


АЛМДСТДЙ ЙСЫЛ АЗАМАТ
Сыртқы болмысы мен ішкі жан сарайы 

жарасқан, адами-имани тірлігімен басқаларға 
үлгі-өнеге болған түлғалар биіктерге көтеріле 
алады. Оларға деген ел қурметі шексіз. 
Азаматым, арысым, бекзатым, бекзада 
асылым деп ардақтайды. Темірхан Дуабекулы
- сондай абыройға жеткен ардақты азамат. 
Ол қырық жылдан астам уақыт ішкі істер 
саласында мінсіз қызмет атқарған. Ішкі істер 
сапасына еңбегі сіңген ардагер. Абырой, 
атақ, даңқ - еңбекпен келген бақ. Жасы 
ұлғайып зейнетке шықса да, әлі қызметте - 
ИнЕУ-де студенттерге Заң негіздері пәні 
бойынша дәріс оқып жүрген білімдар үстаз.

ІЖаратылыстану ғылымдары академиясының 
мүше - корреспонденту Заңгер-ғалым, 20- 
дан астам ғылыми еңбектің авторы, әділет 
генерал-майоры, қоғамдық жұмыстарды 
ұйымдастырушы қайраткер.

Көпті көрген азаматтың әңгімесі де 
I  тартымды, әсерлі - көсем сөздің термесі, 
1 көрікті ойдың сәулесі.

- Сенің бір шумақ өлең жолдарың есімде 
I  қалыпты,-дейді Темірхан Дуабекұлы. Ол 
I  мынау:

Болғанда қырғын соғыс, заман ақыр, 
Қол бастап, жауын жеңген Сары батыр. 
Бабалар ерлігінің белгісі боп 
Тарихта өшпес мәңгі ізі жатыр, деп 

I  басталатын.
Өзің жырға қосқан Сары батырдың 

I  сегізінші ұрпағымын. Бергі аталарым бейбіт 
(  өмір сүріпті. Бекбау, Асқар, Баймағанбет 
I  аталарым жауырыны жер иіскемеген палуан 
I  болған деп естимін. Әкем Дуабек те ұзын 

бойлы, денелі адам еді. Бәрі де өмірден 
I  озды, жатқан жері жарық, топырағы мамық 
I  болсын. Аздап алға озайын. Мақтанды деме. 
I  Жоғары класта оқып жүргенде мен де 
I  күреспен шуғылдандым. Ересектер арасында 
I өткен жарысқа қатысып, облыс чемпионы 
I  атандым. Байқасам, курес менің қанымда 

бар өнер екен . Волейболды  да 
I  біршама тәуір ойнаған сияқтымын. Сол кездегі 
1 «Динамо» с п о р т  қо ғам ы н ы ң  құрам а 
S командасына қабылдандым. Спорт - өз

апамның тілегін орындады. Мен туып-өскен 
ордамнан - ауылымнан апысқа, білім сапарына 
аттандым. Сол апмағайып, дубірлі, дүрбелең 
заманда өмірге деген қүштарлығымызды үштап, 
оры сш а-қазақш а телағыспен қанатымды 
бекемдеп, тағдырдың қалтылдаған қайығына 
нартәуекел етіп мінгізіп жібергендей болған 
қамқоршым, аяулы жан Күлшім апамның жаны 
жәннатта, рухы рахатта болғай, иманды болсын!

Жас шағынан темірдей тәртіпке үйренген 
балғын жігіт әскери мамандықты қалапты. Орта 
мектепті бітірісімен ішкі істер саласының орта 
буын кадрларын дайындайтын Алматы милиция 
мектебіне оқуға өтеді. Оны 1958 жылы үздік 
дипломмен б іт ір іп шығып, туған өлкесі 
Павлодарға қайтып оралады. Осы кезден 
Темірхан . Дуабекұлының тәртіп сақшысы 
ретіндегі қауіп-қатерге толы еңбек жолы 
бастапады. Ол 1958 жылдың қазан айынан 
1985 жылдың наурыз айына дейінгі арапықта, 
27 жыл бойы Павлодар облыстық ішкі істер 
басқармасында мінсіз қызмет атқарады, 
іскерлігімен, ұйымдастырушылық қабілетімен 
таны лы п, аб ы р ой -б ед ел ге  ие болады. 
Лейтенанттан полковник дәрежесіне көтеріледі. 
1962 жылы Мәскеу қаласында одақтық ішкі 
істер министрлігінің жоғары академиялық 
курстарынан өтіп, білімін жетілдіреді. Темең 
қызмет бабында байтақ еліміздің Павлодар, 
Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан 
өңірлерінде болған тәжірибелі іскер, білікті 
басшы.

