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БАЛАЛЫТЫ� БАЛАЛЫТЫ� 
БАЛ ША�ЫБАЛ ША�Ы

БІРІНШІ  ТАРАУБІРІНШІ  ТАРАУ
онда болаша� Президентті% балалы� ша'ы, 

ол ту'ан ауыл ж*не оны% мектептегі жылдары 
�алай �ткені *%гімеленеді

Ту'ан жерТу'ан жер
Адамдар өзінің кіндік қаны тамған ауылы мен қаласын 
«туған жер» деп тегіннен тегін айтпайды. Өйткені, ұрпақтан 
ұрпаққа құпиялы зерденің жібі тартылған. Еш үзілмейтін бұл 
жіп адамдарды қайда жүрмесін туған жерімен байлап қойған.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті  — 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үшін туған жер  — 
Үшқоңыр ауылы. Оның ойына туған жері жиі оралып, бала-
лықтың ұмтылмас көріністері қайта елес береді. Бірде жанын 
тербеп, мынадай өлең жолдары ақ қағазға құйылған:

,
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Үшқоңыр Алатаудың қойнауында,

Әкемнің ізі қалған жайлауында.

Қасқасу гүр-гүр тасып, гүлі еркелеп,

Арқарың жайылатын аймағында.

...Шыңдарың Төле бидің қалпағындай,

Жазира, жасыл әлем алқабыңды-ай.

Жуасы, қарақаты, бүлдіргені

Әжемнің шекер қосқан талқанындай.

Үшқоңыр — 100 жыл бұрын салынған байырғы ауыл. 
Ал 1940 жылы 6 шілде күні Әбіш пен Әлжан Назарбаев-
тардың шаңырағында Нұрсұлтан атты ұл дүниеге келген-
де бұл ауылға небәрі 30 жыл болған. Соның өзінде Алата-
удың көрікті бөктеріне орналасқан ауыл ұзын-саны он үш 
көшесімен, ауылдық кеңесімен, төрт кеңшардың кеңсе-
лерімен  — бұларды қазіргі тілде офис деуге болар, сон-
дай-ақ мектеп пен наубайханасымен кешегі көшпелілерге 
қатты әсер ететін.

Іргесі қаланған 1910 жылдан бастап ауылдың аты бір-
неше рет өзгерді. Алдымен қоныс аударушы қарашекпен-
дер мекені ретінде Самсоновка аталды (бұл сол кездегі 
Түркістан өлкесі генерал-губернаторының тегі), Чемолган 
да (осы тұста Қазақстанның болашақ Президенті дүниеге 
келді), Шамалған да (ауылдан өтетін өзеннің аты) болды.

Тек жағырапиялық орналасуы өзгермеген: Алматы 
қаласынан 35 шақырымда тұр. Облыстың аты сол Алматы 
болып сақталды, ал Қаскелең ауданы Қарасай аталды, Ша-
малған болса енді — Үшқоңыр ауылдық округі.

Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында бұл жерде қан-
шама өзгерістер өтті. Мәселен, Үшқоңыр шоқысындағы 
дельтадром. Көлемі 500 шаршы шақырымдық бұл дельта-
дром ТМД аумағындағы ең үлкен ұшу орны. Мұнда ұшып 
шығар алаңша, келер жол мен қонар жер жеткілікті. Шоқы-
ның өзіне асфальт төселген жақсы жол апарады.
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Қандай бала ата-анасынан өз руының тарихы туралы 
сұрамасын. Оны демін ішке тартып тыңдайтын. Нұрсұлтан 
Әбішұлы бала кезінен бабаларын мақтан етті. Өзінің ата-те-
гін нәрлі қайнардан қанып ішкендей терең толғаныспен 
зерттеді.

Өзінің сегізінші атасы атақты Қарасай батыр екенін 
естігенде бала жүрегін қуаныш пен мақтаныш кернеді. 
Аңызға айналған бабасы жоңғар жаулаушыларына қарсы 
азаттық соғыс уақытында ересен ерліктер көрсеткен. Бұл 
соғыс өте ұзаққа, тұтас ғұмырға созылған.

