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Тайбурыл МЕН БАЙШ БАР Ллтайды 
дүбірлетті 
Әлібек Қаңтарбай 

Әне, Қобыланды мен Алпамыс, Тарғын мен Қамбар томартуяқ тулпарларының 
ауыздығын ағытып, торғын толқынды Ертістен суарып жатыр. 

Әне, Сабалақ - Абылай Төленің қарақурым түйесін өрістетіп, Қалбаның қуйқалы 
қатпарларына сіңіп барады. 

Әне,тәңірім-ау,әнеубірқаралы топтыңортасындақылтасын көмкерген қолаңшашын 
жайып жіберіп зарлап келе жатқан кәдуілгі Баян сулу емес пе? Бәсе, жүрегіміз бір сумдық 
боларын баяғыдан-ақ сезген еді, Қозы Көрпеш шейіт болған екен ғой. 

Апыр-ай, төбе қуйқаңды шымырлатып, сай-сүйегіңді от пен жалынға шабақтай 
қақтайтын мынау неткен қасіретті әуен? Әлсін-әлі: «Туған жер, енді есен бол!» деп 
қайырып қоюының өзінен-ақ мынау бір найза кірпік, қияң қас арудың аса бір қатерлі 
де қайтпас сапарға бел буғаны елес береді. Е, қурбандыққа шалынған, өлім алдындағы 
есірік күй кешкен Еңлік бейшара екен-ау... 

Муның бәрі -бәрі өткеннің са дағасы, бабалар аманаты. Ал оны қағып-сілкіп, жаңғыртып 
жатқан - өзіміздің қырық күн шапса да жағы талмас Шығыстың жыршылары. Тәубе, ба-
балар аманатын қос жанарының қарашығындай қастерлейтін урпағымыз бар екен. 

Бір төбенің тозаңын 
бір төбеге қосқан күн 

Тамыздың27-жүлдызьі. Бүл күні Өскеменнің 
жыр сүйер қауымы сәресісін кешелі-бугін са-
наларының сазына батып, бар мен жокдың 
арасындағы дүбәра кеңістікте қалған батыр-
ларжырымен ашты. Негедесеңіз, Өскеменнің 
Достық үйінде облысымызда т ңғыш рет 
«Ғасырлар - ескен есілім, жырлармен жеткен 
есімің» атты жыршылар байқауы өтіп жатыр. 

- Осы бір үлт м расын жаңғыртуды м рат 
еттік. Мурындық болған - «Алтын арқау» қо-
ғамдық бірлестігі. Біздің бастамамызды об-
лыстықәкімшілік, сонан кейін білікті де білгір, 
ауыз әдебиетінің жанкешті жанашыры Бейбіт 
Мамыраев сынды басшысы бар ШҚМУ үжымы 
қолдады. Демеушілік жасады. Алғашында 
мытылып қалған енер түрінен бақ сынай-

тын жыршылар табылмай қалмас па екен 
дегендей екіүрық күдігіміз де болды. Шүкір, 
міне, көріп отырсыз, Тайбурыл шабысты жыр-
шыларымыз бір шаңынан бір шаңын асырып 
жатыр, - деп жаңағы бірлестіктің директоры 
Сағымбек Ақанов сайыстың әредігінде бір 
желпініп қойды. 

Бүл күнгі сайыста 19 үміткер бақ сынасты. 
Облысымыздың түкпір-түкпірінен келіпті. 
Бағана сайыстың шымылдығын ескемендік 
өрен, талай өнер аламандарында шашасына 
шаңжүқтырмаған Данияр Әкелеев «Түсіп-хан 
Сүлейменнің қиссасымен» ашқан. Кешу-
бай батырдың фәнимен қоштасу сәтіндегі 
төпелеген жырдан көрерменге толы зал іші 
сілтідей тынды. Кешубаймен қоштасқандары. 
Өскемендік, «Рудный Алтай» газетініңтілшісі 
Қабылқайыр Қ дайбергенов пен жармалық 
Нағым Омарғалиеваның шылбырды б ір-
бірінен ж ла қашып, іліп әкетіп жырлаған 
«Еңлік - Кебек» дастаны қандай! ҚР мәдениет 
қайраткері, өскемендік танымал өнерпаз 
ағамыз Беделбек Әбілмәжіновтің «Арудың 
зары» о р ы н д а л ғ а н д а зал іші күң ірен іп 
кетті. Көрермендердің күйзелісінен туған 
күңірену. 

