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«Әліппе» мен «Ана тілі» 
оқулықтарының қайтарылуы 
көпшілікке «жыл келгендей 
жаңалық» іспетті әсер 
еткені жасырын емес. Ал біз 
«Әліппенің» мәселесі жайлы сөз 
етсек. Оның себебі көп болып 
тұр. Түрлі реформалардан 
көз ашпаған білім жүйесіне 
тағы да бір «жаңашылдар» 
өз көзқарасын таңып жібере 
ме деген қауіп бар. Біздің сөз 
«қауіптенгеннен айтамынның» 
әңгімесі. Ең әуелі Білім және 
ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетовтің пікірін бергіміз 
келеді.  

Қазақ қоғамының соңғы алпыс 
жылдан асып жығылар кезеңінде 
үлкеніміз де, кішіміз де «Шәке», 
«Шериаздан Елеукенұлы» деп 
айтуға әбден дағдыланған, ұлт 
руханиятының көрнекті өкілі, 
әдебиетіміздің арғы-бергі 
дәуірлерін терең танымымен, 
табанды білгірлігімен тарата 
талдап, әдебиет туралы адал, ақ 
сөзін ірікпей айтып келе жатқан 
үлкен зерттеуші, қазақ сынының 
беделді өкілі, абыз мінезді 
ақсақалымыз өмірден өтті. 

Менімен бірге орысша-ағылшынша ауызша аударма курсына қатысқан танысым бірде сабаққа 
қызын ертіп келді. Қыз артқы партадан біздің орысша сөз тіркестерін ағылшын тіліне аударудан 
түрлі жаттығуларды орындағанымызды тыныш бақылап отырды.
Жаттығудың кезекті күні аяқталғаннан кейін, әкесі қызын оқытушымен таныстырды. Қыз 
оқытушыға жаттығулардың ішінде Інжілден алынған біраз мысалды байқағанын айтты. Сырттан 
келген адам назар аударған осы бір жайтты мен сол кезде аңғармадым. Алайда оның байқағаны 
түбінде рас болып шықты. Бұған аудармашыларға арналған көптеген жинақтар, сөздіктер, 
анықтамалықтар мен оқулықтар дәлел бола алады.

БҮГІНГІ САНДА:

Турағұлдың 
тауқымет тартқан 
тұқымы

Өмірі өнерімен 
өрнектелген

5-бет

12-бет

Қымыз – ауруға ем, 
сауға қуат

Майгүл ҚАЙНАРБАЕВА

3-бет

АЛАШБІТІМДІ ТҰЛҒА
ҒИБРАТ

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

«ӘЛІППЕНІҢ» ӘЛЕГІ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

түкпірінде сұрақ к�п. Себебі әлі күнге 
оқулықтың жай-жапсары толық 
 айтылмай келеді. Қос оқулық келесі 
оқу  жылында қолданысқа енеді деген 
күннің �зінде сынақтан �ту үшін де 
уақыт  керек емес пе? Ол уақыт жаңа 
бітімді оқулықты қалыптап шығуға 
жете ме? Ең бастысы, «#ліппе» мен 
«Ана тілін» кім, қалай жазып  жатыр? 
Оқулық латыннегізді әліпби негізінде 
 басылып шыға ма? Озық оқулықты 
министр л ік  жанындағы арнайы 
құрылған са раптамалық комиссия 

қарап, тиісті шешім қабылдайды десек, 
ол  комиссияда кімдер бар? Оқулық 
жазуға тапсырысты Білім және ғылым 
министрлігі �зі беріп, еліміздегі оқулық 
жазатын ең білікті мамандарды �здері 
жасақтап отыр ма? Оқулықтардағы 
қатені кім анықтап, талдайды? Ал 
оқулық шығаратын баспаның негізгі 
функциясы қандай болуға тиіс екені 
туралы арнайы  ережелер бар ма? Сауал 
�те к�п... Бұл сауалдарға толық жауап 
табылмай, «#ліппе» елге толыққанды 
оралды дей алмаспыз. 

Шәкеңнің ауыр қазасын ес ті-
генде қобалжығанымыз рас...

#рине... Тындырғаның ел-
дің рухани кәдесіне жара са, 
тоқсан құдайдан сұрап, кешегің 
мен бүгініңді таразыға қоятын, 
ұлт, ұрпақ, адамзат алдында 
атқарғаныңа іштей тәубә айта-
тын жас. Бұл тұр ғыдан алғанда, 
тазалық пен тектілікті, талғампаз-
д ы қ  п е н  м ә д е н и е т т і л і к т і , 
табанды лық пен еңбекқорлықты, 
қай раткерлік пен қайсарлықты 
табиғат  шіркін �лшеп-тамап 
жатпай, бойына мол етіп бер-
ген ағамыздың еңбегі ұшан-
теңіз. Жазғаны да, бітірген ісі де 
«қазақ әдебиеті», «қазақ қоғамы», 
«қазақ мемлекеті» дейтін қанатты 
ұғымдарды саралауға, талдауға, 
тануға мол мүмкіндік береді. Бір 
с�збен айтқанда, Шерияздан 
Елеукенұлының шығармашылық 
жолы, ғылыми-танымдық бол-
мысы, қайраткерлік  жаратылысы 
– екі ғасыр тоғысындағы шынайы 

Ағылшын тіліндегі жалпыға таны-
мал, кең тараған мәтелдер мен қанатты 
с�здердің басым б�лігі Інжіл мен Шекс-
пирдің шығармаларынан алынған екен. 
К�птеген тұрақты теңеулер дің тағы бір 
негізгі дерекк�зіне ежелгі грек мифтерін де 
жат қызуға болады (мысалы, Achilles heel/

Ахиллестің �кшесі – біреудің жанды/осал 
жері, labour of Sisyphus/Сизифтің еңбегі – 
босқа азаптану).

Дегенмен, қолданыстағы фразеоло-
гизмдер саны жағынан Інжіл (Библия) мен 
Шекс пир туындыларына тең келетін дерек-
тер жоқ шығар. 

Библеизмдерден: Man shall not live by bread 

alone («Адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың 
аузынан шыққан әрбір с�зімен �мір сүреді», 
Матфей Інжілінен алынған), қазақша бала-
масы – Адамға керегі тән азығы ғана емес; A 

fly in the ointment («8лген шыбындар бір құты 
иісмайды сасытар», Ескі 8сиет, Екклесиаст 
кітабынан алынған) – Бір құмалақ бір қарын 

майды шірітеді, ал Шекспиризмдерден: All 

that glisters is not gold («Венеция к�песінен») 
– Жылтыраған ның бәрі алтын емес; Wear 

one’s heart upon one’s sleeve («Отеллодан») – 
Кең қолтық/аузын ашса жүрегі к�рінеді деген 
мәтелдерді мысалға келтіруге болады.

Осыдан бірнеше жыл бұрын танымал 
қазақстандық автор Қанат Тасыбековтің 

«Ситуативный казахский» атты кітабының 
үшінші томы жарық к�рді. С�здік деп атала-
тын бұл кітапта орыс тіліндегі кең таралған 
тұрақты с�з тіркестері, қанатты с�здер 
мен мәтелдердің қазақша  ба лама лары 
жиналған. Кітапты оқып отырып, орыс/
қазақ мәтелдеріне сай келетін ағылшын 
идиомаларын тауып, жазып отырдым.

(Жалғасы 9-бетте)

Иә, осы сұрақтар т�ңірегінде 
 қ ұ  з ы р л ы  м е к е м е л е р д е н  д е -
рек алғы мыз келген. Ең әуелі ке-
рек  маман дар ды сұрап, хабарлас-
қанымызда  ми нистрліктің баспас�з 
х а т ш ы с ы  « # л і п п е г е »  қ а т ы с т ы 
толыққанды ақпарат алдағы уақытта 
 дайындалып, берілетінін айтты. Иә, 
біздің  басылым да сол кезде жан-
жақты  жауап беретін мамандар-
мен қайта байланысады. Ол ақпарат 
жинақталып біткенше біз де құр 
отырмайық деп шештік. Арнайы 

шешім қабылданғанда, «#ліппе» 
м е н  « А н а  т і л і »  о қ у л ы қ т а р ы н а 
қатысты, жалпы мектеп оқулықтары 
 туралы пікірлерді біз де жинақтап 
берсек, сарапшылардың пікірталас 
тудыруына, осы мәселелерді тал-
дап, талқылауына мүмкіндік бола-
тын шығар деген ниетпен бірқатар 
 маманнан с�з сұрадық. Ол пікірлерді 
�з гертпестен газетімізде к�пшілік 
тал қысына ұсынып отырмыз.   

(Жалғасы 4-бетте)

ұлт зиялысының �негелі, �рісті 
�мірі еді. 

Шәкең мол білім мен терең 
ұстанымның адамы болатын. 
Ойы мен с�зінен бекзаттықтың 
лебі есіп тұратын. Нені жазса 
да, нені айтса да дәйексіз жаз-
байтын, негізсіз с�йлемейтін, 
артық әңгімеге ерік бермейтін, 
орынсыз мінезге бармайтын. 
«Мен бітірдім», «мен істедім», 
«мен жаздым», «мен айттым» 
дейтін с�здер ол кісінің аузынан 
естілмейтін. Шынымды айтсам, 
қайраткер-басшы, қазақ полигра-
фиясы мен кітап ісінің дамуына 
�лшеусіз еңбек сіңірген, қазақ 

к�ркемс�зінің �рістеуіне орасан 
тер т�ккен тұғырлы тұлғаның 
о с ы  б і р  а д а м  б о л м ы с ы н д а 
 сирек ұшырасатын,  халықшыл, 
қоғамшыл, мемлекетшіл, ұлтшыл 
қасиеттеріне �з басым  үлкен 
құрметпен сүйсіне қараушы едім. 

8згерген қоғамға, түлеген 
ой мен сана шіркінге не деуге 
 болады?! Шәкең секілді ұлт, ұрпақ 
дейтін қасиетті ұғымдарға шаң 
қондырмай �ткен аға буынның 
қатары сиреп барады... Бұл  сиреу, 
�кінішке қарай, ұлтымыздың 
бойындағы елдік пен еңбекті 
пір тұтар киелі қасиеттер мен 
с�з тыңдап, с�зге тоқтайтын 

 ақ сақалдықтың мектебін де 
�зімен қоса алып бара ма деп 
сескенемін іштей... 

Иә.
Алаш арыстары туралы, қазақ 

к�ркемс�зі мен кемел ойының 
кезеңдері жайлы кесек моно-
графиялар жаза жүріп, тәуелсіз 
жұртымыздың жаңа кезеңдегі 
кестелі с�зі хақында үлкен-үлкен 
толғамды пікірлерді де �зінің 
іргелі еңбектеріне арқау еткен 
к�рнекті зерттеуші, кемел ойдың 
иесі, �зі ұлыларға қалай шәкірт 
бола білсе, кейінгі �кше басар 
қараорман ұрпаққа �зі де ұстаздық 
парызын солай адал атқарған 
үлкен жүректі, алашойлы тұлға 
бақиға аттанып барады.

8кінішсіз �лім жоқ...
8кініштің ең үлкені – халқына 

қадірі асқан жанның Жан-Аза сына 
қалың зиялы жұрттың сап қа тұрып, 
соңғы міндетін атқара алмағаны. 
Топырақ сала алмағаны...

Бәріне айыпты – адамзатты 
бір уыс еткен, айтпай келіп, талай 
арыстарымызды сұраусыз әкетіп 
жатқан тізгінсіз тажал!

Ж а т қ а н  ж е р і ң і з  ж а й л ы , 
топырағыңыз торқа болсын, 
алашбітімді, алашойлы ардақты 
жан!

Б а қ ұ л  б о л ы ң ы з ,  қ а д і р л і 
 Шерияздан аға!

Рухыңыз пейіш т�рінде шал-
қысын!

Нұрлан ОРАЗАЛИН, 
ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты

 Бас мұғалім әлеуметтік желідегі 
парақшасына былай деп жазған еді: 
«Жақында Мемлекеттік жалпыға 
міндетті  стандартқа �згерістер 
енгізіліп, #ділет министрлігінде 
тіркеуден �тті. Ондағы маңызды 
жаңалықтардың бірі – келесі 2021 оқу 
жылында бірінші сынып оқушылары 
«Сауат ашу» пәнінің орнына «#ліппе» 
мен «Ана тілін» оқитын болады. 

Бірінші сынып оқушылары оқу 
жылының бастапқы екі тоқсанында 
« # л і п п е н і ң »  б а ғ д а р л а м а с ы н 
оқыса, қалған екі тоқсанда «Ана 
тілі» пәнін оқиды... Айта кетейін, 
«#ліппе»  Ахмет Байтұрсынұлының 
әдіс темесі негізінде дайындалады. 
Қазіргі  кезде оқулықтарды әзірлеу 
 бойынша үлкен жұмыс жүргізіліп 
 ж а т ы р .  Б і р ы ң ғ а й  б а ғ д а р л а м а 
жасау  мен айналысатын жұмыс 
тобын құрдық. Оның құрамында 
мықты тіл мамандары, әдіскерлер, 
 бастауыш сынып мұғалімдері мен 
бұған дейін оқытылған «#ліппе» 
оқулықтарының авторлары бар. 
Орынбасарым  Шолпан Каринова 
осы жұмыс тобының алғашқы отыры-
сын �ткізіп те үлгерді. Бағдарламалар 
мен оқулықтар дайын болғаннан 
кейін оларды пилоттық мектептерде 
сынақтан �ткіземіз деп жоспарлап 
отырмыз. Кейін басқа мектептерге 
жіберілетін болады. Бұл мәселе менің 
жіті бақылауымда»...

Сонымен, Асхат Аймағамбетов 
«#ліппе» мен «Ана тілін»  мектепке 
қ а й т а  қ а й т а р д ы .  Б і р а қ  к � ң і л 

МӘТЕЛДЕР НЕГІЗІНЕ 
КӨҢІЛ БӨЛСЕК...

almaty.tv
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Баспас�зде биыл қаланың 150 к�шесі ж�ндеуден 
�ткізілетіні жазылды. Бұл жаңалық Елорда тұрғындарын 
қуантты. Қазір жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатқанын 
к�ріп жүрміз. 

Қаламызда 1999 жылы ашылған «Жерұйық» саябағы 
бар. Ол бүгінде үлкен демалыс орталығына айналды. 
 Алайда саябақтың солтүстік-шығыс жағындағы жол 
шұрық-тесік. Бейімбет Майлин к�шесі мен Бауыр-
жан Момышұлы даңғылы арасындағы осы к�ше ескі 
Қарағанды тас жолы екен. Бүгінде ол к�шеге қазақтың 
аса к�ректі композиторы, қоғам қайраткері, КСРО халық 
артисі Мұқан Т�лебаевтың есімі берілген. К�шенің екінші 
жақ беті – VIP қалашық.

Осы М.Т�лебаев к�шесі ескерусіз жатыр. Баяғыда 
т�селген асфальті әр жерден тесіліп, лай сулар жиналып 
қалған. Саябаққа демалуға келгендер к�ліктерін осы 
жақ бетке қояды. Машина д�ңгелегіне жабысқан батпақ 
қаланың басқа к�шелерін лайлайды. 

Бұл ұлы композитор атындағы к�шенің бір б�лігі ғана. 
Б.Момышұлы даңғылынан әрі қарай жалғасқан тұсы 
да дұрыс ж�ндеу к�рмеген күйінде. Қала әкімдігі осы 
жайтты ескерсе, Мұқан Т�лебаев және оңтүстік-шығыс 
ауданындағы басқа да осындай шағын к�шелерге асфальт 
т�селіп, адамдар жүретін тротуарлар жасалып, ағаштар 
отырғызылып, жолдың жиектері к�галдандырылса, Елор-
дамыз к�ркейе түсер еді. Сонда қала да таза, тұрғындардың 
к�ңіл күйі де к�теріңкі болатыны с�зсіз.

Айбатыр СЕЙТАҚ, 
журналист. 

Фотосуреттерді түсірген автор

Шараға ҚХА мүшелері мен 
кәсіпкерлері, меценаттар мен 
 эт номәдени бірлестіктердің �кіл-
дері, «Жаңғыру жолы» респуб-
ликалық жастар қозғалысының 
�кілдері мен еріктілері атса-
лысып, 11 674 медициналық 
қызметкерге және 7100 отбасыға 
қайырымдылық жасады. 

Нақтырақ айтқанда,  вирус 
а н ы қ т а л ғ а н  н а у қ а с т а р м е н 
тікелей жұмыс істейтін  медицина 
қызметкерлерінің  отбасына, 
провизорлық орталықтарға, 
дәрігерлер оқшау тұрып жатқан 
жатақхана мен қонақүйлерге 
құрбандыққа шалынған мал еті 
таратылып, азық-түлік себеттері 
т а р т у  е т і л д і .  С т а ц и о н а р д а 
жатқан емделушілер мен қызмет 
барысындағы ақ халатты абзал 
жандарға ыстық тамақ жеткізіліп, 
к�к�ніс пен жемістер, тәттілер мен 
ұлттық сусындар үлестірілді.

Пандемия дертінен бақилыққа 
аттан ған дәрігерлердің отбасына 
да қаржылай к�мек к�рсетіліп, 
ұл-қыздарына мерекелік сыйлық 
жасалды. Мұқтаж отбасыларға 
да к�ңіл б�лініп, мал етінен 
б�лек, түрлі азық-түліктермен 
қамтамасыз етілді. 

Солардың ішінде астаналық 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА COVID-19

СЕНАТОРЛАР – АЙМАҚТА

А Қ П А Р А Т Т А Р  А Ғ Ы Н Ы

Қазақстан халқы  Ассамблеясы 
Құрбан айт күндері індетке 
қарсы күрескен дәрігерлерді 
қолдау мақсатында 
республикалық деңгейде «Мың 
алғыс» қайырымдылық акция-
сын ұйымдастырып, 82 527 150 
теңге көлемінде гуманитарлық 
көмек көрсетті. 

Қазақстандық 5 әзірлеуші COVlD-19-ға 
қарсы вакцинаны өздеріне сынады. Бұл 
туралы Биологиялық қауіпсіздік про-
блемалары ғылыми-зерттеу институты 
қызметкерлері мәлімдеді.

ҚР Парламенті Сена тының депутаты Н.Жүсіп Алматы облысы, 
Қарасай ауданының Еңбекші ауылында болып қайтты. Сенатор 
ауыл тұрғындарымен кездесіп, Парламент қа былдаған заңдар 
жөнінде, Денсаулық кодексінің жай-жапсары туралы әңгімелесті. 
Ауыл кітапханасына өзінің жеке кітап қорынан жүз кітап сыйға 
тартты.

Жаңбыр жауса, қаланың үлкен даңғылдары мен 
көшелерінде де лай сулар мен батпақтар пайда  болады. 
Балшық пен батпақ қайдан келді десеңіз, мүлдем тас 
төселмеген немесе ертеде салынған тас жолы жерге кіріп 
кеткен аулалар мен шағын орамдардың, көшелердің 
батпағы көліктердің дөңгелегіне ілесіп, Елорданың көрікті 
аумақтарына жетіп, қаланы түгел ластап жатқаны анық. 
Үйлердің аулаларына, шағын көшелерге асфальт төселмесе, 
бұл проблема ешқашан шешілмейді. 

Сенат депутаты Мұрат 
Бақтиярұлына Қызылорда 
облысы ның диқандары өздері 
кезігіп отырған мәселесін 
жеткізді. Жаңақорған мен Шиелі 
аудандары тұрғындарының 
 айтуы бойынша Сырдария 
өзенінің суы төмендеуде, осыған 
байла нысты олар әкімдікке 
жүгінген. Ауданда құны бір мил-
лиард теңге тұратын су платинасы 
салынған. Бірақ үш жылдан кейін 
іске жарамсыз болып қалған. 
Қазіргі таңда платина жұмыс 
істеп тұрған жоқ. Сенат депутаты 
құқық қорғау органдарының осы 
мәселеге назар аударуын сұрады. 

Сенат депутаты Нұржан 
Нұрсипатов Павлодар 
 облысында жұмыс сапарымен 
жүр. Сенатор мемлекеттік 
мекемелердің және 
әлеуметтік нысандардың 
басшыларымен кездесіп, 
ҚР Парламенті Сенатының 
қызметі туралы ақпарат 
 беруде.  Медициналық 
сақтандыру қоры өңірлік 
филиалының директоры 
Нұрлан Қасимов сенаторға 
Қор қызметі туралы 
 баяндады. Жалпы өңірде 
медициналық көмек көрсетуге 
60,6 млрд теңге, коронавиру-
спен күреске 2,3 млрд теңге 
бөлінгенін атап өтті. 

Өңірге жасаған сапарында Парламент Сенатының депутаты Әлімжан 
Құртаев ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму бірінші вице-
министрі Қайырбек Өскенбаевпен бірге Мақтаарал ауданының Өргебас, 
Фирдоуси елді мекендеріндегі қалпына келтіру жұмыстарымен, 
 сондай-ақ Мырзакент ықшамауданының құрылысымен танысты.

КӨМЕК КӨРСЕТТІ ЕКПЕ КІМГЕ ЕГІЛЕДІ?

МҰҚАН ТӨЛЕБАЕВ 
КӨШЕСІ ҚАШАН 

ЖӨНДЕЛЕР ЕКЕН?

ЖҮЗ КІТАП 
СЫЙҒА ТАРТТЫ

ЖАҢАРҒАН МАҚТААРАЛ

СУҒАРУҒА СУ ТАПШЫ

ӘЛЕУМЕТТІК 
НЫСАНДАРДЫ АРАЛАДЫ

2020 жылдың мамыр айында Сар-
доба су қоймасы жарылып, Орталық 
коллекторда судың толуына себепші 
болды, нәтижесінде Түркістан 
 облысы Мақтаарал ауданының 
аумағын су шайып кеткен болатын. 
Бес елді мекенді су басып қалған еді.

# л і м ж а н  Қ ұ р т а е в  ж а у а п т ы 
мемлекеттік органдардың, құрылыс 
ұйымдарының �кілдерімен және аза-
маттармен кездесті. Оған Мырзакент 
кентінде 1200 орындық мектептің, 
2 8 0  о р ы н д ы қ  б а л а б а қ ш а н ы ң 
және дәрігерлік амбулаторияның 
құрылысы туралы айтылды. Фер-
даусиде жұмысшылар 600 орындық 
мектепті қалпына келтіруде, жаңадан 
дәрігерлік амбулатория мен бекініс 
пунктін салып жатыр.  

Мырзакент шағынауданында 

386 тұрғын үй құрылысына мың 
жарымға жуық адам тартылған. 
Аудан әкімдігі 196 тұрғын үйдің 
Үкімет қорының есебінен және 190 
үй қайырымдылық қорларының, 
оның ішінде «БізБіргеміз» қорының 
есебінен салынып жатқанын айтты.  

Сонымен қатар су басудан зар-
дап шек кен ауылдарда газ, жарық 
жүйелері, байланыс желілері мен 
авто к�лік жолдары қалпына келті-
ріліп жатыр. Түркістан облысына 
сапары аясында #лімжан Құртаев 
�ңір жұртшылығымен кездесу-
лер �ткізуде, жауапты мемлекеттік 
орган дарының �кілдерімен бірлесіп 
ме дициналық мекемелерге барып, 
жергілікті жерде пандемиямен, 
күрес жұмыстарының барысымен 
танысты.

Нұрт�ре Байтілесұлы ал-
дағы күндері Талдықорған 
және Текелі қалаларының 
а к т и в  т е р і м е н  к е з д е с і п , 
 Алматы облысының әлеу-
меттік маңызы бар нысан-
дарының жұмы сымен таны-
сады. Одан әрі Қы зылорда 
облысы Шиелі ау да нының 
тұрғындарымен кездесіп, 

ауданның  аурухана  және 
жұмыспен қамту орталық-
тарының басшылығымен кез-
десіп, жұмыстарымен таны-
сады. Одан б�лек, Түркістан 
облы сының,  Алматы қала-
с ы н ы ң ,  А л м а т ы   о б л ы с ы 
Райым бек ау данының акти-
вімен және ха лқымен кездесу-
лер де жоспарланған.

Қор медициналық қызмет-
керлерге үстемақы т�леу мәсе лесіне 
айрықша назар аударып отыр. 
Осы жылдың т�рт айында облыс 
дәрігерлеріне жалпы сомасы 1,7 
млрд теңге т�ленген. Қор  сонымен 
б і р г е  � ң і р  а у р у х а н а л а р ы н ы ң 
 жанынан мобильді бригадалар 
құру шығындарын �теуге қатысты 
міндеттемелерді �зіне алған.    

С е н а т о р  п а н д е м и я м е н 
 кү ресте жергілікті атқарушы ор-
гандардың жұмысын күшейту 
қажеттігін, сондай-ақ медициналық 
қызметтердің сапасын жақсарту 
мақсатында тұрғындармен кері 

байланысты одан әрі дамытудың 
маңызын атап �тті.

Сенатор Н.Нұрсипатов сапар 
барысында бірнеше облыс аудан-
дарында және Екібастұз қаласында 
болды. #уелі жергілікті ауруха-
налар мен дәріхана желілерінің 
дәрілік заттармен қамтамасыз 
етілуіне мониторинг жүргізу мақ-
сатымен осы аталған  нысан-
дарды барып к�рді. Депутат меди-
циналық мекемелерде болып, 
медициналық қызметкерлермен 
және жергілікті тұрғындармен 
тілдесті.  Екібастұз қаласының 
әкімімен және жергілікті мәслихат 

�кілдерімен кездесу �тті. Сена-
тор мемлекеттік бағдарламаларды 
іске асыру шеңберінде жүргізіліп 
жатқан спорт мектебінің ж�ндеу 
жұмыстарымен, к�пқабатты тұр-
ғын үй құрылысымен, сондай-ақ 
жаңадан ашылған халыққа қызмет 
к�рсету орталығының жұмысымен 
танысты.

Сенат депутаты Нұржан Нұрси-
па товтың Павлодар облысындағы 
жұмыс сапары жалғасуда. Алда 
мемлекетт ік  құрылымдардың 
бас шыларымен кездесулер және 
 об лыстың бірнеше ауданына сапар 
жоспарланған. 

«Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
талабына сәйкес, 2020 жылдың 13 тамызында 
макак-резустан антидененің кемінде 7 log болуы 
тиіс соңғы титрін анықтау  жоспарланып отыр. 
Бұл жоғары иммуногендік к�рсеткіш  саналады. 
2020 жылдың 26 шілдесінде вакцинаның 5 
әзірлеушісі тірі вируспен жұмыс істеу  барысында 
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету үшін ерікті 
түрде вакцинаны �здеріне сынады. Бірнеше 
тәулік �ткеннен кейін олардың �здерін сезінуі 
жақсы, дене қызуы мен аллергиялары жоқ. 
Клиникаға дейінгі сынақ 2020 жылдың 20 
 тамызында аяқталып, нәтижесі ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігіне беріледі. ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінен рұқсат алынғаннан 
кейін 2020 жылдың 20 қыркүйегінде Алматы 
қаласындағы клиниканың базасында COVID-
19-ға антиденесі жоқ 44 еріктіге клиникалық 
сынақ (І фаза) басталуы тиіс» дейді институт 
мамандары.

COVID-19-ға қарсы QazCovid-in вакци-
насын институттың бас директоры К.Закарья 
және ғылыми қызметкерлер: Л.Құтымбетов, 
Б.Хайруллин, М.Орынбаев, Қ.Сұлтанқұлов, 
Е.#бдірайымов, С.Нұрабаев �здеріне сынаған.

«Вакцина COVID-19-ға қарсы бірінші 
отандық вакцинаны дайындау және сақтау 
технологиясын әзірлеу бойыншаға ғылыми-
зерттеу жұмыстарын тікелей орындайтын 
институттың ғылыми қызметкерлерін толықтай 
эпидемиологиялық қорғау үшін қажет болды. 
Аталған ғылыми қызметкерлер COVID-19-ға 
шалдығып қалған жағдайда институт отандық 
вакцина әзірлеуге бағытталған маңызды 
мемлекеттік міндетті орындайтын ең құнды 
мамандарынан ұзақ уақытқа айырылып қалар 
еді. 8зі дайындаған вакцинаны вакцинация-

Мұрат Бақтиярұлы Экология, гео-
логия және табиғи ресурстар министрі 
М.Мырзағалиевпен және оның орын-
басарларымен с�йлесті. Сенатор 
қалыптасқан жағдай туралы айтып, 
осы мәселені жақын арада шешуді 
сұрады, онсыз егін шаруашылығы 
саласы орасан шығынға бататынын 
жеткізді. Тиісті министрлік Сырдария 
�зеніндегі су деңгейінің т�мендеуін 
шешу жолдарын қарастыруға уәде 
берді.

Мамандардың айтуы бойынша, 
биыл шамамен 90 мың гектар алқапқа 

күріш егілген. Мұндай аумақты 3 ай 
суару кезеңінде сумен қамтамасыз ету 
қиын. Сенатор �з кезегінде су ресурс-
тарын үнемдеуге мүмкіндік беретін 
заманауи технологияларды пайдала-
нуды ұсынды. 

Мұрат Бақтиярұлы егін егушілерге 
күріштен б�лек, суды к�п қажет 
етпейтін жоңышқа, рапс, жүгері және 
бау-бақша �німдерін �сіруді ұсынды. 

Осы ретте сенатор кіші Аралды 
толтыру мәселесіне де назар аударды.

Мұрат Бақтиярұлы �ңір аграрла-
рымен және басшылығымен кезде-

суде «Бізге кіші Аралды толтыру үшін 
де су қажет. Судың теңізге жетпей 
жатқанын ескерсек, кіші Аралдың су 
деңгейі т�мендеуі мүмкін. Қазірдің 
�зінде Қамбаш к�лі жағалаудан 150 
метрге шегініп кетті. Қызылорда 
Сырдарияға �те тәуелді, сондықтан 
к�п суды қажет етпейтін дақылдарды 
�сіру маңызды. Бұл бағытта дихандар 
үшін арнайы бағдарлама әзірлеген 
ж�н» деді.

Егін алқаптарынан б�лек, Сенат 
депутаты аудандық ауруханаға барып, 
жергілікті жұртпен тілдесті.

ФОТОАЙЫПТАУ

«Вайнах» шешен-ингуш,  «Хазар» 
ә з е р б а й ж а н ,  « Т а ң »  т а т а р -
башқұрт, «Қырғызстан-Астана» 
ж ә н е  « Ж а й х у н »  қ а р а қ а л п а қ 
э т н о м ә д е н и  б і р л е с т і к т е р і н , 
Қарағанды, Қызылорда, Павло-
дар, Атырау, Қостанай  облысы 
мен Алматы қаласының барлық 
этнос �кілдерін, Аналар кеңесі, 
« Ж а ң ғ ы р у  ж о л ы »  ж а с т а р 
қозғалысын, Солтүстік Қазақстан 
о б л ы с т ы қ  « Д у с л ы к »  т а т а р -
башқұрт қоғамдық орталығын, 
Т ү р к і с т а н  о б л ы с т ы қ  � з б е к , 
 татар, әзербайжан этномәдени 
орталықтарын,  Алматы облысы 
Ұйғыр ауданы ҚХА белсенділерін 
айрықша атап �туге болады.  

Е с т е р і ң і з г е  с а л а  к е т с е к , 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
наурыз айында енгізілген т�тенше 
жағдай кезінде республикалық 
«Біз біргеміз!» акциясы аясында 
мұқтаж азаматтарға 376 454 347 

теңгеге қаржылай к�мек к�рсетіп, 
515 мыңнан астам медициналық 
маска таратқан еді.

Пневмония дерті ушыққан 
с о ң ғ ы  б і р  а й д а  а қ  х а л а т т ы 
 абзал жандар мен провизорлық 
орталықтарға  қол ұшын  созып,  
151 443 526 теңгеге қажетті дәрі-
дәрмек пен �кпені  жасанды 
 желдету аппараттарын сатып алды.

Ал Мақтааралда орын алған су 
тасқынынан зардап шеккендерге 
де этнос �кілдері жұдырықтай 
жұмылып, 101 936 000 теңгеге 
335 тонна гуманитарлық к�мек 
пен құрылыс материалдарын 
ж�нелткен болатын.

Былтырғы жылы Ассамблея-
ның әртүрлі деңгейдегі қайы-
р ы м д ы л ы қ  ш а р а л а р ғ а  к � р -
сеткен к�мегі 4,5 млрд теңгеге 
жуықтайды.

И.С#ТІМ

лау медициналық және иммунобиологиялық 
препараттарды әзірлеушілердің жария емес 
ғылыми стандарты саналады. #зірлеуші ең 
алдымен �зінің әзірлемесінің қауіпсіздігі мен 
иммуногендігін �зіне сынауы тиіс. Екіншіден, 
�зінің зерттеуінің нәтижесі мен сапасы үшін 
толықтай жауапкершілік алады. Осылайша, 
клиникалық сынаққа қатысатын еріктілердің 
қауіпсіздігіне кепілдік береді» деді институт 
директоры Күнсұлу Закарья.

Институт мәліметінше, 2020 жылдың қазан 
айының ортасында Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының талаптарына сай келетін 200 
еріктіге клиникалық сынақ �ткізудің ІІ фазасы-
на шығу жоспарланған. Клиникалық сынақтың 
ІІ фазасы 2020 жылдың желтоқсан айында 
аяқталуы тиіс. К�птеген елдің (Қытай, АҚШ, 
Ресей) тәжірибесін және халықты вакцинамен 
қамтамасыз ету қажеттігін қаперге ала отырып, 
клиникалық сынақ фазасының санын 4-тен 
2-ге дейін қысқарту қарастырылып жатыр. Бұл 
ДДСҰ талаптарына қайшы болмайды.

Кандидаттық вакцинаның клиникалық 
сынақ нәтижелерін ДДСҰ растаған жағдайда 
Биологиялық қауіпсіздік  проблемалары 
ғылыми-зерттеу  институты жанындағы 
 салынып жатқан Иммунобиологиялық пре-
параттар �ндірісі зауыты вакцина шығаруға 
дайын. Зауыттың жобалық қуаты жылына 60 
млн  дозаны құрайды. Құрылыс жұмысы 2020 
жылдың желтоқсанында аяқталады.

Айта кетейік, 2020 жылдың 23  наурызында 
COVlD-19-ға шалдыққан алғашқы пациенттен 
патологиялық материал алынып, бір аптадан 
кейін институт ғалымдары SARS-CoV-2 виру-
сын б�ліп шығарды. 2020 жылдың 9 мамырында 
COVlD-19-ға қарсы кандитатты инактивтелген 
вакцина әзірлеу бойынша жұмысты аяқтап, 
оның хаттамасы Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымына жіберілді. 15 мамырда ДДСҰ 
алдын ала тексеруден кейін оны клиникаға 
дейінгі сынаққа жіберілген кандидатты вакци-
налар тізіміне қосып, вакцина және әзірлеуші 

туралы ақпаратты ресми сайтында (www.who.
int) орналастырды. Сол күні зертханалық 
тышқан, сириялық атжалман, теңіз шошқасы, 
күзен және үй қоянына кандидатты вакци-
наны клиникаға дейінгі сынақты бастады. 
Клиникаға дейінгі сынақ вакцинаның ДДСҰ 
регламенттеген барлық параметрлер, атап 
айтқанда уыттылығы, дерт туындатушылығы, 
аллергенділігі, иммуногендігі бойынша ДДСҰ 
талаптарына және Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік фармакопиясына сай келетіндігін 
к�рсетті.

2020 жылдың 6 шілдесінде вакцина ҚР ДСМ 
Ұлттық дәрілік заттарды сараптау орталығына 
берілді. Орталық бұған дейін Биологиялық 
қауіпсіздік проблемалары ғылыми-зерттеу 
институты алған вакцинаны клиникаға дейінгі 
сынақ нәтижелерінің жаңғыртылатындығын 
қуаттады.

2020 жылдың 10 шілдесінде Биологиялық 
қауіпсіздік проблемалары ғылыми-зерттеу 
 институты вакцинаны маймылға (макака-резус) 
сынақтан �ткізуді бастады. lg М, lg G антидене 
титрі жетінші күнде 3,5 10Q (жоғары к�рсеткіш) 
болған еді. Қазақстандық ғалымдар 7 вакцина 
дайындау технологиясын жасады.

Жалпы елімізде коронавирусқа қарсы 
вакцинаның бес прототипі бойынша жұмыс 
жүргізіліп жатыр. COVID-19 вакцинасын 
жасау бойынша жұмыстардың барысына 
қызығушылық танытқан азаматтар ДДСҰ веб-
сайтында вакцинаға үміткерлер туралы жалпы 
шолуды оқи алады.

Алдын ала болжамға сәйкес, Қазақстанда 
коронавирусқа қарсы вакцина 65 жастан 
асқан, жүрек-қан тамыры ауруы, қант диабеті 
және созылмалы �кпе аурулары бар тәуекел 
тобына кіретін адамдарға және медицина 
қызметкерлеріне салынатын болады. Вакцина 
алатындардың болжамды саны 2 347 000 адамды 
құрайды.

Н.БАТЫР
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Б
ала жастан асқар таулы Ақтаста желілеп бие байлаған берекелі үйдің қымызын 
қыдыра ішкен ұлымын. Жаз шыға әлдебір басылмас шөлге тап боламын. Әр жерден 
қымыз ішіп, әлдебір сағынышқа дауа іздеумен сарсаңға түсемін. Өзім сұхбат алған 
маманның ғылыми тұжырымына құлақ асып, тек соңғы 2  жылда ғана саумал ішуді 
үйрене бастадым. Онда да үзіп-жұлып қана. Ал биыл үйде болғандықтан, бие сүтін 
ішуге барынша көңіл мен уақыт бөлдім. 34 күнде 9 үйдің есігінің алдында сағаттап 
кезекке тұрып, әралуан мөлшерде 
таласа ішкен шипалы да құнарлы сүттің шын пайдасын көрдім. Аллаға шүкір, 
айналамдағылардың 70-80 пайызы әлгі індеттен аунап тұрғанша есен-сау күйі  шауып 
жүрмін. Тәбетім де жақсарды, сергекпін. Алайда басында жарты литр, қыза келе бір 
литрдан ішкен бие сүті бүйрегіме кері әсер ете бастаған соң, маманның кеңесіне 
жүгіндім. Содан кейін барып бәрі реттелді. Өзіме тиген өзгеше пайдасын жалпы 
жұртпен бөлісуді жөн санап, ұлттық тағамдар мен сусындардың нәрі мен  насихатын 
дәріптеп жүрген дәрігер-диетолог Майгүл Қайнарбаеваға қашықтан сауал жолдап 
төмендегідей жауап алдым. Бұйырса, әркімге жалтақтамай, өзім де жылқы ұстап, 
ұмытыла бастаған қадір-қасиетімізді, қазақылығымызды қайта жаңғыртсам деймін. 
Сұхбатты оқып, кеңестің  пайдасын көрген кез келген қазақ сөйтетін шығар... 

– Бабаларымыз бие сүтінің (к*п ел 
саумал деп атайды. – Ж.С.) *те пайдалы 
екенін жақсы білген. Қазіргі кезде к*біміз 
оны ұмытып қалып едік. Соңғы жылда-
ры, соның ішінде коронавирус тарағалы 
бері оның ағзаға пайдасы жиі айтылып, 
 насихатталып жатыр. Тіпті оны ішушілер 
қатары артып, саумал тапшылығы әр 
*ңірде (қалада) байқалады. 9зім де 
 кезекке тұрып саумал ішіп жүрмін. Бие 
сүті шынымен де қазіргі жаһандық 
індеттен құтқара ала ма?

– Осы індет кезінде биесі  бар 
шаруашылықтар мен үйлердің аула-
сына жақын маңайдағы, тіптен алыс-
тан, қаладан келіп, таңғы 4-5-тен 
 бастап кезекте тұрған адамның к�птігін 
к�зімізбен де, теледидардан да к�ріп 
жүрміз.

