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АЛҒЫ СӨЗ

Бүгінгі экономика мен инновацияның қарқынды даму заманында адамзат 
баласына қашан да рухани нәр керек екені анық. Онсыз әлем өзіндік даму бағытын 
айқындай алмайды. Әрбір ұлттың белгілі бір деңгейде адамзатқа берген ойлары 
болады. Жаһанның әр қиырында іргелі институтционалды мектептер қалыптасып, 
өзге халықтарға тағылым тарайды. Соның бірі қазақ топырағынан шығып Адамзаттың 
Абайы атанған Ибраһим (Абай) Құнанбайұлының «адамгершілік-ізгілік» ілімі 
бүгінге дейін таусылмас рухани азығымыз болып келеді. Абай өзіне дейінгі Ұлы 
Дала кеңістігінде сан ғасырлар бойы жинақталған ілімдерді тоғыстырып, болашақ 
ұрпақтарға сарқылмас рухани мұра қалдырды. Сол себепті альманағымыздың бұл 
санының алғашқы бөлімін Ұлы Абайдың 175 жылдығына арнап отырмыз.

Бұл шара Президентіміз Қ. Тоқаевтың ұлы ақынның шығармаларын жатқа оқу 
эстафетасымен басталған еді. Бұл істі барша қазақстандықтар қабыл алып, аз уақыт 
ішінде әлемдік деңгейде сипат алып үлгерді. Бұл – ұлы ақынға деген туған ұлтының 
ыстық сүйіспеншілігі және қазақ елінің ғұламаның жан әлеміне рухани жақындай 
түсуі болса керек. Абай әлемінің әр қырын ашқан сайын қасиетті Ана тіліміздің 
әлеуеттенуіне һәм ұлтымыздың Рухани кемелденуіне мүмкіндік жасаймыз.

Альманахтың екінші бөлімі шетел қазақтарының өмірінен дерек береді. Биылғы 
жылдың тамыз айында «Балдаурен» кешенінде халқаралық балалар құрылтай өтіп, 
шетелдегі қазақ балалары туған жерінің ауасымен тыныстады. Елбасымыз «Қазақ 
Туған жерге туыңды тік» деп бекер айтпаған. Атажұртын аңсаған қандастарымыз 
Моңғолиядан оралып, қатарымызды көбейтіп, қуанышымызды еселетті. Осы 
атқарылған бастамалардың барлығы біртұтас Қазақ Елінің «Мәңгілік ел» 
тұғырнамасын бекіте түсуіне кепіл болады.

Сонымен қатар Ана тіліміздің келешек әлеуеті мен ұлт ретінде Жаңғырудағы 
тұшымды ойлар және бауырлас түркі әлемін жақындастыруға септігін тигізетін 
ғылыми зерттеулер әуелден альманағымыздың басты тақырыптары болып келеді.

«Әдеби мұра» бөлімінде қазіргі қазақ әдеби орталарда есімдері белгілі бола 
бастаған жас буындардың жазған мақалалары қамтылып отыр. Сондай-ақ бұл 
санымызда шетелдегі қандастарымыздың туындыларымен де таныса аласыздар.

АЛҒЫ СӨЗ
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АБАЙДЫ АЛҒАШ ТАНЫҒАНДАР

Әлихан Бөкейханұлы:
...Абай асқан поэтикалық қуаттың иесі, қазақ халқының мақта-

нышы. Абай сияқты халықтың рухани творчествосын осыншама 
жоғары көтерген қазақ ақыны әлі кездескен жоқ. Оның жылдың төрт 
мезгіліне арналған тамаша жырлары оны Европаның атақты ақында-
рының қатарына қосар еді...

АДАМЗАТТЫҢ АБАЙЫ

 Ахмет Байтұрсынұлы:
Қазақтың бас ақыны Абай (шын аты Ибраһим) Құнанбаев. Онан 

асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын 
болған жоқ...

Абайдың асылын танып, дұрыс баға берген нәрсесі жалғыз 
өлең емес. Көп нәрсені Абай сөз қылған, сол сөздерінің бәрінде де 
Абайдың әр нәрсенің асылын бергі жағын алмай, арғы асылынан 
қарап сөйлегендіктен. Басқа ақындардың сөзге шеберлігі, шешен-
дігі Абайдан кем болмаса да, білімі кем болғандығы даусыз. Басқа 
ақындар аз білімін сөздің ажарымен толтыруға тырысқан. Абай 
сөздің ажарына қарамай, сыпайылығына қарамай, әр нәрсенің бар 
қалыбын сол қалыбынша дұрыс айтуды сүйген.

...Абай көп нәрсені білген, білген нәрселерін жазғанда мынау 
халыққа түсінуге ауыр болар, мынаның сыпайшылыққа кемшілі-

гі болар деп тайсақтап тартынбаған, хақиқатты қалыбында, тереңді терең қалыбында жазған. 
Хақиқатты тануға, тереңнен сөйлеуге бойына біткен зеректігінің үстіне Абай әр түрлі Европа 

білім иелерінің кітаптарын оқыған.

Міржақып Дулатұлы:
Әдебиетіміздің негізін қалаған бірінші кірпіш Абай сөзі, Абай 

аты боларға керек. Абайға шейін қазақта қолға алып оқырлық, шын 
мағынасында қазақ әдебиеті дерлік бір нәрсе болған жоқ еді. Абай-
дың бізге қымбаттығы да сол. Бәлки мұнан кейін Абайдан үздік, 
артық ақындар, жазушылар шығар. Бірақ ең жоғарғы ардақты орын 
Абайдікі, қазақ халқына сәуле беріп, алғашқы атқан жарық жұлдыз 
– Абай.

Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша жақын-
дармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық ағарар, өнер-білімге қанар, 
сол күндерде, Абай құрметі күннен күнге артылар. «Бірінші ақыны-
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мыз» деп қабіріне халқы жиі-жиі зиарат етер, халық пен Абай арасы күшті махаббатпен жалға-
сар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар. 

Жүсіпбек Аймауытов:
Қазақтың әдебиеті ілгері басып өрлейтін болса, Абайдың бұл қыз- 

меті әдебиетімізге негіз болып, келешектегі көтерілуіне тұғыр бол- 
мақ. Пушкин айтқандай, Абай «Өзіне мәңгілік ескерткіш орнатып» 
кетті. 

Абайдың істеп кеткен қызметі әдебиетімізге асыл іргетас. Бұл 
асыл іргенің үстіне салынатын ілгергі қазақ әдебиетінің дүкені 
көрікті, көрнекті, нақысты, өрнекті болуына лайық. Қуанамыз! На-
намыз! Марқұм атамыз! Қазақ халқына халықтығын жоғалтпайтын 
өшпес белгі орнаттың. Еңбегіңнің жемісін өзің көрмесең, аруағың 
көріп қуансын. 

Ілияс Жансүгіров:
Жалпы түрік ұлттарының ішінде шұбарсыз сара тілдісі – қазақ, 

қырғыз дегенде, олардың басқа ұлттармен тіл жүзінде етенелесіп 
кетпей, қатынас пен байланыстың аздығы тілді «сара, таза» сақтап 
қалуға деген жұбау бар. Бұлай болғанда Семей мен Жетісу тұтас 
жатқан арғын, найман қазақтың ішіндегі таза – «сара тілдісі» деуге 
болады. Абай, міне сол таза қазақтың баласы. Оның үстіне қазақтың 
ескі сөзді қара тілі, әдейі қысқарған жат тілдердің бірлі-жарымды-
сы болмаса, қазақтың қара халқының қара даңғыл сөзінен ауытқып 
сөйлеуді білмейді. Абай, мәселен «Аттың сынындағы» мүшелердің 
көбін осы күнгі біздің оқығандарымыздың көбі білмейді...

Абайдың алды-артындағы ақындардан бір үздік артықтығы: 
өлең жырларын неше түрлі күй самбалдарына салғандығы. Кейінгі 

жазушылардың көбі Абайдың күйін қолданып жүрсе де, Абайдан артық күй тапқан жоқ. Аспақ 
түгіл қайбір күйіне өлең өлшеп те жаза алған жоқ. Мәселен, «Сен мені не етесің». Абай қазақ 
әдебиетіне тіл жағынан үлгі болса, күй жағынан да үлгі. 

Мұхтар Әуезов: 
... Қазақ әдебиетіне Абай кіргізген жаңалық көп. Абай – қа- 

зақтағы суретті, сұлу сөздің атасы; тереңге сырлы, кең мағыналы, 
кестелі өлеңнің атасы. Қазақ өлеңіне үлгі, өрнек берген, түрін кө- 
бейтіп, қалыбын молайтқан – Абай. Ол қазақтың ішінен оқушы тап- 
қан. Әдебиетке, өлең-жырға бұрыннан орнаған теріс пікір, теріс 
ұғымның бәрін жоғалтып, жұрттың ойын тәрбиелеген. 

Бұдан соңғы бір үлкен қызметі – қырдағы қалың қазаққа Европа 
мәдениетінің есігін ашқан. Орыстың Пушкин, Лермонтов, Крылов- 
тарын қазаққа танытушы – Абай. 

Мәдениетті жұрттың ысылған тілімен айтқан тәтті күй, нәзік 
сезімдерін Абай қазақтың дүкен көрмеген жалпақ тілімен, өзіндей 
тәтті қылып, сезімді қылып айтып берген. Сондықтан Абай қазақ 
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оқушысының ойымен қатар сезімін де тәрбиелеген. Қазақтың тіліне Абайдың сіңірген еңбе-
гінің арқасында бұл тілдің барлық байлығы, оралымдығы, өрнектілігі табылған. 

Абайдың барлық өлеңі – қазақтың сол күшті тілінің ішінен туған асыл құрыш: қырдағы 
қалың қазақтың осы күнге шейін сөйлеп жүрген жалпақ тілінің жемісі, соның сыры мен сым-
батын көрсететін айнасы. Бұл – Абайдың қазақ тіліне істеген қызметі. 

Мағжан Жұмабаев: 
Шын хакім, сөзің асыл – баға жетпес,
Бір сөзің мың жыл жүрсе, дәмі кетпес.
Қарадан хакім болған сендей жанның
Дүние қолын жайып енді күтпес.

Сөзіңе құлақ салып, баға бермей,
Қисайып, қыңырайды жұртың ниеттес!
Бұртиып, теріс қарап: «Аулақ жүр!» – деп,
Болды ғой жақын туған бәрі кектес.

Тыныш ұйықта қабіріңде, уайым жеме,
Қор болды қайран сөзім босқа, – деме.
Артында қазақтың жас балалары
Сөзіңді көсем қылып, жүрер жөнге!

Ай, жыл өтер, дүние көшін тартар,
Өлтіріп талай жанды, жүгін артар.
Көз ашып, жұртың ояу болған сайын,
Хакім ата, тыныш бол, қадірің артар.

Жүрген жанның артында ізі қалар,
Етікші өлсе, балға мен бізі қалар.
Бір бай өлсе, төрт түлік малы қалар,
Шешен өлсе, артында сөзі қалар!

Сұм дүние сылаң беріп көптен өтер,
Сау қалғанның көбісі ертең бітер.
Тоқтамас дүниенің дөңгелегі,
Шешеннің айтқан сөзі көпке кетер. 
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ABAIDY ALǴASH TANYǴANDAR

Álıhan Bókeıhanuly:
...Abaı asqan poetıkalyq qýattyń ıesi, qazaq halqynyń maqtanyshy. 

Abaı sıaqty halyqtyń rýhanı tvorchestvosyn osynshama joǵary kóter-
gen qazaq aqyny áli kezdesken joq. Onyń jyldyń tórt mezgiline arnalǵan 
tamasha jyrlary ony Evropanyń ataqty aqyndarynyń qataryna qosar edi...

Ahmet Baıtursynuly:
Qazaqtyń bas aqyny Abaı (shyn aty Ibrahım) Qunanbaev. Onan asqan 

burynǵy-sońǵy zamanda qazaq balasynda biz biletin aqyn bolǵan joq...
Abaıdyń asylyn tanyp, durys baǵa bergen nársesi jalǵyz óleń emes. 

Kóp nárseni Abaı sóz qylǵan, sol sózderiniń bárinde de Abaıdyń ár 
nárseniń asylyn bergi jaǵyn almaı, arǵy asylynan qarap sóılegendikten. 
Basqa aqyndardyń sózge sheberligi, sheshendigi Abaıdan kem bolmasa 
da, bilimi kem bolǵandyǵy daýsyz. Basqa aqyndar az bilimin sózdiń aj-
arymen toltyrýǵa tyrysqan. Abaı sózdiń ajaryna qaramaı, sypaıylyǵyna 
qaramaı, ár nárseniń bar qalybyn sol qalybynsha durys aıtýdy súıgen.

...Abaı kóp nárseni bilgen, bilgen nárselerin jazǵanda mynaý halyqqa 
túsinýge aýyr bolar, mynanyń sypaıshylyqqa kemshiligi bolar dep 
taısaqtap tartynbaǵan, haqıqatty qalybynda, tereńdi tereń qalybynda 

jazǵan. Haqıqatty tanýǵa, tereńnen sóıleýge boıyna bitken zerektiginiń ústine Abaı ár túrli Evropa 
bilim ıeleriniń kitaptaryn oqyǵan.

Mirjaqyp Dýlatuly:
Ádebıetimizdiń negizin qalaǵan birinshi kirpish Abaı sózi, Abaı aty 

bolarǵa kerek. Abaıǵa sheıin qazaqta qolǵa alyp oqyrlyq, shyn maǵynas-
ynda qazaq ádebıeti derlik bir nárse bolǵan joq edi. Abaıdyń bizge 
qymbattyǵy da sol. Bálkı munan keıin Abaıdan úzdik, artyq aqyndar, 
jazýshylar shyǵar. Biraq eń joǵarǵy ardaqty oryn Abaıdiki, qazaq halqy-
na sáýle berip, alǵashqy atqan jaryq juldyz – Abaı.

Abaıdyń ólgen kúninen qansha alystasaq, rýhyna sonsha jaqyndarmyz. 
Únemi bul kúıde turmas, halyq aǵarar, óner-bilimge qanar, sol kúnderde, 
Abaı qurmeti kúnnen kúnge artylar. «Birinshi aqynymyz» dep qabirine 
halqy jıi-jıi zıarat eter, halyq pen Abaı arasy kúshti mahabbatpen jalǵasar. 
Ol kúnderdi biz kórmespiz, biraq bizdiń rýhymyz sezer, qýanar.  
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Júsipbek Aımaýytov:
Qazaqtyń ádebıeti ilgeri basyp órleıtin bolsa, Abaıdyń bul qyzmeti 

ádebıetimizge negiz bolyp, keleshektegi kóterilýine tuǵyr bolmaq. Pýsh-
kın aıtqandaı Abaı, «Ózine máńgilik eskertkish ornatyp» ketti.

Abaıdyń istep ketken qyzmeti ádebıetimizge asyl irgetas. Bul asyl ir-
geniń ústine salynatyn ilgergi qazaq ádebıetiniń dúkeni kórikti, kórnekti, 
naqysty, órnekti bolýyna laıyq. Qýanamyz! Nanamyz! Marqum atamyz! 
Qazaq halqyna halyqtyǵyn joǵaltpaıtyn óshpes belgi ornattyń. Eńbe-
gińniń jemisin óziń kórmeseń, arýaǵyń kórip qýansyn.   
 

İlıas Jansúgirov 
Jalpy túrik ulttarynyń ishinde shubarsyz sara tildisi – qazaq, qyrǵyz 

degende, olardyń basqa ulttarmen til júzinde etenelesip ketpeı, qatynas 
pen baılanystyń azdyǵy tildi «sara, taza» saqtap qalýǵa degen jubaý bar. 
Bulaı bolǵanda Semeı men Jetisý tutas jatqan arǵyn, naıman qazaqtyń 
ishindegi taza – «sara tildisi» deýge bolady. Abaı, mine sol taza qazaq-
tyń balasy. Onyń ústine qazaqtyń eski sózdi qara tili, ádeıi qysqarǵan jat 
tilderdiń birli-jarymdysy bolmasa, qazaqtyń qara halqynyń qara dańǵyl 
sózinen aýytqyp sóıleýdi bilmeıdi. Abaı, máselen «Attyń synyndaǵy» 
múshelerdiń kóbin osy kúngi bizdiń oqyǵandarymyzdyń kóbi bilmeıdi...

Abaıdyń aldy-artyndaǵy aqyndardan bir úzdik artyqtyǵy: óleń jyr-
laryn neshe túrli kúı sambaldaryna salǵandyǵy. Keıingi jazýshylardyń 
kóbi Abaıdyń kúıin qoldanyp júrse de, Abaıdan artyq kúı tapqan joq. 
Aspaq túgil qaıbir kúıine óleń ólshep te jaza alǵan joq. Máselen, «Sen 

meni ne etesiń». Abaı qazaq ádebıetine til jaǵynan úlgi bolsa, kúı jaǵynan da úlgi. 

Muhtar Áýezov:
... Qazaq ádebıetine Abaı kirgizgen jańalyq kóp. Abaı – qazaqtaǵy 

sýretti, sulý sózdiń atasy; tereńge syrly, keń maǵynaly, kesteli óleńniń 
atasy. Qazaq óleńine úlgi, órnek bergen, túrin kóbeıtip, qalybyn mo-
laıtqan – Abaı. Ol qazaqtyń ishinen oqýshy tapqan. Ádebıetke, óleń-
jyrǵa burynnan ornaǵan teris pikir, teris uǵymnyń bárin joǵaltyp, jurttyń 
oıyn tárbıelegen.

Budan sońǵy bir úlken qyzmeti – qyrdaǵy qalyń qazaqqa Evropa 
mádenıetiniń esigin ashqan. Orystyń Pýshkın, Lermontov, Krylovtaryn 
qazaqqa tanytýshy – Abaı.

Mádenıetti jurttyń ysylǵan tilimen aıtqan tátti kúı, názik sezimderin 
Abaı qazaqtyń dúken kórmegen jalpaq tilimen ózindeı tátti qylyp, sezim-
di qylyp aıtyp bergen. Sondyqtan Abaı qazaq oqýshysynyń oıymen qatar 
sezimin de tárbıelegen. Qazaqtyń tiline Abaıdyń sińirgen eńbeginiń ar-

qasynda bul tildiń barlyq baılyǵy, oralymdyǵy, órnektiligi tabylǵan.
Abaıdyń barlyq óleńi – qazaqtyń sol kúshti tiliniń ishinen týǵan asyl qurysh: qyrdaǵy qalyń qazaq-

tyń osy kúnge sheıin sóılep júrgen jalpaq tiliniń jemisi, sonyń syry men symbatyn kórsetetin aınasy. 
Bul – Abaıdyń qazaq tiline istegen qyzmeti. 
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Maǵjan Jumabaev: 
Shyn hakim, sóziń asyl – baǵa jetpes,
Bir sóziń myń jyl júrse, dámi ketpes.
Qaradan hakim bolǵan sendeı jannyń
Dúnıe qolyn jaıyp endi kútpes.

Sózińe qulaq salyp, baǵa bermeı,
Qısaıyp, qyńyraıdy jurtyń nıettes!
Burtıyp, teris qarap: «Aýlaq júr!» – dep,
Boldy ǵoı jaqyn týǵan bári kektes.

Tynysh uıyqta qabirińde, ýaıym jeme,
Qor boldy qaıran sózim bosqa, – deme.
Artynda qazaqtyń jas balalary
Sózińdi kósem qylyp, júrer jónge!

Aı, jyl óter, dúnıe kóshin tartar,
Óltirip talaı jandy, júgin artar.
Kóz ashyp, jurtyń oıaý bolǵan saıyn,
Hakim ata, tynysh bol, qadiriń artar.

Júrgen jannyń artynda izi qalar,
Etikshi ólse, balǵa men bizi qalar.
Bir baı ólse, tórt túlik maly qalar,
Sheshen ólse, artynda sózi qalar!

Sum dúnıe sylań berip kópten óter,
Saý qalǵannyń kóbisi erteń biter.
Toqtamas dúnıeniń dóńgelegi,
Sheshenniń aıtqan sózi kópke keter.
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ابايدى العاش تانىعاندار

ءاليحان بوكەيحانۇلى: 
سياقتى  اباي  ماقتانىشى.  حالقىنىڭ  قازاق  يەسى،  قۋاتتىڭ  پوەتيكالىق  اسقان  ...اباي 
اقىنى ءالى  قازاق  حالىقتىڭ رۋحاني تۆورچەستۆوسىن وسىنشاما جوعارى كوتەرگەن 
ونى  جىرالرى  تاماشا  ارنالعان  مەزگىلىنە  ءتورت  جىلدىڭ  ونىڭ  جوق.  كەزدەسكەن 

يەۆروپانىڭ اتاقتى اقىندارىنىڭ قاتارىنا قوسار ەدى... 

احمەت بايتۇرسىنۇلى: 
بۇرىنعى- اسقان  ونان  قۇنانبايەۆ.  يبراحيم)  اتى  (شىن  اباي  اقىنى  باس  قازاقتىڭ 

سوڭعى زاماندا ق ازاق باالسىندا ءبىز بىلەتىن اقىن بولعان جوق... 
ابايدىڭ اسىلىن تانىپ، دۇرىس باعا بەرگەن نارسەسى جالعىز ولەڭ ەمەس. كوپ 
نارسەنى اباي ءسوز قىلعان سول سوزدەرىنىڭ بارىندە دە ابايدىڭ ءار نارسەنىڭ اسىلىن 
بەرگى جاعىن الماي، ارعى اسىلىنان قاراپ سويلەگەندىكتەن. باسقا اقىنداردىڭ سوزگە 
داۋسىز.  بولعاندىعى  كەم  ءبىلىمى  دا،  بولماسا  كەم  ابايدان  شەشەندىگى  شەبەرلىگى، 
ءسوزدىڭ  اباي  تىرىسقان.  تولتىرۋعا  اجارىمەن  ءسوزدىڭ  ءبىلىمىن  از  اقىندار  باسقا 
اجارىنا قاراماي، سىپايىلىعىنا قاراماي، ءار نارسەنىڭ بار قالىبىن سول قالىبىنشا دۇرىس 

ايتۋدى سۇيگەن. 
...اباي كوپ نارسەنى بىلگەن، بىلگەن نارسەلەرىن جازعاندا مىناۋ حالىققا تۇسىنۋگە 
تارتىنباعان،  تايساقتاپ  دەپ  بوالر  كەمشىلىگى  سىپايشىلىققا  مىنانىڭ  بوالر،  اۋىر 
تەرەڭنەن  تانۋعا،  حاقيقاتتى  جازعان.  قالىبىندا  تەرەڭ  تەرەڭدى  قالىبىندا،  حاقيكاتتى 

سويلەۋگە بويىنا بىتكەن زەرەكتىگىنىڭ ۇستىنە اباي ءار ءتۇرلى يەۆروپا ءبىلىم يەلەرىنىڭ كىتاپتارىن وقىعان. 

ءمىرجاقىپ دۋالتۇلى: 
ادەبيەتىمىزدىڭ نەگىزىن قاالعان ءبىرىنشى كىرپىش اباي ءسوزى، اباي اتى بوالرعا 
كەرەك. ابايعا شەيىن قازاقتا قولعا الىپ وقىرلىق، شىن ماعىناسىندا قازاق ادەبيەتى دەرلىك 
ءبىر نارسە بولعان جوق ەدى. ابايدىڭ بىزگە قىمباتتىعى دا سول. بالكي مۇنان كەيىن 
ارداقتى  اقىندار، جازۋشىالر شىعار. ءبىراق ەڭ جوعارعى  ابايدان ۇزدىك، ارتى ق 

ورىن ابايدىكى، قازاق حالقىنا ساۋلە بەرىپ، العاشقى اتقان جارىق جۇلدىز – اباي. 
بۇل  الىستاساق رۋحىنا سونشا جاقىندارمىز. ۇنەمى  قانشا  كۇنىنەن  ابايدىڭ ولگەن 
قۇرمەتى  اباي  كۇندەردە،  قانار، سول  ونەر-بىلىمگە  اعارار،  حالىق  تۇرماس،  كۇيدە 
كۇننەن كۇنگە ارتىالر. ء«بىرىنشى اقىنىمىز» دەپ قابىرىنە حالقى ءجيى-جيى زيارات 
ءبىز  كۇندەردى  ول  جالعاسار.  ماحابباتپەن  كۇشتى  اراسى  اباي  پەن  حالىق  ەتەر، 

كورمەسپىز، ءبىراق ءبىزدىڭ رۋحىمىز سەزەر، قۋانار.    
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جۇسىپبەك ايماۋىتوۆ: 
قازاقتىڭ ادەبيەتى ىلگەرى باسىپ ورلەيتىن بولسا، ابايدىڭ بۇل قىزمەتى ادەبيەتىمىزگە 
نەگىز بولىپ، كەلەشەكتەگى كوتەرىلۋىنە تۇعىر بولماق. پۋشكين ايتقانداي اباي «وزىنە 

ماڭگىلىك ەسكەرتكىش ورناتىپ» كەتتى. 
ابايدىڭ ىستەپ كەتكەن قىزمەتى ادەبيەتىمىزگە اسىل ىرگەتاس. بۇل اسىل ىرگەنىڭ 
ۇستىنە سالىناتىن ىلگەرگى قازاق ادەبيەتىنىڭ دۇكەنى كورىكتى، كورنەكتى، ناقىستى، 
حالىقتىعىن  حالقىنا  قازاق  اتامىز!  مارقۇم  نانامىز!  قۋانامىز!  اليىق.  بولۋىنا  ورنەكتى 
كورمەسەڭ،  ءوزىڭ  جەمىسىن  ەڭبەگىڭنىڭ  ورناتتىڭ.  بەلگى  وشپەس  جوعالتپايتىن 

ارۋاعى ڭ كورىپ قۋانسىن.     

ءىلياس جانسۇگىروۆ 
جالپى تۇرىك ۇلتتارىنىڭ ىشىندە شۇبارسىز سارا ءتىلدىسى – قازاق قىرعىز دەگەندە، 
والردىڭ باسقا ۇلتتارمەن ءتىل جۇزىندە ەتەنەلەسىپ كەتپەي، قاتىناس پەن بايالنىستىڭ 
ازدىعى ءتىلدى «سارا، تازا» ساقتاپ قالۋعا دەگەن جۇباۋ بار. بۇالي بولعاندا سەمەي 
مەن جەتىسۋ تۇتاس جاتقان ارعىن، نايمان قازاقتىڭ ىشىندەگى تازا – «سارا ءتىلدىسى» 
ەسكى  قازاقتىڭ  ۇستىنە  ونىڭ  باالسى.  قازاقتىڭ  تازا  مىنە سول  اباي،  بوالدى.  دەۋگە 
ءسوزدى قارا ءتىلى، ادەيى قسىقارعان جات تىلدەردىڭ ءبىرلى-جارىمدىسى بولماسا، 
قازاقتىڭ قارا حالقىنىڭ قارا داڭعىل سوزىنەن اۋىتقىپ سويلەۋدى بىلمەيدى. اباي، ماسەلەن 
«اتتىڭ سىنىنداعى» مۇشەلەردىڭ كوبىن وسى كۇنگى ءبىزدىڭ وقىعاندارىمىزدىڭ كوبى 

بىلمەيدى... 
اقىنداردان ءبىر ۇزدىك ارتىقتىعى: ولەڭ جىرالرىن نەشە  الدى ارتىنداعى  ابايدىڭ 
ابايدىڭ كۇيىن  ءتۇرلى كۇي سامبالدارىنا سالعاندىعى. كەيىنگى جازۋشىالردىڭ كوبى 
قولدانىپ جۇرسە دە، ابايدان ارتىق كۇي تاپقان جوق. اسپاق تۇگىل ءقايبىر كۇيىنە ولەڭ 
ولشەپ تە جازا العان جوق. ماسەلەن، «سەن مەنى نە ەتەسىڭ». اباي قازاق ادەبيەتىنە 

ءتىل جاعىنان ۇلگى بولسا، كۇي جاعىنان دا ۇلگى. 

مۇحتار اۋەزوۆ: 
... قازاق ادەبيەتىنە اباي كىرگىزگەن جاڭالىق كوپ. اباي – قازاقتاعى سۋرەتتى، 
اتاسى.  ولەڭنىڭ  كەستەلى  ماعىنالى  كەڭ  سىرلى،  تەرەڭگە  اتاسى؛  ءسوزدىڭ  سۇلۋ 
قازاق ولەڭىنە ۇلگى، ورنەك بەرگەن، ءتۇرىن كوبەيتىپ، قالىبىن مواليتقان – اباي. 
ول قازاقتىڭ ىشىنەن وقۋشى تاپقان. ادەبيەتكە، ولەڭ-جىرعا بۇرىننان ورناعان تەرىس 

پىكىر، تەرىس ۇعىمنىڭ ءبىرىن جوعالتىپ، جۇرتتىڭ ويىن تاربيەلەگەن. 
بۇدان سوڭعى ءبىر ۇلكەن قىزمەتى – قىرداعى قالىڭ قازاققا يەۆروپا مادەنيەتىن 
ءىڭ ەسىگىن اشقان. ورىستىڭ پۋشكين، لەرمونتوۆ، كرىلوۆتارىن قازاققا تانىتۋشى – 

اباي. 
سەزىمدەرىن  نازىك  كۇي،  ءتاتتى  ايتقان  تىلىمەن  ىسىلعان  جۇرتتىڭ  مادەنيەتتى 
اباي قازاق تىڭ دۇكەن كورمەگەن جالپاق تىلىمەن وزىندەي ءتاتتى قىلىپ، سەزىمدى 
دە  سەزىمىن  قاتار  ويىمەن  وقۋشىسىنىڭ  قازاق  اباي  سوندىقتان  بەرگەن.  ايتىپ  قىلىپ 
تاربيەلەگەن. قازاقتىڭ تىلىنە ابايدىڭ سىڭىرگەن ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا بۇل ءتىلدىڭ بارلىق 

بايلىعى، ورالىمدىعى، ورنەكتىلىگى تابىلعان. 
ابايدىڭ بارلىق ولەڭى – قازاقتىڭ سول كۇشتى ءتىلىنىڭ ىشىنەن تۋعان اسىل قۇرىش: قىرداعى قالىڭ قازاقتىڭ وسى 
 – بۇل  ايناسى.  كورسەتەتىن  سىمباتىن  مەن  سىرى  سونىڭ  ءتىلىنىڭ جەمىسى،  جالپاق  سويلەپ جۇرگەن  شەيىن  كۇنگە 

ابايدىڭ قازاق تىلىنە ىستەگەن قىزمەتى. 
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ماعجان جۇمابايەۆ: 
شىن حاكىم، ءسوزىڭ اسىل – باعا جەتپەس، 

ءبىر ءسوزىڭ مىڭ جىل جۇرسە، ءدامى كەتپەس. 
قارادان حاكىم بولعان سەندەي جاننىڭ 

دۇنيە قولىن جايىپ ەندى كۇتپەس. 

سوزىڭە قۇالق سالىپ، باعا بەرمەي، 
قيسايىپ ، قىڭىرايدى جۇرت ىڭ ن ي ە تتەس! 

بۇرتيىپ، تەرىس قاراپ: «اۋالق ءجۇر!» – دەپ، 
بولدى عوي جاقىن تۋعان ءبارى كەكتەس. 

تىنىش ۇيىقتا قابىرىڭدە، ۋايىم جەمە، 
قور بولدى قايران ءسوزىم بوسقا، – دەمە. 

ارتىندا قازاقتىڭ جاس باالالرى 
ءسوزىڭدى كوسەم قىلىپ، جۇرەر جونگە! 

اي، جىل وتەر، دۇنيە كوشىن تارتار، 
ءولتىرىپ تاالي جاندى، جۇگىن ارتار. 

كوز اشىپ، جۇرتىڭ وياۋ بولعان سايىن، 
حاكىم اتا، تىنىش بول، ءقادىرىڭ ارتار. 

جۇرگەن جاننىڭ ارتىندا ءىزى قاالر، 
ەتىكشى ولسە، بالعا مەن ءبىزى قاالر. 

ءبىر باي ولسە، ءتورت تۇلىك مالى قاالر، 
شەشەن ءو لسە، ارتىندا ءسوزى قاالر! 

سۇم دۇنيە سىالڭ بەرىپ كوپتەن وتەر، 
ساۋ قالعاننىڭ كوبىسى ەرتەڭ بىتەر. 

توقتاماس دۇنيەنىڭ دوڭگەلەگى، 
شەشەننىڭ ايتقان ءسوزى كوپكە كەتەر.   
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М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты

Мақсат ӘЛІПХАН

АБАЙ ЖЫРЛАҒАН АСЫЛ ІЛІМ

Адамзат ойының алыбы Арис- 
тотель жазғандай, адамзат 
үшін ең әуелгі қажеттілік 

пен құндылық, бақыт пен байлық – 
адамгершілік. Мемлекет шаруашылық 
пен руханияттың түрлі-түрлі саласын-
дағы білімді де білікті мамандар арқылы 
қуат тауып өркендемек. Мемлекеттің 
тірегі мен негізі саналар мықты маман-
дар ең әуелі Абай жырлаған толық адам, 
жәуанмәртлікті жан, үш сүюді ұстанған 
қайырымды кісі болмақ керек. Адам-
заттың Будда, Конфуций, Сократ, Пла-
тон, Аристотель, Плотин, әл-Фараби, 
ибн-Сина, И.Кант, Л.Толстой, М.Әуезов 
секілді озық ойлы даналарының бәрі 
де өз заманында, әсіресе адам болу мен 
адамгершілікті айрықша дәріптеумен 
болған. Осы адамгершілік жайы Абай 
мұрасының да өзегі мен мәні болып та-
былады. Абай жырлаған адамгершілік 
ілім пайда болған туған топырағы мен 
тапқан иесінің тұрғысынан қазақтық, 
ұлттық игілік болғанымен, айтар ақиқа-
ты мен қолданбалы сипаты жағынан 
адамзаттық мән-мазмұнға ие. Абай 
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шығармаларындағы жаңалықты да мән-маңызы аса зор осы бір ізгі ілім ұлт тәрбиесі мен мем-
лекет идеологиясына тіктеп, нықтап негіз етіп алынар болса, іргелі озық елдердің қатарына 
қосылуымыз да жедел әрі жемісті болар еді.

Адамзат өмірі мен тұрмысының ең мағына-
лы да мәнді, қасиетті де киелі биігі – ақыл мен 
сезім (ар-ұят, әділет, сүю), таным мен қайы-
рымдылық десек, осы бір адам даналығының 
алғы сапында әдетте Аристотель, әл-Фараби 
секілді хакім, дана, ойшыл тұлғалар тұрады. 
Ал ақындарды көбіне қарапайым қауым мен 
ғалым, ойшылдар аралығындағы «ауыл-ай-
мақтан» көреміз. Адамдық мәртебесі мен 
дәрежесі биіктеу саналатын осы ойшылдар 
мен даналар деңгейі мен олар жеткен терең 
танымға ақындардың біршама жақындап, 
тіпті тоғысып, түйісіп қалатын кездері бола-
ды. Абай – сондай ойшылдық терең таным-
ның биігіне жеткен хакім ақын. Абайдың то-
лық адам ілімі – адамгершілік танымы аясын-
дағы іргелі ақыл-ой табысы. Адамгершілік 
жайының ақын шығармаларында біршама ба-
сым жағдайда жырланатыны оның немере 
інісі Кәкітай Ысқақұлы мен абайтану ғылы-
мының негізін салушы М.Әуезов және өзге де 
көзіқарақты кісілер тарапынан айтылып, жа-
зылып жүретін. Әйтсе де адам болу мен 
адамгершілік жайын Абайдың белгілі бір қа-
лыпқа салып, өзіндік жүйесін тауып, оны 
өзіндік ілім мен танымға айналдыра жырлаға-
нын абайтанушы ғалым М.Мырзахметұлы өт- 

кен ғасырдың сексенінші жылдарынан бері ай- 
қындай, тереңдей танытып келеді. М.Әуезов 
ақын жайлы өз зерттеулерінде «нравствен- 
ная личность» [1] деп атап, басын бастап, тө-
бесін көрсетіп кеткен іргелі, танымды Абай-
дың өзі қолданған сөзі «толық адам» атауымен 
жан-жақты таратып таныту ізденісі [2] –  
М.Мырзахметұлының ғылымдағы үлкен ерлігі 
деп білеміз. Абай өмірі мен мұрасынан туын-
датып М.Әуезов айқындап айналысқан сегіз 
түрлі проблеманың бірі де бірегейі – Абайдың 
Шығысқа қатысы туралы мәселе болатын. Бұл 
мәселенің мән-жайы М.Әуезов тарапынан 
1934 жылы ерекше құлшыныспен қарастыры-
ла бастаса да, заманның жағдайы мен кезең 
саясаты осы бір игі істің өрістеп кетуіне мүм-
кіндік бермеді, қайта қасақана кедергі жаса-
ды. М.Мырзахметұлы - М.Әуезов армандап, 
ой-өресі жеткенше жазып, әйтсе де таратып 
айта алмай кеткен Абайдың Шығысы мен 
өзіндік адамгершілік ілімін соңғы 40-50 жыл 
көлемінде жемісті де табысты зерттеген аса 
көрнекті ғалым. М.Мырзахметұлының ғылы-
ми айналымға ендірген толық адам ілімі 
арқылы Абай адамзаттық ақиқатты айта алған 
санаулы саңлақтардың қатарында танылып 
жүр. М.Жұмабаевтың оны - хакім Абай деп 
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атауының сыры мен шындығы осылайша бел-
гілі бола бастаған жайы бар. Абай адамзат ба-
ласы үшін ең өзекті мәселе – адамгершілік 
жайын өзіндік төл ілімге айналдырып жырла-
ды және адам баласының ақылы жетіп айта 
алуы мүмкін деген ең түпкі, іргелі де абсолют- 
ті ақиқатты айта алды. Барша гуманитарлық 
ғылым салалары адамгершілік жайын бұған 
дейін де ізденіс нысаны етіп келген, сөйтсе де 
оларда Абайдағыдай адамзаттық әрі ақиқат 
мән-мазмұн ілімдік тұрғыдан жүйелі таныл-
маған. Тіпті философтар да Абай шығармала-
рындағы Алла, адам, адамгершілік, таным 
жайын анық өзінің ақиқат мәнімен жеткізе ал- 
май жүр.Адам баласы тәні ауырып мазасыз- 
данса, дереу барып дәрігерге көрінеді, ал 
жаны, ділі дерттеніп, ақыл-ойы, жан-жүрегі 
күншілдік, арсыздық, қиянатшылдықпен кір-
леніп, кеселденіп жатса, ол өзін әсте дерт-
тімін, науқаспын деп ойлай бермейді. Тәні ке-
селденіп ауырған адам көбіне өз басымен қи-
налып әбіржісе, пейіл, ниеті қарауланып қа-
саңданған, ділі дерттенген адам өзімен қоса, 
отбасы мен ортасы, қоғамы мен мемлекетіне 
де зор залалды, кеселді болмақ. Тән жарасы 
осылайша кісінің өзіне ғана азапты, залалды 
болса, тексіздік пен тәрбиесіздіктен туатын 
жан ауруы, яғни көргенсіздік пен қасиетсіздік 
иесі мен жан-жағына, күллі қоғамға да кесел-
ді кесірін тигізеді. Адамзат қауымы мен қоға-
мы соңғы кемелділік биігіне ешқашан да жете 
алмайды. Себебі адамзат - Жаратушыдан жет-
кен қасиетті де киелі рухымен қоса, топырақ 
тектес жексұрын, жиренішті нәпсінің де иесі. 
Сондықтан қоғам мен мемлекетке тән емшісі 
дәрігерлікпен бірге жан мен рухтың азығы – 
толық адам ілімі де тыныс алар ауасындай қа-
жет. Қоғамды құрап жасаушы әрі мемлекеттің 
қуаты мен құтын арттырып өркениетке жет-
кізуші – түрлі саланың мамандары болса, сол 
кәсіп иелерінің ішкі тіні мен ділін, діні мен 
рухын, қасиетті адамгершілігін жетілдіріп 
асыл ететін – Абайдың толық адам ілімі бол-
мақ. Қоғам мен мемлекет үшін өз кәсібін жетік 
білетін білімді де білікті мамандар ғана емес, 
сонымен бірге ақылды, ар-ұятты, әділетті 
адам тәрбиелеп дайындау – аса мәртебелі мін-
дет. Адам тек тәні, тұрмысы, күш-қуатымен 
ғана адам атанбайды, соңғы бұлар адам болу-
да жай жәрдемші, қосымша көмекші ғана. 

Адам баласы ең әуелі ақыл-ой, адамгершілік 
қасиеттерімен ардақты да асыл болмысқа ай-
налмақ. Абайдың толық адам ілімі бекзат бол-
мысымыз бен асыл адамдығымызды сақтап 
қалудың кепілі. Әл-Фараби армандаған қайы-
рымды қала мен тұңғыш Елбасымыз мұрат 
еткен мәңгілік ел қауымы ең әуелі ауыз толты-
рып айтарлықтай АДАМ болып алмағы зор 
парыз. Абай ілімі арқылы қазақ қауымы руха-
ни сау ұлт, асыл елге айналмақ. Толық адам 
ілімі бүгінгі таңда қалың көпшілік түгілі, зия- 
лымын деген қауымға да түгел танылып 
болған жоқ. Дін, философия, жантану 
ілім-ғылымдарының ақиқатын бойына бірдей 
жинаған Толық адам ілімі терең төркінінен 
тартып білмесе, өзін оңай көріп, жеңіл са-
наған астамшыл да үстірт ізденіспен қалаулы 
нәтиже бере алмайды. Абайдың бұл Толық 
адам ілімі қазақтың, түркілердің ғана емес, 
барша адамзаттың моральдық кодексі болуға 
лайық өте іргелі таным. Адам болмысында 
ақыл-ой мен жан-жүрек және тән қуаты бөлін-
бес бірлікте орнығып, олардың бәрі де бірдей 
жаратылысымыз үшін аса қажетті болға-
нымен, үшеуінің ішіндегі ең асылы - алдыңғы 
екеуі, яғни ақыл-ой мен жан-жүректен бастау 
алар ізгі қасиеттер. Мораль философиясы мен 
толық адам ілімінің мазмұнын құрайтын бұл 
жайлар «терең ойдың телміріп соңына еру-
мен» ғана танылмақ. Толық адам ілімі – жай 
ғана «ақылды бол», «арлы бол», «адам бол» 
деген жалаң насихат емес, төркін-тегі, дәстүр-
лі дамуы, жүйелі де қалыпты мән-мазмұны 
бар іргелі таным. Ақын болудың үстіне хакім 
де атанған Абай осындай іргелі танымды жа-
сауда өз тарапынан елеулі үлес қосқан. Ақын 
қалыптаған осы Толық адам ілімін жан-жақты 
зерттеп тану мен оны ел игілігіне айналдыру 
– бүгінгі қоғамымыз бен мемлекетіміздің 
кәдімгідей әлеуметтік-рухани мұқтажы мен 
міндеті деп білеміз. Әсіресе ақша мен пайда, 
дүние мен байлық «құндылықтары» арсызда-
на алға шыққан нарық заманда ақыл-ой мен 
ар-ұят, имандылықты насихаттайтын бұл ілім 
бағыт-бағдарымызды дұрыстап, адами асыл 
қалпымызды жоғалтпай сақтап қалмақ. Бү-
гінде бай мен кедейдің арасы тым ашыла 
түсіп алыстап бара жатса да, тұрмыс, тір-
шілігіміз тәуба дейтіндей жағдайда, бірақ 
аса мақтанып, марқаятын халде емеспіз. 
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Қарын тояды, киім бүтінделеді, тұрмыс та 
бірте-бірте жақсарады, әйтеуір адамдар аш 
қалмау мен жалаңаш жүрмеудің амалын 
жасайды, тән мен тұрмыстың әл-ауқаты 
мен деңгейін көтерудің амалы солайша та-
былады, бірақ сөйтіп жүріп рухымыз жү-
деп, діліміз дерттеніп, адамдық, адамшы- 
лық болмысымыз жетілмей қалса, қоғам 
мен мемлекетіміздің шын мәніндегі қайы-
рымды қалыпқа көшуі кешеуілдеп қиын-
дай түспек. Біздіңше, бала бақшадан демей-ақ 
қояйық, мектептен бастап жоғары оқу орнына 
дейін жас ұрпаққа тек қана білім, ғылым 
мәліметін берумен шектелмей, олардың ойы 
мен бойында ең әуелі «адам» деген ардақты 
да асыл болмысты тәрбиелеуді басты назарда 
ұстау қажет болады, өйткені бүгінгі бала мен 
шәкірт, ертеңгі азамат пен маман да – бәрі де 
мәлімет пен нұсқау құлы, қабілет пен дағды-
ның ғана иесі болып қалмай, өзіндік ой-көзқа-
расы мен ұстанымы, дүниетанымы мен 
адамшылық болмысы бар, зор саналы азамат 
та болмағы керек. Абай қалыптастырған То-
лық адам ілімімен қаруланған әрбір ар-ұятты, 
әділетті, иманды адам ғана өз кәсібі мен қыз-
меті арқылы ел игілігін арттырар ақылды да 
білімді, мықты маман бола алады. Сонда ғана 
қоғамдағы түрлі әділетсіздік пен арсыздық, 
күллі жамандық атаулы азайып, әлсіреп жойы- 
луға бет алады. Тіпті түрлі қызмет бабын-
дағылардың Толық адам іліміне негізделген 
ереже, қалыппен жұмыс жасауы да жөн бола-
ды. Бұл – шындап келгенде мемлекет мүддесі 
мен қоғам игілігін ойлаудан туған асыл арман. 
Қалай болғанда да, кәсібін ғана меңгерген 
«орындаушы» маманнан әуелі адамшылығын 
ойлап, жетілу жолында жүретін адам артық. 
Абайдың әркез қайталап көп айтатын жан құ-
мары - тән құмарындай табанының бүрі жоқ 
ұстамсыз, «арсыз», ашқарақ емес, керісінше, 
тіршілік иелерінің ең асылы ретіндегі біздерді 
«көрсем, білсем, үйренсем» дегізіп, қашанда 
АДАМ болуға жетелеумен жүретін кірпияз 
әрі нәзік, әсіресе асыл әрекет. Тіршілік ие-
лерінің ішінде тек адам ғана жаны мен тәнінің 
құмарын қатар алып жүреді, ал айуанда 
адамдағыдай жан құмары жоқ, олар тек «іш-
сем, жесем, ұйықтасам» дейтін тән құма-
рымен ғана тіршілік етеді. Осындай іргелі 
ұғымдарды тәптіштеп танытатын Абайды 

ақын ғана емес, сонымен бірге ғылыми таным 
мен асыл ақиқатты өлең арқылы жеткізуші 
ойшыл хакім деп те тануға бейімбіз. Ақын ар-
мандаған толық адам - тәні, дені сау, ақыл-ойы 
жетік, әділет, рақым, мейірімі мол жан болуға 
тиіс. Қайрат арқылы танылатын дене жара-
тылысы мен тән қуаты айуанда да бар. Содан 
да Абай тек адамда ғана бар ақыл мен сезім, 
таным жайын дәріптеуге көбірек көңіл бөл-
ген: 

Малда да бар жан мен тән,
Ақыл, сезім болмаса.
Тіршіліктің несі сән,
Тереңге бет қоймаса [3.227].

Абай айтатын «малда да бар жан мен тән» 
- айуан секілді әйтеуір тірі жүріп, күнелтуді та-
нытады, ал адам «тіршілігінің сәні» мен мәні, 
қызығы мен қуанышы - тереңге бет қойып та-
нитын ақылы мен ар-ұят, әділет, сүю секілді 
сезімі, яғни өзі мен барша әлемді танып-біліп, 
ар-ұят, әділет жолымен жүріп АДАМ болу. 
Абайдың Толық адам ілімі дәл осы Алла жолы 
– адам болу мен адамгершілікті жүйелі де 
желілі түрде насихаттап танытады. Біздер Ал- 
ланың рухынан үлес болып жеткен ақыл-ойы- 
мыз бен ізгілік жолында жүрумен ғана адам 
болып қалатынымызды ұмытпауға тиіспіз. 
Абайдың Толық адам танымы – кісі қайткен 
күнде аты мен затына сай қасиетті, қадірлі 
болады деген ой-толғаныстан туған. Толық 
адам ілімі - адам жаратылысы мен болмысы-
ның түгелдігі мен толықтығын, адамгершілік 
жағынан жетіле түскен кемелділігін таныта-
ды. Яғни адамның жаратылысы мен болмысы 
- қайраты (тәні), ақыл-ойы мен жүрегі (жаны, 
қайырымдылығы) түгел болғанда ғана толық 
әрі кемел саналады. 

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек.
Жеке-жеке біреуі жарытпайды,
Жол да жоқ жарыместі «жақсы» демек....
Біреуінің күні жоқ біреуінсіз, 
Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек [3.95].

Адам баласының өз болмысына сай адам 
бола бастауы әуелі ақылы мен қайраты арқылы 
жүзеге асады да, жүректен бастау алатын ізгі  
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қасиеттерімен жетіліп, кемелдене түсіп, толық 
адамға айналады:

Қайрат пен ақыл жол табар
Қашқанға да қуғанға.
Әділет, шапқат кімде бар,
Сол жарасар туғанға [3.162].