Нұрсұлтанның атасы — Назарбай би Сапақбайұлын 
барша жұрт құрметтеген. Өйткені, табиғатынан ақылды, 
сөзге шешен, іске мығым еді. Ауыл-аймақ үнемі кеңес 
пен көмек сұрап келетін. Біреуге тап болған қиындықтан 
шығуға ақыл, енді біреуге жанын сақтауға жәрдем 

0кесі 0біш0кесі 0біш Анасы 0лжанАнасы 0лжан
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керек болғанда ешқайсының 
бетін қайтармайтын. Тіпті, өзі 
бірінші болып көмек қолын 
созатын.

Атасы өмірін қарапайым 
көшпелі малшыдан бастапты. 
Басқа ауылдастары сияқты та-
удағы жайылымда таңның аты-
сынан күннің батысына дей-
ін жұмыс істейді. Керемет 

еңбекқорлығының, шаруаны табиғи байыппен, табанды 
есеппен жүргізуінің арқасында дәулетті адамға айналды. 
Тіпті арнайы тартылған арықпен қозғалатын өз су диір-
меніне дейін болды.

Бірақ, байлықтан басы айналмады, өзін ауылдаста-
рынан жоғары қоймады. Жанашырлығынан, кісілігі мен 
көрегендігінен танбады. Айналасы жоғары адами қасиет-
терін бағалап, аймақтық старшын және төбе би сайлады.

Ол би болғанда бір рет те ала жіптен аттамады! Кінәсіз-
дерді қорғады, жәбір көргендер мен қаналғандарға болы-
сты. Өмірден өткенше бидің мөрі қолынан түспеді. Бұл мөр 
турашылдық пен әділ шешім қабылдаудың белгісіне айнал-
ды. Астанадағы музейге қойылып, алдынғылар ұстанған 
адалдық пен туралық дәстүрлерін бүгінгі Фемида қызмет-
шілеріне ескертеді.

Нұрсұлтанның атасын бәрі құрметпен Назарбай би 
атаған. Кеңес Одағы атқа жалғанған «би» қосымшасына 
суық қабақ танытты. Ол қарапайым адамдарды езіп-қанай-
тын бай тапқа жатады-мыс.

Іс жүзінде бұлай емес еді. Әу-баста «би» сөзі түр-
кі тілдерінде адамдардың ру-тайпалық қатардан бастап 
қоғамдағы орнын, әлеуметтік деңгейін көрсеткені рас. 
Бірақ уақыт өте келе «би» басқа мағынаға ие боды. Ол 

Н4рс4лтан 0біш4лы Н4рс4лтан 0біш4лы 
бала кезінен баба-бала кезінен баба-
ларын ма�тан етті. ларын ма�тан етті. 
:зіні% ата-тегін :зіні% ата-тегін 
н*рлі �айнардан н*рлі �айнардан 
�анып ішкендей �анып ішкендей 
тере% тол'аныспен тере% тол'аныспен 
зерттеді.зерттеді.
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сыйлы адамдарға арналған құрметтеуші сөзге айналды. Ол 
орыс тіліндегі «господин», поляктағы  — «пан», фран-
цуздағы — «месье», итальяндағы — «синьор», ағылшын-
дағы — «мистер» сөздерімен мағыналас.

Сыйлы адам болу деген не? Ол үшін даусыз беделге, 
кіршіксіз тазалыққа ие болып, өз халқының салт-дәстүрін 
жетік білуі керек. Нұрсұлтанның атасы осы талаптарға то-
лық жауап беретін, сондықтан қазақтар жоғары бағалайтын 
құрметті мәртебеге жетті.

Ол кісіні Үшқоңыр әлі зердесінде сақтаған. Жас ұрпақ 
әр жерді «Назарбай алқабы», «Назарбай диірмені» деп 
баяғыша оның атымен атайды.

Ол қайтыс болған соң шаңырақты Нұрсұлтанның әже-
сі Мырзабала басқарды. Әжесі соншалықты қайырымды 
әрі қамқор жан еді. Немересі дүниеге келе сала оны айна-
лып-толғанды. Оған Нұрсұлтан деп ат берді. Нұрсұлтан әжесін 
өте жақсы көрді. Оған деген ыстық сезімін өмір бойы сақтауда. 
Әжесі өмірден өткенде Нұрсұлтан бес жаста болатын. Көрікті, 
ұзын бойлы, тіп-тік, ақ киімді бейнесі көз алдында.