Ол бір жағынан қуантатын жағдай, 
себебі ұмыт болып бара жатқан ұлттық 
сусындарымыздың қадір-қасиетін 
бағалап жаңғырту, оны пайдаланудың 
артуы – саумал мен қымыз шаруа-
ш ы л ы ғ ы н  к � б е й т у г е  ы қ п а л  е т у і 
мүмкін. Сонымен қатар халықтың �з 
денсаулығын қорғауына, аурулардың 
алдын алудағы жауапкершілігінің �суіне 
әкеліп отыр. Екінші жағынан, мұның 
да кесірлі тұсы бар, адамдар тек қана 
саумал мен қымызға сеніп, ауырған 
жағдайда �з бетімен емделуге к�шуі 
мүмкін. 

Саумал нақты осы коронавирустың 
қоздырғышына қарсы тікелей әсер 
ете алмайды. Бірақ к�птеген жұқпалы 
ауруларға, қабынуларға, ауыр және 
созылмалы дерттерге қарсы тұруға, 
яғни адамның қорғаныс күшін – 
иммунитетті нығайтуға оңтайлы әсер 
ететіні бұрыннан белгілі.  

– Бие сүтінің құрамында нақты қандай 
пайдалы заттар бар?

– Бие сүтінің химиялық құрамына 
нақты тоқталсақ, оның құрамында 
су (89,5%), ақуыз (2,0%), май (1,7 %), 
к�мірсу (6,5 %), минералды заттар (0,3 
%), дәрумендер, ферменттер, гормон-
дар, газдар, пигменттер, иммундық 
заттар болады. Олар сүтте бір-бірімен 
тығыз байланысты коллоидты құрылым 
құрайды. 

Бие сүтінің маңызды б�лігі, ақуыз-
дық құрамы казеин, альбумин және 
глобулин фракцияларынан тұрады. 
Олардың м�лшері, арақатынасы бойын-
ша бие сүті альбуминдік сүт �німдеріне 
жатады. Ол ана сүтіне �те жақын. Осы 
альбумин бие сүтіне ерекше тәтті дәм 
береді. Сондықтан жаңа босанған әйел 
қандай да бір себептермен сәбиін емізе 
алмаса сәбиіне уақытша саумал беруге 
болады, балалар оны сүйсіне ішеді. Одан 
басқа, сиыр сүтіне қарағанда бие сүті 
жеңіл қорытылып, жылдам сіңіріледі, 
ақуыздар нәзік үлпектер түзіп, асқазан-
ішек жолдарына жүктеме түсірмейді. 

Бие сүтінің құрамындағы к�п 
қанықпаған май қышқылдарының 
(кқмқ)  ұсақ формада болуы оны 
асқазан-ішек жолдарында тез ыдыра-
тып, шапшаң сіңуін қамтамасыз етеді. 
Олардың биологиялық белсенділігі �те 
жоғары, себебі адам ағзасындағы зиянды 
майларды шығарып, артық майды жи-
намайды. Сиыр сүтімен салыстырғанда 
к�п қанықпаған май қышқылдарының 
м�лшері бие сүтінде 10 есе артық. 

Тағы бір маңызды қоректік заттек – 
бие сүтінде кездесетін лактоза к�мірсуы. 
Тағы да салыстырсақ, ана сүтіндегі 
лактозаның м�лшеріне сәйкес келетіні 
– тек бие сүті (6,8% және 6,7%,). Ол 
адам ағзасында энер гияның к�зі және 
кальций алмасуын реттейді. Лактозаның 
тағы бір ерекшелігі – ішектегі пайда-
лы микрофлораның қалыпты жұмыс 
істеуіне әсер етіп, ішектегі ашу, божу 
үрдістерін тежейді. Яғни газдың жина-
луын, метеоризмді болдырмайды. 

Бие сүтінің биологиялық құн дылығы 
құрамындағы пайдалы ақуыз, май, 
к�мірсудан басқа, дәрумендер мен 
минералдық элементтердің жоғары 
м�лшерде кездесуімен дәлел денген. 

С дәруменінің, бета-каротиннің, 
А дәруменінің, лизоцимнің жоғары 
д е ң г е й і  б и е  с ү т і н і ң  и м м у н д ы қ -
биологиялық және тотығуға қарсы 
(антиоксиданттық) сипатын күшейте 
түседі.

Тиамин, рибофлавин дәрумендері, 
пантатен қышқылының м�лшері де бие 
сүтінде к�п. 

Бие сүтінің құрамында фосфор мен 
кальцийдің, натрий, магний, калий, 
селен, темір, кобальт, мырыш және 
басқа да ағзаға пайдалы минералдық 
элементтердің м�лшері жоғары. 

Бие сүтінің тағы бір артықшылығы 

– құрамындағы барлық фер менттердің, 
дәрумендер мен биоло гиялық белсенді 
заттектердің табиғи күйінде сақталуына 
мүмкіндік береді.

– Бие сүті (саумал) қандай аурулар-
дың алдын алады, қандай ауруды емдей 
алады?

– Бие сүтінің құрамындағы ас-
корбин қышқылының,  лизо  цим-
нің, лактоферриннің, иммуноглобу-
линдердің жоғары м�лшерде болуы 
оның иммунитетті тұрақты ұстайтынын 
немесе жоғарылататынын қатысын 
дәлелдейді, атап айтқанда, туберкулез-
де, суық тиюде, ұзақ және созылмалы 
ауруларда, қатерлі ісіктердің алдын алу-
да және емдеуде �те тиімді. 

Сонымен қатар салмақ қоса ал-
майтын адамдар үшін пайдалы, себебі 
тәбетті ашады. 

Бие сүтінің құрамындағы пайдалы 
майлардың жоғары м�лшері жүрек-
қантамыр жүйесінің: атеросклероз, 
ишемия, гипертония, инфаркт және 
т.б. ауруларының алдын алады және 
кешенді емдеуде едәуір к�мек болады. 

Сиыр сүтімен салыстырғанда бие 
сүтінде казеин ақуызының т�мен болуы 
аллергияны туындатпайды, бұл, әсіресе, 
балалар үшін маңызды. 

Кальций мен фосфор минералдық 
элементтері  балалардың сүйег ін 
қатайтып, қаңқаның �суіне жақсы 
ә с е р  е т с е ,  е г д е  а д а м д а р д а  ж ә н е 
әйелдерде остеопороз ауруының, 
сүйек сынғыштығының алдын ала-
ды. Темір тапшылығы бар адамдар 
үшін анемияның алдын алуда және 
е м д е у д е  т а п т ы р м а й т ы н  с у с ы н . 
Қымыз құрамындағы мырыш, селен 

элементтері ер адамдардың қуатын 
арттыруға к�мектеседі. 

– Қымызға айналғанда бие сүті әу 
бастағы қасиетін қаншалықты *згертеді? 
Қымыздың құрамында қандай пайдалы 
заттар бар? Қай ауруларды емдей алады?

– Қымыз құрамында бастапқы сау-
мал құрамындағы пайдалы заттектердің 
к�пшілігі сақталып қалады. Тіптен 
кейбір дәрумендердің тұрақтылығы 
жоғарылап, тұрған сайын к�бейе түседі, 
атап айтсақ, С дәрумені – аскорбин 
қышқылы. Себебі аскорбин қышқылы 
ең тұрақсыз, сыртқы ортада тез ыды-
райтын дәрумендер қатарына жатады, ал 
қымызда қышқылды орта болғандықтан 
ол ыдырамайды. 

Қымыз – жүрек және қан тамыр-
лары ауруларының, жұқпалы аурулар 
мен қабынулардың, к�птеген қатерлі 
сырқаттардың, қант диабетінің алдын 
алуда және негізгі ем құрамында шипа-
лы әсер к�рсетеді.

Қымыздың асты қорыту қасиетіне 
келгенде, оны катализатормен (пеш) 
салыстыруға болады. 8те қоңды, 
құнарлы, майлы, күрделі тағамдарды 
қорытып, ыдыратуға к�мектеседі. 
С о н д ы қ т а н  а р т ы қ  с а л м а қ т ы ң , 
семіздіктің алдын алуда және емдеуде 
кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. 

Ас қорыту жүйесінің  аурулары: 
гастрит, ойық жаралар, холецис-
тит, панкретит және т.б. ремиссия, 
ауруларын басуда пайдалы. Себебі 
қымыз құрамындағы А,С,В тобының 
дәрумендері  қабынған шырышты 
қабатын тез қалыптастырып, оның 
зақымданған ошақтарын жазады. 

Қымыздың құрамындағы В тобы-

қатысты арнайы зерттеулер жүргізген 
жоқ, бірақ ертеректе жылқы етінің 
пайдасын дәлелдеу үшін жалпы мал 
етін, майын салыстырып, емдік және 
профилактикалық әсерлерін анықтаған 
болатын. 

Құйрық май, негізінен, қаныққан 
және қанықпаған майдан, судан тұрады, 
оның құрамында холестерин, А,Е,Д,В 
дәрумендері мен мырыш, магний, 
мыс, фосфор, селен, натрий сияқты 
микроэлементтер бар. Құрамында 
осындай пайдалы заттектердің  болуы 
гормондардың түзілуін, заттек ал-
масуын, жүйке жүйесінің жұмысын 
жақсартады.  Сонымен қатар бронхит, 
трахеит, пневмония сияқты  тыныс алу 
аурулары кезінде Азия халқы бұрыннан 
емдік мақсатта пайдаланған. Медицина-
да осы бағытта оны �ңдеу әдісі, қолдану 
тәсілі мен м�лшері нақты к�рсетілмеген. 
Сондықтан тек халықтық медицинада 
қолданады. 

Адамдардың бақылаусыз, дәрі гердің 
кеңесінсіз құйрық майды қолданудың 
салдары �те ауыр болуы да мүмкін. 
Себебі бұл майдың зиянды жағы да 
жеткілікті. Құрамында қаныққан май-
лар мен холестериннің к�п болуы 
қан тамырларында атеросклероздық 
қатпарларының түзілуіне әкеліп, олар-
ды бітеп тастайды. Оның нәтижесінде, 
атеросклероз, ишемия, инфаркт, ги-
пертония сияқты аурулар туындауы 
мүмкін. Ал егер адамның бойында бұл 
аурулар бұрыннан бар болса, тағам 
рационында қойдың майын мүлдем 
шектеуі  керек. Одан басқа, семіздік, 
қант диабеті кезінде де қойдың майын 
тұтынуға болмайды. 

– Бие сүтін *з қалауыммен ішем деп 
жайсыздықтарға тап болып, сізден кеңес 
алғанымды білесіз. Ендеше, саумал мен 
қымызды емдік тұрғыдан пайдаланудың 
*лшемі, уақыты мен тиімділігі қандай?

– Жаңа сауылған бие сүті мен 
қымызды ішудің �зіндік ережесі 
мен тәртібі болады. К�пшілігі соны 
білмегендіктен, әртүрлі асқазан-ішек 
ауруларының �ршуіне тап болуы мүмкін 
немесе «мүлдем менің ағзама жақпады» 
деп тұжырым жасайды. 

Биенің сүтін сауылған бойда ішсе, 
пайдасы мен емдік қасиеті жоғары 
 болады. Сауғаннан кейін неғұрлым к�п 
уақыт �тсе, соғұрлым құрамындағы 
пайдалы заттары, әсіресе, дәрумендері 
азая береді.

Бие сүтін (саумал), қымызды емдік 
немесе профилактикалық мақсатта 
тағайындау немесе тұтыну м�лшері 
әрбір адам үшін жеке бекітілуі  керек. 
С е б е б і  а у р у д ы ң  т ү р і ,  ұ з а қ т ы ғ ы , 
адамның денсаулығы (дәрігердің ар-
найы к�рсетімі немесе кеңесі), жасы, 
асқазан-ішек жүйесінің дайындығы, 
о н ы ң  т ұ т ы н у  м а қ с а т ы  б � л е к . 
Сондықтан  жалпы сауықтыру үшін жиі 
қолданылатын әдісін айтып кетейін. 

 Бие сүтін аш қарынға ішу керек 
және бір ішкенде 1-1,5 стаканнан (200-
300мл) аспағаны дұрыс. Оның ішті 
жібітетін, зәр айдағыш қасиеті бар, 
сондықтан оны ескеріп, дайын болу 
керек. Бұрын-соңды ішіп к�рмеген 
адамдардың асқазан-ішек жолдарының 
қызметі �згеріп, алғашқыда іш �туі, іш 
қатуы мүмкін. Егер бейімделу үрдісі 
жақсы �тсе, онда ондай �згерістер 
тоқтап,  әрі  қарай сусынды ағза 
жақсы сіңіре бастайды. Ол қалыпты 
физиологиялық процесс. Ал егер, іш 
�те берсе, онда саумал ішуді уақытша 
тоқтату керек. 10 күннен кейін қайта 
тексеріп к�руге болады. Іштің �туі 
немесе іштің кебуі, ауыруы сияқты 
белгілер пайда болса, онда негізгі 
себебі (жақпауы, аллергия, созылмалы 
аурулардың қозуы, т.б.) анықталғанша 
саумалды тұтынбау керек. Жалпы 

 саумалмен арнайы емделу курсын 10 
күннен 1 айға дейін бекітеді, күніне 

3-5 ретке дейін рұқсат етіледі. 
Қымыз, керісінше, тамақтан 

к е й і н  і ш і л е д і .  Қ ы м ы з д ы ң 
түрлерін, күштілігін міндетті 
түрде ескеру қажет.  Себебі 
3-күндік, 5-күндік қымыздың 
қышқылдығы �те жоғары бола-
ды, сондықтан оны бұрын-соңды 

асқазан-ішек жолдары үйренген, 
яғни осы бағытта тәжірибесі 

бар адамдар ғана к�тере алады. 
Оның үстіне, қымыз ашыған сай-

ын, құрамындағы этанолдың (спирт) 
м�лшері жоға рылай түседі. Сондықтан 
ондай түрлерін буыны қатпаған, 
жас�спірім балаларға бермейді, себебі 
ол маужыратып ұйқы шақырады, жүйке 
жүйесін қоздыруы мүмкін. Күштілігі, 
қышқылдығы жоғары қымыз түрлерін, 
ауыр жұмыстан кейін, �те күрделі астан 
кейін оны қорыту үшін және тынығу 
үшін ішеді. 

Қымызды ішуді шектейтін және 
мүлдем рұқсат етілмейтін жағдайлар мен 
сырқаттар болады, оларға туберкулездің 
қан қақыратын түрлері, психикалық 
аурулар, гастрит, асқазан және 12-елі 
ішектің ойық жарасының �ршу кезі 
жатады, сәбилерге, лактоза жақпайтын 
адамдарға, арнайы медициналық қарсы 
к�рсетімі бар сырқаттар кезінде, энте-
рит, колит, ішек инфекциясы, тамақтан 
улану сияқты аурулар кезінде рұқсат 
етілмейді. 

– Уақыт б*ліп,  пайдалы кеңес 
бер геніңіз үшін ризашылығымызды 
білдіреміз!

Сұхбаттасқан 
Жарқын С#ЛЕНҰЛЫ

ҚЫМЫЗ –
АУРУҒА ЕМ, САУҒА ҚУАТ

Майгүл ҚАЙНАРБАЕВА, 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ 
ұлттық медицина университетінің 
«Нутрициология» кафедрасының 
меңгерушісі, медицина ғылымының 
кандидаты, Қазақ тағамтану 
академиясының жетекші ғылыми 
қызметкері

ның дәрумендері мен этанол жүйке 
жүйесін тыныштандырып, ағзаның  
тынығуына ықпал етеді. Ол, әрине, 
қымыздың күштілігіне, ішу уақытына, 
оның к�леміне, денсаулық жағдайына 
байланысты. 

– Қазіргі індеттен аман қалудың жолы 
– сақтану (оқшаулану) және дене қуатын 
(иммунитетті) күшейту екені белгілі 
 болды. Қазақтың қай ұлттық тағамдары 
дене қуатын арттырып, түрлі аурудан 
сақтай алады?

– Негізі,  барлық ұлттық таға-
мымызды пайдалы �німдер қата-
рына жатқызуымызға болады, себебі 
о л а р д ы ң  б а р л ы ғ ы  т а б и ғ и  ш и к і -
заттардан жасалады. Қазіргі уа қытта 
�неркәсіптерде жоғары техно логиялық 
әдістерді қолдану да ұлттық тағамның 
табиғилығын сақтап қалуға бағытталған. 

Ұлттық сүт �німдері:  бие сүті, 
 саумал, қымыздан басқа, шұбат, іркіт, 
ірімшік, құрт, сарысуды алып қарайық. 
Енді сүйегі  қатайып келе жатқан 
сәбилерге, балаларға түрлі тәтті және 
зиянды кәмпиттерді жегізгеннен г�рі 
кішкентайынан құрт беріп үйретсе, 
тісі дұрыс қалыптасып, сүйегі мықты 
болып �седі. Осындай табиғи сүт 
және қышқылды сүт �німдерін 
жиі тұтынатын адамдардың 
ас қорыту, сіңіру үрдістері 
қалыпты жүреді. 

Ұлттық ет �німдерінің 
ішінде жылқы етін, соның 
ішінде қазы-қарта, жал-
жаясын ерекше атағым 
к е л і п  о т ы р .  Ж ы л қ ы 
е т і ,  б а с қ а  м а л  е т т е р і 
с и я қ т ы  т о л ы қ қ а н д ы 

ақуыздың к�зі. Қазіргі к�птеген ауру 
осындай толыққанды ақуыздардың 
жетіспеушілігінен к�бейіп отыр. Сиыр 
мен қой етіне қарағанда жылқы еті �те 
жеңіл, сіңімді және оның құрамында 
холестерин мен қаныққан майлардың 
шектеулі болуына байланысты жүрек 
аурулары – атеросклероз бен гипер-
тонияны туындатпайды, семіздікке 
әкелмейді. Тіптен ата-бабамыз, оның 
жеңіл сіңетіндігіне қатысты былай деп 
сипаттап кеткен: «Қой еті ертеңгі кеш 
батқанша, сиыр еті таң сәрісі атқанша, 
жылқы еті т�сек салып жатқанша». 
#рине, қандай �нім болса да, артық, к�п 
тұтынғанда кері әсерін де беруі мүмкін, 
оны ескеру қажет. 

Тары, талқан, жент, к�же сияқты 
ұмытылып бара жатқан ас мәзірін 
айтқым келеді. Олар �те тойымды, 
адамның күш-қуатын арттырады, ұзақ 
уақыт қарнын аштырмайды. Ол, әрине, 
балалар үшін, ұзақ жолға шыққан адам-
дар үшін, ораза кезінде пайдалы, салмақ 

Қымыз 
– жүрек 

және қан тамырлары 
ауруларының, жұқпалы аурулар 

мен қабынулардың, көптеген қатерлі 
сырқаттардың, қант диабетінің алдын 

алуда және негізгі ем құрамында шипалы әсер 
көрсетеді.

Қымыздың асты қорыту қасиетіне келгенде, 
оны катализатормен (пеш) салыстыруға болады. 

Өте қоңды, құнарлы, майлы, күрделі тағамдарды 
қорытып, ыдыратуға көмектеседі. Сондықтан артық 
салмақтың, семіздіктің алдын алуда және емдеуде 

кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. 
Ас қорыту жүйесінің аурулары: гастрит, ойық 

 жаралар, холецистит, панкретит және т.б. 
 ремиссия, ауруларын басуда пайдалы. Себебі 

қымыз құрамындағы А,С,В тобының 
дәрумендері қабынған шырышты 
қабатын тез қалыптастырып, оның 

зақымданған ошақтарын 
 жазады. 

тастағысы келетін адамдар үшін де тап-
тырмас ас. 

#рине,  т іптен  пайдалы  деген 
�німдердің �зін де  шамамен ішу 
 керек. Сондықтан осындай �німдерді 
тұтынатын адам денсаулығына, жасына, 
жұмыс сипатына қарай, дұрыс таңдай 
білсе болғаны. 

– #леуметтік желіде құйрық майдың 
пайдасы туралы ақпарат та к*п тарап жүр. 
Алайда кейбір дәрігерлер «құйрық майдың 
пайдасы ғылыми тұрғыдан дәлелденген 
жоқ» деп, қойдың майын жеуге қарсылық 
білдіріп жүр. Сіздердің академия құйрық 
майдың пайдасын дәлелдеді ме? Пайдасы 
бар ма, болса қандай?

– Індет кезінде осы құйрық майдың 
қадірі артып, сұранысқа к�п ие болып 
кетті. Оның құрамы, басқа да мал май-
ымен бірге бұрыннан зерттеліп, салыс-
тырмалы баға берілген. Қазақ тағамтану 
академиясы тек қана құйрық майға 
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1889 жылы қазіргі Батыс Қазақстан 
облысының Жәнібек ауданындағы 
Тереңқұдық ауылында дүниеге кел-
ген Зәкәрия Ерғалиев ауыл молдасы-
нан алғашқы сауатын ашқан. Кейін 
Қазан қаласындағы «Мұхаммадия» 
 татар медресесіне оқуға түсіп, аталған 
оқу мекемесін 1912 жылы тамамдай-
ды. Кеңес �кіметі орнағанға дейін Орал 
облысының Жәнібек, Жалпақтал, Тайпақ 
аудандарының мектептерінде ұстаздық 
қызмет атқарған. Зәкәрия Ерғалиев 
жаңа билік орнаған соң да �зінің білім 
жолындағы қызметін жалғастырған. 
Ол 1921 жылы Б�кей губерниялық оқу 
б�лімінің мұғалімдер курсын бітірген. 23 
жасынан бастап жиырма сегіз жыл бойы 
ұстаздық қызметін үздіксіз атқарған.

ХХ ғасырдың алғашқы жылдары 
 империя к�лемінде, соның ішінде қазақ 
даласымен мәдени-ағартушылық тығыз 
қатынаста болған Қазан, Орынбор, Уфа 
қалаларында кітап шығару, мерзімді 
 басылымдар мен оқу құралдарын жарыққа 
шығару ісі қарқынды дами бастаған. 
Халықтың сұранысына ие болған қазақ 
тіліндегі кітаптардың ауқымды б�лігі осы 
уақытта жарық к�ре бастады. 

Б е л г і л і  ғ а л ы м  Ж и р е н ш и н 
#бусағит Мұсылманқұлұлының 1987 
жылы Алматыдағы «Қазақстан» ба-
спасынан жарық к�рген «Из истории 
 казахской  книги» монографиясында ХХ 
ғасырдың  басында қазақ тіліндегі қазақ 
кітаптарының тарихы тамаша баяндалады. 
Ғалымның жазуынша, жиырмасыншы 
ғасырдың басында қазақ кітаптарының 

Қазақ даласы білімнің жарық сәулесі 
мен ғылымның нұрын  таратушы 
ұстаздар мен ғалымдарға  кенде 
болмаған. Түрлі кезеңдерде ұрпақ 
алдындағы борышын еселеп 
өтеп өткен, аманатына берік ұлт 
ұстаздарының есімін бүгінгі күні біреу 
білсе де, біреу білмей, көпшілігі әлі 
де халыққа беймәлім күйде елеусіз 
қалып келеді. 
Адамзат тарихындағы күрделі де 
бетбұрысы көп ХХ ғасырдың бастапқы 
кезеңі елдің білім беру саласындағы 
ұлт жанашырларының ерен еңбегі 
мен қажырлы қызметінің айқын 
көрінісі болды. Өткен ғасырдағы 
Қазан төңкерісінің қарсаңында қазақ 
даласының батыс өңірінде білім мен 
ғылымды тарату ісімен шұғылданған 
халық мұғалімдерінің бірі – Зәкәрия 
Ерғалиев еді.

Хош, сонымен, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Ғабит Мүсірепов, Телжан Шонанұлы, Бейімбет 
 Майлин, Ғабит Мүсірепов, Өміржан Сыдықов, Ісмет Кеңесбаев сынды қазақ сөзінің жанашырлары кезінде әр 
жылдары басып шығарған «Әліппе» оқулығының жай-жапсары туралы жазылар материалдың бұл алғашқы 
бөлігі ғана. Осы орайда еліміздегі ұлттық мектептердің оқулықтары туралы да мәселені болашақта қозғағымыз 
келеді. Ондай оқулықтар қалай жазылып жатыр? Бұл бағытта да ойланатын мәселе жетерлік. Білім және 
ғылым министрлігі кең толғанып, зерделеп болған соң, жоғарыдағы біз қойған сауалдарға жауап берсе, оны да 
газетіміз арқылы қалың оқырманға ұсынатын боламыз. 

Қараг*з СІМ#ДІЛ

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

АЛҒАШҚЫ ӘЛІППЕ 
АВТОРЛАРЫНЫҢ БІРІ

тақырыптық ауқымы кеңейеді. Сол сипа-
тына қарай басып шығарылған кітаптарды 
бірнеше топқа б�луге болады. Бірінші топ 
– саяси мазмұндағы кітаптар. Екінші топ 
– оқу және тәрбие сипатындағы кітаптар. 
Үшінші топ – шаруашылық бағыттағы, 
ал т�ртінші топ – әлеуметтік бағыттағы 
кітаптар. Бесінші топ – шығыс және орыс 
классиктерінің аудармалары. Алтыншы 
топ – қоғамдағы қазақ әйелдерінің теңдігі 
туралы кітаптар.

Бірінші топтағы кітаптар қазақ 
халқының �ткен �мірін сипаттайтын 
және ұлттың алдағы даму мәселелерін 
баяндайтын саяси сарындағы басылым-
дар. Бұларға Абай Құнанбайұлының 
�леңдер жинағы, Шоқан Уәлихановтың 
шығармалары, Мақыш Қалтаевтың «Тура 
жол», «Қазақтарға арналған айна» және 
т.б. туындылары жатады.   

Екінші топқа оқу ісі мен тәлім-тәрбие 
сипатындағы кітаптар жатады. Оларға 
 К.Шахмардановтың «Кел, балалар, оқиық» 
(1898 жыл), Зәкәрия Ерғалиевтің «Қазақ 
әліппесі» (1910 жыл), М.Дибердиевтің 
«Қазақ балаларына арналған әліппе» (1910 
жыл), М.Нұрбаевтың «Қазақ әліпбиі» 
(1910 жыл),  Ғ.Мажитовтың «Қазақ 
оқушыларына арналған насихат» (1910 
жыл), Т.Жомартбаевтың «Балаларға сый» 
(1912 жыл), Спандияр К�беевтің «Үлгілі 
бала» (1912 жыл), И.Бейсенбаевтың 
«Қазақ тілінде сауатты жазу ережесі» (1914 
жыл) және т.б. 

Қазақ тілінде кітап даярлау және 
 басып шығару ісінде алдыңғы толқынның 
қ а т а р ы н д а  З ә к ә р и я  Е р ғ а л и е в т і ң 

оны 1910 жылы Қазан қаласында баспа-
дан шығарған. Оқу құралының мазмұны 
ж�нінде бізге тарихшы З.Тұрарбековтің 
мақаласы біраз ақпарат береді. 

Ғ а л ы м н ы ң  ж а з у ы н ш а ,  « Қ а з а қ 
әліппесі» араб әрпімен жазылған. Кітаптың 
алғашқы 30 сабағы араб әріптерінің 
жазылу тәртібін түсіндіруге арналған. 
Одан кейінгі сабақтар оқушыларға білім, 
�нер, тұрмыс мәселелерінен, ғылым 
 салаларынан алғашқы мәліметтер 
беретін мақала, әңгіме түрінде берілген. 
 Мысалы, «Балаларға біраз насихат» 
деген ғақлияда шәкіртті жалқаулықтан 
арылып, білім кәусарынан сусындауға 
шақырады. Келесі бір мақала тарих 
ғылымының мән-маңызын түсіндіреді. 
Тағы бір мақалада жыл, ай аттары, бір 
айдағы тәулік саны, мүшел жылдарын 
санау тәртібі баяндалған. Оқу құралы 
тек жалпы сауаттылықты үйретуге ғана 
бағытталмаған, онда тәлім-тәрбие 
негіздері, еңбекке баулу, ғибратты 
әңгімелер, мәдени және тарихи таным 
негіздері, ғылымның түрлі салалары 
туралы мәліметтер кеңінен қамтылған. 
Зәкәрия Ерғалиевтің «Қазақ әліппесі» 
талай ауыл жеткіншектерінің сауатын 
ашқан білім кәусарына айналғаны с�зсіз. 

Отыз жылға жуық ұстаздық қызметінен 
тыс Зәкәрия Ерғалиев аймақта баспа 
ісін жандандыруға, халықтың к�зі мен 
құлағына айналған мерзімді басылымның 
дамуына �з үлесін қосқан. Ол ғылым-
білім жолындағы үзеңгілес серіктерімен 
қатар Б�кей ордасындағы мерзімді 
басылымдардың жандануына атсалысты. 

еңбек сіңірген. Батыс �лке үшін сұранысқа 
ие болған бұл мерзімді басылым 1919 
жылдың 20 ақпанынан 10 шілдеге дейін 
Б�кей губерниясының орталығы Орда 
қаласында шығып тұрған. Айына екі рет 
шығып, барлығы 11 н�мірі жарық к�рген 
газеттің тек Қазақстанның батысында ғана 
емес, Жетісу және Семей облыстарында да 
жаздырып алушылары болған. 

Зәкәрия Ерғалиев  осы газетт ің 
шығарушысы – «Жазушылар құрамасы» 
д е п  а т а л ғ а н  р е д а к ц и я л ы қ  а л қ а 
мүшелерімен тығыз байланыста болған. 
Газеттің 3-ші санында, яғни 1919 жылдың 
20 наурызында оның «Совет хүкметі һәм 
атқа мінген ардақты азаматтарымыз» атты 
мақаласы жарияланады. Мақала халықтың 
Қазан т�ңкерісінен кейінгі аласапы-
ран кезеңді басынан кешіргені, билікке 
мүдделі күштердің �зара күресі мен дәмесі 
туралы тарихи мазмұндағы ой-пайымды 
баяндаудан басталады. Таласқа түскен 
күштердің ішінде ең мырзасы да, айтса 
с�зі �тіп, ұсынса қолы жететін, ойға алған 
мақсаттарын тез орындаушы бір дегдар 
болса, ол – Совет үкіметі деп түйіндейді. 
Жаңа биліктің бұқара халыққа оқу, оқыту, 
�нер, білім саласындағы беріп отырған 
мүмкіндіктеріне баға береді. Патшалық 
билік тұсында �зінің ұстаздық жолын 
бастаған ұлағатты ұстаз үшін жаңа үкімет 
уәде етіп отырған ұлттық мектептерді 
ашу, мұғалімдерді даярлау ісі болашаққа 
деген жарқын үмітті оятқандай болды. 
Білім беру курстарының ашылуы, ана 
тіліміздегі әртүрлі кітаптардың к�птеп 
шығарылуы, Ордада мұғалімдер үшін арна-

улы «Мұғалім» журналының шыға бастауы 
үміттің сенімді іске аса бастағанының 
к�рінісі деп сипаттайды. 

Сонымен қатар ол баспас�з басы-
лымдарын таратуға қажетті орысша-
қазақша харіфтердің жеткілікті екенін, 
басқа да керекті саймандарымен бірге 
баспахананың құрылғанын, �зі шығаруға 
қатысқан «Дұрыстық жолы» газетінің 
шыққанын аса зор қуанышпен хабарлап, 
осы жолда аянбай тер т�гіп жүрген алаш 
азаматтарына алғысын білдіреді. 

Зәкәрия Ерғалиевтің ата-бабалары 
– ноғай ұлтының Кіші жүз құрамына 
сіңіп кеткен бір б�лігі Үйсін руының 
�кілдері. 1740 жылдары патша �кіметі 
�зара алауыздықтың кесірінен онсыз да 
ыдырай түскен ноғайларға қатты қысым 
к�рсетеді. Ұлт ретінде жойылу, шоқыну 
қаупі туғаннан кейін, Дойнаш батыр 
бастаған ноғай батырлары Кіші жүз ханы 
Нұралымен келісс�з жүргізеді. Нұралы 
хан ноғайлардың Кіші жүзге к�шіп келуіне 
қарсы болмайды. XVIII ғасырдың орта 
шенінде (1750 жылдары) 25 үй к�шіп, Кіші 
жүзге жетеді. Қазақ арасына Ноғайдың 
он рулы Оймауыт тайпасынан т�рт руы 
к�шіп келеді, олар – Үйсін, Құлақ, Қияс, 
Қосын. Ноғай-қазақтар 1801 жылы 
Б�кей сұлтанмен бірге түгелдей Еділ 
мен Жайық аралығына к�шеді. Олардың 
саны күрт �сіп, 1829 жылы – 500, 1889 
жылы 2000 түтінге жетеді. Ал 1926 жылғы 
Кеңес �кіметінің санағы бойынша Орал 
округінде (Талов, Жәнібек, Орда, Азғыр 
болыстарында) ноғайлар басқаратын 5696 
шаруашылық отбасы болған. Ноғайлардан 

ел басқарған, �нерімен топты жарған 
к�птеген белгілі адамдар шыққан.

Зәкәрия Ерғалиевтің бесінші  атасы 
– жоғарыда аталған Дойнаш батыр. 
Ол ноғай жұртының Еділ мен Жайық 
�зендері аралығындағы қонысты мекен 
еткен Оймауыт тайпасының белді  батыры, 
қол бастаған сардары болған. Қос �зен 
аралығына шығыстан қалмақтардың 
қ о н ы с т а н у ы  ж ә н е  Ж а й ы қ  б о й ы н а 
жалдамалы орыс казактарының келуі 
аймақты айқас алаңына айналдырады. 
Іргесі с�гілген Ноғай жұртының бір б�лігі 
 Дойнаш батырдың бастауымен қазақтың 
Кіші жүзінен пана табады.  

Кейіпкерімізден �рбіген ұрпақтары 
ж � н і н д е  а й т а р  б о л с а қ ,  З ә к ә р и я 
Ерғалиевтен тараған ұрпақтары бүгінде 
үлкен әулетке айналды. Ұлдары Ғатауолла, 
Сәлім және қызы Сәлимадан бүгінгі күні 
22 немере, жүзден астам ш�бере мен 
ш�пшектер тарап отыр. Қазіргі таңда 
ұрпақтары еліміздің түкпір-түкпірінде 
түрлі қызметтер жасап, іргелі салаларда 
еңбек етіп келеді. Соның ішінде ұлағатты 
бабасының жолын қуып, ұстаздық еткен 
ұрпақтары да  жетерлік. 

Зәкәрия Ерғалиев �з дәуірінің білім 
беру және шәкірт тәрбиелеу саласындағы 
білікті ұстазы, кәсіби  маманы  болды. 
8ткен ғасырдың басындағы үш билік 
а у ы с қ а н  а л м а ғ а й ы п  з а м а н д а  д а , 
қылышынан қан тамған қызыл террордың 
тұсында да �зінің адал ісіне бекем болып 
қала берді. Соңынан шам алып түскен, 
«байдың ұрпағысың», «алаш �кілдерімен 
қатынаста болдың» деп тағылған негізсіз 
айыптаулар, қудалаулар, қызметінен шет-
тету, сенімсіздер тізіміне қосу шаралары 
адал ұстаздың атына кір келтіре алмады. 
8мірінің соңына дейін діні мен тіліне 
бекем болды, ішкі дүниесінің тазалығын, 
парасат-пайымын жоғары ұстап �тті. 

Ең �кініштісі сол, ілімі мен ғылымының 
мол мұрасы аласапыран кезеңде жоғалып, 
к�п б�лігі сақталмай қалды. Бұл да – 
сорақы кезеңнің солақай саясатының 
к�рінісі .  «Жақсының аты �лмейді, 
ғалымның хаты �лмейді» деген халықтың 
керемет мақалы бар, ұлағатты ұстаз, халық 
мұғалімі Зәкәрия Ерғалиевтің �мір жолы 
мен бағалы еңбектері �зінің зерттеушісін 
табады деп сенеміз. Тынымсыз ізденіс пен 
қажырлы еңбектің арқасында ұстаздың әлі 
талай халқымыздың игілігіне жарайтын 
құнды дүниелері ашылары хақ!

Ернар ҰСТАҒАЛИЕВ, 
тарихшы

жарыққа шығуы ерекше үрдіс болған. Тек 
1912 және 1916 жылдардың аралығында 
156 атау кітап 658 000 дана тиражбен 
жарық к�рген екен. Жалпы алғанда, 1900-
1917 жылдар аралығында 400-ден астам 
әртүрлі тақырыптағы кітаптар к�лемді 
тиражбен басып шығарылған.

Бұл тұста баспадан шыққан кітаптар-
дың рәсімделуі ,  баспа сапасы мен 
қағаздары жақсара түскен. Кітаптардың 

де болғанын к�реміз.  Оның  Қазан 
қаласындағы «Мұхаммадия» медресесінде 
оқып жүрген шағында �зі құрастырған 
оқу құралын шығаруы білім беру сала-
сына �зінің сүбелі үлесін қосатын білікті 
ұстаздың алғашқы қадамдарының баста-
масы болған еді.    

Зәкәрия Ерғалиев «Мұхаммадия» 
медресесінде оқып жүріп, 21 жасында 
«Қазақ әліппесі» оқу құралын жазып, 

Батыс �ңірдің белгілі қоғам қайраткерлері, 
публицист әрі белсенді азаматтары Ғұмар 
Қараш, Ғабдол-Ғазиз Мұсағалиев, 
Мұстафа К�кебаев, Халел Есенбаевтар-
мен қатар, «Дұрыстық жолы», «Хабар-
Известия» және «Киргизская правда» 
газеттерінде еңбек етті. #сіресе, қазақ 
даласындағы тұңғыш кеңестік баспахана-
дан шыққан «Дұрыстық жолы» газетінің 
құрылуы мен қызметі барысында біраз 

Сөз дыбыстан тізіледі

Барлық мектепке 
ортақ болсын

Баспалар өз ісімен 
айналысуы керек

Жалпы бұл мәселеге әдіскер маман емес, жана-
шыр ата-ана, А.Байтұрсынұлының с�з �нері тео-
риясы жайлы тұжырымдарын зерттеген ғалым, ел 
азаматы ретінде пікір білдіргім келеді. Біріншіден, 
бренд ретінде қалыптасып үлгерген «#ліппе» атын 
«Сауат ашу» деп �згерту қателік. Нәрсенің аты, оның 
 затын толық қамтымаса да, сол атаумен бойға сіңген 
құндылық, құрмет, дағды деген жайттар ескерілуі 
 керек еді. Екіншіден, мені қынжылтатыны министрдің 
«А.Байтұрсынұлы «#ліппесін» қайтарамыз» деген бір 
ауыз с�зіне бүкіл руханиятымыз қайта оралғандай 
алашапқын болғанымыз. Зерттеуші журналистер, 
блогер-мамандар олай әрекет жасамауы тиіс еді. Елді 
босқа дүрліктіре бергеннен кім ұтады? Кейде �зекті 
тақырыптың �зі әртүрлі категорияға б�лінеді. Негізі 
бар �зектілік, негізсіз �зектілік. Осы тақырыпқа 
қатысты А.Байтұрсынұлының «#ліппе»/үйрету 
тәсілі/ құру  логикасы қандай болды? Оның баланың 
психологиялық, физиологиялық, танымдық әлеміне 
әсері қандай болды? Ғұлама ғалымның әріп үйрету 
әдісіндегі басты ерекшеліктеріне кім анализ  жасады? 
Ахаң оқулық жазған кездегі бала мен қазіргі баланың 
айырмашылығы бар ма? Бар болса осыны індете 
зерттеген ғалым әдіскерлер бар ма? Олар неге үнсіз? 
 Бастауыш оқулықтарының авторлары кімдер? «#ліппе» 
оқулығын жазуға қандай мамандар тартылғаны дұрыс? 
Осы мәселелерді �зекті тақырып етіп, БАҚ-та үзбей 

Жаңа «#ліппе» пәні оқу бағдарламасын 
т ү з у   б а р ы с ы н д а  А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы н ы ң 
әдістемелік еңбектері жан-жақты талданып, 
оқу бағдарламасының құрылымы мен мазмұны 
 дыбыспен жаттығу, әрбір дыбыстың с�з жасаудағы 
қызметін есепке алу, оңайдан қиынға, жеңілден 
күрделіге �ту, жаңашылдығы, �згеріс және 
толықтырудың қажет етілуі, білімді тәжірибелік 
ізденістер арқылы әдістемеші ғалымның �здігінен 
оқыту ұстанымдары негізінде айқындалды. 

