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 Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»

Мемлекет басшысы 
еліміздегі 
эпидемиологиялық 
ахуалға қатысты 
түйткілді мәселелер 
жөнінде кеңес өткізді. 
Премьер-Министр Асқар 
Мамин Президентке 
5 шілдеден бастап 
елімізде қатаң 
карантин шаралары 
енгізілгеннен кейін індет 
жұқтырушылардың саны 
29 пайызға төмендегенін 
баяндады. Бір күнде 
індет жұқтыратын 
адам саны 1500-1600 
аралығында тұрақтаған. 
Стационарлардағы 
емделушілердің қатары 
43 пайызға, оның 
ішінде, реанимациялық 
палаталардағы науқастар 
саны 27 пайызға азайған. 
Сауығып шыққандардың 
саны 63 пайызға дейін 
өскен. Жедел-жәрдем 
шақыру жағдайы 
төмендеген. Осылайша 
денсаулық сақтау 
жүйесінің негізгі жүктеме 
көрсеткішін төмендетуге 
қол жеткізілген.

Я, қанша сөз бар?
1974-1986 жылдары шыққан «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» 66 мың 994 атау сөз 
бар делінген (Қазақ тілінің түсіндірме сөздігін жасау тәжірибелері. А., 1989. 16-б.). Ал 
2005-2011 жылдары басылған 15 томдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігінде» 92 мың 300 
сөз бар екендігі айтылған (ҚӘТС. 15-том, 819-б.). Осы екі санның (цифрдың) қайсысы 
дұрыс? Қайсысы шындыққа сай келеді?

БҮГІНГІ САНДА:

Қанекең мені 
«Қазақ» деп 
атаушы еді...

Жолаушының 
жолы

7-бет

12-бет

Арнамыз 
тығырыққа 
тірелді...

Қанат ЕРЖІГІТ:

Ұлмекен ЖАМАНҚҰЛҚЫЗЫ:

3-бет

Сөздік қорымызда қанша сөз бар?
ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

COVID-19

ШЕКТЕУ ҰЗАРТЫЛАДЫ

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

6-бет

Соғыстан кейін кеңестік атақты 
қолбасшылар көптеген мемуар жазды. 

Солардың ішінде ара-тұра болса да майдандағы 
қазақ жауынгерлерінің, тылдан барған еңбекшілер 

делегациясындағы қандастарымыздың аттары аталып қалады. 
Ондай шығармалардың жоғарыда біреуін айттық. Ол мар-

шал И.Якубовскийдің «От-жалынға оранған жер» мемуарындағы 
подполковник қазақ Ғ.Әділбеков туралы лебіз. Енді екінші сондай 
кітапқа, генерал-майор Ғ.Сафиуллиннің «Өзен кешіп, тау астық» 

туындысындағы дерекке үңілейік. ...73-гвардиялық дивизия!.. 
Бұл құрама қазақ жерінде, республика астанасы Алматыда 

жасақталды, – дейді әскери қайраткер. – Алғашында мен 
осы дивизия командирінің орынбасары міндетін 

атқардым, ал содан кейін командир болуға 
сенім көрсетілді... 

зілген күнделікті мониторинг жайын-
да мәлімет берді.

Денсаулық сақтау  министрі 
Алексей Цой Мемлекет басшысы-
на инфрақұрылым нысандары ның 
эпидемиологиялық ахуалға және 
экономикаға әсерін ескере оты-
рып, карантин шараларын кезең-
кезеңімен жеңілдету жолдарын ба-
яндады.

Мемлекет басшысы коронави-

рус індетіне шалдығушылардың 
және соның салдарынан болатын 
(лім-жітім к(рсеткішін одан әрі 
т(мендетудің аса маңызды екенін 
атап (тті.

Шілде айында енгізілген шектеу 
шараларының оң әсерін одан әрі 
арттыру мақсатында,  сондай-ақ, 
Қазақстандағы және шекаралас 
мемлекеттердегі эпидемиологиялық 
жағдайдың күрделене түсу ықти-

Біздің ойымызша, бұл сандардың еш-
қай сысы да дәл емес. /йткені ол сандар-
дың ішінде қазақ тілінің т(л с(здерімен 
бірге Еуропа тілдері (лат., грек, ағыл., 
нем., фран., орыс, т.б.) мен араб, парсы 
тілдерінен енген, енген емес-ау, ендірілген 
жатжұрттық с(здер толып жатыр. Дыбы-
сталуы мен жазылуы жағынан тіліміздің 
заңдылықтарына сай икемделмеген мұндай 
с(здерді – варваризмдер деп атайды. 
Варваризм с(здерді с(здік қорымыздың 
қатарына қосу дұрыс болып табылмайды. 
Ойымызды дәлелдеу үшін, 15 томдық 
Қ7ТС-ке алынған варваризм с(здерді 
сипаттайтын мына бір кестеге к(ңіл 
аударалық (1-кесте). 

1-кестеде 15 томдық с(здікте қам-
тылған, бірақ тілімізде толық мәнде 
қолданылмайтын, мағыналары түсініксіз, 
ол с(здерді айтуға оқымағандардың ғана 
емес, оқығандардың да тілі әрең келетін 
аберрация, аблатив, автаркия, агарик, 
агиспелагус, аденокарцинома, адукат, 
акарология, акпинол, алгонкин, аллонж, 
аллопатрия, амбистома, аммонал, ангиома, 
андеррайтер, апноэ, аргиллит, ареопак, 
асимптота, атриопор, афорфэ дегендер 
сияқты жүздеген-мыңдаған жатжұрттық 
түбір с(здер мен сол түбірлерден жасалған 
туынды с(здердің жекелей және жалпылай 
саны, пайызы к(рсетілген. Бұлар – Еуропа 
тілдерінде қалай айтылса, солай айтылып 
жүрген, оларда қалай жазылса, бізде де 
солай жазылып жүрген с(здер. Мұндай 

мал дығын ескере отырып, Қасым-
Жомарт Тоқаев Мемлекеттік комис-
сияға карантин шараларын кезең-
кезеңімен жеңілдету арқылы екі 
аптаға ұзартуды тапсырды.

Айта кетейік, күні кеше Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
облыс әкімдері (ңірлердегі санитар-
лық-эпидемиялық ахуал жайын 
баяндаған еді. Аймақ басшыларының 
мәліметіне сенсек, (ңірлерде корона-

вируспен ауырғандардың қатары азай-
ып, сауығып шыққан науқастардың 
саны к(бейген. 

Президент ахуалды қатаң ба-
қылауда ұстап, аталған міндетке ба-
сым бағыт ретінде мән беруді тап-
сырды. Ол карантин шараларын 
әлі де сақтаудың маңызын атап (тті 
және халыққа түсіндіру жұмыстарын 
белсенді түрде жүргізудің басым-
дықтарына тоқталды.

с(здерді 15 томдық сияқты «Қазақ әдеби 
тілінің с(здігіне» алудың қажеті жоқ деп 
есептейміз.

Мен бұл жерде «жатжұрттық с(здердің 
ешқайсысын с(здіктерге алмау керек» 
дегенді айтып отырған жоқпын. Олардың 
ішінде де с(здікке алынатындары бар және 
алынбайтындары бар. 

Кестедегі с(здердің қатарында автомат, 
аграном, атом, балет, банк, бокс, вагон, 
валюта, виза, вирус, газ, гараж, гектар, 
декан, депутат, доллар, ипотека, кампа-
ния, кандидат, касса, кино, классик, клуб, 
комбайн, концерт, кредит, кубок, лагерь, 
лимон, лифт, магистр, макет, математика, 
наград, никель, ода, опера, офицер, пара-
шют, пианино, полюс, поэма, радио, рекорд, 
рота, секунд, сенат, серия, скрипка, сюжет, 
театр, тенис, техника, ток, универмаг, 
училище, химия, хор, цемент, цех, цилиндр, 
чек, чемпион, шахта, шлагбаум, щи, эква-
тор, экология, электр, эфир, юмор, юрист, 
ядро, ясли дегендер сияқты т.б. к(птеген 
түбір с(здер мен осы түбірлерден жасалған 
туынды с(здер жоқ. /йткені бұлар сияқты 
с(здер – айтыла-айтыла келе тілімізге әбден 
сіңісті болып кеткен с(здер. Тілімізде жиі 
қолданылады, мағыналары к(пшілікке 
түсінікті. Сондықтан мұндай с(здерді Қ7ТС 
сияқты үлкен с(здіктерге алуға болады.

Сондай-ақ, «с(здіктерге алуға бол-
майды» деп есептелініп отырған жоғарғы 
11234 с(здерден (15 томдықтағы атау 
с(здердің 12,17 %-ы) б(лек тілімізде басқа 

да с(здер тобы бар. Солардың қатарына 
тілімізге толық енбеген, сондықтан да, 
тілдік тұрғыдан ж(нді игеріле қоймаған 
бір топ араб-парсы с(здері мен ел ара-
сына кең түрде тарай қоймаған толып 
жатқан жергілікті с(здерді жатқызуға 
болады. Мұндайлардың біразын болма-
са, к(пшілігін бір тілді үлкен с(здіктерге 
алмаса да болады. Алынған күнде де он-
дайларды талғап, таңдап, саралап барып, 
қажеттілерін ғана алған ж(н.

15 томдықта не к(п, фонетикалық 
түрпеттер (варианттар) к(п. Айталық, 15 
томдық түсіндірме с(здікте бір ғана ежіл-
қожыл с(зінің ежіл-ғожыл, ежіл-қозыл, 
ежіл-құжыл, ежіл-қажыл, ежіл-күжіл, 
ежіл-гүжіл, ежіл-түжіл деген 8 түрлы 
түрпеті алыныпты. Рубаят с(зінің 15 том-
дықта рауаят, рәуаят, рәуәят, рәуәт, руаят, 
рубай деген 7 түрпеті бар, т.б. С(здікшілер 
олардың әрқайсысына анықтама берген, 
әрқайсысына мысалдар келтірген. Сонда 
осы түрпеттерді 15 с(з дейміз бе? Жоқ, 
әлде 2 с(з деп есептейміз бе? 15 томдықты 
жасаушылар бұлар сияқты түрпеттердің 
әрқайсысын жеке-жеке с(з деп есептеп, 
қазақ тіліндегі с(здердің жалпы санын 92 
мың 300-ге жеткізген.

 Жоғарғылар тәрізді 2, 3, 4, 5, 6 сыңарлы 
фонетикалық түрпеттер (мысалы, қазірет/
хазірет, муәзин/муәзін, пірәдар/бірәдар, 
таж/тәж, т.б.) Қ7ТС-те (те к(п. Мұндай 
түрпеттердің барлығының басын бір жерге 
жинақтасақ, жиынтығы 15 томдықтың бір 
томындай к(лем шығады екен. 

15 томдық Қ7ТС-ке алынған жер-
гілікті с(здердің жайы да дәл осылай. 
С(здік қорымыздың қоймасын тазалау 
мақсатында олардың «мыналарын 15 
томдық Қ7ТС-ке алуға болады, мына-
ларын оған алуға болмайды» деп мысал 

келтіріп, дәлелдеп жатпай-ақ қояйын. 
Жалғыз-ақ айтарымыз: 2005 жылы шыққан 
«Қазақ тілінің аймақтық с(здігіде» 22 мың 
жергілікті с(з қамтылған еді,  Қ7ТС-ті 
жасаушылар осылардың басым к(пшілігін 
с(здікке ешбір шектеусіз ала берген. 

Осы жерде «Мұндай с(зердің бәрін 
15 томдықтан шығарып тастаған болсақ, 
тіліміздің с(здік қоры кедейленіп қалмай 
ма?» деген сұрақтың туындауы заңды. 
Біздің бұл мақаланы жазудағы мақсатымыз 
– лексикалық қорымызды кедейлендіру 
емес, керісінше оны қайтсек байыта-
мыз деу. Ендеше жоғарыдағы мәнбілерді 
(фактілерді) келтіріп отырған себебіміз 
– тілдік қорымызды байыту үшін алды-
мен «Авгейдің ат қорасын» тазалағандай, 
тілдік қорымыз сақталатын Түсіндірме 
с(здіктеріміздің ішін қоқыстан тазартып 
алуымыз керек. Қоймамызды тазалап 
алғаннан кейін, оны байыту мәселесін со-
дан кейін қолға алғанымыз ж(н болады.

«Қалай» байытамыз дейсіздер ғой?
Алдымен айтатыным, с(здік қорды 

түгендеу және оны байыту мәселесі бізде 
мақсатты түрде ешқашан күн тәртібіне 
қойылған емес. Рас, А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтында 10 
томдық «Қазақ тілінің түсіндірме с(здігін» 
жасау кезінде үкімет арнайы қаржы б(ліп, 
баспа (німдерінде қолданылған с(здерге 
стихиялы түрде болса да карточка жазыл-
ды. Аталған с(здік жасалып біткеннен 
кейін карточка жазылу тоқтатылды да, әлгі 
қаржы «автоматтандыруымыз керек» деген 
желеумен картотекалық қордағы бұрынғы  
с(здерді компьютерге к(шіру жұмысына 
жұмсалды. Ал картотекалық қорда жоқ 
с(здер сол жоқ күйінде қала берді.

(Жалғасы 6-бетте)

БІЗГЕ БЕЙМӘЛІМ 
БЕЙНЕЛЕР

Сонымен қатар Асқар Мамин 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа дертке 
шалдығу және адам (лімі, меди-
циналық к(мектің қол жетімділігі мен 
сапасы, халықтан тест сынамасын 
алу деңгейі, интенсивті терапия және 
реанимация палаталарының қажетті 
дәрі-дәрмектермен, медицина лық 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілуі секілді негізгі к(рсеткіштер 
бойынша (ңірлердегі ахуалға жүр гі-
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Адамның қарапайым кеудесінде 
қара ниет ойдың немесе істің кіш кентай 
ғана ноқаты болса, ол гүлге жақындаған 
сәтте оның жарқыраған нұрын к(рмейді, 
ол адамның қара пиғылы гүлге теріс әсер 
еткеннен ол улы шырынға айналады 
да, ұстаған адамның алақанынан қан 
сорғалап, жазылмай күлдіреп қалады. 

Сондықтан да жанының таза лығына 
күмәні бар адам гүлге жа қындай алмай-
ды. Сондықтан да гүлге тек таңдаулы, 
жаны айрықша таза адам дарға ғана 
бұйырады. 

Бірақ, Алланың бұл сыйы, оның 
алдағы (мірі де кіршіксіз таза болмаса 
оның уысынан шығып кетуі мүмкін. 
Ал, егер ол адам жанын таза күйінде 
мәпелеп ұстай білсе, кір шалдырмаса, 
Алла Тағала оған мәңгілік (мір тарту 
етеді...

Халқымыз қашан да (зінің талантты 
ұлдарын жоғары бағалап, қастерлеген, 
Алла сыйға берген ерекше құдіретке бас 
иген. Даланың дарынды перзенті тура-
лы үлкендердің айтқанын ести жүріп, 
мен де осындай бас июшілікті бойыма 
сіңіріп (скенмін.

Бұл аңызды айтып отырған себебім, 
мен әрқашан кез-келген бастаманың 
жеңіске жетуіне негіз болатын жан-
дүниенің, ойдың тазалығы деп санай-
тынмын, әлі де соған сенімдімін. Жа-
зушы болсын, тұлға болсын,жұмысшы 
болсын – бәрібір, рухтың кемелденуі 
– ең негізгі қасиеттердің бірі. 

Бұл қасиеттің қоғамға да, мемлекет-
ке де,тұлға ға да қатысы бар. 

Атың (шкір тәжтажал – коронавирус 
індеті әлемді әбігерге салып, адамзатты 
т(рт қабырғаға қамаған, қазақ даласы 
қара жамылып, қайғы жұтып, қан құсқан 
қаралы күндерді, жанары жасқа толы 
жаралы түндерді халқымызбен бірге 
бастан кешіп жатқанда және тар кезеңде 
ел тізгінін ұстаған Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жай-
лы ойлағанда шың басындағы жапырақ 
жайлы аңыз еске түсті. Бұл аңыздың 
астарында ақиқат  бар.  Тазалық, 
адалдық, адамгершілік – адам үшін 
ең басты қасиет. Қарапайым адамдар 
үшін де керек бұл қасиет, ел тізгінінін 
ұстаған тұлғаға әсіресе керек! Ауадай 
қажет! Алла тағаланың халқымызға, 
Қазақстанға сыйлаған баға жетпес бақыт 
– осындай тар кезеңде ел тізгінін «күллі 
ғажайыптардың ішіндегі ең тамаша-
сы – жақсы тәрбиеленген адамға»шың 
басындағы қасиетті жапырақты ұстай 
алатын қолы таза адамға Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа бергені. 

«Алаш к(семдері сендер адас паңдар, 
сендер адассаңдар соңнан ерген халық 
адасады» деген Ахмет Байтұрсыновтың 
ақылын сертке соққан семсердей 
қабылдаған Қасым-Жомарт Тоқаев 
елді сара жолмен, дара басшылықпен 
басқарып келеді. К(п балалы аналар мен 
тұрмысы т(мен отбасылардың қарызын 

кешіріп, алғашқы қадамын (те сәтті 
бастаған Мемлекет басшысының к(птің 
к(ңілінен шыққан дәмді с(здері мен 
мәнді істері к(п. Тәж-тажалдың алдын 
орап (зге к(п мемлекеттерден бұрын 
тиімді шаралар қолдағанын, бүгінде де 
талай қиын түйіндерді сәтті тарқатып 
жатқанын, босбелбеу министрлер мен 
әкімдерге кемшіліктерді жою үшін екі 
апта уақыт беріп, жұмысты ширатқаны, 
т.б. қарымды, алымды істеріне ел риза. 

Атақты философ Салюский: «Дү-
ниеге құмарлық жеңген кезде адамға 
деген сүйіспеншілік жеңіледі, ақылға 
деген сүйіспеншілік жерле неді» депті. 
/кінішке қарай, қоғамда дүниеқоңыздар 
әлі де азаймай тұр. Қайғы жамылған қара 
халықтан «жемтік іздеген» (Қ.Тоқаев) 
сонда сұ мырайларға қарата айтылған 
с(зі, оларды қатаң жауапкершілікке тар-
ту керек дегені де қорғасын құйылып, 
алшы түсер асықтай к(кейге қона кетті. 

Т ү й і п  а й т с а қ  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Кемелұлы Тоқаев ел тізгінін қолына 
ұстаған бір жылдан аса уақытта жемісті 
де  жеңіст і  жұмыс істеп,халықты 
«Сабақтастық. 7ділдік. /рлеу» жолы-
мен мәңгілік елге бастап келеді. 

Құдайға шүкір, жүгіміз ауыр болса да 
к(шіміз к(лікте, еліміз к(рікті. 

«Хан баласында қазақтың хақы 
бар еді, тірі болсам, қазаққа қызмет 
етпей қоймаймын» деп еді 7лихан 
Б(кейханов.Тарихтан қазақтың хақы-
аласы к(п. 

Мемлекет басшысына айтар (тіні-
шім есемізді еселеп қайтарыңыз. Біз 
Сізге сенеміз! Осы жолда к(мекте болуға 
дайынбыз. 

Білімді туған жақсылар,
Аз да болса к(ппен тең, -
дейді Ақтамберді жырау. 
«Білімді туған жақсылар» Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
т(ңірегіне топтасайық. Басшы біреу, 
(згеміз тіреу болайық!

Бірлігі бекем ел озады,
Бірлігі жоқ халық тозады.
Халыққа да, 
Мемлекет басшысына да;
Алла (зі жар болсын, 
Бақыт әркез пар болсын,
Ел үміт еткен
 министрлер мен әкімдер 
Елшіл болсын, нар болсын!
Аман болайық!

Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты

Қазақ эстрадасының қалыптасу та-
рихы кешегі кеңестік кезеңнен бастала-
ды. Ол заманда ауызға ілігетіні – «Дос-
Мұқасан» ансамблі еді ғой. Ансамбльдің 
халық ықыласына б(леніп, миллиондаған 
тыңдармандар жүрегін жаулауының сыры 
неде дейтін болсақ, әрине, ғасырлардан 
келе жатқан халықтық әндерді эстрадалық 
(нерге әдемілеп бейімдей білуінде және 
шебер орындап, жеткізе алуында дер едік. 
«Дос-Мұқасанның» әндері т(рткүл дүниеге 
тарады, (йткені т(лтума (нерден бастау 
алып, мазмұндылығымен, саздылығымен 
ерекшеленген қазақи болмысты, қазақи 
нақышты әндер (зге ұлттардың да 
жүрегіне де жол тауып жатты. Кеңестік 
кезеңде құрылған – «Гүлдер», «Арай» 
және т.б. шығармашылық ұжымдардың, 
оның құрамындағы жекелеген әншілердің 
де қазақ эстрадасын дамытудағы р(лі 
айтарлықтай жоғары болды. 7рине, 
ол кездегі  эстраданың техникалық 
мүмкіндіктері мен әлеуеті қазіргідей 
қуатты емес еді. Бірақ, соған қарамастан, 
жанды дауыста шырқалған сапалы 
әндер миллиондаған тыңдармандардың 
ықыласына б(ленді. Қазақ эстрадалық 
әндерін дамытуда белгілі сазгерлердің 

ЖАНАЙҚАЙ

КӨКЕЙКЕСТІ

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМІ

Қ О Ғ А М .  П І К І Р .  Т А Л Қ Ы

Кез келген өнер белгілі бір дәрежеде баға беруді, артық-кем тұстарын саралап 
отыруды қажет етеді. Осы тұрғыдан келгенде көпшілік қауымға кеңінен тарап, 
бұқаралық сипатқа ие болып кеткен өнердің бір түрі – бүгінгі қазақ эстрадасы жай-
ында азды-көпті тоқталуды жөн көрдік. Жалпы, эстрада дейтін құбылыс ән мен әнші, 
музыкалық топтар, сазгер, композитор, өңдеуші, продюсер, концерттік зал, сахна, 
студия, онда қызмет ететін адамдардың жұмысын бір арнаға тоғыстыратын сала. 
Өнердің қайнап жатқан қазаны. 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның төрағалығымен он-
лайн форматта «Экологиялық білім: қазақстандық қоғамда экологиялық білім беру, 
экологиялық мәдениет қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел отырысы өтті.
Бүгінгі күннің көкейкесті мәселе сінің бірі – қоршаған ортаның таза лығын қозғаған 
жиында экологиялық сауаттылық мәселесіне аса мән берілді.

Шың басында, адамның аяғы жетуі қиын құздардың ішінде, мүк басқан тастар 
және сұрғылт бояулардың көлеңкесі арасында сұлулығына көз тоймайтын, жұп-
жұқа нәзік жапырақшалары аспанға нұр шашып, бір әсем гүл өсіп тұр. Оның хош 
иісі мен шырыны сыйқырлы қасиеттерге толы. Сергек ойлы, құдайдың рақымы 
түскен, киелі адам тамаша шырыннан қанып ішіп, хош иісін рахаттана жұтса, 
Құдай берген құдыретке ие болмақ. 

ШЕТ ЕЛДЕН «БАРЫМТАЛАНҒАН» 
ӘНДЕРГЕ ТОҚТАУ БОЛА МА?

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
мәдениет қалыптастыру маңызды

БАСШЫ БІРЕУ, 
өзгеміз тіреу болайық

ҚҰРБАН АЙТ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

қолтаңбалары аз емес. Олардың ұлттық 
болмыстан, ұлттық рухтан нәр алған 
ғажайып әндері күні бүгінге шырқалып 
келеді. 

Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан 
бастап қазақ эстрадасы жаңаша қарқын, 
соны екпін алды. Себебі (нердің мәдени 
шекаралары ашылды. /зге елдерден 
үйрену, тәжірибе алмасу жағдайлары 
к(бейді. Қазақ эстрадасына жаңа топтар, 
жаңа әншілер қосылды. Барлығы бірдей 
сапалы болмаса да, сахна (нерпаздары 
э с т р а д а л ы қ  ә н д е р г е  д е г е н  қ а л ы ң 
жұртшылықтың, (нерсүйер қауымның 
рухани сұранысына жауап бере алды. 
Халықты ерекше даусымен баураған та-
лай мықты әншілер, музыкалық топтар 
шықты. Шынайы (нерге адал әрі таза 
қызмет еткен (нерпаздардың қатары да 
к(п еді.

Ал бүгінде олай деп айта аламыз ба? 
/кінішке қарай, қазіргі қазақ эстарадасын 
талғамсыздық, сапасыздық, даңғазалық 
жайлады. Бүгінгі заманауи әншілер нені 
арқау етеді, осы жағы мүлдем түсініксіздеу. 
7р нәрседе ұлттық нақыш, ұлттық бояу, 
ұлттық сипат дейтін дүние болушы еді. 
Олар қайда бет алып барады? Соншалықты 

айқын емес. Тәуелсіздік кезеңімізден 
бергі уақытта біз әлемдік танымал әндер 
қоржынына қандай ән  қоса алдық? Міне, 
мынау қазақтың эстрадалық (німі, ұлттың 
т(л туындысы дейтіндей дүние жасалды 
ма? 

/кінішке қарай, (зге елдердің әндерін 
к(шіруге келгенде бүгінгі танымал ән-
шілер алдарына жан салмай тұр. Біресе 
түрік, біресе қырғыз, біресе араб, біресе 
үнді, кәріс болғылары келеді. Бірақ, 
бәрібір бола алмайды. /йткені (нерде 
«туған топырақ» деген ұғым бар. 7р нәрсе 
осы туған топырақтан басталады, содан 
нәр алады, соның айналасында белгілі бір 
дүниелер жасалады. Сондықтан да (нер 
к(шірмені к(термейді. 

Қазақ даласына лек-легімен, үздіксіз 
келіп жатқан «к(шірінді әндер» біздің 
ұлттық эстрадалық (нерімізді дамытуға 
үлес қоса алмайды. Себебі ол туындылар 
ұлттық топырақта (мірге келмеген, ұлттық 
рухқа суарылмаған. 

Шынтуайтқа келгенде, шетелден 
ән тасымалдайтын әншілер сол елдің 
мәдениетін, болмысын біздің елге экспан-
сиялап жатқанын сезінбейді. Асылында, 
жұлдыз болу – шетелдік әнді ұрлаумен 
емес, (з ұлтыңның (нерін жоғары қойып, 
(з ұлтыңның композиторларының әндерін 
орындау арқылы ғана келетін жетістік. 
Кең дала т(сінде небір ғажайып талант-
тарды (мірге әкелген қазақ (нері бүгінде 
сазгерсіз, композиторсыз қалған жоқ. 
Құдайға шүкір, бар. Мықтыларымыз к(п. 
Бірақ шетелдік әндерді «барымталап» 

Аса Қамқор, ерекше 
Мейірімді Алланың атымен 

бастаймын!

Қадірлі қауым!
Баршаңызды күллі исі мұсылман 

баласы асыға күтетін ұлық мейрам 
– Құрбан айтпен шын жүректен 
құттықтаймын! Айттарыңыз қабыл 
болсын! Сіздерге Алладан амандық, 
мықты саулық, мол ырыс пен бақ-
береке тілеймін! 

Қ ұ р б а н  а й т  –  а с ы л  д і н і м і з 
Исламдағы екі ұлық мерекенің бірі. 
Айтулы күнде мұсылман қауымы 
Құдай жолында құрбан шалып, қанағат 
пен қайырымдылықтың, мейірімділік 
пен ізгіліктің риясыз үлгісін к(рсетіп, 
к(мекке мұқтаж жандардың бата-
тілегін алып, алғысына б(ленеді.

«Аурудың қоршаған ортадағы 
келеңсіз (згерістерге тікелей не-
м е с е  ж а н а м а  т ү р д е  б а й л а н ы с -
ты екені белгілі. Бірақ халықтың 
науқастануының экологиялық фак-
торлары мен себеп-салдарларына 
әзірге елімізде жеткілікті деңгейде 
назар аударылмай отыр. Экологиялық 
сауатсыздықты жою халық арасында 
жүргізілетін маңызды мәселеге айна-
луы тиіс. Табиғат пен қоршаған ортаны 
қорғаудың жолдары жалпыхалықтық 
экологиялық сауатты ашу, жастарға 

алып келетін әншілер ұлт сазгерлерінің 
әндерін менсібей ме, місе тұтпай ма, 
әйтеуір, (зге жаққа мойындарын жиірек 
созады...

Түрік елінің Таркан дейтін әншісі 
бар. С(з жоқ, талантты (нерпаз. Түріктің 
(з топырағында (мірге келген тамаша 
әндерімен, түріктің орындау мәнерімен, 
қайталанбас харизмасымен әлемге таныл-
ды. /зін ғана емес, елінің (нерін де таныт-
ты, жаңа биіктерге к(терді. Тарканның 
әндерін тыңдаған сайын «Осы (нерпаздың 
құпиясы неде?» деп ойланамын. К(кейге 
түйгенім, Тарканның құпиясы – түрік 
ұлтының ұлттық музыкасын жан-тәнімен 
сезінуінде, (зінің т(л әндеріне тереңдеп 
бойлаған түрік әндері арқылы (з ұлтының 
дүниетанымын, мәдени-рухани әлемін 
дүниежүзі тыңдармандарына жеткізе алу-
ында жатыр.  

Осы жылдар ішінде біз әлемге Таркан 
сияқты әншіні бере алдық па? 7йтеуір, абы-
рой болғанда Қытайдағы ән байқауында 
Димаш Құдайберген жарқырай к(рінді. 
Соған шүкір дейміз. 7лемдік биік сах-
наларда жеке концерттерін қойып жүр. 
Димаштың орындауындағы халық әні 
«Дайдидауды» бүгінде шетелдіктер жақсы 
қабылдайды, керемет тыңдайды. Міне, 
ұлттық топырақтың құдыреті дегеніміз 
осы. Димашқа енді керегі – ұлттық 
нақыштағы әндерді к(бірек жаздыру. 
Қазақтың (зіне ғана тән әуен-саздарды 
шырқау,  сол деңгейден табылатын 
туындыларға ерекше мән беру. Иә, Ди-
маш – әлемде сирек кездесетін әншілердің 

қатарында. Бірақ, оған туған топырағында 
туған әндер керек. Димаштың шырқайтын 
әндерінде ұлттық бояу сезіліп тұруы керек. 

Мақаламызға (зек етіп отырған 
мәселемізге қайта оралсақ, бүгінде шетел-
ден ән барымталайтын әншілер бүгінде 
қай елдің әні жақсы, (тімдірек болып 
тұрғанын дүрбімен қарап, бақылап отыра 
ма деген ойға қаласың. 7йтеуір, (зге елде 
шыққан су жаңа ән бір-екі айдан кейін 
қазақша мәтінмен қазақ даласына тарап, 
теле-радио арналардан беріліп жатқанына 
таңқаласың.  Қазақстан эстрадасындағы 
к(птеген хит әндердің шығу тегін, түп-
т(ркінін зерттеп қарасаңыз, ол міндетті 
түрде шетелдік туынды болып шығады. 
Мұндай қадамға баратын  әншілерді 
қазақ эстрадасының намысын жыртып, 
абыройын қорғап жүр деп қалай ай-
тамыз? /зін «Мың ән мен мың күй» 
тудырған қазақ халқының әншісімін деп 
есептейтін (нерпаз шетелден ән әкелуге 
арлану керек қой. Сырттан толассыз 
келіп жатқан, талғамсыз еніп жатқан 
әндер қазақ эстрадасының кірпіші болып 
қаланып жатқаны (зекті (ртейді.  

Белгілі әнші Майра Ілиясованың 
«Сағындырған әндер-ай» деген жобасын 

қазақ тыңдармандары неге жақсы к(реді? 
Себебі онда орындалатын әндердің 
барлығы кезінде ұлттық талғамға жауап 
берген әндер. Қазақ халқына тән лирика, 
ұлттық бояу мен ұлттық нақыш, ең ба-
стысы халықтың жан-дүниесімен астасып 
жатқан сыршыл сезімге толы туындылар. 
Ал қазір ондай әндер неге жоқ? Бұл да 
үлкен мәселе. 

Тоқетерін айтқанда, кейінгі эстрада 
әншілері қазақ әндерінің тағдырына 
жауапкершілікпен қарамайтын болды. 
Осы мәселеге Мәдениет министрлігінің 
араласқаны ж(н. Эстрадада жүрген 
әншілердің басын қосып: «Мыналарың 
жарайды, мыналарың жарамайды» деп 
ақыл айтатын аға буын композитор-
ларды, майталман әншілерді шақыру 
керек. Плагиатшы әншілерді қатаң ай-
ыптап, тосқауыл қоятын уақыт келді. 
Бұлай жалғаса берсе, бара-бара ұлттық 
болмысымызды жоғалтамыз. /нер де 
мемлекеттің имиджі ғой. Ол ең алды-
мен елдің идеологиясына қызмет етеді. 
Сондықтан оған ұлттық деңгейден қарап 
үйренуіміз керек. 

Дәуіржан Т&ЛЕБАЕВ

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының төрағасы, 
Бас мүфти

Б а ғ з ы  з а м а н н а н  б е р і  И с л а м 
дінін рухани тірегіне айналдырған 
халқымыз Құрбан айтты айрықша 
дайындықпен қарсы алады. Ұлық мей-
рамда ерекше ыждаһат һәм ықыласпен 
орындалатын құлшылықтар мен ізгі іс-
шаралар ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, 
игі дәстүрге айналды. 

«Құрбан» с(зі  «жақын болу», 
«жақындау» деген ұғымды білдіреді. 
Бұл – шынайы ниет пен Аллаға деген 
сүйіспеншілікті паш ететін мейрам. 
Ұлық мерекенің тәрбиелік мәні мен 
мағынасы осында жатыр. Қасиетті 
Құранда: «Ұмытпаңдар, олардың еті 
де, қаны да ешқашан Аллаға жетпейді. 
Оған жететін нәрсе – жүректеріңізге 
ұялаған тақуалықтарың (шынайы 
ниеттерің)» («Хаж» сүресі, 37-аят) 
делінген. Аятта айтылғандай, Құдай 
жолында жақсылық жасауға ниеттен-
ген пенде бұл амалды риясыз оймен 
орындайды. 

Материалдық мүмкіндігі бар, әрі 
жолаушы емес мұсылманға құрбандық 
шалу – уәжіп, мұсылмандық міндет. 
Ал шамасы келмеген адамға Алла 
Тағала мұндай міндет жүктемеген. 
Айт күндері аз да болса садақа беріп, 
қараусыз қалған қарттарға, жетімдер 
мен к(пбалалы отбасыларға к(ңіл 
б(лу – сауапты іс.

Құрметті отандастар!
/кінішке қарай, әлемдегі және 

елдегі жағдайға байланысты Құрбан 
айтты (з дәрежесінде атап (тіп, 
жамағат пен құлшылық жасай ал-
маймыз. Алла ның аманаты болған 

үздіксіз білім беру нәтижесінде ғана 
шешіледі» деді А.Балаева. 

Министр соңғы кезде бірегей 
табиғи орындарда жасалған қатігез 
жағдайлар табиғаттың күйреуіне 
әкелетінін айтты. 

Д(ңгелек үстел отырысында қоғам 
қайраткері Арман Хайруллин 2021 
жылды «Экология жылы» деп жария-
лау туралы ұсыныс тастады.

Қо ғ а м д а қорд аланып қалған 
эколо  гиялық мәселелер қызу талқы-
ланған жиынды қорытын дылаған 

(міріміз бен денсаулы ғы мызды сақтау 
– мұсылмандық мін де тіміз. Алайда 
сауап іздеген адам үшін жақ сылықтың 
есіктері қашан да ашық. Біз осы ретте 
құрбан шалу шараларын қашық-
тықтан жүзеге асыруды қолға алдық. 

Құрбан айттың тарихына терең 
бойласақ, Алла Тағала Ибраһим 
пайғам барға (оған Алланың сәлемі 
болсын) сынақ жібергеннен кейін 
оны сүйінші хабармен қуантқан. Бұл 
туралы Құранда баяндалған: «...Бұл 
нағыз ашық сынақ еді. Біз оның орнына 
үлкен құрбандық (Ұжымақ қошқарын) 
ауыстырдық. Біз оған соңғылар ішінде 
«Ибрахимге сәлем!» деген алғыс 
қалдырдық. Біз жақсыларды осы-
лай сыйлаймыз. &йткені, ол иманды 

министр А.Балаева: «Табиғат ре-
сурстарын тиімді пайдалануды, оны 
қорғауды ұйымдастыру бағытында 
кешенді тәсіл қажет. Жердің сұлулығы 
мен байлығын қорғауды жан-тәнімен 
жақтайтын адамдар мен табиғатты 
кешенді пайдалану идеясын (мірге 
енгізумен айналысатын мамандар-
дың арасында жер мен к(ктей айыр-
машылық бар. /зіміз күнде к(ріп 
жүрген салақтық пен немқұрайдылық 
та табиғатты барынша бүлдіреді. Серу-
енге шыққанда немесе к(кке шығып, 
демалып отырған жерге қалдыра 
салатын әр түрлі қалдықтарға к(з 
сүрінетін болды. С(йтіп, табиғатты 
бүлдіретін (зіміз. Сондықтан, тек 
мектепте ғана емес, әрбір отбасыда 
экотәрбие болу керек. Адам баласы 

пенделерімізден еді» («Саффат» сүресі, 
106-111-аяттар).

Аса Мейірімді, ерекше Кеңшілік 
Иесі Раббымыз осы сынақты тезірек 
жақсылыққа алмастырғай. Шалған 
құрбандық, берген садақа, жасаған 
әрбір игі амалдың сауабы еселеніп 
жазылғай.

Алла Тағала жер бетін жұқпалы 
дерттен тазартып, жақсылығы мен 
берекетін жаудырғай. Қауіпті індеттен 
қайтыс болғандарды мейіріміне б(леп, 
науқас жандарға шипасын бергей. 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. 

Мешіттеріміз ашылып, жамағатпен 
құлшылық жасайтын күнді жақын 
етіп, қалыпты (мір тіршілігіне қайта 
оралуды жазғай! 7мин! 

табиғат-анасыз (мір сүре алмайды. 
Елді мекен маңындағы ағаштардың 
кесілуі, бұлақ к(здері мен (зендердің 
ластануы, кейбір аңдар мен құстардың 
жойылуы, бұл – экологиялық мәселе. 
Бүкіл адамзат баласы болып қоршаған 
ортаның экологиялық тазалығына 
бір мезгіл к(ңіл б(лсе, (зіміздің 
Жер-Анамыздың алдындағы үлкен 
парыздың орындалғаны болар еді» 
деді.

Жиын соңында, А.Балаева бүгінгі 
к(терілген ортақ мәселелерді ше-
шуге ведомстволар мен қоғамдық 
ұйымдардың атсалысуын үйлестіруге 
Ақпарат және қоғамдық даму ми-
нистрлігінің әзір екенін мәлімдеді.

Н.БАТЫР
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Қ
азақ үшін домбырадан қастерлі аспап бар ма? Заманалар бойы қазақтың көрген-түйгені 
домбыраға саз болып құйылып, домбырадан мұң болып ақтарылған жоқ па? Сол домбыраның 
атын иеленген арнаның бүгінгі жағдайы қалай? Тұңғыш Президент – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
жарлығымен еліміз Домбыра күнін атап өтіп жүр. Алғашқы Домбыра күнінде қазақ даласының 
әр өңірінде домбыра күйі шалқып, үлкен қуанышпен, шаттықпен тойланған еді. «Домбыра 
қазақтың жаны, рухы, тарихы, салт-дәстүрі, бүкіл бітім-болмысы деп айтуға болады. Ол ұлы 
даланың төсінде ерте заманнан бері халқымызбен бірге жасап келе жатыр. ...Тыңдаушысын 
жігерлендіретін төкпе күйлер мен сыршыл шертпе күйлер қазақтың табиғатын танытады. 
Күміс көмей әншілеріміз домбыраны қолға алып, сайын даланы жаңғыртып, әуелетіп ән 
салған. Қастерлі аспап бүгінде симфония мен операға әр беріп, классикалық өнердің ажы-
рамас бөлшегіне айналып келеді. Ол қазақтың бренді мен паспорты, ешкімге ұқсамайтын 
қайталанбас келбеті... «Рухани жаңғыру» бағдарламасы арқылы ұлттық мәдениетімізді 
әлемге танытуға домбыра ерекше үлес қосады. Құрманғазы мен Дәулеткерейдің, Тәттімбет 
пен Сүгірдің, Қазанғап пен Динаның күйлері төл мәдениетіміздің бірегей үлгілері. Кешегі 
арамыздан өткен Нұрғиса Тілендиев домбыра арқылы өзінің өшпес өнерін қалдырды. 
Олардың бәрі ұрпақтан ұрпаққа мұра болып жалғасып, халықтың жадында сақталып келеді. 
Елімізде қасиетті қара домбыраға деген құрмет ешқашан төмендеген емес...» деген Нұрсұлтан 
Әбішұлының да сөзі есте. Бүгінгі әңгімемізде қазақ үшін қадірлі аспаптың атын иеленген 
арнаның жағдайы, болашағы сөз болды... 

