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АЛҒЫ СӨЗ

Алдарыңызға ұсынылған «Туған тіл» альманағының кезекті саны қазақ мәдени 
кеңістігіне елеулі тақырыптарымен жол тартып отыр. Ұлт, тіл, туған жер, тарих 
дейтін ұғымдар қай адамның болмасын жүрегінде болатыны белгілі. Осы орайда, 
басылымның бұл саны Алаш қозғалысының 100 жылдығына арналып, өткен 
ғасырдағы Ұлт қайраткерлерінің ертеңімізге азық болар тұшымды ойларымен 
тізбектелді. Біртұтас Алаш идеясының «Мәңгілік ел» тұғырнамасы болып 
Жаңғыруының бір себебі, елінің ертеңіне сенген Елбасының еселі еңбегі еді.  
Әлемнің қай қиырында жүрсе де, қазақ ұлтын тұтастандыратын «Мәңгілік ел», ол 
– Ұлттық идея, Атажұртта бас қосып, базыналы елдің байрағын тік ұстап, бауырын 
бүтіндеп, келешекке кемелді кемер салатын бастамалар. Шетелдегі қазақтарды 
көк тудың астына жинауға барынша атсалысу да журнал мазмұнының басты 
мақсаттарының бірі.

Елбасының сарабдал саясаты туған тарихымыздан қуат алып, қойнауы кең ана 
тілімізден нәр алуымызға мүмкіндік берді. Басылымның осы санында Қазақстан- 
ның дамуына өзіндік үлесін қосып жатқан ғалымдардың Ана тіліміздің қасиеті, 
кешегісі мен бүгіні, ертеңі жайындағы ойлары ортаға салынады. Журналымыздың 
бір бөлімінде түбі бір Түркіден басталатын ана тілдің тарихи тамыры ғылыми 
ізденістер негізінде сабақталады. Журналдың ғылыми-әлеуметтік мәселелерге 
басымдық беруінің бір себебі де бүгінгі және ертеңгі Рухани Жаңғырудың орнықты 
бағыты болса керек.

Ертең мен бүгіннің сабақтастығы, болашақ ұрпақ танымы алыстағы ағайынның 
һәм біздің бүгінгі рухани мәдениетімізге байланысты екені анық. Сонымен бірге, 
журналда шетелдегі қандастардың шығармашылығы қамтылды.

Зауытбек ТҰРЫСБЕКОВ
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы Төрағасының бірінші

орынбасары, «Туған тіл» альманағының бас редакторы

АЛҒЫ СӨЗ
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БИ ҺӘМ БИЛІК

XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы қазақ зиялыларының, 
қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы 
аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам және мемлекет 
қайраткері, ұлт-азаттық Алаш қозғалысының же- 
текшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, 
публицист, ғалым, аудармашы.

Біздің газетаны оқушыларға мәлім, 
ішкі істер министрі закон жобасын 
жасамақ, тәмам қазақтың, Түркістан, 

төрт Қыр облысы һәм Бөкейлік билігін өзгертпек.
Би әділ болмай, жұрт оңбақ емес. Қайда 

ілгері басқан жұртқа қарасақ, биі әділ, «Қа-
зақта» жазылган еді: Берлин судиясы Герма-
ния патшасы Вилгелімді патша жерін жалдап 
отырған Зосгқа жыгып бергені, патша сенің 
пікірің законнан тысқары деп.

Англия биі Берлин судиясының аржағын-
да. Англияда Зост жұмысындай іспен дәме қып 
би алдына бармайды да. Англия биі алдында 
жалғыз патшасының соқа басынан бөлек адам 
барі бірдей құрдас. Лондон судиясы өлген Анг- 
лия патшасы Едуардты, осы күнгі патшаның 
әкесі, патша емес, наследник күнінде көшеде 
тентектік қылдың деп 14 күн абақтыға бұйырған.

Қаңғырған биді, адасқан билікті малданып 
отырған жұрт, «Англия биі-ай!» дегенде, іш-
кен асын жерге қояды.

Англия биі, Англия билігі бірте-бірте не за-
маннан бері жақсылыққа жақсылық жамалып 
болған. Біз орыс патшалығы жұрт қатарына 
кіріп, Государствении Дума шақырғанымыз- 
ға сегіз-ақ жыл болады. Англия жұрты тала-

сып-тартысып палата обшина, Государствен-
ни Дума алғанына жеті жүз жылдан асты. Анг- 
лияда жазылған законнан, закон орнына жұрт 
ресім басым көп.

Закон жұрт болып жасаған жұрттың бәрі-
не бірдей ноқта. Бұл ноқта ресімге сүйенсе, 
ресімнен жұрт тартынбайды, закон жұртқа 
жайлы саулап жүріп тұрады, жұрт қашан болса 
да, ресімге құл.

Жас бала, жалғыз қазақ, аяқ-табақты артқан 
түйеге мұрындық тақпаса, молда көнбіс бола 
ма, орыс протокол жазады деп, жас баласын 
қазақ мұрындықсыз тентек түйеге арта ма? 
Міне, ресімнен, ғұмыр жүзіне тысқары закон 
мысалы қазақтың жайын, тұрмысын білсе, 
түйеге мұрындық тақпай ма, өзге жақсылыққа 
қазақты қарық қылғандай! Англияда «мұрын-
дық» болмайды. Би билікті көбінесе бұрынғы 
өткен жақсы билер айтқан, жазылып қалған 
билікке сүйеніп айтады.

Билік ресімге сүйенген соң, бұл билікке жұрт- 
тың бәрі құл. Англияда министрлер Государ-
ственни Думаның кұлы деп Қазакқа жазған  
едім. Орыста шығарған закон аркылы емес, ресім 
аркылы жол болған. Әділ би құдайдан баска 
адамнан корықпаса болады. Әділ билік ресімге 

Әлихан Нұрмұхамедұлы БӨКЕЙХАН 
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сүйенсе орнына келеді. Англия биін жұрт сый-
лайды, атақты билер оқу оқитын медресені бітір-
ген, жасы болған, ғұмырында қылған ісінде кірі 
жоқ кісіні би сайлауын ешкім бекітпейді һәм бұл 
би ешкімнен мақтау, шен алмайды, суд тергемей 
орнынан түспейді. Қызметіне алатын хақысы ми-
нистрлер алатын хақыдан кем емес. Би алдында 
патшаның соқа басынан басқа бар адам құрдас. 
Англияда би болмақ зор дәреже, жұрт көшіне зор 
құрмет. Міне, Англия билігіне қарасақ, бұлардың 
әділдігі жазып шығарған закон арқылы емес, 
жұрт ресімі арқылы болған.

«Ат сыры - иесіне мәлім». Біз Англия 
емеспіз-ау! Бізге Государственни Дума 
арқылы шығарған закон керек. Бізде әділ би, 
әділ билік ресім болса, біз күн астындағы бізді 
білген жұртқа күлкі болар ма екенбіз. Біздің 
би жолға сүйеніп билік айтады деп бір адам 
айтар ма екен? Билік орнына келмесе бидің 
де, биліктің де қадірі кетеді. Шаншар Қазы-
бек, Айдабол Шоң, Канжығалы Бөгенбай, 
Найман Қара Керей Қабанбай, Үйсін Төле би 
билердің жақсы атағы бізге калғаны. Бұл би-
лер руының күшіне сүйеніп, билігін орнына 
келтірген. Қазақ орысқа қараған соң бәйге ат-
тай, жақсы жорғадай туысынан болатын ше-
шен, озған би жоғалды. Кім орысқа жағымтал 
болса, сол жұртты бір қамшымен айдайтын 
болды. Бұрынғы жүйрік шешен билерден келе 
жатқан аз; әділ билік жорасы жаман қарапай-
ым тұғыр би парасына аяқ-асты болды. Пара 
беріп ақты қара, қараны ақ қылатын күн туды. 
Қазақ жақсысы орыс етегінен жем жегенді зор 
өнер көрді. Абай жазған жақсы би мынау:

Жай жүргенде бір күні
Атшабар келді лепілдеп.
Ояз шықты, сиез бар,
Лау деп, үй деп дікілдеп.
Сасып қалдым күн тығыз,
Жүрек кетті пүпілдеп.
Тың-тұяқ күнім сүйтсе де,
Қарбаңдадым үкімдеп.

Старшын-биді жиғыздым,
Береке қыл деп, бекін деп.
Ат жарамды, үй жақсы
Болсын бәрін күтін деп.
Мақтанамын кісімсіп,
Оязға сөзім сенімді.  

Жұрт жақсысының бір мұраты – үйезге се- 
німді болу. Бұл жұртқа әділ би, әділ билік қазна 
болатын не жөн бар? Осы күнгі қазақтын биіне 
қарап отырып біз жұрт болмаймыз; бұл адасқан 
би, қаңғырған билікті тура жолға бастауға жұрт 
азаматы болып, әдіс қылу максұд.

Еуропада 17-нші октәбір манифестінен 
кейін, Государственни Дума шақырылғаннан 
бері біздің орыс патшалығында закон жоба-
сы Государственни Думада қаралмай, депутат 
көбінен бата алмай, закон деп аталмайды. Ішкі 
істер министрі жасап жатқан біздің би һәм 
билік туралы закон жобасы Гос. Думаға ба-
рып, онда бірнеше уақыт сор болып жағады. 
Государственни Думаның бізден басқа жұмы-
сы да аз емес. Бізге де би һәм билік туралы за-
кон жобасын жасау керек; біздің қазақ жұрты-
на, тұрмысына қандай би һәм билік ыңғайлы, 
тыныш? Біздің қазақ жасаған закон жобасы да 
Государственни Думада болады, біз жіберген 
депутаттар арқылы бұл іске асыкпай, мұхит-
ты ерттеймін деп жар салмай, кірісу керек: 
«жауды аттанып шапқан түсірмейтін, үндемей 
шапкан түсірегін».

Пұттап сататын балды ара зәредейден гүл-
ден жияды. Азбын, жалғызбын, білмеймін 
демей, халық азаматы болып жиылып, ауыл- 
ауылға конаққа жиылмайсыңдар ма: сөз кылып, 
кеңесіп, жаманын тастап жақсыны алса, би 
һәм билік жолы өзі қасқайып шығады. Біз 
ақылсыз жаман жұрт емеспіз, ақ пен қараны 
салыстырса, қисық пен түзуді салыстырса, ақ 
та, қара да, түзу де, қисық та жақсы, таза көрі-
неді. Жақсы би, жаксы билік болғанын жаз-
дым. Жаман би, қисык билік өзіңде. Жұртқа 
қызмет қылатын ер болсаң, міне, кез болдың 
жақсы іске.

Би һәм билік сөзі - ұзақ сөз. Тағы неше қай- 
та айналармын, бүгін осымен сөз қысқартай-
ық.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ МҰҢЫ
(Мыңбайұлы Жалау жолдасқа)

Алаш қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз 
шебері.

Міржақып Дұлатұлының «Қазақ тілінің мұңы» 
атты мақаласы 1926 жылы шыққан «Ауыл тілі» 
журналының 26-27 шілдедегі №1 санында басылған. 

Мен заманымда қандай едім? Мен ақын, шешен, тілмар бабаларыңның бұлбұлдай 
сайраған тілі едім. Мөлдір судай таза едім. Жарға соққан толқындай екпінді едім. 
Мен наркескендей өткір едім.

Енді қандаймын?
Кірленіп барамын, былғанып барамын. Жасыдым, мұқалдым.
Мен не көрмедім? 
Маған әкеліп араб пен парсыны қосты. Бертін келе шүлдірлетіп ноғайды, былдырлатып 

орысты араластырды. Бір күндерде мені мүлде жоқ қылғысы келгендер де болды. Әліде үшбақы 
болғыр Абайға өкпем жоқ. Тіріде маған ара түсушілер аз болды. Мен жылы сөзді, алдымен 
айналып кетейін, осы күнгі Ахмет (Байтұрсынұлы. – Ред.) деген кісіден ғана естідім.

Төңкеріске шейін көрмегенім қалған жоқ. Төңкеріс болмаса, бейшара қазақ менен 
айырылатын да шығар деп едім.

Төңкеріс болды. Қазақтың көзі ашылды. Қазақтың көзі ашылған соң, менің де күнім туды 
ғой деп қуанушы едім. Жаны жәндем кеткір миссионерлердің, молдалардың, тілмаштардың 
қолжаулығы болудан құтылдым ғой деп ойлаушы едім. Оның үстіне қазақ тілі мемлекеттік 
тіл болсын деген заң шықты. Төбем көкке төрт елі жетпеді. Бірақ, не керегі бар, босқа куанған 
екенмін…

Жанның бәрі теңдік алып жатқан Кеңес үкіметінің тұсында менің бұтымды бұт, санымды сан 
қылып, кім көрінген созғылай бастады. Өзгені не қылайын, отаршылдық саясатын қолданбас-
ау дейтін Білім кеңесі екеш Білім кеңесі де мені аямады. «Етістік», «сәрсендеме» деген 

 Мен біткен ойпаң жерге аласа ағаш, 
 Емеспін жемісі көп тамаша ағаш. 
 Қалғанша жарты жаңқам мен сенікі – 
 Пайдалан шаруаңа жараса, алаш!

Міржақып ДУЛАТҰЛЫ
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жалаларды әкеп жапты маған. Бұйырмасын, біздің арамызда мұндай атты соғылғандар туғалы 
болып көрген емес. Не амалың бар? Құдай басқа салған соң көніп отырмыз. Кітаптарында, 
газеттерінде маған көрсетпеген қорлығы тағы жоқ.

«Қазақыландыру» деген бір пәлесі шықты да, көрген күнім бұрынғыдан да қараң болды. 
Бірдемені бұтып-шатып жазады да, міне, сені қазақыландырдық дейді. Жақын арада Қазалы 
дейтін қалада «кәператив күні» деген бір күн болып, жұрттың бәрі желігіп көшеге шықты. 
Ұялғаным-ай, кірерге тесік таба алмадым. Қолдарындағы қызыл туына сондағы жазғаны мынау: 
«Арзан тауара де дебенге һәм ауылдарға арзан астыт жұмыскерлер кетубі жақсу. Назыққанда 
амал би лелдік жеккуле-к пл! Жоғарлатуна керек канун есамклдің арзандауыға тауарлерде 
өсемен жегере уктабр іңқлаб».

Міне, жұртым, мені Қазалының «қазақыландырғандағысы» осы! Жасаған-ай, мұндай да 
қазақыландыру болады екен!

Енді, қайтемін? Бұл мұңымды кімге айтамын, кімге шағамын!…
Менің ойлап-ойлап тапқаным – Жалау жолдас, сен болдың. Сен өкімет басындағы 

ақсақалымыз едің. Сен нағыз қазақтың бел баласы едің. Сен адырайған адай едің. Мұңымды 
мен жалғыз-ақ саған шағамын. Өзге комиссиялардың көбіне сенбеймін. Олардан да жақсылық 
көріп жүргенім жоқ. Газетке арнаған сөздерін сусылдатып орысша жазады да, шала-шарпы 
тілмаштарына аудартып, жанымды шығара жаздайды. «Тасты жапалаққа ұрса да жапалақ өледі, 
жапалақты тасқа ұрса да жапалақ өледі» дегендей, бәз-баяғы менің сорым.

Жалаужан, мен саған жалынам, «Ауыл тілін» шығарамын, газетім нағыз ауыл тілімен, 
таза қазақ тілімен жазылады дегенде, ішім елжіреп кетеді. Мұныңа тілектеспін. Жортқанда 
жолың болсын, жолдасың Маркс, Ленин болсын, сенің не керегіңе мен дайынмын. Бірақ, мені 
қорға, таза сақта, көрінген тілмәштарыңа тағы да қор қылма. Әсіресе, Қазалы сықылдылардың 
«қазақыландырғанынан» қорға. Азар кәменес болып кетсең де, ата-бабаң қазақ еді ғой, мен 
солардың тілі едім ғой, не жазығым бар, ая мені!
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ҚАЗАҚ ТІЛІ

Қоғам қайраткерi, ғалым (лингвист және математик), 
публицист және аудармашы.

XX ғасыр басында Қазақстанның латын графикасына 
көшуіне байланысты терминдерді, басқа тілдерден енген 
сөздерді таңбалауға байланысты зиялылар арасында 
көптеген айтыс-тартыс болады. Сол кезеңдегі қоғам 
қайраткерінің әйгілі «Қазақ тілі» атты мақаласы 1925 
жылғы «Қызыл Қазақстан» журналының № 3, 4, 5 
сандарына қатарынан  жарияланған. Мақаладағы кейбір 
сөздер сол кездегі ереже бойынша берілді.

Әр тілдің өзіне меншікті қасиеттері 
болады, заңдары болады.

1924-жылы үйенде болған 
Білімпаздар сійезі қазақша жазу ережелері 
мен пән сөздерін тексергенде, қазақ тілінің 
соған керек (жазу ережелері мен пән сөздері 
үшін керек) заңдарын көрсетіп, тиісінше 
қаулылар шығарып еді. Қазақша гәзет, 
жорналдар, кітептер бұрынғыға қарағанда 
едәуір көбейіп келеді, кеңсе тілі де қазақшаға 
айналып бара жатыр. Жазылған сөздер, әсіресе 
басылып шыққан кітеп, жорнал, гәзеттер, 
кеңсе қағаздары бұл күнге шейін тілдің 
заң-ережелеріне мойын ұсынбай, еркінше 
жазылып келеді, жазу ережелері де, жаңа 
сөздер тақырыпты негізгі жолдарымыз да құр 
қағаз бетінде ғана қалып келеді, оны керек 
қылып отырған жазушы кем. Әдебиетіміз осы 
бетімен кете берсе, қазақ тілі осы күнгі таза 
күйінде қалуы мүмкін емес, бір 10-20 жылдан 
соң, ноғай тілінен де жаман, шұп-шұбар 
болып шықпай қоймайды. Олай болса, жаман 

болады. Тіл бұзылса, жаман болатынына 
қарсы дауласушы болмас, сондықтан тіл 
бұзылса жаман болатынын сөз қылмай-ақ қоя 
тұрайық. «Жазушы тілдің заңына көнбесе, 
жазу ережелерін тыңдамаса, тіл бұзылмай 
қоймайды» дегенге де таласушы көп болмас. 
Мұны да қысқаша ғана айтып өтпекпіз. 

Бұрын қазақша жазу ережелері реттелмей, 
«е», «ы» сықылды дыбыстардың айрықша 
таңбалары жоқ кезде хат танитын қазақ «ى» 
(ы)-ны «ый» қылып оқитын. Мәселен:

«Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қыйыннан қыйыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы».

Деген сықылды өлеңде келетін сарасы, 
данасы, айналасы-лардың аяғындағы «ы»-
ларды хат танитын қазақ «ый» қылып, 
сарасый, данасый деп оқитын. Хат танитын 
қазақ елдегі надан бұқарадан артық саналады. 

Елдес ОМАРҰЛЫ
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Хат білмейтін бұқара оларды өзінен артық 
көреді. Сондықтан соларға еліктеп, сөзін 
соларша бұзып айтады. Хат танитын азамат 
жазылған сөзді, айналасый деп оқитын болған 
соң, ол сөздерді хат білмейтін анайы қазақ та 
солай қылып айтады. Жазулы өлеңді сондай 
оқушының оқығанынан үйреніп жаттап 
алған, өзі хат танымайтын өлеңшілер қолына 
домбыра алып әлгідей өлеңді әнге салып 
айтқанда да дәл сол оқушының айтқанынша 
сарасый, данасый, айналасый деп айтатын 
еді. Бірсыпра жерлерде әлі де солай. Жазу ере- 
желері түзелмей, жазу ескіше кете бергенде,  
сөз аяғындағы «ы»-лардың бәрі «ый» болып 
кететін еді. Ескі жазудың кесірінен ноғайдың 
«е», «о» дыбыстары мүлде жоғалып кеткен. 
«Ережеге бағынбайтын жазу тіл бұзады» 
дегенге осы дәлелдердің өзі де жараса керек. 

«Өзі де»-ні көріп қызығып кеттім. Бізде 
осы күні қатаның көбі «да», «де» деген 
демеулерде болады. Жазу ережелеріне жазу- 
шыларымыздың әсіресе ырза болмайтыны 
осы «да», «де»-лердің ережесі. Ережеміз «біз 
де» мен «бізде» деген сөздерді екеуін екі түрлі 
қылып жазуға ұйғарады. Бізде мал бар дегенде 
«біз» бен «-де» қосылып жазылады. Мұндағы 
«-де» (демеу емес, жалғау)1. Біз де, сіз де 
үйде отырамыз деген сөйлемдегі «біз» бен 
«де» бірінен-бірі бөлек жазылады, мұндағы 
«де» жалғау емес, демеу дейміз. Біздің 
жазушыларымыз «да», «де»-лерді, бұлай 
жалғауы мен демеулерін бірінен-бірін айырып 
жатуды қиын көреді. Жазушыларымыздың 
көбі-ақ бұл жерге қарсы, дәлелі – ереженің 
қиындығы. Дұрысында бұл ереже сондай-ақ 
қиын ереже емес. Жазушыларымыздың оны 
қиынсынатын себебі қазақ тілін, қазақша 
жазу ережелерін менсінбегенінен. Ол үшін 
жазушыларымызды айыптауға да болмайды-
ау деймін. Иаурыпаша тәрбиеленіп, терең 
мағаналы ғылымдарды ғана тексеріп үйренген 
артықша білімпаз жазушы қазақ тілі сықылды 
көр-жерді бойына қалай теңгерсін? Қазақша 
жазу ережелері сықылды болмашы нәрсені 
үйреніп аламын деп «қымбат уақытын» 
қалай бөлсін? Іріліктің, әсіресе қазақ тілі, 
жазу ережелері сықылды көр-жерді елең 
1  Түпнұсқада баспаның қателігінен бұл сөз жазылмай 
қалған, толықтырылды – Е.М.

қылмаудың айыбы жоқ екеніне қарсы келмей-
ақ қояйық. Бірақ ереже қиын емес. Орысша 
«не»-ның «на», «по», сықылды толып жатқан 
қосымша сөздердің ережелеріне қарағанда 
біздің «да»-ның ережесі анағұрлым жеңіл. 
Орысша нехорошее перо дегенде не менен 
хорошее бірге жазылады да, это перо не 
хорошо дегенде не менен хорошо бөлек 
жазылады. Поданному деген сөздегі по мен 
данному ретіне қарай, кейде бірге жазылады, 
кейде бөлек жазылады. Орысша жазудың 
мұндай ережелерін «да», «де»-лердің 
ережесін қиынсынатын жазушыларымыздың 
бәрі де біледі, орысша ондай, онан да қиын 
ережелердің ешқайсысын да қиын деп айта 
алмайды. «Да», «де»-лердің демеу екенін 
я жалғау екенін айыру, орысша «не», «по»-
ларға қарағанда көп жеңіл. «Да», «де»-лердің 
жазу ережесінде мағана бар, оны бұзсақ, 
тіл бұзылады. Орысша қосымша сөздердің 
ережелерін, біздің «да»-ға қарағанда, 
мағанасыз деуге де болады. На столе, на 
писал сықылды сөздердегі «на»-ларды 
артындағы сөздерге қоспай бөлек жазғаннан 
келетін кемшілік біздің «да», «де»-лермен 
салыстырғанда, жоқтың қасында. Түйеде 
өркеш бар, сиырда мүйіз бар десек, түйеде, 
сиырда деген сөздердің екпіндері «-д»-дан 
соңғы «-е» мен «-а»-да болады, «йе», «йыр» 
буындарында екпін болмайды. Бізде түйе де 
бар, сиыр да бар десек, түйе мен сиыр-дың 
екпіндері «йе», «йыр» буындарында болады. 
«Түйеде» мен «түйе де»-нің айтылуы басқа. 
Екеуін бірдей қылып (екеуінде де «де»-ні 
бірге) жазатын болсақ, оқушы «түйе де» 
деген екі сөзді қосып «түйе»-нің аяғында «е»-
ні екпінсіз оқитын болады. 

«Да», «де»-лерге әзіріне осы да жетер. 
Сійез ұйғарған жазу ережелерінің қай-
қайсысының да осындай мәнісі бар. Оны 
білу керек, үйрену керек. «Тіл құралдарды» 
ерінбей оқыған кісі ол ережелерді оп-оңай-
ақ үйреніп алады. Сійезде түзелген ережелер 
Сійездің мәжіліс хатында түсіндірілген. 
Сійездің мәжіліс хаты өз алдына кітап болып 
басылып шықты. Оны оқып шығу да қиын 
емес. Қазақ тілін, қазақша жазу ережелерін 
үйренуді басына кемшілік көрмейтін кісіге, 
оны үйреніп алу оп-оңай. 
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Біздің бұл мақалада сөз қылайын деп 
отырғанымыз – жазу ережелері емес, 
қазақша сөйлем жүйесі. Сөйлем жүйесі де 
өз алдына кітеп болып басылып шыққан. 
Онда айтылған ережелер – бастауыш мектеп 
сабақтары. Біздің бұл мақалада сөз қылайын 
деп отырғанымыз – сөйлем жүйесінің сол 
бастауыш мектептерге керек сабақтары 
емес, сөйлем мүшелерінің өзара байланысы, 
әрқайсысының сөйлем ішіндегі орны. Біздің 
жазушыларымыздың көбі сөзді орысша 
тізеді, сөйлемнің басында тұратын мүшелерін 
аяғына әкеліп қояды, артынан келетін 
сөздерді алдына алып барады. Қазақша 
сөйлем болып тізілген сөздердің әрқайсысы 
өзінің орнында болуға тиіс. Сөздің тізілуі 
тақырыпты қазақ тілінің негізгі заңдары бар. 
Ол заңдарға көнбей тізілген сөздер қазақша 
сөйлем болып шықпайды. Орыс тілінде ондай 
заң жоқ. Орысша сөйлемнің мүшелері, қалай 
алмастырсаң да көне береді. Қазақша сөз өзі- 
нің ретінше ғана болмаса, басқаша тізілуді кө- 
термейді. Қазақша сөйлемнің мүшелері не рет- 
пен тізілетінін қазақша сөйлей білген кісі өзі 
білуге тиіс. Сондықтан «сөйлем мүшелерінің 
сөйлем ішіндегі орындары мынадай болады» 
деп ереже көрсетудің керегі де болмауға 
тиіс еді. Сүйтсе, қазақша сөйлем мүшелерін 
тексеріп, оның тиісті ережелерін байналап 
өтудің артықтығы болмас деп білдік. 

Сөйлем болып тізілген сөздер сөйлеушінің 
ойын байналайды. Басы қосылып тізілген 
сөздер сөйлем болу үшін оның бәрі 
қосылып, түгел бір ойды білдіретін болуы 
керек. Бірдеменің не амалын, не жайын, 
не болымысын байналауы керек. Сөйлем 
ішіндегі сөздердің ондай амалды, я жайды, 
я болымысты байналайтыны – сөйлемнің 
баяндауышы аталады. Бірнеше сөз тізіліп 
сөйлем болу үшін, олардың ішінде баяндауыш 
сөз болуы керек, баяндауышсыз сөйлем 
болмайды. Қазақша сөйлемнің ең керек 
мүшесі баяндауыш болады.  

Баяндауыштың сөйлем ішіндегі орны 
сөйлемнің ең аяғында болады (1). «Сөйлем 
болып тізілген сөздер сөйлеушінің ойын 
байналайды» деген – бүтін бір сөйлем. 
Мұның баяндауышы «байналайды» деген сөз. 
Мұны сөйлемнің аяғынан басқа жерге апарып 

қойсақ, сөйлеміміз қазақша болмай шығады, 
қазақ құлағына ерсі болады, түсінуге де ауыр 
болады. 

Сөйлем мүшелері бәрі қосылып бір ойды 
білдіретін болған соң, өзара бірімен-бірі 
байлаулы, біріне-бірі керек болып тұрады. 
Сөйлем мүшелерінің бәрі де ең алдымен 
баяндауышқа керек болады. Сөйлемнің 
баяндауышқа керек мүшелері: 1-бастауыш, 
2-толықтауыш, 3-пысықтауыш. Бұл үш мүше 
баяндауышқа керектігі түрліше болады да, 
артықша керегі баяндауышқа басқаларынан 
жақын тұрады. Мәселен, Шалман жылқыны 
суға айдады деген сөйлемдегі бастауыш – 
Шалман, жылқыны – толықтауыш, суға – 
пысықтауыш. Мұның үшеуі де баяндауышқа 
керек. Бұл үш сөз осы ретімен тізілуі үшін 
олардың баяндауышқа артықша керегі 
баяндауыштың дәл алдындағы пысықтауыш 
болуы шарт. Бұлау болғанда сөйлемнің ой 
екпіні суға деген сөзде болады. Бұл үш сөзді 
алмастырып түрліше тізуге болады. Мәселен, 
Шалман суға жылқы айдады деп тізуге 
болады. Сонда сөйлемнің ой екпіні жылқы 
деген сөзде болады, баяндауыш оны өзге 
мүшелерден артықша тілейтін болады. Бұл 
сөйлемді жылқыны суға Шалман айдады деп 
те тізуге болады. 

Сөйлемнің баяндауышқа керек мүшелері 
толық мүше аталады. Толық мүшелердің 
сөйлем ішіндегі орындары сөйлемнің ой 
екпініне қарай түрліше бола береді (2). 

Сөйлемнің толық мүшелері кейде жалғыз 
сөзбен айтылады да, кейде бірнеше сөзбен 
де айтылады. Бір сөзбен ғана айтылатын 
толық мүше – жалқы мүше аталады. Жаңағы 
сөйлемдегі мүшелердің бәрі де жалқы. 
Бірнеше сөзбен айтылған мүше – қосарлы 
мүше аталады. Желіде үйездеп тұрған 
жылқыны Шалман суға айдады десек, бұл 
сөйлемнің толықтауышы жалқы болмайды, 
қосарлы болады, желіде үйездеп тұрған 
жылқыны деген төрт сөз жыйылып бір 
толықтауыш болады. Мұндай қосарлы мүше 
болып тізілген сөздерді бас-басына тексеріп, 
олардың да әрқайсысын бір мүше деуге 
болады. 

Бірақ ол сөздердің ішінде баяндауышқа 
керегі біреуі ғана болады. Бұл сөз (қосарлы 
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мүшедегі сөздердің баяндауышқа керегі) 
жалғыз өзі де толық мүше бола алады. 
Сондықтан оны толық мүше дейміз. Қосарлы 
мүшенің сол толық мүшеден басқалары 
толық мүшенің қосары аталады. «Желіде 
үйездеп тұрған жылқыны» – қосарлы мүше 
еді, мұның ішіндегі жылқыны деген сөз 
толық мүше болады да, қалғаны (желіде 
үйездеп тұрған) соның қосары болады. 
Үшеуі жиылып бір мүше болады, анықтауыш 
болады. Бұл мүшенің өзі де бір сөз емес, 
сондықтан бұл мүше де қосарлы аталады. Бұл 
қосарлы анықтауыш сөйлемнің баяндауы- 
шына керек емес, толықтауышына керек. 
Мұндай сөйлемнің баяндауышынан басқа бір 
мүшесіне керек мүше толық мүше болмайды, 
қосар мүше аталады. Қосар мүше біздің осы 
мисалымыздағыдай қосарлы да болады, 
жалқы да болады. Қосарлы болғанда оның 
ішіндегі біреуі жалғыз өзі де мүше бола 
алады. Ондай сөз тұңғыш қосар аталады, қал- 
ғандары сол тұңғыш қосардың қосары бола- 
ды. «Желіде үйездеп тұрған» деген – қосарлы 
қосар (анықтауыш), мұның тұңғыш қосары 
тұрған болады, қалған екеуі, желіде мен 
үйездеп қосардың қосары болады. Бұл екеуі 
де бір мүше есебінде, екеуі қосылып бір 
пысықтауыш (сын пысықтауышы) болады. 
Бірақ бұл пысықтауыш суға сықылды толық 
пысықтауыш емес, қосар пысықтауыш. Бұл 
баяндауышқа керек емес, анықтауышқа керек. 
Бұл пысықтауыштың өзі де бір сөз емес, екі 
сөз. Бұл екеуінің де біреуі екіншісінен басып, 
жалғыз өзі де пысықтауыш бола алады. Бұл 
екеуінің басым мүшесі – үйездеп, оның жалғыз 
өзі де пысықтауыш бола алады. Жылқыны – 
толық мүше еді, тұрған – тұңғыш қосар болды. 
Тұңғыш қосарға керек үйездеп (қосардың 
қосары) екінші қосар аталады. Әуелде біздің 
екінші қосарымыз желіде үйездеп  деген екі 
сөз еді. Онан біз «үйездеп»-ті бөліп алып, 
соның өзін ғана екінші қосар дедік. Енді онан 
қалған желіде деген сөз екінші қосарға ғана 
керек үшінші қосар болады. «Желіде» де 
пысықтауыш (мекен пысықтауышы), бірақ 
бұл суға сықылды баяндауышқа керек емес, 
екінші қосар пысықтауыш «үйездеп»-ке керек 
мүше, толық мүше емес, қосар мүше (қосардың 
қосарының қосары – үшінші қосар).

Сөйлемнің баяндауышына керек мүше 
толық мүше болады. Баяндауыштан басқа 
бір мүшеге керек мүше қосар мүше аталады. 
Қосар мүше толық мүшеге керек болса, 
тұңғыш қосар аталады. Тұңғыш мүшенің 
қосары екінші қосар, оның қосары үшінші 
қосар, оның қосары төртінші қосар... 
аталады. Толық мүшелердің сөйлем ішіндегі 
орны ой екпініне қарай түрліше боле беретін 
еді. Қосар мүшелер олай емес. Қосар мүшенің 
сөйлем ішіндегі орны өзін керек қылған 
мүшенің дәл алдында болады, арасына басқа 
сөз кіргізбейді (3).

Кейде бірнеше қосар мүше барлығы бір 
мүшеге ғана керек болады. Мәселен, Шалман 
суға жылқы айдаймын деп атын ерледі деген 
сөйлемнің баяндауышы – ерледі. Суға жылқы 
айдаймын деп деген – қосарлы пысықтауыш 
(мақсат пысықтауышы). Мұндағы толық 
пысықтауыш айдаймын деп болады, қалған 
екеуі сол «айдаймын деп»-тің қосарлары. 
Мұның екеуі  де сол пысықтауышқа керек, 
өзара біріне-бірі бағынбайды, сондықтан бұл 
екеуінің орнын алмастырып тізуге де болады: 
Шалман жылқыны суға айдаймын деп атын 
ерледі деп «жылқы»-ны «суға»-дан бұрын 
айтуға да болады. Бірақ, қалай болғанда да, 
екеуіне жалғас сөз айдаймын деп болу керек. 
Ол екеуінің өзі де, ол екеуімен «айдаймын 
деп»-те арасына басқа сөз салмай тізілуге 
тиіс. Мәселен, Сөйлемді жылқыны Шалман 
суға айдаймын деп ат ерледі деп, я жылқыны 
суға Шалман айдаймын деп ат ерледі деп 
бір мүшенің қосарларын ол мүшеге керек 
емес басқа сөзбен бөліп жіберсек, сөйлемнің 
тізімі қазақша болмайды. Шалман айдаймын 
деп жылқыны суға ат ерледі деп тұңғышты 
қосарларының алдына шығарсақ та сөйлем 
тізімі дұрыс болмайды. 

Қосар мүшелер өзара бірінен-бірі басым 
болмай, барлығы бір мүшеге ғана керек 
болатын болса, ой екпініне қарай орындары 
түрліше бола береді. Бірақ оларды керек 
қылып тұрған мүше олармен арасына басқа 
сөз салмай, артынан айтылады. Оған керек 
қосарлар да, арасына басқа сөз кірістірмей, 
біріне-бірі жалғаса тізіледі (4). 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ 
ДАРАЛЫҚ ҺӘМ ДАНАЛЫҚ КЕЛБЕТІ

Ахмет Байтұрсынұлы мұражай-үйінің жетекшісі, 
Ахметтанушы ғалым. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті, филология ғылымдарының кандидаты

Әрбір ұлттың тілі туралы сөз 
қозғағанда, тіл төңірегіндегі түрлі 
таласты әңгімелердің тууы заңды. 

Тіл туралы ұғымның ауқымы өте кең. Адам 
бар жерде оның тілі болады, яғни, қандай 
да бір тіл ұлт бар жерде тіл пайда болады. Сол 
ұлтпен бірге өмір сүреді. Егер ана тіл жоғалса, 
онда біртіндеп ұлт та жоғалады. Сондықтан 
ұлт ретінде қоғамдағы орныңды анықтау үшін 
тіл майданы кез келген ортада өз-өзінен 
туындайды. Тіл майданында тілдің саяси ас- 
тарына үңілуді, төл тіліңнің тағдыры үшін кү- 
ресуді үйретеді. Міне, осы тұста толып жат- 
қан тілдердің бір-бірімен «ұлы айқасы» бас- 
талады. Айқастың аты – айқас. Бірі – жеңіліп, 
бірі – жеңуі тиіс. Мұндайда түрлі қитұр- 
қы әрекеттер бас көтереді, жымысқы саясаттар 
да тұс-тұстан анталап, тоқпағы күштілердің 
саяси бағыттары басшылыққа алынып 
іске асырылады. Ал, тіл саясаты дегеніміз 
қандайда ұлыс «ұлт» ретінде қалыптасқан 
күннен бастап, қатар жүретін егіз ұғым. Ұлт 
үшін оның тілінің атқаратын маңызы өте зор. 
Кім өзінің тілінің түп-тамыры жоқ немесе 
«тілдік қоры аз» деп, өзге «басым тілдің» 
жетегіне еруші еді?! Әлбетте, кеудесінде 

Райхан Сахыбекқызы ИМАХАНБЕТ

жаны, жүрегінде намыс оты бар сауатты адам 
өзінің ана тілін қорлатпайды. Сонымен, тіл 
майданы дегеніміз тірлікте күн тәртібінен 
түспейтін күрделі де саяси маңызы зор 
мәселе. Тарих төрінен орын алатын ұлттың 
«тілі – озық, мәдениеті – жоғары» болатыны 
айтпаса да түсінікті. Өзінің ылқым заманнан 
атамекені анық ұлыстардың тіл майданынан 
қалыс қалуы мүмкін де емес. 

Қазақ деген ұлыстың ұлт болып қалып- 
тасуының тамыры тереңде, оның бірі-бірімен 
қатынас құралы ретіндегі ана тілі – сөйлеу тілі 
болғанымен, жазуы ілгері жұрттың таңбасына 
тәуелді болды. Ғасырлар бойы озық жұрттың 
таңбасына таңылу, тіл майданында өзінің 
тарихи тұлғасы – Ахмет Байтұрсынұлын 
күрес сахнасына шығарды. Тілімізге төтеден 
түрен салып, дербестік әперу бақыты Ахмет 
Байтұрсынұлының маңдайына жазылған 
тағдырдың тауқыметті де сынағы болды. 
«Ахаң түрлеген ана тілінің» ұлт тілі ретінде 
мойындалуы оңайға түскен жоқ. Сан рет 
сүзгіден өтіп, талай талқыға түсті. Ғылымы 
мен білімі озған елдердің ғалымдары да бодан 
елдің болмысы бөлек баласының бойындағы 
«ұлттық бұлқынысты» көрді. Қарапайым қазақ 
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баласы – А.Байтұрсынұлының даралығын та- 
ныды, әрі сын сағаттағы даналығын мойын- 
дады. Бұған тарихта қалған мұрағат деректері 
– куә. 

 Біріншіден, ХХ ғасыр басында жетілген 
жұрттардың тілінің жетегінде адасқан алаш- 
тың әліпбиі мен әліппесін түрлеуші Ахмет! 
Дәлел – 1912 жылы Орынборда жарық көрген 
Оқу құралы: қазақша әліппе.  Екіншіден, қазақ 
елі орыс патшалығына бодан болып тұрғанда 
«қырғыз» атанған еліне  қ а з а қ  деген төл 
атауын қайтарушы Ахмет! Дәлел – Орынборда 
жарияланып тұрған «Қазақ газеті» (1913-1918 

қалтқысыз қызмет еткен  ерен ердің даралығы 
мен даналығын мұрағат деректері бойынша 
таратсақ, Ахмет Байтұрсынұлының тұлғалық 
келбетінің ғылыми тұжырымдалуы 1919 
жылы шығыстанушы ғалым Александр 
Николаевич Самойловичтің «Байтұрсынов 
Ахмет Байтұрсынұлы» деген мақаласынан 
басталған [1]. Бұл мақала 1930 жылы 
А.Байтұрсынұлын «халық жауы» деп 
түрмеге қамаған тұста, Мәскеуде жарық 
көрген «Литературная энциклопедия» атты 
жинақтың 1-томында жарияланды [1, Б. 
305-306]. Бір ғажабы, орыс ғалымдары адам 

жж). Үшіншіден, соңыра қазан төңкерісімен 
келген «Жер жүзінің еңбекшілері бірігіңдер!» 
дейтұғын көсем Лениннің бұқараға беретін 
теңдігі кезінде ұлтына дербес ел болу үшін 
шекарасы анықталған автономия әперетін 
қоғам және мемлекет қайраткері Ахмет! 
Дәлел – Орынбордың 1920-1924 жылдары 
қазақ елінің рухани ордабасы болуы. Тізе 
берсең, қазақ ұлты алдында тарихи істері 
таудай теңдессіз тұлға кім?! Әлбетте, 
ол – Ахмет Байтұрсынұлы! Туған еліне 

басында болатын түрлі қайшылықтарға қа- 
рамастан, ғылымдағы жетістігі бағаланған. 
Өз Отанымызда А.Байтұрсынұлының еңбегі 
қасақана қараланып жатқанда, орыс ғылымы 
аталған жинақтың 1931 жылғы 5-томына 
Қазақтың жаңа әліпбиін «Байтурсуновский 
алфавит» деп енгізген [2, 23-б.]. Міне ғажап, 
нағыз ғылымдағы адалдық, жетістіктің 
бағалануы! 

Ал, 1924 жылы Е.Д.Поливанов «Қазақ-қыр- 
ғыздың жаңа (Байтұрсынов) орфографиясы» 
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[2, 35-б.], 1928-жылы Н.Ф.Яковлев «Әліпби 
құрылымының математикалық жүйесі» ту- 
ралы ғылыми мақалалар жазылды [2, 41-
б.]. 1974 жылы А.Н.Кононов «Байтұрсынов 
Ахмет Байтұрсынұлы» деген анықтамалық-
мәлімет жариялағаны және бар [2, 115-б.]. 
Түркітанушы А.Самойлович мақаласында 
А.Байтұрсынұлының ғалымдық қайраткер- 
лігін биографиялық шолуда: «...қазақ тілі 
орфографиясының реформаторы, қазақ 
грамматикасы және қазақ әдебиеті тео- 
риясының негізін қалаушы» деп жазған [1]. 
Аталған ғылыми мақаланы негізге алсақ, 
ғалым келбеті өз отандастары 1922 жылғы 
Міржақып Дулатұлы мен Елдес Омаровтың 
мақалаларынан ертерек, 1919 жылы бастал- 
ған. Шығыстанушы ғалым мәліметіндегі: 
«көрнекті қазақ ақыны», «жорналшы», 
«педагог» деген танымдық сипаттаулар дәл сол 
уақытта ағартушының атқарған жұмыстары 
болатын. Қазақ зиялылары тарапынан 1922 
жылдан бастап зерттеліп, бағаланып жүр- 
ген «Қазақ» газеті туралы А.Самойлович: 
«…қазақ халқының қоғами-мәдени санасын 
оятушы басылым» деп, айырықша атап 
айтса, «Қырық мысалдағы» қазақы сипат 
пен өрнекті тілді «А.Б.-ның тілі лирикалық 
шығармаларында қарапайым, өзінің бай, көр- 
кем, поэтикалық мәнерімен ерекшеленеді» 
дейді [1, Б. 305-306]. 

Орыс ғалымы берген нақты әрі құнды 
тұжырымның қазақтан 3 жыл бұрын айтыл- 
ғаны жөнінде мәселе көтерілгенімен, әлі күнге 
еленбей келеді. Нақтырақ, А.Самойловичтің 
А.Байтұрсынұлының ғалымдығы туралы 
«қазақтың бірінші көрнекті лингвист-
ғалымы» деп түйіндеген сипаттамасы 
ахметтану мәселесінде әлі күнге үстірт 
қаралып, ғылыми айналымға қажетті деңгейде 
түскен жоқ. Айту, жазу бар, нәтиже жоқ.

 1924 жылы А.Байтұрсынұлы түрлеген қазақ 
әліпбиі жөнінде профессор Е.Д.Поливанов: 
«...енді түзетуді қажет етпейтін, тарихи 
тұрғыдан алғанда кемелденген, жетілген 
ұлттық графика» деп бағалайды [2, Б. 
35-43]. Ғалымға берілген осынау бағаның 
қадіріне әлі жеткен жоқпыз?! Ал, сол тұста 
ғалымның ізбасар шәкірттері – М.Әуезов, 
Т.Шонанов, Е.Омаров мақалаларында емле 
туралы бірі: «...Ақаң түрлеген ана тілі» 

десе, екіншісі: «...Жаңа алфавит тіліміздің 
таза сақталуына, (...) әлемдік мәдениетпен 
араласуға, (...) халық мектептерінің өркендеу 
жолына алып адым жасағаны анық» деп, ал 
үшіншісі: «Қазақ әліпбиі», «Дыбыс һәм сөз  
жүйесі» оқулықтары қазақ грамматикасына 
бөлекше реңк әкелді» деп, қазақ жұртының 
қошеметтегенін айтады. 

1928 жылы Н.Ф.Яковлевтің «Математи- 
ческая формула построения алфавита» атты 
мақаласының мән-маңызын ашып, ғылыми 
айналымға түсіру – бүгінгі қазақ тілі ғылы- 
мындағы лингвист-ғалымдардың еншісіндегі 
міндет. Осы мақаладағы Байтұрсынұлы 
әліпбиіне қатысты тұстарына тоқталсақ, «...
әліпби түрлеу, түзу барысында үндестік 
заңын сақтағанын, дыбыстарды жүйелеуде 
өте икемді қалып тапқанын» айтады [2, Б. 
41-45]. 

 Жалпы, күрескер қайраткердің өмiріне 
қатысты мақалалар елімізде негізінен, оның 50 
жасқа толуы қарсаңында жазылып, мерзiмдi 
БАҚ-та жарияланған. Мәселен, тұлғаға деген 
ең алғашқы құрмет 1922 жылы 2 тамызда 
Ташкенттегі Қырғыз-қазақ институтында 
Алты Алаш бас қосқан жиында тұңғыш 
көрсетiлгені: «А.Б.-ның Ташкентке сапарының 
мақсаты – Түркiстандағы екi облыс Жетiсу 
мен Сырдарияны Қазақстанға қосу болған. 
Бiрақ сол жылғы Ташкентте шыққан «Ақ 
жол» газетi бетiндегi «Лайықты қошемет» 
атты мақалада А.Б.-ның iс-сапарынан гөрi, 
оның жеке басына көрсетiлген ықыластары 
жазылғандығы» айтылады [3, Б. 328-
330]. Мақаланы 10 қыркүйекте Алматыда 
шығатын «Тiлшi» газетi көшiрiп басады. 
Аталған мақалалар хақында көсемсөзші 
ғалым Т.Қожакеев пен әдебиет зерттеушiсi 
Д.Қамзабекұлы 1991 жылы кирилл жазуына 
түсiрiп, ғылыми ортаға тың дерек әкелді.

 М.Дулатұлының очеркі мен Е.Омаровтың 
мақаласы да әлі күнге ғылыми ортада қажетті 
дәрежеде талданып, таратылмай келеді. Заман- 
дас інісі Е.Омаров «А.Байтұрсынұлының ға- 
лымдық қайраткерлігі» деген мақаласында: 
«...күллі қазақ даласы біледі, оның талантын 
жоғары бағалап құрмет тұтқанымен, бәрібір 
оны дұрыс түйсініп, бағалай білмейді» деп 
жазды. Елдес Ахметтің қазақ грамматикасына 
ерекше өзгерістер кіргізіп, серпіліс әкелгенін 
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қазақ жұртының санасы әлі түсініп те, түйсініп 
те болған жоқ. Мейлі, Байтұрсынұлының 
қаламынан ертеден келе жатқан қазақ 
тілінің ережелері қамтылған кағидалар мен 
көп томдықтар жазылмаса да, оның «Қазақ 
әліпбиі» мен «Қазақ тілінің дыбыс және сөз 
жүйесі» оқулықтарындағы өзгерістер қазақ 
грамматикасына бөлекше реңк әкелгенін 
ғылыми жүйеде талдауы арқылы түсіндіреді. 
Қазақ грамматикасында ертеде қаншама 
оқулықтар жазылса да, олардағы өзгерістердің 
аңғарылмайтынын, ислам дінімен кірген араб 
жазуының қадимшеленген нұсқасының да 
қазақ дыбыстарының ерекшеліктерін қамти 
алмағанын айтады. Ал Ахметтің көлемі 
шағын оқулықтарына аз сөзбен, саз жүйені 
сыйғызған жаңалығы, реформатор тарапынан 
түрленген қосар дыбыстардың қазақ тіліне 
тән түрлі дыбыстарды дәл бере алатынын 
нақты деректермен көрсетеді.  

 Ғалымның үзеңгiлiс замандасы Т.Шонан- 
ұлы да 1923 жылы тұлғаның қайраткерлігі 
туралы «Ахмет Байтурсунович Байтурсынов 
в области народного просвещения и литера- 
туры» деген ғылыми мақала жазған. Т.Шонан- 
ұлы жаңа әлiпбидiң ерекшеліктерін былайша 
жіктейді: «Бiрiншiден, А.Байтұрсынұлы әлiп- 
биi тiлiмiздiң таза сақталуына. Екiншiден, 
әлемдiк мәдениетпен араласу жолын жеңiл- 
детуi. Үшiншiден, халық мектептерiнiң 
өркендеуiне алып қадам жасағаны анық» деп 
жазады. Сонымен қатар, тұлғаның қазаққа 
жасаған қызметi туралы: «…қиын кезеңде 
Ахмет алғашқы болып дауыс көтерiп, қазақ 
мектебiн бiр жағынан, дүмше молдалардан, 
екiншi жағынан патша миссионерлерi 
ықпалынан құтқару үшiн қызмет еттi» 
деп жазды [5, 125-б.]. Оның тiл саясатында 
кемеңгер күрескер екенi және қазақ үшiн 
жаңа әлiпбидi тұңғыш рет түрлеп-түзудегi 
ірі құбылыстың тiзгiнiн ұстағанын ғылыми 
тұрғыдан дәлелдейдi. 