Кәсіпқой жыршы. еңіріміздегі жыршы-
лардың көшбасшысы, семейлік Дүйсенғазы 
Нығметжанов нағыз жыршылықтың, оның 
мақамы мен әуенін қалай ойнатып отыру 
керектігінің ерен үлгісін көрсетті. 

Алтайдағы жыршылық өнердің өміршең 
болатынына осы сайыс көзімізді жеткізді. Кез 
келген өнерде үрпақтар сабақтастығы болма-
са, оныңтағдырыныңтуралғаны. Жоқ, бізде, 
қүдайға шүкір, аталары мен апаларынан осы 
бір киелі мүраны аманаттай алар, сол аманат-
ты болашақ атты жарқын ертеңге жарқырата 
жеткізетіндей үрпақ бар екен. Көкпекті ау-
даны, Самар ауылындағы Болғамбаев орта 
мектеб інен келген 2-3-сыныпта оқитын 

эпостық дастандар. Батырлар жыры - дәуірлер 
шежірес і , бабалар аманаты. Батырлар 
жыры - рпақтар сабақтастығының алтын 
арқауы. Батырлар жыры - үлтымыздың ар-
намысы мен абырой-ожданы. Оның шырайлы 
Шығыстағы алғашқы қадамы қайырлы да 
баянды болғай. 

Осыныңбәрі.өткенімізді жаңғыртып.бары-
мызды базарлап жату - Елбасымыз Нүрсүлтан 
Назарбаевтың көрегенділікпен қ рған «Мә-
дени м ра» бағдарламасының жемісі. Ал осы 
үмытыла бастаған өнердің дәл осы Шығыстан 
қайтара бастау алуы - заңдылық. Неге десе-
ңіздер, Шығыс - Абай, Шәкерім, Әріп сын-
ды алыптардың, Ақтамберді, Дулат сынды 
жыраулардың, кешелі-бугінгі Мүхтар Әуезов, 
Әзілхан Н ршайықов, М хтар Мағауин, Қа-
лихан Ысқақ, Оралхан Бөкей, Кәмен Ораза-

бүлдіршіндер - Әділбек Ғазизов, Санжар 
Зейнолдиновтар - соның дәлелі. Екеуі өз 
кезектерінде «Қамбар мен жолбарыс», «Ер 
Тарғын» жырларын с ңқылдатқанда, риза 
болмаған адам қалмады. 

Түс ауа іріктеу сайысы өз мәресіне әрең 
жетті. Б л күнгі көрермендер сағынып қалған 
жыршыларымен қимай қоштасысты. 

Шығыста жыршылар 
мектебін ашу ләзім 

Тамыздың 28-ж лдызы. Жыршылар сайы-
сының мәрелік күні байқауы. Өскемендегі 
ШҚМУ-дың бесінші ғимаратының үлкен акт 
залы көрермендерге лықылдай толған. Мінбе-
де - облыс Әкімінің орынбасары Түсіпхан 
Түсіпбеков. 

- Қазақ деген халықтың аса бай мәдени 
м расы ауыз әдебиеті десек, сол м раның 
үлкен бір жақ тты бөлшегі - батырлар жыры, 

лин, Әлібек Асқар, Үлықбек Есдәулет және 
тағы басқа қара сөз бен жыр с лейлерінің 
атажүрты. 

Сонымен бірге б л сайыс былтырдан 
бастап облыс Әкімі Бердібек Сапарбаевтың 
мүрындық болуымен жүзеге асып жатқан 
«Туған жер - алтын бесік» акциясының заңды 
жалғасы. Мынау біздің үлкен шарамызға 
алыстан ат арытып келген, әдебиетіміздің 
улкен жанашыры, жерлесіміз, академик Сейіт 
Қасқабасов ағамызға, жазушылар, мемлекет 
қайраткерлері Әлібек Асқаров пен Сауыт-
бек Абдрахмановтарға алғыс айтуға рүқсат 
етіңіздер. Мереке қ тты болсын, ағайын! -
деді. 

Нағыз жыршылар додасы, жан алып, жан 
беріскен аламанның кекесі бүгін басталды. 
Мәрелік сайысқа 10 жыршы жолдама алыпты. 
Бірінен бірі өтеді. Қара домбыраларын жанын 
шығара сабалап, ауыздықтарымен алысады. 