– «Домбыра» телеарнасының ашыл-
ғанына бір жарым жыл уақыт болып 
қалды. Осы уақыт аралы ғында қанша 
хабар, бағдарлама жасадыңыздар? 
Қазақ тың қанша әні, күйі телеарна 
эфирінен берілді?

–  « Д о м б ы р а »  а р н а с ы н  а ш а 
салғаннан қазақтың дәстүрлі (нері, 
ән-күйі,  ұлттық тәрбиесі,  салт-
жоралғысы мен қол(нері, байырғыдан 
сақталған дала заңдары туралы ар-
найы хабарлар ашып, бағдарламалар 
жасаймыз деген асқақ жоспарымыз, 
биік амбициямыз болды. Бұл арна-
ны ұлттың иісі аңқып тұратын ме-
кен болады деген мақсатпен ашқан 
едік. Иә, қолымыздан келгені бар, 
қаржылық, кәсіби кедергілер мен 
қолбайлауларға қатысты ойға алған 
ісімізді әлі толық атқара алмағанымыз 
бар... 7йтеуір осы кезге дейін бірнеше 
бағдарлама ашып, әр бағдарламаның 
бірнеше б(лімін шама-шарқымыз 
келгенше түсіріп, к(рерменнің на-
зарына ұсынып үлгердік. Мәселен, 
«Домбыра үйрету» бағдарламасына 
арнап жиырмаға жуық хабар түсірдік. 
Одан б(лек, (нерпаздың портреттік 
бейнесін жасауға ұмтылатын хабар-
лар жасадық. Қазақ (нерінің (мірден 
(тіп кеткен майталмандарының 
келбетін мәңгі есте сақтауға арналған 
да бағдарламаларымыз бар. Мұндай 
бағдарламаларымыздың к(пшілігін 
(зім бар, (зге де жүргізушілер бар, 
арнайы дайындықпен шығаруға күш 
салып келеміз. Қол(нер шеберлері 
жайлы да 15 шақты бағдарлама дайын-
дадық. Ұлт аспаптар оркестерінің 
қатысуымен бірнеше бағдарлама 
жасадық. Биыл Домбыра күніне 
байланысты Алматыда екі жарым 
сағаттық, Нұр-Сұлтанда бір жарым 
сағаттық концерт (ткіздік. 

/зіңіз білесіз, биыл дүниежүзілік 
пандемияға байланысты біздің ел де 
карантин тәртібін сақтап, бірнеше 
ай болды, үйде отыр. Сол уақытта 
елдің рухани жаңғыруына қосқан 
үлесіміз болсын деп, әлгі хабарларды, 
қазақтың ән-күйін, (лең-жырын арна 
эфирінен шамамыздың келгенінше 
бердік. 

Осы уақытқа дейін арна эфирінен 
берілген қазақы ән-күйдің санын, 
шынымды айтсам, білмейді екенмін. 
Бірақ 2018 жылдың қазан айынан 
бастап, еліміздің біраз аймағын 
аралап шықтық. Табанымыз тиген 
(ңірлердің әрқайсысында, ауыл-
ауылдарды аралап жүріп, дәстүрлі 
ән-күйлерді, жыр-термелерді жазып 
алдық. Ол шығармалардың барлығы 
да түгелдей арна эфирінен берілді. 
Телеараның әлеуметтік желілердегі 
парақшаларына салынды. 

– К;рерменнің пікірі қандай?
– К(рермен пікірі әртүрлі болады 

ғой. К(пшілігі сағыныштарын айтты. 
«Мына әнді сағынып қалыппыз», 
«Мына әнді әкем, ағам айтатын 
еді», «Мына ән бала күнімнен сіңісті 
болған дүние еді»,  «Мына әнді 
тыңдап, балалық шағыма барып кел-
гендей болып отырмын» деп хабар-
ласатындар к(п. Орыс тілді азаматтар 
да хабарласып, керемет жоба жасап 
отырғанымызды айтып, алғысын 
жаудырып жатады. Үлкен кісілер к(п 
хабарласады. «Домбыра» арнасын 
қосып қойсам, немерем қасыма келіп 
қарап отырады. Сол кезде ішім жыли-
ды» дейді. «Балаларға айтып арнайы 
тыңдата алмайсың, алайда үйде осы 
арна қосулы тұрса, дәстүрлі ән мен күй 
құлақтарына ақырындап сіңе береді 
екен» дейді. 7йтеуір осындай с(здерді 
естігенде мерейіміз асып қалады. 
Жұмысың туралы жылы пікір есту 
кім-кімге болса да ұнайтын шығар деп 
ойлаймын. Бұл сыннан қашамыз де-
ген с(з емес. Арнадағы бағдарламалар, 
ән мен күй туралы сыни пікірлерге 
тіптен ашықпыз. Олармен кездесіп, 
мәселені жан-жақты талқылап, сабақ 
алғанымызға қуанбасақ, ренжімейміз. 

Т(тенше жағдай басталғанда қара-
жаттан таршылық к(ріп, абоненттік 
т(лемге қиналып, халықтан қолдау 
сұрадық. Сонда қаншама адам хабар-
ласты. Олар біздің арнаны мемлекет 
қаржыландырады деп ойлап жүр екен. 
К(рерменіміздің к(пшілігі сол кезде 
барып біздің жеке арна екенімізді 
білді. 

– Арнаның хабар тарату ауқымы 
туралы да білгіміз келеді. 

– Арнаның ауқымы аз. «Қазақ-
телекомның» кабельдік жүйесіндеміз. 
Ауқымымызды кеңейтейік десек, 

ге атсалысатынын айтқан болатын. 
Жағдайымызды айтып Елбасыға хат 
жазып, оны Қырымбек К(шербаевқа 
тапсырдық. Президентке да жағ-
дайымызды айтып, хат жазған бола-
тынбыз... 

/кінішке қарай, былтырғы бай-
қаудан (те алмадық. Оның жай-жап-
сарын сұрағанымызда құжаттағы 
кейбір мәселерге орай туындаған 
қиындық екенін білдік. 

– Мысалы, ол қандай қиындық?
– Мысалы, байқауға (ткізетін 

құжатта сатып алатын бағдарламаларды 
к(рсетуіміз керек екен. Үлкен арна-
лар басқа орталықтарға тапсырыс 
беріп, бағдарламаларды сатып ала-
ды ғой. Ал біздің олай істеуге жағ-
дайымыз жоқ. Бар декорациямыз-
бен бағдарламаларды (зіміз түсірдік. 
Екіншіден, ретрансляция жасайтын 
хабарлар жоғын айтты. Қай арнаның 
хабарлары біздің арнаға сәйкес 
келетінін іздей бастадық. Дүниежүзінің 
118 мемлекетіне тарайтын «Kazakh-
tv»-да біздің арнаға лайық ұлттық 
бағдарламалары бар екен. Соны сұрап 
к(рдік. Министрлік арқылы сұра-
ғанның (зінде әлгі хабарларды ақ шаға 
сатып алуымыз керек. Оған, тағы да 
қаражат қолбайлау болып отыр. 

Биылғы к(ктемде Т(тенше жағ-
дай жарияланғанын білесіз. Каран-
тин тәртібін сақтап, ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министрімен 
тікелей кездесе алмағанымызбен, 
осы жақында ғана Аида Балаевамен 
онлайн кездесуге қатысып, скайппен 
с(йлестік. Кезінде сізге мәселемізді 
түсіндіріп айтып едік, енді министр 
есебінде біздің жағдайға оң к(зіңізбен 

қарайтын болдыңыз деп қуанып 
жүрміз деп ағымыздан жарылдық. 
«Шілде соңында тағы байқау болады, 
соған  құжаттарыңызды тапсы-
рыңыздар» деді.  Сол байқаудан 
үміттіміз.

– Телеарна ашылған сәтте «Қазақ 
аспаптарының қалыптасуын, күйшілік 
;нерді кеңінен насихаттаймыз» деген 
едіңіз. Қазақ музыкалық дәстүрлі 
а с п а п т а р ы н ы ң  т а р и х ы  т у р а л ы 
қызғылықты хабарлар жасау жағы 
қалай? Басқа аспаптар туралы, олардың 
тарихы туралы хабарлар түсірілді ме?

– Оның бәрін түсірсек дейміз. 
Ақселеу ағамыз секілді азаматтардың 
к(зін к(ріп қалған зерттеушілерді 
телеарна эфирінен бергіміз келген. 
К(бі аяқсыз қалайын деп тұр. 

Біз, жалпы осы арнада жұмыс 
істегісі келетін немесе осы арнаның 
ұстанған саясатына үн қосқысы 
келетін кез келген маманға ашықпыз. 
Жүргізіңіз, техникалық жағынан 
қолдайық деп отырамыз. Халыққа 
да ашықпыз. Халықтың арнасы 
болғымыз келеді. Мемлекетке де 
ашықпыз, себебі мемлекеттің де 
арнасы болғымыз келеді. Бірақ жоба-
мыздың к(пшілігі аяқсыз қалып 
жатқаны қынжылтады. Министрлік 
қолдап қалар деп алты бағдарлама 
ұсындық. Олардың қаржылай қолдауға 
мүмкіндігі болмады. Облыстардағы 
әкімдіктерге жібердік, олар да керемет 
жоба екен деп жылы жауып қойды. 
7рбір (ңірдің (з мектебі, авторлары, 
(нерпаздары, қол(нер шеберлері 
бар ғой. Сол (ңірдегі шығармалық 
қауымды б(лек түсірейік деген 
мақсатпен «Ұлы дала әуендері» 

– Қазір қазақтың к(бі «Отауда» 
отыр. Оған ақша болса бүгін-ақ кіріп 
кетуге болады. Ай сайынғы абонеттік 
т(лем 2 млн 200 мың. Бір жылда 
отыз млн қаражат керек. Бұдан басқа 
кабельдік желідегі, спутнигі бар Alma 
TV-ге де шыққымыз келген. Жақсылап 
хат жаздық. Елбасының айтуымен 
Домбыра күні белгіленіп, сол қазақтың 
домбырасынан т(гілген күй мен 
әнді насихаттайтын арна екенімізді 
айттым. «Домбыра» телеарнасы жеке 
болғанымен, коммерциялық арна 
емес екенін түсіндіріп, сол үшін бізді 
тегін таратуларын сұрадым. 7рине, 
олардың жарнамасын арна эфирінен 
беретінімізді де жеткіздім. Бірақ олар 
мұндай келісімге бармады. Кабельдік 
желі үшін 1 млн 600 мың, спутниктік 
желі үшін 1 млн 800 мың, ай сайын 3 
млн 400 мың ақша сұрады. Сондықтан, 
бұл саладағы талпыныстарымыз да 
тығырыққа тіреліп тұр.

Депуттатар да арнаның жай-
күйін үлкен мінберлерде к(терсе 
деп үміттеніп, біраз азаматтарға 
хат жібергенбіз, әзірге хатымыз 
жетпеді ме, әлде басқа бір себептер 
бар ма, олар да үнсіз. Қазақтың 
шаңырағында қаншама ұлт отыр. 
Соларға (з домбырамызды, ән-
күйімізді таныта берсек, құлақтарына 
сіңіре берсек, к(здерін үйрете берсек 
деп едік... /кінішке қарай, арнаны 
жандандырудың қандай жолын іздесек 
те, әзірге бар есік жабық тұрғандай 
к(рінеді. Сондай сәттерде к(ңілім 
құлазып-ақ қалады...

– Біраз уақыт бұрын «Домбыра» 
арнасына к;мек керек» деп эфирге 
шығардыңыздар. К;мек болды ма?

– Болды, әрине.  Біраз  ақша 
жиналды. Үш-т(рт азамат қомақты 
қаржы салды. Одан кейінгіде де біраз 
ақша жиналды да соңы саябырсып 
кетті. Халық (зі де қиналып жатқан 
кезде біз тағы қинамайық деп, кейін 
эфирден алып тастадық. Меценаттар 
к(мек жасар, карантиннен шықсақ, 
жағдай дұрысталар деп ойлағанбыз. 
Несін жасырайық, дәстүрлі (нерге 
қолдау к(рсететін азаматтар шығатын 
болар деп үміттеніп едік. Ол жағы да 
болмай тұр ғой. 

/з дәстүрімізді білмесек, ұлттық 
болмысымызға ұмтылсамақ, біре-
гейлігімізді жоғалтып алмаймыз ба деп 
алаңдаймын. Бұрын қазақша, орысша 
с(йлейтіндер бар еді. Енді арабша мен 
ағылшыншаны білетін дер қазақтың 
тілін кірме с(здермен бұрмалап жүр. 
Осы жайттардың барлығына алаңдап, 
таза қазақы әуенмен, әуезбен, с(збен 
к(мкерілген арна болса деп, ашқан 
едік. /ткенің қандай дегенде әке-
шешеміздің, ата-бабамыздың ғана 
суретін к(рсетіп отыра бермейміз 
ғой.  Ұлттық дәстү рімізді,  салт-
жоралғымызды да к(р сетпейміз бе? 
Осының бәрін бағамдап, үлкен бір 
жоба жасасақ деп едік...

Иә, біздің арнада жастарды, енді-
енді шығып келе жатқан (нерпаздарды 
к(рсетеміз. Олардың әнді сауатты 
орындайтыны, орындай алмайтыны да 
бар, оны жасырмаймыз. Сол үшін бізді 
кейбір мамандар «к(ркемдік кеңес 
жоқ» деп айыптап жүр. Қазақтың 
үлкен тұлғасы Мырзатай Жолдасбеков 
арнамызды к(ріп отырады екен. Сол 
сынын айтыпты. С(зімнің басында 
сынға, ескерту, пікірге құрметпен 
қарайтынымды айттым ғой. 7рине, 
ағамыздың да сынын жақсылап 
тыңдадық. 7зірге қолбайлау болып 
тұр, алайда алдағы уақытта қолдау 
тауып жатсақ, к(ркемдік кеңес те 
ашылып қалар деп ойлаймын. 

Е л і м і з д і ң  т ү к п і р - т ү к п і р і н д е 
қ а н ш а  ( н е р п а з  н а с и х а т т а л м а й 
жатыр? Карантинге дейін біраз 
(ңірді  араладық қой. Карантин 
бітсе барамыз деп отыр едік. Сол әр 
(ңірдегі (нерпаздардың басын қосып, 
 WhatsApp топ ашқанмын. Мына 
індеттің кесірінен айналдырған т(рт-
бес айда сол WhatsApp-топта отырған 
бірнеше азаматтан айырылып қалдық. 
Олардың әрқасысын видеоға түсіріп, 
архив жасасақ деп жүр едік. Олар 
(нерді дәріптеушілер ғой. Қазақта 
жеті мыңға дейін күй бар дейді. «Мына 
кісі мынандай күйді жақсы біледі» 
деген адамдар бар. Соларға барып, 
телеэфирге жазып алсақ деп жүрміз. 
Қазір ауыл-елдегі (нерпаздарды 
түбегейлі зерттеп жүрген мамандар аз. 
Бар болса да, негізінен, аудиотаспаға 
түсіреді. Ал біз видеотаспа арқылы 
үлкен архив қорын жасағымыз келеді.

– Ол архив қалай жасақталып 
жатыр?

– Архив қомақты болып қалды. 
Барлығы серверімізде сақтаулы тұр.

– Арнаның арғы тағдыры қаржылық 
кедергілердің шешілуіне байланысты 
болып отыр ма?

– Иә, солай болып тұр. «Соғыстың 
әңгімесін сол соғыста жүрген біледі» 
дегендей,  осы арнаның ыстық-
суығына күйіп отырмыз ғой. Баланы 
ұлттық тәрбие негізінде ғана азамат 
қатарына қосамыз. Осы орайда ата- 
апаларды түсіріп, балаға бұрынғының 
әңгімесін жеткізгіміз келген. 7зірге 
бұл жұмыстар, жобалар, жоспарлар 
тығырыққа тіреліп тұрғандай...

– Болашақтарыңыз жарқын болсын. 
=ңгімеңізге рақмет!

=ңгімелескен 
Қараг;з СІМ=ДІЛ

АРНАМЫЗ
ТЫҒЫРЫҚҚА ТІРЕЛДІ...

Қанат ЕРЖІГІТ, 
«Домбыра» 
телеарнасының
 директоры:

деген жобаны қолға алғымыз келген. 
«Асыл мұра» деген атпен, сол (ңірден 
шыққан азаматтарға арнап б(лек 
бағдарлама дайындауға ұмтылып 
едік. «Атакәсіп» деген атпен қол(нер 
шеберлеріне бағдарлама арнағымыз 
келген. «Жеті қазына» деп те хабар 
жасауға ұмтылдық. Бірақ, (кінішке 
қарай, қолдау таба алмадық. /з 
қаражатымыз аз  болды. Кәсіби 
деңгейде ізденіп, арнайы мамандарды 
жинастыру керек. Салмағы бар дүние 
жасағымыз келген, ол қазір болмай 
тұр. Егер қолдап жатса, болашақта осы 
хабарларды жасаймыз деген ой бар. 

– Қазір арнада қанша қызметкер 
бар? Арнаның техникалық құрал-
жабдығына, хабарларды таратуға 
кететін және басқа да шығындарды 
айтып бере аласыз ба?

– «Домбыра» телеарнасын ашып, 
бастаған кезде бизнесте жүрген едік 
қой. Қазақ эстрада жұлдыздарының 
бейнеклиптерін к(рсететін, шоу-
бизнес туралы хабарлар тарататын 
«Жұлдыз» музыкалық телеарнамыз 
б а р  б о л а т ы н .  К о м м е р ц и я л ы қ 
болғаннан кейін,  онда эстрада 
жұлдыздарының бейнебаяндарын 
к(рсеткеніміз үшін қаржы жинай 
алатынбыз.  Одан б(лек, жиын-
тойларды, мерекелік іс-шараларды 
түсіретін «Ақ отау» деген агенттігіміз 
болды да, жыртығымызды содан 
түскен қаражатпен жамап отырдық. 
Концерт, жарнама түсірумен де 
қаражат табатынбыз. Қазір ол агенттік 
жұмысын тоқтатты. «Жұлдыздың» 
да жағдайы қиындап кетті. Қазір 
ешкім бейнебаян түсірмейді, ротация 
бермейді. Міне, осы себептермен 

«Домбыра» арнасына қолдау к(рсетіп 
отыратын, (з қалтамыздан шығатын 
қаржы к(здерінің аясы тарылып кетті. 

Ал техникалық құралдарға қа-
тысты айтсам, түсірілім техникамыз 
бұрыннан бар ғой. Сол техниканы 
пайдаланып, «Домбыра» арнасының 
хабарларын түсіріп келеміз. Бұрын-
дары техниканы жалға беріп те қара-
жат табатын едік, қазір карантин 
шараларына байланысты ол жағы да 
қиындап кетті. 

Арнамыз шағын болған соң, 
қызметкерлеріміз де к(п емес. 20 
шақты маман бар еді, тағы да сол 
карантиндегі жағдайдың т(мендеп 
кетуіне байланысты олардың қа-
тарын азайтуға тура келді. Қалған 
қызметкердің (зіне жалақыны беру 
жағы қиындап тұр. Шүкір, қыз-
меткерлер бұл қиындыққа түсініс-
тікпен қарап отыр. 

– «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз 
қазақ – домбыра» дейді Қадыр Мырза-
=лі. Осы қазақтықтың символына 
айналған домбыраның атын иеленген 
арнаның нағыз к;рермені кім?

– Ш ы н ы м д ы а й т с а м, біз д і ң 
к(рермен, негізінен, үлкен кісілер. 
Байырғының әні мен күйін жүрегінде 
мәпелеп жүрген (нерпаздар да біздің 
арнаны к(реді. Үлкен кісілер біздің 
арнаны к(ріп отырғанда орта буын 
да, бала-шаға да арнаға қарап қояды. 
Демек, біздің арна – отбасы лық 
арна. Нағыз қазақы отбасы біздің 
к(рермен деп толық сеніммен айта 
аламын. 

Қазақтың барлық болмысы ән мен 
күйде, жырда ғой. Термелерде бабалар 
айтқан даналық сақталған. Жасымыз 
45-ке келді. Сол жыр-термені тыңдап 
(стік. Қазіргілер де сондай ән-жырды 
тыңдаса екен, телеарналардан музыка 
іздегенде дәстүрлі ән тыңдауына да 
мүмкіндік туса екен дейміз. 

Дәстүрлі (нерде жүрген, соған 
(мірін арнаған жандар бар. Дәстүрлі 
(нер мамандығы бойынша оқу 
орнын бітірген қаншама жас бар. 
Олар да (нерін елге паш еткісі келеді. 
Бірақ олар шығатын телеарна жоқ. 
Ол жастардың к(пшілігі облыстар-
дағы қаржысы аз филармонияларда 
жұмыс істеп жүр. Олардың да телеар-
надан к(рінгісі келіп, эстрадаға 
ұрынады. Қазіргі эстрадада жүрген 
азаматтардың к(бі сахнаға дәстүрлі 
(нер арқылы келді ғой. Ендігіде сол 
жастар эстрадаға кетіп қалмай, қара 
домбырасын, қобызын аялай жүріп, 
(нерін паш етсе екен деген ниетпен әрі 
дәстүрлі әнді аңсаған үлкен кісілердің 
құлақ құрышын қандырайық деген 
мақсатпен осы жұмысты қолға алып 
едік. 

– «Домбыра» телеарнасы ID TV 
арқылы тарайды. Арнаның You Tube 
каналы бар. Одан б;лек, түсірілген 
хабарлар арнаның әлеуметтік желідегі 
парақшасына да салынады... 

 Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

ы қазақтың көрген-түйгені 
рылған жоқ па? Сол домбыраның 
идент – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

омбыра күнінде қазақ даласының 
пен тойланған еді. «Домбыра 
сы деп айтуға болады. Ол ұлы

п келе жатыр. ...Тыңдаушысын
ақтың табиғатын танытады.

ны жаңғыртып, әуелетіп ән
п, классикалық өнердің ажы-
порты, ешкімге ұқсамайтын 
ы ұлттық мәдениетімізді

ен Дәулеткерейдің, Тәттімбет
здің бірегей үлгілері. Кешегі
өшпес өнерін қалдырды.
қтың жадында сақталып келеді.
ендеген емес...» деген Нұрсұлтан
лі аспаптың атын иеленген 

қол қысқа. /ткен жылы мемлекеттік 
байқауға қатысып к(рдік. Барлық 
құжатымызды хаттама бойынша 
реттеп, (ткіздік. Бірақ телеарнаны 
тегін хабар тарату ауқымына қоса 
алмадық. Басқа арналар (тті. Сол 
кезде Президент аппаратында қызмет 
атқарған, қазіргі министр Аида Бала-
ева ханыммен кездесудің сәті түскен 
еді. Былтыр, 5 қарашада жүзбе-жүз 
отырып с(йлестік. Ол кісі с(зімізді 
мұқият тыңдап, мәселемізді шешу-
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6-сурет. «Ішекті-шертпелі және ішекті- ыспалы аспаптар садақтан  пайда 
болды деген» болжамның сызба жүлгесі.
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ф.ғ.к., доцент

ТАНБУР

=л-Фараби айтады: «...әт-танбур әл 
хурасаний» – бағдаттық танбурдан үлкен 
танбур түрі. Үлкен танбурлардың қатарына 
базрак танбуры (әт-танбур әл-базракий), 
түркі танбуры (әт-танбур әт-туркий) және 
балғар танбуры (әт-танбур әл-балғарий) 
мен Шығыс танбурлары (әт-танбур 
әш-шарқий) жатады...» (7бу Насыр әл-
Фараби. Музыка туралы үлкен кітап.ауд.: 
Ж. Сандыбаев. Алматы: «Колор», 2008. 
689-бет.) 

7бу Насыр әл-Фараби «Музыканың 
үлкен кітабында» «Екінші білім» деп 
аталатын тараудың «Екінші с(з» деген 
б(лімін танбур аспабы туралы баяндаудан 
бастайды. 

Танбур атымен белгілі аспаптар уд 
аспабына ұқсас екен. Бұлар да уд аспа-
бы секілді халық арасына кең тараған. 
Бұл аспаптарды тарту, шерту де дәл уд 
аспабындағыдай. Ғалымның жазғанына 
қарағанда танбур аспабы к(бінесе екі 
ішекті болады. Кейде үш ішек пайда-
ланылады. Бұл аспаптан да «дыбыстар 
ішектердің пайдаланған б(ліктерінен 
шығады» дейді. Танбурға ішекті қалай 
байлайтынын да түсіндіреді. Аспаптың 
т(менгі тарапында ирак халқы «әз-
зәбибата» деп атайтын таяныш бар. Сол 
таянышқа екі ішекті байлап, екеуін де 
аспап мойнының бетімен тартып, апарып 
екеуін екі құлаққа түйіндейді. Екі ішекті 
бір бірінен ажыратып тұруы үшін арнайы 
тиек қойылады. Тиек аспаптың ортасы-
на емес, әлгі «әз зәбибата» деп аталатын 
таянышқа жақындау жерге орналасты-
рылады. Аспаптың екі құлағының бірін 
жоғары, ал екіншісін онан сәл т(мендеу 
орнатуға болады. Егер екі ішекті бір 
құлаққа байлайтын болса, (біздегі к;не 
шертерді есіңізге түсіріңіз, онда екі ішек 
бір құлаққа тартылып тұрған еді. авт.) 
аспаптың мойны мен құлағының ортасына 
екі ішекті ашып тұратын тағы бір тиектің 
құрылысына ұқсайтын б(лшек (біздіңше 
шайтантиек) қою қажет деп ескертеді.

=л-Фараби айтады:  «. . .Біз  мына 
кітапты жазып жатқан шаһарда осы 
атаумен белгілі бұл аспаптың екі түрі 
бар: Бірінші түрі «хорасандық танбур» 
(әт-танбур әл-хурасаний) ретінде та-
нымал. Ол Қорасан мен оның жақын 
маңайы мен атырабындағы ;лкелерінде, 
Қорасанның Шығысынан Солтүстүгіне 
қарай қолданылады. Екінші түрі, Ирак 
халқы оны «бағдаттық танбур» (әт-танбур 
әл-бағдадий) деп біледі.Танбурдың бұл 
түрін Ирак елі мен оның қасындағы ;лкелер 
және батыс Ирактан шығысқа дейінгі 
аралық пайдаланады. Танбурдың екі түрі де 
құрылысы мен ауқымы жағынан бірі-бірімен 
тең емес.» (7бу Насыр әл-Фараби. Музыка 
туралы үлкен кітап.ауд.: Ж. Сандыбаев. 
Алматы: «Колор», 2008. 344-бет.)

Ғалым алдымен бағдаттық танбурды 
(1-сурет) таныстырады. Оның ішегі бес 
б(лікке б(лініп, осы бес б(ліктің әрбір 
нүктесіне сәйкес аспаптың мойнына пер-
не тағылады. 

Үстіңгі  ішекті  аспап мойнының 
жоғары жағында А әрпімен, астыңғы 
ішекті шайтантиек жағында Б әрпімен, 
ал үстіңгі ішектің т(менгі саға жағын Дж 
әрпімен, астыңғы ішектің саға жағын Д 
әрпімен белгілеп алып, осы екі аралыққа 
перне орналастыру ретін түсіндіреді 
және ішекті пернеге басқанда шыққан 
дыбыстарды да әріптермен белгілейді. 
Олардың арақатынасын айқындап, бір 
ішектен, мысалы үстіңгі ішектің А нүктесі 
мен Дж нүктесі аралығында қанша ды-
быс шығатынын анықтайды. С(йтіп, 
ол дыбыстардың реттік санын жазып 
шығады. Айталық, үстіңгі ішектегі А 
дыбысының реттік саны 40 болса, онда

Х – дыбысының реттік саны отыз сегіз;
К – дыбысының реттік саны отыз жеті;
М – дыбысының реттік саны отыз 

алты;
С – дыбысының реттік саны отыз бес. 

Сол сияқты астыңғы ішектегі Б дыбы сы-
нан бастап Г дыбысына дейінгі дыбыс-
тардың реттік саны осылай болып шығады. 

Осындай жолдармен перне мен ішек 
дыбыстарын есептеп алғаннан кейін 
ғалым танбур аспабына қатысты мына 
мәселелерді: 

– пернелердің арасындағы интер-
валдардың үйлесімділері мен үйлесім-
сіздерін;

– бағдаттық танбур ішегін күйге 
келтірудің кең тараған түрін;

– арақатынасы тең пернелердің ұқсас 
емес интервалдар құрамай тынын;

 – бағдаттық танбур пернелерінің 
негізгі тұратын орындарының ауысып 
кеткендігін анықтап, бір-бірінен тең 
арақашықтықта орналасқан пернелердің 
нақты позицияларын дұрыстауды;

– бір-біріне тең және әртүрлі арақа-
шықтықта орналасқан пернелердің санын;

– пернелердің, яғни арақашықтығы 
әртүрлі пернелердің, сондай-ақ, арақа-
шықтығы тең пернелердің сандарының 
кестесін;

– сол заман музыканттарының бағ-
даттық танбурды қолдану амалдарын;

– тетрахорд интервалдарын шығару 
арқылы аспап дыбыстарын кемелді ету 
жолдарын анықтайды. Бұл да ғалымның 
аспаптану ғылымына қосқан жаңалығы 
болатын. 

Бағдаттық танбур туралы айтқан-
дарының соңында бұл аспапта қалыптас-
қан ойнау әдеттері бойынша шығатын 
әуендердің кемел еместігі анықталғанын, 
оларды (зі к(рсеткен әдістермен кемел-
дендіруге болатындығын, онсыз бұл 
аспапты толық мәнінде пайдалану мүмкін 
еместігін ескертеді. 

Сондай-ақ, келесі ізденісінде ғалым те-
трахорд интервалдарындағы ауыспалы 
пернелердің әр түрлі орналасу реттілігіне 
тоқталып: 

а) толық үн интервалының тең үш 
б(лікке б(лінуін;

ә) ортаңғы жұмсақ интервалдардың 
орналасуын;

б) қатты қосылған ортаңғы интервал-
дардың орналасуын; 

в) әлсіз жұмсақ интервалдардың ор-
наласуын; 

г) үшінші екі еселенген интервалдардың 
орналасуын;

ғ) әлсіз екі еселенген интервалдардың 
орналасуын;

д) үшінші жұмсақ интервалдардың 
орналасуын;

е) күшті қосылған тетрахорд интервал-
дарының орналасуыннақты сызба үлгіле-
рмен к(рсете отырып түсіндіреді.

Мұнда да ғалым хорасандық танбурдың 
дыбыстық мүмкіндігін кемелдендіру жол-
дарын к(рсеткен.

Жалпы «танбур» деген атпен тараған 
аспапты қай ел к(п пайдаланса, және 
қай елде ерекше мәшһүр болса, сол 
елдің аспабы деп атау заңдылық секілді. 
Бірақ, осы аттас ішекті-шертпелі аспап 
бір ғана елде ғана кездеспейді екен. Ол 
арабтарда да, парсыларда да, түрктерде 
де, әзербайжандарда да, тәжіктерде де, 
(збектерде де, күрдтерде, ирандықтарда, 
ауғандарда, татарларда да бар аспап. 
Танбур Иракта,  Парсы шығанағын 
жайлаған елдерде, Палестинада, Мы-
сырда, Шығыс Суданда да кездеседі. 
Сондықтан, зерттеушілер оның атауының 
этимологиялық астарын табуға қызықты. 
Бір зерттеуші бұл с(з арабтың «танна» – 
дыбысталу деген с(зінен шыққан болуы 
мүмкін десе, келесі ғалым парсының «дум» 
немесе «дунба» – құйрық, және «бара» – 
қозы деген екі с(зінен туындаған дегенді 
алға тартады. (Г.Дж.Фармер) Тағы бір 
зерттеуші арабтың танн – «музыкалық 
дыбыс» және бур – «(лімге кесілген» де-
ген с(здерінің бірігуінен шыққан дегенді 
айтады. (әл-Масуди) Келесі пікірді 7ли 
Чанги Дәруіш ХVІІ ғасырда Бұхарада 
жарық к(рген «Музыка туралы тракта-
тында»: «тан» – жүрек, «бура» – жырту 
деген мағына береді» дейді. Тағы бір 
зерттеушілер бұл атаудың гректің «панду-
ра» деген атауынан келіп шығуы мүмкін 
дегенді ұсынады. (Музыкальные инстру-
менты. Энциклопедия.-М.: «Дека –ВС», 
2008. 561-б.)

7л-Фараби таныстырған танбур 
аспабының екеуі де қазақтың домбырасы-
на (те жақын. Келесі с(зіміз осы домбыра 
туралы болмақ.

ДОМБЫРА

Домбыраның қалай пайда болғаны 
ж(нінде ел аузында бірнеше аңыз сақталған. 
«Аңыз түбі – ақиқат» дегенімізбен, қай 
аңыз болса да шындықтың (зін дәл 
жеткізбейтіні белгілі. Домбыраның қалай, 

Бір қарағанда ой қонымды к(рін-
генмен, к(кейге күдікті сұрақ ұялайды.

– Дабыл бетіне ішек тартуға не себеп 
болды?

– Дабылдың алмұрт тәрізді болып 
(згеруінің сыры неде?

– 7уелі бір ішек тақты ма, жоқ 
бірнеше ішек тартты ма?

Осындай сұрақтарға жауап беру, 
оларға қаншалықты қиынға соқса, біз 
де ол қиындықтан құтыла алмасымыз 
кәміл. 

Зерттеушілердің басым к(пшілігі 
әу бастан-ақ ішекті аспаптардың 
арғы атасы – арфа дейді. Ал арфаның 
шыққан тегіне қорғаныс һәм шабуыл 
құралы – садақты жатқызады. Дүние 
жүзі халықтарының ішінде, әсіресе 
Африка елдерінде әлі күнге жалғыз 
ішекті садақ іспетті аспапты пайдалана-
тындар бар (4-сурет). 

Садаққа ұқсайтын аспапты ежелгі 
Мысыр суретшілері қалдырған таңбалар-
дан к(реміз.

Садақтан айнымайтын музыкалық 
аспап бізде де болған. Зерттеушілер оны 
«адырна» деп атайды. Бұл атауды «арфа» 
с(зінің баламасы ретінде де қолдануға 
болады. 

Адырнаның (арфаның) екі түрі болған. 

7-сурет. Батыс Монғолия. Ховда 
аймағы. Жарғалаңт-Қайырхан 
таулары. Нухэн-хад үңгірінен 

табылған домбыра. IV-Vғғ.

8-сурет. Тас бедер. Б.з.д. ХІІІ-VIIIғғ. 
Сузы. Париж. Лувр.

9-сурет. Мысыр пирамидаларының 
біріндегі Нахт қабірі қабырғасына 
салынған музыкантшалар кескіні.
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Демек, әл-Фарабиді сол кездегі ең 
мәш һүр бағдаттық танбурдың қайта жетіл-
діру жолдарын қарастырып, дыбыстық 
мүмкіндігін арттырған ғалым деп білеміз. 

7л-Фараби келесіде қорасандық 
танбурға тоқталады. (2-сурет)

Мұнда ол:
– қорасандық танбурдағы тұрақты 

пернелерді;
– қорасандық танбурдағы ауыспалы 

пернелерді; 
– тұрақты пернелердің орнын табуды;
– ауыспалы пернелердің орнын та-

буды;
– табиғи саздау жолдарын;
– уд аспабына тән саздауды танбур 

аспабында қолдануды;
– қорасандық танбурды квинта интер-

валына саздау амалдарын;
– ол аспапты екілік квартаға саздау 

тәсілдерін;
– қорасандық танбурдағы мүмкін бо-

латын саздау түрлерін анықтап береді.  

қашан, неден пайда болып, жаратылғаны 
ж(ніндегі ақиқаттың ауылына ат басын 
тіреуге дейін ұзақ ізденіс, к(птеген болжау 
мен толғамдар, анықтаулар мен салысты-
рулар жолынан (ту қажет. Соның (зінде 
нақты байлам, тоқ етер тұжырымға келдім 
деу асығыстық, әрі ағаттық болар еді. 

Ішекті аспаптардың арғы тегіне 
ой жүгірткен зерттеушілердің кейбірі 
домбыра «ұрмалы аспаптар негізінде 
пайда болды» деген пікірді алға тартады. 
Оған себепші болған тірек – ең к(не 
деп есептелетін, бітімі алмұрт тәрізді 
ішекті аспап еді. Айтушылар болжамы 
мынадай эволюциялық даму сатысын 
к(рсетеді: а) сопақтау пішінді ұрмалы 
аспап (дабыл, даңғыра); ә) алмұрт 
пішінді ішекті аспап; б) алмұрт пішінді, 
бірақ мойны ұзара түскен ішекті аспап; 
в) домбыраның ең к(не түрі болып 
есептелетін қосішекті аспап. Мұны 
суретпен бейнелесек, мынадай болып 
шықпақ (3-сурет).

Біреуі «доғалы», екіншісі «бұрышты» деп 
аталады (5-сурет). 

Екеуі де ежелгі Мысырда кең қол-
данылған. Ғалымдардың анықтауынша, 
«доғалы арфа» египеттіктердің от-
анына Греция арқылы Орта Азияны 
мекендеуші халықтардан жеткен(Вызго 
Т.С.Музыкальные инструменты Средней 
Азии. Исторические очерки. Издательство 
«Музыка», М., 1980, 22-б.)

Шындығында садақтың ең жетілді-
рілген түрін алғаш жасаушы сақтар мен 
ғұндар болған (Деревянко Е.И. Очерки 
воен ного дела племен Приуралья. Новоси-
бирск, «Наука», 1987, 14-б.) К(шпелілердің 
негізгі күнк(ріс һәм қорғаныс және шабу-
ыл құралы рухани азық сыйлар аспапқа 
да ай налған. Шірене тартып жіберіп қал-
ғанда, созылып барып жиырылған адырна 
тер бе ліске түсіп, ерекше дыбыс шығармай 
ма?! 

Осы дыбыс құлаққа үйреншікті бола 
келе, үнемі садақ тартып жүрген бабалары-
мыздың жанына жақын, сүйкімді сазына 
да айналған.

 Жауын жайратқан садағын енді бірде 
алдына қойып, адырнасын саусағымен 
іліп-тартып, шерін тарқатқан, қуанышын 
үн, әуез, әуен, ырғақ арқылы б(ліскен. 
Бабаларымыз бұл аспапта алғаш іліп-
тартып ойнаған. Дыбысты (згертіп отыру 
үшін ішекті (адырнаны) мойынға (жаққа) 
қарай саусақпен тартып қысқарту арқылы 
оның тербеліс жиілігін күшейтіп, дауысын 
жоғарылататын болған. Саусақпен тартқан 
ішек кейде мойынға (жаққа, тобыршыққа) 
да тиетін. Бұл процесс үнемі қайталанып, 
ежелгі музыканттың аспапты басқаша 
ұстап, (згеше тәсілмен тартып к(руіне 
жетелеген. Ақыл-ойдың келесі бір асуы 
адамға ішекті аспаптардың, сондай-ақ 
ол аспаптарда ойнаудың бірнеше түрін 
дүниеге әкелді. 

а) іліп-тартып ойнау: бұл әдіспен 
адырна тектес және жетіген іспетті аспап-
тарды тартады;

 ә) шертіп-қағып ойнау: бұл тәсілмен 
шертер, домбыра секілді аспаптарды тар-
тады; 

б) ысып-есіп ойнау: бұл шарғымен 
қобыз және сазген сықылды аспаптарды 
тартады. 