Жоғарыдағы ғылыми һәм арнау мақала- 
лардың мәтініне қайта үңіліп, мазмұнына 
тереңдесек, ахметтану мәселесіндегі тұлға 
келбетінің даралығы мен даналығы осыдан 

бір ғасыр бұрын айтылғанына куә боласыз. 
Және Рухани жаңғыру – Алаш Арыстары 
мұрасынан бастау алатынына көз жеткізесіз.
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АТАЖҰРТҚА КЕЛЕТІН ҚАНДАСТАРДЫ 
ЖҰМЫСПЕН, БАСПАНАМЕН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ КӨЗДЕУІМІЗ 
КЕРЕК

Зауытбек ТҰРЫСБЕКОВ 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы Төрағасының бірінші орынбасары

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев- 

тың жүргізген сындарлы саясатының 
арқасында тәуелсіздік алған жылдардан 
бері елімізге бір миллионнан астам 
қандасымыз оралды. Олар осы жылдар 
ішінде атамекенінде шаңырақ көтеріп, 
уық тігіп, үй болып көбейе түсті.

Елім деп еңіреп келген оралмандардың 
көпшілігі қоғамда өз орнын тауып, 
еліміз дің өркендеуіне өз үлестерін қосып 
жүргені анық. Әйтсе де, бірқатар қандас-
тары мыздың үйсіз-күйсіз жүргені белгілі. 

Осы мәселелерді шешіп, оларды үймен, 
жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында 
Н.Ә.Назарбаев төрағалық ететін Дүние- 
жүзі қазақтарының қауымдастығы 
(әрі қарай – ДҚҚ) және «Отан дастар» 
қоры бірлесе отырып, бас тапқы екі 
жобаны жүзеге асыру жұмыс тарын жүр- 
гізуде. Екі жыл бойы жұмыс істеп келе 
жатқан алғашқы жоба Ақмола облы- 
сының Аршалы ауданында Шымкент 
қаласында жасалған «Асар» жобасы 
сияқты, бірақ «Тұрғын үй және жұмыс» 
жаңа форматында жүзеге асуда. Нұр-
Сұлтан қаласынан 10 шақырым жерде 
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42-ші разъездің қасынан ауылшаруа- 
шылығына арналған 196 гектар жер- 
ді сатып алып, оның барлық қажетті 
құжаттарын дайындадық. Бұл жер телім- 
дерін 1282 отбасы иеленді. Олардың бар- 
лығы ЭКСПО-2017 құрылысына оңтүс- 
тік    өңірлерден келіп, Қазақстанда    өткен 
әлемдік деңгейдегі көрменің құрылысына 
еңбек сіңіріп, өзіндік қолтаңба қалдыр- 
ған, енді елдің солтүстігінде тұрақтап қал- 
ғысы келген оралман отбасылары. Қазіргі 
кезде олар қалада пәтер жалдап тұрады, 
көпшілігі уақытша жазғы сарайларда 
тұрақтауға мәжбүр. Олар үшін әлеуметтік 
инфрақұрылымы бар, жайлы пәтерлер 
мен үйлерден тұратын шағын ауданның 
құрылысын жоспарлап отырмыз. Осы 
агроқалашықта 3500 адамға арналған 
жұмыс орындары ашылады: 300 га жерге 
жылыжай саламыз, ауылшаруашылық 
өнімдерін сататын көтерме базар және 
жылқы өсіретін орталықтарды құрамыз. 
Ал жылқылар кезекшілік әдіспен далада 
жайылады. Көтерме сауда базарына 
ауылшаруашылық өнімдері алдын ала 
келісім бойынша Қазақстанның оңтүстік 
өңірінен тасымалданады. Мұның өзі де 
қосымша жұмыс орындарының ашылуы- 
на жағдай жасайды. Нұр-Сұлтан қаласы 
тағы бір арзан отандық ауылшаруашылық 
өнімдерімен қамтамасыз ететін кәсіп 
иелерімен толығатын болады.

Қазақстан-Қытай арасындағы 51 инвес- 
тициялық жобасына кірген жағдайда 
іске асырылатын жоғары технологиялық 
тұрғын үй құрылысы модульдерін жасай- 
тын Қытайдың «Broad Homes Industrial» 
компаниясымен келісім жүргіздік. Бұл 
арада зауыт пен тұрғын үй құрылысы сол 
үйлердің болашақ иелерінің араласуымен 
«асар» тәсілімен салынбақ. Өйткені 
олардың барлығы Халықаралық көрме 
құрылысына қатысқан құрылысшылар. 
Жұмысты осылай ұйымдастырудың арқа- 
сында тұрғын үй құрылысының шаршы 
метрі шамамен 300 АҚШ долларына тең 
болады. Сонымен бірге агроқалашықтың 
инфрақұрылымы құрылысына Қытайдың 

«СМЕС» мемлекеттік компаниясымен 
жылдық пайызы 1-3% болатын инвес- 
тиция тарту туралы келісіміміз бар. Ол 
салымды «Нұрлы жол» бағдарламасы 
арқылы 10 жылдың ішінде қайтарамыз. 
Болашақта осындай агроқалашық 
құрылыстарын Ақтөбе, Атырау, Шығыс 
Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, 
Қостанай, Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан облыстарында жүргізуді 
жоспарлап отырмыз. Қазақстанның 
оңтүстік өңіріндегі көптеген тұрғындар 
солтүстік аймақтарға қоныс аударудың 
осындай бастамаларын қызу қолдап отыр. 
Солтүстік аймақтарда салынған осындай 
жайлы орындарға туыс-жақындарымен 
бірге қоныс аударып, өз кәсіптерін 
өркендеткісі келеді.

Оңтүстік Қазақстанда әкім болып қыз- 
мет еткен жылдары Шымкент қаласында 
белгілі кәсіпкер Ибадулла Қалибеков 
мырзамен бірлесе отырып Өзбекстаннан 
келген 20 мың оралманды тұрғынжаймен 
қамтамасыз етуге арналған «Асар» 
жобасын жүзеге асырдық. Бүгінгі күні 
олардың әр отбасы ауласында салынған 
жылыжайларынан 10-12 мың АҚШ 
долларына дейін пайда табады. Бұл 
әр отбасы үшін қомақты қаржы. Осы 
Шымкенттегі жүзеге асырылған жоба дер 
кезінде қолға алынған игі бастама болды. 
Бұл жобада бірқатар кемшілік орын алды. 
Өйткені үйлер бірыңғай оралмандарға ға- 
на берілді. «Көш жүре түзеледі» дегендей, 
келесі салынатын қалашықтарда тұрғын 
үйлерді оралмандармен бірге, жергілікті 
мұғалімдерге, дәрігерлерге, мемлекеттік 
қызметкерлерге, құқық қорғау органдары 
өкілдеріне араластыра беруді жоспарлап 
отырмыз. Орналастырудың мұндай тәсілі 
оралмандардың жергілікті жағдайға 
жылдам қалыптасуына, үйренуіне септігін 
тигізеді. Қытайда, Ресейде, Өзбекстанда 
және Моңғолияда тұрып жатқан этнос- 
тық қазақтардың жағдайларын ескере 
келе, жүйелі мемлекеттік қолдауға ие 
болған жағдайда тарихи Отанына әлі де 
миллион қандасымызды көшіріп әке- 
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луге болады. Бұл үшін азаматтық алу 
жағдайларын жеңілдетумен бірге жас 
мамандарды тұрғын үй және жұмыспен 
қамтамасыз етуге кепілдік бере отырып 
шақырғанымыз жөн болар еді.

Таяу арада Сарыағаш ауданында 
Отанына келгісі келетін қандастарымыз 
үшін 400 гектар жерге агроқалашық 
салуды жоспарлау ойымызда бар. 
Географиялық сәйкестіктерге байланыс- 
ты Ташкент маңында Қазақстан жағында 
өзбек кәсіпкерлерімен бірлескен ет-
сүт өндіру, мал жемдеу, жеміс-жидекті 
израильдік технологиямен өңдейтін 
бірлескен кәсіпорын құру мүмкіншілігі 
де бар. Жергілікті ауылшаруашылығы 
кәсіпкерлері келісім бойынша мал бор- 
дақылауға жем-шөп дайындайды, сүт 
өнімдерін өндіреді. Мұның өзі де қосым- 
ша жұмыс орындарын ашады. Жоба 
бойынша осындай жерлерге арнаулы 
білімі бар 35 жасқа дейінгі оралмандарды 
шақыруды жоспарлап отырмыз. Бола- 

шақта Өзбекстаннан келген қандастары- 
мызды Түркістан облысының Сарыағаш, 
Келес, Шардара, Қазығұрт аудандарында 
арнайы салынған агроқалашықтарда 
орналастыруға болады. Түркістан қала- 
сы ішкі және сыртқы көші-қонның орта- 
лығына айналады. Осы, біз ұсынған жо- 
балар Елбасының тапсырмасында және 
Президенттің қазақстандықтардың тұр- 
ғын үй мәселесін шешу, жұмыс орында- 
рын ашу туралы көтерген мәселелеріне 
сәйкес келсе де, осы жұмыстарды орын- 
дауда жергілікті басшылық тарапынан 
қолдау көре алмай отырмыз. Мысалға, 
Ақмола облысының Аршалы ауданында  
біздің инфрақұрылымдық жобамыз бо- 
йынша жобалық-сметалық құжаттарға 9 
ай бұрын байқау жарияланса да, әлі күн- 
ге дейін оны қаржыландыру мәселесі 
шешілмей келеді. Бұл жерде бар-жоғы 
бөлінетін 35 миллион теңге туралы әңгіме 
болып отыр. Индустрия және инфра- 
құрылымды дамыту министрлігінде тұр- 
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ғын үй құрылысына арналған модульдік 
зауыттарды 51 Қазақстан-Қытай инвести- 
циялық жобасына кіргізу мәселесі жыл 
бойына шешілмей келеді. Барлығы да бұл 
жобаны қолдайтын сияқты, бірақ іске 
келгенде нәтиже жоқ.

Қазіргі кезде шетелдерде тұратын 
этникалық қазақтардың тілі мен ділін, 
ұлттық нышаны мен мәдениетін жоғалту 
қаупі бар екені белгілі. 2018 жылдың 
желтоқсанында Омбы қаласында ДҚҚ 
«Отандастар» қорымен бірлесе отырып 
Ресейде тұратын қазақтардың кіші құрыл- 
тайын өткізді. Форумға қатысушылар 
қазақ тілі мен мәдениетінің, әсіресе жастар 
арасында сақталуына алаңдаушылық 
білдіретінін айтты және Қазақстан жағына 
осы мәселені бірлесе қолға алуды ұсынды. 
Біз Ресейдегі қазақтардың тілі мен ділінің 
сақталуына көмек ретінде жаңа жоба жасау 
туралы шешім қабылдадық. Бұл мәселе 
терең талданып, жүйелі жұмыс жасауды 
қажет етеді. Шетелдердегі қазақтар 
шоғырланған жерлерде қазақтың мәдени 
іскерлік орталықтарын құру жұмыстарын 
қолға алуымыз керек. Қазақ мектептерінің 
бірқатар елдерде жабылуына байла- 
нысты біз, өз елімізде шетелдерде тұра- 
тын қазақтарға тіл үйрететін білім орта- 
лықтарын дамытуымыз керек. Бұл 
бағыттағы жұмыс, әсіресе жас буынды 
оқытуға бағытталуы тиіс. Бұл тұрғысында 
қазақ диаспораларының балаларын ана 
тіліне оқытуға еліміздің интеллектуалды 
мектептері мен жоғары оқу орындарының 
зор мүмкіндігі бар. Осыған орай біз жазғы 
демалыс кезінде осы жылдан бастап шет 
елдерден келетін 4000 балаға арналған 
қазақ тілін, тарихын, дәстүрін үйрететін 
жазғы лагерьлерін ұйымдастыруды 
қолға алдық. Жыл сайын «Балдәурен» 
лагерінде қазақ диаспораларының 150 
баласы демалысын өткізіп жүр. Осы 
жерде шетелдерде қазақ тілін оқытатын 
мұғалімдерді даярлау, не болмаса, қазақ 
тілі мамандығына даярлау мүмкіндіктерін 
қарастыру керек. Диаспора балалары 
арасында тіл мен мәдениетті үйрету үшін 

жаңа әдістемеліктер қажет. Балалардың 
жасына сай қазақ тілін үйрететін интер- 
активтік әдістемеліктерді жетілдіру ке- 
рек. Мысалға, біз «Қастерлі қалам» жоба- 
сын ұсындық. Бұл интерактивтік қызы- 
ғушылық тудыратын формада әріптерді, 
сөз тіркестерін, сөйлемдерді үйретеді. 
Сонымен қатар қазақ тіліндегі ертегілер 
мен өлеңдерді тыңдауға мүмкіндік береді.

Ақпарат және қоғамдық даму ми- 
нистрлігімен бірлесе отырып, Қытайдағы 
және Ресейдегі қазақ диаспораларының 
өтініші бойынша қазақ халқының салт-
дәстүрі мен атақты тарихи тұлғалары ту- 
ралы арнаулы роликтерді шығара бас- 
тадық. Сондай-ақ Қазақстан Республи- 
касы Мәдениет және спорт министрлігінің 
қолдауымен шетелдерде тұратын танымал 
қазақтар туралы «Алыстағы ағайын» 
циклді фильмдер топтамасын түсіру 
жұмыстары басталды.

2018-2022 жылдарға арналған шетел- 
дердегі этностық қазақтарды қолдау 
шаралары туралы Қазақстан Үкіметі 
бекіткен қаулысына (18.05.2018) сәйкес, 
сонымен қатар шетелде тұратын қазақ 
диаспораларының өтініші бойынша 
қазақ мәдени орталықтарын ұлттық киім, 
музыка аспаптарымен, ұлттық нақыштағы 
бұйымдармен, қолөнер туындыларымен 
қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. 
Осыған орай ДҚҚ «Отандастар» қоры- 
мен бірлесе отырып «Дәстүрлі қоржын» 
атты жобаны іске асыруды жоспарлап 
отыр. Бұл жоба бойынша шетелдердегі 
қазақ мәдени орталықтары мен бірлестік- 
тері ұлттық киім, музыка аспаптары 
және ұлттық бұйымдармен қамтамасыз 
етіледі. Жоғарыдағы аталған жобалар 
мен бастамалар Елбасының алға қойған 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасына өзі- 
нің қомақты үлесін қосып, әлем қоғам- 
дастығының алдында қазақ ұлтының 
бірлігін көрсетеді, мемлекетіміздің шетел- 
дерде тұратын қазақ диаспораларына 
жасап отырған қолдауы мен қамқорлығын 
айқындайды деп есептеймін.
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ATAJURTQA KELETİN QANDASTARDY 
JUMYSPEN, BASPANAMEN QAMTAMASYZ 

ETÝDİ KÓZDEÝİMİZ KEREK

Zaýytbek TURYSBEKOV 
     Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵy Tóraǵasynyń birinshi orynbasary

Qazaqstan Respýblıkasynyń Tuńǵysh 
Prezıdenti – Elbasy Nursultan 
Ábishuly Nazarbaevtyń júrgizgen 

syndarly saıasatynyń arqasynda táýelsizdik 
alǵan jyldardan beri elimizge bir mıllıonnan 
astam qandasymyz oraldy. Olar osy jyldar 
ishinde atamekeninde shańyraq kóterip, ýyq 
tigip, úı bolyp kóbeıe tústi.

Elim dep eńirep kelgen oralmandardyń 
kópshiligi qoǵamda óz ornyn taýyp, elimiz-
diń órkendeýine óz úlesterin qosyp júrgeni 
anyq. Áıtse de, birqatar qandas tary myzdyń 
úısiz-kúısiz júrgeni belgili. Osy máselelerdi 
sheship, olardy úımen, jumyspen qamtamasyz 
etý maqsatynda N.Á.Nazarbaev tóraǵalyq 
etetin Dúnıejúzi qazaqtarynyń qaýymdastyǵy 
(ári qaraı – DQQ) jáne taıaý arada qurylǵan 
«Otan dastar» qory birlese otyryp, bas tapqy 
eki jobany júzege asyrý jumys taryn júrgizýde. 
Eki jyl boıy jumys istep kele jatqan alǵashqy 
joba Aqmola oblysynyń Arshaly aýdanynda 
Shymkent qalasynda jasalǵan «Asar» 
jobasy sıaqty, biraq «Turǵyn úı jáne jumys» 
jańa formatynda júzege asýda. Nur-Sultan 
qalasynan 10 shaqyrym jerde 42-shi razezdiń 
qasynan aýyl sharýashylyǵyna arnalǵan 196 
gektar jerdi satyp alyp, onyń barlyq qajetti 
qujattaryn daıyndadyq. Bul jer telimderin 
1282 otbasy ıelendi. Olardyń barlyǵy 
EKSPO-2017 qurylysyna ońtústik óńirlerden 
kelip, Qazaqstanda ótken álemdik deńgeıdegi 
kórmeniń qurylysyna eńbek sińirip, ózindik 

qoltańba qaldyrǵan, endi eldiń soltústiginde 
turaqtap qalǵysy kelgen oralman otbasylary. 
Qazirgi kezde olar qalada páter jaldap 
turady, kópshiligi ýaqytsha jazǵy saraılarda 
turaqtaýǵa májbúr. Olar úshin áleýmettik 
ınfraqurylymy bar, jaıly páterler men úılerden 
turatyn shaǵyn aýdannyń qurylysyn josparlap 
otyrmyz. Osy agroqalashyqta 3500 adamǵa 
arnalǵan jumys oryndary ashylady: 300 
ga jerge jylyjaı salamyz, aýylsharýashylyq 
ónimderin satatyn kóterme bazar jáne jylqy 
ósiretin ortalyqtardy quramyz. Al jylqylar 
kezekshilik ádispen dalada jaıylady. Kóterme 
saýda bazaryna aýylsharýashylyq ónimderi 
aldyn ala kelisim boıynsha Qazaqstannyń 
ońtústik óńirinen tasymaldanady. Munyń ózi 
de qosymsha jumys oryndarynyń ashylýyna 
jaǵdaı jasaıdy. Nur-Sultan qalasy taǵy bir 
arzan otandyq aýylsharýashylyq ónimderimen 
qamtamasyz etetin kásip ıelerimen tolyǵatyn 
bolady.

Qazaqstan-Qytaı arasyndaǵy 51 ınves- 
tısıalyq jobasyna kirgen jaǵdaıda iske 
asyrylatyn joǵary tehnologıalyq turǵyn úı 
qurylysy modýlderin jasaıtyn Qytaıdyń 
«Broad Homes Industrial» kompanıasymen 
kelisim júrgizdik. Bul arada zaýyt pen turǵyn 
úı qurylysy sol úılerdiń bolashaq ıeleriniń 
aralasýymen «asar» tásilimen salynbaq. 
Óıtkeni olardyń barlyǵy Halyqaralyq kórme 
qurylysyna qatysqan qurylysshylar. Jumysty 
osylaı uıymdastyrýdyń arqasynda turǵyn 
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úı qurylysynyń sharshy metri shamamen 
300 AQSh dollaryna teń bolady. Sonymen 
birge agroqalashyqtyń ınfraqurylymy 
qurylysyna Qytaıdyń «SMES» memlekettik 
kompanıasymen jyldyq paıyzy 1-3% bolatyn 
ınvestısıa tartý týraly kelisimimiz bar. Ol 
salymdy «Nurly jol» baǵdarlamasy arqyly 
10 jyldyń ishinde qaıtaramyz. Bolashaqta 
osyndaı agroqalashyq qurylystaryn Aqtóbe, 
Atyraý, Shyǵys Qazaqstan, Batys Qazaqstan, 
Qaraǵandy, Qostanaı, Pavlodar, Soltústik 
Qazaqstan oblystarynda júrgizýdi josparlap 
otyrmyz. Qazaqstannyń ońtústik óńirindegi 
kóptegen turǵyndar soltústik aımaqtarǵa 
qonys aýdarýdyń osyndaı bastamalaryn qyzý 
qoldap otyr. Soltústik aımaqtarda salynǵan 
osyndaı jaıly oryndarǵa týys-jaqyndarymen 
birge qonys aýdaryp, óz kásipterin 
órkendetkisi keledi.

Ońtústik Qazaqstanda ákim bolyp qyzmet 
etken jyldary Shymkent qalasynda belgili 
kásipker Ibadýlla Qalıbekov myrzamen 
birlese otyryp Ózbekstannan kelgen 20 myń 
oralmandy turǵynjaımen qamtamasyz etýge 
arnalǵan «Asar» jobasyn júzege asyrdyq. 
Búgingi kúni olardyń ár otbasy aýlasynda 
salynǵan jylyjaılarynan 10-12 myń AQSh 
dollaryna deıin paıda tabady. Bul ár otbasy 
úshin qomaqty qarjy. Osy Shymkenttegi 
júzege asyrylǵan joba der kezinde qolǵa 
alynǵan ıgi bastama boldy. Bul jobada 
birqatar kemshilik oryn aldy. Óıtkeni úıler 
biryńǵaı oralmandarǵa ǵana berildi. «Kósh 
júre túzeledi» degendeı, kelesi salynatyn 
qalashyqtarda turǵyn úılerdi oralmandarmen 
birge, jergilikti muǵalimderge, dárigerlerge, 
memlekettik qyzmetkerlerge, quqyq qorǵaý 
organdary ókilderine aralastyra berýdi 
josparlap otyrmyz. Ornalastyrýdyń mundaı 
tásili oralmandardyń jergilikti jaǵdaıǵa 
jyldam qalyptasýyna, úırenýine septigin 
tıgizedi. Qytaıda, Reseıde, Ózbekstanda 
jáne Mońǵolıada turyp jatqan etnostyq 

qazaqtardyń jaǵdaılaryn eskere kele, júıeli 
memlekettik qoldaýǵa ıe bolǵan jaǵdaıda 
tarıhı Otanyna áli de mıllıon qandasymyzdy 
kóshirip ákelýge bolady. Bul úshin 
azamattyq alý jaǵdaılaryn jeńildetýmen birge 
jas mamandardy turǵyn úı jáne jumyspen 
qamtamasyz etýge kepildik bere otyryp 
shaqyrǵanymyz jón bolar edi.

Taıaý arada Saryaǵash aýdanynda Otanyna 
kelgisi keletin qandastarymyz úshin 400 
gektar jerge agroqalashyq salýdy josparlaý 
oıymyzda bar. Geografıalyq sáıkestikterge 
baılanysty Tashkent mańynda Qazaqstan 
jaǵynda ózbek kásipkerlermen birlesken 
et-sút óndirý, mal jemdeý, jemis-jıdekti 
ızraıldik tehnologıamen óńdeıtin birlesken 
kásiporyn qurý múmkinshiligi de bar. 
Jergilikti aýyl sharýashylyǵy kásipkerleri 
kelisim boıynsha mal bordaqylaýǵa jem-shóp 
daıyndaıdy, sút ónimderin óndiredi. Munyń 
ózi de qosymsha jumys oryndaryn ashady. 
Joba boıynsha osyndaı jerlerge arnaýly 
bilimi bar 35 jasqa deıingi oralmandardy 
shaqyrýdy josparlap otyrmyz. Bolashaqta 
Ózbekstannan kelgen qandastarymyzdy 
Túrkistan oblysynyń Saryaǵash, Keles, 
Shardara, Qazyǵurt aýdandarynda arnaıy 
salynǵan agroqalashyqtarda ornalastyrýǵa 
bolady. Túrkistan qalasy ishki jáne syrtqy 
kóshi-qonnyń ortalyǵyna aınalady. Osy, biz 
usynǵan jobalar Elbasynyń tapsyrmasynda 
jáne Prezıdenttiń qazaqstandyqtardyń turǵyn 
úı máselesin sheshý, jumys oryndaryn ashý 
týraly kótergen máselelerine sáıkes kelse de, 
osy jumystardy oryndaýda jergilikti basshylyq 
tarapynan qoldaý kóre almaı otyrmyz. 
Mysalǵa, Aqmola oblysynyń Arshaly 
aýdanynda bizdiń ınfraqurylymdyq jobamyz 
boıynsha jobalyq-smetalyq qujattarǵa 9 aı 
buryn baıqaý jarıalansa da, áli kúnge deıin 
ony qarjylandyrý máselesi sheshilmeı keledi. 
Bul jerde bar-joǵy bólinetin 35 mıllıon teńge 
týraly áńgime bolyp otyr. Indýstrıa jáne 
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ınfraqurylymdy damytý mınıstrliginde turǵyn 
úı qurylysyna arnalǵan modýldik zaýyttardy 
51 Qazaqstan-Qytaı ınvestısıalyq jobasyna 
kirgizý máselesi jyl boıyna sheshilmeı keledi. 
Barlyǵy da bul jobany qoldaıtyn sıaqty, biraq 
iske kelgende nátıje joq.

Qazirgi kezde shetelderde turatyn etnostyq 
qazaqtardyń tili men dilin, ulttyq nyshany men 
mádenıetin joǵaltý qaýpi bar ekeni belgili. 
2018 jyldyń jeltoqsanynda Omby qalasynda 
DQQ «Otandastar» qorymen birlese otyryp 
Reseıde turatyn qazaqtardyń kishi quryltaıyn 
ótkizdi. Forýmǵa qatysýshylar qazaq tili 
men mádenıetiniń, ásirese jastar arasynda 
saqtalýyna alańdaýshylyq bildiretinin 
aıtty jáne Qazaqstan jaǵyna osy máseleni 
birlese qolǵa alýdy usyndy. Biz Reseıdegi 
qazaqtardyń tili men diliniń saqtalýyna 
kómek retinde jańa joba jasaý týraly sheshim 
qabyldadyq. Bul másele tereń taldanyp júıeli 
jumys jasaýdy qajet etedi. Shetelderdegi 
qazaqtar shoǵyrlanǵan jerlerde qazaqtyń 
mádenı iskerlik ortalyqtaryn qurý jumystaryn 
qolǵa alýymyz kerek. Qazaq mektepteriniń 
birqatar elderde jabylýyna baılanysty biz, 
óz elimizde shetelderde turatyn qazaqtarǵa 
til úıretetin bilim ortalyqtaryn damytýymyz 
kerek. Bul baǵyttaǵy jumys, ásirese jas býyndy 
oqytýǵa baǵyttalýy tıis. Bul turǵysynda 
qazaq dıasporalarynyń balalaryn ana tiline 
oqytýǵa elimizdiń ıntellektýaldy mektepteri 
men joǵary oqý oryndarynyń zor múmkindigi 
bar. Osyǵan oraı biz jazǵy demalys kezinde 
osy jyldan bastap shet elderden keletin 4000 
balaǵa arnalǵan qazaq tilin, tarıhyn, dástúrin 
úıretetin jazǵy lagerlerin uıymdastyrýdy 
qolǵa aldyq. Jyl saıyn «Baldáýren» lagerinde 
qazaq dıasporalarynyń 150 balasy demalysyn 
ótkizip júr. Osy jerde shetelderde qazaq 
tilin oqytatyn muǵalimderdi daıarlaý, ne 
bolmasa, qazaq tili mamandyǵyna daıarlaý 
múmkindikterin qarastyrý kerek. Dıaspora 
balalary arasynda til men mádenıetti úıretý 

úshin jańa ádistemelikter qajet. Balalardyń 
jasyna saı qazaq tilin úıretetin ınteraktıvtik 
ádistemelikterdi jetildirý kerek. Mysalǵa, 
biz «Qasterli qalam» jobasyn usyndyq. Bul 
ınteraktıvtik qyzyǵýshylyq týdyratyn formada 
áripterdi, sóz tirkesterin, sóılemderdi úıretedi. 
Sonymen qatar qazaq tilindegi ertegiler men 
óleńderdi tyńdaýǵa múmkindik beredi.

Aqparat jáne qoǵamdyq damý mınıstrli- 
gimen birlese otyryp, Qytaıdaǵy jáne Reseıdegi 
qazaq dıasporalarynyń ótinishi boıynsha 
qazaq halqynyń salt-dástúri men ataqty tarıhı 
tulǵalary týraly arnaýly rolıkterdi shyǵara 
bastadyq. Sondaı-aq Qazaqstan Respýblıkasy 
Mádenıet jáne sport mınıstrliginiń qoldaýymen 
shetelderde turatyn tanymal qazaqtar týraly 
«Alystaǵy aǵaıyn» sıkldi fılmder toptamasyn 
túsirý jumystary bastaldy.

2018-2022 jyldarǵa arnalǵan shetelderdegi 
etnostyq qazaqtardy qoldaý sharalary týraly 
Qazaqstan Úkimeti bekitken qaýlysyna 
(18.05.2018) sáıkes, sonymen qatar shetelde 
turatyn qazaq dıasporalarynyń ótinishi 
boıynsha qazaq mádenı ortalyqtaryn ulttyq 
kıim, mýzyka aspaptarymen, ulttyq naqyshtaǵy 
buıymdarmen, qolóner týyndylarymen qam- 
tamasyz etý jumystary júrgizilýde. Osyǵan 
oraı DQQ «Otandastar» qorymen birlese 
otyryp «Dástúrli qorjyn» atty jobany iske 
asyrýdy josparlap otyr. Bul joba boıynsha 
shetelderdegi qazaq mádenı ortalyqtary men 
birlestikteri ulttyq kıim, mýzyka aspaptary 
jáne ulttyq buıymdarmen qamtamasyz etiledi. 
Joǵarydaǵy atalǵan jobalar men bastamalar 
Elbasynyń alǵa qoıǵan «Rýhanı jańǵyrý» 
baǵdarlamasyna óziniń qomaqty úlesin 
qosyp, álem qoǵamdastyǵynyń aldynda qazaq 
ultynyń birligin kórsetedi, memleketimizdiń 
shetelderde turatyn qazaq dıasporalaryna 
jasap otyrǵan qoldaýy men qamqorlyǵyn 
aıqyndaıdy dep esepteımin.
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پرەزيدەنتى  تۇڭعىش  رەسپۋبليكاسىنىڭ  قازاقستان 
نازاربايەۆتىڭ  ءابىشۇلى  نۇرسۇلتان  ەلباسى   –
ارقاسىندا  ساياساتىنىڭ  سىندارلى  جۇرگىزگەن 
ءبىر  ەلىمىزگە  بەرى  جىلداردان  العان  تاۋەلسىزدىك 
وسى  والر  ــدى.  ورال قانداسىمىز  استام  ميلليوننان 
جىلدار ىشىندە اتامەكەنىندە شاڭىراق كوتەرىپ، ۋىق 
تىگىپ، ءۇي بولىپ كوبەيە ءتۇستى.
ورالمانداردىڭ  كەلگەن  ەڭىرەپ  دەپ  ءىم  ەل 
تــاۋىــپ،  ورنــىــن  ءوز  قــوعــامــدا  شىلىگى  ــوپ  ك
ۇلەستەرىن  ءوز  ــە  ــن ــدەۋى وركــەن ەلىمىز-دىڭ 
ءبىرقاتار  دە،  ايتسە  انىق.  جۇرگەنى  قوسىپ 
جۇرگەنى  ۇيسىز-كۇيسىز  قانداس-تارى-مىزدىڭ 
والردى  شەشىپ،  ماسەلەلەردى  وسى  بەلگىلى. 
ماقساتىندا  ەتــۋ  قامتاماسىز  جۇمىسپەن  ۇيمەن، 
ءن.ا.ن ازاربايەۆ ءتوراعالىق ەتەتىن دۇنيە ءجۇزى 
دقق)   – اي  قار  ء(ارى  قاۋىمداستىعى  قازاقتارىنىڭ 
جانە تاياۋ ارادا قۇرىل عان «وتان-داستار» قورى 
بىرلەسە وتىرىپ، باس-تاپقى ەكى جوبانى جۇزەگە 
جىل  ەكى  جۇرگىزۋدە.  ارىن  جۇمىس-ت  اسىرۋ 
جوبا  العاشقى  جاتقان  كەلە  ىستەپ  مىس  جۇ  بويى 
كەنت   شىم  اۋدانىندا  ارشالى  وبلىسىنىڭ  اقموال  
سياقتى،  سى  جوبا  «اســار»  جاسالعان  قاالسىندا 
جاڭا  جۇمىس»  جانە  ءۇي  «تۇرعىن  ءبــىــراق 
قاالسىنان  نۇر-سۇلتان  اسۋدا.  جۇزەگە  فورماتىندا 
قاسىنان  رازەزدىــڭ  ء-42شى  جەردە  شاقىرىم   10
جەردى  گەكتار   196 ارنالعان  شارۋاشىلىعىنا  اۋىل 
قۇجاتتارىن  قاجەتتى  بارلىق  ونىڭ  الىپ،  ساتىپ 
وتباسى   1282 دەرىن  تەلىم  جەر  بۇل  دايىندادىق. 
قۇرىلى  ەكسپو2017-  بارلىعى  والردىڭ  يەلەندى. 
قازاق ستاندا  سىنا وڭتۇستىك  وڭىرلەردەن كەلىپ، 
الەمدىك دەڭگەيدەگى كورمەنىڭ  قۇرىلىسىنا  وتكەن 
ەڭبەك ءسىڭىرىپ، ءوزىن دىك قول تاڭبا قالدىرعان، 

زاۋىتبەك تۇرىسبەكوۆ 
دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى

اتاجۇرتقا كەلەتىن قانداستاردى جۇمىسپەن، باسپانامەن 
قامتاماسىز ەتۋدى كوزدەۋىمىز كەرەك

قالعىسى  تۇراقتاپ  تۇستىگىندە  سول  ەلدىڭ  ەندى 
كەزدە  قازىرگى  وتباسىالرى.  ورالمان  كەلگەن 
شىلىگى   كوپ  تۇرادى،  جالداپ  پاتەر  قاالدا   والر 
ءماج  تاۋعا  تــۇراق  سارايالردا  جازعى  ۋاقىتشا 
ءبۇر. والر ءۇشىن الەۋمەتتىك ينفرا قۇرىلىمى  بار، 
شاعىن  تۇراتىن  دەن   ۇيلەر  مەن  پاتەرلەر  جايلى 
وتىرمىز.  جوسپارالپ  ىسىن  ل  قــۇرى  اۋداننىڭ 
وسى اگر وقاالشىقتا 3500 ادامعا ارنالعان جۇمىس 
جىلىجاي  جەرگە  گا   300 اشــىــالدى:  ورىــنــدارى 
ساتاتىن  ونىمدەرىن  اۋىلشارۋاشىلىق  ساالمىز، 
كوتەرمە بازار جانە جىلقى وسىرەتىن ورتالىقتاردى 
داالدا  ادىسپەن  كەزەكشىلىك  جىلقىالر  ال  قۇرامىز. 
جايىالدى. كوتەرمە ساۋدا بازارىنا اۋىلشارۋاشىلىق 
قازاقستاننىڭ  بويىنشا   كەلىسىم  اال  الدىن  ونىمدەرى 
ءوزى  مۇنىڭ  تاسىمالدانادى.  وڭىرىنەن  وڭتۇستىك 
جاعداي  اشىلۋىنا  ورىندارىنىڭ  جۇمىس  قوسىمشا  دە 
جاسايدى. نۇر-سۇلتان قاالسى ت اعى ءبىر ارزان 
قامتاماسىز  ونىمدەرىمەن  شىلىق  اۋىلشارۋا  وتاندىق 
ەتەتىن كاسىپ يەلەرىمەن تولىعاتىن بوالدى.
ق ازاقستان-قىتاي اراسىنداعى 51 ين ۆەستيسيالىق 
جوباسىنا كىرگەن جاعدايدا ىسكە اسىرىالتىن جوعارى 
تەحنولوگيالىق تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى مودۋلدەرىن 
ءيندۇسترىال»  حومەس  «برواد  قىتايدىڭ  جاسايتىن 
ارادا  بۇل  جۇرگىزدىك.  كەلىسىم  كومپانياسىمەن 
زاۋىت پەن تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى سول ۇيلەردىڭ 
بوالشاق يەلەرىنىڭ اراالسۋىمەن «اسار» تاسىلىمەن 
حالىقارالىق  بارلىعى  والردىــڭ  ويتكەنى  سالىنباق. 
كورمە قۇرىلىسىنا قاتىسقان قۇرىلىسشىالر. جۇمىستى 
ءۇي  تۇرعىن  ارقاسىندا  ۇيىمداستىرۋدىڭ  وسىالي 
اقش   300 شامامەن  مەترى  شارشى  قۇرىلىسىنىڭ 
و  اگــر  بىرگە  سونىمەن  بـــوالدى.  تــەڭ  دولالرىنا 
قىتايدىڭ  لىسىنا  قــۇرى  ينفراقۇرىلىمى  قاالشىقتىڭ 
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جىلدىق   كومپانياسىمەن  لەكەتتىك  مەم  «سمەس» 
تۋرا لى  تارتۋ  ينۆەستيسيا  بوالتىن  پايى زى 1-3% 
جول»  لى   «نۇر  سالىمدى  ول  بار.  ەلىسىمىمىز  ك 
باعدارالماسى ارقىلى 10 جىل دىڭ ىشىندە قايتارامىز. 
قۇرىلىستارىن  اگروقاالشىق  وسىنداي  بوالشاقتا 
اقتوبە، اتىراۋ، شىعىس قازاقستان، باتىس قازاقستان، 
سولتۇستىك  ودار،  پــاۆل  قوستاناي،  قاراعاندى، 
جوسپارالپ  جۇرگىزۋدى  تارىندا  وبلىس  قازاقستان 
وڭىرىندەگى  وڭتۇستىك  قازاقستاننىڭ  وتىرمىز. 
قونىس  ايماقتارعا  سولتۇستىك  تۇرعىندار  كوپتەگەن 
قولداپ  قىزۋ  باستاماالرىن  وسىنداي  اۋدارۋدىـــڭ 
وسىنداي  سالىنعان  ايماقتاردا  سولتۇستىك  وتىر. 
جايلى ورىندارعا تۋىس-جاقىندارىمەن بىرگە قونىس 
اۋدارىپ، ءوز  كاسىپتەرىن وركەندەتكىسى كەلەدى.
زمەت  قى  بولىپ  اكىم  قازاقستاندا  وڭتۇستىك   
بەلگىلى  سىندا   قــاال  شىمكەنت  جىلدارى  ەتكەن 
بىرلەسە  مىرزامەن  بەكوۆ  قالي  يبادۋلال  كاسىپكەر 
ورالماندى  مىڭ   20 كەلگەن  وزبەكستاننان  وتىرىپ 
«اسار»  ارنالعان  ەتۋگە  قامتاماسىز  تۇرعىنجايمەن 
جوباسىن جۇزەگە اسىردىق. بۇگىنگى كۇنى والردىڭ 
ءار وتباسى اۋالسىندا سالىنعان جىلىجايالرىنان 10-
12 مىڭ اقش دولالرىنا دەيىن پايدا تابادى. بۇل ءار 
وتباسى ءۇشىن قوماقتى قارجى. وسى شىمكەنتتەگى 
الىنعان  قولعا  كەزىندە  دەر  جوبا  اسىرىلعان  جۇزەگە 
يگى باستاما بولدى. بۇل جوبادا ءبىرقاتار كەمشىلىك 
ورىن الدى. ويتكەنى ۇيلەر ءبىرىڭعاي ورالماندارعا 
عانا بەرىلدى. «كوش جۇرە تۇزەلەدى» دەگەندەي، 
ۇيلەردى  تۇرعىن  قاالشىقتاردا  سالىناتىن  كەلەسى 
مۇعالىمدەرگە،  جەرگىلىكتى  بىرگە،  ورالماندارمەن 
قىزمەتكەرلەرگە،  مەملەكەتتىك  دارىگەرلەرگە، 
اراالستىرا  وكىلدەرىنە  ورگاندارى  قورعاۋ  قۇقىق 
ورناالستىرۋدىڭ  وتىرمىز.  جوسپارالپ  بــەرۋدى 
جەرگىلىكتى  ورالــمــانــداردىــڭ  ءتاسىلى  مــۇنــداي 
سەپتىگىن  ۇيرەنۋىنە  قالىپتاسۋىنا،  جىلدام  جاعدايعا 
جانە  وزبەكستاندا  رەسەيدە،  قىتايدا،  تيگىزەدى. 
قازاقتاردىڭ  ەتنوستىق  جاتقان  تۇرىپ  موڭعوليادا 
مەملەكەتتىك  جۇيەلى  كەلە،  ەسكەرە  جاعدايالرىن 
ءالى  وتانىنا  تاريحي  جاعدايدا  بولعان  يە  قولداۋعا 
گە  اكەلۋ  كوشىرىپ  قانداسىمىزدى  ليون  ميل  دە 
الۋ جاعداي الرىن  ازاماتتىق  ادى. بۇل ءۇشىن  بول 
جەڭىلدەتۋمەن بىرگە جاس مامانداردى تۇرعىن ءۇي 

جانە جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتۋگە كەپىلدىك بەرە وتى 
رىپ شاقىرعانىمىز ءجون بوالر ەدى.
كەلگىسى  وتانىنا  اۋدانىندا  سارىاعاش  ارادا  تاياۋ 
گەكتار جەرگە  ءۇشىن 400  قانداستارىمىز  كەلەتىن 
ويىمىزدا  جــوســپــارالۋ  ۋدى  ســال  اگروقاالشىق 
بايالنىستى  سايكەستىكتەرگە  گرافيالىق  گەو  بار. 
وزبــەك  جاعىندا  قازاقستان  ماڭىندا   تاشكەنت 
ءون  ــۇت  ەت-س بىرلەسكەن  ىپكەرلەرمەن  كــاس 
يزرايلدىك  جەمىس-جيدەكتى  جەمدەۋ،  ل  ما  ءدىرۋ، 
كاسىپورىن  ەن  بىرلەسك  وڭدەيتىن  تەحنولوگيامەن 
اۋىل  رگىلىكتى  جە  بــار.  دە  مۇمكىنشىلىگى  قــۇرۋ 
بويىنشا  كەلىسىم  لــەرى  كاسىپكەر  شارۋاشىلىعى 
ءسۇت  دايىندايدى،  جەم-شوپ  بورداقىالۋعا  مال 
قوسىمشا  دە  ءوزى  مۇنىڭ  وندىرەدى.  ونىمدەرىن 
وسىنداي  بويىنشا  جوبا  اشادى.  ورىندارىن  جۇمىس 
دەيىنگى  بار 35 جاسقا  ءبىلىمى  ارناۋلى  جەرلەرگە 
وتىرمىز.  جوسپارالپ  شاقىرۋدى  ورالمانداردى 
قانداستارىمىزدى  كەلگەن  وزبەكستاننان  بوالشاقتا 
كەلەس،  سارىاعاش،  سىنىڭ  بلى  و  تۇركىستان 
سالىنعان  ارنايى  اۋداندارىندا  قازىعۇرت  شــاردارا، 
اگروقاالشىقتاردا ورناالستىرۋعا بوالدى. تۇركىستان 
قاالسى ىشكى جانە سىرتقى كوشى-قوننىڭ ورتالىعىنا 
ەلباسىنىڭ  جوباالر  ۇسىنعان  ءبىز  وسى،  ايناالدى. 
قازاقستاندىقتاردىڭ  پرەزيدەنتتىڭ  تاپسىرماسىندا جانە 
تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن شەشۋ، جۇمىس ورىندارىن 
اشۋ تۋرالى كوتەرگەن ماسەلەلەرىنە سايكەس كەلسە 
لىكتى  جەرگى  ورىنداۋدا  جۇمىستاردى  وسى  دە،  
وتىرمىز.  ماي  ال  كورە  قولداۋ  تاراپىنان  باسشىلىق 
اۋدانىندا  ارشالى  نىڭ  سى  وبلى  اقموال  مىسالعا، 
بويىنشا  جوبامىز  راقۇرىلىمدىق  ينف  ءبىزدىڭ 
بايقاۋ  بۇرىن  اي   9 قۇجاتتارعا  جوبالىق-سمەتالىق 
جارياالنسا دا، ءالى كۇنگە دەيىن ونى قارجىالندىرۋ 
بار- جــەردە  بۇل  كەلەدى.  شەشىلمەي  ماسەلەسى 
جوعى بولىنەتىن 35 ميلليون تەڭگە تۋرالى اڭگىمە 
دامىتۋ  ينفراقۇرىلىمدى  جانە  يندۋستريا  وتىر.  بولىپ 
نا  ار  قۇرىلىسىنا  ءۇي  تۇرعىن  ندە  مينيسترلىگى 
قازاقستان-قىتاي   51 زاۋىتتاردى  مودۋلدىك  لعان 
جىل  ماسەلەسى  كىرگىزۋ  جوباسىنا  ينۆەستيسيالىق 
بويىنا شەشىلمەي كە لەد ءى. بارلىعى دا بۇل جوبانى 
ناتيجە  كەلگەندە  ىسكە  ءبىراق  سياقتى،  تىن  قولداي 
جوق.
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ەتنوستىق  تۇراتىن  شەتەلدەردە  كەزدە  قازىرگى 
نىشانى مەن  قازاقتاردىڭ ءتىلى مەن ءدىلىن، ۇلتتىق 
بەلگىلى.  ەكەنى  بار  ءقاۋپى  جوعالتۋ  مادەنيەتىن 
دقق  قاالسىندا  ومبى  جەلتوقسانىندا  جىلدىڭ   2018
رەسەيدە  وتىرىپ  بىرلەسە  قورىمەن  «وتانداستار» 
وتكىزدى.  ىلتايىن  قۇر  كىشى  قازاقتاردىڭ  تۇراتىن 
فورۋمعا قاتىسۋ شىالر قازاق ءتىلى مەن مادەنيەتىنىڭ، 
ــداۋ  االڭ ساقتالۋىنا  اراسىندا  جاستار  اسىرەسە  
جاعىنا  ستان  قازاق  جانە  ايتتى  بىلدىرەتىنىن  شىلىق  
ۇسىندى.  ۋدى  ال  قولعا  بىرلەسە  ماسەلەنى  وسى 
ءدىلىنىڭ  مەن  ءتىلى  دىڭ  قازاقتار  رەسەيدەگى  ءبىز 
تۋرالى  جاساۋ  جاڭا جوبا  رەتىندە  كومەك  ساقتالۋىنا 
شەشىم قابىلدادىق. بۇل ماسەلە تەرەڭ تالدانىپ جۇيەلى 
شەتەلدەردەگى  ەتەدى.  قاجەت   جاساۋدى  جۇمىس 
قازاقتار شو عىر النعان جەرلەردە قازاقتىڭ مادەني   
تارىن  قولعا  ىسكەرلىك ورتالىقتارىن قۇرۋ جۇمىس 
الۋىمىز كەرەك. قازاق مەك تەپت ەرىنىڭ ءبىرقاتار 
ەلىمىزدە  نىستى ءبىز، ءوز  بايال  نا  ەلدەردە جابىلۋى 
شەتەلدەر دە تۇراتىن قازاقتارعا ءتىل ۇيرەتەتىن ءبىلىم 
باعىتتاعى   بۇل  كــەرەك.  دامىتۋىمىز  ورتالىقتارىن 
جۇمىس، اسىرەسە جاس بۋىن دى وقى تۋعا باعىتتالۋى 
دياسپوراالرىنىڭ  قازاق  دا  تۇرعىسىن  بۇل  ءتيىس. 
ك  ينتەەلل  ەلىمىزدىڭ  وقىتۋعا  تىلىنە  انا  باالالرىن 
تۋالدى  مەكتەپتەرى مەن جوعارى وقۋ ورىندارى 
ءبىز  وراي  وسىعان  بــار.  مۇمكىندىگى  زور  نىڭ 
جازعى دەمالىس كەزىندە وسى جىلدان باستاپ  شەت 
قازاق  العان  ارن  عا  باال   4000 كەلەتىن  ەلــدەردەن 
ءتىلىن، تاريحىن، ءداس ءتۇرىن ءۇ يرەتەتىن جازعى 
الگەرلەرىن ۇيىمداس تىرۋدى قولعا الدىق.  جىل سايىن 
«بالداۋرەن» الگەرىندە قازاق دياسپوراالرىنىڭ 150 
باالسى دەمالىسىن ءوت كىزىپ ءجۇر. وسى ج ەردە 
مۇعالىمدەردى  تىن  وقىتا  ءتىلىن  قازاق  شەتەلدەردە 
ماماندىعىنا  ءتىلى  ــازاق  ق سا،  بولما  نە  دايـــارالۋ، 
دايارالۋ مۇمكىندىكتەرىن  قاراستىرۋ كەرەك. دياس 
پورا باالال رى اراسىندا ءتىل مەن مادەنيەتتى ۇيرەتۋ 
باالالردىڭ  قاجەت.  تەر  ادىستەمەلىك  جاڭا  ءۇشىن 
ينتەراكتيۆتىك  ۇيرەتەتىن  ءتىلىن  قازاق  ساي  جاسىنا 
مىسالعا،  ــەرەك.  ك جەتىلدىرۋ  ادىستەمەلىكتەردى 

بۇل  ۇسىندىق.  جوباسىن  االم»  ق  «قاستەرلى  ءبىز 
مادا  فور  تۋدىراتىن   قىزىعۋشىلىق  تىك  ينتەراكتيۆ 
دەردى  سويلەم  تىركەستەرىن،  ءسوز   ، ارىپتەردى 
دەگى  ءتىلىن  ــازاق  ق قاتار  سونىمەن  ــەدى.  ت ۇيــرە 
ەرتەگىلەر مەن ولەڭدەر ءدى تىڭداۋعا ءمۇم كىندىك 
بەرەدى.
اقپ ارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيستر لىگىمەن 
بىرلەسە وتىرىپ، قىتايداعى جانە رەسەيدەگى قازاق 
حالقىنىڭ  قازاق  بويىنشا  ءوتىنىشى  دياسپوراالرىنىڭ 
تۇلعاالرى  تاريحي  اتاقتى  مەن  ءسالت-داستۇرى 
باستادىق.  شىعارا  روليكتەردى  ارناۋلى  تۋرالى 
سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە 
شەتەلدەردە  قولداۋىمەن  مينيسترلىگىنىڭ  سپورت 
تۇراتىن تانىمال قازاقتار تۋرالى «الىستاعى اعايىن» 
جۇمىستارى  ءتۇسىرۋ  اسىن  توپتام  فيلمدەر  سيكلدى 
باستالدى.
شەتەلدەر  ارنالعان  جىلدارعا   2022-2018
تۋ  الرى  شارا  قولداۋ  قازاقتاردى  تنوستىق  ە  دەگى 
ىنا  قاۋلىس  كەن  بەكىت  ۇكىمەتى  قازاقستان  رالى 
(18.05.2018) سايكەس، سونى مەن قا تار شەتەلدە 
تۇراتىن قازاق دياسپورا الر ىنىڭ ءوتىنىشى بويىنشا 
مۋزىكا  كيىم،  لتتىق  ۇ  ورتالىقتارىن  ني  مادە  قازاق 
بۇيىمدارمەن،  ناقىشتاعى  ۇلتتىق  اسپاپتارىمەن، 
قولونەر تۋىندىالرىمەن قامتاما سىز  ەتۋ جۇمىستارى 
جۇرگىزىلۋدە. وسى عان ور اي دقق «وتانداستار» 
قورجىن»  ء«داستۇرلى  وتىرىپ  بىرلەسە  قورىمەن 
وتىر.  جوسپارالپ  اسىرۋدى  ىسكە  نى  جوبا  اتتى 
مادە  ــازاق  ق شەتەلدەردەگى  ويىنشا  ب  جوبا  بۇل 
تىق   ۇلت  بىرلەستىكتەرى  مەن  تالىقتارى  ور  ني 
بۇيىمدارمەن  ۇلتتىق  جانە  اسپاپتارى  مۋزىكا  كيىم، 
قامتاماسىز ەتىلەدى. جوعارىدا عى ات العان جوباالر 
«رۋحاني  قويعان  العا  ەلباسىنىڭ  باستاماالر  مەن 
قوماقتى  ءنىڭ  ءوزى  الماسىنا  باعدار  جاڭعىرۋ» 
ۇلەسىن قوسىپ، الەم قوعامداستىعىنىڭ الدىن دا قازاق 
ۇ لتىنىڭ بىرلىگىن كورسەتەدى، مەملەكەتى ءمىزدىڭ  
جاساپ  دياسپوراالرىنا  قازاق  تۇراتىن  شەتەلدەردە 
وتىرعان قول داۋى مەن قامقورلىعىن ايقىندايدى دەپ 
ەسەپتەيمىن. 
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Дүниежүзі қазақтарының кіші құрыл-
тайын (бұдан әрі – Кіші құрылтай) өткізу 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 18 мамырдағы № 280 қаулысымен 
бекітілген Шетелдегі этникалық қазақтар-
ды қолдау жөніндегі 2018 - 2022 жылдарға 

Германияның Мюнхен қаласында 
2019 жылғы 7-9 маусым аралығында 

Дүниежүзі қазақтарының кіші 
құрылтайы өтті

арналған іс-шаралар жоспарында қарас- 
тырылған.

Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы 
(бұдан әрі – ДҚҚ) үлкен құрылтайды бес 
жылда бір өткізсе, әлем қазақтарының 
кіші құрылтайын жыл сайын, қазақтар көп 
шоғырланған шет мемлекеттерде өткізеді.

Биылғы Кіші құрылтай 2019 жылдың 
7-9 маусымы аралығында Мюнхен қала-
сында (Германия) өтті.

Іс-шараның басты мақсаты – диаспора 
өкілдерін ҚР Бірінші Президенті - Елба-
сының тапсырмасымен құрылған «Отан-
дастар Қоры» КЕАҚ-ның (бұдан әрі – 
Қоғам) жұмысымен таныстыру, Қоғам 
мен ДҚҚ бірлесіп атқарып жатқан жұ-

мыстар туралы хабардар ету, осы өлкеде 
тұратын қазақ диаспорасы өкілдерімен 
ынтымақтасу және шет елдерді мекенде-
ген қандастармен тығыз байланыс орнату, 
отандастарымызға ана тілін меңгеруі мен 
мәдениетін сақтауы үшін әдістемелік, ұй-
ымдастырушылық қолдау көрсету болып 
табылады.

Шеттегі қандастарымызды жан-жақты 
қолдау, Қазақстанға көшіп келген ағай-
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ындардың бейімделуіне көмек беру және 
осы жұмыстарды іске асыруда заңнама-
лық тұрғыдан қамтамасыз ету – шеттегі 
қандастарымызға байланысты мемлекет-
тік саясаттың негізгі бағыттары болып 
саналады. Оны Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
Дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрыл-
тайында айқындап берген болатын. Осы 
тапсырмалар аясында «Отандастар қоры» 
қызметінің жалпы ұстанымы белгіленіп, 
2019-2022 жылдарға арналған Жол карта-
сы жасалды. 

Мюнхендегі кіші құрылтай аясында 
жырақтағы қандастарымызға диаспо-
ралық саясат мәселесіне қатысты саяси  
сабақтастықтың жалғасатындығы жет-
кізілді. 

Сондай-ақ, «Отандастар Қорының» бас- 
ты міндеттерінің бірі - шетелдегі отан-
дастар туралы бұрыннан жинақталған 
мәліметтерді өзектендіріп, жүйелендіру, 

қосымша зерттеулер жүргізу. Осы ретте, 
кіші құрылтай – шетелдегі қандастар тура-
лы ақпаратты толықтырудың үздік алаңы 
болып табылады. Бұл, өз кезегінде, қазақ 
диаспорасы өкілдерін Қазақстан Респуб- 
ликасына көшіру, елге келген репатриант-
тарды бейімдеу, шет елдердегі қазақтарды 
қолдау тетіктері бойынша диаспоралық 
саясат бағдарламаларын әзірлеуге негіз 
бола алады.

Кіші құрылтай барысында Елбасы- 
ның «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғы-
ру» және «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақалаларымен таныстыру, Отанымыз- 
дағы әлеуметтік-экономикалық мәселе-
лер, шетелдегі қазақтарға мәдени-рухани 
сала негізінде қолдау көрсетудің негізгі 
бағыт-бағдарлары, соның ішінде білім 
саласындағы көптеген мүмкіншіліктерді, 
Елбасының тапсырмасымен ЖОО кво-
таларының 2%-дан 4%-ға көтерілуін – 
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ол шамамен 1500 
орын, жыл сайын 
жоғарғы оқу орын-
дарына түсу үшін 
дайындық курста-
рына 1000 орын, 
тіл мен тарихты 
оқу үшін балаларға 
арналған жазғы ла-
герлер және басқа 
да жоспарлармен 
таныстыру, одан 
басқа қандастары-
мыздың елге ке-
луіндегі көші-қон саясатындағы сұрақтар 
талқыланды. 

Сонымен бірге, Кіші құрылтай шең-
берінде қазақ диаспорасы арасында кә- 
сіпкерлер үшін алғаш рет бизнес-форум 
өтті. 

Шараның мақсаты – Германиядағы эт-
никалық қазақтар арасында бизнес-қоғам- 

дастықты қалыптастыру, оның өкілдерін 
еліміздің кәсіпкерлерімен біріктіру, сон-
дай-ақ бірлесіп жүзеге асыру мақсатында 
перспективалық бизнес-жобаларды ірік-
теу болып табылады.

Аталған іс-шараларды қаржыландыру 
«Отандастар Қоры» КЕАҚ-ның есебінен 
жүзеге асырылды.
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АТАЖҰРТТАН ХАБАРЛАНДЫРУ!
«Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру орталығы тікелей  тұңғыш Президент 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тапсырмасы бойынша «Артек»  Халықаралық балалар орталығы 
негізінде құрылды.

«Балдәурен» – республикалық ғылыми-әдістемелік, сауығу және оқу-педагогикалық 
ұйымдастыру орталығы, – бұл оқу-педагогикалық және сауықтыру істерін ұйымдастырумен 
айналысатын, сонымен қатар балалардың Халықаралық және Республикалық мәдени 
көпшілік, ғылыми-практикалық іс-шараларын өткізетін Республикалық оқу-сауықтыру 
орталығы. “Балдәурен” РОСО еліміздің ең көрікті жерлерінің бірі Бурабай курорты 
аймағында Щучье көлінің жағасында орналасқан. Балалардың демалуына өте қолайлы 
жағдай туындатқан, қауіпсіздік ережелері сақталған, әсем де көркем аймақты түрлі 
экспонаттармен, жылы жаймен, гүлзар бақтармен әсемдеген.  Хан сарайындай қазақтың 
үлкен киіз үйін қазақы дүниелермен жабдықтап, қысы жазы қолдана беретіндей жасап 
қойған. Бұндай дүниені көрмей өскен қала балалары ішіне кіріп демалып, қолданыстан 
қалып қойған, бағзы заманда ата-бабамыз тұтынған заттарды қолымен ұстап көруіне  
мүмкіндік жасаған.

Қазіргі таңда «Балдәурен» –ТМО және Орталық Азия аймақтарындағы теңдесі жоқ 
бірден-бір балалар мен жасөспірімдердің демалысын, сауығуын ұйымдастыратын және 
олардың шығармашылықтарының дамуына барлық жағдайлар жасайтын Республикалық 
оқу-сауықтыру орталығы.

Орталық жыл бойына үзіліссіз қызмет етеді және бір ауысымда 350 оқушыны қабылдай- 
ды. Ауысымның ұзақтығы жаз мезгілдерінде 15 күнді, ал қыс мезгілдерінде 20 күнді 
құрайды.
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Балалар үшін қазіргі заман талабына сай жабдықталған бөлмелер және техникалық 
құралдармен жабдықталған сыныптар. Гидромассаждық душ кабиналары бар, жай- 
ландырылған бөлмелер. Ұлттық дүниелерді дәріптейтін көрме залдары, сурет галереялары, 
жазғы және қысқы гүлзарлар, үлкен бассейн жұмыс істейді. Қазақтың байырғы тұтынған 
қолөнер туындылары және осыларды жасау барысы, жүннен, саз балшықтан, ағаш 
пен теріден жасауды шеберлер балаларға үйретеді. Кешке алау жағып, түнгі аспанды 
тамашалайды.
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Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы және «Отандастар Қоры» шетелдегі қазақ 
диаспорасының балаларына қолдау көрсету мақсатында Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі биылғы жылғы жазғы демалысқа арналған 288  
(144 ұл,  144 қыз) орын  бөлді. Осы уақытқа дейін квота саны шектеулі 150 орын ғана 
болатын.

Аталған іс-шара 2019 жылдың 28 шілде - 11 тамыз аралығында “Балдәурен” 
республикалық оқу-сауықтыру орталығында «Туған жер – алтын бесік» Халықаралық 
балалар құрылтайы (Ақмола облысы, Бурабай ауданы) өтеді. Бөлінген квотаға сәйкес 
қорытынды тізім Қауымдастықпен бекітілетінін, қосымша құжаттар тізімі жолданатын 
болады. «Балдәуренге»  Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы тарапынан алыс және 
жақын шетелдерден балаларды демалуға қабылдау игі дәстүрге айналды.

Алдыңғы тәжірибелерге сүйене отырып  осы жылғы берілген квота шетелдегі қазақ 
диаспорасына келесі тәртіппен бөлінді:

Ресей -  121
Моңғолия – 57
Өзбекстан - 56
Қытай         -  20 Германия 1
Қырғызстан -  30 Иран - 3

Тізімге бұған дейін «Балдәурен» орталығында болмаған, 10-15 жасар (5-9 сынып 
оқушылары) оқу озаты және дарынды балаларды жолдау басты шарт болады.

01.08.2019ж  «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығында «Туған жер 
– алтын бесік» Халықаралық балалар құрылтайының ашылу салтанаты өтеді. Ашылу 
салтанатында шет елден келген өнерлі балалар өз өнерлерін көрсетеді. Осы іс-шара 
бойынша Елшіліктерге шақыртулар жібердік. Өткен жылы ашылу салтанатына Өзбекстан 
Елшісі және Қытай елшілігінен өкілдер қатысқан болатын. Биылғы жылы Ресей, Моңғолия, 
Өзбекстан, Қытай, Қырғызстан, Германия, Иран елшіліктеріне шақыртулар жібердік.

Ашылу салтанатына Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы Төрағаның бірінші 
орынбасары Зауытбек Қауысбекұлы Тұрысбеков қатысып, шетелден келген қазақ 
диаспорасының балаларына сәтті демалыс тілейді.

Қарлығаш  Хожамұрат
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ATAJURTTAN HABARLANDYRÝ!
«Baldáýren» Respýblıkalyq oqý-saýyqtyrý 

ortalyǵy tikileı  tuńǵysh Prezıdenti Elbasy 
N.Á.Nazarbaevtyń tapsyrmasy boıynsha 
«Artek»  Halyqaralyq balalar ortalyǵy negizinde 
quryldy.

«Baldáýren» – respýblıkalyq ǵylymı-ádistemelik, 
saýyǵý jáne oqý-pedagogıkalyq uıymdastyrý 
ortalyǵy, – bul oqý-pedagogıkalyq jáne saýyqtyrý 
isterin uıymdastyrýmen aınalysatyn, sonymen 
qatar balalardyń Halyqaralyq jáne Respýblıkalyq 
mádenı kópshilik, ǵylymı-praktıkalyq is-sharalaryn 
ótkizetin Respýblıkalyq oqý-saýyqtyrý ortalyǵy. 
“Baldáýren” ROSO elimizdiń eń kórikti jerleriniń 
biri Býrabaı kýrorty aımaǵynda Shýche kóliniń 
jaǵasynda ornalasqan. Balalardyń demalýyna 
óte qolaıly jaǵdaı týyndatqan, qaýipsizdik 
erejeleri saqtalǵan, ásem de kórkem aımaǵyn túrli 
eksponattarmen, jyly jaımen, gúlzar baqtarmen 
ásemdegen.  Han saraıyndaı qazaqtyń úlken kıgiz 
úıin qazaqy dúnıelermen jabdyqtap, qysy jazy 
qoldana beretindeı jasap qoıǵan. Bundaı dúnıeni 
kórmeı ósken qala balalary ishine kirip demalyp, 
qoldanystan qalyp qoıǵan, baǵzy zamanda ata-
babamyz tutynǵan zattardy qolymen ustap kórýine  
múmkindik jasaǵan.

Qazirgi tańda «Baldáýren» –TMO jáne 
Ortalyq Azıa aımaqtaryndaǵy teńdesi joq birden-
bir balalar men jasóspirimderdiń demalysyn, 
saýyǵýyn uıymdastyratyn jáne olardyń 
shyǵarmashylyqtarynyń damýyna barlyq jaǵdaılar 
jasaıtyn Respýblıkalyq oqý-saýyqtyrý ortalyǵy.

Ortalyq jyl boıyna úzilissiz qyzmet etedi jáne bir 
aýysymda 350 oqýshyny qabyldaıdy. Aýysymnyń   
uzaqtyǵy jaz mezgilderinde 15 kúndi, al qys 
mezgilderinde 20 kúndi quraıdy.

Balalar úshin qazirgi zaman talabyna saı 
jabdyqtalǵan bólmeler jáne tehnıkalyq qural- 
darmen jabdyqtalǵan synyptar. Gıdromassajdyq 
dýsh kabınalary bar, jaılandyrylǵan bólmeler. 
Ulttyq dúnıelerdi dáripteıtin kórme zaldary, sýret 
gelerıalary, jazǵy jáne qysqy gúlzarlar, úlken baseın 
jumys isteıdi. Qazaqtyń baıyrǵy tutynǵan qolóner 
týyndylary, jáne osylardy jasaý barysy, júnnen, saz 
balshyqtan, aǵash pen teriden jasaýdy sheberler 
balalarǵa úıretedi. Keshke alaý jaǵyp, túngi aspandy 
tamashalaıdy.

Dúnıejúzi qazaqtarynyń qaýymdastyǵy jáne 
«Otandastar Qory» sheteldegi qazaq dıaspora- 
synyń balalaryna qoldaý kórsetý maqsatynda   
Qazaqstan Respýblıkasy Bilim jáne ǵylym 

mınıstrligi bıylǵy jylǵy jazǵy demalysqa 
arnalǵan 288(144 ul,  144 qyz) oryn  bólgen 
bolatyn. Osy ýaqytqa deıin kvota sany shekteýli 
150 oryn ǵana bolatyn.

Atalǵan is-shara 2019 jyldyń 28 shilde - 11 
tamyz aralyǵynda “Baldaýren” respýblıkalyq 
oqý-saýyqtyrý ortalyǵynda «Týǵan jer – altyn 
besik» Halyqaralyq balalar quryltaıy (Aqmola 
oblysy, Býrabaı aýdany) ótedi. Bólingen kvotaǵa 
sáıkes qorytyndy tizim Qaýymdastyqpen 
bekitiletinin, qosymsha qujattar tizimi joldanatyn 
bolady. «Baldáýrenge»  Dúnıejúzi qazaqtarynyń 
qaýymdastyǵy tarapynan alys jáne jaqyn 
shetelderden balalardy demalýǵa qabyldaý ıgi 
dástúrge aınaldy.

Aldyńǵy tájirıbelerge súıene otyryp  osy jylǵy 
berilgen kvota sheteldegi qazaq dıasporasyna kelesi 
tártippen bólindi:

Reseı - 121
Mońgolıa - 57
Ózbekstan - 56
Qytaı         -  20 Germanıa 1
Qyrǵyzstan -  30 Iran - 3

Tizimge buǵan deıin “Baldaýren” ortalyǵynda 
bolmaǵan, 10-15 jasar (5-9 synyp oqýshylary) oqý 
ozaty jáne daryndy balalardy joldaý basty shart 
bolady.

01.08.2019j  “Baldaýren” respýblıkalyq 
oqý-saýyqtyrý ortalyǵynda «Týǵan jer – altyn 
besik» Halyqaralyq balalar quryltaıynyń ashylý 
saltanaty ótedi. Ashylý saltanatynda shet elden 
kelgen ónerli balalar óz ónerlerin kórsetedi. 
Osy is-shara boıynsha Elshilikterge shaqyrtýlar 
jiberdik. Ótken jyly ashylý saltanatyna Ózbekstan 
Elshisi jáne Qytaı elshiliginen ókilderi qatysqan 
bolatyn. Bıylǵy jyly Reseı, Monǵolıa, Ózbekstan, 
Qytaı, Qyrǵyzstan, Germanıa, Iran elshilikterine 
shaqyrtýlar jiberdik.

Ashylý saltanatyna Dúnıejúzi qazaqtarynyń 
qaýymdastyǵy Tóraǵanyń birinshi orynbasary 
Zaýytbek Qaýysbekuly Turysbekov qatysyp, shet-
elden kelgen qazaq dıasporasynyń balalaryna sátti 
demalys tileıdi.

Qarlyǵash  Hojamurat
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    اتاجۇرتتان حابارالندىرۋ! 

ورتالىعى  وقۋ-ساۋىقتىرۋ  رەسپۋبليكالىق  «بالداۋرەن» 
ن.ا.نازاربايەۆتىڭ  ەلباسى  پرەزيدەنتى    تۇڭعىش  تىكىلەي  
ورتالىعى  باالالر  «ارتەك»  حالىقارالىق  بويىنشا  تاپسىرماسى 

نەگىزىندە قۇرىلدى. 
عىلىمي-ادىستەمەلىك،  رەسپۋبليكالىق   – «بالداۋرەن» 
ساۋىعۋ جانە وقۋ-پەداگوگيكالىق ۇيىمداستىرۋ ورتالىعى، – بۇل 
ۇيىمداستىرۋمەن  ىستەرىن  ساۋىقتىرۋ  جانە  وقۋ-پەداگوگيكالىق 
جانە  حالىقارالىق  باالالردىڭ  قاتار  سونىمەن  اينالىساتىن، 
ءىس- عىلىمي-پراكتيكالىق  كوپشىلىك،  مادەني  رەسپۋبليكالىق 
شاراالرىن وتكىزەتىن رەسپۋبليكالىق وقۋ-ساۋىقتىرۋ ورتالىعى. 
جەرلەرىنىڭ  كورىكتى  ەڭ  ەلىمىزدىڭ  روسو  ”بالداۋرەن“ 
كولىنىڭ جاعاسىندا  ايماعىندا شۋچە  بۋراباي كۋرورتى  ءبىرى 
ورناالسقان. باالالردىڭ دەمالۋىنا وتە قواليلى جاعداي تۋىنداتقان، 
ايماعىن  دە كوركەم  اسەم  قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرى ساقتالعان، 
باقتارمەن  گۇلزار  جايمەن،  جىلى  ەكسپوناتتارمەن،  ءتۇرلى 
ءۇيىن  كيگىز  ۇلكەن  قازاقتىڭ  سارايىنداي  حان  اسەمدەگەن.  
قازاقى دۇنيەلەرمەن جابدىقتاپ، قىسى جازى قولدانا بەرەتىندەي 
جاساپ قويعان. بۇنداي دۇنيەنى كورمەي وسكەن قاال باالالرى 
باعزى  قويعان،  قالىپ  قولدانىستان  دەمالىپ،  كىرىپ  ىشىنە 
زاماندا اتا-بابامىز تۇتىنعان زاتتاردى قولىمەن ۇستاپ كورۋىنە  

مۇمكىندىك جاساعان . 
ازيا  ورتالىق  جانە  –تمو  «بالداۋرەن»  تاڭدا  قازىرگى 
مەن  باالالر  بىردەن-بىر  جوق  تەڭدەسى  ايماقتارىنداعى 
ۇيىمداستىراتىن  ساۋىعۋىن  دەمالىسىن،  جاسوسپىرىمدەردىڭ 
جاعدايالر  بارلىق  دامۋىنا  شىعارماشىلىقتارىنىڭ  والردىڭ  جانە 

جاسايتىن رەسپۋبليكالىق وقۋ-ساۋىقتىرۋ ورتالىعى. 
ورتالىق جىل بويىنا ءۇزىلىسسىز قىزمەت ەتەدى جانە ءبىر 
اۋىسىمدا 350 وقۋشىنى قابىلدايدى. اۋىسىمنىڭ   ۇزاقتىعى جاز 
كۇندى   20 مەزگىلدەرىندە  قىس  ال  كۇندى،   15 مەزگىلدەرىندە 

 . قۇرايدى.  
جابدىقتالعان  ساي  تاالبىنا  زامان  قازىرگى  ءۇشىن  باالالر 
سىنىپتار.  جابدىقتالعان  قۇرالدارمەن  تەحنيكالىق  جانە  بولمەلەر 
جايالندىرىلعان  بار،  كابيناالرى  دۋش  گيدروماسساجدىق 
زالدارى،  كورمە  دارىپتەيتىن  دۇنيەلەردى  ۇلتتىق  بولمەلەر. 
سۋرەت گەلەرياالرى، جازعى جانە قىسقى گۇلزارالر، ۇلكەن 
قولونەر  تۇتىنعان  بايىرعى  قازاقتىڭ  ىستەيدى.  باسەين جۇمىس 
ساز  جۇننەن،  بارىسى،  جاساۋ  وسىالردى  جانە  تۋىندىالرى، 
باالالرعا  شەبەرلەر  جاساۋدى  تەرىدەن  پەن  اعاش  بالشىقتان، 

ۇيرەتەدى. كەشكە االۋ جاعىپ، تۇنگى اسپاندى تاماشااليدى. 
دۇنيەجۇزى قازاقتارىنىڭ قاۋىمداستىعى جانە «وتانداستار 
قولداۋ  باالالرىنا  دياسپوراسىنىڭ  قازاق  شەتەلدەگى  قورى» 
كورسەتۋ ماقساتىندا   قازاقستان رەسپۋبليكاسى ءبىلىم جانە 
ارنالعان  دەمالىسقا  بيىلعى جىلعى جازعى  مينيسترلىگى  عىلىم 

وسى  بوالتىن.  بولگەن  ورىن   قىز)   144 ۇل،    144)288
ۋاقىتقا دەيىن كۆوتا سانى شەكتەۋلى 150 ورىن عانا بوالتىن. 
تامىز   11  - شىلدە   28 جىلدىڭ   2019 ءىس-شارا  اتالعان 
ارالىعىندا ”بالداۋرەن“ رەسپۋبليكالىق وقۋ-ساۋىقتىرۋ ورتالىعىندا 
قۇرىلتايى  باالالر  حالىقارالىق  بەسىك»  التىن   – جەر  «تۋعان 
(اقموال وبلىسى، بۋراباي اۋدانى) وتەدى.   بولىنگەن كۆوتاعا 
بەكىتىلەتىنىن،  قاۋىمداستىقپەن  ءتىزىم  قورىتىندى  سايكەس 
قوسىمشا قۇجاتتار ءتىزىمى جولداناتىن بوالدى.  «بالداۋرەنگە»  
جانە  الىس  تاراپىنان  قاۋىمداستىعى  قازاقتارىنىڭ  دۇنيەجۇزى 
جاقىن شەتەلدەردەن باالالردى دەمالۋعا قابىلداۋ يگى داستۇرگە 

اينالدى. 
جىلعى  وسى  وتىرىپ   سۇيەنە  تاجىريبەلەرگە  الدىڭعى 
كەلەسى  دياسپوراسىنا  قازاق  شەتەلدەگى  كۆوتا  بەرىلگەن 

تارتىپپەن ءبولىندى: 

رەسەي  -  121 
مونگوليا   –  57 
وزبەكستان  - 56 
قىتاي          -  20  گەرمانيا  1 
قىرعىزستان  -  30  يران  - 3 

تىزىمگە  بۇعان  دەيىن  ”بالداۋرەن ” ورتالىعىندا  بولماعان 
، 15-10 جاسار  (9-5 سىنىپ  وقۋشىالرى ) وقۋ  وزاتى  جانە  

دارىندى  باالالردى  جولداۋ  باستى  شارت  بوالدى. 
وقۋ- رەسپۋبليكالىق    ” ”بالداۋرەن  01.08.2019ج    
بەسىك»   التىن     – جەر    «تۋعان   ورتالىعىندا   ساۋىقتىرۋ  
 . وتەدى  سالتاناتى   اشىلۋ   قۇرىلتايىنىڭ   باالالر   حالىقارالىق  
باالالر   ونەرلى   كەلگەن   ەلدەن   شەت   سالتاناتىندا   اشىلۋ  
بويىنشا   ءىس-شارا   وسى    . كورسەتەدى  ونەرلەرىن   ءوز  
جىلى   وتكەن    . ەردىك  ب  ءجى  شاقىرتۋالر   ەلشىلىكتەرگە  
اشىلۋ  سالتاناتىنا  وزبەكستان  ەلشىسى  جانە  قىتاي  ەلشىلىگىنەن  
 ، رەسەي  جىلى   بيىلعى    . بوالتىن  قاتىسقان   وكىلدەرى  
مونعوليا ، وزبەكستان ، قىتاي ، قىرعىزستان ، گەرمانيا ، يران  

ەلشىلىكتەرىنە  شاقىرتۋالر  جىبەردىك. 
اشىلۋ  سالتاناتىنا  دۇنيەجۇزى  قازاقتارىنىڭ  قاۋ ىمداستىعى  
ءتوراعانىڭ  ءبىرىنشى  ورىنباسارى  زاۋىتبەك  قاۋىسبەكۇلى  
قازاق   كەلگەن   شەت-ەلدەن    ، قاتىسىپ  تۇرىسبەكوۆ  

دياسپوراسىنىڭ  باالالرىنا  ءساتتى  دەمالىس  تىلەيدى. 

ارلىعاش    حوجامۇرات 
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ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫН ЖАЛҒАҒАН 
түннің үзілер шағы... 

Көрші Ресейдегі Челябі облысына қарас- 
ты Қызыл ауданында біраз қазақтар тұрады. 
Олар аудан халқының 14 пайызын құрайды. 
Ақжайық өңірі. Түгін тартсаң майы шыға-
тын құнарлы жерді қазақтар қашаннан құт 
мекен етіп келеді. «Қыз Жібек» жырындағы 
Базарбайдың жылқысы жайлаған, Төлеген 
мен Жібектің «гәккулеткен» жері. «Су ішкен 
құдығыңа түкірме» деген халқымыздың қағи-
дасын ұстанған қандастар осы жерде мамыра-
жай ғұмыр кешіп жатыр. Кеңес одағы кезін-
де де малдың жайын күйттеген, кеңшарларда 
отарлап қой, үйірлеп жылқы баққан, абыройға 
бөленген қандастарымыз болатын. Солардың 
бірі Ерғали атай мен Мағзима әжей Иманов- 
тар қашан шаруашылық тарап кеткенше қой 
бақты, жеті бала өсіріп, бүгінде немере-шөбе-
релер көріп, бәйтеректей өркен жайған отба-
сы. Олардың шаңырақ көтергеніне биыл ал-
пыс жылдан асты. Қариялар өз бөлмесіне жеке 
қойдырып алған теледидардан «Қазақстан» 
арнасын ауыстырмай қарайды екен. Жатжұрт-
та туып-өсіп, сол жерді мекеніне айналдырса 
да, қандастарымыз атамекенге арқасын сүйе- 
гендей болып отырады. Күнделікті естіп, 
көріп-біліп отырғандықтан Қазақстанның 
жетістіктеріне қанық. Ал өздері өмірде де, ең-
бекте де қол жеткізген жетістігіне марқайса, 
әкесінен «әп, бәрекелді!» естігісі келген бала-
дай, жақсы хабарды атамекенге жеткізгісі ке-
леді екен. Ақжайық бойындағы орыс-орман-
ның арасындағы шағын ауылда тұрып жатқан 
бір топ қандастарымыздың осындай тілегімен 
барғанбыз. 

– Біздің көрген бейнетіміз кітап болар-
лық. Балалық шақ жылаумен өтті, екеуміз де 
жетім өстік. Әкелеріміз соғысқа кетті. Менің 
анам тоғыз айлығымда қайтыс болыпты, атам 
мен әжемнің бауырында өстім. Қиын жылда-
ры кемпір-шал ұстаған жалғыз ешкінің сүтін 
талғажау етіп, ашыға қойғаным жоқ. Ал мына 
кісінің соғысқа кеткен әкесінен «қара қағаз» 

ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫН ЖАЛҒАҒАН 
түннің үзілер шағы... 

келген соң, шешесі күйеуге шығып кетіпті. 
Қартайған әжесінің қолында Ерғали мен інісі 
және қайтқан қызының тағы бір баласы ши-
еттей үш бала қалады. Ол да, мен де 17-ге 
қарағанда бізді «адам боп кетіңдер» деп кем-
пір-шалдар қосты. Мен келін болып түскенде 
жалғыз кемпір мен үш бала өте жүдеу тұрады 
екен. Әжеміз келер жылы-ақ көз жұмды, – деп 
әңгімеледі Мағзима әжей. 

– Әкем соғысқа кеткенде мен алты жастағы 
бала едім. Әкем байғұс кетерінде бала-шағам 
жесін деп бір сиырды сойып, терісіне орап 
тастап кеткен еді. Келер түні ұрылар етті шо-
шаладан көтере ұрлап кетті. Ағайын жеңгем 
бар еді, сол кісі әлгі сиырдың терісін үйітіп, 
қайнатып берді, біз соны талғажау еттік, – деп 
еске алады Ерғали ата. 

Суретте: Ерғали және Мағзима Имановтар

Ерғали мен Мағзима Қызыл ауданында 
60-шы жылдары ашылған «Измаилов» кең-
шарына кіріп, тұрмыстарын түзей бастайды. 
Қой бағады, олар өзінің адал еңбегімен абы-
ройсыз болмайды. Кеңшардың директоры 
аты Оңтүстік Оралға мәшһүр болған, Социа- 
листік Еңбек Ері Александр Заплатин еді. 
Оның басқарған уақытында шаруашылық үл-
кен табыстарға жетеді. Ең бастысы, А.Запла-
тин 80-ші жылдардың өзінде малдың өнімін 
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сол жергілікті жерде өңдеуді ұйымдастырады. 
Диірмен, макарон өндірісі, наубайхана, тері 
өңдейтін кәсіпорындар, шұжық цехтары са-
лынады. Әлеуметтік сала дамиды, кеңшардың 
орталығы қала типтес поселкеге айналады. 

– Шиеттей бала-шаға болды, қой баға-
мыз, бір сәт дамылдауға шама келмей жұмыс 
істедік. Алғашқы жылдары бір күн жұмыстан 
қалсаң шығарып тастайтын, өте қатал болды. 
Сөйтіп жүргенде әлгі Заплатин директорымыз 
кеңшарға тексеруге, көруге келген кісілерін 
біздің үйге алып келеді. Әйелдерімен келіп, 
кәдімгі демалысқа келгендей қымызын, ара- 
ғын ішіп жататын. Тіпті, Мәскеуден келген 
қонақтарын біз күтіп жіберетін едік. Оларға 
мал сойдырып, бас қойдыратын. Самаурын 
оттан түспейтін еді. Күн де, күн ара соның 
қонағын күтумен жүреміз. Мал сойылып жа-
тады, қымыз пісіліп, самаурынның түтіні бу-
дақтап, қайнап тұрады. Көкорай шалғында 
қазақтың үйінде ет жеп, қымыз ішіп жатқан 
оған ұнайтын. Сапырылысып күні-түні 
жүреміз. Мұндайда көп салмақ әйелге түседі 
ғой, бір ауыз сөз айтуға шама қайда? Сөйтіп 
құлдай қызмет еттік ғой. Бірақ шаруамызды 
ақсатпадық, жұмыстан қылау тапса қолыңнан 
ас ішіп едім-ау демейтін басшылар, – дейді 
Мағзима әжей. 

Ерғали мен Мағзима Имановтар балаларын 
адал еңбегі, маңдай терімен асырап, ержет-
кізді. Үйлі-баранды, немерелер өсіп жатыр. 
Бірі бизнесте, бірі мұғалім, бухгалтер, әйте-
уір, мамандық алмай қалғаны жоқ. Ата-ана-
сының отау құрғанына алпыс жыл болған от-
басылық қуанышын балалары қариялардың 
денсаулығына байланысты мейрамханада 
тойлатпай, қонақтарын еңселі үйінде күтті. 
Қазақтың салтымен жайылған кең дастар-
ханға замандастары, ауылдастары, құда-жек-
жаты жиналды. Тек жастар ғана көзге шалын-
байды...

Өздері жайлап отырған Целинное селосын-
да жиырмадан аса үйдің барлығы дерлік қазақ 
отбасылары екен. Сонымен қатар Қызыл ау-
данындағы басқа елді мекендерде де қазақтар 
шашырай орналасқан. Целинное селосында 
негізінен ересек, зейнет жасындағы кісілер 
ғана қалған. Жастардың барлығы да Магнито-
гор, Челябі қалаларында жұмыс істейді, пәтер 
жалдап тұрады. 

– Селода мамандығы бойынша жұмыс жоқ, 
ал жастар құрық ұстағысы келмейді. Атала-
рымыз осы жерде мыңдап жылқы айдаған еді. 
Түгін тартса майы шығатын Жайықтың бойы 
үшін бір жағы башқұртпен, екінші жағын-
да ормандай орыспен алысып-жұлысып өмір 
сүрген, ақыры тұрып қалған. Ал қазір заман 
басқа, жастар қаланы қолайлайды, – дейді кел-
ген қонақтардың қайсысымен тілдессең де. 
Қызыл ауданындағы қандастардың барлығы  
тек малмен, егінмен күн көріп отыр. Жоқ де-
генде 5-6 жылқы, 5-6 сиыр бар, алды 30-40 
жылқы, 15-20 сиыр, жүздеп қой ұстайды екен. 
Қаймақ, сүтін, ірімшігін, етін сол маңдағы Си-
бай, Магнитогор қалаларына, туристер келіп 
жатқан Архаим табиғи-археологиялық қо-
рығына апарып сатып, нәпақасын табады. 

Қызылды жайлап отырған ат төбеліндей 
қандастар өз ата-бабасының тарихына тым 
шорқақ. Бір ауыл болып отырған қандастар-
дың үлкені дейтін Ерғали атай мен Мағзима 
әжейдің өзі: «Біз тек Кеңес заманының тәрби-
есімен өстік, тарихты қолмен қойғандай айта-
тын қариялардың барлығы өмірден өтті. Олар 
барда әңгімелеріне құлақ қоймадық», – деп 
өкінеді.

– Бұл жер Жағалбайлының жері, біздің ата-
ларымыз жайлаған. Мен Найза болыстың ті-
келей ұрпағымын, бірақ нешінші атам екенін 
дөп басып айта алмаймын. Осы маңда оның 
жайлауы болған деседі, – дейді осы Қызыл 
ауданындағы Победа селосында тұратын 
Қазыбек Нұғыманов. Оның Найза деп отыр- 
ғаны – Найза Сарбасов. «На Урал–реке. Запо- 
ведные уголки Южноуралье» деп аталатын 
кітапта Найза туралы: «Верхнеуральск уезді 
қазақтарының арасынан қалалық дума жа-
нынан ұлттық кеңесші бекітілді. Осы кеңесші 
міндетін 1891 жылы ордасы Найза ауылында 
(қазіргі Нағайбақ ауданы) орналасқан Найза 
Сарбасов атқарған. Сарбасовтың санкциясын-
сыз полиция қазақтарды қамауға ала алмай-
тын. Ол сотта істі тыңдайтын» деген мәлімет 
беріледі. Қазақ журналистика ардагерлерінің 
бірі, өлкетанушы Қуаныш Орманов та Най-
за туралы қызықты мәлімет айтады. «Найза 
болыстың жылқысы өте көп болған. Ол біреу- 
де жақсы айғыр бар десе, соны жігіттерін 
жіберіп, ұрлатып алады екен. Үйіріне қосып 
болған соң, айғырды өзіне сіңірмей, иесіне 
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тарту-таралғысымен қайтаратын болған. Най-
за жылқысының тұқымын осылай ірілендіріп, 
асылдандырып отырған» дейді Қуаныш Төре-
бекұлы. Жайық бойында осындай ықпалды, 
бай адамдар болғанымен де жалпы көшіп-
қонған қазақтардың жағдайы ХІХ ғасырда, 
ХХ ғасырдың басында соншалықты жақсы 
болмаған. Жайық бойына орыс казактарының 
орналасуына байланысты, қазақтарды шұрай-
лы жерден ығыстырған. «На Урал-реке» деген 
кітапта: «Қазақтар киіз үйде тұрды, кейбіреу-
лері ғана жер кепе қазып алды. Қыстан ауыр, 
теңселіп шығатын оларға Спасский посел-
кесінің казактары көмек беретін. Тоңып бара 
жатқан қазақ отбасыларын олар өздерінің 
жылы үйіне кіргізетін. Жазда казактар оларға 
жер үй қазуды, ағаштан үй тұрғызуды, бақша 
салуды үйретті. Тату көршіліктің қайтарымы-
на қазақтар бай казактардың малын бақты» 
деген сыпайы жолдардан өткен ғасырлардың 
аунап кеткен парақтарындағы Жайық бойы 
қазақтарының езілген ауыр тұрмысы сезіледі. 
Қазыбек Нұғымановтың: «Несін айтасың, 
көшіп-қонған аталарымыздың қолында пуле-
метке қарсы құрықтан басқа ештеңе де бол-
маған. Одан бергі жерде орыстың саясатына 
қарсы бірлігі тағы болмады, сондықтан құй-
қалы жерден шегіне-шегіне кеткен» деуі бір 
тарихтың нобайын береді. 

Ал қазір Челябі облысында 36 мыңдай 
қандастар тұрады. Солардың ұйлыға отырған 
жерінің бірі Қызыл ауданы екенін айттық. 
Тұрмыс-тірлігі ешкімнен кем болмаса да, тіл-
ден айырылып барады. Жасы 70-80-нен асқан 
аға буын өкілдері қазақ тілінде сөйлейді. Одан 
кейінгі буында тіл шұбарлана келе, соңғы ба-
лалар таза орыс тіліне көшкен. Қазақ тілінде 

сөйлеу түгілі түсінбейді. Тойға келген дүй-
ім жұртқа қандастардың ана тілінен алыстап 
бара жатқаны туралы пікір тастағанымызда 
ақсақалдар қамыға жауап берді. 

– Жас кезімізде алдымызда ата-анамыз, 
ағаларымыз болды. Біз үйде таза қазақ тілінде 
сөйлеп өскен ұрпақпыз. Балаларымыз да ептеп 
ана тілде сөйлейді. Бірақ қазір немере-шөбе-
релерге келгенде божыдан айырылдық. Бұлар 
тіпті басқа адам секілді. Қазақша бір сөз айт- 
саң, бетіңе қарап тұрады. Балалармен қазақ 
тілінде сөйлесіңдер дегенді олардың ата-ана-
сына да айта алмаймыз. Өйткені олардың да 
тілі көп сөзге келмейді қазір, –дейді қонақтың 
бірі Бақытжан Қыпшақбайұлы қария. 

Ана тілі тірліктің тасасында қалған қан-
дастарда ұрпақ сабақтастығы да әлсірегенін 
жасырып қажеті жоқ. Той-томалақ, қуаныш 
болмай тұрмайды. Мұндайда үлкендер жағы 
бөлек, жастар бөлек бас қосады екен. Үйле-
ну, қыз ұзату тойында бұл қағидаға, дәстүрге 
айналған. Екі буында ой да, мақсат та бөлек. 
Қиылыспайтын қос сызық секілді. Аға буынды 
тілден айырылған ұрпағының болашағы ой-
ландырғанымен қолдан келер дәрмені жоғын 
білдірді. Қазаны ортақ болған кеңестік саясат 
кезінде Қызылдағы қазақтар шетелде тұра-
мыз деп есептемеген. Тіпті, өткен ғасырдың 
60-шы жылдарына дейін Нағайбақ ауданында 
қазақ мектебі болды. Кеңес Одағы тараған-
нан кейін тұрымтай тұсына заман келді. Ал 
қазір сананы тұрмыс билеп тұрған сыңайлы. 
Әркім өз шаруасын тербеткен, мал-жанының 
амандығынан аспаған қандастарымыз тіл тағ-
дырын уайымдаудан бұрын тірлігін ойлайды. 
Сананы сілкіп тастар серпіліс байқалмайды. 
Су тынып қалар ма екен?.. 

Ләззат ҚЫПШАҚБАЙҚЫЗЫ
Челябі облысы,

Қызыл ауданы, Ресейден
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URPAQTAR SABAQTASTYǴYN JALǴAǴAN 
túnniń úziler shaǵy... 

Kórshi Reseıdegi Chelábi oblysyna qarasty 
Qyzyl aýdanynda biraz qazaqtar turady. Olar 
aýdan halqynyń 14 paıyzyn quraıdy. Aqjaıyq 
óńiri. Túgin tartsań maıy shyǵatyn qunarly jerdi 
qazaqtar qashannan qut meken etip keledi. «Qyz 
Jibek» jyryndaǵy Bazarbaıdyń jylqysy jaılaǵan, 
Tólegen men Jibektiń «gákkýletken» jeri. «Sý 
ishken qudyǵyńa túkirme» degen halqymyzdyń 
qaǵıdasyn ustanǵan qandastar osy jerde 
mamyrajaı ǵumyr keship jatyr. Keńes odaǵy 
kezinde de maldyń jaıyn kúıttegen, keńsharlarda 
otarlap qoı, úıirlep jylqy baqqan, abyroıǵa 
bólengen qandastarymyz bolatyn. Solardyń biri 
Erǵalı ataı men Maǵzıma ájeı Imanovtar qashan 
sharýashylyq tarap ketkenshe, qoı baqty, jeti 
bala ósirip, búginde nemere-shóbereler kórip, 
báıterekteı órken jaıǵan otbasy . Olardyń shańyraq 
kótergenine bıyl alpys jyldan asty. Qarıalar óz 
bólmesine jeke qoıdyryp alǵan teledıdardan 
«Qazaqstan» arnasyn aýystyrmaı qaraıdy eken. 
Jatjurtta týyp-ósip, sol jerdi mekenine aınaldyrsa 
da, qandastarymyz atamekenge arqasyn 
súıegendeı bolyp otyrady. Kúndelikti estip, kórip-
bilip otyrǵandyqtan Qazaqstannyń jetistikterine 
qanyq. Al ózderi ómirde de, eńbekte de qol 
jetkizgen jetistigine marqaısa, ákesinen «áp, 
bárekeldi!» estigisi kelgen baladaı, jaqsy habardy 
atamekenge jetkizgisi keledi eken. Aqjaıyq 
boıyndaǵy orys-ormannyń arasyndaǵy shaǵyn 
aýylda turyp jatqan bir top qandastarymyzdyń 
osyndaı tilegimen barǵanbyz. 

– Bizdiń kórgen beınetimiz kitap bolarlyq. 
Balalyq shaq jylaýmen ótti, ekeýmiz de jetim 
óstik. Ákelerimiz soǵysqa ketti. Meniń anam 
toǵyz aılyǵymda qaıtys bolypty, atam men 
ájemniń baýyrynda óstim, qıyn jyldary kempir-
shal ustaǵan jalǵyz eshkiniń sútin talǵajaý 
etip, ashyǵa qoıǵanym joq. Al myna kisiniń 
soǵysqa ketken ákesinen «qara qaǵaz» kelgen 
soń, sheshesi kúıeýge shyǵyp ketipti. Qartaıǵan 
ájesiniń qolynda Erǵalı men inisi jáne qaıtqan 

qyzynyń taǵy bir balasy –shıetteı úsh bala qalady. 
Ol da, men de 17-ge qaraǵanda bizdi «adam bop 
ketińder» dep kempir-shaldar qosty. Men kelin 
bolyp túskende jalǵyz kempir men úsh bala óte 
júdeý turady eken. Ájemiz keler jyly-aq kóz 
jumdy, – dep áńgimeledi Maǵzıma ájeı. 

– Ákem soǵysqa ketkende men alty jastaǵy 
bala edim. Ákem baıǵus keterinde bala-shaǵam 
jesin dep bir sıyrdy soıyp, terisine orap tastap 
ketken edi. Keler túni urylar etti shoshaladan 
kótere urlap ketti. Aǵaıyn jeńgem bar edi, sol 
kisi álgi sıyrdyń terisin úıitip, qaınatyp berdi, biz 
sony talǵajaý ettik, – dep eske alady Erǵalı ata. 

Erǵalı men Maǵzıma Qyzyl aýdanynda 60-shy 
jyldary ashylǵan «Izmaılov» keńsharyna kirip, 
turmystaryn túzeı bastaıdy. Qoı baǵady, olar óziniń 
adal eńbegimen abyroısyz bolmaıdy. Keńshardyń 
dırektory aty Ońtústik Ýralǵa máshhúr bolǵan, 
Sosıalıstik Eńbek Eri Aleksandr Zaplatın edi. 
Onyń basqarǵan ýaqytynda sharýashylyq úlken 
tabystarǵa jetedi. Eń bastysy A.Zaplatın 80-shi 
jyldardyń ózinde maldyń ónimin sol jergilikti 
jerde óńdeýdi uıymdastyrady. Dıirmen, makaron 
óndirisi, naýbaıhana, teri óńdeıtin kásiporyndar, 
shujyq sehtary salynady. Áleýmettik sala damıdy, 
keńshardyń ortalyǵy qala tıptes poselkege 
aınalady. 

– Shıetteı bala-shaǵa boldy, qoı baǵamyz, bir 
sát damyldaýǵa shama kelmeı jumys istedik. 
Alǵashqy jyldary bir kún jumystan qalsań 
shyǵaryp tastaıtyn, óte qatal boldy. Sóıtip júrgende 
álgi Zaplatın dırektorymyz keńsharǵa tekserýge, 
kórýge kelgen kisilerin bizdiń úıge alyp keledi. 
Áıelderimen kelip, kádimgi demalysqa kelgendeı 
qymyzyn, araǵyn iship jatatyn.Tipti, Máskeýden 
kelgen qonaqtaryn biz kútip jiberetin edik. Olarǵa 
mal soıdyryp, bas qoıdyratyn. Samaýryn ottan 
túspeıtin edi. Kún de, kún ara sonyń qonaǵyn 
kútýmen júremiz, mal soıylyp jatady, qymyz 
pisilip, samaýrynnyń tútini býdaqtap, qaınap 
turady. Kókoraı shalǵynda qazaqtyń úıinde et jep, 
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qymyz iship jatqan oǵan unaıtyn. Sapyrylysyp 
kúni-túni júremiz. Mundaıda kóp salmaq 
áıelge túsedi ǵoı, bir aýyz sóz aıtýǵa shama 
qaıda? Sóıtip quldaı qyzmet ettik ǵoı. Biraq 
sharýamyzdy aqsatpadyq, jumystan qylaý tapsa 
qolyńnan as iship edim-aý demeıtin basshylar, – 
deıdi Maǵzıma ájeı. 

Erǵalı men Maǵzıma Imanovtar balalaryn 
adal eńbegi, mańdaı terimen asyrap, erjetkizdi. 
Úıli-barandy, nemereler ósip jatyr. Biri bızneste, 
biri muǵalim, býhgalter, áıteýir, mamandyq 
almaı qalǵany joq. Ata-anasynyń otaý 
qurǵanyna alpys jyl bolǵan otbasylyq qýanyshyn 
balalary qarıalardyń densaýlyǵyna baılanysty 
meıramhanada toılatpaı, qonaqtaryn eńseli úıinde 
kútti. Qazaqtyń saltymen jaıylǵan keń dastarhanǵa 
zamandastary, aýyldastary, quda-jekjaty jınaldy. 
Tek jastar ǵana kózge shalynbaıdy... 

Ózderi jaılap otyrǵan Selınnoe selosynda 
jıyrmadan asa úıdiń barlyǵy derlik qazaq 
otbasylary eken. Sonymen qatar Qyzyl 
aýdanyndaǵy basqa eldi mekenderde de qazaqtar 
shashyraı ornalasqan. Selınnoe selosynda 
negizinen eresek, zeınet jasyndaǵy kisiler ǵana 
qalǵan. Jastardyń barlyǵy da Magnıtogor, Chelábi 
qalalaryna jumys isteıdi, páter jaldap turady. 

– Seloda mamandyǵy boıynsha jumys joq, 
al jastar quryq ustaǵysy kelmeıdi. Atalarymyz 
osy jerde myńdap jylqy aıdaǵan edi, túgin tartsa 
maıy shyǵatyn Jaıyqtyń boıy úshin bir jaǵy 
bashqurtpen, ekinshi jaǵynda ormandaı oryspen 
alysyp-julysyp ómir súrgen, aqyry turyp qalǵan. 
Al qazir zaman basqa, jastar qalany qolaılaıdy, – 
deıdi kelgen qonaqtardyń qaısysymen tildesseń 
de. Qyzyl aýdanyndaǵy qandastardyń barlyǵy tek 
malmen, eginmen kún kórip otyr. Joq degeninde 
5-6 jylqy, 5-6 sıyr bar, aldy 30-40 jylqy, 15-20 
sıyr, júzdep qoı ustaıdy eken. Qaımaq, sútin, 
irimshigin, etin sol mańdaǵy Sıbaı, Magnıtogor 
qalalaryna, týrıster kelip jatqan Arhaım tabıǵı-
arheologıalyq qoryǵyna aparyp satyp, nápaqasyn 
tabady. 