Қоғамда «Неге бірден әріпті танытпаймыз, 
даярлық кезеңінің (әліппеге дейінгі кезеңнің) 
керегі бар ма?» деген сұрақтың қойылып жүргенін 
бәріміз білеміз. А.Байтұрсынұлының «Оқуға кел-
ген балалар с�йлей білсе де, дыбыстарды тізіп, 
с�з шығара білмейді. Себебі олар с�здің дыбыс-
тан тізілетінін білмейді. Оқуға балалар дыбыс 

үйренеміз деп келмейді, оқу-жазу үйренеміз деп 
келеді. Бірақ дыбысты білмей, дыбыстың қалай 
тізілетінін білмей, оқу, жазу қиын. Сондықтан 
осы күнде оқуы тәртіпті жұрттар балаларға хәріп 
к�рсетпей тұрып, әуелі дыбыспен жаттықтырады. 
Дыбыспен жаттықтыруға к�п уақыт кетпейді, 
онан келетін пайда к�п: дыбыстарды тізіп үйренсе, 
хәріптерді тізу қиын болмайды. С�здің ішінде 
қанша һәм қандай дыбыстар бар екенін айыруды 
білсе, хәріптерін қою қиын болмайды» (Дыбыспен 
жаттығу. Кітапта: «Баяншы». Қазақ мұғалімдері 
үшін. Қазан, 1920. Алты томдық шығармалар 
жинағы)  деген пікірі әліппеге дейінгі кезеңнің 
қажеттігін к�рсетіп берді және дыбыспен жаттығу 
әдістемесі әліппеге дейінгі даярлық кезеңінің 
мақсат-міндеттерін айқындап, мазмұнын беруде 
басшылыққа алынды. 

«#ліппе» оралады деп жұрт алақай-
лағанда к�кейде бір күмән қылаң беріп 
еді. Министр Аймағамбетовтың ықылас-
ниеті кіршіксіз екеніне, қазаққа қызмет 
еткісі келетініне шүбәм жоқ, тек... соңғы 
жылдары қалыптасқан жүйе бар, соны 
бұза ала ма?!  Бергі уақытта оқулық зары 
қазақтың сай-сүйегіне �тті, кітапты бала 
түгілі, ересек адам ұқпайтын жағдайға 
жетті. Себеп: әр баспа �зінше оқулық 
шығарады. #дістеме бойынша баспалар 
кітап әзірлейді, оны Білім және ғылым 
министрлігіне қарасты Оқулық орталығына 
ұсынады, олар ұнатқанын бекітіп, басуға 
рұқсат етеді. Содан барып бес баспа 
ішіндегі материалы әралуан бес кітап 
шығарады, одан кейін оны облыстарға 
б�леді. Жергілікті бюджеттен қыруар ақша 
б�лініп, сатып алынады. Мысалы, н�мірі 
10-мектептің оқушысы н�мірі 11-мектепке 
ауысса үйірінен адасқандай күй кешеді, 
�йткені ол жердегі пән оқулығы басқа. 
Оның үстіне бұрынғы жаттығу, ереже, тап-
сырма жүйесі жоғалды. «Қазақ тілін» ашсаң 
ішінде анатомия да, биология да, астроно-
мия, т.б. да шыланып жүреді. Бәрін «Қазақ 
тілі» оқытатын болса оларды тағы да жеке 

пән етіп керегі не? Осылайша, қанша кітап 
басылды, қаншасы халық сынынан кейін 
алынып тасталды, оған қанша қаражат 
кетті? Бұған ешкім жауап берген емес. 
Сұраусыз есіл ақша, сауаты кемістенген 
ұрпақ. А.Аймағамбетов білім беру жүйесін 
нақ жолға қоямын десе осы қалаймақанды 
тоқтатуы керек. «#ліппе» барлық мектепке 
ортақ, біреу ғана болсын! Бір жағдаймен 
мектебі ауысқан бала бағдарламадан 
адасып, пұшайман күйге түспесін. Олай 
етпесе «#ліппені» қайтарамын!» деген 
құр айқай болмақ. Оның үстіне қазіргі 
кезде біраз балабақшада бұрынғы әдістеме 
негізінде құрылған оқулық қолданылып 
жүр. Сондықтан сауатты кітаптан айыры-
лып қалдық деген аздап қисынға келмейді. 
Бұл жерде бастысы болашақ тағдырын 
құдіретті баспалар бизнесінен ажыра-
тып алып, баланың к�кірек к�зін ашуды 
сауатты түрде қолға алуда болып тұр. 
Дәл қазір білім т�ңірегінде жүргендердің 
�з  іс іне сауатты екеніне шүбә бар. 
Аймағамбетовтың алдында халық білімін 
арашалап, Ахаңдардың нағыз ізбасары 
атану мүмкіндігі тұр. Ол үддеден шыға ма, 
оны 2021 жылы к�реміз.

Азия ЕЛЕУПАНҚЫЗЫ,
педагогика ғылымының 

докторы,  «Әліппенің» 
бағдарламасын жасауға 

қатысқан 
авторлардың бірі

(Басы 1-бетте)

Серік ӘБІКЕНҰЛЫ, 
журналист

талқылауға болады. #рине, Ахаңның оқыту жай-
ына қатысты концептуалды ұстанымдары бәріне 
белгілі. Оны ғалымдар емес, бүгінде қолына қалам 
ұстағанның бәрі жаттап алған. 8кініштісі, Ахаңның 
сол ірі ұстанымдарын қазіргі заманға сай талдамалы 
практикалық дүниелермен синтезделмей құр ұранды 
қалқан ретінде пайдалану әдетке айналды. Бізде 
к�бі ұрандатқысы келеді, кешенді анализ жасағысы 
келмейді. Осы ретте, министр айтқан «#ліппе» 
оқулығын жазуға ғалым, әдіскер, ұстаздармен бірге, 
бала дүниетанымына арнап �лең, әңгіме жазып жүрген 
жастарды да тарту керек. Кейбір елдерде жұмыс тобына 
оқушыларды да қосып жатады.

Қай кезеңде болсын, даналардың с�здері бір 
шамшырақ іспетті. Ұлттың рухани к�семіне айналған 
А.Байтұрсынұлы с�здері жайлы да соны айтуға болады. 
Ол кісі «оқу ісі түзелмей жұрт ісі түзелмейді» дейді, 

«елді түзету ісі, бала оқыту ісін түзетуден басталады» 
дейді. Қазіргі қазақ қоғамы аса күрделі кезеңді бастан 
�ткеруде. Басқа факторларды айтпағанның �зінде кейде 
жақсы, кейде жаман пиғылмен біздің руханиаятымызға 
жүйелі соққылар жасалуда. Соның басты айғағы білім 
беру саласында к�рініп отыр. 

Тағы бір ескеретін мәселе, «Сауат ашуға» негізделген 
бағдарлама болсын, басқа да бағдарламалар болсын бір 
нәти жеге бағытталады, методологиялық пайымды 
бас шылыққа алады. Ол бірер жылда нәтиже сін бере 
салмайды. Айранды ұйымай жатып бұлғамау жағын 
да ескеру керек. #рине, жаңартылған бағдарламаға 
қатысты дүрлігуге де негіз жоқ емес. Оның астары 
тереңде жатыр. Қатысы жоқтай к�рінгенмен бұл 
мәселеге елдегі асығыс реформалардың, науқаншылық-
тың, т�л танымның теперіш к�руінің, барлық  салаларда 
белең алған жемқорлықтың тікелей қатысы бар. 
 Мысалы, с�з етіп отырған «#ліппеміз» – ана баспаның 
құрастырған әліппесі, мына баспаның әліппесі болып 
оқытылып келді. Содан ұстаздар арасында «Маған ана 
бас паның әліппесі ұнайды», «Мына баспаны қолдай-
мын» деген қайшылық пайда болады. Сонда «#ліппе» 
елдің емес, бизнестік құрылымдардың әліппесі болды 
ма? Ірі баспаларда академиялық құрам бар ма? Баспа-
лар �з ісімен айналысуы керек қой. Олар оқулық жазу 
ісінде маманданған мекемелер емес. Оқулық белгілі 
бір деңгейде баланың танымын моделдейді. #сіресе, 
бастауышта. Сондықтан балаларымыздың танымын 
науқаншылықпен кім к�рінген моделдей бермеуі тиіс.

Ұлан ЕРКІНБАЙ, 
филология ғылымының кандидаты, доцент

«ӘЛІППЕНІҢ» ӘЛЕГІ

Азаматтың суреті
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Осы орайда �з мамандығын жетік меңгерген, 
қабілетті, мықты офицер кадрларды даярлау – 
әскери жоғары оқу орындарының басты мақсаты. 
Қазақстанда әскери офицерлерді даярлайтын 
алғашқы оқу орны 1970 жылы құрылған бола-
тын. Биыл оқу орнына аттай 50 жыл толып отыр. 
Институтқа үстіміздегі 2020 жылы халық қаһар-
маны Сағадат Нұрмағамбетовтың есімі берілді.

Сағадат Нұрмағамбетовтың атын иеленген 
институттың әрбір курсантына генералдың �р 
тұлғасы үлгі болатыны анық. Батырдың «Отты 
жылдардан егемен жылдарға дейін» еңбегінде: 
«Фронтта бір-бірімізден қандай ұлт екенімізді 
сұрамадық, бір-бірімізбен иық тіресіп міндеттелген 
әскери тапсырмаларды орындайтынбыз. Бәріміз 
жұмылған бір отбасыдай едік. Шабуылға болсын, 

З Е Р Д Е

жекпе-жекке болсын сол жағында, не болмаса оң 
жағында – украин ба, татар ма, белорус па, �збек, 
тәжік пе, кырғыз бола ма – барлығымыз қарулас 
бауырлармыз...» деуінің �зі институтта әр ұлттың 
�кілінен жиналған курсанттарға ғибрат аларлықтай 
даналықтың к�зі жатқанын к�реміз. 

Елу жыл ішінде институтқа түрлі басшылар 
келіп, әрбірі �зіндік үлесін қосты. Солардың ішінде 
тұғыры биік тұлға ретінде генерал А.Тасбулатовтың 
орны ерекше. 1990 жылдары Кеңес Одағының 
ыдыраған тұсында мемлекетіміз әскери мамандарға 
зәру еді. 1992-2006 жылдар аралығында қызмет ет-
кен генерал-майор А.Тасбулатов әскери ғылымды 
алға сүйреген басшы болды. Құрлық әскерлерінің 
#скери институтының қабырғасында алғаш рет 
ғылыми б�лімін ашып, әскери ғылымның даму-

ына айрықша үлес қосты. Ғылыммен айналыса-
тын кадрларға мүмкіндік беріп, бастаған ғылыми 
жұмысын соңына дейін апаруға қол ұшын берген. 

Институтта ерекше аты аталатын басшылардың 
бірі генерал-майор А.Джарбулов. Оның басшылық 
еткен жылдарын мұғалімдер әлі күнге ерекше 
ілтипатпен еске алып отырады. #скери б�лімнен 
келген генерал-майор теория жүзінде алынған 
білімнің практикада қолданылуына к�п мән берген 
еді. Курсанттардың жатақханасы мен оқу корпуста-
рына жылу жүргізіп, ж�ндеу жасады. 

Бүгінгі күні оқу орны заманауи халықаралық 
білім бағдарламаларымен дәріс �тетін әлемнің 
ең ірі әскери оқу орындарымен ынтымақтастық 
орнатқан. Құрлық әскерлерінің #скери инсти-
туты Америка Құрама Штатының «West Point», 
Түркияның «Kara Harp Okulu», Кореяның, 
Қытайдың, Ресей мемлекеттерінің бірнеше әскери 
оқу орындарымен білім алмасады, ғылыми және 
халықаралық оқыту жүйесімен тығыз байланыс 
жасайды. Шетелдің алдыңғы қатарлы жоғары 
оқу орындарын оқып келіп ұстаздық қызмет 
атқарып жүргендердің қатарында полковник-
тер А.Сүлейменов, А.Сатыбаев Германияның 
«Бундесвер» #скери Академиясында білім алса, 

қабырғасында жыл сайын халықаралық және 
республи ка лық ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренциялардың ұйымдастырылуы дәстүрге айналған. 
Институтымыздың зияткер курсанттары жыл 
сайын �тетін халықаралық және республикалық 
пәндік олимпиадаларға қатысады. 2019 жылы 
Арменияда �ткен халықаралық олимпиададан 
капитан Б.Құдайбергенованың жетекшілігімен 
ағылшын пәнінен 3-орынды иеленді.

Құрлық әскерлерінің #скери институ-
ты білім алушы тұлғаның жан-жақты дамуына 
барлық жағдайлар жасалған. Мәдени шаралар 
курсанттардың бос уақытын тиімді пайдалануға оң 
ықпал етеді. 

Құрлық әскерлерінің #скери институты бүгінгі 
күні 2000-ға жуық офицерді, ТМД бойынша халық 
қаһармандарын, 70-ке жуық генералдарды қанат 
қақтырған ұя. Осынау атақты тұлғаларды, талай 
офицерлерді білім нәрімен сусындатып, биікке 
қанат қағуына теңдессіз үлес қосқан қара шаңырақ 
екенін мақтаныш сезіммен айтамыз. 

К.НҰРМҰХАМЕТ, 
Қоғамдық пәндер 

кафедрасының ұстазы

Қай уақытта да, қай елдің де күш-қуаты әскерімен өлшенбек. Ел тыныштығы мен мемлекет тұтастығын 
сақтап тұратын қарулы күштің пәрмені дегенде, алдымен осы саладағы маманның білімі мен білігі еске 
түседі. Бес қарумен емес, озық біліммен мықты офицер маман елімізге ауадай қажет. Бізге қарулы 
күштің қатысы жоқ деген күннің өзінде, әр отбасы 18-ге толып ер жеткен баласын Отан қорғауға 
әскерге аттандырады. Тыныш, бейбіт уақытта өмір сүрсек те, әскерге аттанған ұлын туған-туысы үлкен 
үмітпен күтетінін білеміз. Ерлер мектебі аталған әскер ақылдыны да, ақымақты да бір шаңырақтың 
астына жинайды. Осы топты асқан ақылмен әскери тәртіпке көндіктіру офицердің білігі мен білімін 
қажет етеді. 

Оразбаев Қажымұрат, Оразбаева Ақила, Оспанов Алпаш Жәбірейілұлы, Оразбаев Бақтілеу 

Турағұл Абайұлы балаларымен 

Мәкен Турағұлқызы

Мәкен Турағұлқызының 
Д.Қонаевқа жазған өтініші

БІЛІМ

Отан қорғайтындардың ордасы
Ресейдің #скери Академиясын бітіріп келгендердің 
қ а т а р ы н д а  п о д п о л к о в н и к т е р  Р . А к м а е в , 
Г.Қасымбаев және полковниктер Е.Бакалин, 
И . Б а т а л ы г и н ,  В . Ч е р н о в ,  Е . Е ш и н г а л и е в , 
А.Құрманғалиевтер бар. Түркияның #скери Ака-
демиясын тамамдаған полковниктер Г.Қасымбаев, 
Т.Алмазовтар да қажырлы еңбек етіп жүр.

2018 жылы Үндістанның Дехрадун қаласында 
орналасқан Ұлттық #скери Академиясына әскери 
педагогтар мен курсанттар барып қайтты. Қазіргі 
таңда Үндістан Қарулы Күші жағынан әлем бой-
ынша алпауыт елдерден кейінгі 4 орынды иеленіп 
отыр. 

# с к е р и  к а д р л а р д ы  д а я р л а у  с а л а с ы н 
дамытуға елеулі дәрежеде үлес қосқан үздік 
ұстаздардың қатарында «Артиллерия» кафе-
драсынан К.Серкебаев, «Атыс» кафедрасынан 
А.Майлыбаев, «Арнайы барлау» кафедрасынан 
Д.Куптикбаев, «Тактика» кафедрасынан Р.Сәдуов, 
Е.Жангалиев,  Е.Ешингалиев,  А.Татыбаев, 
«Материалды қамтамасыз ету» кафедрасынан 
Ш.Қадырқұлов, Тәрбие және идеология ка-
федрасынан Ж.Рахметова, Е.Коломеиц сынды 
ұстаздарды атауға болады. 

Құрлық әскерлерінің #скери инсти ту тының 

Совет үкіметі орнаған тұста-ақ 
Абай ұрпақтарының арқасына 
қызыл биліктің тырнағы аяусыз 

кіре бастаған. Неге? 
Біріншіден, совет билігінің ұстанған 

саясаты – қоғамда әлеуметтік теңдік бар, 
бай-кедей деген ұғым жоқ, халықтың бәрі 
бір дегенге саятын. Сондықтан қызыл 
ту к�терген большевиктер ең алдымен 
бай, ауқаттыларды қоғамнан аласта-
тып, олардың дүние-мүлкін, байлығы 
мен дәулетін, малы мен шаруашылығын 
тәркілеуден бастады. Бұл тұрғыдан алғанда, 
Абай ұрпақтары кешегі «қарадан шығып 
хан» атанған, бүткіл Қарқаралы дуанына 
аға сұлтан болған хорунжий Құнанбай 
8скенбаевтың тұқымы. Құнанбайдан 
тараған ұрпақтың қай-қайсысы да ел 
тізгінін ұстаған, болыс, би болған ел 
ағалары. Дәулетті де сәулетті әулет. Егер, 
тақуа тарихқа к�з салсаңыз, Құнанбайдың 
әкесі 8скенбай да, оның арғы бабалары да 
бәрі шынжыр балақ, шұбар т�с ірі байлар 
екенін байқайсыз. 

Екіншіден, совет билігінде діни 
әдет-ғұрып пен рәсімге орын жоқ. 
Үкімет басындағылар қоғамға Құдай 
жоқ деген пікірді зорлық-зомбылықпен 
орнықтырды. Қару-жарақтың күшімен 
дін мәселесін жауып тастады. Қарсы 
келгенді түрмеге қамады, ату жазасына 
кесті. Осылай атеистік түсінік орнады. 
Құнанбай ұрпақтарының бәрі ислам дінін 
берік ұстанған мұсылмандар. Құныкеңнің 
�зі қажылық сапарын �теген, Қарқаралы 
қаласының орталығына мешіт, қасиетті 
Меккеде тақия салдырған үлкен діндар. 
Ал немересі Шәкәрім ата жолымен жүріп, 
Абай ағасының тілегімен қажылыққа 
барған, Ыстамбұл, Бағдат, Шам, Мысыр, 
Мекке, Медине қалаларындағы мәдени 
орталықтар мен кітапханаларын к�ріп, си-
рек кітаптармен танысып, қорымен жұмыс 
істеген. Елге келген соң, ислам діні туралы 
«Мұсылмандық шарты» кітабын жазған. 
Міне, бұл да қызыл үкіметтің к�зқарасына 
үйлеспеген қайшылық болатын.

Үшіншіден, 1905 жылғы ұлттық ұлы 
бұлқыныс кезінде мұқым қазақ баласының 
басын қосып, дүбірлі қозғалыс тудырған 
Алаш ұранды оқығандардың қатарында 
Шәкәрім қажы, Кәкітай Ысқақұлы, 
Турағұл мен Мекайыл Абайұлы да болған. 
Алаш арыстары �з алдына дербес мемлекет 
құру ісін қолға алған, 1917 жылы ұлттық-
территориялық автономия жариялаған, 
Ұлт кеңесін бекіткен-ді. Ал совет билігі 
үшін Алаш қайраткерлері «ұлтшыл-
буржуазияшыл контрреволюционерлер» 
емес пе еді. 

Т � р т і н ш і д е н ,  Қ ұ н а н б а й ,  А б а й 
тармағынан �скен ұрпақтың бәрі де шын 
зиялы, оқыған, к�зі ашық, жан-жақты 
дамыған, бәсекеге қабілетті �нер, білім 
қонған азаматтұғын. Совет үкіметінің 
саясаты бодандықтағы аз ғана ұлттар 
мен ұлыстарды ұлт ретінде жер бетінен 
жою болатын. Ол үшін, ең алдымен, 
ұлттың маңдайына біткен асылдары мен 
оқығандарын отау керек болды. Сүттің 
бетіне шыққан қаймақтар қалқып алынды. 
Абай ұрпағы – ұлттың рухани қормалы 
еді. Олардың бәрі атылды. Сол атылған 
ұрпақпен бірге тектік негіз (генафонд) де 
жойылды. 

Бесіншіден, совет үкіметі тарихты 
тек 1917 жылғы т�ңкерістен бастала-
ды деген ұстанымды тарихи шындыққа 
айналдырды. Т�ңкеріске дейінгі қазақ 
тарихы мен әдебиетіне қатысты мұралар 
�ртелді. Халық беделділерінің есімін 
айтуға тыйым салды. Тарихтың алтын 
инемен сабақталған ұзын жібін үзді. Үміт 
те үзілді. Үзілген жіппен бірге Құнанбай 
да, Абай да кетті. 

Ақиқатында, қызыл үкімет білімі 
асқаннан дес бермей тұрған жоқ еді, 
заңсыз зорлығы мен қорлығы асқаннан 
билеп-т�степ, елді ақылы озық, ойы кемел 
тұлғаларынан айырған. Бұл – геноцид. 
Сталинизм билігінің қолдан жасаған ең 
сорақы қылмысы. 

Тарихи шындыққа қарасақ, Абайдың 
#бдірахманы мен Мағауиясы, Ақыл-
байынан басқа балаларының барлығы 
да совет үкіметінің әділетсіз қысымына 
ұшырап, қуғын-сүргін к�рген. Алды ату 
жаза сына кесілген, кейінгілері бордай 

тозып, жан-жаққа тентіреп, бас сауғалап 
�ткен-ді. 

Мысалы, Турағұл (1875-1934) зама-
нында «Алаш мырзасы» атанған кеңпейіл, 
�те сабырлы, ақылды азамат болған. Алаш 
қайраткері. Ұлттық қозғалыстың Орталық 
тұлғасы. Алаш к�семдері #лихан Б�кейхан, 
А х м е т  Б а й т ұ р с ы н ұ л ы ,  М і р ж а қ ы п 
Дулатұлы, Бақтыкерей Құлманұлы, Ха-
лел Ғаббасов Тұрашты �здеріне тең дос 
тұтты. Оның білімі мен парасатын сый-
лады. Адамгершілік қасиетіне тәнті бо-
лыпты. Турағұл – Алаштың Семейдегі 
облыстық комитетінің мүшесі, мецена-
ты. Жалпықазақ құрылтайына арнайы 
шақырылған кандидат, жұрт жақсысы. 

1928 жылдың 19 қарашасындағы Семей 
округтық комиссиясының қаулысымен 
бай, феодал ретінде айдалған. Құнанбай 
қажының тұқымы және Алашорданың 
мүшесі деп айыпталған. Ниязбек Алдажа-
ров ақсақалдың естелігіне назар аударсақ, 
Тұраш Құнанбай сияқты адамның 
немересі және Алашорданы жақтады деп, 
1928 жылы небары отыз алты қараның 
мүлкімен кәмпіскеленіп, Қостанайға 
жер аударылған. 1934 жылдың 6 науры-
зында Турағұл қайтыс болған. Оның 
сүйегі Шымкенттегі қорғасын зауытының 
астында қалған. 

1930-1931 жылдары тыныш ауыл үсті 
азан-қазан шуға айналып, ит арсылдап, 
мылтық гүрсілдеп жататын. Абдырап 
қалған елдің бірі шоқпарын, бірі сойылын 
сүйрете шығатын. Малың бар, жаның 
бар демей ауылға шиб�рідей шабатын 
қарулы совет әскері не істемеді? Абайдың 
сүйіп қосылған жары – #йгерімнен 
туған екінші ұлы – Мекайыл (1884-1931) 
осындай тұтқиылдан шапқандардың 
құрығына түскен. Ол 1931 жылы Семейдің 
жетпіске жуық ел ағаларымен бірге аты-
лып кетті. Айтқандай, осы жетпіс адамның 
ішінде Абайдың күйеу баласы Саниязбек 
Медеуұлы Оразбаев та бар. Бұлардың 
айыбы – билікке қарсы шығуы. Яғни 
ұжымдастыру саясатына қарсы шығып, 
қарулы күрес ұйымдастыруы. 

Абай мен #йгерімнің үшінші баласы – 
Ізкайыл (1895-1929) да советтік саясаттың 
құрығынан қашып құтыла алмады. 1929 
жылы 34 жасында �мірмен қоштасты. 
Сосын, Абайдың бәйбішесі Ділдәдан 
туған Гүлбадан (1863-1932), #йгерімнен 
туған Кенже (1901-1932) қыздары да ерте 
солған гүлдей. Міне, Абай ұрпақтарына 
тиген тағдыр зауалы осындай қатты еді, 
қасіретті еді. 

А р х и в т е  А б а й  н е м е р е с і  А қ и л а 
Оразбаеваның КПСС Саяси Бюросының 
мүшесі, ҚКОК І хатшысы Д.Қонаевтың 
атына жазған �тініші сақталған. Турағұл 
ұрпақтарының тартқан азабын білу үшін 
тарихи деректі мысалға алу орынды. Бұл 
хатта: «Уважаемый Димаш Ахметович! 
Я не думала и не хотела беспокоить Вас. 
Меня заставили обратиться с просьбой к 
Вам родственники, соседи, знакомые и 
незнакомые люди.

Я являюсь дочерью сына Абая – Тура-
гула. Как внучка великого поэта мне в 1945 
году, в год празднования 100-летия со дня 
рождения Абая, в числе пяти других его 
потомков была установлена персональ-
ная пенсия 50 руб (Эта пенсия является 
единственным моим источником дохода). 
Из тех шести человек в живых осталось я 
один. Но и мне уже 70 лет, сочтены мои 
дни.

Моя единственная просьба к Вам – по-
мочь остаток дней пожить в нормальных 
условиях в благоустроенной квартире. 
Живу в настоящее время в бывшей гости-
нице «Джетысу» на углу проспекта Ленина 
и ул. Гоголя. Вдвоем с сыном занимаем 
одну большую комнату, перегорожен-

ную надвое. Ни кухни, ни горечей, ни 
холодной воды – ничего нет» деп ашық 
жазылған. Ұлы бабалары туған �ңірден 
қуылған, ырысты ұядан амалсыз бас 
сауғалап кеткен тағдырлы жанның с�зі. 
Абайдың тектілігіне тартқан Ақыш әжей 
әуелде бұл �тінішті жазуға қарсы болғанын 
анық байқаймыз. Кейін, ағайын-туыс, 
к�рші-қолаңның с�зіне құлақ асып әрі 
тұрмыс-тіршіліктің мехнатын к�ргенін 
түсіндік. Дәулетті атадан енші ретінде 
қалған мирас �здеріне ырзық-несібе боп 
бұйырмай, жаттың қолында кеткені, 
күйеуінің ұлт жолында атылғаны, жалғыз 
ұлдың денсаулығы сыр беріп, дімкәс 
болғаны – Ақила ананың жүрегіне түскен 
ауыр мұң еді. 

Ақила әже туралы айтқанда мына бір 
оқиғаны ұмытпайын: заманында Абай мен 
Оразбай Аққұлыұлы: «Мәңгілік қастық 
жоқ, мәңгілік дос бар. Соның белгісі 
болсын» деп, екеуі сол кезде бауырына 
басып отырған немерелері – Медеуұлы 
Санияз бен Турағұлқызы Ақиланы ата-
стырып, бесік құда болған. 1917 жылы 
Ойқұдықтағы #йгерімнің үйінде Ақиланы 
Саниязға ұзатқан. Семинарист Мұхтар 
#уезов осы тойға арнап, «Еңлік-Кебек» 
пьесасын жазып, Ойқұдықта сахнаға 
шығарғанын профессор, абайтанушы 
Тұрсын Жұртбай ұстазымыз жазған-
ды. Санияз да Алаш қозғалысының 

Екінші тағдырлы құжат – Мәкен 
Т у р а ғ ұ л қ ы з ы н а  т и е с і л і .  Б ұ л  х а т -
та: «Жесір адамның �тініші де жүдеу 
шығуы мүмкін. С�йтсе де арызымды 
алдыңызға айтқым келеді. Абай атамның 
соңғы жұрнағының бірімін. Күйеуім 
Мұхамеджанов Ұлықбек /Абай атамның 
Еркежан аталған әйелінің бауыры/ отыз 
жыл бойы заң қызметінде істеп, 1971 
жылы қайтыс болды. Балаларым әр жерге 
шашырап кетті. Қолымда жалғыз қызым 
бар. Ол да биылғы жылы орта мектепті 
бітіреді. Абай атамның /біз «әке» деп атап 
кеткенбіз/ 100 жылдық мерекесі тұсында 
біраз ұрпақ-жұрағаттарына дербес пенсия 
тағайындаған еді үкімет. Ол кезде мен жас 
едім, жағдай-күйім де жақсы болатын.

Қазір ел-жұрттан шалғай жерде – со-
нау Шымкент облысында тұрамын /
тұрмыс танысымен сонда ерте кеткенбіз/. 
Жасым ұлғайған, аздаған ғана пенсия ала-
мын. 8з �нерім – әншілік болатын. Абай 
атамның қазіргі қазаққа таныс болған к�п 
әндерін нотаға түсірткен мен едім. Мұхтар 
ағаның кеңесімен ол дүниелерді компози-
тор Б.Ерзаковичке табыс еткенмін.

8зім туралы осындай сәл түсініктер 
бере келіп сұранар с�зім: қартайған 
шағымда шашыраған бала-шағамды жи-
нап, басын біріктіріп Алматыға к�шкім 
келеді, жалғыздық қана емес, жүдеушілік 
те қинайтынын айтпасқа лажым жоқ. Сол 

себепті Сіздің рахымыңыз түсіп, аталы 
жеріміз – астанамызға тұруға жағдай 
жасасаңыз, үй-жай алуға қамқорлық 
к�рсетсеңіз. Үлкен құрметпен, Мәкен 
Турағұлқызы Мұхамеджанова (Абай 
немересі), Адресім: Шымкент облысы, 
Сарыағаш селосы, Алматы к�шесі, 10 үй» 
деп жазылған. Мәкен апа ХХІ ғасырдың 
алғашқы жылына аман жеткен Турағұлдың 
жалғызы болатын. Бұл кісіде ерте жасынан 
советтік сынақтың бәрін к�рген. Қиын 
уақытта �мір сүрсе де Абай әкесі туралы 
к�рген-білгенін, естігенін ғалымдармен 
б�ліскен, музыкалық мұрасын түгендеген 
ақын жоқшысы еді. Бұл хаттағы Мәкен 
апаның да �тінішін тағдырдың жүрекке 
түсірген сызатынан соң ғана жазуға 
мәжбүр болған деп ұғамыз. 

Мәкеннің де маңдайынан советтік 
тағдыр сипай қоймаған. Ол да түрлі 
тексеріс  пен тәркілеуді  �ткерген. 
Зұлматтың неше атасын к�рген, т�зген. 
Бірақ сағы сынбаған, салы суға кетпеген. 
Турағұл ұрпақтарының бағына қарай 
Алаш арысы Мұхамеджан Тынышбайұлын 
ұстаз тұтқан, біртуар қайраткер Димаш аға 
Қонаев үйсіз-күйсіз жүрген асыл ұрықтың 
�кілдеріне шапағатымен қайырлық 
танытқан екен. 

Турағұлдың Жәбірейіл (1904-1930), 
Зүбайыр (1907-1933) ұлдары да советтік 
тағдырдың тозағында күйіп �лді. Тұраш 
ердің кіндігінен �нген Ақила (1901-1990), 
Қалиман (1903-1989), Мәкен (1912-2000) 
қыздары ғана жер басып, қуғын-сүргін 
азабын тарта жүріп, қиындықты жеңіп, 
аман қалды. Жәбірейілден қалған жалғыз 
тұяқ – Алпаш (шын аты – Алыпарсы-
лан, 1922-1990) Турағұл немересі жиһан 
соғысының майдан даласында оқ пен от 
кешіп, еліне жеңіспен аман оралған. 

Абайтанушы Тұрсын Жұртбайдың 
д е р е г і н е  с ү й е н с е к ,  « Т а ғ д ы р д ы ң 
тәлкегімен сан-саққа бытырап, әр жердегі 
балалар үйі мен жатақтарда �мір сүрген 
Абайдың ш�берелері бір-бірін танымас-
тан Екінші дүниежүзілік соғысқа аттан-
ды. Ғабдісәлім және #лихан #убәкірұлы 
Ақылбай немересі, Енгіман мен Ехсан 
#бдірахман немересі, Берекехан мен 
Жошыхан Мағауия немересі, Ғұзайыр 
мен #лішер Мекайылұлы Абай немересі, 
Тоқташ Зікайылұлы Абай немересі, Ал-
паш Жебірейілұлы Турағұл немересі 
және Ишағы Жағыпарқызы Мағауия 
немересі, жиыны он ұл, бір қыз майданға 
қатысты. Олардың арасынан тек екеуі 
ғана Алпаш Жебірейілұлы мен Қиыр 
Шығыста авиаполкта болған Ишағы 
Жағыпарқызы ғана аман оралды» деп 
үлкен ақынның ажалдың к�мейіне түскен 
ұрпақтарын түгендеген. Ең қиыны сол – 
Абай ұрпақтарының жаны ыстық табада 
күйіп-жанғаны. 

Б і з  т е к  Т у р а ғ ұ л  А б а й ұ л ы н ы ң 
ұрпақтары тартқан тағдыр тезі турасында 
ғана с�з қылдық. Ал советтің тиріне ныса-
на боп, оққа ұшқан Мекайыл, Ізкайылдың 
тұқымдары, Құнанбайдың басқа балала-
рынан тараған жақсылар, Шәкәрім мен 
оның ұрпағы, тіпті аруақты Ырғызбайдың 
бар жамағаты да қорлық-зорлық к�ргенін 
айтпадық. Олар да атылған. Сотталған. 
Олар туралы әңгіме �з алдына. 

Абай туған ұлы топырақ советтік 
биліктің эксперимент алаңына айналды. 
Атом бомбасы жарылды. Қасіретін әлі 
күнге дейін бейкүнә ұрпақ тартып-ақ 
келеді. Ырысты топырақтың құнарын 
қашырды. Ұлылар туған текті жердің құты 
мен ырысының күлін к�кке ұшырды. 

Абай сынды ұлтын шексіз сүйген ХХ 
ғасыр басындағы қазақ оқығандарының 
�здері «Халық жауы» деп атылса, әйелдері 
мен балалары «Халық жауының туы-
сы» ретінде ГУЛАГ жүйесіне қарасты 
АЛЖИР, КарЛаг, СтепЛагқа қамалды. 
Жазықсыз жандардың �мірін улады, қан 
қақсатты. 

Бір анадан туып, бар қазаққа адал 
қызмет еткен, жұрттың �зегі болған 
қайран ерлердің тағдыр-талайы осындай 
мехнат пен азапқа толы... 

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
алаштанушы,

ҚР «Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлығының лауреаты

ТУРАҒҰЛДЫҢ
ТАУҚЫМЕТ ТАРТҚАН ТҰҚЫМЫ

Турағұл Абайұлының ұрпақтарының тағдыры туралы сөз

мүшесі. Алаш әскерінің офицері болып-
ты. Ақила Саниязынан ерте айырылып, 
жоқшылықтың да, әулет басына түскен 
қайғы-қасіреттің де қиындығын тартып, 
жалғызын-жалбызын аялап, үйінің тірегі 
болған. 

1945 жылы Абайдың 100 жылдық 
мерейтойы тойланды. Заңғар #уезовтің 
арқасында. Абай �мірінен роман жазып, 
Советтер одағының бетін қаратқан. Туған 
жерінен қуғындалып, қиыр-қиырда ша-
шырап жүрген Абайдың ұрпақтарын 
жиып, Үкіметке олар туралы айтып, дер-
бес зейнетақы тағайындатты. #гәрәки, 
Мұхтар Омарханұлы болмаса, Абайдың 
соғыстан аман қалған ұрпағы арып-ашып 
жойылып кетер ме еді. Кім білсін?! 

А қ и л а н ы ң  ж а л д а м а л ы  б � л м е д е 
науқас ұлымен «шықпа, жаным, шықпа» 
деп амалдап күн кешіп, сүреңсіз халде 
тұрғанын білдік. Архивтен табылған тағы 
бір құнды құжат бар. 
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Патшалық Ресейдің отарлық езгісіне қарсы Есет батыр Көтібарұлы бастаған 1847-1858 жылдардағы 
ұлт-азаттық қозғалыс турасында Кеңес заманына дейін, Кеңес Одағы тұсында және еліміздің егемендігі 
жарияланғаннан бергі кезеңде бірқатар зерттеу еңбектер жарық көрді. Сол еңбектердің көбінде Есет 
батырдың ұлт-азаттық көтерілісі 1847-1858, кейбірінде 1855-1858 жылдар аралығында деп баянда-
латыны көзі қарақты оқырманға мәлім. Осыған байланысты, бұл зерттеуімізде Есет батырдың 1820 
жылдардың ортасынан 1847 жылдар аралығын қамтитын күрес жолдарының көп жарияланбаған кейбір 
тұстарын оқырман назарына ұсынғанды жөн көрдік.

Ер түріктің бесігі атанған Түркістанның облыс орталығы атанғанына да екі жыл толды. 
Бүгінде өңір қарқынды даму даңғылына түсіп, жаңа кейіпте түрленіп келеді. Құрылыс 

жұмыстары қарқын алып, іргелі нысандар бой көтеріп жатқан Түркістан халқының 
тұрмыс-тіршілігінде оң өзгерістер байқалады. Аталған өзгерістер көз көріп, құлаққа 

сіңісті болған «туризм» саласында ғана емес, ауыл шаруашылығында да өзгеше 
реңкке ие болды. Жалпы болашағынан зор үміт күттіретін облыстың болашақтағы 

әлеуеті жайлы белгілі азаматтардың пікірін, ой-пайымын топтастырғанды жөн көрдік.
Расул ЖҰМАЛЫ, 
саясаткер, Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінің мүшесі: 

– Соңғы 2 жылда Түркістан облысының эко-
номикасына 160 миллиард теңге к*лемінде инве-
стиция тартылған. Географиялық жағдайы мен 
табиғи ресурстарының молдығы, адам капиталы 
мен туризмнің дамуы – *ңірдің негізгі артықшылығы 
болып отыр. Жалпы облыстың инвестициялық 
тартымдылығы қандай деңгейде деп санайсыз?

– Киелі Түркістанның облыс орталығы ата-
нуы к�п жағдайда жағымды әсерге ие болды әрі 
�ңірдің дамуына серпіліс сыйлады. Жаңа мәртебеге 
ие болғаннан кейін аталмыш шаһарда әкімшілік 
орындарының, бизнестің шоғырлануының мысал-
дарын байқап жатырмыз. Алайда, �кінішке қарай, 
мемлекеттік деңгейдегі түрлі орын алған олқылықтар 
облыс деңгейінде к�рініп жататынын жасыра 
алмаймыз. 8з басым Түркістанның тағдырына 
немкетті қарауға болмайды деген пікірдемін. 
Болашағынан үміт күттіретін киелі мекеніміздің 
одан ары қарай дамуы әрбірімізді алаңдатуы керек. 
8ткен кезеңдерге зер салатын болсақ, кезіндегі 
Алматының, Астананың (Нұр-Сұлтан), Ақтаудың, 
Ақт�бенің, Атыраудың дамуына бірталай қаржы 
құйылғанын аңғарамыз. Аталмыш қалалардың 
�ркендеп-�суіне септесетін �зіндік тетіктері бол-
ды. Айталық, Алматы қаласы – республиканың 
алып мегаполисі болса, «Астана» қаласы Елорда-
мыз атанды, Батыстағы үш алып шаһарымыз – 
мұнайдың қайнар к�зі дегендей. Міне, сол сияқты, 
Түркістанның да �зіндік ұтымды «фишкасы», 
алғышарты болу керек деп санаймын. Мейлі ол 
«туризм» саласы болсын, мейлі «ауыл шаруашылық 
саласы» болсын, �зіндік сипаттағы ерекшелігі мен 
тартымдылығының болуы құба-құп. Бұл замана 
к�шіндегі заңдылық. #йтпесе, тек қана қаржы 
б�лумен әлеуетін арттырамын деу – еш нобайға 
келмейді. Сол себепті де осындай негіздемелерді 
де назарға алған ж�н. Инвестициялық қарым-
қабілеті к�з қуантады, әрине. Оны жоққа шығарудан 
аулақпын. Дегенмен, кейбір к�леңкелі тұстар 
к�рініс бермесе екен деген ниет те жоқ емес еді. 