Басқаша айтқанда,  ол аспаптар 
әуелі адырнаны тік ұстап тарту, одан 
кейін жатқызып қойып тарту, содан соң 
к(лденең ұстап тарту негізінде дүниеге 
келді деп ойлаймыз. Егер бұл болжамды 
дұрыс деп тапсақ, онда домбыра адырна-
ны к(лденең ұстап шертіп-қағып тарту 
негізінде пайда болды деген тұжырым 
алдымыздан шығады (6- сурет).

Солай болса да, біз домбыраның 
нақ қай ғасырда (мірге келгендігін 
д(п басып айта алмаймыз. Дегенмен, 
кейбір тарихи деректер мен әр жыл-
дарда жүргізілген қазба жұмыстары 
нәтижесінде табылған мәліметтерге ой 
жүгіртіп к(руге болады. 

Соңғы жылдары ел назарын аударған 
мына деректі ой таразысына салып к(релік 
(7-сурет).

2008 жылы батыс Монғолияның Хов-
да аймағының Дандар есімді қойшысы 
Жарғалаңт-Қайырхан жоталарындағы 
Нухэн-хад үңгірінен мойыны иілген 
шанақты аспап тауып алып,  ауыл 
мектебін дегі Ч.Энхтурға апарып береді. 
Ол мұғалім Улан-Батордағы Моңғолия 
Ғылым академиясының Археология ин-
ституына хабарлайды да мамандардың 
келуін (тінеді. 2008 жылы 25 маусымда ар-
хеолог Ц.Турбаттың жетекшілігімен Ну-
хэн-хадта қазба жұмыстарын жүргізіледі. 
Қазба жұмыстарының нәтижесі бойынша 
олар «Археологийнсудлал» жинағына 
үңгір құпиялары туралы мақала шығарады. 
Осы мақалада олар (зге табылған зат-
тармен (адам сүлдесі, ертоқым, садақ, 
жебе, қалқан,т.б.) бірге домбырадан 
аумайтын музыкалық аспаптың фото-
сын да жариялайды. Бұл дерекпен неміс 
және қазақ ғалымдары айналысып, оның 
осыдан 1500 жыл бұрын жасалғанын 
анықтайды. Аспап тұтас ағаштан шауып 
жасалған. Бір ғалымдар мұны қобызға 
ұқсатса, бір ғалымдар адырнаға бала-
ды. Ал Қаржаубай Сартқожаұлы мұның 
домбыраға әлдеқайда жақын екенін 
анықтайды да к(шірмесін жасап, ҚР 
Музыкалық аспаптар музейіне тапсыра-
ды.  Бұл мәліметке қарасақ, осыдан 1500 
жыл бұрын домбыра дәл қазіргі қалпына 
(те ұқсас болған екен. Оған дейін ше? 
Басқа деректерге де назар аударайық: 

Үстіміздегі ғасырдың елуінші жыл-
дарында Соғда, Қой қырылған (ежелгі 
Хорезм) қалаларының орнын қазғанда 
табылған мүсіндердің бірінде домбыраға 
ұқсаған екі ішекті аспап ұстаған музыкант 
бейнеленген. Ғалым-зерттеушілер оның 
қолындағы аспапты қазақтардың домбы-
расы деп шешті. Мүсінге 2400 жыл. 

Т.С. Вызго (зінің «Орта Азияның 
музыкалық аспаптары» деген еңбегінде 
біздің эрамызға дейінгі 5 мыңжылдыққа 
тиесілі ежелгі Сузиана елдімекенінен 
археологиялық қазба жұмыстары 
кезінде табылған тас діңгектің бетіне 
түсірілген бедерлерді (рельефтерді) 
ішекті-шертпелі аспаптардың пай-
да болуына қатысты дерек ретінде 
ұсынады.( Вызго Т. С. Музыкальные 
инструменты Средней Азии. Историче-
ские очерки. М., «Москва», 1980, 29-б. ) 

Ол бедерлерде адамдар мен аң, 
жануарлар кезек-кезек бейнеленген. 

Ондағы әр адам (жауынгер, әлде к(сем, 
әлде әулие?) домбыра тұрпаттас аспапта 

ойнап бара жатыр. Аспаптың шанағы 
шағын, мойны ұзын. Араларында жалғыз 
ғана әйел даңғыра қағып барады. Бұл 
бедерлі діңгек біздің заманымызға дейінгі 
ХІІІ – VIIІ ғасырларға жатады. (8-сурет) 

Сонда, осыдан 34 ғасыр бұрын домбы-
раның қазіргі тұрпаты және ұстау, тарту 
амалдары қолданыста болғаны ғой. 

Егер домбыраның дәл (зінен аумайтын 
нұсқаның бұдан да ертерек қолданыста 
болғанына к(з жеткізгіміз келсе, Мысыр-
дағы Нахт  қабір інің  қабырғасына 
салынған суреттегі музыкант әйелдердің 
ұстап тұрған аспабына бір сәт ой жүгірте 
қарайықшы: (9-сурет.)

Бұл бейнелерде алдыңғы қыз арфада 
(біздіңше адырнада), екіншісі шертпелі 
аспапта (біздіңше домбырада), үшіншісі 
үрлемелі аспапта (біздіңше сыбызғыда) 
ойнап тұр. Бұл сурет біздің эрамызға 
дейінгі ХV ғасырда салынған. Ендеше, 
ол кезде адырнаның да, домбыраның 
да, сыбызғының да үлгілері адамзат 
(мірінде болғаны ғой. Юрий Поли-
давк с(зіне жүгінсек, мына суреттегі 12 
ішекті адырнаның арғы тегі бес ішекті 
доғалы адырна – скифтердің тал аспа-
бы еді. Египетке бұл аспаптың Орта 
Азиядан ауысқаны туралы дерек к(п. 
Мұндай деректерді айтушылар Орта 
Азия, Қазақстан территорияларында 
кездесетін ежелден қалған музыкант тас 
мүсініндегі садақ іспетті ілмелі-ішекті 
аспапты дәлел ретінде к(лденең тартады. 
Ғалым Р.Л.Садоков жалқы ішекті аспап 
– монохордты садақ іспетті арфаның 
бір түрі  дейді және оның (доғалы 
адырнаның) таза жергілікті нағыз ұлттық 
әрі (згеріске к(п ұшырамаған құбылыс 
екендігін айтады. Мұндай доғалы бір 
ішекті адырна Жамбыл облысынан 
табылған тас мүсінде бейнеленген бола-
тын. 7лі де тамырын басып, зерделей, 
зерттей түссек, бұл тас мүсіннің де айта-
ры к(п болмақ.

Сонымен, адырнаның да, домбы-
раның да арғы тегі – садақ дедік. Енді 
Нахт қабіріндегі осыдан 36 ғасыр бұрын 
бейнеленген шертпелі аспапқа тағы бір 
назар аударыңызшы... Екі ішекті, бір 
тиекті, к(п пернелі, қос шашақты (үкілі)... 
домбырадағыдай...

Осы сурет осыдан 36 ғасыр бұрын са-
лыныпты. Осы 3600 жыл бұрын салынған 
суретте бейнеленген музыкалық аспаптың 
шанағы жұмыр, д(ңгелек, мойны жіңішке, 
ұзын, екі ішекті, екі құлақты, екі шашақты. 
Шанақтың бетінде ойығы бар. 

Сонда әл-Фараби с(з еткен танбурдың 
яғни бізше домбыраның садақтан б(лініп 
шығып, дербес аспап болып қалыптасу 
кезеңдерін біздің эрамыздан бұрынғы ХV 
ғасырдың, басқаша айтсақ, бұған дейінгі 
36 ғасырдан да арғы замандардан іздеу 
керек болғаны да...

1-сурет. «Музыка туралы үлкен 
кітаптың» 344-бетінде берілген сурет. 
Астына араб қаріптерімен «әт-танбур 

әл-бағдадий» деп жазылған.

2-сурет. «Музыка туралы үлкен 
кітаптың» 389-бетінде берілген сурет. 
Астына араб қаріптерімен «әт-танбур 

әл-хурасаний» деп жазылған.

3-сурет. «Домбыра ұрмалы аспаптар-
дан пайда болған» деген болжам.

4-сурет. Жалғыз ішекті садақ іспетті 
аспап-монохорд     

5-сурет. «Доғалы» және
«бұрышты» адырналар
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Бала 7лмағанбет Абай ауылының балала-
рымен аралас-құралас болып еркін (скен. Осы 
ауылда жүріп, арабша хат танып, «Мұхтасар» 
ілімін үйренген. Домбыра, сприпканы ойна-
уды меңгерген. Мағауия, Тұрағұлмен бірге 
7лмағанбет үш қыс Семейдегі орыс музыкан-
тынан дәріс алып, оқыған. Бұл да Абай ағаның 
шарапаты болатын.

7лмағанбетұлы Шәбден: «7кем Абай 
әндерінің бәрін де келістіріп орындаушы еді. 

Ол осы қиындығы мен құрметі қатар 
жүретін қоғамдық жұмысқа бірден келе 
қойған жоқ. 1997 жылы «Харрикеин 
Құмк(л Мұнай» акционерлік қоғамында 
ұңғыларды күрделі ж(ндеу басқармасы 
бастығының орынбасары қызметінде 
жүрген кезінде Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамы қоғамдық бірлестігінің облыстық 
филиалына қарасты осы компанияның 
5000-дай мүшесі бар бастауыш ұйымдарын 
біріктірген комитет т(рағасы қызметін 
қоғамдық негізде 3 жыл атқарған бо-
латын. Осы компанияда басталған т(л 
тілімізге деген жанашырлық сезім оны 
араға он жыл салып, 2010 жылы тікелей тіл 
тағдырымен айналысатын Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының облыстық фили-
алы т(рағасы қызметіне алып келді. 

Бұл кезде облыстың барлық аудандары 
мен Қызылорда, Байқоңыр қалаларында 
«Қазақ тілі» қоғамының филалдары 
құрылып (з шама-шарқынша жұмыс 
істеп жатқан болатын. Бірақ олардың 
қызметі жаңа т(раға Сәдуақас Аңсаттың 
к(ңілінен, талап деңгейінен шықпады. 
Сондықтан ол қызметін алдымен осы 
филиалдың жұмысын жетілдіруден баста-
ды. Облыстық филиалдың жылдық жұмыс 
жоспарын жасап, сол бойынша жыл сай-
ын екі, үш ауданда мемлекеттік тіліміздің 
мәртебесін к(теруге арналған облыстық 
семинар-кеңес (ткізуді тұрақты жолға 
қойды. Оған аудандардағы филиалдардың, 
сонымен бірге сол аудандағы бастауыш 
ұйым т(рағалары, белсенді тіл жанашыр-
лары қатыстырылып, (зекті ой-пікірлер 
ортаға салынды. Бұл бастама ана тілімізге 
деген жанашырларының, жоқтаушылары 
мен қолдаушыларының к(п екеніне 
халықтың к(зін жеткізіп, аудандарда кең 
қолдау тапты. 

Облыстық филиалдың (зінде де үлкен 
ұйымдастыру жұмыстары жүргізілді. Атап 
айтсақ 2011 жылы 18 наурызда облыстық 
филиалдың кеңейтілген пленумы болып, 
онда Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
облыстық филиалының жұмысын жандан-
дыру және мемлекеттік тілдің мәртебесі 
мен р(лін арттырудың кезек күттірмейтін 
міндеттері туралы» мәселе қаралып, 
нақты бағдарламалар жасалынды. Соның 
бір айғағы Қызылорда қаласындағы түрлі 
салалар мен қоғамдық ұйымдарындағы 
тіл жанашырлары облыстың барлық 
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мекеме, кәсіпорын басшылары мен аза-
маттарына үндеу қабылдап, барлық еңбек 
ұжымдарында  «Қазақ тілі» қоғамының ба-
стауыш ұйымдарын құруға, іс-қағаздарын 
толықтай қазақ тіліне к(шіруге, тіл 
тазалығы мен мәдениетін к(теруге, 
халықты ана тілінің тағдыры үшін намыс-
шыл, ұйымшыл болуға шақырды. 

С.Аңсаттың бастамасымен 2012 
жылдың наурыз айында заңғар жазушы-
мыз М.О.7уезовтың туғанына 115 жыл 
толуына орай Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 
Болашақ университеті және облыстық 
білім,  мәдениет басқармаларымен 
б і р л е с і п  ( т к і з г е н  « М . О . 7 у е з о в 
шығармалары – қазақтың қоғамдық-
саяси, әлеуметтік-мәдени (мірінің эн-
циклопедиясы» тақырыбында ғылыми-
практикалық конференцияға сонау Абай 
елінен, Семейдегі филология ғылымының 
докторы, профессор А.Еспембетов, фи-
лология ғылымының кандидаты, до-
цент Ж.7убәкіров сынды абайтанушы, 
мұхтартанушы ғұлама ғалымдардың 
шақырылып, баяндама жасауы маңызды 
шараның ауқымын кеңейте түсті. 

7сіресе облыстық  «Қазақ тілі» қоғамы-
ның ұйымдастыруымен Қызылорда 
қаласын да (ткен «Мемлекеттік тілдің 
қолданыс аясы мен беделін арттырудағы 
«Қазақ тілі» қоғамы жергілікті ұйымда-
рының орны мен міндеттері» тақырыбын-
дағы Республикалық семинар-кеңестің 
маңыздылығы ерекше болды. Оған 
еліміздің к(птеген облыстары мен 
қалаларынан қоғам т(рағалары қатысты. 

Т(раға қызметіне осы екі жылдың 
ішінде осыншама жұмыс атқарып, фи-
лиалды республика облыстары ара-
сында алдыңғы қатарға шығаруы және 
іскерлік тәжірибелерін ел (ңірлеріндегі 

филиалдарға үлгі ретінде танытып, 
дәріптей білуі Сәдуақас 7бдіқадірұлының 
туған тілімізге деген жанашырлығын, 
қабілет-қарымы мен бедел-бейнесін 
айқын к(рсетіп берді. 

Туған тілімізді т(рге оздыру, мемле-
кеттік тіліміздің мәртебесін к(теріп, на-
сихаттауда, тек семинар-кеңестермен, 
кездесу, басқосулармен шектеліп қалуға 
болмайды. Ол үшін филиалдың мыңдаған 
тіл жанашырларымен  үнемі байланыста 
болып, бірге іс-қимыл жасауға үндейтін 
(з мінбері, (з басылымы болуға тиіс. 
Осыны берік ұстанған Сәкең филиалдың 
(з газетін (мірге әкелді. Мемлекетімізде 
қоғам дық тәртіптің (з сақшысы болса, 
т(л тілі міздің де тазалығына, мемлекеттік 
тіл туралы заң талаптарының орындалуы-
на ұдайы бақылау жасап, насихаттайтын 
тіліміз дің де қырағы сақшысы болуы 
керек деп бір тоқтамға келген Сәдуақас 
Аңсат жаңа газеттің атын «Тіл сақшысы» 
деп қойды. Облыс к(леміне тарайтын бұл 
басылым айына екі рет шығатын болып 
белгіленді. 

Алғашқы жылдары үш-т(рт мың да-
намен жарық к(рген басылым бас аяғы 
бес жылдың ішінде таралымын 10 000 
данаға к(терді. Сонымен бірге еліміздің 
түкпір-түпкіріне тарайтын «Тіл сақшысы» 
республикалық газет дәрежесіне жетті. 
Ал 2020 жылдың І жартысында тара-
лымы 11 750 данаға к(терілген бұл га-
зет облыстық басылымдардың арасын-
да таралымы жағынан екінші орынға 
шығып, беделді ақпарат құралына ай-
налып отыр. Бұл жұмыстар да Сәкеңнің 
үлкен ұйымдастырушылық, іскерлік 
жауапкершілігінің жемісі деуге болады.

Мұның бәрі Сәдуақас 7бдіқадірұлы-
ның сыртқы жұмыстары. Ал жанына 

орналасқан «Балықшылар» мұражайы. 
Сәкеңді бір-екі адамымен аудандық 
мәслихат хатшысы К(лбай Данабай жеңіл 
к(лігіне мінгізіп, бірінші болып жүріп 
кетті. Мен кешеуілдеп арттарынан ердім. 
Оның үстіне қайт-қайта қызыл шамға тап 
болдық. Келсем Сәкең шыдамсыздана 
күтіп тұр екен.

– Неге кешіктіңдер соншама? – деді.
– Қызыл светофорға тап болып, 

кідіріп қалдық, – деймін ақталып. 
– Неғылдейді? – дейді бетіме күле 

қарап. – Сендерде светофор бар ма?
– Иә бар ғой. Ауданға жаңа әкім 

келіп, екі ай болды қаланың орталық 
к(шелерінің бәріне светофор орна-
тып бергеніне, – деймін, ауданның 
жаңалығын мақтана, желпіне жеткізіп.

– Сол светофор бізде жоқ қой... 
– Қойшы, Сәке, – деймін қызарақтап, 

– қалаға барып жүргенде к(ріп жүрміз 
ғой, баяғыдан бар емес пе, – дегенімде 
Сәкең бетіме тесіле қарап:

– Бізде светофор емес, бағдаршам 
бар, – деді.

Тағы да мүлт кеткенімді біліп, тілімді 
тістей қойдым. 

/ т к е н  ж ы л ы  А р а л  а у д а н ы н д а 
«Тіліміздің тірегі – бастауыш ұйым-
дарда» тақырыбында аудандық мәдениет 
үйінде облыстық семинар-кеңес болды. 
Сәдуақас Аңсаттың баяндамасынан 
соң пікір айтуға бірінші болып, 90-ның 
т(ріне шыққан құрметті еңбек ардагері, 
Қазақстанның құрметті  журналисі 
Ш ә к і р а т  Д ә р м а ғ а м б е т о в  м і н б е г е 
к(терілді.

– Мен Сәдуақасты жай мақтайын деп 
тұрғаным жоқ, ісімен мақтаймын. «Қазақ 
тілі» қоғамының жұмысын жақсы жолға 
қойды. Оны мен «Тіл сақшысы» газетінен 
күнделікті оқып, біліп отырмын. Газеттің 
материалдары (те (ткір, әрі (зекті. Об-
лыста сын жазатын бірден-бір газет, 
осы «Тіл сақшысы». Қорықпай жазады 
және де оған жауап берілмей қалғаны 
жоқ, – деп тіл жанашырларына лық толы 
залды к(зімен бір шолып (тіп, – сендер 
білесіңдер ме, білмейсіңдер ме, қазақта 
ақыраптың желі деген болады. Ол жел 
күзде, қазан айында соғады. Күзде бал-
бырап піскен ш(пті ақыраптың желі 
шайқап жаздайғы шаң-тозаңнан арыл-
тады. Сол таза ш(пті жеген мал күзде 
тез оңалып, қоңданады. Мұны мен неге 
айтып тұрмын. Мына Сәдуақас інімнің 
жұмысы да сол ақыраптың желіндей. 
Тілімізді шаң-тозаңнан арылтып, тазар-
тып жүр. Осы бағыттан таймаңыздар, – 
деп ой түйіндеген еді. 

Облыс журналистерінің к(шбасшысы 
Шәкеңнің мысалмен айтқан мағыналы 
с(зі, парасатты пікірі Сәдуақас Аңсат 

басқаратын «Қазақ тілі» қоғамы облыстық 
ф и л и а л ы н ы ң  ж ұ м ы с ы н а  б е р і л г е н 
халықтың да, (зінің де әділ бағасы еді.

Халық  осылай бағалаған, Сәдуақас 
7бдіқадірұлы  (мір жолында елге деген 
елеулі еңбегімен қоғамның да құрметіне 
б(ленген азамат. /з қатарлары сияқты 
Сәкең де орта мектепті бітірген соң 
Шымкенттегі Қазақ химия-технология 
институтына түсіп, құрылыс технологі 
инженері мамандығын алып шықты. 
Қатардағы құрылыс инженерінен 
аудандық архитектура  б(лімінің, 
облыстық атқару комитетінің күрделі 
құрылыс басқармасының бастығы 
дәрежесіне дейін к(теріліп, аймақтың 
құрылыс саласын дамытуға (зіндік үлесін 
қосты. Мұнан соң партиялық қызметке 
ауысып, Қызылорда қалалық партия 
комитетінің екінші хатшысы болып 
тағайындалып, бұл жауапты жұмысты да 
абыройлы атқарды. 

Бүг індері  оның Қазақстанның 
құрметті құрылысшысы, Қызылорда 
қаласы мен Қармақшы ауданының 
Құрметті азаматы атануы да Сәкеңнің 
(ткен (мір жолы мен қоғамдағы орнын, 
бедел-бейнесін биіктетіп тұрғандай. 

Сәкең жетпіс бестің биігіне шықса 
да  әлі  тың.  Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының бір топ басқарма 
м ү ш е л е р і  м е н  а у д а н д а ғ ы  ф и л и а л 
т(рағаларының басын қосып, (ткен 
жылды қорытындылап, жаңа жылдың 
жаңа міндеттерін ортаға салды. 7сіресе 
биылғы жылы Сырдария ауданында «Ба-
стауыш ұйымдардың жұмысын дамыту 
жолдары», Шиелі ауданында «Қоғамдық 
ұйымның баспас(збен жұмыс істеу 
тәсілі», Жаңақорған ауданында «Бала-
ларды ана тілінде тәрбиелеудегі мектеп 
пен ата-ананың р(лі» тақырыптарында 
облыстық семинар-кеңестің (тетініне 
ерекше тоқталды. Ал әр ауданның 
(зінде тіл мәселесіне байланысты алуан 
тақырыпта (тетін кеш, басқосу жи-
ындары қаншама. Осының бәрі алып 
бәйтеректей бой к(терген ана тіліміздің 
тереңге тартқан қуатты қан тамырлары 
іспетті. 

Туған тілін ту ғып к(терген, оның 
жолында жан аямай жұмыс жасап жүрген 
Сәдуақас Аңсаттай жанашыр азаматтар 
еліміздің әрбір (ңірінде бой к(теріп 
к(бейе берсе, ана тіліміздің әлем тілдері 
арасында, ақпараттар айдынында да алға 
озып, мәңгілік елдің мәңгілік тілі боп 
жасай берері с(зсіз. 

Жұмабай ЖАҚЫП,
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 

Арал аудандық филиалының т;рағасы,
Қазақстанның құрметті журналисі

Әлмағанбет Қапсәләмов!
Абай әншісі еді! 
1870 жылы Қыдырда туған. Тобықтының 
ішінде Тоғалақ атасынан өнген ел. 
Әлмағанбеттің әкесі Қапсәләм Абайдың 
жылқышысы болған.
 Арқада 1875-1876 жылдары қырғын жұт 
болыпты. Сол жұтта Қапсәләм Беркінбай 
байдың бір қос жылқысын аман алып 
қалыпты деген әңгіме ел-жұртқа тегіс тара-
са керек-ті. Түрін көрмесе де, ісіне қызығып 
Абай арнайы Қапсәләмді қалап шақыртып, 
өзіне жылқышы қып алған. Міне, сол күннен 
кейін Қапсәләмнің жамағаты Абай ауылына 
қоныс аударған. 

Ана тілін анасындай ардақтайтын, туған тілін бабасындай құрметтейтін, көп тілдің ішінен көк туындай көтеріп, көкке өрлететін, 
оны жаным деп, нәрім, сәнім, әнім деп тебіренетін бір адам болса, ол – Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Қызылорда 
облыстық филиал төрағасы Сәдуақас Аңсат деп білер едім.  
Иә ол осындай адам. Өйткені ол төл тіліміздің тұғырлы, ғұмырлы болуы жолында жанкешті еңбек етіп жүрген жанашыры. Фили-
ал төрағалығын бұған дейін де облысымызбен бірге республикамызға танымал бірқатар ақын-жазушы, журналист ағаларымыз 
басқарды. Уақыт салдарына сай адым аштырмайтын, ойлағаныңа қол жеткізбейтін қиын күндердің кедергілері де көп болған 
шығар, бірақ Сәкең сол қиындықтарды жеңе біліп, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының қара шаңырағын жаңғырта қайта 
тіктеді. 

Суретте (солдан оңға қарай): Абайдың әншісі Әлмағанбет Қапсәләмов, қаланың ауқатты азаматы Нұрғали 
Қошқарбаев, сприпкашы Түсіпжан. 1914 жыл, Семей қаласының қымызханасында түсірілген сурет.

ӨНЕГЕ

ту еткен
ТУҒАН ТІЛІН 

жақындай білсең ол аудандардағы филиал 
т(рағалары, біздің (зімізден де әруақытта 
таза с(йлеуді талап ететін. 

Менің Арал аудандық филиалына 
т(раға болып сайланғаныма к(п уақыт 
бола қоймаған. Сәкеңнің сырына да онша 
қанық емеспін. Бірде облыстық филиалға 
жиналысқа келіп, іс-сапар куәлігіме белгі 
соқтырайын деп Сәкеңе кірдім. Ойымда 
ештеңе жоқ, кәдімгідей: 

– Сәке,  мынаған печать басып 
беріңізші, – дедім.

Ол бетіме бажырайып қарады да:
– Бізде печать жоқ қой, – деді.
Мен аң таңмын. 
– Сәке, печать деген барлық мекемеде 

болады емес пе, мүмкін бухгалтеріңізде 
бар шығар, содан алып бастырайын,  – 
деп ежіктеп жатырмын.

– Айттым ғой саған, бізде печать деген 
болмайды деп, бізде м(р деген бар... 

– Иә, сол ғой, – дей бергенімде жар-
ты бет қағазыма м(рін сарт еткізіп, қол 
қойып бетіме қарады. 

Сол сәтте  әлг і  м(р қолымдағы 
куәлігімнің бетіне емес, менің бетіме 
сарт етіп басылғандай қып-қызыл болып 
кеттім.

Ж ы л  с а й ы н  ж о с п а р  б о й ы н ш а 
екі-үш ауданда облыстық семинар-
кеңес (ткізетін дәстүріміз бар. Сон-
дай семинардың кезегі Арал ауданында 
(ткізу, маған да келіп, Сәкең бастаған 
делегацияны ертеңгі пойыздан вокзалда 
күтіп алдық. Семинар таңертеңгі сағат 11-
де басталады. Оған дейін қаланың к(рікті 
жерлері мен іргелі мекемелердегі «Қазақ 
тілі» қоғамы бастауыш ұйымдарының 
жұмысымен танысу белгіленген. Алғашқы 
баратынымыз қала орталығындағы 
бұрынғы теңіз айлағының ұлтанына 

бай әншісі

Ол отырған жерде батылы барып, Абай әнін 
басқа әнші орындай бермейтін. Абай ағам 
әндерінен басқа Біржанды к(п айтатын, халық 
әндерін де салатын. Солардың ішінде «Жи-
ырма бес», «Жамбассипар», «Майдақоңыр», 
«Топайк(к»,  «Шідерті» ,  «Гауһартас», 
«Ағашаяқ», «Құлагер», «Қарғаш-ау» әндерін 
жиі айтушы еді.

7кем мен білгенде әнші ғана емес, 
саусағынан сан алуан саз т(гілген күйші де 
еді.  Соның ішінде «Алшағыр», «Бозторғай», 
«Саймақтың сары (зені», «Бұлаң жігіт», 
«Азамат қожа», «Маңмаңгер», «Тепең к(к», 
«Түрікпен», «Рүстемнің күйі» бар. Сондай-

ақ, қазақ күйлерімен қоса, скрипка-
да басқа халықтардың саздарын да 

мәнеріне салып тартатын. Мәселен, 
«Дунайская волна», «Лезгинка», «Воз-

вратное время», «Банкрот», «Полька», 
«Птичий марш», «Кравовяк» әндерін 

тартқанда құлақтың құрышы қанып, сілтідей 
тұнып тыңдаушы едік», – деп әкесінің 
(нері, Абай әулеті туралы естелік жазған. 
7лмағанбеттің баласы Шәбден де (нерден 
құр алақан болмаған. Ол да әкесі сықылды 
түрлі музыкалық аспапта ойнап, ән салған. 
Шәбден ұзақ уақыт ауылшаруашылығы 
саласында қызмет етіп, Социалистік Еңбек 
Ері атағын алған іс адамы. 1965 жылы Ал-
матыдан Абай, Абай ұрпақтарының әндерін 

нотаға түсіруге келген ғылыми топқа к(п 
к(мек к(рсетіп, әкесі 7лмағанбет орындаған 
әндерді орындап бергені бар.  

Задында, 7лмағанбет Абайдың сүйікті 
әншісі болған. «/леңмен (зін-(зі емдеген» 
(Шәкәрім) ақын к(ңіл пердесі түсіп, ойға 
шомып, мұңайғанда 7лмағанбетті алдырып, 
шер тарқататын болған. 7лмағанбет – бір 
(зі бір театр болған даланың еркін сал-серісі. 
Абай бала кезінде к(рген Біржан салдай 
кейіптегі (нерпаз болған. 7лмағанбет ән 
салғанда немесе саз аспабында ойнағанда 
делебесі қозып, маңайын қыран-топан 
күлкіге қалдырып отыратын дегдар екен. 

Семейде Абайға арналып (ткен барлық 
кештің к(ркі осы – Қапсәләмнің баласы 
еді. 7лмағанбет «Ырғақты», «Татьяна», 
«Жарқ етпес» дейтін әндерді шырқап, талай 
к(рерменнің сүйікті әншісіне айналған. 
Семейдегі орыстың ақ жағалы ұлықтары 
да, ноғай оқығандары да, қазақтың ауқатты 
арыстары да оның әніне елігіп отыратын. 
1915 жылы Семейде (ткен тарихи кеште 
орыс ортасын к(рген Алаш арысы Мұстақым 
Малдыбайұлы 7лмағанбет (неріне тамсанып, 
«Пәлі, мынау қазақтан шыққан Шаляпин 
екен!» депті. Тегінде, к(мейіне бозторғай 
ұялаған үлкен (нер иесі. 

Шәкәрім, Ақылбай, Мағауия, К(кбай, 7ріп, 
7сет, Мұқа, топай Бейсембай ақын, уақ Иман-
базар ақын, керей Уәйіс ақын, Тұрағұл, Кәкітай, 
7убәкір, 7рхам, ертекші Баймағамбет, әнші 
Ырғызбай, циркші Ағашаяқ (Берікбол), күйші 
Бүркітбай, әншілер 7лмағанбет, Мұхамеджан, 

/тегелді, Орынбасар осының бәрі Абай 
ортасындағы кіл (нерлі талаптылар. Абайдың 
тәрбиесін к(рген, ақылын тыңдаған, (нерін 
сынатқан. Абай ортасы – рухани достық пен 
имандылық ұялаған, әділеттілік пен бір-біріне 
деген шынайы сүйіспеншілігі мол қайырлы 
ұя. К(зк(ргендердің естелігін оқысаңыз, 
сол заманға, Абай атаның шапағатын к(руге 
құмарың арта түседі. 

Абайдың келіні Кәмәлияның естелігінде: 
«7кем қызықты, думанды, әзіл-қалжыңды (те 
жақсы к(ретін. /з заманында ел аузына ілініп, 
атағы шыққан әнші, күйші, (нершілердің 

әкеме келіп, (нерлерін к(рсетпегені кемде-
кем шығар. 7лі есімде Қарқаралы жақтан 
Мауқай дейтін әнші келді. Ол әншілігімен 
қабат тамаша артист еді. Мауқай отырған 
үй той күнгідей ұлы думан болып жата-
тын. Мауқайды бір жыл сақтады. К(п 
сый-сияпатпен қайтарды. /зіміздің ел-
ден Маякеннің Мұхамеджаны (әнші), 

7ділқанның Мұқасы (күйші), Ағашаяқ 
(күлдіргіш, биші) және сыбызғышы Қияспай 
әкеме жиі-жиі келіп (нерлерін к(рсетіп 
отыратын. Бұлар келгенде әкем бір жасап 
қалатын. Балаларын жинап алып ән, күй 
тыңдатып, биді к(рсететін. 7ншілердің әнін 
тыңдап болған соң, ол ән туралы, әнші туралы 
(зінің пікірін айтатын. Сондықтан да әншілер 
әкемнен әннің кемшілігін сұрап, түзетіп алып 
отыратын», – дейді. Рас, Абай ақынның орта-
сы осындай берекелі, тағылымды һәм ғибратты 
болатын. Абай алдында ақын да, әнші де с(зін 
түзеп, бағасын алатын. Кәмәлияның айтуына 
қарағанда, Абай хәкім ән салмаған, домбыра 
да, сприпка да тартпаған екен. Бірақ (зі ән 
шығаратын, сол әндерін халыққа кең таратқан 
Мұхамеджан мен 7лмағанбет деп жазыпты. 

7лмағанбет Алаш қозғалысын тудырған 
ояну кезеңінің серкелерімен жақын та-
ныс болған, Семейдегі жиын-той, саяси 
басқосулардың ортасында жүрген. Нұрғали-
Нәзипа Құлжановтардың құтты шаңырағында 
бірге тұрған. Жүсіпбек Аймауытұлы мен 
Мұхтар 7уезов «Абай» журналын шығарғанда 
редакцияға келіп, ән-күй тартып, (нер 
к(рсеткен. 1917 жылы Алаш қаласына к(сем 
дәргейінде халық ұлы 7лихан Б(кейхан 
келгенде әуелетіп ән салып, жырдан шашу 
шашқан.1924 жылдың 29 желтоқсанында 
Семейдегі Луначар клубында ақынды еске 
алған үлкен жиын (ткен. Абайдың дүниеден 
(ткеніне 20 жыл толғанын еске түсіру үшін. 
Сол кеште Абай әндерін орындап, К(кбай 
ақсақал бастаған Алаштың жас серілері Халел 
Ғаббасұлы, Қаныш Сәтбаев, Мұхтар 7уезов, 
7лкей Марғұлан, 7міре Қашаубаевтармен 
қатар жүріп, тұлғаны ұлықтаған. 

Бекзада (нер адамы осындай бола-
тын. Оның домбырасы Жидебайдағы Абай 
музейінің қорында сақталған. Үлкен талант 
1932  жылдың маусымында дүниеден (ткен. 

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
әдебиетші

ҚР Мәдениет саласының үздігі, Қазақстан Жастар 
одағы сыйлығының лауреаты, «Ерен еңбегі үшін» 
медалінің, «Алтын қобыз» сыйлығының иегері, 
танымал күйші Жайлау Асылханов С.Бәйішев 
атындағы Ақт;бе облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасының  қорына күйшілік дәстүр ж;нінде 
зерттеліп жазылған «Доңызтау ;ңірінің дәстүрлі 
музыкалық мұрасы» атты жаңа кітабының бірнеше 
данасын сыйға тартты.

Жайлау Асылханов – талай тума таланттар-
ды дүниеге әкелген Ақт(бе облысының қасиетті 
Байғанин ауданы, Оймауыт ауылының (бұрынғы 
атауы Доңызтау) перзенті.   Ол бүгінде Батыс күйшілік 
дәстүрін, оның ішінде қазақ халқының әйгілі күйшісі 
Қазанғап Тілепбергенұлының философиялық 
мазмұны терең, сырлы күйлерін жан-жақты зерттеп 
жүрген ұлттық (нер жанашыры.

Күйшінің айтуы бойынша (зінің ата қоныс туған 
жерінен к(птеген атақты күйшілер мен жыраулар 
шыққан. /з уақытында бұл тұлғалар ж(нінде ай-
тылмай, зерттелмей қалғандықтан автор бала күнгі 
арманын жүзеге асыру мақсатымен, перзенттік 
парызым деп санап осы еңбекті жазуға бел буады. 
Кітап авторы (з с(зінде былай дейді: «Қазақ музы-
касын зерттеуші к(рнекті ғалым, әйгілі компози-
тор Ахмет Жұбановтың «Ғасырлар пернесі» атты 
еңбегінде Қазанғап күйші туралы және сол заман-
дарда күйшілер бата алатындығын жазған. Ұлы күйші 
Қазанғап Доңызтау (ңіріндегі атақты Т(реш деген 
күйшіден бата алған екен. Ахмет Жұбановтың дәл 
осы еңбегін оқығаннан кейін маған осы елдің азаматы 
ретінде Доңызтау (ңірінен шыққан күйші, жыраулар 
туралы кітап жазу, халыққа кеңінен таныстыру ойы 
туындады».   

Марал ЖАЛҒАСҚЫЗЫ,
С.Бәйішев атындағы Ақт;бе 

облыстық әмбебап ғылыми
кітапхананың

қызметкері
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Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

(Басы 1-бетте)

Ол кезде мен Тіл білімі инсти-
тутында қызмет ететінмін. Жағ-
дайды түсінген соң, мен ешкім-
нің бұйрығынсыз, ешкімнің (ті-
нуінсіз, (з еркіммен және жүрек 
қалауыммен, қызыметімнен бос 
кездерде с(здік қорда жоқ с(здерді 
іздеуге кірістім. Бұл 1968 жыл мен 
1995 жылға дейінгі аралық болатын. 
Тапқан с(здерімді алғаш 10 томдық 
түсіндірме с(здіктің кезекті томда-
ры мен дүркін-дүркін шығып тұрған 
«Қазақ тілінің орфографиялық 
с(здіктеріне» ендіріп жүрдім. 
1995 жылдан бастап мен жоғары 
оқу орындарының біріне ауысып 
кеттім. Бірақ жоқ с(здерді іздеу 
жұмысымды бір сәтке тоқтатқан 
жоқпын. Ол жұмысты әлі күнге 
дейін жалғастырып келе жатырмын.

Жиған-терген с(здерімді 2011 

түпие (автохтоны) деген с(здерді, 
осы жұрналдың осы н(міріндегі 
Б.Нұрже кеұлының мақаласынан 
қ о р ш ы н  ( қ о р ғ а у ш ы  қ о с ы н ) , 
пішік (иероглиф) деген с(здерді 
карточкаға түсіріппін. «Мұқағали» 
жұрналының 2014 жылғы 11-12-
інші н(мірлерінде жарияланған 
Ж.7бдішованың мақаласынан 15 
томдық Қ7ТС-те жоқ жуғы, жірік, 
мападай деген с(здер кездессе, 
«Ақиқат» жұрналының 2018 жылғы 
1-інші н(мірінде арқатірек, темен, 
5-інші н(мірінде алакүшіктен, 
ешкішайыр, теңгерім, ұғынушылық, 
ұрысқұмар, осы жұрналдың 2019 
жылғы 2-інші н(мірінде ертуыл 
с(здері кездесті. «Қазақ әдебиеті» 
г а з е т і н і ң  2 0 1 4  ж ы л ғ ы  қ а з а н 
айындағы н(мірінен бармақдос, 
б о с ш а р ,  м ә т қ а п ш ы ,  м е д е  д е -
ген с(здер, «Ана тілі» газетінен 
р;мкеше, «Жас Алаштан» күпәйкелі, 

қарменуда, қолмашина, қошалақ, 
қ ұ л а с ы н ,  қ ы з б а л ы қ т ы қ ,  қ ы з -
к;ктем, қызынақсы, қырқысуда, 
латындық, мақұлбек, мән-мәнісі, 
мойынсынт, ;летұғын, ;мір-дәрия, 
сағатша, селеуле, сорақырақ, с;нбен, 
сұрағай,  сылтаула,  табынбан, 
тапшысын, тасталын, түрмегер, 
уақжан, ұжымшар, шошырлық, 
шытқансы, іздемен, ілә. Барлығы 
62 с(з. Бұлардың біразы ауызекі 
с(йлеу тіліне тән с(здері болса, 
біразы поэтикалық, біразы т(лиелік 
(авторлық) с(здер.