Qyzyldy jaılap otyrǵan at tóbelindeı qandastar 
óz ata-babasynyń tarıhyna tym shorqaq. Bir aýyl 
bolyp otyrǵan qandastardyń úlkeni deıtin Erǵalı 
ataı men Maǵzıma ájeıdiń ózi «Biz tek Keńes 
zamanynyń tárbıesimen óstik, tarıhty qolmen 
qoıǵandaı aıtatyn qarıalardyń barlyǵy ómirden 

ótti, olar barda áńgimelerine qulaq qoımadyq» 
dep ókinedi. 

– Bul jer Jaǵalbaılynyń jeri, bizdiń atalarymyz 
jaılaǵan. Men Naıza bolystyń tikeleı urpaǵymyn, 
biraq neshinshi atam ekenin dóp basyp aıta 
almaımyn. Osy mańda onyń jaılaýy bolǵan 
desedi, – deıdi osy Qyzyl aýdanyndaǵy Pobeda 
selosynda turatyn Qazbek Nuǵymanov. Onyń 
Naıza dep otyrǵany – Naıza Sarbasov. «Na 
Ýral–reke. Zapovednye ýgolkı Iýjnoýrale» dep 
atalatyn kitapta Naıza týraly: «Verhneýralsk 
ýezi qazaqtarynyń arasynan qalalyq dýma 
janynan ulttyq keńesshi bekitildi. Osy keńesshi 
mindetin 1891 jyly ordasy Naıza aýylynda 
(qazirgi Naǵaıbaq aýdany) ornalasqan Naıza 
Sarbasov atqarǵan. Sarbasovtyń sanksıasynsyz 
polısıa qazaqtardy qamaýǵa ala almaıtyn, ol sotta 
isti tyńdaıtyn» degen málimet beriledi. Qazaq 
jýrnalısıka ardagerleriniń biri, ólketanýshy 
Qýanysh Ormanov ta Naıza týraly qyzyqty 
málimet aıtady. «Naıza bolystyń jylqysy óte 
kóp bolǵan. Ol bireýde jaqsy aıǵyr bar dese, 
sony jigitterin jiberip, urlatyp alady eken. 
Úıirine qosyp bolǵan soń, aıǵyrdy ózine 
sińirmeı, ıesine tartý taralǵysymen qaıtaratyn 
bolǵan. Naıza jylqysynyń tuqymyn osylaı 
irilendirip, asyldandyryp otyrǵan» deıdi Qýanysh 
Tórebekuly. Jaıyq boıynda osyndaı yqpaldy, baı 
adamdar bolǵanymen de jalpy kóship-qonǵan 
qazaqtardyń jaǵdaıy HİH ǵasyrda, HH ǵasyrdyń 
basynda sonshalyqty jaqsy bolmaǵan. Jaıyq 
boıyna orys kazaktarynyń ornalasýyna baılanysty, 
qazaqtardy shuraıly jerden yǵystyrǵan. «Na 
Ýral-reke» degen kitapta: «Qazaqtar kıiz úıde 
turdy, keıbireýleri ǵana jer kepe qazyp aldy. 
Qystan aýyr, teńselip shyǵatyn olarǵa Spasskı 
poselkesiniń kazaktary kómek beretin. Tońyp 
bara jatqan qazaq otbasylaryn olar ózderiniń 
jyly úıine kirgizetin. Jazda kazaktar olarǵa jer 
úı qazýdy, aǵashtan úı turǵyzýdy, baqsha salýdy 
úıretti. Tatý kórshiliktiń qaıtarymyna qazaqtar 
baı kazaktardyń malyn baqty» degen sypaıy 
joldardan ótken ǵasyrlardyń aýnap ketken 
paraqtaryndaǵy Jaıyq boıy qazaqtarynyń ezilgen 
aýyr turmysy seziledi. Qazbek Nuǵymanovtyń: 
«nesin aıtasyń, kóship-qonǵan atalarymyzdyń 
qolynda pýlemetke qarsy quryqtan basqa eshteńe 
de bolmaǵan. Odan bergi jerde orystyń saıasatyna 
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qarsy birligi taǵy bolmady, sondyqtan quıqaly 
jerden shegine-shegine ketken» deýi bir tarıhtyń 
nobaıyn beredi. 

Al qazir Chelábi oblysynda 36 myńdaı 
qandastar turady. Solardyń uılyǵa otyrǵan jeriniń 
biri Qyzyl aýdany ekenin aıttyq. Turmys-tirligi 
eshkimnen kem bolmasa da, tilden aıyrylyp 
barady. Jasy 70-80-nen asqan aǵa býyn ókilderi 
qazaq tilinde sóıleıdi. Odan keıingi býynda til 
shubarlana kele, sońǵy balalar taza orys tiline 
kóshken. Qazaq tilinde sóıleý túgili túsinbeıdi. 
Toıǵa kelgen dúıim jurtqa qandastardyń ana tilinen 
alystap bara jatqany týraly pikir tastaǵanymyzda 
aqsaqaldar qamyǵa jaýap berdi. 

– Jas kezimizde aldymyzda ata-anamyz, 
aǵalarymyz boldy. Biz úıde taza qazaq tilinde 
sóılep ósken urpaqpyz. Balalarymyz da eptep ana 
tilde sóıleıdi. Biraq qazir nemere-shóberelerge 
kelgende bojydan aıyryldyq, bular tipti basqa 
adam sekildi. Qazaqsha bir sóz aıtsań, betińe 
qarap turady, balalarmen qazaq tilinde sóılesińder 
degendi olardyń ata-anasyna da aıta almaımyz. 
Óıtkeni olardyń da tili kóp sózge kelmeıdi qazir, –
deıdi qonaqtyń biri Baqytjan Qypshaqbaıuly qarıa. 

Ana tili tirliktiń tasasynda qalǵan qandastarda 
urpaq sabaqtastyǵy da álsiregenin jasyryp qajeti 
joq. Toı-tomalaq, qýanysh bolmaı turmaıdy. 
Mundaıda úlkender jaǵy bólek, jastar bólek 
bas qosady eken. Úılený, qyz uzatý toıynda bul 
qaǵıdaǵa, dástúrge aınalǵan. Eki býynda oı da, 
maqsat ta bólek, qıylyspaıtyn qos syzyq sekildi. 
Aǵa býyndy tilden aıyrylǵan urpaǵynyń bolashaǵy 
oılandyrǵanymen qoldan keler dármeni joǵyn 
bildirdi. Qazany ortaq bolǵan keńestik saıasat 
kezinde Qyzyldaǵy qazaqtar shetelde turamyz 
dep eseptemegen. Tipti, ótken ǵasyrdyń 60-
shy jyldaryna deıin Naǵaıbaq aýdanynda qazaq 
mektebi boldy. Keńes Odaǵy taraǵannan keıin 
turymtaı tusyna zaman keldi. Al qazir sanany 
turmys bılep turǵan syńaıly. Árkim óz sharýasyn 
terbetken, mal-janynyń amandyǵynan aspaǵan 
qandastarymyz til taǵdyryn ýaıymdaýdan buryn 
tirligin oılaıdy. Sanany silkip tastar serpilis 
baıqalmaıdy. Sý tynyp qalar ma eken?.. 

Lázzat QYPSHAQBAIQYZY
Chelábi oblysy, 

Qyzyl aýdany, Reseıden
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Өзгерген әліпбиге жаңғырған емле ке-
рек 

Әріп - дыбыстың қалыбы. Жазу - тілдік қа-
лыпты сақтаушы негіз. Әріп жазуы арқылы 
тарихи таным сақталады. Елбасының бағдар-
ламалық мақаласында айтылғандай, руха-
ни жаңғырудағы басты шарт – ұлттық кодты 
сақтай білу. Қазақтың латынәліпбилі (латын-
негізді емес) емлесін қабылдауда ұлттың сөй-
леу үлгісіне негіздей отырып, Ақымет Байтұр-
сынұлы бастаған алаш қайраткерлері зерттеу-
леріндегі теориялық қисындар мен қағидалар-
ды толық меңгеріп алып, соны жүйелі түрде 
бүгінгі жазуға енгізу лазым.

Е. Омарұлы: «Қазақша жазу жеңіл болу 
үшін де, дұрыс болу үшін де, – дыбыс жүйе- 
сінше болуы керек. Біздің ұстаған негізгі 
жолымыз дыбыс жүйесі болуға тиіс», – де-
ген пікір айтады. Кеңестік саясаттың негізгі 
тұжырымдары бойынша жасалған, қоғамдық 
санаға тілдік бірліктер мен олардың жазылуы 
арқылы әбден сіңіп қалған, көзіміз үйреніп, 
қолымыз жазуға икемделіп, дағдыланған ем-

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, филология 
ғылымдарының докторы, көптеген ғылыми 
еңбектердің авторы.

ӘЛІПБИДІҢ АУЫСУЫ – РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУДЫҢ БАСТЫ ШАРТЫ

лелер мен ережелерден осы реформаның не-
гізінде толықтай бас тартып, өз «көшімізді» 
түзеу мүмкіндігі тұр алда. Өзгерген әліпбиге 
жаңғырған емле керек. Сонда ғана әліпбидің 
өзгеруі реформалық деңгейге жетпек.

Бүгінгі жас буынды ұлттық код негізінде 
тәрбиелеп, қазақы болмысты танымдық дең-
гейде бойына сіңіреміз десек, жазу үлгіміздің 
өн бойында сол код сақталуы тиіс. Ал оның 
негізі – алаш қайраткерлері еңбектерінде мөл-
діреп тұнып тұр.

Қазақ емлесі қай принципке негізделеді?
Емленің соңғы редакцияланған нұсқасын-

да «Ереженің негізгі ұстанымы үшін фонема-
тикалық принцип басшылыққа алынады. Со-
нымен қатар қазақ әдеби тілінің лексикалық 
құрамындағы көне және кірме тілдік қабат-
тардың кейбір түрлерінің емлесіне қатысты 
дәстүрлі және фонетикалық принциптер қол-
данылды» - деп жазылған. Емле-ереженің оң 
жасалуы үшін, басты принциптерді белгілеу-
дің және оны емледе нақты және толық ұста-
нудың маңызы ерекше.

Анар Бекмырзақызы САЛҚЫНБАЙ



Туған тіл / №1 (2019)

41

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

Қазақ тілінің емле-ережесінде морфоло-
гиялық принципті басты принцип ретінде 
ұсынуымыздың өзіндік себебі бар. Бұл ана 
тіліміздің төл табиғатынан шығады. Әлем 
тілдерінің қай-қайсымен салыстырсаңыз да, 
түркі тілдерінің бір бұтағы ретінде қазақ тілі 
жалғамалы тіл болғандықтан, бүгінге дей-
ін көнеден келе жатқан түбірлерді тұлғалық, 
мағыналық және ұғымдық жағынан сақтаған 
ең көне тілдердің бірі. Қазақ тіліндегі бір 
буынды түбірлер - күні бүгінге дейін өзгеріс-
сіз тарихи қалпын сақтап, тарихи кодты жа-
дымызда жаңғыртып отырған жалғыз тарихи 
жәдігер. Ежелден келе жатқан түбірлердің си-
патын өзгертуге болмайды.

Фонематикалық принципті негізге ала-
тын жазу үлгісі осы тарихи текті түбірлердің 
сақталып жазылуына басты қауіп әкеледі. 
Жазу емлесі бекіп, осы принциптер негізгі 
қисын ретінде алынса, қазақ тіліндегі мызғы-
май келе жатқан түбірлердің тарихи сипатына 
өзгеріс енуі ықтимал. Қазіргі фонематикалық 
принципті ұсынып отырған ғалымдардың не-
гізгі сүйеніп отырғаны тіліміздегі морфоноло-
гиялық құбылыстан басқа түк емес. Мұндай 
морфонологиялық құбылыстардың сипаты 
профессор А. Айғабылұлы зерттеулерінде 

нақты қарастырылғандай, көбінесе дыбыстар 
тіркесімі, сөз, сөз формаларының буын жігін- 
де, айтылымда көрініс табады. Профессор 
Ә.Жүнісбек қазақ тіліндегі фонологиялық 
қызметті буын атқаратынын дәлелдеп, фоне-
ма терминінің орнына сингармема терминін 
ұсынғанын көзі қарақты ғылыми қауым біледі. 
Ә. Жүнісбековтің пікірінше, жалпы түркі тіл- 
дерінде фонема ұғымы болуы мүмкін емес. 
Осы пікірді толық қолдаған А.Айғабылұлы 
«Қазақ тілі морфонологиясы және лекси-
кологиясы» атты зерттеуінде кезінде біраз 
ғалымдар фонема мен дыбыс терминдерін 
синоним ретінде пайдаланып келгенін,  
Ә. Жүнісбек зерттеулерінен кейін фонема тер-
минін қазақ тіліне қолдануға болмайтынын 
ашық жазған. Олай болса, қазіргі жаңғыру 
заманы келгенде, қазақ тіліне еш қатысы жоқ 
фонема терім сөзін қайта қолдану лайықсыз.

Біз жеке ғалымның зерттеулеріне, олардың 
өзіндік ғылыми көзқарастарына дау айтқы-
мыз келмейді. Ал әліпби мен оның емле-ере-
желері жалпы қазақ ұлтының жазуына, демек, 
ұлттың мәдени дамуына, рухани болмысына, 
рухани жаңғыруына қатысты болғандықтан, 
кеңестік кезеңдегі «шатасудан» сақтанып, 
Ақымет Байтұрсынұлы салған төте жолмен өз 



Туған тіл / №1 (2019)

42

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

әуенімізді, әуезімізді қайта табуды ойлау ке-
рек деп есептейміз.

Сингармонизм заңы - қазақ тілі ем-
лесінің негізіне айналуы тиіс.

Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің 
(Ереже) соңғы нұсқасында «Ережеде алдымен 
ұлттық тілдің жазу-сызумен байланысты: тіл-
дің жалғамалылығы; тілдің ықшамдалуы; 
тіл дыбыстарының үндестігі;дауыссыздар-
дың бір-бірімен үйлесімділігі т.б. негізгі заң-
дылықтары мен ерекшеліктері ескерілді» - 
деп жазылған.

Тілдің жалғамалылығы – тілдік типке жата-
ды, бұл ықшамдалу құбылысымен немесе  тіл 
дыбыстарының үндестігі сияқты қазақ тілінің 
ішкі заңдылықтарын анықтайтын қағидалар-
мен бір парадигма құрай алмайтын әр шең-
бердегі, әр деңгейдегі түсініктер.

Қазақ тілі ережесі сингармонизм заң-
дылығы негізінде айқындалады. Бұл дұрыс. 
Басқа да түркі тілдері сияқты қазақ тілінің ба-
сты қасиеті - осы.

Ал тілдегі ықшамдалу құбылысы қазіргі 
тілдік үдерісте емлеге басты қағида бола ал-
майды. Неге? Өйткені ықшамдалу құбылысы 
– кез келген тілдің эволюциялық дамуының 
жемісі, ол ұзақ уақыт аумағында бірте-бірте 
орындалатын процесс. Тілдік экономия про- 
цесімен байланысты қарастырылатын ықшам- 
далу  үдерісі тілдің барлық деңгейлерінде кез-
деседі: фонетикалық ықшамдалу; морфологи-
ялық ықшамдалу; синтаксистік ықшамдалу.

Мәселен: барғанмын – барғаммын – фоне-
тикалық өзгеріс, барғаммын-барғамын - мор-
фонологиялық құбылыс. Демек, м дыбысы 
кейінді ықпал жолымен н дыбысын еріндік 
м-ге айналдыруы фонетикалық алмасу болса, 
екі м-нің біреуінің түсуі – дегеминация құ-
былысы.

Морфонологиялық құбылыстың нәтиже-
сінде фонетикалық дыбыс алмасу пайда бо-
луы да мүмкін. Мысалы: осы жақ – ос(ы) жақ 
– осжақ – ошшақ болып өзгергенде алғашқы 
өзгеріс ы дыбысының түсуі (осжақ) морфоно-
логиялық өзгеріс болса, сж- ның тоғыспалы 
ықпалға ұшырап, ошшақ болуы фонетикалық 
өзгеріске жатады.

Дәл осы үлгімен осы жолы – ошшолы, 
осы жер - өшшер сияқты сөздерді келтіруге 
болады. Сондай-ақ, ы дыбысының түсуімен 

фонетикалық алмасу пайда болатын ананы 
қара – анан(ы) қара – анаңғара, мынаны қара 
– мынан(ы) қара – мынаңғара сияқты құбылы-
старды да атауға болады.  Сондай-ақ, айтып 
жібер – айтыжбер,оқып жібер- оқыжбер,қарап 
жібер – қаражбер т.б. болып ауызекі сөйлеу 
тілінде ықшамдалып айтылады.

Немесе ықшамдалу құбылысына салсақ, 
бар ма екен  - бармекен, келе ме екен – келе-
мекен болып жазылуға тиіс болар еді. Бай-
қап отырғанымыздай, ықшамдалу құбылысы  
жазу емлесінің басты қағидасы бола алмайды. 
Ықшамдаудың қайда барып соқтырары біз-
ге беймәлім. Дей тұрғанмен, кейінгі шыққан 
еңбектерде мынадай деректерді кездестіріп, 
«таң қалмасқа» лаж қалмайды. Қолымызға 
осы жаңа Емленің негізінде жазылған «ЖАҢА 
ЕМЛЕ. Оқу-әдістемелік құрал» келіп түсті. 
Нұр-Сұлтан қаласынан 2019 жылы жарық  
көрген. Оқу-әдістемелік құрал арқылы ла-
тынәліпбилі қазақ жазуы мұғалімдерге, оқы- 
тушыларға үйретіліп жатыр. Мұнда «Түркі 
сөзінің құрылымы: префикс+түбір+аффикс = 
қазақ сөзі» деп жазылыпты. Әрине, «сөзалды 
қосымшаларының» (терім сөз автордікі) 
бәрі кірме болып келетіні жазылған. Өйткені  
авторлар келтіріп отырған бұл құрылым түркі 
сөздеріне мүлде тән емес, флективті тілдер- 
ге тән құбылыс. Сонда авторлардың «Түркі 
сөзінің құрылымы: префикс+түбір+аффикс =  
қазақ сөзі»» деп грамматикалық құрылымды 
өзгерте оқытуын білместік дейміз бе, не дей-
міз?

Сонымен, тілдегі ықшамдалу құбылысы 
жаңа емленің негізгі заңдылығы бола алмай-
ды. Емленің негізгі заңдылығы - сингармо-
низм болуы тиіс.

Дыбыс тіркесі мен буынның айырмасы бар
Қазіргі ұсынылған емледе дауыссыз и, у 

дыбысы мен дауысты ұ, ү, ы, і дыбыстарының 
қатар келуі екі түрлі терім сөзбен белгіленген: 
«дыбыс тіркесі» (кіиім, біи), «қосар әріптер» 
(сый, тый):

Мұндағы дыбыс тіркесі деген не? Ғалым- 
дардың пайымдауынша, дыбыс тіркесі болу 
үшін олардың арасында артикуляциялық бай-
ланыс болуы шарт. Кез келген тіл біліміндегі 
(демек, жалпы тіл білімі теориясында да!) тео- 
рияға сүйенер болсақ, «дыбыс тіркесі» терім 
сөзі, әдетте, қатар тұрған екі дауысты немесе 
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екі дауыссыз дыбыстарға қатысты анықта-
лады. Ал дауысты және дауыссыз дыбыстар 
бастауыш сыныптардан бастап үйретілетін-
дей, буын ретінде танылады.  Біздіңше, бұл 
- аксиома. Ал емле жасаушылардың өздері 
жазып отырғандай, ұ дауысты мен у дауыс-
сызды дыбыс тіркесі ретінде тануы бүгінгі 
ғылымның дамуына сәйкес келе қоймайды. 
Бұл - буын. Демек, бір буынды бір таңбамен 
беру әлемдік грамматология ғылымында кез-
деспейтін «сонылық».

Емле түзуші қазіргі ғалымдар бүгінгі руха-
ни жаңғырғысы келіп отырған қазақ қоғамы-
на «сөз жүйесінің заңдарын бұзатын», «тілдің 
заңына келтіріп шығарған ережелердің орны-
на жалған ережелер кіргізіп, былықтырып, 
сол былықтардан құрастырып жаңадан дыбыс 

жүйесі, сөз жүйесін шығарып» отыр. Көріп 
отырып айтпау, біліп отырып жазбау, ертеңгі 
тіл дамуына зиянды екенін түсініп отырып 
көрсетпеу – күнә деп білдік. 

ТҮЙІН
Қазіргі жазу үлгісі Қ. Жұбановтың жазу тео- 

риясына негізделгені және 1967 жылғы Ере-
жеде біржола заңдастырылғаны белгілі. Бұл 
уақытта Ақымет Байтұрсынұлы, Е. Омарұлы, 
Т. Шонанұлы, Қ. Кемеңгерұлы еңбектері әлі 
құрсауда еді. Тілдің негізгі заңдылықтары сая- 
сат құрбаны еді.

Қазіргі рухани жаңғыру кезеңінде біздің 
белгілі ғалымдарымыз қазақ жазуын Ақымет 
Байтұрсынұлы жасаған төл емлеге негіздеп, 
оң жолға түссе деген тілек бар.



Туған тіл / №1 (2019)

44

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

Salqynbaı Anar Bekmyrzaqyzy
Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ profesory, fılologıa ǵylymdarynyń 
doktory, kóptegen ǵylymı eńbekterdiń avtory.

ÁLİPBIDİŃ AÝYSÝY – RÝHANI 
JAŃǴYRÝDYŃ BASTY SHARTY

Ózgergen álipbıge jańǵyrǵan emle kerek 
Árip - dybystyń qalyby. Jazý - tildik qalypty 

saqtaýshy negiz. Árip jazýy arqyly tarıhı 
tanym saqtalady. Elbasynyń baǵdarlamalyq 
maqalasynda aıtylǵandaı, rýhanı jańǵyrýdaǵy 
basty shart – ulttyq kodty saqtaı bilý. Qazaqtyń 
latynálipbıli (latynnegizdi emes) emlesin 
qabyldaýda ulttyń sóıleý úlgisine negizdeı 
otyryp, Aqymet Baıtursynuly bastaǵan 
alash qaıratkerleri zertteýlerindegi teorıalyq 
qısyndar men qaǵıdalardy tolyq meńgerip 
alyp, sony júıeli túrde búgingi jazýǵa engizý 
lazym.

E. Omaruly: «Qazaqsha jazý jeńil bolý 
úshin de, durys bolý úshin de, – dybys 
júıesinshe bolýy kerek. Bizdiń ustaǵan negizgi 
jolymyz dybys júıesi bolýǵa tıis», – degen 
pikir aıtady. Keńestik saıasattyń negizgi 
tujyrymdary boıynsha jasalǵan, qoǵamdyq 
sanaǵa tildik birlikter men olardyń jazylýy 
arqyly ábden sińip qalǵan, kózimiz úırenip, 
qolymyz jazýǵa ıkemdelip, daǵdylanǵan 
emleler men erejelerden osy reformanyń 
negizinde tolyqtaı bas tartyp, óz «kóshimizdi» 
túzeý múmkindigi tur alda. Ózgergen álipbıge 
jańǵyrǵan emle kerek. Sonda ǵana álipbıdiń 
ózgerýi reformalyq deńgeıge jetpek.

Búgingi jas býyndy ulttyq kod negizinde 
tárbıelep, qazaqy bolmysty tanymdyq deńgeıde 
boıyna sińiremiz desek, jazý úlgimizdiń ón 
boıynda sol kod saqtalýy tıis. Al onyń negizi 
– alash qaıratkerleri eńbekterinde móldirep 
tunyp tur.

Qazaq emlesi qaı prınsıpke negizdeledi?
Emleniń sońǵy redaksıalanǵan nus- 

qasynda «Erejeniń negizgi ustanymy 
úshin fonematıkalyq prınsıp basshylyqqa 
alynady. Sonymen qatar qazaq ádebı tiliniń 
leksıkalyq quramyndaǵy kóne jáne kirme 
tildik qabattardyń keıbir túrleriniń emlesine 
qatysty dástúrli jáne fonetıkalyq prınsıpter 
qoldanyldy» - dep jazylǵan. Emle-erejeniń oń 
jasalýy úshin, basty prınsıpterdi belgileýdiń 
jáne ony emlede naqty jáne tolyq ustanýdyń 
mańyzy erekshe.

Qazaq tiliniń emle-erejesinde morfologıalyq 
prınsıpti basty prınsıp retinde usynýymyzdyń 
ózindik sebebi bar. Bul ana tilimizdiń tól 
tabıǵatynan shyǵady. Álem tilderiniń qaı-
qaısymen salystyrsańyz da, túrki tilderiniń 
bir butaǵy retinde qazaq tili jalǵamaly til 
bolǵandyqtan, búginge deıin kóneden kele 
jatqan túbirlerdi tulǵalyq, maǵynalyq jáne 
uǵymdyq jaǵynan saqtaǵan eń kóne tilderdiń 
biri. Qazaq tilindegi bir býyndy túbirler - kúni 
búginge deıin ózgerissiz tarıhı qalpyn saqtap, 
tarıhı kodty jadymyzda jańǵyrtyp otyrǵan 
jalǵyz tarıhı jádiger. Ejelden kele jatqan 
túbirlerdiń sıpatyn ózgertýge bolmaıdy.

Fonematıkalyq prınsıpti negizge alatyn 
jazý úlgisi osy tarıhı tekti túbirlerdiń saqtalyp 
jazylýyna basty qaýip ákeledi. Jazý emlesi 
bekip, osy prınsıpter negizgi qısyn retinde 
alynsa, qazaq tilindegi myzǵymaı kele jatqan 
túbirlerdiń tarıhı sıpatyna ózgeris enýi yqtımal. 
Qazirgi fonematıkalyq prınsıpti usynyp 
otyrǵan ǵalymdardyń negizgi súıenip otyrǵany 
tilimizdegi morfonologıalyq qubylystan 
basqa túk emes. Mundaı morfonologıalyq 
qubylystardyń sıpaty profesor A. Aıǵabyluly 
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zertteýlerinde naqty qarastyrylǵandaı, kóbinese 
dybystar tirkesimi, sóz, sóz formalarynyń býyn 
jiginde aıtylymda kórinis tabady. Profesor 
Á.Júnisbek qazaq tilindegi fonologıalyq 
qyzmetti býyn atqaratynyn dáleldep, 
fonema termıniniń ornyna sıngarmema 
termınin usynǵanyn kózi qaraqty ǵylymı 
qaýym biledi . Á. Júnisbekovtiń pikirinshe, 
jalpy túrki tilderinde fonema uǵymy bolýy 
múmkin emes. Osy pikirdi tolyq qoldaǵan 
A.Aıǵabyluly «Qazaq tili morfonologıasy 
jáne leksıkologıasy» atty zertteýinde kezinde 
biraz ǵalymdar fonema men dybys termınderin 
sınonım retinde paıdalanyp kelgenin, Á. 
Júnisbek zertteýlerinen keıin fonema termınin 
qazaq tiline qoldanýǵa bolmaıtynyn ashyq 
jazǵan.

Olaı bolsa, qazirgi jańǵyrý zamany 
kelgende, qazaq tiline esh qatysy joq fonema 
terim sózin qaıta qoldaný laıyqsyz.

Biz jeke ǵalymnyń zertteýlerine, olardyń 
ózindik ǵylymı kózqarastaryna daý aıtqymyz 
kelmeıdi. Al álipbı men onyń emle-erejeleri 
jalpy qazaq ultynyń jazýyna, demek, ulttyń 
mádenı damýyna, rýhanı bolmysyna, rýhanı 
jańǵyrýyna qatysty bolǵandyqtan, keńestik 
kezeńdegi «shatasýdan» saqtanyp, Aqymet 
Baıtursynuly salǵan tóte jolmen óz áýenimizdi, 
áýezimizdi qaıta tabýdy oılaý kerek dep 
esepteımiz.

Sıngarmonızm zańy - qazaq tili emlesiniń 
negizine aınalýy tıis

Jańa álipbı negizindegi qazaq tili emlesiniń 
(Ereje) sońǵy nusqasynda «Erejede aldymen 
ulttyq tildiń jazý-syzýmen baılanysty: tildiń 
jalǵamalylyǵy; tildiń yqshamdalýy; til 
dybystarynyń úndestigi;daýyssyzdardyń bir-
birimen úılesimdiligi t.b. negizgi zańdylyqtary 
men erekshelikteri eskerildi» - dep jazylǵan.

Tildiń jalǵamalylyǵy – tildik tıpke jatady, 
bul yqshamdalý qubylysymen nemese  til 
dybystarynyń úndestigi sıaqty qazaq tiliniń 
ishki zańdylyqtaryn anyqtaıtyn qaǵıdalarmen 
bir paradıgma quraı almaıtyn ár sheńberdegi, 
ár deńgeıdegi túsinikter.

Qazaq tili erejesi sıngarmonızm zańdylyǵy 
negizinde aıqyndalady. Bul durys. Basqa da 
túrki tilderi sıaqty qazaq tiliniń basty qasıeti 
- osy.

Al tildegi yqshamdalý qubylysy qazirgi tildik 
úderiste emlege basty qaǵıda bola almaıdy. 
Nege? Óıtkeni yqshamdalý qubylysy – kez 
kelgen tildiń evolúsıalyq damýynyń jemisi, ol 
uzaq ýaqyt aýmaǵynda birte-birte oryndalatyn 
proses. Tildik ekonomıa prosesimen baılanysty 
qarastyrylatyn yqshamdalý  úderisi tildiń 
barlyq deńgeılerinde kezdesedi: fonetıkalyq 
yqshamdalý; morfologıalyq yqshamdalý; 
sıntaksıstik yqshamdalý.

Máselen: barǵanmyn – barǵammyn – 
fonetıkalyq ózgeris, barǵammyn-barǵamyn - 
morfonologıalyq qubylys. Demek, m dybysy 
keıindi yqpal jolymen n dybysyn erindik m-ge 
aınaldyrýy fonetıkalyq almasý bolsa, eki m-niń 
bireýiniń túsýi – degemınasıa qubylysy.

Morfonologıalyq qubylystyń nátıjesinde 
fonetıkalyq dybys almasý paıda bolýy da 
múmkin. Mysaly: osy jaq – os(y) jaq – osjaq 
– oshshaq bolyp ózgergende alǵashqy ózgeris 
y dybysynyń túsýi (osjaq) morfonologıalyq 
ózgeris bolsa, sj- nyń toǵyspaly yqpalǵa 
ushyrap, oshshaq bolýy fonetıkalyq ózgeriske 
jatady.

Dál osy úlgimen osy joly – oshsholy, osy 
jer - óshsher sıaqty sózderdi keltirýge bolady. 
Sondaı-aq, y dybysynyń túsýimen fonetıkalyq 
almasý paıda bolatyn anany qara – anan(y) 
qara – anańǵara, mynany qara – mynan(y) qara 
– mynańǵara sıaqty qubylystardy da ataýǵa 
bolady.  Sondaı-aq, aıtyp jiber – aıtyjber,oqyp 
jiber- oqyjber,qarap jiber – qarajber t.b. bolyp 
aýyzeki sóıleý tilinde yqshamdalyp aıtylady.

Nemese yqshamdalý qubylysyna salsaq, 
bar ma eken  - barmeken, kele me eken – 
kelemeken bolyp jazylýǵa tıis bolar edi. 
Baıqap otyrǵanymyzdaı, yqshamdalý qubylysy 
jazý emlesiniń basty qaǵıdasy bola almaıdy. 
Yqshamdaýdyń qaıda baryp soqtyrary bizge 
beımálim. Deı turǵanmen, keıingi shyqqan 
eńbekterde mynadaı derekterdi kezdestirip, 
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«tań qalmasqa» laj qalmaıdy. Qolymyzǵa 
osy jańa Emleniń negizinde jazylǵan 
«JAŃA EMLE. Oqý-ádistemelik qural» 
kelip tústi. Nur-Sultan qalasynan 2019 jyly 
jaryq kórgen. Oqý-ádistemelik qural arqyly 
latynálipbıli qazaq jazýy muǵalimderge, 
oqytýshylarǵa úıretilip jatyr. Munda «Túrki 
sóziniń qurylymy: prefıks+túbir+affıks = 
qazaq sózi» dep jazylypty. Árıne, «sózaldy 
qosymshalarynyń» (terim sóz avtordiki) bári 
kirme bolyp keletini jazylǵan. Óıtkeni avtorlar 
keltirip otyrǵan bul qurylym túrki sózderine 
múlde tán emes, flektıvti tilderge tán qubylys. 
Sonda avtorlardyń «Túrki sóziniń qurylymy: 
prefıks+túbir+affıks = qazaq sózi»» dep 
gramatıkalyq qurylymdy ózgerte oqytýyn 
bilmestik deımiz be, ne deımiz?

Sonymen, tildegi yqshamdalý qubylysy 
jańa emleniń negizgi zańdylyǵy bola almaıdy. 
Emleniń negizgi zańdylyǵy - sıngarmonızm 
bolýy tıis. 

Dybys tirkesi men býynnyń aıyrmasy bar
Qazirgi usynylǵan emlede daýyssyz ı, ý 

dybysy men daýysty u, ú, y, i dybystarynyń 
qatar kelýi eki túrli terim sózben belgilengen: 
«dybys tirkesi» (kiıim, biı), «qosar áripter» 
(syı, tyı):

Mundaǵy dybys tirkesi degen ne? Ǵalym- 
dardyń paıymdaýynsha, dybys tirkesi bolý 
úshin olardyń arasynda artıkýlásıalyq baı- 
lanys bolýy shart. Kez kelgen til bilimin- 
degi (demek, jalpy til bilimi teorıasynda da!) 
teorıaǵa súıener bolsaq, «dybys tirkesi» terim 
sózi, ádette, qatar turǵan eki daýysty nemese 

eki daýyssyz dybystarǵa qatysty anyqtalady. 
Al daýysty jáne daýyssyz dybystar bastaýysh 
synyptardan bastap úıretiletindeı, býyn retinde 
tanylady.  Bizdińshe, bul - aksıoma. Al emle jasaý- 
shylardyń ózderi jazyp otyrǵandaı, u daýysty 
men ý daýyssyzdy dybys tirkesi retinde tanýy 
búgingi ǵylymnyń damýyna sáıkes kele 
qoımaıdy. Bul - býyn. Demek, bir býyndy 
bir tańbamen berý álemdik gramatologıa 
ǵylymynda kezdespeıtin «sonylyq».

Emle túzýshi qazirgi ǵalymdar búgingi 
rýhanı jańǵyrǵysy kelip otyrǵan qazaq 
qoǵamyna «sóz júıesiniń zańdaryn buzatyn», 
«tildiń zańyna keltirip shyǵarǵan erejelerdiń 
ornyna jalǵan erejeler kirgizip, bylyqtyryp, sol 
bylyqtardan qurastyryp jańadan dybys júıesi, 
sóz júıesin shyǵaryp» otyr. Kórip otyryp 
aıtpaý, bilip otyryp jazbaý, erteńgi til damýyna 
zıandy ekenin túsinip otyryp kórsetpeý – kúná 
dep bildik. 

TÚIİN
Qazirgi jazý úlgisi Q. Jubanovtyń jazý 

teorıasyna negizdelgeni jáne 1967 jylǵy 
Erejede birjola zańdastyrylǵany belgili. Bul 
ýaqytta Aqymet Baıtursynuly, E. Omaruly, 
T. Shonanuly, Q. Kemeńgeruly eńbekteri áli 
qursaýda edi. Tildiń negizgi zańdylyqtary 
saıasat qurbany edi.

Qazirgi rýhanı jańǵyrý kezeńinde bizdiń 
belgili ǵalymdarymyz qazaq jazýyn Aqymet 
Baıtursynuly jasaǵan tól emlege negizdep, oń 
jolǵa tússe degen tilek bar.  
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Қазақ ұлты бүгінде қай елде 
қоныстанбасын, олардың бір ғана ана 
тілі бар, ол – қазақ тілі. Ал қазақ тілі 

Қазақстан Республикасында ғана мемлекеттік 
мәртебеге ие. Сондықтан қазақ тілінің 
болашағы да әрине, негізінен Қазақстандағы 
қазақ тілінің қолданысына байланысты 
болмақ. Десе де, шетелдерде тұратын 
қазақтардың да өз ана тілін әртүрлі деңгейде 
сақтап, қолданып отырғанын ескерген жөн. 
Сол үшін де қазақ тілінің мәселелері тек 
Қазақстан көлемінде ғана шешімін тауып, 
сонымен ғана шектеліп қалмауы тиіс деп 
қараймыз. 

Қазақ тілі мен жазуы – қазақ халқы үшін 
жай ғана қарым-қатынас құралы емес, ұлттық 
болмысымызды, мәдениетімізді сақтап, 
оны ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыратын, 
бір-бірімізді тұтастырып тұратын күре 
тамырымыз. Олай болса, информация заманы 
туған бүгінгі таңда қазақ халқы – біздің тіліміз 
қандай күй кешіп отыр? Заман талабына 
сай ма? Басқасын қойғанда өзге халықтар 
сияқты дүниежүзіндегі қазақ халқында ортақ 

ҚР Білім және ғылым министірлігі Ғылым комитеті 
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚ ТЕРМИНДЕРІН 
БІРІЗДЕНДІРУ ҚАЖЕТ

жазу жүйесі мен терминдік жүйе, ортақ 
орфографиялық ереже, тілдік норма бар ма? 
Дәл қазір жоқ. Олай болса не істеуіміз қажет? 
Міне, бұлар бәрімізді қатты толғандыруы тиіс. 
Төменде қазақ терминдерінің бүгінгі жағдайы 
және оны біріздендіру мәселесін саралап 
көрмекпіз.

Қазақ тілі қазіргі таңда Қазақстаннан 
тыс Қытай, Өзбекстан, Моңғолия, Иран, 
Түркіменстан, Түркия қатарлы елдерде тек 
отбасы ғана емес, түрлі әлеуметтік деңгейде 
қолданылады. Олардың кейбіреулерінің 
өзіндік баспасөзі мен радио-теледидары, 
білім беру жүйесі бар болса, кейбіреулерінің 
бірлі-жарымды қазақша газет-журналы, 
радиосы мен телеарнасы бар. Мәселен, 
бүгінде Өзбекстан Республикасында 1,6 
миллион қазақ тұрады. Кеңес Одағы 
ыдыраған жылдарда Өзбекстанда 700-ге тарта 
қазақ мектебі болған. Өзбекстанның Халыққа 
білім беру министрлігінің мәліметі бойынша, 
2002-2003 жылдары қазақ-өзбек тілінде 
дәріс беретін аралас мектептердің саны 581 
болса, 2006-2007 жылдары 521 аралас мектеп 

Қайрат ҒАБИТХАНҰЛЫ



Туған тіл / №1 (2019)

48

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

болған. Ал, қазір таза қазақ мектептерінің 
саны 234. Мектептерде сабақ латын жазуымен 
оқытылады, жалпы білім беру мектептері 
9 сыныпқа дейін ғана білім береді. Алты 
жоғары оқу орнында қазақ факультеттері, 
«Нұрлы жол» газеті сияқты республикалық 
және басқа да деңгейдегі мерзімді баспасөзі 
бар, республикалық және облыстық, 
аудандық қазақ мәдени орталықтары жұмыс 
істейді. Саралап қарағанда бұл елдегі қазақ 
терминологиясында ауытқушылық жоқ деуге 
болады. Оның басты себебі, Қазақстандағы 
телеарна-радио, газет-журналдарды еркін 
пайдаланады, бұрынғыны айтпағанда, 
соңғы 70 жылда Кеңестер Одағы атты 
елдің құрамында бірге өмір сүрді. Қазірдің 
өзінде де “Ана тiлi”, “Қазақ тiлi”, “Қазақ 
әдебиетi” секiлдi оқулықтар Қазақстаннан 
барады. Моңғолия Республикасында жүз 
мыңнан аса қазақ тұрады, Баян-өлгей, Қобда 
аймақтарында қазақ мектептері бар, олар 
сонау кеңестік заманнан бері мектептерде 
Қазақстан оқулықтарын пайдаланады. 
Баспасөз саласындағы журналистер дерлік 
Қазақстанда білім алғандар. Қазіргі кезде 
де баспасөз саласы Қазақстанмен тығыз 
байланыста. Сондықтан бұл елде де термин 
қолданысында Қазақстанмен бірізділік 
сақталған.

Ал Қытайда тұратын бір миллион үш 
жүз мыңдай қазақтарда аудандық газет-
журналдарды қоспағанда, мемлекет, өлке, 
облыс, аймақ дәрежесінде шығып, жалпы 
таратылатын оннан астам газет-журнал бар. 
Бес-алты баспадан жылына миллиондаған 
данамен ондаған, жүздеген әртүрлі оқулықтар 
мен әдеби-мәдени, ғылым мен техника, 
шаруашылық, өнер т.б. салаларға арналған 
кітаптар жарық көреді. Орталық, өлкелік 
сияқты жалпылық радио-телеарналар 
мен облыстық, аймақтық деңгейдегілерді 
айтпағанда, тіпті кей аудандарда қазақ тілінде 
өз алдына радио-теледидар хабарын таратып 
отыр. Жоғары оқу орындарында қазақ фило- 
логиясы мамандығы бар. Дәл бұрынғыдай 
болмаса да орта, бастауыш мекептерде белгілі 
деңгейде қазақ тілінде білім беріледі. Демек, 
көріп отырғанымыздай, қазақ елінен кейінгі 
қазақ тілі біршама кең қолданысқа ие орта 
ол Қытай Халық Республикасында. Осыған  

орай, жалпы шетелдердегі қазақтардың ішін- 
де Қытайда тұратын қазақтардың тіл мәселесі 
де ең күрделі жағдайда деуге болады. Себебі, 
соңғы 40-50 жылда басқалардай (мысалы: 
Өзбекстан, Моңғолия т.б.) емес, Қытайдағы 
қазақтарда тіл жазу мәселесі көп жағдайда өз 
алдына шешіліп келді. Яғни, онда 1965 жылға 
дейін төте жазу қолданылса, 1965 жылдан 1983 
жылға дейін латын жазуы, ал 1983 жылдан 
қазірге дейін қайтадан 33 әріптен тұратын төте 
жазу (Қытайдағы қазақтардың сөзі бойынша - 
көне жазу) әліпбиін қолданып келеді. Соған 
сәйкес қазақ әдеби тілінің орфографиялық 
ережелері өзінше қалыптасқан, яғни 
Қазақстандағы 42 әріп қолданылатын орыс-
қазақ әліпбиі мен оның орфографиялық 
ережелеріне сәйкес келе бермейді. Сонымен 
бірге, Қытайда өз алдына қазақ тілінде 
термин жасайтын, жасап қана қоймай, оны 
заңдастырып, қолданысқа енгізіп отыратын 
орындар жұмыс істейді. Ол – ҚХР Шыңжаң 
Ұйғыр автономиялы өлкелік тіл-жазу қызметі 
комитеті. Қазақстанда термин сөздер ең 
алдымен орыс тілінен аударылатыны сияқты, 
Қытайдағы мамандар да термин сөздерді 
қытай тілінен тіке аударып қолданады, 
терминдерді заңдастырып, бекітіп, ай сайын, 
маусым сайын баспасөз орындарына жіберіп, 
жариялап отырады. Жасалатын терминдер 
тек Қытай еліне тән ұғымдар мен сөздер ғана 
емес, бүгінгі өркениет, жалпы адамзат үшін, 
соның ішінде жалпы қазақ халқына да тән, 
ортақ ұғымдар және ол басқа тілдердің емес, 
қазақ тілінің ортақ сөз байлығын пайдаланып 
жасалған. Мәселен, қолымыздағы «ШҰАР 
ұлт тілдеріндегі атауларды арнаға түсіру, 
бекіту алқасы» 1999 жылы баспадан шығарған 
Ханзуша «қытайша» - қазақша арнаға 
түсірілген атаулар жинағының 1-томына 
1980 жылдан бері жарияланып, бекітілген 
15 мыңнан астам атау енгізілген. Ондағы 
атаулар саяси, экономика, философия, заң, 
логика, психология, шипагерлік (медицина), 
малшаруашылығы, малшипагерлігі (мал 
дәрігерлігі), жайылым, жағрапия (география), 
электрон техникасы сияқты 70-тен астам 
саланы қамтыған. Бұдан басқа мемлекет 
қызметкерлерінің атаулары, кәсіптік-
техникалық қызмет аттары, ғылыми атақтар, 
дүниежүзіндегі ақша бірліктері, баспасөзде 



Туған тіл / №1 (2019)

49

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

көп қолданылатын атаулар да енгізілген. Оның 
ішінде Қазақстанда жасалған терминмен 
бірдей шыққандар да немесе қазақ тіліне 
өте сәтті аударылып, жасалынғандары да 
жетерлік (мышканы – тінтуір, Балконды – 
самалдық деп алған тәрізді). Ондағы кейбір 
аудармалардың сәтті шығуы қытай тілінің 
ерекшелігіне де байланысты. Қытай тілінде 
буындық мағыналы жазу қолданылады 
да, қытай иероглифтерінің өзінен оның 
мағынасы шығып тұрады. Бұл өзге тілге 
аударуға қолайлы. Оның үстіне қытай тілі 
өзге тілден атау қабылдағанда 99 пайызын 
өз тіліне дерлік аударып қабылдайды. Соған 
сәйкес қытайша атау терминдер де, негізінен, 
қазақ тілінде аударылып қабылданған. Десе 
де, өкініштісі, олардың ішінде Қытайдан 
тыс елдердегі қазақтарға түсініксіз атаулар 
көп кездеседі. Керісінше, Қазақстандағы 

жасалынған терминдер де қытайдағыларда 
қолданылмайды. Өзара ауыс-түйіс жоқтың 
қасы. Осылайша, жазу жүйесі ұқсамауынан, 
екі елдегі қазақтар бір-бірінің басылымын 
бірі оқи алмауы өз алдына, жасалынып 
жатқан терминдердің бір ізге түспеуі 
себебінен, өзара түсініспейтін, соның 
зардабынан қазақ пен қазақ өз тілін 
тілмаш арқылы ұғынатын дәрежеге жетті. 
Әрине, соңғы кездегі ресми емес барыс-
келістер мен зиялы қауымның өзара жеке 
байланыстарының нәтижесінде кейбір атау-
терминдер ортақ қолданысқа енді, бірақ бұл 
жалпы жасалған терминдердің өте аз пайызын 
ғана қамтып отыр.

Төменде сөзіміз дәйекті болу үшін екі елде 
де Терминком жағынан бекітіліп, қолданылып 
отырған кейбір терминдерді салыстырып 
көрейік:

қытай тілінде орыс тілінде Қытайдағы 
қазақтардың тілінде

Қазақстанда

国书 верительная грамота мемлекеттік жолдама сенім грамотасы 
国际公法 международное 

публичное право
халықаралық 

әлеуметтік заң
халықаралық жария құқық

外交豁免 дипломатический 
иммунитет

дипломатиялық 
тектелемеу

дипломатиялық иммунитет 

外交特权 дипломатические 
привилегии

дипломатиялық ерекше 
ұқық

дипломатиялық 
артықшылық

国会 герб герб елтаңба
国歌 гимн гимн әнұран
国际货币组织 международный 

валютный фонд
халықаралық ақша 

қоры ұйымы
халықаралық валюта қоры

国际复兴开发银
行

международный банк 
реконструкции и 

развития

 халықаралық 
көркею-даму банкесі

халықаралық қайта құру 
және даму банкі

欧洲共同体 европейское 
сообщество (ЕС)

европа ортақ тұлғасы еуропалық 
қауымдастық(ЕҚ)

代表团 делегация уәкілдер үйірмесі делегация
欧洲经济共同体 европейское 

экономическое 
сообщество

европа экономикалық 
істестік ұйымы

еуропалық экономикалық 
қоғамдастық

经济制裁 экономическая 
санксия

экономикалық жаза экономикалық санксия

国务委员 Член Госсовета мемлекеттік істер 
жорасы

мемкеңестің мүшесі

国务院总理 премьер министр гуоу юнның зуңлиі үкімет басы, премьер 
министр

书记 секретарь  шужи секретарь, хатшы
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副总理 вице-премьер 
министр

 орынбасар зұңли премьер-министрдің 
орынбасары 

总书记 первый секретарь бас шужи бас хатшы 
人大代表 депутат халық құрылтайының 

уәкілі
депутат

县人大常委会 районный маслихат аудандық халық 
құрылтайы

аудандық мәслихат 

教育法 закон об образовании оқу-ағарту заңы білім заңы
县教育局 районного отдела 

образования
 аудандық оқу- ағарту 

мекемесі
аудандық оқу бөлімі 

专业 специальность кәсіп мамандық
连续剧 сериал ұласпалы теле фильм сериал
公司 компания серіктік компания
网络 интернет торап ғаламтор
手机 сотовый телефон қолфон ұялы телефон
短信 сообщение SMS келте хат хабарлама
金融机构 финансовые органы қазына құрлымы қаржы құрылымдары
金融体制 финансовая система финанс түзілісі  финанс жүйесі
金融市场 финансовая биржа ақша базары, финанс 

базары
қаржы биржасы

批发价 оптовая цена толайым бағасы көтерме сауда бағасы
零售价 цена в розницу жеке бағасы бөлшек сауда бағасы
超市 супермаркет ерен базар супермаркет
拍卖 аукцион  бәсеке сауда аукцион
官僚主义 бюрократизм төрешілдік бюрократия
飞机 самолет айрыплан ұшақ
飞机场 аэропорт айрадыром әуежай
走私 контрабанда аткезшілік контрабанда 
护照 паспорт паспорт төлқұжат
身份证 удостоверение азаматтық куәлік жекекуәлік
医院 поликлиника шипахана емхана
医生 врач шипагер дәрігер
中医 традиционная 

китайская медицина
жуңгуоша дәрігерлік, 
ханзуша шипагерлік

дәстүрлі қытай 
медицинасы

肿瘤 рак өспе, рак ауруы қатерлі ісік
救护车 скорая помощь шұғыл құтқару көлігі жедел жәрдем 
金杯 золотой кубок алтын лоңқа алтын кубок
银杯 серебряный кубок күміс лоңқа күміс кубок
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教练 тренер тәрбиеші бапкер
大学 университет дашуе университет
中国文化 Китайская культура Жуңгуо мәдениеті Қытай мәдениеті

Мұндай терминдер саясат, дипломатия, 
экономика, білім беру, ғылым мен мәдениеттен 
бастап күнделікті қолданыстағы сөздерден 
де байқалады. Қазақ тілі о баста диалект тіл 
айырмасы жоқ, біртұтас тіл екені көпке аян, 
десе де, дәл қазіргі кезеңде ғылым тілінде 
диалект тіл қалыптаса бастағандай. Екі мем- 
лекет арасында білім беру, мәдениет алмасу 
т.б. салаларда қыйындықтар тудыруда. 
Мысалы: Қытайда қазақ тіліне әлдеқашан 
аударылған көптеген әдеби шығармалар 
мен телефильмдер қазақстандықтар үшін 
түсініксіз болғандықтан, қайталай аударуға 
тура келеді, солай істеліп те жатыр.