«Ақнайман» жырын зайсандық М ратхан 

Домбаев с ңқылдатты. Жармалық На-
зым Омарғалиева «Сабалақ батырға» бас-
ты. Өскемендік Данияр Әкелеев «Т сіпхан 
Сүлейменнің қиссасымен» аруақ шақырды. 
Беделбек Әбілмәжінов жырдың к йге көшкен 
улгісін «Ша идың зарымен» бебеулетсе, са-
марлық бүлдіршіндер Әділбек пен Санжар 
көрермендерге дүрілдете қол соққызды. Кеше 
«Жошы - Алашхан» дастанын майын тамыза 
жырлаған семейлік Роза Шарифуллина бүгін 
«Бір қыздың оқиғасын» зарлатты. 

Кезек Дүйсенғазы Нығметжановқа тиді. 
Әреңшыдап отырекен.Төктідерсің.Репертуа-
ры жиырмадан астам жырдан т ратын Дүйсе-
кең б гін басқаша бір өнер бастады. Жүртшы-
лық нені қаласа, соны жырлауға кешті. Бес-
алты жырдың басын қайырған оны қазылар 
алқасы «әке-көкелеп» журіп әрең тоқтатты. 
Міне әуен, міне мақам! Жыршылық өнер нет-
кен ғажап! Бөлек бір әлем екен-ау. 

ШҚМУ-дың аға оқытушысы Ануза Жүма-
ханова «Еңлік-Кебекті» жырлағанда, зал 
күңіреніп кетті. Әсіресе, Еңліктіңел-ж ртымен 
қоштасу зары... Жо-жоқ, «Ел іші - өнер ке-
ніші» екендігі рас екен. Көзімізді жеткізді 
мына сайыс. 

Көгент пте қалған ландық Серікқазы 
Олжабаев езінің «Ағайын толғауын» төк-
пелегенде, керермендердің аламан шапа-
лағынан мынау ғимарат бой-бой боп сегіліп 
кетер деп едік. Әупірімдеп аман қалды. 

Қазылардың тер төгуіне тура келген. Тай-
бурыл шабысқа салған жыршылардың орнын 
анықтау қиямет екендігі шындық. Алайда, 
қорытынды шығарылды. 

ШҚМУ тағайындаған бас жүлде семейлік 
кәнігі жыршы Д йсенғазы Нығметжановтың 
қанжығасына байланды. Екі бірінші орын 
тағайындалған. Оларға зайсандық Мүратхан 
Домбаев пен өскемендік Данияр Әкелеев 
лайық деп танылды. Екінші орын Беделбек 
Әбілмәжіновке берілсе, үш үшінші орынға 
самарлық оқушылар Әділбек Ғазизов пен 
Санжар Зейнолдинов, жармалық Назым 
Омарғалиева, семейлік Роза Шарифуллина 
шықты. Қатысушылардың барлығына ынта-
ландыру сыйлықтары берілді. 

Қорытынды сәзді арғы-бергі әдебиетіміз-
дің жілігін шағып, майын ішкен ғүламамыз, 
академик Сейіт Қасқабасов ағамыз айтты. 

- Тебіреніп, толқып отырдым. Қайран 
өнеріміз т ншығып, булығып жатыр екен. 
Кектемгі тау суындай лақ етті. Лақ етіп қана 
қойған жоқ, Шығыста лт өнері өшіп қалған 
деген ғалымдардың еңешіне қүм қ йды. 0 6 -
лыста қазақ ауан қалыптасыпты. Ризамын. 

Әнеу, екі бүлдіршіннің аяқ тастастары 
қандай! Ертеректе кәнігі жыршыларталантты 
ерендерді екшеп, іріктеп алып кәдуілгідей 
тәрбиелеген. Баптаған. Бүгінгі сайыстан 
Жанақ, Шежелердің , кешегі еткен Шәк ір 
Әбеновтердің езін кергендей күй кештім. 
Шығыста жыршылар мектебін неге ашпасқа. 
Қүдайға шүкір, Қанипа Бітібаева сынды білгір 
әдебиетшілеріңіз, Дүйсенғазы Нығметжанов 
сынды жыршыларыңыз бар. Жо-жоқ, сіздерде 
ондай мектеп ашуға толық негіз барекен. Бас-
шылар соны ескерсе екен. 

Мынадай сайыс еткізуге мүрындықболып 
отырған облыс Әкімі Бердібек Сапарбаевтай 
інімізге алғысымыз мол. Түлей беріңіздер, 
жаңғыра беріңіздер!.. 

Міне, б л, ғалым ағаныңжүрекжарды сезі. 
Бүдан кейін кесемсу - пәтуасыздық. 

СУРЕТТЕРДЕ: бас жүлде иесі Дүйсенгазы 
Нығметжанов; бір топ жүлдегерлер және 
үшінші жүлде алған Роза Шарифуллина. 
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