– Ауыл шаруашылығындағы жалпы *нім к*лемінің 
12%-ы осы Түркістан облысына тиесілі. Биылғы 
жылғы егіс к*лемі 12 мың гектарға жетіп, 5 айдың 
қорытындысы бойынша жалпы *нім 140 млрд тг 
құраған. Республикадағы үлес салмағы 15%-ға тең. 
Осы ретте, Түркістан облысының ауыл шаруашылық 
саласындағы әлеуеті жайлы к*зқарасыңызды білсек... 
Республика бойынша алдыңғы орындарда к*рінуге 
қауқарлы ма?!

– #лбетте қауқарлы деп санаймын. Жалпы об-
лыс құрылғаннан бастап, аудан, қала және ауыл-
дарды, агро�неркәсіп кешені мен индустриялық 
аймақтарды дамыту сынды бастамалардың қолға 
алынғаны дұрыс. Сондай-ақ агроқұрылымдарды 
ірілендіру, заманауи озық технологияларды 
енгізу, кооперативтерге бірікпейтін 2-3 гектар 
алқаптан жылына 2-3 �нім алу сынды жобалар 
да к�ңіл к�ншітеді. Қазіргі күні тек қана мұнай 
мен газға тәуелді мемлекеттердің экономикасына 
айтарлықтай соққы келуі мүмкін деген болжамдар 
айтылып келеді және ол орынды да. 8йткені әлемдік 
нарықтағы мұнай бағасының т�мендеуі соған мы-
сал бола алады. Яғни белгілі бір дәрежеде балама 
бағыттар мен қосымша салалардың болғаны �те 
дұрыс. Біз негізге алып отырған Түркістанның ауыл 
шаруашылығы дегендей. Бұл ұлттық экономикаға, 
әлеуметтік әлеуетімізге де оң нышан болады де-
ген с�з. Қазақтың ата кәсібі болып саналатын мал 
шаруашылығы мен ауыл шаруашылығын дамытуда 
к�птеген жетістіктерге жетуге болады. Айталық, 
Жаңа Зеландия, Аустралия, Бразилия сынды 
мемлекеттер ауыл шаруашылығын экономикаға 
балама сала ретінде тамаша пайдалана білді. Осы 
сынды жағдаяттарды біздің елде іске асыра алмай 
отырғанымыз аздап қарын аштырады. Адамның 
негізгі қажеттілігі саналатын ауыл шаруашылығы 
дамымай, әлеуметтік жағдайдағы мәселелерді тек 
орталықтандырылған қаржы к�здері арқылы еңсеру 
әсте мүмкін емес. 

Нақты деректерге жүгінейік:
«Алаш зерттеу  орталығы,  Қаракесек 

бірлестігі» ХІІІ том, 2 кітап, Алматы, 2010 жыл, 
8-тарау: «...Патшалық Ресей бүкіл Орта Ази-
яны сіңіріп алуды к�здесе, ал Хиуа, Қоқан, 
Бұхар тәрізді хандықтар қазақтардан 
пайда к�рудің жолын к�здеді. Бір с�збен 
айтқанда, бұлардың барлығы қазақ 
елін �здерінің отары еткісі келді. 
К�ршілердің мұндай пиғылдарымен 
келіскісі келмейтін Сырым, Арынғазы, 
Исатай, Махамбет, Жоламан, Кене-
сары, Жанқожа, тағы басқа қазақтың 
айбынды ұлдары қолдарына қару алып, 
келер ұрпақ қамы үшін атқа қонды. 
Бұлардың қатарына біз с�з еткелі 
отырған Есет К�тібарұлы да 
жатады. Есет К�тібарұлы 
б а с т а ғ а н  ұ л т - а з а т т ы қ 
к ү р е с т і  т � р т  к е з е ң г е 
жеткіземіз.  Қолдағы бар 
материалдардың негізінде Есет 
батыр күресінің алғашқы кезеңі 
1838-1846 жылдар аралығы деп 
қорытынды жасаймыз. Олай дейтін 
себебіміз, Есет 1838 жылы �зіне жасақ 
жинап Табын тайпасының батыры Жо-
ламан Тіленшіұлымен біріге отырып, саналы 
түрде патшалық Ресейге қарсылық білдіреді. Со-
нымен бірге к�рсетілген жылдар аралығында Есет 
К�тібарұлы қазақ даласы арқылы Ресейге �тетін 
Бұхар, Хиуа керуендерін тонаған. Бұл да патшалық 
Ресейге қарсылықтың бір белгісі....» (283-бет).

Тарихшы С.Құрманалин «Кіші жүз және Есет 
К�тібарұлы бастаған ұлт-азаттық к�теріліс, 1847-
1858 жж.» монографиясының 220-224 беттерінде: 
«Есет К�тібарұлының отаршыл Ресей үкіметімен 
қарулы қақтығыстарының �ткен ғасырдың 20-жыл-
дарынан басталды, яғни архив құжаттарының 
бірінде Орынбор генерал-губернаторының Ре-
сей #скери Министріне берген мәліметінде 
«Есет К�тібаровтың үкіметке бағынғысы келмей 
қарсылық к�рсеткеніне, міне, 30 жылдан асып кетті» 
(РМ#ТА, 483-қор, 1-тізім, 35-іс, 16) деп жазады. 
8зге де зерттеушілер: «Есет он бес жасқа келгенде 
батырлығымен атағы жайылады... 8з халқының 
жоғын жоқтап, елдің ардақтысына айналды. Нақты 
мәліметтерге қарағанда, 1834 жылы артына ерген 
әскерінің саны 1200 адам болатын» деп, оның 
Ресей империясына қарсы азаттық күресін ерте 
бастағандығын және осы жолда Исатай Тайманұлы, 
Жоламан Тіленшіұлы секілді халық қозғалысы 
к�семдерін �з күшімен қолдағандығын меңзейді 
(Б.#білқасымов, Б.К�мек, С.8тениязов. «Ел еркесі 
Есет ер», «Жас Алаш», Алматы, 1993 жыл,12 қазан).

Белгілі шығыстанушы Е.П.Ковалевскийдің 
«Странствователь по морям и сушам» деп атала-
тын к�пке мәлім еңбегінде: «Ақсүйек тұқымына 
жатпаса да, Есет батыр сайын далада құрметке 
б�ленген уақытында жиырмаға да толмаған еді» 
деп таңбаланыпты. 1865 жылы Лондонда шыққан 
Ш.Уәлихановтың кітабында: «Есеттің есімі алғаш 
рет �з елінде даңқты құрметке б�ленуі 1822 жылы 
болған еді, себебі сол жылы Ресейдің Сібір линиясы-
нан келе жатқан Бұхара керуеніне шабуыл жасаған 
болатын...» (370-371 беттер) деп к�рсетілген.

1836 жылы Есет батыр шағын қолмен Ресейге 
бағыт алған Бұхар керуеніне шабуыл жасайды. 
Орыс әскерін Хиуа хандығы шебіне ойдағыдай 
жеткізу үшін В.Перовскийдің салдырған Ембі және 
Ақбұлақ бекіністерінде мыңнан аса қарулы қолға 
қарамастан Есет К�тібарұлы 1837 жылы тосыннан 
шабуыл жасап, бекіністердегі орыс-казак отряд-
тарына ойсырата соққы беріп, Ембі бекінісінен 
398, Ақбұлақтан 32 жылқыны айдап кетіп, патша 
әскерін жаяу қалдырады. 1838 жылы Есет батырдың 
бастауымен бір топ қазақтар орыс бекінісінен за-
уряд хорунжий Шустиковты, урядник Малков-
ты және соларға қоса 5 казакты тұтқындайды, 
сондай-ақ Подгорный стансасына шабуыл жасап, 
ондаған жылқыны айдап әкетеді (РФ ООМА, 6-қор, 
10-тізім, 5355-іс, 4-5 бб.). 1839 жылдың 28 маусы-
мында Орынбор саудагері М.Деевтың 40370 сомдық 
сауда керуені, 1840 жылдың маусымында Орын-
бор саудагерлері Ковалевтің, Адамовтың, Бұхара 
саудагері Мұхаммед Рахимовтың 70 мың сомдық 
керуені к�терілісшілердің олжасына айналады.

...Исатайлар Жайықтан �тіп, Кіші жүздің 
кең даласында топ-тобымен әрекет етіп жүрген 
Есет сияқты батырлар бастаған к�терілісшілердің 
басын біріктіруге, Ордадағы азаттық жолында 
тұтанған к�терілістерді бір-бірімен байланыстыруға, 
с�йтіп күш жинап алып, патша мен хан әскеріне 
қарсы қайта күреске шығуға бел байлады... Иса-
тай Тайманұлы мен Махамбет 8темісұлының бұл 
жаққа келу себебі, біріншіден, Ішкі Ордада к�теріліс 
талқандалды және жазалаушы отрядтардың қуғыны 
к�терілісті ұйымдастырушыларға бұл жақта қалуға 
еш мүмкіншілік бермеді. Екіншіден, к�теріліс 
к�семдері Кіші жүздің шығысындағы саяси ахуал-
ды жақсы білді, сондықтан Исатай мен Махамбет 
к�терілісті әрі қарай жалғастыруды, Кіші жүз ру-
ларын түгелдей қозғалыс ошағына тартуды, пат-
ша �кіметіне қарсы азаттық күресті тоқтатпауды 
к�здеді... Бұл ж�нінде тарихшы И.Кенжалиев 
«Исатай-Махамбет» деген кітабында: «Исатай 
Доңызтауға келіп, Байт�ре Тоқпанұлы (Байт�ре 
Тоқпанұлы – Есеттің немере ағасы) үйінде болып, 
ханға қарсы күресті қайта бастау үшін әзірлік жасай-
ды» деп к�рсеткен. (Алматы, «Қазақстан»,баспасы, 
1991, 92-бет).

Патша �кіметінің саясатын жақсы түсінген 
Есет К�тібарұлы Исатай батыр бастаған к�терілісті 
хан Жәңгірден аударып, патша �кіметінің от-
арлау саясатына бұрып қана қоймай, Б�кейлік 

– Күллі мәшһарға аты аспандаған киелі 
Түркістанның қазақ руханиятында алатын 
орны ерекше. Біздің ұлы бабаларымыздың 
сүйегі жатқан асыл мекеніміздің әсемсал 
к�ркі кімді болмасын таңғалдыратыны 
с�зсіз. Киелі �ңірге жылына 1,5 млн 
туристің табаны тиеді. 2025 жылға қарай, 
олардың санын 5 млн-ға жеткізу де жо-
спарланып отыр. Бұл, әрине, к�з қуантады. 
Соңғы 2 жылда 160 миллиард теңгеден 
астам инвестиция тартылған рухани 
астанамыздың тоғыз жолдың торабын-
да орналасуы, табиғи ресурстарының 
молдығы, адам капиталы мен туризм 
саласындағы жоғары әлеуеті – �ңірдің 
негізгі артықшылығы болып отыр. Осы 
ретте, облыс басшысы 8мірзақ Ш�кеевтің 
атқарып жатқан еңбегін ерекше атап �ткен 
ж�н дер едім. Кезіндегі Елорданы күллі ел 
болып салғандай, Түркістанды да дүйім 
жұрт болып қолдауымыз керек. 

Түркістанның туристік әлеуетін, оның 
ішінде тарихи-мәдени және зиярат ету сын-
ды бағыттарын дамыту үшін бізде барлық 
жағдайлар жасалған. Жалпы «туризм» са-
ласын тірі организм деп қарайтын болсақ, 
сәйкесінше, сол тірі организмнің дұрыс 
жетілуіне керекті алғышарттар орында-
луы тиіс-ті. Мәселен, ол инфрақұрылым 
болсын, халықаралық туризммен арадағы 

байланыс болсын, бәрі-бәрі �ңірдің �сіп-
�ркендеуіне септесетінін айтқым келеді. 
Оның сыртында біздің �зіміздің ұлттық 
құндылықтарымыз жырақ қалмауы керек. 
Яғни қазақ ұлтына ғана тән, �зге ұлттарда 
қайталанбас жәдігерлерімізді,  �шпес 
�нерімізді, ұлттық дүние-таным мен салт-
дәстүрімізді кеңінен насихаттағанымыз 
абзал. Себебі шетелдіктер осы дүниелерге 
қатты қызығады. Олар ұлттың түп-тамырын, 
болмысын зерттеп, білгенді ж�н к�реді. 
Бұларды жандандыру арқылы біз туризмді 
дамытамыз. Ал туризмнің дамығаны – ел 
тарихының жаңарғаны. 

Менің түсінігімде «туризм» екіұдай 
сипатқа ие: біріншісі – «таза туризм» болса, 
екіншісі – «лас туризм». Соның екіншісі 
бұқаралық сипат алмаса екен деген ниет бар 
еді. 8йткені оның ұлтқа келтірер к�леңкелі 
тұстары жетіп артылады. Бізде, жалпы, 
туризм десе алдымен «қонақүй», «түнгі 
клуб», «сауналар» сынды дүниелерді үрдіске 
айналдырып жіберетін жаман бір әдет бар. 
Бұл долбар ешбір негізге келмейді. Оның 
соңы әжептәуір кесапатқа алып келеді. 
Сондықтан жоғарыдағы тақылеттес мысал-
дар қасиетті Түркістанда да құлаш жаймауы 
керек деп баса айтар едім. Үш жүзден астам 
хандарымыз бен батырларымыз жатқан 
киелі �ңірде ондай нәрселерге орын жоқ!

#зірлеген Тимур АТАБАЕВ

Дүкен М#СІМХАНҰЛЫ, 
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры, 
филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері: 

Сәдібек ТҮГЕЛ, 
«Ұлы Дала Қырандары» республикалық қозғалысының т*рағасы, 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері, жазушы: 

– Қазақ даласының қай түкпірінде бол-
сын, әлем жұртшылығын баурап алатын 
к�рікті жерлеріміз бен тарихи орындары-
мыз аз емес. Алайда жауырды жаба тоқып 
қайтеміз, сол дүниежүзі халқының саяси 
элитасы мен аздаған зиялы қауым �кілдері 
болмаса, қалған қарапайым жұрттың басым 
б�лігі Қазақстан деген елді әлі естімеген 
немесе оның қайда екенін білмейді. Ал 
білетіндердің �зі Қазақстанда аралап 
к�руге тұрарлықтай не бар екенінен мүлде 
хабарсыз. Мәселен, жылына Қытайға 
баратын туристердің саны миллионнан 
асады. Бір ғасырдан аса уақыттан бері 
қытайлардың �зі де, туристер де қытай 
қорғаны мен ежелгі хан сарайларының 
насихатын бір кісідей-ақ жасады. Соның 
жемісін Қытай елі енді к�ре бастады. Ең 
қызығы, Қытай елінің ұңғыл-шұңғылын 
аралаған туристер Шыңжаңға дейін келіп, 
ондағы қазақтың к�шпелі �мірін, жайлау-
ларын, тұрмыс-салтын, ұлттық спорт ой-
ындарын тамашалайды. Қисын бойынша 
әлем туристері қазақтың к�шпелі �мірімен, 
тұрмыс салтымен, дәстүрлі мәдениетімен 
Қазақстанға келіп танысуы керек қой. Де-
мек, Қазақстан туралы ақпарат мүлдем жоқ 
деген с�з. Оған кім кінәлі?! 

Бізде қазір туризмнің ілдалдалап жан-
данып келе жатқан саласы – ішкі туризм. 
Яғни соңғы жылдары халықтың әл-ауқаты 
тәуірлеу деген б�лігі зиярат етуді әдетке ай-
налдырып келеді. Сондағы шетелдіктердің 
жиі баратын �ңірінің бірі – қасиетті 
Түркістан аймағы. #рине, бұл �лкенің 
туристерді тартатын басты нысаны к�рікті 
тау-�зендерімен қоса, ондағы толып жатқан 
тарихи орындар. Атап айтқанда, Арыстан 
баб, Қожа Ахмет Ясауи бастаған тарихи 

тұлғалардың кесенелері. Киелі аймақтағы 
әулие-әмбиелердің кім болғанын, олардың 
ескерткіш кесенелерінің бүгінгі жай-
күйін, сондай-ақ аймақтағы к�рікті жерлер 
мен тарихи орындардың бәрінің үгіт-
насихатын дұрыстап жасай алсақ, бұл 
жерлерді кімнің к�ргісі келмейді?! 

Қайбір жылы мен отбасыммен осы 
�ңірге және Тараз қаласы маңындағы Айша 
бибі кесенесі секілді тарихи орындарға 
арнайы зиярат еткенім бар. Сол сапар 
барысында осы аймақтағы жолдардың, 
жол бойындағы және кесене маңындағы 
қызмет к�рсету (асхана, кафе, қонақүй, 
Т Ж О ,  ә ж е т х а н а . . . )  н ы с а н д а р ы н ы ң 
м ү л д е  с ы н  к � т е р м е й т і н д і г і н е  к у ә 
болдық. Міне, тым болмағанда туристік 
аймақтарымыздағы жолдарымыз бен 
қызмет к�рсету нысандарының тазалығы 
мен сапасын дұрыстап алмай тұрып, 
туризмді дамытайық деген бос ұраннан түк 
те шықпайды. 

Түркістанның жеткілікті менеджмент 
жүйесі мен қолайлы инфраструктурасын 
ілгерілету үшін жергілікті билік мемлекет-
ке қарап отыруды қою керек. Мәселен, 
жергілікті кәсіпкер-қалталы ағайын-
дарды жұмылдыра ма, жоқ, әлде ынталы 
азаматтарға мемлекеттен жеңілдетілген 
кредит алып бере ме, қалай болғанда 
да  облыстық,  аудандық акиматтар 
шығар жолды бірге іздесіп, Түркістан 
аймағындағы туризмнің менеджмент 
жүйесі мен қолайлы инфраструктурасын 
жедел жасақтап шығу керек. Сонда ғана біз 
туризмнен пайда табатын елге айналамыз. 
Қысқасы, туризмді дамыту арқылы біз 
шаш етектен пайдаға кенелудің сыртында, 
елімізді әлем жұртына таныта аламыз. 

к�теріліс басшыларына күш-к�лік жағынан 
ғана емес, әскери к�мек беруге ұмтылады... 

Қайыпқали сұлтан мен Есет батыр Иса-
тай Тай манұлының соңынан ерген 

қолдың күшін к�бейтіп, алда бо-
латын орыс-казак әскерлерімен 
негізгі  шайқасқа әзірленеді. 
К�терілісшілер Үшб�кенбайда 
бірігіп, Адай, Шекті, Табын, 
Алаш, тағы басқа ру адамда-
рымен Темір �зені бойындағы 
К�кпекті деген жерге келеді.

1838 жылы шілдеде Қиыл �зені 
бойындағы орыс-казак әс керімен 
болған қырғын соғыс туралы қазақ 

батырлары тарихын зерттеуші 
ғалым, «Исатай-Махам-
бет» мұрасын алғашқы 
зерттеушілердің бірі, 
қоғам қайраткері, про-

фессор Халел  Досмұ-
хамедұлы 1925 жылы Таш-

кентте шыққан «Аламан» 
атты кітабының «Тайманұлы 

Исатайдың қозғалысы тура-
сында қысқаша мағлұмат» де-

ген еңбегінде былай деп жазады: 
«Исатайға б�тен кіші жүз қорған болды. 

Исатайды к�термелеп, кіші жүзге ақырында 
#лімұлы басшы болды. #лімнің Шекті, Назар, 
Шүрен, Кете деген рулары Исатайға ауыл болды, 
үй болды. Соңғы жорығында Оралға келгенде 
қасындағы үш мың қолдың к�бі К�тібарұлы Есет 
секілді әлімнің батырлары еді. Исатайдың сүйегі 
қойылған Шолақмола деген мола да әлімнің жері»... 
(Қараңыз: Х.Досмұхамедұлы, «Аламан», Алматы, 
1991жыл.73-76 беттер.)

Осы оқиғаға байланысты Ж.Оралмағамбетов 
пен М.Есмағанбетов Алматыдан 2001 жылы шыққан 
«Аңыздар мен ақиқаттар �лкесі» кітабының 92-
93 беттерінде: «1838 жылы жазда полковник Геке 
әскерімен соғысуға Есет батыр #лімнің 300 жігітімен 
аттанады. Табынның 200 жігітімен Исатай мен Ма-
хамбет қосылып, 500 қолмен Гекемен соғысады. 
#уелі к�терілісшілер басым болғанмен полков-
ник Геке мен правитель Баймағанбеттің біріккен 
қолы бұларды тықсырады. Осы соғыста Исатай 
�ліп, к�терілісшілер шегінеді. Майдан даласынан 
ығысқан #лім батырлары адамдарын түгендесе Есет 
жоқ. #зберген, Қарағұл, Елтізер, Жәлімбет т�ртеуі 
кері шабады. С�йтсе алып денелі батырдың күні 
бойы ұрыста болдырған аты жүріңкіремей, оның 
үстіне батырды тірідей қолға түсірмек болған 10-15 
солдатты қылышпен сипап ұрған Есет ауыр қозғалып 
келеді екен. Тосыннан қосылған т�ртеуі солдаттар-
ды тоз-тоз етіп, Есетке ат алмастырып мінгізіп 
алып шыққан екен» деп жазады. С.Құрманалинның 
жоғарыдағы кітабының 228 бетінде: «... Есет сияқты 
батыр лардың қолдауымен қайта күшейген Исатай-
Махамбет к�терілісін әзер жаныштаған отаршыл 
үкімет ендігі сәтте Есеттің Кенесарыға барып қо-
сылуын болдырмауға бар күшін салып бақты» дейді.

ХІХ ғасырдың 30 жылдарының аяғында Есет 
К�тібарұлы Кіші жүздегі Жоламан Тіленшиев 
бастаған ұлт-азаттық қозғалысты қолдап, 1838 
жылы Жоламан батырмен бірге Елек бекінісіне 
шабуыл жасайды. Тарихшы С.Құрманалин «Кіші 
жүз және Есет К�тібарұлы бастаған ұлт-азаттық 
к�теріліс (1847-1858 жж.)» кітабының 235, 244 
беттерінде: «ХІХ ғасырдың бірінші жартысында 
Кіші жүзде қалыптасқан отарлық езгі осы кезеңнің 
�н бойындағы қазақтар к�терілісінің баршасына 
тән. Империяның бұл сипаттағы озбыр саясаты 
�лкеде Исатай, Қайыпқали, Жоламан, Кенеса-
ры к�терілістерін �мірге әкеледі, ал осы батыр-
лар бастаған азаттық қозғалысының ішінде Есет 
К�тібарұлы да жүрді. С�йтіп, бір-бірімен жалғасқан 
ұлттың тәуелсіздігі үшін күрес туын 1847-1858 
жылдары Есет батыр ұстады. 8з елінің еркіндігі 
үшін, бостандығы үшін күрескен адам қашанда 
қасиетті. Еркіндікті ежелден аңсаған ел үшін Есет 
есімі қасиетті есім» дейді. Біздің де осыған алып-
қосарымыз жоқ.

Алашорда к�семдерінің бірі Халел Досмұхамед-
ұлы нан қалған құнды жәдігерден арнайы дис-
сертация қорғаған тарих ғылымының кандидаты, 
доцент С.Құрманалиннің Есет батыр К�тібарұлына 
арналған монографиясынан және басқа да 
авторлардың еңбектерінен ХІХ ғасырдағы ұлт-
азаттық к�терілістің к�рнекті басшысы, атақты 
батыр әрі би Есет К�тібарұлының ат жалын тартып 
мінгелі соңына қол ертіп, елінің тыныштығы мен 
бостандығы үшін Ресей империясының отарлау 
саясатына қарсы 1820 жылдардың ортасынан 1846 
жылдар аралығындағы күресі жайында және Иса-
тай-Махамбет, Жоламан Тіленшіұлы бастаған ұлт-
азаттық к�терілістеріне қатысқанын білдік.

Биыл Ақт�бе облысы әкімінің қолдауымен Есет 
батыр К�тібарұлын ұлықтау мақсатында Ақт�бе 
қаласы к�шелерінің бірінде ескерткіші бой к�тереді. 
Батырдың есімін құрметтеп қандай іс-шара жасасақ 
та артық емес. Бұл – біздің перзенттік борышымыз. 
Осы іс-шараға қолдау к�рсетіп,Баба рухы риза 
болсын деп, қаржылай үлес қосамын деушілерге 
Банктегі реквизиттерді ұсынамыз: Ақт�бе қаласы, 
«Есет батыр К�тібарұлы атындағы» қоғамдық 
қор, АО «Народный банк Казахстан» БИК Банка: 
HSBKKZKX. ИИК: KZ586010121000119231.БСН 
191040007775.КНП 119.

 
 Жанар Т9ЛЕПБЕРГЕНИ,

 тарих ғылымының кандидаты. 
 Аманғали МҰХАМБЕТУЛИН,

 *лкетанушы.
АҚТ8БЕ

ДУЛЫҒАЛЫ ДАЛА ПЕРЗЕНТТЕРІ 
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тыңайтқыш құрамындағы гумин 
қышқылы топырақтың биологиялық 
белсенділігін арттырады, топырақ құ-
рамындағы микроағзаларды қалпы на 
келтіруге ықпал етеді. Топырақтың 
кесектелуін арттырып, ылғалды сақ-
тау қабілетін күшейтеді. Гумин қыш-
қылы топырақтағы улы заттарды 
– пестицидтердің, гербицидтердің, 
ауыр металдардың �сімдік құра-
мына �туін тежейді. Ылғалды сақтау 
қасиетінің арқасында гумин қыш-
қылдары топырақтағы суда еритін 
(мысалы, нитраттар), �сімдікке қажет 
қосылыстарды да �з құрамында сақтап, 
�сімдікке жеткізіп отыруға әсер етеді.

Г у м и н  қ ы ш қ ы л ы  т а б и ғ а т т а 
�сімдік, жануар қалдықтарының 
шіру, ыдырау нәтижесінде түзіледі. 
Гумин қышқылы табиғатта торфтың 
және қоңыр к�мірдің құрамында 
кездеседі. Оларды қолдан алу әдісі 
де кең таралып келеді. Ол үшін 
мал шаруашылығы және тамақ 

Қоңыр көмір тыңайтқыш бола ала ма?

оңғы жылдары тіл білімінде ірі-ірі жаңалықтар ашылды. Дауысты 
дыбыстардың да, дауыссыз дыбыстардың да шыққан тектері, арғы тектері 
(архетиптері), түпкі тектері (прототиптері) толық анықталды. Көбейту 
кестесі арифметикаға, мате матикаға қандай қызмет етсе, бұл жаңалық 
этимологияға – сөздің шығу, пайда болу жолдарын анық тауға – сондай 
қызмет етеді. Ең бастысы, әлем тілдерінің барлығында ұшырасатын бір ғана 
дауысты мен бір ғана дауыссыздан тұратын тілдік бірлік – түбіртек (архесил-
лаб) деген жаңа ұғым пайда болып, ғылыми айналымға ене бастады. Бұл 
тілдік бірлік – әмбеге белгілі өзге тілдік бірліктер – фонема, морфема, сөз, сөз 
тіркесі, сөйлем ұғымдарымен тең дәрежелес. Бір ғана дауысты мен бір ғана 
дауыссыздан тұрса да, белгілі бір лексикалық мағына немесе грамматикалық 
мағына беретіндіктен, әрі буын болып саналатындықтан, мұндай бірлік 
халықаралық терминология тілінде архесиллаб деп аталды. Ал қазақ тілінде 
түбіртек атауы бұл ұғымды толық жеткізе алады. Сондай-ақ үнемдеу 
құбылысының себебінен жойылып кеткен дыбыстарды, буындарды бұрынғы 
қалпына келтірудің ұстанымдары айқындалды және мұны жүзеге асырудың 
математика-логикалық әдістері табылды. Тағысын тағылар. Аталған бірегей 
жаңалықтар кез келген сөздің алғашқы тұлғасы мен алғашқы мағынасын 
ашып-айқындауда үлкен септігін тигізуде. Төменде бірқатар сөздердің эти-
мологиясы қалай ашылғанын баяндап бергелі отырмыз.

рылмайтын, себебі біздің дала-
ның топырағы тыңайтқыштың бұл 
түрімен �ңделмейтін. 

Кейінгі жылдары дүниежүзінде 
органикалық және  минералдық 
тыңайтқыштарды бірге жасап, пай-
далану  тәжірибесі  кең дамыды. 
Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша, 
аталған кешенді тыңайтқыштардың 
құрамы – топырақтың ерекшелігіне, 
жергілікті  климаттық жағдайға, 
егілетін тұқымның түріне, тағы да 
басқа қажеттіліктерге байланысты, алу-
ан түрлі болуы мүмкін. Органикалық 

Топырақты минералдық тыңайт-
қыш тармен �ңдеу жұмысы елімізде 
Кеңес Одағы кезінен жүргізіліп 
келеді. Сол кездері елімізде фос-
фор және азотқа бай тыңайтқыштар 
шығаратын бірнеше зауыттар са-
лынып, егістікпен айналысатын 
шаруашылықтарды тыңайтқышпен 
қамтамасыз етіп отырды. Фос-
фор, азот, калий, т.б. минералдарға 
бай тыңайтқыштар жер-жерлерде 
�ндіріліп, топыраққа жеке-же-
ке  себ ілет ін .  Ал  органикалық 
тыңайтқыштар Қазақстанда шыға-

пен �ндіріс қалдықтарын жауын 
құртының жеп ыдыратуы керек, 
сол арқылы биогумус �ндіріледі. 
Бұл әдіспен алынған биогумус жы-
лыжайлар мен саябақтарға себіледі 
деп айтуға болады. Үлкен к�лемдегі 
органо-минералдық тыңайтқыш 
�ндірісі дүниежүзінде торфтың және 
қоңыр (тотыққан) к�мір негізінде 
ұйымдастырылған. 

Қазақстанда гумин қышқылын алу 
үшін тотыққан қоңыр к�мірді пайда-
ланады. Қазір қоңыр к�мір �ндірісі 
еліміздің бірнеше аймақтарында 
бар және ол, негізінен, отын ретінде 
қолданысқа сатылады. Тотыққан 
к�мір, аты айтып тұрғандай, жарты-
лай жанып болған, энергетикалық 
к�рсеткіші т�мен отын. Сондықтан 
олар жанған кезде жылуды аз б�ліп, 
к�мір қышқыл газын артық м�лшерде 
б�ліп шығарады. К�мір қышқыл 
газы парниктік газ секілді әсер етеді, 
сондықтан дүниежүзінің дамыған 

елдері к�мірді, әсірісе қоңыр к�мірді 
отын ретінде пайдаланудан бас тартқан. 
Қазақстан к�мірсутек газына бай елдер 
қатарында бол ғандықтан, тотыққан 
к�мірді гумин қышқылының к�зі 
ретінде органикалық тыңайтқышқа 
айналдырып,  пайдалану тиімді . 
#рине, қоңыр к�мір құрамындағы 
гумин қышқылының м�лшері аз, 
оларды сол күйінде тыңайтқыш ретінде 
қолдануға келмейді. Мысалы, Алматы 
облысындағы Ой-Қарағай к�міріндегі 
гумин қышқылының м�лшері 3-4 
пайыздан аспайды. Ендеше, қоңыр 
к�мірді тотықтырып, құрамындағы 
гумин қышқылының м�лшерін 45-
50 пайызға дейін арттыру керек. Бұл 
жұмыстар ғылыми зерттеуді қажет 
етеді. Қоңыр к�мір құрамындағы 
гумин қышқылы қажетті деңгейге 
жеткізілгеннен кейін, бұл органикалық 
тыңайтқыштың құрамын фосфор, 
азот, калий, �сімдікке қажет тағы да 
басқа минералдық тыңайтқыштармен, 

қажетті микроэлементтермен то-
лықтырып,  топыраққа  кешенді 
органо-минералдық тыңайтқышпен 
толықтыруға болады. Аталған кешенді 
тыңайтқыштармен топырақты �ңдеу 
ауылшаруашылық дақылдардың 
�німін,  оның азықтық сапасын 
анағұрлым арттырып, топырақтың 
табиғи құрылысын, биологиялық 
белсенділігін қалпында сақтап қалуға, 
эррозияға ұшырамауына мүмкіндік 
береді. Қорыта айтсақ, еліміз аграрлық 
салада экономикалық жетістіктерін 
дамыту үшін, заманауи талаптарға 
с а й  ж а ң а  о р г а н о - м и н е р а л д ы қ 
тыңайтқыштар жасап, �ндіріске 
енгізуге тиіс. Ол үшін Қазақстанда 
шикізат қоры жеткілікті, бұл салада 
нәтижелі зерттеулер жүзеге асыратын 
ғалымдар да баршылық. 

 Қ.АРЫНОВ, 
техника ғылымының 
докторы, профессор

ҒАЛЫМ МІНБЕРІ

Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру еліміздің басым бағыттарының бірі екені белгілі. 
Еліміз дәнді дақылдарды, әсіресе бидайдың бағалы сорттарын шетелдерге экспорта-
уда алдыңғы қатардағы мемлекеттердің бірі. Бұл бағытта өндірісті дамытуға Үкімет 
үлкен мән беріп, бағдарламалар қабылдап, қаржылай қолдап келеді. Десек те жыл 
сайынғы өнімді жинау топырақтың құнарын төмендететіні белгілі. Жыл сайынғы 
өніммен бірге топырақтың гумустық қабаты азая түседі. Нәтижесінде топырақтың 
ылғалды сақтау қабілеті әлсіреп, құрылысы бұзылып, эррозияға ұшырау қаупі арта-
ды. Топырақта өсетін өсімдіктердің тығыздығы кеміп, топырақтың шөлейтке айналу 
қаупі арта түскен. 

СОРПА. Қазіргі қолданыста «Суға 
қайнап піскен астың (еттің, балықтың, 
т.б.) с�лі шыққан сұйық зат» де-
ген мағына береді. Этимологиялық 
зерт теулер жүргізу үшін ең алдымен 
түбірлес, варианттас с�здерді іздестіру 
қажет. «Сорпаға» ұқсас с�з – сорап. 
Мағынасы – «Түйені суға шақырғанда 
айтылатын с�з». «Сорап-сорап» деп 
қайталанып айтылады. Сорапта – 
сұйықты сыздықтатып сорып ішу, 

ұрттау. Бұл тілдік фактілерден «со-
рап» с�зінің екі құрамынан тұратын 
кіріккен с�з екендігін байқаймыз. 
Бірінші, сор «сорып ішу» , екіншісі 
ап – «су». К�нерген «ап» с�зінің «су» 
мағынасын беретіндігін «су жыла-
ны» ұғымын беретін абжылан атауы 
да дәлелдей алады. Сорпа с�зі де екі 
құрамды: сор және па. Қазіргі кездің 
тұрғысынан «сор» – �лі түбір, «па» 
– жұрнақ. С�йлеу тілінде «естідім», 
«есіттім» деп айтыла береді. Мұндағы і 
дауыстысының т дауыссызының бірде 
алдынан, бірде соңынан келуі метате-
за құбылысының, яғни дыбыстардың 
орын алмастыруының әсерінен. Ап – 
па тұлғалары да осындай құбылыстың 
нәтижесі екендігіне тілдік талдаулар 
к�з жеткізеді.

Түбіртек теориясы тұрғысынан 
белгілі бір атауда қанша дауыссыз 
болса, сонша с�з, сонша ұғым болады. 
«Сорпа» атауында үш дауыссыз бар. 
Яғни үш түбіртекке б�лінеді: ?с+ор+па. 
Соңғы екі түбіртек талапқа сай бір да-
уысты, бір дауыссыздан тұрғанымен, 
бірінші түбіртектің, яғни с қатаңының 
дауыстысы жоқ. Оған сұрақ белгісін 
қ о й д ы қ .  Қ а л п ы н а  к е л т і р е л і к . 
Дауыстылардың түпкітектері небары 
үш-ақ дауыссыздан тұрады: а,у,и. 
Осылардың арасында а дауыстысы с 
қатаңымен тіркескенде лексикалық 
мағына береді: ас – адам баласының 

қоректік заты, тағамы; ішіп-жем, 

тамақ. Қысқасы, «ор» түбіртегінің 
әдепкі формасы ұр екендігі, оның 
«пісірген» деген мағына беретіндігі, 
«па» түбіртегінің әдепкі формасы 
аб екендігі, оның «су» деген мағына 
беретіндігі кейін табылған жаңа әдіс-
тәсілдердің арқасында толық ашылды. 
С�йтіп, «сорпа» атауы әуелгі пайда 
болған кезде «ас пісірген су» деген 
лексикалық мағына берген екен. 
«Астың» орнына ет, балық, тауық 
сияқты с�здерді қойып, «ет сорпасы», 
«балық сорпасы», «тауық сорпасы» 
деп айта береміз.

Осылайша, с�здің басында, ор-
тасында немесе соңында бір ғана 
дыбыстың �шіп кетуі ол с�здің эти-
мологиясын мүлдем күңгірттендіріп, 
бұрынғы формасы мен кейінгі фор-
масын адам танымастай дәрежеге 
жеткізіп отырған. Тағы да бірнеше 
мысал келтірелік. 

ШАҢ. Бұл с�з қазіргі қазақ тілінде 
– «ауа кеңістігінде не жер бетінде бола-
тын күлдей майда тозаң; топырақтың 
аспанға ұшқан тозаңы». Бір буынды 
с�з болғанымен, құрамында екі да-
уыссыз болғандықтан екі түбіртекке 
б�лінеді: ?ш+аң. Талдауды құрамында 
дауыстысы да, дауыссызы да бар аң 

«асқақ, биік жанған от» екендігін 
тұспалдауға болады. 9р түбірі «к�кке 
к�терілу, аспандау, әуелеу» мағынасын 
беретін «�рле» етістігінің құрамында 
да, «қалыпты жағдайдан қарқыны 
арту, үдей түсу, күшею» мағынасын 
беретін «�рші» етістігінің құрамында 
да кездеседі. Бұл екі етістіктің екеуі 
де «�ртті» жан-жақты сипаттай алады: 
«�рлеп, �ршіп жанған от».

БОСАҒА. Маңдайша, табалдырық, 

босаға  – киіз үйдің есігін құрас-
тыратын қажетті б�ліктер. К�шіп-
қонуға ыңғайлы болу үшін киіз үйдің 
құрылысының барлық б�ліктері 
алмалы-салмалы болуы шарт. Осы 
т а л а п қ а  с ә й к е с  м а ң д а й ш а  м е н 
табалдырық ағаштарына тесік жаса-
лып, оған босағаның, яғни жұмыр 
ағаштың екі ұшы ыңғайланып жо-

айқастыра бекітілген күмбез тәрізді 
ағаш». Морфологиялық құрылымы 
екі б�ліктен тұрады: күл+діреуіш. Екі 
б�лігі де ешқандай мағына бермейді. 
Этимологиясын ашу үшін жаңа дыбы-
старды к�не дыбыстармен алмастыру 
тәсілін қолданамыз. Алдымен діреуіш 
б�лігіне к�ңіл б�лелік. Д ұяңының 
шыққан тегі – т қатаңы. Д-ні т-мен 
алмастырсақ: тіреуіш. Мағынасы – 
«Тіреу ретінде қойылатын сырық». Л 
сонорының шыққан тегі – р. Р-мен 
алмастырсақ: күр. Бұл тұлға да мағына 
бермейді. Енді «күлдіреуіш» с�зінің 
заттық (денотаттық) ұғымына на-
зар аударамыз. Арнайы дайындалған 
ағаш шыбықтары күлдіреуіш міндетін 
атқаруы үшін бүкірейтіп иіліп ба-
рып шаңырақ тоғынына кигізіледі. 
Осындағы «бүкір» с�зі «тіреуіш» с�зіне 

Сонымен, мағынасы түсініксіз 
деп есептелетін қотан формасында 
грамматикалық мағына беретін ан 
және лексикалық мағына беретін 
от түбіртегі бар екендігі анықталды. 
Бұл  форманың құрамындағы қ 
дауыссызының дауысты сыңары жоқ. 
Қ дауыссызы табиғатында жылысқыш 
дыбыс. Түбірден түбірге, түбірден 
қосымшаға жылыса береді. Егер қ 
жылысу құбылысына ұшыраған бол-
са, онда алдындағы а дауыстысы-
мен бірігіп, бір түбіртектің міндетін 
атқаруға тиіс: яғни ақ. Бұл етістік 
судың �з арнасымен т�мен қарай жыл-

жуы, бір орында тұрмай ілгері қозғалып 

отыруы деген мағына береді. Бірақ 
ақ – к�п мағыналы с�з. Жоғарыда 
атап �ткеніміздей, к�не түркі жазба 
ескерткіштерінде заттың, нәрсенің 

алқа-қотан қос с�зінің мағыналық 
мазмұнымен мүлде қабыспайды. Сонда 
қалай болғаны? Мүмкін, тығырықтан 
дауыстылар мен дауыссыздарды 
түпкітектерімен (прототиптерімен) 
алмастыру құтқаратын шығар. А 
әуелден прототип дыбыс, ал л-дің 
прототипі – р. Қалпына келтірілген 
*ар формасының с�здіктегі мағынасы 
– адамгершілік қасиет немесе ұят. 
Бұл да мағына да талданып отырған 
с�здің мағыналық мазмұнымен үйлес-
пейді. Енді мағыналық мазмұнның 
�зіне оралалық: айнала, д�ңгелене. 