Егер термин саласындағы айырмашылық 
осылай кете беретін болса, бұл болашақта 
екі елдегі қазақ ұлтының ғана мүддесіне 
нұқсан келтіріп қоймайды, көрші екі 
мемлекеттің өз мемлекеттік тілдерінде 
қалыпты қарым-қатынас жасауына нұқсан 
келтіреді деп ойлаймыз. Қазақ тілі Қытай 
Халық Республикасында белгілі аймақтық 
қана қолданысқа ие аз санды ұлттың тілі 
болып есептелгенімен, қазақ елінде қазақ 
тілі – мемлекеттік тіл. Сондықтан Қытай 
елінде қолданылып отырған қазақ тілі 
екі ел үшін түсінікті, дәнекер тіл болуы 
тиіс. Жібек жолы дәлізі экономиканың 
ғана емес, ғылым мен мәдениеттің, жалпы 
өркениеттің дәлізі болуы үшін ең алдымен  
тіларалық кедергілерден арылу қажет. Біздің 
ойымызша, Қытайда тұратын қазақтардың 
термин жүйесі болашақта Қазақстандағымен 
бір ізге түсетін болса, бұл тек екі елдің 
достығын онан ары нығайтуға қызмет етеді. 
Сауда-саттық, экономика, мәдени, білім 
беру т.б. салалардағы ынтымақтастықты 
мұнанда жоғары деңгейге көтеруге септігін 
тигізері сөзсіз. Осы тұрғыдан алғанда, қазақ 
терминдерін біріздендіру мәселесін үкіметтің 
деңгейінде көтере білсек, оған қытай жағы да 
қарсы бола қоймас деген ойдамыз. Жалпы, 
тіл ғылымында дыбысты тіл екі салаға бөліп 
қарастырылады. Оның бірі – материалдық 

жағы да, екінші бір жағы – оның атқаратын 
қызметі. Қандай да бір тіл, ең алдымен, өзінің 
қарым-қатынас құралы қызметін өз деңгейін- 
де дұрыс атқаруы үшін сол тілді қолданушы 
ұлттың өкілдері тілдік материалдарды, 
яғни сөздерді (терминдерді), таңбаларды, 
әріптерді, дыбыстар мен грамматикалық 
формаларды бірыңғай қолдануы керек. Олай 
болмағанда тілдік түсінісу мүмкін болмай 
қалады. Ал түсінісу болмаған жерде тіл 
өзінің жалпыұлттық қасиетінен, қызметінен 
айырылады. Сондықтан да кемелденген 
ұлттық тілдерде тілдік дәстүр, яғни тілдік 
норма болады. Қазақ тілінде солай болуы 
қажет. Тілдік норманы, жазу мен термин 
жүйесін қалыптастырып, бүкіл қазақ 
халқына тарату және оны тұрақтандыру, бір 
ізге келтіру тек жазба тілдің ғана қолынан 
келмейді. Оған тілдің қызметін реттеп, белгілі 
жүйеге келтіріп, заңдастырып отыратын 
(қазақтар шоғырлы қоныстанған елдердегі) 
тіл мамандары мен мемлекеттік құзырлы 
орындарының белсенділігі мен қолдауы 
қажет.

Ұсыныс ретінде ең соңында айтарымыз: 
тез арада қазақ тілі қолданысқа ие елдердің 
термин қолданысын реттеп отыратын мем- 
лекетаралық терминологиялық комиссия 
құру және бұл мәселені мемлекеттік деңгей- 
дегі құзырлы орындардың өзара келісімімен 
жоғары деңгейде шешілуіне қол жеткізу тиіс 
деп қараймыз.

Әдебиеттер:
1. Ханзуша-Қазақша арнаға түсірілген 

атаулар жыйнағы. ҚХР, Шынжаң халық 
баспасы, 1999, –607бет

2. Терминологиялық жинақ.Алматы; « 
Сөздік-Словарь», 2002, –472бет

3. Бекітілген терминдер сөздігі(15 мыңға 
жуық термин). Алматы: Дайк-Пресс, 2009, 
–328 бет

4. Қытайдағы ресми қазақ баспасөз 
құралдары материалдары
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انا ءتىلى بار، ول – قازاق  قازاق ۇلتى بۇگىندە قاي ەلدە قونىستانباسىن، والردىڭ ءبىر عانا 
سوندىقتان  يە.  مارتەبەگە  مەملەكەتتىك  عانا  رەسپۋبليكاسىندا  قازاقستان  ءتىلى  قازاق  ال  ءتىلى. 
بولماق.  بايالنىستى  قولدانىسىنا  ءتىلىنىڭ  قازاق  قازاقستانداعى  ارينە،  دا  بوالشاعى  ءتىلىنىڭ  قازاق 
دەسە دە، شەتەلدەردە تۇراتىن قازاقتاردىڭ دا ءوز انا ءتىلىن ءارتۇرلى دەڭگەيدە ساقتاپ، قولدانىپ 
وتىرعانىن ەسكەرگەن ءجون. سول ءۇشىن دە قازاق ءتىلىنىڭ ماسەلەلەرى تەك قازاقستان كولەمىندە 

قارايمىز.  دەپ  ءتيىس  قالماۋى  شەكتەلىپ  عانا  سونىمەن  تاۋىپ،  شەشىمىن  عانا 
ەمەس،  قۇرالى  قارىم-قاتىناس  عانا  جاي  ءۇشىن  حالقى  قازاق   – جازۋى  مەن  ءتىلى  قازاق 
ءبىر- جالعاستىراتىن،  ۇرپاقتان-ۇرپاققا  ونى  ساقتاپ  مادەنيەتىمىزدى  بولمىسىمىزدى،  ۇلتتىق 
بۇگىنگى  تۋعان  زامانى  اقپارات  بولسا،  والي  تامىرىمىز.  كۇرە  تۇراتىن  تۇتاستىرىپ  ءبىرىمىزدى 
تاڭدا قازاق حالقى – ءبىزدىڭ ءتىلىمىز قانداي كۇي كەشىپ وتىر؟ زامان تاالبىنا ساي ما؟ باسقاسىن 
مەن  جۇيەسى  جازۋ  ورتاق  حالقىندا  قازاق  دۇنيەجۇزىندەگى  سيياقتى  حالىقتار  وزگە  قويعاندا 
والي  جوق.  قازىر  ءدال  ما؟  بار  نورما  تىلدىك  ەرەجە،  ورفوگرافييالىق  ورتاق  جۇيە،  تەرميندىك 
قازاق  تومەندە  ءتيىس.  تولعاندىرۋى  قاتتى  ءبارىمىزدى  بۇالر  مىنە،  قاجەت؟  ىستەۋىمىز  نە  بولسا 

كورمەكپىز. ساراالپ  ماسەلەسىن  بىرىزدەندىرۋ  ونى  جانە  جاعدايى  بۇگىنگى  تەرميندەرىنىڭ 
يران،  موڭعولييا،  وزبەكستان،  قىتاي،  تىس  قازاقستاننان  تاڭدا  قازىرگى  ءتىلى  قازاق 
الەۋمەتتىك  ءتۇرلى  ەمەس،  عانا  دەڭگەيدە  وتباسى  تەك  ەلدەردە  قاتارلى  تۇركييا  تۇركمەنستان، 
راديو-تەلەديدارى،  مەن  ءباسپاسوزى  وزىندىك  كەيبىرەۋلەرىنىڭ  والردىڭ  قولدانىالدى.  دەڭگەيدە 
گازەت-جۋرنالى،  قازاقشا  ءبىرلى-جارىمدى  كەيبىرەۋلەرىنىڭ  بولسا،  بار  جۇيەسى  بەرۋ  ءبىلىم 
قازاق  ميلليون   1،6 رەسپۋبليكاسىندا  وزبەكستان  بۇگىندە  ماسەلەن،  بار.  تەلەارناسى  مەن  راديوسى 
بولعان.  مەكتەبى  قازاق  تارتا  -700گە  وزبەكستاندا  جىلداردا  ىدىراعان  وداعى  كەڭەس  تۇرادى. 
وزبەكستاننىڭ حالىققا ءبىلىم بەرۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2002-2003 جىلدارى قازاق-
جىلدارى   2007-2006 بولسا،   581 سانى  مەكتەپتەردىڭ  اراالس  بەرەتىن  ءدارىس  تىلىندە  وزبەك 
ساباق  مەكتەپتەردە   .234 سانى  مەكتەپتەرىنىڭ  قازاق  تازا  قازىر  ال،  تۇسكەن.   521 سان  بۇل 
وقىتىالدى.التى  عانا  دەيىن  سىنىپقا   9 مەكتەپتەرى  بەرۋ  ءبىلىم  جالپى  وقىتىالدى،  جازۋىمەن  التىن 
جانە  رەسپۋبليكالىق  سيياقتى  گازەتى  جول»  «نۇرلى  فاكۋلتەتتەرى،  قازاق  ورنىندا  وقۋ  جوعارى 
قازاق  اۋداندىق  وبلىستىق،  جانە  رەسپۋبليكالىق  بار،  ءباسپاسوزى  مەرزىمدى  دەڭگەيدەگى  دا  باسقا 
تەرمينولوگيياسىندا  قازاق  ەلدەگى  بۇل  قاراعاندا  ساراالپ  ىستەيدى.  جۇمىس  ورتالىقتارى  مادەني 
گازەت- تەلەارنا-راديو،  قازاقستانداعى  سەبەبى،  باستى  ونىڭ  بوالدى.  دەۋگە  جوق  اۋىتقۋشىلىق 
كەڭەستەر  جىلدا   70 سوڭعى  ايتپاعاندا  بۇرىنعىنى  پايداالنادى،  ەركىن  سايتتاردى  جۋرنالداردى، 
«قازاق  ءتىلى»،  «انا  دە  وزىندە  قازىردىڭ  ءسۇردى،  ءومىر  بىرگە  قۇرامىندا  ەلدىڭ  اتتى  وداعى 

تۇرادى. بارىپ  قازاقستاننان  وقۋلىقتار  سەكىلدى  ادەبيەتى»  «قازاق  ءتىلى»، 
قوبدا  بايان-ولگەي،  تۇرادى،  قازاق  اسا  مىڭنان  ءجۇز  رەسپۋلبيكاسىندا  موڭعولييا 
قازاقستان  مەكتەپتەردە  بەرى  زاماننان  بار، والر سوناۋ كەڭەستىك  مەكتەپتەرى  قازاق  ايماقتارىندا 

قازاق ءتىلىڭ ءبىر تۇتاستىعى– قازاق تەرميندەرىنىڭ 
بىرىزدىلىگىنە بايالنىستى

ق. عابيتحان ۇلى ف.ع.ك، پروفەسسور
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العاندار.  ءبىلىم  قازاقستاندا  دەرلىك  جۋرناليستەر  ساالسىنداعى  ءباسپاسوز  پايداالنادى.  وقۋلىقتارىن 
قازىرگى كەزدەدە ءباسپاسوز ساالسى قازاقستانمەن تىعىز بايالنىستا. سوندىقتان بۇل ەلدە دە تەرمين 

ساقتالعان. بىرىزدىلىك  قازاقستانمەن  قولدانىسىندا 
ال قىتايدا تۇراتىن ءبىر ميلليون ءۇش ءجۇز مىڭداي قازاقتاردا اۋداندىق گازەت-جۋرنالداردى 
استام  وننان  تاراتىالتىن  جالپى  شىعىپ،  دارەجەسىندە  ايماق  وبلىس،  ولكە،  مەملەكەت،  قوسپاعاندا، 
گازەت-جۋرنال بار. بەس-التى باسپادان جىلىنا ميلليونداعان دانامەن ونداعان، جۇزدەگەن ءارتۇرلى 
ارنالعان  ساالالرعا  ت.ب.  ونەر  شارۋاشىلىق،  تەحنيكا،  مەن  عىلىم  ادەبي-مادەني،  مەن  وقۋلىقتار 
وبلىستىق،  مەن  راديو-تەلەارناالر  جالپىلىق  سيياقتى  ولكەلىك  ورتالىق،  كورەدى.  جارىق  كىتاپتار 
راديو- الدىنا  ءوز  تىلىندە  قازاق  دا  اۋداندار  كەي  ءتىپتى  ايتپاعاندا،  دەڭگەيدەگىلەردى  ايماقتىق 
تەلەديدار حابارىن تاراتىپ وتىر. جوعارى وقۋ ورىندارىندا قازاق فيلولوگيياسى ماماندىعى بار. ءدال 
بۇرىنعىداي بولماسا دا ورتا، باستاۋىش مەكەپتەردە بەلگىلى دەڭگەيدە قازاق تىلىندە ءبىلىم بەرىلەدى. 
يە  قولدانىسقا  كەڭ  ءبىرشاما  ءتىلى  قازاق  كەيىنگى  ەلىنەن  قازاق  وتىرعانىمىزداي،  كورىپ  دەمەك، 
ورتا ول قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىدا. وسىعان وراي جالپى شەتەلدەردەگى قازاقتاردىڭ ىشىندە قىتايدا 
تۇراتىن قازاقتاردىڭ ءتىل ماسەلەسى دە ەڭ كۇردەلى جاعدايدا دەۋگە بوالدى. سەبەبى سوڭعى 40-
الدىنا  قىتايداعى قازاقتاردا ءتىل جازۋ ماسەلەسى كوپ جاعدايدا ءوز  50 جىلدا باسقاالرداي ەمەس 
شەشىلىپ كەلدى. ياعني وندا 1965 جىلعا دەيىن توتە جازۋ قولدانىلسا، 1965 جىلدان 1983 جىلعا 
جازۋ  توتە  تۇراتىن  ارىپتەن   33 قايتادان  دەيىن  قازىرگە  جىلدان   1983 ال  جازۋى،  التىن  دەيىن 
بويىنشا- كونە جازۋ) ءالىپبيىن قولدانىپ كەلەدى. سوعان سايكەس  قازاقتاردىڭ ءسوزى  (قىتايداعى 
 42 قازاقستانداعى  ياعني  قالىپتاسقان،  وزىنشە  ەرەجەلەرى  ورفوگرافييالىق  ءتىلىنىڭ  ادەبي  قازاق 
كەلە  سايكەس  ەرەجەلەرىنە  ورفوگرافييالىق  ونىڭ  مەن  ءالىپبيى  ورىس-قازاق  قولدانىالتىن  ءارىپ 
قويماي  قانا  تەرمين جاسايتىن، جاساپ  تىلىندە  قازاق  الدىنا  ءوز  قىتايدا  بىرگە،  بەرمەيدى. سونىمەن 
شىڭجاڭ  قحر   – ول  ىستەيدى.  جۇمىس  ورىندار  وتىراتىن  ەنگىزىپ  قولدانىسقا  زاڭداستىرىپ،  ونى 
ۇيعىر اۆتونومييالى ولكەلىك ءتىل-جازۋ قىزمەتى كوميتەتى. قازاقستاندا تەرمين سوزدەر ەڭ الدىمەن 
تىلىنەنتىكە  قىتاي  سوزدەردى  تەرمين  دا  ماماندار  قىتايداعى  سيياقتى،  اۋدارىالتىنى  تىلىنەن  ورىس 
ءباسپاسوز  سايىن  ماۋسىم  سايىن،  اي  بەكىتىپ،  زاڭداستىرىپ،  تەرميندەردى  قولدانادى،  اۋدارىپ 
ءتان  ەلىنە  قىتاي  تەك  تەرميندەر  قابىلداناتىن  جاسالىپ،  وتىرادى.  جاريياالپ  جىبەرىپ  ورىندارىنا 
ىشىندە  سونىڭ  ءۇشىن،  ادامزات  جالپى  وركەنيەت،  بۇگىنگى  ەمەس،  عانا  سوزدەر  مەن  ۇعىمدار 
جالپى قازاق حالقىنا دا ءتان، ورتاق ۇعىمدار جانە ول باسقا تىلدەردىڭ ەمەس، قازاق ءتىلىنىڭ ورتاق 
اتاۋالردى  تىلدەرىندەگى  ۇلت  «شۇار  قولىمىزداعى  ماسەلەن،  جاسالعان.  پايداالنىپ  بايلىعىن  ءسوز 
قازاقشا   - (قىتايشا)  «حانزۋشا  شىعارعان  باسپادان  جىلى   1999 القاسى»  بەكىتۋ  ءتۇسىرۋ،  ارناعا 
بەكىتىلگەن  جاريياالنىپ،  بەرى  جىلدان   1980 -1تومىنا  جيناعىنىڭ»  اتاۋالر  تۇسىرىلگەن  ارناعا 
لوگيكا،  زاڭ،  فيلوسوفييا،  ەكونوميكا،  ساياسي،  اتاۋالر  ونداعى  ەنگىزىلگەن.  اتاۋ  استام  مىڭنان   15
دارىگەرلىگى)،  (مال  مالشيپاگەرلىگى  مالشارۋاشىلىعى،  شيپاگەرلىك(مەديتسينا)،  پسيحولوگييا، 
قامتىعان.  ساالنى  استام  -70تەن  سيياقتى  تەحنيكاسى  ەلەكترون  (گەوگرافييا)،  جاعراپييا  جايىلىم، 
اتتارى، عىلىمي  قىزمەت  اتاۋالرى، كاسىپتىك-تەحنيكالىق  قىزمەتكەرلەرىنىڭ  باسقا مەملەكەت  بۇدان 
ەنگىزىلگەن.  دا  اتاۋالر  قولدانىالتىن  كوپ  باسپاسوزدە  بىرلىكتەرى،  اقشا  دۇنيەجۇزىندەگى  اتاقتار، 
تىلىنە وتە ءساتتى  قازاق  دا نەمەسە  بىردەي شىققاندار  قازاقستاندا جاسالعان تەرمينمەن  ونىڭ ىشىندە 
العان  دەپ  سامالدىق   – بالكوندى  ءتىنتۋىر،   – (مىشكانى  جەتەرلىك  دا  جاسالىنعاندارى  اۋدارىلىپ، 
دە  ەرەكشەلىگىنە  ءتىلىنىڭ  قىتاي  شىعۋى  ءساتتى  اۋدارماالردىڭ  كەيبىر  ونداعى  ءتارىزدى). 
وزىنەن  يەروگليفتەرىنىڭ  قىتاي  دا،  قولدانىالدى  جازۋ  ماعىنالى  بۋىندىق  تىلىندە  قىتاي  بايالنىستى. 
ونىڭ ماعىناسى شىعىپ تۇرادى. بۇل وزگە تىلگە اۋدارۋعا قواليلى. ونىڭ ۇستىنە قىتاي ءتىلى وزگە 
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قىتايشا  قابىلدايدى. سوعان سايكەس  اۋدارىپ  تىلىنە دەرلىك  پايىزىن ءوز   99 قابىلداعاندا  اتاۋ  تىلدەن 
اتاۋ تەرميندەر دە، نەگىزىنەن، قازاق تىلىندە اۋدارىلىپ قابىلدانعان. دەسە دە، وكىنىشتىسى، والردىڭ 
قازاقستانداعى  كەزدەسەدى.  كوپ  اتاۋالر  تۇسىنىكسىز  قازاقتارعا  ەلدەردەگى  تىس  قىتايدان  ىشىندە 
اۋىس- ءوزارا  قولدانىلمايدى.  باسپاسوزىندە  قازاقتاردىڭ  تۇراتىن  قىتايدا  تەرميندەر  جاسالىنعان 
ءتۇيىس جوقتىڭ قاسى. وسىاليشا، جازۋ جۇيەسى ۇقساماۋىنان، ەكى ەلدەگى قازاقتار ءبىر-ءبىرىنىڭ 
تۇسپەۋى  ىزگە  ءبىر  تەرميندەردىڭ  جاتقان  جاسالىنىپ  الدىنا،  ءوز  الماۋى  وقي  ءبىرى  باسىلىمىن 
ءتىلماش  ءتىلىن  ءوز  قازاق  پەن  قازاق  زاردابىنان  سونىڭ  تۇسىنىسپەيتىن،  ءوزارا  سەبەبىنەن، 
مەن  بارىس-كەلىستەر  ەمەس  رەسمي  كەزدەگى  سوڭعى  ارينە،  جەتتى.  دارەجەگە  ۇعىناتىن  ارقىلى 
قولدانىسقا  اتاۋ-تەرميندەر ورتاق  كەيبىر  ناتيجەسىندە  بايالنىستارىنىڭ  قاۋىمنىڭ ءوزارا جەكە  زييالى 

قامتىپ وتىر. پايىزىن عانا  از  تەرميندەردىڭ وتە  بۇل جالپى جاسالعان  بىراق  ەندى، 
بەكىتىلىپ،  جاعىنان  تەرمينكوم  دە  ەلدە  ەكى  ءۇشىن  بولۋ  دايەكتى  ءسوزىمىز  تومەندە 

كورەيىك: سالىستىرىپ  تەرميندەردى  وتىرعانكەيبىر  قولدانىلىپ 

қытай тілінде орыс тілінде Қытайдағы 
қазақтардың 

тілінде

Қазақстанда

国书 верительная 
грамота

мемлекеттік жолдама сенім грамотасы 

国际公法 международное 
публичное право

халықаралық 
әлеуметтік заң

халықаралық жария 
құқық

外交豁免 дипломатический 
иммунитет

дипломатиялық 
тектелемеу

дипломатиялық 
иммунитет 

外交特权 дипломатические 
привилегии

дипломатиялық 
ерекше ұқық

дипломатиялық 
артықшылық

国会 герб герб елтаңба
国歌 гимн гимн әнұран
国际货币组织 международный 

валютный фонд
халықаралық ақша 

қоры ұйымы
халықаралық валюта 

қоры
国际复兴开发
银行

международный 
банк реконструкции 

и развития

 халықаралық 
көркею-даму банкесі

халықаралық қайта құру 
және даму банкі

欧洲共同体 европейское 
сообщество(ЕС)

европа ортақ тұлғасы еуропалық 
қауымдастық(ЕҚ)

代表团 делегация уәкілдер үйірмесі делегация
欧洲经济共同
体

европейское 
экономическое 

сообщество

европа экономикалық 
істестік ұйымы

еуропалық 
экономикалық 
қоғамдастық

经济制裁 экономическая 
санксия

экономикалық жаза экономикалық санксия
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国务委员 Член Госсовета мемлекеттік істер 
жорасы

мемкеңестің мүшесі

国务院总理 премьер министр гуоу юнның зуңлиі үкімет басы, премьер 
министр

书记 секретарь  шужи секретарь, хатшы
副总理 вице-премьер 

министр
 орынбасар зұңли премьер-министрдің 

орынбасары 
总书记 первый секретарь бас шужи бас хатшы 
人大代表 депутат халық құрылтайының 

уәкілі
депутат

县人大常委会 районный маслихат аудандық халық 
құрылтайы

аудандық мәслихат 

教育法 закон об 
образовании

оқу-ағарту заңы білім заңы

县教育局 районного отдела 
образования

 аудандық оқу- ағарту 
мекемесі

аудандық оқу бөлімі 

专业 специальность кәсіп мамандық
连续剧 сериал ұласпалы теле фильм сериал
公司 компания серіктік компания
网络 интернет торап ғаламтор
手机 сотовый телефон қолфон ұялы телефон
短信 сообщение SMS келте хат хабарлама
金融机构 финансовые органы қазына құрлымы қаржы құрылымдары
金融体制 финансовая 

система
финанс түзілісі  финанс жүйесі

金融市场 финансовая биржа ақша базары, финанс 
базары

қаржы биржасы

批发价 оптовая цена толайым бағасы көтерме сауда бағасы
零售价 цена в розницу жеке бағасы бөлшек сауда бағасы
超市 супермаркет ерен базар супермаркет
拍卖 аукцион  бәсеке сауда аукцион
官僚主义 бюрократизм төрешілдік бюрократия
飞机 самолет айрыплан ұшақ
飞机场 аэропорт айрадыром әуежай
走私 контрабанда аткезшілік контрабанда 
护照 паспорт паспорт төлқұжат
身份证 удостоверение азаматтық куәлік жекекуәлік
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医院 поликлиника шипахана емхана
医生 врач шипагер дәрігер
中医 традиционная 

китайская 
медицина

жуңгуоша дәрігерлік, 
ханзуша шипагерлік

дәстүрлі қытай 
медицинасы

肿瘤 рак өспе, рак ауруы қатерлі ісік
救护车 скорая помощь шұғыл құтқару көлігі жедел жәрдем 
金杯 золотой кубок алтын лоңқа алтын кубок
银杯 серебряный кубок күміс лоңқа күміс кубок

教练 тренер тәрбиеші бапкер
大学 университет дашуе университет
中国文化 Китайская культура Жуңгуо мәдениеті Қытай мәдениеті

مادەنيەتتەن  عىلىم مەن  بەرۋ،  ءبىلىم  ەكونوميكا،  ديپلوماتييا،  تەرميندەر ساياسات،  مۇنداي        
ءتىل  ديالەكت  باستا  و  ءتىلى  قازاق  بايقاالدى.  سوزدەردەندە  قولدانىستاعى  كۇندەلىكتى  باستاپ 
ايىرماسى جوق، ءبىرتۇتاس ءتىل ەكەنى كوپكە ايان، دەسە دە، ءدال قازىرگى كەزەڭدە عىلىم تىلىندە 
الماسۋ ت.ب  مادەنيەت  بەرۋ،  ءبىلىم  اراسىندا  مەملەكەت  ەكى  باستاعانداي.  قالىپتاسا  ءتىل  ديالەكت 
ادەبي  اۋدارىلعان كوپتەگەن  الدەقاشان  تىلىنە  قازاق  قىتايدا  تۋدىرۋدا. مىسالى:  قىيىندىقتار  ساالالالردا 
اۋدارۋعا  قايتاالي  بولعاندىقتان،  تۇسىنىكسىز  ءۇشىن  قازاقستاندىقتار  تەلەفيلمدەر  مەن  شىعارماالر 

تە جاتىر.  ىستەلىپ  تۋرا كەلەدى، سوالي 
ەكى  بولشاقتا  بۇل  بولسا،  بەرەتىن  كەتە  وسىالي  ايىرماشىلىق  ساالسىنداعى  تەرمين  ەگەر       
ەلدەگى قازاق ۇلتىنىڭ عانا مۇددەسىنە نۇقسان كەلتىرىپ قويمايدى، كورشى ەكى مەمەلەكەتتىڭ ءوز 
قازاق  وياليمىز،  دەپ  كەلتىرەدى  نۇقسان  جاساۋىنا  قارىم-قاتىناس  قالىپتى  تىلدەرىندە  مەمەلەكەتتىك 
ءتىلى  ۇلتتىڭ  ساندى  از  يە  قولدانىسقا  قانا  ايماقتىق  بەلگىلى  رەسپۋبليكاسىندا  حالىق  قىتاي  ءتىلى 
ەلىندە  قىتاي  سوندىقتان  ءتىل.  مەملەكەتتىك   – ءتىلى  قازاق  ەلىندە  قازاق  ەسەپتەلگەنىمەن،  بولىپ 
جىبەك  ءتيىس.  بولۋى  ءتىل  دانەكەر  تۇسىنىكتى،  ءۇشىن  ەل  ەكى  ءتىلى  قازاق  وتىرعان  قولدانىلىپ 
ءدالىزى  وركەنيەتتىڭ  جالپى  مادەنيەتتىڭ،  مەن  عىلىم  ەمەس،  عانا  ەكونوميكانىڭ  ءدالىزى  جولى 
قىتايدا  ويىمىزشا،  ءبىزدىڭ  قاجەت.  ارىلۋ  كەدەرگىلەردەن  تىالرالىق  الدىمەن  ەڭ  ءۇشىن  بولۋى 
بۇل  بولسا،  تۇسەتىن  ىزگە  ءبىر  قازاقستانداعىمەن  بوالشاقتا  جۇيەسى  تەرمين  قازاقتاردىڭ  تۇراتىن 
نىعايتۋعا قىزمەت ەتەدى، ساۋدا-ساتتىق، ەكونوميكا، مادەني،  ەلدىڭ دوستىعىن ونان ارى  تەك ەكى 
سەپتىگىن  كوتەرۋگە  جوعارىدەڭگەيگە  مۇناندا  ىنتىماقتاستىقتى  ساالالرداعى  ت.ب.  بەرۋ  ءبىلىم 
ماسەلەسىن  بىرىزدەندىرۋ  تەرميندەرىن  قازاق  العاندا،  تۇرعىدان  وسى  ءسوزسىز.  تيگىزەرى 

ويدامىز. دەگەن  قويماس  بوال  قارسى  جاعىدا  قىتاي  وعان  بىلسەك،  كوتەرە  دەڭگەيىندە  ۇكىمەتتىك 
 – ءبىرى  ونىڭ  قاراستىرىالدى.  ءبولىپ  ساالعا  ەكى  ءتىل  دىبىستى  عىلىمىندا  ءتىل  جالپى،    
ەڭ  ءتىل،  ءبىر  دا  قانداي  قىزمەتى.  اتقاراتىن  ونىڭ   – جاعى  ءبىر  ەكىنشى  دا،  جاعى  ماتەريالدىق 
سول  ءۇشىن  اتقارۋى  دۇرىس  دەڭگەيىندە  ءوز  قىزمەتىن  قۇرالى  قارىم-قاتىناس  ءوزىنىڭ  الدىمەن، 
(تەرميندەردى)،  سوزدەردى  ياعني  ماتەريالداردى،  تىلدىك  وكىلدەرى  ۇلتتىڭ  قولدانۋشى  ءتىلدى 
كەرەك.  قولدانۋى  بىرىڭعاي  فورماالردى  گرامماتيكالىق  مەن  دىبىستار  ارىپتەردى،  تاڭباالردى، 
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ءتىل  جەردە  بولماعان  ءتۇسىنىسۋ  ال  قاالدى.  بولماي  مۇمكىن  ءتۇسىنىسۋ  تىلدىك  بولماعاندا  والي 
تىلدەردە  دا كەمەلدەنگەن ۇلتتىق  ايىرىالدى. سوندىقتان  قاسيەتىنەن، قىزمەتىنەن  ءوزىنىڭ جالپىۇلتتىق 
تىلدىك ءداستۇر، ياعني تىلدىك نورما بوالدى. قازاق تىلىندە سوالي بولۋى قاجەت. تىلدىك نورمانى، 
تۇراقتاندىرۋ،  ونى  جانە  تاراتۋ  حالقىنا  قازاق  بۇكىل  قالىپتاستىرىپ،  جۇيەسىن  تەرمين  مەن  جازۋ 
رەتتەپ،  قىزمەتىن  ءتىلدىڭ  وعان  كەلمەيدى.  قولىنان  عانا  ءتىلدىڭ  جازبا  تەك  كەلتىرۋ  ىزگە  ءبىر 
ەلدەردەگى)  قونىستانعان  شوعىرلى  (قازاقتار  وتىراتىن  زاڭداستىرىپ  كەلتىرىپ،  جۇيەگە  بەلگىلى 

قاجەت.  قولداۋى  مەن  بەلسەندىلىگى  ورىندارىنىڭ  قۇزىرلى  مەملەكەتتىك  مەن  ماماندارى  ءتىل 
ەلدەردىڭ  يە  قولدانىسقا  ءتىلى  قازاق  ارادا  تەز  ايتارىمىز:  سوڭىندا  ەڭ  رەتىندە  ۇسىنىس    
جانە  قۇرۋ  كوميسسييا  تەرمينولوگييالىق  مەمەلەكەتارالىق  وتىراتىن  رەتتەپ  قولدانىسىن  تەرمين 
جوعارى  كەلىسىمىمەن  ءوزارا  ورىنداردىڭ  قۇزىرلى  دەڭگەيىندەگى  مەمەلەكەتتىك  ماسەلەنى  بۇل 

قارايمىز. دەپ  ءتيىس  جەتكىزۋ  قول  شەشىلۋىنە  دەڭگەيدە 

ادەبيەتتەر        
 ،1999 باسپاسى،  حالىق  شىنجاڭ  قحر،  جىيناعى.  اتاۋالر  تۇسىرىلگەن  ارناعا  1.حانزۋشا-قازاقشا 

–607بەت؛
–472بەت؛  ،2002 سوزدىك-سلوۆار»،   » جيناق.الماتى;  2.تەرمينولوگييالىق 

3.بەكىتىلگەن تەرميندەر سوزدىگى(15 مىڭعاجۋىق تەرمين). الماتى: دايك-پرەسس، 2009، –328 
بەت؛

ماتەريالدارى. قۇرالدارى  ءباسپاسوز  قازاق  رەسمي  4.قىتايداعى 
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Қандай да бір тіл туралы айтқанда, алдымен оның лингвистикалық сипаттамасын еске 
аламыз. Лингвистикада тілдерді топтастырудың бірнеше түрлері бар. Алғашқысы, тілдердің 
генологиялық классификациясы. Мұнда тілдердің туыстық жақындықтары назарға алынады. 
Бұл классификация бойынша әлем тілдері үлкен әулеттерге (семьяларға), одан бұтақтарға, 
одан жекелеген топтар мен тілдерге бөлінеді. Осыған сай қазақ тілі - Алтай тілдері әулеті 
(семьясы), түркі тілдері, батыс ғұн бұтағы, қыпшақ тобына жататын тіл.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің қауымдастырылған профессоры, 
филология ғылымдарының кандидаты, әлеуметтік 
лингвистиканың белгілі маманы

ҚАЗАҚ ТІЛІ – ТҮРКІ ТІЛДЕРІНІҢ АТА ТІЛІ
(қазақ тілінің қолданылуы мен меңгерілуі хақында)
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Келесі топтастыру түрі – тілдердің 
типологиялық классификациясы. Мұнда 
тілдердің грамматикалық құрылысы негізге 
алынады. Әлем тілдері бұл топтастыру 
бойынша 4 типке: қопармалы, жалғамалы, 
түбір тілдер және полисинтетикалық тілдер 
болып бөлінеді. Қазақ тілі осылардың 
ішінде жалғамалы типтегі тілдерге жатады.

Үшінші топтастыруда тілдердің 
атқаратын қызметі назарға алынады. Бұл 
тілдердің қызметтік типологиясы немесе 
тілдердің әлеуметтік лингвистикалық 
сипаттамасы деп аталады. Жалпы тіл атаулы 
фонетикалық жүйесі, грамматикалық 
құрылысы, сөздік қоры мен байлығы 
жағынан бір-бірімен салыстыруға келмейтін 
теңдікте болады, яғни әрбір тіл адамзаттық 
құндылық ретінде бірінің екіншісінен 
артық не кемдігі болмайды. Бұлай 
салыстырушылық шовенистік көзқарас 
болып табылады. Тілдерді салыстырғанда 
тек олардың қоғамда атқаратын қызмет 
көлемі және сөйлеушілерінің санымен ғана 
салыстырылады. Қай тілдің сөйлеушісі 
көп – сол тіл мықты тіл, қай тілдің сөй- 
леушісі аз – ол нашар тіл. Қазақ тілі бұл 
классификация бойынша қоғамдық қыз- 
меті жағынан мемлекеттік (ресми) тіл деген 
мәртебені иеленсе, сөйлеушілерінің саны 
жағынан әлем тілдерінің ішінде жетінші 
ондықтағы тілдер қатарынан орын алады, 
яғни 70-79-шы тілдер қатарында.

Қазақ тілі бүгінгі таңда өз дамуының 
үлкен белесінде тұр. Оның қазіргі қоғам- 
дағы өзіндік орны мен атқаратын қызметі 
жөнінде мынадай сипаттамалар беруге 
болады:

- қазақ тілі – ұлы дала халқының ұлттық 
тілі;

- қазақ тілі – қазақтың ана тілі, ата 
мұрасы;

- қазақ тілі – әлемдегі 5661 тілдің ішінде 
өзінің қоғамдық қызметі мен сөйлеу- 
шілерінің саны жағынан жетінші ондықтағы 
тілдердің бірі;

- қазақ тілі –образды да бай тіл. Ол 
құрылымдық-жүйелілік жағынан түбегейлі 
зерттелген, өзіндік әдеби нормасы мен 
стильдері қалыптасқан ұлттық тіл;

- қазақ тілі – Қазақстан халқының басын 

біріктіруші, этносаралық қарым-қатынасты 
қамтамасыз ететін аралық тіл;

- қазақ тілі – мемлекет қамқорлығына 
алынған мемлекеттік (ресми) тіл;

- қазақ тілі – көне түркілік құрылымды 
сақтап қалған түркі тілдерінің Ата тілі. Осы 
жағынан оны халықаралық тіл деп те айтуға 
әбден болады. Қазақ тілінің осы мәртебесі 
бұрыннан да белгілі болғанымен, соңғы 
жылдарда ол  ресми түрде айтыла бастады. 
Соның басты негіздемелерінің біріне 
Қазақстанда Түркі тілдері Академиясының, 
өзге түркітілдес елдерде оның құрылымдық 
бөлімдері – орталықтары құрылуын айтуға 
болады. Бұл жоғарыда айтқанымыздай, 
қазақ тілінің түркі халықтары арасын- 
дағы халықаралық тіл қызметінде 
қолданылуының бір айғағы болмақ.

Енді қазақ тілінің еліміздегі қазіргі 
ахуалына, қолданылуы мен меңгерілу 
жағдайына келейік. Қазақ тілі өз отанында, 
өз жерінде тастанды тілге ешқашан 
айналмайды. Бүгінгі күні қазақ тілін 
қазақтардың 40 пайызы білмейді деп 
айтушылар бар. Бұған тілші, қазақ тілінің 
әлеуметтік лингвистикалық мәселелерін 
зерттеуші ғалым ретінде айтарым – бұл 
бір кезеңде (1989 жылы) қазақ тіліне 
мемлекеттік мәртебе бере алу үшін, 
оның құлдырап бара жатқан қоғамдық 
қызмет аясын кеңейту мақсатында, 
жұртшылықтың, биліктің назарын аударту 
үшін  айтылған сөз болатын. Бұл сөз кезінде 
өз пайдасын да тигізді. Жұртшылықтың 
қазақ тіліне назарын аудартуға көмектесті. 
Бірақ соны қазір тағы да қайталап айту 
енді қазақ тілінің өз биігінде дамуына 
кедергі келтіреді. Қазақ тілі кеңестік 
заманның қыспағының өзінде өз ұлтының 
98 пайызының ана тілі болғанын растайтын 
ресми құжат - санақ мәліметтері бар. Қазақ 
тілін қазіргі күнде бар-жоғы 2 пайыз ғана 
қазақ ана тілі ретінде білмеуі мүмкін. Оның 
есесіне қазақ тілін ана тілім деп есептей- 
тін өзге этнос өкілдері одан екі есе, үш-төрт 
есе көп екендігі есімізде болуы керек. Оған 
қазақ тілін екінші тіл ретінде меңгергендерді 
тағы қосыңыз.

Қазақ тілінің болашағы – алдымен 
оның өз сөйлеушілерінің қолында. 



Туған тіл / №1 (2019)

60

ТҮБІ БІР ТҮРКІНІҢ ТҮБІРІ ДЕ БІР

Қазақ тілі – ғасырлар бойында өзінің 
табиғи қалпын, дәстүрін бұзбай келе 
жатқан таза да бай әрі образды тіл.  
Қазақ тілі – қазақтың басын біріктіретін, 
ұлы мұраттарға жетелейтін бірден-бір 
идеологиямыз, табан тірер сүйеуіміз, 
басты құндылығымыз. Немісті неміс еткен 
олардың ұлтына деген сүйіспеншілігі 
болса, еврейді еврей еткен олардың діні. 
Ал қазақты қазақ ететін оның қасиетті 
тілі. Сондықтан қазақтың болашағы оның 
тілінде, тілінің болашағы оның иесінде.

Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде 
оқыту, меңгерту бүгінгі күннің өзекті 
мәселесі болып отыр. Оны оқыту әдістемесі 
осылай жүйесіз жүре берсе, ол алдағы 
уақыттардың да күн тәртібінде қала беретіні 
сөзсіз. Сондықтан алдымен азаматтардың 
мемлекеттік тілді меңгеру деңгейлері 
анықталып, содан кейін оны меңгертудің 
өзіндік әдістемесі жасалуы керек. Өйткені 
тіл үйренушінің тілді қаншалықты 
меңгерген немесе меңгермегенін білмей 
отырып, оны қалай оқытуға болады?

Әлемдік тәжірибеде қандай да бір тілді 
игеру үшін бір-бірімен тығыз байланысты 
мынадай екі түрлі факторға көңіл бөлінеді. 

Оның біріншісі – тіл үйреншінің 
лингвистикалық хабарының болуы. Ондай 
ақпарат алу үшін оқулық, оқу құралы, түрлі 
әдістемелер, дидактикалық материалдар 
болуы шарт. Сондай-ақ оны оқытатын, 
үйрететін маман болуы керек. Алайда бұлар 
адамның шын мәнінде тіл меңгеруіне 
бар-жоғы 25-30 пайыз ғана көмек бола 
алатынын ескергеніміз дұрыс. 

Екіншіден, сол тілдің табиғи тілдік 
ортасы болуы керек. Сонда тіл үйренуші тіл 
меңгерудің қалған 65-70 пайызын сол тілдік 
орта арқылы меңгереді, тіл қолданудың 
тәжірибелік, дағдылық жақтарын дамы- 
тады.

Қазіргі күні, бір қарағанда, мемлекеттік 
тілді меңгеруге қажетті жоғарыда айтқан екі 
фактор да бар, жеткілікті деп айтуға болатын 
сияқты. Бірақ осылай толық айта аламыз ба? 
Мемлекеттік тілді меңгеруге қажетті оқулық, 
оқу құралдары, әдістемелік, дидактикалық 
әдебиеттер бұрынғы жылдарға қарағанда 
бүгінгі күні жеткілікті. Нақты жүйеленіп 
болмаса да, қазіргі сұраныстарға жауап 
беретіндей. Сол сияқты мемлекеттік тілді 
оқытатын мамандар да баршылық. Алайда 
сол оқытушы да, қолда бар оқу құралдары 
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да тіл үйренушіге бірінші кезектегі 
ақпараттарды бермей, артық мәліметтермен 
басын қатырып, оларды филолог, тілші 
шығаратындай, тілдің ішкі құрылымдық 
жүйесін үйретіп, тіл меңгеру білімін таза 
теориялық қағидалармен бағалап, оны 
бірінші орынға қояды. Меніңше, бұл дұрыс 
емес. Өйткені тілді меңгертуде теориялық 
қағидалар екінші кезекте тұруы тиіс. Тіл 
үйренушінің алдымен сөйлей білуі бірінші 
орынға қойылғаны жөн. Тілдік орта арқылы 
тіл үйренушіге практикалық жағдайлар мен 
қажеттіліктер туғызылуы керек. Ол үшін 
тілдік ортаның барлық түрлерін қамтыған 
жөн. Солардың ішінде БАҚ пен отбасы 
тілді игеруде ерекше орынға ие болады.

Жоғарыда айтқанымыздай, тіл үйренуде 
тілдік ортаның ішінде бұқаралық ақпарат 
құралдарының орны ерекше. БАҚ арқылы 
тіл үйренуші сөздердің, сөйлемдердің 
айтылуын естиді, жазылуын көреді. Әдеби 
тілдің өзіндік нормаларынан хабардар 
болады. Осыған назар аударсақ, БАҚ тіл 
үйренушіге бір жағынан дұрыс сөйлеу мен 
жазудың үлгісін көрсетсе, екінші жағынан 
ақпарат беретінін көреміз. Сондай-ақ 
бүгінгідей ақпараттық заманда ол қоғам 
мүшелеріне тіл меңгеруге қажеттілік те 
туғызады. Алайда қазақтілді БАҚ-тың 
мұндай екінші қызметтік деңгейі әлі де 
көңіл көншітпейді. Өйткені Қазақстанда 
азаматтар БАҚ құралдары арқылы алына- 
тын ақпараттың 55 пайызын Ресейден, 
35 пайызын еліміздегі орыстілді БАҚ-тан 
алады. Сонда қазақтілді БАҚ-тың үлесі 10 
пайызға жетер-жетпес. Басқаша айтқанда, 
қазақтілді БАҚ мемлекеттік тілде ақпарат 
алуға қажеттілік туғызбай отыр. Оның 
үстіне жоғарыда айтқанымыздай, дұрыс 
сөйлеу мен жазуда да үлгі бола алмай, 
әуре-сарсаңға түсіруде алдына жан салмай 
келеді.

Осы орайда тағы бір жағдайды ерекше 
айтып өткім келеді. Жақында ғана 500 
беттен тұратын мектеп оқушыларына 
арналған «Емлесі қиын сөздер» атты кітап 
жарыққа шықты. Ал мұны қолына алған 

тіл үйренуші «осыншама емлесі қиын сөзі 
бар қазақ тілін үйрену мүмкін емес шығар» 
деп ойлауы мүмкін. Сондықтан мұндай 
кітап шығарғанша, соны қалай шешеміз, 
баршаға ортақ емлені қалай түзіп, қалай 
заңдастырамыз деген әрекет болғаны мың 
есе артық болар еді.

Осы орайда осыншама емлесі қиын 
сөздер қайдан шықты, дұрыс емлесі 
қайсы, қатесі қайсы, оны қалай айырамыз? 
Бұрынғыдай тіл табиғатына қарай емлені 
ыңғайлаймыз ба, жоқ бүгінгідей емлеге 
қарай тілді ыңғайлаймыз ба? Бұл сұрақтың 
жауабын ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы 
былай берген екен: «Емле – жазу үшін 
шығарылған нәрсе. Жазу – тіл үшін 
шығарылған нәрсе. Олай болса, тілді 
бұзып, емлеге ыңғайлау емес, емлені тілге 
ыңғайлау керек». Бұдан артық не керек? 
Тіл табиғатына сай келетін емле шығару - 
тілді саналы түрде дамытудың бір түрі. Сол 
саналылыққа қашан жетеміз?

Мемлекеттік тілді шын мәнінде игерудің 
бастау көзі – қазақ отбасы, қазақы тілдік 
орта.  Сондықтан қазақ тілін, мемлекеттік 
тілді меңгеремін деушілер қазақ отбасында 
тұрып, қазақы тілдік ортада болуы керек. 
Ол үшін арнайы жобалар жасалып, оны 
ұйымдастырудың өзіндік жолдары, 
тетіктері қарастырылуы керек.

Жалпы әлеуметтік лингвистика 
ғылымында тіл меңгерудің мынадай 
өлшемдері айтылады:

1.Лингвистикалық деңгей.
2.Этникалық (ұлттық) деңгей.
3. Әлеуметтік лингвистикалық деңгей.
4.Энциклопедиялық деңгей.
Меніңше, осы деңгейлердің бәрін 

мемлекеттік тілді меңгертуде ұстануымыз 
керек. Әсіресе тіл меңгерудің әлеуметтік 
лингвистикалық деңгейін жете меңгер- 
геніміз жөн. Өйткені қазіргі ақпараттық 
қоғамда, адамның кез келген ортаның 
толыққанды мүшесі болуы ақпаратқа ие 
болу мүмкіндігімен өлшенетін заманда нені 
айтуды (сөйлеуді) білу емес, қалай айтуды 
(сөйлеуді) білуді үйрену қажет.
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Qorqyt ata atyndaǵy QMÝ-dyń qaýymdastyrylǵan profesory

QAZAQ TİLİ – TÚRKİ TİLDERİNİŃ ATA TİLİ
(qazaq tiliniń qoldanylýy men men meńgerilýi haqynda)

Qandaı da bir til týraly aıtqanda, aldymen 
onyń lıngvıstıkalyq sıpattamasyn eske alamyz. 
Lıngvıstıkada tilderdi toptastyrýdyǵ birneshe 
túrleri br. Alǵashqysy, tilderdiń genologıalyq 
klessıfıkasıasy. Munda tilderdiń týystyq 
jaqyndyqtary nazarǵa alynady. Bul klasıfıkasıa 
boıynsha álem tilderi úlken áýlekterge 
(semálarǵa), odan butaqtarǵa, odan jekelegen 
toptar men tilderge bólinedi. Osyǵan saı qazaq 
tili - Altaı tilderi áýleti (semásy), túrki tilderi, 
batys ǵun butaǵy, qypshaq tobyna jatatyn til.

Kelesi toptastyrý túri – tilderdiń tıpologıalyq 
klassıfıkasıasy. Munda tilderdiń gramatıkalyq 
qurylysy negizge alynady. Álem tilderi bul 
toptastyrý boıynsha 4 tıpke: qoparmaly, 
jalǵamaly, túbir tilder jáne polısıntetıkalyq tilder 
bolyp bólinedi. Qazaq tili osylardyń ishinde 
jalǵamaly tıptgi tilderge jatady.

