар ибалы, 
үш шөбере көз қуанышым. Ұл баласының 
аты – Нұррахман. Өмірінің келте бола-
рын, немересін көрмей кететінін ақын 
түйсігі сездірді ме, әйтеуір Рахым балам 
көзі тірісінде  есімін солай  қойыңдар деп 
аманаттап кетіп еді.

- Пейілі кең, жүрегі ыстық Рахым балам 
ешкімге қылаудай жамандық жасамай, 
арын кіршіксіз таза ұстады. «Мен өлгенде 
жамандық атаулыны өзіммен бірге ала 
кетейін, кейінгілерге зияны тимесін», деп 
айтып жүрді.

Мәнаш әженің аузынан осы сөз 
шыққанда жүрегім дір етті. Ақиық ақын 
Мұқағали:

- Ойым бар менің,
Ойым бар менің ерекше.
Жақсылық жауып,
Дүниені мынау сел етсе...
Жауыздықтардың, 

жамандықтардың барлығын,
Көрге алып кетем керексе, - деп 

жырлаған. Қос ақынның ақыреттік тілегі 
үндесіп жатқандығы таң қалдырды.

Ақын анасының әңгімесін тыңдаған 
сайын бұрын естімеген жайттар көмбесі 
ашыла түсті.

- Әдетте, балаңа өлең қайдан қонған 
деп сұраушылар көп. Рахымның өзі 
айтпақшы, Жаратушы иеміз «несібесіне 
өлең тигізген» болар. Нағашы жұрты 
сөз өнерінен құралақан емес еді. Негізі, 
қарағым, біздің үйдің балаларының 
бәрінің екі-үш шумақ өлең шығарар 
қауқары бар. Ал  ақындық қасиет Ра-
хым мен қарындасы Қанисаға дарыды. 
Қарағанды мемлекеттік университетін 
тәмамдаған Қанисаның өлеңдерін 
белгілі ақын Қалижан Бекхожин жақсы 
бағалап, тіптен арнау өлең де жазған бо-
латын. Қанисаның өлеңдері Қарағанды 
облыстық «Орталық Қазақстан» газе-
тінде, «Қазақстан әйелдері» журналында 
жиі жарияланып жүрді. Қаниса тұрмысқа 
шығып,   Бұқар жырау ауданындағы 
Ынтымақ ауылында мұғалім, мектеп ди-
ректоры қызметін атқарды. Сол ауыл-
да екі қабатты мектеп салғызды. Амал 
нешік, бертін сырқатты болып, қызметтен 
де, өлеңнен де қол үзді. Анасынан үлгі 
алған қызы Лаура Бәшкен қазір өлең жа-
зып қуантып жүр.

Жәкең қожадан бата алған соң Ра-
хым өлеңді өндіріп жазды дедім емес 
пе. Біразы кітапқа басылмай, дәптерде 
қалды. Жұрттың қолында жүргені қанша-
ма. Бір жолы қалың қолжазба дәптері 
такси ішінде қалып қойып, ертеңінде 
таксиші келіншек үйіне әкеп беріп, «Аға, 
өлеңдеріңіз ұнады. Құнды дүние екен», 
депті. Мұны Рахым балам ризашылықпен 
айтып отырушы еді.

Енді, міне, жалғызы Нұрбол бас бо-
лып, Рахымның жаңа кітабын шығарғалы 
отыр. Досы Құдайберген, Рахымның ба-
уыры Әбдірахым былтыр Көкдомбақ ау-
ылына кіреберіс тұста Баянауыл тасынан 
биік құлпытас орнатып, ақын баламның 
өлеңін қашап жазғызды. Рахым дүние-
ден өткенімен, өлеңінде өмір сүріп жатыр. 
Соған шүкіршілік етемін.

... Ақын анасының әр сөзінен іштегі 
сарытап сағыныш мөлтілдеп сыртқа 
шығумен болды. Біресе иегі кемсеңдеп 
күрсінді, біресе әжімді жүзі нұрланып 
жанарында ұшқын ойнады. Күрсінуі 
– баласынан айырылған қападан бол-
са, нұрлануы соңына өшпес өлеңдерін 
қалдырып кеткен баласын мақтаныш етуі 
еді. 

Ақын анасының әңгімесі
Сексеннің сеңгіріне шығып, тоқсан жастың төбесі қылтиып көрініп 

тұрса да, Мәнаш әженің өңі шырайлы, сөзі ширақ, жады мықты 
екен. Әңгіме арасында аһ ұрып күрсініп, ақ жаулығының ұшымен 
кәрі жанарына іркілген көз жасын сүртіп тастап, ботасы – Рахым 
жайлы боздақ  сөздің тиегін қайта ағытып, ақын баласының өлең 
шумақтарын мүдірмей жатқа оқып та жіберумен болды.

ЕСТЕЛІК

Ж.СӘДУАҚАС

Біреуге аз, біреуге көп өмір берген, 
кімге дәл тимес дейсің ажал мерген?! 
Майталман шопыр несібесін еңбектен 
тапты. «Еңбек Қызыл Ту» және «Октябрь 
революциясы» ордендерімен марапат-
талды. Көркемөнерпаздар үйірмесіне 
де қатысып үлгеретін. Терме айтудың 
шебері болатын. Табиғи өнер иесі 
1989 жылы Алматы қаласында өткен 
бірінші республикалық  дәстүрлі әндер 
байқауына қатысып, лауреат атанды. 
Сондай-ақ, Естай Беркімбаев және 
Бұқар жырау атындағы облыстық өнер 
байқаулардың жүлдегері. 