Ахмет Байтұрсынұлынан кейін 
тіл мамандары қазақ тіл білімінің 
бірде-бір термінін қазақша жасаған 
емес. Сол есте жүргендіктен (зім 
жазған «Қазіргі қазақ тілі. Фонетика 
және лексикология» (А., 2004, 2006, 
2009, 2011 ж.ж.) деген оқулығымда 
мен бұрын тек орысша қолданылып 
келген терміндерді қазақшалап: 

1985 жылы «Лениншіл жас» газеті ре-
дакциясына Мәскеуден хат келді. Оны 
жазған атақты кинорежиссер Григорий 
Чухрай еді. Ол кісі 1941 жылғы 23 маусымда 
(зінің (лім аузынан қалғанын, бұл ажал-
дан Мұхамбетжан Бекшінов деген қазақ 
жауынгерінің құтқарғандығын тебірене еске 
алады. Григорий Наумовичтің баяндауын-
ша оқиға былай болған. Соғыстың екінші 
күні бұлар қызмет ететін 134-дивизияның 
229-батальоны Мариупольдан шығысқа 
қарай шегінеді .  Командир орманды 
алқапқа жақындағанда құрамында Гри-
горий Чухрай, Мұхамбетжан Бекшінов, 
Михаил Самко сияқты жауынгерлер бар 
взводты шолғынға жібереді. Ну жыныс 
тоғайға кіре бергенде оған неміс десанты 
киіміндегі еңгезердей фриц бас салып, сол 
қолын сындырады да тұншықтыра бастай-
ды. Егер бұлардың үстінен Мұхамбетжан 
Бекшінов келіп түспегенде оқиғаның не-
мен аяқталары түсінікті еді. Қаруласының 
кеудесін тізесімен езгілеп, қылқындырып 
жатқан жау солдатының ту сыртынан шыға 
келген қазақ жігіті оның шүйдесін мылтық 
дүмімен ойып түсіре ұрып, жолдасын ажал-
дан аман алып қалады.

«Қолым сынып, оң к(зіме зақым келген 
мені, – дейді атақты кинорежиссер (з хатын-
да, – командир алғашқы жаралыларға қосып 
Харьковке ж(нелтті. Емделіп, б(лімшеме 
қайтып келсем, Мұхамбетжан мұнда жоқ 
болып шықты. Қаза тапты ма, к(ршілес 
дивизияға ауысып кетті ме, білмеймін. 
Білетінім – оның аты-ж(ні, әскерге Алматы 
қаласынан шақырылғандығы және біздің 
батальонда байланысшы болып кызмет 
атқарғандығы. Соғыстың (н бойында да, 
одан кейінгі бейбіт кезеңде де оны мен 
ешуақытта естен шығарған емеспін. /йткені 
қазақ Мұхамбетжан Бекшінов болмағанда 
мен бұлай тірі жүрмес едім».

Иә, Григорий Наумович дұрыс айтады. 
Егер ол сол қатерден аман қалмағанында 
«41-ші жыл», «Солдат туралы баллада», 
«Ашық аспан» секілді кең тынысты, та-
маша фильмдердің авторы атанбас та еді. 
Мемлекеттік сыйлықтардың иегері де бола 
алмас еді. Бейбіт күнді к(ре алмайтыны 
тіптен анық еді. Ал сол айтып отырған қазақ 
Мұхамбетжан Бекшінов кім? Туған-туысы 
бар ма? Елге аман-есен оралды ма, жоқ әлде 
Батыста бір т(мпешік боп қалды ма? 

1985 жылы Мәскеудегі «Плакат» ба-
спасы «Жеңіс» атты иллюстрациялық 
күнтізбе шығарды. Басқа календарьлар-
дан оның ерекшелігі мұндағы әр беттің 
Ұлы Отан соғысы туралы бұрын еш жерде 
жарияланбаған жәдігерлерге толы екендігі 
еді. Ондағы жауынгер хаттарынан, гиль-
за мен медальон ішінен табылған ақтық 
с(здерден, қамал, блиндаж қабырғаларына 
жазылған қолтаңбалардан тұратын топта-
маларды тебіренбей, толқымай оқу мүмкін 
емес. Солардың ішіндегі бір құжатты 
к(ріп, жүрегіміздің солқ ете түскені бар. 
Түрме қабырғасына жазылып, кейін фотоға 
түсіріліп, КСРО Қорғаныс министрлігінің 
архивіне (ткізілген с(йлемдер былай деп 

Әріптер Түбір сөздер Туынды сөздер Қосындысы %
А 695 430 1125 1,22%
Б 478 135 613 0,66%
В 367 52 419 0,45%
Г 693 211 904 0,98%
Д 396 155 551 0,60%
Е 5 2 7 0,01%
Ж 9 3 12 0,01%
З 47 17 64 0,07%
И 408 190 598 0,65%
К 1100 575 1675 1,81%
Л 138 15 153 0,17%
М 762 496 1258 1,36%
Н 157 44 201 0,22%
О 143 54 197 0,21%
П 503 165 668 0,72%
Р 238 120 358 0,39%
С 440 124 564 0,61%
Т 441 122 563 0,61%
У 28 14 42 0,05%
Ф 594 61 655 0,71%
Х 93 25 118 0,13%
Ц 87 11 98 0,11%
Ч 23 3 26 0,03%
Ш 82 20 102 0,11%
Щ 3 6 9 0,01%
Э 136 68 204 0,22%
Ю 29 2 31 0,03%
Я 13 6 19 0,02%

Жиынтығы 8108 3126 11234 12,17%

үн қатады. «Мен – қазақпын. Аты-ж(нім 
(осы жерді қабырғадан аққан жаңбыр суы 
айғыздап, одан тек ...каев деген соңғы буын 
ғана қалған. Бақаев па, Сақаев, жоқ әлде 
Жақаев па, түсініксіз). Шығыс Пруссияда 
танкым жанып, қолға түстім. Таңертең атуға 
әкетеді. Қош бол, жарық дүние...»

Жоғарыдағы ақтық с(з орысша жазылған. 
7сіресе ондағы соңғы с(йлем жанарыңа жас 
үйіріп, жан-дүниеңді астаң-кестең еткен-
дей. «Прощай белый свет...» – дейді белгісіз 
қандасымыз. Бұл: «Қош бол, жарық дүние...» 
– дегені ғой. Осылай деп тек қазақ жаны, 
қазақ табиғаты ғана ышқынып айта алса 
керек.

Белгісіз танкист қазақ жігітіне қатысты 
жоғарыдағыдай тағы бір дерек маршал 
И.Якубовскийдің «От-жалынға оранған 
жер» атты мемуарында да бар. «1943 жылғы 
21 қазанда, – дейді ол, – Днепрден (тер кезде 
гвардиялық танк полкінің командирі, под-
полковник қазақ Ғали 7ділбеков ерлікпен 

даусымен жер-дүниені к(шіре: «Полун-
дра... Полундра», – деп ұрып бара жатады. 
Мұны к(рген командир Болдырев те, басқа 
теңізшілер де: «7й, мыналар (зіміз ғой. Бізге 
тартқан қасқаңның нақ (зі екен бұлар», – 
дейді де олар да алға тұра ұмтылады. Келесі 
күні Майг(з Күзембаевты кездестіріп қалған 
Болдырев: «Кеше сен шабуылға шыққанда 
не деп айқайладың?» – деп сұрақ қояды. 
«Полундра дедім», – дейді ол. «Оның не с(з 
екенін білесің бе?», «Білемін. Бұл: «Отан 
үшін алға! Жауды жой! Ура!» – деген ұран», 
– дейді Майг(з еш ойланбастан. Тыңдап 
тұрған теңізшілер оның мына жауабына ду 
күледі. Міне, В.Полторацкий (зінің жазба-
сын осылай аяқтайды. Жоғарыдағы эпизодта 
ержүрек жерлестерімізге деген қаншама 
ыстық ықылас жатыр десеңізші!

«Полундра» очеркіне арқау болған қазақ 
Майг(з Күзембаев кім? Ол Қазақстанның 
қай ауылынан болды екен? Жерлестері 
оның әскери журналист В.Полторацкийдің 
қаламына ілігіп, есімі кітап бетінде қалғанын 
біле ме?

Соғыстан кейін кеңестік атақты қол-
басшылар к(птеген мемуар жазды. Солардың 
ішінде ара-тұра болса да май дан дағы қазақ 
жауынгерлерінің, тылдан барған еңбекшілер 
делегациясындағы қандастарымыздың атта-
ры аталып қалады. Ондай шығармалардың 
жоғарыда біреуін айттық. Ол маршал 
И.Якубовскийдің «От-жалынға оранған 
жер» мемуарындағы подполковник қазақ 
Ғ.7ділбеков туралы лебіз. Енді екінші сон-
дай кітапқа, генерал-майор Ғ.Сафиуллиннің 
«/зен кешіп, тау астық» туындысындағы 
дерекке үңілейік. «...73-гвардиялық диви-
зия!.. Бұл құрама қазақ жерінде, республика 
астанасы Алматыда жасақталды, – дейді 
әскери қайраткер. – Алғашында мен осы 

СӨЗДІК ҚОРЫМЫЗДА
ҚАНША СӨЗ БАР?

жылы шыққан, «ең толық с(здік» 
деп есептеліп жүрген 15 томдық 
Қ7ТС-тегі атау с(здермен салысты-
рып, оған кірмеген с(здерді реттеп, 
жүйелеп, бір томдық түсіндірме 
с(здік жасадым да, оны 2014 жылы 
«Қазақ тілінің түсіндірме с(здігі» 
(15 томдыққа қосымша) деген атпен 
бастырып шығардым. К(лемі 59,1 
баспа табақ болды. Бұл с(здікте 
10.690 с(з бен 2.645 фразеологиялық 
тіркес қамтылған.

 Қ а й т а л а п  а й т а м ы н ,  б ұ л 
с(здердің бәрі – қолданыста бар 
(әдебиеттерден алынған мысалдары 
да бар), бірақ 15 томдық Қ7ТС-те 
жоқ с(здер мен тұрақты тіркестер. 

 Бұл не деген с(з? Бұл – біздің 
осы с(здіг іміз  арқылы с(здік 
қорымызға осыншама с(з бен 
осыншама тұрақты тіркестер келіп 
қосылды деген с(з.

С(здік қорымыз біраз болса да 
байыды ма? Байыды.

15 томдық с(здікте жоқ с(здер 

туралы к(лемді с(здік жасап шы-
ғар ғаныма қарамастан, қазақ жазу-
шыларының бұрын (зім оқыған-
оқымаған және жаңа шық қан 
кітаптарды (роман, повест, әңгіме, 
т.б.) тағы да оқып, олардың ішінде 
кездескен, бірақ 15 томдық с(здікте 
жоқ с(здерді карточкаға жазып алу-
ды ары қарай жалғастыра бердім. 
Біраз уақыт (ткеннен кейін зер сала 
қарасам, ондай с(здердің қарасы 
біраз жиналып қалыпты. Ол с(здерді 
екіге б(ліп, бірін – «50 кітап, 350 
с(з» деген, екіншісін - «Тағы да 
50 кітап, 410 с(з» деген атпен екі 
мақала жазып, «Aqiqat» жұрналына 
(ткіздім. Бірінші мақала жұрналдың 
2020 жылғы 2-ші н(мірінде басыл-
ды. Екінші мақала кезек күтіп, сол 
жұрналдың қоржынында жатыр. 
Екі мақаладағы с(здерді бір-біріне 
қоссақ, 100 кітаптан 15 томдық 
Қ7ТС-те жоқ 760 с(з жиналған 
екен. Мұны «қазақ тілінің с(здік 
қоры тағы да 760 с(зге байыды» деп 
айтуға бола ма? Болады.

Қаз ір  де  бұрын оқымаған 
кітаптарды, газет-жұрналдарды 
оқып, с(здік қорымызда жоқ 
с(здерді іздеуді тоқтатпай келемін. 
Соңғы кезде Шалкиізден қом 
(қом сулар), Сегізсеріден шы-
ж ы м  ( н а й з а н ы ң  б і р  т ү р і ) , 
Г.Барманбековадан тоқшәугім 
с ( з д е р і н  ж а з ы п  а л ы п п ы н . 
«Шыңғысхан» жұрналының 2012 
жылғы 4-ші н(мірінде жарияланған 
Т.7бенайұлының мақала сынан 
елесім, қаламие, парықтандыру, 

«Жетісу» газетінен қатымхана, 
«Алматы ақшамынан» дуалды 
(оқыту) деген с(здер ұшырасты. 
Барлығы – 33 с(з. Бәрінің мы-
салы, дерекк(здері, оның қай 
жылғы, қай н(мірінен, қай бетінен 
алынғандығы тәптіштеліп тұрып 
жазылып алынған.

2017 жылы шыққан «Қазақтың 
э т н о г р а ф и я л ы қ  к а т е г о р и я -
лар, ұғымдар мен атаулардың 
дәс түрлі жүйесі» атты с(здіктің 
4-5 том дарынан (1-3 томдарын 
бұрын қарағанмын) 15 томдықта 
жоқ құмшай, құранқап, құттық, 
сиыт (дұрысы сыйыт болу керек), 
тұяққап деген 5 с(з табылды.

15 томдықта жоқ с(здерді табуға 
болатын дерекк(здердің бірі – 
(зім жазған «/сімдік атауларының 
түсіндірме с(здігі». С(здік «Сардар» 
баспасынан 2012 жылы шыққан. 
К(лемі – 42,5 баспа табақ. Онда 6 
мыңнан астам қазақша (сімдік ата-
улары қамтылған. 

Осы 6 мың (сімдік атауларының 
қаншасы 15 томдық Қ7ТС-ке 
алынды, қаншасы онда алынған 
жоқ? Оны мен есептеп к(рген 
жоқпын. Алынса, к(п болса сол 
6 мың атау с(здің алтыдан бір 
б(лігі алынған шығар. Ондада да 
10 томдық ҚТТС пен Қазақ Ұлттық 
Энциклопедиясында (2001 ж.) бар-
лары ғана қамтылған болар. Асып 
кетсе, ондағы (сімдік атаулары 
сол қарсаңда шыққан «Қазақ тілі 
терминдерінің салалық ғылыми 
түсіндірме с(здігі. Биология» (2002 
ж.) деген с(здіктен толықтырылуы 
да мүмкін. 

Оған дәлел: 15 томдық с(здікте 
(сімдік атаулары адыраспан с(зінен 
басталады. Ал біз жазған с(здікте 
бұл с(зге дейін 7 (сімдік атауы тұр. 
Сондай-ақ, 15 томдықта ажырық 
атауының бір (зі ғана к(рсетілсе, 
біздің с(здікте ажырық с(зінің 
жатаған ажырық, қара ажырық, 
сары ажырық, сор ажырық, сортаң 
ажырық деген түрлері де қамтылған.

М . М а қ а т а е в т і ң  5  т о м д ы қ 
ш ы ғ а р м а л а р  ж и н а ғ ы н д а  б а р , 
бірақ 15 томдық Қ7ТС-те жоқ 
мынандай с(здер кездеседі: айт-
пан, алман, аңдайын, аулағырақ, 
әнсәмбіл, әпелсін, баздандыр, бай-
ыр, баратұғын, барман, бензін, 
бойұр, болатнай, босуда, бұлықсы, 
дегенсін, жазымдан, жаспақтат, 
жатқасын, жатшылық, жуыт-
пан, жүдеулі, жібергіз, кемтіл, 
кеңінен, к;нгіз, күпкі, кіргір, кіреміл, 
қалғасын, қамдануда, қаракетсіз, 

дыбыстаным (фонетика), с;зтаным 
(лексика), с;здікжасам (лексико-
графия), түйдектаным (фразео-
логия), айтылым (орфоэпия), жа-
зылым (орфография), тұлғатаным 
(морфология), тіркестаным (син-
таксис), мәндес с;з  (синоним), 
қарсымәндес с;з (антоним), тұлғалас 
с;з (омоним), айтылымдас с;з (омо-
фон), жазылымдас с;з (омограф), 
сыпайы с;з (эвфемизм), тұрпайы 
с;з (дисфемизм), тергеу с;з (табу), 
сипаттама с;з (перифраз), жұптас 
с;з (плеоназм), елтаным с;з (эт-
нографизм), к;шірме с;з (калька), 
жүрдек с;з (актив с(з), сырдақ с;з 
(пассив с(з), бейтарап с;з (ней-
тральная лексика), бірқолданым с;з 
(окказионализм), түрпет (вариант) 
деп қолданған болатынмын. 

Бұл қазақша терміндерді ма-
мандастарым к(рді ме, к(рмеді 
ме, ұнатты ма, ұнатпады ма, біл-
меймін. Білетінім «осы дұрыс 
екен» деп, қолдап кете қойған ма-
ман дастарымның ешқайсысын 
бай қаған жоқпын. Егер олар мені 
жаппай қолдап, (з еңбектерінде 
жоғарғы қазақша терміндердің дұ-
рыстарын пайдаланғанда тіліміз 
тағы бір 25-30 с(зге байып қалған 
болар еді.

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  і з д е й 
берсең, санатқа ілікпеген, санға 
қо  сылмай жүрген, үлкен с(здік-
терге енбеген қазақ с(здері мен 
тұ рақты тіркестердің әлі де та-
была беретіндігіне к(зім жетті. 
Ендігі іс-әрекет біздерге, тіл ма-
мандарына, Ахмет Байтұрсынов 
атындағы Тіл білім институтының 
қызметкерлеріне байланысты. 
С(здік қорымызды тазалауымыз, 
байытумыз керек пе, жоқ, «сен 
тимесең, мен тимен, бадырақ к(з» 
деп, бұрынғыдай саусағымыздың 
ұшын қимылдатпай, Еуропа тіл-
дерінің жатжұрттық с(здерін 
жиып-теріп, с(здіктерімізге ендіріп 
қойып, «міне, біздің с(здік қо-
рымыз бай» деп, (тірік мақтанып 
жүре береміз бе? 7лде, намысқа ты-
рысып, «қой, жатжұрттық с(здерді 
малданбай, алдымен (зіміздің тілде 
бар т(л с(здерімізді түгелделік, 
тілде жоқ ұғым-түсініктер болса, 
оларға (зіміз жаңадан атау с(з жасп 
алалық» деп іске кірісеміз бе?! Бұл 
қазақ тілі мамандарының келешек-
те ойланатын ісі.

Осыдан біраз уақыт бұрын Серік 
Негимовтың «Aqiqat» жұрналында 
жарияланған «Ұлт руханиятының 
беломыртқасы – ұлт тілі...» (2018, 
№5) деген мақаласын оқыған 
едім. Онда т(лие: Этнограф Жағда 
Бабалықүлы «Тіл қорын жинайық» 
деген байыптамасында: «Қытай (з 
с(здерін біздің жыл санауымыздан 2 
ғасыр бұрын жинай бастаған. Содан 
бері Қытай халқының бір ұлылығы 
бар. 7рбір патшасы, мейлі наданы, 
мейлі ғалымы бар, (з дәуірінде 
бір-бір тіл қорын жинатып, с(здік 
жасатып кетеді. Маузыдың (Мао 
Цзэ-дун) уақытында 1954 жыл мен 
1964 жылдың арасында он жыл 
264 мың адамға ақша беріп жина-
тыпты» (Қазақтың тәлімдік ойлар 
антологиясы. А., 2010. Т.9. 294-б) 
деп жазыпты.

Ал бізде қалай? 
Бізде: Үкімет пен тілге байла-

нысты арнайы құрылған ғылым ме-
кемелер мен орталықтарда істейтін 
мамандар жалақыларын алып, 
«жағалары – жайлау, к(ңілдері – 
к(ктем» болып жүре береді. Қазақ 
тілінің с(здік қорын жинау ісімен 
жалақы алмайтын мен сияқты 
«жалаңт(стер» ғана айналысады.

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты

ғасырдағы ең бір қанды қасірет қайсы десек, ол екінші жиһангерлік соғыс дер едік.  
Себебі, оған әлем халықтарының 80 пайызы қатысып, майдан баталиясына 61 мемле-
кет тартылды. 40 елдің жері  соғыс өртіне шарпылып, 110 миллион адам қолына қару 
алды. Олардың арасында 1932 жылғы алапат ашаршылықтан қырылып, Ұлы Отан 
соғысы қарсаңында 2,6 миллионға әзер жеткен, соған қарамастан Батысқа 601 мың 
қандасымызды аттандырған Қазақ елі де бар еді.
Демограф-ғалым Мақаш Тәтімовтің пайымдауларына қарағанда олардың 350 мыңы 
қаза тапты, хабарсыз кетті деген санатта майдан даласынан қайтпай қалған. Cоғыс 
аяқталып, рейхстагқа Жеңіс жалауы тігілгеннен бері, міне, 75 жыл өтті. Осы уақыт 
ішіндегі біз сол қандастарымыздың бәрінің атын атап, түсін түстеп анықтай алдық 
па? Жоқ. Басын ашып айтайық, әңгіме артында іздеушісі бар марқұмдар туралы 
емес, балалар үйінде тәрбиеленген, сондай-ақ сауатсыз отбасынан шығып сұраусыз 
кеткен жандар жөнінде болғалы отыр. Ғажабы сол, соның өзінде майдандық газеттер 
мен жауынгер хаттарында, кинохроникалар мен қолбасшылардың мемуарларында 
олардың кейбіреулері туралы деректер сақталып қалған. Егер осылардың бәрін індете 
іздеп, ықтияттылықпен құнттап жинай білсек, жоғарыдағыдай жәдігерлер бұл белгісіз 
қандастарымыз туралы біраз мәселенің бетін ашып беруге бейіл. Мәселен...

қаза тапты. Жастайынан жетім қалған ол 
балалық шағын Семей қаласында (ткізген. 
Содан кейін 1925 жылы әскер қатарына 
алынады да (мір жолында әбден ысылады. 
Ұлы Отан соғысы жылдарының алғашқы 
кезеңінен бастап-ақ Ғали 7ділбеков 
қиындықтан қорықпайтын ержүрек әскери 
командир болды. Егер 1943 жылдың сол 
қазан айында қаза таппағанында бұл 
офицер қазақ танк әскерлерінің үлкен 
басшыларының бірі болып, к(птеген даңқты 
істерді тындырған болар еді.

Жоғарыдағы Шығыс Пруссияда қаза 
тапқан белгісіз жауынгердің аты-ж(ні жоқ 
делік. Ал Ғали 7ділбеков ше? Бұл кім? 
Оның майдандас достары бар ма? Жақын-
жұрағаттары ше? Тарихшылар бұл арысты 
біле ме?

Публицист-жазушы Виктор Полторац-
кий 1941-1945 жылдарғы соғыста «Прав-
да», «Известия» және «Красная звезда» 
газеттерінде тағдыры таңғажайып жауын-
герлер туралы к(птеген очерк жазған адам. 
1951 жылы ол сол деректі дүниелерінің 
бәрін жинақтап, «Жолда және үйде» атты 
кітап шығарған. Бұл туындыда «Полундра» 
деген очерк бар. Оның мазмұны мынадай. 
Кілең теңізшілерден құралған бір батальон 
қалыптасқан уақытша жағдайға байланысты 
суда емес, құрлықтағы жаяу әскерлер са-
пында шайқасқа кіріп жүреді. Соның (зінде 
олар (здеріне етене жақын теңіз тәртібін 
қатаң сақтап, флот қызметінің терминдерін 
аузынан тастамай, шабуылға: «Полундра!» 
– деген айбынды ұранмен шығады екен. 
Уақыт (ткен сайын теңізшілер қатары 
сирейді. Оларды толықтыруға тылдағы қазақ 
ауылдарынан шақырылған жастар келеді. 
Командир Болдырев бұларды к(ргенде: 
«Моряк, матрос емес, бұлармен қалай жұмыс 
істеймін? Қайран (зімнің теңізшілерім-
ай...» – деп қатты қамығып тұрып біреуінен: 
«Аты-ж(нің кім?» – дейді. Ол: «Күзембаев 
Майг(збін», – деп тақ ете түседі.

Біраз  күннен кейін  бұл  батальон 
майданның ең ауыр учаскесіне соғысқа 
кіреді. Командир байқап қарайды, қазақ 
жігіттері жаман шайқаспайтын сияқты. 
Келесі күнгі айқас одан да ауыр еді. Соған 
қарамастан біздің қандастарымыз бұл 
қиындыққа да т(теп береді. Т(теп беріп 
қоймай, бір ұрымтал тұста жау шебіне 
теңізшілерден бұрын дүрк к(теріліп: «По-
лундра!» – деген ұранмен лап қояды. Ал-
дарында Майг(з... Майг(з Күзембаев! Бар 

дивизия командирінің орынбасары міндетін 
атқардым, ал содан кейін командир болуға 
сенім к(рсетілді... С(з етіліп отырған әскери 
құрылым (зі жасақталған жермен, (зін 
құрған елмен ешуақытта байланысын үзген 
жоқ. Дивизиядағы істің жағдайымен танысу 
үшін Қазақстан еңбекшілерінің делегация-
лары майданға әлденеше рет келді де. Сон-
дай (кілдікпен келгендердің ішінде әсіресе 
ұзын бойлы, байсалды, әжімді жүзі күнге 
тотығып, жел қаққан мұртты қазақ менің 
есімде ерекше қалып қойды. Ол малшы 
Қалпе Бердібеков болатын. Тамаша адам, 
нағыз патриот! /зінің еңбегімен тапқан 
қаражатынан ол Қорғаныс қорына 1 милли-
он 136 мың сом ақша беріпті.

К е ң е с  О д а ғ ы н ы ң  Б а т ы р ы ,  т а т а р 
халқының даңқты ұлы, генерал-майор Ғани 
Бекенұлы Сафиуллин сүйіспеншілікпен 
еске алған бұл қазақ ақсақалы кім екен? 
Қай (ңірдің тумасы? Туыстары оның әскери 
мемуарға есімі енгенін біле ме? Бұл да жауа-
бын күткен сұрақ. 

1 9 4 1 - 1 9 4 5  ж ы л д а р ғ ы  с о ғ ы с т а ғ ы 
қазақтар... Ерлік пен елдік сынға түскен сол 
сұрапылға бұл ағаларымыздың дені қойшы, 
малшы, диқан, мұғалім, шофер, тракторшы, 
жылқышы болып жүрген жерінен барып 
қолына қару ұстаған еді. Байқап қарасақ 
соның (зінде олар жаман шайқаспаған. 
Б ұ ғ а н  д ә л е л  р е т і н д е  б і з  к ( б і н е с е 
И.Эренбургтің «Қазақтар» очеркіндегі 
атақты с(зді мысалға ала беретініміз бар. 
Ал оның атасындай пікірлерді одан басқа 
да аузы дуалы адамдардың айтқанын 
к(рмейміз, білмейміз, іздемейміз. 7йтпесе 
генерал-полковник П.Романенконың 
мемуарындағы:  «Қазақтар – дархан 
к(ңілді, кеңпейіл, ержүрек те батыр халық. 
Менің жауынгерлерім кілең қазақтардан 
құралса, (з басым оған әрқашан риза 
болар едім», немесе ағылшын журналисі 
А.Верттің: «Қызыл Армияның табанды 
жауынгерлері қазақтар еді. Олар соғыстың 
(н бойында (здерін жақсы жағынан к(рсете 
білді», – деген пайымдаулары кімдікінен 
кем?! Міне, кезінде жанқиярлығымен, 
табандылығымен басқа ұлт (кілдерін бас 
игізіп, жоғарыдағыдай жақсы пікірлерге 
негіз қалаған сол ағаларымызды түгендеп 
болдық па? Жоқ. Осыны ойлағанда бұл 
белгісіз, беймәлім қазақтар: «Ұмытпаңдар 
мені !»  –  деп Батыстағы мұнартқан 
к(кжиектен мұңдана қарап тұрғандай бо-
лады да тұрады.
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Ұлмекен ЖАМАНҚҰЛҚЫЗЫ:

ҚАНЕКЕҢ 
МЕНІ «ҚАЗАҚ» ДЕП 
АТАУШЫ ЕДІ...

ба, –  деймін күліп. – К(ңіліңе жақса, 
шашына қарама.

– Жо-жоқ, – дейді Бексейіт те (зінің 
«Жеңеше, мен де сен сияқты шашы 
ұзы-ы-ын қызға үйленем» деген баяғы 
с(зін есіне алып. – Шашы келте болса, 
үйленбеймін.

– Қой әрі, бұл күнде шашы ұзын қыз 
табу жүдә қиын боп барады ғой. 

С(йтіп жүріп, бір күні қайным Ащы-
сай жақтан мектепті кеше ғана бітірген, 
шашы тобығына жететін жап-жас қызды 
«алып қашып келді». Құдалардың аулына 
тездетіп хабаршы жіберіп, келісімін алып, 
«(лі-тірісін» апарып, алдарынан (тіп, 
дүркіретіп той жасауға қамдандық.

Бұл біздің – Қанекең екеуміздің 
үй болып, шаңырақ к(тергелі жасаған 
үлкен тойымыз еді.  Сондағы елдің 
ақсақалдарын, алыс-жақындағы ағайын-
туыстарды шақырып,  сый-сияпат 
к(рсетіп, бәрін де риза етіп шығарып 
салуға тырыстық. 

Ең қызығы, кеше ғана келін боп 
түскен қыздың – менің кішкентай 
Тұрсын абысынымның руы Сексен екен. 
Біз тұрған ауылдың тұрғындарының да 
дені, негізі осы рудан еді.

Сондықтан да, беташарға келген ауыл 
қариялары: «7й, бұлар (з қызымызды 
келін етіп алып, (з аулымызда дүркіретіп 
той (ткізді ғой» десіп, біразға  дейін күліп 
жүрді. 

Қанекең колхоздағыларға (те сыйлы 
болды. «Еңбекақымызды уақтылы есеп-
теп, мезгілімен бергізеді. Бухгалтериядағы 
жұмыстарды жолға қойды» деп, ел-жұрт 
ризашылық тарын білдіріп жатты. 

Осы екі аралықта Қайнарбұлақтағы 
к(ші-қон жұмыстары біраз тоқырап,  
іркіліп қалған к(рінеді. Сол себепті, ол 
жақтағы кісілер: «7уелі бұл жұмысты 
бас тағандардың бірі (зіміздің жергілікті 
маман – Түймебаев Қансейіт еді. Оны 
сіздер Ленин атындағы колхозға бухгал-
тер етіп жібердіңіздер. Енді сол жігітті 
ауылға қайтарыңыздар, Қайнарбұлақтағы 
бастаған жұмысын аяқтасын» деп аудан 
басшыларына шағым жасайды. 

С(йтіп, Қанекең қайтадан Қай-
нарбұлақ колхозына ауысады екен деген 
әңгіме гу ете түсті. Бұл біздің құлағымызға 
жақсы хабар, жағымды жаңалық болып 
естілді. Қанша дегенмен, атамекеніміз, 
ағайын-туыстың ортасы, біз үшін орны 
б(лек жер ғой. 

С(йтіп, 1955 жылдың тамыз айында 
аудан басшылары Ленин колхозына 
келіп, жиналыс жасап, әлгі мәселені 
колхозшылардың талқысына сал-
ды. Және (здерінің: «Біз Түймебаев 
Қансейіт жолдасты Қайнарбұлақ кол-
хозына бухгалтерлік қызметке жіберуге 
келісіп отырмыз» деген шешімін де ашық 
білдірді. 

Бірақ, колхозшылар шу етіп, бірден 
қарсы болды. «Жо-жоқ. Еңбекақымызды 
нақты әрі уақтылы есептеп отырған 

білікті маманды жібермейміз. Ол кісі 
бізге керек адам» деген наразы дауыстар 
естілді. С(йтіп, жалпы дауысқа салған 
кезде, бәрі бірауыздан «орнында қалсын» 
деп қол к(тереді. 

Содан екі жақ ақылдаса, кеңесе келе 
Қанекең Ленин колхозында тағы да бір 
жыл қызмет істеп, (з орнына ізбасар дай-
ындап, содан соң ғана Қайнарбұлақ кол-
хозына ауыссын деген мәмілеге тоқталды. 

С(йтіп, Қанекең (з жұмысында қала 
берді. К(пшіліктің к(ңілінен, сенімінен 
артық не бар дейсіз. Бұрынғысынша 
колхоздың есеп-қисабын жасап, аудан 
орталығындағы тиісті мекемелерге апа-
рып (ткізіп, ылғи да жұмысбасты болып 
жүріп жатты. 

Жалпы, есеп-қисап дегеніңіз, тек 
айтуға ғана оңай. Ал шындығында, 
колхоздың бидай, арпа, жоңышқа, 
мақта егу, қой, сиыр, жылқы бағу, мал 
қораларды ж(ндеу, ш(п шабу, жем 
тиеу сияқты толып жатқан сан-салалы 
жұмыстарының барлығы, түптеп келген-
де, осы есеп-қисап арқылы жүреді. Сол 
арқылы әрбір колхозшының табан ақы, 
маңдай тері есептеледі. Оны ескермеген 
есепші жұрттың к(з жасына, обалына 
қалады.

Сондықтан да, Қанекең күндіз-түні 
қағаздан бас алмай, колхозшылардың 
әрбір жұмысы мен қимылын есептеп, 
шотқа салып отырушы еді. Бұл, расын-
да да, бейнеті мен жауапкершілігі мол 
жұмыс болатын. Мұндай қиын істі мінсіз 
атқарып, к(пшіліктің к(ңілінен шығу 
үшін қаншама тер т(гу қажет екендігін біз 
Қанекеңе қарап бағамдаушы едік. 

Арада тағы бір жыл (тті. Күзге салым 
колхоз жиналысында былтырғы берген 
уәделерінде тұрып, колхозшылар оған 
рұқсат берді. Жай ғана рұқсат беріп 
қойған жоқ, осындағы елге сіңірген ең-
бегін ескеріп, астына ат мінгізіп, иы ғына 
шапан жауып, шипажайға жолдама беріп, 
қошаметтеп шығарып салды.

Қайнарбұлаққа келген соң Қанекең 
айналадағы ағайындарды жаңа  колхоздың 
орталығына қоныстандыру ісіне қызу 
кіріп кетті. Ертеден Қаратаудың қойнау-
қойнауын жайлап келе жатқан ауылдарды 
(зінің үйреніскен жерінен қозғау оңай 
бола қойған жоқ. К(пшілігі Қайнарбұлақ 
деп аталған жаңа орталыққа үрке қарады. 

Ол жер бір басталса, апталап, айлап 
соғатын Арыстанды-Қарабастың желінің 
(тінде. Жазда шаң бұрқырап, қыста боран 
ысқырады. Арық қазып, су жүргізуге, бау-
бақша егуге қолайсыз деп, т(бе шаштары 
тік тұрып, үзілді-кесілді қарсы болғандар 
жеткілікті еді. 

С о л  ж ы л д а р ы  ж а ң а  қ о н ы с т ы ң 
құрылысына ұйтқы болып, келешек-
тегі к(шелердің, контордың, клуб тың, 
кітапхананың, мектептің, аурухананың 
жобасын сызып, құжаттарын дайындап 
күндіз-түні к(з ілмей жүгіріп жүрген 
Қанекеңдердің естімеген с(зі қалмады.

Бір күні (зімізге жақын аталас, 
ағайын кісінің үйіндегі жасы үлкен 
жеңгеміздің ауыр-ауыр с(здер айтқанын 
(з құлағыммен естідім. Қанекең сонда 
да үн қатқан жоқ. Ер мінезін танытып, 
басын шайқады да қойды. Бар айтқаны: 
«Кейін маған рақмет айтасыз ғой» деді.

Қаншама құрылыс жабдықтарын 
әкелген машиналардың, арылдап-
гүрілдеп жер қазып, жол тегістеп жатқан 
тракторлардың неше түрін к(рдік. Жан-
жақтан мамандар, жұмысшылар ағылып 
келді. Барлығы кезектесіп, күндіз-түні 
тынбай жұмыс істеді. 

Сол еңбектің арқасында тақыр жер-
ден жаңа үйлер бой к(теріп, к(шелері 
түзу, қора-қопсылары жинақы, аулала-
ры шарбақпен қоршалған үлкен ауыл 
пайда болды. Алғашында бұл бастамаға 
үрке қараған жұрттың енді іші жылып, 
Қанекеңдерге алғыс айта бастады. 

Қызғаныш білдіргендер де бол-
ды.  Қызмет,  мансап,  атақ жүрген 
жерде іштарлық, к(реалмаушылық, 
жалақорлық, екіжүзділік бірге жүретініне 
к(зімізді анық жеткізіп, жүрегімізді 
жаралаған күндерді де бастан (ткіздік. 

7лдекімдер «ішіп қойды», «жеп 
қойды», «колхоз қаржысын жымқырды, 
дүние-мүлкін талан-таражға салды» 
деген арам пиғылмен жоғарыдағыларға 
Қанекеңнің үстінен арыз ж(нелтіп оты-
рыпты. 

Күндердің бір күнінде сол арыздар 
бойынша колхозға тексерушілер келді. 
Ел іші гу-гу. Ертелі-кеш жұмыста жүретін 
кісілер түгілі, үйдегі жас балаларға қарап 
отырған біздің де к(ңілімізді үрей тор-
лап, қорқа бастадық. Кім білсін, мың сан 
есеп-қисаптың бір жерінен болмаса, бір 
жерінен шикілік шығып қалуы кәдік қой. 
Қателеспейтін адам бола ма...

Бірақ, жастайынан колхоз жұмысына 
араласып, кіріс-шығысын түгел есептеп 
келе жатқан Қанекеңнің әрбір құжатқа 
тиянақты қарап, түп негізін сақтап 
жүретін қырағылығы мен ықтияттылығы 
осындай сын сағаттарда (з пайдасын 
беріп, кәдеге асты. Тексерушілерге 
солардың бәрін де қолма-қол к(рсетіп, 
нақпа-нақ есеп беріп, бүге-шігесіне 
дейін түсіндіріп, бірер күнде-ақ дәлелдеп 
шықты. 

С ( й т і п  о л а р  б а с  б у х г а л т е р д і ң 
білімділігі мен біліктілігіне риза болы-
сып, құрылыс жұмыстарына арнайы 
б(лінген қаржының бастапқы жобаға 
сай жұмсалып жатқанына к(з жеткізіп 
аттанды. Бұл тексеру оның колхозшылар 
алдындағы абырой-беделін бұрынғыдан 
да арттырып кетті. 

Соның бір дәлелі ретінде Қанекең 
к(зінің қарашығындай сақтаған та-
рихи  құжаттардың – тіркеу, жобалау, 
жоспарлау кітапшалары мен түбіртек 
қағаздардың Қайнарбұлақ орта мектебінің 
мұражайында әлі күнге дейін сақтаулы 
тұрғандығын айтуға болады. 

***
Бірде аудан орталығына барып 

есеп бермек болып, үйде Қанекеңмен 
ақылдасып отырған үш-т(рт кісі с(з 
арасында: «Ертең ауа райы қалай болар 
екен?» деп, алаңдаушылық білдіріп 
қалды. Есік алдында ошаққа тамақ 
пісіріп, самаурынға шай қойып жүрген 
мен де олардың ыңғайына қарап, (зімше 
болжам жасап қоямын. 

/ліараның кезі еді. Ай к(рінбейді. 
Жұлдыздар да сығырайып, әр тұстан бір-
екеуі ғана жылтырайды. Ауада салқын 
сыз бар. 7кем ылғи да «(ліара жауын-
шашынсыз (тпейді» деп, мұндай кезде 
жылқыға аса сақ болу керек екенін 
айтып отырушы еді. Сол есіме түсіп: 
«Ертең жолға жылы киініп шығыңыздар. 
Күн салқындап, жауын-шашын болуы 
мүмкін» деп қойдым қонақтарға.

Олар бір-біріне қарап, үнсіз қалды. 
Қанекең де менің с(зіме онша мән бере 
қоймады. Аздан соң бәріне т(ргі б(лмеге 
т(сек салып бердім де, (зім есік алды-
на шығып, қора жаққа бір к(з салып, 
қонақтардың аяқ киімдерін реттеп, үйге 
кірдім. 

«Апыр-ай, жаңағы с(зді неге айттым 
екен? – деймін ішімнен. – Ертең жолға 
шығатын кісілер күннің ашық болғанын 
тілеп отыр емес пе. Ал мен болсам, 
«жауын-шашын болады деп, алаңдатып 
қойдым... Бірақ, (ліара мезгілінде 
сақтанғанның еш зияны жоқ-ау. 7кем 
с(йтіп айтушы еді ғой бізге. Не де болса, 
жолда қиналмай, аман-есен барып келсе 
екен».

С(йтіп жатып к(зім ілініп кетіпті. Таң 
ата оянып, малға қарайын деп сыртқа 
шықсам, жердің беті аппақ. Түнімен 
қылаулап қар жауыпты. Жылы киініп, 
қора жаққа қарай жүрдім. Етіктің таба-
нынан сәл ғана асатын қырбық қар әрбір 
басқан ізіңді таңбалап, санап жатқандай. 