Úshinshi toptastyrýda tilderdiń atqaratyn 
qyzmeti nazarǵa alynady. Bul tilderdiń qyzmettik 
tıpologıasy nemese tilderdiń áleýmettik 
lıngvıstıkalyq sıpattamasy dep atalady. Jalpy til 
ataýly fonetıkalyq júıesi, gramatıkalyq qurylysy, 
sózdik qory men baılyǵy jaǵynan bir-birimen 
salystyrýǵa kelmeıtin teńdikte bolady, ıaǵnı árbir 
til adamzattyq qundylyq retinde biriniń ekinsinen 
artyq ne kemdigi bolmaıdy. Bulaı salystyrýshylyq 
shovenıstik kózqaras bolyp tabylady. Tilderdi 
salystyrǵanda tek olardyń qoǵamda atqaratyn 
qyzmet kólemi men sóıleýshileriniń sanymen 
ǵana salystyrylady. Qaı tildiń sqóıleýshisi kóp 
– sol til myqty til, qaı tildiń sóıleýshisi az – ol 
nashar til. Qazaq tili bul klassıfıkasıa boıynsha 
qoǵamdyq yzmeti jaǵynan memlekettik (resmı) 
til degen mártebeni ıelense, sóıleýshileriniń 
sany jaǵynan álem tilderiniń -ishinde jetinshi 
onydyqtaǵy tilder qatarynan oryn alady, ıaǵnı 70-

79-shy tilder qatarynda.
Qazaq tili búgingi tańda óz damýynyń úlken 

belesinde tur. Onyń qazirgi qoǵamdaǵy ózindik 
orny men atqaratyn qyzmeti jóninde mynadaı 
sıpattamalar berýge bolady:

- qazaq tili – uly dala halqynyń ultyq tili;
- qazaq tili – qazaqtyń ana tili, ata murasy;
- qazaq tili – álemdegi 5661 tildiń ishinde 

óziniń qoǵamdyq qyzmeti men sóıleýshileriniń 
sany jaǵynan jetinshi ondyqtaǵy tilderdiń biri;

- qazaq tili –obrazdy da baı til. Ol qurylymdyq-
júıelilik jaǵynan túbegeıli zerttelgen, ózindik 
ádebı normasy men stılderi qalyptasqan ulttyq til;

- qazaq tili – Qazaqstan halqynyń basyn 
biriktirýshi, etnosaralyq qarym-qatynasty 
qamtamasyz etetin aralyq til;

- qazaq tili – memleket qamqorlyǵyna alynǵan 
memlekettik (resmı) til;

- qazaq tili – kóne túrkilik qurylymdy saqtap 
qalǵan túrki tilderiniń Ata tili. Osy jaǵynan 
ony halyqaralyq til dep te aıtýǵa ábden bolady. 
Qazaq tiliniń osy mártebesi burynnan da belgili 
bolǵanymen, sońǵy jyldarda ol  resmı túrde 
aıtyla bastady. Sonyń basty negizdemeleriniń 
birine Qazaqstanda Túrki tilderi Akademıasynyń, 
ózge túrkitildes elderde onyń qurylymdyq 
bólimderi- ortalyqtaryn qurylýyn aıtýǵa bolady. 
Bul joǵarydaı aıtqanymyzdaı, qazaq tiliniń túrki 
halyqtary arasyndaǵy halyqaralyq til qyzmetinde 
qoldanylýynyń bir aıǵaǵy bolmaq.

Endi qazaq tiliniń elimizdegi qazirgi ahýalyna, 
qoldanylýy men men meńgerilý jaǵdaıyna keleıik. 
Qazaq tili óz otanynda, óz jerinde tastandy tilge 
eshqashan aınalmaıdy. Búgingi kúni qazaq tilin 
qazaqtrdyń 40 paıyzy bilmeıdi dep aıtýshylar 
bar. Buǵan tilshi, qazaq tiliniń áleýmettik 
lıngvıstıkalyq máselelerin zertteýshi ǵalym 
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retinde aıtarym – bul bir kezeńde (1989 jyly) 
qazaq tiline memlekettik mártebe berý alý úshin, 
onyń quldyrap bara jatqan qoǵamdyq qyzmet 
aıasyn keńeıtý maqsatynda, jurtshylyqtyń, bıliktiń 
nazaryn aýdartý úshin  aıtylǵan sóz bolatyn. Bul 
sóz kezinde óz paıdasyn da tıgizdi. Jurtshylyqtyń 
qazaq tiline nazaryn aýdartýǵa kómektesti. Biraq 
sony qazir taǵy da qaıtalap aıtý endi qazaq tiliniń 
óz bıiginde damýyna kedergi keltidedi. Qazaq 
tili keńestik zamannyń qyspaǵynyń ózinde óz 
ultynyń 98 paıyzynyń ana tili bolǵanyn rastaıtyn 
resmı qujat - sanaq málimetteri bar. Qazaq tilin 
qazirgi kúnde jar-joǵy 2 paıyz ǵana qazaq ana 
tili retinde bilmeýi múmkin. Onyń esesine qazaq 
tilin ana tilim dep eseptıtin ózge etnos ókilderi 
odan eki ese, úsh-tórt ese kóp ekendigi esimizde 
bolýy kerek. Oǵan qazaq tilin ekinshi til retinde 
meńgergenderdi taǵy qosyńyz.

Qazaq tiliniń bolashaǵy – aldymen onyń óz 
sóıleýshileriniń qolynda. Qazaq tili – ǵasyrlar 
boıynda óziniń tabıǵı qalpyn, dástúrin buzbaı 
kele jatan taza da baı ári obrazdy til. Qazaq tili 
– qazaqtyń basyn biriktiretin, uly murattarǵa 
jeteleıtin birden-bir ıdeologıamyz, taban tirer 
súıeýimiz, basty qundylyǵymyz. Nemisti nemis 
etken olardyń ultyna degen súıinspeshiligi bolsa, 
evreıdi evreı etken olardyń dini. Al qazaqty qazaq 
etetin onyń qasıetti tili. Sondyqtan qazaqtyń 
bolashaǵy onyń tilinde, tiliniń bolashaǵy onyń 
ıesinde.

Qazaq tilin memlekettik til retinde oqytý, 
meńgertý búgingi kúnniń ózekti máselesi bolyp 
otyr. Ony oqytý ádistemesi osylaı júıesiz júre 
berse, ol aldaǵy ýaqyttardyń da kún tártibinde qala 
beretini sózsiz. Sondyqtan aldymen azamattardyń 
memlekettik tildi meńgerý deńgeıleri anyqtalyp, 
sodan keıin ony meńgertýdiń ózindik ádistemesi 
jasalýy kerek. Óıtkeni til úırenýshiniń tildi 
qanshalyqty meńgergen nemese meńgermegenin 
bilmeı otyryp, ony qalaı oqytýǵa bolady?

Álemdik tájirıbede qandaı da bir tildi ıgerý 
úshin bir-birimen tyǵyz baılanysty mynadaı eki 
túrli faktorǵa kóńil bólinedi. 

Onyń birinshisi – til úırenishiniń lıngvıstıkalyq 
habarynyń bolýy. Ondaı aqparat alý úshin oqýlyq, 
oqý quraly, túrli ádistemeler, dıdaktıkalyq 
materıaldar bolýy shart. Sondaı-aq ony oqytatyn, 
úıretetin maman bolýy kerek. Alaıda bular 

adamnyń shyn máninde til meńgerýine bar-
joǵy 25-30 paıyz ǵana kómek bola alatynyn 
eskergenimiz durys. 

Ekinshiden, sol tildiń tabıǵı tildik ortasy bolýy 
kerek. Sonda til úırenýshi til meńgerýdiń qalǵan 
65-70 paıyzyn sol tildik orta arqyly meńgeredi, 
til qoldanýdyń tájirıbelik, daǵdylyq jaqtaryn 
damytady.

Qazirgi kúni, bir qaraǵanda, memlekettik 
tildi meńgerýge qajetti joǵaryda aıtqan eki 
faktor da bar, jetkilikti dep aıtýǵa bolatyn sıaqty. 
Biraq osylaı tolyq aıta alamyz ba? Memlekettik 
tildi meńgerýge qajetti oqýlyq, oqý quraldary, 
ádistemelik, dıdaktıkalyq ádebıetter burynǵy 
jyldarǵa qaraǵanda búgingi kúni jetkilikti. Naqty 
júıelenip bolmasa da, qazirgi suranystarǵa jaýap 
beretindeı. Sol ıaqty memlekettik tildi oqytatyn 
mamandar da barshylyq. Alaıda sol oqytýshy 
da, qolda bar oqý quraldary da til úırenýshige 
birinshi kezektegi aqparattaryd bermeı, artyq 
málimettermen basyn qatyryp, olardy fılolog, 
tilshi shyǵaratyndaı, tildiń ishki qurylymdyq 
júıesin úıretip, til meńgerý bilimin taza teorıalyq 
qaǵıdalarmen baǵalap, ony birinshi orynǵa 
qoıady. Menińshe, bul durys emes. Óıtkeni tildi 
meńgertýde teorıalyq qaǵıdalar ekinshi kezekte 
turýy tıis. Til úırenýshiniń aldymen sóıleı 
bilýi birinshi orynǵa qoıylǵany jón. Tildik orta 
arqyly til úırenýshige praktıkalyq jaǵdaılar men 
qajettilikter týǵyzylýy kerek. Ol úshin tildik 
ortanyń barlyq túrlerin qamtyǵan jón. Solardyń 
ishinde BAQ pen otbasy tildi ıgerýde erekshe 
orynǵa ıe bolady.

Joǵaryda aıtqanymyzdaı, til úırenýde tildik 
ortanyń ishinde buqaralyq aqparat quraldarynyń 
orny erekshe. BAQ arqyly til úırenýshi sózderdiń, 
sóılemderdiń aıtylýyn estıdi, jazylýyn kóredi. 
Ádebı tildiń ózindik normalarynan habardar 
bolady. Osyǵan nazar aýdarsaq, BAQ til 
úırenýshige bir jaǵynan durys sóıleý men jazýdyń 
úlgisin kórsetse, ekinshi jaǵynan aqparat beretinin 
kóremiz. Sondaı-aq búgingideı aqparattyq 
zamanda ol qoǵam múshelerine til meńgerýge 
qajettilik te týǵyzady. Alaıda qazaqtildi BAQ-tyń 
mundaı ekinshi qyzmettik deńgeıi áli de kóńil 
kónshitpeıdi. Óıtkeni Qazaqstanda azamattar 
BAQ quraldary arqyly alynatyn aqparattyń 55 
paıyzyn Reseıden, 35 paıyzyn elimizdegi orystildi 
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BAQ-tan alady. Sonda qazaqtildi BAQ-tyń úlesi 
10 paıyzǵa jeter-jetpes. Basqasha aıtqanda, 
qazaqtildi BAQ memlekettik tilde aqparat alýǵa 
qajettilik týǵyzbaı otyr. Onyń ústine joǵaryda 
aıtqanymyzdaı, durys sóıleý men jazýda da úlgi 
bola almaı, áýre-sarsańǵa túsirýde aldyna jan 
salmaı keledi.

Osy oraıda taǵy bir jaǵdaıdy erekshe aıtyp 
ótkim keledi. Jaqynda ǵana 500 betten turatyn 
mektep oqýshylaryna arnalǵan «Emlesi qıyn 
sózder» atty kitap jaryqqa shyqty. Al muny qolyna 
alǵan til úırenýshi «osynshama emlesi qıyn sózi 
bar qazaq tilin úırený múmkin emes shyǵar» 
dep oılaýy múmkin. Sondyqtan mundaı kitap 
shyǵarǵansha, sony qalaı sheshemiz, barshaǵa 
ortaq emleni qalaı túzip, qalaı zańdastyramyz 
degen áreket bolǵany myń ese artyq bolar edi.

Osy oraıda osynshama emlesi qıyn sózder 
qaıdan shyqty, durys emlesi qaısy, qatesi qaısy, 
ony qalaı aıyramyz? Burynǵydaı til tabıǵatyna 
qaraı emleni yńǵaılaımyz ba, joq búgingideı 
emlege qaraı tildi yńǵaılaımyz ba? Bul suraqtyń 
jaýabyn ult uztazy A.Baıtursynuly bylaı bergen 
eken: «Emle – jazý úshin shyǵarylǵan nárse. 
Jazý – til úshin shyǵarylǵan nárse. Olaı bolsa, 
tildi buzyp, emlege yńǵaılaý emes, emleni tilge 

yńǵaılaý kerek» Budan artyq ne kerek? Til 
tabıǵatyna saı keletin emle shyǵarý - tildi sanaly 
túrde damytýdyń bir túri. Sol sanalylyqqa qashan 
jetemiz?

Memlekettik tildi shyn máninde ıgerýdiń 
bastaý kózi – qazaq otbasy, qazaqty tildik 
orta.  Sondyqtan qazaq tilin, memlekettik tildi 
meńgeremin deýshiler qazaq otbasynda turyp, 
qazaqy tildik ortada bolýy kerek. Ol úshin arnaı 
jobalar jasalyp, ony uıymdastyrýdyń ózindik 
joldary, tetikteri qarastyrylýy kerek.

Jalpy áleýmettik lıngvıstıka ǵylymynda til 
meńgerýdiń mynadaı ólshemderi aıtylady:

1.Lıngvıstıkalyq deńgeı.
2.Etnıkalyq (ulttyq) deńgeı.
3.Áleýmettik lıngvıstıkalyq deńgeı.
4.Ensıklopedıalyq deńgeı.
Menińshe, osy deńgeılerdiń bárin memlekettik 

tildi meńgertýde ustanýymyz kerek. Ásirese til 
meńgerýdiń áleýmettik lıngvıstıkalyq deńgeıin 
jete meńgergenimiz jón. Óıtkeni qazirgi 
aqparattyq qoǵamda, adamnyń kez kelgen 
ortanyń tolyqqandy múshesi bolýy aqparatqa ıe 
bolý múmkindigimen ólshenetin zamanda neni 
aıtýdy (sóıleýdi) bilý emes, qalaı aıtýdy (sóıleýdi) 
bilýdi úırený qajet.
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Түмен//тұман сөздерінің сырт- 
қы қалып ұқсастығы аздап 
келіңкірегенмен бүгінгі таңда 

лексикалық қатарлары бөлек, екі бағытта 
жұмсалатын сөздер. Алайда, ілкідегі бастау 
қайнары бір лексика-грамматикалық түбір-
лерден өніп шыққан. Оны сөздің өне бой-
ындағы құбылыстардың даму үрдісінен 
байқауға болады.

Алтай тілдерінде тÿмен – сансыз көп, 
қыруар. Кейбір түркі тілдерінде «сансыз, он 
мың 10000» деген мағынада айтылады. Дәл 
осы мағынада парсы тілінде туман – он мың 
(он тайпа) [1, 86]. Монғол тілінде тумȫн. 
Қырғыз тіліндегісі жайында В. Катаринский 
«сансыз, көп» дегеннің орнына қолданы- 
латындығын айтады [2, 38]. Тіліміздегі 
түмен сөзімен келетін адам аттары: Түмен-
бай//Тұманбай, Түменов. Бір қызығы, қа-
зақша этимологиялық сөздікте «бірдің кесірі 
мыңға, мыңның кесірі түменге» деген мақал-
ды көрсетіп, «өз алдына дербес қолданыл-
майтындығын» жазған [3, 197-198].

Қытай тіліндегі айтылуы ме-те болатын 
көне түркі тіліндегі богатыр «батыр» және 
қытайшадағы тео-ман болып аталатын 
сөздің көне түркі тілінде тұман «түтін, тұ-
ман» есімдері болғаны болжануда [4, 40]. 
Түмен/Тұман – ежелден-ақ көне түркі тілі-

ТҮМЕН СӨЗІНІҢ ШЫҒУ ТӨРКІНІ

Мемлекеттік тілді дамыту институтының ғылыми 
қызметкері, гуманитарлық ғылымдар бакалавры  

нен қытай тіліне енген сөз. Шығыс түрік 
қағанаты көп ғасырлық қытайлармен тығыз 
қарым-қатынасы түркілік кейбір сөздердің 
қытай тілінің акцентіне орай фонетика-
лық бұрмаланып енуіне негіз болды. Осы-
ның салдарынан қазіргі шығыстағы бірсы-
пыра топонимдер мен сол жердегі ертеден 
тұрғылықты көне түркілік этникалық бөл-
шектердің этнонимдерін қытайлық тілдік 
бірлік деп тануымызға әкеліп соқты. Қытай 
тілінің бүгіндегі әскери-саяси саладағы тер-
миндерінің өзі көне түркі тілінен қалыпта-
сқан. XI ғасырдағы әйгілі түркі тілінің ма-
маны М. Қашқари сөздігінде түмен – «көп» 
деген мағынасы беріліп, оған өзектес екі 
түрлі мәнде жұмсалатындығы көрсетілген. 
Сөздікте: түмен: көп > «Tүmen tүrlүg sөzledi: 
Түрлі-түрлі сөйледі; Яғни көп түрлі сөз 
сөйледі». Түмен: түмен; көп > Tүmenmың: 
Түмен мың – Мың-мың; Мың есе мың; 
Демек, бір миллион». «Tүmenmың иар-
мақ: Түмен мыңиармақ – Мың-мың ақша; 
бір миллион ақша» [5, 460]. Көне түркі тілі 
сөздігінде бұл сөз tümän [tumān] он мың 
(десять тысяч) деп ежелгі Ырқ Бітіг ескерт-
кішінде және «он мыңдаған» деген бол-
жалды мағынаны беретін тіркес күйіндегі 
tümän ban формасы қазіргі Шыңжаң-ұй-
ғыр аймағынан табылған Яр-Хото руника-

Ықылас ӘДІЛЕТ
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лық жазуын кездесетіндігіне сілтеме кел-
тірілген. Ал, Ташкентте сақталған XII-XIII 
ғасырларға жататын Араб жазбасындағы 
tümän tü (түмен тү) тіркесінің М. Қашқари 
көрсеткендегідей «әртүрлі», «әрбір» де-
ген мағынасы бар екен [6, 596-597]. Бүгін-
дегі түр > түрлі ~ әр түрлі сөзі көне түркі 
тіліндегі осы tü түбірінен дамып қалыптас- 
қан болуы мүмкін. Өйткені осы сөздікте tü 
түбірі дербес тұрғандағы «түк, шаш» деген 
мағынасы да берілген. Яғни, қазіргі түк пен 
түр моносиллабтары өзара ортақ семанти-
када жіктеліске түскен, бірі негізгі мағына 
болса, бірі соны сипаттап көрсетуден туған 
жанама мағынасы. Мәселен, түк түбірін не-
гізгі мағына болса, мейлі ол шаш, не теріде-
гі жүн болсын оны түк деп жалпы мағынада 
алсақ, оның әр талын «әрбір ~ әр түрі > түр» 
деуден шыққан сандық-сапалық ұғымдағы 
категориялы мағынасы болары анық. Оны 
осы түбірдің сингармониялық гомогенді 
нұсқаларынан да байқаймыз, мысалы, түр, 
тип, тек моносилабтары нысандардың бел-
гілі бір сипатына тән лексика-семантиканы 
береді. Осы түбірлерді қалыптастырушы tü 
түбірінің антропоөзекті лексикасы ман бөл-
шегімен мағыналық қатынасқа түскенде 
байқалады. Сан есімдік «он мың» мағына-
сы көне түркі тілінің өзінде түмен құрылы-
мымен берілетін болса, түркі тілінің бір 
тармағы болып табылатын тамырлас жапон 

тілінде man – он мың, кейде mannen – он 
мың жыл (сан есім) тұлғасында жұмсалады 
[7, 351]. Яғни, түркілікке тән түмен//он мың 
сөзін бір ғана man тұлғасымен беруі – бұл 
сөздің әуелдегі мағынасын антропоөзек-
ті қабатынан, осы сан есімнің «адам» ұғы-
мынан, жалпы айтқандағы адамаға қатысты 
мәннен алатындығына тілдік нақты факті 
ретінде кепіл бола алады. Бірақ, сөз тұлға-
сын түбір формасынан бастап қараймыз. 
Ғалым М. Томанов бұл сөз түркі тілдеріне 
басқа тілдерден енгенін айтады. Көне түр-
кі тілінде «түмен – он мың» мағынасынан 
басқа арық-жер атауын білдіреді, ал, хинди 
тілінде бан – 10000 [8, 203]. Б/м сәйкесті-
гінде ман ~ бан ұқсас екенін көруге бола-
ды. Үнді тілінің прототүркі қауымдастығы 
өркениеті кезеңінде тіл, дәстүр, мәдениет 
тұрғысынан тығыз қарым қатынаста болға-
нын білеміз. Үнділердің аңызындағы түп-а-
та саналатын Ману шежіресінің өзегінде 
де ежелгі түркі түсінігі жатқанын бүгінгі 
ғылым расқа шығарып отыр. Түркілік түмен 
сөзінің мағынасы кейбір тілдерде құрамын-
дағы «ман» тұлғасымен ғана берілуі, кейде 
анлауыттық тү түбірінің жалғануы – бұл 
құрылымның түркі лексиконында ертеде 
дамыған анықтауыш-анықталушы компо-
ненттік тіркесті қатынас екені көрінеді. 

Сонымен, он мың адамнан құралған 
әскер құрамын «түмен» деп көне түркілер 
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адамға қатысты сандық жиынтық атауын 
біртұтас атаған. Түмен сөзінің тарихи 
лексикада көшпелі-жаугершіл түркі ха-
лықтарының әскери салада қолданғаны 
белгілі. Көшпелі түркілер қорғанысын 
күшейтіп жауларымен соғысу кезінде, 
іс-қимыл жүргізіп, жүйелі әрекет қылу 
үшін әскерлерді жасақтауда «түмен» 
құрылымы маңызды болған, сол себепті-
ден бұл сөз бүгінге дейін тілдік қорымы-
зда сақталып келе жатыр. Сөздің шығу 
төркіні өте ежелден, тіптен алғашқы 
қауымдастықта, яғни түп ата түркілер 
ұжымдасқан кезеңнен бастау алған болуы 
мүмкін деп болжаймыз. Өйткені түбір не-
гіздің ұғымы салыстырмалы-салғастыр-
малы тұрғыдан соны меңзейді. Бастапқы 
түбір қызметін атқарып тұрған тү(<ті/
ты/ді/ды/дү/де) – көне түркі тілінің лек-
сикалық қорындағы жеке бірліктермен 
қатар, этноним, антропоним сөз жасауға 
өте қабілетті негізгі түбір. Көнедегі дер-
бес мағынасы ұмытылып қазірде кейбір 
бірліктердің жасалуына түбір негіз болып 
сақталған. Мысалға, бірыңғай тіл//тін//
дін//дің көне тү/ті түбірінен дамыған 
бүгіндегі семантикасы «өзектік» мән бе-
ретін дербес мағыналық тұлғалар. Ең көне 
түркілік сәл болар-болмас дыбыстық 
варианттылық тү/ті түбірі даму бары-
сында бір ғана н/л гомогенді дыбысымен 
көпсалалы ұғымдық семантикалар жасап 
шығарған. ТІл//ДІн//ДІл сөздерінің та-
нымдағы ұғым-ұйытқысы адам баласы-
ның бір сөзбен айтқанда «фундаменталді 
жаратылысын» өзектейтін лексика-се-
мантикаға ие. Бұл сөздердің ұғымдарын 
тек лингвофилософиялық көлемде се-
мантикасын түсіндіре аламыз. Жалпы бір 
түбірмен келетін бұл тұлғалар адам та-
нымында әуелден ерекше мән беретінін 
білеміз. Біртекті түбірлермен келетін әрі 
тұлғалық қалыптары да фонетикалық 
жағынан аздап ажыратылатыны болмаса 
ұп-ұқсас сөздер адамзат атаулының таны-
мындағы ертеден орныққан концептілер 

болып саналады. Бір түбірден шыққан 
«ерекше» концептілердің түркілік екенін 
тану үшін осы түбірлерден дамыған басқа 
да тұлғалардың семантикасын зерделе-
уімізді қажет етеді. Тү түбірінен өрістеген 
түн // түс // түр // түк // түп // түбіт 
// түзім // түлкі // түйе // түсім // түсік 
// түкірік т.б моносиллаб, дисиллабтар, 
тіпті үш-төрт буынды тұлғалар әр мағына-
лық қатардағы бірлік болып табылады. 
Бұлардың барлығы тілдің лексика-грам-
матикалық дамуының жемістері. Жоға-
рыдағы «ерекше» концептілердің қата-
рында тү/ті түбірі негіз болған тін//дің 
мағыналары «түп-өзектік» ұғымды таны-
татын моносиллабтар. Тү түбірінен түп//
түбір ˃ этнонимдік дәрежедегі түрік/
түркі(˂түрқұт) сөзі де осы актив түбірдің 
дамуынан жасалған. Сонда тін/түп/дің, 
түркі сөздерінің ең негізгі «түптік-өзек-
тік» ұғымды білдіреді. Тін, дің – қандай да 
бір өсімдіктің өніп шыққан іргетасы, өзе-
гі. Қарапайым логикаға салсақ, тін және 
діңсіз ешқандай өсімдік не басқа да ны-
санның формасы болмайды. Түп сөзінің 
лексика-семантикасы түсінікті болар. 
Бұндағы лексика-семантикалық катего-
риядағы түптік-өзектік семантиканың 
«алғашқы, бастапқы» синонимдік қата-
ры бар. Сонда, салыстырмалы әдістен 
шығатын түйін, тү/ті түбірінің баста-
пқыда «бірінші, алғашқы, әуелгі» деген 
семантиканы бергенін оңай байқауға бо-
лады. Түбірдің моносилабтық формадағы 
басқа мағыналық қатардағы тұлғалардың 
ілкі өзегінде «індете» зерттеуде осындай 
ұғым-семантиканың бар болуы ықтимал. 
Тек оны кешенді зерттеуде анықтай ала-
мыз. Жоғарыда аталаған тү/ті түбірінен 
өрбіген дін, діл, тіл концептілері ежел-
ден бүкіл философияның негізгі ұғым 
терминдері болып табылады. Осы түбір-
ден дамыған «түркі» этнонимінің де ілкі 
ұғымында алғашқылық семантика жатуы 
керек. Оны этнонимнің шығу төркіні 
жөнінде сөз қозғайтын мифологиялық 
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категориялар да теріске шығармайды. 
Алайда, мифтік катогорияларды қазіргі 
жалпы беттік көзқарас біртекті мойын-
дай кетпейтіндіктен, лингвотанымдық 
бағытта жауап берсек дұрыс шешім деп 
ойлаймыз. Көптеген әдебиеттерде «түбі 
бір түркі», «түп-төркініміз түркі» деген 
секілді тіркестер тегіннен-тегін айтыл-
маса керек-ті. Тү/ті түбірлерінің вариан-
ты тө түбірінен өрістеген «төркін» кон-
цептісінің ұғым-семантикасы «түптік-ө-
зектік», қазіргі лексикада «алғашқы шығу 
ортасы» дегенді танытады. Сонда көне 
тү ~ ті ~ тө ~ тұ сингормониялық вари-
антты тектес түбірелер әуелгіде дербес 
жұмсалып «алғашқы, бастапқы, әуелі» 
деген ұғым-мағынаны берген. «Тұңғыш» 
сөзінің тұлғасы мен ұғымын жасаған да 
осы түбір. Англо-саксондық тілдерде 
«бірінші, алғашқы» деген мағынаны first 
деп білдіреді. First – оқылуы фөрст (кейде 
фүрст), түбірі фө/фөр формасы – түркілік 
тү/төр түбірінің басқа тіл тобында түп-
кі ұғымын сақтап жеткен «т/ф» фонети-
калық құбылысты көрінісі. Two (оқылуы 
тү) ағылшын тіліндегі екі деген сандық 
көрсеткішті білдіреді. Ал, осы гомогенді 
түбірлермен келетін кейбір мағыналық 
қатардағы басқа да тұлғаларын қарасты-
рып көруге болады. Мәселен, осы түбір-
ден дамыған түн – жарықсыз, қараңғы 
жерді – мезгілді атайды.

Түн тұлғасынан дамып, көне түбірдің 
екі рет қайталануынан соған жақын басқа 
затты атауға көшкен түтүн (жазылуында: 
түтін) қазіргі күндегі мағынасы: отын-
ның отқа жануынан пайда болған ыс, 
ауада ұшатын қалдық. Бұл сөздің лекси-
калық дамуындағы туынды мағынасына 
жатады. Көнедегі мағынасы бөлек, бірақ 
қазіргі мағынасы сол негізде соны си-
паттаудан, жанамаланып қалыптасудан 
қалған. Түтүн – көне түркі тілінен бермен 
келе жатқан этноөзекті ең жетекші тұлға. 
Жаугершілік дәстүрде қалың әскер неме-
се көпшілік адамды «түтүн» деп атаған. 

Жаугершілік-далалық мәдениетте көп 
адам топтасқан жердегі отыннан ұшқан 
ыс-қалдықты атау осы бастапқы адам 
мәніне негіздеп айтатын түтүн сөзінен 
орныққан болуы керек. Өйткені, түтүн 
сөзінің түн ұғымына орайлас қара түсті 
білдіретін бейнелі семантикаға ие. Осы 
күндегі кісі, адам сөзін «қара» деп те атау 
ұғым дәстүрі бар, әдеби тілде «аластан 
қара көрінді» деген тіркеспен қашық 
жердегі адам не басқа да зат атаулыға 
қаратыла қолданылады. Көбіне адамға/
адамдарға қатысты «қара» деп атайты-
ны тым ертеден қалыптасқан түтүн ұғы-
мынан өрбіген болса керек. Демек, бү-
гіндегі ыс, қалдық мағынасын көрсететін 
лексикалық қабаты көне кісі, адам ұғы-
мын беретін қабатынан туындап шыққан 
бейнелеуші конататтық мағынасы. Қазір-
гі лексикалық этабында осы қабатты (ыс, 
қалдық) көрсетумен ғана шектелген.

Түтүн сөзінің көнедегі кісі, адам ұғы-
мын танытқан лексикалық этабында, 
бұнымен қатар түмен сөзі қолданылған. 
Көне «тү» түбірімен түркілік болатын 
«ман» сөзінің бірігуімен жасалып, «ман» 
түбір сингармондық табиғатына сай 
«мен» болып айтылған. «Мен» тұлға-
сы «ман» сөзінің варианты. Түмен мен 
түтүн тұлғаларына бір түбір негіз болып, 
адам, кісі ұғымын танытатын ортақтығы 
болғанмен, екі сөздің лексика-семанти-
калық шеңбері бірдей емес. «Түмен» жа-
угершілік жағдайындағы әскери басқару 
дала заңына орай он мың сандық әскер-
лер/адамдар жиынтық мағынасын таны-
ту үшін лайықталған бірбүтін сөз. Яғни, 
көне «тү» түбіріне «ман» элементінің бірі-
гуімен жасалған тұлғаға адам, кісі ұғымын 
мононанттап кіргізген. Сонда, тұлғадағы 
«тү» түбірінен гөрі «ман» сөзінің семанти-
калық қуаты күшті болып, жалпы сөздің 
мағыналық болмысын адам/адамдарға 
қатысты ұғымға түгелімен бағдарлаған. 
Оны жапон тіліндегі mannen нұсқасы да 
айғақтап тұр. Түркі лексикасындағы тү 
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түбірімен түркі тілдеріндегі лексиконын-
да жасалуында «ман» элементінің төл 
түркілік болуын дәлелдей түседі. Жалпы, 
«түмен» сөзі ертедегі жаугершіл халықтың 
лексикалық қорындағы бір кезеңде дала 
заңында қолданылған оның ішінде әске-
ри саласындағы термині. Көне түркіден 
бері қарай бұл сөз жаңа түркі кезеңінде: 
түркі-қазақ ареалында, жаңа жаугершілік 
уақыттағы қазақ далалық лексикалық 
тілінде де алдыңғы XIX ғасырға дейін 
қолданыста болған. Одан бергі кезеңдер-
де әлеуметтік өзгерістердің салдарынан 
қолданыстан мүлдем шығып қалды. Тек 
тарихи әдеби жазба тілде аз-аздап ұшы-
расады. Түтүн (<түтін) сөзі түмен сөзінің 
орнына да жұмсалған лексикалық кезеңі 
болды. Тіптен, алғашқы әскери құрылы-
ста түмен ұғымымен қатар қолданылып, 
адам/адамдар семантикасын беруде бірге 
қызмет атқарған. Алайда, түтүн тұлғасы-
ның өне бойында нақты антропоөзектік 
мән жүтейтін элемент болмағандықтан, 
кейде «он мың түтүн» деп қолданыла 
бастады. Осының салдарынан түтүн сөзі 
әскери термин ретіндегі қызметінен сы-
рғып, жай қарапайым көшпелілерді де, 
көп адам топтасқан ортаны немесе ауыл-
ды да түтүн деп атау белең алған. Жаңа-
дан шаңырақ көтерген жас отбасыны да 
«түтүн түтетті» деп атаса, бір адамның 
алыстағы бейнесін тұлғаландыратын се-
мантиканы да көрсеткен. Тіпті, адамнан 
басқа заттың «актуалды ролін» «түтүн//
қара» ұғымымен беріп отырды. Немесе бір 
оқиғаның басталуын «түтүн шықты, түтүн 
көтерілді, түтүн көрсетті» деп анықтап 
отырған. Бұл тіркестер жаугершілік әске-
ри салада да қолданыста болған. Алай-
да, тұлғаның өн бойында антроөзектік 
ұғым нақты элементтен болмағандықтан, 
әлеуметтік-лексикалық кезеңдерде өзге 
мағыналық қатарларды көрсете баса-
туы заңдылық. Ал, түмен ұғымының өн 
бойында антропоөзектік мән нақты се-
мантикалы элементтен болғандықтан өз 

мағынасынан ешқашан ауытқымайды. 
Қолданылым баспалдақтарында «түмен» 
сөзі тарихи процес жүйесінде жетекші 
бірлік болып қалыптасып, нақты айтқа-
нымызда араб тілінен енген ғаскер/әскер 
терминінің түркілік баламасы ретінде ор-
ныққан, әскер сөзінің адам ұғымын бе-
ретінін кезінде А. Махмұтов та айтып кет-
кен [3, 29]. Бұдан аңғартынымыз түмен 
сөзінің өткен лексикалық этаптарында 
бір ғана ұғымдық тұрақты мағынаны көр-
сетіп келген. 

Түмен ~ тұман сәйкестігі анық көрі-
неді. «ү ~ ұ, е ~ а» болмашы фонетика-
лық айырмашылық сөздердің мағыналық 
бағытын екіге айырған. Негізінде тұман 
ұғымы көне түмен сөзінің лексикалық 
шеңберінен бөлініп шыққан мағына – 
синонимдік қатар болуы әбден ықти-
мал. Тұман – бүгіндегі беретін мағына-
сы, табиғат құбылысының белгілі бір 
мезгіл не күйін, көрінісін атайды – күн 
көзінің көрінбей, ауа қысымының ылғал-
дылығынан пайда болатын бу. Тұман 
сөзінің этимологиясы жайында айтатын 
қанықты мәліметіміз жоқ. Тек тұлғаның 
дәл түмен құрылысындғыдай көне тү/тұ/
ті түбірімен «ман» сөзінің бірігунен екенін 
көреміз. Түмен сөзінің көне түркі тіл-
дерінде, басқа тілдерде болмасын туман 
деп айтылатынын жоғарыда байқадық. 
Негізі түмен тұлға мағынасынан тұман 
сөзінің мағыналық қабатының қалыпта-
суына дейінгі лексикалық үрдісте бірне-
ше қат-қабат парадигмалар тілдік қорда 
қалыптасып әрқайсысы өзіне бөлек лек-
сикалық жол салған. Өйткені, тіліміздегі, 
және бірқатар түркі тілдеріне ортақ түй-
ме, түйе, төбе, түндік, түңлік, төмен, тү-
нем, түйрем, түзем, түйім/дүйім, төмпек, 
тілім т.б барлығына ортақ тү/тұ/ті түбірі 
мен екі сөзге де ортақ м,н,е,ө,й,і элемент-
тері соның анық дәлелі. Көне түркілердің 
тарихында (сақтардың әйел патшасы) 
Тұмар дейтін патшайымның есімі атала-
ды. Өзге елдің елдің тарихтарында, атап 
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айтқанда басқа тілдік ареалдарда Томи-
рис деп кездеседі. Көне түркілік антро-
понимнің тұлғасы сол кезеңнің өзінде 
қолданылған түмен//тұман тұлғаларымен 
абсолют жуықтайды. Тұмар сөзінің өзі 
бүгіндегі қазақтардың тілдік танымында 
да ерекше концептілік қасиетке ие. Та-
рихи аспектіде Тұмар патшайымның өз 
әскерлерін түмен/туман атамауы мүм-
кін емес. Мүмкін патшайым есімі қол 
астындағы әскерлерінің көптігінен осы 
түмен сөзінен пайда болған да шығар. Ол 
жағын тек жорамалдаймыз. Этнонимдік 
қабаты бар түмен сөзінің антропоним де 
бола алуы ықтимал нәрсе. Немесе түмен, 
тұман сөздері жеке антропонимнен пай-
да болған. Ондайды талай тарихи дәлел-
дерден анық куә болып келеміз. Мы-
салға, ноғай, керей, уақ т.б этнонимдер 
жеке-жеке антропонимдерден қалыпта-
сқан. Бұл ықтималдылық жағынан біз тек 
болжалдық қабілетімізбен тоқтаймыз. 
Дегенмен де, тұман мен түмен тұлғала-
рының тұмар антропониміне қатысы бар 
болу керек. Түмен/тұман/тұмар біртек-
тес тұлғалардың бір-бірінен ажырататын 
фонетика-лексикалық қыры. Бұл жерде 
тұман сөзі ғана антропоөзектігінен ал-
шақтаған. Басында антропоөзектік мағы-
нада болып кейін соның шет мағынасын 
беретін ұғымға айналған, түмен сөзінен 
өрбіген түтүн<түтін ұғымының семан-
тикалық шеңберіндегі бір мағыналық 
қабатты сақтап қалған сөз. Даму, өзгеру 
өзегін моноантропонимдік «түмен» сөзі-
нен алады. Анық дәлелдеріміздің бірі 
көне түркі тіліндегі бұл тұлғалар славян 
тілінде де солай өзгертілмей айтылады. 
Мысалға, орыс тіліне көне түркіден ен-
ген: туман, тьма, тень сөздері жоғарыда 
дәйектеген түмен сөзінен өрістеген «түн, 
тұман, түтүн///қара» сөздерінің өзге 
тілдегі көрінісі. «Он мың» сандық мөл-
шерін білдіретін түмен сөзі орыс тілін-
дегі көрінісі: десять, тысяч тұлғаларына 
негіз болып тұрған көне түркілік түбір 

тү/тұ/ті/тө ~ ді/ды/дү/де қатарына жа-
татын ты/де тектес түбірі. Сол сияқты, 
көне түркі сөзі теңге сөзі деньги – түр-
кілік тең/дең қытай тіліндегі көрінісі тян 
(жарық) көне моносиллабтарының басқа 
тіл топтарына еніп көптеген тұлғаларды 
жасап шығаруына негіз болған. Мұндай 
мысалдарды көптеп келтіре беруге бола-
ды. Бұлардан дәлелдейтініміз – әлемде-
гі біршама тіл топтарында көне түркілік 
іздер молынан ұшырасатыны байқалады. 
Мысалы, осы сөздерімізге дәлел, қазір-
гі Ресейдің Қазақстанмен шекаралас 
оңтүстік аумағында «Тюмень» деп атала-
тын облыс, қала әкімшілік орталығы бар. 
Топоним жайындағы сілтемеге сүйенсек, 
нақты ақпарат жоқтығын айтады. Сібір 
аңыздарында бұл сөз «он мың», «он мың 
әскер» дегенді білдіретін тұман сөзімен 
байланысты екен. Жергілікті этимоло-
гияның пайымдауынша, топонимнің 
шығу төркіні түркілік «менің байлығым» 
(моё достояние) деген мағынаны беретін 
«тю» және «мян» деген екі сөздің бірі-
гуінен жасалған. Қазіргі сібір татарла-
рының тілінде тюмен – «жазық, ойпат» 
деген мағынаны береді. Лев Гумилевтің 
айтуынша, сөздің шығуына көне түр-
кілік аңызға айналған тарихи оқиға не-
гіз болған. Б. з. д 209 жылы өмір сүрген 
ғұн мемлекетінің бірінші билеушісінің 
аты Түмен Шанюиі өзінің үлкен ұлы Мөде 
қағанға еншісін бөліп бергенде 10 000 (он 
мың) сан ру-тайпалы елді аманатқа қал-
дырып (мұрагер ретінде осынша халыққы 
патша қойған), егер осы саннан азай-
ған болса «түмен» деп аталмайтындығы 
ескертеді [9]. Содан, әйгілі ғұн ұлысын 
құрушы Мөде қағанның әуелгі мемлекет 
топтастырудағы жүйелік құрылымын ата-
удан қалған жергілікті топоним әрі кей-
інгі түркі бірлестіктерін жаңғыртудағы 
ертеден келе жатқан «төл» сөзі болып қа-
лыптасқан. Түмен сөзінің шығуы жөнін-
дегі аңыз ғалымның көрсетуінде осылай, 
түркі әскери әрі тұтас қоғам құру кезеңін-
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де пайда болған сөз екені анық айтыла-
ды. Батыс пен шығысты жалғастырып 
жатқан ежелгі түркі өркениетінің ізі осы 
бір сөздің өзегінен анықталады және бұ-
нымен тоқтап қалмайды. 

Қортындылай келгенімізде, түмен көне 
түркі тілінің ең жетекші бірлігі. Кейбір 
ғалымдар монғолдық сөзге жатқызып, 
XI-XIII ғасырдағы монғол этнонимінің 
тарих сахнасына шығу кезеңімен, сол ке-
зеңдік тілдік ортамен байланыстырған. 
Әрине, ол кезеңдегі Шыңғыс хан бастаған 
тайпалар тілінде де түмен сөзі актив қол-
данылған. Ол кездегі монғол аталған ха-
лықтың өзін түркі екенін мойындауымыз 
қажет, басқа тілдік фактілер тұрғысынан 
да дәлелдеріміз жеткілікті. Әзірше, бұл 
жайында нақты басқа тақырыбымызда 
қозғаймыз.

Әлем билеген түркі ата-бабалар да-
лалық берік заңымен қыруар әскер жа-
сақтап дүниені жаулағанда «түмен» деп он 
мың әскер ұжымын атаса, түмен құрылы-
мын құрайтын мыңдықтарды «мың» деп 
атаған. Бұл сөздің жапон тілінде бүтіндей 
man деп берілуі жапон тармағын түркі та-
мырынан шыққандығын дәйекті тілдік 
факті деп аламыз. Яғни, тарихи «ман» 
сөзі түркі лексиконында пайда болғанын 
негіздей түседі. Бұл жағын әлі бірнеше 
тақырыбымызда көрсетуге міндеттіміз. 
Түркілік «мың» сөзінің өзі ман сөзінің 

төл варианты болып саналады. Жоғарғы 
талдауларымызда «тү» түбірінің көне 
мағынасы «алғашқы, бастапқы, бірінші» 
дегенді көрсеттік. Түмен тұлғасындағы 
ман элементінің семантикалық қуатын 
айттық. Осыдан шығатын өзек мағына 
«алғашқы адамдар, алғашқы әскер» де-
генді білдірсе керек. Көне түбір түркі, 
түп, түбір сөздеріне де тегіннен-тегін 
негіз болмаған. Әйгілі ғалым Ә. Қайдар 
тіл біліміне енгізген «түбі бір түріктің – 
түбірі де бір» деген тіркесі біздің этимо-
логиямыздың маңызын негіздейді. 
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Іле ұлттар гимназиясы 
Іле ұлттар гимназиясы – Орташа педаго-

гикалық ұлттық мектеп. 1934 жылы Құлжа 
қаласында құрылған. Жин Шурын үкіметі 
аударылып, Шың шысай билік басына 
шыққаннан кейін бірталай жаңалықтар 
кіргізді. Міне осы кезде Бұрһан Шаһиды  
Ілеге келіп атақты байлар мен болыстарды 
жиып, мәжіліс ашып,оларға жылу ататқы-
зады. Осы жылу негізінде Іледе ұн заводы, 
электр станциясы салынды. Іле ұлттар гим-
назиясы да осы кезде құрылды. Бұл мек-
теп – орташа педагогикалық мектеп болып, 
Солтүстік Шыңжаңды, әсіресе үш аймақты 
негіз етіп оқушы қабылдады. Мектептің оқу 
бағдарламасы, оқыту әдісі Кеңес одағының 
үлгісімен жүргізілді. Ұйғыр, қазақ тілінде-
гі оқулықтар да Кеңес одағынан кіргізілді. 
Ал оқытушыларының басым бөлігін Кеңес 
одағынан келген немесе сол жерден оқып 
келген жергілікті зиялылар ұстады. Бұл 
мектеп оқушы қабылдауда жас жағынан 
шек қойса да, таптық, тек жағынан шек 
қоймады. Мектепте қазақ, ұйғыр, қытай, 

«Жебеу» Республикалық қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы

ШЫНЖАҢ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ 
20 ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ 

ОҚУ-АҒАРТУЫ МЕН 
МӘДЕНИЕТІНЕ ШОЛУ

моңғол қатарлы әр ұлт жастары үш жыл 
білім алған соң диплом алып, төменгі қат-
тамдарға барып мұғалім болды.

1944 жылы «Үш аймақ» төңкерісі Нылқы-
да басталып, тұтас Солтүстік Шыңжаңды 
шарпығанда мектеп екі жыл тоқтап қал-
ды. 1946 жылы 9 айда мектеп қайтадан 
оқу бастап, бұрынғыдан біршама кемелде-
не түсті. Оқу мерзімі 9-шы айда басталып, 
6-шы айдың соңында аяқтайтын болды. Қыс- 
тық демалыс екі апта, жаздық демалыс екі 
жарым ай болып, сабақ жалпы пән бойын-
ша жүргізілді. Кейіндеп соғыстың ұлғаюына 
байланысты бұл оқушылар запас әскер ретін-
де қаралып, сабақпен бірге әскери тәлім-тәр-
бие де өтілді. Мектептің жалпы қаражаты 
Үш аймақ үкіметі жағынан шығарылып, ке-
дей-кепшіктердің балаларына белгілі жәрдем 
берілді. 1948 жылға келгенде мектептің аты 
«Ахметжан Қасыми атындағы білім жұрты» 
деп өзгертіліп, 1956 жылға дейін осы атпен 
аталып келді. Бұл кезде мектепте қазақ оқы-
тушыларының саны 20-ға, ұйғыр, татар, өз-
бек, оқытушы-қызметкерлерінің саны 30-ға 

Омарәлі ӘДІЛБЕКҰЛЫ
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жетті. 1956 жылы мектептің аты «Іле педа-
гогикалық мектебі» деп өзгертіліп, қазіргі 
Іле педагогикалық институты тұрған жерге 
көшірілді. Ал оның орнына №8 орта мектебі 
ашылды.

Іле ұлттар гимназиясы  құрылғаннан тар-
тып, жаңаша оқу түзімін қолданып, оқыту- 
шылар қосынына мұқият көңіл бөліп, бүкіл 
Шыңжаң үшін, әсіресе Солтүстік Шыңжаң 
үшін қыруар ағарту шебінің таяныштарын, 
мәдениет-қоғам қайраткерлерін тәрбиелеп 
берді. Қазақтан шыққан Ерғали Әбілқайыр- 
ұлы, Құрманәлі Оспанұлы сияқты әйгілі қай-
раткерлер, міне, осы мектептің түлектері.

Күре білім жұрты
Күре білім жұрты – 1917 жылдар шамасын-

да бұрынғы  Іле генерал мекемесі орналасқан 
Күре қалашығында ашылған. Жаңаша білім 
беретін, аз ұлт жастарынан аудармашы, үкімет 
қызметкерін тәрбиелеуді негізгі мақсат ететін 
жаңаша мектеп. Бұл мектеп оқушылары әр бо-
лыс елге салық қылып салып жинаған әрі оқу 
қаражатын да соларға көтерткен. Бұл мектеп 
сол кездегі Іле өңіріндегі ең жоғарғы мектеп 
болып, оқушылары мемлекет тілі, есеп, мінез-
деме, сауда кәсібі, тарих, жағырапия қатарлы 
пәндерден жан-жақты білім алған. Қазақтың 
әйгілі ақыны Таңжарық Жолдыұлы, Нүсіпхан, 
Әбеу, Әбдірасұл, Дәулеткелді сынды әскери, 
мәдениет қайраткерлері де, міне, осы мек-
тепте жүйелі білім алған. Бұл мектеп ғасырға 
созылған аумалы-төкпелі жағдайларға бай-

ланысты саяси орны төмендеп, экономика-
лық қуаты әлсіреген қазақ халқы үшін бір топ 
зиялыларды тәрбиелеп беріп, мәдениетінің, 
ағартуының алға басуы үшін зор үлес қосты.

Абақия мектебі
Діни-фани сабақ беретін бастауыш орта-

лау мектеп
1880 жылы Алтайдағы төрт бидің бірі 

Жұртпай Әбдіхалық деген молланы шақыртып 
көнеше мектеп ашқызады. Мектептің аты 1904 
жылы «Абақия» болып өзгертіліп, дәріс шаға-
тай жазуы негізінде өтіледі. Кейін мектепте бір-
шама сауатты адамдардың келуіне байланысты 
сабақ түрі молайып, сурет, музыка, жағырапия,  
орыс тілі қатарлы сабақтар тыңнан қосылды. 
1920 жылға келгенде шағатай жазуы күшінен 
қалып, әйгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлының 
төте жазуы (қазіргі қытай қазақтары қолдана-
тын жазу) қолданылды. Шың Шысай кеңес 
үкіметімен қатынасты жақсартқан кезде не-
гізгі оқулықтары Қазақстаннан кіргізілді әрі 
оқыту бағдарламасы да жаңаша жүйеге түсіп, 
жыл сайын мектептен 200-дей бала білім ала-
тын болған. Абақия мектебі Алтай өңірінде 
оқу-ағартудың жалпыласуына, қазақ мәдение- 
тінің өркендеуіне зор үлес қосты. Сондықтан 
да әйгілі қоғам қайраткері Шәріпхан Көгедай-
ұлы кезінде бұл мектепте «Жаңалыққа үлгі 
болған, қараңғы әлемге сәуле шашып, надан-
дықтан жол ашқан» деп жоғары баға берді әрі 
сол кездің жағдайына сай мектеп атын «Үлгі» 
деп өзгертті.
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Үрімжі моңғол-қазақ білім жұрты
1912 жылы Бейжіңдегі зүңтүң сайлауға Ал-

тайдан Закария төре өкіл болып барады. Оның 
қасына Баймолда Қарекеұлы аудармашы бо-
лып еріп барады. Олар өздерін қабылдаған 
сол кездегі зүңтүң Юан Шыкайдан қазақ ба-
лаларын оқытатын мектеп ашып берулерін 
өтінеді. Сонымен Жүңхуа минго үкіметі аз 
ұлт балаларын оқытатын мектеп ашу жөнінде 
Шыңжаңға бұйрық түсіреді. Бірақ бұл жұмыс 
дер кезінде бітпей, кейінге созыла берді.

1921 жылы Шәріпхан Көгедаев Сауыр-
да Баймолдамен танысып, соның ұсынысы 
бойынша мектеп ашу жөнінде Алтай төре, 
Бейслері атынан арыз жазып әрі көптеген 
тарту-таралғы алып, Шыңжаң билеушісі Яң 
Зыңшинға барады. Сонымен Үрімжідегі әске-
ри-саяси мектебіне қарайтын Моңғол-қазақ 
білім жұрты дүниеге келеді.