Құ рамында ар  морфемасы бар, 
«д�ңгелену» мағынасын беретін с�з 
бар ма деген сұрақ туады. Ондай с�з 
бар: шар – �з диаметрінен д�ңгелене 
айналудан пайда болған геометриялық 
дене; осы геометриялық дене форма-
лас зат. Шыр айналды фразеологизмі 
құрамында ар түбіртегі болмаса да, 
«бір орында тұрмай д�ңгеленуі» 
мағынасын береді. Мағыналық маз-
мұнында д�ңгелек ұғымы бар шар 
с�зі, екі дауыссыздан тұратындықтан, 
екі түбіртекке б�лінеді: ша+ар > шар. 
Дүниежүзі тілдерінде ша түбіртегі 
күн ұғымын беретіндігі ғ ы л ы м и 
ең б ек т ерде дә ле л ден і л г ен.  Та-
ри х и да м у барысы н да ша (к ү н) 
түбіртегінің әрбір заттық белгісі 
бір-бір с�зге айналған. Күннің бір 
белгісі – д�ңгелектігі. Олай болса, 
ша түбіртегінің д�ңгелек ұғымын 
б еру і  з а ң д ы. К�не т ү рк і  ж а з ба 
ескерткіштерінде ұшырасатын ар ~ 
ер формалары бір нәрсенің, үдерістің 
болу мүмкіндігін растайтын к�мекші 
с�з. Жинақтап айтқанда, алқа-қотан 
қос с�зінің алғашқы үш түбіртегі: 
ша+ар+у қ  айнала д�ңгелене оты-

ру ұғымын береді. Тұтас алғанда, 
*ша+ар+уқ+ақ+от+ан (алқа-қотан) 
– лаулап жанған оттың айналасында 

д�ңгелене отыру ұғымында жұмсалған. 
Байырғы лексикалық мағынасы 

толық ашылып, уәжі айқындалған 
алқа-қотан қос с�зі алғашқы қауым-
дық қоғамды еске түсіреді. Алғашқы 
қауым адамдары күндізгі ауыр бей-
неттен кейін кешкілік от жағып, ай-
нала д�ңгелене отырып, әңгіме-дүкен 
құрған. К�ңіл к�терген. Тарихқа 
белгісіз сол бір аса ежелгі заман-
нан естелік ретінде халық жадында 
сақталып қалған кәрі с�з.

Сонымен, жоғарыдағы талдау 
барысы к�рсеткеніндей, с�з құра-
мындағы үлкен-үлкен �згерістер, 
�зге �ң алу, белгілі бір дыбыстардың, 
буындардың түсіріліп айтылып, жой-
ылып кетуінен, к�не дыбыстардың 
бірте-бірте жаңа дыбыстармен алмасу-
ынан, тағы басқа да алуан себептердің 
салдарынан пайда болады екен. 
Демек, осындай заңдылықтардың 
барлығы этимологиялық ізденістер 
барысында тұтасынан есепке алынуға 
тиіс.

Х а л ы қ т ы ң  о й - п і к і р і ,  с а н а -
сезімі, іс-әрекеті, �мір тіршілігіне 
қатысты ұғымдардың бәр-бәрі тіл 
байлығынан �з орнын алады. Осы 
себепті ол халықтың барлық білген 
білімі мен білігі, ойы мен идеясы, 
дүниетанымының к�рінісі болып 
есептеледі. Басқаша айтқанда, с�з 
байлығы ұрпақтан-ұрпаққа �тіп, 
бірден-бірге ауысып, бүгінгі дәуірге 
дейін жеткен мол қазына, асыл мұра. 
Осы мол қазына, асыл мұраны игеруде 
жоғарыдағыдай ізденістердің жәрдем, 
к�мегі аса зор. Формасы, мағынасы 
б ұ р ы н ғ ы  қ а л п ы н а  к е л т і р і л г е н 
байырғы с�здер шежіре сияқты 
с�йлеп кетеді. С�здерді осылайша 
с�й летуде кейін табылған әдістер мен 
тәсіл дердің келешегі зор екендігіне 
ғылыми жұртшылықтың, оқырман 
қауымның назарын аудару үшін осы 
мақала ұсынылып отыр.

Берікбай САҒЫНДЫҚҰЛЫ,
әл-Фараби атындағы Қазақ

ұлттық университетінің 
профессоры, филология 

ғылымының докторы

түбіртегінен басталық. Мұндағы а 
дауыстысы – түпкі тек, ең ежелгі 
дыбыстардың бірі. Дауыссыз ң – 
жаңа. Қ,к,ғ,г дауыссыздарының н 
сонорымен тарихи ұзақ мерзім бойы 
ықпалдасуының нәтижесінде пайда 
болған туынды дыбыс, н-нің байырғы 
аллофондарының бірі. Демек, аң – 
түбіртегінің әдепкі формасы – ан. Бұл 
– «нәрсе, зат» ұғымын беретін с�зден 
дерексізденген к�не жұрнақ. Дауы-
стысын жоғалтқан ш қатаң дыбысы 
жалғыз �зі мағына бере алмайды. 
Оның дауысты сыңары соңғы ғылыми 
әдістермен іздестіргенде ұ екендігі 
анықталады. Сұрақ белгісінің орнына 
ұ дауыстысын қоялық: ұш – «к�кке 
к�терілу, аспанға шығып қалықтау». 
Екі түбіртектің басын қоссақ үш+ан 
– «ұшып жүрген нәрселер», «ұшып 
жүрген тозаң». #депкі формасы елеулі 
�згеріске түскенімен, әдепкі ұғы-
мында айта қаларлықтай �згеріс жоқ.

Бұл екі факті тарихи даму бары-
сында әртүрлі тіл заңдылықтарының 
себебінен с�здің алғашқы дыбы-
сы жойылып кетіп отыратындығын 
к�рсетеді. Енді с�здің ортасында, 
соңында жойылып кеткен дыбыстарға 
мысал келтірелік.

8РТ. #деби тіліміздегі мағынасы 
– «тиген жерінің бәрін �ртейтін, 
құртатын қаулай жанған от». Қазіргі 
тіл білімі тұрғысынан бір буынды 
түбір. Одан әрі б�лшектеуге келмейді. 
Түбіртек теориясы тұрғысынан 
құрамында екі дауыссыз болғандықтан, 
екі түбіртекке б�лінеді: *р+?т. Алайда 
*р түбіртегінің дыбыстық құрамы 
толық болғанымен, екінші түбіртектің 
дауысты дыбысы жоқ. Ол дыбысты біз 
«�рт» с�зінің мағыналық мазмұнына, 
заттық ұғымына қарап, логикалық 
жолмен оп-оңай анықтай аламыз. 
Сонда – *р+от. Екінші түбіртектің 
о дыбысы неліктен жойылып кет-
кен деген сұрақ пайда болады. 
Ғалымдардың анықтауынша, ежелгі 
дәуірлерде, негізгі ұғымды жеткізетін 
болғандықтан, екпін әрдайым бірінші 
буында тұрған. Екінші буын болып 
есептелетін от атауының дауыстысы 
екпін түспегендіктен әлсіреп айты-
лып, бірте-бірте �шіп кеткен. Оның 
міндетін метонимия заңдылығы 
негізінде т дауыссызы қоса атқарған.

9р сын есімі қолданысқа түспей-ақ 
жеке тұрғанда «биік, асқақ» ұғымын 
бере алады. Ежелгі *р от тіркесінен 

нылады. Үй тігілгенде екі босағаның 
үстіңгі жағы маңдайшаға, астыңғы 
жағы табалдырыққа бекітіледі. Үй 
жығылғанда оп-оңай б�лшектенеді. 
Бұл с�зге «Қазақ әдеби тілінің с�зді-
гінде»: Есіктің екі жақтауы деген 
анықтама берілген.

«Босаға» атауының қалай шық-
қаны, оның әдепкі мағынасы қандай 
болғаны белгісіз. Морфоло гиялық 
құрылымына назар аударсақ, екі 
б�ліктен тұрады: «бос» және «аға». 
Бос тұлғасы �зі тіркескен с�здердің 
ыңғайына қарай: «үстінде, ішінде 
ештеме жоқ; бекітілмеген, байла-
усыз; мәнсіз, мағынасыз, құр бе-
кер, жай» сияқты толып жатқан 
мағыналарды береді. Екінші б�лігі аға 
тұлғасының ешқандай да мағынасы 
жоқ.  Алайда ол ағаш  атауының 
алғашқы үш дыбысымен бірдей ды-
бысталады. Киіз үйдің сүйегі бірыңғай 
ағаштан тұратындығын ескерсек, 
ш дауыссызының даму барысында 
жойылып кеткенін аңғару қиын емес. 
Мұның сыртында лингвистикалық 
әдістерді де пайдалануға болады. 
Элизияға ұшыраған дыбыстың орны-
на с�з соңында кездесетін дауыссыз 
дыбыстарды біртіндеп қойып к�рсек, 
солардың арасында ш қатаңы ғана аға 
тұлғасымен үйлесім табады: бос+ағаш. 
Демек, «бос ағаш» – анықтаушы, 
анықталушы қатынастағы с�з тіркесі. 
Бір ғана дыбыстың түсіріліп айты-
луы бұл атаудың алғашқы формасын 
да, морфологиялық құрылымын да 
адам танымастай �згертіп жіберген. 
Соған сәйкес әдепкі мағынасы да 
ұмытылған. Қалпына келтіру арқылы 
ғана аталған с�здің танымдық сипаты 
айқындалып отыр. 

Біз жоғарыда с�з басында, с�з 
ортасында, с�з аяғында жекеле-
ген дыбыстардың түсіріліп айты-
луы салдарынан, сол тұлғаның түр-
пішіні де, лексикалық мағынасы да 
ерекше �згерістерге ұшырайтынын 
әңгімеледік. Осындай күйге бір дау-
ысты, бір дауыссыздан тұратын бу-
ындар – түбіртектер де ұшырайды. 
Жаңа әдістер мұндай құбылыстардың 
да сыр-сипаты ашылуына мүмкіндік 
береді. 

КҮЛДІРЕУІШ. Қазіргі қолданыс-
т а ғ ы  л е к с и к а л ы қ  м а ғ ы н а с ы  – 
«Шаңырақ тоғынының үстінен түндікті 
к�теріп тұру үшін және киіз үйдің 
т�бесіне жауын-шашын іркілмеу үшін 

анықтауыш бола алады: бүкүр тіреуіш. 
#депкі тұлғасы да, әдепкі мағынасы 
да осылайша бұрынғы қалпына келеді.

АЛҚА-ҚОТАН. Қазақ әдеби 
тіліндегі мағынасы – «айнала, д�ң-
гелене, қоршалай». Мұндай қос 
с�здерді тіл білімінде «бір сыңары 
мағыналы, бір сыңары мағынасыз 
(түсініксіз) қосарлама с�з» деп атай-
ды. Ал бірінші сыңары алқа «топ, 
жиын» деген мағынада жұмсалады. 
Талдау нысаны болып отырған осы 
қос с�здің құрамында бес дауыс-
сыз дыбыс бар. Түбіртек теориясы 
тұрғысынан бұл тұлға бес түбіртекке, 
яғни мағыналы бес б�лшекке б�ліне 
алады деген с�з. Түбіртектерді бір-
бірінен ажырата алу үшін, ереже бой-
ынша, с�здің ең соңғы қосымшасынан 
бастап, түбірге қарай жік-жікке б�ліп 
қарастырамыз. Бір дауысты, бір дау-
ыссыздан тұратын ең соңғы б�лшек 
– ан. Есімдерден, етістіктерден, �зге 
де с�з топтарынан есім жасайтын бұл 
к�не жұрнақ ұр+ан, ат+ан, саб+ан, 

саз+ан, қаз+ан, құл+ан сияқты то-
лып жатқан с�здердің құрамында 
ұшырайды. Келесі бір дауысты, бір да-
уыссыздан тұратын б�лшек – от. Түрлі 

материалдардың: ағаш, к�мір, газ, 

мұнай, т.б. жарық пен қызу шығарып 

жануы деген мағына береді.

жоғарыдан т�мен қарай жылжуын ғана 
емес, т�меннен жоғары қарай жылжу-
ын да білдірген. Демек, ақ түбіртегі де 
оттың т�меннен жоғары қарай лаулап 
жанғанын мегзейді. Олай болса, үш 
түбіртектің жиынтығын (ақ+от+ан) 
«лаулап жанған от» деп түсінеміз.

Сонда алқа с�зінің құрамындағы 
с о ң ғ ы  а  д а у ы с т ы с ы  � з  о р н ы н 
тапқандықтан, онымен жалғас тұрған 
қ дауыссызы жеке-дара қалады. 
Оның жоғалтқан дауысты дыбысы 
у екендігін тауып алу қиын емес.
Себебі, есімдерден, етістіктерден 
қимыл есімін жасайтын к�не уқ 
жұрнағы (қазіргі у жұрнағы) сандаған 
с�здердің құрамына қ түрінде сіңісіп 
кеткен. Яғни қ элементін с�з ор-
тасында сақталып қалған к�не уқ 
жұрнағының сарқыншағы ретінде 
түсінеміз. Сонымен, талдау барысын-
да т�рт түбіртектің (уқ+ақ+от+ан) 
л е к с и к а л ы қ ,  г р а м м а  т и к а л ы қ 
мағыналары ашылды, �згеріске 
ұшыраған формалары қалпына 
келтірілді. Алқа-қотан қос с�зінің 
құрамындағы ең соңғы ал түбіртегі 
қандай мағына береді?

«Қазақ тілінің түсіндірме с�з-
д і г і н д е »  а л  ұ с т а у ,  к � т е р у ;  б і р 

нәрсеге ие болу, тәуелдеу, меншіктеу 
мағыналарын береді. Бұл мағыналар 
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ANA TILIЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ
Елінің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуде және 
қылмыссыз қоғамдық ортаны 
қалыптастыруда күш-жігерін 
аямай, өлшеусіз қызмет сіңірген 
Қойбек би Мыңбасұлы 1830 
жылдары Меркі өңірінде туып, 
қазіргі Түркістан облысы, Түлкібас 
ауданы, Дәубаба, кезінде Қойбек 
би деп аталған елді мекенде 1910 
жылдары дүние салған. Есімі 
Жетісу, Әулиеата, Ташкент, Сырда-
рия аймағына белгілі, ел басқарған 
беделді би болған. Заманында 
дау-дамай, талас-тартыс, жесір, 
жер, мал дауы, ұрлық-қарлық, 
зорлық-зомбылыққа байланы-
сты насырға шапқан істер Қойбек 
бидің алдынан оң шешімін таппай 
қайтпайды екен. Қойбек би сұңғақ 
бойлы, нар тұлғалы, ірі денелі, жа-
нары өткір, кескін-келбеті келісті 
әрі сауатты кісі болған деседі. 
Қойбек би Мыңбасұлы жоңғар 
шапқыншылығына қарсы ұлт-
азаттық күреске белсене қатысқан. 
Абылай ханның төңірегіне 
топтасқан қолбасшылары мен 
батырларының бірі, әрі елшісі, 
әрі биі болған атақты Жауғаш 
Қырбасұлы шыққан Қоралас 
елінен екен. Қойбек биді жастай-
ынан әкесі Мыңбасы ел билеу ісіне 
араластырып, өмірге ерте баулып, 
қанатын қатайтып, билік, төрелік 
айтуға қатыстырып отырады.

#кесі  Мыңбасы да,  ержете келе 
Қойбек бидің де �зі үнемі к�шіп-қонып 
жүретін тіршіліктің бір-ақ жұттық екенін 
терең ұғынады, елді егін салып, бау-бақша 
егіп, жерді игеруге қарай бейімдемесе 
болмайтынына к�зі жетеді, отырықшы 
тіршілікке бет бұруды басты мұрат тұтады. 
«Байлықтың атасы – жер, анасы – су. 
Жер – игерген елдікі, осы кезге дейін 
к�ктемде – к�ктеуге, жазда – жайлауға, 
күзде – күзеуге, қыста – қыстауға жыл 
тоқсанға қарай к�шіп-қонып, сайда са-
нымыз, құмда ізіміз қалып келгені де 
жетер. Кейінгі ұрпаққа айтқан с�зіміз 
бен аманатымыз ғана емес, �негелі, �рісті 
істеріміздің де қалғаны абзал ғой» де-
ген екен ағайындарының басын қосып. 
Елді Меркі, Шудан Майлыкент �ңіріне 
к�шіріп, �сер еліміздің �рісін кеңейтейік 
деген ұйғарымға Мыңбасының �зі де, 
с�зі де түрткі болады. «Жері құнарлы, 
ш�бі шүйгін, жайлау десең ала жаздай 
малды �ріске еркін айдап салып жататын, 
суы мол, жері құйқалы, тауы аршалы, 
шатқалдары мен беткейі ит тұмсығы 
батпайтын қалың жыныс, бадалды екен, 
арық мал майға б�гіп, ауру мал оңалатын 
жұпар шашқан қасиетті жер екен» деп 
Дәубаба алқабын жайлапты. Дәубаба биік 
таулы аймақ еді. Оның шығысын Ақсу-
Жабағылы, Иірсу алып жатса, күнгейінде 
– Ұзынмашат, Дәубаба, етегінде Келтема-
шат �зені жердің т�сін тіліп ағып жатқан 
мына байтақ, меңіреу, мал тұяғынан 
басқа ештеңе тимеген жерге су шығарып 
егін салу, халықты диқаншылық кәсіпке 
үйрету мәселесі Мыңбасыны да, Қойбек 
биді де, ағайын бауырларын да күні-түні 
толғандырады, бұл ой бидің басты мұрат-
арманына, мақсат-мүддесіне айналады. 

Сай табанын қуалай тастан-тасқа 
соғылып, шатқал-шатқалдың аралары-
мен атам заманнан бермен гүрілдей ағып, 
айдаһардай мың бұралған асау Дәубаба 
�зенін қалай болғанда да жоғарғы 
жағынан буып, б�геп, таудың тастақты 
беткейлерінің етегін ала отырып, арық 
қазып, арнасын біртіндеп кеңейтіп, 
жотаға шығару – арманға айналған 
мақсат болады. Бұл іс �те күрделі, 
күрмеуі қиын мәселе еді. Ғасырлар бойы 
ағысының арна қалпын �згертпей тау-
дан тастан-тасқа к�бігін шаша екпіндей 
құлай аққан мына асау �зенді бұрын-
соңды ешкімнің ойына да келмеген биік 
жоталы қыратқа қарай арна тартып, 
одан әрі сай-салалы бірде тегіс, бірде 
еңіс болып, жазиралы алқапқа ұласып 
керіліп, созыла жатқан т�скейге шығару 
аса қиын, әрі адам жүрегі дауаламайтын 
да күрделі іс к�рінетін. Жоталы жерге 
су шықса, қырқа қыраттардың, беткей-
беткейлердің, тақтайдай тегіс болып 
келетін жердің тұтастай егістікке айна-
лып кетеріне жұрттың бәрінің де күмәні 
жоқ еді. Күмән, күдік Дәубаба �зенінің 
арнасын �згертіп, қырға шығара аламыз 
ба, соған қауқарымыз, шама-шарқымыз, 
күшіміз жете ме деген мәселеге келіп 
тіреле берген-ді. Қойбек биді де, ел 
ағалары мен ақсақалдарды да қатты 
ойландырып-толғандырған мәселе еді. 

Таулы жерде ғасырлар бойы табиғи ар-
насымен мың бұрала екпіндей ағып жатқан 
мол сулы Дәубаба �зеніне бұғалық салып, 
қырға, Ақсай жотасына қарай шығару 
білек күшімен ғана атқарылатын ауыр 

жалғастырған, ақырында ол суды шығара 
алған, бірақ түптеп келгенде Дәубаба 
арығын оның құрылысы басталғаннан 
кейін он жыл �ткен соң барып Қойбек 
би ғана қайта қолға алып, арық қазу 
жұмысын ақырына дейін жеткізеді. 
Осы кезден бастап Қоралас руы жерді 
игеріп пайдалана бастайды. Алайда арық 
құрылысын жүргізу аяқталғаннан кейін де 
үнемі арықты қарап, түзеп, ж�ндеп отыру 
қажет. Ол үшін, әдетте ерекше бақылаушы 
«арық ақсақалын» және мұрапты сайлай-
ды. Мұрапқа еңбегі үшін қауымнан ақы, 
к�бінесе, мал-мүлік түрінде т�ленген. 
Оның міндетіне арықтың дұрыс жұмыс 
істеуі мен жекелеген үй иелерінің ара-
ларында бірдей м�лшерде суды б�луді 
қ а д а ғ а л а у  к і р г е н .  К � к т е м  а й ы н д а 
арықтардың табаны ұйықтан, басқа да 
жиналған ш�п-шаламдардан мұқият та-
зартылады. Арық тазалау жұмысына әрбір 
үй бір жұмысшыдан шығарып отырған, 
соның нәтижесінде бірнеше күннің 
ішінде-ақ арық тазаланып отырған...». 

Қоралас арығы патшалық Ресей 
оңтүстік �ңірін 1864 жылы жаулап алғанға 
дейін қазылып, пайдалануға берілген. 
Шаншар арық қазуды 1836-1837 жыл-
дары бастаған болып шығады. Ол су 
шығара алмаған соң, Қойбек бидің әкесі 
Мыңбасының інісі Тышқанбайдың ба-
ласы Бақбасар Шаншар бастаған істі 
жалғастырып, біраз жерге дейін суды 
шығарған, әрі қарай су жүрмей іркіліп 
қалған. Содан Қойбек би алдындағы 
бауырларының жіберген қателіктерін 
тексеріп, екшеп, мұраптармен қайта есеп-
теп барып, арық арнасын басқа бағытпен 
к�лбей жүргізіп, қиын-қысылтаң жер-
лерден жол тауып арық қазу жұмысын 
нәтижелі аяқтаған. Бұл статистикалық 
партияның дерегімен есептесек, 1847-
1848 жылдар шамасы болып шығады. 
Статистикалық партияның 520 беттей 
материалынан Дәубаба арығын қазуға 
атсалысқан үш-ақ кісінің аты ата лады, ал 
фамилиясы келтірілмейді. Оны ел есінде 
қалған аңыз-әңгімелер, әпса налардың 
арқасында біліп келген едік. 

Шымкент уезінің Машат болысындағы 
Дәубаба арығы, яғни Қоралас арығының 
ХІХ ғасырдың 40-шы жылдарының 
соңында қазылып, құрылысы бітіп, осы 
арық Дәубаба �зенінің суы таулы қыратқа 
к�терілгенін тарихи құжат нақтылай 
түсті. Қоралас арығының таулы жерде 
қазы лып іске асырылуы, оның құрылыс 
жүйесі, инженерлік-геологиялық шешімі, 
ирригациялық жоба-жүйесі статис тикалық 
партия зерттеушілерін қатты қызық-
тырғаны анық. Сондықтан да Қойбек 
бидің еңбегіне арнайы тоқталып отыр. 
Дәубаба �ңірін арнайы аралап, Қоралас 
арығының құрылыс жүйесімен танысқан 
статистикалық партияның зерттеушілері 
Қоралас арығына қатысты мәліметтерді 
Қойбек бидің тікелей �зінен алуы әбден 
мүмкін деп болжаймыз, себебі бұл кезде 
Қойбек би Мыңбасұлы әлі дүниеде бар бо-
латын. Қазақ елі бұл кезде тұтастай Ресей 
патшалығының шығыстағы жері кенішке 
бай отарына айналып, ескі билік жүйесі 
жойылып, Ресейдің билік жүйесі енгізілген 
кез еді. Шымкент уезі Түркістан генерал-
губернаторлығының құрамындағы Сыр-
дария облысына қарайтын. Қойбек би 
ықпалды би, қайраткер тұлға ретінде 
Сырдария облысына ғана емес, Түркістан 
генерал-губернаторлығына да есімі белгілі 
би, қайраткер болғанын осы мәліметтер 
айғақтай түссе керек. Қоныстандыру 
басқармасының жұмысына байланысты 
к�п ұзамай оңтүстік �ңіріне ішкі Ресейден, 
Сібірден мұжықтар, қара шекпенділер, 
казактар үкіметтік жәрдем алып, қаптап 
к�шіріліп, қоныстандыру учаскелеріне ор-
наластырыла бастады. Ең шеткері жатқан 
�ңір деп есептелінетін Дәубаба жеріне 
де Ресейден келген қоныстанушылар 
орнығады. Сеславино деген елді мекен 
пайда болады, Түлкібас �ңірінде Анто-
новка, Димитровка, Сергеевка, Корни-
ловка, Вознесеновка, Ильиновка, Вановка 
сияқты отарлық топонимдер қаптайды. 
Мұның барлығы отарлау саясатының сал-
дары болатын. 

Қойбек бидің Ресей жаулап алғаннан 
кейінгі  �мірі мен қызметі,  елі  мен 
халқының жүріп �ткен кезеңімен етене 
тығыз байланыста �тті. Ол халқының, 
елінің мақсат-мүддесі мен арман-тілегінің 
іске асу жолында �з мүмкіндігі шегінде 
шексіз қызмет етті. Ұлы билер Т�ле би, 
Қаз дауысты Қазыбек би, #йтеке би және 
т.б. айтулы ілгері �ткен би-шешендердің 
билік айтып, дау-дамайды әділ шешу 
жолындағы дәстүрін дамыта түсті. Хақ 
жолынан, ақиқаттан айнымай, билігінде 
байлыққа бас ұрмай тура жолдан таймай 
�ткен тұлға болды. Қазақ қауымына 
ұлы билердің �негесін, дәстүрлерін іс-
тәжірибесімен насихаттап, қылмыссыз 
қоғам, қауым орнықтыру жолында ұшан-
теңіз еңбек сіңірген қайраткер билердің 
бірі осы Қойбек би Мыңбасыұлы. Би 
бабамыздың қаздырған арығының орны 
күні бүгінге дейін сол баяғы қалпында 
сақ талынып қалған. Қайта қолға алатын 
күн туса, әлі де қызмет етуге толық жа-
райды. 

Биыл Қойбек бидің туғанына 190 жыл 
толады. Осыған байланысты, Түлкібас 
ауданы Келтемашат ауылдық округіне 
қарасты Кеңес үкіметі тұсында «Кон-
часть», бертінде тұрғындар шешімінсіз 
Дәубаба деп негізсіз �згертіліп кеткен елді 
мекеннің «Қойбек би» ауылы деп аталған 
байырғы тарихи атауын қалпына келтіру 
– тарихи әділеттілік болмақ деп білеміз.

Мұхтар ҚАЗЫБЕК, 
жазушы, тарихшы 

Дегенмен, Қойбек биді  Дәубаба 
�зенінің арнасын бұрып, д�ң-д�ңесті, 
беткей-беткейлі, жота-жоталы жерлермен 
арық қазып, су шығару ісін іске асыра 
аламыз ба, әлде бос әурешілікке тап бо-
лып қаламыз ба деген күдік толғандырды. 
Су шығара алмаған жағдайда босқа арам 
тер болып қалмаймыз ба деген сұрақ та 
бар. Бұлақ суы емес, тұтас арынды �зенді 
б�геп, мол суды арық арнасының ені 
т�рт-бес метр, тереңдігі екі-үш метр, кей 
жерлері одан да тереңірек етіп қазылатын 
арықпен бірте-бірте таулы жерде к�лбей 
тартылатын арнамен к�теру оп-оңай ша-
руа еместігі бесенеден белгілі еді.

Содан Қойбек би қасына атқосшы-
лары және кеңесшілерін алып, Оңтүстік 
�ңірін, #улиеата, Жетісу жерін аралап, 
ондағы арық құрылыстарымен танысып 
шығыпты, талай-талай білгір кісілермен, 
мұраптармен пікір алысып с�йлесіп, 
тәжірибелеріне қанығыпты деседі ел 
аузындағы әңгімеде. Мықты-мықты деген 
мұраптарды алдырып, арықтың қазылатын 
жаңа арнасын анықтап, жобасын жасайды. 
С�йтіп, тоған салып, арық қазып ысылған 
азаматтарды жұмылдыра отырып Дәубаба 
�зенін бұрынғы арнасынан бұрып, 
шатқалды жерлермен арық қаздыруды 
ақыры қолға алып, іске бел шеше кірісу 
керек деген нық шешімге келеді. С�йтіп, 
екі жүзден аса белді де, білекті, мығым 
жігіттерді, білгір мұраптарды, шеншілерді 
жұмылдырып, арық қазу жұмысын ерте 
к�ктемде бастауды ұйғарыпты. 

Жан-жануарлардың да тұяғы тимеген 
шатқалды жерлерге керкінің, қайланың, 
кетпеннің тісі тиіп, даланың бұрынғы 
баяу, бұйығы тым-тырыс тіршілігі еңбек 
майданына айналыпты, жер жырту, арық 
жүргізу қай заманда да қиын, мехна-
ты мен азабы да ауыр жұмыс болатын. 
Мына арық құрылысы бітсе, к�шпелі 
�мірге  �згеріс  енері,  ел  енді  жаңа 
шаруашылыққа бейімделетіні мәлім. Егін 
егіп, диқаншылық кәсіпті игеретін бо-
лады. Ел тіршілігіне жаңа шаруашылық, 
кәсіп енбек. Қыр т�сіне келетін жаңалық 
осы еді. Ел-жұрт осыған қуанды. Ша-
масы келгеннің бәрі де мына құрылыс 
жұмысынан шет қалмапты, к�мектесуге 
тырысыпты. Арық қазып, тоған салып, 
тоспа жасап, суармалы жерлерге су шығару 
арқылы ел-жұрт жаппай жаңа кәсіпті 
игеретін болады. Қойбек би бабамыз арық 
суын ел игілігіне толық пайдалану жай-
ын да барынша жан-жақты ойластырған 
екен. Би бабамыз нық сеніммен қолға 
алып, қаздырған арық Оңтүстік �ңірінде 
кездеспейді. Себебі жер жағдайы таулы 
аймақтың мүлде б�лек, табиғи жараты-
лысы да �згеше, жер рельефі мен бедері, 
жердің жатысы да айрықша. 

Таулы аймақ – мал жайылымына 
қо лайлы, ш�бі шүйгін, ала жаздан күзге 
дейін, тіпті күздің соңғы айларына дейін 
түгі к�кпеңбек болып жайқалып тұра тын 
�ңір. Міне, осындай ғасырлар бойы �зге-
ріссіз қалыпта келе жатқан �ңірдің бейқұт 
т�сіне арық жүргізіп дүбірлі тіршілікке, 
қайнаған еңбек к�рігіне айналдырыпты. 

Қойбек би таулы жерде су арындап 
ағуы үшін ені 3-4 метр, тереңдігі 2-3 метр 
арықтың табанын үшкіл, яғни үшкіл 
бұрыш – конус пішінді етіп қаздыртыпты. 
Арықтың табаны жалпақ болса, су ағысы 
баяулайды, ал табаны үшкіл етіп қазылса, 

отыратын ұстаханалар ұйымдастырған: 
онда ұстаханашы, ағаш шеберлері жұмыс 
істеп, дер кезінде құрал-саймандарды 
ж�ндеп, қайрап беріп отырған. 

Қойбек бидің шебер ұйымдасты-
рушылық қабілеті мен елді соңына ерте 
білетін ерекше қасиетінің арқасында адам 
айтса нанғысыз аса күрделі ирригациялық 
құрылыс – Қоралас арығы ойлағаннан да 
артық, жобалағаннан жоғары деңгейде 
қазылып, іске қосылыпты. Қазақ жерінде 
�те сирек кездесетін Қоралас арығының 
ел игілігіне берілуі �ңір тарихында бұрын-
соңды болмаған оқиғаға айналады. Оның 
би ретінде де беделі содан бұрынғыдан 
да арта түседі. Қойбек бидің ауылынан-
быз дейтін жолаушыларды да содан ел 
құрметтеп, қарсы алып отырады екен. 

Қойбек би сауын айтып жинаған т�рт 
жүзден астам шаңырақты Дәубаба �ңіріне, 
Қоралас арығы бойына қоныстандырады. 
Ел жаппай қам кірпіштен іргесін тастан 
қа лап үй тұрғызады. Қыр т�сінде жағалай 
қо ныстанған ауылдар пайда бола бастай-
ды. 

Қоралас арығы қазылып біткен кезде 
мыңдаған гектар алқап суармалы жерге 
айналып, бидай, тары, қонақ, жүгері, үш-
т�рт рет орып алатын жоңышқа егіледі. 
Елін азық-түлікпен, дәнді дақылдармен 
қамтамасыз етуді басты мақсат еткен би 
бабамыз үлкен жұмысты бастапты. Ең ал-
дымен сусыз жатқан жерге су шығарылады, 
жеміс-жидек, бау-бақша, алма, шие, қара 
�рік, жүзім, қарбыз, пияз, сәбіз және т.б. 
егіледі, с�йтіп бүгінгі тілмен айтқанда, елді 
азық-түлікпен қамтамасыз етіпті. 

Осылайша, түгіне түрен түспеген, 
т�скейі тілгіленіп арықтар қазылмаған, ба-
урайы мен беткейіне бау-бақша, тал-терек 
егілмеген аймақ Қойбек би қаздырған 
арықтың арқасында гүлдей жайнаған 
үлкен аумақты алып жатқан елді мекенге 
айналыпты. Ұзындығы отыз шақырымға 
созылған арық бойындағы су шығарылған 
жердің түгелге жуығы игеріліп, ел қамба-
қамба астыққа, жеміс-жидекке, бау-бақша 
�німдеріне кенеледі. Елдің күн к�рісі 
де жақсара түседі, азық-түлікке деген 
тәуелділіктен арылады. 

Су жайылған сай-саладан бітік шыққан 
ш�п орылып, малдың қыстық жем-ш�бі де 
молығады. Дала т�сі күзде астық басты-
ратын қырманға айналды. Таулы жерге 
қыста қар қалың жауса, к�ктемде жауын-
шашын мол түседі, оның үстіне арықтан су 
ішкен алқаптан мол �нім алынады. 

Ата-бабаларымыздан,  к�не  к�з 
қариялардан жеткен әңгімелерде Дәубаба 
арығын қаздырып, қырға, қыратты, 
д�ң-д�ңесті, биік беткейлі жоталарға 
арна тартып, арық құрылысын қолға 
алып ұйымдастырған кісі – қазақтың 
қабырғалы, соқталы билерінің бірі 
Қойбек би Мыңбасұлы болатын. Қойбек 
би немесе Қоралас арығы, Қойбек би 
шарбағы (терассалы жерлер) деген жер 
аттарының сақталынып қалуының �зі күні 
бүгінге дейін Қойбек би еңбегінің тарихи 
куәсіндей. Түркістан облысы, Түлкібас 
ауданы, Дәубаба �ңіріндегі бір елді мекен 
аты, Қойбек бидің сүйегі жатқан шағын 
ауыл кезінде Қойбек би ауылы деп ата-
латын. Кеңес үкіметі жылдары бұл атау 
«Кончасть» деп �згертіліп, б�лімше осы-
лай аталып келді. 

Тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі 

би Мыңбасұлы туралы Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық кітапханасының сирек 
басылымдар қорынан тағы да бір тың де-
рек табылып, биге қатысты бұрын-соңды 
белгісіз, беймәлім мәліметтер қолымызға 
тиді. Қойбек би туралы бұрын айтылып, 
жазылып келе жатқан мәлімет, деректерді 
сол жазба мұрағат материалы, нақтылай 
түсіп, бұлтарыссыз айғақтайды екен. 
Қойбек биге қатысты құнды мағлұмат 
қағазға хатталып, жазба дерек к�здеріне 
революцияға дейін-ақ енгізіліпті. 

Би бабамыз ел есінде билік ету, ел 
арасының ынтымағын, ауызбіршілігін 
арттыруға, елдің әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайын жақсартуға  күш-жігерін 
жұмсаған тұлға. Ол халықтың тұрмысын 
жақсарту, т�рт түлікті �сіріп, к�бейту, 
ха лықты отырықшылыққа бет бұрғызып, 
егін егіп, елін азық-түлікпен, дәнді 
дақылдармен қамтамасыз етуді мұрат етті. 
ХІХ ғасырдың 30-40-шы жылдарында 
арық бойын жағалай ел қонған жұрттың 
іргетасы күні бүгінге дейін ұшырасады. 
Қойбек би қаздырған Қоралас арығы жүз 
жылдан аса уақыт бойы елге, халықтың 
тұрмыс-тіршілігіне, қажетіне барынша 
қызмет етіп келді. Ел-жұрт жайылымнан 
да, астықтан да, судан да тарықпады. 
Молшылыққа, дәулетке кенелді, күзде 
қамба-қамба астық алды. Қоралас ары-
ғының бойына тал-терек, қарағаш, 
тіпті арша да отырғызылыпты. Жаппай 
қоныстанып, байтақ далада берекелі 
тіршілік кешкен халық Кеңес үкіметі 
тұсында Киров каналын (Оңтүстіктегі ең 
ірі канал) қаздыруға жаппай к�шірілді. 
Қойбек би қаздырған арық т�рт буын 
ұрпақтың байтақ қонысы болды. Ел 
күштеп к�шірілгеннен кейін Қоралас 
арығымен ағып жатқан Дәубаба �зені енді 
бастапқы арнасына қайта құлады. Қойбек 
би суландырған мыңдаған гектар жер 
жайылымға, жаңбыр суымен шығатын 
егістікке айналды.

Қойбек би арығы сонымен қай 
жылы қазылған деген сұрақ туады. 
Оған нақтырақ жауапты біз жоғарыда 
Ұлттық кітап хананың сирек қорында 
сақталынып қалған кітаптан таптық. 
Сырдария облысына қатысты еңбектің 
толық аты: «Издание переселенческого 
управления. Материалы по Киргиз-
скому землепользованию. Собранные 
и Разработанные Сырь-Дарьинской 
статической партией. Сырь-Дарьинская 
область. Чимкентский уезд. Том 1. 
Ташкент. Типография Штаба Турке-
станского военного округа. 1908 г.» деп 
аталады. К�лемі 520 беттей, кестесі, 
картасы қоса берілген. Алты тараудан 
тұрады. Сырдария облысының Сырда-
рия статистикалық партиясы 1906 жылы 
құрылған. Статистикалық партияның 
міндеті статистикалық, агрономиялық 
және гидрогеологиялық мәліметтерді 
зерттеп жинау болатын. Түркістан ге-
нерал-губернаторы Фон-Кауфманның 
1867-1881 жылдардағы есебінде Сырда-
рия облысы Ташкент уезі қазақтарының 
80 пайызы отырықшы деп к�рсетілген. 
Статистикалық партияның мәліметінде 
Шымкент уезінде жерді пайдалану 
жағдайы әртүрлі екені к�рсетілген: ш�бі 
шүйгін жерлерде егін шаруашылығы 
жақсы дамыса, кейбір аудандағы (ш�лді, 
ш�лейтті жерлердегі) қазақтар к�шіп-

қонып тіршілік ететінін жазады. Сыр-
дария облысының Шымкент, #улиеата, 
Ташкент уездерінің ауылшаруашылық 
кәсібін дамытуға қолайлы ауданда-
рында қазақтардың егіншілік пен жер 
шаруашылығы жақсы дамығанына 
да назар аударыпты. Суармалы жер-
лер, ылғал мол түсетін жерлер, жердің 
топырақ-геологиялық сапасының 
қолайлы болып келетін аудандары б�лек 
к�рсетілген. 