Әділет пен шапқат – жүректен шыға-
тын жүрекке қатысты ізгі қасиеттер. Негізі, 
адамгершілік болмыс «малда да бар жан 
мен тән» сипатындағы қайраттан (тән) бөлек 
ақыл мен жүрекке қатысты танымдық, қайы- 
рымдылық қасиеттер арқылы қалыптасып 
толығады, кемеліне келеді. Абай ойы ұлылар 
айтқан аталы ақиқатпен ғажап үндесіп жата-
ды. Бұрынғы-соңғы ойшылдардың айтуында, 
адамның өз жаратылысы мен болмысына сай 
кемелденуі екі бағытта жүзеге асады. Әл-Фа-
раби оның алғашқысын даналық пен таным, 
ал екіншісін ізгілік пен қайырымдылық деп 
атайды да, кісілік кемелдікті жанның жетілуі 
түрінде былайша танытады: «... дене жан 
үшін өмір сүреді, ал жан мінсіз жетілгендік 
үшін, яғни қайырымдылық болып табыла-
тын бақыт үшін өмір сүреді, демек жан да-
налық пен қайырымдылық үшін өмір сүреді» 
[4.288]. Әл-Фарабидің осы ойы – оның өзінен 
кейінгі ізбасарларының көбіне бағыт-бағдар 
берер құбылнама іспетті болды. Ғұлама ойын 
Абай да ұстанғанын көреміз. Әл-Фараби 
түйіні мен Абай ойы бір-бірінен алшақ кет-
пейді, қайта екеуі де ортақ ақиқатты таныта-
ды. Әл-Фараби сөзіндегі «дене», «даналық», 
«қайырымдылық», «жетілу» ұғымдарынан 
- Абай жырлаған «қайрат», «ақыл», «жүрек» 
қасиеттері арқылы жетіле келіп, толық адамға 
айналуды ұққандай боламыз. Толық адам ілімі 
- Абайдың өзіне дейінгі адамгершілік іліміне 
сүйеніп тапқан, өзі жырлап, негіздеп жасаған 
төл танымы. Абай ілімінде адам болмысына 
қатысты ең іргелі, абсолютті ақиқат айтылған. 
Өмір мен ғылымның әр-әр саласында ақиқатқа 
жетпеген, ақиқатқа айнала қоймаған шикі 
пайымдаулар мен шала шындықтар жетерлік. 
Абай ілімінде дін мен сопылық, философия 
мен ғылымның мәлімет, қағидалары кешенді 
түрде түгел қамтылып көрініс тапқан. Бәрінің 
де «илегені бір терінің пұшпағы» екені ай-
қындалған. Абайдағы Толық адам ілімі ең әуе- 

лі қайратты көмекші, жәрдемші етумен ақыл 
арқылы жетіле беруді танытады. Адамгер-
шілік жайы Абайда Толық адам ілімі арқылы 
құбылыс сипатында көрініп, арадағы жәуан-
мәртлікті өткел етіп, ең түпкі мәні - махаббат 
пен әділет, ізгілік пен сүюге, яғни жүректің бас- 
ты қасиеті үш сүю, иманигүлге дейін дамып 
ұштала береді. Абайда толық адамның мәні 
мен негізіне бет алған, үңіле түскен белгілі бір 
осындай жүйе бар. Сол жүйенің жетіле келіп 
жеткен биігі мен шыңы – сүю, яғни иманигүл. 
Өмірде адам-пенденің сүйетін қызық, қуа- 
ныштары өте көп болса да, Абай өзі түйін-
деп жырлаған, қалыптап жасаған иманигүл, 
үш сүю танымы арқылы оқырмандарын Алла 
мен адамзатты және әділетті сүюге шақыр- 
ған. Бұл – Абайдағы адамгершілік ілімнің ең 
биік шыңы. Абайдағы толық адам – тәнімен 
де, жанымен де жетілудің шыңына жетіп, ке-
меліне келген адам. Қоғам көркеюінің кепілі 
мен алғышарты - ондағы әрбір жеке адамның 
ақылды, арлы, әділетті, ынсапты болуымен 
айқындалады. Сонда ғана қауымдасқан осын-
дай абзал адамдардан сапалы да сара, дана 
мықты мамандар дайындалып, олар өз кезе-
гінде қоғам мен мемлекет ісін қайырымды да 
қасиетті қалыпта жүргізеді, нәтижесінде амал 
мен айла бастаған алдау мен арбау, ашкөздік 
пен жемқорлық, жауыздық пен қиянаттың 
жолы пышақ кескендей үзіледі. Міне, осындай 
мақсат пен міндеттерді көздеген Толық адам 
ілімі - ұлттық қоғамымыз бен ондағы бар-
ша оқушы, тыңдаушы, студент шәкірттерге, 
сондай-ақ өмірін мәнді, болмысын асыл ету-
ді қалаған күллі қауымға адамгершілік оқу-
лығындай пайдалы, шипалы, игілікті болмақ.
Егемен ел, Тәуелсіз Қазақстанның барлық 
орта, жоғары оқу орындарында адамгершілік 
пәні – толық адам, жәуанмәртлік (түркілік 
адамгершілік ілімі) сабағы жүргізілер болса, 
бүгінгі шәкірттер мен болашақ мамандардың 
Абай айтқандай, көкірек көзі ашылып, адам-
дық қасиеттері арта бермек. Нәтижесінде То-
лық адам ілімі арқылы адамдық болмысымыз 
бен әрекетіміз адамшылық аясында толыса 
түспек. Шәкәрім ақын жазғандай, «осы дүние- 
де көзге ілінбейтін кішкентай жандылардан 
бастап адамдарға шейін бәрі өзі һәм нәсіл-
дерінің жақсылықта болып, өсіп-өнуіне қам 
қылады. Мұны – «барлық таласы» дейді. Бұл 
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жаратылыстың берік жолы... Ақыл қарауын-
дағы адам толығы барша адамға бақ іздеген 
болады» [5.6]. Ендеше «тіршілік» пен «бар-
лық таласы» жолындағы даналық пен қайы-
рымдылық әрекетімізді Абай насихаттаған 
толық адам биігіне ұмтылып жасағанымыз 
жөн. Абайтану пәні Қазақ Мемлекеттік уни-
верситеті қазақ филологиясы мамандығының 
студенттеріне 1942 жылы ең алғаш М.Әуезов 
тарапынан арнайы курс ретінде өтіле бастаған. 
Сол игі дәстүрдің жаңа кезеңде жалғасып  
дамуының көрінісі ретінде - 2008 жылы Абай 
атындағы ҚазҰПУ-де «Абайтану» ғылыми- 
зерттеу орталығы ашылып, университеттегі 
барлық факультеттің бірінші курс студент-
теріне «Абайтану» пәні бүгінге дейін өтіліп  
келеді. Осы бастама руханиятқа басымдық 
берген жаңашыл ректорымыз Д.Қожамжа-
рованың байыпты шешімімен ОҚМУ қабыр- 
ғасында да жалғастық тауып, өткен жылдың 
қыркүйек айынан бастап университеттегі бар-
лық мамандықтың студенттері «Абайтану» 
сабағы арқылы ақын Абайдың ойшылдық, 
хакімдік болмысымен танысып, ақиқат пен 
адамгершіліктің өнегесін меңгеруде. Абай 
дүниетанымы мен оның өзіндік Толық адам 
ілімін танып білу, сөйтіп оны ел игілігіне ай-
налдыру – қазақ руханияты мен ғылымының 
кезек күттірмейтін зор міндеті. Осы міндеттің 
орындалуымен қоғамдағы адамгершілік кел-

беті көркейіп, мемлекеттің де мәртебесі арта 
түспек. Өткен ғасырдың отызыншы жылдары 
М.Әуезов атап көрсеткеніндей, Абайдың те-
легей теңіз танымы Шығыстық қайнар көздің 
мол қоры арқылы қалыптасқан. Абайдағы 
желілі де жүйелі адамгершілік ілімі - толық 
адам, жәуанмәртлік, үш сүю ұғымы, танымда-
ры арқылы жас ұрпақтың санасы мен жүрегі-
не сіңіріле бермегі – уақыт пен заман талабы. 
Абайдағы адамгершілік ілімі бұрынғы-соңғы 
ойшылдар айтқан іргелі ақиқатпен терең үн-
десіп дамыған. Абай қазақтың Шыңғыстау 
өңірінен шығып, адамзаттық ақиқатты айта 
алған ғажайып тұлға.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Әуезов М. Жиырма томдық шығармалар 

жинағы. ХХ том. Алматы: Жазушы, 1985. – 
496 б. 

2. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және 
абайтану проблемалары. Алматы: Ғылым. 
1982. – 296 б.

3. Абай (Ибраһим Құнанбаев). Екі томдық 
шығармалар жинағы. І том. Алматы: Жазушы, 
1986. – 304 б. 

4. Әл-Фараби. Әлеуметтік-этикалық трак-
таттар. Алматы: Ғылым. 1975. – 455 б.

5. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Үш анық. Ал-
маты: «Қазақстан» және «Ғақлия» ғылыми- 
әдеби орталығы. 1991. – 80 б.
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«Хакім Абай» ғылыми-зерттеу орталығының дирек-
торы, филология ғылымдарының кандидаты

Жабал ШОЙЫНБЕТ

АБАЙҒА, ҚАЗАҚҚА КРИШНАЙТТЫҢ 
ҚАНДАЙ ҚАТЫСЫ БАР...

Академик Рақым Оразалиев «Ана 
тілі» (08.07.2019), «Жетісу» 
(27.07.2019) газеттеріне және 

«Абай әлемі» сайтына «Абайды толық таны-
дық па?», «Абайсыз қалай рухани жаңара-
мыз?» деген тақырыппен мақала жариялады. 
Академиктің негізгі айтар ойы кезінде үлкен 
дау-дамай тудырып, ҚР Білім және ғылым 
Министрлігі қолданыстан шығарып тастаған 
Досым Омаровтың «Абайтану» пәніне ар-
налған оқулығын қайтадан енгізу қажет деп 
ұсыныс айтқан. Оқырманға түсінікті болу 
үшін 2008 жылдың 19 ақпанында сол кездегі 
ҚР Премьер-Министрі К.Мәсімовке, Прези-
дент әкімшілігінің жетекшісі Қ.Келімбетов-
ке және Мемлекеттік хатшы Қ.Саудабаевқа 
жазған «Біз кімге сенеміз немесе Абай мен 
Шәкәрім қағидалары неге бұрмаланды» деген 
Ашық хатымнан үзінді келтірейін:

Құрметті мырзалар! Қазақстанның азаматы 
әрі абайтанушы ғалым ретінде он жыл бойы 
миссионерлердің еңбектері мен әрекеттерін 
зерттеу нәтижесінде ғасырлар бойы ата-ба-
бамыз аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізген 

қазақ еліне және оның тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың ЮНЕСКО шеңберінде 
данышпан Абайдың 150 жылдығы тойын өт-
кізуге байланысты бастамасына қарсы «мис-
сионерлік ылаң» ұйымдастырылған деген 
тұжырымға келгенімізді ашық жариялай-
мын. Әбден иін қандырып, жүйелі түрде 
ұйымдастырылған «миссионерлік ылаңды» 
жүзеге асыруға өз ішімізден тартылған екі 
адамды анық атай аламыз. Олар Семейден 
шығатын «Абай» журналының әдеби қызмет-
керлері, техника ғылымдарының кандидатта-
ры ағайынды Досым және Асан Омаровтар. 
Оларға жүктелген міндеттер:

1. Халықаралық Кришна санасы қоғамы-
ның негізін қалаушы А.Ч.Бһактиведанта Сва-
ми Прабхупаданың «Өмірден өмір туындай-
ды» кітабын қазақшаға тәржімалау, оны қа-
зақтардың санасына сіңіре уағыздау. 

2. Досым Омаров Кришналық «Өмірден 
өмір туындайды» кітабының негізінде Абай 
мен М.Әуезов туындыларын бұрмалап, док-
торлық диссертация мен «Абайтану курсы» 
оқулығын, ал Асан Омаров Шәкәрім мұра- 
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ларын бұрмалап, докторлық диссертация мен 
кітап жазу көзделген. 

3. Бұл істі жүзеге асыруда жерлестік, рулас- 
тық, қызметтестік, достық қарым-қатынасты 
барынша пайдалану.

Сөзімізді дәлелдейік, аударманы екеулеп 
тез орындайды, уағыз жүргізуде 1993 жыл-
дан «Кришна санасы қоғамы» діни бірлестік-
тің мүшесі Досым аса белсенділік танытады. 
Бұлар мақалаларында Кришналық уағызды 
білдіртпей «бомба» ретінде, кітаптарында 
«мина» ретінде жасырын тықпалап отырған. 
Мысалы, Абайдың 150 жылдығына тұтас но-
мер арналған «Жас Алаш» газеті (9 тамыз 
1995ж.) алғашқы бетін Д.Омаровтың «Бола-
шаққа жол сілтеген бабамыз» мақаласымен 
айқайлатып ашқан, тіпті ғалым ағаларымыз 
М.Әуезов, Т.Жұртбаевтардың қолдауымен 
Д.Омаровтың «Оқыған азамат немесе Әуезов 
кейіпкерлеріндегі Батыс пен Шығыстық өл-
шемдер» («Заман-Қазақстан», 12.09.1997ж.) 
мақаласы Әуезовтің 100 жылдығына арналған 
бәйгені қанжығасына бөктереді.

«Жас Алаш» газетінің штаттан тыс тілшісі 
ретінде сол кездегі ҚР ҰҒА вице-президенті, 
қазіргі академик-сенатор Ж.Әбділдинмен 
«Жабайхан аға, Абайдың құдайға сену туралы 
ойларын қалай түсінуге болады» деп сұхбат-
тасып, тамырын басып көреді (05.12.1995ж.). 
Академик Ә.Нысанбаевтың «әкелік қамқор-
лығына» бөленеді, институттың ізденушісі, 
ғылыми қызметкері, Энциклопедияның бел-
сенді авторы болады, институт ұжымы «Ұлы-
лар үндестігі» докторлық монографиясы мен 
«Абайтану курсы» оқу құралын талқыла- 
ғанда (№ 23 Протоколы, 07. 07. 1999 ж.).  
Д.Омаров: «Әуелі 1996-1997 оқу жылдарынан 
бастап «Абайтану курсының» қолжазбасы 
Алматыдағы қазақ тілі мен әдебиетін терең-
дете оқытатын №2 мектеп-интернатта сабақ 
жүргізіліп, апробациядан өткізілгені, Білім, 
мәдениет және денсаулық министрлігі осы 
қолжазба бойынша «Абайтану курсы» атты 
оқу құралы жазылып, ол жаңа жүйемен қарас- 
тырылғаны, «Ұлылар үндестігі» монография- 
сының материалдары 1997 жылы М.Әуезов 
мерейтойында жүлдеге ие болғандығы» ай-
тылғанда «керемет, жаңа көзқарас» деп таңқа-
ла, бірауыздан құптай кетеді. Бұл жаңалықтың 
дүмпуі Шығыс Қазақстандық, КСРО мемле-

кеттік сыйлығының иегері, атақты мұғалім 
Қ.Бітібаева апамызға да жетіп, «Оқушы неге 
Абай туралы М.Әуезов немесе Қ.Жұмали-
ев пікірлерін қайталап айтып беруі керек. Өз 
қабылдауы, өз пікірі, тұшынуы қайда? Осы 
тұрғыдан қарастырғанда Д.Омаровтың еңбе-
гін пайдаланудың ешбір зияндылығы жоқ» 
деп үлгі сабақтың жобасын жасап, Астанаға 
жолдайды, осы кезде ағасын қорғаған Асан 
Омаров маған қарсы мақала ұйымдастырып, 
өзі «Бәсекелестік пе, жоқ әлде білімсіздік пе?» 
деген, мұғалім Тоғайбай Нұрмұратұлы атынан 
«Шамаң келмес шоқпарды беліңе ілме» де-
ген мақала-арыздарды Астана мен Алматыға 
тоғытады.

Омаровтарды қорғаушылардың ара-
сында халықаралық «Абай» клубының пре-
зиденті, өзін «ахмадийшілердің Қазақстандық 
лидерімін» деп жариялаған, жазушы Роллан 
Сейсенбаев, Ислам дінін жек көретін, Ба-
тысқа бас шұлғыған, қияли-тәңіршіл Әуезхан 
Қодар, академик-биолог Рахым Оразалиев 
т.б. бар. Олар Кришнаны уағыздайтын кітап-
тарын үстін-үстін шығаруда: Р.Оразалиев, 
Д.Омаров, Ә.Мұқашбеков «Жасару құпия-
сы» («Алейрон» баспасы, 2006ж.); Д.Омаров 
«Абайдың рухани мұрасы» («Ел-шежіре» бас-
пасы, 2007ж.); Ә.Мұқашбеков «Рух пен тән-
нің саулығы», «Аштықты ұстау – денсаулық 
кепілі», «Жүйке жүйесінің тылсымы» («Алей-
рон» баспасы, 2007ж.) ». Осы Ашық хаттан 
кейін Р.Оразалиев ағамыз ғылымда пікір қай-
шылығы болады, менікі «жөн емес екен» деп 
тоқтайтын шығар деп ойлағам, қателесіппін, 
алған бетінен қайтпайтын тәрізді. «Кейбір ға- 
лымдар жаңа тұрғыдан жазылған оқу құра-
лына қарсы шабуыл ұйымдастырды. Олар ав-
торға жөнсіз жала жауып, кемістіктер іздеді» 
дейді бүгінгі мақаласында. Оу, ағасы, мен ай-
тарымды баспасөз бетінде ашық айттым ғой. 
Неге кемшілігімді дәлелдеп айтпадыңыз?!

Досым Омаровқа айтқан сын-ескертпе-
лерімнің кейбіреуін тағы да есіңізге салайын, 
мүмкін ойланарсыз:

«Таусылмайтын асыл қазынамыздың бірі 
– Абай мұрасы. Оны мектепте қалай оқыту-
дамыз? Кеңестік заманда Абайға “көп ұлт-
ты державаның” бір бөлшегінің, бір ақыны 
ретінде ғана қарасақ, енді Қазақстан Респуб- 
ликасының, оның негізі – қазақ ұлтының 
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тұтас рухын көрсететін алтын діңгегінің бірі 
– данышпан Абайды оқытудың қажеттілігі 
өзінен-өзі туындайды. Сондықтан мектептен 
жоғары оқу орындарына дейін “Абайтану” 
курсының енуі заңдылық. Заманымыздың 
ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов бұл мәселені, 
сол кезде “… біздің абайтануымыз – ғылыми 
танымның жас саласы, ол бүкіл совет ғылымы 
сияқты тоқырауға төзе алмайды» деп шырыл-
дап жүріп, өзі дәріс беретін С.М. Киров атын-
дағы Қазақтың мемлекеттік университетінің 
әдебиет факультетіне лайықталған программа 
(1951. 02.08) жасап, абайтану курсынан ар- 
найы дәріс оқыды. М.Әуезовтің үлгі-өнегесі 
әлі күнге дейін маңызын жойған жоқ. Тек қана 
М.Әуезов те арнайы оқулық етіп шығара ал-
маған бұл мәселеде, тұңғыш рет “Абайтану 
курсы” оқулығының авторы аталған Досым 
Омаров “кім-кімнен болса да оқ бойы озық 
кеткенін” байқатады. Оның оқулығын оқушы 
түгілі жоғары білімді оқытушының өзі ой- 
ланбай, түсіне алмайды. Себебі, М. Әуезов 
бағдарламасында да, кейінгі кездегі Білім беру 
министрлігі бекіткен, 1989 жылы шыққан “қа-
зақ әдебиеті факультативтік программаларын-
да” да дәрістің тақырыптары: “Абай дәуірі”, 
“Абайдың өмірбаяны”, “Абайдың поэмала-
ры”, “Абайдың ақын шәкірттері” т.б. үлгіде 
жазылған. Ал Д. Омаров оқулығында “Абай-
дың кемелдену арналары”, “Абай – ойшыл”, 
“Абай әлем болмысының негіздері туралы”, 
“Абай мұрасын қоғам өмірінде қолдану жол-
дары” деген тақырыптардан тұрады, әр тақы-
рып бірнеше тақырыпшаларға бөлінген. Енді 
сөзімізге дәлел ретінде “Абай болмысының 
негіздері туралы” тақырыбын талдап көрей-
ік. “Жаратушының әлемдік көрінісі” сабағын 
автор былайша түсіндіреді: “Алла тағаланың 
жоғары тұлғасы өзінің денесінен түрлі энер-
гияларды бөліп шығарады. Оларды Ведалар-
да санскрит тілінде Браһман немесе браһ-
маджьоти (Браһман – жан, джьоти – сәуле) 
“Жанның сәулесі” дейді. “Жан. Жанның си-
паттары мен қасиеттері” сабағында да “Бұл 
күрделі сұраққа Веда ілімінен жауап табуға 
болады екен. Веда ілімінде санскрит тілінде 
тірі жанды “Атма” деп атайды. “Атма” – бол-
мыстың бөлінбейтін ең кішкене бөлшегі” деп 
тәптіштей жөнеледі. “Жанның қайтадан дене 
алу заңдылығы” сабағында: “Адам баласынан 

махшарда сұрау алатұғын қылып жаратқан-
дығында әрі әділет, әрі махаббат” дейді Абай. 
Бұл тазартудың ұзақ жолы. Көбінесе жан иесі 
бұл жолды бір өмірде өтіп үлгере алмайды. 
Ол бір денеден екінші денеге ауысып, көпте-
ген өмір түрлері арқылы өмірдің жетілу жо-
лындағы сатылармен біртіндеп тазару бары-
сында рухани әлемге жете алады» деп Д. Ома-
ров сенімді қорытады. Осылайша бұл тақы-
рыпты 15 сабаққа бөліп өткізеді. Д. Омаров 
қай сабағында болмасын, Веда іліміне сүйе-
неді. Онсыз бір қадам да аттап баспайды, сізді 
де егер “Абайтанудан” дәріс бергіңіз келсе 
Веда ілімін көбейту таблицасындай жатқа 
білуге мәжбүр етеді…

Қазақтың қара сөзінің майын тамызып, 
тылсым дүниеге енуге құштарлық танытқан, 
тарлан жазушы Тәкен Әлімқұлов “Жұмбақ 
жан” кітабында Абай мұрасына жауапкер-
шілікпен қарауды ескертеді: “Абай мұрасы 
асығыстықты, ұшқарылықты, дәлсіздікті кө-
термейді. Бұл мұраны ұғынуға дарын жетпесе 
шара жоқ, ал дарын жетсе, оның қатарында 
жауапты ізденістер, терең толғаныстар, бай-
салды пайымдаулар болуы шарт. Жақсыға 
сүйсінудің, тамашаға тамсанудың арғы жа- 
ғында құнарлы да қосалқы дүниеліктер дәм- 
ділігі екі ұшты”,– дейді.

Қазіргі күні де Абай “жұмбағын” шешуге 
талаптанушылар көбеюде, қуанарлық жағдай, 
бірақ солар Абайдың “жеті жұмбағының” ше-
шуін Досым Омаровтың тапқанынан хабар-
дар ма екен?..

Амалсыз қайталап айтуға тура келеді, 
Д. Омаровтың “Абайтану курсы” кітабы жүйе- 
сіз жазылып, үзік-үзік ойлардан құралған, 
пікірлері қайшылықты. Автор Абайдың аузы- 
на Алла тағаланы салып, Ең Жоғары Рухтың 
күйін ұзын сонар сарынмен айтады. Бірақ  
Ислам ілімімен Веда қалай үндессін, автор өз 
айтқанына өзі қарсы шыққаны байқалады.

Қарапайым бір мысал: «Бұған дейін де 
тиіп-қашып өлең жазып, жазғандарын Көкбай 
сөзі деп таңбалап келген ойшыл енді халқын 
ағарту, надандықпен күресу жолындағы күшті 
құрал ретінде ақындықты мықтап қолға алды» 
деп Абайдың ақындыққа ешкімнің күштеуін-
сіз саналы түрде барғанын айтады. Ал енді 
жоғарыда келтірілген бесінші себебінде “өлең 
жазу Абай үшін негізгі мақсат емес. Ол өлеңді 
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жазайын деп ұмтылмаса да, ақын жаны нәзік 
әлемге енгенде өлең өзінен өзі тууы мүмкін” 
деуі қалай? Кітапта “Абай мұрасының мем-
лекет құрылысын жетілдіру дегі рөлі. Мемле-
кеттік өркендеу жолдары” деген үлкен тақы-
рыппен сабақ өту ұсынылады. Тақырыпқа 
дендеп еніп, оқып шыққанда Қазақстанның 
мемлекеттік құрылысы туралы мүлдем сөз 
болмай, тақырыпқа қатыссыз басқа мәселе-
лерді айтқан: “Веда ілімдері көне дәуірлер-
де жоғары рухани деңгейіндегі мемлекеттің 
болғанын және ондай мемлекеттің сипаты 
болғандығын айтады» деп келеді де “белгілі 
бір бағыт алу үшін Веда дәуіріндегі мелекет 
құрылысына көз жүгіртіп өтейік” деп алып, 
одан әрі кітаптың алты бетін – Браһмандар – 
рухани адамдарды; Кшатрийлер – патшалар, 
әскер басылар, ел басқарушыларды; Вайший-
лар – шаруалар, саудагерлер, банкир, қазіргі 
сөзбен айтқанда бизнесмендерді; Шудралар 
– басқаларға қызмет жасайтын адамдарды 
білдіретінін түсіндіруге арнайды. Соңын-
да “Өкінішке қарай, Үндістанда Варнашра-
ма адамдарды туған отбасына байланысты 
бөлетін касталық жүйеге айналып кетті” деп 
автор қатты қынжылады.

Аталмыш кітапты қолға алған мұғалім ав-
тордың кітапты М.Әуезовше өмірбаянымен 
бастап, соңын қазіргі күнгі еліміздің саяси 
жағдайымен, сөз арасында Елбасының 2030 
жылға дейінгі Қазақстанның даму страте-
гиясын белгілеген бағдарламасын айта оты-

рып бітіруін көргенде тәуекел деп осы оқу-
лықтағыдай оқытуға кірісері хақ және Д. Ома-
ровтың жазған “Абайтану курсын” негізге 
алып түсіндірсе, қазақ ұлтының оның рухани 
құндылықтарын өркендетуге емес, керісінше 
оқырмандарының түсінік-танымын мүлде 
басқа арнаға бұратындай әсерде қалдық, се-
бебі бұрын қазақ әдебиетінің ешбір саласында 
айтылмаған атаулар мен түсіндірмелер көптеп 
кездеседі».

Мінеки, академик аға, біз әліміз келгенше 
Досым Омаров оқулығына осылайша талдау 
жасадық, осы талдауымызға әлі күнге дейін 
«Сенікі дұрыс емес» деп қарсы талдау жаса- 
ған не философты, не дінтанушыны кездес- 
тірмедік. Біз, сіздің мақалаңызды көргенде, 
2013 жылдан бері жалпы білім беретін мек-
тептерге ҚР Білім және ғылым Министрлі-
гінің бұйрығымен таңдау пән ретінде енген 
«Абайтану» пәнінің қандай дәрежеде беріліп 
жатқаны туралы жан-жақты, салиқалы пікір 
айтқан екен деп ойлап қалдық. Қазақты діні-
нен, тілінен, салт-дәстүрінен ажыратуды көз-
деген шетелдік дұшпандарымыздың тұзағына 
түсіп, қазақ ұлтына мүлде жат құндылықтар-
ды Абай мұралары арқылы әдейі бұрмалап 
жазған кітаптарды бұрқыратып шығарып 
жатқан «адасқан қазақтар» ағайынды Досым 
және Асан Омаровты қолдаушы болғаныңыз 
қандай өкінішті? Айтарыңыз болса пікірлесу-
ге, санасуға дайынбыз. Артық кетсек кешірім 
сұраудан да арланбаймыз академик-аға..?
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Ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ 
әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, 
аудармашы, саяси қайраткер, либералды білімді  
исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениеті- 
мен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін 
жаңартуды көздеген реформатор

Абай ҚҰНАНБАЙ

АБАЙ ӨЛЕҢДЕРІ
Әсемпаз болма әрнеге

Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң, арқалан.
Сен де бір кірпіш, дүниеге
Кетігін тап та, бар қалан!

Қайрат пен ақыл жол табар
Қашқанға да, қуғанға.
Әділет, шапқат кімде бар,
Сол жарасар туғанға.

Бастапқы екеу соңғысыз
Біте қалса қазаққа,
Алдың — жалын, артың — мұз,
Барар едің қай жаққа?

Пайданы көрсең бас ұрып,
Мақтанды іздеп, қайғы алма.
Мініңді ұрлап жасырып,
Майданға түспей бәйгі алма.

Өзіңде бармен көзге ұрып,
Артылам деме өзгеден.
Күндестігін қоздырып,
Азапқа қалма езбеден.

Акырын жүріп, анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.

Ұстаздық қылған жалықпас
Үйретуден балаға.

Көлеңке басын ұзартып,
Алысты көзден жасырса.
Күнді уақыт қызартып,
Көкжиектен асырса.

Күңгірт көңілім сырласар
Сұрғылт тартқан бейуаққа,
Төмен қарап мұңдасар,
Ой жіберіп әр жаққа.

Өткен өмір - қу соқпақ,
Қыдырады талайды.
Кім алдады, кім тоқпақ
Салды, соны санайды.
Нені тапсаң, оны тап,
Жарамайды керекке.
Өңкей уды жиып ап,
Себеді сорлы жүрекке. 

Адасқан күшік секілді
Ұлып жұртқа қайтқан ой.
Өкінді, жолың бекінді,
Әуре болма, оны қой.

Ермен шықты, ит қылып,
Бидай шашқан егінге.
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Жай жүргенді уерд қылып,
Тыныш өлсеңші тегінде.

 
Жасымда ғылым бар деп ескермедім

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ержеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім.
Бұл мақрұм қалмағыма кім жазалы,
Қолымды дөп сермесем, өстер ме едім?
Адамның бір қызығы - бала деген,
Баланы оқытуды жек көрмедім.
Баламды медресеге біл деп бердім,
Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім.
Өзім де баска шауып, төске өрледім,
Қазаққа қара сөзге дес бермедім.
Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ,
Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім.

Білімдіден шыққан сөз

Білімдіден шыққан сөз
Талаптыға болсын кез.
Нұрын, сырын көруге
Көкрегінде болсын көз.

Жүрегі – айна, көңігі – ояу,
Сөз тыңдамас ол баяу.
Өз өнері тұр таяу, 
Ұқпасын ба сөзді тез?

Әблет басқан елерме,
Сөзге жуық келер ме?
Түзу сөзге сенер ме?
Түзелмесін білген ез.

«Айтшы-айтшылап» жалынар,
Ұққыш жансып шабынар.
Ұқпай жатып жалығар,
Ұйқылы-ояу бойкүйез.

Жас баладай жеңсік қой,
Байлаулы емес ақыл, ой,
Ойлағаны – айт пен той,
Ыржаң – қылжаң ит мінез.

Сұлу қыз бен я батыр
Болмаған соң, тәңрі алғыр,
Шығып кетер, я қалғыр,
Оған ақыл – арам без.

Жақсыға айтсаң, жаны еріп,
Ұғар көңіл шын беріп,
Дертті ішіне ем көріп,
Неге алтынды десін жез.

«Ой, тәңір – айшыл» кер есек,
Қулық, сұмдық не өсек.
Болмаған соң, бір есеп –
Мейілі қамқа, мейілі бөз.

Пайда ойлама, ар ойла

Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық ғылым кітапта,
Ерінбей оқып көруге.
Военный қызмет іздеме,
Оқалы киім киуге.
Бос мақтанға салынып,
Бекер көкірек керуге.
Қызмет қылма оязға,
Жанбай жатып сөнуге.
Қалай сабыр қыласың,
Жазықсыз күнде сөгуге?
Өнерсіздің қылығы –
Тура сөзін айта алмай,
Қит етуге бата алмай,
Қорлықпенен шіруге.
Аз ақшаға жалданып,
Өнбес іске алданып,
Жол таба алмай жүруге.
Алыс та болса іздеп тап,
Кореннойға кіруге,
«Талапты ерге нұр жауар»,
Жүріп өмір сүруге.
Я байларға қызмет қыл,
Ерінбей шауып желуге.
Адал жүріп, адал тұр,
Счетың тура келуге.
Жаныңа жақса, соңынан
Жалқауланба еруге.
Қисық болса, закон бар
Судяға беруге.
Ол да оязной емес қой,
Алуға теңдік сенуге.
Я өз бетіңмен тәуекел,
Занимайсә прәмотой.
Жеңіл көрме, бек керек
Оған да ғылым, оған да ой,
Калайынша қайда енуге?
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ABAI ÓLEŃDERI
Ásempaz bolma árnege

Ásempaz bolma árnege,
Ónerpaz bolsań, arqalan.
Sen de bir kirpish, dúnıege
Ketigin tap ta, bar qalan!

Qaırat pen aqyl jol tabar
Qashqanǵa da, qýǵanǵa.
Ádilet, shapqat kimde bar,
Sol jarasar týǵanǵa.

Bastapqy ekeý sońǵysyz
Bite qalsa qazaqqa,
Aldyń — jalyn, artyń — muz,
Barar ediń qaı jaqqa?

Paıdany kórseń bas uryp,
Maqtandy izdep, qaıǵy alma.
Minińdi urlap jasyryp,
Maıdanǵa túspeı báıgi alma.

Ózińde barmen kózge uryp,
Artylam deme ózgeden.
Kúndestigin qozdyryp,
Azapqa qalma ezbeden.

Akyryn júrip, anyq bas,
Eńbegiń ketpes dalaǵa.
Ustazdyq qylǵan jalyqpas
Úıretýden balaǵa.

Kóleńke basyn uzartyp,
Alysty kózden jasyrsa.
Kúndi ýaqyt qyzartyp,
Kókjıekten asyrsa.

Kúńgirt kóńilim syrlasar
Surǵylt tartqan beıýaqqa,

Tómen qarap muńdasar,
Oı jiberip ár jaqqa.

Ótken ómir - qý soqpaq,
Qydyrady talaıdy.
Kim aldady, kim toqpaq
Saldy, sony sanaıdy,
Neni tapsań, ony tap,
Jaramaıdy kerekke.
Óńkeı ýdy jıyp ap,
Sebedi sorly júrekke. 

Adasqan kúshik sekildi
Ulyp jurtqa qaıtqan oı
Ókindi, jolyń bekindi,
Áýre bolma, ony qoı.

Ermen shyqty, ıt qylyp,
Bıdaı shashqan eginge.
Jaı júrgendi ýerd qylyp,
Tynysh ólseńshi teginde.

Jasymda ǵylym bar dep eskermedim

Jasymda ǵylym bar dep eskermedim,
Paıdasyn kóre tura teksermedim.
Erjetken soń túspedi ýysyma,
Qolymdy mezgilinen kesh sermedim.
Bul maqrum qalmaǵyma kim jazaly,
Qolymdy dóp sermesem, óster me edim?
Adamnyń bir qyzyǵy - bala degen,
Balany oqytýdy jek kórmedim.
Balamdy medresege bil dep berdim,
Qyzmet qylsyn, shen alsyn dep bermedim.
Ózim de baska shaýyp, tóske órledim,
Qazaqqa qara sózge des bermedim.
Eńbegińdi bilerlik esh adam joq,
Túbinde tynysh júrgendi teris kórmedim.
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Bilimdiden shyqqan sóz

Bilimdiden shyqqan sóz
Talaptyǵa bolsyn kez.
Nuryn, syryn kórýge
Kókreginde bolsyn kóz.

Júregi – aına, kóńigi – oıaý,
Sóz tyńdamas ol baıaý.
Óz óneri tur taıaý, 
Uqpasyn ba sózdi tez?

Áblet basqan elerme,
Sózge jýyq keler me?
Túzý sózge sener me?
Túzelmesin bilgen ez.

«Aıtshy-aıtshylap» jalynar,
Uqqysh jansyp shabynar.
Uqpaı jatyp jalyǵar,
Uıqyly-oıaý boıkúıez.

Jas baladaı jeńsik qoı,
Baılaýly emes aqyl, oı,
Oılaǵany – aıt pen toı,
Yrjań – qyljań ıt minez.

Sulý qyz ben ıa batyr
Bolmaǵan soń, táńri alǵyr,
Shyǵyp keter, ıa qalǵyr,
Oǵan aqyl – aram bez.

Jaqsyǵa aıtsań, jany erip,
Uǵar kóńil shyn berip,
Dertti ishine em kórip,
Nege altyndy desin jez.

«Oı, táńir – aıshyl» ker esek,
Qýlyq, sumdyq ne ósek.
Bolmaǵan soń, bir esep –
Meıili qamqa, meıili bóz.

Paıda oılama, ar oıla

Paıda oılama, ar oıla,
Talap qyl artyq bilýge.
Artyq ǵylym kitapta,
Erinbeı oqyp kórýge.
Voennyı qyzmet izdeme,
Oqaly kıim kıýge.
Bos maqtanǵa salynyp,
Beker kókirek kerýge.
Qyzmet qylma oıazǵa,
Janbaı jatyp sónýge.
Qalaı sabyr qylasyń,
Jazyqsyz kúnde sógýge?
Ónersizdiń qylyǵy –
Týra sózin aıta almaı,
Qıt etýge bata almaı,
Qorlyqpenen shirýge.
Az aqshaǵa jaldanyp,
Ónbes iske aldanyp,
Jol taba almaı júrýge.
Alys ta bolsa izdep tap,
Korennoıǵa kirýge,
«Talapty erge nur jaýar»,
Júrip ómir súrýge.
Ia baılarǵa qyzmet qyl,
Erinbeı shaýyp jelýge.
Adal júrip, adal tur,
Schetyń týra kelýge.
Janyńa jaqsa, sońynan
Jalqaýlanba erýge.
Qısyq bolsa, zakon bar
Sýdıaǵa berýge.
Ol da oıaznoı emes qoı,
Alýǵa teńdik senýge.
Ia óz betińmen táýekel,
Zanımaısá prámotoı.
Jeńil kórme, bek kerek
Oǵan da ǵylym, oǵan da oı,
Kalaıynsha qaıda enýge?
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اسەمپاز بولما ارنەگە 

اسەمپاز بولما ارنەگە، 
ونەرپاز بولساڭ، ارقاالن. 

سەن دە —  ءبىر كىرپىش، دۇنيەگە 
كەتىگىن تاپ تا، بار قاالن! 

قايرات پەن اقىل جول تابار 
قاشقانع ا دا، قۋ عانعا. 

ادىلەت، شاپقات كىمدە بار، 
سول جاراسار تۋ عانعا. 

باستاپقى ەكەۋ سوڭ عىسىز 
بىتە قالسا قازاققا، 

الدىڭ — جالىن، ارتىڭ — مۇز، 
بارار ەدىڭ قا ي جاققا؟ 

پايدانى كورسە ڭ  باس ۇرىپ، 
ماقتاندى ىزدەپ، قاي عى الما. 

ءمىنىڭدى ۇرالپ جاسىرىپ، 
مايدان ع ا تۇسپەي بايگى الما 

وزىڭدە بارمەن كوزگە ۇرىپ، 
ارتىالم دەمە وزگەدەن. 

كۇندەستىگىن قوزدىرىپ، 
ازاپقا قالما ەزبەدەن. 

اكىرىن ءجۇرىپ، انىق باس، 
ەڭبەگىڭ كەتپەس داال عا. 

ۇستازتىق قىلعان جالىقپاس 
ءۇ يرەت ۋدەن باال عا. 

كولەڭكە باسىن ءۇزارتىپ، 
الىستى كوزدەن جاسىرسا؛ 
كۇندى ۋاقىت قىزارتىپ، 

كوكجيەكتەن اسىرسا؛ 

كۇڭگىرت كوڭىلىم سىرالسار 
سۇ رع ىلت تارتقان بەي ۋاققا، 

اباي ولەڭدەرى 
تومەن قاراپ ءمۇڭداسار، 

وي جىبەرىپ ءار جاققا. 

وتكەن ءومىر - قۋ سوقپاق، 
قىدىرادى تااليدى. 

كىم الدادى، كىم توقپاق 
سالدى، سونى سانايدى، 
نەنى تاپساڭ، ونى تاپ، 

جارامايدى كەرەككە. 
وڭكە ي  ۋدى ج يىپ اپ، 

سەبەدى سورلى جۇرەككە.  

اداسقان كۇشىك سەكىلدى 
ۇلىپ ءجۇرتقا قايتقان وي 
وكىندى، جولىڭ بەكىندى، 

اۋرە بولما، ونى قو ي. 

ەرمەن شىقتى، يت قىلىپ، 
بيداي شاشقا ن ەگىنگە. 

جاي جۇرگەندى  ۋەرد قىلىپ، 
تىنىش ولسەڭشى تەگىندە. 

جاسىمدا عىلىم بار دەپ ەسكەرمەدىم 

جاسىمدا عىلىم بار دەپ ەسكەرمەدىم، 
پايداسىن كورە تۇرا تەكسەرمەدىم. 
ەرجەتكەن سوڭ تۇسپەدى ۋىسىما، 

قولىمدى مەزگىلىنەن كەش سەرمەدىم. 
بۇل ماحرۇم قالماعىما كىم جازالى، 

قولىمدى ءدوپ سەرمەسەم، وستەر مە ەدىم؟ 
ادامنىڭ ءبىر قىزى عى - باال دەگەن، 

باالنى وقىتۋدى جەك كورمەدىم. 
باالمدى مەدرەسەگە ءبىل دەپ بەردىم، 

قىزمەت قىلسىن، شەن السىن دەپ بەرمەدىم. 
ءوزىم دە باسكا شاۋىپ، توسكە ورلەدىم، 

قازاققا قارا ءسو زگە دەس بەرمەدىم. 
ەڭبەگىڭدى بىلەرلىك ەش ادام جوق، 

تۇبىندە تىنىش جۇرگەندى تەرىس كورمەدىم. 
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بىلىمدىدەن شىققان ءسوز 

بىلىمدىدەن شىققان ءسوز 
تاالپتىعا بولسىن كەز. 

نۇرىن، سىرىن كورۋگە 
كوكرەگىندە بولسىن كوز. 

جۇرەگى – اينا، كو ڭىگى – و يا ۋ، 
ءسوز تىڭ داماس ول بايا ۋ. 

ءوز ونەرى تۇر تايا ۋ،  
ۇقپاسىن با ءسوزدى تەز؟ 

ابلەت باسقان ەلەرمە، 
سوزگە جۋىق كەلەر مە؟ 

ءتۇزۋ سوزگە سەنەر مە ؟ 
تۇزەلمەسىن بىلگەن ەز . 

«ايتشى-ايتشىالپ» جالىنار، 
ۇققىش جانسىپ شابىنار. 
ۇقپاي جاتىپ جالى عار، 
ۇيقىلى-ويا ۋ بو يكۇيەز. 

جاس باالداي جە ڭسىك قو ي، 
بايال ۋلى ەمەس اقىل، و ي، 
ويال ع انى – ايت پەن توي، 
ىرجاڭ – قىلجاڭ  يت مىنەز. 

سۇلۋ قىز بەن  يا باتىر 
بولماع ان سوڭ، ءتاڭرى ال عىر، 

شىع ىپ كەتەر، يا قال عىر، 
وعان اقىل – ارام بەز. 

جاقسىع ا ايتسا ڭ، جانى ەرىپ، 
ۇع ار كوڭىل شىن بەرىپ، 

دەرتتى ىشىنە ەم كورىپ، 
نەگە التىندى دەسىن جەز. 

«وي، ءتا ءڭىر – ا يشىل» كەر ەسەك، 
قۋلىق، سۇمدىق نە وسەك. 

بولماع ان سوڭ، ءبىر ەسەپ – 
مەيىلى قامقا، مەيىلى ءبوز. 

پايدا ويالما، ار ويال 

پايدا ويالما، ار ويال، 
تاالپ قىل ارتىق بىلۋگە. 

ارتىق عىلىم كىتاپتا، 
ەرىنبەي وقىپ كور ۋگە. 

ۆوەننىي  قىزمەت ىزدەمە، 
وقالى كيىم كي ۋگە. 

بوس ماقتانعا سالىنىپ، 
بەكەر كوكىرەك كەرۋگە. 

قىزمەت قىلما وياز عا، 
جانباي جاتىپ ءسون ۋگە. 

قاالي سابىر قىالسى ڭ، 
جازىقسىز كۇندە سوگۋگە؟ 
ونەرسىزدىڭ قىلى عى – 

تۋرا ءسوزىن ا يتا الماي، 
قيت ەت ۋگە باتا الما ي، 

قورلىقپەنەن شىرۋگە. 
از اقشاعا جالدانىپ، 

ونبەس ىسكە الدانىپ، 
جول تابا الماي ءجۇر ۋگە. 
الىس تا بولسا ىزدەپ تاپ، 

كورەننوي ع ا كىرۋگە، 
«تاالپتى ەرگە نۇر جاۋار»، 

ءجۇرىپ ءومىر سۇرۋگە. 
يا بايالر عا قىزمەت قىل، 
ەرىنبەي شا ۋىپ جەلۋگە. 
ادال ءجۇرىپ، ادال تۇر، 

سچەتىڭ تۋرا كەلۋگە. 
جانىڭا جاقسا، سوڭ ىنان 

جالقاۋالنبا ەرۋگە. 
قيسىق بولسا، زاكون بار 

سۋد يا ع ا بەرۋگە. 
ول دا ويازنوي ەمەس قوي، 

الۋ ع ا تەڭدىك سەنۋگە. 
يا ءوز بەتىڭمەن تاۋەكەل، 

ءزانيمايسا ءپراموتوي. 
جەڭىل كورمە، بەك كەرەك 

وعان دا عىلىم، وع ان دا وي، 
كااليىنشا قايدا ەن ۋگە؟ 
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ЗАУЫТБЕК ТҰРЫСБЕКОВ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАР 

ҚҰРЫЛТАЙЫНЫҢ 
ҚАТЫСУШЫЛАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 
Төрағасының бірінші орынбасары Зауытбек 
Тұрысбеков Бурабайдағы «Балдәурен» Респуб- 
ликалық балалар оқу-сауықтыру орталығын-
да «Туған жер – алтын бесік» тақырыбымен 
өтіп жатқан халықаралық балалар құрылтайы- 
ның оныншы ауысымына қатысушылармен 
кездесті деп хабарлайды «Туған Тіл» альма-
нағы ДҚҚ баспасөз қызметіне сілтеме жасай 
отырып.

Кездесуде Зауытбек Қауысбекұлы қазақ хал- 
қының өткен-кеткен тарихынан, алыс-жақын 
шет елдердегі қандастарымыздың тұрмыс-тірші- 
лігінен ақпарат беріп, тағлымды әңгіме өрбітті.

Ол 1864 жылғы Шәуешек келісімінен 
бастап халқымыздың көші-қон тауқыметінен 
тәлімді деректер келтірді. Тіпті, қазақ халқы-
ның шығу тегі, орналасу мекені, шетелдегі 

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ӨМІРІ

қандастарымыздың саны, ҚР Тұңғыш Пре-
зиденті – Елбасы Н.Назарбаевтың бастама-
сымен туған елге көшу үрдісі, оралман мәрте-
бесі, бауырларымыздың Қазақстандағы үлгілі 
тұрмысы жайлы қызықты мағлұматтар берді. 
«Біздің басты құндылығымыз – ел Тәуелсіз- 
дігі», – деді ол сөзінің бір парасында. «Оны 
тұғырландыру ұлтымыздың мерейін, халық- 
аралық абыройын көтереді. Сендер «Балдәу- 
рендегі» әрбір күндеріңді мәнді өткізуге ты-
рысыңдар. Болашақ сендірдікі. Уақыттың 
толқынды теңізі ұлттарды былай қойып, тұтас 
халықты жұтып жатқан бүгінгі жағдайда сен-
дердің мойындарыңда зор салмақ болаты-
нын есте ұстағайсыңдар. Қазақстан тағы да 
1 миллион қандасымызды шақыруға дайын. 
Бұл сендер қойған көп сұрақтың біріне жауа- 
бым. Сендерге «денсаулықтарыңды күтің-
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дер, білімді болыңдар, көбейуіміз керектігін 
ұмытпаңдар, өмірде аспаңдар, жаман жерді 
баспаңдар дегім келеді»,– деді З.Тұрысбеков. 
Қазақ баласы қай мемлекетте жүрсе де, оның 
жалғыз-ақ Отаны бар, ол – Қазақ елі. Бұл жай-
ында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та аталы 
сөзін айтқан болатын. Шараның негізгі мақса-
ты да осы – әлемнің әр қиырында жүрген қа-
зақ балаларына ата жұрттың тарихын, тамаша 
дәстүрлерін, әдемі әдеп-ғұрпын, әуезді тілін, 
мәнді мәдениетін таныту арқылы ұлттық құн-

дылықтар ұлағатын қалыптастыру. Еске сала 
кетейік, осыған дейін хабарлағанымыздай Бу-
рабайдағы «Балдәурен» республикалық бала-
лар оқу-сауықтыру орталығында «Туған жер – 
алтын бесік» тақырыбымен халықаралық ба-
лалар құрылтайының оныншы ауысымы өтті. 
Оған Ресей, Моңғолия, Қытай, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Иран және Германиядан 300-ге 
жуық жеткіншек арнайы келген. Ата жұртқа 
келген балалардың дені өз орталарында оқу 
озаты және түрлі дарын иелері.

http://qazaq-alemi.kz/2019/08/09/zauytbek-t-rysbekov-haly-araly-balalar-ryltajyny-
atysushylarymen-kezdesti/
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ZAÝYTBEK TURYSBEKOV 
HALYQARALYQ BALALAR 

QURYLTAIYNYŃ QATYSÝSHYLARYMEN 
KEZDESTI

Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵy Tóraǵasynyń birinshi orynbasary Zaýytbek Turysbekov 
Býrabaıdaǵy «Baldáýren» Respýblıkalyq balalar oqý-saýyqtyrý ortalyǵynda «Týǵan jer – altyn besik» 
taqyrybymen ótip jatqan halyqaralyq balalar quryltaıynyń onynshy aýysymyna qatysýshylarmen 
kezdesti, dep habarlaıdy «Týǵan Til» almanaǵy DQQ baspasóz qyzmetine silteme jasaı otyryp.

Kezdesýde Zaýytbek Qaýysbekuly qazaq halqynyń ótken-ketken tarıhynan, alys-jaqyn shet 
elderdegi qandastarymyzdyń turmys-tirshiliginen aqparat berip, taǵlymdy áńgime órbitti.

Ol 1864 jylǵy Sháýeshek kelisiminen bastap halqymyzdyń kóshi-qon taýqymetinen tálimdi derekter 
keltirdi. Tipti, qazaq halqynyń shyǵý tegi, ornalasý mekeni, sheteldegi qandastarymyzdyń sany, 
QR Tuńǵysh Prezıdenti – Elbasy N.Nazarbaevtyń bastamasymen týǵan elge kóshý úrdisi, oralman 
mártebesi, baýyrlarymyzdyń Qazaqstandaǵy úlgili turmysy jaıly qyzyqty maǵlumattar berildi. «Bizdiń 
basty qundylyǵymyz – el Táýelsizdigi», – dedi ol sóziniń bir parasynda. «Ony tuǵyrlandyrý ultymyzdyń 
mereıin, halyqaralyq abyroıyn kóteredi. Sender «Baldáýrendegi» árbir kúnderińdi mándi ótkizýge 
tyrysyńdar. Bolashaq sendirdiki. Ýaqyttyń tolqyndy teńizi ulttardy bylaı qoıyp, tutas halyqty jutyp 
jatqan búgingi jaǵdaıda senderdiń moıyndaryńda zor salmaq bolatynyn este ustaǵaısyńdar. Qazaqstan 
taǵy da 1 mıllıon qandasymyzdy shaqyrýǵa daıyn. Bul sender qoıǵan kóp suraqtyń birine jaýabym. 
Senderge «densaýlyqtaryńdy kútińder, bilimdi bolyńdar, kóbeıýimiz kerektigin umytpańdar, ómirde 
aspańdar, jaman jerdi baspańdar degim keledi»,– dedi Z.Turysbekov. Qazaq balasy qaı memlekette 
júrse de, onyń jalǵyz-aq Otany bar, ol – Qazaq eli. Bul jaıynda Elbasy Nursultan Nazarbaev ta ataly 
sózin aıtqan bolatyn. Sharanyń negizgi maqsaty da osy – álemniń ár qıyrynda júrgen qazaq balalaryna 
ata jurttyń tarıhyn, tamasha dástúrlerin, ádemi ádep-ǵurpyn, áýezdi tilin, mándi mádenıetin tanytý 
arqyly ulttyq qundylyqtar ulaǵatyn qalyptastyrý. Eske sala keteıik, osyǵan deıin habarlaǵanymyzdaı 
Býrabaıdaǵy «Baldáýren» respýblıkalyq balalar oqý-saýyqtyrý ortalyǵynda «Týǵan jer – altyn besik» 
taqyrybymen halyqaralyq balalar quryltaıynyń onynshy aýysymy ótti. Oǵan Reseı, Mońǵolıa, Qytaı, 
Ózbekstan, Qyrǵyzstan, Iran jáne Germanıadan 300-ge jýyq jetkinshek arnaıy kelgen. Ata jurtqa 
kelgen balalardyń deni óz ortalarynda oqý ozaty jáne túrli daryn ıeleri.

http://qazaq-alemi.kz/2019/08/09/zauytbek-t-rysbekov-haly-araly-balalar-ryltajyny-
atysushylarymen-kezdesti/
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زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ حالىقارالىق باالالر قۇرىلتايىنىڭ 
قاتىسۋشىالرىمەن كەزدەستي . 

دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ بۋرابايداعى 
«بالداۋرەن» رەسپۋبليكالىق باالالر وقۋ-ساۋىقتىرۋ ورتالىعىندا «تۋعان جەر – التىن بەسىك» تاقىرىبىمەن ءوتىپ 
جاتقان حالىقارالىق باالالر قۇرىلتايىنىڭ ونىنشى اۋىسىمىنا قاتىسۋشىالرمەن كەزدەستى، دەپ حاباراليدى  «تۋعان 

ءتىل» الماناعى  دقق ءباسپاسوز قىزمەتى نە سىلتەمە جاساي وتىرىپ .              
ەلدەردەگى  شەت  الىس-جاقىن  تاريحىنان،  وتكەن-كەتكەن  حالقىنىڭ  قازاق  قاۋىسبەكۇلى  زاۋىتبەك  كەزدەسۋدە   

قانداستارىمىزدىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىنەن اقپارات بەرىپ، تاعلىمدى اڭگىمە ءوربىتتى. 
ول 1864 جىلعى شاۋەشەك كەلىسىمىنەن باستاپ حالقىمىزدىڭ كوشى-قون تاۋقىمەتىنەن ءتالىمدى دەرەكتەر 
قر  سانى،  قانداستارىمىزدىڭ  شەتەلدەگى  مەكەنى،  ورناالسۋ  تەگى،  شىعۋ  حالقىنىڭ  قازاق  ءتىپتى،  كەلتىردى. 
تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى ن.نازاربايەۆتىڭ باستاماسىمەن تۋعان ەلگە كوشۋ ءۇردىسى، ورالمان مارتەبەسى، 
باستى  ء«بىزدىڭ  بەرىلدى.  ماعلۇماتتار  قىزىقتى  جايلى  تۇرمىسى  ۇلگىلى  قازاقستانداعى  باۋىرالرىمىزدىڭ 
ۇلتىمىزدىڭ  تۇعىرالندىرۋ  «ونى  پاراسىندا.  ءبىر  ءسوزىنىڭ  ول  دەدى   – تاۋەلسىزدىگى»،  ەل   – قۇندىلىعىمىز 
وتكىزۋگە  ءماندى  كۇندەرىڭدى  ءاربىر  «بالداۋرەندەگى»  سەندەر  كوتەرەدى.  ابىرويىن  حالىقارالىق  مەرەيىن، 
تۇتاس حالىقتى جۇتىپ  بىالي قويىپ،  تەڭىزى ۇلتتاردى  تولقىندى  تىرىسىڭدار. بوالشاق سەندىردىكى. ۋاقىتتىڭ 
جاتقان بۇگىنگى جاعدايدا سەندەردىڭ مويىندارىڭدا زور سالماق بوالتىنىن ەستە ۇستاعايسىڭدار. قازاقستان تاعى 
سەندەرگە  جاۋابىم.  بىرىنە  سۇراقتىڭ  كوپ  قويعان  سەندەر  بۇل  دايىن.  شاقىرۋعا  قانداسىمىزدى  ميلليون   1 دا 
«دەنساۋلىقتارىڭدى كۇتىڭدەر، ءبىلىمدى بولىڭدار، كوبەيۋىمىز كەرەكتىگىن ۇمىتپاڭدار، ومىردە اسپاڭدار، جامان 
جەردى باسپاڭدار دەگىم كەلەدى»،– دەدى ز.تۇرىسبەكوۆ .   قازاق باالسى قاي مەملەكەتتە جۇرسە دە، ونىڭ 
جالعىز - اق وتانى بار، ول – قازاق ەلى. بۇل جايىندا ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ تا اتالى ءسوزىن ايتقان بوالتىن. 
شارانىڭ نەگىزگى ماقساتى دا وسى – الەمنىڭ ءار قيىرىندا جۇرگەن قازاق باالالرىنا اتا جۇرتتىڭ تاريحىن، تاماشا 
داستۇرلەرىن، ادەمى ادەپ-عۇرپىن، اۋەزدى ءتىلىن، ءماندى مادەنيەتىن تانىتۋ ارقىلى ۇلتتىق قۇندىلىقتار ۇالعاتىن 
رەسپۋبليكالىق  «بالداۋرەن»  بۋرابايداعى  حابارالعانىمىزداي  دەيىن  وسىعان  كەتەيىك،  ساال  ەسكە  قالىپتاستىرۋ. 
قۇرىلتايىنىڭ   باالالر  حالىقارالىق  تاقىرىبىمەن  بەسىك»  التىن   – وقۋ-ساۋىقتىرۋ ورتالىعىندا «تۋعان جەر  باالالر 
ونىنشى اۋىسىمى ءوتتى . وعان رەسەي، موڭعوليا، قىتاي، وزبەكستان، قىرعىزستان، يران جانە گەرمانيادان 
-300گە جۋىق جەتكىنشەك ارنايى كەلگەن. اتا جۇرتقا كەلگەن باالالردىڭ دەنى ءوز ورتاالرىندا وقۋ وزاتى جانە 

ءتۇرلى دارىن يەلەرى. 
2019/08/09/زاۇىتبەك-ت-رىسبەكوۆ-حالى-ارالى-باالالر-رىلتاجىنى- حتتپ://قازاق-الەمى.كز/

اتىسۇشىالرىمەن-كەزدەستى/ 
Http://qazaq-alemy.Kz/2019/08/09/zauytbek-t-rysbekov-haly-araly-balalar-rylta-

/jyny-atysushylarymen-kezdesty
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«ОБЛЫСҚА ШЕТЕЛДЕРДЕН КӨШІП 
КЕЛГЕН ОРАЛМАНДАРДЫ ҚАБЫЛДАУ, 
БЕЙІМДЕУ БАРЫСЫ» АТТЫ АЛҚАЛЫ 

ЖИЫН ӨТТІ

Еліміз егемендік алысымен Елбасы Нұр-
сұлтан Назарбаев тағдыр тәлкегімен төрткіл 
дүниеге тарыдай шашылған қандастарымыз- 
ға ақжолтай тілегін айтып, тарихи Отаны-
на оралуға шақырған болатын. Сол сәттен 
бастап шеттегі қазақтар аңсаған атажұрты-
на ағыла бастады. Алайда, соңғы жылдары 
осында көшіп келушілер қатары күрт азайып 
кеткен. Мұның себебі не? Бұл мәселе Пав-
лодар қаласындағы «Достық үйінде» өткен 
«Облысқа шетелдерден көшіп келген орал-
мандарды қабылдау, бейімдеу барысы» атты 
алқалы жиында сөз болды.

Жұмыс жүргізілуде. Аталмыш шара об- 
лыстық ішкі саясат басқармасы және респуб- 
ликалық «Дүниежүзі қазақтары қауымдас- 
тығы» қоғамдық бірлестігінің Павлодар  

облыстық филиалының мұрындық бо-
луымен ұйымдастырылды. Оған мемлекет-
тік мекемелердің өкілдері мен оралмандар 
шақырылды. Алдымен көші-қон саласында 
атқарылып жатқан жұмыс жайы талқылан-
ды. Бұл жөнінде баяндама жасаған «Дүни-
ежүзі қазақтары қауымдастығы» қоғамдық 
бірлестігінің Павлодар облыстық филиа- 
лының басшысы Болат Зауытұлы: – «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында Астана 
қаласында өткен Дүниежүзі қазақтарының 
V құрылтайында Елбасы шетелдегі қан-
дастарды қолдау мақсатында «Отандастар» 
қорын құру және шеттен келіп жатқан қан-
дастарға жан-жақты қолдау көрсететін ке-
шенді бағдарлама әзірлеу туралы үкіметке 
арнайы тапсырма берген болатын. Осыған 
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орай, елімізде «Отандастар қоры» коммер-
циялық емес акционерлік қоғамы құрылып, 
«Шетелдегі этникалық қазақтарды қолдау 
жөніндегі 2018-2022 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспары» бекітілді. Сол бойын-
ша бүгінде әлем қазақтарымен күнделікті 
байланыс орнату орталығы жұмыс істеу-
де. Сонымен қатар, шетелде тұратын неме-
се атамекенге жаңадан көшіп келген қан-
дастарымыздың құқықтық кеңес алуына, 
туындаған мәселелерге байланысты қажет-
ті ақпараттан құлағдар болуына мүмкіндік 
туды. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 
«Отандастар» қорының мақсатына сәйкес 
көршілес елдерде тұратын ағайынның мәсе-
лелерін шешу, қазақ диаспорасын атажұрт-
пен байланыстыру, жырақта жүрген қан-
дастарымыздың көші-қонын ұйымдастыру, 
олардың қаймағы бұзылмаған салт-дәстүр-
лерін насихаттау, өзге мемлекеттегі қазақ 
жастарын осындағы оқу орындарына тарту 
және еліміздің жетістіктерін таныстыру жо-
лында елеулі еңбек етіп келеді. Бұл бағыт-
та біздің өңірімізде атқарылған іс-шара- 
лардың барлығы облыс әкімдігі, сондай-ақ 
облыстық ішкі саясат, білім беру, жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдар-
ламалар, мәдениет, архивтер және мұрағат, 
спорт, ІІД-нің көші-қон қызметі басқармала-
ры тарапынан қолдау тауып жатқанын атап 
өткен жөн, – деді. Оның айтуынша, алдағы 
уақытта облыс әкімдігі мен «Отандастар» 
қорының қолдауымен Моңғолия елінен 
өңірімізге өз күшімен келуге мүмкіндігі жоқ 
көпбалалы 15 отбасын (130-дай адам) дүние 
мүлкімен көшіріп әкелу жоспарлануда екен. 
Сондай-ақ, болашақта атамекенге қоныс ау-
дарған ағайынды жұмыспен, тұрғын үймен 
қамтуға арналған «Тұрғын үй және жұмыс» 
жобасы бойынша  агроқалашық құрылысын 
біздің аймақта жүргізуге келісім жасау ісі 
жоспарлануда. Жалпы, қазіргі таңда Павло-
дар өңірінде әлемнің 12 елінен көшіп кел-
ген 8 450 отбасы тұрып жатыр. Осы шаңы-
рақтардағы 36 мыңнан астам қандасымыз 
тарихи Отанының азаматы атанып, туған 
елдің өсіп-өркендеуіне өз үлестерін қосуда. 
Сергелдеңге салып… Өкінішке қарай, соңғы 
уақытта атамекенге оралман ретінде оралғы-
сы келетін қандастар қатары күрт азайып 

кеткен. Бұған басты себеп – Қазақстандағы 
қағазбастылық пен осы салаға жауапты кей-
бір мамандардың біліксіздігінен түрлі қиын-
дықтардың туындауы. Осылай деген орал-
мандар аталмыш жиында өз мәселелерін ор-
таға салып, мемлекеттік мекеме өкілдерінен 
көмек сұрады.

Солардың бірі – Фарида Тойлыбай: – Мен 
осы жылдың ақпан айында Моңғолия мемле-
кетінен Екібастұз қаласына қарасты Солнеч-
ный кентіне көшіп келдім. Мұнда келісімен 
бірден жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) 
алу үшін өтініш бердік. База жұмыс істемей 
тұр деп оны екі аптадан кейін әзер алдық. Бұ-
дан соң әдеттегідей «Оралман» мәртебесін 
алу үшін қажетті құжаттарымызды жинап, 
Екібастұз қаласындағы халыққа қызмет көр-
сету орталығына тапсырдық. Бұл құжаттар 3 
рет өтпей, кері қайтып келді. Алғашқы жолы 
маған өтініштің орыс тіліндегі үлгісін берді. 
Мен тіл білмейтінімді айтып, мемлекеттік 
тілдегі үлгісін сұрадым. Ондағы мамандар 
1 сағат іздеп жүріп, «Босқын» мәртебесін 
беру туралы өтініш әкеліп, соны толтырт-
ты. Бастапқыда оны толтыруға жүрексіндім, 
бірақ іштей «бұл мамандардың қателесуі 
мүмкін емес шығар, күнделікті істеп жүр-
ген жұмыстары ғой» деген оймен өз-өзімді 
жұбаттым. Сөйтіп, әлгі өтінішті толтырып, 
тапсырдым. Бір аптадан соң барсам, өтініш 
дұрыс емес деп, құжатымызды қайтарыпты. 
Екінші рет қайта тапсырдық. Бұл жолы тағы 
да құжаттарымыз өтпепті. Себебі, бізден 
өтініш қабылдаған мамандар мүлдем теріс 
құжаттарды жинаған екен. Ол аз болған-
дай, менен стандартта жоқ құжаттарды та-
лап етті. Яғни, 1991 жылы не себепті көшіп 
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келмегенім туралы анықтама әкелуім қажет 
екен. Ол кезде мен 5 жасар бала едім, қалай 
көшіп келемін? Мұнысы ақылға қонбайды 
ғой… Содан кейін менің сотталмағаным ту-
ралы анықтама сұрады. Сөйтсем, ереже бой-
ынша халыққа қызмет көрсету орталығының 
оралмандардан мұндай анықтамаларды та-
лап етуге құқығы жоқ екен. Осылайша, са-
уатсыз әрі жауапсыз мамандардың кесірінен 
біраз сергелдеңге түстім. Ақыр аяғында об-
лыс орталығындағы Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының облыстық филиалынан 
көмек сұрадым. Аталған мекеменің ара-
ласуымен Павлодар қаласындағы халыққа 
қызмет көрсету орталығына құжаттарымды 
тапсырып, «Оралман» мәртебесіне қол жет-
кіздім, – дейді Фарида Тойлыбай. Тіпті, ол 
тапсырған құжаттары өтпей, шаршаған күн-
дері қайтадан шет елге кетуге бел буғанын 
айтады. Бұл – бір ғана оралманның басынан 
өткерген оқиғасы. Ал аңсаған атажұрты-
на көшіп келіп, әуре-сарсаңға түсіп жүрген 
қандасымыз қаншама?… Алқалы жиында 
шеттен келіп жатқан оралмандар медицина-
лық тексеруден ақылы түрде өтетінін айтып, 
үй-күйсіз әрі тиісті квотасын алмаған ағай-
ын үшін бұл жағдай қалтаға үлкен салмақ 
салатынын алға тартты. Мәселен, екібастұз-
дық Фарида Тойлыбай кейбір мамандардың 
мөрін бастыру үшін 6 мың теңгеге дейін 
ақша төлегенін айтады. Тағы бір мәселе – 
оралмандар құжаттарын рәсімдеуі үшін ал-
дымен өзі көшіп келген елінен алған төлқұ-
жатын (паспорт) мемлекеттік тілге аудартып, 
нотариус арқылы бекіттіруі тиіс екен. Мәсе-
лен, Моңғол елінің қызыл паспорты 32 бет-
тен тұрады. Талап бойынша оның алғашқы 
бірнеше бетін ғана аударту жеткілікті. Ал 
кейбір құзырлы мекемелер аталмыш құ-
жаттың 32 бетін толық аудартып, нотариус 
арқылы куәландырылуын талап етеді екен. 
Бұл бағыттағы жұмыстардың бәрі ақылы 
болғандықтан, 1 адамның төлқұжаты үшін 
шамамен 9 мың теңге жұмсалатын көрінеді. 
Ол аз болғандай, дәл осындай құжатты 4-5 
мекемеге тапсыру қажет екен. Сонда есеп-
теп көрсеңіз, бір адамның төлқұжатын ауда-
ру үшін 50 мың теңгеге жуық қаражат керек 
екен.  – Бұл оралмандар үшін үлкен қиын-
дық туғызатыны түсінікті. Әсіресе, мұндай 

қомақты қаржыны көпбалалы отбасылары-
ның қалтасы көтермейді. Сондықтан шет-
тен келген қазақтардың құжат тапсырудағы 
қиындықтарын жеңілдетіп, заңсыздыққа 
жол берілмеуін қадағалау қажет, – дейді Бо-
лат Заутұлы.

Ал заңгер Мұғыраж Хызырұлы өз жұмы-
сына немқұрайлы қарайтын сауатсыз ма-
мандар заң алдында жауап беруі тиіс екенін 
айтады. – Шеттен келген қандастарымыз- 
дан басы артық құжат жинап, әуреге салу 
– мамандардың сауатсыздығы әрі сыбайлас 
жемқорлықтың көрінісі деп білемін. Мұндай 
оқиғалар орын алса және оның заңға қайшы 
келетіні анықталса, сол мемлекеттік мекеме 
өкілдері заңды түрде жазалануы тиіс. Сон-
да ғана тәртіп орнайды, – дейді ол. Сонымен 
қатар, заңгер аудандық жерлердегі халыққа 
қызмет көрсету орталықтарының маманда-
рына стандарт бойынша қажетті құжаттар-
дың тізімін беріп, олардың білімін жетілдіру 
мәселесін дұрыс жолға қою керектігін де 
тілге тиек етті. Атап өтерлігі, шараға шақы-
рылған түрлі сала мамандары оралмандарды  
толғандырған сауалдарға жауап беріп, ба-
рынша қолдау көрсететінін айтты. Не істеу 
керек? Жиында сөз болғандай, алыс-жақын-
нан көшіп келіп жатқан оралмандар көпте-
ген қиындыққа тап болуда. Әсіресе, тұрақты 
тіркеуге тұру, ықтияр хат алу, ҚР-ның аза-
маттығын қабылдау үшін құжат тапсыруда 
түрлі кедергілер кездеседі. Мамандардың 
айтуынша, Қазақстанға келген оралман ша-
мамен құжат мәселесімен 5-6  ай уақытын 
жоғалтып, 8 түрлі құзырлы мекеменің тек-
серуінен өтіп, олардың шарт-талаптарын 
орындау үшін бір мекемеге қайталап 4-5 рет 
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барады екен. Бұл жағдай ел-жерді толық та-
нып білмейтін қандастарымызды арлы-бер-
лі сабылтып, есеңгіретіп тастайтыны шын-
дық. Мұның алдын алу үшін шеттен келетін 
оралмандардың өздері де жауапкершілікті 
сезінуі тиіс, – дейді мамандар. – Қазақстанға 
көшіп келгісі келген кейбір ағайындарымыз- 
дың құжаттары толық болмай жатады. Бұл  
– олардың қандай құжат қажеттігін білмеуі-
нен және өздерінің салғырттығынан туын-
дайтын жағдай. Мысалы, оралман отбасы 
құжаттарын дұрыс, толық әкелсе, 120 күн 
немесе 4 айдың ішінде ықтияр хат алып,  
квота және үкімет тарапынан  белгіленген 
түрлі әлеуметтік жеңілдіктерді алуға мүм-
кіндігі бар. Бұдан кейін ҚР-ның азаматтығы-
на құжаттарын тапсырып, 3-4 айдың ішінде 
жеке куәлік ала алады. Ал енді құжаттары 
толық емес отбасылар көп уақытын жоғал-
тып, әуре-сарсаңға түседі. Әсіресе, Қытай-
дан көшіп келген қандастар кириллицаны 
оқи алмайды әрі жаза алмайды. Осы жағдай 
олардың құжаттарын рәсімдеуге қиындық 
тудырып жатады. Оның үстіне белгілі ме-
кенжай бойынша тіркеуге рұқсат беретін үй 
иесін табу да қиындық туғызуда, – дейді Бо-
лат Заутұлы.

Сондай-ақ, ол мұндай келеңсіздіктерді 
шешу үшін жедел түрде облысымызда орал-
мандарды бейімдеу, кіріктіру орталығын 
құру қажеттігін тілге тиек етті. Оның ай-
туынша, оралманға қатысты барлық мәсе-
лені, яғни тұрақты тіркелуден бастап, ҚР-
ның азаматтығын алуға дейінгі жұмыстар-
ды осы орталық арқылы тікелей басқарып, 

кешенді түрде жұмыстар жүргізілуі қажет. 
– Біріншіден, орталық шеттен келген қан-
дастарымызды жаңа ортаға бейімдеу, кірік-
тіру тұрғысында ұйымдастырылатын кешен-
ді шараларды өткізу және  оралмандарға 
ҚР-ның заңдарынан түсініктеме, құқықтық 
ақыл-кеңес берумен қатар, қоныстанатын  
ауыл, ауданының жағдайы туралы нақты 
жұмыстармен айналысуы тиіс. Сондай-ақ, 
барлық құжаттарын рәсімдеу, мемлекет та-
рапынан берілетін жәрдемақы, тұрғын үй 
мәселесі туралы түсіндіру жұмыстарын жүр-
гізуге баса мән берілуі керек. Елбасы бесін-
ші құрылтайда бұл мәселені де атап көр-
сетті. Өкінішке орай, біздің облыста әзірге 
оралмандардың орталығы жоқ. Сондықтан 
осы мәселе шешілсе, қандастарымызға үл-
кен қолдау болар еді. Екіншіден, тарихи 
Отанына оралғысы келетін қазақтарды  сол 
елдердегі Қазақстан елшіліктері арқылы, 
мемлекеттің көші-қон саясаты, құқықтық 
актілеріне сәйкес көшке алдын ала дайын-
дап болғаннан кейін ғана көшуге жолдама 
берілуі қажет. Үшіншіден, көші-қон сала-
сындағы сан түрлі түйткілдерді реттеп, ше-
шетін «Халықтың көші-қоны» туралы заңды 
әлі де жетілдіріп, өзгертулер мен толықтыру-
лар енгізу қажет. Ал төртіншіден, шет елден 
оралған қандастарымызға ҚР-ның азамат-
тығын алғаннан кейін  баспана, жұмыс, басқа 
да әлеуметтік мәселелерде белгілі дәрежеде 
үкімет тарапынан кепілдік берілуі керек. 
Қазір мұндай кепілдік жоқ, – дейді Болат 
Заутұлы. «Бар қазақтың бір ғана Отаны бар. 
Ол – Тәуелсіз Қазақстан!» – деп Елбасы айт- 
қандай, дүниежүзіндегі 16 млн,-нан астам 
қазақтың атажұрты, тарихи Отаны – Қа-
зақстан. Сондықтан да болар, жұдырықтай 
жүрегі «елім» деп соққан шеттегі қазақтар-
дың көбі атамекеніне келуге асық. Алайда, 
осы жақтағы кедергілер олардың көңілін су 
сепкендей басуда. Сол үшін ел болып, халық 
болып, бұл мәселені шешкен жөн. Қазақтың 
жанашыры – қазақ қана екенін ұмытпайық!

http://saryarka-samaly.kz/index.
php?id=2980&fbclid=IwAR3srdPL
S8DdvxRhsDe_fPY4qpzr2qz1vH-
h4gFCRRj7mcMH1cZcO4DpzTk
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«OBLYSQA SHETELDERDEN KÓSHİP 
KELGEN ORALMANDARDY QABYLDAÝ, 

BEIİMDEÝ BARYSY» ATTY ALQALY  
JIYN ÓTTİ

Elimiz egemendik alysymen Elbasy Nursultan 
Nazarbaev taǵdyr tálkegimen tórtkil dúnıege tary-
daı shashylǵan qandastarymyzǵa aqjoltaı tilegin 
aıtyp, tarıhı Otanyna oralýǵa shaqyrǵan bolatyn. 
Sol sátten bastap shettegi qazaqtar ańsaǵan ata-
jurtyna aǵyla bastady. Alaıda, sońǵy jyldary os-
ynda kóship kelýshiler qatary kúrt azaıyp ketken. 
Munyń sebebi ne? Bul másele Pavlodar qalasyn-
daǵy «Dostyq úıinde» ótken «Oblysqa shetel-
derden kóship kelgen oralmandardy qabyldaý, 
beıimdeý barysy» atty alqaly jıynda sóz boldy.

Jumys júrgizilýde Atalmysh shara oblystyq 
ishki saıasat basqarmasy jáne respýblıkalyq 
«Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵy» qoǵamdyq 
birlestiginiń Pavlodar oblystyq fılıalynyń muryn-
dyq bolýymen uıymdastyryldy. Oǵan memleket-
tik mekemelerdiń ókilderi men oralmandar shaqy-
ryldy. Aldymen kóshi-qon salasynda atqarylyp 
jatqan jumys jaıy talqylandy. Bul jóninde baıan-
dama jasaǵan «Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdas-
tyǵy» qoǵamdyq birlestiginiń Pavlodar oblystyq 
fılıalynyń basshysy Bolat Zaýtuly: – «Rýhanı 
jańǵyrý» baǵdarlamasy aıasynda Astana qalasyn-
da ótken Dúnıejúzi qazaqtarynyń V quryltaıynda 
Elbasy sheteldegi qandastardy qoldaý maqsatyn-
da «Otandastar» qoryn qurý jáne shetten kelip 
jatqan qandastarǵa jan-jaqty qoldaý kórsetetin 
keshendi baǵdarlama ázirleý týraly úkimetke 
arnaıy tapsyrma bergen bolatyn. Osyǵan oraı, 
elimizde «Otandastar qory» komersıalyq emes 
aksıonerlik qoǵamy qurylyp, «Sheteldegi et-
nıkalyq qazaqtardy qoldaý jónindegi 2018-2022 
jyldarǵa arnalǵan is-sharalar jospary» bekitildi. 
Sol boıynsha búginde álem qazaqtarymen kún-
delikti baılanys ornatý ortalyǵy jumys isteýde. 
Sonymen qatar, shetelde turatyn nemese atame-

kenge jańadan kóship kelgen qandastarymyzdyń 
quqyqtyq keńes alýyna, týyndaǵan máselelerge 
baılanysty qajetti aqparattan qulaǵdar bolýyna 
múmkindik týdy. Dúnıejúzi qazaqtary qaýym-
dastyǵy «Otandastar» qorynyń maqsatyna sáıkes 
kórshiles elderde turatyn aǵaıynnyń máselelerin 
sheshý, qazaq dıasporasyn atajurtpen baılanysty-
rý, jyraqta júrgen qandastarymyzdyń kóshi-qonyn 
uıymdastyrý, olardyń qaımaǵy buzylmaǵan 
salt-dástúrlerin nasıhattaý, ózge memlekettegi qa-
zaq jastaryn osyndaǵy oqý oryndaryna tartý jáne 
elmizdiń jetistikterin tanys-tyrý jolynda eleýli 
eńbek etip keledi. Bul baǵytta bizdiń óńirimizde 
atqarylǵan is-sharalardyń barlyǵy oblys ákimdi-
gi, sondaı-aq, oblystyq ishki saıasat, bilim berý, 
jumyspen qamtýdy úılestirý jáne áleýmettik 
baǵdarlamalar, mádenıet, arhıvter jáne muraǵat, 
sport, İİD-niń kóshi-qon qyzmeti basqarmalary 
tarapynan qoldaý taýyp jatqanyn atap ótken jón, 
– dedi. Onyń aıtýynsha, aldaǵy ýaqytta oblys 
ákimdigi men «Otandastar» qorynyń qoldaýy-
men Mońǵolıa elinen óńirimizge óz kúshimen 
kelýge múmkindigi joq kópbalaly 15 otbasyn 
(130-daı adam) dúnıe múlkimen kóshirip ákelý 
josparlanýda eken. Sondaı-aq, bolashaqta ata-
mekenge qonys aýdarǵan aǵaıyndy jumyspen, 
turǵyn úımen qamtýǵa arnalǵan «Turǵyn úı jáne 
jumys» jobasy boıynsha  agroqalashyq qurylysyn 
bizdiń aımaqta júrgizýge kelisim jasaý isi jospar-
lanýda. Jalpy, qazirgi tańda Pavlodar óńirinde 
álemniń 12 elinen kóship kelgen 8 450 otbasy 
turyp jatyr. Osy shańyraqtardaǵy 36 myńnan as-
tam qandasymyz tarıhı Otanynyń azamaty atanyp, 
týǵan eldiń ósip-órkendeýine óz úlesterin qosý-
da. Sergeldeńge salyp… Ókinishke qaraı, sońǵy 
ýaqytta atamekenge oralman retinde oralǵysy ke-
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letin qandastar qatary kúrt azaıyp ketken. Buǵan 
basty sebep – Qazaqstandaǵy qaǵazbastylyq pen 
osy salaǵa jaýapty keıbir mamandardyń bilik-
sizdiginen túrli qıyndyqtardyń týyndaýy. Osylaı 
degen oralmandar atalmysh jıynda óz máselelerin 
ortaǵa salyp, memlekettik mekeme ókilderinen 
kómek surady.

Solardyń biri – Farıda Toılybaı: – Men osy 
jyldyń aqpan aıynda Mońǵolıa memleketinen 
Ekibastuz qalasyna qarasty Solnechnyı kentine 
kóship keldim. Munda kelisimen birden jeke 
sáıkestendirý nómirin (JSN) alý úshin ótinish 
berdik. Baza jumys istemeı tur dep ony eki ap-
tadan keıin ázer aldyq. Budan soń ádettegideı 
«Oralman» mártebesin alý úshin qajetti qujatta-
rymyzdy jınap, Ekibastuz qalasyndaǵy halyqqa 
qyzmet kórsetý ortalyǵyna tapsyrdyq. Bul qujat-
tar 3 ret ótpeı, keri qaıtyp keldi. Alǵashqy joly 
maǵan ótinishtiń orys tilindegi úlgisin berdi. Men 
til bilmeıtinimdi aıtyp, memlekettik tildegi úlgisin 
suradym. Ondaǵy mamandar 1 saǵat izdep júrip, 
«Bosqyn» mártebesin berý týraly ótinish ákelip, 
sony toltyrtty. Bastapqyda ony toltyrýǵa júrek-
sindim, biraq ishteı «bul mamandardyń qatelesýi 
múmkin emes shyǵar, kúndelikti istep júrgen 
jumystary ǵoı» degen oımen óz-ózimdi jubattym. 
Sóıtip, álgi ótinishti toltyryp, tapsyrdym. Bir ap-
tadan soń barsam, ótinish durys emes dep, qujaty-
myzdy qaıtarypty. Ekinshi ret qaıta tapsyrdyq. 
Bul joly taǵy da qujattarymyz ótpepti. Sebebi, bi-
zden ótinish qabyldaǵan mamandar múldem teris 
qujattardy jınaǵan eken. Ol az bolǵandaı, menen 
standartta joq qujattardy talap etti. Iaǵnı, 1991 
jyly ne sebepti kóship kelmegenim týraly anyqta-
ma ákelýim qajet eken. Ol kezde men 5 jasar bala 
edim, qalaı kóship kelemin? Munysy aqylǵa qon-
baıdy ǵoı… Sodan keıin meniń sottalmaǵanym 
týraly anyqtama surady. Sóıtsem, ereje boıyn-
sha halyqqa qyzmet kórsetý ortalyǵynyń oral-
mandardan mundaı anyqtamalardy talap etýge 
quqyǵy joq eken. Osylaısha, saýatsyz ári jaýa-
psyz mamandardyń kesirinen biraz sergeldeńge 
tústim. Aqyr aıaǵynda oblys ortalyǵyndaǵy 
Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵynyń oblystyq 
fılıalynan kómek suradym. Atalǵan mekemeniń 

aralasýymen Pavlodar qalasyndaǵy halyqqa 
qyzmet kórsetý ortalyǵyna qujattarymdy tapsyr-
yp, «Oralman» mártebesine qol jetkizdim, – deıdi 
Farıda Toılybaı. Tipti, ol tapsyrǵan qujattary ót-
peı, sharshaǵan kúnderi qaıtadan shet elge ketýge 
bel býǵanyn aıtady. Bul – bir ǵana oralmannyń 
basynan ótkergen oqıǵasy. Al ańsaǵan atajurtyna 
kóship kelip, áýre-sarsańǵa túsip júrgen qandasy-
myz qanshama?… Alqaly jıynda shetten kelip 
jatqan oralmandar medısınalyq tekserýden aqyly 
túrde ótetinin aıtyp, úı-kúısiz ári tıisti kvotasyn 
almaǵan aǵaıyn úshin bul jaǵdaı qaltaǵa úlken 
salmaq salatynyn alǵa tartty. Máselen, ekibas-
tuzdyq Farıda Toılybaı keıbir mamandardyń 
mórin bastyrý úshin 6 myń teńgege deıin aqsha 
tólegenin aıtady. Taǵy bir másele – oralmandar 
qujattaryn rásimdeýi úshin aldymen ózi kóship 
kelgen elinen alǵan tólqujatyn (pasport) mem-
lekettik tilge aýdartyp, notarıýs arqyly bekittirýi 
tıis eken. Máselen, Mońǵol eliniń qyzyl pasporty 
32 betten turady. Talap boıynsha onyń alǵashqy 
birneshe betin ǵana aýdartý jetkilikti. Al keıbir 
quzyrly mekemeler atalmysh qujattyń 32 betin 
tolyq aýdartyp, notarıýs arqyly kýálandyrylýyn 
talap etedi eken. Bul baǵyttaǵy jumystardyń bári 
aqyly bolǵandyqtan, 1 adamnyń tólqujaty úshin 
shamamen 9 myń teńge jumsalatyn kórinedi. 
Ol az bolǵandaı, dál osyndaı qujatty 4-5 meke-
mege tapsyrý qajet eken. Sonda eseptep kórseńiz, 
bir adamnyń tólqujatyn aýdarý úshin 50 myń 
teńgege jýyq qarajat kerek eken.  – Bul oralman-
dar úshin úlken qıyndyq týǵyzatyny túsinikti. 
Ásirese, mundaı qomaqty qarjyny kópbalaly ot-
basylarynyń qaltasy kótermeıdi. Sondyqtan shet-
ten kelgen qazaqtardyń qujat tapsyrýdaǵy qıyn-
dyqtaryn jeńildetip, zańsyzdyqqa jol berilmeýin 
qadaǵalaý qajet, – deıdi Bolat Zaýtuly.            

Al zańger Muǵyraj Hyzyruly óz jumysyna 
nemquraıly qaraıtyn saýatsyz mamandar zań 
aldynda jaýap berýi tıis ekenin aıtady. – Shet-
ten kelgen qandastarymyzdan basy artyq qujat 
jınap, áýrege salý – mamandardyń saýatsyzdyǵy 
ári sybaılas jemqorlyqtyń kórinisi dep bilemin. 
Mundaı oqıǵalar oryn alsa jáne onyń zańǵa qa-
ıshy keletini anyqtalsa, sol memlekettik mekeme 
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ókilderi zańdy túrde jazalanýy tıis. Sonda ǵana 
tártip ornaıdy, – deıdi ol. Sonymen qatar, zańger 
aýdandyq jerlerdegi halyqqa qyzmet kórsetý or-
talyqtarynyń mamandaryna standart boıynsha 
qajetti qujattardyń tizimin berip, olardyń bilimin 
jetildirý máselesin durys jolǵa qoıý kerektigin de 
tilge tıek etti. Atap óterligi, sharaǵa shaqyrylǵan 
túrli sala mamandary oralmandardy tolǵan-dyrǵan 
saýaldarǵa jaýap berip, barynsha qoldaý kórsete-
tinin aıtty. Ne isteý kerek? Jıynda sóz bolǵandaı, 
alys-jaqynnan kóship kelip jatqan oralmandar 
kóptegen qıyndyqqa tap bolýda. Ásirese, turaqty 
tirkeýge turý, yqtıar hat alý, QR-nyń azamat-
tyǵyn qabyldaý úshin qujat tapsyrýda túrli keder-
giler kezdesedi. Mamandardyń aıtýynsha, Qa-
zaqstanǵa kelgen oralman shamamen qujat máse-
lesimen 5-6  aı ýaqytyn joǵaltyp, 8 túrli quzyrly 
mekemeniń tekserýinen ótip, olardyń shart-talap-
taryn oryndaý úshin bir mekemege qaıtalap 4-5 
ret barady eken. Bul jaǵdaı el-jerdi tolyq tanyp 
bilmeıtin qandastarymyzdy arly-berli sabyltyp, 
eseńgiretin tastaıtyny shyndyq. Munyń aldyn 
alý úshin shetten keletin oralmandardyń ózderi 
de jaýapkershilikti sezinýi tıis, deıdi maman-
dar. – Qazaqstanǵa kóship kelgisi kelgen keıbir 
aǵaıyndarymyzdyń qujattary tolyq bolmaı jatady. 
Bul – olardyń qandaı qujat qajettigin bilmeýinen 
jáne ózderiniń salǵyrttyǵynan týyndaıtyn jaǵdaı. 
Mysaly, oralman otbasy qujattaryn durys, tolyq 
ákelse, 120 kún nemese 4 aıdyń ishinde yqtıar hat 
alyp, kvota jáne úkimet tarapynan  belgilengen 
túrli áleýmettik jeńildikterdi alýǵa múmkindigi 
bar. Budan keıin QR-nyń azamattyǵyna qujat-
taryn tapsyryp 3-4 aıdyń ishinde jeke kýálik ala 
alady. Al endi qujattary tolyq emes otbasylary kóp 
ýaqytyn joǵaltyp, áýre-sarsańǵa túsedi. Ásirese, 
Qytaıdan kóship kelgen qandastar kırılısany oqı 
almaıdy ári jaza almaıdy. Osy jaǵdaı olardyń 
qujattaryn rásimdeýge qıyndyq týdyryp jatady. 
Onyń ústine belgili mekenjaı boıynsha tirkeýge 
ruqsat beretin úı ıesin tabý da qıyndyq týǵyzý-
da, – deıdi Bolat Zaýtuly. Sondaı-aq, ol mundaı 
keleńsizdikterdi sheshý úshin jedel túrde obly-
symyzda oralmandardy beıimdeý, kiriktirý or-
talyǵyn qurý qajettigin tilge tıek etti. Onyń 

aıtýynsha, oralmanǵa qatysty barlyq máseleni, 
ıaǵnı, turaqty tirkelýden bastap QR-nyń azamat-
tyǵyn alýǵa deıingi jumystardy osy ortalyq ar-
qyly tikeleı basqaryp, keshendi túrde jumystar 
júrgizilýi qajet. – Birinshiden, ortalyq shetten 
kelgen qandastarymyzdy jańa ortaǵa beıimdeý, 
kiriktirý turǵysynda uıymdastyrylatyn keshendi 
sharalardy ótkizý jáne  oralmandarǵa QR-nyń 
zańdarynan túsinikteme, quqyqtyq aqyl-keńes 
berýmen qatar, qonystanatyn aýyl, aýdanynnyń 
jaǵdaıy týraly naqty jumystarmen aınalysýy tıis. 
Sondaı-aq, barlyq qujattaryn rásimdeý, memleket 
tarapynan beriletin járdemaqy, turǵyn úı máse-
lesi týraly túsindirý jumystaryn júrgizýge basa 
mán berilýi kerek. Elbasy besinshi quryltaıda bul 
máseleni de atap kórsetti. Ókinishke oraı, bizdiń 
oblysta ázirge oralmandardyń ortalyǵy joq. Son-
dyqtan osy másele sheshilse, qandastarymyzǵa 
úlken qoldaý bolar edi. Ekinshiden, tarıhı Ot-
anyna oralǵysy keletin qazaqtardy  sol elderdegi 
Qazaqstan elshilikteri arqyly, memlekettiń kóshi-
qon saıasaty, quqyqtyq aktilerine sáıkes kóshke 
aldyn ala daıyndap bolǵannan keıin ǵana kóshýge 
joldama berilýi qajet. Úshinshiden, kóshi-qon 
salasyndaǵy san túrli túıtkilderdi rettep, sheshe-
tin «Halyqtyń kóshi-qony» týraly zańdy áli de 
jetildirip, ózgertýler men tolyqtyrýlar engizý qa-
jet. Al tórtinshiden, shet elden oralǵan qandast-
arymyzǵa QR-nyń azamattyǵyn alǵannan keıin  
baspana, jumys, basqa da áleýmettik máselelerde 
belgili dárejede úkimet tarapynan kepildik berilýi 
kerek. Qazir mundaı kepildik joq, – deıdi Bolat 
Zaýtuly. «Bar qazaqtyń bir ǵana Otany bar. Ol 
– Táýelsiz Qazaqstan!» – dep Elbasy aıtqandaı, 
dúnıejúzindegi 16 mln.-nan astam qazaqtyń ata-
jurty, tarıhı Otany – Qazaqstan. Sondyqtan da bo-
lar, judyryqtaı júregi «elim» dep soqqan shettegi 
qazaqtardyń kóbi atamekenine kelýge asyq. Alaı-
da, osy jaqtaǵy kedergiler olardyń kóńilin sý sep-
kendeı basýda. Sol úshin el bolyp, halyq bolyp, 
bul máseleni sheshken jón. Qazaqtyń janashyry 
– qazaq qana ekenin umytpaıyq!

http://saryarka-samaly.kz/index.php?id=2980 
&fbclid=IwAR3srdPLS8DdvxRhsDe_fPY4qpz-
r2qz1vH-h4gFCRRj7mcMH1cZcO4DpzTk
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«وبلىسقا شەتەلدەردەن كوشىپ كەلگەن ورالمانداردى 
قابىلداۋ، بەيىمدەۋ بارىسى» اتتى القالى جيىن ءوتتى 

نۇرسۇلتان  ەلباسى  الىسىمەن  ەگەمەندىك  ەلىمىز 
نازاربايەۆ تاعدىر تالكەگىمەن تورتكىل دۇنيەگە تارىداي 
ايتىپ،  تىلەگىن  اقجولتاي  قانداستارىمىزعا  شاشىلعان 
سول  بوالتىن.  شاقىرعان  ورالۋعا  وتانىنا  تاريحي  
اتاجۇرتىنا  اڭساعان  قازاقتار  شەتتەگى  باستاپ  ساتتەن 
اعىال باستادى. االيدا، سوڭعى جىلدارى وسىندا كوشىپ 
مۇنىڭ  كەتكەن.  ازايىپ  كــۇرت  قاتارى  كەلۋشىلەر 
سەبەبى نە؟ بۇل ماسەلە پاۆلودار قاالسىنداعى «دوستىق 
ۇيىندە» وتكەن «وبلىس قا شەتەلدەردەن كوشىپ كەلگەن 
القالى  اتتى  بارىسى»  بەيىمدەۋ  قابىلداۋ،  ورالمانداردى 

جيىندا ءسوز بولدى.
جۇمىس جۇرگىزىلۋدە اتالمىش شارا وبلىستىق ىشكى 
ساياسات باسقارماسى جانە رەسپۋبليكالىق «دۇنيەجۇزى 
بىرلەستىگىنىڭ  قوعامدىق  قاۋىمداستىعى»  قازاقتارى 
بولۋىمەن  مۇرىندىق  فيليالىنىڭ  وبلىستىق  پــاۆلــودار  
مەكەمەلەردىڭ  مەملەكەتتىك  وعان  ۇيىمداستىرىلدى. 
كوشى- الدىمەن  شاقىرىلدى.  ورالماندار  مەن  وكىلدەرى 
قون ساالسىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىس جايى تالقىالندى. 
بۇل جونىندە بايانداما جاساعان «دۇنيەجۇزى قازاقتارى 
پاۆلودار  بىرلەستىگىنىڭ  امدىق  قوع  قاۋىمداستىعى» 
وبلىستىق فيليالىنىڭ باسشىسى بوالت زاۋتۇلى: – «رۋحاني 
قاالسىندا  استانا  اياسىندا  باعدارالماسى  جاڭعىرۋ» 
ەلباسى  قۇرىلتايىندا  ۆ  قازاقتارىنىڭ  دۇنيەجۇزى  وتكەن 
قانداستاردى قولداۋ ماقساتىندا «وتانداستار»  شەتەلدەگى 
قورىن قۇرۋ جانە شەت تەن كەلىپ جاتقان قانداستارعا 
باعدارالما  كەشەندى  كورسەتەتىن  قولداۋ  جان-جاقتى 
بەرگەن  تاپسىرما  ارنايى  ۇكىمەتكە  تۋرالى  ازىرلەۋ 
قورى»  «وتانداستار  ەلىمىزدە  وراي،  وسىعان  بوالتىن. 
قۇرىلىپ،  قوعامى  اكسيونەرلىك  ەمەس  كومەرسيالىق 
جونىندەگى  ۋ  قولدا  قازاقتاردى  ەتنيكالىق  «شەتەلدەگى 
2022-2018 جىلدارعا ارنالعان ءىس-شاراالر جوسپار 
قازاقتارىمەن  الەم  بۇگىندە  بويىنشا  سول  بەكىتىلدى.  ى» 
كۇندەلىكتى بايالنىس ورناتۋ ورتالىعى جۇمىس ىستەۋدە. 
اتامەكەنگە  نەمەسە  تۇراتىن  شەتەلدە  قاتار،  سونىمەن 
ىقتىق  قۇق  قانداستارىمىزدىڭ  كەلگەن  كوشىپ  جاڭادان 
بايالنىستى  ماسەلەلەرگە  تۋىنداعان  الۋىنا،  كەڭەس 
تۋدى.  مۇمكىندىك  بولۋىنا  قۇالعدار  اقپاراتتان  قاجەتتى 

«وتانداستار»  قاۋىمداستىعى  قازاقتارى  دۇنيەجۇزى 
قورىنىڭ ماقساتىنا سايكەس كورشىلەس ەلدەردە تۇراتىن 
اعايىننىڭ ماسەلەلەرىن شەشۋ، قازاق دياسپوراسىن اتاجۇر 
قانداستارىمىزدىڭ  جۇرگەن  جىراقتا  بايالنىستىرۋ،  تپەن 
كوشى-قونىن ۇيىمداستىرۋ، والردىڭ قايماعى بۇزىلماعان 
مەملەكەتتەگى  وزگە  ناسيحاتتاۋ،  سالت-داستۇرلەرىن 
جانە  تارتۋ  ورىندارىنا  وقۋ  وسىنداعى  جاستارىن  قازاق 
ەلەۋلى  جولىندا  تانىس-تىرۋ  جەتىستىكتەرىن  ەلمىزدىڭ 
ەڭبەك ە ءتىپ كەلەدى. بۇل باعىتتا ءبىزدىڭ وڭىرىمىزدە 
اكىمدىگى،  بارلىعى وبلىس  اتقارىلعان ءىس-شاراالردىڭ 
بەرۋ،  ءبىلىم  ساياسات،  ىشكى  وبلىستىق  سونداي-اق، 
الەۋمەتتىك  جانە  ۇيلەستىرۋ  قامتۋدى  جۇمىسپەن 
مۇراعات،  جانە  ارحيۆتەر  مادەنيەت،  باعدارالماالر، 
سپورت، ءىىد-نىڭ كوشى-قون ق ىزمەتى باسقارماالرى 
وتكەن ءجون، –  اتاپ  جاتقانىن  تاۋىپ  قولداۋ  تاراپىنان 
اكىمدىگى  وبلىس  ۋاقىتتا  الداعى  ايتۋىنشا،  ونىڭ  دەدى. 
موڭعوليا  قولداۋىمەن  قورىنىڭ  «وتانداستار»  مــەن 
ەلىنەن وڭىرىمىزگە ءوز كۇشىمەن كەلۋگە مۇمكىندىگى 
ۇنيە  د  ادام)  (-130داي  وتباسىن   15 كوپبااللى  جوق 
مۇلكىمەن كوشىرىپ اكەلۋ جوسپارالنۋدا ەكەن. سونداي-
اعايىندى  اۋدارعــان  قونىس  اتامەكەنگە  بوالشاقتا  اق، 
جۇمىسپەن، تۇرعىن ۇيمەن قامتۋعا ارنالعان «تۇرعىن 
اگروقاالشىق  بويىنشا   جوباسى  جۇمىس»  جانە  ءۇي 
جاساۋ  كەلىسىم  ايماقتا جۇرگىزۋگە  ءبىزدىڭ  قۇرىلىسىن 
پاۆلودار  تاڭدا  قازىرگى  جالپى،  رالنۋدا.  جوسپا  ءىسى 
 450  8 كەلگەن  كوشىپ  ەلىنەن   12 الەمنىڭ  وڭىرىندە 
وتباسى تۇرىپ جاتىر. وسى شاڭىراقتارداعى 36 مىڭنان 
استام قانداسىمىز تاريحي وتانىنىڭ ازاماتى اتانىپ، تۋعان 
قوسۋدا.  ۇلەستەرىن  ءوز  وسىپ-وركەندەۋىنە  ەلدىڭ 
سوڭعى  قــاراي،  ىنىشكە  وك  سالىپ…  سەرگەلدەڭگە 
كەلەتىن  ورالعىسى  رەتىندە  ورالمان  اتامەكەنگە  ۋاقىتتا 
باستى  بۇعان  كەتكەن.  ازايىپ  قاتارى كۇرت  قانداستار 
سەبەپ – قازاقستانداعى قاعازباستىلىق پەن وسى ساالعا 
ءتۇرلى  بىلىكسىزدىگىنەن  مامانداردىڭ  كەيبىر  جاۋاپتى 
ورالماندار  ەن  دەگ  وسىالي  تۋىنداۋى.  قيىندىقتاردىڭ 
سالىپ،  ورتاعا  ماسەلەلەرىن  ءوز  جيىندا  اتالمىش 

مەملەكەتتىك مەكەمە وكىلدەرىنەن كومەك سۇرادى.
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وسى  مەن   – تويلىباي:  فاريدا   – ءبىرى  سوالردىڭ 
ەكىباستۇز  مەملەكەتىنەن  موڭعوليا  ايىندا  اقپان  جىلدىڭ 
كەلدىم.   كوشىپ  ىنە  كەنت  سولنەچنىي  قاراستى  قاالسىنا 
مۇندا كەلىسىمەن بىردەن جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرىن 
(جسن) الۋ ءۇشىن ءوتىنىش بەردىك. بازا جۇمىس ىستەمەي 
تۇر دەپ ونى ەكى اپتادان كەيىن ازەر الدىق. بۇدان سوڭ 
ادەتتەگىدەي «ورالمان» مارتەبەسىن الۋ ءۇشىن قاجەتتى 
قۇجاتتارىمىزدى جيناپ، ەكىباستۇز ق االسىنداعى حالىققا 
قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا تاپسىردىق. بۇل قۇجاتتار 3 
رەت وتپەي، كەرى قايتىپ كەلدى. العاشقى جولى ماعان 
ءوتىنىشتىڭ ورىس تىلىندەگى ۇلگىسىن بەردى. مەن ءتىل 
ۇلگىسىن  تىلدەگى  مەملەكەتتىك  ايتىپ،  بىلمەيتىنىمدى 
سۇرادىم. ونداعى ماماندار 1 ساعات ىزدە پ ءجۇرىپ، 
اكەلىپ،  ءوتىنىش  تۋرالى  بەرۋ  مارتەبەسىن  «بوسقىن» 
سونى تولتىرتتى. باستاپقىدا ونى تولتىرۋعا جۇرەكسىندىم، 
مۇمكىن  قاتەلەسۋى  مامانداردىڭ  «بۇل  ىشتەي  ءبىراق 
ەمەس شىعار، كۇندەلىكتى ىستەپ جۇرگەن جۇمىستارى 
عوي» دەگەن ويمەن ءوز-وزىمدى جۇباتتىم. ءسويتىپ، 
اپتادان  ءبىر  تاپسىردىم.  تولتىرىپ،  ءتىنىشتى  ءو  الگى 
سوڭ بارسام، ءوتىنىش دۇرىس ەمەس دەپ، قۇجاتىمىزدى 
جولى  بۇل  تاپسىردىق.  قايتا  رەت  ەكىنشى  قايتارىپتى. 
بىزدەن  سەبەبى،  وتپەپتى.  قۇجاتتارىمىز  دا  تاعى 
ءوتىنىش قابىلداعان ماماندار مۇلدەم تەرىس قۇجاتتاردى 
جيناعان ەكەن. ول از  بولعانداي، مەنەن ستاندارتتا جوق 
قۇجاتتاردى تاالپ ەتتى. ياعني، 1991 جىلى نە سەبەپتى 
قاجەت  اكەلۋىم  انىقتاما  تۋرالى  كەلمەگەنىم  كوشىپ 
ەكەن. ول كەزدە مەن 5 جاسار باال ەدىم، قاالي كوشىپ 
سودان  عــوي…  قونبايدى  اقىلعا  مۇنىسى  كەلەمىن؟ 
سۇرادى.  انىقتاما  لى  تۋرا  سوتتالماعانىم  مەنىڭ  كەيىن 
كورسەتۋ  قىزمەت  حالىققا  بويىنشا  ەرەجــە  سويتسەم، 
تاالپ  انىقتاماالردى  مۇنداي  ورالمانداردان  ورتالىعىنىڭ 
ءارى  ساۋاتسىز  وسىاليشا،  ەكەن.  جوق  قۇقىعى  ەتۋگە 
جاۋاپسىز مامانداردىڭ كەسىرىنەن ءبىراز سەرگەلدەڭگە 
ءتۇستىم. اقىر اياعىندا وبلىس ورتالىعىنداع ى دۇنيەجۇزى 
كومەك  فيليالىنان  وبلىستىق  قاۋىمداستىعىنىڭ  قازاقتارى 
پاۆلودار  اراالسۋىمەن  مەكەمەنىڭ  اتالعان  سۇرادىم. 
ورتالىعىنا  كورسەتۋ  قىزمەت  حالىققا  قاالسىنداعى 
قول  مارتەبەسىنە  «ورالمان»  تاپسىرىپ،  قۇجاتتارىمدى 
تاپ  ول  ءتىپتى،  تويلىباي.  فاريدا  دەيدى   – جەتكىزدىم، 
سىرعان قۇجاتتارى وتپەي، شارشاعان كۇندەرى قايتادان 
شەت ەلگە كەتۋگە بەل بۋعانىن ايتادى. بۇل – ءبىر عانا 
اڭساعان  ال  وقيعاسى.  وتكەرگەن  باسىنان  ورالماننىڭ 