Мектеп алғаш оқу бастағанда моңғол, қазақ 
болып қырық неше оқушы қабылданады. Мек-
теп бітірген оқушылар аудармашы, мансапты 
болып әр салада  қызмет атқарады. Қазақ ар-
дагерлерінің зор күш салуымен ашылған бұл 
мектеп кейін бүкіл Шыңжаң қазақтары үшін 
30-40 жылдардың саяси сахнасына белгілі 
ықпал жасаған бір топ қоғам қайраткерлерін, 
мәдениет, ағарту саңлақтарын тәрбиелеп бе-
реді. Бұл мектеп кейін Жин Шурын билік ба-
сына шыққан соң жабылды.   

Турасу күрсі
1932 жылғы 12 «ақпан өзгерісінен» кей-

ін Шыңжаңдағы оқу-ағарту қызметі мықтап 
қолға алдынды да, жер-жерде бастауыш-ор-
та мектептер көптеп құрыла бастады. Бүкіл 
қоғамның мұғалімге деген зәрулігі еселеп арт-
ты. Осы қиыншылықты шешу үшін жер-жер-
де мұғалім тәрбиелейтін қысқа мерзімді 
курс ашылды. Іле аймағы Құлжа ауданында 
ашылған Турасу күрсі солардың ішінде бір-
шама көлемдісі. Турасу күрсінің мерзімі 3 ай 
болып, 3 жылдық орталау мектептің бағдарла-
масы бойынша сабақ өтілді. Курсқа сол кезде-
гі танымал, озық ойлы аз ұлт зиялылары келіп 
сабақ өтті. 

Күләндамия мектебі
1925 жылы Күләндам Абыстай Қабибол-

лин Шәуешектегі өз үйінде қыздар мектебін 

ашып, аз ұлт балаларын оқытады. Бұл мектеп 
1928 жылы Мақсұт Мұхид деген кісінің қора-
сына көшіріліп келіп, үкімет қарауына өтіп, 
Күләндамның құрметіне «Күләндамиям» ата-
лады. Бұл мектеп оқу-ағартуы кенже қалған, 
оның үстіне ислам дінінің ықпалынан әйел-
дер тәрбие алу, қоғамдық жұмысқа қатынасу 
құқығынан мақұрым етілген қазақ халқы және 
басқа туысқан халықтар үшін өте зор жаңалық 
әрі дәуір бөлгіштік сипатқа ие алға басу бол-
ды. Аталмыш мектепті бітірген қыздардың 
дені кейін ағарту саласында қызмет істеді әрі 
осы жақсы бастама жер-жерге үлгі болып та-
рады. Кейін адамдар Күләндамды ағарту  са-
ласында қырық неше жыл еткен еселі еңбегі 
үшін оқу-ағарту саласындағы «Қалаулы ана» 
деп атады.

Сарсүмбе күрсі 
Шәріпхан Алтайдың саяси, әскери билігін 

қолына алған соң Алтайда негіздік оқу-ағарту-
ды жалпыластыруға айырықша назар аударды. 
1933 жылы қыста  Сарсүмбе күрсі ашылған. 
Бұл күрс бұрынғы Үрімжідегі Моңғол-қазақ 
мектебінің оқыту сарынын үлгі ете отырып, 
20-40 жас аралығындағы сауатты адамдар-
дан 80-дей адамды тәрбиелеп шығарды. 
Курс бітірген оқушылардың толымдылығын 
Шәріпхан өзі тексеріп, нәтижелеріне қарай 
мұғалім, көмекші мұғалім деп бөлген. Бұл 
оқушылардың дені ауылдағы бастауыш мек-
тептерге барып мұғалім болған. 

Іле қазақ-қырғыз мәдени-ағарту ұйымы
Іле қазақ-қырғыз мәдени-ағарту ұйымы 

1934 жылы Құлжада құрылды. Бұл ұйым 
үкімет жағынан ұйымдастырылды әрі белгілі 
бұқаралық сипат алды. Ұйым үкімет берген 
қаржыға сүйеніп әрі, халық арасынан жылу 
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жиып, сол арқылы аз ұлттардың оқу-ағартуын, 
мәдени істерін көркейтуді өзіне негізгі мақсат 
етті. Ұйым алғаш құрылған кезде өлкелік ұй-
ымның басшысы Сейтқазы келіп, ұйымдасты-
ру қызметіне белсене қатынасты. Ұйымның 
бастығы болып Махсұт Сасанов, бастықтың 
орынбасары болып Жабықпай, Кенжебек,  
Айтмамбет (қырғыз) қатарлы адамдар сай-
ланды. Ұйымның құрлымы бас хатшы, көмек-
ші хатшы, оқу-ағарту бөлімі, қазына бөлімі, 
ұйымдастыру бөлімі, ойын-сауық, мәдениет 
істері бөлімі қатарлы бөлімдерден құралды. 
Бұл ұйым құрылған күннен бастап ұлты-
мыздың рухани өміріндегі көптеген игілікті 
істерге мұрындық болды. Мысалы, мәдениет 
жақта, Құлжада «Іле Шыңжаң газеті» атты 
газет шығарды, кәсіптен сыртқы әуескерлер-
ден театр ұйымдастырып «Шұғыла», «Қыз 
Жібек», «Жәлел жырық», «Қошқарбай», «Ал-
дамшы бақсы», «Бақытсыз Жамал» қатарлы 
Кеңес қазақ жазушылары және өздері жазған 
драмаларды сахнаға шығарды. Оқу-ағарту 
жақта қысқа мерзімді курс ашумен бірге не-
гіздік оқу-ағартуды жалпыластыруға барынша 
күш салды. Күнестегі Талды тұран мектебі, 
Қанатбек мектебі, Құлжа ауданындағы Жа-
бықпай мектебі, Тоғызтараудағы Мұғыр, Қос 
ағаш, Ағарсын мектептері осы кезде салынды.

1937 жылы Махсұт Шың Шысай  жағынан 
қолға алынып кеткен соң, ұйымға бір мез-
гіл Дәулеткелді жауапты болып істеді. Кейін  

Дәулеткелді Үрімжіге ауысып кетті де,1940 
жылы әйгілі әскери қайраткер Ысқақбек ұй-
ымға жауапты болып тұрған кезде ұйымның 
жұмысы тіпті де бір арнаға түсіп, жаңа бөлім-
дер құрылды. Қызмет өнімділігі артты. Ол 
1941 жылы 6 айдың 24 күні қатысты орындар 
қатынасқан 5 күндік мәжіліс ашып, мына үш 
мәселені шешті:

1) аудандардағы үкімет жағынан басқары-
латын орталау мектептердің оқу қаражаты мен 
оқытушылардың еңбекақысы үкімет жағынан 
берілетін болды; 

2) ауыл-қыстақтағы ұйым қарауындағы 
бастауыш мектептердің оқу қаражаты мен 
оқытушылардың еңбекақысы халық жағынан 
шешілетін болды;

3) аймақтық қазақ, қырғыз ұйымының іші-
нен мәдениет бөлімі құрылды.

1942 жылы Ысқақбек Шың Шысай жағынан 
қудаланып, Кеңес үкіметіне қашып кеткен 
соң, ұйымға Мұқабай деген адам басшы  
болып сайланады. Кейін Үш аймақ төңкері- 
сі Іледе жеңіске жетіп, билікті қолына алған 
соң, халқымыз үшін көптеген игілікті істер 
істеген бұл ұйым өзінің тарихи міндетін 
аяқтады. 

Шыңжаң қазақ-қырғыз мәдени-ағарту 
ұйымы

1934 жылы 8 айдың 1 күні Үрімжіде «Шың-
жаң халқының империализмге қарсы ұйымы» 
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құрылғаннан кейін, аз ұлттардың да мәдени 
–ағарту ұйымдары іркес-тіркес құрыла баста-
ды. Шыңжаң қазақ-қырғыз ұйымы да осы кез-
де құрылды. Бұл ұйымның қарамағында 5 ай-
мақтық ұйым, 8 аудандық ұйым болып, оның 
алғашқы басшысы ағарту саласынан шыққан 
Серғазы деген адам болды. Халқымыздың 
сол кездегі Әбеу, Баймолда, Шәмши қатарлы 
әйгілі қайраткерлері де ұйым жұмысына бас-
шылық етті. Ұйым әуелі қазақ тілінде «Шың-
жаң газетін» шығарды. Әрі театр жұмыстары-
на да айрықша көңіл бөлді. Сонымен бірге қа-
зақ жастарының Үрімжідегі мектептерге келіп 
оқуына, шетелге шығып үйренуіне орай жа-
ратып берді. Үрімжідегі мектептерден қазақ  
сыныбының ашылуына қозғаушы болды. Бұл 
ұйым өмір сүрген кезде бірнеше рет Шың 
Шысай жағынан қысымға  ұшыраса да өз 
бағытынан жазбай, қазақ халқының мәдени-
етінің өркендеуі, оқу-ағарту кең етек алуы 
үшін айрықша үлес қосты. 

Өнер-мәдениет саласындағы қайраткерлер:

Махсұт Тергеусізұлы Сасанов
Махсұт Тергеусізұлы Сасанов (1887 – 

1937) демократ қазақ. Қазіргі Іле қазақ облы-
сы Іле аймағы Күнес ауданында бірнеше ата-
сынан бері байлық, мансап үзілмеген ақсүй-
ек отбасында дүниеге келген. 1915 жылы 28 
жасында ақалақшы болып, бірнеше реткі жер 
дауы, барымта дауында көзге ерекше түскен- 
діктен, ықпалы бүкіл Іле қазақтарына жүре 
бастайды. Әсіресе 20 жылдардың соңында 
моңғол-қазақ арасындағы көп жылғы бітіспей 
келе жатқан жер дауын әділ шешкендіктен 
үкімет алдындағы, халық ішіндегі абыройы 
тіпті де арта түседі. Сонымен Яң Зыңшин 
үкіметі жағынан Гуандайлік әскери шен алып, 
500-дей әскер ұстайды. 1931 жылы Оңтүстік 
Шыңжаңда дихандар көтерілісі туғанда әскер 
санын мыңға дейін көбейтіп, Дағыты асуын 
күзетеді.

1934 жылы Құлжада Іле қазақ-қырғыз 
мәдени-ағарту ұйымы құрылғанда түңғыш 
төрағасы болады. Махсұт осы кезде ұйымға 
басшылық ете отырып, қазақ тілінде газет 
шығарып, қазақша театр ұйымдастырып, әр 

жерден жаңаша мектеп құрғызып, әрі ұйғыр 
ұйымымен ұйымдаса, селбесе отырып, ұн 
заводы, электр станциясы, Іле гимназиясын 
құру жұмыстарына атсалысып, өзінің үздік 
ұйымдастыру қабілетін әйгілейді. 1935 жылы 
Нансандағы аққой фермасы Ілеге жөткелгенде 
оған арнаулы жер босаттырып береді, әрі мал 
нәсілдендіру жұмысын жалпыластыру үшін 
1936 жылы Талды-торан мектебінен бір мал 
шаруашылық сынып және бір диханшылық 
сынып аштырады.

Махсұт 1937 жылы Шың Шысай саяси бет 
пердесін жыртып тастап, алғабасар зиялы-
лар мен аз ұлттардың әйгілі қайраткерлерін 
тұтқындай бастаған кезде қолға алынып, түр-
меде аянышты түрде өлтіріледі.

Арғынбек Апашбайұлы
Арғынбек Апашбайұлы (1876 – 1946) ҚР 

Зайсан ауданына қарасты Ақарал деген жерде 
қарапайым малшы отбасында дүниеге келген. 
1886 жылы 10 жасында ауылдағы діни медре-
сеге кіріп оқып, хат танып алады да, ауызша 
тарап жүрген жыр-дастандарды жаттаумен 
бірге қолына түскен шағатайша әдеби шығар-
маларды беріле үйренеді, әрі өзі де жанынан 
өлең шығара бастайды. 1912 жылы Іле қазақ 
облысы Алтай өңіріне келіп қоныс теуіп, бар 
саналы ғұмыры осы жақта өтеді.

Арғынбек Апашбайұлы алғашында бала 
оқытады, бірақ тың білімге деген ынтазар-
лығы күшті ақын 1918 жылы 40 неше жасын-
да Абақия мектебінің ересектер бөліміне кіріп 
оқиды. Осы кезде жағырапия сабағына ерекше 
көңіл бөлумен бірге араб, парсы тілдерін үйре-
неді. Бұл үйрену ақынның кейінгі жасампаздық 
өміріне айрықша ықпал жасайды. Арғынбек-
тің ақындық қасиетін бір шама айқындайтын 
«Мұса мерген», «Зуқа батыр», «Россия ту-
ралы», «Ата жұртым – Қазағым», «Жастарға 
кеңес», «Найман шежіресі», «Керей шежіресі» 
қатарлы дастан, толғауларымен бірге көлемі 
1600 жолдан асатын «Жыр роман» атты уәкіл-
дік шығармасы бар. Арғынбек шығармалары 
Қытай қазақтарына ғана емес, шетел қазақта-
ры арасында да белгілі ықпалға ие.

Ақынның бұдан басқа араб, парсы тілінен 
аударған «Мұхаметтің мұғжизасы», «Мәуліт 
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кітабі» сияқты көлемді шығармалары бар. 
Ақын 1946 жылы 70 жасында Алтай аймағы-
ның Шіңгіл ауданында қайтыс болды.

Баймолда Қарекеұлы
Қытай қазақтарының белгілі саяси қайрат-

кері Баймолда Қарекеұлы 1881 жылы қазіргі 
Қобықсары ауданының Сауыр деген жерінде 
қарапайым малшы отбасында дүниеге келген. 
Кішкене кезінде моңғол байларының малын 
бағып жүріп, моңғол тілін үйреніп алады. Кей-
ін бір манзудың баласын бағып жүріп, манзу 
тілін игереді. 1912 жылы Алтайдан Закария 
Бейсі Бейжіңге Жүңхуа мингоның 1 құрыл-
тайына өкіл болып барғанда оған аудармашы 
болып ілесе барып, сол жерде үш ай мұғалім 
жалдап, ханзу тіл жазуын үйренеді. Міне, осы 
кезден бастап Баймолда сол кездегі үкімет 
тілін білетін санаулы қазақ зиялыларының бірі 
ретінде қоғамдық істерге белсене араласады.

Баймолда Қарекеұлы Яң Зыңшиын үкіметі 
жағынан иңжаңдық әскери шен алып, қа-
зақтан құралған бір мың атты әскер басқара-
ды. Үрімжідегі Қазақ-моңғол білім жұртының 
құрылуына бастан аяқ зор күш шығарады. 
Шың Шысай кезінде өлкелік халық істері ме-
кемесінің бастығы болады.

Баймолда бар саналы ғұмырын қазақ 
халқының саяси орнының жоғарылауы үшін, 
мәдениетінің, оқу-ағартуының көркейіп-гүл-
денуі үшін арнады. Әрі сол үшін де кертарт-
па үкімет жағынан ең алдымен қолға алынып,  
ғазиз жанын қиды.

Дубек Нұртазаұлы Шалғынбаев
Белгілі қоғам қайраткері, көрнекті аудар-

машы, әдебиетші Дубек Нұртазаұлы (1920-
1947) қазіргі Тарбағатай аймағының Шаған-
тоғай ауданында зиялы отбасында дүниеге 
келеді. Дубек оқу жасына толғанда әкесінің 
орналастыруы бойынша қытайша мектеп-
ке кіріп оқиды. Оқуда зеректілігімен көзге 
түскен Дубек 1937 жылы Шыңжаң инсититу-
тының тіл факультетіне алмасады. 

Дубек Үрімжіге келгеннен бастап қоғамдық 
қызметке белсене араласумен бірге, үйрене 
жүріп шығармашылықпен шұғылданады. Ұй-
ғыр тілінде шығатын «Жянгерлікке қарсы бір-

лік шеп» атты журналға бас редактор болып 
тұрған кезінде «Тарихи материализмнің қол-
данылуы» атты көлемді еңбек жазып жария-
лайды. Сондай-ақ басқада газет-журналдарда 
«Махаббат мұңы», «Кедей оқушының тағды-
ры» атты әңгімелері жарияланады. Міне осы 
кезде жазған «Халық пікірінің шындығы», «М. 
өлеңіне сын» атты сын мақаласы қытай-қазақ 
әдебиеті сынының тұсаукесері болса, «Қазақ 
тілінің кейбір мәселелері», «Әдебиетіміздің 
келелі міндеттері» атты еңбектері Қытайдағы 
қазақ әдеби тілінің бір арнаға түсуіне өзіндік 
рөл көрсетті. Бұдан сырт, «Жаңа философия», 
«Әлеуметтік философия», «Диалектикалық 
материализм», «Саяси-экономика» қатарлы 
еңбектерді қазақша сөйлетті. 

Дубек Нұртазаұлы, 1942 жылы Шың Шы-
сай үкіметі жағынан қолға алынып, ауыр түр-
ме азабы салдарынан өкпе туберкулезіне шал-
дығады. 1944 жылы кепілге босап, Шәуешек-
ке барып астыртын төңкерістік шаралармен 
шұғылданып, тағы да қолға алынады. Үш ай-
мақ төңкерісі Шәуешекті азат еткенде бостан-
дыққа шығып, аймақтық уәли мекемесі қоғам-
дық бөлімінің бастығы, «Төңкерістік жастар 
газеті», «Төңкерістік жастар журналының» бас 
редакторы сынды қоғамдық міндеттерді өтей-
ді. 1947 жылы түрмеде тапқан ауруы өнім бер-
мей мезгілсіз дүние салады.

Көдек Маралбайұлы
Көдек Маралбайұлы (1888-1937) қазір-

гі Қазақстан Республикасының Алматы об-
лысы Нарынқол ауданында дүниеге келген. 
1916 жыл шар Россияның әскер алуына қар-
сы көтеріліс патша жағынан жанышталғанда 
сол кезде ауған елмен бірге, Іле аймағының 
Моңғолкүре ауданына келіп қоныстанады. 
1937 жылы емшінің қате емдеуі салдарынан 
49 жасында Текесте қайтыс болады. 

Көдек Маралбайұлы айналасына ақын 
ретінде танылған әкесі Байшығанның бау-
луында кішкене кезінен өлең-жырға әуес бо-
лып өседі. Айналасындағы адамдарға қаратып 
әзіл-сықақ өлең шығарумен алғашқы шығар-
машылық жолын бастайды. Кейін медреседе 
оқып, хат танығаннан кейін жазбаша шығар-
машылыққа көшеді. Алғашқы көлемді туын-
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дысы 16 жасында жазған «Қайынға барғанда» 
атты дастаны. Дастанда феодалдық теңсіз де-
одалдық теңсіз неке салтын өткір ажуалайды. 
Дастанның тілі өткір, оқиғасы қызықты бо-
лып, ақынның шығармашылық ғұмырында 
бір үлкен өреге көтерілгенінен дерек береді. 
Ақынның бұдан басқа табиғат көрінісін әсем 
тілімен кестелеп беретін, сондай-ақ өз зама-
нындағы әлеуметтік теңсіздікті өткір сынға 
алып, қарапайым халықтың мұң-зарына, 
тартқан жапасына тілектестік білдіретін «Кең 
Текес», «Сасан ауылына барғанда» атты кең 
көлемді шығармалары бар. Ақынның «Көдек» 
атты өлеңдер жинағы 1984 жылы Шыңжаң 
жастар-өрендер баспасы жағынан басылып 
шықты. 

Асылхан Мыңжасарұлы
Асылхан Мыңжасарұлы (1893-1918) қазір-

гі Іле аймағының Нылқы ауданында дүниеге 
келген. Болашақ ақын жастайынан жетім қа-
лып, атасының  бауырында өседі. Міне, осы 
барыста әлеуметтік теңсіздікті көп тартады. 
Деседе, жүрегінде оты бар жас жігіт ауылдағы 
өлең-тойларға қатынасып жүріп ауызша өлең-
ге әбден жаттығады. Кейіндеп ауылдағы мол-
далардан оқып, өздігінен үйреніп жүріп хат 
танып алып, жазбаша шығармашылыққа ал-
масады. Ақын Күреде мансаптылар жағынан 
қысымға ұшырап, тым жастай дүние салса да, 
артында «Ат шабыс», «Мәшірап», «Жолбарыс 
пен ұры» қатарлы дастандар жазып, мол мұра 
қалдырады. Алы «Нұриямен айтыс» қатарлы 
дастандары әлі де ел арасында молынан та-
рап, өз оқырмандарына мол көркемдік ләззат 
бағыштап келеді. Ақынның уәкілдік шығар-
масы «Жолбарыс пен ұры» қызықты оқиға, 
ойнақы тілге құрылып, оқыған заман оқыр-
манын баурай жөнеледі. Дастанда тылсым та-
биғат алдындағы алмас қамалы, шықпас биігі 
жоқ адамның ақыл-парасаты, жігері айрықша 
жырланады. 

Төлеубай Бөжекұлы
Төлеубай Бөжекұлы (1848-1921) қазіргі 

Алтай аймағының Алтай ауданында дүние-
ге келген. Жас кезінде кедейшіліктің тақсы-
ретін көп тартып, байларға жалданып мал 

баққан. Міне, бұл кешірме ақынның кейінгі 
шығармаларында әлеуметтік теңсіздікті көре 
біліп, жарлы-жақыбайдың сөзін сөйлеуі- 
не себеп болады. Төлеубайдың ақындығы 
көбінде оның тап бермеде тауып айтатын 
тапқырлығымен танылған. Қазақ атқа мі-
нерлерінің зоракерлігін мінеп айтқан. Адам 
мінез-құлқындағы тойымсыздық, өзімшіл-
дік, жалқаулық сынды келеңсіздіктерді өткір 
ажуалаған өлеңдері қазір де ауыздан –ауызға 
кеңінен таралып жүр. Уәкілдік шығармасы 
«Дорба» атты дастанында момын малшылар-
ды сынықтан сылтау тауып айыпқа жығып, 
қан қақсататын жергілікті атқа мінерлердің 
кесірін өткір ажуалап суреттейді. Шығар-
ма қысқа болса да, қазақ ауылындағы әлеу-
меттік теңсіздікті қарапайым деталь арқылы 
көркемдік шындық өресіне көтеріп бергенді-
гімен де құнды. 

Шылбы Көбекұлы
Әйгілі ақын, діни қайраткер Шылбы Кө-

бекұлы (1860-1936) осы ғасырдың басындағы 
Қытайдағы қазақ әдебиетінде белгілі орыны 
бар, өзінің мол діни білімін ақындық талан-
тымен ұштастыра білген ғұлама ақын.

Ақын Бұратала өңірінде дүниеге келсе 
де бар саналы ғұмыры Іледе өткен. Шыл-
бы шығармаларында діни уағызды негіз ете 
отырып, адамгершілікті, моральды, адал-
дықты жырлайды. Жергілікті билік иелерінің 
өзімшілдігін, жемқорлығын, азғындығын өт-
кір сын тезіне алады. Халықты береке, бір-
лікке шақырып, өнер-білім үйренуге үндей-
ді. Шылбы Көбекұлы тұтас Іле өңірін аралап 
жүріп медресе ашуға көп насихат айтқан, әрі 
өзі де бірталай жерде мешіт салып, медре-
се ашып, шәкірт тәрбиелеген. Сондықтан да 
оның қазақ ағартуына қосқан үлесі бір төбе. 
Шылбының «Маймуна», «Қызыл гүл», «Кәр-
жан досым», Қиямет ахуалы», «Нәсихат дәп-
тер» қатарлы діни уағызды дәріптеген немесе 
реал тұрмыстан алып жазылған шығармала-
ры кезінде айналасына жақсы аңыс қозғаған. 
Қазір де өзіндік көркем қуаты, тағылымдық 
құнымен оқырмандардың ыстық ықыласына 
бөленуде.

жалғасы келесі санда...
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ىلە  ۇلتتار  گيمنازياسى
ىلە  ۇلتتار  گيمنازي ياسى   –  ورتاشا   پەداگ وگيكالىق  ۇلتتىق  مەكتەپ . 1934 جىلى  قۇلجا  قاالسىندا  قۇرىلعان . جين  
شۋرىن  ۇكىمەتى  اۋدارىلىپ ، شىڭ  شىساي  بيلىك  باسىنا  شىققاننان  كەيىن  ءبىرتاالي  جاڭالىقتار  كىرگىزدى . مىنە  وسى  كەزدە  
بۇرحان  شاحيدى   ىلەگە  كەلىپ  اتاقتى  بايالر  مەن  بولىستاردى  جيىپ ، ءماجىلىس  اشىپ،والرعا  جىلۋ  اتاتقىزادى . وسى  ج 
ى لۋ  نەگىزىندە  ىلەدە  ۇن  زاۆودى ، ەلەكتر  ستانسياسى  سالىندى . ىلە  ۇلتتار  گيمنازياسى  دا  وسى  كەزدە  قۇرىلدى . بۇل  
مەكتەپ   –  ورتاشا  پەداگوگيكالىق  مەكتەپ  بولىپ ، سولتۇستىك  شىڭجاڭدى ، اسىرەسە  ءۇش  ايماقتى  نەگىز  ەتىپ  وقۋشى  
قابىلدادى . مەتەپتىڭ  وقۋ  باعدارالماسى ، وقىتۋ  ءادىسى  ك ە ڭەس  وداعىنىڭ  ۇلگىسىمەن  جۇرگىزىلدى . ۇيعىر ، قازاق  تىلىندەگى  
وقۋلىقتار  دا  كەڭەس  وداعىنان  كىرگىزىلدى . ال  وقىتۋشىالرىنىڭ  باسىم  بولىگىن  كەڭەس  وداعىنان  كەلگەن  نەمەسە  سول  
جەردەن  وقىپ  كەلگەن  جەرگىلىكتى  زيالىالر  ۇستادى . بۇل  مەكتەپ  وقۋشى  قابىلداۋدا  جاس  جاعىنان  شەك  قو يسا  دا ، 
تاپتىق ، تەك  جاعىنان  شەك  قويمادى . مەكتەپتە  قازاق ، ۇيعىر ، قىتاي ، موڭعول  قاتارلى  ءار  ۇلت  جاستارى  ءۇش  جىل  

ءبىلىم  العان  سوڭ  ديپلوم  الىپ ، تومەنگى  قاتتامدارعا   بارىپ  ءمۇعالىم  بولدى .       
  1944 جىلى  ء«ۇش  ايماق»  توڭكەرىسى  نىلقىدا  باستالىپ ، تۇتاس  سولتۇستىك  شىڭجاڭ دى  شارپىعاندا  مەكتەپ  
ەكى  جىل  توقتاپ  قالدى . 1946 جىلى  9 ايدا  مەكتەپ  قايتادان  وقۋ  باستاپ ، بۇرىنعىدان  ءبىرشاما  كەمەلدەنە  ءتۇستى . وقۋ  
مەرزىمى  -9شى  ايدا  باستالىپ ، -6شى  ايدىڭ  سوڭىندا  اياقتايتىن  بولدى . قىستىق  دەمالىس  ەكى  اپتا ، جازدىق  دەمالىس  ەكى  
جارىم  اي  بولىپ ، ساب ا ق  جالپى  ءپان  بويىنشا  جۇرگىزىلدى . كەيىندەپ  سوعىستىڭ  ۇلعايۋىنا  بايالنىستى  بۇل  وقۋشىالر  
زاپاس  اسكەر  رەتىندە  قارالىپ ، ساباقپەن  بىرگە  اسكەري  تالىم-تاربيە  دە  ءوتىلدى . مەكتەپتىڭ  جالپى  قاراجاتى  ءۇش  ايماق  
ۇكىمەتى  جاعىنان  شىعارىلىپ ، كەدەي-كەپشىكتەردىڭ  باالالرىنا  بەلگىلى  جاردەم  بەرىلدى . 1948 جىلعا  كەلگەندە  مەكتەپتىڭ  
اتى  «احمەتجان  قاسىمي  اتىنداعى  ءبىلىم  جۇرتى»  دەپ  وزگەرتىلىپ ، 1956 جىلعا  دەيىن  وسى  اتپەن  اتالىپ  كەلدى . بۇل  
كەزدە  مەكتەپتە  قازاق  وقىتۋشىالرىنىڭ  سانى  -20عا ، ۇيعىر ، تاتار ، وزبەك ، وقىتۋشى-قىزمەتكەرلەرىنىڭ  سانى  -30عا   
جەتتى . 1956 جىلى  مەكتەپتىڭ  اتى  «ىلە  پەداگوگيكالىق  مەكتەبى»  دەپ  وزگەرتىلىپ ، قازىرگى  ىلە  پەداگوگيكالىق  ينيستيتۋتى  

تۇرعان  جەرگە  كوشىرىلدى . ال  ونىڭ  ورنىنا   № 8 ورتا  مەكتەبى  اشىلدى.
ىلە  ۇلتتار  گيمانازياسى   قۇرىلعاننان  تارتىپ ، جاڭاشا  وقۋ  ءتۇزىمىن  قولدانىپ ، وقىتۋشى الر  قوسىنىنا  مۇقيات  كوڭىل  
ءبولىپ ، بۇكىل  شىڭجاڭ  ءۇشىن ، اسىرەسە  سولتۇستىك  شىڭجاڭ  ءۇشىن  قىرۋار  اعارتۋ  شەبىنىڭ  تايانىشتارىن ، مادەنيەت-
قوعام  قايراتكەرلەرىن  تاربيەلەپ  بەردى . قازاقتان  شىققان  ەرعالي  ءابىلقايىرۇلى ، ءقۇرمانالى  وسپانۇلى  سياقتى  ايگىلى  

قايراتكەرلەر  مىنە  وسى   مەكتەپتىڭ  تۇلەكتەرى. 

كۇرە  ءبىلىم  جۇرتى 
كۇرە  ءبىلىم  جۇرتى   –  1917 جىلدار  شاماسىندا  بۇرىنعى   ىلە  گەنارال  مەكەمەسى  ورناالسقان  كۇرە  قاالشىعىندا  اشىلعان 
. جاڭاشا  ءبىلىم  بەرەتىن ، از  ۇلت  جاستارىنان  اۋدارماشى ، ۇكىمەت  قىزمەتكەرىن  تاربيەلەۋدى  نەگىزگى  ماقسات  ەتەتىن  
جاڭاش ا  مەكتەپ . بۇل  مەكتەپ  وقۋشىالرى  ءار  بولىس  ەلگە  سالىق  قىلىپ  سالىپ  جيناعان  ءارى  وقۋ  قاراجاتىن  دا  
سوالرعا  كوتەرتكەن . بۇل  مەكتەپ  سول  كەزدەگى  ىلە  وڭىرىندەگى  ەڭ  جوعارعى  مەكتەپ  بولىپ ، وقۋشىالرى  مەملەكەت  
ءتىلى ، ەسەپ ، مىنەزدەمە ، ساۋدا  كاسىبى ، تاريح ، جاعىراپيا  قاتارلى   پ اندەردەن  جان-جاقتى  ءبىلىم  العان . قازاقتىڭ  
ايگىلى  اقىنى  تاڭجارىق  جولدىۇلى ، ءنۇسىپحان ، ابەۋ ، ءابدىراسۇل ، داۋلەتكەلدى  سىندى  اسكەري ، مادەنيەت  قايراتكەرلەرى  
دە  مىنە  وسى  مەكتەپتە  جۇيەلى  ءبىلىم  العان . بۇل  مەكتەپ  عاسىرعا  سوزىلعان  اۋمالى-توكپەلى  جاعدايالرعا  بايالنىستى   
ساياسي  ورنى  تومەندەپ ، ەكونوميكالىق  قۋاتى  السىرەگەن  قازاق  حالقى  ءۇشىن  ءبىر  توپ  زيالىالردى  تاربيەلەپ  بەرىپ 

، مادەنيەتىنىڭ ، اعارتۋىنىڭ  العا  باسۋى  ءۇشىن  زور  ۇلەس  قوستى .  

شىنجاڭ  قازاقتارىنىڭ  20 عاسىردىڭ  باسىنداعى  وقۋ-
اعارتۋى  مەن  مادەنيەتىنە  شولۋ

ءومارالى  ادىلبەكۇلى 
«جەبەۋ»  رەسپۋبليكالىق  قوعامدىق  بىرلەستىگىنىڭ  ءتوراعاسى 
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اباقيا  مەكتەبى 
ءدىني-فاني  ساباق  بەرەتىن  باستاۋىش  ورتاالۋ  مەكتەپ 

مەكتەپ   كونەشە   شاقىرتىپ   مولالنى   دەگەن   ءابدىحالىق   ءبىرى  جۇرتپاي   ءبيدىڭ   ءتورت   التايداعى   جىلى    1880
اشقىزادى . مەكتەپتىڭ  اتى  1904 جىلى  «اباقيا»  بولىپ  وزگەرتىلىپ ، ءدارىس  شاعاتاي  جازۋى  نەگىزىندە  وتىلەدى . كەيىن  
مەكتەپتە  ءبىرشاما  ساۋاتتى  ادامداردىڭ  كەلۋىنە  بايالنىستى  ساب ا ق  ءتۇرى  مواليىپ،سۋرەت ، مۋزىكا ، جاعىراپيا ،  ورىس  
ءتىلى  قاتارلى  ساباقتار  تىڭنان  قوسىلدى . 1920 جىلعا  كەلگەندە  شاعاتاي  جازۋى  كۇشىنەن  قالىپ ، ايگىلى  عالىم  احمەت  
بايتۇرسىنۇلىنىڭ  توتە  جازۋى  (قازىرگى  قىتاي  قازاقتارى  قولداناتىن  جازۋ ) قولدانىلدى . شىڭ  شىساي  كەڭەس  ۇكىمەت 
ىمەن  قاتىناستى  جاقسارتقان  كەزدە  نەگىزگى  وقۋلىقتارى  قازاقستاننان  كىرگىزىلدى  ءارى  وقىتۋ  باعدارالماسى  دا  جاڭاشا  
جۇيەگە  ءتۇسىپ ، جىل  سايىن  مەكتەپتەن  -200دەي  باال  ءبىلىم  االتىن  بولعان . اباقيا  مەكتەبى  التاي  وڭىرىندە  وقۋ-اعارتۋدىڭ  
جالپىالسۋىنا ، قازاق  مادەنيەتىنىڭ  ءور ك ەندەۋىنە  زور  ۇلەس  قوستى . سوندىقتان  دا  ايگىلى  قوعام  قايراتكەرى  ءشارىپحان  
كوگەدايۇلى  كەزىندە  بۇل  مەكتەپتە  «جاڭالىققا  ۇلگى  بولعان ، قاراڭعى  الەمگە  ساۋلە  شاشىپ ، ناداندىقتان  جول  اشقان»  دەپ  

جوعارى  باعا  بەردى  ءارى  سول  كەزدىڭ  جاعدايىنا  ساي  مەكتەپ  اتىن  «ۇلگى»  دەپ  وزگ ە ءرتتى. 

ءۇرىمجى  مو ڭ عول -قازاق  ءبىلىم  جۇرتى 
1912 جىلى  بەيجى ڭدەگى  ءزۇڭتۇڭ  سايالۋعا  التايدان  زاكاريا  تورە  وكىل  بولىپ  بارادى .  ونىڭ  قاسىنا  بايمولدا  
قارەكەۇلى  اۋدارماشى  بولىپ  ەرىپ  بارادى . والر  وزدەرىن  قابىلداعان  سول  كەزدەگى  ءزۇڭتۇڭ  يۋان  شىكايدان  قازاق  
باالالرىن  وقىتاتى ن  مەكتەپ  اشىپ  بەرۋلەرىن  وتىنەدى . سونىمەن  ءجۇڭحۋا  مينگو  ۇكىمەتى  از  ۇلت  باالالرىن  وقىتاتىن  
مەكتەپ  اشۋ  جونىندە  شىڭجاڭعا  بۇيرىق  تۇسىرەدى . ءبىراق  بۇل  جۇمىس  دەر  كەزىن دە  بىتپەي،كەيىنگە  سوزىال  بەردى. 

 1921 جىلى  ءشارىپحان  كوگەدايەۆ  ساۋىردا  بايمولدامەن  تانىسىپ ، سونىڭ  ۇسى نىسى  بويىنشا  مەكتەپ  اشۋ  جونىندە  التاي  
تورە ، بەيسلەرى  اتىنان  ارىز  جازىپ  ءارى  كوپتەگەن  تارتۋ-تارالعى  الىپ،   شىڭجاڭ  بيلەۋشىسى  ياڭ  زىڭشينعا  بارادى . 

سونىمەن  ۇرىمجىدەگى  اسكەري-ساياسي  مەكتەبىنە  قارايتىن  موڭعول-قازاق  ءبىلىم  جۇرتى  دۇنيەگە  كەلەدى .   
 ەكتەپ  العاش  وق ۋ  باستاعاندا  موڭعول ، قازاق  بولىپ  قىرىق  نەشە  وقۋشى  قابىلدانادى . مەكتەپ  بىتىرگەن  وقۋشىالر  
اۋدارماشى ، مانساپتى  بولىپ  ءار  ساالدا   قىزمەت  اتقارادى . قازاق  ارداگەرلەرىنىڭ  زور  كۇش  سالۋىمەن  اشىلعان  بۇل  
مەكتەپ  كەيىن  بۇكىل  شىڭجاڭ  قازاقتارى  ءۇشىن  40-30 جىلداردىڭ  ساياسي   س احاناسىنا  بەلگىلى  ىقپال  جاساعان  ءبىر  
توپ  قوعام  قايراتكەرلەرىن ، مادەنيەت ، اعارتۋ  ساڭالقتارىن  تاربيەلەپ  بەرەدى . بۇل  مەكتەپ  كەيىن  جين  شۋرىن  بيلىك  

باسىنا  شىققان  سوڭ  جابىلدى .     

  تۋراسۋ  كۇرسى 
1932 جىلعى  12 «اقپان  وزگەرىسىنەن»  كەيىن  شىڭجاڭداعى  وقۋ-اعارتۋ  قىزمەتى  مىقتاپ  قولعا  الدىندى  دا،جەر-جەردە  
باستاۋىش-ورتا  مەكتەپتەر  كوپتەپ  قۇرىال  باستادى . بۇكىل  قوعامنىڭ  مۇعالىمگە  دەگەن  زارۋلىگى  ەسەلەپ  ارتتى . وسى  
قيىنشىلىقتى  شەشۋ  ءۇشىن  جەر-جەردە  ءمۇعالىم  تاربيە ل ەيتىن  قىسقا  مەرزىمدى  كۋرس  اشىلدى . ىلە  ايماعى  قۇلجا  اۋدانىندا  
اشىلعان  تۋراسۋ  كۇرسى  سوالردىڭ  ىشىندە  ءبىرشاما  كولەمدىسى . تۋراسۋ  كۇرىسىنىڭ  مەرىزىمى  3 اي  بولىپ ،3 جىلدىق  
ورتاالۋ  مەكتەپتىڭ  باعدارالماسى  بويىنشا  ساباق  ءوتىلدى . كۋرسقا  سول  كەزدەگى  تانىمال ، وزىق  ويلى  ا ز  ۇلت  زيالىالرى  

كەلىپ  ساباق  ءوتتى .  

كۇال نداميا  مەكتەبى 
1925 جىلى  كۇالندام  ابىستاي  قابيبوللين  شاۋەشەكتەگى  ءوز  ۇيىندە  قىزدار  مەكتەبىن  اشىپ،از  ۇلت  باالالرىن  وقىتادى 
. بۇل  مەكتەپ  1928 جىلى  ماقسۇت  مۇحيد  دەگەن  كىسىنىڭ  قوراسىنا  كوشىرىلىپ  كەلىپ ، ۇكىمەت  قاراۋىنا  ءوتىپ،  
كۇالندامنىڭ  قۇرمەتىنە  «كۇالنداميام»  اتاالدى . بۇل  مەكتەپ  وقۋ-اعارتۋى  كەنجە  قالعان  ونىڭ  ۇستىنە  يسالم  ءدىنىنىڭ  
ىقپالىنان  ايەلدەر  تاربيە  الۋ ، قوعامدىق  جۇمىسقا  قاتىناسۋ  قۇقىعىنان  ماقۇرىم  ەتىلگەن  قازاق  حالقى  جانە  باسقا  تۋىسقان  
حالىقتار  ءۇشىن  وتە  زور  جاڭالىق  ءارى   د ءاۋىر  بولگىشتىك  سيپاتقا  يە  العا  باسۋ  بولدى . اتالمىش  مەكتەپتى  بىتىرگەن  
قىزداردىڭ  دەنى  كەيىن  اعارتۋ  ساالسىندا  قىزمەت  ىستەدى  ءارى  وسى  جاقسى  باستاما  جەر-جەرگە  ۇلگى  بولىپ  تارادى 
. كەيىن  ادامدار  كۇالندامدى  اعارتۋ   ساالسىندا  قىرىق  نەشە  جىل  ەتكەن  ەسەلى  ەڭبەگى  ءۇشىن  وق ۋ-اعارتۋ  ساالسىنداعى  

«قاالۋلى  انا»  دەپ  اتادى. 

سارسۇمبە  كۇرسى   
ءشارىپحان  التايدىڭ  ساياسي ، اسكەري  بيلىگىن  قولىنا  العان  سوڭ  التايدا  نەگىزدىك  وقۋ-اعارتۋدى  جالپىالستىرۋعا  ايىرىقشا  
نازار  اۋداردى . 1933 جىلى  قىستا   سارسۇمبە  كۇرسى  اشىلعان . بۇل  كۇرس  بۇرىنعى  ۇرىمجىدەگ ءى  موڭعول-قازاق  
مەكتەبىنڭ  وقىتۋ  سارىنىن  ۇلگى  ەتە  وتىرىپ ،40-20 جاس  ارالىعىنداعى  ساۋاتتى  ادامداردان  -80دەي  ادامدى  تاربيەلەپ  
شىعاردى . كۋرس  بىتىرگەن  وقۋشىالردىڭ  تولىمدىلىعىن  ءشارىپحان  ءوزى  تەكسەرىپ ، ناتيجەلەرىنە  قاراي  ءمۇعالىم ، 
كومەكشى  ءمۇعالىم  دەپ  بولگەن . بۇل  وقۋ ش ىالردىڭ  دەنى  اۋىلداعى  باستاۋىش  مەكتەپتەرگە  بارىپ  ءمۇعالىم  بولعان .  
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ىلە  قازاق- قىرعىز  مادەني-اعارتۋ  ۇيىمى 
ىلە  قازاق- قىرعىز  مادەني-اعارتۋ  ۇيىمى  1934 جىلى  قۇلجادا  قۇرىلدى . بۇل  ۇيىم  ۇكىمەت  جاعىنان  ۇيىمداستىرىلدى  
ءارى  بەلگىلى  بۇقارالىق  سيپات  الدى . ۇيىم  ۇكىمەت  بەرگەن  قارجىعا  سۇيەنىپ  ءارى  حالىق  اراسىنان  جىلۋ  جيىپ  سول  
ارقىلى  از  ۇلتتاردىڭ  وقۋ-اعارتۋىن ، مادەني  ىستەرىن  كوركەيتۋدى  وزىنە  نەگىزگى  ماقسات  ەتتى.   ۇيىم  العاش  قۇرىلعان  
كەزدە  ولكەلىك  ۇيىمنىڭ  باسشىسى  سەيتقازى  كەلىپ،ۇيىمداستىرۋ  قىزمەتىنە  بەلسەنە  قاتىناستى . ۇيىمنىڭ  باستىعى  بولىپ  
ماحسۇت  ساسانوۆ ، باستىقتىڭ  ورىنباسارى  بولىپ  جابىقپاي ، كەنجەبەك ، ايتمامبەت (قىرعىز ) قاتارلى  ادامدار  سايالندى . 
ۇيىمنىڭ  قۇرلىمى  باس  ح اتشى ، كومەكشى  حاتشى ، وقۋ-اعارتۋ  ءبولىمى ، قازىنا  ءبولىمى ، ۇيىمداستىرۋ  ءبولىمى ، ويىن-
ساۋىق ، مادەنيەت  ىستەرى  ءبولىمى  قاتارلى  بولىمدەردەن  قۇرالدى . بۇل  ۇيىم  قۇرىلعان  كۇننەن  باستاپ  ۇلتىمىزدىڭ  رۋحاني  
ومىرىندەگى  كوپتەگەن  يگىلىكتى  ىستەرگە  مۇرىندىق  بولدى . مىسالى ، مادەن ي ەت  جاقتا ، قۇلجادا  «ىلە  شىڭجاڭ  گازەتى»  
اتتى  گازەت  شىعاردى ، كاسىپتەن  سىرتقى  اۋەسكەرلەردەن  تەاتر  ۇيىمداستىرىپ  «شۇعىال» ، «قىز  جىبەك» ، «جالەل  جىرىق» 
، «قوشقارباي» ، «الدامشى  باقسى» ، «باقىتسىز  جامال»  قاتارلى  كەڭەس  قازاق  جازۋشىالرى  جانە  وزدەرى  جازعان  
دراماالردى  سا ح ناعا  شىعاردى . وقۋ-اعارتۋ  جاقتا  قىسقا  مەرزىمدى  كۋرس  اشۋمەن  بىرگە  نەگىزدىك  وقۋ-اعارتۋدى  
جالپىالستىرۋعا  بارىنشا  كۇش  سالدى . كۇنەستەگى  تالدى  تۇران  مەكتەبى ، قاناتبەك  مەكتەبى ، قۇلجا  اۋدانىنداعى  جابىقپاي  

مەكتەبى ، توعىزتاراۋداعى  مۇعىر ، قوس  اعاش ، اعارسىن  مەكتەپتەرى   وسى  كەزدە  سالىندى .
1937 جىلى  ماحسۇت  شىڭ  شىساي   جاعىنان  قولعا  الىنىپ  كەتكەن  سوڭ،ۇيىمعا  ءبىر  مەزگىل  داۋلەتكەلدى  جاۋاپتى  
بولىپ  ىستەدى . كەيىن  داۋلەتكەلدى  ۇرىمجىگە  اۋىسىپ  كەتتى  دە ،1940 جىلى  ايگىلى  اسكەري  قايراتكەر  ىسقاقبەك  ۇيىمعا  
جاۋاپتى  بولىپ  تۇرعان  كەزدە  ۇيى منىڭ  جۇمىسى  ءتىپتى  دە  ءبىر  ارناعا  ءتۇسىپ ، جاڭا  بولىمدەر  قۇرىلدى . قىزمەت  
ونىمدىلىگى  ارتتى . ول  1941 جىلى  6 ايدىڭ  24 كۇنى  قاتىستى  ورىندار  قاتىناسقان  5 كۇندىك  ءماجىلىس  اشىپ،مىنا  ءۇش  

ماسەلەنى  شەشتى :
1 ) اۋداندارداعى  ۇكىمەت  جاعىنان  باسقارىالتىن  ورتاالۋ  مەكتەپت ەردىڭ  وقۋ  قاراجاتى  مەن  وقىتۋشىالردىڭ  ەڭبەكاقىسى  

ۇكىمەت  جاعىنان  بەرىلەتىن  بولدى ؛
2 ) اۋىل-قىستاقتاعى  ۇيىم  قاراۋىنداعى  باستاۋىش  مەكتەپتەردىڭ  وقۋ  قاراجاتى  مەن  وقىتۋشىالردىڭ  ەڭبەكاقىسى  حالىق  

جاعىنان  شەشىلەتىن  بولدى ؛
3 ) ايماقتىق  قازاق ، قىرعىز   ۇيىمىنىڭ  ىشىنەن  مادەنيەت  ءبولىمى  قۇرىلدى .

1942 جىلى  ىسقاقبەك  شىڭ  شىساي  جاعىنان  قۋداالنىپ ، كەڭەس  ۇكىمەتىنە  قاشىپ  كەتكەن  سوڭ،ۇيىمعا  مۇقاباي  دەگەن  
ادام  باسشى  بولىپ  سايالنادى . كەيىن  ءۇش  ايماق  توڭكەرىسى  ىلەدە  جەڭىسكە  جەتىپ ، بيلىكتى  قولىنا  العان  سوڭ،حالقىمىز  

ءۇشىن   كوپتەگەن  يگىلىكتى  ىستەر  ىستەگەن  بۇل  ۇيىم  ءوزىنىڭ  تاريحي  مىندەتىن  اياقتادى .  

شىڭجاڭ  قازاق- قىرعىز  مادەني-اعارتۋ  ۇيىمى 
1934 جىلى  8 ايدىڭ  1 كۇنى  ۇرىمجىدە  «شىڭجاڭ  حالقىنىڭ  يمپەرياليزمگە  قارسى  ۇيىمى»  قۇرىلعاننان  كەيىن ، از  
ۇلتتاردىڭ  دا  مادەني   –اعارتۋ  ۇيىمدارى  ىركەس-تىركەس  قۇرىال  باستادى . شىڭجاڭ  قازاق-قىرعىز  ۇيىمى  دا  وسى  كەزدە  
قۇرىلدى . بۇل  ۇيىمنىڭ  قاراماعىندا  5 ايماقتىق  ۇيىم ،  8  اۋداندىق  ۇيىم  بولىپ،ونىڭ  العاشقى  باسشىسى  اعارتۋ  ساالسىنان  
شىققان  سەرعازى  دەگەن  ادام  بولدى . حالقىمىزدىڭ  سول  كەزدەگى  ابەۋ ، بايمولدا ، ءشامشي  قاتارلى  ايگىلى  قايراتكەرلەرى  
دە  ۇيىم  جۇمىسىنا  باسشىلىق  ەتتى . ۇيىم  اۋەلى  قازاق  تىلىندە  «شىڭجاڭ  گازەتىن»  شىعاردى . ءارى  ت ە اتر  جۇمىستارىنا  
دا  ايىرىقشا  كوڭىل  ءبولدى . سونىمەن  بىرگە  قازاق  جاستارىنىڭ  ۇرىمجىدەگى  مەكتەپتەرگە  كەلىپ  وقۋىنا ، شەتەلگە  شىعىپ  
ۇيرەۋىنە  وراي  جاراتىپ  بەردى . ۇرىمجىدەگى  مەكتەپتەردىڭ  قازاق  سىنىپ  اشۋىنا  قوزعاۋشى  بولدى . بۇل  ۇيىم  ءومىر  
سۇرگەن  كەزدە  بىرنەشە  رەت  شىڭ  ش ى ساي  جاعىنان  قىسىمعا   ۇشىراسا  دا ، ءوز  باعىتىنان  جازباي  قازاق  حالقىنىڭ  

مادەنيەتىنىڭ  وركەندەۋى ، وقۋ-اعارتۋ  كەڭ  ەتەك  الۋى  ءۇشىن  ايرىقشا  ۇلەس  قوستى .
  