Сырдария қоныстандыру ауданының 
қарамағына Сырдария, Самарқанд, 
Ферғана облыстары кірген, бұл жер к�лемі 
�те үлкен аймақ. Осы облыстардың ішінен 
ең алдымен шаруашылық-статистикалық 
зерттеу жұмысын Сырдария облысынан 
бастау к�зделінген екен. Бұл облыстың 
жер к�лемі 443 442 шаршы метр аумақ. 
Патша үкіметінің шаруашылық-статисти-
калық зерттеу жұмысы қатаң түрде отар-
лау мақсатында жүргізілді. Осыған орай 
қоныс аудару учаскелерін құруға табиғи-
тарихи жағынан кедергі болмайтын ау-
дандарды таңдау қажет болғанын ашық 
жазады. Яғни Сырдария статистикалық 
партиясының алдында шаруашылық, 
статистикалық зерттеу жүргізу үшін отар-

жұмыс болмақ. Бүгінгідей техника: трак-
тор, эксковатор, машина деген атымен 
де, затымен де жоқ заманда мұндай нар 
тәуекелге қарулы жігіттердің білек күшіне 
сеніп қана баруға болатын. 8гіз жеккен 
соқамен қазылатын арықтың арнасына 
ғана түрен салғанмен, әрі қарай тастақты 
тік беткейлермен арық қазуға аттың да, 
түйенің де күшін пайдалана алмайсыз. 
Негізгі әрі басты жұмыс қол күшімен ғана 
атқарылмақ, басқа мүмкіндік те, амал-
айла да жоқ. Тегістеу жерде емес, таулы, 
тастақты, қыр-қыратты, бел-белесті, д�ңді 
жерлермен арық қазу, әрине, екінің бірі 
бара бермейтін шаруа екені айқын еді. 

Қазылар арықтың жүрер жолында 
тегіс жер жоқ: тасты тік беткей, одан та-
сты сай-сала иіндері созылып жатады. Би 
бабамыз арық қазуға кірісер алдында ел-
жұртты жиып ең ауыр да жауапты міндетті 
қалай атқару ж�нінде мәслихат �ткізіп 
ақылдасыпты. Жұрт бірден Қойбек бидің 
ортаға салған ойын мақұлдап, қоштай 
қоймапты, сондағы себебі таулы жермен 
су шығару оңай шаруа емес, арық қазатын 
күш те, әлеует те жоқ, мүмкіндік аз, қол 
қысқа, бұған дейін де екі рет су шығаруға 
әрекет жа салынды, бірақ сәтсіз аяқталды 
дескен. Екінші пікір: су таулы жерге 
оңайлық пен шыға қоймасы анық, ақылға 
қайратты серік етіп жердің жатысын, 
бедерін, ыңғайын білетін арық қазып, су 
шығарып жүрген адамдарды істі білетін 
мұрап тарды алдырайық, барлық күш-
жігерді жұ мылдырайық, біріміз қалмай 
атсалысайық депті. 

су жылдамырақ ағады, үйкеліс те азаяды. 
Қойбек би қаздырған арық Қоралас арығы 
аталынып кеткен, бұл арық шын мәнінде 
күрделі ирригациялық құрылыс, жаңа 
шешіммен жасалынған егістік жерлерді 
толықтай пайдаланудың жүйесі іспетті. 
Сол заманның �зінде суаруға келмейтін 
бірнеше жүздеген гектар беткейлі жерлер 
тұтастай егін егуге, бау-бақша �сіруге 
лайықтап тақта-тақтаға б�лініпті. 

Дәубаба �зенінің суын барынша 
тиімді пайдаланудың жолдары да осы-
лайша қарастырылған екен. Қоралас 
арығын қазуға қарулы, білекті, мығым, 
атпал азаматтар, екі жүз-үш жүз шақты жас 
жігіттер де жұмысқа атсалысыпты. Жұмыс 
күші – арық қазушылар саны одан да 
к�бейіп отырыпты. Осыншама азаматтың 
еңбекақысын, ішіп-жейтін тамағын, 
киім-кешегін, құрал-саймандарына дейін 
қамтамасыз етіп отыру жұмысын Қойбек 
би бабамыз �з міндетіне алған екен. 
Жұмысшылардың күрек, кетпені, қайласы 
мен керкісі сынып қалған жағдайда ж�ндеп 

кезеңде аттары ұмытылып бара жатқан 
ұлы тұлғалар есімі халыққа қайта оралды. 
1991 жылға дейін Т�ле би, Қазыбек би, 
#йтеке би аттары да атала бермейтін, олар-
ды бұқара халық білмейтін. Тәуелсіздік 
алғаннан кейін барып қана белгісіз болып 
келген би-шешендеріміздің, хандарымыз 
бен батырларымыздың есімдері елімізбен 
қайта қауышты. Қойбек бидің есімін де 
ел біле бермейтін, себебі айтылмады, 
кеңестік идеология жол бермеді. Алғаш 
рет Н.Т�реқұлов пен М.Қазбековтың 
«Қазақтың би-шешендері»  (1993), 
Н.Т�реқұловтың «Қазақтың 100 би-
шешені» деген кітаптарында Қойбек 
би туралы мәлімет енгізіліпті. Соны-
мен қатар мемлекет қайраткері, заңгер 
М.Нәрікбаевтың «Ұлы билерімізден 
Жоғарғы сотқа дейін» (1999) атты еңбегінде 
Қойбек биге тоқталған. Қойбек би туралы 
физика-математика ғылымының докто-
ры, профессор С.Ерматов, �лкетанушы 
геолог М.Серікбаев, белгілі жазушы 
С.Ақтаевтың еңбектері жарияланды, 
аудандық, облыстық газеттерде арнайы 
мақалалар жарық к�рді. Жақында Қойбек 

дандарды таңдау қажет болғанын ашық 
жазады. Яғни Сырдария статистикалық
партиясының алдында шаруашылық, 
статистикалық зерттеу жүргізу үшін отар-

аудандық, облыстық газеттерде арнайы
мақалалар жарық к�рді. Жақында Қойбек 

СУЛЫ ӨЛКЕГЕ
ЕЛІН ҚОНДЫРҒАН... 

лау мақсаты тұрғысынан қолайлы аудан-
дарды таңдау керек еді. Ондай аудан алды-
мен Шымкент уезі болды. Бұл уездің жері 
�те шұрайлы, сулы, таулы, шабындықты 
әрі егін шаруашылығы жақсы дамыған 
�ңір. Тұрғылықты халық егін, бау-
бақша, дәнді дақылдар, ең кемі екі-үш 
рет орып алатын жоңышқа егетін. Мал 
шаруашылығы да, егін шаруашылығы да 
басқа аймақтармен салыстыра қарағанда 
жақсы, ілгері. Арыс, Балықты, Жыланды, 
Ақсу, ал таулы аймақтан Дәубаба, Ма-
шат, Келтемашат сияқты суы мол арналы 
�зендері мен бастау, бұлақтары к�п �ңір. 
Сырдария статистикалық партиясының 
назарының мұндай жері  құйқалы, 
шұрайлы, табиғаты к�ркем, сулы жерлер-
ге аууы заңды да еді. Кеше ғана ешкімге 
тәуелсіз, еркін елдің атақонысы мен 
шұрайлы жері енді жергілікті халықтың 
емес, патша үкіметінің меншігі мен 
иелігіне айналды. Ен байлыққа тезірек 
иелік ету үшін патша үкіметі отарлау са-
ясатын нәтижелі ету мақсатында барлық 
күш-қуатын жұмылдырды: алдымен 
әскери экспедиция ұйымдастырып, айла 
амалмен, қару күшімен басып алды, 
бұрынғы билік жүйесін толық жойып, 
қазақ жері мен отарланған Орталық Азия 
аумағы тұтастай патшалық әкімшілік 
б�лініске түсті. Ресейдің билік жүргізу 
жүйесі күштеп енгізілді.  Түркістан 
генерал-губернаторлығы құдіретті күшке 
айналды. 

Ал Дәубаба Шымкент уезінің Ма-
шат болысына қарайтын. 1906 жылдың 
басында Сырдария статистикалық пар-
тиясы �з жұмысын бастайды, отарлау 
мақсатында қойылған міндетті уақыт 
жағынан қысқа мерзімде зерттеп, анық-
тап, жинақталған материалдарды 1908 
жылы арнайы кітап етіп бастырып шы-
ғарады. Бұл біз біле бермейтін, уақыт �те 
келе ұмытылуға айналған мәлімет тер мен 
деректер, елдің тіршілігі, шаруа шы лық 
жүргізу әдіс-тәсілдері, жерді жайы лым-
дық, суармалы, егістік жерлердің мал-
жан есебі, түтін саны, т.б. зерттелініп, 
жинақ талынып, қорытындыланған мол 
мағлұматтар топтастырылған еңбек. Бұл 
ста тис тикалық партияның жүргізген 
зерттеу жұмысы тікелей отарлық мақсатта 
жаса лынғанымен, тарихымызға қатысты 
к�п теген құнды деректері зерттеушілердің 
ғы лыми еңбектеріне пайдалануына �те 
қажет. 

Біз тоқталып отырған Сырдария облы-
сы, Сырдария статистикалық партиясының 
Қырғыздардың (қазақтардың) жерді пай-
далануы ж�ніндегі материалдарында 
Қойбек биге байланысты былай деп жа-
зылыпты: 

«...Суармалы жерлерді пайдалану 
қазылған әлгі арық жүйелерінің суын пай-
даланумен тығыз байланысты. Суару үшін 
су әдеттегідей бас арықтан немесе �зеннен 
болмаса таулы жерде жиі кездесетін 
бұлақтан алынады, мұндай жағдай да-
лалы аймақта жиі кездеседі. Арықтарды 
қазақтар к�п қиындықпен, тұтас бір 
рудың, тіпті бірнеше рудың біріккен 
күшімен жүргізеді. Мысалыға, Машат 
болысындағы Дәубаба арығын Қоралас 
руы бұдан 70 жылдай бұрын Шаншар де-
ген кісінің басшылығымен қаза бастаған, 
бірақ іс сәтсіз болды, су шықпады. Шан-
шардан кейін арық құрылысын Бақбасар 
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р заманның мәдениетіне, әдебиетіне, өнеріне жанашыр адамдары болды... Жетпісінші жылдардың  ортасында 
Ақмола жақтан әкемнің туған қарындасы Зейнеп апам ауылға төркіндеп келіп, Осакаровка фабрикасында 
жасалған домбыра сыйлады. Ол домбыра әлі де бар. Кезінде бір ұлы нағашым келіп «бір жабағыға айырбаста» 
дегенде көнбедім. Сол домбыраға деген махаббат марқұм жазушы, күйші, сегіз қырлы, бір сырлы интеллекту-
ал Таласбек Әсемқұловпен танысып, жақын дос болуыма себепкер болды. Тәкеңмен мені Герағаңның (Бельгер) 
сөзімен айтқанда «В прозе он философ, в философии – прозаик», сол кезеңде өзінің эсселерімен ерекше құбылыс 
болған Дидар Амантай таныстырды. Дидармен танысуға «Бүкіл қазақ білетін Дидарды сен неге білмейсің?» деп, 
алаштың найзағай ақыны Серік Ақсұңқарұлы мұрындық болды. Ал Серік ағам кезінде әкеммен бірге ауданда бір 
газетте қызмет атқарған. Оны Секеңнің «Аудандық газет» деген өлеңінің бір шумағынан көруге болады:
Шақырып ап ауданға айдаладан,
Қолға қалам ұстатқан қайран ағам,
Адамзат пен ауданды қосатұғын,
Сымекем жоқ, қаңғырып қайда барам?!

З А М А Н Д А С
жоралғысын айтып, ән мен күйге де кезек берілді. 
Түн жарымынан ауса да, сол күні, Қошекеңнің 
бел шешіп, бабында отырғандағы �нерін к�рудің 
сәті түсті. Он тоғызыншы ғасырдың ортасына 
барып, Кенесары ханның қабірінің топырағы кеп-
пей тұрғанда, қырғыздың манабы Орманханның 
аталарына берілген аста �ткен Сүйінбай мен 
Қатағанның айтысын тірі к�ргендей әсерде болдық, 
Сүйінбай қазақша, Қатаған қырғызша жырланды. 
Моральдық тұрғыда Сүйінбайдың қалай  Кенесары 
ханның �шін алғанының куәгеріндей сезімде 
болдық. Сүріну тұрмақ, мүдіру жоқ, бір деммен 
жырлап �тті. Жиналған үлкен-кіші риза болысты. 
Ертесіне ертелеп #лихан Б�кейхановтың әулеті 
жатқан Талдыбейіттегі үлкен қорымға барып 
Құран бағыштадық. Сол жерде #лиханның «Тірі 
болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын» 
деген с�здерін де еске алыстық. Академик #лкей 
Марғұлан археологиялық қазбалар жүргізген қола 
дәуір жәдігері Бегазы қорғандарын барып к�рдік. 
Жолда микроавтобуста біраз азаматтар отырған. 
Қошекең кешегі әңгімені қайта жалғап, Кенесары, 
Наурызбайдың қырғыз қолынан қаза болғандағы 
жағдайды, атасы Байзақ датқаның Наурызбайға 
к�к д�нен сыйлауын, Нысанбай жыраудың 
жырынан үзінді айтып Серік ағам бастаған 
�нерпаздардың жанарынан жас парлағанын да 
к�зіміз к�рді. «Осындай ұлы дүниелерді қалай ғана 
жаныңа сақтап жүрсің» деген қазақтың классик 
ақыны Серік Ақсұңқарұлы «Астана-Алматы әуе 
толқынында» деп айдар тағып, Қошекеңе керемет 
�лең арнады. 

Жері бай болғанымен, елі кедей,
Тұранның бұл, немене желігі емей:
Ғарыштан Тоқтар түскен күні, 
Егіліп, эпостан Қошан шықты Едігедей!

Тексізді тарпа бас сап, соятындай,
К�здерін найзасымен оятындай,
Алаштың Арий-Бекзат-Кісілігі,
Аңызда ғана қалып қоятындай!

Хас тұлпар шапқан жерін ор қыла ма,
Ор қылса, оны да жұрт оңдыра ма?
Туғаннан екі к�зі эпоста еді,
Құлағы – қобызбенен домбырада.

Қайтейін, шараң да жоқ, амалың да,
Жақсысы-жаманының табынында;
Қол бастап жер қайысқан шығар еді,
Тумады-ау, Қарасайдың заманында?!

Ой, жұртым, жырың қандай, күйің қандай!
О дағы келе-келе суынғандай?
...Қолынан қол бастау сол келмей қалып,
Эфирден с�з бастады Сүйінбайдай!

Құртқа-Ару-Қобыландының қолтығында,
Сыңғырлап үні шықты шолпының да.
...Эпос кеп, – эстрада мәңгіріп тұр,
Астана-Алматы әуе толқынында.
Бұл да мықтылардың бір-біріне деген құрметі 

деп түсіндік. Қошан Мұстафаұлы қазақтың батыр-
лары мен ақындары, сал-серілері, әнші-күйшілері 
авторлық бағдарламаның иесі. #рине, мен �з басым 
Қошан ағаммен танысып, сыйласып жүргеніме 
Тәңіріме шүкір деймін. Осыншама елге, жерге, 
қазақ руханиятына еңбек жасап жүрген азаматқа 
мен кездесіп қалғанда телефоннан елдің алғыс 
жаудырып жатқанын байқап, іштей риза болып 
тұрамын. 

Бүгін ұрлығын заңдастырып, түйені түгімен 
жұтқан жемқорды к�ріп, осылардың заманы ғой 
дей саламыз. Адамы мен заманы сай келіп тұрдыға 
жатқызамыз. #рине, Қошекең Абылай мен Кене-
сары, Исатай мен Махамбеттің заманында, тіпті 
әрідегі Тұмар ханым мен Еділ патшаның дәуірінде 
туса да, ақ сауытын киіп, үйеңкі садағын асы-
нып, шашақты найзасын жауға тіреген, жығасы 
қисаймаған батыр, қарағай домбырасын жанынан 
тастамаған аты тарихта қалатын жырау болаты-
нына титтей де күмән жоқ. Оған �зінің радиодағы 
ізденістері, анау-мынау жазушы жаза алмайтын, 
с�з саптасы б�лек, жарық к�рген этнографиялық, 
тарихи әңгімелері куә. Батырлар мен жыраулар 
тақырыбы бұл кісінің жанына жақын, рухына 
сабақтас. Қошекеңнің алдымызда әлі де алатын 
асуы, шығатын биіктері, қосатын құндылықтары 
бар екеніне сенімдіміз. 

Қазақ �неріне �лшеусіз еңбек сіңіріп жатса да, 
пайғамбар жасына келіп, Нұр-Сұлтан қаласында 
пәтер жалдап, жұмысын салт басты істеуі жанға 
 батады. «Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті 
қыры» деп атойлатқанан г�рі, сол руханиятты 
науқансыз-ақ �з ниеттерімен �мір бойына жасап 
келе жатқан азаматтардың жағдайын жасап, қамын 
жеген әлдеқайда абзалырақ болмас па еді... 

Сұлтан ЫБЫРАЙ

ортасында
асында
айырбаста»

интеллекту-
ың (Бельгер)
екше құбылыс
мейсің?» деп,
ге ауданда бір 

лады:

М А Н Д А С

Ә

(Басы 1-бетте)

Мысалдардың бір тілдегі нұсқасы басқа 
тілдегісіне қарағанда к�ңілге әлдеқайда 
жақсы қонатынын бай қадым. Алайда үш 
тілде бірдей әсер қалдырып, есте жақсы 
сақталатын мысалдар да болды:

Орысша: Когда рак на горе свистнет / 
После дождичка в четверг.

Қазақша: Тезек гүлдегенде / Ешкінің 
құйрығы аспанға жеткенде.

Ағылшынша: When hell freezes over 
[с�збе-с�з: тозақта аяз болғанда] /When 
pigs fly [шошқалар аспанға ұшқанда].

Орысша: Делать из мухи слона.
Қазақша: Түймедейді түйедей ету.
Ағылшынша: Make a mountain out of a 

molehill [к�ртышқанның інін тау деу].
Сол кезде қазақ фразеологизм-

дерінің шығу т�ркіні мен оларға тән 
е р е к ш е л і к т е р д і  а н ы қ т а п  к � р с е  н е 
 болады деген сұрақ туындады. Арнайы 
әдебиеттерді қарап-талдаудан бұрын, 
�зімде жиналған мысалдар негізінде 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Мәтелдер негізіне көңіл бөлсек...
қазақ фразеологизмдерін жасауда «жан-
жануарлар тақырыбы» (адам болмысын 
айтқанда т�рт түлікті, үй және жабайы 
жануарларды, олардың тұрқын, қылығын, 
т.б. с�з ететін идиомалар) жақсы дамыған 
деген болжам қалыптасты. Мысалы:

Evil communications corrupt good manners 
(«Араммен араласып жүрген жан айыры-
лар адал салтынан», Жаңа 8сиеттен) – 
Арам малдың арты азап.

No fool like an old fool (с�збе-с�з: қарт 
адамның құтырғаны/есіргені жаман) – 
Атан түйе ойнақтаса, жұт болар.

No garden is without its weeds (арамш�псіз 
бақ болмайды) – Бір биеден ала да туады, 

құла да туады.
Осы болжамды тексеріп к�рейін 

деп, аталған «Ситуативный казахский» 
кітабымен қоса арнайы с�здіктерді 
( « О р ы с ш а - қ а з а қ ш а  ф р а з е о л о г и я -
лық с�здік» / Х.Қ.Қожахметова және 
басқалары/, «Ағылшынша-қазақша 
фразеологиялық с�здік» /Ү.Кеңесбаева/) 
қарап шықтым.

Қазақ мәтелдерінің о баста қандай 
ж а з ба дер ек т ерде қо л д а н ы л ғ а н ы н 
анықтай алмадым. Бұл мұқият зерт-
т еу д і  қ а же т е т е т і н б �лек т а қ ы ры п 
сияқты. Бір байқағаным, «Орысша-
қазақ ша фразеологи я лық с�здікте» 
мәтелдердің қолданылу мыса лдары, 
к�бінесе, Мұхтар #уезов пен Ғабиден 
М ұ с т а ф и н н і ң  ш ы ғ а р м а л а р ы н а н 
алынған екен. «Ағылшынша-қа зақша 
фразеологиялық с�здікте» қазақшаға 
аударылған мәтелдердің дерекк�здері 
к�рсетілмеген (бұл басылымда ағылшын 
и диома  ларын қазақ шаға аударудың 
түрлі тәсілдеріне к�п к�ңіл б�лінген), ал 
ағылшын тіліндегі фразео логизмдердің 
қолданылу мы сал дарының к�бісі Сомер-
сет Моэм ның туындыларынан алынған.

Соған қарамастан бастапқы болжа-
мым расталды: �зім санап, жазып алған 
мәтелдердің ішінде (мен құрған рей-
тинг десеңіз болады) құрамында жан-
жануарлардың атауы бар фразеологизмдер 
(зооморфизмдер) бірінші орында.

Зооморфизмдер ағылшын тілінде 
де,  орыс т іл інде  де  к�п.  Мұндағы 
менің назар аударғаным – ағылшын, 
орыс тілдерінде жиі қолданылатын әрі 
құра мында жануарлардың атауы жоқ 
мәтелдердің қазақ тіліндегі баламала-
рында жан-жануарлар атауының к�птеп 
кездесуі. Қалай болғанда да, мұндай 
қазақ мәтелдерінің �з алдына б�лек санат 
екендігі с�зсіз. Мысалы:

Not to show up (show one’s face) (с�збе-
с�з: к�рінбеу, бет-жүзін к�рсетпеу) – Ат 

ізін салмау.
In the middle of nowhere (қайдағы бір 

жерде) – Ит �лген жерде.
Bare as a bone (сүйектей тап-тақыр) – 

Жылан жалағандай.
Like two peas in a pod (бір қабықтан 

шыққан екі бұршақтай) – Егіз қозыдай.
Much ado about nothing (storm in a teacup, 

болмашы нәрседен шыққан айғай-шу) – 
Айдағаны екі ешкі, ысқырығы жер жарады.

The mills of Gods grind slowly, but they 

grind exceedingly small (тас диірмен баяу 

айналғанымен, оған түскен нәрсе тар-
тылмай, ұнтақталмай қалмайды) – <гізге 

туған күн бұзауға да туады.
Lavish feast  (ағыл-тегіл той) – Ақ 

түйенің қарны жарылды.
Қазақ фразеологизмдерінің екінші 

үлкен санаты сүт �німдерімен байланысты 
(сүт/сүт қышқылды �німдердің  атаулары, 
оларды жасау,  сақтау,   пайдалану). 
 Мысалы:

In perfect harmony (с�збе-с�з: мінсіз 
үйлесім тапқан) – Сүттей ұю.

Music  to  someone’s  ears  (құлаққа 
жағымды естілу) – Құлағына майдай жағу.

Shame (disgrace) oneself (масқара/жама-
натты болу) – Абыройы айрандай т�гілді.

True angel (нағыз періште) – Сүттен 

ақ, судан таза.
In pristine condition (ешкім тиіспеген, о 

бастағы қалпында, қаз-қалпы) – Қаймағы 

бұзылмаған күйде.
Аспан шырақтары (Күн, Ай, жұл дыздар 

т.б.) мен отбасы/туыстық қатынастар 
деп шартты түрде белгіленген мәтелдерді 

�зім жасаған тізімде үшінші-т�ртінші 
орындарға қоятын едім. Мысалы:

As clear as day (с�збе-с�з: күндей ашық) 
– Айдай анық.

Someone’s luck held (жолы болды) – Ай-

дан іздегені алдынан табылды.
Smiles of fortune (бағы жанды, бақ 

қонды) – Жұлдызы оңынан туды.
Cut from a same cloth (birds of a feather, 

қауырсыны бірдей құстар, бір матадан 
тігілген) – Ағама жеңгем сай, апама жез-

дем сай.
What am I, chopped liver? (Мені кесіп, 

лақтыра салатын �кпе-бауыр/ішек-қарын 
деп тұрсың ба?) – Біз не, тоқалдан тудық 

па?

Be beside oneself with joy (қуанышы 
қойнына сыймау) – >йелі ұл тапқандай 

қуану.
Осылай. Кездескенше күн жақсы!

Ерлан ЫСҚАҚОВ, 
аудармашы

АЛМАТЫ

ҚОШАН САЛ

Туған �лкемнен майталман әнші, күйшілер 
шықса да, Мұхтар Мағауин ағамыз айтпақшы, «дом-
быраны құшақтап ұйықтасам да» сол ән мен күй 
маған жұқпады. Ал тыңдауға, бағалауға, естісі мен 
есерін парықтап, аздап сын-пікір айтуға бір адам-
дай бармын. Ақтоғай жерінде кіндік қаны тамған 
#сет Найманбайұлы, Шашубай Қошқарбайұлы, 
Манарбек Ержанов, Күләш Байсейітова, Аққыз 
Ахметқызы, Мағауия Хамзин және т.б. әнші, күйші 
аға-апаларымызсыз қазақ елінің �нер тарихын елес-
тету қиын десем, артық бола болмас.

Сонау жетпісінші жылдардың басы, қазақ 
ән �неріне ел таңғаларлық керемет екі әншінің 
келгені бәрімізге аян. Сексеннің белортасы, 
біздің студент шағымыз. Қайрат Байбосынов пен 
Жәнібек Кәрменовтің атағы асқақтап, оларға 
айтылған мадақ алты жасар атанның белін сынды-
рардай болып, бұл ағаларымызды бір тыңдағанның 
т�бесі к�кке екі елі жетпей тұрған кез. Қайрат 
ағаммен бетпе-бет кездесудің сәті түспей-ақ 
қойды. «Гүлдер» ансамблі шет мемлекеттерді 
таңғалдырып, елге келгендерінде анда-санда 
Алматыда концерт беретін болса, оған билет 
табу дегеніңіз қиямет-қайым болатын. «Іздеген 
жетер мұратқа» демекші, сәті келген күні бір 
досым «Гүлдер» ансамблінің концертіне билет 
тауып қойған екен, барып к�рдік. Қайрат аға 
ән салғанда ел жібермей, бірнеше ән айтқызды. 
Қанаттанып, аспанға ұшып, ала бұлттардың ара-
сына қалықтағандай күй кешіп отырдым. Соңында 
халық әні «Ағаш аяқты» айтқанда барып, селк етіп 
есімді жиып алдым. Міне, әнші деп осыны айт. 
Сол кезеңде қазақтың ән �неріне к�п тың дүниелер 
қосылғаны айдан анық. Ал Жәнібек Кәрменов ол 
уақытта «Эстрада цирк студиясының» тәлімгері. 
Ол кісінің де абыройы асқақ. Ел аузында. Бірде, 
бір жақсы танысым сол студияға баруға ыңғай 
танытты. #рине, Жәнібектей жампозға барып 
сәлем беріп, «аялы алақанына алақан тигізгенге 
не жетсін» деп сонда тарттық. Жәкең сабақ беру 
үстінде екен. Бізді жатырқамай, ақ жарқын жүзбен 
қарсы алды да, сабағын ары жалғастыра берді. Міне 
керемет. Нағыз әншінің келбетін мен сол уақытта 
к�ргендеймін, Ақан, Біржандардан қайырып 
салып, Абайға келгенде жер мен к�ктің арасын 
біріктіріп жібергендей болды. Ал «Сегіз аяқты» 
салғанда, мен басқа әлемге еніп, к�зім бұлдырап, 
бір құдіретті сезініп, әлем-жәлем күй кештім. 
#ншіні тірідей �зін тыңдау мен оның аудио жаз-
басын тыңдау салыстыруға келмейтін екі б�лек 
дүние. Кейінірек ойласам, сол бір кез менің бір 
бақытты шақтарымдай к�рінеді. Пенденің ойына 
не келмейді? «Енді осы кісілердей әншілер бола 
қояр ма екен» деген ойдың да болғаны рас. Ол 
кезде жаспыз. Қайрекеңдей, Жәкеңдей майтал-
ман әншілерді к�рудің �зі арман. К�ре қалған 
жағдайда олардың мысы басып, тайсақтап, аузыңа 
с�з түспей, жүрісіңнен де шалынысып қаласың. 
«Шіркін, менің �з қатарымнан осындай әншілер 
болса, жанына отырып тыңдаса ғой» деп армандап 
жүретінмін. Тоқтаусыз уақыт, сағат тіліндей айна-
лып, сырғып �тіп жатты.

Тоқсаныншы жылдардың басы, Кеңес үкіметі 
құлап, Қазақ үкіметі аяғынан қаз  басып кете  алмай, 
тәй-тәйлаған кез. Жоқшылық, жұмыссыздық 
жайлаған жұрт, дүние астаң-кестең, қыздарға барсаң 
да рэкет болмасаң менсінбейтін, құндылықтардың 
күрт �згеріп жатқан уақыты еді. Тобықтан түсетін 
ұзын қара пәлте, иә болмаса ұзын тері плащ, 
қара күзен тымақ киіп, к�здеріне қара к�зілдірік 
кигендердің заманы жүріп тұрған шақ. Жаздың 
бір демалыс күні қызметтес інім моншаға апа-
рам деген соң, Алматыдағы бұрынғы М.Торез 
к�шесіндегі ТВ мен радио комитетінің �зім тұратын 
жатақханасынан шығып келе жатсақ, бір топ жігіт 
әңгіме-дүкен құрып тұр екен. Ішінде марқұм Ба-
рат Құлманов деген қыз мінезді инженер жігіт, 
режиссер Нұрлан Жұманиязов, тағы басқа жігіттер 
бар. Сыпырғыш арқалаған бізді к�ріп, «біз де 
барайық та» деген сыңай танытты, ініме қарап 
едім, кеңшілікке салып «жүріңіздер» деді. Бір топ 
жігіт шұбап келіп тегін моншаға түсіп, рахаттанып 
қалдық, шыққан соң арамыздағы біреу: «Жігіттер, 
ән тыңдайсыңдар ма?» деді, іздегенге сұраған, іші 
пысып келе жатқан бәріміз жаппай «иә» дестік. 

қарап шабатын» деген менің алғашқы ойымды 
Саламат ә дегенде ақ, мүлдем жоққа шығарды. 
Ондай әнші сирек, бабына келіп шырқағанда, 
мойынының күре тамырлары білеуленіп, ақсары 
жүзі  қоңырқошқылданып, қазақтың халық 
әндерінен бастап, халық композиторларының 
әндерін салғанда не деген қуатты, ғажап сұлу дауыс, 
«міне нағыз әнші» деп тамсанасың да отырасың. 
Ақан серінің «Балқадишасын» айтқанда #міренің 
фонографқа жазылған «Балқадишасы» бірден еске 
түсетін. Мағжанның бір әнін жұбайы Алтынкүл екеуі 
қосылып айтқанда аса әсерлі  болатын. Алтынкүлдің 
дауысының ерекше  бояуы, тембрі бар. Замандасы-
мыз Тұрсынжан Шапайдың Мұқағалидың с�зіне 
жазған «Бала ғашық» әнін, қазіргі әншілердің 
к�ңіліне келмей-ақ қойсын,  Саламаттай айтқан 
адам болған жоқ. Ол ән салғанда, дауыстың қуаты 
мен құдіретінен терезенің әйнегі сылдырай-
тын. #ннің жеті қырдың астынан шынымен 
естілетіндігіне к�зім сонда жетті. Сұрастыра келе, ол 
кешегі дарабоз Жәнібек Кәрменовтың т�л шәкірті 
екенін білдім. Белгілі әнші Ғалым Мұхамединнен 
ән әліппесін бастаса, Қайраттай дауылпаздың алды-
нан да сабақ алыпты. Ол кезде қайталанбас әншінің 
қасында мәңгі жүре беретіндей сезіндім. Қазір, 
құрығанда бір әнін  жазып алмағаныма �кінемін. 

#ңгіме арасында Саламат «Қошекең» деген 
адамды жиі айта береді. Мен, «ол кім?» десем, 
қисықтау мұрынын онан сайын қисайта, шашын 
жалбырата, үлкен к�здерімен мені ата қарап: «Сен 
не, Қошанды білмейсің бе? Ол осы Алматыдығы 
біз сияқты әнші, күйшілердің қорғаны. 8зі де 
ән айтады. Қайрат Байбосыновтың шәкірті әрі 
інісі, Жәнібек аға оны аса құрметтейді. Жақсы 
спортсмен, нағыз ердің �зі, менің ағам» деді. 
Мен ол кезде күндіз-түні оқуға түсуге дайын-
далып, «тәркі дүние болып, баз кешудің ал-
дында», басқа әлемде жүргем. «Қошекең» деген 
аңыз адамды сонда бірінші естідім. Саламат 
Қошекеңнің батырлығын айта бастағанда әрідегі 
аңызға айналған Қобыланды, Алпамыстар есіме 
түсе бастады, әншілігін, жыршылығын айтқанда 
берідегі Ақтамберді, Иманжүсіп, Балуан Шолақтар 
елестей бастады, мәрттігін айтқанда Атымтай 
Жомарттардың дүниеде шын болатынына сене 
бастадым. Кейін Астанаға к�шіп кеттік, сонда 
жазушы, музыкант-күйші, қазақ руханиятында 
ерекше орны бар ағам Таласбек #семқұловтан 
Қошанды тағы естідім. Ол да Қошекеңнің 
әңгімелерін аңыздай қылып айтып жүрді. Не ке-
рек, Астанаға Алматы, Жезқазған, т.б. жақтардан 

келген �нерпаздардан жиі-жиі еститін болдым. 
Таласбек #семқұловпен бір кездескенімде, «Ол кісі 
қайда» десем «осында, Қазақ, иә Шалқар радио-
сында» деді. 2013 жылы «Қазмедиа» орталығында 
жұмыс істедім. Сонда ел айтып жүрген «аңыз адам 
Қошанмен» танысудың сәті түсті. Бір күні астыңғы 
қабаттан к�теріліп келе жатып, қатар келе жатқан 
үш азаматты к�рдім. Ортасында еңсегей бойлы 
мығым қазақ, оң жанында әнші, �нертанушы, ше-
шен с�йлейтін журналист Жасұлан Наурызбайұлы 
да, сол жағында дәулескер күйші, журналист, қазақ 
�нерінің білгірі Сәрсенғали Жүзбай. #ңгімелесіп 
тұрған «Алтын қор» мұрағатының б�лім басшысы, 
алаштың «Бейсекесі» – Бейсембай Кенжебаевтың 
соңғы шәкірті, қазақ тележурналистикасының 
ардагері Молдабек Сағымбек ағадан: «Осы ортадағы 
кісі кім?» деп сұрадым. «Бұлар Қазақ радиосы мен 
Шалқар радиосындағы ошақтың үш бұтындай, 
үш тірегі. Біреуі Қазақтың ән �нерін, біреуі күй 
�нерін, біреуі жыраулар мен батыр бабаларымыз-
ды  насихаттайды» деп жауап берді.  Сонымен, 
Қошекеңді �зім редакциясына арнайы іздеп 
 барып таныстым. Бірінші к�ргенде байқағаным, 
шынымен батыр тұлғалы, еңсесін тік ұстайтын, 
кең иықты, артық еті жоқ, жаратқан аттай, к�зіңе 
тура қарайтын �ткір жанарлы, қою қабақты, 
сәлем бергеннен-ақ қолының қарулы екені сезіліп 
тұратын, қазақы әңгімеге жүйрік, ашық, әзіл-
қалжыңның түбін түсіретін, Саламат,Таласбек 
ағаларым айтатын аңыз адам екеніне к�зім жетті. 
Кәст�м-шалбар киіп, галстук тағып жүретін «ескі 
мектептің» адамы екен деп те топшыладым. «Ал-
пысты еңсергендегісі осы, жасында қандай болды 
екен» деген ой да қылаң берді. #рине, менің ол 
кісімен танысқан уақытым, Қошекеңнің мұрт-
сақал қойып, нәпсісін тізгіндеп ат қып мініп, 
Тәңірін, �зін танып иманға келген, жалпыға сый-
лы, жастарға үлгі салиқалы кезі. Бір-бірімізді бала 
кезден білетін адамша с�зіміз, әзіл-қалжыңымыз 
жарасып жүре берді. Бірде мен ертеректе газетке 
шыққан «Осы жұрт Саламатты біле ме екен?»  деген 
журналист, ақын Нұрдос Кәрімнің мақаласын 
апарып бердім. Сол сол ақ екен, Қошекеңнің �ңі 
�згеріп сала берді. «Туған інімдей болған асыл аза-
мат еді. Саламат жайлы хабар жасап, алтын қорға 
қалдырайын десем еш жерде әндері, үн таспалары 
қалмапты» деп қиналысын білдірді. Содан бастап 
жан-жақтан іздеп, Саламаттың тойда, үйде жазған 
несі бар бәрін жинауға кірістік. Мәжіліс депутаты, 
ғылым докторы, профессор Нұрлан Дулатбековтың 
жеке мұрағатынан Саламаттың үш әні видеода та-

былды. #нші, ҚР Мәдениет қайраткері Дәуренбек 
#ркенов т�рт-бес әнін берді. Содан екі жыл дегенде 
барымен базарлап, Қошекең інісіне, «алтыннан 
мүсіндеп», ескерткіш қойды. Ағайын-туыстары, 
бәріміз к�зіміз боталап, тостағанымызды бір-
бір шайып алдық. Ал Қошекеңнің қандай күйде 
болғаны бір �зіне ғана мәлім... 

Қошекең �зі ақсақалдыққа бет бұрса да, тілінде 
ХІХ ғасырдың лексикасы бар абыздардан тәлім 
алған, к�не дәстүрді, мәдениетті, �нерді к�зімен 
к�ріп, қолымен ұстаған адам. Содан да болар, қазақ 
�неріне туа сала ғашық болған, сол ғашықтықтың 
отын с�ндірмей, керісінше, оны одан әрі маздатып 
бүгінге жеткізген тұлға. Бар алашты алаламай қай 
жерде әнші, жыршы бар десе, жердің түбі болса 
да, іссапарға, я болмаса �з қаражатымен барып, 
таспаға жазып алған, қазақ радиосы тарихында жар-
ты мыңнан аса, 600-ге тарта, ең к�п хабар жасаған 
журналист. Яғни �з-�зіне �лмес ескерткіш қойған, 
�шпес мұраны қолымен жасап жатқан, ұлтқа адал 
қызмет етудің үлгісін к�рсетуші – (Қойшығұл) 
Қошан Мұстафаұлы. Ондай �нерге, тарихқа деген 
махаббатқа, әрине, үлкен жүрек керек. 