ءتۇسىپ  اۋرە-سارساڭعا  كەلىپ،  كوشىپ  اتاجۇرتىنا 
شەتتەن  جيىندا  القالى  قانشاما؟…  قانداسىمىز  جۇرگەن 
تەكسەرۋدەن  مەديسينالىق  ورالماندار  تقان  جا  كەلىپ 
ءارى  ۇي-كۇيسىز  ايتىپ،  وتەتىنىن  تـــۇردە  اقىلى 
ءتيىستى كۆوتاسىن الماعان اعايىن ءۇشىن بۇل جاعداي 
ماسەلەن،  تارتتى.  العا  ساالتىنىن  سالماق  ۇلكەن  قالتاعا 
ەكىباستۇزدىق فاريدا تويلىباي كەيبىر مامانداردىڭ ءمورىن 
باستىرۋ ءۇشىن 6 مىڭ  تەڭگەگە دەيىن اقشا تولەگەنىن 
قۇجاتتارىن  ورالماندار   – ماسەلە  ءبىر  تاعى  ايتادى. 
كەلگەن  كوشىپ  ءوزى  الدىمەن  ءۇشىن  راسىمدەۋى 
مەملەكەتتىك  (پاسپورت)  ءتولقۇجاتىن  العان  ەلىنەن 
ءتيىس  بەكىتتىرۋى  ارقىلى  نوتاريۋس  اۋدارتىپ،  تىلگە 
ەكەن. ماسەلەن، موڭعول ەلىنىڭ قىزىل پاسپورت ى 32 
بىرنەشە  العاشقى  ونىڭ  بويىنشا  تاالپ  تۇرادى.  بەتتەن 
قۇزىرلى  كەيبىر  ال  جەتكىلىكتى.  اۋدارتــۋ  عانا  بەتىن 
مەكەمەلەر اتالمىش قۇجاتتىڭ 32 بەتىن تولىق اۋدارتىپ، 
ەكەن.  ەتەدى  تاالپ  كۋاالندىرىلۋىن  ارقىلى  نوتاريۋس 
بولعاندىقت  اقىلى  ءبارى  جۇمىستاردىڭ  باعىتتاعى  بۇل 
ان، 1 ادامنىڭ ءتولقۇجاتى ءۇشىن شامامەن 9 مىڭ تەڭگە 
جۇمساالتىن كورىنەدى. ول از بولعانداي، ءدال وسىنداي 
سوندا  ەكەن.  قاجەت  تاپسىرۋ  مەكەمەگە   4-5 قۇجاتتى 
ەسەپتەپ كورسەڭىز، ءبىر ادامنىڭ ءتولقۇجاتىن اۋدارۋ 
ءۇشىن 50 مىڭ تەڭگەگە جۋىق قاراجات كەرەك ەكەن.  
تۋعىزاتىنى  قيىندىق  ۇلكەن  ءۇشىن  دار  ورالمان  بۇل   –
تۇسىنىكتى. اسىرەسە، مۇنداي قوم اقتى قارجىنى كوپبااللى 
وتباسىال رىنىڭ قالتاسى كوتەرمەيدى. سوندىقتان شەتتەن 
قيىندىقتارىن  تاپسىرۋداعى  قۇجات  قازاقتاردىڭ  كەلگەن 
قاداعاالۋ  بەرىلمەۋىن  جول  زاڭسىزدىققا  جەڭىلدەتىپ، 

قاجەت، – دەيدى بو الت زاۋتۇلى.
جۇمىسىنا  ءوز  حىزىرۇلى  مۇعىراج  زاڭگەر  ال 
الدىندا  زاڭ  ماماندار  ساۋاتسىز  قارايتىن  نەمقۇرايلى 
جاۋاپ بەرۋى ءتيىس ەكەنىن ايتادى. – شەتتەن كەلگەن 
اۋرەگە  جيناپ،  قۇجات  ارتىق  باسى  قانداستارىمىزدان 
سىبايالس  ءى  ءار  ساۋاتسىزدىعى  مامانداردىڭ   – سالۋ 
جەمقورلىقتىڭ كورىنىسى دەپ بىلەمىن. مۇنداي وقيعاالر 
انىقتالسا،  كەلەتىنى  قايشى  زاڭعا  ونىڭ  جانە  السا  ورىن 
تۇردە  زاڭــدى  وكىلدەرى  مەكەمە  مەملەكەتتىك  سول 
جازاالنۋى ءتيىس. سوندا عانا ءتارتىپ ورنايدى، – دەيدى 
جەرلەردەگى   اۋداندىق  زاڭگەر  قاتار،  سونىمەن  ول. 
ماماندارىنا  ورتالىقتارىنىڭ  كورسەتۋ  قىزمەت  حالىققا 
ءتىزىمىن  قۇجاتتاردىڭ  قاجەتتى  بويىنشا  ستاندارت 
ماسەلەسىن  جەتىلدىرۋ  ءبىلىمىن  والردىــڭ  بەرىپ، 
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ەتتى.  تيەك  تىلگە  دە  كەرەكتىگىن  قويۋ  جولعا  دۇرىس 
ساال  ءتۇرلى  شاقىرىلعان  شاراعا  وتەرلىگى،  اتــاپ 
ساۋالدارعا  تولعان-دىرعان  ورالمانداردى   ماماندارى 
نە  ايتتى.  قولداۋ كورسەتەتىنىن  بارىنشا  بەرىپ،  جاۋاپ 
الىس-جاقىننان  بولعانداي،  ءسوز  جيىندا  كەرەك؟  ىستەۋ 
قيىندىققا  كوپتەگەن  ورالماندار  جاتقان  كەلىپ  كوشىپ 
ىقتيار  تۇرۋ،  تىركەۋگە  تۇراقتى  اسىرەسە،  بولۋدا.  تاپ 
قۇجات  ابىلداۋ ءۇشىن  ازاماتتىعىن ق  قر-نىڭ  الۋ،  حات 
تاپسىرۋدا ءتۇرلى كەدەرگىلەر كەزدەسەدى. مامانداردىڭ 
قازاقستانعا كەلگەن ورالمان شامامەن قۇجات  ايتۋىنشا، 
ءتۇرلى   8 جوعالتىپ،  ۋاقىتىن  اي    5-6 ماسەلەسىمەن 
والردىڭ  ءوتىپ،  تەكسەرۋىنەن  مەكەمەنىڭ  قۇزىرلى 
مەكەمەگە   ءبىر  ءۇشىن  ورىــنــداۋ  شارت-تاالپتارىن 
ەل- جاعداي  بۇل  ەكــەن.  ــارادى  ب رەت   4-5 قايتاالپ 
ارلى- قانداستارىمىزدى  بىلمەيتىن  تانىپ  تولىق  جەردى 
شىندىق.  تاستايتىنى  ەسەڭگىرەتىن  سابىلتىپ،  بەرلى 
مۇنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن شەتتەن كەلەتىن ورالمانداردىڭ 
دەيدى  ءتيىس،  دە جاۋاپكەرشىلىكتى سەزىنۋى  وزدەرى 
ماماندار. – قاز اقستانعا كوشىپ كەلگىسى كەلگەن كەيبىر 
اعايىندارىمىزدىڭ قۇجاتتارى تولىق بولماي جاتادى. بۇل 
جانە  بىلمەۋىنەن  قاجەتتىگىن  قۇجات  قانداي  – والردىڭ 
مىسالى،  تۋىندايتىن جاعداي.  سالعىرتتىعىنان  وزدەرىنىڭ 
اكەلسە،  تولىق  دۇرىس،  قۇجاتتارىن  وتباسى  ورالمان 
الىپ،  حات  ىقتيار  ىشىندە  ايدىڭ    4 نەمەسە  كۇن   120
ءتۇرلى  بەلگىلەنگەن  تاراپىنان   ۇكىمەت  جانە  كۆوتا 
الەۋمەتتىك جەڭىلدىكتەردى الۋعا مۇمكىندىگى بار. بۇدان 
 3-4 تاپسىرىپ  قۇجاتتارىن  ازاماتتىعىنا  قر-نىڭ  كەيىن 
ايدىڭ ىشىندە جەكە كۋالىك اال االدى. ال ەندى قۇجاتتارى 
تولىق ەمەس وتباسىالر ى كوپ ۋاقىتىن جوعالتىپ، اۋرە-
سارساڭعا تۇسەدى. اسىرەسە، قىتايدان كوشىپ كەلگەن 
المايدى.  المايدى ءارى جازا  قانداستار كيريليسانى وقي 
وسى جاعداي والردىڭ قۇجاتتارىن راسىمدەۋگە قيىندىق 
مەكەنجاي  بەلگىلى  ۇستىنە  ونىڭ  جاتادى.  تۋدىرىپ 
بويىنشا تىركەۋگە رۇقسات بەرەتىن  ءۇي يەسىن تابۋ دا 

قيىندىق تۋعىزۋدا، – دەيدى بوالت زاۋتۇلى.
كەلەڭسىزدىكتەردى  مــۇنــداي  ول  ــداي-اق،  ــون س
شەشۋ ءۇشىن جەدەل تۇردە وبلىسىمىزدا ورالمانداردى 
بەيىمدەۋ، كىرىكتىرۋ ورتالىعىن قۇرۋ قاجەتتىگىن تىلگە 
بارلىق  قاتىستى  ورالمانعا  ايتۋىنشا،  ونىڭ  ەتتى.  تيەك 
قر- باستاپ  تىركەلۋدەن  تۇراقتى  ياعني،  ماسەلەنى، 
وسى  جۇمىستاردى  دەيىنگى  ۋعا  ال  ازاماتتىعىن  نىڭ 
تۇردە  كەشەندى  باسقارىپ،  تىكەلەي  ارقىلى  ورتالىق 

بىرىنشىدەن،   – قــاجــەت.  جۇرگىزىلۋى  جۇمىستار 
ورتالىق شەتتەن كەلگەن قانداستارىمىزدى جاڭا ورتاعا 
ۇيىمداستىرىالتىن  تۇرعىسىندا  كىرىكتىرۋ  بەيىمدەۋ، 
دارعا  ورالمان  جانە   وتكىزۋ  شــاراالردى  كەشەندى 
قر-نىڭ زاڭدارىنان تۇسىنىكتەمە، قۇقىقتىق اقىل-كەڭەس 
بەرۋمەن قاتار، قونىستاناتىن اۋىل، اۋدانىننىڭ جاعدايى 
تۋرالى ناقتى جۇمىستارمەن اينالىسۋى ءتيىس. سونداي-
اق، بارلىق قۇجاتتارىن راسىمدەۋ، مەملەكەت تاراپىنان 
ماسەلەسى  ءۇي  تۇرعىن  جــاردەمــاقــى،  بەرىلەتىن 
باسا  جۇرگىزۋگە  جۇمىستارىن  ءتۇسىندىرۋ  تۋرالى  
قۇرىلتايدا  بەسىنشى  ەلباسى  كــەرەك.  بەرىلۋى  ءمان 
وراي،  وكىنىشكە  كورسەتتى.  اتاپ  دە  ماسەلەنى  بۇل 
ءبىزدىڭ وبلىستا ازىرگە ورالمانداردىڭ ورتالىعى جوق. 
قانداستارىمىزعا  شەشىلسە،  ماسەلە  وسى  سوندىقتان 
تاريحي  حىدەن،  ەكىنس  ەدى.  بــوالر  قولداۋ  ۇلكەن 
وتانىنا ورالعىسى كەلەتىن قازاقتاردى  سول ەلدەردەگى 
كوشى- مەملەكەتتىڭ  ارقىلى،  ەلشىلىكتەرى  قازاقستان 
كوشكە  سايكەس  اكتىلەرىنە  قۇقىقتىق  ساياساتى،  قون 
كوشۋگە  عانا  كەيىن  بولعاننان  دايىنداپ  اال  الدىن 
كوشى-قون   ۇشىنشىدەن،  قاجەت.  بەرىلۋى  جولداما 
رەتتەپ،  تۇيتكىلدەردى  ءتۇرلى  سان  ساالسىنداعى 
زاڭدى  تۋرالى  كوشى-قونى»  «حالىقتىڭ  شەشەتىن 
تولىقتىرۋالر  مەن  وزگەرتۋلەر  جەتىلدىرىپ،  دە  ءالى 
ەلدەن ورالعان  تورتىنشىدەن، شەت  ال  قاجەت.  ەنگىزۋ 
كەيىن   العاننان  ازاماتتىعىن  قر-نىڭ  قانداستارىمىزعا 
لەردە  الەۋمەتتىك ماسەلە  دا  ا  باسق  باسپانا، جۇ مىس، 
بەلگىلى دارەجەدە ۇكىمەت تاراپىنان كەپىلدىك بەرىلۋى 
دەيدى   – جــوق،  كەپىلدىك  مۇنداي  ءقازىر  ــەرەك.  ك
بار.  وتانى  عانا  ءبىر  قازاقتىڭ  «بار  زاۋتۇلى.  بوالت 
ايتقانداي،  ەلباسى  دەپ  قازاقستان!» –  تاۋەلسىز  ول – 
اقتىڭ  ــاز  ق اســتــام  مــلــن.-نــان   16 دۇنيەجۇزىندەگى 
سوندىقتان  قازاقستان.   – وتانى  تاريحي  اتاجۇرتى، 
سوققان  دەپ  «ەلىم»  جۇرەگى  جۇدىرىقتاي  بوالر،  دا 
اسىق.  كەلۋگە  اتامەكەنىنە  كوبى  قازاقتاردىڭ  شەتتەگى 
كوڭىلىن  والردىڭ  كەدەرگىلەر  جاقتاعى  وسى  االيدا، 
سۋ سەپكەندەي باسۋدا. سول ءۇشىن ەل بولىپ، حالىق 
قازاقتىڭ  ءجون.  شەشكەن  سەلەنى  ءما  بۇل  بولىپ، 

جاناشىرى – قازاق قانا ەكەنىن ۇمىتپايىق! 
Http://saryarka-samaly.Kz/yndex.Php?y-
d=2980&fbclyd=ıwar3srdpls8ddvxrhsde_
fpy4qpzr2qz1vh-h4gfcrrj7mcmh1czco4d-

 pztk
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНА 
МОҢҒОЛИЯДАН 13 ОТБАСЫ 

КӨШІП КЕЛДІ

 «Туған Тіл» альманағы Дүниежүзі қазақта-
ры қауымдастығының баспасөз қызметіне 
сілтеме келтіре отырып, Павлодар облысына 
моңғолиялық қандастарымыздан 13 отбасы 
көшіп келгенін хабарлайды.

«Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
Төрағасы, Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың шет елде жүрген қандастар тағдырынан 
бір сәтте қол үзбей, тікелей араласуының 
негізінде бауырларымыздың туған жері-
не қоныс аудару легі жалғасуда. Дүниежүзі 
қазақтарының қауымдастығы және «Отан-
дастар қоры» КЕАҚ-ның пилоттық жобасы 
аясында Моңғолияның Қобда, Баян-Өлгей 
аймақтарынан Қазақстандағы туыстарына 
қосылып, ұрпақтарын атамекенге жеткізу 
мақсатында Павлодар облысына көп балалы 
13 отбасының 80 адамы көшірілді», - делін-
ген хабарламада.

Айта кетерлігі, Қазақстанға біржолата көшіп 
келуге ниет білдірген қандастарымыз негізінен 
әлеуметтік, тұрмыстық жағдайына байланысты 
өздігінен көшіп келе алмайтын еді. Сондықтан 
бұл игі шара «Отандастар қоры» КЕАҚ-ның қол- 
дауымен Дүниежүзі қазақтарының қауымдасты- 
ғы Павлодар облыстық филиалының ұйымдас- 
тыруымен іске асырылды. «Көшіп келген қандас- 
тар арасында 13 баланы өмірге әкеліп, өсіріп жет-
кізген ардақты ана Қайша апамыз өзінің қолын-
дағы кенже ұлы мен келінінің 6 баласымен бір- 
ге атамекенге келіп отыр. Сондай-ақ, жасөспірім 
оқу жасындағы 46 бала, 4 студент, 1 зейнеткер,  
еңбек жасындағы 29 азамат көшіп келді.

Олардың ішінде ағылшын тілі, бастауыш 
сынып мұғалімдері, техника мамандары, ме-
ханизатор, мал дәрігері, медицина саласының 
маманы, басқада арнайы оқу орталықтарын 
бітірген тәжірибелі мамандық иелері бар», – 
делінген баспасөз баянында.
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Моңғолиядан көшіп келуші отбасылар мү-
шелерін және отбасының тұрмысқа қажетті 
қолданыстағы мүлік, жеке үй жүктерін Ресей 
Федерациясының Алтай өлкесінің Ташанта 
кеден бекеті арқылы шекарадан алып өтуіне 
байланысты келеңсіз жағдайларды болдыр- 
мау үшін Дүниежүзі қазақтарының қауымдас- 
тығы мен «Отандастар қоры» РФ Омбы қа-
ласындағы Қазақстан Республикасы Консулы 
қызметкерлерінің көмегіне жүгінген болатын.  
Осындай бірлескен шаралардың нәтижесінде 
қандастарымыз аман-есен елге жеткізіліп отыр.

Көшіп келушілер Павлодар қаласындағы 
«Қоныстанушылар мен оралмандарды уақыт-
ша бейімдеу орталығында» бір апта болып, 
Павлодар қаласының тарихи орындары мұра-
жайларымен танысып, бірқатар құқықтық 
кеңес алып, құжаттарын рәсімдеп, медицина-
лық тексеруден өтеді. Одан кейін, Екібастұз 
қаласының, академик Әлкей Марғұлан атын-
дағы ауылына 9 отбасы, Павлодар ауданына 
2 отбасы, Ақсу қаласының Достық, Ақжол 
ауылдарына 2 отбасы, Тереңкөл, Май аудан-
дарына қоныстанады деп жоспарлануда.

Көшіп келген отбасылар түгелдей биылғы 
жылғы оралмандардың өңірлік квотасына 
еніп, мемлекет тарапынан әр адамға 88 375 
теңгеден бір жыл бойы үй жалдап тұратын 
қаражат беріледі. Балалары оқу орындарына, 
еңбек жасындағылар жұмысқа орналасады.

http://qazaq-alemi.kz/2019/08/20/pavlodar-
oblysyna-mo-olijadan-13-otbasy-k-ship-keldi/
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PAVLODAR OBLYSYNA MOŃǴOLIADAN 
13 OTBASY KÓSHIP KELDI

«Týǵan Til» almanaǵy Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵynyń baspasóz qyzmetine silteme 
keltire otyryp, Pavlodar oblysyna mońǵolıalyq qandastarymyzdan 13 otbasy kóship kelgenin 
habarlaıdy. 

«Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵynyń Tóraǵasy, Qazaqstan Respýblıkasy Tuńǵysh 
Prezıdenti – Elbasy Nursultan Nazarbaevtyń shet elde júrgen qandastar taǵdyrynan bir sátte 
qol úzbeı, tikeleı aralasýynyń negizinde baýyrlarymyzdyń týǵan jerine qonys aýdarý legi 
jalǵasýda. Dúnıejúzi qazaqtarynyń qaýymdastyǵy jáne «Otandastar qory» KEAQ-nyń pılot-
tyq jobasy aıasynda Mońǵolıanyń Qobda, Baıan-Ólgeı aımaqtarynan Qazaqstandaǵy týystary-
na qosylyp, urpaqtaryn atamekenge jetkizý maqsatynda Pavlodar oblysyna kóp balaly 13 ot-
basynyń 80 adamy kóshirildi», delingen habarlamada.

Aıta keterligi, Qazaqstanǵa birjolata kóship kelýge nıet bildirgen qandastarymyz negizinen 
áleýmettik, turmystyq jaǵdaıyna baılanysty ózdiginen kóship kele almaıtyn edi. Sondyqtan, 
bul ıgi shara «Otandastar qory» KEAQ–nyń qoldaýymen Dúnıejúzi qazaqtarynyń qaýymdas-
tyǵy Pavlodar oblystyq fılıalynyń uıymdastyrýymen iske asyryldy. «Kóship kelgen qandastar 
arasynda 13 balany ómirge ákelip ósirip, jetkizgen ardaqty ana Qaısha apamyz óziniń qolyn-
daǵy kenje uly men kelininiń 6 balasymen birge atamekenge kelip otyr. Sondaı-aq, jasóspirim 
oqý jasyndaǵy 46 bala, 4 stýdent, 1 zeınetker, eńbek jasyndaǵy 29 azamat kóship keldi.

Olardyń ishinde aǵylshyn tili, bastaýysh synyp muǵalimderi, tehnıka mamandary, me-
hanızator, mal dárigeri, medısına salasynyń mamany, basqada arnaıy oqý ortalyqtaryn bitirgen 
tájirbıeli mamandyq ıeleri bar», – delingen baspasóz baıanynda.

Mońǵolıadan kóship kelýshi otbasylar múshelerin jáne otbasynyń turmysqa qajetti qolda-
nystaǵy múlik, jeke úı júkterin Reseı Federasıasynyń Altaı ólkesiniń Tashanta keden beke-
ti arqyly shekaradan alyp ótýine baılanysty keleńsiz jaǵdaılardy boldyrmaý úshin Dúnıe-
júzi qazaqtarynyń qaýymdastyǵy men «Otandastar qory» RF Omby qalasyndaǵy Qazaqstan 
Respýblıkasy Konsýly qyzmetkerleriniń kómegine júgingen bolatyn. Osyndaı birlesken 
sharalardyń nátıjesinde qandastarymyz aman esen elge jetkizilip otyr.

Kóship kelýshiler Pavlodar qalasyndaǵy «Qonystanýshylar men oralmandardy ýaqytsha 
beıimdeý ortalyǵynda» bir apta bolyp, Pavlodar qalasynyń tarıhı oryndary murajaılarymen 
tanysyp, birqatar quqyqtyq keńes alyp, qujattaryn rásimdep, medısınalyq tekserýden ótedi. 
Odan keıin, Ekibastuz qalasynyń, akedemık Álkeı Marǵulan atyndaǵy aýylyna 9 otbasy, Pav-
lodar aýdanyna 2 otbasy, Aqsý qalasynyń Dostyq, Aqjol aýyldaryna 2 otbasy, Tereńkól, Maı 
aýdandaryna qonystanady dep josparlanýda.

Kóship kelgen otbasylary túgeldeı bıylǵy jylǵy oralmandardyń óńirlik kvotasyna enip, 
memleket tarapynan ár adamǵa 88 375 teńgeden bir jyl boıy úı jaldap turatyn qarajat beriledi. 
Balalary oqý oryndaryna, eńbek jasyndaǵylar jumysqa ornalasady.

http://qazaq-alemi.kz/2019/08/20/pavlodar-oblysyna-mo-olijadan-13-otbasy-k-ship-keldi/
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كەلتىرە  سىلتەمە  نە  قىزمەتى  ءباسپاسوز  قاۋىمداستىعىنىڭ  قازاقتارى  دۇنيەجۇزى  الماناعى   ءتىل»  «تۋعان 
وتىرىپ،  پاۆلودار وبلىسىنا موڭعوليالىق قانداست ارىمىزدان 13 وتباسى كوشىپ كەلگەنىن  حاباراليدى .   

 – پرەزيدەنتى  تۇڭعىش  رەسپۋبليكاسى  قازاقستان  ءتوراعاسى،  قاۋىمداستىعىنىڭ  قازاقتارى  «دۇنيەجۇزى 
تىكەلەي  قول ۇزبەي،  ساتتە  ءبىر  تاعدىرىنان  قانداستار  ەلدە جۇرگەن  نازاربايەۆتىڭ شەت  نۇرسۇلتان  ەلباسى 
اراالسۋىنىڭ نەگىزىندە باۋىرالرىمىزدىڭ تۋعان جەرىنە قونىس اۋدارۋ لەگى  جالعاسۋدا. دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ 
بايان-ولگەي  اياسىندا موڭعوليانىڭ قوبدا،  پيلوتتىق جوباسى  قاۋىمداستىعى جانە «وتانداستار قورى» كەاق-نىڭ 
وبلىسىنا  پاۆلودار  ماقساتىندا  جەتكىزۋ  اتامەكەنگە  ۇرپاقتارىن  قوسىلىپ،  تۋىستارىنا  قازاقستانداعى  ايماقتارىنان 

كوپ بااللى 13  وتباسىنىڭ 80 ادامى كوشىرىلدى»، دەلىنگەن حابارالمادا.
نەگىزىنەن  قانداستارىمىز  بىلدىرگەن  نيەت  كەلۋگە  كوشىپ  ءبىرجوالتا  قازاقستانعا  كەتەرلىگى،  ايتا 
الەۋمەتتىك، تۇرمىستىق جاعدايىنا بايالنىستى وزدىگىنەن كوشىپ كەلە المايتىن ەدى. سوندىقتان، بۇل يگى شارا  
«وتانداستار قورى» كەاق–نىڭ قولداۋىمەن دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى پاۆلودار وبلىستىق فيليالىنىڭ 
ۇيىمداستىرۋىمەن ىسكە اسىرىلدى. «كوشىپ كەلگەن قانداستار اراسىندا 13 باالنى ومىرگە اكەلىپ ءوسىرىپ، 
جەتكىزگەن ارداقتى انا قايشا اپامىز ءوزىنىڭ قولىنداعى كە نجە ۇلى مەن كەلىنىنىڭ 6 باالسىمەن بىرگە اتامەكەنگە 
كەلىپ وتىر. سونداي-اق، ءجاسوسپىرىم وقۋ جاسىنداعى 46 باال، 4 ستۋدەنت، 1 زەينەتكەر، ەڭبەك جاسىنداعى 

29 ازامات كوشىپ كەلدى.
مال  يزاتور،  ماماندارى، مەحان  تەحنيكا  باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمدەرى،  ءتىلى،  اعىلشىن  ىشىندە  والردىڭ 
دارىگەرى، مەديسينا ساالسىنىڭ مامانى، باسقادا ارنايى وقۋ ورتالىقتارىن بىتىرگەن تاجىربيەلى ماماندىق يەلەرى 

بار» ، – دەلىنگەن ءباسپاسوز بايانىندا.
موڭعوليادان كوشىپ كەلۋشى وتباسىالر مۇشەلەرىن جانە وتباسىنىڭ تۇرمىسقا قاجەتتى قولدانىستاعى مۇلىك، 
شەكارادان  ارقىلى  بەكەتى  كەدەن  تاشانتا  ولكەسىنىڭ  التاي  فەدەراسياسىنىڭ  رەسەي  جۇكتەرىن  ءۇي  كە  جە 
الىپ وتۋىنە بايالنىستى كەلەڭسىز جاعدايالردى بولدىرماۋ ءۇشىن دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى مەن 
«وتانداستار قورى» رف ومبى قاالسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى كون سۋلى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كومەگىنە 
ەلگە جەتكىزىلىپ  امان ەسەن  قانداستارىمىز  ناتيجەسىندە  بىرلەسكەن شاراالردىڭ  بوالتىن. وسىنداي  جۇگىنگەن 

وتىر.
كوشىپ كەلۋشىلەر پاۆلودار قاالسىنداعى «قونىستانۋشىالر مەن ورالمانداردى ۋاقىتشا بەيىمدەۋ ورتالىعىندا» 
ءبىر اپتا  بولىپ، پاۆلودار قاالسىنىڭ تاريحي ورىندارى مۇراجايالرىمەن تانىسىپ، ءبىرقاتار قۇقىقتىق كەڭەس 
اكەدەميك  ەكىباستۇز قاالسىنىڭ،  الىپ، قۇجاتتارىن راسىمدەپ، مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتەدى. ودان كەيىن، 
اقجول  دوستىق،  قاالسىنىڭ  اقسۋ  وتبا سى،    2 اۋدانىنا  پاۆلودار  وتباسى،   9 اۋىلىنا  اتىنداعى  مارعۇالن  الكەي 

اۋىلدارىنا 2 وتباسى، تەرەڭكول، ماي اۋداندارىنا قونىستانادى دەپ جوسپارالنۋدا.
ەنىپ، مەملەكەت  بيىلعى جىلعى ورالمانداردىڭ وڭىرلىك كۆوتاسىنا  تۇگەلدەي  وتباسىالرى  كوشىپ كەلگەن 
تاراپىنان ءار ادامعا 88 375 تەڭگەدەن ءبىر جىل بويى ءۇي  جالداپ تۇراتىن قاراجات بەرىلەدى. باالالرى وقۋ 

ورىندارىنا، ەڭبەك جاسىنداعىالر جۇمىسقا ورناالسادى. 

Http://qazaq-alemy.Kz/2019/08/20/pavlodar-oblysyna-mo-olyjadan-13-otbasy-k-shyp-keldy/ 

پاۆلودار وبلىسىنا موڭعوليادان 13 وتباسى كوشيپ 
كەلدي
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Қазақ хандығының құрылуы-
ның 550 жылдығын кең кө- 
лемде атап өту – еліміздің ру- 

хани жаңғыруының ерекше көзі болды. Ір-
гелі ел Қазақ жұртының тарихына соны 
көзқараспен қарап, тереңдей зерттеу қажет-
тілігін көрсетті. Қазақстан Республикасы-
ның президенті Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде 
«Хандықтың құрылуы бір басқа, халықтың 
қалыптасуы бір басқа. Бүгінгі қазақ халқы –  
сонау есте жоқ ескі замандарда-ақ тұлпарла-
рының тұяғымен  дүниені дүр сілкіндірген 
көне сақтардың, ежелгі ғұндардың, байырғы 
түркілердің ұрпағы, үлкен үйдің қара шаңы-
рағын атажұртта сақтап қалған қазақ», – деп 
атап көрсетті. 

Қазақ тарихын зерделеген бұрынғы және 
бүгінгі ғылыми ақпараттарда Қазақ хандығы-
ның құрылуы Керей мен Жәнібек сұлтандар-
дың Дешті Қыпшақтағы Әбілхайыр ханнан 
бөлініп, Моғолстанның батысындағы Шу бой- 

ҰЛТТЫҚ ТІЛ – ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ БАСТЫ 

ҚАЙНАР КӨЗІ
ын қоныстануы негізгі оқиға ретінде қарасты-
рылады. Әрине, бұл өз тұсындағы рулық, тай-
палық ішкі шиеленістер туындаған ірі саяси 
қозғалыс болатын. XV ғасырдың ортасында 
Қазақ хандығының құрылуы – Қазақстан ау-
мағында ежелден бері жалғасып келе жатқан 
этникалық үдерістің, мәдени, рухани даму- 
лардың негізінде жатыр. Түптеп келгенде  
Қазақ хандығының құрылуындағы саяси тар-
тыстардың арғы тамыры осы этникалық, мә-
дени дамуларда болса керек. 

Қазақ хандығының құрылуының алғы 
шарттарын саралай келе проф. Б.Кәрібаев: 
 «Кез келген мемлекет белгілі бір этностың 
әлеуметтік территориялық ұйымы және 
қоғамның ішкі және сыртқы қатынастарын 
реттейтін басқару жүйесі болғандықтан  эт-
нос-мемлекет бір-біріне етене тығыз ұғым 
болып саналады. Қарапайым тілмен айтсақ, 
мемлекетті этностар туғызады», – деп атап 
көрсетті. Ал этносты не туғызады?

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің оқытушысы, филология 
ғылымдарының докторы, профессор. 

Мұрат CАБЫР
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Жәнібек пен Керей құрған қазақ хандығы-
ның халқы аз уақытта 200 мыңға жетті. Көп-
теген тайпалар жаңа хандықтың құрамына 
ене бастады. Осы қазақ деп аталған ру-тайпа-
ларды бір орталыққа бірігуге тартып тұрған 
саяси жағдаяттардан басқа негізгі тылсым 
күш – бір тілде сөйлесіп, бір тілде түсінісу, бір 
дәстүрде өмір сүру дағдысы. Яғни ЭТНОСТЫ 
ТІЛ ТУҒЫЗАДЫ. «Қазақ хандығы тарих сах-
насына шыққанда оған қызмет еткен – қазақ 
тілі болды. Өйткені, бұл тіл – осы хандықты 
құраған қаңлы, қыпшақ, алшын, арғын, най-
ман, керей, жалайыр, тағы басқа да ру-тайпа-
лар сөйлейтін тіл еді. Қазақ тілі аталған ру-тай-
паларды бір-бірімен табыстыратын ұйытқы, 
хандықты құраған күштердің бірі болған дей- 
міз», – деп академик Рабиға Сыздықова атап 
көрсетті (Егеменді Қазақстан, 22.09.2015)

Тіл тарихы - ұлт тарихы. Қазақ тілі ұзақ та-
рихи даму үдерістерін бастан кешірді.  Түр-
кітануда «орта түркі кезеңі» деп белгіленген 
Х-ХV ғасыр аралығын қамтитын кезең түр-

кі тілдерінің қалыптасу, дамуында айрықша 
рөл атқарған маңызды дәуір. Көшпелі тай- 
палардың арасындағы талас-тартыс, қыр- 
ғи-қабақ соғыстар олардың тығыз араласуы, 
қыпшақтардың күшею, оғыздардың Еуропаға 
қарай ығысуы этностардың тілінде өз ізін 
қалдырды. Қыпшақтар ұлан байтақ террито-
рияны игеріп, қыпшақ тілі тұтас мемлекет-
тік, тіпті халықаралық тіл деңгейіне көтеріл-
ді. Кейін моңғол үстемдігі кезінде құрылған  
Алтын Орда қыпшақтардың негізгі отаны 
болды. 

Сол қыпшақ тайпалары қазақ халқының 
жеке этникалық топ болып қалыптасып, дер-
бес ұлт ретінде көрінуіне игі ықпалын тигізді. 

Бүгінгі қазақ тілінің арғы тамыры  көне 
қыпшақ тілі туралы ең алғаш мәлімет берген 
автор – М.Қашқари болатын. «Диуан лұғат ит 
– түрік» атты  еңбегінде қыпшақ тілінің кейбір 
грамматикалық,  лексикалық ерекшеліктерін 
талдап  көрсетеді. М.Қашқари түркі тілдерін 
зерттей келе, ХІ ғасырда жеке қолданылған 
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“қыпшақ тілі” болғандығын атап көрсетеді. 
Сонымен қатар, ол “қырғыз, қыпшақ, гуз, тух-
си, яғма, чығыл, арғу, йаруқ тайпалары – бәрі 
бірдей түрікше бір тілде сөйледі” деп жаза-
ды. Қазақ тілі байырғы қыпшақ тілінің заңды 
жалғасы.

«Ұлттың ұлт болуына бірінші шарт – тіл», – 
деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, қазақ хан-
дығы құрылған тұста оған қызмет ететін қазақ 
тілі де өсіп жетілген болатын. Аз уақытта қы-
ранның қанаты  талатын кең даладағы жарты-
лай көшпелі қауымды бір мүдде, бір мақсатқа 
жұмылдыра алатын құдірет ғасырлар бойы 
қалыптасып келіп, бір тұтас ұлт тілі ретінде 
тарих сахнасына шықты. ХV-ХVІІІ ғасыр-
лардағы жыраулар поэзиясында әдеби тілдің 
дәрежесін білдіретін көркем, айшықты сөз 
орамдар көптеп кездеседі. Бұның өзі ауызша 
әдеби тілдің тамыры тым әріде жатқанын көр-
сетеді. Сонымен қатар осы әдеби тілдің бір 
ұшы көне түркі дәуірінен үзілмей келе жатқан 
түркілік жазба әдеби дәстүрде болса керек. 
ХІV  ғасырда, Алтын Орда дәуірінде жазылған 
жазба ескерткіштер тіліндегі қыпшақтық бел-
гілер, қазақы таным-түсінігі көрініп тұрған 
тұрақты тіркестер, сөз жоқ нақты дәлел бола 
алады. Тұтас ұлттың инсандық (адами) кел-
беті тілінде, фразеологизмдерінде, ділінде жа-
тыр. Діл мен тілді бір-бірінсіз түсіндіру мүм-
кін емес. Тілдің ішкі формасы мен мазмұнын, 
халқымызға тән рухани қазынасын бойына  
сіңіріп, сақтап, бүгінгі ұрпаққа жеткізетін ана 
тіліміздің құдіреті – оның кумулятивтік қыз-
метімен байланысты. Фразеологизмдер тек 
екіншілік бейнелі атау емес, ұлттық таным-
ның, мәдениеттің көрінісі.

Орта ғасыр жазба жәдігерліктері тіліндегі 
тұрақты тіркестер өз дәуірі мен қазаққа ортақ 
этномәдени, танымдық ақпараттар бере алады. 
Мәселен, Біліг қамчысыны елгә алыб “білім 
қамшысын қолға алып” [ХШ, 6р9]. Осы сөй-
лемдегі біліг қамчысы фраземасы қазақы ой 
түсініктен хабар береді: Қамшы жарау атты 
көшпендінің жауына сілтейтін бас қаруы. 
Қамшысыз ат үстінде күн көру қиын. Автор 
қамшы сөзін біліг сөзімен қосақтап “ақыл ой-
дың ұшқырлығын, өткірлігін” айтып отыр. 
Білімдінің беті жарық, білімсіздің беті шарық 

екенін қамшы арқылы береді. Кезінде ұлы 
Абылай хан халқына “білектің заманы кетіп, 
білігтің заманы келе жатыр, әзірмісің әлеумет” 
дегенде осындай “білімділікті” айтып отыр.

Қазақ тілінде “қамшы” сөзі ұйытқы болған 
фразеологизмдердің семантикалық қырлары 
әр түрлі: қамшы болу, қамшы боп тию, қамшы-
дай қату, қамшы ойнату, қамшы үйіру т.б.

– Ақыл тізгініні ким бәрік туттың “ақыл 
тізгінін берік тұттың” [Г,6р11]. Осы сөйлемде 
ақыл тізгіні тұрақты тіркесін ашуды ақылға 
жеңдірудегі сабырлылықты, шыдамдылықты 
тізгін сөзіне сүйеніп білдіріп тұр. Яғни, ашу 
дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қосқа саяды. 
Ат үстіндегі қазақтың жүгені тізгінсіз болса, 
қалай жүреді. Асауды жүгеннің тізгіні көндір-
се, адамды ақылдың тізгіні көндіреді. Яғни 
тізгін сөзі де ұлттық мәдени белгіні білдіреді. 

Қандайда бір затты танып білуде (мысалы: 
тізгін) көптеген уақыттың нәтижесі ретінде 
оның образы адам ұғымында ассоцияланып, 
тілде басқа құбылыс, затқа телінеді, соны си-
паттап, ұқсатып, меңзейді.

Қазақ тілінде тізгін сөзінің фразеология- 
лық парадигмалары тақырыптық семантика-
лық жағынан әр түрлі.

− тізгін берді (босатты) – ерік берді, ырық 
берді.

− тізгінге жабысты – билікті өз қолына 
алғысы келді.

− тізгіндеп ұстады – еркіне жібермеді.
− тізгін көшті (тиді, ұстады)//тізгінін өз қо-

лына алды – билік тиді, ерік өз қолына келді.
− тізгінін салмады – ерік бермеді.
− тізгін тартты – байқап сөйледі.
–  тізгінін жиды – аяғын тартты, қарқынын 

басты.
Келтірілген фраземаларда тізгіннің әре-

кетіне негізделген образдылық бар. 
– Бүйурды кәлтүрүң қуш салалық “бұйы-

рды: келтіріңдер құс салайық” [ХШ,80р17]. 
Осы сөйлемде қуш салу фраземасы көшпен- 
ділердің байырғы аңшылық кәсібінің түрін біл-
діреді. Құс салып, аң аулау түркі халықтары- 
ның ішінде бүгінде қазақтарда ғана сақталған. 
Аңшылық өнерді “бір қызық ісім екен сұм 
жалғанда” деп ұлы Абай жоғары бағалап, та-
лай өлеңдерінде суреттеген.:
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Ұқпассың, үстірт қарап бұлғақтасаң,
Суретін көре алмассың, көп бақпасаң,
Мұны оқыса, жігіттер аңшы оқысын,
Біле алмассың, құс салып, дәм татпасаң. 
Қазақ топырағында аңшылықтың тұзақ 

құру, қақпаншылық, мергеншілік, ит жүгірту 
және саятшылық сияқты түрлері бар. Қазақ 
тілінің сөздік құрамында аңшылық өнерге қа-
тысты лексика өте мол. Академик Ә.Марғұлан-
ның айтуынша, тек саятшылыққа байланысты 
туған мың жарымдай сөз (халықтық термин) 
бар екен. Құс салу тұрақты тіркесі қазақтар 
мен ортағасырлық қыпшақтарға ортақ этно- 
графизм. Міне, осындай этномәдени ақпаратты 
бойына сақтаған тұрақты тіркестер ұлттың дү-
ние танымын, жүріп өткен тарихын көрсетеді.

Академик  Ә.Т.Қайдаров мынадай келелі 
пікір білдірді: “Этностың басып өткен сан ғасыр- 
лық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге 
тас мүсіндер мен жартастарға қашалған сына 
жазулар арқылы, мәдени ескерткіштер мен әр 
түрлі ғимараттар түрінде жетуі мүмкін. Бірақ 
бұлардың бәрі этнос өмірінің мың да бір елесі 
ғана. Оның шын мәнісіндегі даналығы мен дү-
ниетанымы тек тілінде ғана сақталады. Әрбір 
дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, 
қару-жарақтың, киер киім мен ішер тамақтың, 
тұрмыстық заттар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, 
наным-сенімге, ойын-күлкі, той-томалаққа 
байланысты ұғымдардың аты-жөні, сыр-сипа-
ты т.б. тек тіл фактілері ретінде ғана, яғни жеке 
сөздер мен сөз тіркестері, фразеологизмдер 
мен мақал-мәтел арқылы ғана бізге жетуі мүм-
кін [1,34]. Яғни тіл арқылы халықты танимыз. 
В.Фон Гумбольдттің “тіл – халық рухының, 
оның танымы мен менталитетінің көрінісі” де-
ген концепциясына сүйенген антропологиялық 
тіл білімі қазақ топырағында да даму үстінде. 

Түптеп келгенде тіл – этникалық өзіндік са-
наны туғызады да этностың даралануына, тұтас- 
тануына алып келеді екен. Этникалық өзіндік 
сана этникалық қауымдастықты сақтап, дамы-
тады. Қауымдастықтың басқаларға ұқсамай-
тын  өзіндік ерекшелігі бар екенін көрсетеді.  
Ұлттың қалыптасуында тіл басты этникалық 
құндылық. Қоғамда болатын саяси тартыстар, 
өзгерістер, әр түрлі шиеленістер, өтпелі кезең-
дер  тұсында халықтың тығылып, есін жинай-

тын, сыртқы күштерден қорғанатын ең соңғы 
ұясы - ұлт. Бір тілде сөйлеп, бір дәстүрде өмір 
сүріп, бір табақтан ас ішетін ұяластар  сол ұлт 
ішінде. «У ішсең руыңмен» деп қазақ осын-
дайдан айтқан. Түрік ойшылы Зия Көкалып 
«ұлт дегеніміз тіл, дін, мораль және барлық 
көркем өнер салалары тұрғысынан ортақ, яғни 
бірдей тәрбие алған адамдардан тұратын бір-
лестік», – деп анықтама береді.

Татарстан Республикасында 1994 жылы 
«Сізді өз ұлтыңыздың адамдарымен не 
жақындастырады?» деген сұрақ қою арқылы 
этника-әлеуметтік сауалнама жүргізілген. Эт-
никалық даралану компонеттері ретінде тіл, 
мәдениет, салт-дәстүр, туған жер, табиғат, дін, 
тарихи ортақ тағдыр, мінез, психология, ортақ 
мемлекеттілік, сыртқы бет-пішін ұсынылған. 
Сауалнамаға қатысқан адамдардың 76,9 пай- 
ызы ТІЛ деп көрсеткен.  Тіл – ұлттың ең бірін-
ші, ең қасиетті сипаты, халықтың ғасырлар 
бойы жинаған рухани қазынасының жиын-
тығы. Тіл мен ұлт біртұтас. Көне тарихи ақпа-
рат, мәдениет, салт-дәстүр кейінгі ұрпаққа тіл 
арқылы жетеді, Тіл ұлтты тұтастандырады, 
ұйыстырады, ерекшелейді, тәрбиелейді, кей-
інгі ұрпақпен сабақтастырады, жалғастыра-
ды, өркеніңді өсіреді. 

Қорыта айтқанда, мәңгілік елдің мемлекет- 
тік тілі Қазақ елін мекендеген ұлт пен ұлыс- 
тарды бір орталыққа ұйыстырып, бір мүддеге, 
бір болашаққа бастайтын негізгі фактор екені 
шындық.
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Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің қауымдастырылған профессоры, 
филология ғылымдарының кандидаты, әлеуметтік 
лингвистиканың белгілі маманы

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЛИНГВСТИКАЛЫҚ  

ЗЕРТТЕУЛЕР

Аман АБАСИЛОВ

Тіл маманын даярлауда, олардың линг-
вистикалық дүниетанымын кеңейту мен 
тереңдетуде «Тіл біліміне кіріспе», «Жалпы 
тіл білімі» атты жалпылингвистикалық пән-
дерге үлкен мән беріледі. Бұлар тіл, оның 
табиғаты, тарихы мен даму заңдылықтары, 
лингвистикалық талдау, зерттеу әдіс-тәсіл-
дері, тіл білімінің салалары, олардың өзін- 
дік бағыттары бойынша барынша толық тео- 
риялық мәліметтер береді. Тіл біліміндегі 
осындай іргелі бағыттардың бірі – қазіргі 
тіл ғылымында өзіндік зерттеу нысаны мен 
әдіс-тәсілдері қалыптасқан саласы - әлеу-
меттік лингвистика болып табылады. Оның 
бүгінгі таңдағы қол жеткен табыстары мен 
нәтижелері де ұлан-ғайыр.

Алайда еліміздегі жоғары оқу орында- 
рындағы жоғарыда аталған жалпылингвис- 
тикалық пәндер оқулықтарында әлеумет-
тік лингвистика қазіргі тіл білімінің бір  
бағыты ретінде жалпылама ғана қарасты-
рылады. Оның өзіндік зерттеу проблема-
лары ұғымдық-терминалогиялық аппараты 
ашылып көрсетілмейді. Ал кейбір негізгі 

мамандық топтамасындағы оқулықтарда 
тілдік материалды әлеуметтік лингвисти-
калық тұрғыдан қарау, талдау жағы мүлдем 
жоқ. Бұларда тілді оқыту мен меңгертудің 
дәстүрлі әдістері сөздіктер мен граммати-
каға негізделіп, ол тілдің ішкі жүйесіне, 
сөзді дұрыс пайдалану мен синтаксистік 
құрылысқа ғана байланыстырылады. 
Шындығында тілді пайдалану мен қолда-
ну сөйлеушілердің әлеуметтік сипаттама-
сына және сөйлеу жағдаятына байланысты 
болатыны белгілі. Демек, тілді оқытудың 
барынша тиімділігі сол – оны оқыту әдісте-
мелерінде, оқу құралдарында тек дәстүрлі 
лингвистикалық ережелер мен ұсыныстар 
ғана қамтылмай, әртүрлі мәндегі «сыртқы» 
факторлар да ескерілуі керек. Ал мұндай 
сыртқы факторлармен, яғни тілдің қоғам-
дық мәні, дамуы мен қызмет етуі, қоғамның 
тілге, тілдің қоғамға әсер ету мәселелерімен 
айналысатын бірден-бір пән - әлеуметтік 
лингвистика.

Қандай бір ғылымның объективті шын-
дықты сипаттайтын өзіндік ұғымдар жиын-
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тығы болады, бұл оның пәні деп атала-
ды. Мысалы, тіл білімі тілдің дыбыстық 
жүйесін, сөздік қоры мен грамматика-
лық құрылысын қарастырады. Тілдің осы 
жүйелері фонетика, лексикология және 
грамматика салаларында қарастырылып, 
өз ішінде алуан түрлі ұғым-түсініктер-
мен, оларға қатысты терминдермен түсін-
дірілетіні мектеп қабырғасынан белгілі. Ал 
әлеуметтік лингвистиканың пәні не, ол тіл-
ді қалай зерттейді?

Қарапайым тілмен айтқанда, адамның 
тіліне, оның күнделікті сөйлеу дағдысына 
әлеуметтік ортаның көптеген әсерлері бо-
лады. Міне, осыны әлеуметтік лингвистика 
қарастырады. Егер мұны бізге жете таныс 
«дәстүрлі» лингвистикамен салыстыра-
тын болсақ, ол тілдік таңбаны (дыбыс, сөз, 
морфема, аффикс, сөз тіркесі, сөйлем) ай-
тылым, жазылым түрлеріне, мағынасына, 
бір-бірімен қатынасына, олардың уақыт 
бойында өзгеруіне талдау жасаса, әлеу-
меттік лингвистика сол тілдік таңбаларды 
адамдар жасына, жынысына, әлеуметтік 
жағдайына, ортасына, білім деңгейіне, мә-
дени ұстанымына т.с.с. байланысты қалай 
пайдаланады: бәрі бірдей ме, әлде әр түрлі 
қолдана ма дегенге баса назар аударады.

Адамның сөйлеу ерекшелігі көбінесе қа-
рым-қатынас жағдаятына тәуелді болады. 
Әрбір жағдаятта адам әр түрлі сөйлейді: әң-
гімелесушімен тең жағдайда немесе одан 
өзін жоғары, басым ұстауы (кейде оған тәу-
елді болуы) мүмкін. Жалпы адамдар қоғамда 
бір-бірімен қарым-қатынас жасағанда әр 
алуан рөлдерді: әке-бала, күйеу-әйел, бас- 
тық-бағынышты-қызметкер, жұмысшы, 
сатушы-сатып алушы, дәрігер-емделуші, 
мұғалім-оқытушы, оқытушы-студент т.б. 
орындайды. Осындай рөл түрлері сөйлеу 
мен сөз саптау дағдысының ерекшелігін та-
нытады. Айталық, бала әкесімен құрдасын-
дай сөйлеспейді. Сондай-ақ студент пен 
оқытушының, дәрігер мен емделушінің, 
бастық пен бағыныштының сөз саптау-
лары қалалық көліктегі таныс не таныс  
емес адамдардың сөйлесулеріндегідей бол-
майды.

Осы айтылғандардан көріп отырғаны- 
мыздай, әлеуметтік лингвистика өз наза-
рын тілге, тілдің ішкі құрылысына емес, 
оның қоғамда қалай қолданылатынына 
аударады. Осыған байланысты оған әсер 
ететін факторлар, сөйлеушілердің әр алуан 
сипаттамаларынан бастап (жасы, жынысы, 
білім, кәсібі т.б.)  нақтылы сөйлеу ерек-
шелігіне дейін есепке алынады.

Әлеуметтік лингвистика тілді дұрыстап 
сөйлеп, дұрыс қолданушылармен емес, өз 
сөйлеулерінде қоғамда, тілдік ортада қа-
лыптасқан тілдік норманы бұзатын, қате-
лесетін, бірнеше тілдік стильдерді немесе 
бірнеше тілдің элементтерін араластыра-
тын нақтылы адамдарды нысана етеді. Тіл-
ді қолданудағы осындай барлық ерекшелік-
терді білу, оларды талдап түсіндіру, болу 
себептерін анықтау тілді дамыту жұмыста-
ры үшін маңызды мәселе болып табылады. 
Зерттеу нысаны тілдің қоғамдағы қызмет 
етуі болып табылатынын әлеуметтік линг-
вистика тілдің ішкі құрылымын жалпы 
мәлімет ретінде қабылдағанымен, оны ар-
найы қарастырмайды. 