Жаратқан Ием ерекше дарын 
берген,

Қабілет дарытыпты зеңгір 
көктен,

Жұлдыздай жарқырады бағы 
жанып,

Социалистік қоғамы мақтан 
еткен.

Сағымдай бұлдырап көзден 
кеткен,

Даусыңды ұмытқам жоқ 
тебіренткен,

Көрерменнің көңілін бірден 
баурап,

Жан дүниесін толқытып әсер 
еткен.

Шопырлық мамандықтың 
озаты ең,

Қайда барсаң, домбыраң бірге 

жүрген,
Жәнібек сал концертін көрген 

сәтте
Бейнеңді еріксізден елестеткем.    

Өнеріңді баптап іске 
асырдың,

Дүр сілкінтті жетістігі 
асылдың,

Дәстүрлі әнді жеткізген 
тыңдарманға

Жезтаңдайы жиырмасыншы 
ғасырдың.

Өр перзент табиғатынан 
сирек туған,

Бар болмысы сахна үшін 
жаратылған.

Уақыт келсе, ажалға 
                                         құрық бар ма? 
Мәуелі бәйтерек ең, 
                                            үзілді арман.

                                            
                            ***
Тәуелсіз ел, бақытты 

еркін өмір,
Туған Отан табысқа 
                                          жетті  небір.
Тарихтың қоймасында 

қалмасын деп,
Ойда жоқта алабұртты 

қайран көңіл.

Қайролла Дүйсенбаев,
қаламгер ұстаз

ОҚЫРМАН ХАТЫ

Дәстүрлі әнші Қаржаубай

Ол қамыс-құрақты Әулиекөл жаға-
сындағы  Қаражарды ұзақ жыл мекен 
еткен. Жалпы, Тоққұлы ауылының ту-
масы. Әкесі Қасым Ұлы Отан соғысына 
қатысып, жауды талқандаған майдангер 
болды. Германиядан елге оралғанда 
ауылда қат зат – тігін іс машинасын 
ала келіпті. Амал не, Лөкетбай арқа 
сүйер әкесінен төрт жасында айырылған 
екен. Анасы Құлғасан балапанда-
рын жетімсіретпей өсіріп, ерінің орнын 
жоқтатпады. Лөкетбай мектеп бітіріп, 
механизатор мамандығын игеріп, әскери 
борышын өтеп, совхоз экономикасын 
дамытуға зор үлес қосты. Кейіннен 
пішен дайындау бригадасын басқарып, 
ұйымдастырушылық қабілетімен көзге 
түсті. Зайыбы Гүлбақытпен тату-тәтті, 
берекелі отбасы бола білді. Гүлбақыттың 
кәсібі сатушы, жұрттың көңілін таба 
білетін. Ерлі-зайыптылар ұлдарын ұяға, 
қыздарын қияға қондырған үлгілі, тәлім 
бере алатын өнегелі отбасы болды. Дар-
хан даланың ғажайып қасиеттерін бойы-
на дарытқан Лөкетбай жер, су аттарына 
зер салып, көрікті өлкенің тылсым сырла-
рына үңілуге құштар еді. 

– Қаражарда топырақпен жартылай 
көмілген 40 шақты құдық бар. Бұл тари-

хи дастан - «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 
жырындағы оқиғалар осы өңірде өрбігенін 
білдіреді, - деп еді.  Мұны естігенде ойы-
ма «Өлеңті өзенінің аяғындағы Қараоба, 
Сарыоба төбелерін Қарабай мен Сары-
бай деген екі бай қоныс қылған екен. Сол 
Сарыбайдың жалғыз қызы Баян сұлудың 
туған жері Баянаула тауы» деген Мәшһүр 
Жүсіпұлының «Қазақ шежіресі» еңбегінен 
оқыған үзінді оралды. («Отарқа» газеті, 
№43, 2016 жыл). Айтпақшы, Лөкетбай 
туған ағасы Шәрәппен бірігіп аңшылық, 
құсбегілік, балықшылықпен де айналы-
сыпты. Ол он бір қасқыр соғуға қатысқан 
көрінеді. 

Мұратының асқар биігіне сүрінбей 
шыққан Лөкетбай мағыналы өмір сүрді. 
Аңдағанға оның жан дүниесі ғажап әлем 
сияқты еді. «Дамыған елдер қатарына 
қосылу оңай шаруа емес. Ғылым мен 
білім үстемдік жасаған технология зама-
ны  ел болашағы - жастар қолында, аспа-
нымыз ашық болып, ұлттар бірлігі жара-
сып, басымыздан бақ-береке кетпесін», 
- деп ақ тілегін білдірген-ді. Бұл оның 
соңғы тілегі екен... 

Қайролла Дүйсенбаев,
қаламгер ұстаз

Лөкетбайдың
 соңғы 
тілегі

Өмір – өзен! Тірлігің не, өлгенің не, артыңда ізің қалмаса?! Кеңестер 
дәуіріндегі игі істерге үлес қосқан, жас ұрпақ бойына өнеге  
дарыта білген сол кездегі еңбек екпіндісі Лөкетбай Қасымов 
өзгелерден тумысынан біткен мінезімен ерекшеленіп 
тұратын адам еді.

Төртүйлік  әйгілі өнерпаздың бірі – Қаржаубай Ордабаев. Ол 
бұрынғы «Екібастұз» совхозына қарасты Талдықамыс ауылында 
1947 жылы дүниеге келіп, 1989 жылы қайтыс болды. 
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