Менің әкем Смағұл Ыбыраев – журналист, 
редактор. К�п жылдар Ақтоғай ауданының «Арқа 
еңбеккері» газетінде қызмет етті. Бүгінде  жастары 
алпыс-жетпісті жағалаған және одан да жасы 
үлкен, қолына қалам ұстаған жерлес ақын-жазушы, 
журналистердің к�пшілігі «Смекеңнің шинелінен 
шықтық» деп отырады. Анам #мина Кәдірбайқызы 
да осы газетте �мір бойы корректорлық қызмет 
атқарды. 2018 жылы жазда әкемнің дүниеден 
�ткеніне ширек ғасыр �туіне орай марқұм ата-
анама ас беруді жоспарлап, Алматы, Астана, 
Қарағанды, Жезқазғаннан, т.т. ағайын-туыс, дос- 
жарандарымды Ақтоғайға жинадым. Алматыдан 
Дидар Амантай, Қарағандыдан �нер азаматтарын 
бастап жерлес ағам, ақын Серік Ақсұңқарұлы, 
сазгер Есжан #міровтер, ұстазым, наманбеттану-
шы Амангелді Туғанбаев, заңгер Болат Сыздық, 
т.б. келді. Астанадан Қошекең бастаған күйші 
Сәрсенғали Жүзбай, мәдениет қайраткері ұлы 
нағашым Қайырбек Садуақасов, т.тағылар бас 
қостық. Саламаттың хабарын бәріміз тағы да 
тыңдап, Серік ағам: «Естігенім болмаса, к�рген емес 
едім. Нағыз жігіттің сұңқары болыпты-ау азамат» 
деп, к�ңілі босағандай болды. Алыс-жақыннан кел-
ген қонақтарды үй-үйге б�ліп орналастырып, �нер 
азаматтары, ақсақал, қарасақалдар әкпемнің үйіне 
жиналып, қонақ асынан дәм татты. #рине, �нер 
саңлақтары жиналғасын ел қоя ма, қазақтың ж�н- 

Жатақхананың бірінші қабатында кішігірім зал 
болатын, орындықтары бар, сонда жайғастық, бір 
жігіт алдымызда домбырамен ән салды, әншілігі 
шамалы, к�ңіл хошы үшін «пау, шіркін» деп қоямыз. 
С�йтіп мәз болып отырғанда, біреу есікті дүңк 
еткізіп, айқара аша кірді де: «8й, осыны да ән деп 
тыңдап отырсыңдар ма?!» деп айғай салды. #ңгіме 
т�белеске жетер-жетпес жерде, жаға ұстасумен ғана 
тоқталды. Таныстық. Бұл Саламат Қазақбаев деген 
ақтоғайлық әнші жігіт екен. Сыртынан атына қанық 
едім, араласып кеттік, ғажап ән әлеміне кірдім де 
кеттім. Қайран Саламат! Бір жатақханада тұрамыз, 
ән құмар азаматтар жиналып ап Саламаттың 
әнін тыңдаймыз. «Алуан-алуан жүйрік бар, әліне 
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ЖАЛҒЫЗДЫҚТАН 
жан едім сағы сынған...

МЕНІҢ ЖОЛЫМ

Бесігімді тербеттім бір қолдағы,
Жырымды халық дейтін пір қолдады.
Еселеп мен байлыққа батқаным жоқ,
Есесіне жүрегім құл болмады.

Еңкейіп мен атқардым адал істі,
Бас к�тертпей тұрса да алаң ішкі.
Азаттығы әркімнің кісенделмей,
Еркімен �мір сүйген адам күшті.

Жұмақтың кілтін сақтап табанымда,
Жүріп �ттім ақ жолын ананың да.
#лемнің жарығының сыйы шығар
Бір түйір бұлт қалмаса қабағымда. 

ЖҰМАҚ

Кері итеріп не оздырып уақытты,
Жан �мірге келгенімен бақытты.
Ұлы �нерді сата алмайтын ешқашан
Т�ксе дағы алтын, гауһар, жақұтты.

8мір қатал, зар шегеді шерменде,
Мен жұмаққа барсам дейді �лгенде.
Жылап тұрып, жұмақ санар тірлікті, 
Күллі �мірдің әділеті бар менде.

Таң атпаса қара жерге құлап түн,
Несі қызық күресі жоқ жұмақтың.
Қобыз сарын қосылмаса не болар,
Қаңбағына мұң оралған қыраттың.

Сыңсып �скен жүзімнен дәм татарсың,
8не бойы тәтті ұйқыға батарсың.
Жұмақтан да жалығарсың бір күні
Бақпен бірге келмесе егер қатар сын.

Мың-миллион раушан гүлдің жамалы,
К�кжал толқын күнде сүйген жағаны.
Бұл фәниді жұмақ демей не дейсің,
Күнәдан пәк сәби есік қағады.

К�к т�рінде қатар жүзген Күн, Айы,
Қыран ойы, шексіз және қиялы,
Бір ғұмырға бір жұлдыздан келетін
Маған жайлы осы дүние жұмағы.

ҚОС МҮЙІЗДІ ЖҮРЕК

Шыдай-шыдай т�зім тілге таянды-ай,
Осы күнге қалай келгем оянбай.
Тас ғасырдан соғып келген елжіреп,
Жүрек бізді тастап кетті, ой, Алла-ай...

Жігіт к�ңілі қыздан ауып басқаға,
#сіреқызыл бір сұмдықты бастады, ә?!
Қарбыздай ғып езіп алған жүрегін,
Қыздың қызға ғашық әні – масқара.

#кім біткен с�мке жасап қарыннан,
Тіліп-тіліп теңге істеді жанымнан.
Аумай қалды билік ескі сарыннан,
Ақиқаттың барар жері тарылған.

Дүниеге құл болғаны мықтының – 
Дүниемен бір болғаны мықтының.
Жаңа қазақ күтіп тұрды тік тұрып,
Алау емес ақша уыстап шықты күн.

Полиция мұртпен бағып барлығын,
Ұрылардан алып тұрды айлығын.
Ең соңғы рет алақанын жайды мұң, –
Ұят �лді құшағында қайғының.

Қалай ғана тез ериміз, қар аға?!
Қалай ғана тез ереміз жалаға.
Құпияда жүгінеміз санаға
Қапияда «жүгіреміз молаға...».

С�з бен істің арасы бар айшылық,
Бірін-бірі күндемейді қайшылық.
«Иә»-нің басын сипап тұрды «жоқ» келіп,
Бүкірейіп қатып алды таршылық.

Ғайып болды ана тілдің �рнегі,
Ғарышқа ұшып, таққа отырып к�рмеді.

Бақытжан 
РАЙЫСОВА

Шырын 
МАМАСЕРІКОВА

Тілі – қазақ, құлағы – орыс халықтың
К�кжиек боп жеткізбеді сенгені...

Ескендірді еске салып біртүрлі,
Қайта оралып тән патшасы сілкінді.
Сол жүрекке пайда болды қос мүйіз
Енді бір сәт тыярмысың күлкіңді ?!

Дұшпаны к�п жалғыз жүрек бұлқынды,
К�здің жасы, үйіресің бұлтыңды.
Шыдай-шыдай қос мүйізге айналған
Сеземісің кеудеңдегі титімді?!

ҚАРА ҰШАҚ

Темірге емес, терсекке салып,
К�кке адам ұшырған қамсыздық.
Қарынбай қалдан арылмай,
Тәңір алдында да теңге аяған арсыздық.

К�здей тесіктен к�лдей суық кірер,
Иненің жасуындай қателік жарға соғар,
Ау, бұл неғылған бітпейтін «Ай, қаб-ай!»,
Аңқау жұрт тағы да қырылды «байқамай».

8лмей жатып, жаназа шығарған надандық,
Сақтансаң сақтайтын ақиқат бар ғаламдық.

Сүйінген, сенген, іңкәрім,
Сүюден болған айыбың,
Жарқ ете түскен сезіммен,
К�зімнен ұшқан жарығым,
Аспаннан алған тамырын.
Жасамай жанның қабірін...

АНА ТІЛІМ

Ана тілім,
Күлкісіндей кермарал кең даланың,
Күміс үнін естіген мен ғанамын...
Нұрға малып қанатын ұшса деймін,
Ана тілді ойынан ел дананың.

Ана тілім,
Аспандар деп айбының елеңдеймін,
Тірі жүрген мен де бір т�беңдеймін.
Екі иығын жұлып жер бақсылардай
Жаралы жүректі емес, сені емдеймін.

Сен менің бірге туған бауыр мұңым,
Неге түсе береді ауырлығың?
Жауға сатып сыртыңнан оқ атқандар
Сені жұтып қып жатыр жайындығын.

Ол да сендей намыс пен ар ойлаған,
Жығылғанға қол созып қарайлаған.
Отаным деп от кешкен перзент еді,
Жүрген жерін жарық қып арайлаған.

Елестеткен баламның нар тұлғасын,
Жалын атқан жанарың жарқылдасын.
Жаратқаннан тілеймін күндіз-түні,
Тағдыр сенің жолыңды тар қылмасын.

Қиындықтар жолықса жасымағын,
Жеңістерге жеткенде тасымағын.
Бәле-жала, тіл-к�зден аман болып,
Құлпырса екен, құлыным, жасыл бағың!..

С9З АТАСЫ

Ақыл-ой мен парасаттың пырағы,
Алау сезім асыл с�здің шырағы.
Мақал-мәтел – бай мұрасы халықтың,
Даналықтың қайнар к�зі, бұлағы.

Сан ғасырдың бұрымынан �рілген,
Сырын шертер к�не тарих т�рінен.
Таңғажайып нақылынан бабамның,
Тіршілігі, салт-дәстүрі к�рінген.

Зіл батпандай зар заманда ш�кпеген,
Зерек зерде к�кірегінде к�ктеген.
Мақал-мәтел мұз к�ңілді жылытар,
Мәңгі шуақ шашатұғын от дер ем!

8ткір тілмен �рнектелген �сиет –
8негелі тағлым берер қасиет.
Ойы шолақ, ісі олақ пенденің,
Оянбаса жан қуаты – қасірет.

Ботақаным, болғың келсе мерейлі,
Мақалды сүй! Баба рухы жебейді.
Қасиетті қанатты с�з дұғасын,
Жүрекке түй, тар кезеңде демейді.

Шаң шалдырмай м�лдіреген тұныққа,
Шоқтығы асқан ғибраттарды ұлықта.
С�з атасы мақалдар мен мәтелдер
Бақ пен Құттың кілті екенін ұмытпа!!!

 ГОБЕЛЕНШІ
(ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері 

Бәтимә Зәуірбековаға)

Сұлулық құпиясын жүрген ашып,
Талантты суретші едің Күнге ғашық.
Тың сүрлеу, соқпақ салдың гобеленмен,
Сүйріктей саусақтарың сәуле шашып.

Дәстүрдің ән мен күйі т�гілетін,
#р жібі махаббатпен �рілетін.
Алаша, басқұрындай қазағымның,
Ұлттық рух нақышынан к�рінетін.

Батыстан алып келген гобеленің,
Тер т�ккен т�зімдіге тән екенін.
Таныттың т�рге ілетін сый кілемше,
Тұрмыстың заманауи сәні екенін.

Тірліктің шуақ шашқан әр саласы:
«Жайлауда», «К�ктем», «Ана-Жер анасы».
К�з тоймас «Қошқар мүйіз» �рнегіне,
Ақиқат құштарлығың тарқамасы.

Туған жер топырағына сүйсінгенің,
Тарихтың тереңдігін түйсінгенің.
Сиқырлы бояуларың жеткізіп тұр,
Бабамның шаттанғанын, күрсінгенін.

От кешіп, қар құшса да жас шағынан,
Оянды сан мың арман саусағынан.
8неге жұлдыздарын жарқыратқан,
8нерін дала аңсап, тау сағынған.

Бұрқанған �мір-�зен ұлы ағыста,
Б�леген к�рерменін қуанышқа,
Франция, Америка, Қытайға асып,
Сапарлап суреттерің жүр алыста.

Беретін балқаймағын, тәуір асын,
Бүбіхан анаңды сен сағынасың.
Баулыған қол�нерге шешеңді ойлап,
Жанарға мұң маржанын тағынасың.

Т�рт б�ліп түн ұйқыңды таң атырған,
К�рінер гобеленнен дара тұлғаң.
Бал тамған бармағынан дана қызсың,
Бағына халқымыздың жаратылған!!!

Дүбәрә, сілікпесі шыққан к�лікке
Қойдай қамалған қаймана �лік пе?

Тышқан тескен Нұқ пайғамбар кемесі,
Біздің елге толып кетті неге осы?
К�зді жұмып заулата ма тағы да
Жан ұшырар қара ұшақты келесі?

К9К МҰЗДЫҢ 
ҚҰЙРЫҒЫ

Бәрі де болады �мірде,
Жаңалық тез тозар шүберек.
К�з емес жас толар к�ңілге
Не жаздым, бұл жұртқа не керек?

Бәрі де болады �мірде,
Жақсылық жоғалар құс ғайып...
Құрт түсіп айнымас сенімге
К�к мұздың құйрығын ұстайық.

Бәрі де болады �мірде,
Бұқтырма қайтпайды жолынан.
Айналып кетсем деп темірге
Сұм жүрек су ішті сорынан.

Махаббат күнәлі екен деп,
Аққу да қанатын қайырды.
Асқардан айламен �тем деп,
Қыранның жүрегі жарылды...

Адамдар адасқан күре жол
Сүртіп ап жатыр-ау ізіңді,
Тиянақ екенін біле ме ол?
Тау қалғып тастары мүжілді.

Ішкені айран-ау, ақ к�ксеп,
Тарығып, жанығып терледі.
Дуалдан соқтырып жатқан шеп,
К�ршісін к�ргісі келмеді.

 *** 
К�зіммен сүйіп даламды,
К�рге де себем �неге.
Тауым да, �зен, к�лім де
Мінгендей алып кемеге,
Шалқыдық сонша, о неге?

Жапырақ жайған айдын бұл
К�гілдір күмбез к�мбеге,
Ақ шәйі бұлтта айбын жүр,
Тұлпарға тізгін бермеген.
Жұмбақсың, дүние, сен неге?

Зымыран уақыт желқанат,
Жұлдызға бас ій жойдасыз,
Ғұмырдың �зі сорғалап,
Сарқылар соңы пайдасыз.
Тәңірім, сонда, қайдасыз?

Жалынып, сұрап, боздаған
Жылаңқы, майда дауыстар.
Бағынбас менің боз далам
К�мілген кілең барыстар.
Айналған жаны Арыстар...

Б�тен с�збен былғанған айғыз-айғыз
Қазақ тілі, әлемді естен танғыз.
Қушиып құр сүлдері қалған тілді
#зірше жоқтап жүр ғой �ңшең жалғыз...
 

***
...Несіне келгенбіз �мірге,
Бардан жоқ болмағың келеді к�ңілге,
Қайыңнан жәудіреп құлайды тамшылар,
Қар емес, қалың ой, кез бар ма аршылар?

...Мен сонда, аптығып мансапты іздеуім керек пе,
Бір сәттік к�ктемдей жабысқан терекке,
Қара түп – қазанға кететін жарық бір күн үшін,
Несіне �ртенем,
Осынша �бектеп? 

Алдымен к�ріп ап түсімде,
Наразы немесе бейкүнә пішінде
Маңдайдың жазуын дауыстап оқуым керек пе,
Жалғасу не жалғану үшін де?

Мен болып жаралғам мен неге,
Қабылдап дыбысты, бейнені к�рмеген.
Сүйініп досыма, ой ұйып басыма,
Айналып тұрады
Неге ылғи Жер менен?

К�здерің жұмылса, аян болғаны,
болмыстың жалғаны.
Үзілмес ақыл- ой ... салмағы –
адамзат талғауы,
Соңғы дем үзіліп, таусылса қайраны,
Назбедеу дәуреннің басталар самғауы...

Келеді, келеді,
Ар-ұят алдында арылған жандардың 
жап-жаңа арманы.
Жай басып келеді, жеткізер сол күнге
Ешқашан, ешкімнің кері қайтпайтын жолдары...

АБАЙҒА
Немесе �ткен ғасырмен сырласу

8ткен ғасыр... үн келеді алыстан,
Қоңыраулатып, құлын-тайы жарысқан.
Үн қатады даналықтың тілімен,
Бабам менің мыңмен жалғыз алысқан.

Сол ғасырмен тілдесемін, с�йлеймін,
Саф ауаға, м�лдір суға ш�лдеймін.
Еркін ойдың қанаттары қағылған,
Абай туған алтын ғасыр сен деймін.

Еркіндіктің кереметін сезінем,
Босана алмай қатал уақыт тезінен.
Біз асырып айта алдық па жалғыз с�з
Бір ғасырда бір Абайдың с�зінен?!

Ұлы дала, ұлы баба, ұлы адам,
Қалай жазсаң жарасады жыр оған.
Қанды жасын т�гіп тұрып жүректің,
Тәңіріден халық жайын сұраған.

Жолыққанда қиянатпен бетпе-бет,
Ашуланып аласұрмай аттап �т.
Ант ұрғанның адымдары бір тұтам,
Құлайды �зі-ақ аяқтары к�ктен кеп!..

Р.S. Ал мен мұны құлағыма ілмеймін,
Дауласудан басқа жолды білмеймін.
Арашалап ақиқатты жаладан
Аямаймын...
 алаяқты тілдеймін!..

АНА ТІЛЕГІ

Жұрт ішінде салмағы аз қауырсыннан
Жалғыздықтан жан едім сағы сынған.
Жалғағандай үзілген үмітімді,
Апалаған айналдым дауысыңнан.

Тыңдап едің с�зімді зейін салып,
Марқайдым мен к�зіңнен мейір танып.
8з ұлымды к�ргендей болдым сонда,
Қайғы жұтқан күндерім кейін қалып.

Ол да сендей еркелеп назданатын,
#зіліне бұртисам мәз болатын.
Алдадым деп құшақтап сүйген шақта,
Т�бем к�кке жетуге аз қалатын.
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Бағынбас менің боз далам
К�мілген кілең барыстар.
Айналған жаны Арыстар...

Қ д ұр үр ң,
Тәңіірідеріден хахалықлық жайыжайыжайын сұн сұрағарағар нн.

ЗЕРГЕР

Тас қашайтын маңдайынан ағып тер,
Сен зергерсің сұлулықты дәріптер.
Алты алаштың бар қызына, қарағым,
Ай, жұлдызды алқа етіп тағып бер!

Безендірген бейнеттеніп құлын жыр, 
Білезікті бұлт шалмасын бұлыңғыр.
Бал-бұл жанып таққан әйел шаттансын,
Бақыт кілтін саусағына іліндір.

Ата-баба тәбәрігін құнды ғып,
Арай шашсын �рнегінен күн шығып.
Арулардың қиялындай ғажайып,
Жүзіктерден жарқырасын нұрлы үміт.

Қасиеттеп кие тұтқан тұмарын,
Қарындасқа білем сырға ұнарын.
Қазағымның әшекейін жасаудан,
Қалқам, Берік, тарқамасын құмарың.

Айшықтары табиғатпен тілдесіп,
Домбыраның күмбірімен үндесіп.
Ұлттық мұра болашаққа жол тартсын,
Мәңгілік Ел керуенімен күн кешіп!..

9РЕН ЕР

#ділет дәні к�ктеп тұрса дейтін,
Шындыққа билік басын бұрса дейтін.
Қазақтың күре тамыр, қаны, жаны,
Ана тіл патшалығын құрса дейтін.

Жұлдызын жарқыратқан тұғырынан,
Жамбылдың үлгі алған ғұмырынан.
Жұмабай Шаштайұлы – ұлт перзенті,
Қанып ішкен ұлылар тұнығынан.

Рухани қазынаны арқалаған,
Құмары к�сем с�зге тарқамаған.
Алтай мен Атыраудың арасында,
Япыр-ау, дәл �зіңдей бар ма адам?!

#р гүлін туған жердің аялайтын,
Жайқалған бәйтерегін саялайтын.
Жампозсың жас шыбықтар к�герсін деп,
Жылуын жүрегінің аямайтын.

Шын тұлпар жүйріктігін жасыра алмас,
Жарқырар қараңғыда асыл алмас.
8нердің бұлағынан ш�л қандырмай,
8рен ер ешқашан да басыла алмас...

ТАБИҒАТ ПЕРЗЕНТТЕРІ

Аспанда ұшқан қарлығаш та, кептер де,
«Сабыр сақта!» дейді ағаштар, ш�птер де.
Табиғаттың перзенттері аңдар да,
Үнсіз тұрар н�сер жаңбыр т�ккенде.

Сары аяздың аппақ қары маужырап,
К�ктемдегі қызғалдақ та жаудырап.
Жаратылыс тыныштығын бұзбайды,
Жел соқса да жапырақтар қалтырап.

Тау мен дала елестетер жайсаңды,
Сырға берік Ай мен Күн де ой салды.
Ең ақыры кіп-кішкентай құмырсқа,
Кеңес берді бол деп маған байсалды:

– Неге осынша ж�н-жосықсыз шулайсың,
Бүлік іздеп буырқанып тулайсың.
Ауызыңмен алаулаған от құсып,
Шындық үшін к�зді жасқа булайсың.
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ТӘРТІПКЕ 
ҮЙРЕНГЕН АДАМ

СОҢҒЫ СӘТКЕ 
ДЕЙІН ҚАТАР 

ЖҮРДІК

ЖАРАТЫЛЫСЫ БӨЛЕК АҒАТАЙЫМ-АЙ!

Д Ү Н И Е - К Е Р У Е Н

Міне, содан, кешеден бергі бүкіл 
ойым Оспанхан ағам туралы. Адам 
 деген қызық қой, мен де соның 
біреуімін, ағамен болған кейбір 
сәттерді есіме алып, қарадан қарап 
�ксіп-�ксіп алғандай болдым. Балко-
нымда...

Оспанхан ағаны алғаш к�рген сәтім 
есімнен шықпас. Бұл 1984 жылдың 
күзі болар. Менің Алматыға алғаш 
бетбұрып, «Балдырған» журналының 
поэзия б�лімінің меңгерушісі болып 
жаңа орналасқан кезім. Бір күні дәл түс 
кезінде тоғызыншы қабатқа лифтімен 
к�теріліп, есігінен шыға қалсам, фойе 
жақтан жуан-жуан дауыстар естіледі. 
Тарсыл-гүрсіл табан дыбыстары да бір 
жойқын.

«Біреулер т�белесіп жатыр ма?» 
деп, жетіп барсам... �зіме к�птен 
 таныс Қажытай (Ілиясов) ағам мен 
шоң денелі қызыл мұрындалау бір 
д�кей аяқ сермесіп, қол сілтесіп жүр 
екен. Мен дереу бойымды жиып 
алып: «Оу, ағалар, бұларың не?» дедім. 
Жүрегім атойлап барады. Ішкі ойым 
– «Қажытай ағам мына дәуді жеңе 
алмай жүр екен ғой» деген намыскер 
пиғыл. Екеуі де қалт тұра қалды. Қажы 
ағам қолын сарт еткізіп: – #й, #укіш. 
Жақсы келдің. Міне, Оспанхан ағаң 
– осы! – деп, сұқ саусағымен дәуді 
нұсқады.

Мұндай ғажап болар ма?!
– Ассалаумағалейкум! – дедім 

әбігерленіп. Дәудің к�здері жып-
жылы екен. «Уәсәләм» дегендей ернін 
жыбырлатты. Қол алыстық.Саусақ-
тары сондай ма, әлде, маған деген 
ықыласын білдіргені ме, қолымды 
қысып жіберердей болып еді, мен 
де сіресіп ұстасқан күйінде тұрып 
қалдым. К�птен бері к�ріспеген 
ағалы-інілердей к�зімізбен аймаласып 
тұрмыз. Осы сәтте отты жанары жарқ-
жұрқ еткен Қажы ағам:

– #й, кәрие, бұл – #укіш, #бубәкір 
Қайранов деген. Сенің ізбасарың! – 
деді.

– Қалай? – деді Оспанхан аға 
осқырына қарап.

– Кәриә, сен де осындай жап-
жас кезіңде «Балдырғанда» істеуші 
едің. Міне, бұл да дәл осы қазір сенің 
орныңда. 

– Оу, әке... – деп алып, аға мені 
кеудесіне қысып құшақтады.

– #й, Оспантай, жүр. Бала 
жұмысына барсын, – деп, Қажы ағам 
т�мен қарай құлдырай ж�нелді. Жаңа 
ғана жүзбе-жүз танысқан Оспанхан 
ағам «Мен келем» деді де, балпаң  басып 
т�мен кетті. Біліп тұрмын,  алтыншы 
қабаттағы «Ара» деген жорналға. 
8йткені Қажы ағам сонда болатын.

Жұмыс орныма барып, оң мен 
түстің арасындағы бір ойда отырмын. 
«Мен келемін» дегені несі? Қазір ме, 
кейін бе? 

Сол күні кешкі алтыға дейін отыр-
дым. Келмеді... 

Екі-үш күннен кейін-ау деймін, 
кешігіңкіреп жұмысқа келсем, Еркін 
ағам (Нұразханов) біздің кабинетке 
кірді де: – 8й, #біш, келдің бе? Сені 
анау ағаң іздеп жүр ғой, – деді.

– Кім? – дедім.
Ұлы сатирик. Құраға, сіз айтпаған-

сыз ба? – деп менімен бірге отыратын 
Құрманбай Толыбаев ағаға біртүрлі 
ренжігендей қарап еді, Құрағам бір 
мырс етті де: – #й, балаға тиіспеңдер! 
– деп, қолын сермеді. Еркін аға бізбен 
бірге істейді, журналдың к�ркемдеуші 
редакторы. Ол кісі шығып кетісімен 
Құрекең маған к�зілдірігінің үстінен 
қарап:

– #бубәкір, сен жұмыс кезінде к�п 
кете берме. 8зіңе сақ бол. Бастық... 

Шерияздан Рүстемұлы Елеукенов Еліміздің 
бас па ісінің �ркендеуіне �лшеусіз еңбек сіңірген, 
сол салада 14 жыл министр болған қайраткер 
азамат еді. Кеңестік дәуірде Алматы қаласындағы 
 «Баспалар  үйі» кешенін салып, сол кезеңдегі ең 
озық полиграфиялық техникамен жабдықтап, 
барлық баспаларды бір жерге жинақтап, асханасы 
мен балабақшасына дейін түгендеп, кітап Музейін 
жасап,  баспа ісін жоғары деңгейге к�терген бола-
тын. К�к базардың жанындағы газет-журналдар 
редакциялары отыратын баспас�з орталығының 
дәуірлеген кезеңі де сол уақыт. 8ңірлердегі баспа-
хана ісін �ркендеткен қызметін де облыстағы аза-
маттар әлі күнге жыр қылып айтады. Сол сияқты ол 
кісі қазақ әдебиеттану ғылымы мен сынына үлкен 
еңбек сіңірген қадірменді қария бола білді. 

Баспа ісі ж�ніндегі мемлекеттік комитеттен 
соң Шерияздан Рүстемұлы М.О.#уезов атындағы 
#дебиет және �нер институтына директор  болып 
келіп, ғылыми жұмысқа біржолата ден қойды. 
Докторлық диссертациясын қорғап, бірнеше 
монография жазды. Мағжан Жұмабаев ж�ніндегі 
іргелі зерттеуі Мемлекеттік сыйлыққа ие болды. 
Шерияздан аға ұлағатты ұстаз, �мірден к�ргені 
мен түйгені к�п �негелі жан еді. Мынау коронави-
рус деген жалмауыз болмағанда ол кісі арамызда 
әлі де жүрер ме еді. Тоқсаннан асқан жасына 
қарамай компьютердің құлағында ойнайтын. 
Институттың жоспарлы жұмысын электронды 
нұсқада уақытында әкеліп тұратын. Санасы сергек, 
жады тұнық, күні кешеге дейін қалыптасқан әдеті 
бойынша газет-журналды үзбей оқып, қоғамдық 
жағдайға үнемі үн қосып отыратын. Жұмысқа 
келіп тұру әдетінен де жаңылмайтын, «келмей-ақ 
қойыңыз» дегенге: «Біз тәртіпке үйренген адамбыз, 
оны бұзсақ, ұйқымыз да бұзылады» деп әзілдейтін. 
Қайтейік асыл аға, алдыңыз жарық болсын. Мынау 
індеттің кеселінен арулап шығарып сала алмадық, 
айыпқа бұйырмаңыз! Қара орманды қазағыңыз, 
артыңыздан ерген шәкірттеріңіз Сізді ұмытпайды. 
Ғылыми еңбектеріңіз бен  �негелі істеріңіз арқылы 
екінші ғұмырыңыз басталды, Құдайым соны 
ұзағынан сүйіндірсін. 

Кенжехан МАТЫЖАНОВ, 
М.О.#уезов атындағы #дебиет және *нер 
институтының директоры, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері

Жақсылық ағамыз қайтыс болды дегенді 
естігенде есеңгіреп қалдық. Ол кісі спортта 
да, �мірде де жанашырым еді. #рқашан ақыл-
кеңесін беріп, жол к�рсетіп жүретін. #сіресе, 
жастарды бауырына тартып, бар білгенімен 
б�лісетін. Қашан к�рсек те жүзінен мейірім шуағы 
т�гіліп тұратын. Сол үшін де Жақсылық ағаның 
 жанына жастар үйір еді. Қазақ елінің маңдайына 
біткен батыр да асыл азамат Қазақстан спортын 
биікке к�теріп, әлем халықтарының алдында 
абыройын асқақтатты. Осы салада ең жоғары 
жетістіктерге жетіп, Олимпиада ойындарын 
бағындырды. Грек-рим күресінің палуаны, спорт 
шебері, Халықаралық спорт шебері, кеудесіне 
алтын  медаль таққан қазақтан шыққан тұңғыш 
 Олимпиада чемпионы, #лем чемпионы, Қазақ 
КСР еңбек сіңірген жаттықтырушысы еді.  

Жақсылық аға жас спортшыларға үлгі  болып, 
әрқашан батасын беріп жүретін. Спорттағы 
жетістіктерімен тоқтап қалмай, еңбекте де 
ауылшаруашылығына к�п үлес қосып, Еңбек ері 
атанды. С�йтіп, тарихтағы аңыз адамға айналды. 
«Елімізде бес мың ғана ауыл бар шығар?! Бес 
мың қазақтың жігіті сол ауылдарымызды к�теріп 
жіберсек, одан басқа қандай бақыт керек?!» дейтін 
ағамыз. Ол кісінің �мірден �туі қазақ елінің, спорт 
саласындағы барша спортшылардың қабырғасын 
қайыстырып кетті. 

Жақсылық аға бізді кішкентай кезімізден 
тәрбиелеп, ақыл-кеңесін айтып, батасын беріп 
жүретін. Соңғы сәтке дейін бірге болдық. Ұялы 
телефонмен де хабарласып, хал-жағдайын біліп 
отырдық. Мен үшін �те жақын адам болатын. 

Жақындарына, туған-туысқандарына және 
барша қазақ еліне қайғырып к�ңіл айтамын. 

Нұрбақыт ТЕҢІЗБАЕВ, 
Грек-рим күресінен халықаралық 

санаттағы спорт шебері

Сматолла ағатайымның ауруының меңдеп 
жатқанын естігеннен «Мына жер жүзін жалмап 
жатқан індеттен құтылғанша кетпесе екен» деп 
тілеген ем. Бірақ пенденің қай айтқаны болып 
жатыр... Арада к�п уақыт �тпей-ақ қаралы хабар 
келді. Жолға шыға алмай, ағамызбен қоштаса ал-
май, шарасыздықтың шырмауына түсіп қалдық...

 Қайран Ағатайым-ай! Аға болғанда да қандай 
аға еді! Қандай азамат еді! Қандай адам еді! Қандай 
әке еді! Қандай ата еді! Қай жағынан алсаң да 
толыққанды, толықжанды адам еді!

 Менің алпыс жылдық мерейтойымды 
 Алматыда атап �ткізу үшін сол кездегі облыстың 
әкімі Ермек Имантаевтың үлкенді-кішілі шенеу-
ніктерімен бірге туыстарды басқарып келген 
 Сматолла ағам болатын.Бойының биіктігі, 
с�з саптауы, түр-тұлғасы жан әкеме ұқсайтын 
ағатайымның марқұм әкем к�ре алмай кеткен 

Әр қазақтың мұңын өз мұңындай қабылдаған, 
жетім көрсе жебеусіз қалдырмаған,  талай 
жастарды есеп-қисапсыз қолтығының  астына 
алған, талайының еліне адал қызмет етуіне 
даңғыл жол салған, шындықты әке етіп, 
 абыройды ана етіп, елдің ықласына бөленген, 
зиялылығына шаң жуытпаған, Ақтөбеде 
туып,бар өмірін өз елінің суығы мен ыстығына 
жұмсаған Сматолла Беркімбаев ағатайым да 
дүниеден өтті.

Аз ғана уақыт хабарласпасақ, бір-бірімізге алаң болып қалатын Рәтбек досыма дәл түс кезінде 
қоңырау шалдым. Ота жасатқан жүрегінің тәуірленіп келе жатқанына, сол бұрынғыдай Жамбыл 
ауданының газеті – «Атамекенді» басқарып жүргеніне дән ризамын.
– Қалайсың? Түскі асыңа тойып алып, аз да болса мызғып алайыншы деп отырған жоқсың ба? – дедім.
– Иә. Сөйтем-ау. Сөйтіп жүрмін ғой, – деді Рәш күлкі аралас мәнді ырғақпен, – Енді... онсыз болмайды.
– Ой, Рәш, мынауың дұрыс. Оспанхан ағамыз айтушы еді: «Түс көрмейтін түскі ұйқы – ұйқы ішінде 
күшті ұйқы» деп. Жөн. Ұйықта! – дедім.
– Осағам да айтқыш-ау! – деп, Рәтбек біраз күліп алды да:
– Әй, Әбәй, осы сен Осағаңмен біраз жүрдің ғой. Сені «папа» деуші еді ғой. Әңгіме үстінде ауызыңнан 
тастамай отырасың, сол ағаң туралы бір естелік жазсаңшы, – деді Рәтбек. «Керемет болар еді!» деген 
сияқты қайрау сөзін де қосып қойды.
Мен сәл бөгеліп барып : «Иә, жазам!» дедім. 

 тойда әкемнің атынан с�йлеген мағыналы да, 
тәрбиелі с�здерін жұртшылық осы күнге шейін 
ұмытқан емес...

 Сонда ағатайымның «Бибіжан, сен Тілеудің 
оныншы ұрпағысың, бізден г�рі Тілеу атаңның 
бар қасиеті, батырлығы саған берілгенін біз 
әлдеқашан мойындағанбыз» дегені маған үлкен 
міндет артып кеткендей. Сайрам соғысының 
қаһарманы Тілеу атамның тұлпар аттың үстінде 
қасқайып тұрған суретін де маған Сматолла 

ағам силаған болатын. 8зімнің кабинетімнің 
бір қабырғасын алып тұрған Тілеу атамның 
суретіне қарап отырып жиі сырласамын, сыр-
ласа отырып, �зімнің әкемді, Сматолла ағамды 
есіме аламын. 

Саналы адамның арманы біткен бе, аға-
тайымның да талай арманы ішінде кеткенін 
мен жақсы білемін. Құлағы естіп тұрған кезде 
телефонмен жиі с�йлесетінбіз. Бірде «Бибішім-ау, 
мына қазақ қайда барады?!» деп күрсінгені бар... 

Кейінгі жылдары алтын жеңешемді тілмәш етіп 
алғанбыз. Ағатайым жар таңдауда да, мамандық 
таңдауда да жаңылыспаған адам! 8мір бойы лау-
азымды қызметте жүрсе де, қарапайым қалпынан 
�згермеді, халқына адал қызмет етті...

Ақ Жеңешем! Алтын жеңешем!
Ұлдың қызығы �зімен, қыздың қызығы 

�зімен, ағамды тап �зіңіздей ешкім жоқтай ал-
мас. Ағатайымның орны тола қоймас, дегенмен, 
Алланың берген балдай тілдерімен есіңді танды-
ратын немере, ш�берелеріңіз бар, солар ғана сіздің 
жүрегіңіздегі мұңыңызды азайтар деген сенімдемін.

Алтын жеңешем! Балаларға, туған-туыс тарға, 
құда-жекжаттарға осы еске алу хатым арқылы 
қайғырып к�ңіл айтамын. Уыстай туған абыройын 
уысынан шығармай �ткен ағатайымның жаны-
на жәннат т�рінен орын бұйырсын. Сізді еліңіз 
ұмытпайды, ұмыта алмайды...

Менің мерейтойыма келген туыстарды келесі 
күні отбасымда қонақ еткенмін, сол күні түсірілген 
сурет еді.

Ортада халық жазушысы, атақты жерлесіміз, 
мақтанышымыз #бдіжәміл Нұрпейісов.

Мен отырған үстелді ұстап тұрған Сматолла 
ағатайым.

Бибігүл ИМАНҒАЗИНА,
жазушы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері

ОТТЫ ЖҮРЕГІ

ОСПАНХАН 
АҒАМНЫҢ 

ана Мұзағаң қатал, – деп сұқ саусағын 
 шошайтып қойды. Мен қағазға 
шұқшиып отырдым да қалдым.

8зім осы орынға келгелі әкемдей 
сыйлайтын адамым – осы кісі. Проза 
б�лімінің меңгерушісі – Құрманбай 
 Толыбаев. К�зінен мейірім т�гілген 
қара шұбар шал. Жүрісі мен тұрысы 
қандай! С�йлей қалса, дауысын 
к�термейді, жүре қалса, дыбысы 
білінбейді. Тұла бойы – тұнып тұрған 
тәрбие.

Бір кезде есік шықыр етіп ашы-
лып, маңдайы жарқыраған, бет-жүзі 
албыраған Оспанхан аға кіріп келді. 
Сол бір �ңі әлі есімде.

– О оу, папа! Келіпсің ғой! – деп 
маған қарай тұра ұмтылды. Мен де 
орнымнан атып тұрып, қолымды ала 
жүгірдім.

– Отыр... Отыр, папа! Келіпсің 
ғой! – деп, мені орындығыма қарай 
икемдеп жіберді де, Құрекеңе қарап!: – 
Айтпағаңсың ба? Қажытайдамын дедім 
ғой, – деді.

Құрманбай аға орындығына шалқая 
отырып: – Бала келгеніңді естіп отыр. 
Осы жаңа ғана Еркін де айтып кетті, 
– деді.

Оспанхан аға �зінің зор дауысын 
бәсеңдеткендей болып, жаңағы Құрекең 
сияқты сұқ саусағын шошайтып:

–#й, әй, Толыбаев Құрманбай, 
басыңның бәрі бір маңдай, – деді.

Құрекең рахаттана жымиып: – 
С�йле, сатирик! – дегенде, мені күлкі 
қысып, басымды үстеліме қойып, 
 жауырыным бүлкілдеді де отырды. Тіпті 
одан кейін не айтқандарын да ұға алмай 
қалдым. Тек Оспанхан аға «Папа, тұр!» 
дегенде ғана есімді жидым-ау деймін:

– Оспанхан, сен баланы мазалама, 
– деді Құрекең.

– Мұзаған, Мұзафар #лімбаев 
 орнында ма? Мен соның �зінен-ақ 
сұрап аламын! – деп, Оспанхан аға 
есікке қарай бұрылып еді, Құрекең: – 
#й, тоқта. Бала барсын. Бірақ ішпесін.
Ішсе, мұнда келмесін. Мұзағаңа «бір 
шаруамен кетті» дермін, – деді.

Есіктен шыға салысымызбен-ақ 
Оспанхан аға білегімнен ұстай алып:

– Сен осы әнеу күні Қажытай 
екеумізді т�белесіп жүр екен деп ойлап 
қалдың ғой деймін. Жоқ. Ол маған 
қытайша қағысуды үйретіп жүрген. 
– деп, қолымды босатып, иығымнан 
қағып қойды. Содан соң лифтіні 
нұсқады.

– Т�менге зырлай бер. Біз Қажытай 
екеуміз шығамыз, – деді.

Мен сыртқа шығып, екі ағамды 
күтіп тұрдым. Ол кісілер шыққан 
соң, үшеуміз �те бір салтанатты түрде 
к�к базарды кесіп �тіп, «Түркістан» 
қонақүйінің ресторанына келдік. 
Менің қалтамда Оспанхан ағам келіп 
қалса құр қалта болып қалмайын деп, 
сақтап жүрген он сомым бар еді, соның 
ресторанға отыруға жетпейтінін ойлап, 
арқа басым бір қызып, бір суыды.

Абырой болғанда, ресторан әлі 

кісі қабылдамайды екен, қос ағам оған 
пысқырып та қарамастан, буфетке 
қарай бір-ақ тартты. Буфетші әйел бұл 
кісілерді жақсы таниды екен. Ұядай 
тып-тыныш орынға жайғаса қалдық. 

Қажы ағам: 
– #сет Бейсеуов ағаңды білесің ғой, 

мына буфетші сол ағаңның үйіндегі 
жеңгең болады, – деп сырттай танысты-
рып қойды. Жеңгей бізге тіскебасарлар 
әкеліп, үстелімізге қойып жатқанда 
Оспанхан аға: – Мына кісі #убәкір 
деген менің папам. Ш�лдеп келе қалса, 
бетін қайтарма, – деп, мені аманаттап 
тапсырғаны тіпті жақсы болды. Осы 
аманаттың рахатын сан к�рдім.

