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Түс ауа «Әмірхан қайтыс болды» деген қаралы хабар естіп, жүрек бір аунап 
түсті. Ажал құрығын Әмірханға салыпты. Қамшының сабындай болған өмір-ай 
десеңші. Қалайша бұлай болғаны? Қайран, Әмірхан... Сенің орның енді отбасы, 
ағайын-бауырыңды айтпағанда, әдеби ортада ойсырап қалады-ау... 
Азалы хабар жата ма, біз барғанда «Құлагердегі» үйінің ауласына біраз жұрт 
жиналып қалған екен...
Әмірханмен КазГУ-де танысқанбыз. ІІ курстың алғашқы семестрін аяқтап, ауылға 
демалысқа барып келген кезіміз. Шын мәнінде студент болғанымызды енді 
сезініп, еңсе көтере бастаған уақыт. Бұған дейін тек өз факультетімізде оқитын 
мықтыларды ғана таныған екенбіз. Мықтылар астыңғы қабаттағы журфакта да 
жетіп артылады дегенді талай естісек те, аудитория мен кітапхананың арасын жол 
қылып жүріп, олар өткізіп жататын кештерге қатыса алмадық. Мұндай кештерді 
ұйымдастыратын негізінен филфак пен журфактың студенттері ғой. О кезде 
қазіргідей емес, екі факультеттің шығармашылық байланысы сұмдық болатын.

ай тыскер ақын, әнші ретінде таны-
лып қалған Мұхтар Б�петаев. Үкілі 
домбы расы қолында, «жаяу адам жатып 
қарайтын, аттылы адам түсіп қарайтын-
ақ» дегендей-ақ жігіт екен. Бұрыннан 
таныс болмасақ та әңгімеміз жарасып 
кетті. Мұхтар да, %мірхан да екі-үш 
к�йлек бұрын тоздырған сақа жігіттер 
екені к�рініп-ақ тұр. %сіресе %мірхан 
әдетте үстел басында айтылатын сту-
дент тердің сұйықтау с�зінен емес, 
әңгіме т�ркінін әдебиеттің ауылынан 
іздеп отыр. Қазақ қаламгерлерінің 
шығармалары да, әлем классиктерінің 
туындылары да %мірханның талқысына 
түсуде. Филфакта оқимыз деген атымыз 
бар емес пе, басында біз де с�зге арала-
сып, пікір айтқандай болып ек, соңғы 
жағында жүрістен жаңыла бастадық. 
%мірхан қамшы салдырар емес. 
Сұрапыл екен. Шығармасы түгіл, әлі 
атын да естімеген әлемдік әдебиеттің 
дүрлері туралы с�з қозғағанда, �зіміздің 
тым балаң екенімізді сезіндік. Бірге 
барған жігіттер %мірханның әңгімесіне 

тоймай, таңғалып та, тамсанып та 
қайттық. 

Иә, студент кезінде-ақ әдебиет 
сүйер қауымға танылып үлгерген %мір-
ханның білімі терең еді. 90-жылдары 
қазақ әдебиетіне келген бір шоғыр 
жастың ішінде %мірхан дара к�рінді. Ол 
әдебиеттің кез келген жанрына терең 
тұжырым жасай алатын. Тұжырымдары 
шалқыған к�ңілмен айтылатын шолу 
емес, ғылыми-теориялық тұрғыдан 
салмақты, салиқалы ойлармен �рілетін. 
Мүмкін содан да болар, кез келген адам 
оның алдында әдебиет туралы әңгіме 
айтуға тәуекел ете бермейтін. %мірхан 
ұялтпайтын, бірақ %мірхан с�йлеп 
тұрғанда әдебиеттен ұялатынбыз. Ол 
осы биігінен бір мысқал т�мендеген 
жоқ. Жан сарайы мұнтаздай таза, аза-
маттық к�зқарасы кіршіксіз %мірхан 
ұлтын айқайламай-ақ сүйді. К�кейдегі 
ойын ірікпейтін ірілік, қолындағы 
соңғы дүниесін беретін мәрттік, асыл 
қасиет, бекзаттық бар еді %мірхан 
 бойында.

%мірханның мықтылығын, интел-
лектуал екенін іштей бәрі мойындай-
тын. Бірақ оның мүмкіндігін толық 
ашып, қазақтың кәдесіне жаратсам 
дейтін қоғам болмады. Атақты былай 
қойғанда, қолдың кірі дейтін қызметтің 
�зі де оған жалын сипата қоймағаны 
аян. Шын дарындар кешетін тағдыр, 
тіршіліктегі қиындықтар %мірханды 
да айналып �тпегенін білемін. Бірақ ол 
сынбады. Біреуге жағынудан ада арса 
к�ңілі �ле-�лгенше бұйырғанын ғана 
қанағат қылып кетті.

(Жалғасы 8-бетте)

Кілең «сен тұр, мен атайын» дейтін 
сайдың тасындай �нерлі жігіттер мен 
ақын қыздар екі факультетте де к�п 
еді. Үшінші залда болатын кездесулерді 
айтпағанда, кешке таман журфактың 
№5 жатақханасы мен филологтардың 
№8 жатақханасының арасындағы 
шағын алаңқай думанға айналатын. 
%нші-серісі де, ақын-перісі де осы жер-
де табысып жататын. Бұл кездесулер 
кей кездері жатақханадағы б�лмелерде 
таң атқанша жалғасып, біреуінің 
«шығармашылық кешіне» айналып та 
кететін. Айтыс десе айтысып, тартыс 
десе тартысып жататын қызық уақыт 
қой ол. Иә, іштей бәсекелестік те бола-
тын. Бірақ ол ешқашан бақталастық де-
ген жаман ауруға ұласқанын к�рмеппіз. 
Ең бастысы, еншісі б�лек болса да екі 
факультеттің ұл-қызын табыстырған 
әдебиет дейтін әсем әлем бар еді.

Осындай кештердің бірінен кейін 
жур фактағы жерлес қыздардың б�л-
м е с і н д е  % м і р х а н м е н  т а н ы с т ы қ . 
Қасында – Мұхтар сері. Ел-жұртқа 

СЫНҒАН СӘУЛЕ
АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

АТАМЕКЕН

МҰҢДЫ СЫР IGI IS 

– Ресейдегі мына Славгород, 
Құ лынды өңірі мен Қазақстандағы Ма-

рал дының арасы жақын, – деп бастады сөзін 
Қанат ақсақал. – Үлкендерден естуіміз бойынша, бір 

жазда апалы-сіңлілі Құсни мен Қорлан сол ел жақтағы 
тойға барады. Онда Естай ақын да болыпты. Жастарға ар-

налып тігілген киіз үйдегі ойын-сауықта атақты әнші өздері 
де, киімдері де өзгеше екі сұлу қызды көріп қалады. Сөйтеді 

де бір сәттік көріністі ұмыта алмай, терең толғанысқа 
беріледі. Ал Қорлан ше? Тойдан келген бойжеткенді 

бұрынғы атастырып қойған жеріне ұзатылу күтіп 
тұрған еді. Оны естіген Естай ақын түрлі 

ойға беріледі.

16+

СОЛТҮСТІКТІ ИГЕРУ...
Жуырда Солтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Құмар Ақсақалов 
өңірде оңтүстіктен көшіп келетін 
азаматтарға арналған үш мың 
коттедж салынатынын хабар-
лады. Аталған баспаналар 
инфрақұрылымы дамыған 150 елді 
мекенде бой көтермек.
«Көшіп келушілерге бірнеше талап 
қоямыз. Әр отбасында 3-4 бала 
болу қажет. Дәрігер, агроном, трак-
торшы, комбайншы секілді тұрақты 
жұмыспен қамтамасыз етіледі. 
Балаларға мектеп пен балабақша 
дайын. Егер осы талаптарға сай 
болса, бұл отбасыға су жаңа 
коттедждің кілтін табыс етеміз» 
деді аймақ басшысы.

маман-кадрлар болмаса, дамудың 
тежелетіні айтпаса да түсінікті.

Шекараға жақын аймақтарға 
халықтың к�птеп қоныстануы – ел 
іргесін бүтін әрі берік ете түсудің 
бірден-бір жолы. Тәуелсіздік жылда-
рында түрлі дәрежедегі экономикалық 
қиындықтарды еңсеруге баса к�ңіл 

б�лінгенмен, �ңірлерді, ауыл-ай-
мақтарды �р кендетуге тиісті деңгейде 
к�ңіл б�лінбей келгені ақиқат. 
Соның салдарынан халықтың ба-
сым к�пшілігі орталықтарға бет 
түзеді. Оңтайландыру мақсатымен 
аудандар біріктірілді. Бала санының 
аздығынан орта мектептер жабыл-

ды. Бір с�збен айтқанда, шекаралық 
аймақтардың тұрғынсыз қалуы оның 
әлеуетін айтарлықтай т�мендетіп 
жіберді. 

Ал оңтүстік �ңірлерде тиі сінше 
халықтың к�птеп шоғыр ла натыны 
белгілі. Табиғаты �мір сүруге барын-
ша қолайлы болған соң мұндай үрдіс 

әлем елдерінде де бар. %йтсе де, бұл 
аймақтағы негізгі түйткілдің бірі – 
жұмыссыздық мәселесі. Екі қолға 
бір күрек таба алмай жүргендердің 
қарасы мол. Себеп түсінікті: еңбек 
нарығында сұраныс аз. 

(Жалғасы 5-бетте)

%р келген адамға демеу қаржы 
да қарастырылған екен. Айталық 
5 адамнан тұратын отбасыға 450 
мың теңге т�ленбек. Мемлекеттік 
бағдарламаның арқасында соңғы 
жылдары Солтүстік Қазақстан об-
лысына оңтүстік �ңірлердің үш 
мыңнан астам  азаматы, 700 от-
басы к�шіп келіп, әлеуметтік 
қолдауларға ие болған. Қазір олар 
ауылшаруашылық, білім беру 
және денсаулық сақтау салала-
рында жемісті еңбек етіп, кәсібін 
д�ңгелетуде. Биыл да кемі 1,5 мың 
адамға жоспар түзілген.

Шыны керек, мұндай жағымды 
жаңалықты естіп қуанып қалдық. 
Себебі мемлекеттік саясаттағы 
 басты басымдықтың бірі – шека-
ралы �ңірлерді дамыту, әлеуметтік 
жақтан қолдау, к�ші-қон мәселесін 
реттеу. Тұрғындар саны аз болған 
жерде іс алға баспайды. Жұмыс 
қолының тапшылығы сезіледі. 
Қай заманда да адамның еңбек 
күші, нақты  мамандар әлеумет-
тік-экономикалық салалардың 
�ркен деуіне, кеңінен қанат жаюы-
на тікелей әсер ететіні белгілі. 
Мемлекеттік деңгейде тиімділігі 
жоғары бағдарламалар қабылдан-
ғанымен, оларды жүзеге асыратын 

ҚҰСНИ-
ҚОРЛАН



2 №20 (1485)
16 – 22 мамыр
2019 жыл

ANA TILIЖ А Ң А Л Ы Қ Т А Р

Бәрі де адам игілігі үшін

ДЕГЕРЕСТІҢ 
жүзжылдығы тойланды

«ДАҢҚ ЗАЛЫ» – 
ЕРЛІККЕ ТАҒЗЫМ

Ақтерек ауылында көпбалалы аналар мен дала еңбеккерлеріне үй берілді. 
Жамбыл облысының Қордай ауданымен іргелес жатқан елді мекен 
тұрғындарының қуанышына аудан әкімі Бағдат Әлиев ортақтасып, баспаналы 
болғандарды жаңа қоныстарымен құттықтады.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Батыс Қазақстан және Қызылорда өңіріне 
іссапармен барды.
Орал қаласының Оқушылар және жастар 
сарайында Батыс Қазақстан облысының 
жұртшылығымен кездесіп, өңірдегі 
атқарылып жатқан істерге тоқталды.  

Алматы облысындағы Басбатыр тауының етегінде Деге-
рес ауылының жүзжылдығы тойланды. Ғасырлық мерей-
тойды думандата атап өтуге елді мекен тұрғындарымен 
бірге бүкіл аудан жұртшылығы атсалысты. Жап-жасыл 
болып құлпырған қырқаны қаз-қатар тігілген ақшаңқан 
киіз үйлер одан сайын түрлендіріп, дала сахнасында ән 
мен жыр күнұзақ қалықтады.

Тараз қаласында Ұлы Жеңіс  мерекесіне орай «Ерлік» мемориалды кешенінде «Даңқ 
залы» ашылды. 1500 шаршы метрді құрайтын зал екі қабаттан тұ рады. Ғимараттың 
бірінші қабатындағы екінші дүниежүзілік соғыстың әр жыл дарына арналған 
қабырғалардағы суреттер жеңіске бастар жолдан сыр шертеді. 

МЕРЕЙ

«Қазақстанның дамуына оң ықпалын 
тигізетін маңызды �лкеге ерекше к�ңіл 
б�лінеді. Облыстың географиялық жағдайы, 
табиғи байлығы мен �ндірістік базасы �ңірдің 
�ркендеуіне қолайлы. Бүгінде Ақжайық аймағы 
біраз салалар бойынша елеулі жетістіктерге қол 
жеткізіп отыр» дей келе, Президент Жастар 
жылы аясында �ңірдегі барлық ауданда дене 
шынықтыру және сауықтыру кешенін салу 
қажеттігін, тұрғын үй құрылысын дамытып, 
әлеуметтік жағдайы т�мен к�п балалы отба-
сыларды баспанамен қамту кезек күттірмейтін 
мәселе екенін баса айтты. Елдегі ауызсу 
мәселесі, тозығы жеткен электр желілері, 
са пасы сын к�термейтін жергілікті жолдар 
да Мемлекет басшысының назарына ілікті. 
«Cңірдегі жол проблемасы әлі де күн тәртібінен 
түспей тұр. Облыстық маңызы бар жолдардың 
70 пайызының сапасы сын к�термейді. Бұл 
азаматтардың күнделікті �мірінде қиындық 
туғызады, сонымен қатар �ңірдің экспорттық 
және транзиттік әлеуетін т�мендетеді . 
Елбасының тапсырмасына сәйкес, Орынбор 
тас жолын ж�ндеу жұмыстары, оңтүстіктегі – 
Казталов, Жәнібек және Б�кей ордасы аудан-
дарында жол құрылысы басталғанын білемін. 
Үкіметке жергілікті әкімдікпен бірлесіп, 
2021 жылдың соңына дейін осы жұмыстар ды 
аяқтауды тапсырамын. Бұл мәселе менің жеке 
бақылауымда болады» деп, жергілікті жол-
дардың сапасын арттыру маңызды екенін атап 
�тті.

Ауылшаруашылығын �ркендету мақсатында 
агро�ндірістік кешенді дамыту, әлеуметтік 
нысандар мен тұрғын үй құрылысын арттыру, 
ауызсу мәселесін шешу, к�лік-логистикалық 
әлеуетке баса назар аудару, инвестиция тарту 
және жаңа жұмыс орнын ашу секілді бүгінгі 
күннің �зекті мәселелерін атап �тіп, қажет 
болса Үкіметпен бірлесіп, жүйелі түрде шешу 
қажеттігін тілге тиек етіп, әкімдерді халықпен 
бірге жұмыс істеуге шақырды. «Барлық 
деңгейдегі әкімдер азаматтардың �тініштеріне 
дер кезінде, кідіріссіз жауап беруі қажет. «Ашық 
әкімдік» жобасы – осы үшін жасалған алғашқы 
қадам. Мемлекеттік органдардың жұмысы 
«қызмет үшін адам» емес, «адам үшін қызмет» 
қағидатына бейімделуі керек» деді Мемлекет 
басшысы. 

Президент Батыс Қазақстан �ңіріне 

іссапары барысында «Орал» халықаралық 
әуежайының жұмысымен танысты. %уежай 
терминалын қайта ж�ндеу Батыс Қазақстан 
облысында жайлы инвестициялық климат 
қалыптастырудың алғышарты екеніне тоқталды. 
«Орал – Еуропаға шығатын басты қақпамыз. 
Шетелдік инвестицияға тартымды болу үшін 
мұндай жобаны сапалы әрі уақтылы орындау 
керек» деді Қ.Тоқаев. 

Индустриялық-инновациялық даму мем-
лекеттік бағдарламасы аясында іске қосыл-
ған Орал трансформатор зауытында, Орал 
қаласында биыл ашылған «Uniserv medical 
center» к�псалалы медицина орталығында, Орал 
ақпараттық технологиялар колледжінде болды. 
Сонымен қатар �ңірдегі азық-түлік, жиһаз, 
құрылыс және жеңіл �неркәсіп орындарының 
жұмысымен танысты. 

Қызылорда �ңірінің жұртшылығымен 
 кездескен Мемлекет басшысы  Қасым-Жомарт 
Тоқаев �ңірлерді дамытуға арналған кешенді 
мемлекеттік бағдарламаның іске қосы-
латынын атап �тіп, бұл аймақтардан түскен 
ұсы ныстардың нәтижесі екенін жеткізді. «Ай-
мақтағы азаматтардың жалақысын �сіру – 
Үкімет пен облыс әкімінің басты міндеті. 
Лайықты жалақы т�лейтін жаңа жұмыс орын-
дарын ашуға баса мән беру қажет. Бұл бағытта 
ірі кәсіпорындардың қуатын тиімді пайда-
лануды назарға алу керек» екенін атап �ткен 
Президент шетел компанияларында жұмыс 
істейтін бауырларымыздың мүддесін қорғаудың 
маңыздылығын меңзеді. 

К�п балалы және тұрмысы т�мен отбасы-

Қазақстан халқының бірлігі күнімен тұспа-тұс келген 
мерекелік шараға алыс-жақыннан халық к�п жиналды. Еліміз 
тәуелсіздік алғаннан кейін іле-шала Дүниежүзі қазақтарының 
алғашқы құрылтайы �ткен жер бұл күні де алыс-жақыннан 
ағылған ағайынды қауыштырды. Кезінде атағы дүркіреп 
тұрған ауылда туып-�скен, еңбек еткендер сағына бас қосып, 
мәре-сәре болысты. Мерекенің салтанатты ашылуында аудан 
әкімі Бағдат %лиев жиналған қауымды құттықтап, ізгі лебізін 
білдірді.

К�пшілік алдында с�з алған «Бәйдібек баба» респуб-
ликалық қорының президенті, академик-жазушы  Нағашыбек 
Қапалбекұлы Дегерестің тарихы жүз жылдан да әріге кететінін, 
Қазан т�ңкерісіне дейін ол Ырғайты болысы аталып, оған 
Ақтерек, К�лқамыс, Жаманты, Қараарша, Бұғымүйіз, 
Бесмойнақ сияқты елді мекендер қарағанын тілге тиек етті. 
%р сайы мен қырқасы, тау-тасы к�неден сыр шертетін бұл 
аймақтың қазақ тарихындағы айтулы оқиғалар �ткен киелі де 
қасиетті мекен екендігіне тоқталды.

Спорт ардагері, атбегі Бақыт Байталиев к�ршілес Қордай 
ауданындағы ағайынның ыстық ықыласын жеткізді. К�пшілік 
алдында Нағашыбек Қапалбекұлының құрастыруымен  Деге-
рес жылқы зауытының жүзжылдығына орай жарық к�рген «Ер 
қанаты, жер жаннаты» кітабының тұсаукесер рәсімі жасалды. 
Тойға келгендерге 92 жастағы Қырғызбай Мәденов ақсақал 
бата беріп, қалың к�рермен «Сүйінбай сазы» ансамблінің 
концертін тамашалады. Бір шетте жастар алтыбақанның ай-
наласына топталып, тербетіліп жатты. Түс ауа түрлі спорттық 
ойындарға кезек беріліп, кір тасын к�теру, жаяу жарыс, асық 
ату, қошқар к�теру ұйымдастырылды. 

Күнұзаққа жалғасқан мерекелік шараны дала т�сін 
дүбірге б�леген тұлпарлар жарысы қорытындылады. Екі 
жеңіл авток�лік тігілген аламанға сонау Қызылорда, Орал, 
Cскеменнен де атбегілер сәйгүлік әкеліпті. Алдымен 5 
шақырымға 30 тай шауып, бірінші және екінші болып Талғар 
ауданынан Мерхат Бұлғыновтың «Ақтанау» мен «Қызғалдақ» 
атты тайлары келді. 3,4,5-ші орындардан Сарыбай би, 
Бесмойнақ ауылдары мен Қордай ауданының тайлары к�рінді.

Асыға күткен аламанда жетпіс ат 25 шақырымға к�сілді. 
К�рерменнің к�з алдында тоғыз айналым бойы бірінен бірі 
оза шапқан бәйгеде тұлпардың тұлпары, жүйріктің жүйрігі 
танылды. Бірінші болып Жамбыл облысынан Артығали 
Миразовтың жүйрігі «Қарак�з» келді. Қордайлық Алтынжол 
Нұрманбетовтың тұлпары екінші, Беріктас ауылынан Ұлан 
Омаровтың сәйгүлігі үшінші, Дегерестен Жоламановтардың 
«Ақбақайы» мен Сатыбалдиевтардың «Берікқарасы» т�ртінші 
және бесінші, жамбылдық Мұрат Қозыбаевтың «Айзері» ал-
тыншы, Балқаш ауданынан Бақытжан Мұздыбаевтың «Үміті» 
жетінші болып келіп, иелерін бәйгелі етті.

С. �ШІМБЕКҰЛЫ
Алматы облысы

Ұлы Отан соғысы жылдарын бейне-
лейтін фотосуреттер мен экспонаттарды 
толғанбай к�ру мүмкін емес. Осында 1 
миллион 500 мыңнан астам фотосурет 
пен шежірелер жинақталған екен. 1941 
жылға арналған қабырғадан «Барбаросса» 
жоспарының картасын, генарал-майор 
Иван Панфилов, Бауыржан Момышұлы, 
Николай Белашов секілді батырлардың 
ерлік іздерін,  майдан даласындағы 
құжаттарын к�руге болады. 

Залдың екінші қабатында «Бауыржан-
тану» ғылыми-зерттеу орталы ғы ор-
наласқан. Онда Бауыржан Момышұлы-
ның бала шағынан кемеңгерлік жасы-
на дейінгі �мірін бейнелейтін музей 
және к�ркемсурет бұрышы жасалған. 
Бас  киімі ,  сейфі,  жазу  мәшинесі , 
қаламсабы сияқты �зі қолданған затта-
ры да к�зге ыс тық к�рінеді. Деректерді 
жинақтайтын мамандарға үш қызметтік 
б�лме және фотозертхана қарастырылған. 
Орталықтың ғылыми қызметкері %лімбай 
Найзабаевтың айтуынша, орталық ар-
хивте Баукеңнің әлі екі мыңға жуық 
фотосуреттері бар к�рінеді.

«Даңқ залының» ашылу салтанатында 
Б.Момышұлының келіні Зейнеп  Ахметова 
с�з алды. «Атам марқұм айтушы еді: 
«Мен �лгеннен кейін де тірілердің ішінде 
жүремін» деп. Мінекей, бүгін ата арамыз-
да. Рухы, қасиеті, барлығы қасымызда. 
Қазақ «Cткендерін ескерген – �скендіктің 

белгісі, �ткендерін ұмытқан – �шкендіктің 
белгісі» дейді. Cсіп-�ніп жатқан елміз. 
Мынау іс те сол �сіп келе жатқан буынның 
�ткенін ұмытпау үшін жасалған тірлік» деп 
тебіренді. 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
профессор, «Бауыржантану» ғылыми-
зерттеу орталығының директоры  Мекемтас 
Мырзахметов �з пікірін былай деп жеткізді: 
«Біздің мақсатымыз – батырдың қолда 
бар мұраларын түгел жинап алу, бірін 
қалдырмастан келесі ұрпақтың қолына 
тапсыру. Келесі міндетіміз – Баукеңнің 
қолынан қағазға түскен нәрсенің бәрін 
жүйеге түсіру, қалың ұрпаққа ұсыну. Бұл 
– дүниежүзіне атағы кеткен Баукеңнен 
қалған с�з» деп ағынан жарылды. 

Сондай-ақ Ұлы Отан соғысының 
ардагері  Мұсахан Бердібаев бүгінгі 
ұрпаққа алғысын айтып, елге тыныштық 
тілесе, еңбек ардагері Любовь Накарякова 
«Жеңіс» саябағының бүгінгі сәулетіне к�з 
сүйсінетінін айтты. Бұл күні мыңдаған 
тараздықтар мен қала қонақтары аталған 
саябақты, «Даңқ залын» асықпай аралап 
к�ріп, жасалған игі тір лікке риза болды.

Облыс әкімі Асқар Мырзахметовтың 
бастамасымен �мірге келген «Даңқ залы» 
ғимараты сонау сұрапыл жылдардан сыр 
шертіп, бейбіт �мірдің қадірін білуге 
тәрбиелейтін ордаға айналатыны анық.

Есет ДОСАЛЫ

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі» 

ЕШКІМ ДЕ, ЕШТЕҢЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ҚОНЫСТОЙ

 «Ақтерек» шаруа қожалығының 
басшысы Темірлан Шайнүсіповтың 
демеушілігімен жылда бірнеше үй са-
лынып, ауылдастарға беріледі. Биылғы 
қоныстой мамыр айында басталып, 
бес отбасы жеке үйге қоныс аударды. 
Жыл аяғына дейін тағы үш баспананың 
құрылысы аяқталып, келесі жылға арнап 
сегіз үйдің іргетасы құйылмақ. Еліміз 
тәуелсіздік алғаннан кейін құрылған ша-
руа қожалығы осылайша �з еңбеккерлерін 
тұрғын үймен тұрақты қамтамасыз етіп 
келеді. Осы уақыт аралығында мұнда 
жүзге жуық үй салынды. Темірлан 
Шайнүсіпов бұл жетістікке ауыл азамат-
тары арқылы жеткенін, шаруашылық 
құрылған алғашқы қиын кездері �зіне де-
меу бола білген ауылдастарына қарыздар 
екенін айтты.

Баспаналы болу – қуаныш

ларды қолдау мақсатында облыста %леуметтік 
жол картасы іске қосылғанын, биыл «Ауыл – ел 
бесігі» бағдарламасы аясында білім, денсаулық 
сақтау, мәдениет, жол құрылысы салаларын-
да құны 1,7 миллиард теңге болатын 60 жоба 
жоспарланғанын ескертіп, мұны дер кезінде 
жүзеге асыруды облыс басшысына тапсыр-
ды. «Суармалы жерлерде су тапшылығы бар. 
Сондықтан жаңа су қоймаларын салу қажет. 
Үкімет облыс әкімдігімен бірге аталған мә-
селені шешу үшін маған нақты жұмыс жос-
парын ұсынсын. Бүкіл ел бойынша ауыл 
ин фра құрылымын жаңғыртатын кез келді. 
Жергілікті жолдардың, су құбырларының, 
электр желілерінің, мәдени-спорт кешендерінің 
бәрі жаңаруы қажет» дей келе, Қызылорда �ңірі 
ауылшаруашылығындағы әлеуетін жеткілікті 
деңгейде пайдалана алмай отырғанын айтты. 

Экологиялық проблемаларға, әсіресе Арал 
проблемасына баса назар аударып, айнала-
сына зиянын тигізіп отырған мұнай-газ және 
уран қалдықтары ж�нінде с�з қозғады. Қуатты 
экономикаға қол жеткізудің маңыздылығына 
тоқталып, ірі цемент зауыты іске қосылғанын, 
«Шалқия» кен орнында қуатты комбинаттың 
құрылысы басталғанын, облыстағы шыны 
зауытының құрылысын аяқтау қажеттігін, 
«Бәйтерек» холдингі мен облыс әкімдігіне 
 з а у ы т т ы  і с к е  қ о с ы п ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
алғашқы шынысын шығару маңызды екенін 
жеткізді. «Экология – қызылордалықтарды 
толғандыратын мәселенің бірі. Халық Арал 
тағдырына алаң дайды. Елбасының бастамасы 
бойынша «Сырдария арнасын реттеу және Арал 

теңізінің солтүстік б�лігін сақтап қалу» жобасы 
іске асырылуда. Осы жобаның және К�карал 
б�гетінің арқасында Кіші Аралдағы су қалпына 
келді. Бұл балық шаруашылығын жандандыруға 
септігін тигізді. Тағы бір маңызды мәселе – 
бүгінде тұрғындарды мұнай-газ бен уранның 
зиянды қалдықтары алаңдатып отыр. Cңірдегі 
кәсіпорындарға жаңа технологиялар енгізіп, 
экологиялық қауіпсіздікті  халықаралық 
стандарттарға сай ету қажет» деді Президент.

Мемлекет басшысы Қызылорда облы-
сына сапары барысында «Рухани жаңғыру» 
орталығында, күріш �ңдеу ісіне маман дан ды-
рылған «Жан-Арай» агроиндустриялық ке-
шенінде, Қызылорда қаласындағы к�п салалы 
балалар ауруханасында болып, атқарылып 
жатқан жұмыстармен танысты. Байқоңыр 
қаласының даму барысы мен «Байқоңыр» ар-
найы экономикалық аймағын құру ж�ніндегі 
тұжырымдамамен танысып, қаланың қазіргі 
ахуалы мен әлеуметтік-экономикалық даму 
барысына мән берді. 

Қызылорда �ңірінің жұртшылығы  атынан 
ардагерлер, кәсіпкерлер, мұғалімдер с�з с�йлеп, 
ұсыныс-тілектерін жеткізсе, �з кезегінде 
 Мем лекет басшысы xалықтың әл-ауқатына 
қатысты мәселелердің барлығы жеке �зінің 
бақы лауында болатынын айтып, жиынға қаты-
су шыларды Қызылорда �лкесін дамудың жаңа 
деңгейіне шығару үшін атсалысуға шақырды.

Екі �ңірде болған кездесуінде де Мемлекет 
басшысы аймақ басшыларына тапсырма беріп, 
оның дер кезінде орындалуын назарға алуды 
тапсырды. 

Мәдениет пен өнер саласында жүрген мамандардан «Жағдайларыңыз қалай?» 
деп сұраңызшы, алдымен айтатыны – жалақы. «Көтерілсе дұрыс болар еді» деген 
ойларын білдіреді. 

Еңбекақыға байланысты шетел асып 
жатқан кәсіби мамандар аз емес. Олар-
дың ойлағаны – жоғары жалақы мен 
жайлы тұрмыс-тіршілік. 

Рас, әншілер мен артистер той-
томалақта ән шырқап, тамада бо-
лып, қосымша табыс табар-ау. Оны 
күнделікті �мірде к�ріп жүрміз. Олардың 
күнк�рістері жаман емес. Бірақ мәдениет 
саласы тек артистер мен әншілерден 
тұрмайды ғой. Басқа да мамандық иелері 
к�п. К�бі сырт к�зге к�ріне бермейді. 

Мәдениет саласы қызметкерлерінің 
мақсат-тілегі қалай жүзеге асуда? Осыны 
білмек ниетпен «Қа зақ стандық мәдениет, 
спорт, туризм және ақпарат салалық 
кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің 
т�райымы Светлана Иман құловаға 
жолыққан едік. 

– Бүгінгі  күні  біздің салалық 
 кә сіподақ Қазақстан Республикасы 
 Пар ла ментінің Мәжілісі жанындағы 

Еңбектің еленгені маңызды

әлеу меттік әріптестік және әлеуметтік-
еңбек қарым-қатынастарын реттеу 
ж�ніндегі республикалық үшжақты 
комиссияның құрамына енді. Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі жанында аталған мәселеге 
байланысты қоғамдық кеңес пен комис-
сия бар. Кәсіподақтар федерациясының 
Бас кеңесінде де тиісті жұмыс тобы 
құрылған. Басқа да ведомстволар-
да біздің саланың әлеуметтік-еңбек 
жағдайларын жақсартуға байланы-
сты мәселелерді тиісті орындарға 
жеткізетін комиссиялар бар. Соның 
бәріне біз тікелей араласып, к�кейкесті 
мәселелерді к�теріп жүрміз, – дейді 
Светлана Иманқұлова.

Оның айтуынша, 2018 жылы ақпан 
айында әлеуметтік қорғауға, оның ішінде 
еңбекақыны к�бейту де бар, байланы-
сты салалық келісімге толықтырулар 
енгі   з ілген.  Тек соңғы бір жылдың 

�зінде еңбекақы мәселесіне қатысты 
рес пуб ликалық бірнеше жиын �ткен. 
Оның барысында к�терілген барлық 
�зекті мәселелер хатталып, қағаз бетіне 
түсіріліп, Қазақстан Президенті мен 
Парламентіне жолданған. Ол қандай 
мәселелер? Бірінші, сала қызмет кер-
лерінің еңбекақысын 1,5-2 есе к�теру. 
Екінші, базалық еңбекақыны тоқтату. 
Cйткені оның м�лшері т�менгі еңбек-
ақыдан да т�мен. Үшінші, сала қызмет-
кер леріне бұрын 1,72 коэффицент к�ле-
мінде қосымша қаржы т�ленетін. Қазір 
т� ленбейді, соны қайта қалпына келтіру. 
Т�ртінші, еліміздің жоғары оқу орын-
дарында цирк б�лімін ашып, балет пен 
хорео графия қызметкерлерінің зейнетке 
ертерек шығуына мүмкіндік жасау. Қуа-
ныштысы, Мәжіліс осы жақында ғана 
соңғы мәселе – балет артистері туралы 
заң жобасын мақұлдаған. Сәтін салса, 
бұл заң осы жылдың соңына дейін жүзеге 
асуы тиіс.

Мұрағат саласы қызметкерлерінің 
де жалақысы мардымсыз. Осының сал-
дарынан мамандар тұрақтай бермейді. 

Рас, ауылдық елді мекендердегі мұрағат 
мамандары басқа жұмыс табу қиын 
болғандықтан, амалсыздан барды қанағат 
етуіне тура келеді. Олардың еңбекақысы 
қаладағы әріптестерімен салыстырғанда 
тіпті т�мен. Енді олардың жалақысына 
қосымша 25 пайыз т�ленбек.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев бюджеттік сала қызметкерлерінің 
еңбекақысын алдын ала жоспарлағандай 
1 шілдеден емес 1 маусымнан бастап 30 
пайызға к�теру ж�нінде Үкіметке тап-
сырма берді.

– 21 мамыр – Қазақстан мәдениет 
және �нер қызметкерлерінің күні. 
Осының қарсаңында жеткен жағымды 
жаңалықтар біздің сала қызметкерлеріне 
ерекше серпін бергені айтпаса да түсінікті 
шығар. Алдағы уақытта жағдайдың 
жақсара беретініне сеніміміз зор, – дейді 
Светлана Иманқұлова.

Ғалым ОРЫНБАСАРҰЛЫ,
журналист

НҰР-СҰЛТАН

– Ақтерек – менің жастық шағым 
�ткен жер. Бұл ауылдың тауы да, тасы 
да мен үшін ыстық. Осы киелі мекенде 
тұрғындардың тірлігін түзеп, ынтымағын 
жарастырып, бірлігін бекемдеп отырған 
Т е м і р л а н д а й  а з а м а т т ы ң  б а р ы н а 
қуаныштымын. Ауылдағы мұқтаж жандар 
мен шаруашылық жұмысшыларына осы 
уақытқа дейін жалпы саны жүзге тарта 
үй салуы – �зге ауылдар үлгі аларлық 
үлкен әрі сауабы мол игілікті іс. Осын-
дай жақсылық к�п болсын, – деді  аудан 
 басшысы Бағдат Байшалұлы. 

 Ардагер ұстаз Күлән Ибрагимова 
ауыл азаматына аналық алғысын білдірді.

Аудан әкімі мен Темірлан  Шай нү сіпов 
салтанатты жағдайда  баспана кілттерін 
т а п с ы р д ы .  А у ы л д ы қ  а қ с а қ а л д а р 
алқасының т�рағасы Бекжан Шонарба-

ев бата беріп, ақ жаулықты әжелер шашу 
шашты. Осылайша к�пбалалы аналар 
Айдаркүл Қасенова, Айман Қалабаева, 
Құндыз Қырғызбайқызы, «Ақтерек» 
шаруа қожалығының қызметкері Сержан 
Сейітов және Ауған соғысының ардагері 

Жаңабек Байдәулетов жаңа қонысқа ие 
болып, отбасымен к�л-к�сір қуанышқа 
кенелді.

Серік САТЫБАЛДИЕВ
Алматы облысы
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ANA TILI  « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
– Қазақстан авторлары қоғамы қалай 

құрылды? Мақсаты қандай? �ңгімемізді осы 
сауалдан бастасақ...

– Кеңес �кіметі кезінде Мәскеуде 
авторлардың құқығын бақылайтын «Все-
сюзное агентство по авторским пра-
вам» дейтін қоғамдық мекеме болатын. 
Қазақстанда соның кішкентай б�лімшесі 
бар еді. Одақ тараған кезде Мәскеудегі ұйым 
да тарап кетті. Қазақстандағы б�лімше 
қаржысыз, иесіз қалды. Сол кезде мені 
�кімет шақырып, авторлық құқық дегеннің 
не екенін сұрады. Кезінде Компартияның 
Орталық Комитетінде бірнеше жыл қызмет 
атқарғанмын, баспалардың директоры 
болғанмын. Хабарым бар еді, білгенімді 
айтып бердім. Қазақстанның дамыған ел-
дермен жасалатын шарттарға қол қойып 
жатқан кезі: басшылар қайда барса да 
елдегі авторлық құқықтың жағдайы  туралы 
сұрайды екен... Содан не керек, маған 
авторлық құқыққа қатысты ұйым құруды 
ұсынды. Ол кезде Кеңес �кіметінің құлағаны 
�з алдына, экономика құлдырап, халық 
ертеңгі күніне үрейлене қарап отырған 
еді. Cте қиын заман болды ғой. Содан 
әлгі ұсынысты жан-жақты ойластырып 
қарасам, ұйымды бұрынғыдай қоғамдық ме-
кеме етіп құруға болмайды екен. Cзіміздің 
бұрынғы одақтас елдердің тәжірибесіне 
к�з жүгірттім. Орыстар бұрынғы агенттікті 
мемлекеттік мекеме етіп қайта құрыпты. 
Cйткені мемлекеттің қарамағына алмаса, 
сол кездегі берекесіз заманда ештеңе жасау 
мүмкін емес еді. С�йтіп, мен де 1992 жылы 
министрлік дәрежесіндегі мемлекеттік 
мекеме құрдым. Жеті жылдай �німді 
жұмыс істеді. Алайда 1996-97 жылдары 
елімізде тағы да қиын жағдайлар туындады: 
қаржының жоқтығына, экономиканың 
құлдырауына орай «оптимизация» дейтін 
басталды. Бұның мағынасы – қысқарту 
деген с�з еді. Министрліктер, облыстар, 
 аудандар бір-біріне қосылып, қысқартылды. 
Сол кезде біздің мекемемізді де сегіз 
министрлікпен бірге Экономика және 
сауда министрлігінің қарамағына берді. 
Елуден астам қызметкері бар орталық аппа-
ратта 20 адам ғана қалдырылып, облыстағы 
б�лімшелер жойылып кетті. С�йтіп, автор-
лар құқығы мүлдем қорғаусыз қалды. 