Әжесі нәрестеге неге мұндай ат берді? Ол өте сирек, ал 
Үшқоңыр мен оның маңайында мүлде кездеспейтін. Нұр-
сұлтан Назарбаевтың өмірбаянын жазушылар әжесінің 
тойдан кейінгі мына сөзін келтіреді:

— Алланың 99 аты бар. Оның бірі — Нұр. Екіншісі — 
Сұлтан. Мына жаман немерем осы екі атты бірден иеленіп, 
Нұрсұлтан болсын!

Нұрсұлтанның әкесі Әбіш Назарбаев әкеден үш жасын-
да жетім қалған. Содан бала кезінде қиындықты көп көрді. 
Бұғанасы бекімей жатып анасына қолғабыс етті. Ал 11 жасқа 
толғанда әжесіне бір ауылдасы өзгеше өтінішпен келді.

Ол бақуатты орыс қоныс аударушысы еді. Фамилиясын 
бәрі білетін  — Никифоров. Еңбекқор, сүйкімді баланы 
бұрыннан байқап, өзінде жұмыс істеуге шақырды.
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— Бозбала әкесіз өсіп жатыр. Оны азаматтың кәсібіне 
баулу керек...

Әбіштің көзі жайнап кетті. Ол Никифоровтың шару-
ашылығын білетін. Ісі дөңгеленген, күтімі ерек. Өзі шебер. 
Одан талай нәрсе үйренуге болатын.

Осылайша Нұрсұлтанның әкесінің өмірбаянына 
алғашқы жазу түсті — жалшы.

Бүгінгі оқушылардың ішінде жалшы деген маман-
дықты білетіндер аз шығар. Бұл өзі мамандық та емес. 
Бай көршінің жұмысын істеп беретіндерді жалшы дейтін. 
Кеңестік сөздіктер оны былай түсіндіреді: бұл  — кулак 

0біш Назарбаевты% отбасы. 1956 ж.0біш Назарбаевты% отбасы. 1956 ж.
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немесе помещик қожалығына жалданып, қол жұмысын 
атқаратындар.

Нұрсұлтанның әкесі өзінің бала кезін еске алғанда Ни-
кифоровта өткен уақытын ризалықпен айтатын. Онда көп-
теген кәсіпті игерді, әрі орыс тілін үйренді.

Ұжымдастыру басталысымен Никифоров кулак деп 
жарияланып, дәулеттілердің тағдырына тап болды. Олар 
тап ретінде жойылуы керек. Никифоровты әйелімен, үш 
ұлымен бірге түтін түтеткен шаңырағынан айдап, алысқа 
жер аударды. Түбінде ұлдары мұнда қайтып оралды, әттең, 
әкелерінсіз.

Нұрсұлтанның әкесі түрлі кәсіппен айналысып көрді. 
Құрылыста қаражұмысшы болды, жекеше атанып  — 
өзінің шаруашылығын дербес жүргізуге тырысты. 1927 
жылы Орта Азияны Сібірмен жалғастыратын теміржол 
магистралін салуға аттанды. Бұл кеңестік бірінші бесжыл-
дықтың аса ірі құрылысы — атақты Түрксиб болатын.

Әбіш Назарбаев онда үш жыл жұмыс істеді. Одан үйі-
не оралып, Үшқоңырда кеңшар ұйымдастырды, жергілікті 
колхоздың бригадасын басқарды. Нұрсұлтан дүниеге кел-
ген 1940 жылы таудағы қыстауда колхоздың малын өрттен 
сақтап қаламын деп денесі күйіп қалды. Осы мүгедектігі 
үшін оны 1941 жылы соғысқа алмады. Бірақ ол майданға ат-
танғандардың туыстарына барынша көмектесті. Өмірінің 
соңына дейін жұмыс істеді. 1971 жылы 73 жасында дүние 
салды.

Нұрсұлтанның анасының аты  — Әлжан. Ол Ұлы жүз 
Дулаттың ішіндегі Қасқарау руынан тарайтын ауыл молда-
сы Жатқанбайдың қызы еді. Қасық ауылында туған. Қазір 
бұл Жамбыл облысы Қордай ауданының Талапты селосы. 
Оның әкесінде діни білім болғандықтан кеңес билігі бүкіл 
отбасын жер аударды.

Нұрсұлтанның ата-анасы Түрксиб құрылысы барысын-
да танысты. Қазақстанның болашақ Президентінің әкесі 
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қыздың «тап жауының» отбасынан шыққанына қарамады, 
оны сүйді және өзіне тұрмысқа шығуға қолқа салды. Әлжан 
келісімін берді.