- Ел тыныштығын сақтау айтуға жеңіл. Ол
- тірлік, өмір үшін, әділдік үшін күрес. Ерлік 
пен ездік, азаматтық пен пендешілік сынға 
түсетін сәт. Қылмыскермен бетпе-бет айқаста 
батылдық, тапқырлық керек. Өзім араласып, 
тікелей басшылық жасаған оқиғалар аз емес. 
Өткен ғасырдың сексенінші жылдардың басы. 
Павлодар облысы іш кі істер басқарма 
бастығының орынбасарымын. Ж елезинка 
ауданында екі таксисті айуандықпен өлтіріп, 
көлікті ұрлап кеткен. Жедел топты басқардым. 
Аз уақытта қылмыскерлерді ұстадық, Сондай- 
ақ Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданында 
болған қанды оқиғаны үмыта алмаймын,

Жедел жоспар қурдық. Операция сөтті аяқталды. 
Мазасыз кундер, уйқысыз түндер артта қалды. 
Азаматтардың біразы үкімет тарапынан 
марапаттапды. Мен 1992 жылғы мамырдың 
15-і күнгі Президент жарлығы бойынша 
Қ а за қс та н  Р есп уб л и касы н ы ң  Қүрм ет 
грамотасымен марапатталдым.

Оңтүстік Қазақстан облысына кдрасты Созақ 
ауданында «Шолақ қорған» деген елді мекен 
бар. Ел естіп, көз көрмеген қанды оқиға жан 
түршіктіреді. Өлген де, өлтірген де - әйел. 
Азғындық жолға түскен ажына өйел, азаматтық 
міндетінен жалтарып жүрген әскери қашқын 
грузин жігітін жалдаған. Өте ауыр қылмыс. Екі 
тәулік бойы тыным таппай айғақ іздеп, із 
кестік. Екі қылмыскер де Заң алдында жауап 
берді. Ел тыныштығын бүзатын зүлымдықтың 
тамыры терең. Тәртіп сақшыларының жүмысы 
қазіргі уақытта да тым ауыр, бірақ жеңілдік, 
жеделдік, оң езгеріс - технологиялык, жаңалық 
бар, «Интерполдың» кемегі де жеткілікті. Десек 
те, қылмыскер де ақпарат құрапдарына ие. 
Айла-шарғы басым. Сыбайластық, әзара «тіл 
табысу» деген де - зиянды әрекет салапык, 
қызметтің абырой-беделіне түскен қара дақ. 
Төрімізде түрған қара жәшіктен зорлықтың 
небір түрін көріп шошынамыз. Осы жайды да 
ескерген жен...деп Темірхан аға, біраз уақыт 
үнсіз отырды. Ішкі істер саласында 40 жыл 
адал еңбек еткен азаматтың кеудесінде жарасым 
тапқан 15 награда, әртүрлі деңгейдегі Апғыс 
хаттар, құрмет грамоталары, екі рет кезектен 
тыс, қызметтік шен апып, құрметтелуі - бәрі 
де жанқияр ерліктің, іскерліктің жемісі болар.

Темең - үлгілі, әнегелі шаңырақтың тірегі, 
қамқор ата, ардақты әке. Жұбайы Жаңыл 
Жақияқызы бүгінгі таңда ортамызда жоқ деп 
айтудың езі тым ауыр...

Жеңгеміз әсем дауысты әнші еді. Жәй 
әнші емес, есті әнші, ойлы әнші еді. Әннің ішкі 
табиғатына еніп, өзінің әншілік өнерімен әрлеп, 
тыңцаушысын елітіп, ерітіп әкететін өнерпаз 
жан еді. Ән қүдіретін сезінетіндер ете сирек. 
Жәкең де сирек жан, ағамыздың жан серігі 
емірден ерте озарын сезді ме, кім біліпті? Бір 
жұм а бұры н д а ста р қа н  ж айы п , б ір аз



алдына тәрбие мектебі. Шынығасың, өзіңе 
деген сенімің артады, ең бастысы - тәртіпті 
мойындайсың.