Аздан соң Қанекең де есік алдына 
шығыпты. Менің кешегі айтқан с(зімді 
бірден есіне алып:

– 7й, Ұлмекен, сен бар ғой, сен жай 
адам емессің, – деп басын шайқап, жы-
миып қояды. – Қарашы, мына қардың 
жауатынын күні бұрын біліп, кеше бізге 
ескертіп ең, айтқаның айнымай келіпті. 
Сен... сен күн райын алдын ала болжап 
отыратын баяғының қазақтары сияқты 
нағыз Қазақ екенсің! 

Қанекең осыны айтты да, дабырлап 
ішке кіріп кетті. Артынша қонақтар да 
орындарынан тұрып, біреуі терезеден 
үңіліп, енді біреуі есікті ашып қарап, 
мұндай қарды алғаш рет к(ргендей ба-
старын шайқап жатты. 

Мен қорадағы малдарға қарап, үйге 
қайтып кіргенімде Қанекең:

– О, міне, біздің Қазақ! – деп күліп, 
қонақтардың алдында мақтанып отыр-
ды.

Таңертеңгі шай үстінде де осы «Қазақ» 
деген с(з бірнеше рет қайталанып, 
қонақтар к(ңілденіп, жылы киініп ат-
танды.

Апыр-ай, адам баласының аузынан 
шыққан кей с(зді періштелер қағып 
қалып, әп-сәтте таратып жібереді деген 
с(з рас па деймін. 7лгі «Қазақ» деген жа-
нама ат сол күннен бастап менен біржола 
айырылмастай болып жабысты да қалды.  

Қанекең ылғи солай атайды. Кей-
де тіпті, менің (зім де, шын атымды 
атап шақыра қалса, мойын бұрып 
қарамайтындай к(рініп тұрамын. Несін 
айтасыз, аз уақыттың ішінде Қанекеңнің 
құрбы-құрдастарынан бастап, абысын-
ажын, қайны-қайынсіңлі, құда-құдағиға 
шейін мені «Қазақ» дейтін болып алды. 

«Оған да шүкір, – деймін оңашада 
(зімді-(зім жұбатып. – «Орыс келін» 
атанып кетсем қайтер едім?..» 

Содан соң, осындағы ел күліп оты-
рып айтатын бір әңгіме есіме түсіп, езу 
тартамын. 

Аудан орталығы – Шаян ауылында 
бір қазақ жігіті орыс қызға үйленіпті. 
Біздің жас күнімізде мұндай оқиға (те 
сирек кездесуші еді ғой. Қазір бол-
са, оған ешкім де таңғалмайды. Оры-
сты қойып, кәріске, жапонға, тіпті, 
шүршітке тиіп жатқандар да бар емес пе. 

Иә, с(йтіп,  Шаянға келін боп 
түскен әлгі орыс абысынымыздың 
әрбір қылығын, с(зін айналадағы жұрт 
к(пке дейін күлкі қылып жүрді. Сол 
әңгімелердің бірі мынау.

«Басқа түссе – баспақшыл» деп, 
орыс келін қал-қадерінің жеткенінше 
қазақ ауылының салт-дәстүрін үйрене 
бастайды. Зымырап жүріп шай қояды. 
Дастарқан жаяды. Оның үстіне таба нан, 
сары май, құрт, ірімшік әкеліп қояды. 
С(йтеді де, есік алдына шығып, ені 
мен ұзындығы тай шаптырымдай бола-
тын қораның бір түкпірінде қыбырлап 
бірдеңе істеп жүрген атасына қарап:

– Е-ей, аташка, иди сюда! Чай бу-
дем пить! – деп қол бұлғап шақыратын 
к(рінеді.

Осыны естігенде біз әлгі келіншектің 
түрін к(з алдымызға елестетіп, «Ойбай-
ау, құрдасын шақырғандай болыпты 
ғой!» деп ішек-сілеміз қатқанша күлеміз.  

Шіркін, баяғы ата-бабалары мыздың: 
«Қыз – жат жұрттық», сондықтан 
«Барған жерлеріңде тастай батып, судай 
сіңіп кетіңдер» деп беретін батасы бізге 
ғана емес, барша ұлттың қыздарына 
арналған екен-ау деп іштей қайран 
қаламыз. 

7йткенмен, (зім б(тен емес, б(где 
емес «Қазақ» атанғаныма іштей қуанып 
жүремін. 

Жазып алған 
Нұрғали ОРАЗ

«Сол жылы қалың қар  жауып, 
күн (те суық болды. Соған қарамай 
жігіттер к(кпарға барамыз деп, мен 
мінетін Торт(бел айғырды ерттеп, бәріміз 
к(кпарға шыққалы жатқанда, аттар күлдің 
үстіне барып қалып, күлдің арасынан 
к(кпеңбек капустаның жапырақтары ша-
шылып, пора-порасы шықты. Жігіттер: 
«Бұл не, Қанекең күлге капуста еккен бе?» 
деп біраз күлісіп алғаны әлі есімде».

Былай қарасаңыз, болмашы ғана 
нәрсе сияқты. Бірақ, арада қаншама 
уақыт (тсе де, к(ңілімде сайрап тұр. 
Күні кеше ғана басымыздан (ткен оқиға 
секілді...

Қазір ойлаймын, Қанекең оны сонау 
Шаяннан атқа (ңгеріп әкелді. Бұл да бір 
таңсық жеміс қой деп, бізді қуантқысы 
келді. 

Ал мұндағы капуста к(рмеген қазақтар 
оның қадіріне жете алмадық. Кіршілдетіп 
турап, балбыратып борщ пісірудің ор-
нына, сыртындағы жапырағын жұлып-
жұлып, күлге апарып к(мдік.

Енді, міне, сол есіме түсіп, күліп 
отырмын. Біз үшін сонау бір заманда 
жаңалық болып к(рінген капуста қазір 
(зіміздің бақшамызда (седі. 

Сол жылы қыста, ақпан айының 
басында босандым. Дүниеге шыр етіп 
қыз бала келді. Күлайша апамыздың 
Түркістан жаққа ұзатылайын деп жатқан  
қызының атымен атап, есімін Нұрайша 
деп қойдық.

Алғашқы перзентімізден қапыда ай-
ырылып қалған біз енді күндіз-түні осы 
бір  кішкентай сәбиіміздің амандығын 
тілеп отырамыз. Нұрайша әпкесі сияқты 
бойжетіп, ата-анасын қуантып, қолқанат 
болып, сәті түскен күні пешенесіне 
жазылған жерге бақ құсы болып қонса 
дейміз. 

К(ктемде Бексейіт қайным әскерден 
келді. Сымдай тартылып, сымбатты жігіт 
болыпты. Бесікте жатқан кішкентай 
қарындасын к(ріп,  қатты қуанды. 
Айналып-толғанып, оймақтай ғана 
алақанынан қайта-қайта ш(пілдетіп сүйе 
береді.

Ағасы екеуміз оған қалжыңдаған 
болып:

– Ал, Бексейіт, енді сенің де үйленіп, 
шаңырақ к(теретін кезің келді, – деп 
қоямыз. – Реті келіп жатса, кешіктірме. 
Дүрілдетіп той жасаймыз!

Расында да, бұл біздің арманымыз 
еді. Енем қайтқалы бері жабығып жүрген 
к(ңілімізді бір демеп, еңсемізді к(теріп, 
той жасасақ, ел қатарлы үлкен шаңырақ 
болғанымызды жұртқа к(рсетсек дейміз.

Оған себеп те жоқ емес. 7скерге ба-
рып, отан алдындағы азаматтық  парызын 
(теп келген зіңгіттей жігіт бар үйімізде. 
«Қыз дайын болса, біз дайын» деудің ж(ні 
келіп-ақ тұр.

Кей-кейде Бексейіт қайныма әзілдеп:
– 7й, сен осы, шашы ұзын қыз таба 

алмай, босқа қыдырып жүрген жоқсың 

Біздің отбасымыз 
үшін Қайнар ауылы қай кезде де бағыт-бағдар 

көрсетіп, тілеулес болып тұратын Темірқазық жұлдызы 
секілді. Себебі, ол жер біздің үйдің отағасы – Қансейіттің – 

Қанекеңнің атамекені. Ағайын-туыстың ортасы. 
Ілгеріде бұл өлкеде Үркер жұлдыздай шоғырланып отыратын шағын-

шағын ауылдар көп еді. Олардың әрқайсысының өз қонысы, өз өрісі бола-
тын. Кейін кеңес өкіметі колхоздарды бір-біріне қосып, ірілендірген уақытта 

Аралтөбенің оңтүстігіндегі Қайнар бұлағының суымен қамтамасыз ету жоспар-
ланып, үш жүз үйлік жаңа елдімекеннің жобасы сызылып, барлығын сол жерге 

біріктіріп, қоныстандыру ойластырылды. Жаңа колхоздың аты Қайнарбұлақ деп 
аталатын болды. Біздің Қанекең ә дегеннен-ақ осы істің басы-қасында болып, жаңа 

ауылдың құжаттарын дайындап, ел қарияларымен ақылдасып, әрбір көшенің, 
үйдің қалай орналасатынын кеңесіп, келісіп жүргенде жоғарыдағылар Төрткүл 
ауылдық кеңесіне қарайтын Ленин атындағы колхозға бухгалтер етіп ауысты-

рып жіберді.  
Міне, сөйтіп, әлгі колхоздан келген машиналарға жүгімізді артып, 

Қайнардағы ел-жұртпен қоштасып, көшейін деп жатырмыз. 
Көрші-қолаң, ағайын-туыс, құрбы-құрдас, замандас бәрі 

жиылып келіп, заттарымызды артып, көмектесіп, 
көз жастарын бір-бір сығымдап алуда.

Апыр-ай, сол кездегі адамдардың 
к(ңілшектігін, бір-біріне де-
ген баурмалдығын айтамын 

да, құдды бір, к(з к(рмес, құлақ естімес 
алысқа шығарып салып тұрғандай ет 
жүрегіміз елжіреп, қимай-қимай, қайта-
қайта қоштасамыз.

Кім білсін, бұл да болса, күнделікті 
тіршілігі біте қайнасып, мына (мірдің 
ащысы мен тұщысын бірге татып жүрген 
жандардың «К(зден кетсе, к(ңілден 
де кетеді-ау» деген қаупі ме, әлде бір-
бірімізге баяғыдай сүйеніш, таяныш бола 
алмай, арамыз суып қалады-ау деген 
секемі ме?..

Қалай десеңіз де, адамдар бір-бі-
рінің қадірін осындай қоштасар сәт 
туғанда біле ме деймін. 7йтпесе, Т(рт күл 
дегеніңіз, не тәйірі, аттылы адам ға екі-
үш-ақ сағаттық жол емес пе. 

Бірақ, ертең де таң атады, күн-
делікті тіршілік басталады, әдет тегісінше 
к(ршілерге бір нәрсе қажет бола қалып: 
«7й, анау Қанекеңнің үйінен әкеле 
қойшы» деп қолқанат балалардың бірін 
жұмсап жіберуге оқталғанда біздің үйдің 
кеше ғана к(шіп кеткені есіне түсіп, 
к(ңілдері жабырқап та қалар-ау.

Ал біз ше?!. Біз... Қашан жаңа ауылға 
үйреніп, к(рші-қолаңмен араласып, 
тастай батып, судай сіңіп кеткенше 
осындағы елді сағынып, іздеп, қайта-
қайта еске алып жүрмейміз бе?..

Біріміздің к(кейіміздегіні біріміз 
айтпай біліп, қолымыздан келгенінше 
к(мектесіп, ашық-жарқын әзілдесіп, 
сырласып, сыйласып жүрген құрбы-
құрдас, жора-жолдасты аңсамаймыз ба?..

Міне, осыны ойлағанда к(ңілім бор-
дай езіледі. К(зімнен жас мон шақтап 
т(гіледі. 

Қош, Қайнар ауылы! Қанекеңнің 
қызмет бабына байланысты біз тағы 
да  к(шіп барамыз.  Бірақ сенімен 
біржола қоштаспаймыз. Қайда жүрсек те  
қарайлап, к(ңілімізге медеу тұтып жүретін 
жер бетіндегі жалғыз Темірқазығымыз 
(зіңсің. 

Қайнарда біздің қара шаңырағы мыз 
қалып барады. 7мәнда  аманды ғымызды, 
береке-бірлігімізді тілеп жүретін енемнің 
бейіті қалып барады... Сондықтан да, 
атақонысты, қара шаңырақты, ата-
бабалардың әруағын ұмытып, к(з к(рмес, 
құлақ естімес жерге ұзап кетуіміз мүмкін 
емес. 

Қайран Қайнар, сен біздің сенімі-
м і з д і ң ,  ж і г е р і м і з д і ң ,  ү м і т і м і з д і ң 
қайнарысың. 

***
Жаңа қонысқа – Ленин колхозына тез 

үйренісіп кеттік. Мұнда да (зіміз секілді 
қарапайым еңбек адамдары, «сұраса-
сұраса келе қарын б(ле болып шығатын» 
қарға тамырлы қазақтар. Бұрын бір рулы 
елдің мекені болғанымен, кейініректе 
сырттан келген маман, қызметкер 
кісілердің отбасы қосылып, мидай арала-
са бастаған үлкен ауыл. 

К(рші-қолаңмен танысып, ерулікке 
барып, бір-бірімізбен жақсы араласа 
бастадық. Күре жолдың бойына жақын 
үлкен ауыл болғандықтан біз бұрын 
к(рмеген, білмеген таңсық нәрселер де 
кездесіп қалады.   

Апыр-ай, есіме түссе, әлі күнге дейін 
күлкімнің келетіні бар... 

Қанекең бір күні үйге Шаян жақ тан 
бір қап к(к-ала жапырақ әкелді. Доп 
сияқты д(п-д(ңгелек орамалар (ңшең. 
Бұрын к(рмеген нәрсеміз. «Осыдан жақ-
сылап сорпа жасап қойыңдар» деді де, 
жұмысына кетті. 

Мен болсам, ішімнен: «Ойпырым-ай, 
«Аштықта жеген құйқаның дәмі ауыз-
дан кетпес» дегендей, Қанекең баяғы 
таудан ш(п теріп, тамақ жасайтын кезді 
сағынған ба, немене?» деймін.

С(йтіп, үйде қолғабыс жасап жүрген 
туған сіңлім /жен екеуміз әлгі к(к-ала 
орамаларды аршып, ішіндегі қол басын-
дай түйінін алып, қазанға сала бастадық. 
Жарпа-жарпа жапырақтар ошақтың жа-
нында таудай болып үйілді де қалды. 

Оны сиырдың алдына апарып салуға 
да, отқа жағуға жүрегіміз дауламайды. Кім 
біледі, баяғы алғы сияқты улы ш(п болса, 
сеспей қатармыз деп қоямыз. 

А қ ы р ы  д а л а ғ а  ш ы ғ а р ы п ,  ү й 
маңындағы бір т(мпешік боп жатқан 
күлге  к(мдік те тастадық.

Бұл оқиғаның жалғасын Қанекең 
(мірінің соңғы жылдарында күндіз-түні 
ақ қағаздың бетіне қадалып, к(з ілмей 
отырып жазған «/мір (ткелдері» атты 
кітабында былайша баяндайды:
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«Бұл қай Наурызбай?» – дегенге 
Қазыбек бек Тауасарұлы былай жауап 
береді: «Мен оларға – Қабанбай, 
Бөгенбай, Наурызбайға – қазақтан 
шыққан арыстандар деп қарадым, 
құрмет тұттым».
Ал бұны айтып отырған Тауасарұлы 
кім?
Оның кім екенін «Қазақстан» ұлттық 
енсійклапедыйасынан қарайық.
«Қазыбек бек Тауасарұлы (1692 – ж. 
Алматы обылысы, Күрті ауданы – 
1776 ж.) ұлы жүздің шапырашты 
тайпасының асыл ұрпағынан шыққан. 
Жоңғар шапқыншылығы кезінде 
шапырашты Наурызбай бабамыздың 
мыңбасы (кейбір деректерде 
ақылшысы) болған. 1727 – жылғы 
жоңғарлармен болған Бұланты 
шайқасына, 1729 – жылы Аңырақай 
шайқасына қатысқан...» (5 – том, 464 – 
бет, Алматы, 2003 – жыл).
Мұны кім жазғаны белгісіз. Алайда 
өте сауатсыз жазылғаны айдан анық. 
Себебі мағлұматты қай деректен, 
кімнің жазғанынан не айтқанынан 
алып отырғаны айтылмайды және 
тарыйхқа белгілі деректерді әдейі ме 
әлде білмей ме, әйтеуір, бұрмалап 
жазған. Неге өйткенін, қандай 
мүдемен сөйткенін енсійклапедыйаны 
шығарыушылар білмесе, мен 
білмеймін.
«Бұланты шайқасы» деген шайқас 
1727 – жылы болған емес, ол – 
Әбілқайыр басшылығымен 1726 
– жылы өткен «Қалмаққырылған 
шайқасы». Ал Бұланты өзенінің 
бойында ұлы жүз қолы шайқасқан, 
оны Жолбарыс хан мен Қазыбек бек 
Тауасарұлы басқарған.
Бұл соғысты біздің бір тарыйхшы-
лар Бұланты шайқасы десе, тағы бірі 
Қызыл сыйыр шайқасы деп жүр. Бір 
соғысты бүйтіп бұрмалау, бұтарлау 
себебі, тарыйхшылардың бірін бірі 
мойындамауда немесе білмеулерінде 
жатыр. Қазақта айтылыуы аса мықты 
болмағанмен, мағынасы өте мықты 
«Атымды көтім жақтырмайды, 
көтім атымды жақтырмайды» деген 
мәтел бар. Біздің тарыйхшылардың 
жағдайын сол мәтел, меніңше, өте 
дәл көрсетеді. Әйтпесе, ол шайқас 
соншалық әрі тарт – бері тарт бо-
латын шайқас емес-ті. «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама» 
зобалаңына үлкен бетбұрыс әкелген 
ұлы жеңіс – ол Үш жүздің қолы үш 
жақтан келіп, қалмақтың қолын 
алғаш рет быт-шыт қылған, соның 
нәтійжесінде, бұрын Айрантөгілген деп 
аталатын өлкенің Қалмақ қырылған 
аталған тарыйхый мақтаныш орын. 

Сондай орынды дұрыс ардақтай 
алмай жүргеніміз – айтыуға 
ауыз бармайтын олқылық. 

/зге кәкір-шүкір қылықтарын айтсаң 
да, айтпасаң да, 7білқайырдың абырой-
ын к(терген шайқас – осы шайқас. Ол 
шайқасты 7білқайыр үшін емес, халқымыз 
үшін зерттеуге тійіспіз. /йте алмасақ, 
тарыйхымызда әділдік болмайды. 7ділдігі 
жоқ тарыйхтың болғанынан болмағаны 
жақсы.

Қазыбек бек Наурызбай батырдың 
мыңбасы да, жүзбасы да болмаған, ұлы 
жүз қолын 1729 – жылы Аңырақай 
шайқасы біткенше басқарып, сонан соң 
басшылықты Наурызбайға (зі қалап 
жүктеген, сонан соң ақылшысы болған.

Ал осы енсійклапедыйа Наурызбай 
жайында не дейді?

«Наурызбай Құттымбетұлы(1706 – ж. 
Алматы обылысы, Жамбыл ауданы–1781, 
сонда, Дегерес ауылының маңы)...

Ұлы жүз шапыраштының т(леміс ру-
ынан... 

1729 – жылы Аңырақай шайқасында 
шапырашты руының қолын басқарды... 
Жоңғардың Шамалған мен Қаскелең ба-
тырларын жекпе-жекте (лтірген».(7 – том, 
26 – бет, Алматы, 2005).

К(рдіңіз бе, екі мәлімет екі жаққа 
қ ы й с а й ы п  т ұ р .  Б і р і н д е  А ң ы р а қ а й 
шайқасында Наурызбай ұлы жүз қолын 
басқарды десе, бірінде шапырашты қолын 
басқарды дейді. Мұны, әрійне, тексерілген 
тарыйхый дерекке жатқыза алмайсың, 
1706 –жылы тұуды деген дерек те дәлелсіз. 
Және Наурызбай жекпе-жекте (лтірген 
қалмақ батырының аты Шамалған емес, 
Шамал (хан).

Бұл күнде Наурызбайдың тікелей 
ұрпағынан мен білетін бір адам ол – қоғам 
қайраткері Серікбай Нұрғыйсаев. Онымен 
с(йлесіп, пікірлестім.

Сонымен, шындығында, Наурызбай 
кім? Батыр болса, қай дәрежедегі батыр?

7ңгімені әріден бастайық. 7уелі 1991 
– жылы Алматы қаласында шыққан, 
ғалым Мамытбек Қалдыбаев баспаға 
әзірлеген Қазанғап Байболұлының «Т(ле 
бій» кітәбіне үңілейік. Қазанғап – 1946 
– жылы қайтыс болған ақын, Оңтүстік 
Қазақстанда тұрған. Т(ле бійдің тікелей 
ұрпағы. Оның осы кітәбіне енген «Еңсегей 
бойлы ер Есім» атты дастан бар. Сонда 
«Сүлеймен батыр» атты тарау бар (124 – 
бет). Ол тарауда Есім хан мен Тұрсын хан 
соғысы (леңмен байандалады. Сүлеймен 
– Есім ханның батыры. Ол жекпе-жекке 
Айырылмас атты батырмен шығады. Айы-
рылмас – хан Тұрсынның батыры, ұрыуы 
– қатаған. Сүлеймен батырдың қайнағасы.

Есім хан мен Тұрсын ханның бұл 
соғысы – қазақ пен қазақтың соғысы. Есім 
– қазақ халқының ханы, Тұрсын – Тәшкен 
бійлеушісі, оның арманы – бүкіл қазақты 
бійлеу. Есім де, Тұрсын да т(ре, екеуі де 
Шыңғыс ханның ұрпағы. Жекпе-жекке 
шыққан Сүлеймен – Айырылмастың 
қарындасын алған, күйеу баласы, ал Айы-
рылмас – Сүлейменнің әпкесін алған әрі 
жездесі, әрі қайнағасы. 

Сүлейменнің баласы Сыйқымбай – 
Айырылмасқа жійен. Айырылмас – асқан 
батыр болған адам, қатаған тайпасының 
және содан тарайтын шанышқылы 
ұрыуының ұраны. Сарағаштың түбіндегі 
Дарқан ауылы Айырылмастың баласының 
атына қойылған. Жекпе-жекте Сүлеймен 
жеңіп, Айырылмастың басын шауып 
түсіреді. Соған күйінген Тұрсын хан 

қалмақ Т(ле бійді алдына келіуге шақырады. 
Тәшкенде қалмақ елшісі (ліп, соның арты 
дау-дамайға айналып тұрған-ды. Қазақ ба-
тырлары мен бійлері Т(ле бійдің бармағанын 
қалайды. Ақыры Т(ле бій бармайды. 
Барғаны, бір жағынан, қалмақтың бійлігін 
мойындау болар еді, екінші жағынан, одан 
қазақ бійінің аман-есен елге оралыуы 
екіталай еді.

Екі елдің арасы қатты ұушыға бастайды. 
Сол арада не Қабанбаймен, не Б(генбаймен 
ақылдаспай, (зі қалмаққа қарсы шығам 
деп, Абылай қалмақтардан жеңіліп қалады. 
Соның бәрі ел ішін әбігерге салады. 
Б(генбай мен Қабанбай да қаһарына қайта 
мініп, қалмақтарды біржола құртыуға бел 
байлайды. Олардан пәрмен Наурызбайға да 
жетіп, ол жеті мың қол жыйнайды.

Наурызбай, жалпы, Қабанбайдың 
батырлығын (зіне үлгі тұтқан, ұқсауға 
тырысқан.

     1755 – жылы қазақ-қалмақ соғысы 
қайта басталады. Ұрыс К(ксұу мен Ақсұу 
ортасындағы Саржазықта (тті. Жекпе-жек 
үш күнге белгіленеді. Бірінші күні түске 
дейін Қабанбай екі қалмақты жекпе-жекте 
жайратса, түстен кейін Наурызбай тағы 
екеуін жайратады. Кейін Қабанбай: «Бұл 
батырлары Наурызбай екеумізге шақ емес 
екен», –депті.

     Сол арада Наурызбай (з қолымен 
Ошақ соғысын салады, соның нәтійжесінде, 
(з адамдары аз шығынға ұшырайды. 

     Екі жарым ғасырға үзік-созық созылған 
қазақ-қалмақ соғысына қарап отырсақ, кекті 
ашыу қайрайды, намысты ақыл қайрайды, 
ал Наурызбай кек пен намысты сабырға 
жеңдіретін сабаз батыр болғаны байқалады.

Ол кездег і  қазақ  пен қалмақтың 
арақаты насын бізге дәл сол кездегідей 
түсініу (те қыйын. /йткені әдет-ғұрып, 
к(шпенділердің ортақ заңы бұл күнде құрып 
біткен, сондықтан тек таң қаламыз, тек 
жорамалдаймыз. Мысалы, қараңыз, 1729 
– жылы қалмақтар Аңырақайда жеңіледі, 
еліне қарай қашты. Бірақ қалмақтар қазақты 
әлі бійлеп тұрды Қалдан Серен Асыны да, 
Тәшкенді де қазақтардан алып, оған (з 
адамдарын қойды. Онымен қоймай, ол орта 
жүздің де біраз жерін (зіне қаратып алды. 
Алайда «/лмегенге (лі балық кезедеседі» 
дегендей, қазақ үшін кей жағдай тійімді 
болып та жатты. 1741 – жылы қарақалпақ 
Қарасақал деген: «Мен Сеуан Рабданның ба-
ласы Шона Лаузанмын, мұрагерімін», – деп 
Қалдан Серенмен таққа таласты. Ол Қалдан 
Серенді кәдімгідей састырды. 1745 – жылы 
Қалдан Серен (лген соң, оның орнына ба-
ласы Сеуан Доржы отырды. Ол не бозбала 
емес, не жігіт емес, шійкі басшы болды, 
ақыры ол қашып кетіп, орнына Лама Доржы 
отырды (1750 – жыл).

Қалмақтардың (стіп таққа таласыуы, 
с(з жоқ, қазақтарға бейбіт күн сыйлады. 
Бір қылығына қарасаң, қазақ пен қалмақ 
бір-біріне алак(з; тағы бір қылығына 
қарасаң, кәдімгі араздасып қалған ағайындар 
сыйақты: бір сәт соғысып қалады да, бір сәт 
татыуласып қалады.

Нанбасаңыз, Қазыбек бектің мына 
жазғанына қараңыз:

«Біз  Іленің сол  қанатындағы ата 
қонысымыз Матай – Шанханайда едік, Ал 
қалмақ ханының ордасы сол жылы Текес 
(зенінің басында болатын... Барыс жылы 
(1746 – Б.Н.) ... жазда мен Сеуан Доржының 
таққа отырыу салтанатына бардым» («Түп-
тұқыйаннан ...,» Алматы, 1993, 323 – бет). 

     Мұндай меймандостықты еуропалықтар 
тұрмақ, к(шпенділердің бүгінгі ұрпағы біз 
де оңайлықпен ұға қоймаймыз: қандай за-
ман, қандай адамдар болған десеңізші!? 
Келіспеушіліктің бәрі тек соғысыу арқылы 
шешілген. Басқа жолды тіпті іздемеген де.

     1757 – жылы ұрыс Алак(л маңында 
болады. Айдынсұу деген (ңірде қазақ пен 
қалмақ екі ай соғысады. Ақырында қазақтар 
жеңіске жетеді. Жеңістің соңында Наурыз-
бай жаудың жүз шақты жылқысын айдап 
келеді. Бәрі де мініс аттары және бәрі де 
күтімі жақсы жаныуарлар. Соған қарағанда, 
әскер басылардың мініс аттары болса керек. 
Айрықша әдемі бес боз атты таңдап алып, 
Наурызбай оларды Абылайға сыйға тартады. 
Ал Абылай оның біреуін Б(генбайға, біреуін 
Қабанбайға береді. Жеңіс тойына екі батыр 
да Абылай сыйға берген боз аттарын мініп 
барады да, Наурызбай (зінің ала атымен 
барады.

– Сенің атың қайда?–дейді екі ағасы На-
урызбайдан.

– Міне, –деп, ол астындағы атын 
к(рсетеді. Екі батыр да шарт кетеді. Абылайға 
барып Қабанбай:

– Мұндай әділетсіздікті к(тере алмай-
мын, –деп, сыйға тартқан боз атының ерін 
сыпырып алып, атты тастап кетеді. 

Б(генбай да с(йтеді.  Абылай мен 
батырлардың арасы айақ асты (стіп 
бұзылады. Дауды (ршітпей басыу керегін 
түсінген Бұқар жырау (зінің Абылайға, 
Б(генбайға, Қабанбай мен Наурызбайға 
арнаған әйгілі татыуластырыу (леңін осы 
арада шығарады. Оны Қазыбек бек Бұқардың 
(з аузынан жазып алады. Сол оқыйғаның 
барысынан және Бұқар бабамыздың 
(леңінен Наурызбайдың Б(генбай мен 
Қабанбай ағалары қатарында Абылайдың 
үш қолбасының бірі болғаны және атағы да, 
беделі де жоғары болғанын аңғарамыз. Бұқар 
бабамыздан үзінді келтірейін.

Ей, Наурызбай, Наурызбай!
Шапырашты Наурызбай! –
деп, еселей с(йлейді Бұқар бабамыз.
Асылы едің Асылдың,...
Жауға тійер беренім...
Еңкерістен жау келсе,
Бетіме ұстар керегім...
Айрықша тұуған (ренім...
Майданның қанды (тінде
Сені ылғый к(ремін...
Б(рідей арлан Б(генбай,
Қаһары қатты Қабанбай,
С(зіңді с(йлеп екеуі
Күркірейді қабандай...
«Қой!» де екі ағаңа...
Сақта қазақ бірлігін! 
Тоқсанға келген қарт Бұқар
Осы соңғы тілегі.
Бұқар бабамнан артық мен не дейін?! 

Оның с(зі – ғасырдан жеткен халықтың с(зі.

Ескерту: 
автордың ;з стилі 

сақталып отыр 

Бексұлтан НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ
жазушы, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

шығып Танауды тауып алады да, оған да 
дәрі ійіскетіп, к(теріп алып кетеді. Таң 
атқан соң оны дарға асып (лтіреді де, 
Сыйқымбай (зі соғысқа кіреді.

«Жійембет, (р Алатау, ер Сыйқымбай,
Айдап жүр, оңын оңға солын солға», 

– дейді Қазанғап ақын. Оларға қосылған 
Жақсығұл мергеннің де жау шебін атқылап 
жатқанын жырлайды (сонда, 141,142 – бет). 
Есім ханның Қоңырат Алатау батыры Еділ 
(зенінің батыс жақ бетінде қалмақтармен 
соғысып қаза болған, ал Жійембет пен 
Жақсығұл батыр кейін Жәңгір тұсында 1643 
– жылы Орбұлақ шайқасына қатысады.

Ақыры бұл соғыста Есім хан Тұрсынды 
(з қолымен (лтіріп жеңеді. Қазанғап ақын 
Сүлеймен мен Сыйқымбайдың ұлы жүз 
екенін айтады да, ар жағын таратпайды. 
Ал оны таратсақ, былай болып шығады: 
Т(лемістен – Серек, одан – К(штай, 
одан Сүлеймен, одан – Сыйқымбай, одан 
Құттымбет, одан – Наурызбай.

Шапыраштының Асыл тармағынан 
тарайтын Наурызбай батырдың ата тегі 
осылай. Батырлық – оның бабасынан келе 
жатқан қасійет.

Наурызбай батыр жайындағы к(збен 
к(рген, қолмен ұстаған, құлақпен естіген 
деректің бәрін Қазыбек бек Тауасарұлы 
(зінің «Түп-тұқыйаннан (зіме шейін» атты 
шежіре-естелігінде жазып қалдырған (1776 
– жыл).

Құттымбеттің бес баласы болған: 
Құдайберген, Хангелді, Жылгелді, Наурыз-
бай, Қожағұл.

1723 – қойан жылы к(ктемде Сеуан 
Рабдан қазақ жеріне басып кіріп, ел шетінде 
отырған албан, сұуан тайпаларын айаусыз 
қырғынға ұшыратты. Сұуандарды Мұқыр, 
Долаңғара; албандарды Нор, Ағанес деген 
қалмақтар қан қақсатады. Албанның Малай 
Қыстық батыры Құулық тауының етегінде, 
Кеген (зенінің бойында мерт болса, Малай 
Сары батыры Іле (зенінің оң жағалауында 
Кербұлақ жерінде опат болды. Малай Сары 
(лген Малай Сары жотасы маңында болған 
шайқаста Наурызбайдың Хангелді, Жылгелді 
ағалары да мерт болады.

Ал оның ең үлкен ағасы Құдайбергенді 
де сол арада қалмақтың Долаңғара деген 
батыры (лтіреді. Үш бірдей ағасын қал-
мақ (лтірген адамның қалмақтарға қандай 
нійетпен қарайтынын айтпай-ақ түсініу 
қыйын емес. Содан да болар, Наурыз-
бай ұрысқа ерте араласады. Қазыбек бек 
Тауасарұлының айтыуына қарағанда, ол 
оның тұңғыш ұлы Қасқарыдан екі жас үлкен 
(«Түп-тұқыйаннан (зіме шейін», Алматы, 
2019, 61 – бет).

Ал тұңғышы Қасқары қыжыраның 1088 
– барыс жылы сұуық кезде тұуыпты (сон-
да,125 – бет), ол 1710 – жыл, сонда одан екі 
жас үлкен  Наурызбай 1708 – жылы тұуған 
болып шығады. «Ақтабан шұбырынды» 
басталғанда ол бар-жоғы он бес жаста, ал 
Қасқары он үшке айақ басады. Ол кездің 
ұлдары қалай ерте ержететінін осыдан да 
аңғарыуға болады.

Наурызбайдың шешесі – Қалбійке де-
ген кісі. Қазыбек бек Наурызбайды былай 
сүуреттейді. 

«Наурызбай – дене бітімі адам бала-
сында сійрек кездесетін б(лекше жаралған 
баһадүр... Оның бала кезінде Құттымбет үйіне 
түсіп түстенгенім бар еді. Осы Наурызбай әлі 
балаң, бірақ алпамсадай алып тұлғалы, оның 
асау, жүген-құрық тіймеген торы құнанды 
ұстағанын к(ріп таңғалғанмын... Бір жүйрік 
қасқа құнанды жылқышылар бұғалық тастап 
ұстай алмай жүрді. Жылқышылар әбден 

Ала ат мінген Наурызбай
Алапатын асырды, – депті жырау баба-

мыз.
«Қанша атағы шығып жатса да, На-

урызбай тасыған емес. Менің алдымнан На-
урызбай күні бүгінге дейін қыйа (тіп к(рген 
емес», –дейді Қазыбек бек.

Бұл, меніңше, жай беріле салған баға 
емес, аса үлкен сүйсініспен берілген бата. 
Наурызбайдың адамгершілігін айқындайтын 
с(з. Бұл – ұстазды сыйлаудың үлгісі.

Наурызбай «Ақтабан шұбырындының» 
алғашқы күні-ақ ала атына мінген. Қасқары 
батырдың жүзбасы болып соғысады. 
Қазақ жеңілген Малай Сары маңындағы 
қ ы р ғ ы н ғ а  қ а т ы с ы п ,  б а у ы р л а р ы н а н 
айырылған. Одан кейін Қопа бойындағы, 
Алатау баурайындағы шегіне соғысыудың 
бәрін к(зімен к(рді. 7білқайыр басшылық 
жасаған «Қалмақ қырылған» жеңісін де, 
1729 – жылғы Ұзынбұлақ шайқасы мен 
Аңырақай жеңісін де к(рді. Ол кезде ұлы жүз 
қолының қолбасы Қазыбек бек Тауасарұлы 
болатын. Ауылы аралас, қойы қоралас (скен 
Қазыбек бек Аңырақай шайқасы (ткен 
жылы отыз жетіге айақ басқан адам бола-
тын. Ол да (з батырлығын бағалай білетін 
адам емес пе, алда әлі қырыуар шайқас күтіп 
тұрғанын болжай білген ол қолбасшылыққа 
Наурызбайдың (те ылайық екенін әрі 
бағалаған, әрі мойындаған. /з ұсынысын 
батырлар кеңесіне салғанда, бәрі бірауыздан 
Наурызбайдың ұлы жүз қолын басқарыуына 
дауыс береді. Оның (те к(регендік болғанын 
тарыйх (зі дәлелдеді, Наурызбайдың аты 
Қабанбай, Б(генбай ағаларымен қатар ата-
латын әйгілі батырлардың біріне айналды.

Қолбасы болыуға ұсыныс еткенде 
Наурызбай: «Қасқары – менің  ұстазым, 
одан ыңғайсыз болады ғой», –деген уәж 
айтады. Онысын қалай бағалауға бола-
ды? Қарсылық па, сыпайылық па әлде 
шынымен-ақ ыңғайсызданғаны ма? Оған 
жауабын, меніңше, тек қазақы тұрғыдан 
беріуге болады. Біріншіден, Қасқары – 
ұлы жүздің қолбасшысы Қазыбек бектің 
баласы; екіншіден, (зінің тікелей басшы-
сы, ол – мыңбасы, бұл – соның жүзбасы. 
Үшіншіден, кешегі (з бастығына енді (зі 
бастық болғанына ыңғайсызданбайтын да, 
ыңғайсызданатын да адам бола береді ғой; 
т(ртіншіден, Қазыбек бектің алдында да 
ыңғайсыз болып тұрған жоқ па оған? Осы 
тұрғыдан қарағанда, Наурызбайдікі – үлкен 
кішіпейілділік.

Наурызбай қолбасы болып сайланған 
жер Қозыбасы деп аталады. Дегерестің 
астына барып алғаш шатырын тіккен жер 
Басбатыр аталады. Бәрі бұл күнде Алматы 
обылысының Жамбыл ауданына қарайды. 
Бәрі – тарыйхый жерлер.

Аңырақай шайқасында үлкен жеңіліске 
ұшыраған қалмақтар екі б(лініп қашады: 
бірі Іленің оң жағына, бірі – сол жағына. Оң 
жақтағысын Б(генбай қолы құуып кетеді. 
Сол жағында – Үш Алматы. Наурызбай қолы 
Алматыға қарай қозғалады.

Алматыға қарай ығысқан қалмақтың 
бас батыры әрі қолбасшысы Қаск(лең деген 
қалмақ екен. Ол, Қазыбек бектің айтыуын-
ша, осы (ңірде қазақ ішінде тұуып-(скен 
қалмақ. 

Ерте кезде аталары қазақ-қалмақ 
соғысында қолға түсіп, содан әуелгі кезде 
Торылғыр тауының маңында болып, кейін 
осы араға келген қалмақ Қарен дегеннің 
баласы. Қазақ балаларымен бірге асық ой-
нап, ат мініп (скен. Енді жау болып, қазаққа 
қарсы қол басқарып отыр. Оны естіген 
қазақтардың қаны неге қайнамасын?

НАУРЫЗБАЙ
БАТЫР

Т Ы Ң  АА РРРРРРРРРРРРРРРР Д А Ғ Ы

ғана шығатын заң бар, ортаға ала атымен 
Наурызбайдың (зі шықты.

А л а  а т т ы ң  ү с т і н д е  ш о қ ы д а й  б о -
лып отырған қазақ батырын к(ргенде, 
Қаскелеңнің іші қылп ете қалған болыу ке-
рек, қыбыжықтап қайтадан атының басын 
кері бұрып, әскерінің ішіне еніп кетердей 
болады. Бірақ әскері жігер беріп шұулап 
тұрып алады. Қаскелең Наурызбайға қарсы 
құйғыта шабады. 7 дегенде ес таптырмай 
ұрып жығам деген болыу керек. Наурызбай, 
жалпы, жекпе-жекте де, дода ұрыста да амал-
айла жасаудан г(рі күш к(рсетіуді, күшін 
пайдаланыуды басты мақсат қылатын батыр 
болған. Тұурасын айтқанда, күшіне сенген 
батыр болған.