Дүниеде бір тіл емес, екі тіл немесе одан 
да көп тілдер қолданылатын қоғамдар 
(мемлекет, ел, аймақ т.б.) бар. Міне, осын-
дай екі, үш одан да көп тіл қызмет ететін 
қоғамдағы әлеуметтік лингвистиканың 
нысанасы қандай? Мұндай жағдайда әлеу- 
меттік лингвистика бірнеше тілдердің  
өзара қарым-қатынаста қызмет ету тетігін 
зерттейді. Олар әлеуметтік өмірдің қан-
дай салаларында қолданылады? Қандай 
тіл «басымдылық» танытады, яғни қай тіл 
негізгі қатынастағы мемлекеттік немесе 
ресми тіл болып табылады? Оның мәнісі 
неде? Отбасылық не тұрмыстық тілдер-
ге «қанағаттанушылық» қажеттігі қан-
дай? Адамдар бір тілден екінші тілге неге 
көшеді, ана тілін ауыстыру себебі неде? 
Қандай жағдайда және қандай формада 
қостілділік, көптілділік түрлері дамыған? 
Міне, қарап отырсақ, осындай мәселелер-
мен дәстүрлі лингвистика да, әлеуметтану 
да емес, тек әлеуметтік лингвистика айна-
лысады.
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Әлеуметтік лингвистика деген атынан 
көрініп тұрғандай бұл ғылыми пән бірнеше 
ғылымдардың (тіл білімі, әлеуметтану, пси-
хология, тарих, этнография, демография, 
экономика, саясаттану т.б.) тоғысқан жері-
нен пайда болған. Әлеуметтік лингвистика-
ның осындай пәнаралық сипатын көптеген 
ғалымдар мойындайды, бірақ бұл мойындау- 
шылық оның қай ғылымға көбірек жақын 
екендігіне жауап бола алмайды. Осыдан бұл 
ғылымды зерттеумен кім айналысады деген 
сұрақ туады. Мұндай сұраққа қазіргі әлеу-
меттік лингвистика - бұл тіл білімінің бір 
саласы деп нақты жауап береді. Өйткені, 
оның қай ғылымға жататындығы, өзіндік 
мәртебесі туралы даудың күні өтті. Ол - әлеу- 
меттік лингвистиканың пайда болу, қа-
лыптасу кезеңіндегі мәселе. Бүгін XXI ға-
сыр басында әлеуметтік лингвистика өзінің 
нысанасын, мақсаты мен міндеттерін ғана 
анықтап қойған жоқ, сонымен қатар тіл 

білімі ғылымына тән нақтылы нәтижелерін 
де беріп үлгірді.

Әлеуметтік лингвистиканың ғылым 
ретінде негізін Праиж стуктизімі және  
Женева мектебінің өкілдері (А.Сеше,  
Ш.Балли, А.Мартине, С.Д.Кацевский, 
Р.Р.Едаль т.б.), кеңестік диалектографис- 
тері (Г.Розенкронц, Т.Фрингс, Р.Гроссе 
т.б.), кеңестік әлеуметтік бағытты ұста-
нушылар (Е.Д.Поливанов, Р.Д.Шор,  
В.М.Жирмунский т.б.) қалады. 

Қазақстандағы әлеуметтік лингвистика 
бұрынғы КСРО-дағы әлеуметтік лингвис- 
тикалық  бағыттың негізінде қалыптасты. 
Еліміздің тәуелсіздік алғанынан бергі жыл-
дарда республикадағы тілдік жағдаят, тіл 
саясаты, оның өзіндік бағыттары арнайы 
зерттелді. Еліміздің өзіндік тілдік құрылы-
сы және онымен байланысты мәселелер 
ғылыми шешімін таба бастады. Бұл бағытта 
Б.Хасанұлы, М.М.Копыленко, А.Е.Кар-



Туған тіл / №4 (2019)

54

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ӨМІРІ

линский, М.К.Исаев, Э.Д.Сүлейменова, 
З.К.Ахметжанова, С.Т.Саина, Н.Ж.Шай-
мерденова т.б. аға буын ғалымдармен қатар, 
К.М Байбосынова, А.М.Құмарова, А.Аба-
силов, Г.С.Суюнова, С.А.Асанбаева, Д.Ж. 
Қасымова,  Г.Д.Алдабергенова, Г.М.Әлім-
жанова т.б. жас ғалымдардың еңбектерін 
атауға болады.

Қазақстандағы тілдік құрылыс пен тіл-
дік ахуалды зерттеуші ғалымдардың еңбек-
терінде әлеуметтік лингвистиканың жоға-
рыда аталған ең өзекті деген проблемалары 
жан-жақты талданады. Қолда бар матери-
алдарды сараптай отырып, солардың бірқа-
тарына қысқаша шолулар жасап өтейік.

Б.Хасанұлы 1976 жылы жарық көрген 
«Языки народов Казахстана и их взаимо-
действие» атты еңбегінде Қазақстандағы 
тілдік жағдаятқа кең түрде мінездеме бе-
реді. Қазақстан халықтары тілдерінің өзара 
қарым-қатынасын, олардың тұтынушыла-
рын, тіл меңгеру деңгейлерін, өмір сала-
ларында қолданылуын, қоғамдық қызмет-
терін нақтылы статистикалық мәліметтер-
мен талдап көрсетеді. Негізгі проблемала-
рына ғылыми сипаттамалар береді [1].

1982 жылы М.М.Копыленко мен  
С.Т.Саинаның «Функционирование рус-
ского языка в различных слоях казахского 
языка», 1984 жылы М.М.Копыленко мен  
З.К.Ахметжанованың «Фонетическая ин-
терференция в русской речи казахов», 1987 
жылы осы еңбектің екінші бөлімі «Лексичес- 
кая и морфологическая интерференция в 
русской речи казахов» деген атпен басылып 
шықты. Бұл еңбектерде қазақтардың орыс 
тілін қолданудағы фонетикалық, лексика-
лық және морфологиялық қателіктері зерт-
телді. Интерференциялық құбылыстарды  
әлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан зерт-
теу әдістері мынадай бағытта қарастырылды:

1) қазақ және орыс тілдерін зерттеу ке-
зеңіндегі интерференциялық құбылыстар-
ды қысқаша салыстырмалы талдау;

2) потенциалды интерференцияның ау-
мағын айқындау;

3) информанттарды экспедициялық 
бақылау;

4) нақты интерференцияны лингвисти-
калық тұрғыдан сипаттау, талдау;

5) тест және сауалнама сұрақтары арқылы 
интерференциялық құбылыстарды зерттеу, 
талдаулар жүргізу;

6) интерференциялық құбылысқа әлеу-
меттік лингвистикалық талдаулар жасау [2].

Б.Хасанұлының 1987 жылы «Казах-
ско-русское двуязычие (социолингвисти-
ческий аспект)», 1989 жылы «Нациолналь-
ные языки: поиски и перспективы» атты 
еңбектері жарық көрді. Осы еңбектерде 
қазақ-орыс қостілдігінің пайда болу жол- 
дары, қазақтардың екі тілді меңгеру ерек-
шелігі нақты сөз болады. Сондай-ақ  
Қазақстандағы этностардың тіл меңгеру 
деңгейлері мен тәжірибелері нақты ста-
тистикалық зерттеулерге сүйене отырып 
талданды. Мұнда біртілділік, қостілділік, 
үштілділік, төрттілділік ұғымдарына анық- 
тамалар беріліп, олардың әлеуметтік лин- 
гвистикалық сипаттамалары көрсетілді. 
Қазақстандық тәжірибеде қостілді, үштілді 
және төрттілді этнос өкілдерін нақты мы-
салдармен дәлелдеп берді. 

1990 жылдары қазақстандық әлеуметтік 
лингвистиканың біршама кең түрде қарас- 
тырған проблемасы – қостілділік, көптіл-
ділік және диглоссия мәселелерін жан-
жақты талдаған тағы да басқа зерттеу еңбек-
тері жарық көре бастады. Олардың қатары-
на төмендегі еңбектерді жатқызуға болады.

1990 жылы жарық көрген А.Е.Карлин-
скийдің «Основы теории взаимодействие 
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языков» деген еңбегінде тілдердің бір-бірі-
не әсер ету мәселесі, қостілділік, оның 
пайда болуы және қоғамдағы орны, табиғи 
және жасанды билингвизм, тілдік ұжым, 
интерференция, оның типтері, интеркаля-
ция типологиясы т.б. мәселелер қамтылған.

Қазақстандағы тіл саясаты мәселесіне 
қатысты 1990 жылы «Языковая политика 
в Казахстане и пути ее реализации» атты 
жинақ жарық көрсе, 1991 жылы қостілділік 
мәселесін талдаған М.М.Копыленко мен 
З.К.Ахметжанованың «Психолингвистичес- 
кий аспект двуязычия. Проблемы нацио-
нально-русского двуязычие» деген зерттеу- 
лері қостілділік теориясына қосылған қо-
мақты еңбек болды.

1992 жылы Б.Хасанұлы «Ана тілі – ата 
мұра» атты еңбегінде алғаш рет ана тілі ка-
тегориясын әлеуметтік лингвистикалық 
тұрғыдан жан-жақты талдап көрсетті. Мұн- 
да автор ана тілінің лингвистикалық, әлеу- 
меттік лингвистикалық, психологиялық, 
педагогикалық, тарихи-этникалық сипат-
тамаларын, сондай-ақ ана тілі және заң, 
ана тілі және экономика, ана тілін білу мен 
меңгерудің айырым белгілері, қостілділіктің 
әлеуметтік лингвистикалық мәні,  еліміздің 
әлеуметтік-коммуникативтік жүйесі, оны 
құрайтын тілдер, олардың қызметтік жүкте-
мелері, типологиясы, мемлекеттік тіл мәсе-
лелері, қазақ тілін білудің қажеттілік талап-
тары дүниежүзілік тіл дамыту тәжірибесі 
тұрғысынан зерттелу қажеттігі, мемлекеттік 
тілді дамыту тетіктері т.б. көптеген әлеумет-
тік лингвистикалық проблемалар арнайы 
зерттелді. Б.Хасанұлы осы еңбегінде ана 
тіліне  мынадай анықтама береді: «Ана тілі 
дегеніміз күллі тіл атаулыдан ішкі құрылыс 
ерекшелігімен дараланатын, белгілі бір ха-
лықпен нақты кеңістікте тарихи бірге жа-
сап, оның төл мәдениетін ұрпақтан-ұрпаққа 
үздіксіз ұластырушы, сол халық адамдары-
на (жас, жыныс, сенім, кәсіп, әлеуметтік 
жағдай айырмасына қарамай) түгелдей және 
жан-жақты қызмет ететін ұлтішілік қатынас 
құралы [3, 25.]. Автор сондай-ақ қостілділік-
тің табиғатына талдау жасай келіп: «Қостіл-
ділік – белгілі бір территория көлеміндегі 

ұлтаралық (этносаралық) қарым-қатынасқа 
түсетін белгілі бір этникалық қауымдастық 
өкілдеріне, бүкіл қоғамның (социумның) 
әр түрлі жағдайда екі тілді (әдетте, ана тілі 
мен екінші бір тілді) алма кезек немесе қа- 
тар қолдануы», – деген анықтама береді 
[3,132.]. Соның негізінде елімізде кеңінен 
тарап отырған қазақ-орыс қостілділігін бы-
лайша сипаттайды: «Қазақ-орыс қостілділігі 
дегеніміз – қазақтардың көпұлтты қоғамда 
ана тілімен қабат орыс тілін ұлтішілік және 
ұлтаралық қатынаста қатар не алма кезек 
қолдануы, екі тілдің әрқайсысын әр түрлі 
жағдайда керегінше пайдалану»  [3, 133.].

Б.Хасанұлы осы еңбегінде бүгінгі таңда 
күн тәртібінде тұрған өзекті мәселе – қазақ 
тілінің мемлекеттік мәртебесіне сай қыз-
мет етуі мен дамуын, қоғамдық өмір сала-
ларында қолданылу жағдайларын сөз ете 
келе, мемлекеттік тілді дамытудың  мына-
дай принциптерін атап көрсетеді:

Бірінші принцип – мемлекеттік тілді 
жоспарлы түрде, барлық жағдайды туғыза 
отырып, кезең-кезеңімен барлық мекеме, 
ұйым, кәсіпорындардың қызмет бабын-
дағы қарым-қатынас құралына айналдыру.

Екінші принцип – мемлекеттік тілді 
жоспарлы түрде, барлық жағдайды туғыза 
отырып, кезеңімен барлық мекемелерде, 
ұйымдар мен кәсіпорындарда іс қағаздарын 
жүргізуге пайдалану.

Үшінші принцип – мемлекеттік тілді 
қаржыландыру  мәселесін түбегейлі шешу.

Төртінші принцип – мемлекеттік тілді 
оқыту ісін кадрмен, оқу құралдарымен то-
лық қамтамасыз ету.

Бесінші принцип – мемлекеттік тілді бір 
ғана қазақ тілінде емес, орыс және басқа 
тілдерде де насихаттаудың іс-шаралар жүйе- 
сін қалыптастыру.

Алтыншы принцип – Тіл заңының іске 
асуы мен мемлекеттік тілді өмірге енгізу 
жөнінде жоғары орындар мен көпшілік қа-
уым алдында жыл сайын есеп беріп отыру-
ды дағдыға айналдыру [ 3, 219-220]. 

1996 жылы Э.Д.Сүлейменованың «Ка- 
захский и русский языки: основы контрас- 
тивной лингвистики» атты еңбегі, 1999 
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жылы А.Е.Карлинскийдің «Международ-
ные отношения: теория – практика – по-
иск» деген зерттеуі, 2001 жылы «Двуязычие 
и межэтническая коммуникация. Актуаль-
ные проблемы межкультурной коммуни-
кации и перевода» атты еңбектері жарық 
көрді.

Э.Д.Сүлейменова мен Н.Ж.Шаймер-
денованың 2002 жылы шыққан «Словарь 
социолингвистических терминов» атты 
сөздігінде әлеуметтік лингвистиканың тео-
риялық мәселелеріне, зерттеу бағыттарына, 
әдіс-тәсілдеріне т.б. қатысты 400-дей тер- 
минге түсінік берілген [4]. Бұл, біздіңше, 
қазақстандық әлеуметтік лингвистика та-
рихындағы соны және құнды еңбек болып 
табылады.

Б.Хасанұлының 2006 жылы жарық көр-
ген «Тілдік қатынас негіздері» еңбегі Қа-
зақстандағы қазақ, орыс және ағылшын 
тілдері серіктестігінен тұратын үштілділік 
мәселесін, халықаралық қатынастар тілінің 
пайда болу себептерін, тілдік қатынастың 
теориялық мәселелерін, адам қарым-қа-
тынасында тілдің қолданылуын, тілдің 
әлеуметтік мәнін, саралануын, атқаратын 
қызметін т.б. кең көлемдегі мәселелерді 
қамтыған оқу құралы ретінде танылды. 

Қазақстандық әлеуметтік лингвисти- 
каның қарастырған мәселелеріне қатыс- 
ты жоғарыда аталған және аталмаған ір-
гелі зерттеулермен қатар көптеген ғылыми 
мақалалар да жарияланды. Солардың бірі 
М.Аренов пен С.Калмыковтың «Совре-
менная языковая ситуация в Республике 
Казахстан»  атты мақаласында Қазақстан 
Республикасындағы тілдік жағдаяттың 
қазіргі сипатын әлеуметтік лингвистика-
ның әдіс-тәсілдерімен ғылыми тұрғыдан 
біршама толықтай сипаттап береді. Сол ав-
торлардың «Ана тілін қашанғы өгейсіте бе-
реміз» деген мақаласында қазақ тілінің ана 
тілі ретіндегі мәртебесі, қоғамдағы орны, 
қолданылу аясы нақтылы статистикалық 
мәліметтермен көрсетіледі.  

Б.Хасанұлы «Әлеуметтік қажеттілік бол-
май ...» деген мақаласында қазақ тілін жан-
жақты дамыту мәселелеріне тоқталады. 

Автор мемлекеттік тілді дамыту жолында 
тіл саясатының менеджмент қағидатта-
рын пайдалануды ұсынады. Қазақ тілінің 
мемлекеттік мәртебесінің іске аспауының 
басты себебі ретінде тіл дамуын біліксіз 
басқаруды айтады.

А.Абасилов «Қазақ тілінің мемлекеттік 
мәртебесін дамыту – Қазақстан Респуб- 
ликасындағы Тіл туралы заңның негізгі 
қағидасы» деген мақаласында тіл туралы 
заңның жүзеге асу тетіктеріне тоқталса, 
«Солтүстік аймақтың әлеуметтік лингвис- 
тикалық ақуалы» атты мақаласында Қа- 
зақстанның солтүстік аймағындағы облыс- 
тардағы тілдік жағдаятты, ондағы қостіл-
ділік,  көптілділік мәселелерін, аймақтағы 
мемлекеттік тілдің және өзге этнос тіл-
дерінің қоғамдық қызметтеріне талдау жа-
сайды. Ал «Мемлекеттік тілді аймақтық 
тұрғыдан дамыту – Қазақстан үшін тиімді 
жол» деген мақаласында тіл дамытудың ай-
мақтық қағидаттарын ұсынады.  

А.С.Асанбаева «Қазақша жарнаманың 
тілі, стилі, қазіргі жағдайы», «Қазақ тілін-
дегі жарнаманы жақсарту мәселелері» атты 
мақалаларында жарнама мәтініндегі тілдік 
ерекшеліктер, мемлекеттік тілдің жарна-
ма саласындағы қоғамдық қызметіне, оны 
жақсартудың алғы шарттарына талдау жа-
сайды, қоғамдық өмір салаларының ішінде 
жарнаманың тіл дамытудағы орнына ар-
найы тоқталады. 

Қазақстандағы қазақ, орыс және өзге 
тілдердің қоғамдық қызметі мен оларды 
дамытудың әр алуан қыр-сырларына ар-
налған бұлардан да басқа көптеген жарық 
көрген ғылыми мақалалар түрлі қоғамдық 
пікірлер туғызып, тіл дамыту ісін саналы 
түрде басқарудың қазақстандық үлгілерін 
танытты. Солардың қатарына М.М.Ко-
пыленконың «Государственный язык и 
официальный язык (опыт разграничения 
понятий)», «Общее языкознание, социо- 
лингвистика, психолингвистика в Респуб- 
лике Казахстан: тенденции и перспективы 
развития специальности»; Э.Д.Сүлеймено-
ваның «Языковая ситуация в Казахстане: к 
оценке, эффективности языкового плани-
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рование»;  Ө.Жолдасбеков пен Н.Қалидың 
«Тіл заңы – түсінік тірегі»; Б.Хасанұлының 
«Тіл саясатының тарихы тереңде», Линг-
вистическое формулировки проекта новой 
Конституции: Противоречие и пути прео- 
доления»; Е.Шаймерденовтің «Мемле-
кеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтудің 
өзекті мәселелері»; Б.Әбдіғалиевтің»Этно-
лингвистическая ситуация в Казахстане»; 
А.Абасиловтың «Мемлекеттік тіл – көптіл-
ділік жағдайында әлеуметтік қажеттілік»; 
Г.А.Досмұхамбетованың «Роль языка обу-
чения в развитии двуязычия», «Определе-
ние доминирующего языка в студенческой 
среде» т.б. атауға болады.

ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бастап 
қазақстандық социолингвист-ғалымдар 
әлеуметтік лингвистиканың өзекті мәсе-
лелеріне қатысты докторлық, кандидаттық 
диссертация жұмыстарын жазып, қорғай 
бастады.

Б.Хасанұлының «Социально-лингвисти- 
ческие проблемы функционирование ка-
захского языка в Республике Казахстан» 
(1992) тақырыбындағы докторлық диссер-
тациясында қазақ тілінің Қазақстандағы 
қызметінің әлеуметтік лингвистикалық 
мәселелері, тілдік жағдаят, тіл мен қоғам-
ның байланысы, көпұлтты мемлекеттердегі 
тілдердің қарым-қатынасы мен дамуының 
жалпы теориясы, Қазақстандағы қостіл-
ділік, көптілділік мәселелері қаралды. Сол 
сияқты Д.Ж.Қасымова «Функционирова- 
ние уйгурского языка и формы его сущес- 
твования  (социолингвистическое исследо-
вание районов компактного проживания 
уйгуров в Казахстане)» (1995), Г.С.Суюно-
ва «Речевое поведение казахов-блингвов» 
(1995), А.М.Құмарова «Социально-лингвис- 
тические проблемы формирования казах-
ской языковой  среды в Республике Казах-
стан» (1996), А.Абасилов «Мемлекеттік тіл-
дің Қазақстан Республикасының солтүстік 
аймағындағы қызметі: социолингвистика-
лық проблемалары, оларды шешу жолдары» 
(1998), Г.Д.Алдабергенова «Исследование 
влияния билингвизма на развитие детей» 
(1999), С.А.Асанбаева «Жарнама саласын-

да мемлекеттік тілді қолданудың социо-
лингвистикалық өзекті мәселелері» (1999), 
Г.М.Алимжанова «Структура речевого эти-
кета казахского и русского языков» (1999), 
С.Ю.Сон «Социолингвистический анализ 
функционирования коре мар и русского 
языка в корейской диаспоре Казахстана» 
(1999), Б.Ж.Құрманова «Социоально-линг-
вистические проблемы функционирования 
государственного языка в западном регио-
не Республики Казахстан», Г.А.Досмұхам-
бетова «Функционирования казахского и 
русского языков в микросоциальной общ-
ности» т.б. ғылыми-зерттеу жұмыстары жа-
зылып, қорғалды.

Жұмыстардың барлығында да қазақстан-
дық әлеуметтік лингвистиканың ең өзек- 
ті деген мәселелері сөз болады. Әсіресе мем-
лекеттік тілдің қолданылуы, қоғамдық мәні 
мен қызметі, орыс тілінің және өзге тіл-
дердің әлеуметтік коммуникативтік жүйе- 
дегі орны, қостілділік, көптілділік, тіл да-
мытуды саналы басқару мен реттеу, тіл сая-
саты т.б. проблемалар жан-жақты қаралып, 
ғылыми айналымға түсті.

Қазақстан ғылымында осы басталған 
жұмыстар одан әрі жалғаса түсуде. Олар-
дың өміршеңдігі күнделікті тілдік жағдаят-
ты тұрақтандыру, реттеу мен жоспарлауда, 
тілдерді дамытудың әлеуметтік лингвисти-
калық тетігін айқындауда көрініп,  қоғам 
сұранысына ие болуда.

Сонымен әлеуметтік  лингвистиканың 
нысанасы - қолданыстағы тіл. Тіл қоғамда 
белгілі бір әлеуметтік құрылымдарға ие 
бола отырып, қаншалықты қызмет етсе, 
тілді әлеуметтік контексте зерттейтін әлеу- 
меттік лингвистика ғылымы туралы да 
соншалықты айтуға болады. Демек, сту-
дент-филологтың (әсіресе, қазақ тілді ау-
диторияда) әлеуметтік лингвистикалық 
танымы мен дайындығын арттырудың бір-
ден-бір жолы оларға осы жас ғылым сала-
сы бойынша, оның өзіндік проблемалары 
мен зерттеу әдіс-тәсілдері жайында ар-
найы курстар мен семинарлар оқу болып 
табылады. Дұрысы - арнайы пән ретінде 
енгізу.



Туған тіл / №4 (2019)

58

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ӨМІРІ

Мұндай арнайы пәнді оқыту студент-
тердің әлемдік тіл білімінің қазіргі өзекті де 
перспективалық бағыттарының бірі - әлеу-
меттік лингвистика бойынша білімдерін өз 
ана тілінде алуына мүмкіндік береді. Мұнда 
олар жас мемлекетіміздің одан әрі нығаюы 
мен тілдік құрылысының қалыпты қызмет  
етуіне, этносаралық, тіларалық қатынас- 
тардың тең әрі тұрақты дамуына ықпал 
ететін демократиялық бағыттағы тіл саяса-
тымен, этнолингвистикалық, тілдік жағдая-
тымен танысады. Әлеуметтік лингвистика-
ның пәндік және теориялық ұғымдарынан, 
қазіргі проблемаларынан, сондай-ақ оның 
өзіндік зерттеу әдістері мен тәсілдерінен 
хабардар болады.
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Til mamanyn daıarlaýda, olardyń 
lıngvıstıkalyq dúnıetanymyn ke- 
ńeıtý men tereńdetýde «Til bili-

mine kirispe», «Jalpy til bilimi» atty jal-
pylıngvıstıkalyq pánderge úlken mán berile-
di. Bular til, onyń tabıǵaty, tarıhy men damý 
zańdylyqtary, lıngvıstıkalyq taldaý, zertteý ádis-
tásilderi, til biliminiń salalary, olardyń ózind-
ik baǵyttary boıynsha barynsha tolyq teorıalyq 
málimetter beredi. Til bilimindegi osyndaı irgeli 
baǵyttardyń biri – qazirgi til ǵylymynda ózind-
ik zertteý nysany men ádis-tásilderi qalyptasqan 
salasy - áleýmettik lıngvıstıka bolyp tabylady. 
Onyń búgingi tańdaǵy qol jetken tabystary men 
nátıjeleri de ulan-ǵaıyr.

Alaıda elimizdegi joǵary oqý oryndaryndaǵy 
joǵaryda atalǵan jalpylıngvıstıkalyq pánder 
oqýlyqtarynda áleýmettik lıngvıstıkany qazirgi 
til biliminiń bir baǵyty retinde jalpylama ǵana 
qarastyrylady. Onyń ózindik zertteý problema-
lary uǵymdyq-termınalogıalyq aparaty ashyl-
yp kórsetilmeıdi. Al keıbir negizgi mamandyq 
toptamasyndaǵy oqýlyqtarda tildik materıaldy 
áleýmettik lıngvıstıkalyq turǵydan qaraý, tal-
daý jaǵy múldem joq. Bularda tildi oqytý men 
meńgertýdiń dástúrli ádisteri sózdikter men 
gramatıkaǵa negizdelip, ol tildiń ishki júıesine, 
sózdi durys paıdalaný men sıntaksıstik qurylysqa 
ǵana baılanysytyrylady. Shyndyǵynda tildi paıda-
laný men qoldaný sóıleýshilerdiń áleýmettik 
sıpattamasyna jáne sóıleý jaǵdaıatyna baılanysty 
bolatyny belgili. Demek, tildi oqytýdyń barynsha 

QAZAQSTANDAǴY  ÁLEÝMETTİK 
LINGVSTIKALYQ ZERTTEÝLER

tıimdiligi sol – ony oqytý ádistemelerinde, oqý 
quraldarynda tek dástúrli lıngvıstıkalyq erejejer 
men usynystar ǵana qamtylmaı, ártúrli mándegi 
«syrtqy» faktorlar da eskerilýi kerek. Al mundaı 
syrtqy faktorlarmen, ıaǵnı tildiń qoǵamdyq máni, 
damýy men qyzmet etýi, qoǵamnyń tilge, tildiń 
qoǵamǵa áser etý máselelerimen aınalysatyn 
birden-bir pán - áleýmettik lıngvıstıka.

Qandaı bir ǵylymnyń obektıvti shyndyqty 
sıpattaıtyn ózindik uǵymdar jıyntyǵy bolady, bul 
onyń páni dep atalady. Mysaly, til bilimi tildiń 
dybystyq júıesin, sózdik qory men gramatıkalyq 
qurylysyn qarastyrady. Tildiń osy júıelerin 
fonetıka, leksıkologıa jáne gramatıka salalarynda 
qarastyrylyp, óz ishinde alýan túrli uǵym-túsinik-
termen, olarǵa qatysty termındermen túsindirile-
tini mektep qabyrǵasynan belgili. Al áleýmettik 
lıngvıstıkanyń páni ne, ol tildi qalaı zertteıdi?

Qarapaıym tilmen aıtqanda, adamnyń tiline, 
onyń kúndelikti sóıleý daǵdysyna áleýmettik 
ortanyń kóptegen áserleri bolady. Mine, osyny 
áleýmettik lıngvıstıka qarastyrady. Eger muny bi-
zge jete tanys «dástúrli» lıngvıstıkamen salysty-
ratyn bolsaq, ol tildik tańbany (dybys, sóz, mor-
fema, afıks, sóz tirkesi, sóılem) aıtylym, jazylym 
túrlerine, maǵynasyna, bir-birimen qatynasyna, 
olardyń ýaqyt boıynda ózgerýine taldaý jasasa, 
áleýmettik lıngvıstıka sol tildik tańbalardy adam-
dar jasyna, jynysyna, áleýmettik jaǵdaıyna, orta-
syna, bilim deńgeıine, mádenı ustanymsyna t.s.s. 
baılanysty qalaı paıdalanady: bári birdeı me, álde 
ár túrli qoldana ma degenge basa nazar aýdarady.

Aman ABASILOV,
Fılologıa ǵylymdarynyń kandıdaty,
Qorqyt ata atyndaǵy QMÝ-dyń qaýymdastyrylǵan 
profesory
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Adamnyń sóıleý ereksheligi kóbinese qa-
rym-qatynas jaǵdaıatyna táýeldi bolady. Árbir 
jaǵdaıatta adam ár túrli sóıleıdi: áńgimelesýshi-
men teń jaǵdaıda nemese odan ózin joǵary, 
basym ustaýy (keıde oǵan táýeldi bolýy) múm-
kin. Jalpy adamdar qoǵamda bir-birimen qa-
rym-qatynas jasaǵanda ár alýan rólderdi: áke-ba-
la, kúıeý-áıel, bastyq-baǵynyshty-qyzmetker, 
jumysshy, satýshy-satyp alýshy, dáriger-em-
delýshi, muǵalim-oqytýshy, oqytýshy-stýdent 
t.b. oryndaıdy. Osyndaı ról túrleri sóıleý men 
sóz saptaý daǵdysynyń ereksheligin tanytady. 
Aıtalyq, bala ákesimen qurdasyndaı sóılespeıdi. 
Sondaı-aq stýdent pen oqytýshynyń, dáriger men 
emdelýshiniń, bastyq pen baǵynyshtynyń sóz 
saptaýlary qalalyq kóliktegi tanys ne tanys emes 
adamdardyń sóılesýlerindegideı bolmaıdy.

Osy aıtylǵandardan kórip otyrǵanymyzdaı 
áleýmettik lıngvıstıka óz nazaryn tilge, tildiń ish-
ki qurylysyna emes, onyń qoǵamda qalaı qolda-
nylatynyna aýdarady. Osyǵan baılanysty oǵan 
áser etetin faktorlar, sóıleýshilerdiń ár alýan sıpt-
tamalarynan bastap (jasy, jynysy, bilim, kásibi 

t.b.)  naqtyly sóıleý ereksheligine deıin esepke 
alynady.

Áleýmettik lıngvıstıka tildi durystap sóılep, 
durys qoldanýshylarmen emes, óz sóıleýlerinde 
qoǵamda, tildik ortada qalyptasqan tildik nor-
many buzatyn, qatelesetin, birneshe tildik stıl-
derdi nemese birneshe tildiń elementterin aral-
astyratyn naqtyly adamdardy nysana etedi. Tildi 
qoldanýdaǵy osyndaı barlyq erekshelikterdi bilý, 
olardy taldap túsindirý, bolý sebepterin anyqtaý 
tildi damytý jumystary úshin mańyzdy másele 
bolyp tabylady. Zertteý nysany tildiń qoǵam-
daǵy qyzmet etýi bolyp tabylatynyn áleýmettik 
lıngvıstıka tildiń ishki qurylymyn jalpy málimet 
retinde qabyldaǵanymen ony arnaıy qarastyr-
maıdy. 

Dúnıede bir til emes, eki til nemese odan da 
kóp tilder qoldanylatyn qoǵamdar (memleket, 
el, aımaq t.b.) bar. Mine, osyndaı eki, úsh odan 
da kóp til qyzmet etetin qoǵamdaǵy áleýmettik 
lıngvıstıkanyń nysanasy qandaı? Mundaı jaǵdaı-
da áleýmettik lıngvıstıka birneshe tilderdiń ózara 
qarym-qatynasta qyzmet etý tetigin zertteıdi. 



Туған тіл / №4 (2019)

61

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ӨМІРІ

Olar áleýmettik ómirdiń qandaı salalarynda 
qoldanylady? Qandaı til «basymdylyq» tanyta-
dy, ıaǵnı qaı til negizgi qatynastaǵy memlekettik 
nemese resmı til bolyp tabylady? Onyń mánisi 
nede? Otbasylyq ne turmystyq tilderge «qanaǵat-
tanýshylyq» qajettigi qandaı? Adamdar bir tilden 
ekinshi tilge nege kóshedi, ana tilin aýystyrý se-
bebi nede? Qandaı jaǵdaıda jáne qandaı formada 
qostildilik, kóptildilik túrleri damyǵan? Mine, 
qarap otyrsaq, osyndaı máselelermen dástúrli 
lıngvıstıka da áleýmettaný da emes, tek áleýmet-
tik lıngvıstıka aınalysady.

Áleýmettik lıngvıstıka degen atynan kórinip 
turǵandaı bul ǵylymı pán birneshe ǵylymdardyń 
(til bilimi, áleýmettaný, psıhologıa, tarıh, et-
nografıa, demografıa, ekonomıka, saıasattaný 
t.b.) toǵysqan jerinen paıda bolǵan. Áleýmettik 
lıngvıstıkanyń osyndaı pánaralyq sıpatyn kópte-
gen ǵalymdar moıyndaıdy, biraq bul moıyn-
daýshylyq onyń qaı ǵylymǵa kóbirek jaqyn eken-
digine jaýap bola almaıdy. Osydan bul ǵylymdy 
zertteýmen kim aınalysady degen suraq týady. 
Mundaı suraqqa qazirgi áleýmettik lıngvısıtka - 
bul til biliminiń bir salasy dep naqty jaýap beredi, 
Óıtkeni, onyń qaı ǵylymǵa jatatyndyǵy, ózindik 
mártebesi týraly daýdyń kúni ótti. Ol - áleýmettik 
lıngvıstıkanyń paıda bolý, qalyptasý kezeńindegi 
másele. Búgin, XXI  ǵasyr basynda áleýmettik 
lıngvıstıka óziniń nysanasyn, maqsaty men min-
detterin ǵana anyqtap qoıǵan joq, sonymen qa-
tar til bilimi ǵylymyna tán naqtyly nátıjelerin de 
berip úlgirdi.

Áleýmettik lıngvıstıkanyń ǵylym retinde ne-
gizin Praıj stýktızimi jáne Jeneva mektebiniń 
ókilderi (A.Seshe, Sh.Balı, A.Martıne, S.D.Ka-
sevskı, R.R.Edal t.b.), keńestik dıalektografısteri 
(G.Rozenkrons, T.Frıngs, R.Gorsse t.b.), keńestik 
áleýmettik baǵytty ustanýshylar (E.D.Polıvanov, 
R.D.Shor, V.M.Jırmýnskı t.b.) qalady. 

Qazaqstandaǵy áleýmettik lıngvıstıka burynǵy 
KSRO-daǵy áleýmettik lıngvıstıkalyq  baǵyt-
tyń negizinde qalyptasty. Elimizdiń táýelsizdik 
alǵanynan bergi jyldarda respýblıkadaǵy tildik 
jaǵdaıat, til saıasaty, onyń ózindik baǵyttary 
arnaıy zertteldi. Elimizdiń ózindik tildik qury-
lysy jáne onymen baılanysty máseleler ǵylymı 

sheshimin taba bastady. Bul baǵytta B.Hasanu-
ly, M.M. Kopylenko, A.E. Karlınskı, M.K.Isaev, 
E.D.Súleımenova, Z.K.Ahmetjanova, S.T.Saına, 
N.J.Shaımerdenova t.b. aǵa býyn ǵalymdarmen 
qatar, K.M Baıbosynova, A.M.Qumarova, 
A.Abasılov, G.S.Sýıýnova, S.A.Asanbaeva, D.J. 
Qasymova,  G.D.Aldabergenova, G.M.Álim-
janova, t.b. jas ǵalymdardyń eńbekterin ataýǵa 
bolady.

Qazaqstandaǵy tildik qurylys pen tildik 
ahýaldy zertteýshi ǵalymdardyń eńbekterinde 
áleýmettik lıngvıstıkanyń joǵaryda atalǵan eń 
ózekti degen problemalary jan-jaqty taldanady. 
Qolda bar materıaldardy saraptaı otyryp, so-
lardyń birqataryna qysqasha sholýlar jasap óteıik.

B.Hasanuly 1976 jyly jaryq kórgen «Iazykı 
narodov Kazahstana ı ıh vzaımodeıstvıe» atty 
eńbeginde Qazaqstandaǵy tildik jaǵdaıatqa keń 
túrde minezdeme beredi. Qazaqstan halyqtary 
tilderiniń ózara qarym-qatynasyn, olardyń tu-
tynýshylaryn, til meńgerý deńgeılerin, ómir 
salalarynda qoldanylýyn, qoǵamdyq qyzmetter-
in naqtyly statıstıkalyq málimettermen taldap 
kórsetedi. Negizgi problemalaryna ǵylymı sıpat-
tamalar beredi [1].

1982 jyly M.M.Kopylenko men S.T.Saınanyń 
«Fýnksıonırovanıe rýsskogo ıazyka v ra-
zlıchnyh sloıah kazahskogo ıazyka», 1984 jyly 
M.M.Kopylenko men Z.K.Ahmetjanovanyń 
«Fonetıcheskaıa ınterferensıa v rýsskoı rechı ka-
zahov», 1987 jyly osy eńbektiń ekinshi bólimi 
«Leksıcheskaıa ı morfologıcheskaıa ınterferensıa 
v rýsskoı rechı kazahov» degen atpen basylyp 
shyqty. Bul eńbekterde qazaqtardyń orys tilin 
qoldanýdaǵy fonetıkalyq, leksıkalyq jáne mor-
fologıalyq qatelikteri zertteldi. Interferensıalyq 
qubylystardy  áleýmettik lıngvıstıkalyq turǵydan 
zertteý ádisteri mynadaı baǵytta qarastyryldy:

1) qazaq jáne orys tilderin zertteý kezeńindegi 
ınterferensıalyq qubylystardyń qysqasha salysty-
rmaly taldaý;

2) potensıaldy ınterferensıanyń aýmaǵyn 
aıqyndaý;

3) ınformanttardy ekspedısıalyq baqylaý;
4) naqty ınterferensıany lıngvıstıkalyq turǵy-

dan sıpattaý, taldaý;
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5) test jáne saýalnama suraqtary arqyly ınter-
ferensıalyq qubylystardy zertteý, taldaýlar júr-
gizý;

6) ınterferensıalyq qubylysqa áleýmettik 
lıngvıstıkalyq taldaýlar jasaý [2].

B.Hasanulynyń 1987 jyly «Kazahsko-rýsskoe 
dvýıazychıe (sosıolıngvıstıcheskı aspekt)», 1989 
jyly «Nasıolnalnye ıazykı: poıskı ı perspektıvy» 
atty eńbekteri jaryq kórdi. Osy eńbekterde qa-
zaq-orys qostiltildiginiń paıda bolý joldary, qa-
zaqtardyń eki tildi meńgerý ereksheligi naqty sóz 
bolady. Sondaı-aq Qazaqstandaǵy etnostardyń 
til meńgerý deńgeıleri men tájirıbeleri naqty 
statıstıkalyq zertteýlerge súıene otyryp taldandy. 
Munda birtildilik, qostildilik, úshtildilik, tórttil-
dilik uǵymdaryna anyqtamalar berilip, olardyń 
áleýmettik lıngvıstıkalyq sıpattamalary kórsetil-
di. Qazaqstandyq tájirıbede qostildi, úshtildi 
jáne tórttildi etnos ókilderin naqty mysaldarmen 
dáleldep berdi. 

1990 jyldary qazaqstandyq áleýmettik 
lıngvıstıkanyń birshama keń túrde qarastyrǵan 
problemasy – qostildilik, kóptildilik jáne dıglossıa 
máselelerin jan-jaqty taldaǵan taǵy da basqa 
zerteý eńbekteri jaryq kóre bastady. Olardyń qa-
taryna tómendegi eńbekterdi jatqyzýǵa bolady.

1990 jyly jaryq kórgen A.E.Karlınskııdiń «Os-
novy teorıı vzaımodeıstvıe ıazykov» degen eńbe-
ginde tilderdiń bir-birine áser etý máselesi, qos-
tildilik, onyń paıda bolýy jáne qoǵamdaǵy orny, 
tabıǵı jáne jasandy bılıngvızm, tildik ujym, ınter-
ferensıa, onyń tıpteri, ınterkalásıa tıpologıasy t.b. 
máseleler qamtylǵan.

Qazaqstandaǵy til saıasaty máselesine qatysty 
1990 jyly «Iazykovaıa polıtıka v Kazahstane ı 
pýtı ee realızasıı» atty jınaq jaryq kórse, 1991 jyly 
qostildilik máselesin taldaǵan M.M.Kopylenko 
men Z.K.Ahmetjanovanyń «Psıholıngvıstıcheskı 
aspekt dvýıazychıa. Problemy nasıonalno-rýss-
kogo dvýıazychıe» degen zertteýlari qostildilik 
teorıasyna qosylǵan qomaqty eńbek boldy.

1992 jyly B.Hasanuly «Ana tili – ata mura» 
atty eńbeginde alǵash ret ana tili kategorıasyn 
áleýmettik lıngvıstıkalyq turǵydan jan-jaqty taldap 
kórsetti. Munda avtor ana tiliniń lıngvıstıkalyq, 
áleýmettik lıngvıstıkalyq psıhologıalyq, ped-

agogıkalyq, tarıhı-etnıkalyq smpattamalaryn, 
sondaı-aq ana tili jáne zań, ana tili jáne ekonomı-
ka, ana tilin bilý men meńgerýdiń aıyrym belgil-
eri, qostildiliktiń áleýmettik lıngvıstıkalyq máni,  
elimizdiń áleýmettik-kommýnıkatıvtik júıesi, 
ony quraıtyn tilder, olardyń qyzmettik júktem-
eleri, tıpologıasy, memlekettik til máseleleri, qa-
zaq tilin bilýdiń qajettilik talaptary dúnıejúzilik 
til damytý tájirıbesi turǵysynan zerttelý qajettigi, 
memlekettik tildi damytý tetikteri t.b. kóptegen 
áleýmettik lıngvıstıkalyq problemalar arnaıy 
zertteldi. B.Hasanuly osy eńbeginde ana tiline  
mynadaı anyqtama beredi: «Ana tili degenimiz 
kúlli til ataýlydan ishki qurylys ereksheligimen 
daralanatyn, belgili bir halyqpen naqty keńis-
tikte tarıhı birge jasap, onyń tól mádenıetin ur-
paqtan-urpaqqa úzdiksiz ulastyrýshy, sol halyq 
adamdaryna (jas, jynys, senim, kásip, áleýmettik 
jaǵdaı aıyrmasyna qaramaı) túgeldeı jáne jan-
jaqty qyzmet etetin ultishilik qatynas quraly [3, 
25.]. Avtor sondaı-aq qostildiliktiń tabıǵatyna tal-
daý jasaı kelip: «Qostildilik – belgili bir terıtorıa 
kólemindegi ultaralyq (etnosaralyq) qarym-qa-
tynasqa túsetin belgili bir etnıkalyq qaýymdastyq 
ókilderine, búkil qoǵamnyń (sosıýmnyń) ár túrli 
jaǵdaıda eki tildi (ádette, ana tili men ekinshi bir 
tildi) alma kezek nemese qatar qoldanýy», -  de-
gen anyqtama beredi [3,132.]. Sonyń negizinde 
elimizde keńinen tarap otyrǵan qazaq-orys qos-
tildiligin bylaısha sıpattaıdy: «Qazaq-orys qostil-
diligi degenimiz – qazaqtardyń kópultty qoǵam-
da ana tilimen qabat orys tilin ultishilik jáne ul-
taralyq qatynasta qatar ne alma kezek qoldanýy, 
eki tildiń árqaısysyn ár túrli jaǵdaıda kereginshe 
paıdalaný»  [3, 133.].

B.Hasanuly osy eńbeginde búgingi tańda kún 
tártibinde turǵan ózekti másele – qazaq tiliniń 
memlekettik mártebesine saı qyzmet etýi men 
damýyn, qoǵamdyq ómir salalarynda qoldanylý 
jaǵdaılaryn sóz ete kele, memlekettik tildi 
damytýdyń  mynadaı prınsıpterin atap kórsetedi:

Birinshi prınsıp –memlekettik tildi jo-
sparly túrde, barlyq jaǵdaıdy týǵyza otyryp, 
kezeń-kezeńimen barlyq mekeme, uıym, kási-
poryndardyń qyzmet babyndaǵy qarym-qatynas 
quralyna aınaldyrý.
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Ekinshi prınsıp – memlekettik tildi josparly 
túrde, barlyq jaǵdaıdy týǵyza otyryp, kezeńimen 
barlyq mekemelerde, uıymdar men kásiporyndar-
da is qaǵazdaryn júrgizýge paıdalaný.

Úshinshi prınsıp – memlekettik tildi qarjylan-
dyrý  máselesin túbegeıli sheshý.

Tórtinshi prınsıp – memlekettik tildi oqytý isin 
kadrmen, oqý quraldarymen tolyq qamtamasyz 
etý.

Besinshi prınsıp – memlekettik tildi bir ǵana 
qazaq tilinde emes, orys jáne basqa tilderde de 
nasıhattaýdyń is-sharalar júıesin qalyptastyrý.

Altynshy prınsıp – Til zańynyń iske asýy men 
memlekettik tildi ómirge engizý jóninde joǵary 
oryndar men kópshilik qaýym aldynda jyl saıyn 
esep berip otyrýdy daǵdyǵa aınaldyrý [ 3, 219-
220.]. 

1996 jyly E.D.Súleımenovanyń «Kazahskı ı 
rýsskı ıazykı: osnovy kontrastıvnoı lıngvısıkı» 
atty eńbegi, 1999 jyly A.E.Karlınskııdiń «Me-
jdýnarodnye otnoshenıa: teorıa – praktıka – 
poısk» degen zertteýi, 2001 jyly «Dvýıazychıe ı 
mejetnıcheskaıa komýnıkasıa. Aktýalnye proble-
my mejkýltýrnoı kommýnıkasıı ı perevoda» atty 
eńbekteri jaryq kórdi.

E.D.Súleımenova men N.J.Shaımerdenovanyń 
2002 jyly shyqqan «Slovar sosıolıngvıstıcheskıh 
termınov» atty sózdiginde áleýmettik 
lıngvıstıkanyń teorıalyq máselelerine, zertteý 
baǵyttaryna, ádis-tásilderine t.b. qatysty 400-deı 
termınge túsinik berilgen [4 ]. Bul  bizdińshe, 
qazaqstandyq áleýmettik lıngvıstıka tarıhyndaǵy 
sony jáne qundy eńbek bolyp tabylady.

B.Hasanulynyń 2006 jyly jaryq kórgen «Til-
dik qatynas negizderi» eńbegi Qazaqstandaǵy 
qazaq, orys jáne aǵylshyn tilderi seriktestiginen 
turatyn úshtildilik máselesin, halyqaralyq qa-
tynastar tiliniń paıda bolý sebepterin, tildik qa-
tynastyń teorıalyq máselelerin, adam qarym-qa-
tynasynda tildiń qoldanylýyn, tildiń áleýmettik 
mánin, saralanýyn, atqaratyn qyzmetin t.b. keń 
kólemdegi máselelerdi qamtyǵan oqý quraly ret-
inde tanyldy. 

Qazaqstandyq áleýmettik lıngvıstıkanyń qa-
rastyrǵan máselelerine qatysty joǵaryda atalǵan 
jáne atalmaǵan irgeli zertteýlermen qatar kópte-
gen ǵylymı maqalalar da jarıalandy. Solardyń biri 
M.Arenov pen S.Kalmykovtyń «Sovremennaıa 
ıazykovaıa sıtýasıa v Respýblıke Kazahstan»  
atty maqalasynda Qazaqstan Respýblıkasyn-
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daǵy tildik jaǵdaıattyń qazirgi sıpatyn áleýmettik 
lıngvıstıkanyń ádis-tásilderimen ǵylymı turǵydan 
birshama tolyqtaı sıpattap beredi. Sol avtorlardyń 
«Ana tilin qashanǵy ógeısite beremiz» degen ma-
qalasynda qazaq tiliniń ana tili retindegi márte-
besi, qoǵamdaǵy orny, qoldanylý aıasy naqtyly 
statıstıkalyq málimettermen kórsetiledi.  

B.Hasanuly «Áleýmettik qajettilik bolmaı ...» 
degen maqalasynda qazaq tilin jan-jaqty damytý 
máselelerine toqtalady. Avtor memlekettik tildi 
damytý jolynda til saıasatynyń menejment qa-
ǵıdattaryn paıdalanýdy usynady. Qazaq tiliniń 
memlekettik mártebesiniń iske aspaýynyń basty 
sebebi retinde til damýyn biliksiz basqarýdy aıta-
dy.

A.Abasılov «Qazaq tiliniń memlekettik márte-
besinde damytý –Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy 
Til týraly zańnyń negizgi qaǵıdasy» degen ma-
qalasynda til týraly zańnyń júzege asý tetik-
terine toqtalsa, «Soltústik aımaqtyń áleýmettik 
lıngvıstıkalyq aqýaly» atty maqalasynda Qa-
zaqstannyń soltústik aımaǵyndaǵy oblystardaǵy 
tildik jaǵdaıatty, ondaǵy qostildilik,  kóptildilik 
máselelerin, aımaqtaǵy memlekettik tildiń jáne 
ózge etnos tilderiniń qoǵamdyq qyzmetterine 
taldaý jasaıdy. Al «Memlekettik tildi aımaqtyq 
turǵydan damytý – Qazaqstan úshin tıimdi jol» 
degen maqalasynda til damytýdyń aımaqtyq qa-
ǵıdattaryn usynady.  

A.S.Asanbaeva «Qazaqsha jarnamanyń tili, 
stıli, qazirgi jaǵdaıy», «Qazaq tilindegi jarnama-
ny jaqsartý máseleleri» atty maqalalarynda jarna-
ma mátinindegi tildik erekshelikter, memlekettik 
tildiń jarnama salasyndaǵy qoǵamdyq qyzmetine, 
ony jaqsartýdyń alǵy sharttaryna taldaý jasaıdy, 
qoǵamdyq ómir salalarynyń ishinde jarnamanyń 
til damytýdaǵy ornyna arnaıy toqtalady. 

Qazaqstandaǵy qazaq, orys jáne ózge tilderdiń 
qoǵamdyq qyzmeti men olardy damytýdyń ár 
alýan qyr-syrlaryna arnalǵan bulardan da basqa 
kóptegen jaryq kórgen ǵylymı maqalalar túr-
li qoǵamdyq pikirler týǵyzyp, til damytý isin 
sanaly túrde basqarýdyń qazaqstandyq úlgilerin 
tanytty. Solardyń qataryna M.M.Kopylenkonyń 
«Gosýdarstvennyı ıazyk ı ofısıalnyı ıazyk (opyt 
razranıchenıa ponátı)», «Obshee ıazykoznanıe, 

sosıolıngvıstıka, psıholıngvıstıka v Respýblıke 
Kazahstan: tendensıı ı perspektıvy razvıtıa 
spesıalnostı»; E.D.Súleımenovanyń «Iazyko-
vaıa sıtýasıa v Kazahstane: k osenke, efektıv-
nostı ıazykovogo planırovanıe»;  Ó.Joldasbe-
kov pen N.Qalıdyń «Til zańy – túsinik tiregi»; 
B.Hasanulynyń «Til saıasatynyń tarıhy tereńde», 
Lıngvısıcheskoe formýlırovkı proekta novoı 
Konstıtýsıı: Protıvorechıe ı pýtı preodelenıa»; 
E.Shaımerdenovtiń «Memlekettik tildiń 
qoldanylý aıasyn keńeıtýdiń ózekti máseleleri»; 
B.Ábdiǵalıevtiń»Etnolıngvstıseskaıa sıtýasıa 
v Kazahstane»; A.Abasılovtyń «Memlekettik 
til – kóptildilik jaǵdaıynda áleýmettik qajetti-
lik»; G.A.Dosmuhambetovanyń «Rol ıazyka 
obýchenıa v razvıtıı dvýıazychıa», «Opredelenıe 
domınırýıýshego ıazyka v stýdencheskoı srede» 
t.b. ataýǵa bolady.

HH ǵasyrdyń 90-jyldarynan bastap qazaq-
standyq sosıolıngvıst-ǵalymdar áleýmettik 
lıngvıstıkanyń ózekti máselelerine qatysty dok-
torlyq, kandıdattyq dısertasıa jumystaryn jazyp, 
qorǵaı bastady.