1996 жылы Авторлық құқық туралы Заң 
қабылдап үлгергенбіз. %лемдік тәжірибе 
бойынша автордың құқығын мемлекет 
емес, қоғамдық мекемелер басқаруы ке-
рек. Себебі авторлардың жазған дүниесі – 
олардың жекеменшігі. Мәселен, үстімдегі 
жейдем, галстугім секілді менің кітаптарым 
да – менің жекеменшігім. Оған ешкімнің 
билігі жүрмеуге тиіс. Тіпті мемлекеттің де. 
Мысалы, мемлекет келіп жейдеме жармас-
пайды ғой. Сол сияқты еңбектеріме де 
ешкім жармаспауы керек. Оның тағдырын 
мен ғана шеше аламын. Осыған байланы-
сты енді әлемдік тәжірибеге орай қоғамдық 
ұйым құру керек болды. Оны авторлар �здері 
құрады, �з еріктерімен мүше болады және 
�здерінің бүкіл құқығын келісімшартпен 
сол қоғамға тапсырады. С�йтіп, 1997 
жылдың басында осындай қоғам құрдық. 
Содан бері 21 жыл үзіліссіз жұмыс істеп 
келеміз. Бұл мекеменің атқаратын қызметі 
– авторлардың мүліктік құқығын қорғау. 
Мүліктік құқық деген не? Сенің жазған-
сызғаның бір жерде жарияланатын болса, 
саған, яғни авторға қаламақы т�ленуге 
тиіс. Cйткені менің кітабымды ешкім тегін 
шығармайды, пайда табу үшін шығарады. 
Телеарна, радио, театр, концерттік ұйымдар 
болсын – барлығында орындалып, пайдала-
нылып жатқан шығармалар – авторлардың 
туындылары. Демек, авторлардың еңбегін 
пайдаланып, табыс тауып жүрген мекемелер 
туынды иесіне қаламақы т�леуі керек. Мы-
салы, бір телеарна бізге айына 13 миллион 
теңге ақша т�леп тұрды. Бұл – олардың 
айлық табысының 3 пайызы ғана. Ойлап 
к�ріңізші, сонда олар қандай табыс тауып 
отыр? Ол табыстан авторға да бірдеме тию-
ге тиіс емес пе?! Басқаны былай қойғанда, 
мейрамханалар да авторларға қаламақы 
т�лейді. Cйткені оның ішінен музыкасын 
алып тастаса, оған ешкім де бармайды. Той 
да жасалмайды.

– Қай автордың қай шығармасын қандай 
жерде пайдаланғанын қалай анықтайсыздар?

– Біздің қоғамға үш жарым мыңдай 
автор тіркелген. Автор шығармасын пай-
даланушылар саны да бірнеше мың. Сонда 
олар қай театрға, қай мейрамханаға, қай 
телеарнаға барып бақылап жүреді дейсіз 
ғой. Мәселен, біздің ең жиі орындалатын 
авторымыз Шәмші Қалдаяқов қой. Оның 
әндері бір мезгілде сонау Cскемендегі, Аты-
раудағы, Оралдағы театрларда, концерт тік 
залдарда, мейрамханаларда орындалып 
жатуы мүмкін. Соның бәрін мұрагері қалай 
бақылай алмақ? Демек, оны мүмкіндігі 
бар мекеме бақылауы керек. Сондықтан 
олар құқықтарын бақылауды біздің меке-
меге тапсырады. Біз қалай бақылаймыз? 
Біріншіден, әр облыста б�лімшеміз, ар-
найы қызметкерлеріміз бар. Екіншіден, 
шығарманы пайдаланатын әрбір мекеме-
мен арнайы шартқа отырамыз. Шартта 
негізгі екі мәселе қамтылған. Пайдаланған 
шығармалардың тізімін к�рсетіп, бізге есеп 
беріп отыруы тиіс. %рі тиесілі ақшасын да 
аударып отыруы керек. Ал біздің міндетіміз 
– сол түскен қаржыны авторларға әділ 
б�ліп, қолдарына тапсырып отыру. 21 
жылдың ішінде қоғам небір заманды ба-
сынан кешірді. Жұрттың бәрі жұмыссыз 
қалып, қаламақыдан жұтап қалған заманда 
авторларды осы мекеме асырады. Сол үшін 
де біздің мекемені шығармашылықпен ай-
налысатын тұлғаның барлығы құрметтейді. 

– Қоғамның мүшелері кімдер?
– Бізге композиторлар, ақындар, дра-

матургтер, хореографтар, суретшілер мүше 
болады. Жазушылар да бар. Бірақ компо-
зитор мен жазушының құқығын қорғауда 

айырмашылық бар. Мысалы, мен жазушы-
мын. Кітабымды үйде отырып жазамын, 
баспаға �з қолыммен тапсырамын. Демек, 
құқығымды қорғау мүмкіндігім �з қолымда 
тұр. Яғни қаламақым м�лшерін белгілеу, 
кітап к�лемін анықтау сияқты мәселені 
�зім шеше аламын. Композиторлардың 
мүмкіндігі басқаша. Олардың шығармасы 
ұядан ұшып шыққан балапан сияқты. Бір 
жарияланған соң ұстатпайды. Бүкіл елге 
тарап кетеді. Авторларда енді оны бақылау 
мүмкіндігі болмайды. Сондықтан да Заңда: 
«Құқығын қорғау мүмкіндігі жоқ авторлар 
�здерінің қоғамдық ұйымдарын құра алады» 
деген ереже ескерілген. 

Біздің қоғам шетел авторларының да 
құқығын қорғайды. Қазір біз Қазақстан 
аумағында 151 елдің авторларының аты-
нан �кілдік етеміз. Біздегі базада тіркелген 
шетелдік авторлардың жалпы саны 7 мил-
лион шамасында болса, шығармаларының 
саны – 23,5 миллиондай. Олай болатын 
себебі – біз 1999 жылдан бері «СИЗАК» 
деген халықаралық ұйымның бірден-бір 
мүшесіміз. Соның арқасында Қоғамымызды 
барша әлем таниды, бәрімен екіжақты 
келісімшартымыз бар. Cздерің білесіңдер, 
біздің теледидарда да, радиода да қазақтың 
әні ғана емес, дүниежүзі авторларының 
шығармасы жүр. Олардың бәрінің құқығы 
қорғалуға тиіс. Себебі біздің мемлекет 
Берн конвенциясының, Фонограммалық 
конвенцияның, т.б. – жалпы бес түрлі 
конвенцияның және екі халықаралық 
келісімнің мүшесі. Мәселен, �зім Же-
невада халықаралық конференцияға ҚР 
Cкіметі атынан қатысып, екі келісім-
шартқа қол қойдым. Демек, бүкіл дүниежүзі 
авторларының құқығын Қазақстан аума-
ғын да қорғауға міндеттіміз. Солардың 
тиесілі қаламақыларын жинап алып, біздікі 
сияқты ұйымдарына аударамыз. 

– Басқа елдер де біздің авторлардың 
құқығын дәл солай қорғай ма?

–  % р и н е ,  б а с қ а  е л д е р  д е  б і з д і ң 
авторлардың құқығын қорғайды. Алайда 
қазақ авторларының шығармаларын пай-
даланатын елдер аз. 

– Қаламақы қалай есептеледі?
– Айталық, радиолар айлық табы-

сының 1 пайызын бізге аударады да, бір 
айдың ішінде кімнің қандай шығармасы 
орындалғаны ж�нінде есебін береді. 
Мысалы, табысының 1 пайызы – 100 
мың теңге, ал бір айда 50 автордың 
100 шығармасы орындалған дейік. Біз 
сол 100 мың теңгені 50 автордың 100 
шығармасына б�леміз. Оның ішінде 
қазақтың да, шетелдің авторларына да 
м�лшер біреу. Cзіміздікіне к�п берейік 
деп бұра тарту жоқ. Себебі біздегі ішкі 
бақылау �з алдына, халықаралық деңгейде 
бақылау бар. Ақшасын аударып беріп 
қана отырмаймыз, оның кімге, қай 
шығармасына тиесілі екенін к�рсетеміз. 
Бәрі айқын. Сол сияқты эфирлік арналар 
айлық табысының 1 пайызын, кабельдік 
арналар 3 пайызын, спутниктік арналар – 
4 пайызын, концерт ұйымдастырушылар 
табысының 4 пайызын авторларға т�лейді. 

– Біздің елде авторлық құқықтың 
мәртебесі қандай? Сақтала ма? 

– Бұл қиындау мәселе. %сіресе 90-жыл-
дары заңсыздық к�п болды. Ал 1996 жылы 
заң қабылдағаннан 2009 жылға дейін 
жақсы жұмыс істедік. Заң бар, талап бар. 
Жұмыстың ретін білеміз. Ал 2009 жылы 
заңға қате �згеріс енгізілді. Нақ айтқанда, 

рінің шығармасын ұрлап алатын авторлар бар. 
Қоғам мұндай жағдайларды қарастыра ма?

– Авторлардың құқығы – ешкімнің ара-
ласуына болмайтын құқық. Оны ұрлап алуға 
да, �згертіп алуға да болмайды. Мысалы, 
Гомердің жазған шығармасы сол күйінде 
жетіп отыр. Ешкім Гомердікін ала алмай-
ды, алса жауап береді. Бұл автордың жеке 
құқығы деп аталады. Ал біздің қоғамның 
айналысатыны – мүліктік құқық. Сен сұрап 
отырған нәрсе мүліктік емес құқық. Ол 
автордың �зінде болады. Біз сұрағандарға 
тек пайдалануға ғана рұқсат беріп жа-
тамыз. Ал оны �згертуіне, аранжировка 
жасауына, пайдаланып кетуіне рұқсат 
бермейміз. Мәселен, бейнебаян деген нәрсе 
бар ғой. Біз оны бақылаймыз, соған тиесілі 
ақшаны авторға алып береміз. Бірақ бейне-
баян түсіргісі келетін адамға оның құқығын 
автордың �зінен ал дейміз. Оған рұқсатты 
автордың �зі беру керек. Cзгеріс жасауға 
бере ме, �згеріссіз бере ме, автор �зі біледі. 
Ол – автордың мүліктік емес құқығы. 

Ұрлап алушылық анда-санда бола-
ды. Үлкен кісілердікін ұрлау қиын. Ал 
жастардың шығармаларын ұрламау үшін 
оларды арнайы тіркейміз.  Нотасын, 
мәтінін, нота білмейтіндер дискісін тап-
сырады. Тіркеу куәлігін алады. %нін ұрлап 
алған жағдай болса, сол куәлігі арқылы 
сотта дәлелдей алады. 

– Қайтыс болғанына 70 жыл 9ткен автор-
лар құқығы қалай қорғалады?

құлдырау болды. Бағана айтқанымдай, 
бәсекелес 7 қоғам да қарап жатпай, зия-
нын тигізді. Радио, телеарна, майрамхана 
сынды пайдаланушылар т�лейтін «став-
каны» т�мендетіп, оны «демпинг» дейді, 
біздегі 28 телеарна мен радионы алып 
кетіпті. Соның салдарынан қоғамға түсетін 
қаламақы азайған. Қаламақы қысқарған 
соң, қоғамның табысы да қысқарған. Со-
сын Байғали қызметкерлерді қысқартады.
Онымен қоймай бүкіл қызметкерлердің 
айлығын 20 пайызға т�мендетті. Гра-
фик жасап, бәрін бір-бір айдан ақысы 
т�ленбейтін демалысқа жіберді. Ең қиыны 
– Швейцария дан алған, соңғы он жыл 
бойы пайдаланып келген, «Косис» деп 
аталатын компьютерлік бағдарламадан 
айырылып қалдық. Cйткені оған т�лейтін 
ақша жоқ. Қазір бәрін баяғыдай қолмен 
істеп отырмыз. Сонан соң Байғалиға: «Сен 
мына жұмысты істей алмадың. Орныңа 
Серікті қояйық, саған басқа жұмыс берейін. 
«Ғалам music» бас пасына директор бол. 
Ондағы айлығың қазіргіден 20 мыңға 
артық болады» дедім. Келіспеді. С�йтсе, 
ол «мені орнымнан алады» деп, маған 
қарсы жұмыс жасай бастаған екен. Бұл 
2018 жылғы кезекті жиналыстың қарсаңы 
еді. 7 қараша күні жиналысқа бардық, бас 
директор ретінде бәрін Байғали жүргізді. 
Құрметті т�раға ретінде баяндама жасадым. 
Сол кезде біраз адам: «Сен Байғалиды 
жұмыстан шығарайын деп жатыр екенсің» 

болса, бұл жиналысқа 1700-ден астам 
адам қатысу керек еді. Ол да жоқ. Осын-
дай заңсыз, біздің жарғыға да сыймайтын 
нәрселер жасады. Осы мәселе туралы жаза-
мыз деп, «Жас алаш» газетінен хабарласты. 
Жағдайдың қалай болғанын ақ-қарасын 
ажыратып айтып бердім. «Құрметті т�раға 
және оның үш қызы» деген тақырыппен 
мақала жазыпты. Үш қызы деп отырғаны 
– осында екі қызым жұмыс істейді. Біреуі 
– бас директордың орынбасары. Екіншісі – 
инспектор. Қаламақы т�лейтін мекемелерді 
аралап, тексеріп жүреді. Кісі қызығатын ша-
руа емес, қысқасы. Тағы бір қызым «Ғалам 
music»-те бухгалтер. 

– Сонымен бұл даудың соңы не болды?
– 22 наурыз күні жұмыста отыр едік, 

Балнұр Қыдырбек, қасында Байғали және 
композитор Марат Ілиясов бар, келді. 
«Біз 27 наурыз күні жиналыс �ткіземіз. 
Соған келіп, �з еркіңізбен жұмысты маған 
тапсырыңыз. Сонда ары қарай мазаламай-
мыз. Ал олай болмаса, 20 жылғы қояңызды 
қазамын» деді. «Қаза бер» дедім. 

Жиналыстан соң тағы бір күні келіп, «3 
күннің ішінде қоғамның бүкіл құжаттарын, 
қаржылық құжаттарын, мүліктің есебін, 
шоттың есебін, сейфтер мен офистің кілтін 
тапсырасыз» деп қағаз беріп кетті. Адво-
кат шақырып, қағазға анализ жасаттым. 
Ол қорытынды шығарып әкелді. Оны 
Қылмыстық кодекстің үш бабы бойынша 
қарастыруға болады екен. Біріншіден, 

АВТОРЛАР ҚҰҚЫҒЫ
аяққа тапталмауы керек 

Марал ЫСҚАҚБАЙ, Қазақстан авторлары қоғамының төрағасы:

46-1 деген бап енгізілді. Онда: « Аккре-
диттеу туралы куәлікті алған мүліктік 
құқықтарды ұжымдық негізде басқаратын 
ұйым құқықтарды басқару туралы шарт-
тар жасасқан құқық иеленушілердің 
құқықтарын басқарумен қатар мұндай 
шарттар жасаспаған құқық иеленушілер 
үшін де сыйақы жинауды жүзеге асыруға 
құқылы» деп жазылған. Бұл бүкіл әлемде 
жоқ нәрсе. Бұрын «бланкетная лицензия» 
деп аталатын бап болушы еді. Ол бап 
бойынша да Қоғамдар «пайдаланылған 
ш ы ғ а р м а л а р д ы ң  б ә р і н і ң  а қ ш а с ы н 
жинауға құқығы бар» еді. Оның мәнісі 
былай: мысалы, сен жаңа жазып жүрген 
композиторсың. %лі авторлар қоғамы бар 
екенін де білмейсің, тіркелмегенсің. Бір ән 
жазып, �зің танитын адамға үйретесің. Ол 
танымал болып, теледидарға да, радиоға 
да шықты. Ал сен әніңнің орындалып 
жүргеніне мәзсің. Бірақ оған тиесілі ақша 
бар екенінен хабарсызсың. Ал мұндай 
жағдайда сенің қаламақың далада қалып 
қоймауы керек. Жиналып тұруға тіис. 
Соңғы �згеріске дейінгі аралықта да соны 
жинап жүрдік. Сенің бар екеніңді біз де 
білмейміз. Бірақ радиодан не телеарнадан 
түскен құжаттардың ішінде сенің әнің 
мен аты-ж�нің жүреді. Сонан соң сені де 
тіркеп қойып, іздеу салатынбыз. «Қазақ 
әдебиеті» газетіне «Іздеу саламыз» айдары 
бойынша тізім беріп отыратынымызды 
к�рген шығарсың. С�йтіп, авторларды 
тауып, ақшасын береміз. Ал заңға енген 
әлгі �згеріс берекесіздікке алып келді. 
«Аккредитация алса ақша жинай беруге 
болады» деген с�з кез келген пысықайды 
шақырып тұр ғой. Сонымен, мұндай ұйым 
да к�бейді. Қазір бізден басқа 7 қоғамдық 
ұйым авторлардың қаламақысын жинап 
жүр. Сол жеті қоғамның қайсысы кімге 
ақша т�леп жатқанын ешкім білмейді. 
«Абырой» деген ұйым бар. Кезінде менің 
қарамағымда істеген жігіт құрған. Бірақ сол 
қоғамда береке жоқ. Үшінші ме, т�ртінші 
ме адам басқарып отыр. 200 миллиондай 
ақшаны жұртқа таратып жіберген деген, 
бұрынғы бастығын 14 миллион теңге жеп 
қойған деген ақпарат тарап жүр. Шым-
кентте «САП» деген ұйым бар. «Союз 
авторов песен» деп орысша қойыпты. Со-
ларды осыдан 3-4 жыл бұрын бас прокура-
тура тексерсе, 95 пайыз ақшаларын �здері 
жұмсап жіберіпті. Ол туралы к�птеген 
баспас�з жазды. Мұндай жағдайда оны жа-
уып тастау керек қой, бірақ олар әлі жұмыс 
істеп келеді. Алайда авторлардың ақшасын 
т�леп жатқан жоқ. Себебі ол ақша жинап 
жүрген жердің бәрінде бізде тіркелген 
авторлардың да ақшасы жиналып жатыр. 
Cйткені қоғамның ең к�п мүшесі де бізде, 
ең атақты авторлар да бізде. Олардың 
шығармасы Шымкентте орындалмай 
қалуы мүмкін емес. Бірақ олар бізге ақша 
аудармайды... Осылай құқықтар бұзылып 
жатыр. Қазақта «дәніккенен құныққан 
жаман» деген с�з бар. Құнығып алғаннан 
кейін тоқтамайды, біреудің маңдай тері, 
табан ақысы екенін ескеріп жатқан ешкім 
жоқ. Негізі әлеуметтік тұрғыдан ең т�менгі 
сатыда тұрған қауым – интеллигенция ғой. 
Біздің қолымыздан пеш салу, кірпіш құю 
келмейді. Үй сала алмаймыз. Қолымыздан 
келетіні – қаламымызға сүйену. Сол 
қаламымызбен табуға тиіс ақшамыздың 
�зін біреулер қағып алып кетіп жатқан 
соң... Осындайға жол беріліп отыр. 

– Біреудің ақысын жеумен қатар, бір-бі-

– Авторлардың құқығы к�зі тірісінде 
және қайтыс болған соң 70 жыл бойы 
қорғалады. 70 жылдан соң ол халықтық 
мұра болып кетеді. Мысалы, осыдан 4-5 
жыл бұрын атақты «Қорлан» әнінің авторы 
Естайдың қайтыс болғанына 70 жыл болды. 
Сондықтан біз газетке жазып, Естайдың 
мұрагерін іздедік. Екібастұз қаласында 
тұратын бір журналист жігіт хабарласты. 
Естайдың 80 жастағы немересін таниды 
екен. Немересімен хабарластық. Құжат-
тарын сұраттық. «Бұдан былай авторлық 
құқығы тоқтайды, қорғалмайды» деп, осы 

уа қытқа дейін жиналған 1 миллионнан астам 
теңгесін бердік. Солайша, іздеп тауып алып 
тұрамыз. Жамбыл Жабаевтың да шы ғар-
машылығы енді халық мұрасына айналды. 

Ал әншілердің құқығы басқаша. Олар-
дыкі әннің алғаш айтылған кезінен бастап 
70 жыл бойы қорғалады. 

– �ңгімемізді қоғамның тыныс-тіршілігіне 
қарай бұрсақ. Бүгінде қоғамға қатысты даулы 
мәселелер орын алып жатқанынан хабар-
дармыз. Кей ақпарат құралдары бұл туралы 
жазды да. Наурыз айында 9ткен жиынға сіз 
қатыспаған екенсіз. Даудың басы қайдан 
шықты? 

– Ол жиын біздің қоғам мүшелерінің 
жиналысы емес, заңсыз жиын. Мәселе 
мынада: 2008 жылы жасым 70-ке толғанда 
қоғамның кезекті жиналысы �тті. Сол кез-
де босанғым келіп еді, бәрі қарсы болып, 
босатпады. «Қартайып тұрған жоқсыз, 
тағы 5 жыл істеңіз. Бүгінгідей қиын 
жағдайда ешкімге сенбейміз» деді. Бес 
жыл істедім. бірақ қашанғы жүремін, жа-
зушы болғандықтан, жазатын дүниелерім 
бар деп, Байғали Есенәлиев деген жігітті 
қасыма алып, басшылыққа алдын ала 
дайындадым. Онымен 70-ке толған кездегі 
тойымда танысқанмын. Асаба болды. Негізі 
екі-үш әні бар, біздің қоғамға тіркелген 
екен. Cзі «аға»-лап тұрады. Жақсы жігіт 
болып к�рінді. Соған үйреттім. Бас ди-
ректор қылып бекіттім. Сонан соң кезекті 
2013 жылғы жиналыста жұртқа таныстыр-
дым: «Мына жігітті дайындадым, қазір бас 
директор болып қызмет істеп жүр. Осы 
жігітке жұмысты берейін» дедім. Авторлар 
тағы да қарсы болды. Ақыры қоймаған 
соң, мені құрметті т�раға қылып сай-
лады да, «қоғамның жұмысын бақылап 
отырыңыз» деді. Мен кабинетімді де, 
жалақымды да, к�лігім мен жүргізушімді 
де – бәрін Байғалиға бердім. Ол бес жыл 
қызмет етті. Мен к�мектесіп, бақылып 
жүрдім. Бірақ біреудің үстінен бақылау 
мен �зің істегеннің екеуі екі б�лек. Оның 
басқарған кезінде біраз қиындықтар мен 

деп маған қарсы с�йлей бас тады. Негізі, 
бұл тек Байғали екеуміздің арамыздағы 
әңгіме болатын. Мына жұрт оны білуге 
тиіс емес. С�йтіп, жиналыс екіге жары-
лып кетті. Авторлар кеңесін сайладық. 
Мені қайтадан т�раға сайлады. Ертеңінде 
жұмысқа келдім де, Байғалиға кабинетті 
босатып беруін, �зіне басқа кабинет тауып 
алуын ескерттім. Сәлден кейін, «Ғалам 
music»-ке баруға келісетінін айтып келді. 
Бердім қызметті. Бірақ ол онда барған соң, 
маған қарсы жұмысты бастаған. Былтырғы 
жиналысты «заңсыз �тті, кворум бол-

мады» деп жариялаған. Композиторлар 
одағының т�райымы Балнұр Қыдырбекке 
осы қоғамға да т�раға болуды ұсынған. 
Cзі бас директор болмақ болған. Сонымен 
олар «27 ақпанда авторлар кеңесінің оты-
рысы болды. Сол отырыс та «авторлардың 
жиналысы 27 наурызда қайтадан �тсін» 
деген шешім қабылданды» деп хаттама 
жасаған. Соған авторлар кеңесінің қолын 
жинаған. Дулат Исабековке: «Cткендегі 
жиналысты министрлік бекітпеді. Қайта 
�ткізсін деп жатыр. Соған қол қою керек» 
деп қол қойдыртыпты. %ркімге ыңғайына 
қарай �тірік айтып, қол жинаған. Тізімдегі 
17 адамның оншақтысы қол қойыпты. 
Оны әкеліп бізге тапсырды. Жиналыс 
�тетіні туралы ресми ескерту келді. Сосын 
авторлар кеңесін шақырып с�йлестім. 
«Білмейміз» деп айнып шықты. Бәріне 
қолды қалай, қашан қойғанын жазбаша 
жаздыртып алдым. 

Сосын олар жарғыға �згеріс енгізіпті. 
Заң білмегеннің кесірі сол. Біздің жарғы 
бойынша оған �згеріс енгізу үшін ол 
�згерістердің жобасы дайындалып, автор-
лар кеңесіне алдын ала берілуі керек. Кеңес 
онымен танысып, бекітуі керек. Онысы 
жоқ. Хаттаманы он күн бұрын жасап қойған 
да, қолды кейін жинаған... «Жиналысқа 
келіңіз» деп шақырту жіберген соң, бас 
директорды қосып, 8 кісі жібердім. Cзім 
бармадым. Бірақ ол жиынның жарғының 
қай баптарына қайшы екенін к�рсетіп, 
заңсыздығы туралы мәлімдеме жазып 
бердім. Біздің �кілдер соны оқып беріп, 
пікірлерін айтқан да, кетіп қалған. Ал олар 
�здері қалған соң, �здерінше б�лек авторлар 
кеңесін сайлаған, жарғыға �згеріс енгізген. 
Жиналысқа 70-80 адам қатысқан к�рінеді. 
Кворум жоқ. Мәселе мынада. Кезектен тыс 
жиналыс деп отыр ғой. Ал кезектен тыс жи-
налыс �ткізуді Авторлар кеңесі ғана шешеді. 
Ол – бір. Авторлар кеңесі оны жасамаған 
жағдайда, халықтың �зінің де құқығы бар. 
Бірақ оны қоғам мүшелерінің тең жарты-
сынан к�бі қолдауы керек. Олай болатын 

рейдерлік жасауға жататын сияқты. Оның 
бәленбай мың штрафы, бас бостандығынан 
айыру жазасы бар. Сосын «�з білермендігін 
жасау» (орысшасы «самоуправство») дейтін 
бапқа жататын к�рінеді. Онда да айыппұл 
салу, абақтыға жабу қарастырылған. Үшін-
шісі, алғашқы екеуі іске аспай қалған кезде, 
сондай бұзық ниетің болғаны үшін де бап 
бар екен. Сосын ол қағазын полицияға 
бердім. Балнұрдың телефонын сұрады. 
Менің к�зімше хабарласып еді, «шетелде 
жүрмін, сенбі күні келемін» деді. Кейін 
барған-бармағанын білмедім...

Осы уақытқа шейін біздің Қоғамды 14 
рет тексерді. Екі рет бас прокуратура, екі рет 
%ділет министрлігі, бір рет антимонополия 
комитеті, қаржылық полиция, қалалық про-
куратура бір-бір реттен бүкіл құжатымызды 
сапырып тексерді. Ешуақытта бетімізге 
шіркеу түскен емес. 

– Қазір қоғамның тыныс-тіршілігі қалай 
болып жатыр?

– Мен қызметке 7 қарашадағы жина-
лыстан кейін келдім. Содан бері бізден 
кетіп қалған барлық телеарна мен радио-
ны қайтардым. Солардан түскен қаражат 
есебінен қызметкерлердің айлығынан 
кесіп тастаған 20 пайыз ақшасын қайтарып 
бердім. Қысқарып кеткен адамдардың ор-
нына қызметке 3 адам алдым. Биыл бірнеше 
жылдан соң бірінші рет қызметкерлеріме 
бір айлық к�лемінде сыйақы бердім. 
Сосын бағана құнды бір компьютерлік 
бағдарламадан айырылып қалғанымызды 
айттым ғой. Соның орнына Ресейден «Ги-
перграф» деген бағдарлама алғалы отыр-
мыз. Себебі қазір есеп-қисаптың бәрін 
қолмен жасап отырған соң, қаламақыны 
б�лу жұмысы т�рт айдай кешігіп жатыр. 
Бағдарламаны алсақ, бәрі орнына келеді. 
Онда әр авторға жеке кабинет ашып береміз. 
Сол арқылы ол қай шығармасына қай 
жақтан қанша ақша түсіп жатқанын к�ре 
алады. Сосын «Фонмикс» деген құрылғы 
алдырттық. Оны мейрамханаларға, сауда 
орталықтарына қоямыз. Олар сол музыка-
ларды пайдаланады. Оның бәрі автомат-
ты түрде бізге к�рініп тұрады да, тиесілі 
ақшамызды алып отыратын боламыз. Ин-
тернет сайт та ашып жатырмыз. Онда таза 
қазақ авторларының шығармашылығын 
насихаттамақпыз.

– Қоғамның жұмыстарымен жүріп, 
9зіңіздің шығармашылығыңыз шет қалып 
қойған жоқ па? Не жазып жүрсіз?

– Лидия Обухова деген ресейлік атақты 
прозаик менің аудармашым еді. Бір жолы 
оған «К�ршім болған оқжылан» деген 
шығармамды жібердім. «Мына әңгімеңізді 
оқып шықтым, тамаша. Сіздің орныңыз 
директордың үстелінде емес, жазу үстелінде» 
деп жазып жіберіпті. Ол кезде «Жазушы» 
баспасының директоры едім. Орыстардың 
ұғымы бізден басқа. Біздің күнк�рісіміз 
басқа ғой. Қаламақымен күн к�ре алмай-
мыз, қызмет етуіміз керек. Cмір бойына 
қызмет етіп келе жатырмыз, арасында ғана 
жазып тұрамын. Бұрынғыдай белсенді жаз-
баймын. К�біне мақалалар  жазамын. Таяуда 
Серік Ақсұңқарұлы  туралы «Қазақ әдебиеті» 
газетінде «К�кжал ақын, к�кшулан жыр-
лар» деген эссе жазып жарияладым. Cзі де, 
басқалар да риза болды. Баяғыдай прозаны 
к�сілтуге уақыт та, денсаулық та жоқ. 

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ
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ЕЛДІҢ ЕРТЕҢІ – 
ЖАСТАР

Мектепке сыйланған кітаптар

Түрік шеберлерінің мозаика өнері

Алматы қаласы Наурызбай ауданын-
да жаңадан бой көтерген №200 мек-
теп-гимназиясында ақын Рахметолла 
Нұрпейісовтың шығармашылығына 
арналған «Алтын тұғыр» әдеби-сазды 
кеші өтті. Шара аясында ақынның 
авторлық кітаптары мен жинаған 
кітаптары (барлығы 2000-ға жуық) білім 
ошағына табысталып, кітапхана қоры 
жаңа кітаптармен толыға түсті. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінде «Түрік шеберлерінің мозаика 
өнері»  атты көрмесі ашылды. Көрмеде түрік шеберлерінің жетекшісі – Сехер Алтынер сөз 
сөйлеп өз ризашылығын білдірді. «Mosaic Almaty Group» шығармашылық тобы 2017 жылы 
Сехер Алтынердің бастамасымен құрылды. Бірнеше жыл бойы ұжымдаса еңбектеніп 
жүрген мамандар мозаика өнеріне тән ерекше стиль, бірегей сарын, айрықша жұмыс тех-
никасы мен әрлеудің қыр-сырын меңгеруде. 

БАЙҚАУ

Жастардың бойында ұлттық құндылықтарды дамыту, мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясын кеңейту, табиғи сұлулықты насихаттау 
мақсатында Алматы полиграфиялық колледжінде «АПК аруы» 
атты байқау 9тті. Байқауға 20 қыздың ішінен топ жарған жеті ару 
қатысып, 9зара бақ сынасты.

Инабатты, нәзік қыздарымыздың үлкенге – құрмет, кішіге – 
ізет білдіріп, иіліп сәлем салуының �зінен қыз баланың бойындағы 
ізеттілік пен мейірімділікті байқауға болады. %детте, сайыста шыққан 
тегін �леңге қосып �зін-�зі таныстырғаннан г�рі сәлем салғанынан 
бойжеткеннің �мірге икемділігі, отбасылық �мірге дайындығы, 
ептілігі анық к�рінетіні айқын. 

Үкілеп �сірген қыздарымыз қол�нерден де қалыс емес екен. 
Бірі кестелеп, бірі нәрестеге шұлық тоқып, к�пшік тігіп, камзолды 
әдемі моншақтармен безендіріп, к�здің жауын алатындай заттардың 
қыздардың қолынан шыққанын к�ргенде к�з қуанып, к�ңіл 
марқаяды. 

Алматы полиграфия колледжі директорының тәрбие ісі ж�ніндегі 
орынбасары Марат Калимолдин бастаған, «Ана тілі» газетінің б�лім 
редакторы Бағдагүл Балаубаева, ұстаздар Гүлзира Керімбаева, 
 Меруерт %бусейітова, «Кешью» тобының әншісі Ақбота Құрманғали 
қостаған қазылар алқасының жоғары ұпайына ие болған %нел 
Жолдасбаева қалалық байқауға жолдама алды. Қазақ қызына тән 
ізгі қасиеттерді бойына жинаған М�лдір %ріпбекова к�рермен 
к�зайымына айналды.

Қазақ қызының бойындағы даралықты дәріптеп, оны әйел 
затының даналығына жалғастыра түсуді мақсат еткен байқаудың 
ұйымдастырушылары к�здеген мақсатқа жетті деген ойдамыз. 

Жалпы Алматы полиграфиялық колледжі жастарды ұлтжан-
ды лыққа тәрбиелеуде к�п іс тындырып келеді. Мәселен, күні 
кеше аталған оқу орнында «Біз – Жеңістің ұрпақтарымыз» 
атты патриоттық әндер байқауы �тті. Жастар жылы аясында 
ұйымдастырылған шараға қаладағы жеті колледжден 30 студент 
қатысып, �зара бақ сынасты. Аталған шараның Алматы қаласы 
колледждер қауымдастығының президенті Жантілеу Нұршаұлының 
қолдауымен �ткенін айта кеткен ж�н. 

Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мәдениет қайраткері, 
Қазақ радиосының ардагері Аманжан Еңсебайұлы бастаған, Жа-
зушылар одағының мүшесі Бүбішхан Тікебаева қостаған қазылар 
алқасының шешімімен 1-орынды Данагүл Ракишева иеленсе, 2-орын 
Станислав Богомозовке, 3-орын Мұхаммед Елубаевқа бұйырды. 

Байқауға қатысушыларға Алғыс хат тапсырылды. Жеңім паздар 
дипломмен марапатталып, естелік сыйлыққа ие болды. 

Айбол АБАШОВ,
«АПК қаламгері» жас журналистер 

клубының президенті

Рахметолла Нұрпейісов Алматы облы-
сына қарасты Қарақол деген жерде дүниеге 
келген. Филолог маманы дипломын  алған 
соң, журналистік қызметке араласты. 
«Қазақстан пионері» (қазіргі «Ұлан»), 
«Теміржолшы» — «Турксиб», «Қазақ 
әдебиеті», «Жетісу» газеттері  мен Қазақ 
радиосында бірқатар қызмет атқарған. Ал-
маты облыстық партия комитетінде б�лім 
меңгерушісі, Алматы қалалық  кеңесінің  
депутаты  болды. Қайда, қандай қызметте 
болса да Р.Нұрпейісов адамдық-азаматтық 
болмысын сақтай білген. Ол туралы білім 
ошағына кездесуге келген ақынның к�зін 
к�рген  азаматтар  сыр шертті. 

– Рахметолла Нұрпейісов мінезі 

 К�рмеге:  Сехер Алтынер,  Аслы 
 Жанлыель, Нильгюн Гекташ, Пелин 
 Толедо Сейхан, Елена Джан сынды �нер 
шеберлерінің туындылары қойылған. 
Мозаика құраудың хас шеберлері ерек-
ше бұйымдар жасауда,  түрлі материал-
дар, к�лемді ламинатталған итальяндық 
шынылар, табиғи тастар, мәрмәр, қыш, 
 полиэстер, түймелер, кофе дәндері, айна, 
түрлі аксессуарлар, моншақтар және т.б. 
пайдаланады. «Mosaic Almaty» тобының 
соңғы үш жылда атқарған жемісті еңбегінің 
нәтижесі к�пшіліктің назарына «Түрік 
шеберлерінің мозаика �нері» к�рмесінде 
алғаш рет ұсынылды. Танымал �нер жанры 
– түрік мозаикасы б.з.д. 300 ғасырлардан 
бастау алады. 

  Картиналар мен әр алуан сәндік 
бұйымдар ертеден-ақ  мәнерлілігі, к�з 
жауын алар к�ркемдігімен сарай, храм, 
шіркеулердің сән-салтанатын асқақтатты. 
Алтын ғасыр тұсында бұл �нер Рим, Ви-
зантия империялары к�лемінде кең та-
нылып зәулім ғимараттардың еден, т�бе, 

ШАРА

КӨРМЕ

жұмсақ, ақк�ңіл адам еді. Адал еңбек 
етті. Cлең жазды. Ауылының ауасын, 
табиғатын, тау-тасын, әр бұрышын жырға 
қосты. К�пшіл  еді, жұртқа к�мектескісі 
келіп тұратын. Ол �зі үшін емес, ұрпағы 
үшін кітап жинаушы еді. Абайдың, Мұхтар 
%уезовтің  кітаптарын, тарихи кітаптарды, 
�леңге, музыкаға қатысты кітаптарды жи-
наушы  еді. Сол мол қазынасынан 2000-ға  
жуық кітап бүгін осы білім шаңырағына 

қабырғаларын безендіру үшін қолданылды. 
Мысалы, қызғалдақтармен безендірілген 
әйгілі қыш кесінділерінен құралған  мозаи-
ка алғаш Түркияда пайда болды.  Байырғы 
түрік тұрғындары сәндік бұйымдарында 
к�бінесе к�г�ріс �рнегін қолданған. 
Барынша танымал және к�не мозаика 
үлгілерін Газентепе, Хатай (Түркия), Ра-
венна (Италия), Бардо (Тунис), Парк Гуел 
(Испания) және Иерусалим (Израиль) 
елдерінен кездестіруге болады. Қазіргі 
уақытта әлемнің к�птеген елдерінде мо-
заика �неріне деген қызығушылық артып 
келеді. Сонымен қатар мозаикалы текше 
және басқа да  �нер туындыларын жасау 
технологиясы жетілдірілу үстінде.

Ежелгі грек мифінің мақамы бойынша, 
Мона Лизаның аналогы ретінде табиғи 
тастың �те майда түйірлерінен құрал-
ған, бүгінде Византия �нерінің үлгісі әрі 
Түркиядағы мозаика музейінің символы са-
налатын  бүкіл әлемге әйгілі «Сыған қызы» 
туындысы мозаика �нерінің символына 
айналды.

сыйға тартылып отыр. Бұл – үлкен мұра. 
Cскелең ұрпақтың терең, жан-жақты білім 
алуына пайдасы к�п  қазына. Жас ұрпақты 
білім нәрімен сусындатуға ағамыздың 
кітаптары мектепке құт болсын! – деді фи-
лология ғылымының докторы, дінтанушы 
Сәрсенбі Дәуітов.

А л  б е л г і л і  ж а з у ш ы  Б е к с ұ л т а н 
Нұржекеев ақыннан к�рген ағалық қам-
қор лығын еске алды: «Кітапхана қорына 

  Сехер Алтынер бастаған топ шеберлері 
«Сыған қызы» кескіндемесінің репродук-
циясын алғаш рет к�рме экспозициясына 
ұсынады.