Сол күні қазақтың екі атақты 
сықақшысымен екі-үш сағаттай қатар 
отырып, небір тамаша әңгімелерге 
қандым. 8зім де біраз к�сіліп с�йлеп, 
Асқар Тоқмағамбетовтың «Желіккен 
жеңгей», Оспанхан ағаның «Екі қыздың 
әңгімесі» деген �леңдерін келістіріп 
жатқа оқып, ағаларымды бір мәз қылып 
тастадым. Қажы ағам мені ақын ретінде 
біраз мақтап, маған қолқа салып, �зінің 
жанына жақын «Тарбағатай», «Қасқыр» 
деген �леңдерімді оқытқызды. Сол 
шақтағы Оспанхан ағамның қатты 
еміреніп, маңдайымнан сүйгені 
ешқашан есімнен кетпес! 

Осы сәттерден кейін-ақ Оспанхан 
аға маған бүкіл жан дүниесімен назар 
аударғандай болып, тұрмыстық сауал-
дарын қоя бастады.

– Келін бар ғой? – деп бастады 
әуелі.

– Бар. Бір қызым екі ұлым бар (Ол 
кезде үшінші ұлым туған жоқ болатын).

– О о, тамаша! Қыздың бары жақсы 
екен. Менде үш ұл, қыз жоқ, – деп, қыз 
баласының жоқтығы жанына батып 
жүргендей, күрсініңкіреп қойды.

– Бұл ағаңның бәйбішесі жай сұлу 
емес, Нұрсұлу. 8зі әнші. 8зі нәзік. 
Соған қарамастан, үш ұл тауып бер-
ген Нұрсұлуға мың да бір рақмет айту 
 керек қой, – деп Қажы ағам жеңгейдің 
денсаулығы үшін тост к�теріп жіберді.

Оспанхан ағаның келесі бір  сауалы 
«кітап шығардың ба?» болды. Мен 
сексенінші жылы, үшінші курста оқып 
жүргенімде «Бастау» сериясымен 
шығарғанымды айттым.

#ңгіме желісі Оспанхан ағаның 
кейіннен шыққан «Қағаз қалпақ» деген 
кітабына қарай ауып, ол туралы біраз 
с�з болған соң, мен де қарап отыр-
майын деп, екі ағамды риза ету үшін, 
екеуінің де бірталай кітаптарының атын 
атап, санамалап тастадым. Мақтанған 
емес, мен ауылдағы кітапхананың ең 
тұрақты оқырманы болғам. Мәселен, 
Оспанхан #убәкіровтың «Күлеміз ау», 
«Сиқыр», «Сүзеген с�з», «Ымды білесіз 
бе?» деген сияқты кітаптарын �зім оқып 
қана қоймай, кейбір әңгімелерін әке-
шешеме дауыстап та оқып беретінмін. 
Амал қанша, қазір екеуі с�з етіп 
отырған «Қағаз қалпақ» деген кітабы 
қолыма түспепті (Сәл кейінірек, осы 
кітабы Қазақстан жазушылар одағының 

сыйлығын алған соң, сол қуанышты 
атап �ттік).

Осы тұста айта кетуім керек шығар, 
ең жақсы к�ретін сатиригі ретінде 
бүкіл қазақ халқы алақанына салған 
Оспанхан #убәкіров к�зі тірісінде 
үкімет тарапынан ешқандай сый-сияпат 
к�рмепті. Мен осыған таңғаламын. 
Терең күрсінемін. Қайтыс болғаннан 
кейін де ардақты ердің атын паш ететін 
белгі-бедерлердің республика бойынша 
бет к�рсетпей жатқаны да жасырын 
емес. Дегенмен, �зінің туған жері 
«Дегерестегі» мектепке аты берілді, осы 
ауылда, Ұзынағаш пен Қарақыстақта 
Оспанхан #убәкіров атындағы к�шелер 
бар-ау деймін. 

Данқы зор қаламгердің аты-ж�нін 
ұрпақ есінде мәңгі қалдыру үшін 
к�птеген істер атқарылуы  керек 
екенін бірталай сатирик ақын-
жазушылар – Үмбетбай Уайдин, Ғаббас 
Қабышұлы, К�пен #мірбеков сияқты 
дос-жарандары, артынан ерген інілері 
баспас�з бетінде айтудай айтты. Сол 
с�здердің к�бі желге ұшып, жер құшып 
жатқанына да жаның ауырады. Тіпті 
маған кейде осы бір марқасқа ағамның 
аты ұмытылып кете ме деген жаман ой 
да келеді. Ескеріле бермесе, ер есімінің 
ел есінен алыстай беретіні рас емес пе?!

Есіме Оспанхан ағамен тағы бір 
кездесуім түсіп отыр. Бұл кезде екеуміз 
бір-бірімізге тонның ішкі бауындай 
 болып кеткенбіз.

Мен ол кісіге «Оспа аға» деген ат 
қойып алғанмын. Алғаш осылай атаға-
нымда, аға маған ожырая қарап: «Алла 
сақтасын, «оспа» деген қара  шешек 
қой» деп алып, артынан күліп жіберген. 
«8зіңізге ұнамаса, «Осаға» дей берейін» 
деп едім, «Жоқ, атай бер. «Оспа» деген 
осып түседі деген қазақ с�зі ғой. Ел не 
ойласа, соны ойласын» деген.

Осы Оспа ағам екеуміз «Шахта» 
деген мәйханада отырғанда, мен желдей 
есіп, судай тасып кеткен болуым керек: 
«Лев Толстой: «Егер мен етікші болсам 
да, жақсы етікші болар едім» депті ғой. 
Сол сияқты мен де сатирик болсам 
да, жаман сатирик болмас едім!» деп, 
кеудемді керіңкіреп с�йледім.

Оспа ағам маған жымия қарап: 
«#й, папа, �з бойыңа біткен таза 
қанды поэзияң тұрғанда, қалжың-
мылжың, сықақ-пықақты қайтесің. 
Одан да �леңіңнің �рісін кеңейте бер» 
деді. Бұл с�зді �те салмақты түрде ай-
тып отырғанын сезіп: «Ой, Оспа аға, 
мені шын айтып отыр ғой дейсіз бе? 
#ншейін, қалжыңым ғой» деп «шыр» 
ете түстім.

Бір кездескенімізде Т�леген Айбер-
генов туралы әңгіме қозғалып, мен сол 
ақынның бірнеше �леңін жатқа оқып 
бердім. Оспа ағам қатты риза болып: 
«8зің де �леңді Т�леген сияқты оқиды 
екенсің. Жалпы ұқсастықтарың бар» 
деген үлкен марапатын да білдірді. 8зім 
пір тұтқан ақыныма ұқсаңқырайтыныма 
онша сенбесем де, іштей масайрап-ақ 
қалдым.

Оспа ағам сол жолы Т�леген 
 Айбергенов туралы бірталай әңгімелерін 
айтты. Жас кездерінен дос болып, бірге 
жүргендерін, кейіннен Т�легеннің 
жұбайы Үрнисамен, балаларымен 
іргелес к�рші тұрғанын, тұңғыш 
немересінің кіндік шешесі де Үрниса 
екендігін айтты. Бірге туғандай арала-
сып кеткендерін де әсерленіп отырып 
әңгімелегені есімде.

С�з ауаны Мұқағали Мақатаевқа 
ауысқанда да, �зімнің арқаланып 
кететін әдетіммен, ол ақынның да екі-
үш �леңін жатқа соғып жібердім. Оспа 
ағаң мұныма да мәз болып еді, мен: 
«Мұқаңа да ұқсаймын ба?» деп едім, 
«Сен Т�легеннен г�рі Мұқағалиға қатты 
ұқсайсың» деп, әдетінен тыс қарқылдап 
күлді. Содан соң «Сен �зін бүкіл 
мықтыларды әдейі жаттап алғансың 
ғой деймін?» деп, маған біртүрлі сұқтана 
қарады. «Жоқ, – дедім мен, – мықты 
ақындардың күшті �леңдері к�кейімде 
�зінен-�зі жатталып қалады».

Оспа ағам сол отырыста Мұқағали 
туралы да біраз уақыт сыр шертті. 
Сондағы менің бір байқағаным – 
екеуінің бір-біріне деген достық 
сезімдері ғана емес, тағдыр-талайлары 
да, �мірге, адамға деген к�зқарастары 
да, тіпті шығармашылықтағы �здеріне 
қоятын талаптары да тым ұқсас сияқты. 
Дене бітімдері мен жүріс-тұрыстарының 
ұқсастықтары да әлдебір тылсым 
негіздестіктерін байқатып тұрғандай.

Тыңдап отырсам, бұл Оспа ағам 
Шәмші Қалдаяқовпен, Нұрғиса 
Тілендиевпен де достық, шығар ма-
шылық қарым-қатынаста болған екен. 
Бұл ағамның с�зіне жазылған әндердің 
де бірталай екенін және олардың 
ел аузынан түспейтін тамаша әндер 
екендігін білетін болған соң, солардың 
шығу себептерінен де хабардар болып 
қалдым. 

Оспа ағам �зінің қалай үй алғаны 
 туралы айтып отырып, ақын-
жазушыларға арнайы берілген ақ үй 
мен сары үй туралы да, онда тұратын 
к�ршілерінің де қызық-қызық 
хикметтері туралы сыр шертті-ау!  Сонда 
таңғалатыным, әңгімелеп отырған 
к�рші ақын жазушылардың бір жама-
ны жоқ. Ылғи бір ерекше кейіпкерлер. 
Жалпы мен осы ағаммен бірнеше 
рет кезігіп, әңгімелесіп жүргенде, бір 
адамды жамандағанын естімеппін. 
Керісінше, әр әңгімелеген адамының 
ел байқай бермейтін бір тамаша тосын 
тұрпатын тілге тиек ете қоятын.

Бірде мені �зі әңгімелеген «Ақ 
үйіне» ертіп кетпек те болды. Бірақ мен: 
«Отбасын к�рсету ініден болуы керек. 
Сіздерді мен шақырамын» деп, бармай 
қалдым. Амал қанша, сол бір кездесу-
ден кейін мен Оспа ағамды к�ргем жоқ. 
К�руге Құдай жазбады. 1986 жылдың 
к�ктемінде дүниеден озғаны туралы 
қаралы хабарды бір-ақ естідім.

Осы қазір Оспанхан #убәкіров деген 
қазақ халқының ұлы тұлғасы туралы аз 
ғана естелік мақала жазып отырғаныма 
рахаттанып отырғандаймын. 

Жасыратын несі бар, Оспанхан 
#убәкіров пен оның замандастары 
және әріптестері болып саналатын 
азын-аулақ сықақшыларымыздан 
кейінгі қазіргі қазақ сатирасының қал-
жағдайы күннен-күнге мүшкілденіп 
бара жатқан сияқты болып к�рінеді. 
Егер с�з семсері сатира болса, сол 
семсердің жүзі мұқалып, жігері жасып 
қалған болса, қазақ деген тілмәр ұлттың 
қиып түсер қалжыңы мен удай ащы 
мысқылы, сауыр етіңді сыпырып алар 
сын-сықағы �з тағынан тая бастады деп 
ойлаймыз ба? 8з басым осы жанрмен 
айналысуға балақ түріп, білек сыбанып, 
�рттей �ршіп �рекпіп жүрген бірде-бір 
жасты к�рмеппін. #рине, артық айтсам, 
с�з �зімдікі. Баяғы Оспанхан дәуіріндегі 
сан түрлі тақырыпта  жазылып жататын 
сықақ �леңдер мен әңгімелерді де, осы 
Оспанхан аға реңін кіргізген «Тамаша-
ны» да түсімізде де к�рмейтін болып 
барамыз.

Алайда қазақ әдебиетіндегі Асқар 
Тоқмағамбетов алғаш к�терген сатира 
жанрының туы Оспанхан #убәкіров 
кезіндегідей қайта желбірейтініне 
�зімді-�зім сендіре түскім келеді.

#бубәкір ҚАЙРАН
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өнерімен өрнектелген

С Ы Р - П Е Р Н Е
Өтепберген Хамзин. Виртуоз орындаушы, білікті де, ұлағатты ұстаз. 1985 жылы 

П.И.Чайковский атындағы музыка училищесіне сырттай оқуға түстім. Алғашқы 
семестрге келгеннен бастап ұстаздармен таныстық басталды. Раушан Нұрпейісова, 
Құбыш Мұхитов, Алдаберген Мырзабеков, Нұрлыбай Сұлтанов, Тілеш Бәділов, Нағима 

Қанайқызы, Гүлсара Ізтілеуова, Орақ Жауыров, Біләл Ысқақов, Қалдыгүл Рақышева, 
Балтабай Қабыланов, Тілеуғали Қышқашбаев, т.б.... Жүре келе әр оқытушының болмыс-

бітімі, сабақ беру, ұғындыру әдістері айқындала бастады. Өтепберген Хамзин бізге 
«аспаптану» (инструментовка) пәнінен бергенімен, негізгі арнайы аспабы прима (орыс 

халқының үш ішекті музыка аспабы) еді. Өте тәжірибелі ұстаз. Оқуды бітірген соң, 
араға бес жыл салып Өтепберген ағаймен тағы кезіктім. Бұл жолы әріптес ретінде. 

1995 жылдың қысында Құрманғазы атындағы Мемлекеттік академиялық халық аспап-
тары оркестріне домбырашы боп келген едім. Өтепберген ағай қосалқы қызметте 

екен. Ол кез оркестрде тамаша музыканттардың 
молдау кезі. Нұрлыбай Сұлтанов, Темір Тікішев, 

Ғабдол Мұқанов, Есдәулет Исаметов, Жақан 
Закупов, Қуаныш Әжімұратов, Сұлтан 

Қожахметов, Алик сынды ағайлармен сапарлас 
болып, ақыл-кеңесін тыңдадық. 

Соңғы кездері Өтақаң көпшілікке жұмбақ, кәсіпқой 
өнер адамдарына ғана аса танымал әрі өте қадірлі 

жан ретінде қызықтыра бастады. Өйткені біздің қоғамда 
телевизордың бетін бермейтін «жұлдыздардың» жарна-
масы мықты болады-дағы, қарапайым еңбек етіп, атақ-
дәреже дәметпейтін жандарға көпшіліктің назары ауа 

бермейді. Ал шынтуайтына келсек, кейбір атағы барлар-
дан гөрі кейбір қарапайым «еңбек торысынан» қоғамға да, 

халыққа да зор пайда болып жататынына көзіміз талай 
жетіп жүр... 
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ANA TILI

– Қадірлі 9тақа! Жарты ғасыр-
дан аса уақыт бойы кәсіпқой *нердің 
маңдайалдында келесіз. Шебер орын-
дау шылығыңызбен қатар, «ұстаздардың 
ұстазы» атандыңыз. Сіз туралы ақын апа-
мыз Фариза Оңғарсынова: «Адамның таза 
болуы, талантты болуы, талай ортаға қауіп 
т*ндіреді!» деген екен. Жалпы *нер деген 
қасиет қай жасыңызда қонды?

– 8нерге келуіме себеп болған – туған 
ағам Алдамберген. Жастайынан кере-
мет шебер орындаушы болды. Апайым 
Жаңылсын �те білімдар, Алматыдан 
оқып келіп, Гурьевте қызметте жүретін. 
Ағайым екеуміздің музыкаға қабілетімізді 
байқаған болуы керек, бір келгенінде 
«үйреніңдер» деп мондолина әкеліп беріп 
кетті. Жасы үлкен болған соң, аспап-
ты ағайым ұстады. Ағам �те дарынды, 
кинодан естіген музыканы сол заматта 
мондолға салып, жаттап ала қоятын. Дом-
быра тартуы да ғажап еді. Қатты еліктеп, 
қызыққаным соншалық, музыкаға беріле 
бастадым. Ұмытпасам, үшінші сыныпта 
оқитынмын. 

– Ағаңыз Сізден қанша жас үлкен еді?
– Үш жас үлкен. Біз Манаш деген жер-

де ақын апаларың Фариза Оңғарсынова 
бәріміз бір ауылда �стік. Мектепте 
к�ркем�нерпаздар оркестрінде бірге 
ойнадық. Оркестр деген аты болғанымен, 
домбырадан басқа аспап жоқ, бір-екі 
мондолина ғана. Қобыз, баян дегенді 
�мірі к�рмегенбіз. Мен үшінші сыныптан 
бастап мектептің әншілерін, хорын мон-
долинамен сүйемелдей бастадым.

– Бала кезіңізде ерекше есіңізде қалған 
оқиға болды ма? 

– Біздің �ңірде Ғибатолла Масалимов 
деген ағай болды. Аты аңызға айналған 
ғаламат домбырашы еді. Күні кеше ара-
мыздан кеткен домбырашы күйшілер, 
Қазақстанның Халық артистері #зидолла 
Есқалиев пен Рысбай Ғабдиев сол кісінің 
шәкірттері. Ғибатолла ағай баян және 
скрипка тартатын. Ондай аспаптарды 
алғаш рет сол кісінің қолынан к�рдік. 
#сіресе, домбыра тартуы таңғалдыратын. 
Ауданда Аманкелді Иманов атындағы 
мектепте ол кісі директор болды. Ағайым 
сол мектепте оқитын. Бір күні директор 
үйге арнайы келіп, үйдегі домбыраны 
алып, екі күй тартты да «Айналайын! 
Сені керемет домбырашы деп естідім, 
кәне тартшы!» дегенде, ағам домбыраны 
ұстамай, жерден басын к�тере алмай, 
текеметтің шетін шұқылай бергені әлі 
күнге дейін к�з алдымнан кетпейді. 
Ол кісінің домбырашылығы сондай, 
біздің жаман деп жүрген домбырамызды 
сайратып жіберді ғой. Кейін ол домбы-
раны Болат Сарыбаевтың коллекция-
сына тапсырдым. Ол кісі газетке суретін 
шығарып, оны к�рген Дина шешеміздің 
баласы «Мына домбыра Құрманғазының 
Динаға берген домбырасына �те ұқсас 
екен» депті. Күндердің бір күні біздің 
он жылдық мектеп жабылып, Забу-
рында (қазір Зинеден ауылы, #зидолла 
Есқалиев ағаңның оқыған жері) оқыдым. 
Бір мерекенің қарсаңында ауылдың клуб 
меңгерушісі «Айналайын, клубқа су жаңа 
баян келді, соны �зіңнен басқа қолайлы 
ешкім жоқ, бір түн әрі кезекші, әрі сол 
баянды тартып к�рсең қайтеді..?» деп 
ұсыныс жасады. Құштарлықтың арқасы 
болар, �мірі ұстап к�рмеген аспапты бір 
түнде екі жағын бірдей қосып үйреніп ал-
дым. Ертесіне концерт болды. Үйреншікті 
мондолыммен әншілерді сүйемелдедім 
де, концерттен соңғы би кешін бастан-
аяқ баянмен сүйемелдедім. Сол кездегі 
жастардың ең к�п билейтін биі фокстрот 
пен неше түрлі вальстерді бірінен соң 
бірін зуылдатқанымда, «ауылға кеше кел-
ген баянды қалай тез үйреніп ала қойдың» 
деп бәрі таңғалысты.

1959 жылы10-сыныпты бітірген соң, 
ол заманның заңы бойынша мектептен 
соң �ндірісте жұмыс істеу керек болатын, 
кірпіш зауытына жұмысшы болып кірдім. 
Жаңылсын апайым облыстық комитетте 
қызметте еді, дереу Алматыдағы #зидолла 
Есқалиев ағаймен с�йлесіп, алды-артыма 
қаратпай аттандырды да жіберді. Балам 
шопыр болады деп армандап жүрген 
анамның арманы да адыра қалды. Алма-
тыда #зақаң қарсы алып, үйіне жатқызды. 
Құжаттарды консерваторияның халық 
аспаптары б�ліміне �ткіздік. Ахаң, Ах-
мет Жұбанов кафедра меңгерушісі екен, 
мені тексеріп қарады, ән салдым, күй 
тарттым. Баянның оқуына келгем, бірақ 
ол жылы қабылдамайды екен. Ахаң 
«Мына баланың қабілеті керемет, Фатима 
Жұмағұлқызы, сіз к�рсеңіз қайтеді» деп, 
Фатима Балғаева апайға емеурін білдірді. 
Апай қос қолымды аударып-т�ңкеріп 
«Мына баланың саусақтары тым жуан 
екен, қобызға келмейді...» деп бірден ат-
тонын ала қашты. Ақыры Болат Сарыбаев 
«маған керегі осы» деп бас қобыз аспабына 
алды. Ол кездегі бас қобыз ұсқынсыздау, 
дыбысы да аса бір жағымды емес, шы-
нын айтсам, маған ұнамады. Сол жылы 

– Иә, Болат ағайдың ансамблінде 
бірінші орындаушы болдым. Қытайдан 
келген Оразғазы Дүйсенбиев деген ше-
бер жабайы түрін жасады. Александр 
деген поляк зерттеушісі Маңғыстаудан 
және Алтайдың Қосағашынан тапқан 
аспаптың нұсқасымен жасаған, 
ұсқынсыздау. Үш ішегі аттың қылынан 
тағылған. Болат ағай үйіне шақырып, 
бұрауын прима аспабының бұрауына 
келтіріп ойнадым. Үйдегі жеңгей 
«Мына шертер сайрап кетті ғой» деді. 
Сонан Болат ағай: «8тепберген, осы 
шертерді қолыңа алып, әрі қарай 
 дамыт!» деді. Сонан Оразғазы тағы бір 
шертер жасады. Бұл енді біріншісіне 
қарағанда әдемілеу болды. Мен оның 
перенелерін байлап, ішегіне арфаның 
ішегін тақтым. Аспап құлпырып сала 
берді. Мен сол аспаппен радиоға 32 
шығарма жаздым. 

– Жасыратыны жоқ, қазір *нер адамын 
алған атағына қарай бағалайтын заман 
болды. Кезінде Сізді де атаққа ұсыныпты...

– Иә, ұсынған. 8нер саласынан 
жылына бір адамды ғана «Пара-
сат» орденіне ұсынады екен. Мені 
Құрманғазы атындағы оркестрден сол 
орденге ұсыныпты. Ал Чайковский 
атындағы колледж «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері» деген атаққа 
ұсыныпты бір мезгілде. Астанадағы 
марапат б�лімінен бір қызметкер хабар-
ласып, «Екеуінің қайсысын қалайсыз?» 
деді. «Қайраткері» дұрыс болар дедім. 
«Келіңіз, с�йлесейік» деді. #уре-
сарсаңға салатынын түсіндім де, орден 
де, қайраткер де керегі жоқ, �зімнің 
Хамзин деген атым жетеді деп бас тарт-
тым. Сонымен, атақ мәселесі біржола 
жабылды.

– Сіз прима аспабын орыстардың 
*зінен де артық меңгерген деген с*з бар, 
тіпті солардың *зіне қалай ойнау керек 
екенін к*рсеткен дейді. Бұл әсіре айтылған 
қолпаштау ма, әлде шынымен солай ма?

– Ресейге барған бір сапарымда 
 музыкатанушы, РСФСР-дің еңбек 
сіңірген қайраткері, профессор  Александр 
Шаловтың (Ресейде балалайка мектебінің 
негізін қалаушы) шеберлік сабағына 
қатыстым. А.Шалов студент балаға бір 
амалды к�рсетіп, түсіндіріп еді, әлгі 
бала ұға қоймады. Қайта түсіндірді, тағы 
ұқпады. К�кірегім сайрап тұр, шыдай 
алмай «Александр Борисович, позвольте 
пожалуйста, я бы так объяснил своим 
ученикам» дедім де балалайканы қолыма 
алып, �зімнің аппликатураммен (саусақ 
басу) ойнап к�рсетіп едім, әлгі студент 
дереу қағып алып, ұстазына ойнап берді. 
Сол кезде Шалов «вот мы говорим пери-
ферии, смотрите какой специалист к нам 
приехал» деді.

– Қытай халқының «баласы әкесінен 
озбаса, онда екеуінің де босқа *мір 
сүргені...» деген даналығы бар екен. Екі 
ұлыңыз бар, екіншісі ізіңізбен келе жатыр, 
музыкант әке ретінде қалай бағалайсыз?

– Қытай халқының �лшемін қайдан 
білейін. Бізде «#ке к�рген оқ жонар...» 
дейді. Бейбарысымның аталары мен 
бабаларының мұрасын жалғап, қолына 
киелі домбыра ұстап жүргеніне әкелік 
пейіліммен ризамын. Аллаға шүкір, �зім 
қызмет еткен киелі ұжымда еңбек етуде. 
Тәуір орындаушы әрі жақсы оркестрант 
болып қалыптасты. Ал енді озу, озбау 
уақыттың еншісіндегі дүние ғой... ең 
бастысы амандығы. Үлкен ұлым Дидар 
мұнай саласында, ақ адал еңбегімен 
туған жер топырағында маңдай терін 
т�гіп еңбек етуде. Шүкір, немерелерім де 
жетіліп келеді.

– Ал енді шахматқа оралайық. Бұдан 
қандай жетістіктеріңіз бар. 

– Шахматпен де тым тәуір айналыс-
тым. 2008 жылы Алматы қаласы күніне 
байланысты �ткен жарыста бірінші 
орынды жеңіп алдым. Кезінде Фариза 
Оңғарсынова «Ақжелкен» журналын 
басқарып тұрғанда «Шахматтың шағын 
мектебі» рубрикасын жүргіздім.

– Бізде *нер адамдары арасында Ахмет 
Жұбанов атындағы Мемлекеттік сыйлық 
тағайындалса, оны жыл сайын екі-үш адам 
болса да лайықты жандар алып жатса қалай 
қарайсыз? 

– Ахаң �нердің айнасы ғой, қос 
қолымды к�теріп қолдар едім. К�п бейнет 
шеккен адам. Еңбегі орасан зор, қандайда 
марапатқа лайық жан деп ойлаймын.

– Кейінгі жастарға айтарыңыз... 
– Біздің Отанымыз біреу. Ең бас-

ты құндылығымыз – Тәуелсіздік. Осы 
құндылығымызды сақтап тұру үшін жас-
тар жігерлі, білімді болуы шарт. Ұлттық 
сана жоғары болуы керек. 

– #ңгімеңізге рақмет!

#ңгімелескен
Мақсат ТІЛЕПБЕРГЕН,

Құрманғазы атындағы мемлекеттік 
академиялық халық аспаптары 

оркестрінің домбырашысы

С Ы Р П Е Р Н
Өтепберген Хаммзин. Виртуоз орын

П.И.Чайковскиий атындағы музыка
семестрге келгеннеен бастап ұстаздарм
Құбыш Мұхитов, ААллдаберген Мырзабек

Қанайқызы, Гүлсаара Ізтілеуова, Орақ
Балтабай Қабылановв, Тілеуғали Қышқаш

бітімі, сабақ беруу, ұғындыру әдістер
«аспаптану» (инструументовка) пәнінен

халқының үш ішеккті музыка аспабы) 
араға бес жыл саллып Өтепберген ағай

1995 жылдың қысындда Құрманғазы аты
тары оркестрінне домбырашы боп к
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консерваторияның әскери кафедрасы да 
жабылып, жаңа түскен біздерді әскерге 
шақыра бастады. Ақыры кететін болған 
соң, �зімді оқуға қабылдаған Ахаңменен 
қоштасып кетпекке консерваторияның 
жанында күтіп тұрдым. Жүзінен нұр 
тамып, сәл жымия қарағанда үлкен 
мәдениет пен ақыл-парасаттың иесі екені 
мен мұндалап тұратын ерекше жан еді ғой, 
жарықтық. Келе жатқан Ахаңның алдынан 
шығып «Саламатсыз ба, Аха! Дайындық 
курсының студенті едім, әскерге әкетейін 
деп жатыр, сізбенен қоштасқалы келдім» 
дегенімде, қолымды алақанына салып 
(қолы сондай жұп-жұмсақ) «Айналайын, 
Отанын қорғау әр азаматтың қасиетті 
борышы ғой, барып кел, келген соң 
қайтадан оқуыңды жалғастырасың!» деп, 
баласын аттандырған әкедей шығарып 
салды.

Сонымен 1964 жылы, үш жылды артқа 
тастап сүйікті Алматыма қайтып келдім. 
Ахаң ғылым академиясына ауысып 
кетіпті, ауырыңқырап та жүр екен. Болат 
Сарыбаев ағайым Мәскеуге тәжірибе 
алмасуға кетіпті. Менімен түскен біраз 
бала прима аспабында ойнап жүр. Бұрын 
мандолинада ойнаған менің аңсарым 
енді примаға ауа бастады. Ақыры сол 
кездегі прима аспабынан ең мықты деген 
ұстаз Лапченков Николай Андреевичке 
бардым. Ол кісі қуана келісіп, кафедра 
меңгерушісі Тастанов Хамидолла ағайдың 
алдынан �тіп, арызыма бұрыштама 
соқтырып, түбегейлі прима аспабына ау-
ысып тындым.

Жиырма күн �ткенде академиялық ем-
тихан тапсырдым. 8мірі ұстамаған аспа-
бым болса да тапсырманы беске орындап, 
ұстаздардың ықыласына б�лендім. Ор-
кестровка (дауыстарды аспаптарға б�ліп 
үндестіру) деген пән бар, оны Ахаңның 
досы, әйгілі композитор Латиф Хами-
ди жүргізеді. Алғашқы сабақтарының 
бірінде түсіндіре бастаса болды, ол кісінің 
ойын жарты с�зінен ұға қоямын. Осылай 
бірнеше рет қайталанған соң, «Айналай-
ын, болайын деп тұрған бала екенсің» деп, 
портфелін ашып «Латиф Хамиди» деген 
жұқалау кітабын алып «Глубокоуважае-
мому тов. Хамзину с пожеланиями Л.Х.» 
деп маған, бар-жоғы дайындық б�лімінің 
екінші курс студентіне сыйға тартты.

Бір күні «Құрманғазы атындағы ор-
кестрге Шамғон Қажығалиев шақыртады» 
деген хабар алдым. Барсам, Шәкең «Ай-
налайын, сен бірінші прималар тобына 
отыр» деді. С�йтсем, сол кездің �зінде 
«Хамзин мықты примач» деген с�з бар 
екен. Оркестрде кәнігі музыканттар 
Петр Кан, Амантай Нұрпейісов, Мұхтар 
Нарымбеков отыратын. Мен т�ртінші 
болып отырдым. Жұмысты бастамас 
бұрын Шәкеңнің ассистенті, дирижер 

Сафонцев Глеб Владимирович қиын 
шығармалардың бірін алып «молодой 
человек, может попробуете сыграть?» 
деді. Нотаға қарамай зуылдатып ойнап 
бердім, �йткені Лапченков ұстазым қиын 
шығармаларды ойнататын, мен оны жат-
тап алатынмын, әлгі жерде соның пайда-
сын к�рдім. 

– Консерватория қабырғасында тағы 
қай ұстаздар сабақ берді?

– 1966 жылы бірінші курста жүргенімде 
мені қабылетті студент ретінде Фуат 
Мансұровтан дирижерлықтан сабақ алуға 
б�лді. Ол кісі �те талантты дирижер, 
Ахмет Жұбановтың алғашқы әрі сүйікті 
шәкірттерінің бірі болатын. Сабақ �тіп 
жатқан аудиториясының есігін жарты-
лай ашып қарай бергенім сол еді «Не 
керек саған» деп айғай салды. «Мені 
 кафедра Сізден сабақ алуға жіберді» дедім. 
«Кел бері!» деп шақырды.  Сонан менің 
қабылетімді тексеріп жатыр.  Рояльда 
неше түрлі аккордтарды басып, аспа-
бымды алып «Ре минорда» шағын бір 
шығарма ойнап, «осыны До минорда» 
қайталашы деді. Сол заматта қайталап 
бердім. «Құлағың еститін бала екенсің» 
деп ықыласы ауып, түрі жыли бастады. 
С�йтіп, класына қабылдады. Ол кісі �те 
талантты, он екі түрлі аспапта ойнап, алты 
тіл білетін. Коньки тебу мен альпенизмнен 
КСРО спорт шебері. Шын мәнінде аңыз 
адам еді. Бүкіл бір симфонияны бір �зі 
 рояльда ойнайтын. Концертмейстерлері 
жазатайым ойнай алмай қалса қуып 
жіберіп, �зі ойнай беретін.

Бір күні дирижер Глеб Сафонцев 
маған «8тепберген, «Гүлдер» деген 
 ансамбль құрылып жатыр, гитарист 
керек, барасың ба?» деді. Ойланайын 
дегенімше, қолыма алты ішекті гита-
раны ұстатып, «бір ай мұрсат берем, біз 
гастрольден келгенше үйреніп қой!» деп 
тапсырды. Бір айдан соң мені «Гүлдер» 
ансамбліне гитараға отырғызды. Эстрада 
студиясының (Г.Ғалиева директоры) 
үлкен залында дайындық басталды, әлем 
халықтарының билері, �зіміздің халық 
әндеріне Глеб Сафонцев партитура  жазып 
әкелді. Үш гитарадан б�лек, клавиш, 
труба, контрабас, соқпалы аспаптар, т.б. 
дайындыққа кірістік...

– Бұл қай жыл еді?
– 1968 жыл. Бір күні Глебтың  орнына 

Богушевский деген жетекші болып 
тағайындалды. Маған: «Товарищ Хамзин 
или «Курмангазы» или «Гулдер» выбирай» 
деді. Мен сонымен «Гүлдерді» қойдым да, 
«Құрманғазыда» қалдым. 

– «Гүлдерде» кілең жастар, соларға 
елігіп, қызығып жаңадан ашылған 
 ансамбльде қалып қоймадыңыз ба?

– Жоқ, ол кезде «Құрманғазы» 
оркестрінде абыройым асқақтап тұрған 

кезі, Шамғон ағамыздың да беделі асып, 
оркестр тартты да тұрды. Бірде ауылдан 
хабар келді: «#ке-шешең ауру, осында 
қызметке тұрып, оларға қарас!» деп, 
Гурьевке шақырды. Оқуымды сырттай 
б�лімге ауыстырып, жұмысымнан шығып, 
ауылға тарттым, сол жылы үйленіп те 
үлгергенмін. Барсам, әке-шешем дін аман, 
«Сені әдейі шақырттық ағаң екеуіңнің 
т�белеріңді к�ріп жүрейік» деп, қарап 
отыр. Апайым оларға ал кеп ұрысты: 
«баланың тағдыры ойыншық па, ол 
жақта әп-әсем оқуы бар еді, әжептәуір 
қызметі бар еді, бұл не қылғандарың?». 
Кері Алматыға қайттым. Оқу болса 
сырттай, жұмыс болса жоқ, аздап уайым-
дап келе жатсам.... жолы болар жігіттің 
жеңгесі шығар алдынан деген, Панфилов 
паркінің алдынан жарқ етіп Шәкең шыға 
келгені. «8тепберген, қайдан жүрсің?». 
Жағдайымды баяндап бердім. «Оркес-
трге келесің бе? Үйің бар ма? Жоқ болса, 
отбасыңның құрамына қарай үйлессе үш 
б�лме немесе екі б�лме берем, келісесің 
бе?» деді. Бір б�лмеге де риза екенімді 
айттым. К�п кешікпей Д.Қонаев �нер 
адамдарына 20 пәтер б�ліп, екі б�лмелі 
пәтер маған да бұйырды. Отыздағы кезім. 
1972 жыл. Жұмыс бар, үй бар... 

Амантай Нұрпейісовке Шәкең «Аман-
тай, Мәскеуде Будашкиннің «Концертін» 
ойнайсың, дайын жүр!» деді. Ол басын 
изеді де қойды. 1972 жыл ғой, Ресейдің 
қиыр шығысын Архангельск, Мурманск, 
Петрозаводск, Ленинград бәрін аралап 
келдік, қазанның басында Мәскеудегі 
Съездер сарайында концерт. Концерт 
алдындағы дайындық кезінде Амантай 
«Концертті» келістіре алмады. Шәкең 
оның орнына мені шақырды. Кешке 
концертке келдік. Залда алты мың адам. 
«Құрманғазы «Серпер», Николай Бу-
дашкин «Концерт» орындайтын оркестр 
солисі 8тепберген Хамзин». 8мірі оркес-
трмен ойнап к�ргенім жоқ, оркестрдің 
алдына шығып отырып, сәл-пәл к�ңілімді 
орнықтырып Шәкеңе қарасам, к�зін 
қысып қалды. Ішімнен бісмілләмді ай-
тып, бастап кеттім. Оркестр де гүр етті. 
Ойнап жатқаным түсім сияқты, қолым 
�зінен-�зі неше-түрлі дыбыс шығарып 
жатқандай. Не керек, абыроймен ойнап 
бітірдім. #детте артистер халық алдында 
иіліп, бүгіліп тұрады ғой, мен ондайды 
білмеймін, басымды бір кегжең еткізіп 
зытып отырдым. Құтылдым ба, жоқ па 
дегендей. Концерттен соң киім ауысты-
рып жатсақ, жігіттердің біреуі «8тақа, 
сені орыстың бір шалы шақырады» деді. 
Далаға шықсам бір кісі «Это вы мое произ-
ведение играли?» деді. С�йтсем, Николай 
Будашкиннің �зі келіп, риза болғаннан 
қолымды алып құттықтады. Осының 
�зі мен үшін үлкен сынақ әрі сабақ бол-

ды. Кейін бұл шығарманы Еуропаның 
біраз елдерінде ойнап жүрдім. #сіресе, 
Италияның Сардины аралдарының 
Калиярий деген қаласында концерт 
қойғанымызда, к�рермен түрегеліп қол 
соғып, қошеметтеді. 1976 жылы консер-
ватория ректоры Жұбанова Ғазиза апай 
шақыртты. Келсем «Айналайын, кел, 
сен бізге керек баласың» деді. Алдында 
Италия сапарына сол кісі бастап барған 
еді. Енді арыз жазып оркестрден кетейін 
десем, Шәкең қол қоймайды. Үшінші 
рет барғанда әрең босатты. Ғазиза апай 
мені жұмысқа аларда декан мен кафедра 
меңгерушісіне �тінішімнің бұрышына 
«кадр очень высоко профессиональный» 
деп жазып беріпті. Сонан консерваторияға 
қызметке тұрдым. 

– Орындаушылық пен ұстаздықты 
қатар алып жүру оңай іс емес, қайсысы аса 
қиынға соқты...

– Кез келген адамның мықты орын-
даушы әрі білікті ұстаз болуы екіталай. 
Алланың маған берген бағы деп білем, 
екеуін де маңдайыма жазыпты. Ұстаздық 
еткен жылдарымда жүзден аса шәкірт 
тәрбиелеппін. Солардың елуге жуығы 
Халықаралық конкурстардың лауреат-
тары. Шәкірттерімнен «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері» атағын 
алғандар бар. Олар: Үкібай Дүйсен, 
Нұрлан Хамзин, Ерлан Бақтыгереев. 
Құрманғазы атындағы оркестрде озық 
шәкірттерім Рафаэль Битешов пен 
Асыл Садуақасқызы, «Отырар сазы» 
оркестрінде #білхайыр Бейсеков жүр. 
Осындай шәкірттерім абыройымды асы-
рып, мерейімді �сіреді.

– Ахмет Жұбановтың алдын к*рдіңіз, 
лекциясын тыңдадыңыз. Ол кісінің бейнесі 
есіңізде қалай сақталды?

– Ахаң келе жатқанда, шыбынның 
ызыңы естілердей тыныштық орнай-
тын. Құрманбек Жандарбековтың 60 
жылдығында болдым. Бірінші министр 
с�йледі. С�зі естілмейді, халық у-шу. 
Екінші тағы біреу с�йледі. #лі шу басы-
лар емес. Үшінші Ахмет Жұбанов шықты. 
Шыққаны сол еді, зал әп-сәтте тынышта-
лып, Ахаңның дауысы бүкіл залға естіліп 
тұрды. Сондай қасиетті адам еді ғой, 
жарықтық. Ахаң деген қазақ ұлтының 
ең алғашқы профессионал музыканты 
ғой. 1990 жылы Петербургке барғанымда 
консерваториясының қабырғасында 15 
одақтас республикалардан барып оқыған 
озат шәкірттердің портреттері ілулі 
екен, мен Ахаңның портретін фотоға 
түсіріп, Ғазиза апайға әкеп бердім. Ахаң 
Ленинградта оқып жүргенде Мәскеудің 
Бүкілодақтық грамзаписіне 9 күй 
жаздырған ғой....

– Сіз шертер аспабында алғашқы орын-
даушы болыпсыз...