B.Hasanulynyń «Sosıalno-lıngvıstıcheskıe 
problemy fýnksıonırovanıe kazahskogo ıazyka 
v Respýblıke Kazahstan» (1992) taqyrybyndaǵy 
doktorlyq dısertasıasynda qazaq tiliniń Qazaq-
standaǵy qyzmetiniń áleýmettik lıngvıstıkalyq 
máseleleri, tildik jaǵdaıat, til men qoǵamnyń 
baılanysy, kópultty memleketterdegi tilderdiń 
qarym-qatynasy men damýynyń jalpy teorıasy, 
Qazaqstandaǵy qostildilik, kóptildilik máseleleri 
qaraldy. Sol sıaqty D.J.Qasymova «Fýnksıonıro-
vanıe ýıgýrskogo ıazyka ı formy ego sýshestvo-
vanıa  (sosıolıngvıstıcheskoe ıssledovanıe raıon-
ov kompaktnogo projıjanıa ýıgýrov v Kazahs-
tane)» (1995), G.S.Sýıýnova «Rechevoe pove-
denıe kazahov-blıngvov» (1995), A.M.Qumaro-
va «Sosıalno-lıngvıstıcheskıe problemy formıro-
vanıa kazahskoı ıazykovoı  sredy v Respýblıke 
Kazahstan» (1996), A.Abasılov «Memlekettik 
tildiń Qazaqstan Respýblıkasynyń soltústik 
aımaǵyndaǵy qyzmeti: sosıolıngvıstıkalyq prob-
lemalary, olardy sheshý joldary» (1998), G.D.Al-
dabergenova «Issledovanıe vlıanıa bılıngvızma 
na razvıtıe deteı» (1999), S.A.Asanbaeva «Jar-
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nama salasynda memlekettik tildi qoldanýdyń 
sosıolıngvıstıkalyq ózekti máseleleri», (1999), 
G.M.Alımjanova «Strýktýra rechevogo etıketa 
kazahskogo ı rýsskogo ıazykov» (1999), S.Iý.Son 
«Sosıolıngvıstıcheskı analız fýnksıonırovanıa 
kore mar ı rýsskogo ıazyka v koreıskoı dıaspore 
Kazahstana» (1999), B.J.Qurmanova «Sosıoal-
no-lıngvıstıcheskıe problemy fýnksıonırovanıa 
gosýdarstvennogo ıazyka a zapadnom regıone 
Respýblıkı Kazahstan», G.A.Dosmuhambeto-
va «Fýnksıonırovanıa kazahskogo ı rýsskogo 
ıazykov v mıkrososıalnoı obshnostı» t.b. ǵy-
lymı-zertteý jumystary jazylyp, qorǵaldy.

Jumystardyń barlyǵynda da qazaqstan-
dyq áleýmettik lıngvıstıkanyń eń ózekti degen 
máseleleri sóz bolady. Ásirese, memlekettik til-
diń qoldanylýy, qoǵamdyq máni men qyzmeti, 
orys tiliniń jáne ózge tilderdiń áleýmettik kom-
mýnıkatıvtik júıedegi orny, qostildilik, kóptildi-
lik, til damytýdy sanaly basqarý men retteý, til 
saıasaty t.b. problemalar jan-jaqty qaralyp, ǵy-
lymı aınalymǵa tústi.

Qazaqstan ǵylymynda osy bastalǵan jumystar 
odan ári jalǵasa túsýde. Olardyń ómirsheńdigi 
kúndelikti tildik jaǵdaıatty turaqtandyrý, retteý 
men josparlaýda, tilderdi damytýdyń áleýmettik 
lıngvıstıkalyq tetigin aıqyndaýda kórinip,  qoǵam 
suranysyna ıe bolýda.

Sonymen áleýmettik  lıngvıstıkanyń nysanasy 
- qoldanystaǵy til. Til qoǵamda belgili bir 
áleýmettik qurylymdarǵa ıe bola otyryp, qan-
shalyqty qyzmet etse, tildi áleýmettik kontekste 
zertteıtin áleýmettik lıngvıstıka ǵylymy týraly 
da sonshalyqty aıtýǵa bolady. Demek, stý-
dent-fılologtyń (ásirese, qazaq tildi aýdıtorıada) 
áleýmettik lıngvıstıkalyq tanymy men daıyn-

dyǵyn arttyrýdyń birden-bir joly olarǵa osy jas 
ǵylym salasy boıynsha, onyń ózindik proble-
malary men zertteý ádis-tásilderi jaıynda arnaıy 
kýrstar men semınarlar oqý bolyp tabylady. 
Durysy - arnaıy pán retinde engizý.

Mundaı arnaıy pándi oqytý stýdentterdiń 
álemdik til biliminiń qazirgi ózekti de perspek-
tıvalyq baǵyttarynyń biri - áleýmettik lıngvıstı-
ka boıynsha bilimderin óz ana tilinde alýyna 
múmkindik beredi. Munda olar jas memleke-
timizdiń odan ári nyǵaıýy men tildik qurylysyn-
yń qalypty qyzmet etýine, etnosaralyq, tilaralyq 
qatynastardyń teń ári turaqty damýyna yqpal 
etetin demokratıalyq baǵyttaǵy til saıasatymen, 
etnolıngvıstıkalyq, tildik jaǵdaıatymen tanysady. 
Áleýmettik lıngvıstıkanyń pándik jáne teorıalyq 
uǵymdarynan, qazirgi problemalarynan, sondaı-
aq onyń ózindik zertteý ádisteri men tásilderinen 
habardar bolady.
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Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық универ-
ситетінің доценті, филология ғылымдарының канди-
даты

ТҮРКІ ТІЛДЕРІ ТАРИХЫНДА «ТҮРКІ» 
ТЕРМИНІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Гүлзат РАЕВА

Түркі тілдерінің тараған аймағы 
өте кең. Олар батысы Түркия, 
шығысы Синьцзянға дейінгі 

аралық, ал  солтүстігі Шығыс-Сібір теңізі жа- 
ғалауы мен оңтүстігі Хорасанға дейінгі тер- 
риторияға жайылған. Түркі тілінде сөйлейтін 
халықтар ТМД елдерінде орналасқан. Мыса- 
лы, әзербайжандар –Азербайжанда (Баку), түр-

кімендер-Түркіменстанда (Ашхабад), өзбек- 
тер-Өзбекстанда (Ташкент), қарақалпақтар 
Қарақалпақ автономиялық республикасында 
(Нүкіс), қырғыздар-Қырғызстанда (Бішкек) 
мекен етсе, чуваштар (Чебоксары), якуттар 
(Якутия), тувалар (Кызыл), хакастар (Абакан), 
татарлар (Қазан), башқұрттар (Уфа), ноғайлар 
(Нальчик), таулы алтайлықтар (Таулы Ал-

ТҮБІ БІР ТҮРКІЛЕР
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тай), қарашай-малқарлар (Черкесск) Ресей 
қарамағында,  гагауздар Молдавияда, қара- 
йымдар Украинада тұрады. Халқының  саны 
жағынан өте аз тофа (800 адам), шор (16572) 
тілдері Сібірді мекен етеді. Түркияда түрік 
халқы, Қытайда ұйғырлар мен сарыұйғыр-
лар (Гуаньсу) өмір сүреді. Қазіргі таңда түркі 
 тілінде сөйлейтін халықтардың саны – 120 
млн. құрайды. 

Жалпытүркілік одақтан ең бірінші болып 
(б.д.д.3ғ.) бұлғар тобы бөлініп шықты. Бұл 
топтың қазіргі кезеңдегі жалғыз өкілі – чу-
ваштар. Басқа түркі тілдері әдетте төрт топқа 
бөліп қарастырылады: 

1. оғыз тілдері немесе «оңтүстік-батыс»  
тілдері (негізгі өкілдері: түрік, гагауз, әзер-
байжан, түркімен тілдері);

2. қыпшақ тілдері немесе «солтүстік ба-
тыс» тілдері (негізгі өкілдері: қазақ, қарақал-
пақ, ноғай, татар, башқұрт, қарайым, қара-
шай-балқар, құмық, қырым-татарлары);

3. қарлұқ тілдері немесе «оңтүстік-шығыс» 
тілдері (негізгі өкілдері: өзбек, ұйғыр тілдері)

4. «солтүстік-шығыс» тілдері генетикалық 
тұрғыдан әртүрлі топтар. Бұл топқа енетін тіл-
дер өз ішінде:  а) якут тобы (якут және долған 
тілдері), б) саян тобы (тува және тофалар тілі), 
в) хакас тобы (хакас, шор, чұлым, сарыұйғыр 
тілдері), г) таулы алтай тобы (ойрот, телеуіт, 
тува, лебеді, құман диалектілері) болып бөлі-
неді.

Түркі халқының ең көне жазбалары VII ғ. 
жататын Моңғолияның солтүстігіндегі Ор-
хон өзенінің бойынан табылған ескерткіштер. 
Түркі халықтары өз тарихында руна, ұйғыр, 
брахма, манихей, араб жазуларын қолданған. 
Қазіргі кезеңде негізінен араб, латын және ки-
риллица жазуларын пайдаланады. 

Тарихи деректерде түркі халықтары тура-
лы алғашқы мәліметтер тарихи аренаға ғұн-
дардың шығуымен байланысты туындайды. 
Ғұндардардың құрамында түркілік элемент-
терде болған. Қытай шежірелерінде ғұндар 
туралы мәліметтердің пайда болуы ( б.д.д. 
IIIғ.) бұлғар тобының бөлініп шығуымен 
сәйкес келеді. Сондықтан бірқатар ғалымдар 
ғұндардың көшуін бұлғарлардың батысқа 
жылжуымен байланыстырады. Түркілердің 

отаны - Орталық Азияның солтүстік-батыс 
бөлігі, Алтай таулары мен Хинган хребетінің 
солтүстік бөлігі. Түркілер оңтүстік-шығы-
сында моңғол тайпаларымен, батысында үн-
діевропа халықтарымен, солтүстік-батысын-
да орал-енисей халықтарымен, солтүстікте- 
тұнғыс-маньчжурлармен байланыста болған. 

Б.д.д. I ғ. ғұндардың жекелеген топтары 
қазіргі Қазақстанның оңтүстік бөлігіне жыл-
жиды. IV ғ. ғұндардың Еуропаны жаулап алуы 
басталады. V ғ. Византия деректемелерінде 
«бұлғарлар» деген этноним пайда болады. Бұл 
атау Волга және Дунай бассейндерінің ара-
лығын мекендеген ғұндық тайпалардың бір-
лестігін білдіреді. Кейінірек бұлғар бірлестігі 
волга-бұлғар және дунай-бұлғар болып бөлі-
неді. Бұлғарлар бөлініп кеткеннен кейін басқа 
түркілер жуан-жуандардың одағын талқандап, 
түркі одағын құрды. VI ғасырдан VII ғасыр-
дың ортасына дейін Амурдан бастап Ертіске 
дейінгі аралықтағы үлкен территорияны ме-
кен етті.

583 ж. түркі одағы батыс және шығыс болып 
екіге бөлінеді. 745 ж. шығыс түркілер ұйғыр- 
лардан жеңіледі. Шығыс түркі және ұйғыр 
мемлекетіне Қытайдың, Шығыс ирандықтар-
дың, ең алдымен соғды көпестері және мис-
сионерлері мәдени ықпалы күшті болды. 762 
ж. ұйғыр империясының діні манехейлік дін 
болды. 

840 ж. орталығы Орхон болып табылатын 
ұйғыр мемлекетін қырғыздар талқандайды. 
Ұйғырлар Шығыс Түркістанға бет алады, 847 
ж. Турфан оазисінде  астанасы Кочо аталған 
елді мекендейді. Осы жерден көне ұйғыр 
тілі және мәдениетінен хабар беретін негізгі 
ескерткіштер табылған. Екінші бір топ қазіргі 
қытай провинциясы Гуаньсу территориясы-
на келеді, олардың ұрпақтары сарыұйғырлар. 
Ұйғыр мемлекетіне якуттерден басқа барлық 
түркілердің солтүстік-шығыс тобы енді. 

924 ж. орхон мемлекетінен қырғыздарды 
қидандар ығыстырып шығарады. Олардың 
бір тобы Енисейдің жоғарғы жағына оралады, 
бір бөлігі батысқа Алтайдың оңтүстік етегіне 
жылжиды. Осы оңтүстік-алтай көшіне түркі 
тілдерінің орталық-шығыс топтарының қа-
лыптасуын жатқызуға болады. 
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Ұйғырлардың Турфан  мемлекеті түр-
кілердің мемлекетімен қатар өмір сүрді. Түркі 
мемлекетінде негізгі күш қарлұқтарда болды. 
Олар алғашында шығыста өмір сүрді, деген-
мен 766 ж. таман батысқа қарай беттеп, Тұран 
даласын мекендеген батыс түркілердің мем-
лекетін өзіне бағындырды. VIII ғ. соңына қа-
рай қарлұқ ханы Ябгу ислам дінін қабылдай-
ды. Ұйғыр тілі Қарлұқ мемлекетінің әдеби тілі 
қызметін атқарды. 

Батыс түрік қағанатының бір бөлігі оғыз- 
дардан тұрды. Олардың ішінен б.д. I мың 
жылдықта Хорасан арқылы Кіші Азияға бет 
алған селжүк бірлестігі бөлініп шықты. Бұл 
көшіп-қону тілдегі оңтүстік-батыс топтардың 
құрылуына әсер етті. Дәл осы кезеңде қазіргі 
қыпшақ тілдерінің этникалық негізін құраған 
тайпалардың волга-орал және Шығыс Еуропа 
далаларына жаппай көшуі басталады [1].

Түрік атауы кезінде тарих сахнасында 
орын алған. Түркі мемлекеттері арасында ай-
тарлықтай кеңінен қолданылмаған. Түркілер 
тарапынан құрылған бірнеше мемлекет, сол 
мемлекетті басқарған династия немесе мемле-
кеттің негізін қалаушының атауымен аталған. 
Солай болса да, түркілердің дүние тарихынан 
орын алып, ұлы бір ұлт ретінде қалыптасуы 
түрік атауының алғаш рет қашан пайда болып, 
оның қандай мағына беретіндігі туралы зерт-
теулердің жүргізілуіне, сонымен қатар әр түр-
лі пікірлер мен көзқарастардың таратылуына 
жол ашты. 

Тарихи деректерге жүгінетін болсақ, 
түрік атауын алғаш рет Көктүріктер  VI ға-
сырда (552ж.) қолданған. Көптеген ғалымдар 
бұл терминнің бірқатар баламаларын ұсын- 
ды. В.В.Бартольд түрік сөзін этникалық  

атау емес, саяси термин деп түсіндірді.  
А.Н. Бернштамның пікірінше: «Түрік атауын 
қандай да бір жеке тайпа атымен байланыс- 
тыра алмаймыз, өйткені кез келген тайпаның 
нақтылы терминдік атауы бар, мысалы, төлес- 
тер, тардуштар, қырғыздар т.б. Барлық тай-
палардың білестігі ғана «түрік» деп аталады. 
Сондықтан түркі термині үлкен тайпалық 
бірлестіктердің пайда болуымен байланыс- 
ты кейінірек шыққан». А.Н. Бернштам түрік 
сөзін М.Қашқаридың сөздігінде кездесетін 
«тайпа, туған-туыстардың үйі» мәнінде қол-
данылған төркүн сөзімен байланыстырған. 
А.Н.Кононов осы пікірді толықтыра оты-
рып, түрік сөзін екі түбірге ажыратады: 1) 
түрк>төркүн>төр, яғни «жоғарғы жақтағы, 
ошақ басындағы қадірлі орын». 2) - күн – бұл 
көптік, жинақылық мән беретін қосымша. Ға-
лымның пікірінше, гаплологияның әсерінен  
«түркүн» сөзіндегі үн түсіп қалған, нәтиже-
сінде «төркүн» сөзі «түрк нұсқасын қабыл-
даған.    С.П.Толстов та бұл терминнің орхон 
жазуларында «тайпалардың әскери одағы» 
деген жинақтық есім ретінде кездесетіндігін, 
ал оның этникалық атау мәнінде кейінірек 
қолданысқа түскендігін атап көрсетеді. Көне 
түріктерді өте жақсы білген қытайлар түрік 
терминін «ту-кюэ» түрінде транскрипция- 
лайды. Е.Д.Поливанов анықтауынша, бұл 
сөз тÿркÿт немесе тÿркÿläр деген сөзбен не-
гіздес. Қытайлар болса түрк сөзінің мағына-
сын былайша ашады:  Ту-кюэ сөзі «дулыға 
(шлем)» деген мағынаны береді. Тау бөк-
терінде Ту-кюэлердің лагерлері орналасқан. 
Бұл тау дулығаға ұқсас, сондықтан сол жерді 
мекен еткен халық өздерін ту-кюэ деп атап 
кеткен. Бұл анықтаманы көптеген зерттеу- 
шілер қолдады. Мысалы, И.А.Батманов: 
«бас киім атаулары түркілердің атауы ретін-
де қолданылуы мүмкін. Алтайда тұрған көне 
түркі тайпалары қару-жарақ жасайтын ұста 
ретінде танымал болған, даңқтары шыққан. 
Олар 552 ж. Моңғолия көшпенділері мен жу-
ан-жуандар патшалығын қару-жарақтармен, 
әскери киімдермен қамтамасыз етіп тұрған. 
Қару-жарақ жасаушы ұсталардың өздері ба-
сына дулыға киіп жүрген, сондықтан оларды 
түркілер деп атаған», - дейді [2, 47].
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Қашқаридың сөздігінде түрк сөзі үш мағы-
нада беріледі: 1. Тÿрк куjаш öді- күн 2. Тÿрк 
ÿзÿм öді- жүзімнің піскен уақыты.   3.  Тÿрк 
jігіт- күшті жас жігіт. 

Еуропада  тÿрк сөзінің этимологиясын 
анықтау б.д. VII ғ. түріктердің жазбаларын 
трояндықтарға негіздеумен  шыққан аңызбен 
байланысты болды. Бұл жасанды этимология  
бойынша тÿрк сөзі трояндықтардың патша-
сының Тorguotus есімімен тығыз байланысты. 
Е.Блошенің пікірінше, Авеста жырының бас- 
ты кейіпкері шығыста патшалық құрған Тура 
түркілердің атасы болып есептеледі және бұл 
есімді  тұрандықтардың мекені Тuіrуа (Тurуа) 
атауынан бөліп қарауға болмайды. 

Е.Оберхуммер түркі терминін талдауға 
арналған мақаласында W.Geigeraның «Тура 
есімі Иранда атам заманнан бері Авестадан 
бастап Шах-намеге дейін ешқандай этногра-
фиялық мәнде кездеспеген, бұл атау Каспий 

теңізінен Сырдарияға дейінгі жерлерді мекен-
деген дала халықтарына байланысты қолда-
нылаған» деген пікірін  қолдайды. Шах-наме 
жырының даңқы Тур есімінен туындайтын  
Туран атауы туралы жасанды этимологияны 
тудырды. Тур атауымен тÿрк сөзі де байланыс- 
тырылды. 

Кейінгі зерттеулерде тÿрк сөзінің мағына-
сын «кісі, адам (человек)», «жарату (творе-
ние)», мәнінде талдауға жіті назар аударған 
Вамбери болды. Бұл кезеңдердегі тÿрк тер-
мині «дулыға (шлем)», «кісі, адам (человек)», 
«жарату (творение)» мәнінде талдау кең та-
рағанын байқаймыз. 

Б.Мункачи көптеген халықтардың атауын- 
да «кісі, адам (человек)» мағынасы нақты 
кездесетіндігін айтып отырып, Вамберидің 
пікірін қолдайды. Ю.Немет болса Вамберидің  
тÿрк сөзінің мағынасы туралы көзқарасына 
қарсы шығады. Өз тарапынан тÿрк сөзінің 

Қазіргі уақыттағы түркі тілдес халықтардың шекаралық аумағы
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мағынасы «күш (сила)», «қуат (мощь)» сөз-
дерінен туындаған деген болжам ұсынады. 
Ю. Неметтің тÿрк терминінің мағынасын 
түсіндіруі мен талдауы Батыс Еуропадағы 
зерттеулердің қорытындысы болды деп ай-
туға болады. 

Кеңес ғалымдары тÿрк терминін талдауда 
оның әлеуметтік-тарихи мәніне көп назар ау-
дарды. Академик В.В. Бартольд тÿрк сөзін  ор-
хон жазбаларында    «заңдар, әдет-ғұрыптар» 
мағынасында қолданылатын тÿрÿ сөзімен 
түбірлес, яғни тÿрк- тÿрÿ  сөздері «заңдар, 
әдет-ғұрыптар негізінде біріккен халықтар» 
деген мағына беруі мүмкін деп есептейді. Де-
генмен, В.В. Бартольд бұл пікірді одан әрі да-
мытпады да, аталған көзқарас маңызды болса 
да назардан тыс қалды. 

Көрнекті ғалым Н.Марр да тÿрк терминін 
«таркан» сөзімен байланыстыра отырып, 
түріктердің таркан деп аталуы   құдай мағы-
насымен тең қолданылатын  басым күші бар 
тайпа атауы екеніне назар аудартады. 

С.П.Толстов болса  тÿрк сөзін «әлі үйлен-
беген әскерлердің жас мөлшерін білдіретін»  
tÿrkÿn (tar-gan) сөзінен туындаған деп ше-
шеді. Алдымен «жас мөлшерін білдіру», со-
дан кейін «әскер», «әскербасшы, қолбасшы» 
атауынан «тайпалық атау», «жоғары билеуші» 
мәніне ие болған терминнің кейінірек  тілі мен 
этникалық белгілеріне қарамастан орта ғасыр-
ларда үстемдік еткен ақсүйектердің қоғамдық 
ұйымына біріккен халықтардың жинақтық 
атауы  деген мәнде қолданылғандығын атап 
өтеді. 

В.В.Радлов көне ұйғыр жазба ескерт-
кіштерінде түрік сөзі «күшті, мықты» мағы-
насында қолданылғандығын атаса, Б.Мунка-
чи кейінірек Л.Базэн түрік-түрүк сөзін «пайда 
болу, туу» мағынасында жұмсалатын төре/
төрү етістігінен туындаған есім сөз ретінде 
сипаттайды [2, 47].

«Түрік» – ол Түркия халқына ғана тиесілі, 
ал қалған жұрт, оның ішінде қазақ та «түркі» 

болғаны мақұл. Осы ораймен жалбағай жа-
зармандар Ежелгі Ұлы Түрік қағанатының 
бар тарихта тұрған, әлі де теріске бұзылмаған 
өзіндік атауына дейін өзгертіп салды: «Түркі 
қағанаты». Даналықтың ерекше үлгісі. Шын-
дығында, бұрнағы, қағанат аталған мемлекет 
бүгінгі Түрік республикасынан шалғай, алыс 
бір қиырда жатыр ғой. «Түрік» деп танылуы 
қисынсыз, «Түркі» деп нақты айғақтаған жөн 
[3].

Демек, тарихшы Қ.Салағараұлы атап өт-
кендей, түркi де бiздiң төл атымыз емес, отар-
лаушылардың  өктемдiкпен, зорлықпен таңған 
атауы. Түрiк халықтарының iшiнде еуропа-
лық үлгiдегi iрi мемлекет орнатып, әлемнiң 
iргелi елдерiмен терезе теңестiрген Түркия 
түрiктерiмен КСРО құрамындағы түрiк ха-
лықтарының тектес, қандас екенiн кейiнгi 
ұрпақ жадынан өшiру  мақсатында “пантүр-
кизм” дегендi алаулатқан-жалаулатқан Қызыл 
империя   Бакуде түрiктанушылардың арнайы 
жиынын   өткiзiп,  сонда “маман ғалымдардың 
ұйғаруы” деген желеумен Түркия түрiктерiн 
“турок”, “турки”, КСРО түрiктерiн “тюрк”, 
“тюрки” деп атау жөнiнде қаулы қабылдат-
ты.  Қаулыны  қалтқысыз орындауға мiндет-
тi  болған қазақ ғалымдары  осы “тюрк” пен 
“тюркидi” қазақшаға “түркi”, “түркiлер” деп 
аударып, ғылыми айналымға енгiздi. Мiне, 
содан бастап  бүкiл түрiк тектес халықтардың 
түп негiзi бiрлiгiнiң алтын қазығы болған кие- 
лi Түрiк атауы өзiнiң қасиеттi мәнiнен айы-
рылып, отарлаушылардың   қолдан жасаған 
жасанды атауы – Түркiге орын босатты. 

1. Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының 
тарихы. 1-кітап. –Алматы, 2002.

2. Бернштам А.Н. Происхождение турок// 
Проблемы истории до капиталистических об-
ществ. - М., 1935 № 5-6,  с.47-48.

3. Біз «Түркіміз» бе, «Түрікпіз» бе?/ 
https://elana.kz/



Туған тіл / №4 (2019)

71

ТҮБІ БІР ТҮРКІЛЕР

Túrki tilderiniń taraǵan aımaǵy óte 
keń. Olar batysy Túrkıa, shyǵysy 
Sınszánǵa deıingi aralyq, al  soltústigi 

Shyǵys-Sibir teńizi jaǵalaýy men ońtústigi Ho-
rasanǵa  deıingi terıtorıaǵa jaıylǵan. Túrki tilinde 
sóıleıtin halyqtar TMD elderinde ornalasqan. 
Mysaly, ázerbaıjandar –Azerbaıjanda (Baký), 
túrkimender-Túrkimenstanda (Ashhabad), ózbek-
ter-Ózbekstanda (Tashkent), qaraqalpaqtar Qara-
qalpaq avtonomıalyq respýblıkasynda (Núkis), 
qyrǵyzdar-Qyrǵyzstanda (Bishkek) meken etse, 
chývashtar (Cheboksary), ıakýttar (Iakýtıa), 
tývalar (Kyzyl), hakastar (Abakan), tatarlar (Qa-
zan), bashqurttar (Ýfa), noǵaılar (Nalchık), taýly 
altaılyqtar (Taýly Altaı), qarashaı-malqarlar 
(Cherkessk) Reseı qaramaǵynda,  gagaýzdar Mol-
davıada, qaraıymdar Ýkraınada turady. Halqynyń  
sany jaǵynan óte az tofa (800 adam), shor (16572) 
tilderi Sibirdi meken etedi. Túrkıada túrik halqy, 
Qytaıda uıǵyrlar men saryuıǵyrlar (Gýansý) ómir 
súredi. Qazirgi tańda túrki tilinde sóıleıtin halyq-
tardyń sany-120 mln. quraıdy.

Jalpytúrkilik odaqtan eń birinshi bolyp 
(b.d.d.3ǵ.) bulǵar toby bólinip shyqty. Bul toptyń 
qazirgi kezeńdegi jalǵyz ókili-chývashtar. Basqa 
túrki tilderi ádette tórt topqa bólip qarastyrylady: 

1. oǵyz tilderi nemese «ońtústik-batys»  tilderi 
(negizgi ókilderi: túrik, gagaýz, ázerbaıjan, túrki-
men tilderi);

2. qypshaq tilderi nemese «soltústik batys» til-
deri (negizgi ókilderi: qazaq, qaraqalpaq, noǵaı, 
tatar, bashqurt, qaraıym, qarashaı-balqar, qumyq, 
qyrym-tatarlary);

3. qarluq tilderi nemese «ońtústik-shyǵys» til-
deri (negizgi ókilderi: ózbek, uıǵyr tilderi)

4. «soltústik-shyǵys» tilderi genetıkalyq turǵy-
dan ártúrli toptar. Bul topqa enetin tilder óz ishin-
de:  a) ıakýt toby (ıakýt jáne dolǵan tilderi), b) 
saıan toby (týva jáne tofalar tili), v) hakas toby 
(hakas, shor, chulym, saryuıǵyr tilderi), g) taýly 

TÚRKI TILDERI TARIHYNDA  «TÚRKI» 
TERMININIŃ QALYPTASÝY

altaı toby (oırot, teleýit, týva, lebedi, quman dıal-
ektileri) bolyp bólinedi.

Túrki halqynyń eń kóne jazbalary VII ǵ. jatatyn  
Monǵolıanyń soltústigindegi Orhon ózeniniń 
boıynan tabylǵan eskertkishter. Túrki halyqtary 
óz tarıhynda rýna, uıǵyr, brahma, manıheı, arab 
jazýlaryn qoldanǵan. Qazirgi kezeńde negizinen 
arab, latyn jáne kırılısa jazýlaryn paıdalanady. 

Tarıhı derekterde túrki halyqtary týraly alǵash-
qy málimetter tarıhı arenaǵa ǵundardyń shy-
ǵýymen baılanysty týyndaıdy. Ǵundardardyń 
quramynda túrkilik elementerde bolǵan. Qytaı 
shejirelerinde ǵundar týraly málimetterdiń paıda 
bolýy ( b.d.d. IIIǵ.) bulǵar tobynyń bólinip shy-
ǵýymen sáıkes keledi. Sondyqtan birqatar ǵalym-
dar ǵundardyń kóshýin bulǵarlardyń batysqa jyl-
jýymen baılanystyrady. Túrkilerdiń otany - Or-
talyq Azıanyń soltústik-batys bóligi, Altaı taýlary 
men Hıngan hrebetiniń soltústik bóligi. Túrkiler 
ońtústik-shyǵysynda monǵol taıpalarymen, bat-
ysynda úndievropa halyqtarymen, soltústik-bat-
ysynda oral-enıseı halyqtarymen, soltústikte- 
tunǵys-manchjýrlarmen baılanysta bolǵan. 

B.d.d. I ǵ. ǵundardyń jekelegen toptary qazir-
gi Qazaqstannyń ońtústik bóligine jyljıdy. IV ǵ. 
ǵundardyń Eýropany jaýlap alýy bastalady. V ǵ. 
Vızantıa derektemelerinde «bulǵarlar» degen et-
nonım paıda bolady. Bul ataý Volga jáne Dýnaı 
baseınderiniń aralyǵyn mekendegen ǵundyq taı-
palardyń birlestigin bildiredi. Keıinirek bulǵar 
birlestigi volga-bulǵar jáne dýnaı-bulǵar bolyp 
bólinedi. Bulǵarlar bólinip ketkennen keıin basqa 
túrkiler jýan-jýandardyń odaǵyn talqandap túrki 
odaǵyn qurdy, VI ǵasyrdan VII ǵasyrdyń ortasyna 
deıin Amýrdan bastap Ertiske deıingi aralyqtaǵy 
úlken terıtorıany meken etti.

583 túrki odaǵy batys jáne shyǵys bolyp ekige 
bólinedi. 745 j. shyǵys túrkiler uıǵyrlardan jeńile-
di. Shyǵys túrki jáne uıǵyr memleketine Qytaıdyń, 
Shyǵys ırandyqtardyń, eń aldymen soǵdy kópes-

Gúlzat RAEVA,
Abaı atyndaǵy Qazaq Ulttyq pedagogıkalyq ýnıversıtetiniń 

dosenti, fılologıa ǵylymdarynyń kandıdaty
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teri jáne mısıonerleri mádenı yqpaly kúshti boldy. 
762 j. uıǵyr ımperıasynyń dini maneheılik din 
boldy. 

840 j. ortalyǵy Orhon bolyp tabylatyn uıǵyr 
memleketin qyrǵyzdar talqandaıdy. Uıǵyrlar Shy-
ǵys Túrkistanǵa bet alady, 847 j. Týrfan oazısinde  
astanasy Kocho atalǵan eldi mekendeıdi. Osy 
jerden kóne uıǵyr tili jáne mádenıetinen habar be-
retin negizgi eskertkishter tabylǵan. Ekinshi bir 
top qazirgi qytaı provınsıasy Gýansý terıtorıasy-
na keledi, olardyń urpaqtary saryuıǵyrlar. Uıǵyr 
memleketine ıakýtterden basqa barlyq túrkilerdiń 
soltústik-shyǵys toby endi. 

924 j. orhon memleketinen qyrǵyzdardy qı-
dandar yǵystyryp shyǵarady. Olardyń bir toby 
Enıseıdiń joǵarǵy jaǵyna oralady, bir bóligi bat-
ysqa Altaıdyń ońtústik etegine jyljıdy. Osy ońtús-
tik-altaı kóshine túrki tilderiniń ortalyq-shyǵys 
toptarynyń qalyptasýyn jatqyzýǵa bolady. 

Uıǵyrlardyń Týrfan  memleketi túrkilerdiń 
memleketimen qatar ómir súrdi. Túrki meml-
eketinde negizgi kúsh qarluqtarda boldy. Olar 
alǵashynda shyǵysta ómir súrdi, degenmen 766 j. 
taman batysqa qaraı bettep Turan dalasyn meken-
degen batys túrkilerdiń memleketin ózine baǵyn-
dyrdy. VIII ǵ. sońyna qaraı qarluq hany Iabgý 
ıslam dinin qabyldaıdy. Uıǵyr tili Qarluq memle-
ketiniń ádebı tili qyzmetin atqardy. 

Batys túrik qaǵanatynyń bir bóligi oǵyzdardan 
turdy. Olardyń ishinen b.d. I myń jyldyqta Horas-
an arqyly Kishi Azıaǵa bet alǵan seljúk birlestigi 
bólinip shyqty. Bul kóship-qoný tildegi ońtús-
tik-batys toptardyń qurylýyna áser etti. Dál osy 
kezeńde qazirgi qypshaq tilderiniń etnıkalyq ne-
gizin quraǵan taıpalardyń volga-oral jáne Shyǵys 
Eýropa dalalaryna jappaı kóshýi bastalady [1].

Túrik ataýy kezinde tarıh sahnasynda oryn 
alǵan. Túrki memleketteri arasynda aıtarlyqtaı 
keńinen qoldanylmaǵan. Túrkiler tarapynan 
qurylǵan birneshe memleket, sol memleketti 
basqarǵan dınastıa nemese memlekettiń negizin 
qalaýshynyń ataýymen atalǵan. Solaı bolsa da, 
túrkilerdiń dúnıe tarıhynan oryn alyp, uly bir ult 
retinde qalyptasýy túrik ataýynyń alǵash ret qa-
shan paıda bolyp, onyń qandaı maǵyna beretindi-
gi týraly zertteýlerdiń júrgizilýine, sonymen qatar 
ár túrli pikirler men kózqarastardyń taratylýyna 
jol ashty. 

Tarıhı derekterge júginetin bolsaq, túrik 
ataýyn alǵash ret Kóktúrikter  VI ǵasyrda (552j.) 
qoldanǵan. Kóptegen ǵalymdar bul termınniń 
birqatar  balamalaryn usyndy. V. V. Bartold túrik 

sózin etnıkalyq ataý emes, saıası termın dep 
túsindirdi. A.N. Bernshtamnyń pikirinshe: «Túrik 
ataýyn qandaı da bir jeke taıpa atymen baılanysty-
ra almaımyz, óıtkeni kez-kelgen taıpanyń naqtyly 
termındik ataýy bar, mysaly, tólester, tardýshtar, 
qyrǵyzdar t.b. Barlyq taıpalardyń bilestigi ǵana 
«túrik» dep atalady. Sondyqtan túrki termıni 
úlken taıpalyq birlestikterdiń paıda bolýymen 
baılanysty keıinirek shyqqan» A.N. Bernshtam 
túrik sózin M.Qashqarıdyń sózdiginde kezdese-
tin «taıpa, týǵan-týystardyń úıi» máninde qolda-
nylǵan tórkún sózimen baılanystyrǵan. A.N.Kon-
onov osy pikirdi tolyqtyra otyryp, túrik sózin 
eki túbirge ajyratady: 1) túrk>tórkún>tór, ıaǵnı 
«joǵarǵy jaqtaǵy, oshaq basyndaǵy qadirli oryn». 
2) - kún – bul kóptik, jınaqylyq mán beretin qo-
symsha. Ǵalymnyń pikirinshe gaplologıanyń 
áserinen  «túrkún» sózindegi ún túsip qalǵan, nátı-
jesinde «tórkún» sózi «túrk nusqasyn qabyldaǵan. 
S.P. Tolstov ta bul termınniń orhon jazýlarynda 
«taıpalardyń áskerı odaǵy» degen jınaqtyq esim 
retinde kezdesetindigin, al onyń etnıkalyq ataý 
máninde keıinirek qoldanysqa túskendigin atap 
kórsetedi. Kóne túrikterdi óte jaqsy bilgen qytaılar 
túrik termınin «tý-kúe» túrinde transkrıpsıalaıdy. 
E.D. Polıvanov anyqtaýynsha bul sóz tÿrkÿt nem-
ese tÿrkÿlär degen sózben negizdes. Qytaılar bolsa 
túrk sóziniń maǵynasyn bylaısha ashady:  Tý-kúe 
sózi «dýlyǵa (shlem)» degen maǵynany beredi. 
Taý bókterinde Tý-kúelerdiń lagerleri ornalasqan, 
bul taý dýlyǵaǵa uqsas, sondyqtan sol jerdi meken 
etken halyq ózderiniń tý-kúe dep atap ketken. Bul 
anyqtamany kóptegen zertteýshiler qoldady. Mys-
aly, I. A. Batmanov: «bas kıim ataýlary túrkilerdiń 
ataýy retinde qoldanylýy múmkin. Altaıda turǵan 
kóne túrki taıpalary qarý-jaraq jasaıtyn usta retin-
de tanymal bolǵan, dańqtary shyqqan. Olar 552 
j. Monǵolıa kóshpendileri men jýan-jýandar pat-
shalyǵyn qarý-jaraqtarmen, áskerı kıimdermen 
qamtamassyz etip turǵan. Qarý-jaraq jasaýshy 
ustalardyń ózderi basyna dýlyǵa kıip júrgen, son-
dyqtan olardy túrkiler dep ataǵan»-deıdi [2, 47].

Qashqarıdyń sózdiginde túrk sózi úsh maǵyna-
da beriledi: 1. Tÿrk kýjash ödi- kún 2. Tÿrk ÿzÿm 
ödi- júzimniń pisken ýaqyty.   3.  Tÿrk jigit- kúshti 
jas jigit. 

Eýropada  tÿrk sóziniń etımologıasyn anyqtaý 
b.d. VII ǵ. túrikterdiń jazbalaryn troıandyqtarǵa 
negizdeýmen  shyqqan ańyzben baılanysty 
boldy. Bul jasandy etımologıa  boıynsha tÿrk sózi 
troıandyqtardyń patshasynyń Torguotus esimimen 
tyǵyz baılanysty. E. Blosheniń pikirinshe Avesta 
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jyrynyń basty keıipkeri shyǵysta patshalyq qurǵan 
Týra túrkilerdiń atasy bolyp esepteledi jáne bul 
esimdi  turandyqtardyń mekeni Tuirýa (Turýa) 
ataýynan bólip qaraýǵa bolmaıdy. 

E. Oberhýmmer túrki termınin taldaýǵa ar-
nalǵan maqalasynda W. Geigeranyń «Týra esi-
mi Iranda atam zamannan beri Avestadan bastap 
Shah-namege deıin eshqandaı etnografıalyq 
mánde kezdespegen, bul ataý Kaspı teńizin-
en Syrdarıaǵa deıingi jerlerdi mekendegen dala 
halyqtaryna baılanysty qoldanylaǵan» degen 
pikirin  qoldaıdy. Shah-name jyrynyń dańqy Týr 
esiminen týyndaıtyn Týran ataýy týraly jasandy 
etımologıany týdyrdy. Týr ataýymen tÿrk sózi de 
baılanystyryldy. 

Keıingi zertteýlerde tÿrk sóziniń maǵynasyn 
«kisi, adam (chelovek)», «jaratý (tvorenıe)», mán-
inde taldaýǵa jiti nazar aýdarǵan Vamberı boldy. 
Bul kezeńderdegi tÿrk termıni «dýlyǵa (shlem)», 
«kisi, adam (chelovek)», «jaratý (tvorenıe)» mán-
inde taldaý keń taraǵanyn baıqaımyz. 

B. Mýnkachı kóptegen halyqtardyń ataýyn-
da «kisi, adam (chelovek)» maǵynasy naqty 
kezdesetindigin aıtyp otyryp, Vamberıdiń pik-
irin qoldaıdy. Iý. Nemet bolsa Vamberıdiń  tÿrk 
sóziniń maǵynasy týraly kózqarasyna qarsy shy-
ǵady. Óz tarapynan tÿrk sóziniń maǵynasy «kúsh 
(sıla)», «qýat (mosh)» sózderinen týyndaǵan 
degen boljam usynady. Iý. Nemettiń tÿrk ter-
mıniniń maǵynasyn túsindirýi men taldaýy Batys 
Eýropadaǵy zertteýlerdiń qorytyndysy boldy dep 
aıtýǵa bolady. 

Keńes ǵalymdary tÿrk termınin taldaýda onyń 
áleýmettik-tarıhı mánine kóp nazar aýdardy. 
Akademık V.V. Bartold tÿrk sózin  orhon jaz-
balarynda    «zańdar, ádet-ǵuryptar» maǵynasyn-
da qoldanylatyn tÿrÿ sózimen túbirles, ıaǵnı tÿrk- 
tÿrÿ  sózderi «zańdar, ádet-ǵuryptar negizinde 
birikken halyqtar» degen maǵyna berýi múmkin 
dep esepteıdi. Degenmen V.V. Bartold bul pikirdi 
odan ári damytpady da, atalǵan kózqaras mańyzdy 
bolsa da nazardan tys qaldy. 

Kórnekti ǵalym N.Marr da tÿrk termınin «tar-
kan» sózimen baılanystyra otyryp, túrikterdiń tar-
kan dep atalýy   qudaı maǵynasymen teń qoldany-
latyn  basym kúshi bar taıpa ataýy ekenine nazar 
aýdartady. 

S.P. Tolstov bolsa  tÿrk sózin «áli úılenbegen 
áskerlerdiń jas mólsherin bildiretin»  tÿrkÿn (tar-
gan) sózinen týyndaǵan dep sheshedi. Aldymen 
«jas mólsherin bildirý», sodan keıin «ásker», 
«áskerbasshy, qolbasshy» ataýynan «taıpalyq 

ataý», «joǵary bıleýshi» mánine ıe bolǵan termın-
niń keıinirek  tili men etnıkalyq belgilerine qar-
amastan orta ǵasyrlarda ústemdik etken aqsúıek-
terdiń qoǵamdyq uıymyna birikken halyqtardyń 
jınaqtyq ataýy  degen mánde qoldanylǵandyǵyn 
atap ótedi. 

V.V.Radlov kóne uıǵyr jazba eskertkishterinde 
túrik sózi «kúshti, myqty» maǵynasynda qolda-
nylǵandyǵyn atasa, B.Mýnkachı keıinirek L.Ba-
zen túrik-túrúk sózin «paıda bolý, týý» maǵynas-
ynda jumsalatyn tóre/tórú etistiginen týyndaǵan 
esim sóz retinde sıpattaıdy [2, 47].

«Túrik» – ol Túrkıa halqyna ǵana tıesili, al qa-
lǵan jurt, onyń ishinde qazaq ta «túrki» bolǵany 
maqul. Osy oraımen jalbaǵaı jazarmandar Ejelgi 
Uly Túrik qaǵanatynyń bar tarıhta turǵan, áli de 
teriske buzylmaǵan ózindik ataýyna deıin ózger-
tip saldy: «Túrki qaǵanaty». Danalyqtyń erekshe 
úlgisi. Shyndyǵynda, burnaǵy, qaǵanat atalǵan 
memleket búgingi Túrik respýblıkasynan shalǵaı, 
alys bir qıyrda jatyr ǵoı. «Túrik» dep tanylýy 
qısynsyz, «Túrki» dep, naqty aıǵaqtaǵan jón [3].

Demek, tarıhshy Q. Salaǵarauly atap ótkend-
eı túrki de bizdiń tól atymyz emes, otarlaýshy-
lardyń  óktemdikpen, zorlyqpen tańǵan ataýy. 
Túrik halyqtarynyń ishinde eýropalyq úlgidegi 
iri memleket ornatyp, álemniń irgeli elderimen 
tereze teńestirgen Túrkıa túrikterimen KSRO 
quramyndaǵy túrik halyqtarynyń tektes, qandas 
ekenin keıingi urpaq jadynan óshirý  maqsatyn-
da “pantúrkızm” degendi alaýlatqan-jalaýlatqan 
Qyzyl ımperıa   Bakýde túriktanýshylardyń ar-
naıy jıynyn   ótkizip,  sonda “maman ǵalymd-
ardyń uıǵarýy” degen jeleýmen Túrkıa túrikterin 
“týrok”, “týrkı”, KSRO túrikterin “túrk”, “túrkı” 
dep ataý jóninde qaýly qabyldatty.  Qaýlyny  qa-
ltqysyz oryndaýǵa mindetti  bolǵan qazaq ǵalym-
dary  osy “túrk” pen “túrkıdi” qazaqshaǵa “túrki”, 
“túrkiler” dep aýdaryp, ǵylymı aınalymǵa engiz-
di. Mine, sodan bastap  búkil túrik tektes halyq-
tardyń túp negizi biriliginiń altyn qazyǵy bolǵan 
kıeli Túrik ataýy óziniń qasıetti máninen aıyrylyp, 
otarlaýshylardyń   qoldan jasaǵan jasandy ataýy – 
Túrkige oryn bosatty. 

1. Amanjolov K.R. Túrki halyqtarynyń tarıhy. 
1-kitap. –Almaty, 2002.

2. Bernshtam A.N. Proıshojdenıe týrok// Prob-
lemy ıstorıı do kapıtalısıcheskıh obshestv. - M., 
1935 № 5-6,  s.47-48.

3. Biz «Túrkimiz» be, «Túrikpiz» be?/ https://
elana.kz/
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Тарихтан белгілі болғандай, 
XIV ғасырдан бастап түркі 
тілдес тайпалар жеке-жеке ха-

лықтарға  бөліне бастады. Ал XV ғасырдың 
соңына қарай өзбек, қазақ, қырғыз, татар си-
яқты нақты ұлттар қалыптасты, тіпті олардың 
кейбіреуі ұлттық мемлекетін құруға талпын-
ды. Сонау көне дәуірлерден басталып, орта 
ғасырларда өз жалғасын тапқан шығарма 
жазу үрдісі ұлт болып қалыптасқаннан кей-
інгі XV-XVІI ғасырларда да толастаған емес.  
Бұған ең алғашқы ескі қазақ жазба әдеби 
тілінің үлгілері дәлел болады. Қазіргі қазақ 
тілінің қалыптасу заңдылықтары мен оның 
тарихи даму сатыларын айқындауда осы ескі 
қазақ жазба мұраларының маңыздылығы 
бірінші орында тұратыны белгілі және ескі 
қазақ тілін көне және ортағасыр жазбала-
рымен тікелей салыстырғанда олардың ара-
сынан фонетикалық, лексикалық, граммати-
калық жағынан дәлме-дәл ұқсастықты да, ай-

ЕСКІ ҚАЗАҚ ЖАЗБА ТІЛІНІҢ КӨНЕ ЖӘНЕ 
ОРТА ТҮРКІ ТІЛДЕРІМЕН 

ЛЕКСИКАЛЫҚ САБАҚТАСТЫҒЫ
тарлықтай айырмашылықты да табуға әбден 
болады. Сондықтан да қазіргі қазақ тілі мен 
түркі жазбаларын жалғастырушы көпір іспет-
ті болып табылатын ХV-ХVІІ ғасырлардағы 
алғашқы қазақ жазбаларының тілін қарасты-
ру маңызды рөл атқармақ. Ұлт болғаннан 
кейінгі кезеңдегі алғашқы қазақ жазба нұсқа-
лар қатарынан орын алатын құнды жәдігер-
лер – Қадырғали Жалайырдың «Жамиғат та-
уарихы» [1] мен Әбілғазы Баһадүрдің «Түркі 
шежіресі» [2]. Бұл еңбектердің құндылығы 
қазақ өкілдерінің қаламынан тууы. Оның 
үстіне ұлт болып қалыптасқан XV-XVIІ ғ.ғ. 
аралығында басқа жазба еңбектердің аздығы 
да бұл ескерткіштердің маңыздылығын ай-
қындай түседі. Бұл шығармалардан қазіргі 
қазақ әдеби тілінің диахрондық дамуына қа-
тысты көптеген  тілдік бірліктер мен тұрақты 
және еркін тіркестерді молынан кездестіруге 
болады. Сондай-ақ қазақ ұлтының этностық 
қалыптасу тарихына байланысты көптеген 

Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орталығы «Орфография» 
басқармасының басшысы, филология ғылымдарының 
кандидаты

Гүлфар МАМЫРБЕК
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мәліметтерді де ұшырата аламыз. Сондықтан 
қазіргі қазақ тілінің тұтастай сөздік қорын 
көне және орта ғасыр түркі ескерткіштерімен 
салыстырғанда олардың арасындағы ортақ- 

тық пен айырмашылықтар осы ХV-ХVІІ ға-
сырлардағы ескі қазақ жазбалары («Түркі 
шежіресі» мен «Жамиғат тауарих») арқылы 
нақты айқындала түспек.   

Сан ғасырлық тарихымыздың асыл қа-
зыналарының бірі болып есептелетін жазба 
ескерткіштер тілі тұтас зерттеліп, сыры тү-
гел ашылып, ғылыми айналымға түсіп біт-
ті деу асығыс айтылған тұжырым болар еді. 
Ежелгі дәуірдегі, ерте және кейінгі орта ға-
сырлардағы халқымыздың тіліне, мәдениеті 
мен рухани өміріне, тарихына қатысты жаз-
ба жәдігерлерді тілдік тұрғыдан қарастыру-
дың ғылым үшін де, қоғам үшін де маңызы 
еш уақытта  жойылмайды. Сондықтан да ты-
нымсыз ізденіс, тыңғылықты зерттеулер бір 
сәтке толастамауға тиіс. Ескі қазақ жазба тілі 
үлгілері ұлт болып қалыптасқан уақыттың 
алғашқы кезеңдерінде дүниеге келгендіктен 
оның тілінен оғыз, қарлұқ-ұйғыр, қыпшақ, 
бұлғар элементтерінің қайсысын болса да кез- 
дестіруге болады. Демек, ХV-ХVІІ ғасырлар-
да хатқа түскен алғашқы қазақ жазба мұра-
ларының сөздік қоры таза қазақтық сипатта 
болған жоқ. Сондықтан бұл ескерткіштер 
тілінің құрылымын осыған дейінгі ру, тайпа-
лардың тілдік ерекшеліктерін көрсететін көне 
және ортағасыр  ескерткіштерінен бөлек қа-
растыра алмаймыз. Себебі, ескі қазақ жазба 
тілі олардың заңды жалғасы болып табылады. 
Тіпті қазіргі түркі тілдерінің барлығының ор-
тағасырлық мұралармен тілдік байланысы те-

реңде жатыр. Жалпы орта ғасырдағы мұралар 
қыпшақ, қыпшақ-оғыз немесе оғыз-қыпшақ 
тілдерінде жазылғаны белгілі. Осыған орай  
ғалымдар оларды Орта Азия‚ Алтын Орда 
және мамлюк (Египет) түркілерінің тілінде 
жазылған ескерткіштер деп бөлетіні белгілі. 
Орта Азия мен Алтын Ордада жазылған жәді-
герлердің басым бөлігі түркі әдеби тілінде жа-
зылған көркем шығармалар болып келеді де, 
Египетте (мамлюк қыпшақтары тілінде) жа-
зылған ескерткіштер қыпшақ тілін үйренуге 
бағытталған сөздіктер болып табылады. 

Тарихтан белгілі болғандай, күллі түркі ха-
лықтары ұлт болып ыдырағанға дейін ортақ 
жазба дәстүрді пайдаланып келді. Сондықтан 
да түркітанушы ғалымдар таза қыпшақ, таза 
оғыз немесе таза қарлұқ, таза бұлғар тілінде 
жазылып қалған жазба ескерткіштер кездес- 
пейді деген тұжырым жасайды. Тіпті бұл 
тайпалар тілінің бір-біріне әсері кейінгі жеке 
халықтар тілінде де сақталуы әбден мүмкін. 
Осыған орай, ғалымдардың мынадай орынды 
пікірін келтіре кетуді жөн көреміз: «Әрине, 
бүгінгі түркімендер бір кездегі оғыздардың 
заңды жалғасы екендігі немесе бүгінгі қа-
зақтар тарихи тұрғыдан қыпшақтармен ұла-
сатындығы, соның салдарынан бүгінгі түр-
кімен тілі бір заманғы оғыз тілінің, ал қазақ 
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тілі бір уақыттағы қыпшақ тілінің негізгі заң-
дылықтарын бойларына сақтағаны ешбір дау 
көтермейтін мәселе. Алайда, мына нәрсені 
ескеру керек, замандар бойы бір-бірімен қа-
наттас, көршілес отырған, бір-бірімен арала-
сып жатқан тайпалар қазіргі түркі халықта-
рының қайсысында да өз іздерін қалдырды. 
Соның салдарынан бір кездегі оғыз тайпасы 
тілінің элементтері қыпшақ тобындағы тіл-
дерде ұшырасса, ескі қыпшақ тілінің элемент-
тері қазіргі оғыз тобындағы тілдер құрамынан 
кездесіп қалуы да ықтимал» [3, 184 б.]. Сон-
дықтан да тарихи салыстырмалы-салғастыр-
малы зерттеулерде басқа салаларға қараған-
да лексика-семантикалық талдаудың маңызы 
бірінші орында тұрмақ. 