  Сехер Алтынердің туған жері Стамбул 
қаласы, мамандығы бойынша  археолог 
ә р і  с у р е т ш і .  С е х е р  « Ф и л и п п  М о р -
рис» ком па ниясының қаржы б�лімінде 
бірнеше  жыл қызмет атқарды, бұдан кейін 
шығармашылықпен, тікелей мозаи ка �не-
рімен айналысып, Измир студия ларында мо-
заика құрудың қыр-сырын меңгерді, Италия-
да мозаиканың ежелгі византиялық техника-
сын зерттеп, Равеннада (Италия, Эмилия-Ро-
мана облысы) к�ркем-�нер саласы бойынша  

Рахметолла Нұрпейісов ағамыздың жи-
наған кітаптарын алып, мына болашақ 
ұрпақ оқып-танысын деп бастама жасаған 
екенсіздер. Баянды болсын. Мен оқуға 
тапсырғанда да, қызметке араласқанда да 
соңымнан іздеп келіп, арқамнан қағып 
тұратын. Рахметолла аға мені зиялы 
қауымның жиындары мен дастарқанына 
жиі апарып, араластырып жүрді. К�рсін, 
білсін деген екен. Рахметолла Нұрпейісов  
білімнің т�ңірегінде қызмет істеген адам. 
Қарның тоқ, киімің к�к  бола берсін. Бірақ 
екінің бірі білімді, парасатты бола алмайды. 
Мына кітаптарды сендер білімді, ақылды 
болсын деп, оқысын, таным к�кжиегін 
кеңейтсін деп сеніп тапсырып отырмыз» 
деді жазушы.

Шара аясында республикалық және 
халықаралық байқаулардың лауреаты 
Нұржан Жанпейісов ақынның с�зіне  
жазылған «Соға кет» әнін орындаса, мектеп 
оқушылары концерттік бағдарлама ұсынды. 
Кеш соңында №200 мектеп-гимназияның 
директоры Айнұр Нұрымқызы қонақтар 
мен оқушыларға алғыс айтты. 

А.МҰСАБЕКҚЫЗЫ

білім алды.  Ол �з шығармашылығында Ван 
Гог, Микеланджело, Климт, Вермеер және 
Ботичелли сынды танымал суретшілердің 
шығармаларына жүгінеді. 

Қазіргі уақытта Алматыда қызмет атқа-
рып жүрген топ жетекшісі Сехер мен оның 
шәкірттері (Түркиядан) шығармашылығын 
жетілдірумен қатар мозаика �неріне 
қызығушылық танытушыларды осы �нерге 
машықтандырады. К�рмеде мозаика 
�нерінің 80-нен астам туындысы ұсынылды.

Гүлайым ҚЫДЫРАЛИЕВА,
мәдени-білім жұмысы б9лімінің 

кіші ғылыми қызметкері 
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ерекше к�ңіл б�ліп, еңбек нарығын 
жаңғырту мақсатында еңбеккерлерді 
артық жұмыс күші бар �ңірлерден 
жұмыс күші жетіспейтін �ңірлерге 
ұтымдылықпен тарту жайын күн 
тәртібіне қойған болатын. Сондай-ақ 
«Жұмыспен қамту – 2020» мемлекеттік 
бағдарламасына бұл ж�нінде арнайы 
тармақ та енгізілді. Ондағы мақсат 
– жұмыссыздығы басым оңтүстiк 
тұрғындарын жұмыс күшi тапшы 
�ңiрлерге к�шіріп, экономикалық 
тұрғыдан қолайлы етiп орналастыру. 
Арнайы бағдарламалар бекітілген соң 
солтүстік пен оңтүстік облыстары 
арасында алтын к�пір орнады десе де 
болады. 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігінің дерегінше, 
2018 жылы аймақтық квота бойын-
ша  оңтүстіктен солтүстікке 1858 от-
басы (6766 адам) қоныс аударыпты. 
Олардың 31 пайызы – Павлодар, 27-сі 
– Шығыс Қазақстан, 22-сі – Солтүстік 
Қазақстан, 16-сы – Қостанай об-
лыстарына барған.  Солтүстікке 
к�шкендердің 36 пайызы – Түркістан, 
28-і – Алматы, 15-і – Жамбыл, 13,5 
пайызы – Қызылорда �ңірлерінен кел-
ген. Солтүстікке к�шкен отбасының 
әрбір мүшесіне 88 мың теңге субси-
дия берілген. Баспана жалдау және 
коммуналдық қызмет түрлерінің 
шығынын �теуге 12 ай бойы 39 мыңнан 
76 мың теңгеге дейін қаржылай к�мек 
қарастырылған.

%рине, қоныс аударатындарға 
оңайға түспесі анық. Cйткені жаңа 
жерге бой үйрету деген бар. Бірақ 
ел іргесінің бүтіндігі үшін намысты 
қайрап, жігерді жану керек! Еліміздің 
кез келген пұшпағы әр қазаққа жат 

артық �ңірлерде тұратын отбасыларды 
жұмыс күші жетіспейтін �ңірлерге 
қ о н ы с т а н д ы р у ғ а  б � л і н г е н  4 6 3 
квотаның 196-сы ғана игерілген, яғни 
тиісті тапсырма небәрі қырық екі-ақ 
пайызға орындалған. Тек Солтүстік 
Қазақстан облысының басшылығы 
айрықша мүдделілік танытып, �ткен 
жылы квотадағы 110 отбасының ор-
нына 129 отбасын қабылдаған. Осыған 
байланысты Үкімет басшысының 
атына депутаттық сауал жолдап, мы-
надай ұсыныстар енгіздім: біріншіден, 
қоныс аударушыларды қабылдаудың 
2017-2019 жылдарға арналған �ңірлік 
квотасын б�лу мәселесін қайтадан 
қарау қажет. Cйткені үстіміздегі жылы 
артық жұмыс күші бар �ңірлерден 
жұмыс күші жетіспейтін �ңірлерге 288 
отбасыны қоныстандыру белгіленген. 
Алайда бұл жеткіліксіз. Cйткені бір 
ғана Солтүстік Қазақстан облысы 
биыл квотадағы 110 отбасының ор-
нына 300 отбасыны қабылдауға дайын 
екендігін мәлімдеп отыр» дейді депу-
тат. 

С о ң ғ ы  ж ы л д а р д а  е н д і р і л г е н 
оңтайлы тәжірибе деп солтүстік 
облыстардың оңтүстікте �ткізетін 
е ң б е к  ж ә р м е ң к е л е р і н  м ы с а л ғ а 
келтіруге болады. Атап айтқанда, 
Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Пав-
лодар және Шығыс Қазақстан облыс-
тары ұйымдастырған жәрмеңкеде – 
1785 бос жұмыс орнындары ұсынылды. 
Cндірістік салаға – 664 (37,1  пайыз), 
білім саласына – 551 (31 пайыз), 
денсаулық сақтау саласына – 373 (21 
пайыз), мемлекеттік басқару ісіне – 
108 (6 пайыз), ауылшаруашылығына 
– 64 (3,6 пайыз) маман қажет екені ай-
тылды. Сұраныстың нақты мамандарға 

бағытталып отырғанын да ескеруіміз 
керек.

Тағы б ір  маңызды мәселе  – 
солтүстіктегі жергілікті халықтың 
бұл бастамаға оң к�збен қарай білуі. 
Неге десеңіз, к�шіп келіп жатқан 
жұртқа бірқатар �ңірлерде су жаңа 
үйлер салынып, тұрғызылуда. Олар-
ды жұмыспен қамтуға да ең бірінші 
кезекте назар аударылады. Осындай 
кезде кейбір жергілікті азаматтар 
пендешілікке бой ұрып: «Бізге неге 
осындай жаңа баспана берілмейді?» 
деп әкімдікті жағалайтындарын естіп 
қаламыз. Осындай түсінбестіктер 
орын алмас үшін оларға жүргізіліп 
жатқан саясаттың мән-жайын дұрыс 
жеткізудің �зектілігі зор. 

Шынтуайтына келгенде, облыс-
тар  дың б ір-бір імен байланысы 
айтарлықтай деңгейде емес. %р облыс 
�здігінен оқшау күйінде емес, �зара 
ықпалдасып, тұтас елдікті сезініп да-
мыса нәтижеге жетеріміз хақ. Тәуелсіз 
Қазақстан тарихында еңбек к�зін 
іздеген халықты бір облыстан екінші 
облысқа мақсатты түрде к�шіру 
болмағанын ескерсек, бұл – бүгінгі 
уақыттың �зі алға тартып отырған 
келелі шаруа. 

Ж а л п ы  ш е к а р а л ы қ  а у д а н д а р 
мәселесі еліміздің барлық �ңір-
леріне тән десек, қателеспейміз. 
Мұны Шығыс Қазақстан облысы 
Катонқарағай ауылдық округінің әкімі 
Амантай Балтабаевтың с�зінен де 
аңғаруға болады:  «К�ршілес Қытай, 
Ресей мемлекеттері  шекаралық 
 аудандарын бекемдеу  үшін бар 
күштерін салып жатқаны белгілі. Қытай 
Қазақстанмен шекаралас  аудандарына 
халықты шоғырландырып, қалалар 

салып  тастаса, Ресей Қиыр шығыстағы 
шекаралық аудандарына к�шіп бару-
шылар үшін гектарлап жер телімдерін 
тегін беруді қолға алуда. Жалпы еліміз 
бойынша шекаралық аудандардағы 
халық саны барған сайын азайып бара 
жатқанын к�реміз. Cйткені жыл сай-
ын кемінде 3-4 мыңға жуық тұрғын 
облыс, аудан орталықтарына қоныс 
аударады». 

Геосаясаттанушы Ф.Ратцелдің 
шекара мәселесі ж�нінде айтқан мына 
бір пікірі еріксіз назар  аудартады: 
« Ш е к а р а  –  м е м л е к е т т і ң  ш е т к і 
аймақтағы органы, ол сондай-ақ 
�сімі, қуаты мен әлсіздігі және бар-
лық �згерістер к�рініс табатын мем-
лекеттің организмі. Мықты мемле-
кет �зінің шекаралы аймақтары мен 
орталығының арасындағы тығыз бай-
ланыстарға қолдау к�рсетіп отырады. 
Осы қарым-қатынасты әлсірететін 
тенденция мемлекетті де әлсіз етіп, 
шекаралық аймақтарды жоғалтуға 
әкеліп соғады» деген екен. Олай бол-
са, бұған мемлекеттік тұрғыдан мән 
берудің маңызы зор.

Б ы л т ы р  А л м а т ы  о б л ы с ы н д а 
шекаралық саналатын Райымбек 
 ауданы ашылғанда дүйім жұрттың 
б�ркін аспанға атып қуанғанының 

СОЛТҮСТІКТІ ИГЕРУ...
к у ә с і  б о л д ы қ .  Қ а з і р  б ұ л  а у д а н 
қарқынды даму жолына түсті. Жаңа 
үйлер тұрғызылып, әлеуметтік нысан-
дар бой к�теруде. Халқының еңсесі 
тіктеліп, болашаққа деген сенім пайда 
болды. Тіршілік жандана түсті. %р 
�ңірде осындай жаңғырту қолға алын-
са, бәрі бұрынғыдай �з қалпына келері 
с�зсіз.

Cткен жылы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігі 2018-
2020 жылдары еліміздің солтүстігіне 
60 мыңға жуық отбасы қоныс ауда-
ратынын хабарлаған еді. Құзырлы 
ведомстводағы мамандардың бол-
жауына қарағанда, алдағы 5 жыл-
да Солтүстік Қазақстан, Павлодар, 
Қостанай және Шығыс Қазақстан 
о б л ы с т а р ы н ы ң  х а л қ ы  1 6 7  м ы ң 
адамға к�бейеді. Екіншіден, бұл 
бағдарламаның тағы бір мақсаты 
– солтүстікті қазақыландыру. Осы 
мәселеге де арнайы тоқтала кетудің 
реті келіп тұрғандай. 

Жасыратын несі бар, солтүстік 
�ңірлерде қазақтардың саны едәуір 
аз. Оған бір жағы әртүрлі тарихи 
жағдайлар себеп болса, екіншіден, 
Кеңес Одағы тұсындағы осы ай-
мақтарға бағытталған миграциялық 
үдерістердің қарқын алуы, �зге ұлт 

�кілдерінің к�птеп қоныстануы, 
қазақтардың дәстүрлі шаруашылықта 
қалып қоюы, �ндіріске негізделген 
қалалалар мен кенттердің бой к�теруі, 
зауыт-фабрикалардың салынуы, 
әлеуметтік салалардың дамуы, т.б. се-
бептер �з әсерін тигізбей қойған жоқ. 
Бұл орайда түрлі этнос �кілдерімен 
қатар тіршілік кешу ұлттың салт-
санасына, дәстүрі мен дүниетанымына, 
тілі мен діліне әсер етті. Мұның бір 
ғана к�рінісін – солтүстік �ңірдегі 
қазақтардың отбасындағы балалар 
санынан байқауымызға болады. Егер 
де оңтүстік �ңірлердегі бала саны 
орта есеппен әр отбасыға 5-6 және 
одан да к�п баладан келсе, солтүстік 
�ңірлердегі отбасыларда бала туу са-
нын белгілі бір шектен асырмаушы-
лық  орын алды. Соның салдарынан 
бұл аймақтардағы қазақтар санын 
«қалың қазақ» деп айтуға келмей 
қалды. Қазақ мектептері күрт азайты-
лып, барлары жабылды немесе орыс 
мектептеріне айналды. Cзінің туған 
жерінде, ауыл-аймағында автохон-
ды ұлттың азшылықта қалып қоюы 
әлем елдерінде к�п кездесе бермейді. 
Асылында, бұл – ұлттық сананың 
тәркіленуіне, тіл мен салт-дәстүрдің 
ұмытылуына, тек-тамырдан қол үзуге 
негіз болатын жағдай. 

Еліміз тәуелсіздігін жариялаған 
тұста да тәуелсіздік санасы, азаттық 
ұғымы бұл аймақтарға кеш жетіп 
жатты. Дербестік тұтас ел аумағын 
қамтығанымен сана мен рух әлі де 
бұғауда болатын.  Тіпті әлі күнге дейін 
ұлттық санасынан айырылған, елінің 
биік мұраттарын аңсамайтын, бой-
ында ұлттық құндылықтар қалыптас-
паған қазақтар қаншама. Дегенмен, 
�здерінің қазақ екенін ұмытпаған, 
тілі мен дініне берік жандар аз емес. 
Олар �з ұрпақтарын қазақы қалыпта 
тәрбиеледі .  Қазақтың қаймағы 
бұзылмаған тұтас ауыл мен аудандар 
да баршылық. Бірақ, бірақ... халық 
санының �сімі әлі де к�ңіл к�ншітерлік 
күйде емес. Бүгінгі таңда Солтүстік 
Қазақстан облысындағы қазақтардың 
саны 37,73 пайыз болса, Павлодар 
облысында қазақтардың үлесі 51,77 
пайыз, Ақмолада – 50,99, Шығыс 
Қазақстанда – 60,04, Қостанайда – 
40,27 пайызды құрап отыр.  Демек, 
алдағы жылдар бағдарында облыс-
тарды қазақыландыру жайы күн 
тәртібінен түспеуі керек. Себебі 
бұл аймақтарда қарак�здеріміздің 
қатары к�бейетін болса, тіл және ру-
ханият мәселелері де шешімін табары 
анық. Күрделі түйінді тарқатудың 
бірден-бір жолы – аталған аймақтарға 
бағытталған ішкі к�ші-қон к�лемін 
арттыра түсу. Сонымен қатар «Жастар 
жылы» аясында да жоғары оқу орнын 
тамамдаған түлектерді осы аймақтарға 
к�птеп тарту қажет. 

(Басы 1-бетте)

Түркістан облысының аудан -

дарын  дағы халық санына зер салатын 
болсақ, солтүстіктегі аудандармен 
салыстырғанда ел-жұрт әлдеқайда 
тығыз орналасқанын байқаймыз. 
Мәселен, Түлкібас ауданында – 100,6 
мың адам, Шардара ауданында – 76,8, 
Ордабасыда – 107,9, Мақтаралыда 
– 291,1, Сарыағаш ауданында – 
287,2 мың. Демографиялық болжам 
бойын ша, 2050 жылға қарай оңтүстік 
�ңірлерде халық саны 5 миллион 300 
мың адамға дейін жетіп, жұмыссыздық 
мәселесі тіпті күрделене түсуі мүмкін. 
Облыстағы экономикалық тұрғыда 
белсенді халықтың ішінде 62,7 мың 
адам жұмыссыздар қатарында. Кері-
сінше, солтүстік �ңірлерде тұрғындар 
саны 900 мыңға кеміп, жұмыс күшінің 
жетіспеушілігі үлкен түйткілге айналу 
қаупі басым.

Осыдан біраз жыл бұрын Тұңғыш 
Президент Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
Жолдауында бұл мәселені шешуге 

болмауы тиіс. Қазіргі таңда Ресей мен 
Қытайдың �зі шекаралық аймақтарға 
ерекше ден қойып, қоныс аударған 
азаматтарға жәрдемдесуде. Неге? 
Cйткені олар да елдің бүтіндігін, 
қауіпсіздігін ойлайды.

Біздің мемлекетіміз үшін де бұл 
– стратегиялық мәселе.  Осыған 
жергілікті жерлердегі атқамінер аза-
маттар білек сыбана кірісіп, к�шіп 
келушілерге тиісті к�мекті кешіктірмей 
алуға қолқабыс етсе дейсің. Cйткені 
әкімдер тарапынан берілген уәделердің 
орындалмай жататынын күнделікті 
жаңалықтардан ест іп  қаламыз. 
Маңызды міндетті оңтайлы шешудің 
бар  лық алғышарттарын дер кезінде 
жасап, шикілікке, самарқаулыққа жол 
беруге болмайды.

М ұ н д а й  ш а л а ғ а й л ы қ т ы  д е р 
кезінде аңғара білген Мәжіліс депу-
таты Кәрібай Мұсырман баспас�з 
бетінде �з пікірін былай деп ортаға 
салған болатын:  «Бұл мемлекеттік 
тұрғыдан алғанда  аса  маңызды 
істің жергілікті жерлерде орында-
луы қанағаттанарлықтай емес. Был-
тыр Үкімет қаулысымен жұмыс күші 

Қайбір жылы Павлодар қаласында қызмет істеп жүрген оңтүстік өңірдің тумасы, кәсіпкер азаматпен та-
ныстым. Қалада тұрып жатқанына он жылға жуықтапты. «Келгеніме еш өкінбеймін» дейді. Алғашқыда 
«Қоныс аударсам қалай болады? Танымайтын ортада күн көріп кете аламын ба?» деген ойдың 
жетегінде жүріпті. Істің көзі көрініп тұрған соң тәуекелге бел буған. Зерделей қарасақ, мұндай азаматтар 
солтүстік өңірлерде аз емес. Қайта солар көп жағдайда жерлестеріне үлгі десек те болады. Абай ата-
мыз айтпақшы, егер ісім өнсін десең ретін тап. Тәуекел түбі – желқайық, оңтүстіктегі ағайындар көштің 
басын солтүстікке батыл түрде бұрғандары жөн. Кезінде ата-бабамыз әр сүйем жер үшін күрессе, бүгінгі 
ұрпақтарының алдында сол жердің әр шаршы метрін меңгеру міндеті тұр. Шекарамыз шегендеулі. Тек 
сол аймақтарды ел-жұртқа толтырып, жайнатып, құлпыртуымыз керек. Елге ел қосылса – құт! 

P.S. 

«ҚАРИЯСЫ БАР ҮЙДІҢ – 
ҚАЗЫНАСЫ БАР»Тілді ән арқылы үйрету тәжірибесі

Осы аталған міндеттерді жүзеге асыру жолындағы 
ең түйінді мәселенің бірі – қазақ тілін оқыту, оқушыға 
мемлекеттік тілді меңгерту, еркін с�йлеуге дағдыландыру, 
тілдің қолданыс аясын кеңейту болып отыр. 

Мемлекеттік тіліміз неліктен осы күнге дейін �з тұғырына 
қона алмай келеді, неліктен тіліміздің аясы тар, тілді 
оқытудың формалары мен әдістерін қалай жетілдіруге бола-
ды, қандай әдіс тиімді әрі �німді болады деген ой  жетегімен 
жүріп, күрмеулі жіптің түйінін тарқатар жолды анықтадық. 
Нәтижесінде осы �зекті мәселені шешу үшін ұзақ жылдар 
бойы оқушылардың музыкалық қабілетін дамытуда жинаған 
тәжірибемізді неге қолданбасқа деген шешімге келдік. 
Музыканың санаға терең бойлап, сезімге әсер ете алатын 
күші мен құдіретінен артық қандай әдісті таңдауға болады? 
Бұл ойымызды ұлы Абайдың мына бір �лең жолдары да рас-
тайды:

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар,
Үннің тәтті оралған мәні оятар.
Кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап,
Жас балаша к�ңілді жақсы уатар.
Абай атамыз �зінің айтар ойын с�збен �рнектеп, 

с�з құдіретін санаға жеткізу үшін оны әуенмен әдіптеді 
емес пе? %ннің сезімге ерекше әсер ететін, ұлағатты 
ойды жеткізетін нәзік құрал екенін, �леңді әндетсе, әуен 
к�ркемс�зді күшейтетінін білдірді. Данышпан ақын жақсы 
әннің ешкімді бейжай қалдырмайтынын, с�зді әндете 
отырып ұғынуға, бойға сіңіруге болатынын меңзеп отыр. 
Олай болса, Абай тілін әнмен үйретейік! Сәби тілінің де 
ананың әлдилеген әнімен шығатынын ескерер болсақ, 
осы ойлар мақсатымызды жүзеге асыруға шабыттандырып, 
бағытымызды жаңашаландыруға түрткі болды. 

Тілді оқытудың бұл тәсілі қазақ тілінде с�йлеуді 
үйретіп қана қоймай, тілдің қолданыстық әлеуетін да-
мытып, оқушының �зіне сенімділігін арттырып, жеке 
қасиеттерінің шыңдалуына әсерін тигізеді. %н – шәкірттің 

с�здік қорын молайтып, кеңейтетін құрал. К�птеген тіл 
зерттеушілері әуен арқылы берілетін мәтін оқушының 
эстетикалық тәрбиесіне ықпал ететінін, жан-жақты дамыған 
тұлғаны қалыптастыратынын, шығармашылық қабілетін 
жетілдіретінін растайды. Ал сыныпта бірігіп ән айту 
оқушыларды ұйымшылдыққа, бірлікке баулиды, к�ңіл-
күйлерін к�теріп, қызығушылығын арттырады, есте сақтауды 
жеңілдетіп, тілдік материалды толық меңгеруге ықпал етеді 
екен. 

Сонымен қатар оқушылар ән арқылы ақын, компо-
зиторлар шығармаларымен танысып, қазақ әдебиеті мен 
мәдениетінің ұлттық реңін ажыратуға үйренеді. С�з �нері 
мен саз �нері иелерінің бірлескен шығармашылық байла-
нысынан да хабардар болады. Мәселен, ғасырымыздың 
ақиық ақыны М.Мақатаевтың с�зіне жазылған Т.Шапайдың 
«Туған жерге» атты әнін оқушылар ерекше сезімге ерік беріп, 
үлкен тебіреніспен орындайды. Cйткені с�з бен саз үйлесімі 
әннің бар болмысын ашып, оқушы жүрегіне жол тауып тұр. 
%нде  атамекен – туған �лкенің таныс тынысы, к�зге ыстық 
к�рінісі мен сәттері, қала берді шегірткенің шырылы мен 
жолдарының шұбатылған шаңы бейнеленген әсерлі жолдар 
тыңдаушыны толғандырып, еліне, жеріне сүйіспеншілігін 
оятады. %демі, әсем ырғақ оның ұйықтап жатқан жүрегін тер-
беп, жанын елжіретіп, бойын алады, к�ңіліне түрлі ой салады:

Таныс �лке, таныс аймақ, таныс маң –
Анау жерде құрбылармен алысқам,
Анау жерде құрбыжанмен табысқам,
Жолдар анау шұбатылып шаңы ұшқан,
Таныс �лке, таныс аймақ, таныс маң.
Айналайын, атамекен, ақ мекен,
Қандай қазақ іздеп сені тапты екен?!
Айналайын, атамекен, ақ мекен,
Туған �лке тәтті екен ғой, тәтті екен.
%уен мен �леңдегі ұйқас, үйлесім ән мәтінінің мазмұнын, 

с�здерін есте сақтауға к�мектеседі. %н мәтініндегі с�йлесімге 

қажет с�здер мен с�з тіркестерінің қайталануы оқушының 
есінде жақсы сақталады. 

Осылайша қазақ тілі сабағы тиімді, нәтижелі болады. %н 
қазақ тілін үйретуде  қуатты педагогикалық әдіске айналады. 
Бұл ретте ағылшын тілі мамандарының  әнді тіл меңгертудің 
ең тиімді әдісі ретінде ежелден �здерінің оқыту процесіне 
енгізгенін айта кету керек. Соның арқасында айтарлықтай 
үлкен нәтижелер к�рсетіп жүр. Біз шет тілін үйрету мен 
оқытудағы осындай  практикалық тәжірибелерді, сонымен 
қатар қазақ тілінде еркін с�йлеп жүрген басқа ұлт �кілдерінің 
тәжірибелерін ескере отырып,  оқу бағдарламасына әндерді 
енгізу ж�н болатынына к�з жеткіздік. Оларды оқушылардың 
жасына және �тілетін тақырып мазмұнына сай іріктеп, 
таңдадық. 

Қазір Димаш Құдайбергеннің орындаған әндерін түсіну 
үшін �неріне тәнті болған шетел жанкүйерлерінің қазақ 
тіліне қызығушылығы артып, таралымы кеңеюде. Бұл – ән 
�нерінің тілді үйрету үшін де, үйрену үшін де қолданылатын 
ең тиімді әдістердің бірі екенінің айғағы. 

Айта кетейік, Жәния %убәкірованың авторлық мектебінде 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің білікті мұғалімдері – 
%.Аждарбекова, К,%шімбек, С.Бабажанова, Ж.Шахановалар 
еңбек етуде. 

Шара �УБ�КІРОВА

Алматы облысы Басши ауылында тұратын Жақыпбек Fмірбек 
ақсақалды жерлестері ерекше құрметтейді. Fйткені ол кісі 
бата берудің хас шебері. Ата-бабадан келе жатқан осынау игі 
дәстүрді жаңғыртуға бір кісідей атсалысып жүрген қазыналы 
қарт. Бүгінде қарияның есімі тек Кербұлақ ауданына ғана емес, 
Жетісу жұртшылығына да кеңінен таныс. Батаг9йлер жары-
сында үздік шығып, қатарластарының алды болып жүргені – 
соның бір дәлелі.

Атырауда �ткен «Батаменен ел к�герер» атты рес публикалық 
байқауға еліміздің 14 облысы мен 3 қаласынан келген қариялар 
бақ сынаған еді. Cнер сайысын Атырау облысы әкімдігі мен 
«Ардагерлер ұйымы» орталық кеңесі ұйымдастырды. Жарыстың 
мақсаты – Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» және 
«Ұлы Даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақалаларында 
айтылған ойларды ары қарай сабақтау. Ұлттық дәстүрді дәріптеу 
арқылы Ұлы Даланың қасиетін жас ұрпақтың бойына сіңіру.

Байқау үш кезеңнен тұрды. Үміткерлер, ең алдымен, 
есімі тарихта қалған тұлғалардың ақ баталарын нақышына 
келтіре орындады. Екінші кезеңде �здері шығарған баталарын 
к�пшілікке ұсынды. Ал жарыстың үшінші кезеңі ұлттық салт-
дәстүрлерге қатысты сұрақтарға тұшымды жауап қайтарумен 
қорытындыланды. Міне, осы үш шартты жетісулық Жақыпбек 
ақсақал мүдірмей орындап, қазылар алқасының ең жоғары 
бағасына ие болды. С�йтіп, облыстың намысын қорғаған батаг�й 
қария бас жүлдеге қол жеткізіп, 1 миллион теңге сыйақы алды.

– Қазақ халқы с�з қадірін �з қадірім деп білген халық. Бата 
беру – ықылым заманнан бері келе жатқан қасиетті �нер. Біздің 
міндетіміз – сол сабақтастықты ары қарай сәтімен жалғастыру. 
Батаг�йлер жарысына қатысуыма мұрындық болып, қолдау 
к�рсеткен облыстық ардагерлер кеңесінің т�рағасы Ермек 
Келемсейітке дән ризамын. «Баталы ел арымас» дейді халқымыз. 
Ақ баталар қабыл бола берсін, – дейді жеңімпаз қарт Жақыпбек 
Cмірбек.

«Қариясы бар үйдің – қазынасы бар». Ұлттық �нерімізді 
ұлықтап, �скелең ұрпаққа �неге мән тәлім к�рсетіп жүрген 
қарттардың қатары к�бейе берсе демекпіз.

Айдана СМАҒҰЛ

Алматы облысы

Осыдан жиырма бес жыл бұрын белгілі пианист, Халықаралық байқаулардың жүлдегері, Қазақстанның халық артисі 
Жәния Әубәкірова ғылым негіздерін музыка арқылы игеретін балалар қабілетін жан-жақты дамытуға бағытталған 
авторлық мектебін ашқан болатын. Мұндағы басты идея – музыкалық білімді орта білім беру бағдарламасымен 
үйлесімді ұштастыра отырып, әр саладан хабардар, білімі жан-жақты, ой-өрісі кең ұрпақ тәрбиелеу. Мектепке келген 
оқушылардың бәрін жаппай музыкалық аспапта ойнауға үйретумен қатар, үйренгенін кеңінен қолдана алатын, өзекті 
мәселелерді аса шеберлікпен шешуге бейім, түбегейлі өзгерістерден қаймықпайтын білікті тұлғаны қалыптастыру. 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ БӘРЕКЕЛДІ!

Көрнекі сурет
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Өсімдік атауларын зерттеу барысында мен бір қызық 
мәнбіге (фактіге) кезіктім. Бір өсімдікке әр адам, әр аудан, 
әр облыс халқы өздерінше жеке-жеке ат қойып алады 
екен. Мыс., орысша «подорожник» аталатын өсімдікті 
биолог Т.Мұсақұлов жолжелкен (сөзбе-сөз аударма) деп 
атаса, осы өсімдік халық ішінде өсетін жеріне қарай – 
сужапырақ, оны ненің жейтіндігіне қарай – бақажапырақ, 
тартаржапырақ, өсімдіктің өзіндік ерекше белгісіне қарай 
– мыңтамыр, бір нәрсеге ұқсастығына қарай – қойқұлақ, 
қозықұлақ, бүргедән, емдік қасиетіне қарай ол – тәуіпдәрі, 
иманжапырақ деп те аталына береді екен. Байқадыңыздар 
ма, бір өсімдік, он атау. Бір затқа тіл үшін осынша (оншақты) 
атау қажет пе?

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері

ІІІ. ӘДЕБИ ТІЛІМІЗ 
қалыптасып болды ма? 

(Жалғасы. Басы �ткен сандарда)

ЛЕКСИКАЛЫҚ ВАРИАНТТАРДЫҢ 
СFЗДІКТЕ АЛЫНУЫ

Біз бұған дейін тек фонетикалық вариант-
тар туралы ғана с�з еттік. Енді лексикалық 
варианттарға (дублеттерге) аздап тоқталалық.

Тілші қауымның бәріне белгілі: қазақ 
тілінде жоғарыда айтылғандай фонетикалық 
варианттар ғана емес,  сонымен бірге 
морфологиялық, грамматикалық, әсіресе 
лексикалық варианттар да к�птеп кездеседі. 
Мәселен, әупілдек құсы оқпан, к�лбұқа деп 
аталса, б�дененің екінші атауы – бытпылдық. 
Суыр бір жерде – байбақ, балпақ аталын-
са, екінші жерде –  зорман  аталынады. 
�теш~қораз, қақпа~дарбаза, к�рші~қошына, 
т.б. Міне, осылай жалғаса береді.

 Бұл жердегі әңгіме осылар тәрізді жарыс-
палы с�здерді 15 томдық Қ%ТС-тегі сияқты 
ол с�здердің әрқайсысын жеке-жеке алып, 
әрқайсысына жеке-жеке анықтама береміз бе, 
жоқ, жүйелеп, саралап, олардың әдебиіне не-
месе бастысына анықтама беріп, қалғандарын 
түрлі стилдік шартты белгі қою арқылы сол 
басты с�зге сілтейміз бе? %ңгіме осында.

Тілімізде «бүкіл әлемді (ғаламды) жара-
тушы ұлы күш, құдірет иесі» деген мағынада 
қолданылатын оншақты дублет с�здер бар 
екен. Олар: алла/алда, аллаһ, жаратқан, 
жаратушы, жасаған, құдай, құдірет, тағала, 
тәңір, раббы. Бұларға алла тағала, жап-
пар құдай, жасаған ие, құдай тағала, хақ 
тағала деген тағы 5 с�з тіркесі (күрделі 
с�з) келіп қосылады. Бәрін жинақтасақ, 
олардың саны 16-ға жетеді. Обалы не керек, 
15 томдық Қ%ТС-те бұлардың тек аллаһ 
деген біреуінен басқаларының барлығы 
түгел алыныпты. Олардың ішіндегі алла, 
жаратушы, құдай, тағала, тәңір, раббы деген 
алтауына бірін-бірі қайталаған сипаттама-
лы анықтамалар беріледі де, қалғандарына 
(алда деген с�зден басқаларына) синонимдік 
анықтамалар беріледі. С�йтеді де олардың 
әрқайсысына (егер бар болып жатса) 3-4-тен 
мысал келтіріледі.

Синонимдік анықтама дегеніміз – мейлі 
ол синоним с�здер болсын, мейлі ол дублет 
с�здер болсын, әрқайсысы с�здікке атау 
с�з (реестр) ретінде жеке-жеке алынады да, 
тұсына оның басқа сыңарларының барлығы 
қатар-қатар тізіліп беріледі. Мыс., Жасаған 
зат. діни. Құдай, алла, аллаһ, тәңір, жарату-
шы, жаратқан, құдірет, раббы, т.б.

 Ой жүгіртіп к�релікші, алла атауына бай-
ланысты жоғарыда аталған 16 с�здің барлығын 
осылай істеп шығып, әрқайсысына анықтама, 
мысалдар берсек, олар с�здігімізден қанша 
орын алады, с�здікке қанша артық бет 
қосылады?! 

Бізге салса, ол 16 с�здің тек біреуін ғана, 
атап айтқанда, халыққа жақсы таныс, кең 
тараған құдай с�зін ғана алып, оған жоғарыда 
к�рсетілгендей сипаттамалы анықтама беріп, 
қалғандарына қай тілге (араб, парсы не-
месе иран), қай стильге (діни, халықтық, 
с�йлеу) тән екендігі к�рсетіліп, әлгі сипат-
тамалы (толық) анықтама берілген құдай 
с�зіне сілтеніліп отырса, с�здігіміз к�лемі 
жағынан қомпайып кетпей, әрі жүйеленген, 
әрі жинақы, ықшам болып шыққан болар еді.

Сондай-ақ «ақылынан адасқан, есі 
ауысқан, жынды» деген мағынадағы аумесер/
әумесер, әңгүдік, әулекі, делқұлы, есалаң, 
есер, есерсоқ, есуас, есірме (бұл с�з с�здікке 
алынбаған), есірік, жарымес, жынды, жын-
дыбас, жындысүрей, қояншық, нақұрыс деген 
16 с�з бен ақылынан адасқан, ақылы кем де-
ген 2 тұрақты тіркестен құралған 18 дублет 
с�здер де 15 томдықта жоғарғылардай алы-
ныпты. Есалаң, есер, есерсоқ деген үшеуіне 
сипаттамалы анықтама, қалғандарына 
синонимдік анықтамалар берілген. Тізіліп 
берілген синонимдер таза синонимдер болса 
жақсы ғой, олардың қатарында мағыналары 
жағынан жоғарғыларға ешқандай қатысы 
жоқ, бірақ соларға синоним ретінде алынған 
даңғой, ақымақ, ақылсыз, ессіз, құтырған, 
тентек, ұрда-жық, әңгі, басбұзар, жеңілтек 
деген с�здер де қосылып (тіркестіріліп) 
жазылыпты. Бұлар алдыңғыларға синоним 
бола алмайды ғой. С�здікшілердің болмаса да 
«болдырғандарына» ерніңді тістеп, басыңды 
шайқамасқа шараң жоқ.

Cсімдік атауларын зерттеу барысында 
мен бір қызық мәнбіге (фактіге) кезіктім. 
Бір �сімдікке әр адам, әр аудан, әр облыс 
халқы �здерінше жеке-жеке ат қойып алады 
екен. Мыс., орысша «подорожник» ата-
латын �сімдікті биолог Т.Мұсақұлов жол-
желкен (с�збе-с�з аударма) деп атаса, осы 
�сімдік халық ішінде �сетін жеріне қарай 
– сужапырақ, оны ненің жейтіндігіне қарай 
– бақажапырақ, тартаржапырақ, �сімдіктің 
�зіндік ерекше белгісіне қарай – мыңтамыр, 
бір нәрсеге ұқсастығына қарай – қойқұлақ, 
қозықұлақ, бүргедән, емдік қасиетіне қарай 
ол – тәуіпдәрі, иманжапырақ деп те аталына 
береді екен. Байқадыңыздар ма, бір �сімдік, 
он атау. Бір затқа тіл үшін осынша (оншақты) 
атау қажет пе?

ТС-ті жасаушылар «с�зді саралаудың, 
даралаудың орнына оны тіркеп қана қоя 
салады?» деген біздің пікіріміздің растығына 
тағы бір мысал: Тұрмыста к�п қолданылатын, 
к�пшілікке жақсы таныс, бір нәрсені қатты 
қысып ұстауға арналған, 5-6 түрлі темір құрал 
бар. Олардың екеуінің сабы ұзын, үшеуінің 
сабы қысқа, біреуі – кеспелтектеу, үлкен. Бәрі 
де темірден жасалған. Бұлардың атаулары 
Қ%ТС-те де, аймақтық с�здікте де, орысша-
қазақша немесе қазақша-орысша с�здіктерде 
де, тіпті «Шаңырақ» деп аталатын энцикло-
педияда да араласып, айқасып, шатасып, 
«былығып» жүр. 

Алдымен «кеспелтеуіне» тоқталалық. Оны 
орысша «тиски» деп атайды. Cңдеуге, яғни 
кесуге, егеуге арналған темірді қысып қоятын 
бұрандалы құрал. Қ%ТС-те бұл құрал іскенже, 
шаттауық2, қысқыш, қысқаш, атауыз деген 
бес с�збен аталыныпты.