Туып өскен жер - алтын бесік Баянауланың 
қүнарлы, нәрлі пұшпағы Торайғыр көлінің 
маңындағы «Сарыжал» қыстағы. Соғыс салған 
жан жарасы, жүдеу бас қоңыржай тірлік - 
бөрі де есімде. Аласапыран, алапат заман. 
Оқысам деген арманды ой мазалайтын 
сияқты. Ддаспай өз жолыңцы табу қиямет. 
Бүгінгі діттегенің ертеңнің өлшеміне мүлде 
қатыспайтын қарадүрсін тірліктің нышаны 
болып қапуы әбден мүмкін ғой. Осындай 
тығырықта табан жолдан тайдырмайтын 
темірқазықтай жарық жүлдыздар табылып 
жатса жақсы ғой. Иә, көктен күткенім жерден 
табылды. Лебяжі жақта партия үйымының 
хатшысы қызметінде жүрген Күлшім апам 
ауылға келді, мені сүрайды, оқытамын дейді. 
Әкем де, шешем Бибіжар да қимаса да,

учаскелік инспекторды өлтіріп, қызметтік көлігін 
өртеп жіберген. Дерек аз, бірақ қылмыс ашылуы 
керек. Қылмыскерді үстайсың, Заңға сәйкес 
жазалайсың. Зәбір шеккен жандардың жан 
жарасы - қайғы-зар, мұң-шерін жазу үшін 
қандай дәру-дауа бар? Марқүмның туыстарына 
көңіл айтып, жұбаттым да, жендет ұсталады 
деп уәде бердім. Сол қанды қол қарақшыны 
түтқынға апғанда, көз-жасын көлдей төккен 
ата-ана, туыс-бауырдың алғысын есту - жүмысқа, 
өзіңе деген сеніміңді арттыратын дәру. Мен 
үшін ел алғысы барлық сый-сияпаттан да 
қымбат. Мына оқиға Қызылорда облысында 
орын алып еді. Отыз жолаушы мінген автобусты 
қарулы топ басып апған. Қарақшыпар шетелге 
ету үш ін  валю та, үш а қ талап еткен . 
Қызылордадан тікелей ушатын ұшақ жоқ екенін 
сезген банда, 400 шақырым қашықтықтағы 
Шымкент кдпасына бет алған. Қылмыскерлердің 
соңына түскен бір милиционер оққа ұшқан.



азаматтардың басын қосты. Менің немеремді 
қырқынан шығарған кундер де есімде. Қайтыс 
боларынан 2-3 күн бұрын сол немеремнің туған 
күнін атап өттік. Бұл наурыз айының басы 
болатын. Жеңгей жүрекжарды тілек айтты. 
Денсаулығым сыр беріп жүр, дауысым да 
бабында емес, бірақ ән айтайын, - деді. Сол 
әннің аты: «Аман бол, ағаларым». Үнтаспаға 
жазылған. Шапағат-шуағы мол ажарлы, нұрлы 
әнді жи ірек тыңдайтын әдет бар бізде. 
Жәкеңнің соңғы әні... Естелік болып есіледі.

Әнші жеңгей өмірден озды...тосын ажап...тап 
құласа шөптің басы майысады, бәйтерек құласа 
қабырға қайысады... «Жазмыштан озмыш жоқ, 
ажалға кэрсы шара жоқ», муңаңцық та жубандық, 
орны жүмақта болсын! Өмірдің ыстығына күйіп, 
суығына тоңған Темірхан ағамыздың түтіні түзу, 
жанашыр ағайын-туыс, жодцас-жора, дос-бауыр, 
әріптестері қиын сәттерде жанынан табылды, 
сенім артқан урпағы бар. Балаларының үлкені

Сейілхан милиция подполковнигі, ортаншы 
қызы Шолпан Қарағанды мемлекеттік 
университет, Қазақ ұлттық университетін 
тәмамдаған. Астана қалалық ішкі істер 
басқармасында - Заңгер-экономист. Айман
- Қарағанды  м е м л е ке тт ік  м едицина 
академиясының тулегі. Павлодар облыстық 
ішкі істер басқармасында дәрігер. Орнынді 
бар оңалар деген осы болар. Жеңіске 
мастанбайтын, қиындықта жасымайтын 
алмастай асыл Азамат Баянауланың ja y - 
тасын жарып шыққан шынардай. Еңселі, 
өрелі. Бар жақсылық сізге бұйырсын, адцағы 
күндер жарқын болсын - немерелердің 
қызығын көруге жазсын!

ЭБЕН Қапрат Мүзапарулы,
ардагер устаз, 

Павлодар қапасы