Ол Қаскелеңнің найза сілтеуін әдейі 
күтіп тұрады да, найзасын сілтеген кезде, 
қос қолдап найзасының басын ұстай ала-
ды. Қаскелең найзасын нығарлап ійтерген 
кезде, (зіне қарай тартып қалады. Қаскелең 
екпінімен атының жалын құшып қалады. 
Сол кезде Наурызбай ерінің басында іліулі 
тұрған шоқпарын алады да, шүйдеден бір 
періп қалады. Қаскелеңнің басы мылжа 
– мылжаболып, (зі екі бүктетіліп атынан 
құлайды. «Ботам-ай!» –деген әкесі Қареннің 
даусы шығады. «Наурызбай сақман!» –деп, 
қазақтар (з батырына дем береді. Қас қағым 
сәтте-ақ жекпе-жек жеңіспен айақталады. 

Қалмақтар лап қойып, Наурызбайды 
қоршап алады. Ол шоқпарын оңды-солды 
сілтеп, біраз қалмақты тағы атынан аударып 
түсіреді. Соны к(рген Албан Хангелді батыр: 
«Бақтыйар! Бақтыйар!» –деп ұрандап тұра 
шабады. Қазақтар да жауға лап қойады. 

Бұл жеңіс, с(з жоқ, Наурызбайға үлкен 
бедел әкелді. Бұған дейін қатардағы жүз-
басының бірі болып жүрген, ешқашан жек-
пе-жекке шықпаған жас батыр бірден бас 
батыр атағына ійе болады. Үш жарым мың 
адамынан айырылған қалмақтар алды-ар-
тына қарамай қашады. Наурызбайдың қолы 
үлкәр жәрік соғысын салып жеңіске жетеді.

Қашқан қалмақтар Құйғанға барып 
тығылып, сондағы Шамалдың қолына 
қосылады. Енді Наурызбай Шамалдың к(зін 
құртпайынша қалмақтан бұл араны тазарта 
алмайтынын біліп, оны біржола жеңіуді 
ойластырады. 

Наурызбай Айнак(л деген жерге шаты-
рын тігеді. Ұрыс жекпе-жекпен басталады. 
7уелі батырын қалмақтар шығарады да, 
қазақтар оған қарсы (з батырын шығарады. 
Бірінші күні Шамал Мұқыр деген батырын 
шығарады. Ол жеңіске жетеді. Ботбай Сәмен 
батырдың інісі Сәметті (лтіреді. Сәмет батыр 
Сұуан Бағай батырдың досы еді. Кейін Бағай 
жекпе-жекте Мұқырды (лтіріп, Сәметтің 
кегін алды. Ол жер осы күні Мұқыр деп 
аталады.

Ол күнгі жекпе-жек сонымен бітеді. 
Екінші күні жекпе-жекке Шамалдың (зі 
шығады. Ол Наурызбайды айла жасап 
жеңбек болады. Бірақ оның айласын На-
урызбай жүзеге асырмай қойады, оның 
жұмсаған қарыуын денесіне дарытпайды. 
Ебін тауып, Наурызбай шоқпарын бір-ақ 
ірет сілтейді, соны к(тере алмаған Ша-
мал атынан құлайды. Қазақтар бұл жолы 
да жеңіске жетеді. Қашқан жау Іленің оң 
жағалауымен еліне қарай шұбырады.

Осыдан кейін қалмақтар ұзақ жыл бойы 
қайтадан бас к(термейді. Меніңше, бұған 
қарап, «Ақтабан шұбырынды» зобалаңы 
айақталды деуге болмайды. /йткені жау 
басып алған Жетысұудың біраз шығыс (ңірі 
әлі жау қолында  қалған-ды. 

1727 – жылы Сеуан Рабдан (ліп, оның 
орнына қонтайшы болған баласы Қалдан Се-

рен 1745 – жылы қайтыс болады. Ел ішіндегі 
тақталас пен алауыздық қалмақтардың  
қалың қол жыйнауына мұрсат бермейді. Ал 
қазақтар жау жеріне басып кірмейді, қашқан 
жауды құумайды. «Ақтабан шұбырындының» 
алты жылы әбден шаршатқан қазақ бейбіт 
күнді сағынып та қалған болатын.

1731 – жылы аң аулап жүргенінде Абы-
лайды қалмақтар тұтқындап әкетеді, бірақ 
біраз уақыттан кейін Қалдан Серен оны 
аман-есен босатады.

Ұлы жүз қазақтарының хал-жағдайын 
біліуге келген орыс майоры Миллер 1742 – 
жылы Наурызбаймен жолығады. Ол кезде ел 
іші тыныштық күйде болады.

Тек 1745 – жылы к(ктемде Наурыз-
бай батыр қайтадан қол жыйнап, әлі жау 
қолында жатқан албан – сұуан бауырларын 
жаудан азат етіуге алты мыңға жұуық қолмен 
аттанады. Қол Қарқараны жайлап жатқан 
қалмақтың Нор деген батырын бірнеше 
жақтан қоршап алыуды ұйғарады. Нордың 
әскері екі мыңға жұуық болса, қазақ қолы 
одан үш есе к(п еді. Сол артықшылықты 
пайдаланып, Наурызбай «Ай қорланды» 
соғысын салады. Қарқара жайлауына бет-
теген жаудың желкесінен Қасқарының 
бір жарым мыңы, ал Құмт(кей жақтан 
Б(лек батырдың қолы, бел ортадан Хангелді 
батырдың қолы шабыуылға шығады. Нау-
рызбай әскерінде аздаған мылтық та болады. 
Наурызбай (зі Кеген («К(ген» деп жазады 
Қазыбек бек) (зенінен (те бере-ақ «Қарасай! 
Қарасай!» деп ұран салады. Қасқары мен 
Дәулет қолы да, Жәпек батырдың қолы да 
– бәрі «Қарасайлап» шабады. Бұған дейін 
бүкіл ұлы жүз«Бақтыйар!» деп ұрандайтын. 
Оны қалмақтар да білетін. Бұл жолғы тосын 
ұраннан олар да қатты үрейленді. Қырғыздар 
да қазақтармен бірігіп кеткен екен деп ой-
лайды. Ұрыс бес күнге созылып, алтыншы 
күні Нор қалмақ бала-шағасымен қашады. 
Қазақ қолы екі жүздей адамынан айырыла-
ды, ал қалмақтар екі есе к(п қырылады. Бұл 
соғысқа жасы он беске келген Ырайымбек 
батыр араласа алмайды, маған айтпадың, 
мені соғысқа қатыстырмадың деп, атасы 
Хангелдіге (кпелейтіні осы жолы.

Бұл ұрыста Албан Оңқа батыр үлкен 
ерлік к(рсетеді. /кінішке қарай, ол батыр 
жайында күні бүгінге дейін жартымды дерек 
жоқ. Ешкім әлі зерттемеген.Ондай батырдың 
кейін Ырайымбек шайқастарына қатысқаны 
да айтылмайды. Қалдан Серен (лгеннен 
кейін қалмақтар ес жыйып, «Ақтабан 
шұбырындыны» ары қарай жалғастырады. 
Сонау Түркістанға дейін жетіп, қазақтың 
біраз жеріне бійлігін жүргізген жағдайын 
қайта тірілткісі келіп, 1752 –жылы Ұбашы 
жыйырма мың қолмен қазақ жеріне тағы 
басып кіреді.

Енді Абылай қазақтың бійлігін біржола 
(з қолына алады. Сол 1752 – жылы Қайыңсау 
деген жерде бас қосқан жыйын шақырады. 
Оған ұлы жүзден екі жүз кісімен Қазыбек бек 
және Наурызбай батыр барады. Сол арада 
бір-бірін к(птен к(рмей кеткен Қабанбай 
мен Қазыбек бек әңгіме-сыр шертісіп 
қалады, екеуінің жас айырмасы екі жыл ғана, 
Қабанбайдың екі жас үлкендігі бар. Екеуі 
ұзақ с(йлеседі, бірақ қастарында отырған 
Наурызбай екі ағасының с(зін бірде-бір ірет 
б(лмейді де, кійіп кетіп с(зге араласпайды 
да. Батыр атағы шығып, даңқы асып тұрса 
да, екі ағасын үнсз тыңдап, үнсіз ізет қылып 
отырады. Соған рыйза болған Қабанбай: 
«Жастың жағаласпай, жай отырғанына не 
жетсін!» деп, екі-үш ірет рыйзашылығын 
білдіреді.

1754 жылы бійлікке отырған Доржы 

Сүлейменді кім (лтірсе, соған қызымды 
беремін деп жарлық қылады. Ертесінде 
Танау атты мерген Сүлейменді мылтықпен 
атып (лтіреді. Дастанның «Ер Сыйқымбай» 
атты тарауында Сүлейменнің ұлы жайында 
айтылады. Сүлейменнің ұлы Сыйқымбай 
ертесі майданға келгенде,әкесінің (лгенін 
естіп, Танаудан кек алыуға бел бұуады. 
Сыйқымбай сол кезде он бестен он алтыға 
енді шыққан жас екен,ійіскететін дәрі 
алып, түн ішінде Тұрсын хан әскерінің 
ішіне кіреді. Танауды іздеп жүріп, Тұрсын 
ханның (зіне тап келіп қалады да, ұйқтап 
жатқан Тұрсын ханға дәрі ійіскетіп, сақал-
мұртын күзеп, жалаңаштап шешіндіріп, 
бет-аузын айғыздап бойап, бас жағына: 
« М ұ н ы  і с т е г е н  С ү л е й м е н  б а л а с ы 
Сыйқымбай», – деп жазып кетеді. Содан 

шаршағанда, қасқа құнан есік пен т(рдей 
тоқпақ жалды торы айғырдың қалқасына 
барып тұрды. Нақ сол бір сәтте Наурыз-
бай асауға жолбарысша атылды. Оның тұу 
құйрығынан алып жерге баса қойды. Бейша-
ра қасқа құнан шыңғырып жіберді де, дәрет 
сындыратын ійітше, қыймылдауға шамасы 
келмей, шоңқыйып тұрып қалды... Қолда 
(скен ұғыланның осындай тұрпаты болаты-
нын кім мажалдаған?!» (сонда, 262 – бет).

« М ы ң  к і с і н і ң  і ш і н д е  Н а у р ы з б а й 
ыйығы түйе (ркешімен теңесетін, нардың 
ұшпасынан оның шекесі асып тұрар еді», – 
дегенді тағы қосып қойады да, «Мен (зім 
к(рген дүнійе ғаламнан әлі мұндай ұлық 
бейнені, алып тұлғаны к(рмедім», –дейді 
Қазыбек бек.

7кесі Құттымбет дәулетті адам болыпты. 
Жас күнінде баласына екі торы ала құлынды 
бәсіре етіп береді. Сол екі торы ала атты На-
урызбай он сегіз жыл мініп соғысады.

Наурызбайдың арғы тегі мен (зін осын-
ша байандаудан кейін оның батырлығы 
мен ерлігін түсініу, меніңше, аса қыйынға 
түспейді.

«Пыранын кійіп, пырағын мініп, қалқа-
нын қапсыра ұстап шыққанда, тым айбатта-
нып кететін еді», –дейді Қазыбек бек. Сон-
дай азаматқа Бұқар бабамыз да (з бағасын 
берген екен.

Наурызбайды к(рген жан
«Мен де осындай болсам» деп,
Іші ұудай ашыр-ды.
Таудай Наурыз батырың
Егескен жауын қашырды,
Алдына келген торғауыт
Айағына бас ұрды.
Жалынды оған, жалбарды,
Ійегінен асылды.
Сырттағанға сырт беріп,
Қарсы алып қалмақ тасырды,

Наурызбай жекпе-жекке тоқсан 
жігітті дайындайды. Ол кездің ұрыс 
заңы бойынша, алғашқы жекпе-жек-
ке қарсы жақтың қолбасшысы шықса 
ғана оған қарсы жақтың қолбасшысы 
шығады. Олай болмаса, әр жекпе-
жекке кім шығатынын әр жақтың (з 
қолбасшысы (зі ұйғарады.

Ол кезде Наурызбай жыйырма бір 
жаста. 7рі жас, әрі жауға белгісіз, атағы 
әлі шықпаған қатардағы батырдың 
бірі. Сондықтан Наурызбай жайында 
Қаск(леңнің мағлұматы онша болмаған. 
Қаск(лең, жалпы, Қаск(лең (зенінің 
бойында тұуған қалмақ, аты да сол 
(зеннің атымен аталған. «Қасқа(лең» 
деген с(з – к(не қазақ тілінде «Қысқа 
сұу» деген с(з. Үндестік заңына сәйкес 
әуезде «Қасқа (лең» с(зі «Қасқ(лең»  
деп  айтылып жүріп,  келе-келе 
Қаскелең болып кеткен, сондықтан 
Қазыбек бек (з кітәбінде оны біресе 
Қасқа(лең, біресе Қаскелең деп арала-
стырып с(йлей береді.

Наурызбай Қаскелеңге қарсы үлкәр 
жәрік соғысын ашыуды ұйғарады. Бұл 
соғыстың жағдайын «Түрік с(здігінде» 
(ХІ – ғасыр) Махмұт Қашғарый баба-
мыз түсіндіреді, ол соғысты ашқан 
адам ешқашан жеңілмейді деген 
анықтама берген.

Бірінші жекпе-жек-
ке Қаскелеңнің (зі шы-
ғады. Жай шықпайды, 
әскерінің алдына шы-
ғып, ары-бері шолаң 
ұрып атой сап шығады. 
Ұрысты Қаскелеңнің 
(зі  бастайды деп қа-
зақтар күтпеген. Бірақ 
қол басыға қарсы қолбасы 
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лытау өңіріндегі  бітім-тұлғасымен де, көркемдігімен де ерекшеленіп 
тұратын еңселі ескерткіштердің бірі әрі бірегейі – Алаша хан мазары.
Біз қазір өсіп, өркендеген кезеңде өмір  сүріп жатырмыз дейміз. 
Ғарышқа барып қайту арман болмай қалды. Техника, технология көз 
ілеспес жылдамдықпен даму үстінде. Компьютерсіз, ғаламторсыз, ұялы 
телефонсыз іс бітпейтін болды.
Ал енді осыдан мың жылдай бұрын, жоғарыда тілге тиек ет-
кен «кереметтердің» бірі де жоқ заманда осындай көз тартарлық, 
таңдай қақтырарлық ескерткішті тұрғызу расын айтқанда ғажап қой! 
Сеніңкіремейтіндей-ақ көрініс. Алайда қалай сенбессің? «Мені көрдің  
бе?» дегендей көз алдыңда   қасқайып тұр емес пе.
Бағзы заманнан бүгінге жетіп отырған архитектуралық мұра несімен 
таңдандырады, несімен қызықтырады? Енді осыған оралайық.
Ғалымдар ескерткішті Қарахан дәуіріне, оғыз-қыпшақ кезеңіндегі 
(Х-ХІІІ ғ) сәулет өнеріне жатқызады. Аумағы 9,73 х11,9, биіктігі 10 метр.
Мазардың кіреберісі де көз тартады. Жоғарғы жағы күмбез пішіндес. 
Екі жағында екі колонна. Оларда аңның ізіне ұқсас таңбалар бар.
Ішке енгенде екі адамның мүрдесі барын аңғарасыз. Сағаналар осыны 
айғақтайды. Төбеге көз салсаңыз дөңгелек ойық. Дәл ортада орын теп-
кен. Төңірек шеңберлене кірпішпен қаланған. Айналадан ағаштардың 
ұштары байқалады. Бұл ағаштар не мақсатпен қойылған? Құрлыс 
кезінде қолданылған саты ағаштар болды ма екен? Мүмкін басқа 
мақсатта пайдаланылған болар. 

Ұ Л Ы  Д А Л А  Ө Р К Е Н И Е Т І

Мазардың сол жағында баспалдақты 
тар қуыс бар.  Сонымен жоғары 
к(теріліп, екінші қабатқа шығуға бо-
лады. Екінші қабаттың әр жерінде 
отыруға ыңғайлы жерлер бар. Осы 
к(ріністердің барлығы әртүрлі ойға 
жетелейді. Бір қарағанда екінші қабат 
күзетшілерге арналғандай. Т(ңіректі 
шолып отыруға ыңғайлы. 7лгі орындар 
ара-арасында тізе бүгіп, демалу үшін 
жасалғандай.

Екінші қабаттан жоғары к(теріліп 
мазардың үстіне шыға аласыз. Осы 
жерден айнала тегіс к(рінеді. Жалпы 
мазар биік жотаның үстінде орын теп-
кен. Соған қарағанда мазар орналасқан 
жер жайдан-жай таңдалмаған. 7бден 
зерттеліп, ойластырылып барып нақты 
шешім қабылданған.

Бір ғажабы мазардың сыртындағы 
белгілер кәдімгі алашаның (рнектеріне 
(те ұқсас. Бұл (рнектер кірпіштерді 
қиюластырып қалау арқылы жасалған. 
Құрлыстың осылай бейнеленуі мазар 
иесінің атына сай келетіндей.

Ескерткіштің нақты қашан пай-
да болғаны әзірге белгісіз. Кейбір 
ғалымдар монғолға дейінгі кезеңге, 
яғни ХІ ғасырға жатқызса, кейбіреулері 
Хақназар ханмен байланыстырады. 
Бұл кезең Қазақ хандығының құрылған 
уақыты. 7лкей Марғұлан ХІІІ ғасырды 
меңзейді. «Осы уақытта солтүстік және 
оңтүстік облыстармен Мәуереннахр 
арасындағы керуен жолдары мен сауда 
қатынастары қалпына келтірілді. Ала-
ша ханның кесенесін салу кезінде осы 
облыстардың мәдениеті арасындағы 
қарым-қатынастың туындауымен 
Қарахан заманы ескерткіштері — 
Айша-Бибі, Қарахан, Бабаджа-Хатун 
кесенелерінің мотивтері қолданылды» 
дейді академик. Ескерткіштің к(нелігі 
ж(нінде пайдаланылған кірпіштердің 
к(лемі 28х28х6,0 см және 32х32х6,5 
см болғандығы да к(лденең тартыла-
ды. Мұндай кірпіштер кейінгі құры-
лыстарда қолданылмаған к(рінеді. 

А л а ш а  х а н  м а з а р ы  ж а й ы н д а 
алғаш мағлұмат берген адам ретінде 
кезінде Кенесары қолында тұтқында 
болған ғалым-офицер П.К.Услардың 
есімі аталады. Мұнан кейін Шоқан 
У ә л и х а н о в т ы  а й т у ғ а  б о л а р .  О л 
тұңғыш зерттеуші ғалым. Мазар ту-
ралы қалам тартқандар қатарында 
орыс армиясының подполковнигі 
Ю.А.Шмидт бар. Бұл екеуі де мазарды 
к(збе-к(з к(ріп, соңдарына құнды де-
ректер қалдырды. 

1964 жылы Орталық Қазақстан 
археологиялық экспедициясының 
қатысушылары 7.Марғұланның 
ж е т е к ш і л і г і м е н  а л ғ а ш  қ а з б а 
жұмыстарын жүргізген. Сол кезде 
мазардағы сағана астынан мәйіттің 
с ү й е к т е р і н  т а п қ а н .  С а ғ а н а н ы ң 
солтүстік – батыс бұрышында тағы екі 
адам сүйектерінің қалдықтары жатқан. 

Е ң  б а с т ы с ы  ж ұ р т ш ы л ы қ т ы 
қызықтыратыны мазарда кімнің 
жерленгені, кімге арнап салынғаны. 
Мынандай зәулім әрі к(рікті құрлысқа 
қ а р а п  б ұ л  ж е р д е  ж а й  а д а м н ы ң 
жатпағанын бірден аңғаруға болады. 
Ол кім болды екен?

Ж е з қ а з ғ а н - Ұ л ы т а у  ( ң і р і н і ң 
(ткенінен жан-жақты хабардар 
жергілікті (лкетанушы Кенжал Бал-
кенов жеке ойын былайша білдірді: 
«Шыңғыс хан жерленген» деген жиі 
ауызға алынады. «Бұл жерде Хақназар 
хан жерленген» деген де с(з бар. Осы-
лай екеуі айтылады. Бұдан кейін тағы 
бір зерттеушілер Қасым ханды да тілге 
тиек етеді. «Осы үшеуінің қайсысы» 
деген сұраққа жауап беру (те қиын.

Б і р і н ш і ,  Ш ы ң ғ ы с  х а н  т у р а -
лы. Шыңғыс ханның 1227 жылы 
дүниеден (ткені белгілі. Қытай жаққа, 
таңғұттарға аттанып бара жатқанда 
жолда қайтыс болған. Қытай қайда? 
Ұлытау қайда? Қытайда к(з жұмған 
Шыңғыс ханды осы жерге әкеліп, 
жерлеудің (зі қиын ғой. «Бұл жер-
де Шыңғыс хан жерленген секілді» 
деп былайша айтылғанымен бұл с(з 
расталған жоқ. Сондықтан «Жоқ, олай 
емес» деп шешім қабылдау қиын.

Екінші, Хақназар хан. Хақназар 
ханның 1580 жылы ажал құшқаны 
анық. Оның оңтүстік жақта қырық 
сұлтанмен бірге қаза тапқаны, оны 
(лтірген Ташкентті билеуші Баба 
сұлтан екені белгілі.

Хақназар ханның Созақтағы тама 
Қарабураның жанында жерленгені 
жазылып жүр. Сол жерде ханның күм-
безді бейіті тұр. Бұл тарихтан белгілі.

Ал Қасым ханның Сарайшықта, 
ұлы хандардың қасында мәңгілік ты-
ныс тапқаны тарихта айтылады. Ма-
зарда жерленген осы үшеуінің біреуі 
ме? Оның шешуін тарихшылардың 
(зіне қалдырайық».

Сонда Алаша хан деп отырғанымыз 
кім? Бұған жауап беру үшін аңызға 
жүгінбесек тағы болмайды. /йткені 
ұлы даланың тарихы аңыз, болжам 
арқылы жеткені белгілі. 

Аңыз дегенде баршамызға белгілі, 
тарихта аттары қалған ұлыларымыздың 
айтқандарына жүгінетініміз анық.

«Ерте ертеде, Тұранда Абдул-
ла есімді хан болыпты, басқа бір 
аңыздарда оны Абдул-7зиз хан 
деседі, осы ханның алапес ауруына 
шалдыққан Алаша есімді ұлы болыпты. 
Осы жұқпалы аурумен ауырғандардың 
барлығын елден аластататын к(неден 
келе жатқан салтты орындай оты-
рып, әкесі алапес баласын елден 
аластайды. Сол заманда, Абдулла 
ханның асқан қаталдығына т(збеген 
ашыққан адамдар Сыр (зенінің 
солтүстігіндегі далаға, Қарақұм мен 
Борсық құмдарына кетіп, қазақылық 
жасай бастады. Олардан шыққан ба-
тыл да ержүрек батырлардың саны үш 
жүзге жетіп, тез арада қуатымен және 
байлығымен танымал болды. Бірнеше 
жылдар (тіп, күйзеліс басталады: 
қазақтардың қонысы к(ршілермен 
ұдайы болған соғыстарда жеңіліс та-
бады. Даланың еркін елі аштықты 
сезініп, ағайын арасында бассыздық 
пен алауыздық оларды ыдыратып, 
(зара соғысқа алып келеді. Ыңғайлы 
уақытты пайдаланып Абдулланың 
(зі бейбақтықты соңына жеткізудің 
жолын қарастырды, оларды біржола 
құрып кетуден к(регендіктің күші 
ғана құтқарды. Осындай қиын-қыстау 
жағдайда екі жүздіктің ішінен Алаш 
(жат жұрттық) деген дана қарт шығып, 
соншалық к(ңілге қонарлық сенімді, 
ақылды с(з айтқаны сондай, қазақтар 
оны (здерінің рубасы, қазысы етіп сай-
лайды және оның ақыл-кеңесімен Аб-
дулла ханның елден аласталған алапес 
ұлы Алашты шақырып хан сайлайды. 
Осылайша, даланың кезбе қазақтары 
енді салауатты қоғам мен ұлтқа (егер 
к(шпелілерді осы с(збен атауға лайық 
болса) айналады, (здерінің жеке 
тәуелсіздігі құрметіне (здерінің ханы 
Алаш пен рубасы әрі қазысы Алаштың 
есімдеріне естелік үшін Алаш неме-
се жүздіктің санына (үш жүз) қарай 
Үш Алаш атанады (Алаштардың тым 
шебер қосылуы). Бірақ олардың сырт-
тай қайта құрылуына қарамастан, 
к(ршілері мен Абдулланың (зі де әлі 
де болса оларға кезбе қарақшылар 
сияқты қарады. Алаш, Алаштың ұлы, 
тұтастай үш жүз барлығы Абдулла 
еліндегі аштық пен ауруды пайдала-
нып, (здерінің тәуелсіздігін жазбаша 
мойындатқан уақыттан қазақ деген 
олардың атауы қалған. Осылайша, 
Алаш ел болды, Алаша сол елдің ханы 
болды».

Б ұ л  м ә т і н  Ш . У ә л и х а н о в т ы ң 
еңбегінен келтірілді. Ғалым осы жаз-
басында «Алаша хан туралы аңыз 
кейінірек пайда болса керек, қатты 
(згеріске ұшыраған» деген ескертпесін 
келтіреді. 

Алаша хан туралы аңыз атақты 
ғұлама Мәшһүр-Жүсіптің еңбек-
терінде де кездеседі. Аңыз бір рет 
емес, екі жерде с(з болады. Реті келіп 
тұрғанда соның бірін қалың қауым на-
зарына ұсынғанды ж(н к(рдік.

«Қазақ хандары» атты 29-мәтінде 
т(мендегідей баяндалады:

«Алаша хан әңгімесі. Қырық сан 
Қырым, отыз сан (нышан) Рум, он 
сан Оймауыт, тогыз сан Тор[ғауыт], 
он сан Ноғай бүлгенде, Ормамбет би 
(лгенде, Ноғайлының елі бір алаша 
тайдан бүлініпті. «Ала тайдай бүлдірді» 
– делінген с(з сонан қалыпты. Сол за-
манда Қондыкер, Құбан, Құтан, Қоғам 
дегендер болыпты. «Түгел с(здің түбі 
бір. Түп атасы – Майқы би, – деген бо-
лыпты, – Тоғыз ханды қолынан таққа 
отырғызған кісі», – дейді.

Қырық ханның бірі болған Қызыл 
Арыстан деген Бұхарада тұрып, осы 
күнгі бір (зінде он бес азаншы азан 
айтатұғын мұнараны сол Қызыл 
Арыстан хан жасатқан екен деседі. 
Бәйбішесінен бала болмай, Қызылаяқ 
деген бір елді шауып, ат к(тіне са-
лып келген бір қызға хан аяқ салып, 
онан бір бала туып, сауысқанның 
ала[сындай]  ала  туып,  бәйбіше 

деген жерлерге барып, ірге теуіп салық 
салыңдар! Ақ найзаның ұшымен, ақ 
білектің күшімен ел болуды, жер бо-
луды ойлаңдар! Күндердің күнінде 
осы бала хан болады, сендер қарашы 
боласыңдар! Хан әділ болса, басынан 
бағы таймайды. Қарашасы табанды 
болса, қара жерден кеме жүргізеді!» – 
деген – [деп, батасын беріп ж(нелтті] 
жіберді дейді.

[Бұл жорықшылар Қаратау]дан 
асып, Шу мен Сарысудан к(ктей 
(тіп, [Май]қы бидің айтқан жерлеріне 
келіп, ұйқыны бұзып, жылқы алды, 
күймені бұзып қыз алды. К(ш елді 
к(ш-ж(некей шапты, еру елді отырған 
жерінде шапты. /з алдына мал мал-
данып, жан жанданып, үйлі-баранды 
бола бастады! Сатусыз дүние алған 
соң, қалыңсыз қатын алған соң, ел 
болмасқа немене, жұрт болмасқа неме-
не?! Бұлардың мұндай болғанын баяғы 

отырғанымыз Шыңғыс хан болуы 
мүмкін» деушілер де кездеседі. Қаныш 
Сәтбаев та бір мақаласында осындай 
ой айтады. Бұл туралы К.Балкенов 
(з ойын былайша білдіреді : «Ала-
ша хан (Шыңғыс хан). Шыңғыс хан 
жақшаның ішінде. Мұны «Дала уаляты 
газетінде» («Киргизская степная газе-
та») жарияланған Алаша хан һәм оның 
баласы Жошы хан турасынан қазақ 
арасында бар с(з» деген материалдан 
алуы мүмкін. Қаныш осылай дегенде 
27 жастағы жігіт кезі. Ал кейінгі 1940 
жылдары жазған мақаласында тек Ала-
ша хан деп жазады. Жақшаның ішіндегі 
Шыңғыс хан дегенді алып тастап отыр. 
Ол кісі кейін Шоқанның жазғанын да, 
Мәшһүр-Жүсіптің жазғанын да оқыған 
болуы керек.

1921 жылы Баянауылда Қазақ 
автономиясының құрылуының тойы 
болған.  Соны басқаруға Қаныш 

ясын басқарғандардың (1206 жылдан 
1294 жылға дейін (мір сүрді) Шыңғыс 
қағаннан (згелерінің (/гедей, Күйік, 
М(ңке, Құбылай) барлығының бақида 
жамбастары тиген жерлері белгілі. 
Екіншіден, Шыңғыстан басқалары 
Ұлытау аймағынан алшақта (мір сүрді, 
билік жүргізді. Сондықтан қисынға 
келсек, Алаша хан мазары тек қана 
Шыңғыс хандікі болуға тиіс. Бұл бол-
жамды маған дейін де айтқандар бар». 

Осы айтылғандарға керісінше 
атақты Қожаберген жыраудың жыр-
толғауынан үзінді келтірейік:

... Қазақ деген атауға,
Ілескен үш жүз есімі.
Бір жұрттың екі аты боп,
Тағдыры ерте шешілді.

Шыңғыс ханнан к(п бұрын,
Қазақ пен үш жүз бар атау.
С(зіме нан, жамағат,
Болмасын к(ңіл еш жадау.

Шыңғыс ханнан к(п бұрын,
Алаша деген хан (ткен.
Алашаның тұсында,
Дұшпанын түрік тітіреткен.

Алаша хан к(сем боп,
Тұранның жұртын к(герткен.
Барша қауым есен боп,
Түріктің елін гүлдеткен.

Алашаның даңқына,
Шыңғыс та тең келмеген.
Алаша ханның қорымына,
Жошыны Шыңғыс жерлеген.

Алаша ханға табынып,
Аруағына бас иген.
Қанішер Шыңғыс жұмсарып,
Кесегін оның үш сүйген.

Кей шежіреші жазыпты,
Алаша ханды Алаш деп.
Бұл екеуі жайында,
Жүйріктерде талас к(п.

Түріктің ханы Алаша,
Шыңғыстан бұрын (ткені.
Ол туралы шежіре,
Белгілі жұртқа жеткені.

Алаша ханның бейітін,
7мір Темір жаңғыртқан.
Кесегі тозған жерлерін,
Қайтадан қалап, салдыртқан.

Тұран шыққан түріктен,
Тұраннан дұшпан үріккен.
Заманында тұрандар,
Қорғаған жерін ерлікпен...
А л  б ұ ғ а н  н е  а й т у ғ а  б о л а д ы ? 

«Шыңғыстың (зі Алаша ханға табы-
нып, аруағына бас иген, кесегін оның 
сүйген» дейді жырау.

Сонымен әзірге бәрі болжам болып 
тұр. Басқасын айтпағанда, кірпіштердің 
құрамын зерттеу арқылы олардың қай 
кезеңде жасалғанын анықтауға бо-
лар деп ойлаймыз. Осы анықталса 
мазардың кімге арнап салынғанын білу 
де еш қиындық туғызбас.

Сұлулыққа, әсемдікке кім қы-
зықпас. Алаша хан мазарына ұқсатып 
кесене салуды бай-манаптардың к(бісі 
армандайды. Солардың бірі туралы с(з 
ете кетейік. Мұны Сабыр Шәріповтың 
бір еңбегінен кездестіреміз.

Алаша хан мазарын к(рген Жана-
лы Сандыбай немересі «7кем Дүзенге 
осындай мазар салып беретін болса, 
дүниенің малын берер едім» деп жұртқа 
жар салыпты. Елде бір пысық Сералы 
дейтін қожа мен Абзи ноғай екеуі «Мен 
салам, мен саламын» таласып келіпті. 
«Кесене салуда қожа шебер еді ғой» 
деп жұмыс Сералыға тапсырылады. 
Сералы қырық жігіт пен бір жүз мың 
кірпіш құяды. Алайда күзгі жаңбырда 
әлгі кірпіштері ағып кетеді. С(йтіп 
шығынға шыққан 72 жылқы «желге 
ұшады». Жаналы мазарды қалайда 
салдыруға бекініп, 22 қос ат мінгізіп, 
жанына он жігіт қосып, қожаны 
Түркістанға жібереді. Сералы қыстай 
Түркістанда кірпіш құйдырады. Оны 
қалауды үйренеді. Жаз шығысымен 
кейін қайтып, 60 жігіт жалдап, 1863 
жылы мазардың алғашқы кірпішін 
қалайды. Үш жыл дегенде, 1866 жылы 
салып бітіреді. Бір жаз алпыс түйемен 
Атбасардан бор тартқызған. Сонда 
шығыны былай болыпты: 72 жылқы 
бір қызмет ақысына, алпыс жігіттің үш 
жылдық ақысына 180 жылқы тамаққа 
50 жылқы және 1500 қой.

Алаша хан мазары сонымен қатар 
Қайып ата, Талмас ана, Жұбан ана, 
Болған ана, Ерден, Айранбай, Бұзау, 
Шегір және басқа да мазарларға үлгі 
болған. 

... Бәрін айт та, бірін айт, мазардың 
Алаша хан аталуының (зі біз үшін 
үлкен мерей. Бұл жерде халқымыз 
үшін ең қымбат, қасиетті адам жер-
ленген. Олай болса сан ғасырды артқа 
тстап, оның үстіне табиғаттың т(згісіз 
құбылыстарын – дүлей дауыл мен бет 
қаратпас боранды, (ңменнен (тер 
желді, қақаған аязды, денеңді сорып 
алар суықты, т(пелеген н(серді бастан 
(ткеріп, бүгінгі күнмен қауышқан асыл 
мұраны к(здің қарашығындай сақтап, 
келер ұрпақтың қолына тапсырып 
отыру адамгершілік парызымыз. Ең 
алдымен мемлекеттің жанашырлығы 
қажет. /йткені жер бетінде мұндай 
архитектуралық бітім-сипатымен 
ерекшеленетін ескерткіштер сирек. 
Осыны жадымызда ұстағанымыз абзал.

«АЛАШ АЛАШ 
БОЛҒАНДА...»

Ұ

Нұрперзент ДОМБАЙ, 
«Ana tili»

(зінен тумай, тоқалдан туғандығын 
[іштарлық] қылып, күндеп: 

– Бұл балаңды балам деп сақтама, 
к(зін жоғалт, қарашығын батыр! Мы-
нау (скенде, жұртыңды ала қылып, 
«ала тайдай» бүлдіред[і]! – деген соң, 
хан қырық жігітке бұйырыпты:

– Мына баланы, тапқан шешесін 
Сырдариядан әрі (ары) (ткізіп қоя 
беріңдер. /лсе, (лсін, (лмесе, (з 
бетімен қаңғып, күнін к(рсін! – деп, 
жер аударыпты, – Зынаһар қайтып 
бұл жұртты мына қатын мен бала да 
к(рмесін, сендер де к(рмеңдер! – деп.

Бұлар Сыр суынан (тіп, Алатау, 
Қаратаудың алабына келіп, жан сақтап, 
күнелтіпті. Бала (з асын [(зі] ішерлік 
болған соң, ешкімін [жақтырмай...] дәл 
он екі жасында аң аулап жүрген Майқы 
бидің баласы [Үйсінге] оқтай ұшырап 
кез болып, бір ауыз тіл катпапты. Бала 
қала беріпті. Үйсін үйіне [барға]н соң, 
Майқы биге с(йлепті:

– Бір  ағаштың к(леңкесінде 
отырған баланы к(рдім. «Ай дейін де-
сем, ауызы бар. Күн дейін десем, к(зі 
бар». К(рген кісі қызығып, «бір қасық 
жұтып жіберерлік». Жалғыз-ақ айыбы 
тілі жоқ екен! – депті.

Майқы би (зі ақсақ: (мірі арбамен 
жүреді екен. Арбасын к(лікке салдыр-
майды, жаяу кісіге тартқызады екен:

– Мені арбамен алып барыңдар, 
к(рейін! – деп, барыпты. Бала Майқы 
биді к(ргеннен ұшып тұра келіп: 

– Ассалаумалейкум, хан біткеннің 
қазығы, Бұқара жұрттың азығы! – деп, 
сәлем беріпті.

– 7лейкімүссалам, әмісе аман бол, 
балам! Болайын деп тұрған ұл екенсің, 
қолына алып, қайырып салушының 
жоғынан тұр екенсің! Кел, балам, 
қасыма мін! – деп, арбасына мінгізіп, 
үйіне [алып кел]іп:

Т(рткүл ошақ қаздырып,
Т(бел бие сойдырды, 
[Т(]менгі елді шақырды.
Жорға бие сойдырды,
Жоғарғы елді шақырды.
Ала бие сойдырды,
Аймақ елді жи! – деді.
«Ердің ері, егеудің сынығы», – деп, 

баласы Үйсінді бас қылып, жүз жігіт 
қосып берді: 

– Қаратаудан әрмен (арман) қарай 
асыңдар. Ұлытау, Кішітау деген та-
улар бар. [Қ]аракеңгір, Сарыкеңгір, 
Жездікеңгір, Айдаһарлы, Құдайберді 

Қызыл Арыстан хан естіді, Құтан, 
Қоғам, Қондыкер, Құбан, Майқы би-
лерге елші жіберді:

– Менің баламды жігіт-желең беріп, 
желіктіріп жібергені – не қылғаны?! 
Баламды (зіме алып келіп берсін, ме-
нен қалағанын алсын! – деп.

Сонан соң бұлар Қотанұлы Болатты 
жіберді жүз жігітпен: «Сендер барып, 
шақырып келіңдер!» – деп. Бұлар кел-
ген соң, бұларға еріп қайтуды керек 
қылмады. /здерін жібермеді. Және 
келгендер қайтқысы келмеді:

– Аты бестісінде қартаятұғын, жігіті 
жиырма бесте қартаятұғын, к(гелден 
басқа құсы жоқ, к(к ш(пті жұлғаннан 
басқа ісі жоқ, сарттың отыны мен 
к(мірін тасып бергеннен басқа к(рер 
қызығы жоқ елден не аламыз? – деп.

Сонан соң хан тағы қайта-қайта 
кісі салдырып қоймаған соң, Қоғамұлы 
Алшынды жүз жігітпен жіберді:

– Сендер барып жатып алмаңдар, 
шақырып келіңдер! – деп. 

Олар да қайта алмады:
– Дені сау жас азаматқа жалғанның 

қызығы мұнда екен! – деп. 
Ішкені – жылқының сүті, сапы-

рулы сары қымыз, жегені – қазы-
қарта, жал-жая, жылқының сүр еті. 
Құдайдың құтты күні құшқаны – сұлу 
қыз, келіншек. Бұлар да орнығып 
тұрып алды.

– [Біз] енді ел болғанымызды, жұрт 
болғанымызды жұрт [к(зіне түсірейік!] 
– деп, баяғы ала баланы алашаға са-
лып, хан к(терді. Оған «Алаша [хан» 
деп] ат қойды.

7уелгі келген жүз жігітті, оның 
бастығы – Үйсін: «Ұлы жүз Үйсін» 
ат қойды. Ортаншы келген жүз жігіт, 
оның бастығы Болат, оған «Ақжол» 
деп ат қойып, «Орта жүз Ақжол» ат 
қойды. Ең соңғы келген жүз жігіт, 
оның бастығы – Алшын, «Кіші жүз 
Алшын», деп ат қойды.

«Жауға шапқанда, «Алаш» десіп 
шабайық! – деп, «Алаш» деп ұран 
ш а қ ы р д ы .  К е ш е :  « А л а ш  А л а ш 
болғанда, Алаша хан болғанда, үйіміз 
– ағаш, ұранымыз «Алаш» болғанда, 
үш жүздің баласы қазақ емес пе едік?!» 
– деп айтылған с(з сонан қалды».