Сабы ұзын екі құралдың біреуін әйелдер 
пайдаланады. Онымен оттан шоқ алып, 
самаурынға салады. Орысша аты – щипцы. 
Ол Қ%ТС-те қысқаш, шымшуыр, шаттауық1 

деген үш с�збен белгіленіпті.
Сабы ұзын екінші құралды ұсталар пайда-

ланады. Онымен отта жатып қызарған ыстық 
темірді қысып алып, т�ске қойып, балғамен 
соғып, керекті формаға келтіргенше ұстап 
тұрады. Орыстар мұны да щипцы деп атайды. 
Қ%ТС-те бұл құрал да шымшуыр, қысқаш, 
шаттауық1 деген үш атаумен беріліпті.

Енді сабы қысқа әлгі үш құралға келелік. 

Оның біріншісімен шеге суырады. Орыс-
ша – клещи. Бұл құрал Қ%ТС-те атауыз, 
кемпірауыз, тістеуік, іскенже деген т�рт 
с�збен аталыпты. Екіншісі – зымтемірді 
қиюға арналған, жүзі (тісі) �ткір құрал. 
Орысшасы – кусачки, острозубцы. Бұл 
тістеуік деген бір ғана с�збен алынған. 
Үшіншісі – темірді қысып ұстауға арналған, 
басы, таңдайы жалпақ құрал. Орысшасы – 
плоскогубцы. Мұның қазақша аты с�здікте 
к�рсетілмеген. Ауызекі тілде оны балықауыз 
деп атайды.

Егер �зімізді шын мәнінде с�здікшіміз 
дейтін болсақ, жоғарғылардай бәрін аралас-
тырып, былықтырмай, алты құралды алты 
с�збен, атап айтқанда, іскенже (тиски), 
қысқаш (шоқ салады), шымшуыр (қызған 
темірді ұстайды; шипцы), атауыз/кемпірауыз 
(шеге суырады; клещи), тістеуік (зымтемірді 
тістеп, кесіп түсетін құрал; кусачки), 
балықауыз немесе шаттауық (темірді қысып 
ұстап тұруға арналған, басы жалпақ, таңдайы 
тегіс құрал; плоскогубцы) деген жеке-жеке 
атаулармен атасақ, ең дұрысы осы болған 
болар еді. Сонда қысқыш с�зі – медициналық 
«зажим» дегенге, кірқыстырғыш с�зі «при-
щепка» дегенге �зінен-�зі балама болып шыға 
келер еді.

С�здіктерге осылай деп сараланып бе-
рілгеннен кейін, оларды қолданушылар да 
солай даралап атап кеткен болар еді. Ғалым-
дардың «с�здік – с�здік қана емес, ол, соны-
мен бірге елді сауаттандыратын құрал болуы 
керек» деп жүргендерінің мәні осында жатыр.

Қазақ халқының ең басты ұлттық тағамы 
– ет с�зі Қ%ТС-те бесбармаққа сілтеніліпті. 
С�здікке қазақша ет деген тіркес те алынып, 
ол да бесбармаққа сілтенеді. Ал бесбармақ 
с�зіне «етке қамыр салып жасалатын қазақтың 
(?) ұлттық ыстық тағамын �зге ұлт �кілдерінің 
атауы» деген анықтама берілген.

 Cзге ұлт �кілдері біздің ұлттық таға-
мымызға неге ат қойып беруге тиісті? Ондай 
құқықты оларға кім берді? Cзіміз қайда қарап, 
не бітіріп жүрміз? Сұрақ к�п.

Түсіндірме с�здіктің міндеті – тілдегі 
с�здерді тіркеу, есепке алу ғана емес, 
оларды жүйелеу, реттеу, мағыналары мен 

жеткіземіз деген сасық мүдде; сол мүддеге 
жету жолындағы ойлап тапқан амал, айла, 
тәсіл. 

Қазақ тілінде шұбалшаң, шылаужын деп 
аталатын бір ғана құрт бар. Оны ғылыми 
әдебиеттерде жауын құрты деп атайды. Он 
бес томдықта бұл үш атаудың үстіне жерқұрт, 
шұбалшын, шылаушаң, шылаушын деген т�рт 
атау тағы қосылыпты. Бәрін қоссақ, бір 
құрттың 7 атауы (варианты) болып шығады. 
Осылардың бәрін с�здікке алып, олардың 
әрқайсысына анықтама беру, мысал келтіру 
қажет пе? Не үшін қажет? Қажет болса, 
мұндайларды с�здікке қалай аламыз? 

Фонетикалық варианттарға қарағанда 
лексикалық варианттардың (егер олар вар-
варизмдер болмаса) бәрін де с�здікке алуға 
болады. Тек 15 томдықтағыдай олардың 
әрқайсысына жеке-жеке анықтама бер-
мей, негізгісіне (әдебиіне) ғана анықтама 
беріп, қалғандарын с�здікке �з әліпбилік реті 
бойын ша алып, тиісті стильдік шартты белгі 
қойылғаннан кейін, әдеби емесін – әдебиіне, 
«түзу емесін» – «түзуіне» сілтеп отырған 
абзал. Сонда тіліміздегі вариант с�здер 
хатталып, реттеліп жүйеге түседі. Жасаған 
с�здіктеріміздің к�лемі ж�нсіз үлкейіп 
кетпейді. Сондықтан да біз «лексикалық, 
морфологиялық, грамматикалық вариант-
тарды с�здікке әліпбилік реті бойынша алып, 
олардың әдеби деген біреуіне анықтама беріп, 
қалғандарын сол әдеби сыңарына сілтеген 
абзал» деген ойды осы жерде тағы да қайталап 
айтқымыз келеді.

Ғылыми талап бойынша, Қ%ТС сияқты 
әдеби тілдің с�здігіне халыққа жақсы та-
ныс, к�пшілікке ортақ, тілімізде жиі қолда-
нылатын, жазуда, с�йлеуде к�бірек пайда-
ланылатын с�здер алынуы керек. Ал бізде 
қалай?

 Бізде мейлі ол жергілікті с�здер болсын, 
мейлі ол жатжұрттық с�здер болсын, к�зімізге 
шалынған, қолымызға түскен с�здердің бәрін 
жаппай с�здікке ала береміз. Тіпті бір с�здің 
оншақты фоне тикалық варианттары болса, 
қылпығын да шығармай солардың бәрін де 
с�здікке кіргіземіз. %рқайсысына анықтама 
береміз, 2-3 мысалдан келтіреміз. С�йтіп, 

Байса – желкелік, ш�гежек. Мыс.: бай-
сасы таудай. Желкелік с�зінің мағынасы 
түсінікті: желке с�зіне қатысты. Бірақ ол с�з 
мәтіндегі «байсасы» с�зінің мағынасына сай 
келіп тұрған жоқ. Ал ш�гежек с�зін біз естіген 
де, кездестірген де емеспіз. С�здіктерде де 
жоқ. С�здікшінің мұндай с�зді қайдан тауып 
алғаны белгісіз.

Бақалақ2 с�зіне «Қолдиірменнің астыңғы 
тасының діңгегі» деген анықтама берілген. 
Берген мысалы: Бақалаққа дән салып отыр... 
Сонда дәнді діңгекке салғаны ма?

Балақсыз с�зіне екі мағына берілген. 
Бі рінші мағынасы – «балағы жоқ». Бұған 
берген мысалы – «балақсыз шалбар». Екінші 
мағынасы – «шолақ дамбал». «Шолақ» болса, 
ол дамбал емес. Cйткені дамбалдың балағы 
ұзын болады. Ал бұл с�зге келтірген мысал-
да «балақсыз» деп – орысша плавка дегенді 
айтып отыр.

Балауыз1 с�зіне 1. Ара құрсағының ішкі 
жағында орналасқан без, – деп анықтама бе-
рілген де, оған «Балауыз – араның құрсағы-
ның ішкі жағында орналасқан балауыз безінен 
б�лінетін зат» (Х.Қыдырбаев) деген мысал 
келтірілген. Оқып және ойланып к�рсеңіздер: 
анықтамада балауыз – «без», ал мысалда ол 
– «балауыз безінен б�лінетін зат». Қайсысы 
дұрыс?

15 томдықтан алынған мына бір анық-
тамаға қараңыз: Бастырма4 зат.геол.Жыртылу 
жігінің к�лбеу бағытқа сәйкес келуімен (еңістеу 
бұрышы 450-тан аз) сипат талатын, аспалы 
беткейі жатаған бет кейді к�лбей к�мкерген 
жыртылып-айырылу құрылымы. Берілген мы-
салы: Бастырма таужыныс бірлестіктерінің 
�те қарқынды сығымдалуынан қалыптасады 
(Қаз. тілі термин. Геология).

Белдік1 с�зінің 2-ші мағынасы ретінде 
«Тартпа, т�сайыл» деген анықтама берілген. 
Келтірілген мысалы мынау: Бас жағында жер-
де жатқан белдігінен �ткір, ұзын қара пышақты 
суырып алып... Сонда пышақты т�сайылдан 
суырып алып отыр.

Қ%ТС-ке берен деген екі омоним алынған. 
Бірінші омоним 1) мата, 2) киім деген екі 
мағынаға б�лінген. «Киім» деген мағынаға 
берілген мысалдарда берен с�зі «сауыт» деген 
мағынада қолданылған. Екінші омоним 4 
мағынаға б�лінген: 1. Мылтық, 2. Қанжар 
(берген мысалы «қанжар» дегенді емес, 
«қылыш» дегенді білдіріп тұр), 3. Кеудеше (?) 
немесе �мілдірік (?) (Ал мысалы әйтеуір бір 
«қару» дегенді білдіреді), 4. ауыс. Батыр, ер. 
К�ріп отырсыздар, мағыналар мағына емес, 
шатпақ. %сіресе үшінші мағына. 

Турасын айтсақ, берен – екі омоним емес, 
бір-ақ с�з. Оның мағынасы – болат, алмас 
сияқты асыл да мықты металдан жасалған 
қару. Ол қару сауыт та, мылтық та, қылыш 
та, қанжар да болуы мүмкін. Осы негізгі 
(тура) мағынадан 1. Мықты, берік, асыл, 2. 
6жет, �ткір, қайтпас, 3. Батыр, ер, – деген 
үш ауыспалы мағына туындайды. Елдің де, 
�зінің де басын қатырғанша, с�здікші берен 
с�зінің мағыналарын осылай қарапайым 
түрде саралағаны ж�н еді.

Бұқар с�зіне «Жылқы терісінен �ңделген 
былғары» деген анықтама берілген. Берілген 
мысал бұл мағынаға сәйкес келмейді. «Сәйкес 
келеді» деп таласқан болсаңыз, осы атау 
с�зге тіркелген с�з тіркестерін былғары кілем, 
былғары қалпақ, былғары қойы, былғары 
мақамы деп ұғамыз ба? Бұлай деп ұғу масқара 
ғой. Ендеше, бұқар – «былғары» емес, ол 
Бұқар (Бұқарда жасалған) деген мағына 
береді.

Бүркеншек с�зі бүркеншікке сілтеніпті. 
Бүркеншік с�зіне – «әйелдердің басқа сала-
тын жамылғысы» деген анықтама берілген. 

қате. Дауала «ем болу», «шипа болу» емес; 
«емдеу», «ем жасау». Бұл с�зге мысал ретінде 
берілген М.Мақатаевтан алынған екі мысал 
тура мағынада емес, ауыспалы мағынада 
қолданылған. Сондай-ақ осы атау с�зге 
(дауала с�зіне) тіркелген жүзі дауаламады, 
жүрегі дауаламады, к�ңілі дауаламады деген 
с�з тіркестеріндегі «дауала» с�зінің реестрдегі 
дауала етістігіне ешқандай қатысы жоқ. Бұл 
– с�здік мақала ретінде б�лек алынуға тиісті 
с�з. Дауала етістігінен жасалған дауалат 
с�зіне берілген «батылдандыру, қорқытпау, 
тәуекелге бел байлату» деген анықтама да 
қате. 

Д9ңке с�зіне «ағаш бұтайтын құрал (?)» 
деген анқтама берілген. Ағаш бұтайтын 
құралдың аты – д�ңке емес, балта. Мысалдағы 
мәтінге қарағанда д�ңке әдеби тіліміздегі 
д�ңбек, жаңғырық деген с�здермен синоним-
дес с�з (С�здікке қараңыз).

Жабай с�зіне 1. Қорғасын құйылмаған 
салмақты асық, кеней (?). 2. Сақаның �ңделген-
нен кейінгі салмақты түрі – деп екі түрлі 
анық тама беріліпті. Бүйтіп екі мағынаға 
б�летін, созбақтайтын еш нәрсе жоқ. Жабай 
– жергілікті с�з. Сақа деген мағынаға ие. «Қаз. 
этнографиялық категориялар...» энциклопе-
диясында Жабай – «қарамал асығы» делінген 
(2.131). Осылардың қайсысы дұрыс? Кеней 
ме, қарамал асығы ма?

Ескерте кететін нәрсе: бірінші мағынаға 
кеней с�зінің тіркелгені мүлде қате болған. 
Кеней «салмақты асық» емес, оған осы 
с�здікте: кеней – асық ойнағанда ұпайға 
тігілетін кішігірім (!) асық – деген анықтама 
дәлел.

Жағлан//жағдан – бір с�здің 2 түрлі фоне-
тикалық варианты (л ~ д). Этнографиялық 
энциклопедияда оған «былғарымен қапталған 
сәнді сандық» деп анықтама беріліпті. Ал 15 
томдықта бұл варианттар жеке-жеке алы-
нып, жағданға – 1. Сыртын қаңылтырмен 
қаптаған сандық, 2. жерг.Киізден істелген 
сандық қап – деген анықтама берілген. Жағлан 
«жағыланға» сілтеніліп, оған «қайыстан, 
теріден, былғарыдан істелген әбдіре, сандық» 
деген анықтама берілген.

Қате к�зге ұрып тұр. Біріншіден, жағлан//
жағдан сандық па, сандыққап па? Екіншіден, 
қайыстан, теріден, былғарыдан сандық 
істеліне ме? Сұрақ – к�п. Жауап – шым-
шытырық.

Ж а н т ы қ  с � з і н  2  м а ғ ы н а ғ а  б � л і п , 
біріншісіне жерг. Жандық деп, екіншісіне 
ауыс. Астыртын арамдық істейтін, жансыз 
(?), жымысқы (?), пасық (?) деп анықтама 
беріпті. «Қой» дегенді жергілікті жерде 
жандық дейтіндігі рас, бірақ жантық демейді. 
Біреу жаңылып немесе тілі келмей жандық 
дегенді жантық десе, соны да әдеби тілдің 
с�здігіне ала береміз бе? 

Неге екенін қайдам, осы с�зге жантығы 
ішіне түсті деген с�з тіркесін тіркеп, оған 
«ыстығы ішіне түсті» деген анықтама 
беріліпті. Сонда жантығы ішіне түсті дегенді 
«қойы ішіне түсті» деп, ұғамыз ба? Жоқ, әлде 
«жансыз, жымысқы, пасық ішіне түсті» деп 
ұғамыз ба?

Желік деген етістік 2 мағынаға б�лініп, 
әрқайсысына анықтама берілген. Осы 
етістіктің ортақ етіс тұлғасы – желігіс дегеннің 
«желік қағысу, еліру, желпінісу» деген 
анықтамасы бар. «Еліру», «желпінісу» дегенін 
дұрыс делік. Ал «желік қағысу» дегеніміз не? 
Тілімізде мұндай тіркес бар ма? Бар болса, 
оған мысал неге жоқ?

Жусат етістігіне «босату, қоя беру» деген 
анықтама беріліпті. Анықтама қате. Жусат – 
«босату, қоя беру» емес. Күндіз мінілген атты 
суытып, �ріске жіберуді «босату, қоя беру» 

дейді. Жусат – жуса етістігінен жасалған 
�згелік етіс. Яғни малшының жайып жүрген 
малын иіріп, бір уақыт тынықтыруы. 

Жусау дегеннің не екенін білмегендіктен 
с�здікші жуса с�зіне «малдың ... күйіс 
қайырмай жатуы» депті. Баққаның аша 
тұяқты мал болса, оған «күйіс қайырма» десең 
де, жатқаннан кейін ол міндетті түрде күйіс 
қайырады.

Жырым1 с�зіне «айыл не тартпаның 
ұшына жалғап, соларды (?) байластырып (?) 
бекітетін кішкене (?) жіңішке (?) қайыс» де-
ген анықтама қате. Ондай жіңішке қайысты 
тартпабау дейді. Ал жырым – жіңішке қайыс 
емес, ортасында бірнеше тесігі бар жалпақ 
қайыс. Ол тесіктерге айылбастың тілшігі 
кіріп, тартпаны (айылды) бекітіп, ұстап 
тұрады.

Зұлпы деген с�зге «Үлектің жотасынан 
(?) тізесіне дейін ұзын болып салбырап �скен 
жүн» деген анықтама берілген. Түйенің 
жотасына жүн �суші ме еді? «Қазақтың 
этнографиялық категориялар...» деген эн-
циклопедияда ол с�зге «...Жампоз нардың 
қолтық, т�с тұсында �сетін ұзын салалы бұйра 
жүн» деп анықтама берілген. Дұрысы – осы.

Идір с�зіне «сауын малды т�лін тойдыруға 
(?), сүтін саууға дайын қылу, исіндіру (?)» 
деген анықтама беріліпті. Бұл анықтамада 
кемінде екі түрлі қате бар: Бірі – т�лді «тойды-
ру» үшін емізбейді, идіру ұшін емізеді; екіншісі 
– «исіндіру» идіруге қарама-қарсы ұғым.

Иектік деген с�зге «кимешектің жағы» 
депті. Жақ с�зіне қарасақ, оған «кимешектің 
екі бетін (дұрысы жақтауын – Б.Қ.) бой-
лай иек астына дейін әшекейлеген кестелі 
жиегі» делініпті. Біздіңше жақ дегеніміз – 
кимешектің иекке дейінгі б�лігі. Ал иектік 
– кимешектің иек астына келетін тұсы. 

С�здікте иініш с�зіне «жеңнің асты, 
қолтық тұсы» деген анықтама беріліпті. 
Аталған ұғым (зат) иініш емес, иніш деп атала-
ды. Оның жеңге, қолтыққа ешқандай қатысы 
жоқ. Инішті жейденің, к�йлектің иығының 
астыңғы жағына салып тігеді.

Кәріс с�зіне «жұқалау тоқылған жібек 
мата» деген анықтама берілген. Мысалдары 
«кәріс шәлі», «кәріс белбеу» деп келеді. Кәріс 
шалы тіркесіне барғанда оған жерг. деген 
стильдік белгі қойып, «қалың (?) к�йлек (?)» 
деген анықтама беріпті. Неге ол – шалы? (Бұл 
шәлі деген с�з емес пе еді! – Б.Қ.). Неге ол – 
«к�йлек»?

Шалы к�йлек емес (Шалы реестрлеріне 
қараңыз – Б.Қ.) және де ол «қалың» болмай-
ды? Cйткені осының алдында ғана с�здікші 
кәрісті «жұқалау мата» деген.

Кегір (бұл кегер деген с�з – Б.Қ.) с�зіне 
«қасқалдақтың балапаны» деген анықтама 
беріліп, «кегердің т�бесінде айдар жүні бола-
ды» деген мысал келтірілген. С�з де, анықтама 
да, мысал да «Қазақ тілінің аймақтық 
с�здігінен» алынған.

Біздің алдымызда қасқалдақтың �зінің 
де, балапанының да суреті жатыр. Олардың 
т�бесінен біз айдар к�ріп тұрғанымыз жоқ. 
Қасқалдақ – үйрек пішіндес, маңдайы ақ, 
кішірек, қара түсті құс. Ал кегер (кегір емес) – 
үйректің бір түрі. Денесі кішілеу. Суға жақсы 
сүңгиді. Т�бесінде айдары болады. 

Кеп деп аталатын екі етістік омонимнің 
біріншісі: 1. Келіп к�мекші етістігінің қыс-
қарған формасы. 2. К�семше формалы кел 
етіс тігінің қысқарған формасы – деген екі 
грам матикалық мағынаға б�лініпті. Лексика-
лық жағынан бұл екі мағынаның бір-бірінен 
ешқандай айырмашылықтарын таба ал-
мадым да, «Е.., алты мысал алу үшін әдейі 
б�лшектеген ғой» деп, жылы жауып қоя 
қойдым. 

Керсен с�зі екі мағынаға б�лініп: 1. Бір 
қойдың еті тұтас сиятындай кең (?) ыдыс (?). 
2. саят. Оқпанның (?) арт жағынан жапсыры-
лып (?), алдыңғы қастың бүркіт қабақталған 
(?) екі айыр басы (?), артқы (?)қас, - делініпті. 
Біріншіден, бұлар – мағына емес, омо-
ним болатын с�здер. Екіншіден, екінші 
мағынадан ешкім ешнәрсе түсіне алмайды: 
керсен – алдыңғы қас па, артқы қас па? Саят. 
деген стильдік белгінің ердің қасына қандай 
қатысы бар? 

%детте, керсен деп – ағаштан бүтіндей ша-
былып жасалған ердің адам құйрығы келетін 
(отыратын) д�ңгелектеу, ойыстау арт жағын 
айтады. Керсендей, керсен құйрық деген тілдік 
бірліктер осы түбірден жасалған. 

Кесе с�зі 2 мағынаға б�лініп, 1. Шай, сор-
па ішетін пиала, – деп, т�рт мысал, 2. ауыс. 
Дүние, мүлік, – деп, екі мысал беріліпті. Кесе 
с�зінің «дүние», «мүлік» деген мағынасы жоқ. 
Бұл кесе дегенге 6 мысал алудың амалы ғана.

С�здікші одан әрі  кескекті  с�зіне 
тоқталып, оны 1. Түп-тегі мықты. 2. ауыс. 
Ызалы, ашулы, – деп екі мағынаға б�ліпті. 
Бұлай, б�луде ешқандай қисын (логика) жоқ. 
%йтпесе, «ызалы, ашулы» деген ұғым �зіне 
қарама-қарсы «тегі мықты» деген ұғымның 
қалай ауыс мағынасы бола алады? 

Дәл осы сияқты, кескекті аю  деген 
тіркеске қатысты, а) «Мазасыз, ұрысқақ, 
арпалысып отыратын адам», ә) 6р, ержүрек, 
жаужүрек деген бір-біріне қарама-қарсы екі 
ұғым қалайша бір с�здің екі мағынасы бола 
алады? Бар мәселе, кескекті деген с�здің 
мағынасын білмегенімізде жатыр. 

Кешіл с�зіне «ірі денелі діни адамдар» де-
ген анықтама беріліпті. Кешілге «ірі дененің» 
де, «діни адамның» да қатысы жоқ. Кешіл – 
�мір бақи үйленбей �ткен адам. 

К9беңдеу с�зіне «семіздеу, оңалған» деген 
анықтама беріліп, «�зін биыл к�беңдеу айтып 
жүр ғой» деген мысал келтіріліпті. Сонда 
мәтінді «�зін биыл семіздеу, оңалған айтып 
жүр ғой» деп ұғамыз ба? 

К9генсабақ  с�зіне «түйнектен �сіп 
таралған сабақ» деген анықтама берілген. 
Сабақ атаулының барлығы түйнектен �седі. 
Сабақтың бұдан басқа бастау алатын жері 
жоқ. К�генсабақ дегеніміз – жердің бетінде 
к�ген сияқты т�селе �сіп жатқан сабақ.

Күпі  с�зіне 6 мағына беріпті. Алты 
мағынаның үшеуі дұрыс, үшеуі бұрыс. Оның 
бірінші мағынасы «матамен тысталған тері 
тон» делінген. Матамен тысталған тері тонды 
күпі демейді, ішік дейді. Екінші мағына дұрыс. 
Тек «шапан» деген тіркемесі қате. Шапан күпі 
бола алмайды. Үшінші мағынаға «жұқа ша-
пан, плащ» делінген. Бұл мүлде қате. Т�ртінші 
мағына – «к�рпе, жамылғы» деген анықтама 
беріліпті. Бұл да лағып кеткен мағына. 5-ші, 
6-шы мағыналар дұрыс. Бірақ неге «ұлпа 
қар»? Оны «қалың қар» десе, әлдеқайда 
дұрысырақ болар еді ғой.

 (Жалғасы бар)

Бұлар сияқты лексикалық варианттар 
Қ%ТС-те к�птеп кездеседі. Содардың бірі 
– италақаз бен сарыалақаз. Қ%ТС-тің 7-ші 
томында италақаз < лат.tadorna> с�зі алынып, 
анықтама берілген, 4 мысал келтірілген. 12-
ші томда осы с�здің лексикалық варианты 
– сарыалақаз < tadorna tadorna (?) с�зі тағы 
алынып, ол үш мағынаға б�лінген. Мұның 
алдыңғы екі мағынасы – бір ғана мағына, тек 
басқа-басқа с�здермен жазылған. 

Осы с�здерге байланысты бірнеше 
сұрақтар туындайды. Олар: 

1) Бір ғана құстың екі түрлі атауына неге 
үш түрлі анықтама берілген?

2) Сол үш түрлі анықтамаға неге 10 мысал 
алынған. Егер олар жеке-жеке ұғымдар, жеке-
жеке мағыналар болса бір ж�н.

3) К�рсетілген екі атау с�здің латынша 
атаулары неге екі түрлі және олар не үшін 
қажет болды? 15 томдық с�здік ғылыми тер-
мін дердің с�здігі емес, әдеби тілдің с�здігі 
емес пе?!

Бұл сұрақтардың жауабы біреу ғана. 
Ол – ертеректе шыққан он томдықта жоқ 
с�здер мен с�з тіркестерін іздеп тауып, 
оларға анықтама беріп әуре болып жатпай-
ақ, Қ%ТС-тің к�лемін қайтсек 15 томға 

ген анықтама беріліп, М.%уезовтің «Талғар 
(�зені) аққұла болып ағады» деген с�йлемін 
мысалға келтіріпті. М.%уезов Талғар «бекер, 
босқа, зая болып ағып жатыр» деп тұрған жоқ, 
ол «астан-кестен болып, ақ к�біктеніп ағып 
жатыр» деген ойды айтып отыр.

15 томдық Қ%ТС-тен алынған, елдің 
бәріне жақсы таныс, кез келген ауыл әйелінен 
сұрасаң, әрқайсысын жеке-жеке к�рсетіп, 
айырмашылықтарын айтып беретін астау, 
табақ, тегене, тегеш деген 4 с�зді алып, 
мағыналарын салыстырып к�ріңіздерші. Бұл 
т�рт с�зге берілген анықтамаларда к�рсетілген 
атаулар туралы ежелден қалыптасқан ұлттық 
ұғым-түсініктердің бәрі шатастырылған. 
Астауымыз – тегешке, тегешіміз – табаққа, 
тегенеге, тегенеміз – шараға, шарамыз – 
аяққа айналып кеткен.

Атсыратар с�зіне «тоғызқұмалақ ойы-
нының бір атауы» делінген. Анықтама қате. 
Атсыратар – тоғыз құмалақ ойынындағы 
т�ртінші отаудың аты.

Бадьян с�зіне с�йл. Андызағаш делініпті. 
Андызағаш деген ағаш жоқ. Андыз дегеніміз 
– ағаш емес, қурай атауы (девясил). Ал бадьян 
– анис ағашының (даршынның) қосымша 
(латынша) атауы.

Бүркеншек с�зіне берілген мысалы: Алғайдың 
құба жонына Жайылған қойым сыймаса, 
Жүз бүркеншек, жүз қоспен Қатар жүріп 
жанаса (Ақтамберді). Мәтіндегі бүркеншек – 
малшылардың уақытша баспанасы; жаппа, 
күрке. 

Бізкесте – «тоқылатын нәрсені керіп 
ұстау үшін жасалатын құрал» деген анықтама 
беріліпті. Ондай құралды бізкесте деп емес, 
«кергіш» деп атайды. Анықтама қате. Бізкесте 
дегеніміз – д�ңгелек немесе т�ртбұрышты 
етіп жасалған кергішке (ағашқа немесе жұмыр 
темірге) керілген матаның бетіне ілмекті 
(жалманды) бізбен �ткермелеп ою-�рнек 
түсіру әдісі; яғни бізкесте – кестенің бізбен 
тігілетін түрі.

Дамық етістігінің бірінші мағынасына 
«күшею» деген жалғыз с�збен анықтама 
беріліпті. Келтірген мысалы: Сұрғылт тас-
тан аққан су мен қараңғы құз дамығып, 
сасық еді иісі (Ж.Аймауытов). Егер осы 
мағынаны дұрыс дейтін болсақ, онда мәтіндегі 
«дамығып» с�зінің орнына «күшейіп» с�зін 
қойып, айтып к�релік... Ешқандай мән-
мағына шықпайды. 

С�здік жасаушы дауала с�зіне «ем болу, 
шипа болу» деген анықтама беріпті. Анықтама 

қолданыстарына қарай саралау, даралау 
болуға тиіс. Біздің с�здікшілеріміз с�здерді 
тек тіркеуді (с�здікке алуды) ғана білетін 
тәрізді. Бұл с�зімізді де мысалмен дәлелделік. 

Тілімізде құтан деген с�з бар. Оның орыс-
ша аты – цапли (лат. ardeiidae). Бұл құстың ақ 
құтан, к�к құтан деген түрлері болады. Қазақ 
тілінің орфографиялық с�здігінде бұл соңғы 
с�здер біріктіріліп жазылғандықтан екеуі де 
жеке-жеке құстың аты ретінде б�лек-б�лек 
алынып, әрқайсысына жеке-жеке анықтама 
беріліпті. Сонда құтан с�зінің �зін қоса есеп-
тегенде «цапли» деген құс құтан, аққұтан, 
к�кқұтан деген үш құсқа айналған. Аққұтан, 
к�кқұтан дегендер құтанның түрлері дейтін 
болса, онда олар б�лек жазылмай, неге бірге 
жазылған?

Дәл осы сияқты тілімізде дегелек, ләйлек 
деген екі атау бар. Бұлар – орысша аист (лат. 
ciconiidae) деп аталатын бір ғана құстың екі 
түрлі атауы. Аталған құстың да ақ дегелек (не-
месе ақ ләйлек), қара дегелек (қара ләйлек) де-
ген екі түрі кездеседі. Біздің орфографиялық 
с�здікте бұл с�здер де біріктіріліп жазылған-
дықтан 15 томдық түсіндірме с�здікке дегелек, 
ләйлек, қарадегелек, ақләйлек, қараләйлек 
деген бесеуі жеке-жеке алынып, әрқайсысына 
жеке-жеке анықтама берілген, әрқайсысына 
жеке-жеке мысалдар келтірілген. Ақдегелек 
с�зі 15 томдыққа енбей қалыпты. Ал ләйлек 
с�зі құтанға, қараләйлек с�зі қарабайға 
сілтен ген. Биологиялық с�здіктерге қарасақ, 
қарабай (лат. рregalis) деген мүлде басқа құс. 
Нәти жесінде біздің с�здікшілер үшін «аист» 
деген мен «цапли» деген екі түрлі құс бір құсқа 
айна лып, есесіне дегелек, ләйлек деп екі түрлі 
аталынып жүрген бір ғана құс 6 түрлі құсқа 
айналған.

с�здіктің к�лемін қомпайтқанымызға мәз 
боламыз. Ал қазақ тілі лексикалық қорының 
реттеліп, жүйеленіп, нормалануына ешкім 
басын ауыртып жүрген жоқ.

ТҮСІНДІРМЕ СFЗДІКТЕ СFЗГЕ 
АНЫҚТАМА БЕРУ 

Түсіндірме с�здік атаулының жаны – с�з 
мағынасы. Мейлі лексикалық мағына бол-
сын, мейлі грамматикалық мағына болсын, 
мағынасыз с�з болмайды. С�зсіз, оның 
анықтамасынсыз түсіндірме с�здік те жоқ. 
Кез келген ТС-тің құндылығы – оның аты ай-
тып тұрғандай, с�зге берілген анықтамасында 
(түсініктемесінде). Анықтама дәл, анық, 
айқын болса, ол жақсы с�здік, анықтамасы 
қате болса, ол нашар с�здік. 

Есте болатын нәрсе: анықтама әдеби тілде 
берілуге тиіс. Онда елдің түсінуіне қиындық 
келтіретін жергілікті, кәсіби, к�нерген, 
термін с�здер қолданылмауы керек. Сондай-
ақ жалпы халықтық ТС-терде «Раушан 
гүлділер тұқымдасына жататын жеміс ағашы» 
(алма) деген сияқты жалпылама, ғылыми 
анықтамалардан қашқан абзал. Cйткені 
мұндай анықтамалар қарапайым халыққа еш 
нәрсе бермейді.

15 томдық Қ%ТС-те, с�з жоқ, дұрыс 
берілген анықтамалар жетерлік. Сонымен 
бірге онда қате анықтамалар да аз кездеспейді. 
Сол қате анықтамаларға мысал келтірейін. 

Ақк9з1 с�зіне «дәлдір, надан, есер» деген 
анықтама берілген. Ақк�з – біріккен с�з емес, 
ол – тұрақты с�з тіркесі. Сондықтан бұл с�з 
б�лек жазылуы керек еді. Ол «бұзық, есерсоқ, 
тентек, ұр да жық» деген мағына береді.

Аққұла1 с�зіне «бекерге, босқа, зая» де-
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2010 жылғы шілде айы еді. Елді елең еткізген бір оқиға болды. «Ол не?» дейсіздер ғой. Атақты Естай ақын әнінің прототипі Қорлан 
апамыз бар емес пе?! Міне, сол асылымыздың зираты табылыпты. Білмей келіппіз, сұлулық символы болған ғазиз жанның бейіті 
оқиға болып, ән туған Павлодар өңіріндегі Маралды маңайында емес екен. Ол сонау Ресей Федерациясындағы Алтай өлкесінің 
Славгород төңірегінде болып шықты. Міне, сол жерде бүкіл бір халықтың сүйіспеншілігіне бөленген, ұлт махаббатына айналған 
қазақтың хас сұлуы 30-жылдардың аяғында мәңгілік сапарға аттаныпты.
Ал оны тауып, анықтаған, анықтап қана қоймай, басына қызыл граниттен белгітас орнатқан кімдер дейсіздер ғой... Олар – Қуат 
Есімханов пен Ерлан Арын деген екі азамат. Қуатты көзі қарақты жұрт баспасөз беттерінен жақсы білсе керек. Ол – егемендіктің 
елең-алаңында Ертіс бойында қызмет істеп жүріп Ермактың ескерткішін алғызған, одан кейін Қызылжардағы жұмысы кезінде 
Омбыдағы Мағжан Жұмабаев оқыған педагогикалық училищенің қабырғасына ұлы ақынға арнап мемориалдық тақта орнатуға 
ұйытқы болған қандасымыз. 

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Бұл азамат осы бертінде Астана-
да қызмет атқарып жүріп, 1937 жылы 
К�кшетаудағы ескі зиратта жерленген да-
уылпаз ақын Сәкен Сейфуллиннің тұяғы 
– ғайып құсы Аянға белгітас қойып тағы 
бір сауапты іс жасады. Ал Ерлан болса, 
�зіміз с�з етіп отырған 2010 жылға дейін 
Павлодардағы С.Торайғыров атындағы 
мемлекеттік университетте ректор бола 
жүріп, облыстық мәслихаттың депу-
таты ретінде қаладағы к�птеген к�ше, 
мекеме аттарын қазақыландыруға бел 
шеше кіріскен ұлтжанды азамат-тын. 
Сондай-ақ оның сол кездері атақты 
Мәшһүр-Жүсіп мұраларының 20 том-
дығын шығаруды қолға алып, қасиетті 
бабаның Ескелдідегі мазарын жаңа үлгіде 

Вагонға солармен қабаттаса кіріп, күн 
түспейтін жақтан орын алған мен енді к�зіммен 
кондукторды іздей бастадым. Бұл жерге Астанадан 
таңертең келген едім. Мақсатым — осы Шучьеден 
онша қашық емес Қазгородок поселкесіне барып, 
сондағы Сейфүлмүліков атты  адамның туыста-
рын іздеу. Ол жазушы Рафаэль Мұстафиннің 
айтуынша атақты Мұса Жәлилмен Моабит 
түрмесінде бірге отырған қазақстандық татар. 
Білмей келіппіз, неміс тұтқынында жүріп, оларға 
қарсы ұйым құрған, с�йтіп гестапо гильотина-
сында басы шабылған 11 бейбақтың бірі. Оның 
жақындары күні кешеге дейін осы Қазгородокта 
тұрыпты. Бірақ... иә, бірақ іздеген жоғым табыл-
мады. Олар осыдан біраз уақыт бұрын Қазанға 
к�шіп кетіпті. Содан кері оралып келе жатқан 
бетім ғой баяғы.

— Сәлеметсіз бе? Егер айып етпесеңіз...
Жоғарыдағы жайтқа байланысты �з ойыммен 

�зім болып отырған мен селт етіп, дауыс шыққан 
жаққа қарадым. Жас шамасы елулерге келіп қалған 
орыс азаматы екен.  Терезеге қарай жылжуымды 
�тініп, орын сұрап тұр. Жайғасып бола бере:

— Танысып қоялық. Владислав Потанин, — 
деді қолын ұсынып.

Cз кезегімде аты-ж�німді айтып үлгерген мен 
оның бетіне таңдана қарадым. К�з алдыма бір 
елес келе бастағандай. «Ол ма, жоқ ол емес пе? — 
деймін абдырап, – Дәл соның �зі болуы да ғажап 
емес-ау...».

Ойыма 1992 жылғы к�ктемде Шота Уәлиханов-
пен арадағы бір әңгіме түсті. Сонда: «Шоқанның 
орыс достарының ұрпақтарынан хабарыңыз бар 
ма? Бар болса нендей кәсіптің иелері? Олармен 
байланысыңыз қандай?» деп сұрағаным есімде. 
Бұған Ш�кең: «Достоевскийдің ш�берелері 
Дмитрий мен Татьяна гуманитарлық ғылымның 
�кілдері. Санкт-Петербургте тұрады. Алматыға 

тұрғызуға ерекше үлес қосқан еңбегі және 
бар.

Осы екі бауырымыздан 2010 жылдың 
8 шілдесінде «Егемен Қазақстан» редак-
циясына арнайы хат келгені әлі есімізде. 
Онда Ресейдің Алтай �лкесіндегі Приты-
ка селосы іргесіндегі қазақ зиратында аты 
ән мен жырға айналған Қорлан апамызға 
белгітас орнатылатындығы, сол шараға  
осы газеттен де �кіл қатысуы сұралыпты. 
Осыдан кейін к�п кешікпей жолға 
шыққанбыз. Құрамымызда ғалымдар 
Қ.Салғараұлы мен Т.Жұртбай, жазушы 
%.Сарай, саясаттанушы Д.Мыңбай мен 
қаламгерлер Е.Шаймерденов, Ғ.Мүсіреп 
және композитор Ж.Тұрсынбаев бар 
топ Астанадан Павлодарға келдік. Ол 
жерден ертесінде таңертең Ресей шека-
расына бет алдық та, бақылау бекетінен 
�ткен соң Құлынды даласын кесіп �ттік. 
К�п ұзамай Славгород та к�рінген. 
Оны да артқа тастап, Б�рілі деп атала-
тын ауданның бұрынғы Топольский 
кеңшарына қарай бұрылдық. С�йтіп, 
мұндағы Притыка б�лімшесіне жеткенде 
ат басын тежедік.