Жалпы кез келген жазба тілдің әріден қа-
лыптасқан дәстүрлі заңдылықтары болатыны 
даусыз. Ал оны анықтау оңай емес. Себебі, 
түркі ескерткіштерінің барлығында бұрыннан 
келе жатқан дәстүрлі жазуды сақтау ұстаны-
мы да, жергілікті тіл ерекшелігін қолдану да 
қатар орын алған. Түркітанушы ғалым А.За-
йончковский қараханид, алтынорда, мысыр, 
ескі османтүркілік ескерткіштер тілін бір-
бірімен салыстыра отырып  зерттегенде ғана 
олардың тілдік жүйесіндегі сабақтастықты, 
айырмашылықтар мен ұқсастықтарды нақты 
болжауға болатынын ескерткен. Сондықтан 
көне және ортағасыр ескерткіштер тілі мен 
ескі қазақ жазба тілі арасындағы ұқсас не айы- 
рым белгілерді табу үшін олардың  грамма- 
тикалық, лексикалық, фонетикалық, морфо-
логиялық құрылымы мен құрамын салысты-
ра, салғастыра отырып, яғни барлық тіл дең-
гейлері бойынша жүйелі түрде зерттеу қажет. 

Енді ең алғашқы қазақ жазба ескерт-
кіштерінің тілдік ерекшеліктеріне, жазылу, та-
нылу тарихына және олардың көне, ортағасыр 
жазбаларымен сабақтастығына тоқталайық. 

Қадырғали Қосымұлының «Жамиғат тауа-
рих» еңбегі туралы алғашқы мәлімет берген 
Ресей ғалымы Х.Д.Френ [4]. Одан кейін бұл 
еңбектің түркітану саласында тереңірек зерт-
телуіне үлес қосқан белгілі шығыстанушы  
И.Н.Березин [5] және этнограф-ғалым Э.А.Ма- 
санов болды [6]. Сондай-ақ татар ғалымдары 
А.Ш.Рахимов [7], М.Г.Сафарғалиев, Х.Хисма-

тулин, М.А.Усманов [8] сынды ғалымдар да 
зерттеу жұмыстарын  жүргізді. Ал бұл ескерт-
кіштің қазақ жерінде зерттеле бастауы Шоқан 
Уәлихановтан басталады. Ғалым бұл еңбек 
туралы өз ойларын айтумен қатар, оның бір-
неше бөлімдерін орыс тіліне аударған. Со-
нымен қатар академик Әлкей Марғұлан да 
бұл еңбектің ғылыми зерттелуіне зор еңбек 
сіңірді. Одан кейін белгілі ғалым Р.Сыздық 
Қадырғали шығармасының тілін арнайы зерт- 
теп, көлемді монография жариялады [9]. Ал 
Әбілғазы Баһадүрдің «Түркі шежіресінің» 
танылуына септігін тигізген шведтік офицер 
Т.Страленберг болды. Бұл шығарманы орыс 
тіліне аударған В.К.Тредьяковский, латын 
тіліне аударған академик Г.З.Байер. Қолжаз-
баның мәтінін және оның французша аудар-
масын П.И.Демезон 1871-1874 жылдары Пе-
тербургта бастырып шығарады.  Одан кейін 
аудармашы Г.С.Саблуков текстологиялық жұ-
мыстар жүргізген. Түркітанушы С.Н.Иванов 
«Түркі шежіресін» ескі өзбек тілі ескерткіші 
ретінде қарап, талдаған [10, 5 б.]. Алайда қа-
зақ ғалымдары бұл еңбектің ескі қазақ әдеби 
тіл үлгісі екендігін дәлелдеп берді [11].

Бұл екі ескерткіш тілінен де көне және ор-
тағасыр әдеби тілі мен жазу нормаларын ай-
қын аңғаруға болады. Бұған ескерткіштердің 
орфографиясы мен қыпшақтық, оғыздық, қар-
лұқтық элементтердің араласып келуін жатқы-
замыз. Бұлай болуының басты себебі, әріден 
келе жатқан ортақ жазба тілдің болуы. Ғалым 
А.Ибатов бұндай ортақ жазба әдеби тілдің ХІ 
ғасырлардан бастап, XV-XIV ғасырларға дей-
ін, яғни халықтық тілдердің қалыптасуына 
дейінгі уақытты түгел қамтығанын атап көр-
сетеді [12, 4-7 б.]. Э.Н.Наджип түркі халықта-
рының ұлт болып қалыптасқанға дейінгі қол-
данған түркі жазба тілінің  неліктен сол кезде-
гі қоғам үшін жалпыға түсінікті болғанын бы-
лай түсіндіреді: «Ортағасырлардағы көптеген 
ақындар мен ғалымдар бірнеше тайпа тілін 
меңгеріп, ортақ түркі әдеби тілінде жазды. 
Егер түркі тілінде жазатын болса, олар кітаби 
тілді пайдаланды. Мысалы, Теке тайпасының 
адамы өз шығармасын сол тайпа тілінде ғана 
жазған болса оны ешкім оқымайтын, егер ол 
барлық түркілерге ортақ кітаби тілде жаза-
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тын болса оның шығармасы бүкіл түркілерге 
танымал болатын. Сондықтан олар тайпалық  
тілде емес, ортақ түркі тілдерінде шығармалар  
жазды» [13, 141-142 б.]. Сондықтан да болар 
көптеген зерттеушілер ортағасыр шығарма-
ларының жазу жүйесі мен тілі әмбебаптық 
сипатқа ие болды деп көрсетеді. Десек те, 
ол дәуірде біртұтас әдеби жазба тіл болса да, 
оның лексикасында әр түрлі тайпалардың тіл-
дік белгілері сақталғаны мәлім. Яғни әр автор 
әдеби дәстүрді сақтағанымен де, өзі сөйлейтін 
диалектідегі сөздерді енгізіп жіберіп отырған. 
Мәселен, ескі қазақ жазба тілінің жоғарыда 
аталған екі ескерткіштері де ортағасыр жазу 
нормасын қатаң түрде сақтағанымен де, қа-
зақ диалектілерінің молынан қолданылғанын 
аңғаруға болады. 

Ескі қазақ жазба тілінің негізгі сөздік қорын 
құрайтын лексикалық бірліктер Орхон-Ени-
сей жазба ескерткіштерінен бастау алып, одан 
кейінгі орта ғасырларда әр түрлі аймақтарда 
дүниеге келген жазба ескерткіштер тілімен 
сабақтасып, байланысып жатыр. Себебі, ескі 
қазақ жазба тіліндегі кейбір оғыз, қарлұқ, 
бұлғар элементтері фонетикалық және семан-
тикалық тұрғыдан өзгеріссіз сақталса, енді 
бірі фонетикалық не семантикалық өзгеріске 
ұшыраған. Тіпті лексикалық мағыналары мен 
сырт тұлғалары мүлде өзгеріп кеткен сөздер 
де кездеседі.  Осының барлығы ескі қазақ жаз-
ба тілінің көне және ортағасыр ескерткіштер 
тілімен тығыз тарихи сабақтастықта екенді-

гін көрсетеді.  Мыңдаған ғасырды қамтитын 
тілдің даму сипатын анықтау үшін оны көне- 
ден жаңаға және жаңадан көнеге қарай салыс- 
тырып, тарихи тұрғыдан зерттеудің маңыз- 
дылығы жоғары. Өйткені көне, тіпті одан 
арғы алтай дәуірінен өрбіген қазіргі түркі тіл-
дері бір-бірімен өзара сабақтасып немесе қай-
тадан ыдырау сияқты құбылыстарды басынан 
өткізгені айтпаса да түсінікті. Алайда, әлемдік 
түркологияда күні бүгінге дейін түркі тіл-
дерінің көне қабаттары, оның ішінде ататүркі 
(пратюрки), түптүркі (прототюрк) деңгейі кең 
көлемде, жан-жақты зерттелген емес. 

Ескі қазақ тілі мен көне түркі тілінің са-
бақтастығы. Көне түркі тілі мен ескі қазақ 
жазба тілінің арасындағы сандаған ғасырлар 
олардың арасындағы сабақтастыққа да, айыр-
машылыққа да себепші болатыны сөзсіз. Өйт-
кені тілді тұтынушы адамзат әр заманда өзіне 
дейінгі қолданыстағы сөздік қорды қолдана 
отырып, өз тарапынан да өзгерістер енгізеді, 
яғни сөздік қорды байыта отырып, бұрыннан 
келе жатқан кейбір лексикалық элементтерді 
қолданыстан шығарады немесе басқа тың 
мағынада жұмсауға  ұмтылады. Тілдің осын-
дай даму және қалыптасу заңдылықтары көне 
түркі тілі мен ескі қазақ тілінің арасында да 
айтарлықтай орын алғаны анық.  Осымен бай-
ланысты ескі қазақ тілін көне түркі тілімен 
салыстырғанда фонетикалық қабығы ешқан-
дай өзгеріске ұшырамаған сөздерді де, мағы-
насы өзгергенмен фонетикалық құрылымы 
өзгермеген сөздерді де, мағынасы өзгерме-
генмен фонетикалық құрылымы өзгерген сөз-
дерді де ұшыратуға болады. Енді көне түркі 
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тіліндегі (Орхон-Енисей) лексикалық бірлік-
тер ескі қазақ тілінде қаншалықты дәреже-
де қолданылған, қолданылса семантикалық 
айырмашылықтар мен ұқсастықтар бар ма 
деген сияқты сауалдарға жауап іздеп көрей- 
ік. Орхон-Енисей жазбаларында кездесетін 
мына сөздер сол қалпында ескі қазақ жазба 
тілінде де қолданылған: біті (жазу), бұдұн 
(халық), ау (аң), аламан (жауынгер), еллік 
(қол), омақ (сүйек), халқа (сырға), құйақ (са-
уыт), балық (қала), қапығ (қақпа), өгіз (өзен), 
сүру (қуу), бақу (қарау), қопу (тұра келу), қа-
рындаш (туыс), сіңлі (қарындас), тон (киім), 
емкек (бейнет), иағ (жау), ағыз (ауыз), бігіз 
(біз), иағмұр (жаңбыр), сауық (суық), тұтғақ 
(толғақ), иай (жақ), араба (арба), кече (түн), 
қарыған (қартайған), ұнытды (ұмытты), қа-
балу (қамалу), біт (жаз), ай (айт), сұр (сұра), 
соңратын (соң), өнгін (өзге), қайу (қайсы), 
үкүш (көп). Бұлардан басқа ескі қазақ жазба 
тілінде көне түркі сөздерінің фонетика-семан-
тикалық өзгерістерге ұшыраған және ұшыра-
маған түрлерінің де кездесетінін аңғардық. 

Фонетикалық және семантикалық 
жағынан көп өзгеріске ұшырамаған сөздер: 

Үлүк – бөлегі, бөлік. 
Орхон-Енисейде: Екі үлүгі атлығ ерті, бір 

үлүгі иодағ ерті - Екі бөлегі атты еді, бір бө-
легі жаяу еді.

Түркі шежіресінде:  Ләшкерінің  қолына ол 
чақлы үлүк мал түшдікім  - Әскерінің қолына 
сол сияқты бөлек мал түсті. 

Жамиғат тауарихта бұл сөз күлүк түрін-
де ұшырасады: Чынгыз ханның төрт ұғлын 
Чынгыз ханның төрт күлүк деб айтұрлар 
ерді – Шыңғыс ханның төрт ұлын Шыңғыс 
ханның төрт бөлігі деп айтатын еді. 

Біліг – ақыл. 
Орхон-Енисейде: Анта кісре тәңрі біліг 

бертүк үчүн – Содан соң тәңірі ақыл бергені 
үшін. Білігсіз қаған олұрмыс – ақылсыз қаған 
отырған.

Түркі шежіресінде: Көб біліклі кіші ерді – 
Өте ақылды кісі еді.  

Жамиғат тауарихта: Чынгыз ханның білігін 
тыңлағай – Шыңғыс ханның ақылын тыңдағай-
сың. Ұғланлары атасының білігіні тыңламас- 
лар  - Ұлдары әкесінің ақылын тыңдамайтын.   

Санчу – сұғу, шаншу.   
Орхон-Енисейде: Атығ өзлекі бініп, оплайу 

тегіп, үч еріг санчды - Өзінің атына мініп, 
шабуылдай жүріп үш ерін шанышты. Өрпен- 
де сүңүшдім, сүсін санчдым – Орпенде соғыс- 
тым, әскерін шаныштым. 

Түркі шежіресінде: Бычақ бірлән санчыб 
өлтүрділер - Пышақпенен шаншып өлтірді. 
Найза бірлән кісі санчыб иықды - Кісіні найза-
мен шаншып жықты. Сәнкүннің иүзүге найза 
бірлән санчыдылар - Сәнкүннің бетіне найза 
шаншыды.  

Жамиғат тауарихта: Қадырберді хан білән 
Едіге бек қатығ санчыш қылдылар -  Қадыр- 
берді хан менен Едіге бек қатты найзаласты 
(оларға найза  сұқты).  

Тигді – тиісті, шабуылдады.  
Орхон-Енисейде: Күлтегін Тадықын Чор-

дың боз атығ бініп тигді – Күлтегін Тадықын 
Чордың боз атын мініп тиісті. Торығ ат бініп 
тигді – Торы ат мініп тиісті

Түркі шежіресінде: Чынгыз ханның ләш-
керіне тигді - Шыңғыс ханның әскеріне тиісті.  

Жамиғат тауарихта: Көп ләшкер бірлән ти-
гді – Көп әскерменен тиісті.

Семантикалық өзгерістерге ұшыраған 
сөздер. Орхон-Енисейде ұчу сөзі негізінен 
қайтыс болу, өлу мағынасында қолданылған: 
Білге қаған ұча барды – Білге қаған қайтыс 
болды. Күлтегін қой иылқа иеті иігірме-
ке ұчты – Күлтегін қой жылының жиырма 
жетісінде қайтыс болды. Ал ескі қазақ жазба 
тілінде ұчу сөзінің бұл көрсетілген мағынасы 
мүлде сақталмаған. Тек «Түркі шежіресінде» 
бір жерде, оның өзінде фразеологиялық тір-
кестің құрамында ғана кездеседі: Рухының 
құшы тәнінің қафасыдын ұчұб кетді - Жаны 
кеудесінен ұшып кетті. Негізінен ескі қазақ 
жазба тілінде адамның қайтыс болғанын, өл-
генін сөз тіркестері арқылы беріп отырады:  
дар әлфәнидін дар әлбақиға реһлат қылды, 
офат табды, хақ рахметке кетді, хақ рах-
метіге уасил болды  т.б. 

Бічу сөзі Орхон-Енисейде кесу мағына-
сында жұмсалған: Бұнча бұдұн сачын бічді 
– Сонша халық шашын кесті. Қазіргі қазақ 
тілінде пішу сөзі тек киімге қатысты ғана ай-
тылатыны мәлім. Ал ескі қазақ жазба тілін-
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де бічу сөзінің кесу мағынасы да, киімге қа-
тысты пішу мағынасы да мүлде кездеспейді. 
Тек «Түркі шежіресінде» бұл сөздің ауыспа-
лы мағыналарда қолданылғанын байқаймыз. 
Оның өзінде фразеологиялық тіркестер құра-
мында ғана кездесіп, ұйқасты құруға ұйытқы 
болған тәрізді: Орда хан падша болұб бірнече 
иыллар арақ уа хымызны ічіб, қытай қамқа-
ны бічіб, терең суларны кечіб атасы артын-
дан кетді - Орда хан патша болып, бірнеше 
жылдар қызықты дәурен сүріп, жақсы киім-
дер киіп, қиыншылықты да көріп атасының 
артынан кетті. Бұл мысалда қытай қамқаны 
бічіб деген сөйлемдегі бічу сөзі кию мағына-
сында жұмсалып тұр. 

Иүгіру сөзінің Орхон-Енисейде сұйық затқа 
қатысты айтылатын ағу, төгілу мағынасы кезде-
седі. Қаның субча иүгірді – Қаның судай ақты. 
Ал ескі қазақ жазба тілінде қазіргі тура мағына-
сынан басқа жылқыға қатысты да қолданылған: 
Ат иүгіре алмас ерді - Ат шаба алмас еді.

 Тұту сөзінің Орхон-Енисейде негізгі бе-
ретін мағынасы ұстау және  қолға түсіру: 
Елігче ер тұтдымыз – елудей жігіт ұстадық. 
Ел тұтдым – ел ұстадым. Сонымен қатар бір 
нәрсені ұстану, қабылдау мағынасында да 
кездеседі: Отырыпан түрк будуның төрүсін, 
ілін тұта берміш, іті берміш – отырып, түркі 
халқының елдігін, ережесін қолдана берген, 
ұстай берген.  

 Ал ескі қазақ жазба тілінде тұту сөзінің 
семантикалық аясы едәуір кеңейіп, мынадай 
мағыналарда жұмсалған:

1. Айту. Беш алты кішінің атын тұтды - 
Бес алты кісінің атын айтты. 

2. Байлау. Біз пиаде иүрүдүк туғны арық 
ічіндекі мылтықчы мылтықға тұттды - Біз 
жаяу жүрдік, арық ішіндегі мылтықшы мыл-
тыққа туды  байлады. 

3. Жетектеу. Менің қолұмдұн тұтұб алыб 
барыб көрініш қылдұрдұ - Менің қолымнан 
жетектеп барып жүздестірді.  

4. Бір нәрсені құру, құрастыру. Майдан иер-
де чадыр тұтұб олтұрдылар - Ашық жерде 
шатыр құрып отырды.

5. Тану, есіне түсіру. Дінмұхаммед хан еке- 
нін тұта берді - Дінмұхаммед хан екенін та-
ныды.

6. Ұстау. Кішісіні тұтұб хатны алды - 
Кісісін ұстап, хатты алды.  

Фонетикалық өзгеріске ұшыраса да се-
мантикалары сақталған сөздерге күмүш / 
күш (күміс), бауғузлау / боғузлау (бауыздау), 
ағыз (ауыз), бағыр (бауыр) т.б. жатқызуға бо-
лады. 

Енді ескі қазақ жазба тілінің ортағасыр 
ескерткіштерімен сабақтастығына тоқталай-
ық. Ортағасыр ескерткіштерінде түркі тай-
паларына жаппай түсінікті болу мақсатында 
қолданылған оғыздық, қарлұқтық, қыпшақтық 
белгілер, морфологиялық формалар аралас 
болғандығы (оғыз, қарлұқ, қыпшақ, ұйғыр-қа-
рахани) ғалымдар тарапынан үнемі айтылып 
келеді. Ал «Түркі шежіресі» мен «Жамиғат та-
уарихтағы» түркі сөздерінің басым көпшілігі 
қыпшақтық тұлғада таңбаланған. Біз мақала-
мызда ортағасыр ескерткіштеріндегі лексика- 
лық бірліктердің ескі қазақ әдеби тіліндегі 
қолданысына, фонетикалық, семантикалық 
айырмашылықтары мен ұқсастықтарына 
тоқталмақпыз. Қазақ ұлты қалыптасқан ке-
зеңнің алғашқы туындылары болып есепте-
летін «Түркі шежіресі» мен «Жамиғат тауа-
рих» шығармаларының авторлары өзіне дей-
інгі және өз кезіндегі дәстүрлі жазу нормасын 
өз еңбектерінде қатаң сақтауға ұмтылған. 
Ортағасырдағы жазба дәстүр ескі қазақ әдеби 
тіліне қаншалықты әсер етті? Ұқсастық пен 
айырмашылық бар ма? Сөздердің семанти-
касы өзгеріске түскен бе, әлде сақталған ба? 
Осы сұрақтарға жауап беру үшін нақты мы-
салдар келтірейік.  Жалпы ескі қазақ әдеби 
тілінде қолданылған ортағасырлық бірлік-
тердің мағынасы мен тұлғасы толық сақталға-
ны да, мағынасы сақталып тұлғасы өзгеріске 
түскені, тұлғасы сақталып мағынасы өзгер-
гені де немесе тұлғасы да, мағынасы да өз-
геріске түскен сөздер кездеседі.

Мағынасы мен тұлғасы толық сақталған 
сөздер.

Ас. Бұл сөз ортағасыр ескерткіштерінде ақ 
тышқан, ақкіс мағынасында жұмсалған. «Құт-
ты білігте»: Итің гозса ауын иазы бір ас ол 
– Егер итің аулауды қойса, онда ақ тышқан-
нан айрыласың. Ескі қазақ жазба тілінде де 
дәл осы мағынасында қолданылған. Мысалы: 
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Барчасы аучы болұрлар ас уа тиін уа құндұз 
ауларлар –  Барлығы аңшы болып ақ тышқан, 
тиін, құндызды аулады.

Бурж. Ортағасыр ескерткіштерінде бұл сөз 
жиі қолданылып, шоқжұлдыз деген мағынада 
жұмсалған. Ескі қазақ жазба тілінде де сол 
мағынада кездеседі: Он екі бурж сетаре уа 
шукр уа рәжалғайыбның хисабын барчасын 
біле тұрған шондағ еркендүр – Он екі ай мен 
жылды, шоқ жұлдыздардың құпиясын білетін 
адам еді. 

Бұғдай. М.Қашқарида: Ұрұғлұғ бұғдай – 
Ұрықтық бидай. Ол маңа бұғдай иығысты –  
Ол маған бидай жиысты. 

Ескі қазақ жазба үлгілерінде: Қойғун текен 
йерге че бұғдай екілүр ерді –  Қойғун деген 
жерге дейін бидай егілетін  еді. Бір мысқал 
күмішке бір хыруар бұғдай берүрлер ерді 
– Азғантай күміске көп мөлшерде бидай бе-
ретін еді. 

Кече. Ортағасыр ескерткіштерінде жиі 
кездесетін бұл сөз екі түрлі мағынада қолда-
нылған: 

1. Түн. Мысалы: Кече тұрұп  иорыр ердім 
қара қызыл бөрі көрдүм – Түнде жүріп жор-
тып едім, қара қызыл бөрі көрдім.   

2. Кешке жақын. Мысалы: Бұ мал келсе 
ерте барұр баз кече – Бұл дүние таңертең кел-
се, кешке жоғалады [14, 290]. 

Ал ескі қазақ жазба үлгілерінде кече сөзінің 
жоғарыда көрсетілген бірінші мағынасы 
сақталғанмен, екінші мағынасы (кешкі мезгіл, 
кешке) мүлде кездеспейді, бұл мағынаны беру 
үшін парсы тіліндегі ахшам (кеш батып келе 
жатқан кез) сөзі қолданылған. Жалпы кече 
сөзі ескі қазақ жазба тілінде  түн және күн 
мағыналарында жұмсалған. 

Мағынасы сақталып тұлғасы өзгеріске 
түскен сөздер. 

Абақы//абағы. Бұл сөз көне түркі сөздігін- 
де «құбыжық» және «қолдан жасалған қуыр- 
шақ» деп аударылған. Құбыжық мағынасы 
М.Қашқарида кездеседі: Абақы келді – Құ-
быжық келді [14, 1]. 

Ал ескі қазақ жазба тілі үлгісі болып та-
былатын «Түркі шежіресінде» бұл сөз абағы 
түрінде келіп, қолдан жасалған адам, қуыр-
шақ деген мағынада жұмсалған: Мұғұл рәсімі 

бірлән абағлар тұттұ – Моңғол рәсімімен 
қуыршақтар қойды.

Тан//таң. Бұл сөздің аудармасы көне түркі 
сөздігінде «бас тарту» деп берілген: Ол алы-
мыны танды – Ол қарызынан бас тартты [14, 
531]. Ал ескі қазақ жазба тілінде бұл сөз таң 
түрінде кездеседі:  Ғажаб таң болұб аман 
тіледілер – Қатты бас тартып, тыныштық 
тіледі. Ал қазіргі қазақ тілінде тан/таң сөзі 
түбір емес және осы мағынаны беруде жеке 
қолданылмайды. Тек айтқанынан танды, айт- 
қанынан танып отыр деген сияқты тіркес- 
терде кездесіп мойындамау, бет бақтырмау 
мағыналарында жұмсалады. 

Иоғұрқан//иаурған//иұрқан. Ортағасыр 
ескерткіштерінде кездесетін иоғұрқан сөзінің 
екі мағынасы көрсетілген: 

1. Көрпе.  Иоғұрқанда артұқ азақ көсүлсе 
ушииур – Аяқ көрпеден асып кетсе тоңады.

2. Жасырыну.  Өз орынларын кетішіп 
озтылар қаштылар өңі өңі иоғұрқантылар – 
Өз орындарынан кетіп қашты, әр жерге жасы-
рынды [14, 270].

Ал ескі қазақ жазба тілінде бұл сөздің екін-
ші мағынасы мүлде кездеспейді, тек бірінші, 
яғни көрпе мағынасын беретін, фонетикалық 
өзгеріске ұшыраған иаурған және иұрқан сөзі 
қолданылған. Мысалы: Қолны иұрқанның 
астына салды – Қолын көрпенің астына сал-
ды. Үстіне иаурған иабыб иатғұзды –  Үсті-
не көрпе жауып жатқызды. Тарихи тұрғыдан 
алғанда дербес, жеке сөз ретінде жұмсалған 
иоғұрқан/иаурған/иұрқан сөзі қазіргі тілімізде 
жүн-жұрқа деген қос сөздің екінші сыңарын-
да ғана қолданылып, бір нәрсенің қалдығы, 
тамтығы деген мағынаны береді.  

Көкәгүн//көкән. Бұл сөздің аудармасы көне 
түркі сөздігінде «шыбын» деп көрсетілген. 
Мысалы: Икки боғра иғашур отра көкәгүн 
ианчылар – екі түйе сүйкенсе, ортасында шы-
бын өледі [14, 313]. Ескі қазақ жазба үлгілерін- 
де бұл сөз көкән түрінде берілген де, қазіргі қа-
зақ тіліндегі шыбын сөзімен бірге жұмсалған: 
Көкен уа чыбын уақытда иырақ құдұқларға 
кетерлер ерді –  Шыбын-шіркей көп уақытта 
жырақ жердегі құдық басына кететін.

Тұлғасы да, мағынасы да өзгеріске 
түскен сөздер.
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Иалтрығ//иалтұрұқ; иалдұрақ//иалты-
рақ. Ортағасыр жазба ескерткіштеріндегі 
иалтырығ және иалтұрұқ сөздері «жарқырау, 
сәндену»  деп аударылған. Мысалы: Төрт та-
луй үгүз суының иалтрығынча болұр – Төрт 
теңіз суы жалтырағанша болады. Иалтұрұқын 
етігліг еліг –  Оның қолы жалтырақпен сән-
делген [14, 230]. 

Ал ескі қазақ жазба үлгілерінде иалдұрақ 
және иалтырақ сөздері жұлдызға қатысты 
ғана қолданылып, «жарық» деген мағынада 
жұмсалған: Йалдұрақ йұлдұз тұқған уақыт-
да –  Жарық жұлдыз туған уақытта. Иалты-
рақ иұлдызы туғғандын соң – Жарық жұлдыз 
туғаннан соң.

Тұлғасы сақталып мағынасы өзгерген 
сөздер. 

Аталық. Көне түркі сөздігінде бұл сөз 
«өкіл әке» деп аударылған. Мысалы: Аталық 
қылайын ұғұл бол маңа –  ұлым бол, әке бо-
лайын [14, 66].

Ал ескі қазақ жазба тілінде аталық сөзі 
төмендегідей мағыналарда жұмсалған:

1. Ақылшы, кеңесші. Полат сұлтанның 
аталықы ұйғұр Ендібай текен Полат сұлтан-
ның ағызы уа тілі уа ыхтиары тура қылыб 
иүрүген – Полат сұлтанның ақыл-ойы мен қа-
лауын тура жолға салатын ақылшысы Ендібай 
деген ұйғыр.

2. Аталастар, туыстар. Арабмұхаммед хан-
ның аталықының ұғланлары уа уәкіллерінің 
ұғланлары барчалары кетділер – Арабмұхам-
мед ханның аталастары мен уәкілдерінің ұл-
дарының барлығы кетті. 

Тағұн. Көне түркі сөздігінде бұл сөздің 
мағынасы «жалған сөз»  деп көрсетіледі: 
Тағұн сау сөзлемеслер – олар жалған сөйле-
мейді [14].

Ескі қазақ жазба тілінде тағұн сөзінің бұл 
мағынасы сақталмаған,  мұнда күлкі қылу, 
мазақ ету, әжуалау мағынасында жұмсалады: 
Әлем халқы тағұн қылұркім Абулғазы хан  
Бұхараны бірнече хатұнның қолындын алды 
деб – Әбілғазы хан Бұхараны бірнеше қатын-
ның қолынан алды деп, әлем халқы мазақ  
қылар. 

Қорыта айтқанда, ескі қазақ жазба тілінде 
әріден келе жатқан лексикалық бірліктер мо-

лынан қолданылған және олардың фонетика-
лық және семантикалық жақтан өзгергені де 
немесе фонетикалық, семантикалық тұлғала-
ры сақталғаны кездеседі.  Ескі қазақ тілі қан-
шама заманды, қаншама дәуірді басынан өт-
керіп бүгінгі деңгейге жетті. Тарихқа белгісіз 
бұлыңғыр кезеңде де, тіпті өзіміз білетін бергі 
уақыттарда да ол дамуын тоқтатқан жоқ. То- 
лықты, шыңдалды, жетілді, қайта қалыптасты. 
Алайда өзгеру, жетілу өздігінен бола салмай-
ды. Оның қалыптасу тарихы мыңдаған ғасыр-
ларға барып тірелетінін ұмытпауымыз керек. 
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Алаштың рухани көсемі Ахмет 
Байтұрсынұлының рухына ар-
налған «Қаншеңгел» толғауын 

алғаш рет студенттік жылдарымда, груп-
палас досым, жыршы Нұрдәулет Тойшин-
нің орындауынан естідім. Тыңдап отырып, 
біресе күрсіндім, біресе жыладым. Әрі-сәрі 
күй кешкенім бар. Бұл – 2011 жылдың күзі 
болса керек. Содан бері бұл толғауды белгілі 
айтыскер ақын, журналист Амангелді Сейіт-
хан досымның орындауынан, арасында жыр-
шы Абзал Алпысов ағаның орындауынан да 
тыңдадым. «Қаншеңгел» поэмасының авто-
ры – Хамитбек Мұсабаев екен. Ал поэманы 
толғау қылып, арнайы әуен жазған компо-
зитор Нағашыбай Алпысов. Толғау туралы, 
оның авторы мен сазгері туралы деректі 
алғаш рет Торғай өңірі әдебиеті мен тарихы-
ның білгірі Батырлан Сағынтаевтан естіп, 
білгенмін. Кейін Есір, Аманкелді, Торғай, 
Ақкөл ауылдарын аралап жүргенімізде, ел 
арасындағы көнекөз ақсақалдардың әңгіме-
леріне де қанықтық.

Поэма авторы Хамитбек Мұсабаев – иісі 
Торғай, Аманкелді жұртына жыға таныс, То-

зерттеуші, ҚР «Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлығының лауреаты

«ҚАНШЕҢГЕЛГЕ» ТАЛАСПАЙЫҚ!
Дау-дамайға айналған  Х. Мұсабаевтың «Қаншеңгел» поэмасы хақында

был, Қостанайға сыйлы 
ақын, журналист. Бала 
жасынан ескі сөзді са-
насына тоқып өскен 
шайыр көне жазуларды 
оқығанда алдына жан 
баласын салмайтын кісі. 
Батпаққара өңірінің ғұла-
малары болған үлкен 
кісілердің бәрінің көзін 
көріп, әңгімесін хатқа 
түсіріп, сонау совет заманында-ақ әдеби бай 
мұраларымызды жариялауға, насихаттауға 
үлес қоса бастаған-ды. Олай істейтіндей жөні 
бар, өйткені Хамитбек ақын – ХХ ғасырдың 
атойлы да, қарама-қайшылыққа толы сәттері 
өткен тарихи аумақтың топырағын басып, 
сол алай-дүлей кезеңнің дауылын өз көзімен 
көрген куәгерлермен аралас-құралас, дастар-
хандас болған. Көкірегі жауһарға толы зер-
делі абыздардың әңгімесі аңызға бергісіз 
тартымды әрі тағдырлы еді. Құймақұлақ боз- 
бала соның бәрін жай ғана естіп қоймай, 
хатқа түсіріпті. Ауыл ақсақалдары жиылып, 
әңгіме-дүкен құрғанда ғана айтылатын «жа-

Елдос ТОҚТАРБАЙ
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бық» тақырыптардың қыр-сырына әбден қа-
ныққан ақын нағыз шығармашылық шалқар 
шабытты шағында, естіген-білгенін өлеңге 
арқау етеді. Сонау советтік идеологияның 
қаһарына мініп тұрған 1988 жылы-ақ Ахмет 
Байтұрсынұлы туралы көлемді поэма жазады. 
Бұл кезде бүгінде ұлт ұстазы саналатын Ахаң 
әлі ақталмаған-ды. «Қаншеңгел немесе Ахмет 
Байтұрсыновтың назасы. Ақын Файзоллаға 
хат» поэмасы осылай жазылады. Сосын, әуелі 
аудандық («Тың шұғыласы» 1989 жыл) газет- 
те, кейіннен республикалық газеттерге жария- 
ланады.

Соңғы бірнеше жылдан бері осы поэма 
төңірегіндегі дау-дамай өрбіп, үдеп барады. 
«Әй, қойыңдар!» дейтін бір есті кісі табыл- 
мады. Есті кісі болса да, бұл уәжге құлақ- 
асар жан болсайшы?! Мәселе күннен күнге 
ушыққан сайын ел арасына іріткі түсіп, бере-
ке қашты. Әлеуметтік желідегі алауыздыққа 
бастар қисынсыз әңгімелердің санында қи-
сап та жоқ. Хамитбек Мұсабаевтың жеке ба-
сына жабылған жалалы пікірлерді оқысаңыз, 
өзіңіздің де жүрегіңіз ауырады. Ақырында, 
осы мәселе қолымызға еріксіз қалам  алдыр-
ды. Әлдебір дерек, әлденедей түйінді мәселе. 
Айту – парыз. Оның үстіне, күмәнсіз ақиқат 
болса, сөздің әділін айтпасқа болмады.

Мәселе былай екен: Хамағаңның 1988 
жылы жазған поэмасы арада отыз жыл өткен-
де,  «ұрланған шығарма» болып табылады. 
«Эврика» деп жаңалық ашқан совет заманын-
да экономист болып, қаржы саласында қызмет 
атқарған, бүгінгі зейнет жасында қолына қа-
лам ұстап, «зерттеушілік» ісімен айналысып 
жүрген Кеңесбек Мәулетов екен. «Ахаңның 

аманатына адалдық немесе «Қаншеңгелдің» 
авторы кім?» деген мақаласына «Зерттеуші» 
деп қол қойған Кеңесбек Мәулетовтың бар 
уәжі поэманың әрқилы нұсқасы жөнінде-мыс. 
Автордың «Ахаңның аманатына адалдық 
немесе «Қаншеңгелдің» авторы кім?» де-
ген мақаласы көлемді дүние екен. Мақала өз 
ішінде кіріспе сөз, І. Қаншеңгелдің І нұсқасы 
туралы; ІІ. Қаншеңгелдің жарық көруіне не-
гіз көздері туралы; ІІІ. Қаншеңгелдің аңдат-
палары туралы; IV. Қаншеңгелдің аты мен 
заты туралы;  V. Әр адамның өз ісіне – өзінің 
жеке жауапкершілігі туралы; VI. «Жалақор, 
селкілдеген шатақ, шалдуар шалдар» туралы; 
VII. Сөз соңына – қорытынды бөлімдерінен 
тұрады. Қаржы саласының маманы, банкир 
һәм Ахмет Байтұрсынұлының рулас туысы 
Кеңесбек «зерттеушінің» аталмыш мақаласы-
на көз жүгіртсек: «Мен бұрын Хамитбек Қу-
андықұлын тіпті білмейтін едім, бұған дейін 
Сәкең, Сабыржан Шүкірұлының «Хамитбек 
жағымсыз іске баратын азамат емес, та-
лантты ақын» деген мәлімдемесі негізінде 
ғана ол туралы пікірім болатын. Сондықтан 
да мен 2017 жылы 22 наурызда Ақкөлде, қай-
ын ағайым Ерденұлы Орынбек қайтыс бо-
лып, соның шілдеханасына (Автордың айтпақ 
болғаны жаназа рәсімі шығар. «Шілдехана?» 
дегенін түсінбедік – Е.Т.)  жиналған ауыл ақ-
сақалдарымен кездескенде болған әңгіме-сұх-
баттан кейін, Астанаға келген соң, Хамит-
бек Қуандықұлы авторымын деп жүрген 
«Қаншеңгелге» байланысты қолыма түскен 
материалдармен таныстым, оларды бір-
бірімен салыстырып, талдау жасадым. Осы 
мәселеге байланысты олардан басқа дерек-
терді зерттеп, зерделедім. Сонда байқаға-
ным: «Қаншеңгел» толғауының алғашқы елге 
кең жайылған 40  шумақтан тұратын 1-ші 
нұсқасына, кейіннен: бірінші рет  9 жерден 
20 шумақ, артынан тағы бір жерден  33 шу-
мақты қосып, барлығы  10 жерден сыналау 
арқылы, алдымен 60 шумақтан тұратын 
2-ші нұсқа, одан кейін 93 шумақтан тұратын 
3-ші нұсқа пайда болғанын көрдім. Қорытын-
дысында, бұрынғы  40 шумақ толғаудың 10 
жерінен жаңадан  53 шумақ сыналанып, бор-
ша-боршасы шыққан, ол шумақтары енді  93 
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шумақтың ішіндегі  11 жерден іздесең ғана,  
– табасың» деп жазыпты. Қысқасы, осындай 
негізсіз, жүйесіз құрылған сынында «зерт-
теуші» белгілі ақын Хамитбек Мұсабаевтың 
шығармашылығына үлкен күмәнді көзқарас- 
пен қарайды. Егер Хамитбек «ұры» автор  
болатын болса, осы күнге дейін жазып келген 
Алаш тарихына арналған басқа да поэмалары-
ның «авторы» кім екен? «Міржақыптың соңғы 
монологы», «Қойлыбайдың қоштасу күйі», 
«Абылай хан мен Бұқар жырау», «Шақшақ 
Жәнібек», «Мұхтардың монологы», «Ғазиз 
қажы», «Он жеті» т.с.с. көлемді поэмаларын 
кімнен «ұрлаған» екен? К.Мәулетовтың бұл 
шығармаларға уәжі болмауы мүмкін. Бірақ 
аяқ астынан «жаңалық» ашып, шу шығаруға 
әбден машықтанған «зерттеушінің» басқа да 
дәйектері болуы неғайбыл.

«Қаншеңгел» – әдеби шығарма. Рас, әу-
елгі аты «Ахмет Байтұрсыновтың моноло-
гы. Поэма 1» болған. Оны ақынның өзі де 
растап отыр. Поэманы алғаш рет респуб- 
ликалық «Сұхбат» газетіне жариялаған  
кезде басылымның бас редакторы, белгілі 
журналист, зерттеуші қаламгер Сабыржан 
Шүкірұлы шығарманың тақырыбын өз-
гертіп,  «Қаншеңгел. Ахмет Байтұрсыновтың 
назасы» деген атаумен бастырған екен («Сұх-
бат» газеті, 1991 жыл, қаңтар,  №2). Әдеби 
шығарма болған соң, автор өзінің еркіне сай 
қалауынша өзгертіп, редакциялап, толықты-
рып отыруы мүмкін. Мәселен, қазақтың үл-
кен жазушысы, арамызда жүрген көзі тірі 
классик Әбдіжәміл Нұрпейісов өзінің атақты 
«Қан мен тер» трилогиясын осы күнге дейін 
қаншама рет өзгертіп, редакциялады. Совет 
заманында жазылған шығармасын тәуел-
сіздік алған жылдары қайта қарап, азаттық 
көзімен толықтырды, осы еркіндік кезеңінің 
өзінде-ақ бірнеше рет «операция» жасап, 
мүлде басқаша сипатта жазып шыққаны көп-
ке белгілі. Уәж айтып, қарсылық білдірген 
Кеңесбек ағамыздың аталмыш мақаласын-
да әр жылдары толықтырылған шумақтар 
санының көбеюіне шағым айтылыпты. Бұл 
енді күлкілі жағдай. Неге десеңіз, айталық: 
Хамитбек авторлық құқығын пайдаланып, 
қалай өзгертсе де, нені қосып, нені алғысы 

келсе де хақылы. Автор совет заманында жа-
зылған поэмасын жаңаша көзқараспен қайта 
қарап, Ахаңның аузына аманатты сөздер сал-
са, ол «бас жарып, көз шығаратын» сондай бір 
қиын дүние емес. Керісінше, автор өзгерту, 
толықтыру жұмысын жүргізгеннен кейін ұлт 
руханиятының көсемі Ахмет Байтұрсынұлы-
ның тұлғалық, қайраткерлік образы ажарла-
нып, оның саяси ұстанымы мен ұлт-азаттық 
жолындағы күрескерлігі, келешек ұрпаққа, 
кейінгі заманға деген аманат сөзі нанымды 
әрі шынайы шыққан. Автордың қайта қарау 
жұмысынан оқырман пайдасын көрмесе, 
зиян шекпесі анық.

Кеңесбек Мәулетов ағамыздың айтқан 
тағы бір уәжі –  Ахмет Байтұрсынұлының 
Файзолла Сатыбалдыұлына жазған хатта-
ры төңірегінде. Ахмет Байтұрсынұлының 
алашшыл идеясына иланып, қайраткерлік 
жолында мұраттас болған азаматтар жетерлік.  
Біз, ғылымда мұндай азаматтарды «Алаш 
қозғалысына қатысушы ниеттестер» деп 
бөліп, арнайы қарастырамыз. Файзолла Саты-
балдыұлы тек имандылық, дін таратушылық 
бағыттағы дін адамы ғана емес, ұлт-азаттық 
жолындағы саяси күреске қатысқан ниеттес 
әрі зобалаң заманның қасіретін шеккен адам, 
оның үстіне әдебиет тарихындағы есімі бел- 
гілі ақын, мұра жинаушы, фольклорист, этно-
лог. Файзолла 1928 жылдан 1953 жылға дейін 
жазықсыз жапа шегіп, итжеккенге айдалды. 
Беломорканалда Міржақып Дулатұлымен 
бірге жазасын өтесе, Магаданда Мағжан 
Жұмабай, Мырзағазы Есполовтармен бірге 
қасірет тартқан. Ахмет пен Файзолла идея- 
лас, үзеңгілес болғанымен, бір-біріне хат  
жазып, тілдеспегені белгілі. Егер хат жа- 
зысып, қоян-қолтық араласса, Ахаңның өкіл 
қызы, Міржақыпқызы Гүлнар апамыз өзінің 
естелігінде жазған болар еді. Сол заманның 
куәгері болған Гүлнар апамыздың, я басқа 
Алаш ұрпақтарының күнделігінен немесе 
архивтерден мәлімет, дерек табылар еді. Со-
сын, бұл әдеби шығарма болған соң, туынды-
дан тарихи дерек, жылнамалық сәйкестік із-
деп қажеті жоқ. Себебі шығармада автордың 
қиялы, сезімі араласқан соң, көркем әдеби 
шығармада тарихи шындық заңдылықтары 
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сақтала бермейді. Бұл шығарманың негізгі 
сюжеті тарихи уақиғаға ұқсағанымен, Ах-
мет пен Файзолланың образы қиялдан шыға-
рылған типтік бейне ретінде жинақталған. 
Ақиқатын айтсақ, бұл монологтағы Ахмет 
Байтұрсынұлының көркем бейнесі Алаш 
ұранды азаматтардың жинақталған образына 
айналған.

Енді поэманың поэтикалық қуатына қарай 
ойыссақ. Бірден айтатын жәйт: поэма ХХ ға-
сыр басындағы қазақ әдебиетінің үлгісі емес. 
Поэманың тіліне, ұйқасы мен буын, бунағы-
на қарасаңыз, жаңа замандағы өлең формасы 
екенін бірден аңғарасыз. Асылында, Ахмет 
Байтұрсынұлы –  қазақтың мың жылда бір туа- 
тын перзенті. Қайталанбас тұлға! Ол – үлкен 
ғалым, ақыл-ойдың иесі. Ол – әдебиеттану, 
лингвистика ғылымының іргетасын қалаған 
аса көрнекті ғалым. Сөзі ірі публицист. Бірақ 
сөздің құдайшылығын айтсақ, сүйікті Ахмет 
атамыз Мағжан Жұмабайұлы сынды сезімшіл 
ақын емес еді. Ахаңның құдай берген таланты 
көл-көсір болса да, ол өзін ақын емес, ғылым 
адамы ретінде санаған. Тіпті өмірінің соңғы 
жылдары НКВД жендеттерінің тергеуіне бер-
ген анкетасында өзінің ғылым адамы болған-
дығын баса көрсеткен-ді. Ахмет атамыз өлең 
жазбады емес, жазды. Орыс ақындарының 
мысалдарын да аударып, өлең сөзбен сөй-
летті. Бұл тұлғаның аудармаларының сипаты 
түпнұсқадан да жоғары шыққан еркін аудар-
маның төресі-тұғын. Ахметтің қаламынан 
шыққан туындылардың ұлттық сипаты ба-
сым, ерекшелігі бар бөлек дүниелер. Ал, Ха-
митбектің поэмасында Ахмет Байтұрсынұлы-
ның қаламына тән стиль де, леп те жоқ. Егер 
әдеби теориялық хабары бар сауатты адам 
болса, Ахмет Байтұрсынұлы мен Хамитбектің 
қолтаңбасын бірден айырар еді.

Хамитбек Мұсабаев – ұлттық рухы күшті 
ақын. Ол – «Торғай топырағы», «Ақжол», 
«Ахаң-Жақаң ізімен», «Алаш Орда арманы», 
«Таразы» жыр жинақтарының авторы. Сонау 
ойын баласы кезінен жүрегіне Алаш идеясын 
ұялатқан, елдік мұрат, өлке тарихынан қуат 
алған көрнекті сөз зергері. Егер де Хамитбек 
Қуандықұлы Аманкелді селосында емес, Ал- 
матыда, я басқа бір үлкен қалада тұрып, сол 

жерде шығармашылықпен айналысса, сөз-
сіз ел-жұртқа белгілі танымал ақындардың 
сапында болар еді. Қазақ ұлттық универси-
тетінің журналистика факультетіндегі оқуын 
бітіре сала туған жеріне келіп, ауылының 
дамуына үлес қосамын деген азамат сол ая-
дай жерде өсіп, өнеді. Отбасын құрады. Бү-
гінде ата жасына келген Хамағаң әр жыл- 
дары Аманкелді аудандық газетінде тілші, 
бөлім меңгеруші, жауапты хатшы, бас ре-
дактордың орынбасары қызметтерін атқар-
ды. Қостанай, Тобыл, Торғай өңіріне кеңі-
нен танылған.  Туған ошағынан бір қадым 
алыстамаған азамат қазіргі таңда аудандық 
газеттің бас редакторы әрі облыстық «Қос- 
танай таңы» газетінің аудандағы меншікті 
тілшісі. Қазақстан Жазушылар одағының мү-
шесі. 1983 жылы өткен республикалық жас 
ақын-жазушылардың «Жігер» фестивалінің 
лауреаты һәм жеңімпазы. Оның ақындығы-
на, шығармаларының поэтикалық қуатына 
күмән тудырған оқырман  болса, ақынның 
2005 жылы шыққан «Наркескен» таңдамалы 
еңбегін оқып, таныссын!
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(Х. Мұсабаев. Наркескен. Қостанай, «Ша-
пақ» баспасы, 2005 ж., 460 б.). Оқырман 
назарына Хамитбектің ақындығы, шығар-
машылығы туралы көрнекті ақынымыз Серік 
Тұрғынбекұлының пікірін үстеме ретінде 
бере кетейік: «... Оның өлеңдері мен поэма-
лары өзінің көркемдігімен, ой тереңдігімен 
ерекшеленеді. Ақын қай тақырыпқа барса 
да өзінің тіл шеберлігімен көрінеді. Әсіресе 
«Ахметтің монологы», «Міржақыптың мо-
нологы», «Мұхтардың монологы», «Қойлы-
байдың қоштасу күйі» және «Тәуелсіз Қа-
зақстаным», «Бұқар жырау мен Абылай хан», 
«Бәйге» поэмалары салиқалы да салмақты 
еңбектер.

Хамитбек –  алған тақырыбының ішіне 
еніп жазады. Ол қазақтың елде тұрып жатқан 
Серік Ақсұңқарұлы (Қарағанды), Тыныштық-
бек Әбдікәкімұлы (Семей), Сабыр Адай 
(Маңғыстау) секілді өзіндік дауысы, өзіндік 
стилі бар ақын. Көр-жерді өлең етіп жүрген 
қатардағы көп жазғыштың бірі емес. Елде, 
әдеби ортадан жырақта жүрсе де, өнімді ең-
бек етіп келе жатқан шынайы дарын». Және 
қайталап айтар мәселе: Хамитбек Мұсабаев 
өзінің тақырыбын тапқан қаламгер. Ендігіде 
ақынның шығармашылығына жөнсіз жала жа-
уып, жүрегіне қаяу түсіріп, уақытын алғанша, 
оның жазуына, елдік мәселені еркін жырлауы-
на тілектес болайық! Ендеше, «Қаншеңгелге» 
таласпайық!

«Қаншеңгел» поэмасының авторлығын 
Хамитбектің қолынан күштеп жұлып алып, 
Ахаңның аруағына телісек, одан аяулы Ах-
мет Байтұрсынұлының даңқы өрлеп кетпей-
ді. Ұлттық ұлы символға айналған қайраткер 
Байтұрсынұлының даңқын көтеремін деп 

жүрген жанама ағайын, туыстарына айтары-
мыз: аруақтың құлағын шулатып, тірінің маза-
сын алмайық! Задында, Ахмет Байтұрсынұлы 
құдай алдындағы, аруақ алдындағы һәм ел, 
туған ұлысы алдындағы перзенттік, мұсыл-
мандық парызын артығымен өтеген қадірлі 
есім. Қадірлі де, аруақты есімге кір түсірмей, 
негізсіз мәселеге нүкте қоялық. Сайып кел-
генде, әркім өз ісін білсін!

Сөз соңында айтар ұсынысты бір ой: 
әне-міне дегенше Ахмет Байтұрсынұлы-
ның 150 жылдық мерейтойы келе жатыр. 
Саңлақтың рухына қойылған әдеби ескерт-
кіштің «авторлығына» жөнсіз таласып, босқа 
уақыт өлтіріп, талас-тартыс тудырғанша, ел-
жұрт, ағайын-туыс, әдеби-ғылыми қауым бо- 
лып, көсемнің жеке шығармалары мен оның 
құрметіне арналған тарихи-деректі, әдеби-та-
нымдық көркем шығармаларды шығару ісіне, 
«Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарлама-
сы аясында дегдардың ғұмырнамасын негізге 
алып, Ақкөл – Торғай – Қостанай – Қарқаралы 
– Қызылорда – Шымкент – Ташкент – Бішкек 
– Алматы –  Семей –  Омбы –  Томбы – Орын-
бор – Самара – Петербор – Мәскеу бағыты-
на халықаралық ғылыми-танымдық, тари-
хи-фольклорлық экспедиция ұйымдастыруға 
бастама көтергеніміз жөн. Ғұламаның 150 
жылдық мерейтойының ЮНЕСКО шеңберін-
де кеңінен аталып өтілуіне ұйытқы болайық! 
Өркениетті жұрттың оразды балалары болсақ, 
баба рухына шынайы құрмет-қошемет көрсе-
тейік!