Алаша ханға қатысты жоғарыда-
ғ ы д а й  а ң ы з  7 . М а р ғ ұ л а н н ы ң  д а 
е ң б е г і н д е  ұ ш ы р а с а т ы н ы н  а й т а 
кеткеніміз ж(н. 7ңгімеміздің бары-
сында с(з болғандай «Алаша хан деп 

С ә т б а е в т ы  б е к і т е д і .  О с ы  т о й ғ а 
қатысып, риза болған Мәшһүр-Жүсіп 
Қанышты шақырып, батасын берген. 
Сол кездесуде Алаша хан ж(нінде де 
с(з болды ма екен деген ой келеді». 

Белгілі  қаламгер – этнограф 
Ақселеу Сейдімбеков те Ұлытау тура-
лы жазбасында Алаша хан Шыңғыс 
хан болуы мүмкін дегн ой ұшқынын 
аңғартады: «Бүгінге дейін аңыздарда 
да, бұрынғы жазылған аңыздарда Ала-
ша хан Шыңғыс ханмен атастыра ай-
тылады. Мәселен, «Киргизская степ-
ная газетада» жарық к(рген «Алаша 
хан мен оның ұлы Жошы хан туралы 
аңыз» атты материалда Жошы хан 
Алашаның ұлы ретінде баяндалады. 
Егер Жошының Алашадан туғаны 
рас болса, онда әрине, Алаша деп 
отырғаны Шыңғыс хан болып шығады. 
Жалпы осы аңыздағы Жошының (лімі, 
Алашаның суық хабарды естігісі кел-
мей, қаһар т(гуі, содан ұлы жыршы 
Кетбұғының естіртуі Шыңғыс хан 
туралы айтылатын белгілі аңызды еске 
түсіреді. 

Жалғыз бұл емес, «Киргизская 
степная газетада» Алаша хан туралы 
тағы да екі аңыз басылған. Мұның 
бірінде Алаша Бұқар әмірінің алапес 
ұлы екені айтылса, екіншісінде тағы 
да Жошы ханмен, Домбауылмен қатар 
айтылады. 

Жалпы тарихи деректер бір ойға 
қалдырады. К(пшілікке белгілі, 
Жошы хан (лген соң арада т(рт-бес ай 
(ткенде Шыңғыс хан да дүние салған 
ғой. Жошының денесінің Ұлытау 
іргесіне жерленгені тарихи шындық. 
Ал Жошы (лгенде Шыңғыс ханның 
сол (ңірді жайлап отырғаны да күмән 
тудырмайды. Ендеше Шыңғыс ханның 
сүйегін мыңдаған шақырым жердегі 
Қарақорымнан немесе Қытай жерінен 
іздеудің қисыны қалай деген ой келеді. 
Ал монғол хандары міндетті түрде 
Қарақорымға жерленеді деудің қисыны 
тағы да жоқ. Бұл орайда Жошының 
Ұлытауға, Батудың Сарайшыққа 
жерленгенін айтса да болады».

Ұлытау – Жезқазған (ңірінің та-
рихын зерттеуге к(п к(ңіл б(лген 
Қуаныш Ахметовтің мына пікірі де 
назар аударарлық: «Алаш» с(зі импе-
рия ұғымын беретін болса онда Алаша 
хан император (қаған – хандардың 
ханы) деген мағынаға ие екендігі 
айтпасақ та түсінікті. Монғол импери-
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АЙБЫН БОЛҒАН АҒАМЫЗ...

Мемлекет және қоғам қайраткері, 
ғалым, экономист, Қазақстан ғылымы 
мен техника саласының құрметті 
қызметкері Кенжеғали Сағадиев (мірден 
озды. Кенжеғали Сағадиев 1938 жылы 
18 ақпанда Қостанай облысы, Ақ к(л 
ауылында дү ние ге келген. 1960 жылы 
Қазақ мемлекеттік университетінің 
экономика факуль тетін бітірген. 1977 
жылы экономика ғы лымының докто-
ры, 1978 жылы профессор, 1994 жылы 
Қазақ стан Республикасы Ұлттық ғылым 
академиясының академигі атағын алған. 
Қазақстандағы 5 ірі жоғары оқу орнын 
басқарды. Целиноград ауылшаруашылық 
институты мен Т.Рысқұлов атындағы 
Қазақ экономикалық университетінің 
ректоры болып жұмыс істеді. Қазақ 
ұлттық аграрлық университеті мен 
Халықаралық бизнес университетінің 
және Халықаралық ақпараттық техно-
логиялар университетінің президенті 
болды. Ұлттық ғылым академиясының 
бас ғалым-хатшысы және президенті 
болып сайланды. Технологиялық даму 
ж(ніндегі ұлттық агенттіктің директор-
лар кеңесінің т(рағасы атанды. Пар-
ламент мәжілісінің үшінші (2004–2007 
жылдар) және т(ртінші (2007–2011 
жылдар) шақырылым депутаты болып 
сайланып, Мәжілістегі қаржы және 
бюджет комитетінің т(рағасы болды 
(2004–2007 жылдар). Ол (зінің ғылыми 
мектебін құрған академик. 445-тен аса 

Қазақ әдебиетінің, 
мәдениетінің, (нері мен 
баспас(зінің жанашыры, 
«Ана тілі» газетінің белсенді 
қолдаушыларының бірі, 
Алматы облысы Тал ғар 
ауданының әкімі Жолан 
Ыбы райақын ұлы Омаров 
қайтыс болды. Ол 1979 
жылы Алматы облысы 
Жамбыл ауданы Беріктас 
ауылында туған. 7л-Фараби 
атындағы Қазақ мемлекеттік 
ұлттық университетін заңгер, Қазақ ұлттық 
аграрлық университетін кадастр бака-
лавры мамандықтары бойынша бітірген. 

Адамзат баласы жаралы жолбарыстың 
кейіпіне түскендей… Жеті айдың жүзі 
болды жер есімді сұлу мекен к(зге 
к(рінбей, тепсініп келген аждаһамен 
майдан ашып, алысып жатыр. Желмен 
келері, ағыны қатты селмен келері, 
құс қанаты сызған к(лмен келері, 
к(кжиегінен к(з талар қу медиен 
ш(лмен келері белгісіз мына тізгінсіз 
тажал ырыққа к(нер емес. Күні кеше 
ғана жарқырап арамызда жүрген алаш 
жұртының қаншама арыстұлғалы 
ұлдарынан к(з жазып қалдық. 

Шынын айтсақ, газет оқып, желілерді 
к(рудің (зінен қаймыға бастадық. 
Сумаңдаған суық хабар жүрегімізге 
шаншудай қадалатын болды. Бірін 
білсек, бірін білмейтін қазақ есімді 
халықтың, Қазақстан есімді ұлы жұрттың 
қабырғасын қақыратып, ой-санасын 
сетінетіп, бақиға мезгілінен ерте атта-
нып жатқан сол ардақтыларымыз бен 
аяулыларымыздың рухына үйде отырып, 
дұғамызды бағыштаудамыз.

Жүрек пен жан, ой мен сана екі 
дүние тайталасына түсіп, ауылдастары-
ма, бауырластарыма, қауымдастарыма, 

достарыма, отандастарыма, отбасыма, 
ұлтыма, ұрпағыма «амандық бере к(р!» 
деп Ұлы Жаратушыға жалбарынған 
сәт-сағат та есеп жоқ... Алаш жұртына 
не тілесек, алты құрлықты жайлаған 
Адам Ата – Хауа Ана ұрпағына да соны 
тілеген күндердің бірінде тебініп жеткен 
суық хабар неше күннен бері ойда-жоқта 
«атақты» дерттің құрығына ілігіп, ажал 
мен (мір арасында жатқан, батыр десең, 
батыр, әкім десең, әкім, «халқына жақын 
десең, жақын», қысқа уақыт ішінде 
Жетісу дейтін киелі жұртқа сүйкімі 
асқан, алаш десе атын түсіп беретін ер 
мінезді, (р мінезді Жолан Омаров бауы-
рым небәрі 42 жасында жарық дүниеден 
бақиға аттаныпты.

Қайран боздақ!
Мына қоштасу жолдары сонда жа-

зылып еді.
Артында қалған ата-анасына, бо-

тадай боздап қалған жары Тоғжанына, 
құлындарына, еліне-жұртына к(ңіл 
айтамын.

Жаныңа жәннат т(рінен орын 
бұйырсын, Жолан!

Алла халқымызға амандық берсін!

Кенжеғали 7бенұлы еліне еңбегі 
сіңген ғалым, дарынды ұйымдастырушы 
еді. Талай жыл біраз оқу орында-
рын басқарды. Т.Рысқұлов атындағы 
Қазақ экономикалық университетінің  
басшылығында жүрген кезде сол оқу 
орнының ғылыми-мәдени деңгейін 
к(терді, мықты-мықты кадр дайындады, 
дәрістерді қазақ тілінде (ткізуге жанын 
сала кірісті. Қай оқу орнында жұмыс 
істегенде де оқу ғимаратын жаңа техни-
камен қамтамасыз етіп, оқу корпустарын 
заман талабына лайық етіп жасақтап, 
нағыз маман дайындауға бар күшін сал-
ды. Жатақханаларды ж(ндеуден (ткізді. 
Мұның барлығы да студенттердің (міріне 
үлкен (згерістер әкелгені анық. Мықты 
ғалым, кемел ұстаз еді. Ғалымдығынан 
б(лек, азаматтығы б(лек әңгіменің 

Қапыда кеткен арман-ай! 
Тұншықты үнсіз бар маңай.
Алатау үнсіз күрсінді.
Қабаржып дала,
Қарғам-ай!

Күрсінді к(ңіл шерменде, 
Сұп-суық хабар келгенде.
Кешегі жүрген, Нартұлға,
Ажалың к(ктен?..
Жерден бе?!

Ажалың әлде ш(лден бе? 
Беймезгіл соққан желден бе? 
7кетті сені қандай күш 
Қырықтан аса бергенде?!.

Берместен тізгін сезімге,
Ту тіккен тұғыр-т(зімге...
Сүрінді неден тұлпарың 
Бәйгеден келер кезіңде?..

Ж а й б а р а қ а т ,  с о л  б а я ғ ы ш а 
етек-жеңі жиналмай даладай дар-
қандығынан және айырылмай есігіне 
құлып түспеген қайран қазақтың 
есін тандырған кездейсоқ кеселдің 
күн (ткен сайын қос бүйірден қыса 
түсетіндігін кім білген. Бұл күллі 
дүниенің апшысын қуырған індет 
қой дегенмен, тап бүйтіп бізге қырын 
қарағаны ақылға сыймай-ақ қойды. 
Қазақтың мұнан басқа да к(рген аза-
бы мен тозағы аз болып па еді?! Енді 
кеп... Бәрінен қиыны, соңғы сәтте 
жерлеуіне қатысып, бір уыс топырақ 
сала алмағанның (кінішін айтпаңыз!

Қажығали Мұханбетқалиұлы! 
7лдекімдермен шатастырмайтын 
жалқы есім. Амал жоқ, тағы да 
естелікке жүгінеміз. Қажекеңмен 
соңғы рет, қазаның алдында екі-
үш күн бұрын ауруханадан теле-
фон арқылы тілдескенбіз. Біздің 
к(ңілімізге қарады ма, әлде бар 
мен жоққа бір қалыпты, қай орта, 
қай жиында болмасын, (зін үнемі 
бір қалыпты ұстайтын, сабырлы 
да салмақты кісі сырқат жанына 
қаншалықты батса да шыдамдылық 
танытып: «бәрі жақсы, сәл аяғым-
ның ісіп жатқаны...» деп, әлгі аты 
(шкір індетті тіпті ауызға алма-
стан қайсарлық танытып еді ғой. 
Сұлухан жеңгемізбен де жиі-жиі 
хабарласып тұрдық. «Қажекең ыстық 
сорпа ішсем деп жатқан к(рінеді, 
соған ертең сорпа апарамын» деп 
сәл кібіртіктеген дауысын естідік. Ал 
былайғы күндері (қайран Қажекеңнің 
арқасы екен ғой, асыл жеңгеміз арқа 
тұтар азаматына еркелейді екен ғой) 
Сұлухан жеңгеміз ашық-жарқын 
жүріп, қайғы-мұңсыз қашанда күліп 
жүретін. Міне соның аяғы...

Біразға дейін сене алмай жүрдік; 
біразға дейін: «қалайсыңдар, аман-
бысыңдар, жан-жақтан не хабар, 
әдебиет т(ңірегінде не жаңалық? 
Газет-журналдарда елең еткізерлік 

Жә, жаттанды сөзді қайталамай-ақ қояйыншы дейсің. Бірақ әлім сақтан келе 
жатқан және қашаннан қанымызға сіңісті болған ата дәс түрден аттап қайда 
барасың?! Жа ныңа жақын тұтатын жақсы ағаның мына жалған дүниедегі дәм-
тұзы таусылып, қайтпас сапарға аттан ғандығын біле тұра ол кісінің артында 
аңырап қалған сүйген жарына, бала-шағасына, жақын-жуық ағайын-тумасына 
көзбе-көз отырып, көңіл айта алмау деген не сұмдық?! Көңіл білдіруден тарты-
натын кім бар. Әйтсе де ойламаған жерден опындырып, жүрегіңнің бір бөлшегін 
жұлып әкеткендей, сенің де жан-дүниеңнің жылап тұрғандығын аңғартып және 
сол ақтық ниетіңді көзкөргендермен бөлісуге қолтарлық жасаған мына таскерең 
тағдырға не дерсің?!

ғылыми жұмыстың, оның ішінде 20 
монография мен оқулықтардың авто-
ры. АҚШ-тың Нью-Йорк академия-
сы мен Америкалық экономикалық 
ғалымдар қауымдастығының мүшесі, 
Пәкістан ғылым академиясының 
академигі, Халықаралық жоғары білім 
академиясының академигі болып 
сайланған.

Ардақты ғалымның отбасына, туған-
туыс тарына қайғырып к(ңіл айтамыз.

«Қазақ газеттері» ЖШС 

Еңбек жолын «КИРЗА-
ВОД-1» ЖШС атқарушы 
директоры болып бастады. 
7р жылдары Алматы облы-
сында жауапты қызметтер 
атқарған. 2017-2019 жыл-
дары Алматы облысы Рай-
ымбек ауданының, 2019 
жылдың қыркүйек айынан 
Талғар ауданының әкімі 
болған. Қай қызметінде де 
елдің ықыласына б(лен-
ген азаматтың иман нұры 

пейіште шалқысын!

«Қазақ газеттері» ЖШС 

желісі. Бізге ағалық қамқорлығын 
к(рсетті. Ғылым мен білім жолында жа-
лындап келе жатқан жас дарынды к(рсе 
қолдап-қуаттап отырды.  

«Байырғы батыр бабаларымыздың 
еңбегін ұмытпауымыз керек. Оларды 
құрметтеп, естен шығармаған абзал. Со-
нымен қоса, қазіргі заман к(п білгендікі 
екенін де ұмытпайық. Білім және 
ғылымды к(ркейтейік. Осы сала маман-
дары – бүгінгі заманның қаһарманы» 
дейтін.

Қазақтың алыптарының бірі ғой. 
Бәріміздің алдымызда құрметі кемімеген 
ұстаз, ғалым, қайраткер. 

Ағамыздың жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа болсын!

Рахман АЛШАНОВ 

Таныған ерте керегін,
Жақсыға – бауыр, т(р едің. 
Мінезің б(лек-бітімің,
/згеше туған Ер едің!

Аяқсыз қалды к(п ойың, 
Жазғырып кімді с(гейін?! 
Алашты қалың боздатқан 
Тажалға ессіз не дейін?!.

Жүрек біткенді қозғадың, 
«Халқымның бағы – (з бағым», 
деуші едің, қайран бауырым! 
Қош енді!
Қош бол, Боздағым!

Қамшылап ойдың сауырын, 
Жарқ етіп Жасын – Дәуірің, 
Жұлдыздай ағып (ттің Сен, 
Бақұл бол!
Жолан – бауырым!

Нұрлан ОРАЗАЛИН

не бар?» деп күнара хабарласа-
тын Қажекең әне-міне телефон 
соға тындай елеңдеп-ақ жүрдік. 
Иә, әдебиетке әркім әртүрлі жол-
мен келеді. Жазу-сызудан артық 
мына жалғанда артыңда қалар не 
бар дейсің дегенді темірқазық қып 
ұстанған және ақ қағаздың бетіне 
бір с(йлем жазса да мық шегедей 
нақпа-нақ түсіруге тырысатын әрі 
маржандай жазуынан да кінәрат 
табыла қоймайтын. 7дебиетке аса 
зор дайындықпен келген әрі сол 
дайындығын (лшеулі ғұмырында 
дүйім жұрт алдында дәлелдей білген 
бірегей қаламгеріміздің бірі Қажекең 
еді ғой. Бұл – біз ашқан жаңалық 
емес, әрине. Қажекеңнің таңғы 
шықтай м(лдір,  қант қиығындай 
таңдайға салғаннан еріп жүре 
беретін бас-аяғы жұп-жұмыр шап-
шағын әңгімелері, к(ркем әдебиет 
т(ңірегіндегі ой-толғамдары, аудар-
малары, әдеби жиындарда жасаған 
баяндамалары, әрине, шоқтығы биік 
«Тар кезең» романы оқырман есінде 
ұзақ-ұзақ сақталары с(зсіз. 7лгі 
әдебиетке келердегі  үлкен дайындық 
дегеннен шығады-ау, біреулер оны 
ерте бастан әлем әдебиетіндегі 
мойны озық шығармалармен  жіті 
т а н ы с т а н д ы қ т ы ң  ә с е р і  д е й д і ; 
біреулер (мірлік тәжірибе дейді 
(бұлармен таласатын жағдай кәні); 
десе де ана сүтімен бойға сіңген 
елгезектік пен тынымсыздық, ең бас-
тысы – тіршіліктегі ала-құла арпалы-
сты, адам жанының нәзік иірімдерін 
«мидың мың градустық домнасында» 
қайната білетін таланттылықта жатса 
керек. Таланттылықты тек әдебиет 
т(ңірегінен іздеу – қолайлы тәсіл 
емес, (мірдің қай саласына да та-
лантты адамдар қажет-ақ. Солардың 
кемшін түсіп жататыны ғана жанға 
батады.

Қажығали Мұханбетқалиұлының 
«Жігіттің к(з жасы», «/мір», «Жалғыз 

жиен», «Қаңтардың қара суық түні», 
«Муратик», «Бұралаң жол»...т.б. 
әңгімелерін қолына енді  ғана 
қалам алған жас жазушылар оқыса, 
қайталап оқыса мүлдем ұтылмас 
еді. 7дебиетке қойылар талап; ой 
мен идеяның жүйелілігі, стиль,  с(з 
қолданыстағы шеберлік... тағы не, 
солардың бәрі, әсіресе, жазушының 
соңғы жазған әңгімелерінде де тұнып 
тұр. Дәлел керек пе, «Шегебай», 
«Қарад(ң елден қалай қашты», «Ке-
сек кемпір», кеше ғана «Ана тілінде» 
жарық к(рген соңғы шығармасы 
«Біздің ауылдың Қожанасырлары» 
кім-кімге де үлгі боларлық құнды 
дүниелер. Таяудағы бір кездесуде 
әзіл араластыра айтқан мына с(зі 
әлі есіміздіе: «Мен (зі бір орында 
қадалып отыра алмайтын пендемін 
ғой. Бірде Атырауға, бірде Оралға, 
бірде Ақт(беге тартып кеткім келеді 
де тұрады. Оның үстіне орайы келсе 
құс атып, балық аулайтыным тағы 
бар. Мына коронавирус мені шеге-
леп отырғызды. Ойда жүрген бірді-
екілі әңгіме жазып тастадым, жазсам 
деген жоспар да жеткілікті...»

Іштей қуанғанмыз, Қажекеңнің 
әрбір шығармасын іздеп жүріп 
оқитын ағайын қарқ болатын болды-

қаламгерлерінің бір буынының басы 
– қаламдас бауырым Қуанышқа! Бұл 
кітапты қолжазбасынан оқығалы 
бүкіл ыстық-суығын, тебіреніс-
толқынысын бірге б(ліскендей күй 
кешкеніңе ризашылығымның бір 
белгісі ретінде ұсынамын. 01.09. 2012 
жыл».

Иә, айта беретін несі бар, ана бір 
жылы Қазақ ПЕН-клубы атынан 
к(зі тірі классигіміз 7. Нұрпейісов 
екеуі Берлинде (ткен 141 елден 
қаламгерлер қатысқан халықаралық 
конгреске барып қайтқандары 
б а р - д ы .  С о л  ж и ы н н ы ң  ж ү р е к 
соғысын қаз-қалпында қағазға 
түсіре білген Қажекең «Ана тілі» 
газетіне үлкен мақала жарияла-
ды. «Бардым, к(рдім, бәрі жақсы 
екен» емес, әлем қаламгерлерінің 
алдында тұрған қадау-қадау жағ-
д а я т т а р д ы  к ( з і н е н  т і з і п ,  б ұ л 
проблемалардың бізге де жаттығы 
жоқтығын нақты дәлелдермен 
тігісін жатқыза білген Қажекең  
со жолы да  сүңғыла шеберлігін 
танытқан-ды. 7.Нұрпейісовтың 
әлем қаламгерлерінің алдына шы-
ғып с(йлеген с(зінің мән-мағы-
н а с ы н ы ң  с а л м а қ т ы  б о л ғ а н ы 
сон шалық, мінбеден түсе берген жа-

2020 жыл
Д

ау деп және қуанғанбыз. «Тар кезең» 
жиырма жыл жазылды. Жиырма 
жыл шаң басқан мұрағат ақтарумен, 
романның әрбір тарауы біткен 
соң оның жарық к(руіне ыссылай 
ұрынбай, талғам таразысына салып, 
«қырнау, сүрлеумен» (тті. Патшалық 
Ресейдің Жайық бойын мекенде-
ген қазақтарға жасаған озбырлығы 
мен қысастығына шыдамай қарсы 
күрескен Сырым батыр, Сырым 
бидің толыққанды бейнесі романда 
жан-жақты ашылып, шындықпен 
суарылып, толықтай таңбаланды 
деген пікірдеміз. Және мұндай 
оңды пікірлерді ауыздары  дуалы 
қаламгерлерден де естіп жүрдік. 
Ара-кідік «шығарма аяқталмаған 
секілді ме қалай, сірә, жалғасы жа-
зылатын болар» дейтін үмітті ойлар 
да айтылып жүрді. Алайда романның 
жалғасын жазуға Қажекеңнің құлқы 
жоқ-ты: «Роман (зінің мисси-
ясын аяқтады, оны созғылаудың 
қажеті шамалы. Бір кезеңнің – тар 
кезеңнің оқиғасы қамтылды...» 
Десе де тарихи оқиғаларды тасқа 
басылған деректер негізінде қуалап 
кетпей, оны оқырман жүрегін дір 
еткізерліктей к(ркемдік тәсілмен 
әрі аса талғампаздық дәрежеде 
жазылған шығарма туралы әлі де 
тұшымды пікірлер айтылады де-
ген дәмедеміз. Роман сонша ұзақ 
жазылса да әрбір кезеңдік оқиға 
қағазға түскен сәттегі жазушының 
«аспан тіреген» к(ңіл-күйін к(з 
алдыңызға елестетіңізші! Орын-
сыз мақтанды да, мән-мағынасыз 
насихатты да ұната қоймайтын 
Қажекең де пенде ғой, сол бау-шуы 
түгелденген қолжазбаны ниеттес, 
пікірлес әріптестеріне оқытып 
алып, солардың айтқандарына құлақ 
қоюды да артық санамайтын. Олар-
дың пайдаға асар-аспасын (зі біледі.

М і н е ,  Қ а ж е к е ң  а р а м ы з д а н 
ана дүниеге аттанғалы санаулы 
күндер болса да, ендігі жерде кез-
десе алмайтындығымызды, ақыл-
кеңесін бұрыңғыдай тыңдай алмай-
тындығымызды амалсыз мойын дап, 
шуақ шаққан нұрлы жүзін сағына 
бастағандығымызды несіне жасы-
райық. «Тар кезеңнің» алғашқы 
данасына мынадай қолтаңба жа-
зып бергені – біз үшін алтыннан да 
қымбат ескерткіш: «Бірге тумаса да 
туғандай болып кеткен; (зі де қазақ 

зушыны елдің қалай құрмет к(рсетіп 
қоршап алғандығын Қажекең  
иінін қандырып қалай суреттеген 
десеңші?! «Алқалы топта айбын 
болған қайран ағалар-ай, кейде құдай 
ұрып, сіздердің қадір-қасиеттеріңізді 
де бағалай алмай жатамыз-ау!» 
деп аһ ұрған-ды Қажекең. Осы 
ойдың арғы астарында атан түйе 
тарта алмайтын жүк  жатыр. /з 
арамыздағы алаңғасарлық та соның 
ішінде. 7деби жауһарлар қашанда 
жалғыз адамның қолымен жасала-
ды. Сырт к(з, әлгідей әлем назарын 
(зіне  аударған қаламгерді әрдайым 
алақандарына салып әкетуге әзір-
ақ. Кейін 7бең де: «7р кезде, әр елде 
болған кәделі басқосуларға қатысып 
жүрміз ғой, бірақ бірде-бір қаламгер 
Қажығали секілді болған оқиғаны 
дәл мұндай дәлдікпен суреттеп бере 
алған емес» деп айтып жүрді. Інісіне 
риза болғаны шығар.

Жақсы адамның, оның үстіне 
жақсы жазушының дүниеден (ткені – 
орны толмайтын-ақ (кініш. Қолдан 
келер айла жоқ. Алланың ісіне ара-
ласа алмайтындықтан да бәріміз 
пендеміз. Жоқтаймыз, іздейміз, 
сағынамыз, с(йтіп біртіндеп (з-
(зімізді жұбатамыз. Шүкіршілік 
айтамыз. Қажекең жайлы қаралы ха-
бар естілген сәтте 7.Нұрпейісовтен 
б а с т а п ,  Т . 7 б д і к ,  7 . С а р а й , 
Қ.Салғара, С.Досанов, Е.Раушанов, 
А . С м а й ы л ,  А . Ж а қ с ы б а е в , 
Б.Нұржекеев, Н.Дәутаев, М.Қаназ, 
М . М ә ж и т о в ,  М . А й ы м б е т о в , 
С . А с ы л б е к о в ,  М . А қ д ә у л е т о в , 
Е . А ш ы қ б а е в ,  Қ . Т ү м е н б а й , 
С . Б а қ т ы г е р е й ,  Қ . Е р г ( б е к , 
К.7мірбек... т.б. ағаларымыз бен 
замандастарымыздың қайғыдан 
қан жылаған сәттеріне куә болдық. 
Бір есептен мұны айтудың да реті 
келіңкіремес, бірақ қазақ әдебиеті 
үшін орны толмас қаза – жүрекке 
жүк түсірмей қоймайды.

Ағып жатқан (мір. Уақытты 
уысыңда ұстап тұра алмайсың. Ертең 
қазақтың қабырғалы қаламгері жай-
лы да жүрек тебірентерлік естеліктер 
жазылар.  Жазылады.  Ал бүгін 
алқалы топта айбын болған ағалар 
жайлы үнемі толғаныста жүретін 
Қажекеңнің осы с(зін (зіне арнасақ 
артықтық ете ме?!..

Қуаныш ЖИЕНБАЙ

Ынтымағы мен бірлігі жарасқан қазақ елі менің 
кіндік қаным тамған Отаным. Ұлтым орыс болса 
да жүрегім қазақ деп соғып, ел болашағы үшін 
қызмет етіп жатырмын. Еліме аз да болса пайдам 
тигені үшін ;зімді бақытты сезінемін. Себебі, мен 
қанша қыруар жұмыс атқарсам да қазақ халқының 
бізге жасаған жақсылығының ;теуін қайтара ал-
майтыным анық. 

Мен (зім теміржол саласында машинист 
қызметін атқарамын. Бұл қызмет маған қатты 
ұнайды. Мен күнде туған еліме, (скен ортама алғыс 
айтудан таңымды атырамын. Неге десеңіз, біз 
осы жерде туылып, білім алдық, болашағымызды 
бағдарладық. Менің әкем де, әжем де «Қазақ бізді 
ешқашан (зектен теуіп (гейсіткен жоқ. Бауырына 
басты. Бар жағдайымызды жасады. Ешкімнен кем 
болмай еңбекке араласып, сендерді (сірдік. Бұның 
барлығы қазақтың бауырмалдығын к(рсетеді» деп 
үнемі айтып отырады. Біз отбасымызбен қазақша 
с(йлесіп, қазақы салт-дәстүрді ұстанамыз. Қаймағы 

бұзылмаған қазақ топырағы, халқы менің туған бау-
ырымдай. Ал, тегіміз орыс болғанымен қазақ елін (з 
жұртым деп санаймыз. 

Қазақ халқы «Бірлік бар жерде тірлік бар» деп 
босқа айтпаған. Расымен де, елімізде береке бар, 
бірлік бар, ынтымақ бар. Нәтижесінде бірлігіміз 
жарасып тірлік кешіп жатырмыз. қазір теледи-
дардан, ғаламтор желісінен түрлі жаңалық к(ріп, 

жүрегімізге салмақ түсіріп жатамыз. Бір мемлекетті 
білеміз, арайлап атқан таңның сұлулығын к(рмейді. 
К(зін ашса айғай-шу, соғыс, ұрыс даласы. Қандай 
қиын жағдайда (мір сүріп жатқан адамдар. Ал 
біздің к(ріністі қараңызшы? Қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалаған заман деп біздің кейіпті айтуға бо-
лады. Бірақ дәл қазір тоқмейілсейтін уақыт емес 
екендігін де ұмытпау кеерк. 

Бүгінгі күн с(зді емес істі ұнатады. Егер нақты 
істің адамы болмасаң, (з тірлігіңмен отбасыңды 
асырамасаң мемлекетке ешқандай да пайда келтіріп 
жатпағаныңды түсіну керек. Егер біз мемлекетімізге 
кереметтей пайдамызды тигізе алмасақ ең болма-
са зиянымызды тигізбегеніміз дұрыс. Сол үшін, 
қазақтың қасиетті даласын да, қаласын да сақтау – 
сіз бен біздің басты мақсатымыз. 

Александр СТОММА, 
белорусь ұлтының ;кілі

Талғар қаласы 
Алматы облысы

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНА ҚАРЫЗДАРМЫЗ
ЫНТЫМАҚ
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БІЗДІҢ ТІЛЕК – БЕЙБІТ ӨМІР

7зербайжандықтардың этно-
мәдени бірлестіктерінің қызметін 
Қазақстан 7зербайжандарының 
«Вэтэн» конгресі қадағалайды. 2011 
жылы Қазақстанда 7зербайжан 
мәдениетінің күндері (ткізілді. Ба-
куде  қазақстандық дипломатиялық 
(кілдік ашылған сәттен бастап 
7зербайжанның жалпыұлттық 
к(шбасшысы Гейдар  7лиевтің  есімін  
иеленген  Достық қоғамы белсенді 
жұмыс істеуде. Қазақстан Тәуелсіздігі  
мен  Қазақстан  және  7зербайжан ара-
сында дипломатиялық қатынастардың 
орнауына байланысты Бакуде Абай 
Құнанбаев атындағы к(шенің ашы-
луы мен ескерткіш тақтаның орнаты-
луы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің қатысуымен 
Баку мемлекеттік университетінде 
Абай атындағы қазақ тілі, тарихы 
мен мәдениеті орталығының ашы-
луы, ішкі ұлттық жиһаздарымен 10 
қанатты қазақ киіз үйінің тұсаукесері,  
Қазақстан  Республикасының  Тұң-
ғыш Президенті Нұрсұлтан 7бішұлы 
Назарбаевтың әзербайжан тілінде  
шыққан  «Қазақстандық  жол»  
кітабының  тұсаукесері, «Астана» 
деген атпен ұйымдастырылған Қазақ-
стан мен оның елордасы туралы 
фоток(рменің ашылуы, Қазақстан  
киносының  апталығы  сияқты 
(ткізілген салтанатты  шаралар ел жа-
дында сақтаулы. Осындай байланыс 
арқылы біз достық қарым-қатынасты 
берік ететініміз анық. 

Жетісу топырағында әзербайжан 

«Ахыск» түріктері – 1944 жыл-
дың қараша айында Сталиннің 
(ктемдігі кезінде Орта Азия мен 
Қазақстан аумағына қоныс аударған 
халықтардың бірі. Оның тарихи От-
аны – қазіргі Грузияның оңтүстік-
батыс аудандары саналады. Кезінде 
осы аудандар Осман империясының 
құрамына еніп, Ахыск патшалығын 
құраған. 1829 жылғы түрік-орыс 
соғысынан кейін аталмыш жерлер 
Ресей империясының қол астына 
(тіп, Ахалцих уезд атағын алған. 
Осы кезеңде шекара жабылып, түрік 
халқымен қарым-қатынас үзіліп 
қалады. Сол уақыттан бастап «Ахыск» 
түріктері деп аталып, жаңа түріктер та-
рихы басталды. Олар (здерінің түп та-
мыры түрік ұлтынан тарағандықтарын 
мойындайды. Дүниежүзі бойынша 
түркі тілінде с(йлейтін халықтардың 
ең үлкен тобы – түріктер. Олар түркі 
тілдес халықтардың оғыз тобына 
жатады. Қазақстан Республикасын-
да  тұратын ұлттар арасындағы саны 
жағынан к(бірек түрік (кілдері. 1995 
жылғы мәлімет бойынша әлемде 
түріктер 55 миллионға жуық адамды 
құраған екен. 

7міршілдік (ктем жүйенің 
озбырлығын тартқан ұлыстың бірі 
– месхет (Ахысха) түріктері. Осман 
түріктерінің ата қонысы Месхе-
тия-Жауахетия (ңірін 1829 жылы 
Ресей жаулап алып, жергілікті 
халықтың (з елімен арасы үзіліп 
қалды. Қазақстандағы месхед 
түріктерінің коғамы шығарған «Воз-
вращение» газетінің бір санында 
1941 жылы Грузияның Түркиямен 
шекаралас бес ауданын мекенде-
ген месхед түріктерінің жігіттерін 
майданға аттандырған, осы кезде  40 
мың түріктің 26 мыңы қаза тапқан. 
Түрік ұлтынан жеті адам Кеңес 
Одағының Батыры атағына ие бол-
са, мыңдаған адам түрлі марапатпен 
мадақталған. Қазіргі таңда месхед 
түркінің к(пшілігі Казақстанның 
онтүстігіне шоғырланған.  

Түрік мәдени орталығы 1991 жылы 
ақпан айында Алматы қаласында 
құрылып, 1996 жылы Қазақстан 
Республикасының түрік қоғамы 
деп (згертілген. Қоғамның фи-
лиалдары Қазақстанның оңтүстік 
аймағы мен оның аудандарында 
да ашылған. Орталық (з қызметін 
мәдениет деңгейінің к(терілуіне, 
әдет-ғұрыптары мен ұлттық сананың 
сақталып қалуына және (з ұлтының 
білімін к(теруге бағыттаған. 
Түріктердің к(п шоғырланған Алма-

Б І Р  Ш А Ң Ы Р А Қ  А С Т Ы Н Д А 

Қазақстанға шешендер мен 
ингуштар ХХ ғасырдың 40-шы 
жылдары Солтүстік Кавказдан 
қоныс аударған. Шешендер 
мен ингуштардың материалдық 
мәдениеті к(п жағынан ұқсас. 
Қазақстанда олар (здерін 
мәдениетті ортада қалыптастыра 
білді. Шешендер мен ингуш-
тардан «вайнах» деген с(зді 
жиі еститін боларсыздар. Ол 
«Біздің халық» дегенді білдіреді. 
Қазақстандағы ингуштар мен ше-
шендер (здерінің ұлттық мінез-
құлық мәдениетінің жәдігерлерін 
сақтап қалды. Шешен мен 
ингуштар басқа ұлттың да салт-
дәстүріне құрмет к(рсетеді.  Ше-
шен бостандықты жақсы к(ретін 
халық.

Ш е ш е н д е р  –  Ш е ш е н -
стан халқынан тараған нахск 
халқы. Олар Солтүстік Кавказда 
мекендейді. Шешен тауларында 
болып, ауасын жұтқан адам ғана 
олардың нағыз мінезін тани ала-
ды. Сол халықтың мәдениетін 
және әйелдерге деген қарым-
қатынасын, салт-дәстүрлерін 
біле алады деп ойлаймын.  Орыс 
тарихшылары шешен халқының 
әдемі ұлт екенін жазып, олардың 
к(здерінде от барын айтып кет-
кен ғой. Бойы ұзын, дене бітімі 
к(ркем әрі к(ңілді, кекшіл деген. 
Тіпті шешендерді «Кавказдың 
француздары» деп атаған екен. 
Шешен халқының мінезін 
қасқырға да ұқсатуға болады. 
/йткені біздің сүйікті аң – ол 
қасқыр. Шешен жігіті мың ойла-
нып барып шешім қабылдайды. 
/йткені оның әр шешімі - 
отбасының абыройы. Шешен 
отбасында бауырлар үй үшін 
бір-бірімен жаға жыртыспайды. 
Мүмкін бар шығар. Бірақ (те 
сирек кездеседі. Себебі шешен-
дер отбасына қатты қарайды. 
Егер шешен бала ата-анасыз 
қалса, оны міндетті түрде бау-
ырлары бағып алады. Жетімдер 
үйіне (ткізіп тастау жоқ бізде. 
Мысалы, бізде біреу ауырып 
қалса, онда барлық туыстар келіп 
кезек-кезегімен қарайды. Бір от-
басында кісі қайтыс болса, онда 
туысқандары сол үйге азық-түлік 
апарады. 

/мір сүру салты, мінезі мен 
салт-дәстүрі – шешендердің 
ұлттық киімдерінде бейнеленген. 
Біздің ұлттық киіміміз - жарқын, 
мерекелік нақышта. Ерлердің 
киімі гүлді болып келеді. Киімдегі 
ақ түс сол адамның байлығын 
к(рсетеді. Ал әйелдердің к(йлегі 
неше түрлі гүлдерден тұрады. Ма-
тасы да (згеше тігіледі. 7йелдің 
киімі оның жасы мен қоғамдағы 
беделін к(рсетеді. Ұлттық киім 
т(рт элементтен тұрады: туника-
к(йлек, үстіңгі к(йлек, белдік 
және орамал. Т(гіліп тұратын 
к(йлекті үлкен әйелдерге киюге 
болмайды, ол жастарға арналып 
тігіледі. 

  Қанды соғысты және жекпе-
жекті тек әйел ғана тоқтата 
алады. Сол себептен әйелдің 
атқаратын р(лі биік. Басындағы 
орамалын жерге тастағаннан 
кейін т(белесіп жатқандар бірден 
тынышталады. Бұл әйелге де-
ген құрмет пен сыйластықты 
білдіреді. 7лі күнге дейін әйелдің 

р(лі ерекше. Дәстүр бойынша 
ер адам әйелдің алдында жүреді. 
Бұл әйелін қорғай алатынын 
және әруақытта соның жа-
нында болатынын түсіндіреді. 
Сонымен бірге шешен әйелі 
үлкендерді қатты сыйлайды. 
Алдын ешуақытта кесіп (тпейді. 
Дәстүрімізде солай қалыптасқан. 
Үйге қонақ келсе, әйел шәй 
құйып отырмайды. /йткені 
еркектердің к(зіне түспеуге ты-
рысады. 7йелдер басқа б(лемеде 
тамақтанады. Ал қонақтарды сол 
үйдің кіші ұлдары күтеді.