К�ліктен түскен соң осы елді ме-
кен іргесіндегі зиратқа беттеп, ондағы 
б е л г і т а с т ы ң  а ш ы л у ы н а  ж и н а л ғ а н 
жергілікті тұрғындармен амандасып, 
ж�н сұраса бастадық. Мұнда к�птеген 
қазақ отбасылары тұрады екен. «Бұл жер 
негізінен Қаранай деп аталады, – деді 
Алтай �лкесіндегі Благовещенск қазақ 
диаспорасының т�рағасы Сапарбек 
Маусымбаев. – Осыдан 25 шақырым 
қашықтықта Сұлтан, Сұңқарбек деген 
қоныстар бар. Ол Қорлан апамыздың 
туған жері әрі әкесі мен әкесінің ағасының 

аттары сақталып қалған елді мекендер. Ал 
Қаранайдан 60 шақырым шамасындағы 
Қуат ауылы – �зіміз с�з етіп отырған 
кейіпкеріміздің келін болып түскен жері. 
Енді, мына Қаранайдың �зіне келсек, 
бұл – Қорлан Сұлтанқызының нағашы 
жұрты. 1937 жылғы зобалаңда ол кісі 
балаларымен осы ауылды сағалап келген 
ғой. Қазір бұл жер Притыка деп аталады».

Осыдан кейін к�п ұзамай жиын да 
басталған. Оны қысқаша с�збен ашқан 
Қуат Есімханов: «Уақыт қабағы мен 
мезгіл ауанына байланысты сұлулық сим-
волы – Қорлан апамыздың мүрдесінің 
қайда екенінен ха-барсыз болдық. 
Енді, міне, 73 жылдан кейін жоғалтқан 
жауһарымыздың дерегін тауып, басын 
қарайтуға келіп тұрмыз. Cткен заманда 
Баян сұлу, Қыз Жібек, Еңлік сияқты хас 
сұлулар �мір сүрген десек, Қорлан апа-
мызды да сол арулардың қатарына қоюға 
әбден болады. Себебі ол – ХХ ғасырдағы 
қазақ даласының махаббат гимніне 
айналған бейне» деп жұртшылық алды-
на Қанат Назымбекұлы атты қарияны 
шақырды. Сұрастырып білсек, бұл кісі 
Қорлан апамыздың туған немересі 
екен. Ақсақал �з с�зін ертедегі осы �ңір 
қазақтарының тарихына шолу жасаудан 
бастады. Ондағы әңгімеге қарағанда 
апалы-сіңлілі Құсни мен Қорланның 
әкелері Сұлтан би, ал ағасы Сұңқарбек 
осы Қаранай аймағының болысы 
болған адамдар екен. Қорлан кәмелеттік 
ж а с қ а  ж е т к е н  к е з д е  б о й ж е т к е н д і 
іргелес ауылдағы Қуат байдың ұрпағы 
Нұрмұханбетке ұзатады. Алланың жа-
зуы, аталарының ұйғаруы бойынша отау 
құрған жұбайлар �мірде сыйластықпен 

ғұмыр кешеді. Нәсифолла, Ғабдыжаппар, 
Ғабдұлхамит, Зейнелғабиден, Назымбек 
есімді бес баланың әке-шешесі атанып, 
30-жылдарға дейін бақытты �мір сүреді. 
Содан кейінгі тәркілеу мен ашаршылық 
Қуат байдың әулетін қатты есеңгіретеді. 
Ал 37-нің зобалаңы тіпті сұмдық еді. 
Жергілікті билік қазақ ауылдарындағы 
оқыған азаматтарды атып-асып болған 
соң, араларында Нұрмұханбет бар топты 
шахта мен теміржол жұмысына апарып 
салу үшін Приморьеге айдайды. Сол 
аласапыран уақытта Қорлан анада бір 
ғана үміт болған дейді білетіндер. Ол 
�зінің шиеттей бала-шағасы – бес ұл, 
бір қызын қалай да аман алып қалу үшін 
60 шақырым жердегі нағашыларына 
жету еді. Жетеді де. Бірақ перзенттерін 
�зі іздеп келген отбасына табыстап бола 
беріп, күзгі қара суықтағы азапты жолдан 
қалжыраған ғазиз жан үзіліп кетеді.

Қарғыс атқыр 37-дегі Қорланның 
ж а ғ д а й ы  о с ы л а й  б о л с а ,  е р і 
 Нұрмұ хан беттің тағдыры басқаша �рбиді. 
Ол кісі итжеккендегі лагерьде жүргенде 
елдегі бес ұлының үшеуі соғысқа алы-
нады. 1942 жылы олардың арасындағы 
Зейнел ғабиден Сталинград түбінде қаза 
табады. Сол уақыттағы заң бойынша 
бір отбасынан екі немесе үш адамның 
май данда болуы репрессияға ұшыраған 
ата-анаға жеңілдік әкеледі екен. При-
морьеде жүрген Нұрмұханбет үкіметтің 
осындай пәрменімен лагерьден босайды. 
Бұл 1943 жылдың к�ктемі-тін. Елге кел-
ген соң бар жағдайға қанығады. Ба-ла-
ларын жинап алып оқытып, оларды адам 
қатарына қосуға әрекет жасайды. Еш-
кімге үйленбей, ұл-қыздарының тілеуін 
тілеген күйі 1966 жылы �мірден озады.

Қанат Назымбекұлының жоғарыдағы 
с�зін бар зейіндерімен тыңда-ған жұрт-
шылық келесі кезекте зират басындағы 
Сайлаубек молда оқыған құран-қатымға 
ұйыды. Осыдан соң Астанадан кел-
ген ғалым-жазушылар Қойшығара 
Салғараұлы, %нес Сарай және с�з етіп 
отырған шараға мұрындық бола білген 
Қуат Есімханов пен Ерлан Арын бастаған 
топ белгітасты ашуға беттеді. Лента 
қиылып, ескерткіштен ақ жамылғы сыпы-
рылып түскен сәтте Қорлан апамыздың 
тасқа қашалып жазылған аты-ж�ні, туған 
және қайтыс болған жылдары к�зге ша-
лынды. Ал одан т�меніректе: «Дариға, 
�лмейтұғын әнге айналған, Дүниеге 

қайта келмес қайран Қорлан...» деген 
ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Несіпбек Айтұлының қаламынан туған 
�леңнің екі жолы орын теуіпті.

Белгітастың ашылу рәсімі біткен 
соң осы Притыка б�лімшесіндегі 
сегізжылдық мектептің асханасын-
да қонақтарға арналып дастарқан 
 жайылды.  Сол жерде композитор 
 Жоламан Тұрсынбаев жанында отырған 
Қорлан апамыз дың немересі Қанат 
Назымбекұлы қарияға екі сауал қойды. 
Оның алғашқысы Естайдың «Құсни-
Қорлан» әнінің туу тарихы да, одан 
кейінгісі Құсни қыздың тағдыры туралы 
сұрақ еді.

– Ресейдегі мына Славгород, Құ-
лынды �ңірі мен Қазақстандағы Ма-
рал дының арасы жақын, – деп бастады 
с�зін Қанат ақсақал. – Үлкендерден 
естуіміз бойынша, бір жазда апалы-
сіңлілі Құсни мен Қорлан сол ел жақтағы 
тойға барады. Онда Естай ақын да бо-
лыпты. Жастарға арналып тігілген киіз 
үйдегі ойын-сауықта атақты әнші �здері 
де, киімдері де �згеше екі сұлу қызды 
к�ріп қалады. С�йтеді де бір сәттік 
к�ріністі ұмыта алмай, терең толғанысқа 
беріледі. Ал Қорлан ше? Тойдан келген 
бойжеткенді бұрынғы атастырып қойған 
жеріне ұзатылу күтіп тұрған еді. Оны 

естіген Естай ақын түрлі ойға беріледі. 
Ақыры соның, яғни сан түрлі сезімнің 
әсерінен кейін ол «Құсни-Қорлан» әнін 
тудырады. Апамыз к�рші ауылға келін 
болып түскен соң, Маралды, Кереку 
жаққа қайтып бармаған. Бүкіл �мірі осы 
т�ңіректе �ткен. Естайдың да бұл жаққа 
жолы түспеген. Осылайша тойдағы бір 
сәттік к�рініс әсерінен ақын артында 
аңызға айналған ғажайып ән қалған. Ал 
Құсниға келсек, ол кісіні ешкім білмейді. 
Қайда, кімге ұзатылған? Тағдыры қалай 
болған? Қашан �мірден �ткен? Міне, 
мұның бәрі сол замандағы ж�н білетін 
аталарымызға да, одан кейінгі біздерге 
де жұмбақ? Еш жерде ешқандай дерек 
қалмаған.

Қанат қария осы с�здерді айтты да 
бір сәтке үнсіз қалды. Осы кезде қайтар 
жолдың ұзақтығы есімізге түскен біз ор-
нымыздан қозғалақтай бастадық. Мұны 
сезген Сайлаубек молда ас қайырып, 
бәрімізге сәт сапар тіледі. Біз де орман-
дай орыстың ортасында отырған қарак�з 
бауырларымызбен қайыр қош айтысып, 
Ресей – Қазақстан шекарасына қарай 
бет алдық.

Ресей Федерациясы 
Таулы Алтай �лкесі

Славгород ауданы
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келгенде олар менде, Санкт-Петербургке барғанда 
мен оларда қонақ болғанмын. Ал Потаниннің 
ұрпағы К�кшетау облысының Шучье қаласында 
еңбек етеді. Мамандығы — сәулетші» деген-ді.

— Неге қарай бересіз? Біреуге ұқсатып отырған 
жоқсыз ба? — деді мазасызданған маған назар 
аударған к�ршім.

Мен оған жоғарыдағы әңгімені айттым.
— Иә. Соның... сол Потаниннің �зімін, — деді 

ол маған сабырлы түрде. — Бірақ мен жұрт білетін 
Григорий Николаевичтің кіндігінен емес, ағасы 
Гаврилден тараймын.

...Міне, осыдан кейін әңгіме қызып кеп 
берді дейсің. Ол — айтушы, мен тыңдаушы.
Жолсерігімнің с�зіне қарағанда Потаниндер 
әулетінің Қазақстанда тамыр жайғанына екі жа-
рым ғасырдың жүзі болыпты. 1755 жылы Елизавета 
патшайымның жарлығымен Ертіс бойындағы 
Ямышево қамалына қоныс тепкен бұлардың ең 
үлкен бабасы үш әйел алған адам екен. Одан 12 
ұрпақ �рбіген. Солардың ішіндегі  біреуі Ильядан 
1829 жылы Петербургтен шыққан орыс елшісін 
Қоқан хандығына аман-сау жеткізген, сол қызметі 
үшін Баянауыл дуанындағы линиялық отрядтың 
бастығы болып тағайындалған ержүрек  казак 
Николай Потанин туады. Ал ол аты Омбы �ңіріне 
мәлім темір ұстасы Гаврил мен саяхатшы-ғалым, 
Шоқанның досы Григорийдің әкесі еді.

Владиславтың айтуына қарағанда  атасының 
інісі, болашақ жиһанкез Григорий Николаевич 
үш айлық сәби кезінде шанадан түсіп қалып барып 
табылыпты. Кейін ержеткенде ол: «Мен �мірге 
сығалап есік ашқан үш айдан соң әлемді кезбек бо-
лып шанадан түсіп қалып, жоғалып табылғанмын. 
Дүниені  кезіп білуді міне, сол кезден бастадым»  
деп елді күлдіреді екен. Потаниндер әулетінің 
арасында оның �з тұқымдарының ішінде бірінші 
болып кадет корпусында оқығандығы, 1865 жылы 
Сібірді Ресейден б�ліп әкету ж�ніндегі Омбы жас-
тары ұйымының мүшесі болғандығы, 1874-1888 

жылдары Орталық Азиядағы бейтаныс та бәймәлім 
�лке Гоби мен Хинганға саяхат жасағандығы ерек-
ше құрметтелініп, бағаланған.

— Ал сіз сол Григорий Николаевичтің қазақ 
халқының ұлы адамдарымен пікірлес, ниеттес 
болғандығын білесіз бе? — дедім мен әңгіменің бір 
ұрымтал тұсында к�ршіме.

— Жоқ, тек Шоқан Уәлихановпен арадағы 
достығынан ғана хабарым бар, — деді ол ойлана 
тіл қатып. — Атап айтқанда олар мыналар. Бірінші, 
Григорий Николаевич �зінің жерлесі, кадет 
корпусындағы жан жолдасы Шоқан Уәлиханұлы 
қайтыс болғаннан кейін ғалым Н.М.Ядринцевпен 
бірлесе отырып, оның мұраларын жинақтаған 
алғашқы адам. Екінші, Шоқан Уәлихановтың 
табылған еңбектерін баспаға берерде ол туралы 
тұңғыш �мірбаяндық мақала жазған жан. Үшінші, 
бұл кісі Шоқанды білетін орыс зиялыларының 
ішінде қазақтың ұлы перзентінің әкесі, полков-
ник Шыңғыс Уәлиұлын 1895 жылы арнайы іздеп 
барып к�ріп, ең соңғы жазба дерек қалдырған 
ғалым. Менің білетінім, міне, осылар. Ал ол кісінің 
басқа қазақ зиялыларымен арадағы байланысынан 
хабарым жоқ.

«Иә, Владиславтың бұл мәселені білмеуі әбден 
мүмкін» деп ойладым ішімнен. Себебі Шоқан 
Уәлихановтан кейінгі халқымыздың қаймақтары 
%лихан Б�кейханов, Ахмет Байтұрсынұлы 
есімдерін күні кешеге дейін �зге емес, �зіміз де 
білмей келдік емес пе? Григорий Николаевич 
 Потанин 1905-1920 жылдар аралығында міне, осы 
арыстарымызбен де араласып, дос-жар болған 
жан. %лекең мен Ахаң, әсіресе оның ел арасы-
нан тірнектеп жинаған біздің халқымыздың ауыз 
әдебиеті үлгілерін, соның ішіндегі «Ер Сайын» 
жыры мен «Алаша хан» туралы аңызды ерек-
ше бағалаған. Ол ол ма, Шоқанның мұраттас, 
мақсаттас серігі осы бір аяулы жан �зінің 1895 
жылы жазған «Қазақтың соңғы ханзадасының киіз 
үйінде» атты мақаласында: «...Мұнда, айталық, 

заңгер қазақ суретші қазақпен, әдебиетші қазақ 
дәрігер қазақпен араласып-құраласатындай бір 
ойлы орта жоқ... Кейінгі жастар дәл Шоқандай 
болмаса да, егер бір ортаға жиналып тұрса жалғыз 
адамнан г�рі к�п іс тындыруы мүмкін ғой. Бірақ 
олардың басын қосатындай ешкім болмай тұр... 
Батыс Сібірдің к�птеген қалаларында халық 
мүддесін қамқорлығына алған қоғамдар бар. 
Мұндай қоғамды қазақ даласында да құруға бо-
лар еді. Оны неге қолға алмасқа?» деп бірлестік, 
ұйым құрудың қажет екендігі туралы тың ой, 
батыл пікір айтқан. Григорий Николаевичтің 
осындай еңбектерін білген, құрметтеген %лихан 
Б�кейханов оның 80 жасқа толған  мерейтойы-
на байланысты 1915 жылы «Қазақ» газетінде 
«Потанин» атты арнайы мақала жазса, Ахмет 
Байтұрсынұлы «Г.Н.Потанинге тарту» деген 
�лең арнаған. Ал 1917 жылы... иә, сол жылы бір 
кездері қазаққа прогресшіл ұлттық орталық, ұйым  
құру қажеттігі ж�нінде идея айтқан  Григорий 
 Николаевич Потанин Алашорданың Семей 
б�лімшесі атынан Орынборда �тетін «Алаш» 
партиясының съезіне №1-ші боп делегаттыққа 
ұсынылады.

Осының бәрін Владиславқа айтқан мен ендігі 
кезекте одан: «Григорий Николаевичтен ұрпақ 
қалды ма? Оның кейінгі �мірі ж�нінде не білесіз? 
Жалпы алғанда Потаниндер әулетінің Кеңес 
�кіметі тұсындағы тағдыры қалай болды?» деген 
сұрақтарға жауап беруін �тіндім.

— Аты әйгілі саяхатшы, — деді ол, — 1865 
жылғы Омбыдағы тәуелсіз Сібір жастар ұйымына 
қатысқаннан кейін айдауда болған адам. Одан 
1874 жылы Ресей географиялық қоғамының 
кепіл демесімен босаған соң 20 жылға жуық �мірін 
зайыбы Александра Васильевнамен бірге Алтай, 
ішкі Моңғолия �лкелерін зерттеуге арнаған. 
Г.Н.Потаниннің бұл экспедициялары патша 
�кіметі үшін �те тиімді болған. Тиімділігі — мұн-
дағы адам санының шағындығына байланысты 
еді. Орталық Азияға аттанған Пржевальскийдің 
дәл осындай экспедициясын алып қаралық. Бұл 
қосынның құрамы оны қауіп-қатерден қорғайтын 
казак жүздігін қосып есептегенде 150 адамнан 
кем емес болған. Ал нақ сондай тапсырмамен ат-
танған Г.Н.Потаниннің экспедициясы болса 15 
адамнан аспаған. Мұнда ол тек �зіне, �зінің �лімге 
бас тіккен ержүректігі мен нәзік мәмілегерлігіне 
сүйенген сияқты. Танымаған, білмеген жерлердегі 
неше түрлі қиын жағдайлардан, міне, оны осы екі 
қасиеті алып шығып отырған.

Г.Н.Потаниннің басқаруындағы аталмыш экс-
педиция 1887 жылы кезекті сапардан оралып келе 
жатқанда зайыбы Александра Васильевна қатты 
ауырып, шекаралық бекет — Кяхта қаласында 
қайтыс болады. Одан кейін ол кісі к�п жыл бойы 
салт бас, сабау қамшылы боп жүріп, бертінде бір 
әйелге үйленген дейді. Бірақ ұрпақ қалмаған. 
Ал енді оның туыстары, басқа Потаниндерге 
келсек, Кеңес �кіметі тұсында оларға к�зқарас 
онша дұрыс болмаған. Cйткені 1918 жылғы азамат 
соғысы кезінде біздің әулет Сібір билеушісі адми-

рал Колчак жағына шығып кеткен дейді. Атамыз 
Гаврилден қалған әңгімеге қарағанда 1940 жылы 
бұларға алыстағы Австралиядан хат келеді. Оны 
жазған Потанин фамилиялы ағайынды екі офи-
цер екен. Олар ақтар армиясының қалдығымен 
1922 жылы Қиыр Шығыстан Қытайға �ткенін, 
одан кейін Сидней маңындағы  Бризвен қаласына 
келіп, шойын құю заводын ашқанын жазады да хат 
соңын: «Ал Наталья Потанина Америкада тұрады» 
деп бітіреді. Бұл ағайынды жігіттерден одан кейін 
қайтып хабар болмаған.

1970 жылы мен Новосибирь қаласындағы гео-
дезия және картография институтына �ндірістік 
тәжірибеден �туге бардым. Сонда маған осы 
оқу орнындағы Сергей Николаевич Потанин 
деген профессор жетекшілік етті. 1973 жылы 
Целиноград ауыл шаруашылығы институтының 
соңғы курсында оқып жүргенімде келіншегім 
босанып, перзентханадағы оған тамақ апарып 
жүрдім. Сонда әйеліме алып келген азық-түлікті 
қабылдап алатын медбике фамилиямды к�рген 
сайын таңданумен болды. Ақыры үшінші, әлде 
т�ртінші күні ғой деймін: «Менің де  фамилиям 
Потанина» деді. 1976 жылы Сверддовскіге 
іссапарға бардым. Сондағы атбасын тіреген 
мекемедегі әріптесім �зін: «Потанин» деп таныс-
тырды. Сұрастырып к�рсем, бұлардың бәрі де 
дәп бір алдын ала ақылдасып алғандай: «Біздің 
о бастағы шыққан жеріміз  Ямышево к�лінің 
маңайы екен» деп жауап береді Ал ол ертедегі 12 
ағайынды Потаниндердің �мірге келген жері ғой. 
Жоғарыдағы �зім кездестірген үш адам шамасы 
солардың ұрпақтары болуы керек.

— Шоқанның туысы Шота Уәлиханов �зіңізді 
жақсы біледі. Ал Потаниннің жамағайыны сіздің 
ол кісіден хабарыңыз бар ма?

— Иә. Шота Ыдырысұлын мен к�ргенмін.1974 
жылы К�кшетауда Қазақстан Сәулетшілер одағы 
басқармасының к�шпелі пленумы �тті. Онда 
ол кісі сол одақтың т�рағасы болатын. Шота 
Уәлихановпен мен, міне, сол жиында танысып, 
әңгімелескенім бар.

— Cзіңіздің кәсібіңіз... Отбасыңыз... Мынадай 
қиын кезде қалай тірлік кешіп жатырсыздар?

— Мамандығым  — сәулетші. 1973 жылы 
Целиноград ауыл шаруашылығы институтының  
жерге орналастыру факультетін бітіргенмін. Со-
дан бергі ширек ғасырда бір-ақ жерде еңбек етіп 
келемін. Ол — Шучье қаласының бас сәулетшісі 
деген қызметім. Алексей, Максим атты екі балам 
бар.Зайыбым Анна Максимовна осы қаладағы 
колледждің оқытушысы. Отбасымыз — тату. 
Ынтымақшылмыз. Балаларым, әйелім болып 
бәріміз Бурабайды, ондағы �зіміз тұрып жатқан 
қала Шучьені �те жақсы к�реміз. Біз — сол жердің 
патриотымыз!

...Владислав екеуміз Астанаға кештетіп жеттік. 
Танысқанымыз қалай тез болса, қоштасуымыз да 
сондай жылдам сияқты боп к�рінді маған. Вок-
залдан шығысымен ол троллейбусқа отыратынын 
айтты. Ал мен 9-ші автобустың аялдамасына қарай 
тарттым...

Потаниннің 
туысы

Құсни-Қорлан

ЖОЛ-ЖӨНЕКЕЙ…

1999 жылдың ақпаны. Бурабайдан Астанаға беттеп келемін. Аталған елді мекендердің арасы 
артық-кемі жоқ 230 шақырым жер. Мұндағы екі ортаға жүріп тұратын ең ыңғайлы көлік – жергілікті 
жұрт «тоқылдақ» деп атап кеткен электричка. Иә, ол тоқылдақ десе тоқылдақтың нағыз өзі. Бар-
жоғы үш үйшіктен тұратын осы бір арзан, қарапайым, жайдақ вагон тіркемелері ені тар біртабан 
жолға түсіп алған соң, дүк-дүк етіп алға қарай тартады да отырады. Оның қатқыл орындығындағы 
жолаушылардың ішінде кімдер жоқ дейсіз. Қаз-үйрегін шыбық себетке салып қаңқылдатқан 
кемпірлер мен тұмылдырық кигізген итін жетектеген аңшы, қап арқалаған саудагер қыз-келіншектер 
– бәрі... бәрі де бар.
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Құрметке лайық тұлға

1 қыркүйек 1963 жылы Киров пен Панфилов к�шелерінің 
қиылысындағы бас корпустың 220-дәрісханасында аға оқы-
тушы Ғ.Нұртазинадан «Ежелгі Шығыс елдері» тарихынан 
дәріс тыңдап, ертеңіне Шелек ауданына ауылшаруашылығы 
жұмысына аттандық. Бұл күн бүгінге дейін есімде сақталып 
келеді.  1965 жылға дейін тарих факуль тетінде қазақ б�лімі 
қағаз жүзінде болып, дәрістер орыс тілінде жүріп, орыс 
б�лімі студенттерімен бірге оқыдық. Тарих факультетіне 
оқуға түскен студенттердің к�бі әскерден келгендер болатын. 
Біз қазақ б�ліміне түскенбіз. 

Бір топ студенттер болып, С.М.Киров атындағы ҚазМУ 
ректоры А.Закаринге кіріп, қазақ б�лімін қайтадан ашуын 
�тіндік. Ректор жақсы қабылдап, �тінішімізді жоғары жаққа 
жеткізетінін айтты. С�йтіп, 1965 жылы 14 маусымда, сол 
кездегі Орта және жоғары білім министрлігінің бұйрығымен 

1965/66 оқу жылында тарих факультетінде қазақ б�лімін 
ашу туралы шешім қабылданды. Қазақ б�лімінде дәріс қазақ 
тілінде жүрді. Тарих факультетінде орыс және шет тілін 
тереңдетіп оқыту б�лімі ашылды. 

Ректор Закарин студенттердің жан-жақты дамуына, 
әлем мәдени құн ды лықтарын игеруіне де к�п к�ңіл б�лді. 
Нәтижесінде қазіргі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ еліміздегі 
алдыңғы және үздік университеттердің біріне айналды. 

Оқу орнының әкімшілік және оқу ғимараттары, ғылыми 
зертханалар, студенттер жатақханалары мен студенттер са-
райы, оқытушы-профессорлардың тұрғынжайы бір жерде 
орналасуының басында ректор А.Закарин тұрды. 1971 жылы 
C.Жолдасбеков әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің ректоры бо-
лып тағайындалды. Алматының Тимирязев к�шесінде сәнді, 
ғажайып студенттер қалашығы бой к�терді. 

«Ана тілі» газетінен тұғырлы тұлға А.Закарин туралы мақаланы оқып, ол кісі туралы өз пікірімді білдіруді жөн көрдім. 1963 
жылы 28 шілдеде Кеңес әскерлерінің қатарында азаматтық борышымды адал орындап, Қазақ мемлекеттік университетінің 
тарих факультетіне оқуға түстім. 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

РАМАЗАН – 
ТЕҢДЕССІЗ 

НЫҒМЕТТЕР АЙЫ
Қасиетті рамазанда ораза ұстау – Алланың екі дүниедегі 

қисапсыз нығметіне кенелу деген с�з. Осынау нығметке Алланың 
белгілеген тәртібіне мойынсұнып, 30 күн ораза тұтып, намазға 
ұмтылып, Құран оқып, садақа беру секілді Раббымыздың жақсы 
к�рген құлшылықтарын орындау арқылы жетеміз. 

Сондықтан әр мұсылманның «бір Алланың разылығы үшін» 
деп шын ықыласпен ниеттеніп, ұмтылуы маңызды. %йтпесе, 
барлығы �зі болатындай немқұрайды күйкі тіршілікпен шектелу, 
осы �мірдегі нәпсі қалауының ығына жығылу нағыз бейшаралық 
болмақ.

Сахаба Салман әл-Фариси (р.а.): «Шағбан айының соңғы 
күні Алланың Елшісі (оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын) бізге мынадай уағыз айтты: «Уа, адамдар! Сендерге ұлық, 
берекелі ай келіп жетті. Бұл айда мың айдан артық Қадір түні бар. 
Алла осы айда ораза тұтуды парыз етті, ал түндерінде намаз оқуды 
ерікті етті. Осы айда Аллаға бір ізгі қасиетпен жақындаған жан 
басқа уақытта парыз орындағандай. Ал осы айда парыз амалын 
орындаған адам басқа уақытта жетпіс парыз орындағандай. Бұл – 
сабырлық айы. Ал сабырдың сыйы – жаннат. Cзара жанашырлық 
айы. Бұл айда мүміннің ырзық-несібесі еселенеді. Кімде-кім 
осы айда ораза тұтқан бір жанға ауызашар берсе, оның күнәсі 
кешіріліп, тозақтан азат етіледі. Ораза тұтушының сауабынан да 
ешнәрсе кемітілмейді». Осы тұста сахабалар: «Уа, Алла Елшісі! 
Ауызашар беруге бәріміздің мүмкіндігіміз келмейді ғой» деді. 
Сонда Алла Елшісі (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын):

«Ораза ұстаушының аузын, тіпті бір түйір құрмамен, не бір 
жұтым сумен, сүтпен аштырған жанға да сондай сауап жазылады. 
Бұл айдың басы рақым, ортасы кешірім, ал соңы тозақтан құтылу 
кезеңі. Кімде-кім осы айда құлына, қызметшісіне жеңілдік жа-
саса, Алла оның күнәсін кешіріп, тозақтан азат етеді. Бұл айда 
т�рт түрлі қасиетті к�бейтіңдер. Оның екеуі Раббыларыңды разы 
ететін қасиеттер: шәһәдатты және кешірім тілеуді к�п айтып 
жүріңдер. Енді екеуі �здеріңе аса қажетті қасиет: Раббыларыңнан 
жұмақты сұраңдар да, тозақтан азат етуін тілеңдер. Кімде-кім 
ораза тұтқан жанға ауызашарда сусын берсе, Алла оны Қиямет 
күні менің хауызымнан сусындандырады да, ол қашан жұмаққа 
кіргенше еш ш�лдемейтін болады» дейді.

Осы хадистің �зінде қаншама мәліметтер жатыр. «Бұл айдың 
басы – рақым» дегенді қалай түсінеміз? Бізге Алла Тағаланың 
99 к�ркем есімі мен сипаты белгілі. Соның ішінде біз әр-Рахман 
және әр-Рахим есімдерін жиі айтамыз. Алланың бұл екі сипаты 
бүкіл жағынан кәміл, толық мағынаға ие. Ендеше соның рақым 
сипаты қасиетті рамазанның алғашқы он күндігін еншілепті. 
Ал аса Рақымды Раббымыздың рақымы Cз даналығымен бар-
ша жаратылғандарды қамтыған. Күллі игіліктер мен қисапсыз 
ырзық-несібелер содан. Тіршіліктің ғажайып к�ріністері мен 
табиғат әсемдігінің барлығы да құдіреті күшті Раббымыздың 
рақымдылығынан. Жаратушы Иеміз ерекше мейірімімен 
салиқалы пенделерін екі дүниеде де мейіріміне б�леп, кешіреді. 
Бір сәт ойланыңызшы, бұл �мірде анасының перзентіне деген 
сүйіспеншілігінен ыстық не бар? Ал Раббымыздың мейірімі 
бізге анамыздың сүйіспеншілігінен де артық. Ол рақым сипа-
тымен пенделерінің жүрегіне иман ұялатып, құлшылық жасауға 
бастайды.

Осылайша шексіз мейірімімен жаннат бақшаларына кіргізіп, 
мәңгі бақытқа б�лейді. Халқымыздың: «Алланың рақымы жау-
сын!» деген қасиетті батасы бар. Осы бір ауыз с�зде қаншама 
құпия, береке бар...

Бағамдасақ, Алланың мейірімі, рақымы т�гілген адам ғана 
ораза тұтып, құлшылыққа ден қоймақ. Сол сияқты Раббымыздың 
мейірімінен үміттенген пенде мұсылмандық парыздарды 
түйсініп, жақсылық жасауға асықпақ. Қосылғыштардың орнын 
ауыстырғанмен қосынды �згермейтіні секілді, бұл екеуі сырт 
к�зге ұқсас сезіледі. Алайда мұнда адам баласына берілген ерік, 
қалаудың орны ерекше. Яғни «адамды Алланың �зі �згертпесе, 
бізден не шара» деп шарасыздық таныту мұсылман баласына 
жат. Cйткені пайғамбарымыздың хадистері арқылы дұға – 
құлшылық �зегі, мұсылманның қаруы екенін жақсы білеміз. 
Біздің қолымызда керемет қару – дұға, тілек тілеу болғандықтан, 
�зіміз үшін де, �згелер үшін де Алланың рақымын жалықпай 
тілеуіміз қажет.

Хазіреті Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын):

«Рамазан айының алғашқы түні болғанда шайтандар мен 
дүлей жындар кісенделеді. Тозақтың қақпалары тарс жабылады 
да, біреуі де ашылмайды. Жұмақтың қақпалары айқара ашылады 
да, біреуі де жабылмайды. Бір жаршы: «Ей, жақсылық қалаушы, 
баста! Ей, жамандық қалаушы, таста! Алланың тозақтан азат 
ететін құлдары бар!» деп жар салады. %р түні осылай айтылады» 
деген.

Ал имам Мүсілімнен жеткен риуаятта Алланың Елшісі (оған 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын) былай деген:

«Адам баласының әрбір іс-амалы оннан жеті жүз есеге дейін 
к�бейтіледі. Алла Тағала былай дейді: «Тек оразаның ж�ні б�лек. 
Оның сауабын Cзім беремін. Cйткені ол Мен үшін қызықтардан, 
ішіп-жемнен бас тартқан». Ораза тұтушының екі қуанышы бар: 
біріншісі аузын ашқанда, ал екіншісі Раббысымен жолыққанда. 
С�зсіз, ораза тұтушының аузынан шыққан иіс Алланың құзы-
рында хош иісті мисктен артық».

Ендеше, Ұлы Жаратушымыздың рақымына б�лену 
мүмкіндігі туған сын сағатта әрбір мұсылманның бейқамдық 
пен шарасыздықты жеңіп, нәпсісін рухына бағындыруы – нағыз 
мықтылық. Cйткені Раббымыз біз үшін шайтандарды кісендеп, 
тозақтың қақпасына құлып салып, жаннат бақшаларының есігін 
айқара ашқан сәтте мұсылман баласы қалайша оған ұмтылмайды? 
Бойындағы нәпсісіне емес, әлемдердің Жаратушысына құл болу 
бақытынан қалайша бас тартпақ? Рақымға тұнған Рамазанның 
нығметтерінен қалай құр алақан қалмақпыз?

%лбетте, біз ата-бабаларымыздың салып кеткен сара жо-
лын жалғастырып, Алланың рақымына б�лер асыл дініміздің 
діңгегінің бірі рамазан оразасын барынша бірлік-ынтымақпен 
жалғастырып, ойдағыдай �ткізейік, ағайын! %лі де ораза ұстаса 
болады. Жақсылыққа кенелуге әлі де кеш емес. 

Ал сонда Раббымыздың Рақымынан үміттенген мұсылманға 
қасиетті рамазанның кешірімі мен сансыз мейіріміне к�мкерілген 
нығметтер есігі ашылмақ.

ИМАН АЙНАСЫ

(Басы 1-бетте)

Алланың ісіне амал бар ма, енді %мірхан-
ның әдеби мұрасы деп с�йлеуге тура келеді. 
«%мірханның жазғанынан жазары, бергенінен 
берері к�п еді» деп �кінеміз енді.

Оның қаламынан туған дүниеге пікір 
білдіруге үлкен дайындық керек-ақ. Себебі 
%мірхан танымына аздап болса да бойлау 
үшін дүние пәл са фасын пайымдаған ой 
иелерінің еңбек терінен, мифологиядан, 
қазақтың к�не дәуірінен бастап бүгінгі к�зі 
тірі қалам герлерінің туындыларынан хабар-
дар болмасаң, бағытыңнан айрылып қалуың 
бек мүмкін. %мірхан әлемі тұңғиық тереңде 
ғой.

Ақын поэзиясындағы тақырып пен иде-
яны, айшықты теңеуді іздеп �рісті тарылт-
падым. Бұған ғафу етерсіз, оқыр ман. Ай-
тар ойымыздың түйіні – %мірхан �мірден 
ақиқатты іздеді. Бәлкім, бұл ақындарға 
қатысты жалпылама айтылған жадағай с�з 
ғой дерсіз. Мүмкін, адамның бәрі, ақынның 
бәрі ақиқат үшін күреседі дерсіз. Мүмкін...
бәрі де мүмкін. Бірақ %мірхан іздеген ақиқат 
– күйбің тіршіліктегі күңкіл арасынан іздеген 
шындық емес, әдебиет әлеміндегі ар тазалығы 
еді. %дебиет – с�з �нері десек, С�з – Хақ 
Тағаланың бір аты ғой. Міне, %мірхан іздеген 
ақиқаттың бәрінен биік тұратыны осыдан-ау. 
Ол жер басқан пенденің ойынан, болбыраған 
қоғамның бойынан Алла Тағала о баста мінсіз 
жаратқан кіршіксіз тазалықтың жұрнағын 
іздеді. Бұл Алланың сүйген құлдарына ғана 
тән қасиет. Болмаса, тіршілік тауқыметін бір 
пендедей-ақ к�рген %мірханның тұрмыс пен 
қызмет туралы біреуге мұң шаққанын мен 
к�рдім деуге ешкімнің дәті жете қоймас.

Cр теңіздің қайтуы мен тасуын 
Ай біледі...
Бір бұл емес жасуым.
Күн к�зінен ұялды ма 
  к�ктегі 
Сабасына түсіп қалды-ау
  ашуым...

Еш �кпем жоқ
Жарымаған жатырда, 
Жетесізге, Жүгенсізге,
Батырға.

Мен қоярмын, қоярмын мен �леңді,
Жұрттың бәрі айналғанда 
  ақынға, –

деген-ді %мірхан. 
%мірханның шығармашылық ғұмыры 

– оның нақты азаматтық кредосы, кісілік 
келбеті болды. Оның �леңі – оның шынайы, 
бетпердесіз �мірі. Сондықтан ақындығы мен 
адами қасиетінің арасына сызат түсірген, 
�леңіне сүйсіндіріп, �зінен түңілдіретін 
кісәпірліктен %мірхан әрқашан жоғары 
тұрды. Cзі айтпақшы:

Қай кезде де қасиетті саналған
Қатардағы жауынгері ем �леңнің.
Мәңгі �мірді тартып алып ажалдан
Cлсем де мен алғы шепте �лермін.

Cлеңімнен рухымды табады,
Іздеген жан балдай тәтті таза мұң.
К�зімнен жас жұлдыз сынды ағады.
Сені сүйгім келіп еді, қазағым, – деп жыр-

лады. Алаштың бір ісіне жарауды мақсұт еткен 
Балқыбек немересі бұл с�зді отызға жетпей-ақ 
айтыпты. Ұлтын сүйген ұлдың с�зі еді бұл. 

%мірхан �леңдері – тұнық та терең ойдың 
темірқазығы. Ол әдемі теңеу іздеп сарылмаған 
ақын. Құдай оған бұл нығметті �релі ойына, 
азаматтық танымына берді. Ол ілтипат пен 
жылы шырай күтпеді. Кіріптарлықтан ада 
арда ұлдың с�зін айтты. %р шумағында дарқан 
даланың кеңдігі, қазақтың дәстүрлі мәдениеті, 
наным-сенімі �рілетін %мірханның Табиғат-
Анадан да тілейтіні осы:

Cмірге осы қарататын тың к�збен
Cмірге де бойлататын жаңаша.
Жанға жайлы бір ғажайып үн кезген,
Тамыз, түнің тамаша екен, тамаша.

Түнің, айым, ерлер шарлар ағызып,
Cзіме де атам айтқан аңыздың:
Тамыз, тамыз, бер жаныма тамыздың
Дәптеріме бір жұлдызды тамызғын. (Түн.

Тамыз айы)
Ақындық – Алланың сүйген пендесіне 

берген сыйы. Бірақ Алланың осы тартуын 
ар тазалығы мен қасиеті, ішкі мәдениеті мен 
жүрекке ұйыған иманы бар азамат ақын ғана 
к�тереді. Александр Блок ақын дық �мірдің 
азапты сәттеріне баға бере отырып оған ең 
қажет нәрсе тыныш тық пен еркіндік дегенді 

айтыпты. Cз с�зімен келтірсек: «Они необхо-
димы поэту для освобождения гармонии. Но 
покой и волю тоже отнимают. Не внешний 
покой, а творческую волю, – тайную свободу. 
И поэт умирает, потому что дышать ему уже 
нечем; жизнь потеряла смысл».