Кешікпей олар Үшқоңырға оралды. Ол мұнда кеңестік 
шаруашылық ұйымдастырды, кейін оны тарқатқанда 
ұжымшар құрып, мал шаруашылығы бригадасын басқарды. 
Нұрсұлтанның анасы төрт бала тауып, тәрбиеледі. Нұрсұл-
тан — олардың тұңғышы. Оның екі інісі: Сатыбалды мен 
Болат және қарындасы Әнипа.

Балаларды аяғынан тік тұрғызуға көп күш-жігер 
мен уақыт керек. Әлжан үйдің тынбайтын тірлігімен 
айналысып қоймай, колхозда жұмыс істеді. Күйдірген 
күн астында қызылша өсірді. Сөйте тұра өмірге деген 
құштарлығын сақтады. Көңілді жүріп, көптеген халық ән-
дерін шырқады, домбыра тартты. Оған Нұрсұлтанды да 
үйретті.

Ол 1977 жылы 73 жасында өмірден өтті. Әкесі де осы 
жасында қайтыс болған. Оның ата-анасы бір-бірін сүйіп 
өткендіктен де тура бірдей жас жасап, дүние салды.

Анасы Нұрсұлтан Әбішұлының есінде өмірге құштар, 
ақынжанды қалпында сақталды. Әсіресе, одан айрылып, өзі 
есейген соң оны қатты сағынатын болды. Сонда барып ана-
ның махаббаты не екенін сезінді.

Мектепті% думанды Мектепті% думанды 
жылдары...жылдары...

19481948 жылы ол ата-анасына ертіп келіп, Шамалғандағы 
мектеп табалдырығынан батылсыздау аттады. Ауылдың аты 
символдық мәнге ие.
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Өйткені, ол қазақтың «шам» және «алған» сөздері-
нен құралған. Ол кезде Шамалғанда электр жарығы жоқ, 
сөйтіп мектеп оған білімнің ғажап әлеміне бастар шамға 
айналды.

Әжесінің арқасында бес жа-
сынан әріп таныған. Ата-анасы да 
ұлдарының оқуға деген ынтасын 
арттырып отырды. Үйлеріне көрші 
балалар жиі жиналатын, ондайда 
Нұрсұлтан киросин шамның жа-
рығымен кітаптағы сөздерді сөй-
лем етіп оқып беретін. Бұл сөздер 
сиқырлы әлемнің таңғажайып тыл-
сымына тартатын.

Шамалғандағы орта мектеп 
қазақша-орысша аралас еді. Ауыл-
да онда 900-ден астам тұрғын бар. Жергілікті қазақтардың 
саны 200-ден аспаған. Басқалары — орыс, украин, чешен, 
ингуш сынды ұлттардың өкілдері. Бәрі тату-тәтті тұрды, 
өзгелердің дәстүрін сыйлады.

Мектеп кеңес жазушысы, Азамат соғысының батыры 
Чапаев туралы белгілі кітаптың авторы Дмитрий Фурмано-
втың атында еді. Бұл кітап желісімен көркем фильм шыққан. 
Балалар ол киноны бірнеше рет көрді. Көшедегі ең сүйікті 
ойындарының бірі Чапаев болу еді.

1999 жылы мектепке жаңадан Қарасай батыр атын 
берді. Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба-
евтың арқасында Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздік алған 
соң өзінің тарихи қайнарларына, ұлттық батырларына 
оралды.

Бірінші келген Нұрсұлтанды сабақ қазақ тілінде өтетін 
сыныпқа жазды. Мұндай сынып мектепте жалғыз еді. Оған 
алты ұл мен бір қыздың — небәрі жеті ата-ана өз балаларын 

Н4рс4лтан �з Н4рс4лтан �з 
тобында бас�алар-тобында бас�алар-
дан Bздік о�ыды. дан Bздік о�ыды. 
0сіресе математи-0сіресе математи-
каны 4натты. М*-каны 4натты. М*-
нерлеп о�уда бас�а нерлеп о�уда бас�а 
о�ушылар ара-о�ушылар ара-
сында к�зге тBсіп, сында к�зге тBсіп, 
о'ан ешкім те%дес о'ан ешкім те%дес 
келмеді.келмеді.