    Шешендер тарихта к(п 
ауыртпашылық к(рген халық 
болса да біз әлі күнге дейін 
(зіміздің салт-дәстүрлерімізді 
сақтап келеміз. Үйге келген 
қонаққа құрметпен қараймыз. 
Т(рімізге шығарып, ұлттық 
тамағымызды ұсынамыз. 
«Қонақ келмеген үйге береке де 
кірмейді», «Үйге келген қонақ 
– қуаныш» деген аталы с(зі 
бар. Қонақтың алдына қоятын 
тамағымыз – жижиг галныш деп 
аталады. Ол асылған еттен жаса-
лады. Қамыр илеп, оны макарон 
сияқты етіп кесеміз. Ет піскен 
сорпаға кеспені салып пісіреді. 
Ары қарай сарымсақты майдалап 
турап, ортаға қояды. Тамақты 
сарымсақпен жейді.    Жалпы 
шешендер (зге ұлтқа қыздарын 
бермейді. Шешен ұлтында ара-
лас неке сирек кездеседі. Орыс 
ұлтынан қыз алғандар кездеседі. 
Бірақ мүмкіндігінше, қыздарын 
(зге ұлтқа күйеуге бермеуге ты-
рысады. Шешен жігітке тұрмысқа 
шыққан бойжеткен оның тілі 
мен дінін, мәдениетін білуге 
тиіс. Ең бастысы мұсылман 
болуы керек. Кейде аралас не-
кеден туған жігітке (з қыздарын 
күйеуге бермей жатады. Қан 
бұзылады деп ойлайды. Олар-
ды «нағыз шешен» емес деп 
қабылдайды. Шешендердің тойы 
үш күнге созылады. Бұрындары 
егер жігіт қызды ұнатса, онда 
оған сыйлық беріп жіберетін 
болған. Егер ол сыйлыққа жауап 
берсе, онда қыздың к(нгені бо-
лып есептелген. /йткені бұрын 
бір-бірімен ашық кездеспейтін 
еді. Ал қазір бәрі заманға сай 
болады. Той болатын күні 
қыз арнайы суға түседі. Оған 
нешетүрлі емдік ш(птер салы-
нады. Күйеуге шыққалы жатқан 
қызға мүмкіндігінше, ұлттық 
киім кигізіледі. Ол «чокхи» 
деп аталады. К(йлектің етегіне 
ине тағып, арнайы қолорамал 
береді. Бұл затты әйел (мір 
бойы сақтауға міндетті. /йткені 
ол жамандықтан және тіл-
к(зден сақтайды. Бізде күйеубала 
міндетті түрде қалыңдықты 
(з үйінен алып кетеді. Содан 
кейін жеңгелері немесе әпкелері 
қалыңдықтың киімінің арасы-
на бұршақ, жүгері және (ріктің 
сүйегін салады. Бұл да дәстүр 
бойынша жақсылықтың нышаны 
болып саналады. Егер күйеубала 
әйелінің туыстарын сыйласа, 
онда жұмаққа барады деп айты-
лады.

Илина ХИТЕНАЕВА
Алматы облысы 

ТАТУЛЫҚ – 
БАСТЫ БАЙЛЫҚ

Қазақстан Халқы Ассамблеясы дүниеге келгеннен бері Алматы об-
лысында оның бөлімшесі құрылып, жұмыс атқарып келеді. Жалпы 
облыстағы алғашқы этномәдени орталықтар өткен ғасырдың 80-90 
жылдарда құрылып, елімізде Ассамблеяның протатипі болған алғашқы 
Жетісу Халықтарының ассосациясы атты бірлестік ұйымдастырылған. 
Облыстық Ассамблея құрылғаннан кейін өңірдегі барлық этномәдени 
орталықтар Ассамблеяның құрамдас бөлігі болып енген.

Қазақстанға тағдырдың түрлі жолдарымен келген жүз жиырмадан аса ұлт 
тұрады. Әр ұлттың өзіне тән тұрмыс тіршілігі, мәдениеті, тілі мен діні бар. «Өзге 
ұлтсың» деп бөліп тастамай, қашанда қонақжай атанған қазақ ұлты мен кең 
байтақ қазақ жері оларды өз құшағына алды. Қазақпен терезесі тең ұлттардың 
бірі түріктермен таныс болайық.

этносының топтасып тұратын жері – 
К(ксу ауданы. 2002 жылы құрылған 
К(ксу аудандық әзербайжан «На-
хичивань» орталығы облыстың 
мәдени және қоғамдық (мірінің 
бір б(лшегі болып келеді. Аталған 
орталық әртүрлі форматтағы шара-
ларды ұйымдастырып, жыл сайын 
(ткізілетін әзербайжан мәдениеті 
фестиваліне, саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алуға арналған 
«/мір үшін күрескендерге тағзым» 
республикалық акциясына ерекше 

ты, Тараз, Шымкент қалаларында 
түрік тілін үйрететін бірнеше оқу орны 
жұмыс істейді. Түрік диаспорасы (з 
араларында (кіл кеңесін сайлап оты-
рады. 

Республикалық, облыстық, 
аудандық, ауылдық шараларға 
белсенді түрде қатысып, атсалысып 
тұрады. Қоғам филиалдары салауатгы 
(мip салтын ұстануға, келер ұрпақты 
т(зімділік, адамгершілік рухында 
тәрбиелеуге ерекше к(ңіл б(леді. 
«Ахыска» Қазақстан халықтарының 
ұлттық мәдениетін (зара байытуға, 
Қазақстан мен Түркия арасындағы 
жан-жакты мәдени байланыстарды 
дамытуға себебін тигізуде. Осы ұлт 
(кілдерінің ішінен түрік халкының та-
рихын зерттеумен, тілін, мәдениетін, 
салт–дәстүрін сақтаумен және дамы-
тумен және мәдени ағарту қызметімен 
айналысатын патриот азаматтар 
шыққан. 

Түрік ұйымы диаспорада туын -
даған мәселелерді шешеді, Қазақ-
стан Республикасы мен басқа 
мемлекеттердің мемлекеттік және 
қоғамдык бірлестіктерінде түріктердің 
мүддесін қорғайды. Қазақстан 
түріктері арасында «Чичеклер» атты 
би ансамблі құрылған. Би ұжымы 
Қазақстан халықтар Ассамблеясы 
ұйымдастыратын барлық мерекелік 
іс-шараларда белсенділік таныта-
ды. 2001 жылы «Тәтті бұлақ» атты 
түрік тіліндегі к(ркем фильм жарық 
к(ріп, к(рермендердің оң бағасын 
алған. Бұл к(ркем фильмнің сюжеті 
Қазақстандағы түрік диаспорының 
салт-дәстүрін, (мірі мен мәдениетін 
к(рсетеді. 

атсалысады. Сонымен бірге «На-
урыз Байрам», Құрбан айт және 
Халықаралық балаларды қорғау 
күніне арналған қайырымдылық ша-
расын атап айтуға болады.

Алматы облысында 1998 жылы 
құрылған әзербайжан этномәдени 
бірлестігінің негізгі мақсаты – 
бейбітшілікті, әртүрлі этностар 
арасындағы достықты нығайтып қана 
қоймай татулық пен бірліктің (те ке-
ремет к(рінісін к(рсетеді.

7зербайжандардың ұлттық 
киімдері халықтың тарихымен, руха-
ни және материалдық мәдениетімен 
тығыз байланысты. Ер адамдардың 
киімдері: уст кейнейи (жейде), габа 
және чуха (екеуі де иыққа жабыла-
ды), кюрк (қой терісінен жасалған 
тон). Папах, яғни, бас киім әрбір ер 

Қазақ әуендеріне сабақтас келетін 
түріктің музыка (нері барынша 
дамыған. Түрік музыкасыңда хид-
жаз, зенгуле, курды, гулистан секілді 
мақам к(п. Түрік халық саз аспап-
тары түрі жағынан аса бай. Шекті 
аспаптары: мейдан, сарай сазы, 
бозық, бағлама, тамбур, жура, бул-
гари, чалғы, чеку, чоғыр дабылғы, 
дамбура, дынғыра, габут, кеманча, 
кожесан, гумуз, тар, рұзба, чеште, 
бункар. Би музыкасының тынысы боп 
есептелетін үрлемелі, ұрмалы аспабы-
на ребаб, тамбур, уд, ковар, дюдюк, 
зурна, дэф, давул т.б. жатады. Түркия 
республика боп жарияланғаннан 
кейін Стамбұл, Анкара, Измир 
консерваторияларының, сондай-ақ 
Анкара оператта театрының ашылуы 
профессионалдық музыканы дамыта 
түсті. Би (нері де барынша дамыған. 

Қазақстанда түрік тілінде білім 
беретін мектеп пен лицейлер к(п.  Ал-
маты облысының Қаскелең кентінде 
Сүлейман Демирелі атындағы үлкен 
ғимаратта және Алматы қаласында 
«Карьер» университеттерінде қазақ 
пен түрік студенттері жоғары білім 
алуда. Қаламыздың кез келген 
жерінен түріктердің (те тойым-

азаматтың абыройы саналады, оны 
жоғалтып алу намыстан жұрдай бо-
лумен пара-пар. Джораб аталатын 
шұлық та кез келген аяқ киімнің 
ішінен киіледі.7йелдердің үстіңгі 
киімі чадру, бетті жабатыны рубенд 
деп аталады. К(біне ашық түсті мата-
лардан тігіледі. Бір аймақтарда қысқа 
етекті к(йлек киілсе, келесісінде тек 
ұзын к(йлектер киіледі. Бастарына 
барқыттан тігілген әртүрлі пішіндегі 
тақияларды киіп, астына орамал 
тағады. Кейбір киімдерде чутгу деген 
шаш салатын жасырын қалталары 
болады.

Қазақтың қасиетті жерін мекен 
еткен әрбір этнос (кілі қазақтың ба-
уыры. Қиын-қыстау кезде құшағына 
басқан қазақ үшін олар бауыр. Бұл 
– татулық пен ынтымақтастықтың 
айқын к(рінісі. Олай болса, бірлігіміз 
жарасып берекелік (мір сүруге бәріміз 
бір кісідей атсалысайық. 

Жанел К=ДЕН
Алматы облысы 

ды әрі дәмді д(нер орталықтарын 
кездестіруге болады. Түрік диаспорасы 
азаматтарының к(мегімен қазақ, орыс 
және түрік тілдерінде жарық к(ретін 
«Ахыска» атты Республикалық газеті 
(з оқырмандарын тапқан.

Түрік халқының Қазақстандағы 
«Ахыска» атты мәдени орталығының 
т(рағасы  Зияддин Исюмханович 
Касанов: «Тағдыр тәлкегіне ұшырап, 
кіндік қаны тамған, бабаларының 
зираты жатқан ата қонысынан к(з 
к(рмеген, құлақ естімеген елге 
күштеп к(шірілген бейкүнә жан-
дардың қасіретіне түсіністікпен, аяу-
шылықпен қараған қазақ халқы түрік 
ағайындарына да к(мек қолын созды» 
деп (з алғысын білдірді.

Еліміздегі бейбітшілік пен келісім, 
ұлтаралық достық және қоғамдағы 
азаматтық ауызбіршілік — барлық 
этникалық басылымдарының басты 
тақырыбы. Байланыс құралдарының 
қазіргі күндегі мүмкіндігі мен ықпалы 
(те зор. Елімізде тұрақтылықтың, 
бейбітшілік пен келісімнің үнемі сақ-
талуына атсалысып, қоғамда береке-
бірліктің нығаюына үлесін қосуда.

Президентіміздің алдымызға 
қойған мемлекеттік тілді меңгеру 
тапсырмасы аясында толыққанды 
жұмыс атқаруда. Қазақстанда тұратын 
түріктердің 80%-ы мемлекеттік тілді 
еркін меңгерген. Қазақстандық 
патриотизмді әрбір азаматқа жеткізу, 
осы бағытта тәлім-тәрбие беру біздің 
бірлестігіміздің басты мақсаттарының 
бірі екендігі аян.Осыны жете түсінген 
түрік жастары жыл сайын Елордада 
бас қосып (здерінің ұлттық мерекесін 
атап (теді. Кездесу барысында олар 
ұлттық би түрлерін билеп, сонымен 
қатар әр түрлі ойындармен кешті 
қыздыра түседі. Қазақстанды пана 
тұтқан әр этнос (кіліне осындай 
жақсы жағдай жасаған Президентке, 
әр қазаққа біздер шексіз қарыздармыз. 
Түріктің тілегі – қазақтың амандығы. 

Мұрат АЛЬМАН
Қарасай ауданы 
Алматы облысы 

Эльмар 
МАМЕДЪЯРОВ, 

әзербайжан диаспорасының ;кілі:

 – Бізде ұлтқа б;ліну жоқ. Бәріміз бір шаңырақ астында 
тату-тәтті ;мір сүріп жатқан қазақстандықтар ретінде түрлі 
ұлттық мейрамдарда да бір үйдің баласындай бірлесіп концерттік 
бағдарлама ұйымдастырамыз. Мысалы, Наурыз тек түркі тілдес 

халықтардың мерекесі дегенімізбен, ассамблеядағы ;зге этномәдени 
бірлестіктер де қалмай қатысып, барлық іс-шараға ;з үлесін қосуды әдетке 

айналдырған. Сондай-ақ ҚХА жанындағы қай этномәдени бірлестік болса да, 
қазақ мәдениеті мен салт-дәстүрі орталығымен тығыз байланыста жұмыс 

істеп келеді. Мұның ;зі біздің біртұтастығымыздың к;рінісі деп білемін. 
Қазақ даласында ;мір сүріп жатқан әрбір этнос ;кілі қазақ тілін біліп 

қана қоймай ол тілде жақсы с;йлеуге міндетті. Себебі, бәріміздің От-
анымыз біреу. Ол – Тәуелсіз Қазақстан. Ал қазақ халқының әрбір этнос 

;кіліне жасаған жақсылығын ешқашан да қайтара алмайтынымыз 
анық. К;лдей к;ңілдері мен кең пейілдері үшін бәріміз қазаққа 
қарыздармыз. Қазақтың тілін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын 

сыйлай, құрметтей отырып татулық туын үнемі биікте 
желбірете аламыз. Ал татулық, бірлік, ынтымақ 

– біздің ең басты байлығымыз екенін 
ұмытпайық. 

Алғашқы  әзербайжан  этносының  өкілдері  Қазақстанға ХХ ғасырдың 20-40 
жылдарында сталиндік репрессияның нәтижесінде, сондай-ақ тың және тыңайған 
жерлерді игеру жылдарында келді. Әзербайжан  этносы  өкілдерінің  саны  130  
мыңға  жуық адамды құрайды. Әзербайжан этносы өкілдерінің көпшілігі қазақ 
тілін жақсы меңгерген. Олар бұл күндері Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында жинақы орналасқан.
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бай атындағы ҚазҰПУ-дың сәндік қолөнер кафедрасының 
профессоры, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, 
Мәдениет қайраткері, Республикалық «Үкілі домбыра», «Дана 
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ANA TILI

– Сіз 2000-нан аса домбыра, 100-ге 
жуық қылқобыз, 20-дан аса жетіген және 
басқа ұлттық аспаптарды жасапсыз...

– /з басым домбыра жасаумен 
айналысқаныма жарты ғасыр. Домбыра 
ғана емес, ұлттық музыкалық аспаптардың 
бәрін жасадым. К(п нәрсені (з бетімше 
үйреніп, бір жерден оқып алсам, бір 
жерден қарап зерттедім, ескі аспаптарды 
ж(ндеп к(рдім. Соның арқасында біраз 
жетістікке жеттім, шәкірт те тәрбиелеп 
жүрмін. /зім бітірген оқу орнындағы 
кафедрада ағашты к(ркемдеу, (ңдеу 
деген пән бойынша дәріс беремін. Ка-
федра еліміздегі қол(нер шеберлерін 
дайындайтын бірден-бір орын, жылына 
4-5 маман түлеп ұшады. Оның себебі, 
қол(нер саласына жастар аз келеді, бізде 
талап та қаталдау. /з басым 50-60-тай 
шәкірт тәрбиелесем, олардың 20 шақтысы 
үлкен шебер атанды. Солардың ішінде 
Дәулетжан Үсенов, Ердос Рақымбеков, 
Алмас Мұстафаев, Талғат Жанасылов, 
Ғани Жұмабаев сияқты шәкірттерім 
елімізге танымал. 

Музыкалық аспап жасап жүріп, талай 
мықты шеберлермен қарым-қатынаста 
болдым. Атадан балаға кәсіп болған 
ұсталық, зерігерлік (нер бізге де жақын 
болғандықтан, қазыналы халықтың 
мұрасын тереңірек білсем деген ізденісім 
мұратыма айналды. Кезінде аспап жа-
сауды кәсіп етсем, кейін оны шынайы 
(нер деп ұғып, қол(нерінің алуан сы-
рын меңгеруге ұмтылдым. Шетелдің 
қол(нер шеберлеріне жете мән беріп, 
ХVІІ ғасырда Италияда (мір сүрген 
атақты скрипка жасаушы Николо Амати, 
оның шәкірттері Антонио Страдивари 
және Андреа Гварнеридің (нер жолымен 
жақынырақ таныстым. Страдивари 60 
жасқа дейін аспап жасауды, үйренуді, 
талмай ізденуді (зіне мақсат етіп, 90 
жасында «Ұлы шебер» деген атаққа ие 
болғанына да таңғалдым. Ал біз қазақтың 
домбырасын жасаушы шеберлерді біле 
бермейміз. Оған бір мысал, атақты «Қыз 
Жібек» фильміндегі «Аққу» күйін Нұрғиса 
Тілендиев Ахмет Жұбанов сыйлаған 
домбырасымен орындағанда аққулардың 
су бетінде билеуін баға жетпес жауһар 
үннің құдіреті деп бағалауға болады. Ол 
ғажап үнді дүниеге әкелген Эммануиль 
Романенко деген шебердің жасаған дом-
бырасы екенін біреу білсе, біреу білмес. 
Сол домбыраның керемет үні біздер үшін 
жұмбақ болып қалды. Сырын әлі ешкім 
ашқан жоқ. Мен де сондай домбыра жаса-
сам деп ойлаймын. 100-ден аса қылқобыз 
және де 20-дан аса жетіген жасадым. Оның 
ішінде еліміздің тұңғыш Президенті, Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаевқа т(рт домбыра, 
ал Ресей президенті В.Путинге қылқобыз 
жасағаным бар. 

– Сіз жасаған домбыралар атақты әнші-
күйшілердің қолында деп естиміз. Рас па?

– /тініш айтып, «маған осындай дом-
быра керек еді» деп келгендердің к(ңілін 
қайтарған емеспін. Бекболат Тілеуханов, 
Секен Тұрысбеков, Айгүл Үлкенбаева, 
Қайрат Байбосынов, Алтынбек Қоразбаев, 
Абдулхамит Райымбергенов, Мақпал 
Жүнісова, Майра Ілиясова, Айгүл 
Қосанова, Айтжан Тоқтағанов, Ержан 
7лімбетов, Тұяқберді Шамелов, Асылбек 
Еңсеповтерге және де басқа (нер иелеріне 
домбыра жасағаным рас. 2001 жылы 
Голливудта (ткен халықаралық (нер 
фестивалінде домбырамен күй шертіп, 
«Алтын жұлдыз» жүлдесін иеленген жас 
күйші Мұрагер Сауранбаевтың аспабы 
менікі. Сол Голливудтағы (нер байқауына 
қатысқан «Ұлытау» тобындағы домбы-
раны да жасаған едім. Олар байқауда 
«Гран-при» жеңіп алды. Аты әлемге 
әйгілі Құрманғазы атындағы ұлттық 
академиялық оркестрдегі 20 домбыраны 
қайта жасадым. Сондай-ақ Қарағандыдағы 
«Тәттімбет», Атырау қаласындағы «Дина» 
оркестрлеріне к(мегім тиді. Бұдан басқа 
«Ұлытау», «Отырар», «Тұран» және «Му-
зАрт», «Қоңыр» сияқты топтардың аспап-
тары менің қолымнан шыққан, не болмаса 
шәкірттерімдікі. 

– Қобыз жасаумен де айналысып, 
құрметке б;ленген екенсіз. 

– Негізінде қазақтың бренді – 
домбыра, қобыз және сыбызғы. Бұл 
аспаптар арқылы қазақты әлем тани-
ды. Домбыраға қарағанда қобыз жасау 
күрделі, әрі қиын. Себебі қобыздың 
үні мен дыбысы домбыраға қарағанда 
(згеше. Бұл аспапты жасауда кездесетін 
қиыншылық – біріншіден, дұрыс 
қалыбын жасау, екіншіден, ішкі іргесін 
түзеу, қабырғаларындағы біркелкілікті 
сақтау, дыбыс күйіне келтірудің (зі оңай 
нәрсе емес. Осыны ескергенде ғана 
жақсы қобыз шығары анық. Бізге дейін 
қобыздың жасалу техникасы әртүрлі 
болып келді. Қазір ол бірқалыпқа түсті. 
Алматы қаласында тұңғыш рет қобыз сы-
ныбын ашқан, белгілі педагог-қобызшы 
ұстаз 7бдіманап Жұмабековпен ақылдаса 
отырып, аспапты бір жүйеге түсірдік. 

ойламаймын. Ал Жолаушы ән десең әнді, 
күй десең күйді керемет орындай алады. 
Оның ең ұтатын жағы да – осы» депті. Бұл 
не жағдайда айтылған пікір?

– Домбыра жасаумен шектелмей, күй 
шертіп, ән де саламын, актер болып та 
ойнағанмын. Шебердің белгілі дәрежеде 
музыкалық білімі, не қабілеті болғаны 
абзал. 7н салсаң, аспап үнімен сенің 
дауысың үндесуі қажет. 

Бір жылдары маған белгілі күйші 
Секен Тұрысбеков қазақ аспабын жа-
сауда к(п еңбек сіңірген белгілі шебер, 
«қазақтың Страдивариі» атанған Эмману-
иль Романенконың домбырасын әкелді. 
«Жүке, мынаның мойынын, қақпағын 
к(рсеңіз» дегені. Домбыраны қолыма 
алып, күйшінің айтқан жерін қолымнан 
келгенше (ңдедім. Бұдан кейін тағы бір 
домбырасын к(рсетті. Оны да ж(ндедім. 
Осыдан кейін екеуміз жақсы сыйласып 

мақал бекер айтылмаған. К(ркіне к(з 
тоймайтын Алтайдың Марқак(лінің тума-
сымын. 7ке-шешем малшы болғандықтан 
жасыл қарағай жамылған орманда балалық 
шағым (тті. Бала күнімде қолымнан бәкі 
түспейтін. Мектепте жүргенімде он-он бес 
бәкіні жоғалттым-ау деймін. Ұйықтап жат-
сам да бәкімді сипалайтын әдетім бар еді. 
Қолыма ағаш түссе, оны жонуды жақсы 
к(ріп, әр нәрсе істеуге әрекет ететінмін. 
Есейе келе мылтық, автомат жасағаным 
да есімде. /нерге жақын болуыма әкем де 
себепкер болды. Қамшы (ретін, күнделікті 
тұрмыстағы керекті бұйымдарды (зі жасап 
алатын. Тәй-тәй басқанымда әке-шешем 
мен туыстарым қуанып, жерге түрлі заттар 
қойып, мені шақырса керек. Талпынып 
барып қамшыны ұстағаныма нағашы атам 
риза болып: «Осы жаман Жолаушымнан 
бірдеңе шығады» депті. Атам менің бес-
алты жасымда дүние салды. Түрі, келбеті 
еміс-еміс есімде. Үйіне барғанда атқора 
жағында (зі жұмыс істейтін кішкене ғана 
орын болды. Келі-келсап шауып отыра-
тын...

– Демек ағаштан түрлі бұйымдар жасау 
бала кезден басталыпты. Ал домбыра жаса-
уды қалай үйрендіңіз?

– 1969 жылы әскер қатарына 
шақырылып, Қиыр Шығыстағы Уссу-
рийск қаласына түстім. Түскен ортамның 
к(бі қырғыздар мен қазақтар. Бәріміз бір 
ауылдың баласындай қатты сыйластық. 
Бір кездері арамызға Алматы облысынан 
Қожақан Рсымбетов деген жігіт келді. /зі 
әнді де жақсы айтып, домбыра шертеді 
екен. Екеуміз жақсы сыйласып, балалық 
бал дәуреннің әңгімесін к(п айтып, сыр-
ласатынбыз. Қожақан «шіркін, домбыра 
болса ғой, осындайда күй шертіп, ән са-
латын» деген с(зді жиі айтатын. Ағашқа 
жақын болғанымды және нағашы атамның 
қолынан шоты мен құрал-саймандары 
түспей ағаштан келі-келсап жасағанын, 
шешемнің әкесінің жақындары ақ патша 
заманында бір себептермен итжеккенге 
айдалып, жазасын (теп жүргенде елге 
деген сағынышын ағаштан ортеке мен аю 
жасап, билетіп еске алғанын айтқанымда, 
«қаныңда ағашқа жақын нәрсе бар екен, 
домбыра жасайық» дегені. Осы с(з маған 
түрткі болды. Екеуміз бір кепкен ағаш 
тауып, балталап, асхананың пышағымен 
домбыра жасауды қолға алдық. Қожақан 
кеңесші, мен домбыра жасаушы болып, 
жұлмалаған ісіміз бір айда аяқталды. 
Қожақан қуанып, домбыраның пернесі 
мен ішегін тағып, т(гілтіп ән салғанда 
казарма қазақ әнімен тербелгендей әсер 
қалдырды. Сол домбырамен қазақ пен 
қырғыз жігіттері ән салып, күй шертіп, 
бір рахаттанып қалатын. Қырғыз жігіті 
Жұмақан (здерінің «Суретіңе», «Фрун-
земе», «Долон», «Жал-жалым» әндерін 
домбырамен айтқанда есімізге ауыл 
түсетін еді. Осыдан кейін домбыра шертуді 

үйреніп, ән салуды да оңай меңгердім. 
Борышымды (теп, елге қайтарымда дом-
быраны Қожақанға қалдырдым. Кейін ол 
әскерден келгенде (зінің үйіндегі ата-ба-
бадан қалған домбырасын маған сыйлады. 
Ол менде сақтаулы тұр. 

7скерден келген соң Марқак(л 
ауданындағы Мәдениет үйіне суретші-
жарнамашы болып орналастым. Клубта 
неше түрлі кештер (тіп, арты концерт-
ке ұласатын. Ұлт аспаптар оркестрін 
басқаратын Қарак(з Болатова деген апай-
ымыз домбырашыларға неше түрлі күйді 
тартқызып, үйретіп жататын. Бірде «сен де 
домбырашылар қатарын к(бейтіп, артқы 
орында отыр. К(рермендерге қарамыз 
к(п болып к(рінсін» дегені. Содан кейін 
домбыраға шын к(ңілім кетіп, алты 
айдың ішінде оркестр ойнайтын күйлерді 
меңгеріп, солист домбырашы болдым. 
Түркештің «К(ңіл ашар», Дәулеткерейдің 
«Құдаша» және А. Жұбановтың «Би күйін» 
жеке орындап, ән салу дәрежесіне жеттім. 
1980 жылы Жеңістің 35 жылдық тойына 
1- Бүкілодақтық патриоттық әндер фести-
валына қатысып, Р. Елеубековтің «Жас 
қазақ» әнін домбырада орындап лауреат 
атандым.

– Жас кезіңізде сурет салуға да бейім 
болыпсыз.

– Дүниеге келгенімде кіндігімді 
тоқымашы Тоқан апайға кестіріпті. Апай 
ою-(рнегін тоқымасына салатын ісмер 
екен. Содан болар, суретке икемім бала 
кезімде қалыптасты. Мектепке бармай 
тұрып, сурет салғанды жақсы к(рдім. 
5-сыныпта А.Сачков деген ұстазымыз 
құлаған ескі қойманың суретін салуды 
тапсырды. Шамам келгенше салдым. 
Суретімді к(рген ұстазымның: «Сенде 
ерекше қабілет бар екен. 7рі қарай дамы-
ту қажет» деген жылы с(зі есімде. Бірде 
әкем екеуміз жайлаудағы Тоғыз жайлау, 
Қарамола деген жерлердің биік жоталары-
на шығып, т(мен түстік. К(л жағасындағы 
Матабай ауылына бардық. Онда Ақылбек 
деген жігіттің үйіне түскенде қолдан 
салынған керемет ақ қайыңдардың 
суреттерін к(ріп таңғалдым. Сол бір 
әсер мені суретші болуыма итермеледі. 
Арманым орындалды. Қазіргі (зім 
шәкірт тәрбиелеп жүрген оқу орынның 
к(ркемсурет-графика факультетін бітіріп, 
жұмыс істеуім де сондықтан.

– Алғашқы жасаған домбыраңыздың 
жайын білдік. Одан кейінгі аспаптар қалай 
жасалды?

– 1974 жылы аудандағы мәдениет 
басқармасы жұмысымды жоғары бағалап, 
Алматыға Н.Гоголь атындағы к(ркем-
сурет училищесіне оқуға жіберді. Т(рт 
жылдық оқуды үш жылда үздік дипломмен 
бітіріп, театр декорациялаушысы деген 

мамандық алдым да, ауылға қайттым. 
Мамандығым бойынша жұмыс істеп, 
біраз тәжірибе жинақтадым. Бірақ бала 
күндегі ағаш жону, бір нәрсе жасау ой-
ымнан кетпей, шеберхана ашу ниеті 
туды. Оны да іске асырдым. Мәдениет 
үйіндегі домбырашылардың сынған дом-
бырасын және басқа аспаптарды ж(ндеу 
жұмыстарымен де айналыстым. Сонда 
бір байқағаным фабриканың жасаған 
домбыралары к(пке ұнай бермейді екен. 
Жұмысымды, жүріп тұрған шеберхананы 
тастап, 1985 жылы Алматыға к(штім. 
Қалаға келген соң Қазреставрация 
бірлестігі ішіндегі «Қазмұражайының» 
шеберханасына музыкалық аспаптарды 
қайта жасаушы ретінде жұмысқа тұрдым.

– Жаңа жұмыс орнындағы үлкен мақсат 
қалай басталды?

– Ауылда жүргенде домбыраның сыр-
тын ж(ндеп жүрсем, мұнда аспаптың ішін 
ашып құрауды, оған қажетті материалды 
таңдауды үйрендім. Бұл істі маған (зімнен 
к(п жас кіші Асқар Аджиев деген ұйғыр 
жігіті үйретті. Асқар аспап жасаудың 
шебері екен. Құрамымызда тоғыз адам 
бір айда 30-40 домбыра жасаймыз. Кейін 
кәсібіміз шынайы (нерге жалғасты. Сан 
емес, сапаға к(шіп, айына 10-15 домбыра 
жасап жүрдік. Домбыраның шанағынан 
бастап, мойыны, тиегі, бір с(збен айтқанда 
жалпы құрылымын байланыстырып 
жасауға к(штік. Мұны мен тез меңгердім. 
Ұстазым болған Асқар менен үйрене ба-
стады. К(ңілімде жүрген к(п ойымды іске 
асыруға белсене кірістім. Талай шебер-
лермен танысып, олардың аспаптарын да 
к(рдім. Қазақтың алғашқы ұлттық аспап-
тар оркестрін құрған к(рнекті ғалым Ахмет 
Жұбановтың және музыка зерттеушісі Бо-
лат Сарыбаевтың ұлттық саз аспаптарын 
жаңғыртуға еңбегі ұшан-теңіз болғаны 
маған мектеп те болды. Одан к(п нәрсе 
үйрендім. Сондай-ақ ұлттық саз аспапта-
рын жасаушы Қамар Қасымов пен Эмма-
нуиль Романенколардың жасаған аспап-
тарына да қатты қызықтым. А.Ермеков, 
Қ.Оңалбаев және де О.Бейсембаев, 
А.Аухадиев, А.Першиндың жұмыстары 
аспап жасаудағы ізденісімді жетілдіре 
түсті.

– Домбыра жасаудың қыры мен сырын 
тереңірек білуге әлде-кімдердің ықпалы 
болған шығар?

– 7рине болды. Алматыға келгенде 
белгілі шеберлермен қарым-қатынасым 
жақсы болды. Ұлттық саз аспаптарын 
қалай жасаудың қыры мен сырын (зіме 
алғаш ұстаз болған Асқар Аджиевтен 
үйрендім, 78 жастағы атақты шебер 
Алексей Першинмен де тәжірибе ал-
мастым. Бұрын аспаптарды бүтіндей 
шауып жасасам, кейін сүйектеп жа-
сау әдісін меңгердім. 7р шебердің 
құпиясына назар аудардым. Мысалы, 
қазақтың тұңғыш органологы, ұлттық 
музыкалық аспаптарының атасы атанған 

Қамар Қасымов шеберлігі б(лек мектеп. 
Шебердің музыкалық аспаптары Мәскеу, 
Санкт-Петербург, Алматы мен Семейдің 
мұражайында сақталыпты. Қазақтың саз 
аспаптарының 16 түрін қалпына келтіріп, 
алғашқы ұлт аспаптар оркестрін құруға 
атсалысқан. 1957 жылы Құрманғазы 
атындағы ұлт аспаптар оркестрі Қытайда 
(нер к(рсеткенде концертке мемлекет 
басшысы Мао Цзэ Дун келіп тамашалған 
сәтте оркестрдің жетекшісі, дирижер 
Шамғон Қажығалиев Қамар Қасымовтың 
жасаған қобызын Қазақстан атынан 
сыйға тартқан. Моңғолияда да жұмыс 
істеп, үкіметтің ең жоғары «Алтын гадс» 
орденімен де марапаталып, Баян-/лгей 
аймағының құрметі азаматы атануы 
да мықты шебер болғанын білдірсе 
керек. Елімізде ұлттық аспаптардың 
дамуына үлес қосқан Э.Романенко, 
А.Ермеков, Қ.Оңалбаев, О.Бейсембаев, 
А.Аухадиевтардың тәжірибесі маған 
бағдар, бағыт берді. 

– Осы салада біраз биікті бағынды-
рыпсыз... 

– 7ріптестерім, марқұм Жанат 
Байжігітов, Асқар Аджиев, Мараш Кени-
ева, Құдайберген Жұмабаев, Сатыбалды 
Кенжеғараев, Құлмановтар, Айтмұхамбет 
Тежекенов, 7семхан Ниязбеков, Ханкелді 
Жакупов және басқалармен жақсы бай-
ланыс орнаттым. 1990-2000 жылдары 
аспап жасаушы-қол(нерші шеберлердің 
республикалық тұңғыш «Үкілі домбыра» 
сайыстары (ткізіліп, жеңімпаздарды 
анықтады. Алғашқы байқауда үшінші 
орынды иелендім. Сайыстың бас бәйгесін 
Жақсылық Оспанов жеңіп алса, келесі 
жылғы сайыста Сұлтан Мұсаев иеленді. 
Бұдан кейін мен жеңімпаз атандым. Ме-
нен кейін Нарбек Оқановтың мерейі үстем 
болды. 1996 жылы үшінші республикалық 
«Үкілі домбыра» байқауында бас жүлде 
иеленіп, арнайы тағайындалған «Алтын 
домбыра» сыйлығына ие болдым. 2006 
жылы қылқобыз жасаушылардың үздік 
шеберін анықтауға арналған «Дана қобыз» 
республикалық байқау-бәйгесінде бас 
жүлдесін және «Алтын қобыз» арнайы 
сыйлығының тұңғыш иегері атандым.

Қолымнан шыққан аспапта-
рым Германия, Жапония, Қытай, 
Моңғолия және ТМД елдеріне кетті. 
Америкада ашылған әлем музыка 
аспаптары музейінде екі домбырам 
қойылған. 1998 жылы Австрияның Мольн 
қаласында (ткен варган музыкасының 
ІІІ халықаралық конгресіне қатысып, 
әлемнің 22 елінен 70 музыканттар ара-
сында лауреат аттаным. Мен жасаған 
нарқобызым жоғары бағаланды. 2009 
жылы Түркіменстанның астанасы Ашха-
бад қаласында «7лем жауһарлары» атты 
ғылыми шығармашылық фестивалінің 
лауреаты атандым. Сондай-ақ Малайзия, 
Үндістан, 7зербайжан, Түрікменстанда 
(ткен к(рмелерге қатыстым, Парижде 
және Кореяның Тэгу қаласында болдым.

– Скрипка жасауға да талпынған 
екенсіз, бірақ ол ;з ойыңыздан шықпай 
жатқан тәрізді.

– Скрипка жасау менің үлкен арманым 
десем артық емес. Оны қолыма ала алмай 
жүрмін. Халықаралық аспапты жасау да 
оңай емес. Егер жасасам, аспап матери-
алына түбегейлі (згеріс енгізгім келеді. 
Мәскеуде 2-3 жыл сайын скрипка жасау-
шы шеберлердің байқауы (тіп тұрғанымен, 
аспаптың дыбысын тыңдамастан бұрын 
материалына қарайды. Ең бастысы аспап 
дыбысының сапасы екенін ұмытпағаныз 
абзал.

– Қандай шебер болсын оның қолынан 
шыққан туындысы бағасымен ;лшенеді. 
Бұған қалай қарайсыз?

– /з қолымнан шыққан аспаптар-
ды тек тапсырыс бойынша жасаймын. 
Кәсіпқой музыканттарға арналған 
концерттік аспаптар. Аспаптарға жоғары 
талаптар қойылады. Бір домбыраны 
жасауға екі апта, кейде жарты жылдай 
уақыт кетеді. Шетелден алдыртатын қызыл 
ағаш, палисандр және (зіміздің үйеңкі, 
қайың, қарағай және басқа ағаштарды 
пайдаланамын. Дегенмен, аспаптың ды-
бысы мен материалына, жасаған шеберге 
к(п дүние байланысты.

– Екі ішекті, үш ішекті және қос 
шанақты домбыра жасауда үлкен құрметке 
ие болғаныңыз бар. Осы дәстүрді 
жалғастырған балаларыңыз бар ма?

– Негізінде біз (нерлі отбасымыз. За-
йыбым Зоя (зім істейтін жоғары оқу ор-
нында кескіндемеден дәріс беретін ұстаз. 
Үлкен және кіші қызым (нерге жақын. 
Ал Ераслан деген ұлым жоғары білімі 
бар болғанымен (з мамандығын тастап, 
қасымда жұмыс істеп, танымал болды. 
/йткені менен к(п нәрсені үйренуге 
құштарлығы басым, ізденіс бар. Қазіргі 
күнде қолынан бәрі келеді. 

– =ңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан 
Жексен АЛПАРТЕГІ
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Белгілі қобызшы Сматай Үмбетбаев 
қобыз аспабын жетілдіруде к(п еңбек 
сіңірді. Бұрынғы қобыздардың жасалу 
пішіні әртүрлі болған еді. Бірінің мойын 
ұзын, бірі қысқа жасалғандықтан дыбы-
сы бір қалыпты шықпайтын. Қобыздың 
бетіндегі терілері де к(п шыдас бермейтін. 
Оны біз зерттеп түзедік. Ертедегі жыр-
дастандардағы қобыз қарағайдан, немесе 
үйеңкіден жасалса, шанағы нар терісінен, 
тиегі ортекенің мүйізінен, қыл ішегі бесті 
айғырдың құйрығының қылынан. Осы 
бағыттағы ізденіспен 2006 жылғы бірінші 
республикалық «Дана қобыз» байқауына 
қатысып, бағымды сынаған едім. Сыннан 
сүрінбей (тіп, байқаудың бас жүлдесін 
және арнайы дайындалған «Алтын қобыз» 
сыйлығын иелендім. 

– Дәулескер күйші Секен Тұрысбеков: 
«Бір қызығы, домбыра жасайтын шеберлер 
жасаған домбырасын шерте білмейді. Мен 
ондай домбыраның дыбысын ажырата 
білмеген адамнан керемет шебер шығады деп 

кеттік. Енді бір жолы (зінің ең жақсы 
к(ретін сары домбырасын әкелді. 7демі 
де шебер жасалған аспаптың қақпағы 
тозып тесілген екен. Қақпақты қайта 
алып, қалпына келтіргенімде, Секеннің 
қатты риза болып, домбырасының қайта 
тірілгеніне қуанғанын к(рдім.

– Күміс к;мей әнші Қайрат Байбо-
сынов та ;зіңіз ж;нінде айтыпты. «Керек 
десеңіз ағашпен с;йлесіп, сырласады. Бір 
байқағаным, домбыра жасаушылардың 
ішінде ең сезімталы Жолаушы. Оның дом-
бырасы кез келген сахнада сені жетектеп 
алып кетеді. Бейне бір астымдағы жүйрік 
атым сияқты, сондай құдіретті сенім пайда 
болады» десе, бұған Асылбек Еңсепов те 
қосылып: «Бүгінгі таңдағы шыққан биігім 
мен қол жеткізген табыстарыма Жолау-
шы ағамның қосқан үлесі к;п» дейді. Осы 
айтылған жылы с;здердің сырына тереңірек 
үңілсек. 

– Атамыз қазақта «Тоғай аралаған үйші 
болады, ел аралаған сыншы болады» деген 