Ұлы ақын Пушкиннің:
Пора, мой друг, пора! 
Покоя сердце просит, – деген шерлі �лең 

жолы еске түседі осындайда.
%лдиле, �лім, әлдиле, – деген Мағжан 

ақынның мұңы ойға оралады осындайда. 
Шын таланттың,  арқалы ақынның 

дүниелік, пенделік қарекеттерден қашық 
болатыны да содан болар. Жағым паздыққа 
жирене қарап, кісәпірлікке күйінетін жалғыз-
дықты ұлы ақындардың бәрі де бастан кешті. 
Олар �мірден о баста Жаратушы Ие жаратқан 
тазалықты жер басқан пенденің бойынан 
к�рсем дейді. %мірхан �леңіне үңіліңізші:

Қасіретімді түсін мейлі, түсінбе,
Cз талайын әркім �зі тапқандай.
Жонарқамда, жұлынымның ішінде,
Жауынқұрты қабір қазып жатқандай.

Тас т�бемде шұбалады бұлттар,
Шұбалшаңдай қорқынышты к�здері.
Біздің кезең, кім біледі, Рухтар
Жер бетіне түсе алмайтын кез бе еді?

Осы болды-ау зар заманға жалғас ән.
Есімді алып арқан қиған алқымдар

лай қойғанда, заманы бір ұлы ақындарың 
да ит пен мысық тай қырғиқабақ болып, 
қырқысатынын қайтерсіз?» деп түйіндеген 
тұжырымы кім-кімге де ой салары анық. Бұл 
пікірдің пайымы бүгінгі біздің әдеби ортамыз 
осы қызғаныш ауруынан аман ба, тірісінде 
қадіріне жетіп, мойындай аламыз ба деген 
ойға жетелейді. Шындығына келгенде, бұл – 
әдеби ортаға %мірханның қойған диагнозы 
еді ғой.

Оның ғажап бір �леңі «Баба – ырым» деп 
аталады. Бұл �леңде бәрі бар: дәстүр мен на-
ным, �релі ой мен ақынға тән мінез, мысқыл 
мен ащы шындық. Ақын %мірхан ана тілдің 
болашағына қатысты азаматтық үнін атасы 
жасаған ырымнан байланыстыра отырып, 
тұтас бір ұлттың, мемлекеттің мүддесіне 
қатысты мәселені ортаға қояды. Оқыңыз:

Итаяқпен суды да ішкем, с�кпегін,
Айыптарға �зге мінім жоқ менің.
Ырзығымды табам қазір еңбекпен,
Тілді бірақ иемдендім теп-тегін.

Итаяқтан суды да ішкен бар шағым,
Кез емес ол к�ңіл күпті, арса мұң,
Сен шаршадың сәнді қуып, мен байғұс,
Баба ырымға баға таппай шаршадым...
Осы болды-ау замананың �леңі,
К�п болған соң к�р сезімі, к�беңі,
Иісі тілге илікпеген тілдерге,
Итаяқпен тамақ бергім келеді!
Құдай сақтасын!
Ана тіліне қатысты талай �лең жазылды, 

әлі де жазылар. Бірақ тіл болашағына алаң 
к�ңіл %мірхан жазған жол б�лек, %мірхан 
айтқан с�з ерек. Ақынның �зі «Қасқыр 
құдай болған кез» атты жинағында осы 
шығармасы туралы «Жырлауға �зге тақырып 
таппағандай, ақынның балалық шағында 
итаяқтан су iшкендiгiн �лең қылып жатуы 
бүгiнгi күн ойсарасымен қарағанда күлкiлi 
к�рiнуi мүмкiн, бiрақ жан дүниесi, жүрiс-
тұрысы ырым мен нанымнан тұратын бағзы 
к�шпелi үшiн бұл ешқандай да бүйректен 
сирақ шығарар оғаш қылық емес-тi. Маған, 
бүгiнгi қалалыққа, тiл қадiрi, с�з киесiне 
жарық дүниеде дәл к�шпелi түркiлердей 
жауапкершiлiкпен қараған халық арғы-бергi 
тарихта болмағандай сезiледi. Жауымен 
бетпе-бет шайқастарға, қаһарлы ырылға 
тiлi келген жан, санасы ояу болса, оңаша 
отырып с�з қадiрiн де, таным бастауында 
жатқан таңба т�ркiнiн де зерделеп түсiне 
алмақ. ХХ ғасырдың екiншi жартысын-
да сүйiктi немересiне ырымдап итаяқтан 
су iшкiзген сары шал осыдан үш жарым 
мың жылдай уақыт бұрын пайда болған 
к�шпелiлер дүниетанымының жазылмаған, 
қағаз бетiне түспеген қағидасы бойынша 
әрекет жасап жатқандығын түйсiндi ме екен? 
Қайдам. Бiрақ шал әрекетiнiң астарында кiм-
к�рiнгенге сырын алдыра бермейтiн құпия 
далалық даналықтың ұшқыны жатқандығына 
ешкiм де күмәндана алмайды» деп жазған еді.

Жоғары оқу орнында оқитын студент 
ақындардың қай кезде �з �леңдеріне баға 
беріп, жол к�рсететін әдеби ортаға, аға буын 
ақындардың ілтипатына зәру екендігі белгілі 
ғой. %мірхан осы жас ақындарға ақылшы 
аға, ұстаз бола білді. Бүгінде әдебиет әлеміне 
танылып қалған сол ақындар бұл с�зімізді 
мақұлдар. Талайымен сырлас, мұңдас күй 
кешкен %мірхан жаңа буынның жақсы 
�леңіне шын к�ңілімен қуанып, әдебиет 
әлемінің есігін ашып берген. Алматыдағы 
«жас перілердің»  к�пшіліг і  ақынның 
шығармашылылық лабораториясы деген 
дүниені %мірхан арқылы таныды. Кейбірінің 
оқу орнында іштей қанағат ете қоймайтын 
білімнің �зегін, әдебиет әлемінің әсемдігі мен 
ләззат-рақатын %мірханнан алғаны құдайға 
аян.

Иә, біз ұлы ақыннан, біртуар әдебиет-
шіден айрылдық. Біз әлі %мірханды талай 
жоқтаймыз. Оның орны ойсырап қалды. Бір 
�леңінде ол:

Жанды тербеп мәңгіліктің ағыны,
Тән арыды, Арман бірге арыды!
Жанарымды қытықтайтын нұрымен,
Мың жыл бұрын с�нген жұлдыз жарығы.

Жаным жұлдыз жылдамдығын қосқанда,
Сәлем айтып кейін қалған достарға,
Бұл қаладан кетем түбі к�кке мен,
Кетемін мен сегізінші аспанға.
Деймін іштей,
Дейді ішімде бір дауыс, – деп жырлап-

ты. Кеше арамызда жүрген %мірхан енді �зі 
айтқан мәңгілік мекеніне, сегізінші аспаны-
на шыққан да болар. Сынған сәуле... Дидар 
ғайып.

Самал Д�РІБАЙҰЛЫ,
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СӘУЛЕ...
Жапан түзге шығып алып зарласам,
Сырласым боп қарға ғана қарқылдар.

Мен ендігі �мірімді түс к�рем,
Не боларын оянғасын болжармын.
Бұрын-соңды ешбір аруақ түспеген
Ортасында жүргендеймін жанжалдың.

Мешіт – құр үй, молда болса ібіліс,
Қырсыққанда ақыл берер аға аяр.
Ендігі жер неге керек кідіріс,
Жер бетінде не қалды енді аялар?!

Оянғанда алда к�пір күтеді,
Қайта ұйқыға кетеді ол да құласа.
Маған, маған қас қағым сәт жетеді,
Барлығын да к�ру үшін жаңаша.

Сана – сайтан, жүрек болса ібіліс,
Кез болып тұр арлы үшін де арланар.
Ендігі жер неге керек кідіріс,
Жер бетінде не қалды енді қарманар?
Бұған не дерсіз? Дәл осы жолдарды 

ақынның жеке біреуге базынасы, аралас 
ағайынға айта алмаған арызы демесіңіз анық 
қой. Солай болар.

Бұл – кір дүниені бағдары қылып, 
құндылықтарды шатастырған шайтани 
тірлігімізге айтылған шындықтың шері болар. 

%мірханды ақын, жазушы, аударма-
шы ретінде танытатын шығармашылығы 
әдебиет деген ұлы арнада тоғысатынын 
айтқанбыз. Қаламгерлердің мәрт мінезі 
мен пенделік қызғаныштары туралы жазған 
тұжырымдары да әдебиет әлемінің тазалығын 
іздеген к�ңілден туған болатын. Атақты 
«Айвенгоны» жазған шотланд жазушы-
сы Вальтер Скотт пен Байрон арасындағы 
бәсекелестікті «Тіпті аға әріптесін �леңнен 
керіссіз-ақ кетірген Байронның �зі де 
оның талантын мойындайтындығын тілге 
тиек етіп, к�пшілікке сан рет мәлімдеген. 
Бүлікшіл ақынның Скоттай роман жаза 
алмайтындығына �кініш білдірген тұстары да 
аз емес. Cкінішке қарай, бір ақынның екінші 
ақынға бұлайша бейбіт халде орынын беруі 
әдебиет тарихында тым сирек. Керісінше, 
олардың бірін-бірі мойындамай егесіп �тетіні 
бар. Табиғи заңдылық деп түсінуге болатын 
талант пен талантсыздың тәжікелесуін бы-

Серікбай қажы ОРАЗ, 
Қазақстан мұсылмандары 

діни  басқармасының 
төрағасы, Бас мүфти

Мақала авторының ойын қолдап әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің бас ғимаратындағы мәжіліс 
залына бірнеше рет жауапты мемлекеттік қызметтер атқарған 
ғалым-педагог, ҚазҰУ-ді екі дүркін басқарған профессор 
А.Закариннің есімі берілсе деген ұсынысты қолдаймын. 

Серік М�ШІМБАЕВ,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры 
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Жарыстың ашылу салтанатында облыстық дене шы-
нықтыру және спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт 
Теңізбаев с�з с�йлеп, балуандарға сәттілік тіледі. Осыдан 
кейін %лімғазы Райымбеков атамыз балуандарға ақ бата-
сын берді. Cз топтарынан жартылай финалға білек күші 
мен әбжіл әдіс арқылы қарсыластарын қоғадай жапырған 
Кербұлақ ауданынан Мұхит Қойшыман мен Алак�л 
ауданынан Ернар Қабдолдаев шықты. Финалға шыққан 
балуан «Қазақстан Барысы» турниріне жолдама алады. 
Сондықтан қос саңлақ барынша абайлап күресіп, жеңістің 
желкенін к�теру үшін барын салды. Бұл сында айласы 
басым Ернар жеңіске жетіп, ақтық сынға жолдама алды. 
Екінші топтан   үздік шыққан талдықорғандық Жәнібек 
Дүйсенбаев пен текелілік Нұрсұлтан Аманжолұлы 
белдесті. Бұл бәсекеде Жәнібектің жұлдызы жанып, 
қарсыласының жауырынын жер иіскетті. 

Ақтық бәсекеге шыққан Ернар мен Жәнібек қазақ 
күресінің озық үлгісін к�рсетіп, жұртшылықты тамсан-
дырды. Нағыз алыптар айқасы. Екеуі де барысқа лайық 
балуан! Бірақ жеңімпаз болуы керек. Белдесудің басынан 
ұпай санымен ұтып келе жатқан Ернар Қабдолдаев соңғы 
минутта әбжіл әдісімен дараланып, таза жеңіске жетті. 

Жарыс соңында жеңімпазға алтын белбеу мен авто-
к�ліктің кілті, күміс жүлдегер Жәнібек Дүйсенбаевқа 1 
млн теңгенің сертификаты, қола жүлдегер Нұрсұлтан 
Аман жолұлына 500 мың теңгенің сертификаты табыстал-
ды. Ақтық сында белдескен қос балуан Елордада �тетін 
рес публикалық турнирде Жетісу жерінің намысын 
қорғайды.

Р. ТҰРҒАНБАЕВ

Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің 
1982 жылғы түлектері бірге оқыған достары, бүгінде Таш-
кент қаласында тұратын Тағаймұрат %шірқұлов пен Қатира 
Нұрбаеваға ұлдары 

ЕЛДОСТЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғы-
ларына ортақтасып, к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты ба-
сылымдардың еңбек ұжымдары Қазақстан Республикасы Пар-
ламенті Сенатының депутаты, мемлекет және қоғам қай раткері 
Мұхтар Абрарұлы Құл-Мұхаммедке әкесі 

Абрар �КЕТАЙҰЛЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл 
айтады.

«Жастар» спорт сарайында қазақ   күресінен ҚР 
Тұңғыш Президенті  Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі 
үшін өтетін республикалық «Қазақстан Барысы» 
республикалық турниріне іріктеу жарысы – «Жетісу 
бөрісі» өз мәресіне жетті. Дүбірлі додаға облысымыздың 
әр өңірінен іріктеліп келген 40 балуан қатысты.

ДҮБІРЛІ ДОДА

Мен – аға дос, ол – іні дос болып екеуіміз 
менің ка бинетімде осылайша сырласып отырған 
сәтімізде: 

– Дәл солай еді ғой, Рақым аға, – деп, айтар 
ойымды одан да ойнақы етіп, оздырып жіберді 
Абдулла. – Арман құсымыз қалықтатты-ау бізді 
де! Cзіміз талай кездесу кештерінде жүзін к�ріп, 
жүрек тербейтін жақсы жырларын �з аузынан 
тыңдаған әйгілі %бділда Тәжібаев ағамыздың тура 
менің жасымдағы айтқан с�зін есіңізге салайын-
шы.

Жиырмада қыран құстың түлегі едім, 
«Отызда от кешсем» деп тілеп едім. 
Қырқымда – қиындықтардан тоят іздеп, 
Елуде – Ер дегеннің біреуі едім. 
Алқынтпай, алпысым да қалды артымда, 
Иә, Тәңірі, жетпісімді �зің қолда! – депті. 

Сол кезде: «Ойпырмай, Абдулла алтыным, сен де 
жетпіске келіп қалдың ба?» дедім әзілдеп қоятын 
әдетіммен. «Алла келтірді ғой, аға. Ізіңізден еріп 
келеміз. Енді �зіңіз к�рген сексенге жеткізсін де-
ген ізгі оймен жүрмін» деді ол да әзілмен астарлай 
күле с�йлеп. 

«Мәселе кімнің туғанында емес, кімнің 
тәрбиелегенінде» дейді екен жапондықтар. %сте, 
солай деп жайдан-жай айтыла салмаған. Қазіргі 
Түркістан облысы Қазығұрт ауданындағы кеңестік 
заманда дәуірлеген «Қызылтаң» колхозының 
Қақпақ дейтін тамаша жерінде туып-�скен 
 Абдулла да «Білім – бақыттың жібермейтін қазығы. 
Оқыңдар және оқыңдар. Оқыған озады. Болашақ 
– білімдінікі» деген ойды қайталап айта беруді 
ұнататын ұстаздардан тәлім-тәрбие алды. Орта 
мектепті 1966 жылы сол уақытта Cзбек ССР деп 
аталған республиканың Шыршық қаласындағы 
(�кініштісі,  сұлулығына сұқтанбайтын ел 
қалмаған сол аймақ қазақтың қасиетті жері еді-
ау. – Авт.) М.%уезов атындағы №17 орта мектепті 
парталастарының бетке ұстарларының бірі бо-
лып бітірді. Бітіре сала оқу іздемеді. Еңбектің 
дәмін татып к�рейінші деп, Шыршық транс-
форматор жасау зауытына токарьдың оқушысы 
болып жұмысқа тұрды. Содан соң кіндік қаны 
тамған ауылына оралып, бақташы жұмысын 
атқарды. Жоқ, қатарластарымнан қалмайын, 
жоғары білімді маман болайын деген мақсатты 

Олардың к�бі аудан орталығындағы, не 
қаладағы жетімдер үйінде тәрбиеленді. Анам 
қайтыс болған соң үш жасымнан бастап маған 
және Тұрар атты жиен балаға соғыс жылда-
ры пана болған Алтын атты екінші шешеміз 
колхозда жұмыскер еді. Сол шешеміз қайдан 
алатынын білмеймін, әйтеуір үйге анда-санда, 
орамалының шетіне түйіп бидай әкелетін. Сол 
бидайын қуырып, алақанымызға салар еді. Біз 
болсақ, бидайды құс құсап, бір-бірлеп теріп 
жеп, жалбырдан қайнатқан қара шай ішіп, жүрек 
жалғап жүрдік.  Тұрардың әкесі Б�деш те соғыста 
хабарсыз кетті. Ой, дүние-ай десейші, бүгінгі 
молшылыққа кенелген елді к�ріп, шүкірлік 
етемін. Сол жылдары таңның атысы далаға 
шығып, түтіні қою шыққан үйді к�рсем солай 
қарай ж�нелер едім. Ондағы ой жасап жатқан 
тамағынан бір аяқ ас бұйырар деген үміт. Сол 
заманның адамдары да ғажап қой. Cздері жары-
май отырып, біз сияқты жетімдерді шет қаққан 
емес. Мен де есесіне қолғабыс жасайтын едім. 
Қорасын тазалап, малын суарысып дегендей. 
Жеті жасқа іліккен кезде, колхозға қолғабыс етер 
бала ретінде, еңбек күнге жазылып, ш�пшілерге 
�гіз айдаушы болып кірдім. Міне, қарнымның 

Қиын кезеңде, 1938 жылдың көктемінде дүниеге келген Қабиболла Сеитов туралы 
әңгімемізді бастайық. Қабиболла ақсақал өзінің өмірін мынандай төрт кезеңге бөліпті: 
бірінші – балалық шақ, екінші – жастық шақ, үшінші – ержету шақ, төртінші – қартайған 
шақ. Ендеше біз де өзі көрсеткен сол ізбен жүріп көрелік. «Үш жасымда анамнан, бес 
жасымда әкемнен жетім қалдым» дейді Қабиболла қария. – Балалық шағым ел басына 
күн туған ауыр заманда өтті. Халық ашықты, мен ашықтым, халық жылады, мен жы-
ладым. Күркіреп сонау соғыс күндері де өтті. Майдан үшін, жеңіс үшін деген заман еді... 
Қарын тойып  ас ішпедік. Бүтін киім кимедік. Әкем колхоздың ағаш ұстасы еді. Соғыс 
басталысымен ол кісіні еңбек армиясына алды. Содан оралмады. Әрине, ол кезде мен 
сияқты не әкенің, не ананың мейріміне қанбаған тұл жетімдер болды ғой.

лылардан ұлағат етер сөз қалады. Қазағымыздың мәңгілік мерейлі мақтанышы болып қалған заңғар жазушымыз Мұхтар 
Омарханұлы Әуезов алдындағы аға, ізінен ілескен інілерімен етене жақындығын «аға дос», «іні дос» деген сөздерімен бедерле-
ген екен. Менен бір мүшелге жуық кішілігі бар Абдулла Сапаров жөнінде бірдеңе жазсам деп қолыма қалам алғанымда  ойыма 
әуелі ұлы адамның кезінде өзі ғана қолданып, соңынан өзгелердің де аузына үйіріліп, үйреншікті болған осы сөзі оралды. 
Шынында, Абдулла маған іні дос! Менің қатарластарым халыққа қайғы-қасірет әкелген сұрапыл соғыстың ызғарын сезініп, 
жоқ-жітік өмірдің қақпақылында кергіленіп өссе, соғыстан кейін дүниеге келгендер – Жеңіс солдаттары елге қуанышпен ора-
лып, мұңды күндер нұрлы, шуақты сипат ала бастаған кездің төлдері. Бізді үндестіретін – арманшыл көңіл, оқу-білімге деген 
ғаламат құштарлық. Сол уақыттағы саясат, идеологияның әсер-ықпалы деген өте зор болатын. Сондықтан да бүгінімізден 
ертеңіміз ғажап, ертегідей керемет болатынына алғаусыз оймен иланып, бақытты болашағымызға қол создық, соған тезірек 
жетуге құлшына ұмтылдық. 

ӨМІР 

құқықтың иесі. 
«Еткен еңбегің қауымға жарасын, тіккен 

үйің дауылға жарасын» демекші, менің іні до-
сым, шәкіртім А.Сапаров �зі табан аудармай 
қызмет етіп келе жатқан C.О.Оспанов атындағы 
Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-
зерттеу  институты жанынан кандидаттық және 
докторлық диссертациялық кеңестің ашылуы-
на ықпал етіп, нағыз жанашыр бола білгені де 
ерекше еңбек. Ол 2004-2011 жылдар аралығында 
биологиялық және ауылшаруашылық ғылымының 
топырақтану мамандығы бойынша жұмыс істеген 
осы кеңестің т�рағасы міндетін атқарды. Осы 
аралықта 5 докторлық және 13 кандидаттық дис-
сертация қорғалса, соның ішінде 3 докторлық 
пен 12 кандидаттық жұмысты �зі басқаратын 
институттың ғалымдары қорғады. 

А. Сапаров 2003 жылдан бері Қазақ топырақтану 
және агрохимия ғылыми-зерттеу деп аталатын 
іргелі ғылым ордасында директор. Оның тарихы 
әріден басталады. Ұжымның алғашқы дирек-
торы Қазақ КСР Ғылым академиясына мүше 
корреспонденті Cмірбек Оспанов болатын. Қазір 
институт сол кісінің атында. Институт �ткен 
ғасырдың 70-80-жылдары іргелі және қолданбалы 
ізденістері бойынша Кеңес Одағындағы алдыңғы 
қатарлы ғылыми-зерттеу институттарының 
бірі дәрежесіне к�терілді. Қазақстан аумағында 
272 млн гектар жердің топырағы жан-жақты 
зерттеліп, оның ішінен 30 млн гектар шамасында 
ауыл шаруашылық дақылдарын �сіруге және ол 
жерлерден қанағаттанарлық м�лшерде �нім алу 
мүмкіндігі бар екенін негіздеп, ғылыми тұжырым 
жасады. Содан бері қаншама су ақты, дүние-�ңір 
�згерді. Бұрынғы жасалған топырақ карталары 
мен ұсыныстардың к�пшілігі к�нерді. Сол себепті, 
 институт ғалымдары ғарыштық, геоақпараттық 
жүйе, топонегіз, компьютерлік технология секілді 
жаңар ған заманауи әдістерді пайдалана отырып, 
жаңа карталардың электронды нұсқаларын  жасады.

%лбетте осылай деп айта салу оп-оңай болға-
нымен, оның арғы жағында қаншама қым-қуыт 
жұмыстар, ұйымдастыру шаралары тілге тиек 
етілмей тұрғанын �зіңіз де іштей сезіп отырған 
шығарсыз, оқырман. Міне, соның бәріне сара 
басшылық жасап, бүгінгі уақытқа сай басқа да 
істермен әрі қарай жалғастыруға жетекшілік 
жасаушы менің іні досым, сүйікті шәкіртім, 
ауылшаруашылығы ғылымының докторы, про-
фессор, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының 
корреспондент мүшесі, ҚР Ауыл шаруашылығы 
ғылымдар академиясының академигі және 
академияның вице-президенті,  «Құрмет» 
орденінің иегері А.С.Сапаров екенін орынды 
мақтаныш етемін. 

%бекеңнің шаңырағын нағыз ғалымдар 
жанұясы деп айтуға болады. Жұбайы Үлбүбі, ұлы 
Ғалымжан және күйеу баласы Уго ғылым кан-
дидаттары, ал қыздары Лаура мен %сел жоғары 
деңгейдегі психологтар, барлығы �з салаларында 
жемісті еңбек етуде. %бекең 3 немеренің сүйікті 
атасы.

Абдулла Сапарұлы бүкіл саналы ғұмырын 
топырақтану және агрохимия ғылымына арнаған, 
осы саланың нағыз патриоты, Қазақстанның 
қазіргі  аграрлық ғылымының арқа сүйер 
алыптарының бірі болып отыр. Болашақта 
жанұяңызға зор денсаулық, бақ дәулет, береке, 
жақсы күндер тілеймін.  

Рақымжан ЕЛЕШЕВ, 
академик

етемін. Кейін сол Державин ауданындағы ең 
үлкен «Шолақ Сандық» совхозында директор 
болып 20 жыл жұмыс істедім. Менің балалық 
шағым �ткен Ақт�бе ауылы да сол совхоздың 
құрамында екен. Алғаш директор болып барған 
кезде, баяғы �зімді қамқорлыққа алған 3-4 
қарияны к�рдім. Қарасам бастарын т�мен салып 
к�термейді. Жиналыс аяқталған соң қастарына 
келіп сәлем бердім. Неге ұнжұрғалары түсіп 
кеткен деп сұрасам. «Сенің кішкентай кезіңде, 
жақсы жәрдем ете алмадық-ау деп қамығып 
отырмыз» дейді. Сол кезде бәрін құшақтап, 
«сендер сондай қамқор болмасандар, мен бұл 
күнге жете алар ма едім. Қадірлі қарияларым 
менің, �здерің жарымай жүріп, қолдағыларыңды 
менен аяған жоқсыңдар. Рақмет сіздерге!» дедім. 
Осыдан кейін бәрі де жадырап, қош келдің деп 
құшаққа алып, ісіме сәттілік тіледі. Бұл менің 
�мір жолым, еңбек жолым, айта берсе әңгіме 
к�п. Кейін республикалық деңгейде де абырой-
лы істер атқардым «Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет» 
белгісі ордендерімен және де к�птеген медаль-
дармен марапатталдым. «Республикаға ерекше 
еңбегі сіңген зейнеткер» деген зейнет-ақы 
тағайындалды маған.

Cмір жолын басынан аяғына дейін айта-
тын болсақ, үлкен бір кітапқа жүк боларлық 
Қабиболла қария ескінің дастаны, бүгін нің 
қызығып қарар ақсақалы. Бауыржан Момыш-
ұлының айтуынша, қартаюдың т�рт түрі бар: 
шал, қария, ақсақал, абыз.

Шал – ол дәрменсіз қартайған, қауқары 
жоқ жан. Қария – аузында дұғасы, еліне �неге-
�сиет айтар адам. Ал абыз халықтың қамын 
жеген данышпан. Біз ол кісіге Бауыржан атамыз 
айтқан �лшемді танбай-ақ қояйық. Бірақ ол 
шалға жатпайтыны анық. Жасы 80-нен асқан 
Қабиболла қария қарттықты мойындаған емес. 
Ол 20 жасында жасаған мергендігін 80-де де 
жаңғыртқан адам. Алпыс жыл �ткен соң сол ре-
кордын ардагерлер арасындағы республикалық 
бильярдтан �ткен чемпионнатта қайталады. 
Қаладағы қоғамдық жұмыстарға белсене ара-
ласып, игі істерге мұрындық болып жүр. 2018 
жылы қалалық ардагерлер спартакиадасын 
олимпиадаға ұқсас �ткізудің ұйытқысы болған 
осы кісі. «Адам �зінің қажеттілігін сезінбей, 
қоғамның толыққанды бір мүшесі екенін мой-
ындамай �мір сүрсе, міне сол адам қартайған 
адам» дейді Қабиболла Сеитов. Бес бала �сіріп, 
он үш немере, үш ш�бере сүйіп отыр. Зайыбы 
дәрігер болып қызмет еткен. Қазір зейнеткер. 
Бар мен жоқтың, аш пен тоқтың �лшемін �мірі-
мен �рнектеген қарияның �ткен жолы осындай.  

Серік �БІЛЖАНОВ

Д Ң
заңғар жазушымыз Мұхтар 

ні дос» деген сөздерімен бедерле-
олыма қалам алғанымда ойыма 
кті болған осы сөзі оралды. 
ыл соғыстың ызғарын сезініп,
лдаттары елге қуанышпен ора-
ншыл көңіл, оқу-білімге деген 
. Сондықтан да бүгінімізден 
ызға қол создық, соған тезірек

ТОПЫРАҚТАН
ТҮЛЕГЕН

Ұ

оймен Алматыға келіп, Ауылшаруашылығы 
институтының агрохимия және топырақтану 
факультетіне құжаттарын тапсырды. Бағы жанып, 
оқуға түсті. Осы оқу ордасында оқытушы ретінде 
орнығып, кандидаттығымды қорғап, ұстаздарым 
ертеңі бар деп үкілі үміт артып жүрген жап-жас 
ғалым кезім. Міне, Абдулланы мен сол уақыттан 
бері �те жақсы білемін. Білген үстіне біле түссем 
екен деп ышқынатын, қоғамдық жұмыстарға 
да құштарланып тұратын студенттер дараланып 
жүреді емес пе?! Мен институттың комсомол 
ұйымына жетекшілік еттім, одан кейін партия, 
кәсіподақ ұйымының жұмыстарына етене аралас-
тым. Абдулла спортпен айналысатын. Ол  бокстан 
талай рет факультеттің, институтымыздың намы-
сын Қазақстанда және Кеңес Одағында қорғап, 
жүлдегер атанды. Оның қасында тек спротпен ғана 
емес оқуды да жақсы меңгерген оқушыларымыз 
к�п болатын. Олардың қазіргі таңда, кең байтақ 
елімізде алған мамандықтары бойынша абыройлы 
еңбек етіп, есімдері елге танылды. 

Ғылыми жұмысымның бабымен жер-жерді 
аралап жүргенде жүздесіп, атқарған жұмыстарын 
�з к�зіммен к�ріп, ризалық с�зімді айтып 
қайтушы едім. Достыққа адал Абдулла олармен 
әлі күнге дейін етене араласады. 

Бізді үлкендер «Емнің алды – еңбек» деп бау-
лыды. Қара бастың қамын қаузамай, халық үшін, 
ел үшін деп бойда барымызды беруге талпындық. 
Міне, осындай тәрбие тезінен �тіп �скен А.Сапаров 
1972 жылы институтты тамамдасымен Қазақ кар-
топ және к�к�ніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
институтына жұмысқа жіберілді. Қызметті кіші 
ғылыми қызметкерліктен бастап, аға ғылыми 
қызметкер, зертхана және агрохимия б�лімінің 
меңгерушісі, институт директорының орынбаса-
ры міндеттерін мінсіз атқарды. Ғылымның жеңісі 
– халықтың жемісі деп, ғылыми жұмыстарын 
күнделікті �мірмен ұштастыра жүргізді. Тау 
б�ктеріндегі суармалы жерлердің қара-қызғылт 
топырақтарындағы фосфордың айналымы және 
топырақ құнарлылығына байланысты ауыспа-
лы егістегі �сімдіктер мен жапырақтағы мине-
ралды элементтердің �згеру заңдылықтарын 
меңгерді, олардың оңтайлы параметрін, сондай-
ақ диагностикалық к�рсеткіштер мен олардың 

тыңайтқыштарға қажеттілігін анықтады, картоп 
және к�к�ніс дақылдарының бағдарламаланған 
�німдерін алуды қамтамасыз ететін математикалық 
модельдерін әзірледі. Сонымен қатар ауыспалы 
егістегі к�к�ністің �німділігі мен қара-қызғылт 
топырақтың құнарлығының �згеру процестерін 
тереңдеп зерттеді және тыңайтқышты ендіру, 
топырақты �ңдеу және суару жүйесін анықтайтын 
к�пфакторлы тәжірибенің тікелей жүзеге асыру-
шысы болды. Ауылшаруашылық дақылдарының 
тыңайтқышқа биологиялық сұраныстарын, 
олардың диагностикалық к�рсеткіштерін 
анықтады. Республиканың 1985-1990 жылдардағы 
ауылшаруашылығына қажетті минералдық және 
органикалық тыңайтқыштарының нормативтік, 
сонымен бірге топырақ пен минералды тыңайт-
қыштарын пайдалану коэффициенті, олардың 
ауылшаруашылығына қажеттілігін анықтау 
нормативін жасады. Осы жұмыстардың және 
ізденістердің негізінде Абдулла 1985 жылы 
Мәскеуде кандидаттық, 1997 жылы Алматыда 
докторлық диссертацияларын қорғады. 1998 жылы 
агрономия саласы бойынша профессор атанды. 

«Жігіттің ерінгені – к�рімнің к�рінгені» дейді 
бабаларымыз. А.Сапаровтың �зі жүрек қалауымен 
алған мамандығы бойынша жеңісті, жетістікті 
табыстарға қол жеткізуі – ерінбейтін еңбегі мен 
талмайтын, мақсатты ізденістерінің арқасы. Де-
генмен, осы орайда �зіне тікелей бағыт-бағдар 
беріп, жол нұсқаған ұстаздарының да ықпалы 
аз болмағанын үнемі ұмытпай, ілтипатпен ай-
тып отырады. Несін жасырайын, «солардың 
арасында ең әуелгісі �зіңізсіз ғой» деп қояды. 
%рине, мұндай білгендігіне алғыстан басқа не 
дерсің?! Cзім де есімдерін ерекше сезіммен 
айтып жүретін М.Сүлейменов, А.Сатыбалдин, 
В.Минеев, Ж.Аханов, Л.Бобров, Ф.Янишевский, 
Н.Болдырев, В.Сычов, А.Иванов, Б.Бәсібеков, 
М.Мамышев сынды белгілі ғылым тарландары 
үлкен ғылым жолындағы еңбегінде аз ықпал 
етпегендігін жақсы білемін. Олай дейтінім, оған 
шын жанашыр ұстаз ағасы ретінде солардың 
қайсыбіреулерімен ой-пікір б�лісуіне ақыл-кеңес 
бердім, дәнекер болдым. 

Абдулла Сапарұлы – тек республикаға ғана 
емес ТМД және алыс шетелдерге танымал 

ғалым. Оның бастамасымен Алматыда топырақ 
құнарлығын сақтау және ұдайы жоғарылату 
мәселелері бойынша халықаралық  симпозиум 
мен ғылыми-практикалық конференция-
лар �тіп тұрады (ғалым �зінің зерттеулерінде 
үнемі топырақ құнарлығын арттыру мен 
ауылшаруашылығы дақылдарының �німділігін 
жоғарылату мәселелерін алдыңғы қатарға қояды), 
оны «Жер ананың жанашыры» деген баға берсе 
артық болмас деп ойлаймын. Топырақты зерт-
теу саласында салиқалы еңбектері үшін Абдулла 
Сапарұлы Академик Бараев атындағы сыйлықтың 
иегері болды. Сонымен бірге ол шет елдермен 
қарым қатнасты ұйымдастыра білген адам. Қазіргі 
таңда халықаралық деңгейде ғылыми орталық 
ашылған, онда топырақтың құнарлығына және 
оның экологиясына байланысты проблемаларды 
шешу жолында бірлескен жобаларды орындайды. 
Осы жобалардың негізінде ол жас ғалымдарды 
тәрбиелеуге ерекше к�ңіл б�леді.

Абдулла Сапарұлы ғылыми және ұйымдас-
тырушылық жұмыстарды да шебер атқарумен 
қатар, қоғамдық жұмыстарға белсене арала-
сып жүр. Ол ҚР БҒМ жанындағы құрылған 
ауылшаруашылығы саласы бойынша ғылыми 
жобаларды сараптаушы ҰҒК-тің т�рағасының 
орынбасары, ауылшаруашылығы ғылымы 
 бойынша мемлекеттік сыйлыққа ұсынатын 
комиссия т�рағасы, республикалық «Ауыл» 
х а л ы қ т ы қ  д е м о к р а т и я л ы қ  п а т р и о т т ы қ 
партиясының Алматы қаласы филиалының 
т�рағасы.

«Шәкіртсіз ұстаз – тұл» дейді ғой. Жақсы 
шәкірт мақтанышыңа айналады. Іні досым 
 Абдулла Сапаров – мен үшін сондай азамат. 
Бүгінгі таңда 500-ге жуық ғылыми мақала 
жариялаған автор. Оның ішінде 125 жұмысы 
жақын және алыс шетелдік ғылыми басылым-
дарда жарық к�рген. Артық-кемсіз жиырма 
монография мен кітап және оқу құралдары – 
�зі �мірін арнаған ғылым мен білім саласында 
жүргендердің айналып �тпейтін, қашанда құнын 
жоймайтын қажетті деректер мен дәйектерге 
толы қазыналы еңбектер десем, әсте қателесе 
қоймаспын. Ол сонымен бірге 15 инновациялық 
патент пен 8 авторлық куәлік, 3 авторлық 
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өткелдері
бір тойғаны сонда. Халықта бір мақал 
бар: «Кедейдің бір тойғаны – шала 
байығаны». Жастайымнан жетім 
қалғандікі ма, әке-шешемнің  бейнесін 
к�з алдыма келтіре алмаймын. Ол 

уақытта сурет қайдан болсын. Қойшы, содан сол 
жылы мектепке бардым. Оқудың басталғанын 
байқамай қалып, кештеу келдім. Портфель 
орнына қолдан тіккен дорбаны мойынға іліп, 
мен де қосылдым қатарға. Аяқта аяқ киім жоқ, 
тілім-тілімі шыққан жалаң аяғыммен, мектептің 
табалдырығын аттадым. Жазда �гіз айдап, 
жарылып кеткен аяғым, байқамай  партаға 
соғылып, қан қақсағаны бар. Сол әлі күнге 
есімнен кетпейді. Менің қызықты �мірім мектеп 
бітіргеннен соң басталды. Сол жылдары оқуға 
еңбек �тілімен келіп түсетін. Мен де ауылда 
үш жылдай еңбек етіп, Целиноградтағы жаңа 
ашылған ауыл шаруашылығы институтының 
алғашқы студенті болып қабылдандым. 