Кім қалай тартса да, оқырман көңіліне кір-
бің түспесін деген ниетте арнайы сөз қылдық. 
Парыз, міндет деп білгендіктен. 
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Уақыт  қоңырауы сыңғыр қағып 
тізбегін тұралатпай жүре бере-
рі анық. Сол уақытты бағалап, 

бағамдап үлгермей опық жеп өкінетіндер де, 
уақыттың көшіне ілесіп көкейіндегі түйіткілін 
шешіп, тағына отырғандар да бар. Әңгімемізді 
уақыт атты бағасы байлықтар мен мәнсап-
тарға алмаспайтын, еркіңе бағынбайтын ға-
жайыптан бастауымыздың себебі жоқ емес. 
Дүрбелеңі мен дүбірі, думаны мен даңғазасы 
дарылдап, жүректің рухани азығына баса на-
зар аударылмай жатқан беймаза уақыт көшін-
де , тарихыңнан таңба танытып, рухыңа азық 
болар, санаңды селт еткізіп, жүрегіңе жігер 
беретін әдеби көркем туынды керек. Әм ол 
туынды терісіңді оңғарып, санаңыздағы сан 
сауалдың шешімі болмақлық ләзім. Ендеше,  
ғайбатқа көміліп, өсекпен өріліп, рухсыздыққа 
беріліп жатқан қоғамға, шындықты шырыл-
дап шымбайына тигізер, ақиқаттан арлы киім 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінде «Мансап» орталығының басшысы, 
педагогика ғылымдарының магистрі

ҒАСЫРДЫҢ ҒАЛАМАТ ЖЫРЫ

кигізер, ғасырдың ғаламат жырын ықтияр-са-
наңызға ұсынбақпыз.

Қазіргі беймаза заманда не түрлі реформа 
һәм не түрлі заңнамалар бірінен соң бірі ке- 
зек күттірмей шығып жатыр. Кезінде мүйізі 
қарағайдай бабаларымыз 10 жылда немесе 
20-30 жылда бір рет қана реформалаған бол-
са, қазіргі Оксфордшы қазақ (ғұламалары)   
сағатты сағатқа жеткізбей реформалайды. 
Тәйірі,  ол реформасы жөні түзу болса игі! 
Қайраңдағы қараңғалғыр бірдеңе. Реформаға 
негіз болып жатқан қазіргі қазақ қоғамын-
дағы ауыр әрі қасіретке толы , таласқа тұнып 
тұрған «тіл» мәселесі. Біреулер қос тіл жа-
сағысы келеді, біреулер үш тіл. Енді бірі қазақ 
тілін жоқ тіл жасауға күш салады. Сұмдық! 
Тіл – рухани кемелденуіміздің ең алғашқы 
ұстыны екенін ескерсек, мұны назарда ұстап 
ақын Мұхтар Шаханов:

Жаһандану рухсыздығы өз жеңісін тойлауда.

Рақымберді ҚАЖЫҒАЛИҰЛЫ

Адамзат қоғамы қиратқыш күштерге адамгершілікпен ізгілік ұғымдарын 
қарсы қоя отырып, өзін-өзі рухани жетілдіру арқылы ғана зұлымдықты жеңе 
алады.

Мұхтар Шаханов
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Содан қазір қаншама адам бейім былай ой-
лауға: “Мен қай тілде еркін сөйлеп, оқи алам, 
жаза алам, Білім, жұмыс, нан таба алам, сол 
тіл-менің өз анам” («Тамырсыздану қаупінің 
тұжырымдамасы», Мұхтар Шаханов) – деп 
қоғам қателігін көрсетіп, оларға мынадай  
жауап береді:
Бірақ қарсы тұжырым бар осы адасқан бай-
ламға: 

Біз жалқыны мойындамай, ұға алмаймыз 
жалпыны. 

Тіршілікте бір адамды шексіз сүю арқылы 
Адамзатты тану әрі сүюге жол табасың. 
Және әркім шын қадірлеу арқылы өз анасын,
Ұғар оның сатылмайтын сезімінің бағасын. 
Өз ұлтыңның тілін, салтын, парқын сүю 

арқылы
Күллі әлемдік биікке өрлеп, ардақтайсың 

жалпыны. 
Сан түрлі тіл меңгереміз, айдындап ой 

қарқыны. 
Ал ғаламдық ортақ тілсіз-
Бірлік –гүлсіз, сенім –нұрсыз,
Бірақ ана тіліңе оның түспеу керек салқыны.
Жырдан ұғып отырғанымыздай, «Ортақ тіл 

керек, әрине. Десе де, ортақ тіл жасау үшін әр-
бір ұлт өз тілін талқандап, тамырынан қиып 
кете беруіне болмайды» дейді. Ақын тек қана 
болмайды деумен шектелмей, болмайдының 
салдарын санамалып:

Бұл табиғи жолдан айну қырсық қаупін 
өсірер.

Тарихың тұр санаңа өткел тастап,
Өз тіліңе ойлау, сөйлеу тоқталған сәттен 

бастап.
Бүкіл баба рухымен
Ұлттық, гендік-ақпараттық байланысың 

кесілер.
Тағдырыңнан ата мұра шамын солай 

өшірер. – Осылайша көрсетеді. «Ұлттық, 
гендік-ақпараттық байланысың кесілер» 
шумақтағы осы тармаққа зер салып, ой жү-
гіртсеңіз, бүкіл бір ғылымның сырын түсі-
несіз. Неге дейсіз бе?! Себебін айта кетелік. 
Қазақ тілінде «шаңырақ» деген сөз бар. Осы  
«шаңырақ» сөзі арқылы, біз, өте көп ақпарат 
жинаймыз. Ең бірінші, «шаңырақ» отауға бай-
ланысты сөз. «Шаңырақ» киіз үйдің бөлшегі. 
Мұнан біз, ата-бабамыздың киіз үйде тұрған-
дығын, көшпелі болғандығын, әрмен қарай 
көшпелі елдің мал шаруашылығымен айна-
лысқандығын, жазда жайлау, көктемде-көк-
теу, қыста-қыстау, күзде-күзеу барғандығын 

білеміз. Бұл-тарихи ақпарат. Екінші, «шаңы-
рақ» - қара шаңырақ, киелі шаңырақ, алтын 
шаңырақ т.б. түрлі тіркестер құрап, мың түрлі 
мағына береді. Бұл-тілдік – танымдық ақпа-
рат. Міне, біз бір сөздің өзінен қаншама құн-
ды мәліметке қанық боламыз. Мұхтар ақын 
сөздің қасиет-киесін ұғынғандықтан, тіл жай- 
лы  танымының тереңдігінен ана тіліміздің 
ардақтап, ұлықтап жазды. Ана тілімізді мәр-
тебелей отырып, егер кім ана тіліне оң көзқа-
раста болмаса:

Өз тіліңді жерсінбеудің,
Өз анаңды менсінбеудің
Арсыздығы қай дәуірде болып еді тапқыр- 

лық?
Ол –рухани мүгедектік әрі ұлттық сатқындық?
Аз қайғы ма, талабыңды түсінігің алдаса?..
Мейлі он тіл,
Тіпті жүз тіл меңгергенің далбаса
Өз ұлтыңның тілі менен рухы
Ой-санаңа іргетас боп қалмаса, – дейді. Тіл 

мен рух егіз. Тіл – рухты қуаттандырушы. Рух- 
тың азықтану көзінің бірден-бірі – тіл. Осыны 
басты назарға ала отырып, ақын: «Кімде-кім 
өз ана тілінде ой-санасының іргетасын қала-
маса, оны менсінбесе, ол – рухани мүгедек һәм 
сатқын» – дейді. Расында солай ма?!... Ой жү-
гіртіп көрелік. Егер балаға кішкентай күнінен: 
«Ағылшын жақсы, оның тілі керемет, олардың 
технологиясы алдыңғы қатарлы, мемлекеті 
мамыражай, халқы көсем, жұрты шешен», – 
деп үйретсеңіз, бала өскенде сол ұлтқа қызмет 
ететін, өз ұлтын менсінбейтін, ұлтсыз-тамыр-
сыз дүбәра болады.  Ең сорақысы «Әй адам 
баласы! Шүбәсіз сендерді бір ер, бір әйелден 
(Адам ата мен Хауа анадан) жараттық. 
Сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сен-
дерді ұлт-ұлыстарға, ру-тайпаларға бөлдік. 
Шынында Алланың қасында ең ардақтыла-
рың – тақуа болғандарың. Шексіз Алла толық 
білуші, әр нәрседен хабар алушы». (Хужурат 
сүресі, 13-аят) – деген Хақ Тағаланың жара-
тылыс заңын терістеп шығатын сорлыға айна-
лады. Осы орайда ақынның сөздерін назарға  
ұстай отырып, айта кететін тағы бір мәселе бар. 
Бұл да Мұхтар ақынның ақындық – азаматтық 
позициясына қарама-қайшы іс-әрекеттердің 
бірі. Бүгінгі таңда мектепке енгізіліп жатқан 
«үштілді білім мазмұны» бағдарламасы да ұлт- 
қа төнген үлкен қауіп. Неге десеңіз, ұлттық 
иірімге уызы қанбаған ұл мен қыз не мәңгүрт 
болады, ақын тілімен айтсақ, не сатқын бо-
лады. Ақын жырының түпкі мазмұны себеп 
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пен салдарды көрсетуден ғана емес, онымен 
күресудің жолын да сілтейді. Сөзіміздің дәле- 
лі ретінде мына бір шумақты қарайық:

Материалдық байлық қана ең қажетті та-
быс па?

Жер сатылды, жермен бірге сатылмақ па 
намыс та?

Үш тілділік бағдарлама...
Қайтпек қазақ тілі енді?
Екі зор тіл иеленбек тағы да даңқ – кілемді.
«Мемлекеттік тілдің» қазір аяқ-қолы шідерлі,
Ұлт болудан, әлде, мүлдем үземіз бе күдерді?
Иә, тіл-біздің басты анамыз, қазір әбден 

мұңайған,
Оны мұнша мұңайтқандар қорқар емес 

Құдайдан...
.........................................................................
Елбасымыз, өзің сейілт ұлтты мұңлы бұл 

ойдан...
Шумақтағы әрбір тармақтың салмағы 

ауыр. Әсіресе, соңғы тармаққа назар сал-
саңыз, соңғы кесімді Елбасыға қалдырады. 
Бұл ақынның көрегендігі һәм парасаттылығы. 
Патшаны жамандау, патшаға жағыну оңай іс, 
бірақ патшаны парасатты пайымға жүгіндіріп, 
астармен ақиқат жеткізу танымның тереңдігін 
меңзейді.

Күн кешіп отырған заманамыздағы тағы 
бір дерт: саны көп, сапасы жоқ телешоулар, 
әншілер, шоумендер. Бұларды ақын сынға 
алып былай дейді:

Аз ба бізде түрі қазақ журналистер, ғалымдар,
Және ұлтын ұмытқандар – тойшыл, ән-

ші-дарындар.
Телеарнаны жаулап алды кілең ойсыз са-

рындар...
Тойшыл қауым, сендерсіз де күн кешеміз 

барыңдар!
Иә, шынында солайы – солай-ақ. Кілең ке- 

лемежге толы телеарна беті. Ақпараттық қо- 
ғамда еңкейген қарттан, еңбектеген балаға 
шейін смарттехнологиямен қамтамасыз етіл- 
ген. Қолданыстағы смарттеледидардан, смарт- 
телефонға дейін ақпарат тарату құралы. Ал, та-
ратылып жатқан ақпараттың басым көпшілігі: 
космополитизмге, ұлттық құндылық, дәстүр-
ден ажырауға негіз болады. Мұндай сәтте ұлт 
ертеңі үшін бірге күресуге Мұхтар ақын:

Бір сәт тежеп атқарылар қызметін құлқы үшін,
Толғанбаса жойылуға бағыт алған ұлты 

үшін...
...Сын сағатта өз ұлтымен бірге алмаса ты-

нысын,

Бұған қоса намыссыздық сырқатынан сор-
ласа,

Құжатында «қазақ» болып жазылғаны  
далбаса!-деп қамшылап, үндейді. Демек, ақын 
жеке басының менін доғарып, ел мұңын өз 
жүрегінен өткізе білгенде ғана ақын болмақ. 
Қазақ өмірінде болып жатқан рух жансызда-
нуын көре тұра, өре тұра күреспеу, ақындыққа 
қиянат емес пе?! Күрес болғанда да, ол сөз бен 
істің үйлесімділігі. Дәл осы арада ақынның 
өмірін тілге тиек етіп кетсек, артықтық етпес. 
Ақын өмірі шындықты айтумен ғана емес, 
шындық үшін күресумен өтіп келеді. Осы 
жолда көп нәрсе үшін құрбандыққа барған. 
Тіпті «жаным арымның садағасы» деп, басын 
бәйгіге тіккен сәті де аз емес. Осындай арпа-
лыста жүріп, жалғанның шындықты тұмша-
лағанын көрген ақын:

Ұғу қиын, кім боркемік, кім мықты?
Жалғандыққа зорлап қосып Шындықты
Залым ойлар алға кетті қаншалық!
Біз Шындықтың бойдақ кезін аңсадық...
«Дүниенің бар тұтқасы Байлықта!
Елде Рух даралығын жойдықпа?!
Бәрекелде! Бағытыңды айнытпа!» -
деп қызылын лезде азайтып бетінің
Ғасыр киді Жалғандықтың етігін, – деп 

толғайды. Толғап қана қоймай, ашынады, күйі- 
неді. Соңғы тармақтан: таудай тұлғаның кеу-
десінен қағылып, жағасынан жыртылған шын-
дықты жақтай сөйлеген ақын бейнесін көреміз.

Қанға бөлеп, қорласа да көп елді,
Қиратушы Қорғаушыдан беделді.
Міне, құлдық сана бізге не берді?!
Адамдықты аттап өтсе Бостандық,
Ол – Бостандық мүддесінен қашқандық.
Қиратқыш күш – зорлығы үшін беделді...
Бақыттымын, сол рухсыз індетке
Рухыммен бола білсем кедергі.
Жоғарыда берілген шумақта санаға салмақ 

болатын сан-түрлі мәселе қамтылған. Мәсе- 
лен, «Адамдықты аттап өтсе Бостандық, Ол 
– Бостандық мүддесінен қашқандық». Иә, 
егер, бостандық, бірді-екілі адамдардың мүд- 
десіне ғана жұмыс істесе, ол – бостандық емес. 
«Үш-төрт адам үшін құрылған демократия да, 
еркіндік те, тәуелсіздік те ешқашан жемісті 
болмас. Олай болмақлығы үшін, мен рухым-
мен күресемін, рухыммен кедергі боламын», – 
деп ақын өзінің азаматтық-ақындық көзқа-
расын білдіреді. Ақын жырында жалаңдық 
жоқ. Өтірік «отаным сүйемін, сен үшін күй-
ем, туған жерім» секілді пафос жоқ. Ақиқат 
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мәніндегі сөз бен істің байланысы, ұраншыл-
дық емес, асқақ рух көрінісі.

Мұхтардың асқақ рухы «Компьютер басты 
жарты адамдар» атты романда айқын көрініс 
береді. Романдағы қарияның үш ұлы бола 
тұра: «Менің жалғыз ғана ұлым бар», – деп 
жауап қатуы үлкен қасірет. Әкенің ұлттық әм 
адамзаттық ұстанымына қарсы келген екі ұлы 
романда жарты адам ретінде суреттеледі. Ро-
манда көрсетілген жартылық – мүгедектікке, 
мүгедектік – ұлтсыздыққа алып келеді. Бұл 
оқиға бір қарағанда тек қазаққа байланысты 
болып, «ұлтшылдық немесе ұлтын ғана жыр- 
лап отыр» деген пікір туғызуы әбден мүмкін. 
Бірақ олай емес. Мұхтар ақын бір ұлттың 
ғана мұңын көрсетіп отырған жоқ. Романда 
жер бетіндегі ұлттардың, жалпыадамзатқа 
ортақ қасіретті сөз етіп отыр. Романды аша 
түсу үшін бірді-екілі тармақтарын тілге тиек 
етейік:

...Рас, қазір күллі әлемде байлыққа ауды 
есіл дерт,

Байлығы озса мысықтар да жолбарысша 
көсілмек.

Бес жүз қабат үй салу да емес бүгін бос елес,
Ақшаң болса «маймылды» да бастық сай-

лау сөз емес.
...Олар қазір заманды алдап, заңдастырып 

әр ісін,
Оятпауға құлшынады аңқау елдің намысын...
Иә, маймыл бастық бола алмас, десек те 

бастықтардың маймыл болғаны рас. Ақын-
ның меңзегені де осы шығар, сірә! Бұл да бір 
азғындықтың бір тармағы болса керек-ті. Әр 
басшы  өзін қорғайтын заң шығарып, шіреніп 
жүргенін бүгінде соқыр да көріп жүр. Осы-
лардың бәрін романның мазмұнына қосып, 
уақыттың озбыр суретін салған ақын қаламы 
шындықты көсілмеді деп айта аламыз ба?!...

Ақынның жыр мазмұны әр ұлттың өзіне 
тиесілі рухани құндылығын алға тарта оты-
рып өріледі. Сонымен қатар өзі басы-қасын-
да болған «қазақ рухының сілкінісі» атанған 
«желтоқсан оқиғасы» жайлы да айтпай өтпей- 
ді. Сол кезеңдегі қазақ ұл-қыздарының ісін 
ерлікке балап, ақтап отырады. Оларды батыр- 
ға теңеп жазады жырларында. Ал, керісінше, 
бұғып қалған жандарды «тілінің ұшында ғана 
ұлт сөзі бар жандар» деп, өткір тілімен тіліп 
тастайды. Бұл оқиға жайлы эпопеяда көпте-
ген деректер жазылады. Ал, біз әңгімеміздің 
реңін ашу үшін мына бір жыр жолдарын мы-
салға келтіре кетейік:

Сәл аялдап, тағзым етпей бұл алаңнан өт-
пеңдер…

Желтоқсанда ызғырықтан тiтiркенiп көк 
пен бел,

Бұл жер, қалқам, асқақ рух жарылысы өт-
кен жер,

Қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бөк-
кен жер,

Ерте есейген ару қызды шаштан сүйреп, 
тепкен жер,

Жатты мұнда естен танып, күзге айналған 
көктемдер…

Алаң шетiн қоршап тұрған шыршаларға 
ала көк,

Жас бүлдiршiн, сезiмiңдi жанар етiп қарап өт.
Сол арадан сатқындық та елестейдi қара бет,
Қара беттiң көбi бүгiн дара тұлға, дара бет.
…Дүниенi дүр сiлкiнткен жас толқынның 

саналы
Даңқын ешкiм, ешкiм бүркей алмас.
Оны да еске салады,
Желтоқсанның бас алаңы, қайсар рух 

алаңы, – деген шумақтарда желтоқсанға қа- 
тысқан әрбір ұл-қызға деген құрмет жоға-
рылататын, жүрек тебірентер шындық жа-
зылған. Бұл жыр- ақынның қайнаған қанынан, 
ашынған жанынан туған нағыз жыр! Өміршең 
жыр. Ақиқат айтылған жыр.

Міне, оқырман, Мұхтар Шахановтың отты 
жырларына шолу жасап, түсінік-түйсігіміздің 
танымымен жырдың мазмұндық-мәндік сипа-
тын аштық. Ақын жырларын талдай отырып, 
мынандай қорытындыға келдім:

Мұхтар жыры – әлем әдебиетіне азық бола-
тын, қазақтың мақтаныш жыры. Мұхтар жыры 
– бөбектің бал тіліне баба таңбасын салатын 
жыр. Мұхтар жыры – әр ұлттың санасына сер-
пін болатын жыр. Мұхтар жыры – ғасырдың 
ғаламат жыры. Ойымызды Пәкістанның мем-
лекет және қоғам қайраткері  С.К.Тресслердің 
«Мұхтар Шаханов – ХХІ ғасырдың ұлы рухани 
реформаторы» деген сөзімен түйіндей түсеміз.

 
Пайдаланған әдебиеттер:
1. М.Шаханов. Таңдамалы өлеңдер, балла-

далар, әндер. І том. Алматы, 2012. 
2. М.Шаханов. Дастандар және осы заман-

дық эссе-поэмалар. ІІ том. Алматы, 2012.
3. М.Шаханов. Ұлт анасы – тіл. Алматы, 
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4. М.Шаханов. Қырғыз Эвересі және мәң-
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ты, 2011.
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Барлығымыз да Ахмет бақсының 
келуін күтіп отырмыз. Керегесі 
кең жайылған ордадай ақ үйдің 

іші лық толған кісі. Кәрісі де, жасы да бар. 
Бәрі де әлде бірдемеден медет тілегендей 
ауыздарын жыбырлатып мөлиіп отыр. Екі 
иығынан екі жігіт басып әрең-әрең ұстап 
отырған жынды Бекей ғана ара-тұра аузынан 
ақ көбігі ағып айғайлап, түсініксіз бірдеме-
лерді айтып жан таласады. Бұрын жұрт оны 
«саудагер Бекей», «жылпос Бекей» деп айта-
тынын білетінмін. Қалайша бұл күйге түсті 
екен десеңізші деген ой келе берді маған. 
Осы кезде төрде отырған сом денелі қызыл 
шырайлы қария менің ойымды сезе қойған-
дай:

- Байқұс бала-ай, өзін таза ұстамай осын-
дай күйге түсті ғой, әйтпесе еті тірі жігіт еді 
өзі, ішімдікке де жоламайтын. Пері де кішке-
не кезінде талдап әкетіп еді. Қасиет қонайын 
дегенде әлгіні шегіп, немене еді өзінің аты? – 
деп қасындағы жігітке бұрылды.

ШАМДАНУ
(фантастикалық әңгіме)

фантастик жазушы, 1964 жылы ҚХР,  Шыңжаң өлкесінің Іле обылысына қарасты 
Нылқы ауданында дүниеге келген. Шыңжаң университетінің химия факультетін 
тәмәмдаған. Химия ғылымдарының докторы. «Скандиттік жиырылу эфкетінің 
сақталатындығы жөнінде», «Қос қабатты элементтер периодтық кестесі және 
оның қолданылуы», «Шипагерлік баяндағы тылсым медицина хақында» тақырыпты 
ғылыми еңбектері әріптестері арасында жоғары бағаға ие. Жазушының «Аласталған 
апат» атты әңгіме жинағы, «Қазақтың этнохимиясы» атты кітаптары жарық 
көрген. Шыңжаң Жазушылар қоғамының мүшесі. Шыңжаң Жазушылар қоғамы 
«Дүлдүл» сыйлығының иегері. 

-   Хройын деңіз, - деп қарияның ұмытқа-
нын есіне салды.

-  Е, қырамын дей ме соны шегуге үйренді 
де ақыры иесі шамданды ғой, - деді хройын 
дегенге тілі де келмей өкінген қария.

Бағана осылай келудің алдында шешем 
байқұс маған:

- Балам, көрші ауылға Ахмет бақсы келіпті, 
ойнайды екен, тәрізі Бекейге бола келген ғой. 
Бар, сен де барып қатынас, бір сауабы тиер, - 
деген.

Мен әсілі толық ортаны осы ауылда оқып, 
Шыңжаң университетінің өзім қызығатын 
тарих факультетіне барып оқуға түскенмін. 
Бірақ көп өтпей мені де Құдай ұрды. Қазіргі 
көп жастар шалдыққан дертке мен де кіріптар 
болдым. Яғни ішімдікке қатты беріліп кеттім. 
Тіпті, атағым да шығып «алқаш» атана баста-
дым. Университет басшылары да тәрбиеден 
жалығып, мені қуаланды қылу жағына өте 
бастағанын да білетінмін. Міне, осы жазда ка-
никулға үйге қайтып келсем, шешеме менен 

Күндәулет ӘЛІМӘЖІҰЛЫ

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАСЫ
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бұрын университеттен бір парша хат та келіп 
үлгіріпті. Істің бәрін білген шешем менен 
қатты алаңдап, ұзынды күні ой соқты болып 
жүретінді шығарды. Міне, енді көктен тіле-
гені жерден табылғандай бар үміті сол бақсы-
ның құдіретінде қалған тәрізді.

-  Кішкене кезінде Ахметті пері алып кетіп, 
алты айдан соң қайта әкеліп тастаған. Содан 
бастап бәрін де дәп басып айтып, дәл табатын 
құдірет иесіне айналған кісі болды. Егер ты-
ныш жүріп, өзін таза ұстаса Бекей балам да 
осындай бақсы болып шықбас па еді, - деп 
күрсінген шешем жаулығының ұшымен көзін 
сүрткіштеп.

Бекей буырқанып басын оңды-солды шай-
қап, әлде нелерді күбірлей бастады. Жұрт 
тегіс үрейленіп, оған көздерін жыпылықтата 
қарайды. Дәл осы шақта сырттан ұзын бой-
лы қара жігіт үйге бас сұқты да: «Бақсы қазір 
келеді, отырғандар ішінде дәрет алмағандар 
болса, арақ ішкендер болса шығып кетсін!» – 
деді бұйыра сөйлеп.

Мен қыбыжықтап, қозғалақтай бердім. 
Кеше кешке әбден ішкен арақ басымды ауыр- 
тып, исі мұрыныма келгендей болды. Мен 
ешкімге қарамастан айқара ашылған есіктен 
қарауыта көрініп тұрған алыстағы маңғаз 
тауларға қарап, сазырайып отыра бердім. Бе- 
кейдің шешесі болса керек, ат жақты келген 
ақ шашты әйел сары қу шетендерді айқастыра 
қалап, лаулатып от жақты. Үйдің іші жарқы-
рап кетті де, Бекей енді маздап жанған отқа 
тесірейе қарап ыржақтап күлді. Шешесі оған 
қарап ішінен әлде бірдеңелерін күбірлеп, 
майысқан жаман күректі отқа салып қызды-
рып қойды. Осы кезде, кенет, үй сыртынан 
тасырлаған ат тұйяғының дыбысы естілді де, 
іле-шала үйге көк ат мінген дембелше тақыр-
бас біреу ат-матымен бірақ кіріп келді. Менің 
жүрегім тас төбеме шықты. Үйдегілердің 
бәрі қорыққандарынан төрге қарай жапы-
рылды. Бірақ, төрдегі шал қозғалған жоқ, ол 
бақсының осылай келетінін білетінге ұқсайды, 
басқаларға «қорықпаңдар, орындарыңа отыра 
беріңдер» дегендей ишарат білдірді. Тақыр-

бас бақсы атынан лып етіп түсті де атының 
құлағына әлде нелерді сыбырлағандай болды. 
Құрық-жалы төгілген тарпаң көк ат көзі қанта- 
лап, осқырынып алды да үйден ойнақтап шыға 
жөнелді. Шошығандардың енді жүрегі орны-
на түскендей болды да, бәрі бірдей әуенмен  
«Ла иллаһа иллолла» деп жітірмелете зікір соға 
бастады. Мен де ілесе бердім. Ал, Ахмет бақ- 
сы аузынан ақ көбік бұрқырап, қоралай отыр- 
ғандарды шыр айнала жүгіріп, қолындағы 
сары ала қамшысымен жасқай өтіп, тыным-
сыз әрекетке көшті. Сығырайған көзінен от 
ұшқындап, шеке тамырлары білеуленіп кетті.  
Отырғандардың ішінде кейбіреулердің дауы-
сы зорайып, қозғалақтай бастады. Бір уақытта 
ол отта тұрған әбден қызарған темір күректі 
жұлып алып, тілімен сүйкей жалап, әркімге 
бір ұмтылып, зарлы әуенмен әндете бастады: 
«ла иллаһа иллолла, көш сайтандар көшіңдер, 
өкпе-бауырлардан көшіңдер, қолқа-жүрек-
терден көшіңдер...» қатты шыңғырған Бекей 
де қос дауысқа түскен әншідей оған қосылып 
ілесе айғайлап, екі етегін сабап, жүгіре баста-
ды.

- Жыным айтады, жыным... м... иеңді ша-
мырқандырыпсың...ң...ң..., - деп дауысын соза 
түскен Ахмет бақсы енді Бекейді қамшымен 
сықпырта қуалады. Кірерге тесік таппаған Бе- 
кей шаңырақтан жымыңдап көрінген жұлдыз- 
дарға екі қолын созып, желбаудан ұстап, жоға-
ры қарай тырмыса бастады.

- Шаңыраққа шығып кетті, бақсы да шықты, 
- деп шулады отырғандар. Кенет менің де 
көзім қарауытып, өне бойымнан мәлім сырлы 
ағыс бойлап өткендей болды. Үй ішінде  бо- 
лып жатқан айғай-шуға да еліріп, есім шығып 
кетті...

Мен де телміре көкке қарап, шаңырақтан 
шетсіз де шексіз әлемге көз тастадым да, 
мәлім бір күш тартқылағандай болған соң ор-
нымнан еріксіз түрегелдім. Желбаудан ұстап 
өрге тырмыстым. Ғажап, жеп-жеңіл көтеріліп 
барамын. Міне, ә дегенше шаңыраққа да 
жетіп бардым. Төмендегілердің «шаңыраққа 
шығып кетті!» деген айғайлары құлағыма 
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келгендей болды. Қазақ үйдің әлемді бақы-
лауға арналған шағын күмбезшеге өте ұқсап 
кететінін, шаңыраққа шыққанда сезіндім. 
Төбемде шексіз әлем, мен түсейін деп қанша 
тырыссам да, суға батпайтын жеңіл жаңқадай 
шаңырақтан төмен түсе алмай қалқып тұрдым  
да қалдым. Осы кезде артына создақтаған 
жасыл жолақ қалдырып әлдебір нәрсенің со-
нау алыс кеңістіктен маған қарай тақап келе  
жатқанын көріп, өз көзіме өзім сенбей үрей-
лене бастадым. Әлгі құбыжық маған таяп кел-
ген соң, өзінің көшкен бұлт формасынан басы 
адам, денесі құс формалы ғажап мақұлыққа 
өзгеріп, дәл төбеде далақтап тұрып маған 
адамша тіл қата бастады:

- Сен қорықпа, мен Алланың тың тыңдап, 
он сегіз мың ғаламды шарлаушы періштесі 
Исрайыл боламын. Маған ілесе берсең болды, 
- деді де, мені өткір тұяқтарымен айқастыра 
қысып, алдыдан боран соқтыра ұша жөнел-
ді. Бастабында жүрегім аузыма тығылып, өне 
бойым қалтырап, айқасқан тырнақтар арасын-
да біраз тыпырладым да, аздан соң оған да 

көне бастадым. Астыма көз салып барамын. 
Бастабында ақ үй ақ жұмырытқадай болып 
көрінді де, кейін мүлде көрінбей кетті. Енді 
міне, жалпы Азия құрлығы көз алдымда көл-
беп барып, жұмыр жердің өзі де доптай дома-
лақ шарға айналып қала берді. Мөлшермен 
күн жүйесінен шыға бергенде:

- Сен алты қабат аспан дегенді білуші ме 
едің? Біз бірінші қабат аспаннан енді екінші 
қабат аспанға кірдік, бұл сендердің түсінік-
теріңде Құс жолы жүйесі болып табылады. 
Ал Құс жолы шеңберінен шықса, үшінші қа-
бат әлемге өтер едік. Адамзат әне осындай 
қабат-қабат шеңберлік жүйемен қоршалады. 
Басқаша айтар болсақ, адамзат мәңгі осындай 
қабат-қабат дөңгелектер ішінде дөңбекшу- 
мен өтеді. Бүгін сені екінші қабат аспанға ғана 
алып барып қайтамын, - деді Исрайыл зор да-
уыспен. Мен енді төтенше көңілденіп әрі қы-
зыға қалдым да:

- Неге басқа қабаттарға өтпейміз? – деп 
сұрадым. Жылдамдығын тіпті де тездете 
түскен ол:
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- Мен сені саяхатқа алып бара жатқаным 
жоқ, жұлдызыңа апара жатырмын. Ал сенің 
жұлдызың осы екінші қабат аспанда, - деді. 
Мен оның сөзін түсіне алмай өте ғажаптанған 
бейне байқаттым.

- Жұмыр жердегі барлық жұмыр басты 
пенденің тағдыры әлемдегі жұлдыздармен 
байланысқан болады. Бәлкім сен білмейтін 
боларсың, сол жұлдыздарда тұрып сенің тағ-
дырыңды белгілейтін, сендер мүлде көз алды-
ларыңа келтіріп түсіне алмайтын жан иелері 
жасайды. Жер шарындағы кейбір сұңғыла 
адамдар мұны біледі. Олар бұл ғажапты өз-
дерінше түсініп, өздерінше сезінеді де «адам-
ның иесі» дейді. Ал мәлім бір пенде жаман 
жолға түсіп азғындағанда сол иелерінің қатаң 
жазасына ұшырайды. Басқаша айтсақ, кей-
бір пенделер «иесін шамдандырып» алады. 
Сен бүгін өзіңнің иеңмен жолығасың, - деді 
ол тағы да түсіндіре сөйлеп. Осы кезде едәуір 
алыстан өшкіндей жымыңдап сары жұлдыз 
көріне бастады. Біз енді тіпті де сұрапыл жыл-
дамдықпен сол жұлдызға қарай шүйілдік. Ол 
көз алдымызда біртіндеп барып шаңытқан 
сары далаға айналды.

- Мынау сенің жұлдызың, яғни бүкіл әлем-
дегі сан-санақсыз жан иелерінің ішіндегі сен 
тектестердің тағдырын белгілеушілер тұра- 
тын жұлдыз, - деді де Исрайыл айқасқан тыр- 
нағын босатып, мені сол жұлдыздың сары да-
ласына тастай салды. Мен құлдилап отырып 
шетсіз де шексіз кең жазиралы дала төсіне 
бір-ақ түстім. Бір ғажабы еш жерім де ауыр-
мады. Орнымнан тұрып едім тіземнен жер-
ге кіріп борпылдап жүре алмадым. Дәл осы 
шақта, қайдан шыққаны белгісіз жер әлемді 
күңіреніткен зор дауыс құлағымды жарып жі-
бере жаздады.

-  Тізерле, көзіңді жұм, қозғалмай оты-
рып тыңда сөзімді! Сен бұл жерге не үшін 
келгеніңді білесің бе? Енді көзіңді ашып жа-
уап бер! – деді әлгі дауыс. Мен талықсыған 
адамдай өзімді өзім билей алмай, иіліп кетіп-
пін. Басымды зорға көтеріп, көзімді әрең аш-
сам, ғажап! Дірілдеген аппақ нұрдан жасалған 

ақ сарайдың ішінде отырмын. Қарсы алдымда 
ерекше үлкен мөлдір орындықтың үстінде 
белбеуін мойнынан буынған, өңі сүттей ап-
пақ дәу адам мені сұраққа тартып отыр екен. 
Ақ түктері бет терісін тесіп шығып, тікірейіп 
тұрған бұл алыптың дауысы ерекше қатты 
болып қалмастан, маңдайындағы тік біткен 
жалғыз көзі де өте сұсты екен, өңменімнен 
өтіп барады. Мен жалтақтап екі жағыма қара-
сам екі қапталымда да қолдарына сәби жасын 
шашқан ұзын қамшы ұстаған екі дәу тұр екен. 
Олар да белбеулерін мойнынан байлапты.

- Тақсыр білмеймін, рас сөзім, не үшін кел-
генімді білмеймін, - дей бердім мен жалбары-
нып.

- Сенің жағдайыңнан әбден хабардармыз. 
Сен осыдан үш мың жыл бұрын жасаған Ор-
талық Азия сақтарының азғындаған әулетісің, 
сенің рухани дүниең мен жүйке-жүйеңнің тоз- 
ғаны соншалық ендігәрі сені сол заманғы өз 
ерліктеріңмен қас батыр атанған қас сақтар-
дың ұрпағы деп айтуға болмайтын дәрежеге 
жеткен, - деді әлгі дәу бір түрлі кейіген рай-
мен.

-  Бірақ, тарихта айтуынша сақтардың ми 
жүйесі онша дамымаған. Тек қарапайым өнер-
лерді ғана игере алған делінеді, ал қазіргі кез- 
де біздің даму дәрежемізді олармен салыстыр- 
ғанда өте жоғары екенін білерсіз, тақсыр - 
дедім мен енді бағанағы үрейлену сезімімнен 
біртіндеп арылып. Ол дауысын тіпті де кө-
теріп:

- Мен қазір адамзат ішіндегі сен сияқты 
азғын ұрпақты айтып отырмын. Жер шарын-
дағы үздіксіз даму барысында рухани жақтан 
керіне кетудің де адам шошырлық дәрежеде 
болып отырғандығы бізді қатты алаңдатады. 
Сен Марс тарихын үйренген боларсың? - деді.

- Жоқ тақсыр, бізде «Марс тарихы» деген 
болмайды. Біз Жер шарындағы адамзат та-
рихын ғана үйренеміз, - дедім мен таңдана. 
Ол енді баппен сөзін жалғады:

-   Сендер әлі өте төмен танымда жасап 
отырсыңдар. Өздеріңмен бір күн жүйесін-
дегі Марс адамдарының аянышты траге- 
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диясынан бейхабар қалуларыңа таңданудың 
да орны жоқ секілді. Әсілі, Марс планета-
сының да жоғары дәрежеде дамыған пенде-
лері болған, олардың даму өресі сендерден 
әлдеқайда жоғары еді. Сенің ата-бабаларың 
– Орталық Азия сақтары, ғұндар, ұлы үйсін-
дер, қаңлылар өзара және көршілерімен най-
заласып, қылыштасып жатқан замандарда-ақ 
марстықтар әлдеқашан мәдениетті қоғамға 
қадам тастаған болатын. Бірақ ғылым-техни- 
ка жақтарындағы дамумен қатар олардың қа-
нына сіңген ашкөздік, қызғаншақтық, жауыз- 
дық сияқты психикалық аурулар да асқына 
берді. Оны ерте түсініп алдын ала тежемеді. 
Кейіндеп әр түрлі уақыттық ләззаттарға обыр- 
ланып, өздерінің нерв жүйесін де зақымдай 
бастады. Қазіргі сендердің планеталарыңда 
жарыққа шыға бастаған арақ, наша, апиын, 
хройын дегендерге ұқсас уландырғыш хи- 
миялық заттарды олар да ерте тапты. Жаппай 
тұтынды, сөйтіп рухани жақтан тұралап, пси-
хикалық жақтан құтырды. Жүйкелері тозып, 
нәсілдері өзгерді, ми системасы қуырылып, 
арандары ашылып, тіпті өзара қырқысып, өз-
дері қол жеткізген жоғары энергиялы құрал-
дарды құтырына қолданды да, өздерімен қоса 
ортаны ластады, бүлдірді. Бастапқыда Марс 
шарындағы өздерінен басқа неше миллион 
түрге жететін Марс организмдерін жойып, 
соңында сопиып өзі қалды. Ақыры олар ту-
дырған алапаттар мен табиғи апаттар Марс 
сынды осы бір көгілдір планетаны тіршілік-
тен ада-күде етіп айырып тынды. Тек Марс 
шарының солтүстік жарты шарындағы аз 
ғана жасыл алқап, айғыздалған арналар мен 
қызыл қорым шағыл басқан бетбақ дала сол 
кездегі ұлы мәдениеттің белгісіндей әлі тұр.

-  Сонда, ондай апат жер шарында да бо-
лады демекшісіз бе? – дедім мен сабырсызда-
нып.

-  Мен осының барлығын саған және сен 
тектестерге сондай апаттың болмауы үшін 
айтып отырмын. Жер шарындағы адамзаттың 
да қазіргі беталысы, мінез-құлқы сол кездегі 
марстықтарға ұқсап барады. Бәлкім бұл күн 

жүйесіндегі жан иелерінің ортақ ерекшелігі 
болса керек. Әр түрлі психикалық аурулар, 
улы шегімдіктер мен ішімдіктер Орта Азия-
ның ең таза былғанбаған пенделеріне дейін 
келіп жетіп жатыр. Бұл бүкіл әлем жоғары 
зерделі жан иелерін алаңдатпай қоймайды. 
Олар Жер шары пенделеріне «өлім жолынан 
қайтыңдар» деп дабыл қаққысы келеді, - деп 
кідірді әлгі дәу көзі оттай жанып.

-  Онда адамдар осы қауіпті беталыстан 
қайта ма? – деп сұрау қойдым мен тіпті де ер-
кінсіп.

-  Бүкіл ғарыштық ылғары жан иесіндік 
борышымызды өтеу үшін біз де тырысуда-
мыз. Бұдан бұрын да адамзатты талай мәр-
те апат аузынан алып қалдық. Ол кездері 
адамзат танымы қазіргіден де төмен болған-
дықтан біздің оларға жасаған көмек, ескер- 
ту, жазаларымыздың барлығын да тек санасыз 
түрде ғана қабылдап, дін формасында та-
бынды да, рухани жақтан азғындау қаупінен 
құтылып қалып отырды. Ал қазір ше? Олар 
ғылым-техника жақтан жоғарылағанымен 
соның есесіне әр түрлі алапаттарға қай-
та-қайта бой ұруда. Мұндай ауру олардың 
сонау жаңа жаратылған кезінен тартып-ақ 
гендеріне сіңіп кетсе керек. Қайта-қайта 
бейнеленіп шығады да отырады. Сенің ме-
кенің Орта Азиядан да көптеген қағынған 
адамдарды да алып келіп, «ұшықтап» қайта-
рып жүрміз. Олардың кейбірі ада-күде жа- 
зылып, басқаларға шапағатшы болып жүрсе, 
енді біреулері пендешілігіне қайта басуда. 
Оған біз шамданбай тұра алмаймыз. Бізді 
қатты шамдандырғандардың көбін мәңгі 
жазылмайтын мәңгүрт, құтырынған жынды 
қылып жіберуден басқа шапағат қылуды ар-
тық көріп отырмыз. Сенің ауылыңдағы Бе-
кей де солардың бірі, - деді ол маған отты 
көзін қадап зілдене сөйлеп.

- Мен, ендігәрі ішпеймін тақсыр. Маған 
шамдана көрмеңіз, мені кешіріңіз, - деп жал-
барына бастадым мен, оның от болып лау-
лаған жанарына жаутаңдай қарап.

-  Жоқ, сен енді қате жолдан қайтуың үшін 
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ұшықталуың керек, - деді де, ол менің екі 
жағымда тұрған дәулерге бұйрық бере сөй-
леді. - Қасиетті қамшымен жүз дүре соғыңдар 
да Жерге апарып тастаңдар!

-  Үйте көрмеңіз тақсыр, мен сөзімде тұра-
мын, ендігәрі ішпеймін, - деп айғайлай бердім. 
Осы кезде жотама оса тиген қамшыдан шо-
шына селт етіп көзімді ашсам, қарсы алдымда 
аузы көпіршіп, маңдайынан тер моншақтап, 
сарала қамшысын көтеріп, тағы да ұрмақшы 
болып тұрған Ахмет бақсыға көзім түсті. Бая- 
ғы кигіз үй, адамдардың бәрі де сол қалыпты 
бірдей әуенмен зікір соғып отыр екен. Тек ор-
таларындағы маздап тұрған от қана өшкіндеп, 
үйдің іші қарауытып қалыпты. Мен өз аузыма 
әлім келмей тістерім сақылдап:

-   Енді ішпеймін, енді ішпеймін, - деп ай-
ғайлай бердім.

Ал Ахмет бақсы қайтадан дұғаларын оқып, 
сарынына басып, қамшысын басымнан айнал-
дыра үйіріп, «жыным айтты, жыным... м...м..., 
сен де иеңді шамдандырғансың... ң...» деп  
дауысын соза түсіп, маған төніп-төніп кетеді. 
Осы кезде есік жақтан шешем байқұс жүгіріп 
келіп мені құшақтай алды да:

- Енді ішпеймін деді ғой, болды ғой, - деп 
мені үйден сүйреп сыртқа алып шығып кетті. 
Өне бойым дірілдеп, жауырынымнан суық тер 
шыққан мен шешеме сүйеніп, тәлтіректей ба-
сып келе жатып, тағы да шетсіз де шексіз аспан 
әлеміндегі сан-санақсыз жұлдыздарға қарадым.

Жұлдыздар баяғысындай жымыңдап тұр.
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Сенің исің – кітабыңның иісі,
Менің исім – құшағыңның иісі...

Ғапыл қалсам ғашық жардан ғұмырда-ай,
Сағынарым, салар әнім «Сұлубай!»
Жерден-көктен жеті тозақ кешкендей
Көзің жұтып сөзім қалды-ау ұғылмай.

Жеті азабын кешіргендей жер-көктің,
Көзімдегі сөзімді алмас енді ешкім.
Кітабымның иісінде сен қалып,
Құшағыңның иісінде мен кеттім.

Жанарларға жылитұғын жиі іші –
Салған әнім, сенген ойым, сүйісім...
Құрығыңда ғұмырымның қиысы,
Бұрымымда шылымыңның иісі.

Жалғыздыққа арман да әдет, ой да әдет,
Күпті өлеңнен, күтпегеннен пайда жоқ.

ӨЛЕҢДЕР

1997 жылы Қытай Халық Республикасының Алтай 
қаласында дүниеге келген. 2004 жылы Атажұртқа 
оралған ол қазіргі таңда Алматы облысы, Жамбыл 
ауданы, Ұзынағаш ауылында тұрады. Ұзынағаш орта 
мектебін 2014 жылы үздік бітірген.
Білімін жалғастыру мақсатында, қазіргі Қазақстан-

дағы тұңғыш жоғарғы оқу орны Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық уни-
верситетінің түлегі атанады.  Айдана бірнеше облыстық, республикалық ақындар ай-
тысы мен жыр мүшәйраларының жеңімпазы. Өлеңдері Қазақстандық бірқатар бас-
пасөздер мен әдеби журналдарда жарық көрген.  
Назарларыңызға ақын қыздың ерекше тебіреніспен жазылған бір топ тамаша туын-
дысын ұсынамыз.

Салған әнім сағынышын сездірмес,
Іздемесең қалған құрбым қайда деп.

Көзімнің мөлдір шығындай,
Сен салған әнім «Сұлубай!»

МИзамкөк

Батыстан ғана қоңырлап баяу жел есіп
Араластырды әуеннің әрін, ар-мұңын.
Жан гүлім-ау, Жан гүлім
Сен тұншықсаң ол түтін дем менікі,
Сен улансаң… ол да менің зар-нұрым.
Жан нұрым-ау, Жан нұрым!

Шығыстан қашып самырдай самал 
шашырап

Маңғазданар ма, маңдайың тоспа мәндерге!
Жәрдемге…

Айдана ҚАЙСАРБЕКҚЫЗЫ
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Ақтығын айтып әуезін тосса ән кеудем,
Пәктігін айтып пәрменін шашса паң кеуде
Мән берме!

Оңтұстық атқан оқалы бұлттай ойнақтап
Сенеді бір саз, сүйінбе бірақ сен оған!
Сүйіну соңы сүйкімі кеткен жаман ән…
Сен өкпеле, Сен өкпелеп
Тек мені қарға жаны бар жыры талаған,
Тек мені сүйші бұрымын жыры тараған…

Солтұстық сатқан соқпақтап соғар салқын 
жел

Мақтауы асты-ау, жұдырығыңды тек ашпа!
Жұдырығыңды сен ашпа!
Жұмулы көздің жұмбағын шашып қайтеміз
Көз жасым қалар, көз жасым қалар әрі асса.
Иә!…

Виски 

Қайда едің, қайғыда ең.
Қайда едім, қайғыда ең...
Есіңде у бар ма біз ішкен шайкүрең?
Әкете алғам жоқ, кешірші, кешқұрым,
Әпере алғам жоқ ағытып айды мен!

Айыңнан тамшылап дұғаңдай ойларың,
Өзіңді, кінәм-ау, қайда әкеп байладың?
Қазығың қайғың ба, байланған өзің бе?
- Тағы бір айналым!
- Тағы бір айналым?

Күн шықты содан соң... жоқ енді ойда мұң.
Күніңнен тамшылап күнәңдай ойларың
Жайнамаз үстінде жайнадың.
Құтқара алмаған қайғыңнан мен ғана,

Құтқарған жалғыз-ақ дұғамдай ойларым.
Біз осы сөйлесіп үлгерген жоқ та едік,
Біз осы кездесіп үлгерген жоқ та едік,
Сонда өзің қайдасың?
Сонда өзім қайдамын...

Сөзің-ақ, сөзім-ақ айтылмай шет қалған.
Дұғадай ойлар ғой құшуға оқталған.
Сөз бізден жеңілді, құштарлық құлпырды
Құтпанда біз ойша оқыған хаттардан...

Қазығым ойым ғой, бұрымнан байладым...
“Тағы бір айналым!”
“Тағы бір айналым!”
Таң алды, түс іші, ұйқыда жатқанда
Үнсіз кеп сүйеді дұғаңдай ойларың. 
Құрандай ойларың!
Біздің сол ойымыз бақытты біздерден,
Сен сонда қайдасың?
Мен сонда қайдамын... 

***

Бейкүнә ғадауат!
Бейкүнә ғадауат...
Жасыңды сүртейін қолұмнан келгенше,
Жаныңда болайын қолұмнан келгенше.
Ай туұп келеді ақ; 
Күн батып барады ақ. 

Бейкүнә ғадауат!
Мен енді келмейін,
Мен енді көрмейін...
Сенбейін қисапсыз адалдық бар десе ел.
Ақылым жетері - күтүп тұр жер-қойұн,
Жетпесе тағдырмын әумесер! Тек қана
Ренжігім келгені жаман-ақ. 

Бейкүнә ғадауат!
Ей, сыңар ғадауат!
Сезімнен қош кеттің, ақылға қош келдің!
Сенімі осұ енді сайамның.
Жылама, әйтеуүр, бәрін ал өткеннің.
Кеткеннің. Әйтпесе, ақталып қойармын... 

Ай туұп келеді ақ;
Күн батып барады ақ.
Бейуақ ренжігім келгені жаман-ақ.
Көзүңнен сүйөйүн, отұңа күйөйүн,
Тек қана жылама,
Жылама, Ғадауат!



ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАСЫ

Туған тіл / №4 (2019)

99

Бейкүнәм. Ғадауат...
Ақымақ аңғалдық ақылыңа аманат.
Ей, сыңар Ғадауат!

***

Сіз де мені сұрайсыз ба Тәңірден?
(«Ей, күйік-ай!»
Не тіршілік мынауым?)
Мынау неткен хабарсыз түн, алаңсыз
Алқам-салқам ажалдайын ажармен,
Сонша кербез көрінесіз маған сіз!
(Сонша неге таусылды екен шыдамым)
Ғасырымсыз ғарыш жанар, ғазал дем.
Асығымсыз...
(Әлдилесеңші әніңмен)

Сіз де мені сұрайсыз ба Тәңірден?
(«Өй, күйік-ай!»
Не өксікке тығылдым?)
Аймалайтын ойдың өзін аяндай,
Айға жуық аяңдадым, ой Алда-ай!
Төзімге бір келіңізші деп тұрып,
Сезіміме сеніңізші дей алмай
Жанар алды жабырқаппын жасықтау...
(Мақұлмын-ау)
Ақылдым-ау, (қинамай
Сен де мені сұрасаңшы Тәңірден)
Сіз де мені сұраңызшы Тәңірден?!
«(Ей, күйік-ай!)»
(«Ой, күйік-ай!»)
(Өй...) 

***

Басымның кеш жастанғаны білегім емес,
Жастығыма мастанғаны жүрегім емес.
Жастық жайлы жауапсыз жырымды оқысаң,
Бұлдырайды санамның сілемінде елес.

«Жастық деген бой бермес заманның жолы,
Болмаса от басып күйген табанның соры...»

Кесір жайлап кеш батса көшемді жайлы,
Қамап ұстайды үйде. Қош енді, қайғы!
Байқамасаң басқалар бүйтіп кетет деп
Басымда жоқ қайғыға шешем жылайды.

«Жастық, ол – жағымпаздықтың ұшында 
зарлау;

Күнәсіздігіңді шешеңе де түсіндіре 
алмау...»

Арамдықтан үйреніп адамдықты анық,
Ғадауат тауып алғанда ғаламды ақтарып,
Жақсылық іздеп, жамандық жасырып қайту
Әлдебіреуді байқамай «ағам» деп барып.

«Жастық дегенің алдамшы ағаларыңнан қашу,
Болмаса адал арманыңнан қашу...»

Сол!
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