Cмірімдегі қайғы-мұңымды ұмыттырған осы 
студент болған жылдарым. Екінші семестрдің 
лекциясы жүріп жатқан. Есік ашылып институт 
ректоры М.Гендельманмен бірге танымайтын 
біреу кірді. Ректорымыз: «Студент Сеитов 
бар ма?» деді. «Мен бірдене бүлдіріп қойдым 
ба?» деген қорқынышпен орнымнан тұрдым. 
Студенттер де аң-таң. Б�где кісі «Студент 
Сеитов Целинград облысының мылтық ату 
спортының команда мүшесі ретінде, ертеңнен 

бастап Алматыға аттанады, енді оған сәттілік 
тілейік» дегенде, аудиторияда отырғандар 
қол шапалақтап жіберді. Ректорымыз маған: 
«Қазірден бастап боссың, жолға даярлан, бәрі  де 
ойдағыдай болады» деді. Алматыдан 22 шақырым 
жердегі ДОСААФ тирінде Қазақстанның бүкіл 
облысынан жиналған мергендер жарысы бір ай-
дай уақытқа созылды. Бір күні менің де кезегім 
келіп, �зімнің маманданған винтовкамнан 
атып, Қазақстанның рекордын жаңартып, чем-
пион атандым. Спорт шебері деген атақ алдым. 
Мені «Атақты спортшы» деп мұғалімдер де, 
студенттер де сыйлайтын. Ол кезде спортшыға 
әр жарысқа қатысқаны үшін қолына талон 
беретін. Сол талонмен үш мезгіл тегін тамақ 
ішіп, стипендиям қалтамда қалып жүрді. Осы 
студент кезім �мірімдегі ең бір уайым-қайғысыз 
�ткен, жастық шағымның тәуір кезеңі болды. 
Қысқасы  жақсы к�ктем жақсы жазға ауысып, 
жақсы жаз жемісті күзіне әкелді. Кішкентай 
күнде к�рген жетімдігімді Алла елеп, �мірімді 
бақытты, жемісті етті. Жетімнің қасында Алла 
болады деген осы. Торғай облысы Державин 
ауданы Львовский совхозының бас агрономы 
болып тұрғанда, еңбегімді жоғары бағалап, 1968 
жылы алғашқы шыққан «Газ – 24» волгасын 
міндім, ондай машина тек үлкен басшылар мен 
еңбек озаттарына ғана берілетін. Сол шаттық пен 
қуанышқа толы күндерімді есіме алсам, Алланың 
мейріміне к�ңілім толқып, шексіз шүкірлік 

«Жетісу бөрісі»



10 №20 (1485)
16 – 22 мамыр
2019 жыл

ANA TILIП Р О З А

Бақыт МЕРЕКЕНОВА

Әлі есімде, бастауыш сыныпта оқып 
жүрген кезім. Жағалауын өзеннің суы 
шайып, биік жарқабаққа айналған 
төбенің түбіндегі көкемнің баспа-
насы – ауылдағы басқа үйлерден 
оқшаулау, «Дорбақ» өзенінің арғы 
бетінде оңаша орналасқан, бес 
бөлмелі, қызыл шатырлы еңселі үй. 
Біз әке-шешемізден бес ұл, бес қыз 
туыппыз. Анам Нұржамал он алты 
құрсақ көтерген екен, соның алтауы 
түрлі себептермен көз жұмыпты, он 
баласы аман-есен ержетті. Тұңғышы 
– менің көкем Төкен. Біз отбасындағы 
бәріміз үлкен ағамды «көке» деп 
атайтынбыз. Көкем сол кездегі шағын 
ауылдағы жоғары білім алған, әдемі, 
ұзын бойлы, атжақты, қыр мұрынды, 
сымбатты жігіттердің бірі, бірі емес-ау 
бірегейі. Мен көкемнің басқалардан 
ерекше білімді азамат екеніне балалық 
сезіммен іштей мақтанатынмын, 
өйткені ол кісі физика, математика 
сияқты күрделі пәндерді ұршықша 
үйіретін, қандай күрделі есептерді 
оп-оңай шығаратын. Менің балалық 
көңілмен байқауымша, көкеме қыздар 
көп көңіл бөлетін, сондықтан ең кенже 
бауыры қарадомалақ бала – жеті 
жасар мені қолымнан жетектеп ертіп 
келе жатқанда бойжеткендер маған 
тәтті-дәмді кәмпиттер берген болып, 
бетімнен шөпілдетіп сүйіп тұрып, 
көкемнен көз айырмайтын. Жастық 
желікпен ол кісі бозбала кезінде 
қыздарға қырындап, көрші ауылға 
тойға барып, ауылға жете алмапты. 
Содан күздің қара суығында жолдас-
тарымен бірге түн ішінде далада түнеп 
шығыпты. Жолдастары дін аман. 
Ал менің көкем содан бері сырқат. 
Сол күннен бастап, суық тигеннен 
өкпесі қабынып ауырып, үлкендердің 
айтуынша «өкпесі құрт ауруына» 
шалдықты. «Маған қатты суық тиіпті, 
дәрігерге қаралып едім, мен тубер-
кулез – яғни өкпенің құрт ауруына 
шалдыққан екенмін, ауруханаға 
жатып, емделуім керек» деп мұңайып 
келгені жадымда жатталып қалыпты. 
Әке-шешем қатты уайымдап, 
«өкпесіне құрт түскен жаман ауру, тар 
құрсақты кеңітіп, тас емшекті жібіткен, 
тұла бойы тұңғышым жазылып кетсе 
игі еді» деп, әсіресе анам көзіне жас 
алып, жайшылықта сабырлы әкем де 
мазасызданып, екеуара күбірлесе сы-
бырлап, уайымдап отырғандарын сан 
рет естігем. Көкем алғаш рет Назипа 
деген көрші ауылдағы қызға ғашық 
болды. 

жіберетінмін. С�йтіп, т�секте жатып, 
сансыз жұлдыздары жыпырлаған, құс 
жолы ғана ағараңдаған таңғажайып 
аспан әлемін ұзақ-ұзақ бақылауға 
кірісетінмін. Бала қиялыммен түпсіз 
к�к әлемін шарлап, шағын ауылда 
тұрып жатқанымды естен шығарып, 
ұшқыр ойыммен бүкіл әлемді кезіп 
кетемін. Жұлдыздары жымыңдаған 
зеңгір к�ктің тылсым жұмбақтары 
к�п. Кейде күз келгенінің хабар-
шысындай үш бұрыштана қиқулап, 
тырналар жылы жаққа сапар шегетін. 
Ондайда мен елден бұрын бірінші 
байқап, «алақай, к�ке, жеңеше, тырна, 
тырналар ұшып барады, қараңдаршы, 
тырналар!» деп, дегбірім қалмай 
айғайлайтынмын. Ондайда үлкен, 
кішіміз бірдей к�к аспанға телміріп, 
олар к�зден ғайып болғанша к�з 
алмайтынбыз. Олардың ең үлкендеу 
ересегі к�ш бастап, соңынан екі 
 айырлана ерген тырналар тізбегі сап-
тарын бұзбай, қиқулап �тетін. «Бұлар 
қай жаққа кетіп бара жатыр екен?» 
деп, қылқиған қап-қара арық мой-
нымды созып, қызыға қарайтынмын. 
Осы мамыражай тіршілік екі-үш 
жылға созылды-ау деймін. Бұл кез-
де к�кемнің �кпесіндегі құрт ауруы 

күзетіп отыра берем бе?! К�ксау неме 
несіне біржола �ліп қалмайды екен?! 
%ттең, жесір қатын болсам теңімді 
табар едім, айлап, жылдап ауруханада 
жатып, сүмірейіп, қу сүйегін сүйретіп 
үйге келетінін қайтерсің! Одан да 
қатып қалмай ма, қараң қалғыр, к�ксау 
неме! – деп, к�сеумен қазаношақтың 
астын тарс-тұрс еткізіп, бұрқылдатып 
күл алып, қарғап-сілеп отыратын. 
Мен жеңгемнің бұл ұрыс-керісіне 
аса мән бермей, балпанақтай толық 
тұңғыш қыздары Сәулемен ойнауға 
кірісетінмін. Есік алдында �зен суы 
жиылып, қыста мұз қатып, жып-
жылтыр мұз айдынына айналатын. 
Қолыма жылы қолғабымды киіп алып, 
тығыршықтай топ-толық қыз Сәулені 
шанаға отырғызып алып, аттай ша-
батынмын. Алда-жалда байқаусызда 
шананы т�ңкеріп алып, бала шыр етіп 
құласа, жеңгем айқайға басатын. 

– %й, жүгермек, байқап жүрмейсің 
бе, жоныңнан таспа алайын, пәтшағар! 
– деп, Назипа жеңгем таяқ алып, 
қуалап жүріп, аямай шықпыртып 
сабайтын. Оған да арқам үйреніп 
кеткен бе, әлде бала болған соң таяқ 
жегенімді тез арада ұмытып кетем бе, 
ертеңіне барқыт с�мкемді сүйретіп, 

денелі к�кемнің екі иығы қушиып, 
құр сүйегі қалыпты. Назипа жеңгем 
науқас күйеуін жақтырмайтынын жа-
сыра алмай, анда-санда к�кем сыртқа 
шығып кеткенде, зарлап қоя беретін.

– К�ксау неме, не �лмеді, не жа-
зылмады, маған масыл болды ғой, 
құрғыр-ай! – деп, мұрнын тыржита-
тын. Оны естіп қойса, к�кем қазіргі 
дімкәс аурулы халіне қарамай әйеліне 
жұдырығын ала жүгіретін. 

– Мен саған к�рсетейін к�к-
сауды! Аузыңа келгенді айтып, не 
шатып отыр сың, онсыз да жетісіп 
отырмағанда жыныма тидің ғой, – 
деп, әйелін қуа ж�нелетін. С�йтіп, 
к�кем ауырғаннан бері бұрынғы сүттей 
ұйыған үйден береке қашты. Ұрыс-
керіс к�бейіп, ақыры Назипаның 
ағалары жүк машинасымен келіп, 
к�рпе-жастық – жүктерін, сандық, 
кереует сияқты жиһаздарын тиеп, екі 
ұлы – Алтай мен Аман тайды кабинаға 
отырғызып, әке-ше шесі Жәку мен 
Дүрияның үйіне к�шіп кетті. 

К�шкен жұрттың орнындай, үй 
қаңырап бос қалды. %йелі Назипа 
кетіп қалған соң, к�кем жиі күрсініп, 
үсті-үстіне темекі шегіп отырды. Мен 
бұл кезде екінші класта оқып жүргем, 
с�мкемді иығыма іліп алып, жапан-
да жалғыз қалғандай, үй-мүліксіз 
қаңырап қалған қуыс үйде бір �зі 
қалған к�кемді аяп, тәмпіш танаулы 
кішкентай қара бала үндемей селтиіп, 
к�кеме қарап тұрдым. Бір кезде маған 
к�зі түсіп, екі жанарынан м�лт-м�лт 
тамған к�з жасын маған к�рсеткісі 
келмей жеңімен шапшаң сүртті.

 – Жүр, Бағлан, жоғарғы үйге, 
апаң мен атаңның үйіне барайық, – 
деді. Мен к�кемнің соңынан қалмай 
томпаңдап еріп келем, к�кем к�кірегін 
кере күрсініп, жүрісін жылдамдата 
түседі. Мен кейде жылдам жүрісіне 
ілесе алмай, томпаңдап жүгіріп же-
тем, �з ойымен �зі болып, мені мүлде 
қаперінен шығарды ма, кім білсін, 
аяғын адымдай басып, жүрген сайын 
ауыр күрсінеді, әлде жылап келе ме, 
мұрнын тартқыштап қояды. Мен 
к�кемнің артынан қалмай ентіге 
жүгірем. Бейне бір �з т�лінен жеріген 
саулықтың артынан маңырап ерген 
қара қозыдай, кенже бауыры – мені 
мүлде есінен шығарған к�кемнің 
соңынан қалмай салпақтаймын. 
Ақыры, жоғарғы қырда тұратын атам 
мен апамның үйіне келіп жеттік-
ау, әйтеуір. Болған жайды к�кем 
қысқаша айтып бергенде олардың да 
к�ңіл-күйлері бұзылды.

– Мен құрт ауруымын. %йеліме 
�кпем жоқ, қашанғы науқас адамды 
бақсын, – деп, дауысы жыларман 
болып, �зін-�зі ұстай алмай жылап 
жіберем бе деді ме, с�зінің аяғын 
жұтып айтпай, үйден атып шықты. 
Дәм-тұздары жараспады ма, екеуі 
үш-т�рт жылдың арасында айрылы-
сып тынды, бесіктен белі шықпаған 
кішкентай ұлдары Алтай, Амантай 
анасымен қоса кетті, тұңғыштары 
Сәуле әке-шешемнің қолында қалған. 

 Сол күннен бастап, жар астындағы 
к�кемнің үйі жалғызсырап тұрғандай, 
мен мектептен шыға сала к�кемнің 
үйіне келіп, иесіз қаңырап қалған 
үйді жалғыз �зім қимай айналшықтап 
жүретінмін. Бір кездегі балалар-
мен бірге асыр салып ойнап жүрген 
к�ңілді үй тым-тырыс. Жапан дала-
да жалғыз қалғандай, есігінде қара 
құлып тұратын. Мен жабырқау к�ңіл-
күймен үйді тастап кетуге қимай, 
біраз айналшықтап, амалсыз арты-
ма жалтақтай қарап, жоғарғы қыр 
басындағы әке-шешемнің үйіне 
беттейтінмін. К�кемнің созылмалы 
құрт ауруы жазылмай, күн �ткен сай-
ын күрк-күрк ж�теліп, ауруханадан 
айлап, жылдап шықпайтын болды. 
%ке-шешем бірнеше рет Назипаның 
т�ркініне барып с�йлескенмен жеңгем 
үйге қайтудан мүлдем бас тартты.

– К�ксау әкесінен жас балаларға 
ауру жұғуы мүмкін, Т�кен жазылғанша 
маған үйге қайт деп �тініш айтпаңыз-
дар, – деп, әке-шешемнің де, басқа 
ж а н а ш ы р  ж а қ ы н - ж у ы қ т ы ң  д а 
меселін қайтарыпты. Сонымен, жар 
астындағы жалғыз үй ұзақ жылдар 
жалғызсырап тұрды. Бұрынғы аппақ 

жұмыртқадай әдемі сипатынан айы-
рылып, керегесінің әктері, сылақтары 
түсіп, есігінің топсасы опырыла сы-
нып, үйдің іші шашылып, берекесі 
кетті. Екеуі айрылысқанына бірнеше 
жыл �тті. Жыл �ткен сайын үйдің 
сиқы қашып, керегесі құлай бастады. 
Мен үйреншікті әдетіммен мектеп-
тен шыға сала к�кем жазылып келіп 
қалатындай, үйге жүгіріп келетінмін. 
Бір келгенімде тентек балалар иен 
үйдің терезесін сындырып кетіпті, 
әйнегі сынған терезе үңірейіп, кеудеңе 
қорқыныш ұялатады екен. Алайда 
бір кездегі к�кем мен жеңгемнің жан 
жадыратар әсем әнін сағынып, баяғы 
сүттей ұйыған отбасы қайта орала-
тындай, үкілі үмітімді үзбейтінмін. 
С�йтіп, баяғы думан-шаттықа толы 
үйдің жетімсіреген сыңайын сезіп, 
алабұртып асыға келген бала к�ңілім 
құлазып, с�мкемді сүйретіп, қыр 
басындағы әке-шешемнің үйіне 
қайтатынмын. К�кем жуық арада жа-
зыла қоймады, жеңгем де т�ркінінен 
қайта оралмады. Бұрынғы жаныма 
жақын, жан жадыратар асыл елесті 
қуалап келгендей, күн сайын мек-
тептен шығысымен үйді бір шолып 
қайту – ежелгі әдетіме айналды. 
Бірақ жүрегім алабұртып, күн сайын 
к�кемнің бақытты отбасын құрып 
отырғанын к�ргім келгенмен, мен 
асыға күткен �згеріс жақын арада бола 
қойған жоқ. Шаңырақ баяғы бақытты 
отбасының құр елесіндей жападан-
жалғыз жетімсіреп тұрды. %лдеқандай 
үміт жетегінде жүретін балалық 
аңғалдықпен к�кемнің сауығып 
келуін бір Алладан тіледім. Назипа 
жеңгем екеуінің қосыла шырқаған 
әсем әнін сағынып, балалық үмітпен 
елес қуып келгендей, күн сайын осы 
жаққа келуімді әсте тоқтатпадым. 
Кейде жеткенше асығатынмын, 
балалық аңқаулықпен бұрынғы 
жадыраған отбасы қайта жиналып 
отырғандай, әлдене жақсылықтан құр 
қалғандай жүгіре жетіп, есіктегі баяғы 
қара құлыптың мелшиіп тұрғанын, 
есік, терезесі сынып, үңірейіп тұрған 
жетім үйді к�ріп, жасып қалатынмын. 
Бірақ ертеңіне бәрі бір күнде �згеріп 
қала ма деген балалық дәмемен 
қайта асығып келетінмін. Күн �ткен 
сайын сенімім азайғанмен, жүрек 
түкпіріндегі бұрынғы сүттей ұйыған 
отбасын аңсап маздаған үміт оты 
с�нбеді. Тек, жоғары класқа �ткен 
соң ғана бұрынғы к�кемнің тату-тәтті 
отбасының қайта оралмайтынын, 
бұрынғыдай айлы аспан астында 
жұлдыз санап, к�кем мен жеңгемнің 
қосыла ән шырқамайтынын, бұл 
б а қ ы т т ы  ш а қ т а р д ы ң  е ш қ а ш а н 
қайталанбайтынын,  аспандағы 
жымыңдаған сансыз жұлдыздарды 
санап, тәтті қиялға батпайтыным, 
күзде құс жолымен «тыру-тыру» 
деп, жылы жаққа беттеген тырналар 
тізбегін к�ріп, қуана айқайлай алмай-
тыным, міне, осының бәрін – ащы 
шындықты сонда ғана түсіндім. Мен 
бақытты балалық шақтан айырылғым 
келмей, �ткен шақтың ессіз елесін 
қуып жүргенімді есейіп ес жиған соң 
бір-ақ түсіндім. Бәлкім, сол кезде 
мен бақытты, бейқам балалықпен 
біржола қоштасып, есейе бастаған 
шағым болар. Тек қана бұрынғы жүрек 
түкпіріндегі сонау �ткен күндерді 
аңсаған, аяулы сағыныш қана естелік 
болып қалып, �ткен шақты мұңая еске 
алатын болғам.

Мен орта мектепті бітіргенде 
жар астындағы жалғыз үйдің құр 
сұлбасы ғана қалды. К�п ұзамай 
астанаға жоғары оқу орнына кетіп 
бара жатқанда алыстан ағараңдап 
к�рініп тұрды. Мен �зіме таныс 
үйді,  �кпесі  қабынған к�кемді, 
жеңгем  Назипаны, тірі жетім бала-
ларын аядым. Қимастықпен іштей 
іші-бауырым езіле қоштастым. Cзен 
аңғарымен астанаға қарай жүйткіген 
жолаушы автобусымен қоса менің 
жүйрік қиялым да �ткен шақтарды 
кезіп, к�пке дейін балалық шақтың 
бір белгісіндей ағараңдап к�рініп 
тұрған к�кемнің үйін қимай кетіп бара 
жаттым. К�з алдыма к�кемнің баянды 
шабыттана құлаштап, құйқылжыта 
баян тартып отырған кезі, жеңгемнің 
к�к аспанға қалықтата салған асқақ 
әні, к�кемнің сүттей ұйыған тату-
тәтті бақытты отбасы жайлы тәтті 
елестер, айлы түндері к�кемнің қиял-
ғажайып ертегісін тыңдап, құс жолына 
қарап, қиялға шомған сәттерім, �зен 
аңғарында құлын-тайдай асыр салған 
бақытты балалық шағым – бәрі-бәрі 
к�кірегімде сайрап, кино тізбегіндей 
к�з алдымнан �тіп жатты. Мен �ткенді 
жүрегім сыздап, қимай еске алдым, бұл 
балалық шақпен соңғы рет қоштасу 
екенін де жан-жүрегіммен сезіндім. 
Жар астындағы жалғыз үй – менің 
балалық шағымның бір б�лшегіндей 
алыс астанаға арман қуып беттеген, 
менің мінген автобусым ұзағанша 
алыстан мұнартып, бір кезде асыр 
салып ойнаған, әр нәрсеге жас ба-
ладай қуанған, алаңсыз пәк к�ңілді 
қарадомалақ балаға – маған, алыстан 
қол бұлғап тұрғандай, к�пке дейін 
ағараңдап к�рініп тұрды. Автобус қыр 
асып кеткен соң ғана үй к�зден таса 
болды. Сол күні алыс астанаға арман 
қуып кетіп бара жатқан, қарадомалақ 
қазақтың қара баласы балалық шақпен 
мүлде қоштасып, үкілі үмітпен үлкен 
�мірге аяқ басқан еді...

(Әңгіме)
асқынып, күннен күнге халі нашарлап 
бара жатты. 

Енді бұрынғыдай жылы үй, жай-
лы отырыс, жайдарман жай-күйі 
болмай, ерлі-зайыптылар арасын-
да к�зге к�рінбес шатақ шека-
ра бой к�тергендей, томаға тұйық 
салқындық орнады. Алайда мен 
балалық аңғалдықпен бұрынғы сүттей 
ұйыған отбасының жылы шуағын 
аңсап, күн сайын мектеп оқулықтары 
салынған, апам тігіп берген қоңыр 
барқыт с�мкемді иығыма салып, 
к�кемнің үйіне асыға жететінмін. Күні 
кешегі берекелі отбасының жылы 
шуағы к�кемнің жазылмас дертімен 
қоса қайтпас құрдымға кеткендей, бұл 
үйде мен аңсаған бұрынғы қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалағандай к�ңіл 
к�ктемі қайта оралмады. Қайта күн 
�ткен сайын к�кемнің денсаулығы 
күрт нашарлай түсіп, �кпесіне суық 
тиген айықпас ауруы күннен-күнге 
асқынып, айлап, жылдап аудан 
орталығында орналасқан аурухана-
дан шықпайтын болды. Күрк-күрк 
ж�теліп, жұрттың айтуымен халықтың 
ем-домын жасап, борсықтың, қойдың 
құйрық майын ішкенмен «батпандап 
кірген ауру мысқылдап шығады» 
демекші, оңайлықпен жазыла қоймай, 
әуре-сарсаңға салды. Ол кезде әке-
шешеміз бала-шағасымен қыр басын-
да тұратын. Мектеп к�кемнің үйінің 
жанында орналасқан, сондықтан сабақ 
біте сала, апам тіккен барқыт дорба 
– с�мкемді иығыма асынып алып, 
к�кемнің үйіне асығып-аптығып-ақ 
келетінмін. К�кем бірнеше айлар 
бойы ауруханадан шықпайтын болды. 
Жеңгемнің қабағы түйіліп, жадырап 
күлмейтін халге жетті. Қашан к�рсең 
де қарадан қарап �мірден түңіліп, 
кейіп отыратын болды.

 – К�ксау неме, айлап, жыл-
дап  ауруханадан шықпайтыны бар, 
үйленіп несі бар еді. Осы қу моланы 

мектептен шыға сала мені біреу 
сағынып тұрғандай қайта келіп тұрам. 
Айтпақшы, Назипаның шешесінің 
аты Дүрия екен. Бір күні мектеп-
тен келе сала, класта ән сабағында 
үйренген жаңа әнге бастым. 

– Базардан алып келген дүрия 
бешпет... – деп, әнді бастағаным сол, 
жеңгем жын ұрғандай атып тұрып, —
Есуас жүгермек, менің шешемді әнге 
қосып, құрдасың ба еді, ей! – деп, мені 
қуа ж�нелгені. Сол күннен бастап, 
жеңгемнің анасының есімі Дүрия 
екенін тентектеу қу бала біле қойдым. 
%рең дегенде жеңгемнің қаһарынан 
қорқып, құйын-перен қашып, қыр 
үстіндегі әке-шешемнің үйіне келіп, 
бірақ тыншыдым. Ертеңіне жеңгемнің 
қуа ж�нелгенін ұмытып, қайта келдім. 
Шай ішіп, к�ңілім жайланған соң, 
есіме кешегі ән түсе кетіп, балалық 
еріккеннен ойнақылығыма бастым. 

– Базардан алып келген дүрия беш-
пет...  – деп, әлгі әнді қайта бастағаным 
сол, жеңгем тырқыратып, шыбығын 
кезеп, қайта қуып ала ж�нелді. Абы-
рой болғанда бұл жолы ащы етіме 
тұщы таяқ тимей, мен қырды асып, 
қашып үлгердім. Енді ішім пысса, 
к�кемнің үйіне барып, осы әнді ай-
тып, жеңгем Назипа мені ұруға шыбық 
тапқанша алды-артыма қарамай тым-
тырақай қашатын болдым. К�кем 
ауырғаннан бері жеңгем Назипаның 
қабағы қарс түйіліп, к�ңіл-күйі бол-
май, болымсыз нәрсеге шырт етіп, тез 
ашуланатын. С�йтіп жүргенде, күзге 
таман к�кем ауруханадан оралды. Бұл 
кезде ауру меңдеп, мүгедек болған 
к�кемнің халі нашар болатын. Күні 
бойы күрк-күрк ж�теліп, ескі тонға 
оранып-шымқанып отырса да суықтан 
тоңғандай ж�телін қоймайтын. 
Қашан к�рсең де күл салған бақырға 
қақырып-түкіріп, екі иінінен әрең 
демалып отырғаны. Бұрынғы кездегі 
екі иығына екі кісі мінгендей алпамса 

Бірнеше жыл �ткен соң к�кем 
Назипаға үйленді.  Ауыл 
тұрғындары сияқты барлық 

салт-дәстүрді сақтап, Назипаның 
үйіне құда түсіп, құйрық-бауыр аса-
тып құда-құдандалы болып, той-
думанмен �з алдына шаңырақ к�терді. 
Тұңғыш қызы Сәуле дүниеге келгенде 
ұлан-асыр шілдехана жасап, қатты 
қуанғаны есімде. К�кемнің үлкен 
қызы Сәулені кәрі әке-шешеміз бауы-
рына басып, содан кейін бірінен соң 
бірі үйелмелі-сүйелмелі екі ұл –  Алтай, 
Амантай дүниеге келді. К�кемнің 
үйі биіктеу т�бенің етегінде, жар 
түбінде орналасқан болатын. Т�бенің 
сайындағы етекте, үйдің артында 
қысы, жазы сылдырап, «Дорбақ» 
�зенінің суы ағып жататын. Мен 
к�бінесе к�кемнің үйінде болуды 
ұнататынмын, �йткені үй орта мек-
тепке жақын орналасқан. К�кем – 
мектепте физика, математика пәнінің 
мұғалімі. Назипа үй шаруасымен айна-
лысады, кішкентай балаларға қарайды. 
Демалыс күндері мектептегі жас 
мұғалімдер, ауылдағы басқа жолдаста-
ры к�кеме жиі-жиі қонаққа келеді. Ол 
кезде үй жанындағы �зен маңындағы 
к�гарай шалғынға ұзындығы бес-алты 
шаршы метрлік ақ, қоңыр �рнекті, 
оюлы қомшаны жайып салады. Ол 
қомшаны кәрі әжем қой жүнін шиге 
орап, үстіне ыстық су құйып, алды-
мен қолдарының білектерімен басып, 
кейінірек аяқтарымен иін қандырып, 
ұзақ тер т�гіп жасағанын к�зім к�рген. 
Келген қонақтар үй сыртында, к�к 
аспан астында, әжем жасаған жұмсақ, 
жүн қомшаның үстінде айнала, малдас 
құрып отырып, ортаға ақ дастарқан 
жаяды. Дастарқан үстіне бауырсақ, 
ірімшік, тіл үйірер тәтті-дәмдіні мо-
лынан толтырып қойған. Шіркін, 
таза ауада мол дастарқаннан тамақ 
ішіп, еркін демалып отырғанға не 
жетсін! Бұл – дүниенің жан сергітер 
бір рақаты. Жар түбінде дәл жаны-
мызда тоған суы ағып жатса, екінші 
ж а қ т а ғ ы  с а й  т ү б і н д е  « Д о р б а қ » 
�зені сылдырап ағып жатады. Ай-
нала  белуардан келетін қалың к�к 
шалғын. Жас ш�птің жұпар иісі аңқып 
тұрады. Cйткені бұл маңда жусан, 
жалбыз, ермен, бақбақ, меңдуана, 
сора қурай, шәйқурай, мыңтамыр, 
жаужапырақ,  мия,  жуа,  рауғаш 
сияқты к�к майса ш�п қана �спейді, 
сондай-ақ қымыздық, жуа, таңқурай, 
қарақат, жиде, мойыл секілді жұпар 
атқан, лық толы жеміс-жидектер де 
кездеседі. Оның үстіне айнала толған 
– қызылды, жасылды, сары, к�кала, 
хош иісі бұрқыраған даланың нәзік 
гүлдері – бәйшешек, шешек атқан 
райхан, қызғалдақ, сарғалдақтар. 
Жан-жағыңа қарасаң к�з тоймай-
ды, бейне бір қызылды, жасылды 
к�л-к�сір мақпал кілем жайылып 
жатқандай к�ңіліңді марқайтатын 
әсем суреттер іспетті керемет к�рініс, 
к�рсең к�з тоймайтын, айтсаң тіл 
жетпейтін, табиғаттың тамаша тартуы. 
Жер жаннаты секілді біздің шағын 
ауылдың бір шетіндегі жар астында 
оқшау тұрған жалғыз үйде бұрын-
соңды болмаған, жан жадыратар әдемі 
кеш басталатын. К�кем бала кезінен 
домбырада, баянда ойнайтын сегіз 
қырлы, бір сырлы �нерпаз жан. Ал 
жаңа қосылған жас жары жайлы, 
қоңыр мақпал дауысымен сызылтып 
ән салатын. К�кем �згеше шабытта-
нып, құйқылжыта тартып отырған 
баянға қосылып, тып-тыныш мүлгіген 
тыныштыққа жан бітіріп, кейде жанға 
жақын сызылтып, жүрек түкпіріндегі 
нәзік сезімнің пернесін д�п басқандай 
дауысын дірілдете шырқап, кейде 
к�кке шырқата тамылжытып сан түрлі 
халық әнін тамылжыта айтатын. 

«Сәулем, сәулем, сәулемсің, 
 Басымдағы дәуренсің,
 Жақсы болсаң, сәулемсің, 
Жаман болсаң әуремсің». 
Алға шында әсерлі әнге балқып, 

тым-тырыс тыңдап отырған дастарқан 
басындағылар ашытқымен ашыған 
сыраны, ащы қымыран қымызды 
ішіп алып, шулай бастайды. Тіпті 
біраздан соң қызды-қыздыға басып, 
қонақтардың бәрінің жүйрік аттай 
бауыры жазылып, жарыса шапқан 
тұлпардай бірінен соң бірі кең да-
лада қалықтаған әнге қосылатын. 
Сол кезде бүкіл дала күмбірлеп ән 
салып тұрғандай, әсем әнді тыңдаған 
ауыл адамдары сілтідей тынатын. 
Cйткені ауылда кино, театр деген 
атымен жоқ. Айына, жылына бір 
рет үндінің киносы болғанда ғана 
бүкіл  ауыл тұрғындары тайлы-
тұяғымызбен қалмай баратынбыз. 
%рине, мен де үлкендердің соңынан 
еріп, есіктен сығаласам да кино к�руге 
асығатынмын. Міне, сондықтан �нер-
сүйер ауыл тұрғындары қонақ тардың 
қосылып хормен айтқан әндерін 
сүйсіне тыңдайтын.

М е н  о л  у а қ ы т т а р ы  б і р і н ш і 
класқа жаңа барғам, жеті жастағы 
бала кезім. К�кем мен жеңгемнің 
қосылып ән айтқанын тыңдап, сыл-
дырап аққан �зеннің жанында құлақ 
құрышын қандыра ән тыңдап, �згеше 
рақаттанып отырушы едім. Кейде 
к�кем Т�кен мен жеңгем Назипаның 
кешкі тамақтан соң, к�кпеңбек қалың 
�скен к�галға қызылды-жасылды 
құрақ к�рпе жайып, к�к аспанға қарап, 
балаларды қойнына алып, әңгіме-
дүкен құрып, далаға ұйықтап жататын 

кездері болатын. Ондайда мен олардың 
әңгімесін құмарта тыңдап, бала қия-
лыммен аспандағы жымыңдаған 
сансыз жұлдыздарға қарап, к�кем 
айтқан «жетіқарақшы, темірқазық, 
шолпан» сияқты жұлдыздардың ты-
нымсыз жымыңдағанына таңдана 
қарайтынмын. Кейде бір жұлдыз зу 
етіп ағып түссе, «әне, жұлдыз ағып 
түсті!» деп, еркімнен тыс айғайлап 



11№20 (1485)
16 – 22 мамыр

2019 жыл

ANA TILI

Жұмабай БАЙАХМЕТҰЛЫ 

А Л Т Ы Н  К Ө М Б Е

МӨЛТЕК СЫР ЖАҢА КІТАП

Жетім баланың мұңлы күйіАКАДЕМИКТІҢ 
қойын дәптері Біздің шаңырақ Қоңырат жайлауының баурайындағы 

Арқалық 9зенінің жағасында орын тепкен. 
Қонысымыздың маңы аядай ғана ауыл. Бір күні 9зен 
жағалап келе жатсам, к9зіме Қызыл жақтан атты-
лы кісі шалынды. Жақындағанда д9ңгеленген жүзін 
бірден тани қойдым: әкемнің аталас ағасы Жандос 
к9кем екен. Той-жиындарда тамылжыта ән салғанын 
талай к9ргенмін. Ол Қызыл 9ңіріне танымал күйші, 
жыршы. Ел арасында Үстем жырау атанып кеткен. 

Күн ұясына батып келе жатқан шақ еді. К�кеміз 
үйімізге қонақ болып түсті. Жылқының баппен асылған 
сүр еті буы бұрқыраған күйі табаққа салынып, сый-
лы мейманның алдына қойылды. Ас-ауқат желініп 
біткен соң ол дастарқанға бата жасап, тілек білдірді. 
Сәлден соң қолына домбырасын алып, «Бозжорға», 
«Гәкку», «Жетімсай», «Б�ршетау», «Мүлік», «Қаратау» 
күйлерін тартып, әндерін шырқады. Домбыраның 
балдай үні тұла бойыңды жігерлендіре түскендей. 
Жаныңды тебірентеді. Сондай бір ғажап, керемет күй 
кешкендейсің. 

Бір уақытта домбыра үні кенеттен �згеріп, тылсым 
жырдың әуеніне ауысты. Бұл сазды әуеннің к�кемнің 
жүрегінен шыққаны бірден байқалды. Қос ішектің баяу 
тербелісінен желі тартқан мұңлы үн к�ркем оқиғаны к�з 

алдыңа елестеткендей. Бұл жыр жетім баланың қасіретке 
толы �мірі жайында. Тереңге тартқан мағыналы с�здері 
тыңдаушыға ой салып, ерекше толғандыратындай ая-
нышты, әсерлі... 

Туындының мазмұны былай: Қаратереңнің жанын-
да бір жетім бала �мір сүріпті. %ке-шешеден жастай 
қалып, туыстарының қамқорлығында ержеткен. Бірақ 
ол туыстары оның жетім екенін бетіне басып, түрлі 
қатыгездіктар жасаған соң зорлыққа шыдамай басқа 
жаққа бет түзеп кете барады. Қызылға барып мал бағады. 
Ата-ана мейірімін к�рмей, аш-жалаңаш күйінде, жадап-
жүдеп жүреді. Жанарында бір мұң, кеудесінде қасіреттің 
ауыр табы сезіледі. Тағдырдың қиыншылығы жүрегіне 
жазылмас жара салады. Қамк�ңіліне жұбаныш болаты-
ны – мінген аты мен домбырасы, қала берді – сағымдай 
кең дала. 

Түнімен жымыңдаған жұлдыздарға қарап, ата-
анасын, келешегін, бақытты отбасын елестетіп, әр 
таңды армандаумен атырады. Cмір зымырап �те 
берді. Ол жетіліп, �зінің жүрегінен жарып шыққан 
�лең-жырларымен елге танымал бола бастады. Күйші-
домбырашы атанып, �з жолын тапқан бақытты жан 
ретінде ғұмыр кешті. 

Бір уақытта Жандос к�кемнің к�ркем жыры соңына 
жетті.

 Домбыра үні тоқтады. Үй іші тым-тырыс. Бәріміз 
қалың ой құшағында едік. %лгі жырдың сарынынан 
арылмаған күйі бір рақат сезімге б�леніп қалыппыз. 
Айналама к�з тастасам, анам үнсіз ғана к�з жасын 
сүртіп отыр, әкем де әлденеге мұңаюлы. Домбыра 
да, Жандос аға да, әкем мен анам да, үйдегілер де 
бәрінің ауызына құм құйылғандай, жым-жырт бола 
қалған. Жыр құдіреті, с�з құдіреті мұншалықты 
әсерлі болар ма?!.

 Уақыт құптан мезгілінен ауып кетті. Анам т�сек 
салып жайғастырып, барлығы ұйқыға жатты. Мен әлгі 
хикаяны ойлап, толғанумен болдым. Түнімен жырды 
жүрегіме жақын қабылдасам керек, д�ңбекшіп жата 
алмадым. Таң сібірлеп атқанда ғана к�зім ілініп кеткен 
екен. Күн сәскеге жеткенде бір-ақ ояндым. Тұрсам, 
бәрі шай-тамақтарын ішіп болған. Сыйлы қонағымыз 
Қызылға жүргелі жатыр екен. Анам  Жандос ағаға 
шапан жапты. Атына мінгізіп құрметпен шығарып 
салдық. Кейінірек білдім, жетім бала туралы жыр-
дастан Жандос ағаның �з �мірінен алынған екен. 
Кейіпкері де Үстем жыраудың �зі. Осынау ғажап жыр, 
домбырасының сазды үні, жетімнің хикаясы содан бері 
құлағымнан кетер емес. 

Нұр-Алтай FМІРЗАҚ

Жақында «Тоғанай Т» баспасынан «Академик Шора Сарыбаев: Қойын 
дәптер» деген атпен су жаңа кітап оқырманға жол тартты. Кітапты құрастырған – 
әдебиеттанушы, ақын Болат Шарахымбай. Жалпы �зіне ұнаған с�здер мен тұрақты 
с�з тіркестерін, мақал-мәтелдер мен �лең жолдарын арнайы қойын дәптер арнап 
ерінбей жазып жүру – к�біне ыждағатшыл, шығармашыл адамдарға тән дәстүр. 
Мұның �зі олардың ой теңізін кешіп, одан інжу-маржан сүзіп, үнемі ізденіс үстінде 
жүретінін айғақтайды. Елдің мұңы мен мұратын, тілі мен тілегін, үрейі мен үмітін, 
аңсары мен арманын 93 жыл бойы үздіксіз жүрегінде тербетіп былтыр ғана дүниеден 
�ткен қазақ с�з �нерінің бір алыбы, академик Шора Шамғалиұлы Сарыбаев �зінің 
ұзақ ғұмырында артына осындай бірнеше қойын дәптер қалдырған нағыз пара-
сат иесі болатын. Оқырманға  жол тартқан бұл жинақ солардың ішінен іріктеліп, 
сұрыпталып алынып, топтастырылып, алғаш рет к�пшілікке ұсынылып отыр.

Сондай-ақ кітапшада Шора Шамғалиұлының �з қолымен қағазға түсірген 
қолжазбалары архивтік құжат ретінде қосымша берілген. Бұл құжаттардың тіл 
білімі мен ғылымы саласында жан-жақты жемісті қызметі мен ғұмырбаяны туралы 
зерттеу жүргізгісі келетін жас ізденушілерге негізгі құжат к�зі болып табылады деп 
ойлаймыз. Тобықтай түйінге келсек, тоқсан – толған, толысқан, торқалы жас. 
Тоқсан үш жыл лүпілдеген, шиыршық атқан жүрек. Cнегелі �мір, қазыналы ғұмыр! 
Тағылымды тағдыр! Олай болса  �мірге деген шынайы сүйіспеншілігі мен ақ-адал 
махаббатын жүрегімен жеткізе алған нағыз шығармашыл және аса бақытты жан 
ретінде айтулы ғалым Шора Сарыбаевтің есімі біздің жадымызда мәңгі қалады.

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

Тағдырдың айдауымен 
қиыр қонып, шет жайлап, 
үркіншілікте туған мекен-
нен үдере көшкен әулеттің 
өкілі. Жат жерде туса да 
ата-баба дәстүрін жаста-
нып өскен азамат. Ұлттық 
дәстүр-салтымызды жай 
ғана күнделікті өмірде 
қолданып қана қоймай 
ғылыми тұрғыдан зерттеген, 
жинақтаған, этнографиялық 
құндылықтарды жүйелеп, 
тасқа басып кітап етіп 
шығарған. «Ою-өрнек әлемі», 
«Жартастар үн қатады», 
«Балбалдар мен кешендер», 
«Сауда мәдениеті» сынды 
оншақты кітаптың авторы. 
Туған Отанға оралғанына он 
жылдың ғана бедері болыпты. 
Ұлттық дәстүр-салтымыз бен 
ою-өрнегімізді 30 жылдан аса 
уақыт зерттеп, зерделеп келе 
жатқан этнографтың жанкешті 
еңбегінің бір парасын оқырман 
назарына ұсынуды жөн 
санадық.

«Ою-�рнек» с�йлемдегі  «ою» 
с�з ін ің  түб ір і  –  «ой»  қиялдағы 
тапқырлықты, жасампаздықты бей-
нелесе, енді бір жақтан ой – ойып 
түсіру, кесіп, қырнап, батырып түсіру 
сынды әр екі түбірдің қай-қайсысы 
да зат есім болып, адамдардың ақыл-
парасаты мен еңбек жемісі арқылы 
заттарға оюды ойып түсіруді меңзейді. 
Ендеше халықтың еңбек жемісінен 
туындаған, тарихы әріде жатқан ою-
�рнек туралы с�з қозғау – шынында 
күрделі де ауыр тақырып. Cйткені дәл 
осы �неріміз халықтың тұтас тарихына, 
тұрмысы мен этнографиясына сіңіп, 
ең жоғары к�ркем�нер деңгейінде 
сомдалған әмбебап ғылым болмақ. 
Осындай тарихтан бүгінге жалғасып, 
ұлтымыздың тұрмысынан ойып орын 
алған �нерімізді үн-түнсіз қалдырмай, 
�з шамамша ізденіп, жеткен нәтижемді 
ұрпақтар мен оқырман алдына ұсынуды 
ж�н к�рдім.

Шынын айтсақ, ою-�рнек ж�нінде 
еңбектенуімде ең алғаш ел ішіндегі 
азайып бара жатқан қарияларымыз 
түрткі болды. Сол бір білері мол 
құймақүлақ қарияларымыздан асыл 
қазы наларымыз жайында кеңесіп қал-
ғанымды бүгінгі күні мақтаныш етемін.

%рине, бүгінгі күнде бүкіл дүние 
е л д е р і  м ұ р а ғ а т т а р ы н  қ а д і р л е п , 
«қолдарында барын сақа сайлап» 
халық аралық бекзаттық мұралар 
қатарына бәсекемен ұсынып жат-
қанда, осындай қомақты да құнды 
�нерімізді еш жасқанып, жабыр қамай-
ақ мақтанышпен біз де неге ұсын-
басқа? Ендеше ең әуелі осы �нерімізді 
басқаларға биіктен к�рсете алуымыз 
қажет. Ол үшін осы �нердің тегін 
айқындап, мазмұны мен идея сын 
шынайы дәлелдеп, жоғары ғылыми 
қағидамен ұрпақтарымызға, басқаларға 
таныта алуымыз біздің азаматтық боры-
шымыз болмақ. Осы мақ сатпен ең әуелі 
бұл �нердің негізі болған үлгілердің 
түбірін анықтап, әрбір үлгі жайында ел 
аузындағы нанымдар мен сенімдерге 
қатысты аңыздарды жинап, одан соң 
жиналған әрбір үлгінің ұлтымыздың 
ділі, діні және наным-сенімімен, жол- 
жоралғыларымен қатысты екенін 
тұрақтандырып, бұларды мазмұнына 
қарай бірнеше топқа б�лгенімде, 
әр �рнектің дәуірі, алғашқы немесе 
кейінгі нұсқалары �здіктерінен-ақ 
мен мұндалап айқын болды. Осындай 
тәсілдер арқылы ою-�рнектеріміздің 
халықтық арман-тілектерге мұрындық 
болып келген мазмұндық ритмде 
екенін тұрақтандырып, мұндай �нер дің 
назариялық қуаты мен нақ  бейнелерін 
кітап етіп құрауды қолға алдым.

Мысалы, бұрын-соңды айтылым-
дарда ою-�рнек үлгілерінің санын 
қырық-елуден асыра алмаса, бұл рет 
үш жүзден астам �рнек үлгілері топ-
талды. Бұдан бұрынғы айтылымдарда 
ою-�рнектердің алғашқы нұсқалары 
археологиялық қазбалардан шыққан де-
ректермен шектелсе, бұл рет халықтық 
аңыздар мен мифологиялардан және 
«аналық»,  «аталық» дәуірлерден 
бері келе жатқан жартас сызбалары-
нан (петроглифтерден) тұрмыстағы 
бейнелерінен тартып анықтап, олардың 
әрбірінің жол-жосындық қағидаға 
қандай деңгейде к�терілгеніне барын-
ша ғылыми, жүйелі анықтама берілді. 
%сіресе үлгілерді топқа б�лгендіктен 
бұдан бұрынғы бір үлгіден сансыздаған 
�рнектер туындатып «ою-�рнек деген 
осы» дейтін к�зқарасқа қатып- сем-
бей, кітапқа үш жүзден астам ою-
�рнек үлгілерін енгізіп, әрбір үлгісінен 
«құбылту» �нері мен шебердің бір үлгі 
арқылы неше мыңдаған �рнек тудыруы-
на арна әзірленді, әсіресе әр үлгінің 
маңыз-мақсатын оқырманға ұғынық-
ты түсіндіріп, ендігі жерде �рнектерді 
байыту ғана емес, әрбір үлгіні «кімге», 
«неге» беру (ұсыну) керектігі ж�-
нінде жүйе қалыптастырып, тәртіп 
орнатуға тиістілігі жайында ғылыми 
дәлелдемелер құрастырдым. Мысалы, 
жинап-теріп зерттеуде де бір үлгінің 

1. Сынтастағы ою-�рнек «Білге қаған 
ескерткішінен» (Қазақстан материалынан)

2. Хайуанның бас формасындағы бетмаска 
«мүйіз», «садақ», «жебе» �рнектерінің әуелгі 

нұсқасына жатады

3. Жартас суреттеріндегі батыр тұлғасы 
«ерлікті бейнелеу» (Барк�л — Каукариясыз 
басы) «тұлғалық оюдың» әуелгі нұсқасына 

жатады

4. «Қанатты адам тұлғалары 
(тұлға оюдың әуелгі нұсқаларына жатады)

5. Күрзі үйірі перлікті бейнелеу (тұлғалық 
�рнектің негізі)

6. Жартастағы хайуандар 
(«мүйіз» �рнегінің ежелгі бастамасы)

АДАМЗАТТЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ТІЛІ

ішінде айтылымы бір болғанымен, 
пішімі әр басқа, айтылымы бар бол-
са да, үлгі нұсқасы жоқ, кей үлгілер 
нұсқасы айтылымы екі басқа болып 
кезіккендері де к�п. Міне, бұлардың 
бар лығын да ендігі ізденімпаз оқыр-
мандарға қалдырдым.

Иә, әрбір зат пен айтылғандардың 
әсілгі  бітімі әшкере болса, онан 
ары қарайғы толықтауларды неге 
жүлгелестірмеске, жүйелестірмеске?

Кітап кемшіліктен аулақ емес, 
�йткені ою-�рнек туралы зерттеу-
лер мен материалдар жоқтың қасы. 
Сондықтан оқырмандардың сын 
к�збен қарауын �тінемін.

FРНЕК ТУРАЛЫ 
ТОЛҒАНҒАНДА…

Ою-�рнек – бүкіл адамзаттың 
ортақ мәдениеті.  Ол – адамның 
туғаннан-�лгенге дейінгі аралықтағы 
эстетикалық к�ңіл күйдің кілті. Ою-
�рнек қажеттілік заңдылығы мен 
сұлулық, эстетикалық заңдылыққа 
тең р�л ойнауда, қорытып айтқанда 
а д а м д а р д ы ң  р у х а н и  � м і р д е г і 
қажеттілігінен туындаған. Адамдардың 
жаратылыстық дүниені түсінудегі та-
ным деңгейінің бірлігі мен санадағы 
ұқсамастықтан туындаған. %йтсе де 
адамдар дүниедегі барлық матери-
алды ою-�рнекке к�шіре бермейді. 
Табиғаттық үлгілерді реттеп, тұрмыс 
тіршілігіне тығыз байланысты болған, 
�здеріне рухани күш бағыштайтын 
тылсым, құпия, күрделі нәрселерді 
�з ою-�рнегіне қондырып отырған. 
Адамдардың танымы мен талға мы 
ұқсамағандықтан, әрбір халықтың 
да �з шаруашылық, тіршілігінің 
ерекшелігі мен �згешелігіне қарай, 
ойлау тәсілінің, эстетикалық талға-
мы ның алуан түрліл іг імен ою-
�рнек үл гілерін қабылдауы басқа 

халықтардан �згеше де к�ркем, мол 
болды. Тіпті «қазақтар ою-�рнек 
әлемінде жасап жатқандай» дейтін 
пікірден тұтас адамзат �ркениетін 
байытудың негізін қалап отырғанын 
аңғарамыз. Қазақ ұлты да дүниедегі 
ұлттар сияқты ұзақ тарихты бастан 
кешіріп, еңбек нәтижелері барысында 
�зіне тән ұлттық мәдениет ерекшелігін 
қалыптастыра алды.

Адамдар алғаш заттың, құбы-
лыстың жеке-дара �зіндік қасиетін, 
ерекшеліг ін  танып,  оны �з  т ір-
шіліктеріне істете білген роомо-
физмдік идеядан бірте-бірте дүниедегі 
заттар мен құбылыстардың �зара 
байланысты қасиетін танып жету 
мен антропормофизмдық идеяны 
қалыптастырды. %рине бұл идея 

білуге болады, осы �нерлеріміздің 
бірегейі ою-�рнектерімізден мен 
мұндалап тұрғанын байқаймыз.

Ендеше ұзақ ғасырлардан бері 
халықтың шаруашылық еңбегі бары-
сында жетіліп, дамып, халықтың �зінің 
рухани тамырынан тереңдеп орын 
алған, әсем �нер деңгейіне к�терілген 
ою-�рнектеріміз бұл күнде бір ұлттың 
ғана емес, бүкіл дүние мәдениетіне �з 
үлесін қосып отыр. Сондықтан маңыз-
мақсаты зор осы ою-�рнектеріміздің 
әсілгі нұсқасына құрмет етіп, оны 
дамытып, ендігі ұрпақ санасына ор-
нату бүгінгі азаматтардың мойнында 
болмақ.

Жинақтап айтқанда, ою-�рнекті 
бүгінгі қоғамдық ортаға қолданыс 
ретінде ғана емес, мектептерімізде 

мүйіз ( ) «айшық» оюының тегі 
шыққан. Міне бұған тағы бір дәлел 
тарихта ғұндардың қораланған күнді () 
он екі сала етіп белгілеуі.

Осылайша тіліміз – еңбектен, 
қарым- қатынастан бастау алса, жазу 
– таңбадан, ал таңба – меншіктенуден 
бастау алды. Міне, бұлардан біз с�з 
етіп отырған �рнектердің эстетикалық 
�реге к�терілгенін білсек, уақыт 
�те адамдар миының т�ңірегіндегі 
құбылыстарды к�ріп-білу арқылы 
толысуы мен осы �рнектердің дамуы 
барлыққа келді, бұл дамуға ендігі жерде 
адамдардың әрбір дәуірдегі наным-
сенімі мен нақ идея сы, еңбек ныса-
ны – бәрі-бәрі тікелей бір-біріне 
әсер етуден мифологиялық, 
эстетикалық образды бей-
нелеу �нері қалыптасты. 
Б ұ ғ а н  м ы с а л :  қ а з а қ 
халқының ою-�рнектерінің 

адамдардың �з бойындағы қасиеттерін 
хайуанаттар мен �сімдіктерге және 
табиғаттың әр алуан құбылыстарына 
теліп,  сипаттаған роомофизмдік 
идеяның к�шірмесінен к�шіріліп 
алынды.

Біз ендігі жерде халқымыздың 
ою-�рнек мәдениетін осы негізде 
қарастырамыз; роомофизмдік идея 
– біздің алғашқы кездегі имек, қиқы-
шойқы �рнектеріміздің басталуы. Мы-
салы, қошқардың мүйізіне қарап иір 
оюды, таутекенің мүйізіне қарап қайқы 
оюды сезе білсек, антропофаизмдық 
ойлау әдісі бұлардың ішкі қасиетін біліп 
қошқар мүйізге арқар, бұғы мүйіздерін 
қосып күрделендіру арқылы, күрделі 
үлгілерді жарата алды. Алайда жалаң 
мүйіздердің сыртқы пішімінен ғана үлгі 
алмастан, олардың ішкі ерекшелігіне 
қарай да образын, қасиетін арттыру 
тәсілін қолдана білді. Мысалы, қошқар 
мүйізінің қару болатындығын, оның 
тұқым жалғастыратын қасиетін үлкен 
нанымға айналдырды. Міне, осыдан 
және бір қадам дамыған адамдар идея-
сы, мынау ауа, топырақ, су, от және 
аспан әлеміндегі ай, күн, жұлдыз, бұлт, 
т.б. заттардың адамдардың �сіп-�нуіне 
тікелей әсер ететіндігін, адамдар мен 
дүниедегі құбылыстар немесе хайуан, 
�сімдік және табиғаттың әр алуан 
құбылыстарын бір-біріне матастыра 
мифологиялық мотивтерге із салып, 
бүгінгі алуан түрлі ою-�рнектің тың 
үлгілерін жарата білгенін байқаймыз.

Ежелгі  адамдар т�ңірегіндегі 
жұмбақ заттар, сырына барып болмаған 
киелі құбылыстар мен тағы да тыл-
сым аң-құстардың тұлға, бітімдерінде 
«табиғаттан тысқары күш, қабілет 
бар» деп, оларға сиынатын алғашқы 
мифологиялық фетишизм идеясын 
қалыптастырған қиялдық наным-
нан біртіндеп діни нанымға ауысып, 
жоғарыдағы қасиеттерге ие заттар 
мен құбылыстарды, �з тіршіліктерінің 
бір б�лігі деудей т�темизмдік идея-
мен уақыт �те ұлтық салт-сана, 
әдет-ғұрыпқа айналдырып, ұлттық 
эс тетиканың биігіне к�терді, осы 
пікіріміздің дәлелі қазіргі ұлтымызға 
тән қол�нерімізге жаппай сіңіскенінен 

ұлттық оқу-ағартудың бір мазмұнына 
сиғызып ұрпақтар санасынан орын 
алдырар болсақ ұрпақтарымыздың 
эстетикалық ой-�рісін кемелдендіріп 
қана қоймастан, тұрмысқа деген 
білімін жоғарылатып, ертеңгі болашақ 
зергер, мүсінші, суретші ғана емес, 
ұлттық мәдени мұрамыздың �шпес 
�ркениетіне жаратуға болады.

FРНЕКТЕР – АДАМЗАТТЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ТІЛІ

Ою-�рнек туралы с�з қозғар болсақ, 
әуелі адамдардың ойлау тәсілін ауызға 
алуға болады.

1. Ою-�рнек – адамдардың ең 
алғашқы тіл қатынасының негізі. 
Cйткені адамдар ең алғаш таяғының 
ұшымен бір нүкте шұқып немесе 
сызса, белгі не уақыт болды. Кейін 
келе таяқ немесе талдарға кертпек 
салу арқылы күн, ай, жылдардың 
жылжитын белгісін анықтады. (1) Сол 
белгі арқылы «сенікі», «менікі» деген 
жекеменшіктік таңбалар басталды 
немесе адамдар ойлаған мақсатына 
жетті. Міне, бұлар еңбектену арқылы 
туындаған таңбалар еді.  (2) Сол 
белгілер – ойлау жүйені арттыру 
арқылы пішінді әріптерді, цифрлар-
ды қалыптастырды. %уелі бір таяқ (I) 
оған бір таяқты қосып (II) қойса, «қос 
пышақ», «қыпшақ» белгісін барлыққа 
келтірсе, бір таяққа енді бір таяқты 
тиістіре қосу арқылы (V) «бес» яғни 
«ашамай», оған бір таяқты қосса (VI) 
алты, (VII) жеті, айқастырып қойса 
(X) он немесе «айқыш» таңба сияқты 
цифрлар, таңбалар жаратты. Ендеше 
жазудың да тегін анықтауға себепші 
тағы осы оюлар дей аламыз.

2. Сол таяқтың ұшы тиген жер 

бейнесі барлыққа келсе, таяқшаларды 
ию арқылы ( ) жарты ай, жарым 
жылдарды белгі етіп, ақыры осы 
белгілер дами түсіп, әсемдеу бейнесіне 

-
лесе (©) қораланған күн бейнесі, міне 
мұндай белгінің т�ркіні күнге табы-
нудан келсе, ( ) ай пішімі болып 
уақыттың �туімен ( ) қошқар 

�зінің шаруашылығы болған т�рт 
түлік малға қатысты, яғни т�рт түлік 
малдың қасиетіне қарай «қошқар 
мүйіз», «т�бел мүйіз», «арқар мүйіз» 
сияқты түрлері болса, аспан әлемінің 
әсеріне қарай зоропорттық негізде 
ай, күн, жұлдыз, бұлттарға қарай ою-
�рнектер жасалуы. Үшінші бір жағы: 
экологиялық ортадағы түрлі �сімдік, 
аң, құс, хайуандардың қасиетіне қарай 
табиғатты бейнелеген үлгілер келгенін 
байқаймыз.

АЛҒАШҚЫ НҰСҚА – ТАСТАҒЫ 
СЫЗБАЛАР 

Ою-�рнектердің алғашқы нұсқа-
ларын археологиялық анықтама лардан 
іздеуден г�рі жартас суретте рінен 
іздегеніміз түсінікті де анық к�рінеді.

Археологиялық қазбалардағы қыш 
ыдыс, басқа да заттарға түсірілген ою-
�рнектер негізінен ою-�рнектердің 
дамып, тұрмысқа қолданған кезеңіне 
жатады. Ал жартас суреттеріндегі ою-
�рнектер ою-�рнектердің алғашқы 
кездерінің кезеңінің белгісі болған 
аң, құс, ағаш бейнелері мен ондағы 
к�шпенді халықтың тіршілік �мірі, 
батырлық бейнелері ою-�рнектердің 
алғашқы нұсқаларына жатады.

Мысалы, жартас суреттеріндегі 
күн бейнелі адамдар ою-�рнектегі 
«күн бейнесі» �рнегіне немесе 
«ғұмыр ағаш» үлгісінің қайта лануы 
болса, жартастардағы табынын, 
үйірін жыртқыштардан қор ғаған 
аталық малдар ою-�рнектегі түрлі 
« м ү й і з »  о ю л а р ы н ы ң  н е г і з і н 
қалады. Жартастағы садақ тартқан, 
жыртқыштармен алысқан батырлар-
дың тұлғасы �рнектеріміздегі «тұлға» 
оюының негізін қалағанын бай-
қаймыз. Біз бұлардан ою-�рнектердің 
ең әуелі адамдардың �з еңбегін, еңбек 
нәтижесін, �мір сүру �згерістерін 
жар тастарға әйгілеп түсіре жүріп, 
сол шынайылықтың уақыттың 
ілгерілеп, адамдар санасының да-
муымен ою-�рнектерге айналғанын 
байқаймыз және ою-�рнектердің 
алғашқы нұсқаларын жартастардан 
аңғарамыз.
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Екі т�лдің атынан 
Бір т�лдің аты шығады.

(Тайлақ)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Су ішінде сусағандар, 
Құм ішінде сусағанды с�геді. 
Құм ішінде сусағандар, 
Су ішінде сусағанды с�геді.

Fсімдіктердің де уақыт 9лшеу қабілет і 
бар. Гүлдердің к9птеген түрлері бел-
гілі бір уақытта шырын немесе иіс б9ліп 
шығарады.

Күн батар алдында гүл ашатын бал-
дыр түрлері де бар. Кейбір гүлдер түнгі 
мезгілде жабылады, ал енді кейбіреулері 
кешке таман ашылады. Дала гүлдері 
– раушан, к�кнәр әдетте таңғы сағат 
4-5-терде гүл ашады. Гүлдерден таң 
сәріден кешке дейінгі уақыт мезгілдерін 

к�рсетіп тұратын сағаттар жасауға да болады. Қазіргі кезде 
мұндай сағаттар к�птеген ботаникалық бақтарда бар. 

Сонымен, �сімдік, жануар және адам организмдерінің 
ішкі б�лігінде физиологиялық әртүрлі процестердің бір 
қалыптығынан пайда болатын сағаттары бар екен. Тәжірибеде 
к�рінгендей бұл бір қалыптылық табиғат мерзімдерінде: 
тәуліктік, маусымдық, жылдық мезгілдерге үйлес келеді. 
Мәселен, құстар бір маусымда ондаған мың шақырым 
аралыққа ұшып барады.

Қазақстанда жарқанаттардың 20-
ға жуық түрі кездеседі. Дүниежүзінде 
жарқа нат тардың 1000-ға жуық түрі 
тіршілік етеді, солардың 40 түрі ТМД-да 
мекендейді.

ТМД мемлекеттерінде мекендейтін 
жарқанаттардың барлық түрі де пайдалы. 
Олар, әсіресе зиянды насекомдарды жеп 
құртады. Майтабан жарқанат деп атала-
тын түрлері шіркейлер мен масаларды 
ауласа, ұзын қанатты жарқанаттардың 
40000-ы тек бір түннің ішінде 150 келі насекомды қорек 
еткендігі есептелген. Егер солардың әрқайсысы шыбын 
құртының үлкендігіндей деп есептесек, онда 1,5 миллионға 
жуық зиянды насекомды бір түнде жеп құртты дей аламыз. 

Жарқанаттардың саңғырығы �те құнарлы тыңайтқыш 
болып саналады. Оның құрамындағы азот пен фосфор басқа 
табиғи тыңайтқыштардың қай-қайсынан болса да мол бола-
ды. Орта Азия, Кавказ, Қырым және Карпат тауларындағы 
үңгірлерде жинақталған жарқанат саңғырықтарын соған 
таяу жерлердегі егістік пен бақтарға және техникалық 
дақылдарға құнарлы тыңайтқыш ретінде пайдаланады. Демек, 
жарқанаттар ауылшаруашылығы үшін �те пайдалы болып 
есептеледі, сондықтан оларды қорғау керек.  

МҰХАММЕДТІҢ 
КСРО-ға САПАРЫ

Беті қайтпаған Джордж Форманды сұлатып, 
тісқаққан Джо Фрейзерді «Маниладағы трил-
лерден» кейін тізе бүктірген Мұхаммед %лидің 
1978 жылға қарай атағы жер жарып тұр еді. 
Рингте «к�белектей к�лбеңдеп, сонадай 
шағатын» боксшының фотосуреті сол тұстың 
�зінде темірқұрсау КСРО-дағы «Огонек» 
журналының бірінші бетінде тұратын. %ли 
АҚШ-тағы КСРО елшісі Анатолий Добры-
нинмен дос болды. Міне, осы достық пен 
АҚШ саясатын ашық сынаудан қорықпайтын 
�р мінез ақыры әйгілі боксшыны Кеңес 
Одағына алып келді.

Мәскеудегі Шереметьево әуежайындағы 
салтанатты қарсы алу, боксшы Виктор 
Агеевтің ілтипаты, Цирктегі Юрий Никулин-
мен әзіл, «Метрополь» қонақүйіндегі аста-т�к 
апартамент – осының бәрі рухани азық іздеп 
келген %лиге аздық еткені анық еді. %лидің 
Ташкентке бару ниетіне КСРО басшылығы 
қарсылық танытқан жоқ.

...Ташкентке сапарды мақаланың келесі 
б�ліміне ысырып қойып, %лидің Мәскеуге 
қайтып келгеніне тоқталсақ. Cзбекстаннан 
келген соң боксшы артық т�рт келі салмақ 
қосқанын, десе де кеңес жанкүйерлерінің 
арманын орындау үшін рингке шыққысы 
келетінін жариялайды. Жекпе-жек аяқ асты-
нан ұйымдастырылып, екі мың орындық 
ЦСКА-ның жаттығу залы лық толады. Кеңес 
боксшыларынан Пётр Заев, Евгений Горстков 
пен Игорь Высоцкий %лимен бір-бір раунд 
�ткізеді. Үш бірдей боксшыны қабылдаған 
айқастың �зі де кейін бір аңызға айналып 
кетіп еді...

%ли Мәскеуге сапары барысында КОКП 
ОК-нің Бас хатшысы Леонид Брежневпен 
кездесіп,  үш кітабын сыйға қабылдайды. 
Десе де, осынау сыйластықтың бір жыл-
дан кейін-ақ күлі к�кке ұшты. Кеңес әскері 
Ауғанстанға басып кіргеннен кейін %ли бірден 
КСРО саясатына ашық қарсы шығып, әлем 
елдерін Мәскеу Олимпиадасына (1980) бойкот 
жариялауға шақырды.

КЕЗДЕСУГЕ КГБ да 
КЕДЕРГІ БОЛА АЛМАҒАН

Қайым Мұхамедханұлының қызы 
Дина Мұхамедхан жақында фейсбук 
парақшасына ағасы Қанағаттың Мұхаммед 
%лимен түскен фотосуретін жариялады. 

Радиозонд – біздің ғасырымыздың 
ең тамаша табыстарының бірі, ол ме-
теорологияда революция жасады және 
50 жылдан бері атмосфераның 25-30 
шақырымдық т9менгі қабатындағы 
жағдайын зерттеудің негізгі жолы болып 
келеді.

Тұңғыш радиозондты совет ғалымы, 
профессор П.А.Молчанов құрастырды. 
Б ұ л  қ ұ р ы л ғ ы  е ң  а л ғ а ш  р е т  1 9 3 0 
жылдың басында Ленинград түбіндегі 
Павловскіде ұшырылды. Қазіргі радиозонд сутегі немесе ге-
лий толтырылған шардың к�мегімен еркін ұшуға жіберілетін 
тұтас радиометеорологиялық станция; шардың сыртқы қабаты 
икемді жұқа резинадан немесе неопреннен жасалады. Радио-
зонд ауаның температурасы мен ылғалдылығын анықтайтын 
аса сезімтал шағын �лшегіштерден, радиосигналдарға ай-
налатын �лшеу нәтижелерін таңбалауға арналған тамаша 
қондырғыдан және осы сигналдарды тарататын шап-шағын 
радиопередатчиктен тұрады. Осы заманғы радиозондтың күллі 
күрделі жабдығының салмағы небәрі 300 грамм шамасында. 

Қазір біздің елімізде атмосфераны радиозонд арқылы 
тексеру аэрологиялық станциялардың 200-ге жуық нүктесі 
бар желісінде күн сайын екі-үш реттен атқарылады, мұндай 
станциялардың дүниежүзілік желісі 600 нүктеден асады және 
ВСП жобасы бойынша әлі де екі еседей арттырылуы керек. 

Атмосфераны радиозонд арқылы тексерудің мәліметтері 
1,5 шақырымнан 20 шақырымға дейінгі әртүрлі деңгейдегі 
ауа райының карталарын және одан да биікке арналған 
«барикалық топография картасы» деп аталатын карталарды 
жасауға негіз болады. Атмосфераның болашақ жағдайын 
алдын ала есептеп шығару, яғни тропосфера мен т�менгі 
стратосфераға арналған болжам карталарын жасау үшін 
де солар пайдаланылады. Мұндай карталар дүниежүзілік, 
аймақтық және ірі ұлттық метеорологиялық орталықтарда 
жасалады. 

Тілсіз сағат

Жарқанат

Сіз білесіз бе? 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Қыр-сыры мол дүние 
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ҚАЗАҚ
«НОКАУТ» АЛҒАН

ойлап қарасаңыз, Ташкенттің қай уақытта, 
қай жерінде жүретінін білмесең, оның 
үстіне оны қоршап кіл КГБ қызметкерлері 
жүрсе – армандаған боксшыңды к�руің 
мүмкін бе? Осыдан-ақ, бұрынғы буынның 
қаншалықты энтузиаст болғанын аңғара 
беріңіз. Қазір ойлап отырып, таңғалам. 
Ақыры, Қанағат айтқанынан қайтпай, анам 
екеуі Семейден Ташкентке ұшып кетті» 
дейді ол.

Қанағат пен анасы Ташкентті аралаған 
кездерінде %лидің қай жерге баратынына 
да құлақтары түрік жүреді. %лидің мұнда 
к�п болмай, Самарқанға ұшып кеткенін 
естіген Қанағат Ташкенттен Самарқанға 
әуе билетін алады. %уежайға келген-
нен кейін кенет жолаушыларды ұшаққа 
отырғызбастан тоқтатып қойып, әлдебір 
делегацияның келе жатқаны хабарлана-
ды. Кешігіп жүрген қай шенді екен деп, 
жолаушылардың бәрі үрпиісіп қалса керек. 
С�йтсе, делегацияның тура ортасындағы – 
Мұхаммед %лидің �зі екен!

Аңыз адамды к�рген кезде Қанағаттың 
аузы ашылып қалса керек. Анасы екеуі осы-
лай %лимен бірге ұшады. Кездейсоқтықтың 
кереметін к�рмейсіз бе?! Бір қуанарлығы, 
Қанағат Семейден ұшарда �зімен бірге фо-
тоаппаратын ала кетіпті. Осы 
ғажайып сәтті енді мәңгілік 
естелікке айналдыру ғана 
қалған. Бір қиыны, анасы фо-
тоаппаратты �мірінде қолына 
ұстап к�рмеген адам еді. Десе 
де, Қанағат анасына қалай 
түсіру керектігін дұрыстап 
ү й р е т е д і  д е ,  ұ ш а қ т ы ң 
қонғанын күтеді.

«К�п �тпей ұшақтың 
қ о н а р  у а қ ы т ы н  с ә т т і 
пайдаланған Қанағат КГБ 
қызметкерлерінің ескертуін 
елемей, боксшының �зіне 
тура  барып,  бар  б ілген 
«ағылшыншасымен» іздеп 
келгенін жеткізеді. Фото-
с у р е т т е н  қ а р а с а ң ы з , 

боксшының артында к�зілдірік таққан 
КГБ қызметкері тұр. Кейін Қанағаттың 
ескер туді елемегеніне ашуланған олар 
фотоаппаратты тартып алмақ та болған. 
Бірақ жас жігіттің ұмтылысын к�рген %ли 
КГБ қызметкерлерін тоқтатып, Қанағатты 
қасына �зі шақырып алыпты. %ли мен 
Қанағаттың бірге түскен үш фотосуреті 
бар. Біріншісінде, %ли қолын к�теріп 
тұрса, екіншісінде Қанағатпен бірге 
камераға тура қарап тұр. Ал үшіншісінде 
%ли әзілдеп,  Қанағатты «нокаутқа 
жіберген» сәті суретке түсіп қалған. Міне, 
к�птен күткен «кездейсоқ кездесудің» 
тарихы осындай. Осы фотосуреттер бүгін 
де тарихқа айналып қалды» дейді Дина 
Мұхамедхан.

ФОТОСУРЕТ ТАРИХЫНЫҢ 
ТАҚТАСЫ – АРИЗОНА ШТАТЫНДА

Дина Мұхамедханның �зі Америкаға 
бірнеше рет барып қайтыпты. 2005 жылы 
біліктілігін арттыру бағдарламасымен Мон-
тана штатына жолы түседі. Одан ары Ари-
зона штатындағы Тусон университетінде 
д е  б о л ғ а н .  С о н д а  қ а з а қ  м ә д е н и е т і 
тақырыбында мұғалімдердің алдында с�з 

орталығына табыстапты. Гари мырза ар-
найы тақта әзірлеп, институт қабырғасына 
іліп қойыпты. Ол тақтада фотосуреттің 
қысқаша тарихы жазылған. Міне, қырық 
жыл бұрын түсірілген сурет ақыры естелік-
тақта болып, Мұхаммед %ли атындағы пар-
кинсон орталығына ілінді» дейді Дина апай.

ҚАНАҒАТ МҰХАМЕДХАНОВ: 
�ЛИМЕН КЕЗДЕСУ МҮМКІН 

ЕМЕС ДЕП ОЙЛАДЫҚ

Семейде тұратын Қанағат Қайымұлы да 
сол кездесуді күле де, сағына еске алаты-
нын айтады. Мұхаммед %ли секілді қайсар 
тұлғаның �міріне бала кезден қызыққан 
екен. 

«Ол – «Қара Американың» тәуелсіздігі 
ү ш і н  б а р ы н  с а р п  е т к е н  к ү р е с к е р , 
Вьетнамдағы соғысқа барудан бас тартып, 
жүйеге қарсы шыққан тұлға. Мен Мұхаммед 
%лиді ұлы спортшы ғана емес, ұлы адам деп 
білемін! Тағдыры ауыр болды, бірақ ол бәрін 
жеңді. Теңсіздіктің қақпасын теуіп ашты» 
деп с�зін бастады ағамыз.

Қ а н а ғ а т  М ұ х а м е д х а н о в  % л и м е н 
кездесудің мүмкін емес екенін естіпті. 

«Алайда тағдыр бізді  бір ұшаққа 
отырғызып, Самарқанға бірге жетуді жа-
зыпты. %лимен кездесер алдында «Ого-
нек» журналынан фотосуреттерін қиып 
алғаным бар еді. Боксшының қолына со-
ларды ұстатқанымда, әрбірін мұқият қарап 
шықты. %рбір суретке автографын қойып 
берді» дейді Қанағат Мұхамедханов. Арада 
біршама жылдар �ткесін фотосуреттер Се-
мейден АҚШ-қа – Мұхаммед %лидің �зіне 
жолданған екен. К�п �тпей боксшының 
фотосуретті алғаны туралы жауап та келген. 

Қанағат Қайымұлы қазіргі уақытта зей-
неткер. «Қайым Мұхамедханов атындағы 
білім және мәдениет орталығы» қоғамдық 
қорында жұмыс атқарып жүр.  Дина 
Қайымқызымен бірге әкеден қалған мол 
мұраны ұрпаққа аманаттауға түбегейлі 
кіріскен. Зейнетке шықпай тұрып, Семей 
қаласының педагогикалық колледжінде 
еңбек еткен. Кезінде Семейдегі үлкен 
к�пірдің құрылысына атсалысқан.

Америкалық «Ring» журналының нұсқасы 
бойынша «100 ұлы жекпе-жек» рейтингінде 
бірінші тұрған «Маниладағы триллердің» 
ғасыр айқасы екені даусыз! Мұхаммед %ли 

мен Джо Фрейзердің 15 раундық 
текетіресінде спорт коммен тато-
ры ның мына с�зі бокс жанкүйер-
лерінің санасында мәңгі  сайрап 
тұр:

«С�зсіз, Джо Фрейзер та-
рих тағы ұлы боксшылардың 
бірі. Бірақ ол бүгін ұлылардың 
ұлысымен кездесіп қалды...»

...Бір айдан кейін Мұхаммед 
%лидің �мірден �ткеніне тура екі 
жыл толады.

Аян БЕКЕНҰЛЫ, 
«ҚазАқпарат» агенттігінің 

тілшісі
Суреттер Қанағат 

Мұхамедхановтың отбасылық 
архивінен алынды

1978 жылы Мәскеуге аты аңызға айналған Мұхаммед Әли ұшып 
келеді. Күтпеген жерден Әлем чемпионы белдігін Леон  Спингске 
беріп қойғандықтан, реванш алу үшін шабыт іздеп шарқ ұрған Әлидің 
шақыртуды қабыл алып, Мәскеуге тартатыны –  осы кез. Баспасөз 
мәслихаттары, экскурсия, кездесу, жиын – лек-легімен өтіп жатқан. Алайда 
осы құрмет-қошеметтерден кейін Әли кенет КСРО-ның мешіттері мен киелі 
орындары шоғырланған Ташкент қаласына апаруды өтініпті...
The Greatest – ұлылардың ұлысы атанған боксшы Мұхаммед Әлиді бір 
көрсем деген арман Семейдегі жас жігіттің түн ұйқысын төрт бөледі. 
Кейін жолы болып, боксшымен кездесіп, фотосуретке түскен ол қазақ – 
ғалым, абайтанушы Қайым Мұхамедханұлының ұлы Қанағат еді.

с�йлеген Дина апай Алматы мен Тусон – 
бауырлас қалалар екенін кездейсоқ естіп 
білген.

«Тоқсаныншы жылдары Қазақстан 
мен АҚШ арасындағы байланыс жолға 
қойылып, қалаларымыз бауырлас атанған-
тұғын. Ол туралы хабарым жоқ еді. Тусон-
да коммерциялық емес ұйым бар. Оның 
директоры – Джерри М.Гари. Онымен 
байланысқа шыққаннан кейін менің келіп, 
жастардың алдында с�з с�йлеуімді �тінді. 
С�з соңында Гари мен жастарға 1978 жылда 
түсірілген суреттің тарихын айтып бердім. 
Осы фотосуреттер %лиге жетсе деген ойым-
ды айтқан кезде Гари мырза олардың 
к�шірмесін қалдырып кетуімді сұрады» 
дейді Дина Мұхамедхан.

АҚШ-тағы ғылыми сапары аяқталған 
соң Дина 2006 жылы елге оралады. Бір ай-
дан кейін алыс құрлықтан жағымды хабар 
жеткен.

«Америкалықтардың �те жауапты 
азаматтар екеніне к�зім жетті. С�йтсем, 
Гари менен алған фотосуреттерді Аризона 
штатындағы неврологиялық институттың 
Мұхаммед %ли атындағы паркинсон 

Құнды сурет бүгінде бір әулеттің естелігіне 
айналған.

«Еркіндіктің символына айналған 
Мұхаммед %лиді біз бүкіл отбасымызбен 
жақсы к�рдік. %кем де ерекше құрмет 
тұтатын. Теледидардан оның бар �міріне 
қатысты жаңалықтарды �ткізіп алмауға ты-
рысатынбыз. Қанағаттың бір кездері боксқа 
қызығушылығын оятқан Мұхаммед %ли 
еді. Кейін спортшы болып кетпесе де, бокс 
қолғабын сатып алып, біршама әуестенді»  
дейді ол.

Бүгінде «Қайым Мұхамедханов атындағы 
білім және мәдениет орталығы» қоғамдық 
қорына жетекші Дина Мұхамедханның ай-
туынша, Қанағат %лидің Ташкентке ұшып 
келгенін «Время» бағдарламасынан к�ріп 
қалған.

«Ағам Қанағат анам Фархинұрға «Таш-
кентке барып келейік, мүмкін %лиді 
к�рерміз» деп қолқа салады. Институтта 
оқып жүрген Қанағаттың мұнысына бас 
шайқап, күлгеніміз есімде. Расында да, 