ونەر -مادەنيەت   ساالسىنداعى   ق ايراتكەرلەر:  

ماحسۇت  تەرگەۋسىزۇلى  ساسانوۆ 
ماحسۇت   تەرگەۋسىزۇلى  ساسانوۆ  (1987  –  1937) دەموكرات  قازاق . قازىرگى  ىلە  قازاق  وبلىسى  ىلە  ايماعى  كۇنەس  
اۋدانىندا  بىرنەشە  اتاسىنان  بەرى  بايلىق ، مانساپ  ۇزىلمەگەن  اقسۇيەك  وتباسىندا  دۇنيەگە  كەلگەن . 1915 جىلى  28 جاسىندا  
اقاالقشى  بولىپ ، بىرنەشە  رەتكى  جەر  داۋى ، بارىمتا  دا ۋ ىندا  كوزگە  ەرەكشە  تۇسكەندىكتەن،ىقپالى  بۇكىل  ىلە  قازاقتارىنا  
جۇرە  باستايدى .  اسىرەسە  20 جىلداردىڭ  سوڭىندا  موڭعول-قازاق  اراسىنداعى  كوپ  جىلعى  بىتىسپەي  كەلە  جاتقان  جەر  
داۋىن  ءادىل  شەشكەندىكتەن  ۇكىمەت  الدىنداعى ، حالىق  ىشىندەگى  ابىرويى  ءتىپتى  دە  ارتا  تۇسەدى . سونىمە ن  ياڭ  زىڭشين  
ۇكىمەتى  جاعىنان  گۋاندايلىك  اسكەري  شەن  الىپ ،-500دەي  اسكەر  ۇستايدى.   1931 جىلى  وڭتۇستىك  شىڭجاڭ دا  ديحاندار  

كوتەرىلىسى  تۋعاندا  اسكەر  سانىن  مىڭعا  دەيىن  كوبەيتىپ ،  داعىتى  اسۋىن  كۇزەتەدى .
 1934 جىلى  قۇلجادا  ىلە  قازاق-قىرعىز  مادەني-اعارتۋ  ۇيىمى  ق ۇرىلعاندا  ءتۇڭعىش  ءتوراعاسى  بوالدى . ماحسۇت  وسى  
كەزدە  ۇيىمعا  باسشىلىق  ەتە  وتىرىپ  قازاق  تىلىندە  گازەت  شىعارىپ ، قازاقشا  تەاتر  ۇيىمداستىرىپ ، ءار  جەردەن  جاڭاشا  
مەكتەپ  قۇرعىزىپ  ءارى  ۇيعىر  ۇيىمىمەن  ۇيىمداسا،سەلبەسە  وتىرىپ،ۇن  زاۆودى ، ەلەكتر  ستانسياسى ، ىلە  گيمانازياسىن  
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قۇرۋ  جۇمىستارىنا  اتسالىسىپ ، ءوزىنىڭ  ۇزدىك  ۇ يىمداستىرۋ  قابىلەتىن  ايگىلەيدى .  1935 جىلى  نانسانداعى  اققوي  فەرماسى  
ىلەگە  جوتكەلگەندە  وعان  ارناۋلى  جەر  بوساتتىرىپ  بەرەدى  ءارى  مال  ناسىلدەندىرۋ  جۇمىسىن  جالپىالستىرۋ  ءۇشىن  1936 

جىلى  تالدى-توران  مەكتەبىنەن  ءبىر  مال  شارۋا شىلىق  سىنىپ  جانە  ءبىر  ديحانشىلىق  سىنىپ  اشتىرادى .
ماحسۇت  1937 جىلى  شىڭ  شىساي  ساياسي  بەت  پەردەسىن  جىرتىپ  تاستاپ  العاباسار  زيالىالر  مەن  از  ۇلتتاردىڭ  

ايگىلى  قايراتكەرلەرىن  تۇتقىنداي  باستاعان  كەزدە  قولعا  الىنىپ ، تۇرمەدە  ايانىشتى  تۇردە  ولتىرىلەدى. 

ارعىن بەك  اپاشبايۇلى 
ارعىنبەك  اپاشبايۇلى  (1876  –  1946) قر  زايساڭ  اۋدانىنا  قاراستى  اقارال  دەگەن  جەردە  قاراپايىم  مالشى  وتباسىندا  
دۇنيەگە  كەلگەن . 1986 جىلى  10 جاسىندا  اۋىلداعى  ءدىني  مەدرەسەگە  كىرىپ  وقىپ  حات  تانىپ  االدى  دا ، اۋىزشا  تاراپ  
جۇرگەن  جىر-داستانداردى   جاتتاۋمەن  بىرگە  قولىنا  تۇسكەن  شاعاتايشا  ادەبي  شىعارماالردى  بەرىلە  ۇيرەنەدى  ءارى  
ءوزى  دە  جانىنان  ولەڭ  شىعارا  باساتايدى . 1912 جىلى  ىلە  قازاق  وبلىسى  التاي  وڭىرىنە  كەلىپ  قونىس  تەۋىپ  بار  سانالى  

عۇمىرى  وسى  جاقتا  وتەدى .
ارعىنبەك  اپاشبايۇلى  العاشىندا  باال  وقى تادى ، ءبىراق  تىڭ  بىلىمگە  دەگەن  ىنتىزارلىعى  كۇشتى  اقىن  1918 جىلى  40 
نەشە  جاسىندا  اباقيا  مەكتەبىنىڭ  ەرەسەكتەر  بولىمىنە  كىرىپ  وقيدى . وسى  كەزدە  جاعىراپيا  ساباعىنا  ەرەكشە  كوڭىل  بولۋمەن  
بىرگە  اراب ، پارسى  تىلدەرىن  ۇيرەنەدى . بۇل  ۇيرەنۋ  اقىننىڭ  كەيىنگى  جاسامپازدىق   ءو مىرىنە  ايىرىقشا  ىقپال  جاسايدى 
. ارعىنبەكتىڭ  اقىندىق  قاسيتەىن  ءبىر  شاما  ايقىندايتىن  «مۇسا  مەرگەن» ، «زۋقا  باتىر» ، «روسسيا  تۋرالى» ، «اتا  جۇرتىم   
–  قازاعىم» ، «جاستارعا  كەڭەس» ، «نايمان  شەجىرەسى» ، «كەرەي  شەجىرەسى»  قاتارلى  داستان ، تولعاۋالرىمەن  بىرگە  
كولەمى  1600 ج ول دان  اساتىن  «جىر  رومان»  اتتى  ءۋا كىلدىك  شىعارماسى  بار . ارعىنبەك  شىعارماالرى  قىتاي  قازاقتارىنا  

عانا  ەمەس ، شەتەل  قازاقتارى  اراسىندا  دا  بەلگىلى  ىقپالعا  يە .        
  اقىننىڭ  بۇدان  باسقا  اراب ، پارسى  تىلىنەن  اۋدارعان  «مۇحامەتتىڭ  مۇعجيزاسى» ، ء«ماۋلىت  كىتابى  سياقتى  كول 

ەمدى  شىعارماالرى  بار . اقىن  1946 جىلى  70 جاسىندا  التاي  ايماعىنىڭ  شىڭگىل  اۋدانىندا  قايتىس  بولدى. 

بايمولدا  قارەكەۇلى
اۋدانىنىڭ   قوبىقسارى   قازىرگى   قارەكەۇلى  1881 جىلى   بايمولدا   قايراتكەرى    بەلگىلى  ساياسي   قازاقتارىنىڭ   قىتاي  
ساۋىر  دەگەن  جەرىندە  قاراپايىم  مالشى   وتباسىندا  دۇنيەگە  كەلگەن . كىشكەنە  كەزىندە  موڭعول  بايالرىنىڭ  مالىن  باعىپ  
ءجۇرىپ،موڭعول  ءتىلىن  ۇيرەنىپ  االدى . كەيىن  ءبىر  مانزۋدىڭ  باالسىن  باعىپ  ءجۇرىپ ، مانزۋ  ءتىلىن  يگەرەدى . 1912 
جىلى  التايدان  زاكاريا  بە ءيسى  بەيجىڭگە  ءجۇڭحۋا  مينگونىڭ  1  قۇرىلتايىنا  وكىل  بولىپ  بارعان دا  وعان  اۋدارماشى  بولىپ  
ىلەسە  بارىپ ، سول  جەردە  ءۇش  اي  ءمۇعالىم  جالداپ،حانزۋ  ءتىل  جازۋىن  ۇيرەنەدى . مىنە  وسى  كەزدەن  باستاپ  بايمولدا  
سول  كەزدەگى  ۇكىمەت  ءتىلىن  بىلەتىن  ساناۋلى  قازاق  زيالىالرنىڭ  ءبىرى  رەتىندە  قوعامدىق  ىستەرگە  بەلسەنە  اراالسادى 
ارەكەۇلى   ق  بايمولدا                 .
ياڭ  زىڭشيىن  ۇكىمەتى  جاعىنان  يڭجاڭدىق  اسكەري  شەن  الىپ  قازاقتان  قۇرالعان  ءبىر  مىڭ  اتتى  اسكەر  باسقارادى . 
ۇرىمجىدەگى  قازاق-موڭعول  ءبىلىم  جۇرتىنىڭ  قۇرىلۋىنا  باستان  اياق  زور  كۇش  شىعارادى . شىڭ  شىساي  كەزىندە  ولكەلىك  

حالىق  ىستەرى  مەكەمەسىنىڭ  باستىعى  بوالدى.
ب ا يمولدا  بار  سانالى  عۇمىرىن  قازاق  حالقىنىڭ  ساياسي  ورنىنىڭ  جوعارالۋى  ءۇشىن ، مادەنيەتىنىڭ ، وقۋ-اعارتۋىنىڭ  
كوركەيىپ-گۇلدەنۋى  ءۇشىن  ارنادى . ءارى  سول  ءۇشىن  دە  كەرتارتپا  ۇكىمەت  جاعىنان  ەڭ  الدىمەن  قولعان  الىنىپ ، 

عازيز  جانىن  قيدى. 
          دۋبەك  نۇرتازاۇلى  شالعىنبايەۆ

بەلگىلى  قوعام  قايراتكەرى ، كورنەكتى  اۋدارماشى ، ادەبيەتشى  دۋبەك  نۇرتازاۇلى   (1947-1920)  قازىرگى  تارباعاتاي  
ايماعىنىڭ  شاعانتوعاي  اۋدانىندا  زيالى  وتباسىندا  دۇنيەگە  كەلەدى . دۋبەك  وقۋ  جاسىنا  تولعاندا  اكەسىنىڭ  ورناالستىرۋى  
بويىنشا  قىتايشا  مەكتەپكە  كىرىپ  وقيدى . وقۋ دا  زەرەكتىلىگىمەن  كوزگە  تۇسكەن  دۋبەك  1937 جىلى  شىڭجاڭ  ينيستيتۋتىنىڭ  

ءتىل  فاكۇلتەتىنە  الماسادى .  
دۋبەك  ۇرىمجىگە  كەلگەننەن  باستاپ  قوعامدىق  قىزمەتكە  بەلسەنە  اراالسۋمەن  بىرگە ، ۇيرەنە  ءجۇرىپ  شىعارماشىلىقپەن  
شۇعىلدانادى . ۇيعىر  تىلىندە  شىعاتىن  «جانگەرلىككە  قارسى  ب ىرلىك  شەپ»  اتتى  جۋرنالعا  باس  رەداكتور  بولىپ  تۇرعان  
كەزىندە  «تاريحي  ماتەرياليزمنىڭ  قولدانىلۋى»  اتتى  كولەمدى  ەڭبەك  جازىپ  جاريااليدى . سونداي-اق  باسقادا  گازەت-
جۋرنالداردا  «ماحاببات  مۇڭى» ، «كەدەي  وقۋشىنىڭ  تاعدىرى»  اتتى  اڭگىمەلەرى  جارياالنادى . مىنە  وسى  كەزدە  جا ز عان  
«حالىق  پىكىرىنىڭ  شىندىعى» ، «م . ولەڭىنە  سىن»  اتتى  سىن  ماقاالسى  قىتاي-قازاق  ادەبيەتى  سىنىنىڭ  تۇساۋكەسەرى  بولسا 
، «قازاق  ءتىلىنىڭ  كەيبىر  ماسەلەلەرى» ، «ادەبيەتىمىزدىڭ  كەلەلى  مىندەتتەرى»  اتتى  ەڭبەكتەرى  قىتايداعى  قازاق  ادەبي  
ءتىلىنىڭ  ءبىر  ارناعا  تۇسۋىنە  وزىندىك   ءرول  كورسەتتى . بۇدان  سىرت ، «جاڭا  فيلوسوفيا» ، «الەۋمەتتىك  فيلوسوفيا» ، 

«ديالەكتيكالىق  ماتەرياليزم» ، «ساياسي-ەكونوميكا»  قاتارلى  ەڭبەكتەردى  قازاقشا  سويلەتتى .  
دۋبەك  نۇرتازاۇلى ، 1942 جىلى  شىڭ  شىساي  ۇكىمەتى  جاعىنان  قولعا  الىنىپ ، اۋىر  تۇرمە  ازابى  سالدارىنان  وكپە  تۋ 
بەركۋلەزىنە  شالدىعادى . 1944 جىلى  كەپىلگە  بوساپ ، شاۋەشەككە  بارىپ  استىرتىن  توڭكەرىستىك  شاراالرمەن  شۇعىلدانىپ  
تاعى  دا  قولعا  الىنادى . ءۇش  ايماق  توڭكەرىسى  شاۋەشەكتى  ازات  ەتكەندە ، بوستاندىققا  شىعىپ ، ايماقتىق  ءۋالي  مەكەمەسى  



Туған тіл / №1 (2019)

83

ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІ

قوعامدىق  ءبولىمىنىڭ  باستىعى ، «توڭكەرىستىك   جاستار  گازەتى» ، «توڭكەرىستىك  جاستار  جۋرنالىنىڭ»  باس  رەداكتورى  
سىندى  قوعامدىق  مىندەتتەردى  وتەيدى . 1947 جىلى  تۇرمەدە  تاپقان  اۋرۋى  ءونىم  بەرمەي  مەزگىلسىز  دۇنيە  ساالدى .  

كودەك  مارالبايۇلى
كودەك  مارالبايۇلى  (1937-1888) قازىرگى  قازاقستان  رەسپۋبليكاسىنىڭ  الما تى  وبلىسى  نارىنقول  اۋدانىندا  دۇنيەگە  
كەلگەن . 1916 جىل  شار  روسسيانىڭ  اسكەر  الۋىنا  قارسى  كوتەرىلىس  پاتشا  جاعىنان  جانىشتالعاندا  سول  كەزدە  اۋعان  
ەلمەن  بىرگە ، ىلە  ايماعىنىڭ  موڭعولكۇرە  اۋدانىنا  كەلىپ  قونىستانادى . 1937 جىلى  ەمشىنىڭ  قاتە  ەمدەۋى  سالدارىننان  49 

جاس ى ندا  تەكەستە  قايتىس  بوالدى .  
كودەك  مارالبايۇلى  ايناالسىنا  اقىن  رەتىندە  تانىلعان  اكەسى  بايشىعاننىڭ  باۋلۋىندا  كىشكەنە  كەزىنەن  ولەڭ-جىرعا  اۋەس  
بولىپ  وسەدى . ايناالسىنداعى  ادامدارعا  قاراتىپ  ءازىل-سىقاق  ولەڭ  شىعارۋمەن  العاشقى  شىعارماشىلىق  جولىن  باستايدى . 
كەيىن  مەد رەسەدە  وقىپ ، حات  تانىعاننان  كەيىن  جازباشا  شىعارماشىلىققا  كوشەدى . العاشقى  كولەمدى  تۋىندىسى  16 جاسىندا  
جازعان  «قايىنعا  بارعاندا»  اتتى  داستانى . داستاندا  فەودالدىق  تەڭسىز  دەودالدىق  تەڭسىز  نەكە  سالتىن  وتكىر  اجۋااليدى . 
داستاننىڭ  ءتىلى  وتكىر ، وقيعاسى  قىزىقتى  بولى پ ، اقىننىڭ  شىعارماشىلىق  عۇمىرىندا  ءبىر  ۇلكەن  ورەگە  كوتەرىلگەنىنەن  
دەرەك  بەرەدى . اقىننىڭ  بۇدان  باسقا  ءتابيعات  كورنىسىن  اسەم  تىلىمەن  كەستەلەپ  بەرەتىن،سونداي-اق  ءوز  زامانىنداعى  
الەۋمەتتىك  تەڭسىزدىكتى  وتكىر  سىنعا  الىپ ، قاراپايىم  حالىقتىڭ  مۇڭ-زارىنا ، تارتقان  جاپاس ى نا  تىلەكتەستىك  بىلدىرەتىن  
«كەڭ  تەكەس» ، «ساسان  اۋىلىنا  بارعاندا»  اتتى  كەڭ  كولەمدى  شىعارماالرى  بار . اقىننىڭ  «كودەك»  اتتى  ولەڭدەر  جيناعى  

1984 جىلى  شىڭجاڭ  جاستار-ورەندەر  باسپاسى  جاعىنان  باسىلىپ  شىقتى .  

اسىلحان  مىڭجاسارۇلى
اسىلحان  مىڭجاسارۇلى  (1918-1893) قازىرگى  ىلە  ايماعىنىڭ  نىلقى  اۋدانىندا  دۇنيەگە  كەلگەن . بوالشاق  اقىن  جاستايىنان  
جەتىم  قالىپ ، اتاسىنىڭ   باۋىرىندا  وسەدى . مىنە  وسى  بارىستا  الەۋمەتتىك  تەڭسىزدىكتى  كوپ  تارتادى . دەسە  دە  جۇرەگىندە  
. كەيىندەپ   ابدەن  جاتىالدى  اۋىزشا  ولەڭگە   قاتىناسىپ  ءجۇرىپ   اۋىلداعى  ولەڭ-تو ي الرعا   بار  جاس  جىگىت   وتى  
اۋىلداعى  مولداالردان  وقىپ  وزدىگىنەن  ۇيرەنىپ  ءجۇرىپ  حات  تانىپ  الىپ،جازباشا  شىعارماشىلىققا  الماسادى . اقىن  كۇرەدە  
مانساپتىالر  جاعىنان  قىسىمعا  ۇشىراپ ، تىم  جاستاي  دۇنيە  سالسا  دا،ارتىندا  «ات  شابىس» ، «م ءا ءشىراپ» ، «جولبارىس  
پەن  ۇرى»  قاتارلى  داستاندار  جازىپ  مول  مۇرا  قالدىرادى . الى  «نۇريامەن  ايتىس»  قاتارلى  داستاندارى  ءالى  دە  ەل  
اراسىندا  مولىنان  تاراپ ، ءوز  وقىرماندارىنا  مول  كوركەمدىك  ءالززات  باعىشتاپ  كەلەدى . اقىننىڭ  ۋاكىلدىك  شىعارماسى  
«جولبارىس  پەن  ۇرى»  قىزىقتى  و ق يعا ، ويناقى  تىلگە  قۇرىلىپ  وقىعان  زامان  وقىرمانىن  باۋراي  جونەلەدى . داستاندا  

تىلسىم  تابيعات  الدىنداعى  الماس  قامالى ، شاقپاس  بيىگى  جوق  ادامنىڭ  اقىل-پاراساتى ، جىگەرى  ايرىقشا  جىرالنادى .  

تولەۋباي  بوجەكۇلى
كەزىندە   جاس    . كەلگەن  دۇنيەگە   اۋدانىندا   لتاي   ا  ايماعىنىڭ   التاي   قازىرگى    (1848-1921) بوجەكۇلى   تولەۋباي  
كەدەيشىلىكتىڭ  تاقسىرەتىن  كوپ  تارتىپ ، بايالرعا  جالدانىپ  مال  باققان . مىنە  بۇل  كەشىرمە  اقىننىڭ  كەيىنگى  شىعارماالرىندا  
الەۋمەتتىك  تەڭسىزدىكتى  كورە  ءبىلىپ ، جارلى-جاقىبايدىڭ  ءسوزىن  سويلەۋىنە  سەبەپ  بوالدى . تولەۋبايدىڭ  اقى ن دىعى  
كوبىندە  ونىڭ  تاپ  بەرمەدە  تاۋىپ  ايتاتىن  تاپقىرلىعىمەن  تانىلعان . قازاق  اتقا  مىنەرلەرىنىڭ  زوراكەرلىگىن  مىنەپ  ايتقان . 
ادام  مىنەز-قۇلقىنداعى  تويىمسىزدىق ، وزىمشىلدىك ، جالقاۋلىق  سىندا  كەلەڭسىزدىكتەردى  وتكىر  اجۋاالعان  ولەڭدەرى  ءقازىر  
دە  اۋىزدان   –اۋىزعا  كەڭىنە ن  تارالىپ  ءجۇر . ۋاكىلدىك  شىعارماسى  «دوربا»  اتتى  داستانىندا  مومىن  مالشىالردى  سىنىقتان  
سىلتاۋ  تاۋىپ  ايىپقا  جىعىپ،   قان  قاقساتاتىن  جەرگىلىكتى  اتقا  مىنەرلەردىڭ  كەسىرىن  وتكىر  اجۋاالپ  سۋرەتتەيدى . شىعارما  
قىسقا  بولسا  دا،   قازاق  اۋىلىنداعى  الەۋمەتتىك  تەڭسىزدىكتى  قاراپايىم  دەتال  ارقىلى  كوركەمدىك  شىندىق  ورەسىنە  كوتەرىپ  

بەرگەندىگىمەن  دە  قۇندى .  

شىلبى  كوبەكۇلى
ايگىلى  اقىن ، ءدىني  قايراتكەر  شىلبى  كوبەكۇلى  (1936-1860) وسى  عاسىردىڭ  باسىنداعى  قىت ايداعى  قازاق  ادەبيتەىندە  

بەلگىلى  ورىنى  بار ، ءوزىنىڭ  مول  ءدىني  ءبىلىمىن  اقىندىق  تاالنتىمەن  ۇشتاستىرا  بىلگەن  عۇالما  اقىن. 
اقىن  بۇراتاال  وڭىرىندە  دۇنيەگە  كەلسە  دە  بار  سانالى  عۇمىرى  ىلەدە  وتكەن . شىلبى  شىعارماالرىندا  ءدىني  ۋاعىزدى  
 ، وزىمشىلدىگىن  يەلەرىنىڭ   بيلىك   . جەرگىلىكتى   جىراليدى  ادالدىقتى    ، مورالدى    ، ادامگەرشىلىكتى   ، وتىرىپ  ەتە   نەگىز  
جەمقورلىعىن ، ازعىندىعىن  وتكىر  سىن  تەزىنە  االدى . حالىقتى  بەرەكە  بىرلىككە  شاقىرىپ ، ونەر-بىلىم  ۇيرەنۋگە  ۇندەيدى . 
شىلبى  كوبەكۇلى  تۇتاس  ىلە  ءوڭىرىن  اراالپ  ءجۇرىپ  مەدرەسسە  اشۋعا  كوپ  ناسيحات  اي ت قان  ءارى  ءوزى  دە  ءبىر  
تاالي  جەردە  مەشىت  سالىپ ، مەدرەسسە  اشىپ،شاكىرت  تاربيەلەگەن . سوندىقتان  دا  ونىڭ  قازاق  اعارتۋىنا  قوسقان  ۇلەسى  
ءبىر  توبە . شىلبىنىڭ  «مايمۋنا» ، «قىزىل  گۇل» ، «كارجان  دوسىم» ، قيامەت  احۋالى» ، ء«ناسيحات  داپتەر»  قاتارلى  ءدىني  
ۋاعىزدى  دارىپتەگەن  نەمەسە   رەال  تۇرمىستان  الىپ  جازىلعان  شىعارماالرى  كەزىندە  ايناالسىنا  جاقسى  اڭىس  قوزعاعان 

. ءقازىر  دە  وزىندىك  كوركەم  قۋاتى ، تاعىلىمدىق  قۇنىمەن  وقىرمانداردىڭ  ىستىق  ىقىالسىنا  بولەنۋدە . 
جالعاسى  كەلەسى  ساندا...
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Жылқының басты қасиеті сол – 
туған жері мен жүрген жерін ешқашан 
ұмытпайды. Көзі күндіз-түні бірдей 
көретіндіктен, түнде айналасын 
жұлдызға қарап барлап жүреді, әрі 
айналасын 360 градусқа түгелдей 

ҚАСИЕТІҢНЕН АЙНАЛАЙЫН АРҒЫМАҚ

Журналист, «Адырна» ұлттық-этнографииялық 
бірлестігінің мүшесі

Қазақ халқының айрықша қадір тұтатын жануарының бірі де бірегейі 
– жылқы. Оны ең алғаш қолға үйреткен де қазақ. Кейінгі жылдары 
Ботай қонысын зерттеуші ғалымдар осындай тұжырым жасады. Осы 
орайда жеті қазынамыздың біріне баланған жануардың қасиеттеріне 
үңіліп, қазақтың өмір салтында кездескен оқиғаларын саралап өткенді 
жөн көрдік.

бақылай алады. Бойында 45 литр 
қан болады. Күретамырлары жуан 
болғандықтан қаны айналысқа тез 
түсіп, денесі қыза түседі.  Суыққа 
шыдамайтын бір ғана жері –  қара 
сирағы (тізесінен төмен). Түздегі 

Жасұлан НАУРЫЗӘЛІ
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жылқыға биіктігі жарты метрдей шөп 
өсіп тұрса, онда қара сирағын шөп 
арасында ұстап, суықты елемеген күйі 
құйрық жағын желге тосып, жайыла 
береді. 

Ел ішінде жылқы туралы «балта-
шоты қолында» деген сөз тіркесі  бар. 
Бұл сөз тіркесі шөбін үзіп жемесе 
қарны тояттамайтын талғампаздығына 
байланысты айтылса керек. Өйткені 
жылқы шөптің тек дәмдісін жеп, 
денесіне зәрін тигізбейді және суға 
дәрет сындырмайды. Діңкесі құрып, 
шөлдеп тұрса да лай су ішпейді. Тіпті 
ағын судың өзін кешіп жүріп, тұмсығын 
суға батырып барып, тұнық жерінен 
таңдап ішеді. Сондықтан да болар, 
оның еті ерекше дәмге ие. Ғалымдар 
жылқының етінің 17 түрлі ауруға 

оның еті жүрек-қан тамыры аурулары- 
на, бүйрек жұмысын жақсартуға, буын 
сүйектерінің сырқырамауына өте 
пайдалы. Ал оның сүті туралы «Сауын 
саусаң бие сау, бозқырау түспей 
суалмас» деген сөз бар. Аты айтып 
тұрғандай, биені сиырдан ұзағырақ 
саууға болады. Бие сүтінің пайдасы 
ана сүтіне жуықтау. Қымыз құрамы: 
кальций тотығы – 3,4%, фосфордың бес 
тотығы – 21,3%, хлор – 7,5%, лактоза 
– 6,7%, майлылығы – 1,3-2,2%, белок 
– 1,8-2,2%. Бұған қоса 1 литр қымызда 
1,60 мг мыс болатыны дәлелденген. 
Осындайда бабаларымыздың сәбилерді 
қымыз сүтімен өсірген көрегендігіне 
таң қалмасыңа шараң қалмайды.  

Қазақ халқы балаларын бес жастан 
бастап атқа қонуға үйрете бастағаны 

ем болатынын дәлелдеген. Мәселен, 
жылқының жүрегін жеу ми қызметін 
жақсартады. Мидағы жасушаларды 
жаңартып, адамның есте сақтау 
қабілетін арттырады. Сонымен қатар, 

белгілі. Сол сәттен бастап ат үстіндегі 
бала ерекше шабыттанып, есейіп,  
ер жете бастайды. Әкесіне қолғанат 
екенін түйсінеді. Алайда, жылқыға 
қатысты «айдаса – жаудікі, ысқырса – 
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елдікі» деген сөз тіркесін естігендер 
аз шығар. Ерте кездегі жаугершілік за- 
манда да, одан берідегі барымташыл 
кезде де, қазіргі уақытта да  құнын жой-
маған сөз. Яғни, жылқы бағу – мықты-
лардың, тәуекелшіл адамдардың ғана 
қолынан келеді дегенді анық аңғаруға 
болады. Сондықтан да ата-бабалары-
мыз турашыл, басынан сөз асырмай-
тын, жүректі, еркін, шалт қимылдайтын 
адамды «жылқы мінезді» деп атаған. 

Бабаларымыз «Жігітте де жігіт бар, 
азаматы бір бөлек. Жылқыда да жылқы 
бар,  қазанаты бір бөлек»  деп бекер 
айтпаған. Жылқының еркегі «айғыр» – 
өз үйірін асырап, оны қорғай алуы шарт. 
Себебі, егесінің аманатын арқалаған 
жануар үйірі үшін басын бәйгеге тігеді. 
Ерекше айта кететін жәйт, егер үйіріне 
буаз байтал қосылып, ол босанар бол- 
са, онда айғыр құлынды өлтіріп тастау- 
дан танбайды. Мұндай қадамға ол жа-
уыздығынан емес, керісінше иелігінде-
гі үйірдің өзінің ұрығымен көбейгенін, 
тәрбие алар ұрпағының өз қанынан 
тарағанын қалайтындығынан барады. 
Мұндайда үйірінің қамын жеген айғыр- 
дың ақылдылығына еріксіз қайран қа-
ласың. Кереметі сол, айғыр құлынның 
туылған сәттегі кісінеген үнін ешқашан 
ұмытпайды. Сәйкесінше, осындай қа-
сиет құлынына да дариды. Жаңа туған 
құлын сағат сайын емгендіктен бойына 
қуат бітіп, отқа ерте ден қояды.   

Осы жерде жылқы жасына ден 
қойған жөн секілді. Атап айтар бол-
сақ, жылқының жас төлін – «құлын», 
құлынның алты айдан асқан шағын 
– «жабағы», ал бір жастан асқанын – 
«тай», екі жастан асқанын – «құнан», 

үш жастағысын – «дөнен», төрт жасқан 
асқанын – «сәурік», беске толғанын – 
«бесті» және 11-12 жасағанын – сақа ай-
ғыр дейді. Ал ұрғашылары тайға дейін 
бірге аталады да, одан кейін өзгеше ай-
тыла бастайды. Мәселен, екі жасарды – 
«құнажүн», үш жасарын – «дөнежүн», 
үштен асқанды – «дөнежүн байтал», 
төрттен асқанды – «бесті бие», жеті-се-
гізге келгенін – «қасабалды бие», он бір 
- он төрт жастағыны – «кәрімтас бие», 
жиырмадан асқанды  –  «жасаған бие» 
деп атайды. Жалпы жылқы жануары 
25-30 жыл өмір сүреді.  

Қазіргі уақытта медицина маман-
дары атқа мінгенді адам денсаулығы 
үшін өте пайдалы екенін айтып жүр. 
Ал оны бабаларымыз әу-баста біліп, 
жастайынан ат үстінен түспеген. Ұлт- 
тық ойындарымыздың дені де осы атпен 
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тікелей байланысты.  Мәселен, көкпар, 
жамбы ату, аударыспақ, теңге алу, қыз 
қуу, аламан бәйге, тоқ бәйге, құнан 
бәйге, жорға жарыс, тай жарыстар бір 
жағы спорттық шара болса, екінші 
жағынан тосын оқиғаларға қарсы 
жаттығу алаңы іспетті.Тағы бір қызық 
дерек. Жайылып жүрген екі үйір бір 
жерге тоқайласып қалды дейік. Сол 
жерде екі үйірдің айғырлары біріне-бірі 
жақындап келіп, тастаған тезектерін 
иіскеу арқылы қайсысының мықты 
екенін анықтайды. Неткен сезімталдық 
десеңші! Осалдау шыққан айғыр үйі- 
рін алып жөніне кетеді. «Сөзден сөз  
шығады» демекші, жылқының тезегі 
де пайдалы. Мамандардың айтуын- 
ша, астма ауруына шалдыққан адамды 
жылқы тезегін иіскету арқылы жазуға 
да болады екен.

Жылқыны қадірлеген ұлтымыз бала- 
сын «Құлыным» деп еркелеткен. 

Қаратай, Құнанбай, Дөнентай, 
Дөненбай, Жылқыбай, Жылқайдар 
секілді кісі есімдері соның нақты айғағы. 
Тіпті жылқы есімі қазақтың шежіресіне 
еніп, ру атауына ұласып кетті. Шежіре 
тарихын жыр жолына айналдырған 
Молдахмет Дабылұлының:

 «Болған соң атамыздың жүзі сұсты,
Әркімдер айбатынан іштей пысты.
Келменбет деп атауға именгеннен,
Сарқасқа аттың аты тілге түсті.
Ауылдың айбатының өзі сесті, 
Сөз тапқыш, келіндері болған есті.
Алыстан жүргінші кеп сұрағанда:
«Сарқасқа аттың елі осы», – десті.
Бір аты тәңірінің – халық деген,
Халық айтса, қалпы айтпайды, оған 

сенем.
Осыдан Келменбеттің аты аталмай,
Сарқасқа руы болып содан келем»,– 

деген шумағы сөзіміздің растығын 
айғақтай түседі.

Адамзат тарихында алғаш жылқы үйретілген Қазақстандағы Ботай қонысы.
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Күй тақырыбында қалам тербей 
бастағанымызға жарты ғасыр- 
дан астам уақыт өткен екен. 

Өзімізге тонның ішкі бауындай жақын тақы-
рып болған соң, батыс өңірінің қандай күй-
шісі туралы әңгіме, күйін тыңдасақ та елең 
етіп, тіпті бұрын естімеген шығармаға ерекше 
құлақ түріп, қызыға түсетініміз бар. Біз үшін 
сондай қызығушылық тудырған өнерпаздың 
бірі – Қауен күйші болатын. Оның екі түр-
лі себебі бар. Алғашқысы – өткен ғасырдың 
жетпісінші жылдары өңіріміздегі белгілі күй-
ші, әке, аталары Құрманғазымен замандас, 
шәкірт болып, тізе қосып күй тартқан, кейін 
1937 жылы әкесімен бірге Алматыға барып, 
қазіргі Құрманғазы атындағы академиялық 
оркестрдің негізін қалаған Хисмет Меңдіға-
лиевпен қайта-қайта кездесіп, астанаға сапа-
ры жайлы әңгіме-дүкен құрғанымызда, ол кісі 
«Дина шешей, әкем, мен, жол бастаушымыз 
Смағұл Көшекбаев және Ишанғали Жанха-
нов болып, Ганюшкиннен Астрахан, одан 
темір жолмен Орбах, Орал арқылы Алматыға 
бағыт ұстадық. Жолай Оралға тоқтап, сонда 
тұратын белгілі «Сәнау» күйінің иесі Қауенге 
жолығып, оның астанаға жүруін сұрадық. Ол 
өзінің бұл күнде бас қаралы, жүрек жаралы, 
ертерек дүние салған жалғыз баладан қалған 
немере де қайтыс болып, бұл күнде кемпірі 

публицист-жазушы, өлкетанушы

«СӘНАУ» КҮЙІ
екеуі тізе құшақтап, сопайып қалғанын, Алма-
ты түгіл ауылдағы тірліктерінің өзі адам қы-
зықпайтын дәрежеде екендіктерін айтып, ұзақ 
жолдан бас тартты» дегені бар-ды.

Екіншісі – өткен жүз жылдықтың тоқса-
ныншы жылдары жұмыс бабымен Атыраудың 
Қызылқоға ауданын аралап жүргенімізде Тай-
сойған бойы күйшілері, соның ішінде Тазбала 
– Есбайға көбірек көңіл аударған едік. Сонда 
күй білем деген көнекөздердің кейбірі ХХ 
ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүрген 
белгілі күйші Қауен Қалниязовтың атын атап, 
Тайсойған, Бүйрек, Қаратөбе бойында аталған 
өнерді дамытуға қосқан үлесінің молдығын 
қаперімізге берді. Осыған орай біз оның 
оқта-текте республикалық радиолар мен теле-
дидарда, салтанатты сахналарда «Сәнау» күйі 
орындала қалса, еріксіз ден қоятынбыз-ды. 
Содан соң оның шығармашылығы жайлы да 
білгіміз кеп тұратын. Уақыт өте көкейдегі көп 
сұраққа жауаптар да табыла бастады. Оларды 
жүйелеп, қағазға түсірсек, былайша сабақта-
лар еді. 

Қауен Қалниязов 1880 жылы Қаратөбе 
ауданының Егіндікөл ауылында дүниеге ке-
леді. Руы – Ысық, оның – Ақсарысы, Төлеке 
бөлімінен. Жастай күйге әуес болып, кейін 
өңірдегі белгілі домбырашылардың бірі атана-
ды. Тек Қаратөбе бойы емес, көршілес Ойыл 

Өтепберген ӘЛІМГЕРЕЕВ
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өңірі, оның Көкжар базары, Тайсойған, Бүй-
рек құмдары, Базаршолан, Нарынға да шығып 
кетіп, өнер көрсетеді, өзгелерден үйренеді. 
Кейбір әңгімелерде ол отызыншы жылдар-
дың басында ел іші көркемөнерпаздарының 
Алматыда өткен республикалық додаларында 
күй тартып, алпыстың үстінде шығарма орын- 
дапты деседі. Бірақ оның қаншасы өзінікі 
және кімдердің күйлері, оны дәл басып айтып 
жатқан ешкім жоқ. Әйтсе де бір шындық бар, 
ол – өзі шығарған және ел танып, аса жоға-
ры бағалаған «Сәнау» күйі. Оны Алматыға, 
үлкен ортаға алғаш боп жеткізген жерлесі, 
атақты Мұхит салдың ұрпағы, ұзақ жыл Ал-
маты консерваториясында домбырадан сабақ 
берген белгілі күйші Лұқпан Мұхитов. Нотаға 
түсірген тағы да бір туысы консерватория 
профессоры Құбыш Мұхитов. 

Күй тарихына келсек, өнерге бай болса 
да, малға жарлы, өмірде дүние-мүлік жина-
маған тесік өкпе Қауен жазғы күннің шағыр-
мақ ыстығында қиыр асып, қыр басып, ұзақ 
сапардан арып-ашып келе жатады. Түс ауған 
шақ. Елсіз медиен дала. Ұзақ жүріс, күн тө-
беден тесіп барады. Шөл қысып, тілі ауызына 
симайды. Өзін қойшы, астындағы арық, жа-
дау аты да шөліркеген, аяғын санап басады. 
Түртіп қалсаң құлап кетердей. Алдарында 
Мұғаждар тауының соңғы сілемі – Есенаман 
асуы көрінеді. Одан әрі асса, барар жері де 
қашық емес. Бірақ манадан бері митыңдап, 
биіктей түсетін еңселі асу әбден қажытты. 
Одан әрі асса, біртін-біртін еңіс. Онда жүріс 

те жайланып, иықтан жүк түсер еді. Әупірім, 
сәтін бер, деп жүріп келеді. 

УҺ, көрінді-ау! Алдымен көзге іліккені, 
көрінем жерден мен мұңдалаған еңселі ақбоз 
үй. Бұл болса, соған тезірек жетсем дейді. 
Ауыл сыртындағы бұлақ жанында ыстықтан 
қозғалмай жатқан аздаған қой-ешкі. Қайнар-
дан су алған жас әйел бұл жүріп келе жатқан 
жолды кесіп өтпек. Әйтсе де аралары әудем 
жер. Егер өтіп кетем десе, үлгеретін мүмкін-
дігі бар. Бірақ, қазақтың дәстүрлі ғұрпында 
әйел адам жүргінші еркектің алдын кесіп өт-
пейді. Сол негізде иін ағашпен су алып келе 
жатқан әйел бұл жолы да жолаушы алдын кес- 
педі. Екі шелегін жерге қойып, күтіп алды. 
Желегі желбіреген жас адам екен, басын иіп, 
тізе бүкті. Бет әлпеті келіскен, сүйкімді жас. 

Жадау атты жолаушы жүрегінде жылылық 
ойнады, ризалық сезім пайда болды. Ұлттық 
салт, әдемі дәстүр. Үлкенге, шаңырақ тірегі, 
ел қорғаны – ер азаматқа деген құрмет. Осын-
дай сыйластық ерді ертеңге, үлкен істерге, 
байыпты парасатқа жігерлендірмей ме?

Су алып, екі қанатын жайып келе жатқан 
аққу мүсін сұлу қыз бір сәт жерге қонып, сені 
күтіп тұр, тосуда. Тағы да тізе бүгіп, сәлем бе-
реді. Қандай салтанат, сән! Жолаушы сезімі 
жоғары. Қыз алдынан тездетіп өтіп кетейін 
десе, аяғына жем түсіп, болдырған арық ат 
адымын ашпайды, ілбіп келеді. Жадау атқа 
қамшы ауыр. Әйтеуір митыңдап өтті-ау! Ба-
сын изеп, «бар бол, балам!» деп рақметін айт-
ты.
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Сол сезіммен үйге де жетті. Отағасы 
да бұл сынды мосқалдау ересек жан екен, 
мұны күтіп алып, атын көлеңкеге байлады, 
өзін үйге бастады. Аман-саулық алысты, 
барыс-келіс сұрасты. Бірақ, жолаушы сол 
бір сұлу көріністен ойын арылта алмай, әлі 
алысып отыр. Санасында бір әуен, бір ұғым, 
әдемі сурет. Жаңағы су алып келе жатқан 
сұлу қыз, биязы бойжеткен. Мейлі желегі 
желбіреген жас қыз, болмаса келіншек-ақ 
болсын. Бәрібір көз арбаған керім сурет. Көз 
алдында қозғалмай әлі тұр, толқып, толықси-
ды. Қазақы қалып, ғажайып сыйластық. Сән-
ау, сән! Сұлу салтанат.

Өз ойымен әуре боп отырған оның көзі бір 
сәт қабырғада ілулі тұрған үкілі домбыраға 
түсті. Жолаушы ешкімнен рұқсат сұрап жат-
пады. Ұшып тұрып қолына алды. Құлақ күйі 
келіп тұр екен. Қағып-қағып, күй шақырды. 
Орындаушының өзіндей кербез, сабырлы, 
салалы саусақтары перне теріп, әрлі-берлі 
жорғалайды. Есіп тұр, сән-ау, сән! Сән-ау... 
Жаңа бір әуен жалғасып, үй ішін кернеп кет-
ті...

Міне, осылайша бұған дейін ешкім естіме-
ген жаңа, тың төл туынды дүниеге келді. 
Оның аты «Сәнау» болатын. Аталған күй-
ді алғаш үйренген сол үйдің иесі еді. Ол да 
домбырашы екен. Кейін ол елге кең тарады, 
өнерлілер саусағында кетті.

Орта жастан асқанда Қауен құйрық-жал-
дан айырылып, тек кемпірі екеуі ғана қалды. 
Серігі өнер, қураған қоңыр домбыра ғана. 
Сол домбырасын аялап Алматыға барды, 
Оралын да он орады. Ақыры Егінді көлін 
артқа тастап, облыс орталығына келді. Қо-
лынан келері күй ойнап, домбыра тарту. 
Қағаз кеміріп, қу ағашқа құйрық басатынға 
сауатсыз, әліпті таяқ деп білмейді. Ақыры 
күнкөріс қамымен ол кездегі облыстық ра-
диоға қарауылшы боп орналасты. Осы кезде 
оны Алматыдан Ахмет Жұбановтың тапсы-
руымен адамдар (С.Көшекбаев) кеп, жұ-

мысқа шақырған. Бірақ алпысқа иек сүйеп, 
құйрық-жалдан айырылып, кемпірімен еке-
уі қалып отырғанда кіміне сеніп, ел шетіне 
асығады. Онан да туған жерінің бір пұшпағы 
– Текеде сүйегім қалсын деп келіспеді. Сөй-
тіп ол 1940 жылдың 17 қаңтарында Орал қа-
ласында миына қан құйылып, кенеттен қай-
тыс болды. (Сол қағазы біздің қолымызда. 
Автор). Сөйтіп артында жалғыз күйі қалған, 
бірақ сол шығармасымен елге танылған ерен 
күйші Қауен Қалниязовтың да пәнилік ғұмы-
ры аяқталып, екінші мәңгілік өмірі басталды. 
Бұл ретте оның атын алашқа танытуда ауыл-
дастары Лұқпан, Құбыш Мұхитовтармен бір- 
ге, сол өңірдегі үлкен өнер иесі Ешмат  
Өсәлимов, көнекөз Хасан Төлегенов, Қыдыр- 
ғали Құрманғалиев, оның ұлы Айсағали мен 
Қауеннің Орал қаласында тұратын немере інісі 
Некежан Меңжанұлы Қалниязовтың, белгілі 
айтыскер ақын, әнші Қатимолла Бердіғалиев- 
тің және Қауен күйшінің атын тірілтуге 
жатпай-тұрмай жұмыстанған әріптес аға-
мыз, белгілі өлкетанушы, қаламгер, марқұм  
Қайыржан Хасановтың еңбегі зор еді.

Ал біз болсақ, аты тек өзі туған Қаратө-
бесінде ғана емес, көршілес Тайсойған 
мен Бүйрек, Жылой бойында, күллі қазақ 
күй өнерінде зор мақтанышпен аталасатын 
аққолқалық (туған жерінің аты) ақиық күй-
шінің атын ұмытпасақ деген ойда едік. Оған 
тағы бір себеп, өнерде 5-10 шығарманы дү-
ниеге әкелсе де, солардың біреуімен ғана 
аты ардақталған ұлылар баршылық. Бірақ, 
біз кейде соларды орынды жерде ескеріп, 
есімін елей бермейміз. Мәселен, тіпті 
алысқа бармай-ақ өз өңірімізде «Шалқыма» 
күйімен Жантөре, «Баламайсаңымен» Бала-
майса, «Көңілашарымен» Түркеш, «Мере-
кесімен» С.Құсайынов, «Комсомолымен» 
Т.Құлтумиевтердің аты шықты емес пе? 
Қауен Қалниязов та солардың бірі. Ендеше, 
ерекше туындының иесін де естен шығар-
майық, ағайын!
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Рамазан айындағы соңғы ауызашарды Мәскеудегі қазақтар қауымдастығы «Поклонная 
қалашығы», мешіттің алдында «Достық шатырында» өткізді.

БЕРЕКЕСІ ҰЙЫСҚАН ШЕТТЕГІ 
АҒАЙЫННАН ХАБАР

Жарқын ӨТЕШОВА – ақын, Қазақстан 
Журналистер Одағының мүшесі, Мәскеудегі 
«Халықтар достығы мен ұлттық мәдениет-
терді қолдау «Астана» қорының президенті

Мәскеу қаласы. Поклонная қалашығы, Ақ шатыр. 
07.06.2019 жыл

Бұл жотаны аты айтып тұрған-
дай “Тағзым тауы” деп атасақ 
та болады. Дүниені дүр сілкін-
дірген, адамзатты зар жылатқан 
соғыстың құрбандарына ескерт-
кіштер мен мұражайлар орна-
ласқан бұл жерде кеңес өкіметі 
тұсындағы барлық республика-
лардың соғыста ерлік көрсеткен 
азаматтарының аты жазылған. 
“Қаралы залында” қазақ халқы-
ның асыл ұл-қыздарының есім-
сойы алтын әріппен бедерлен-
ген. Бұл туралы өз алдына талай 
әңгіме қозғауға болады.

Осы жерде мешіт салынған. 
Мешіт алдында Рамазан айының отыз 
күнінде әр ұлттың Мәскеудегі қауымдас- 
тықтары ақ шатыр астында дастарқан жай-
ып ауызашар береді. Түрік ағайындардың 
қолдауының арқасында бастау алған бұл та-
маша дәстүрдің өткізіліп келе жатқанына 17- 
18 жыл болды. Былтыр қазақтар қауымдас- 
тығы Рамазан айының бірінші күні ауыз- 
ашар берсе, биыл соңғы күні ауызашар беріп 
отыр. Бұл жиынға тек қазақтар ғана емес, 
өзге ұлт өкілдері де қатысады. Бірнеше жыл-
дардан бергі бұл ауызашар белгілі жүйеге 
қойылуымен қатар жыл сайын өзгеше рең 
алып, жетістіктермен де жаңарып отырады. 
Әр жылғы үзілмес дәстүрге айналған ауыз- 
ашарда ұлттық салт-дәстүрдің нышандары 
көрініс беріп, ұлттық құндылықтардың жан-
дана түсуіне септігін тигізуде. Мәселен, осы 

жолғы ауызашардың сипаты бұрынғылардан 
айрықша аталып өтті. Ауызашар берілген 
ақ шатыр іші ұлттық нақыштармен безен- 
дірілген. Қайда жүрсе де әу демейтін қазақ 
жоқ екені белгілі. Оразаға жиналған жұртты 
дәстүрлі ән мен күй сусындатып, күмбірле-
ген домбыра даусы туған дала үніне бөледі. 
Мен де жеті күлшемді, елден алып келген 
құртымды құшақтай жеткенмін. Биылғы 
ауызашардың ерекшелігі, тек дастархан жаю 
ғана емес, Қазақстанның тарихы мен ұлттық 
рухани қазыналарымен таныстыру арқылы 
толықтырылыпты.

Шатырға сыймай екі сағат бұрын жи-
налған, жартысы сыртта тұрған қауымды 
бүгінгі ерекше мерекемен Мәскеудегі ор-
талық мешіттің имамы Марат Аршабаев 
қажы құттықтап ашты. Мәскеудегі қазақ 

МӘСКЕУДЕГІ АУЫЗАШАР
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қауымдастығының белсенді мүшелерін 
еселі еңбектерімен құттықтап, осы кеш-
тің өтуіне уақыттарын бөліп, күш салған 
Мәскеудің жоғарғы оқу орындарында 
оқитын қазақстандық студенттер мен ма-
гистранттарға арнайы грамоталар тапсы-
рылды. Мәскеу қазақтары қауымдастығы 
атынан және өз атымнан жастардың 
әрқайсысына осы кешті ұйымдастыруға ат  
салысып, басы қасында жүрген, жол көр- 
сете білген Мәскеудегі Бас мешіттің има- 
мы Аршабаев Марат қажыға, ҚазҰМА- 
ның президенті, профессор Серік Тойғам- 
баевқа және Ресейдегі Қазақстан студент-
терінің «Жас тұлпар» қоғамының төрағасы 
Баймағұлов Мұхтар Дүйсенбекұлына және 
Мырзалиев Серікке, Руслана Тұркеноваға 
рақмет айтамын. «Жас тұлпар» қоғамы мү-
шелерінің шет елдегі ағайынға Қазақстан-
ның тарихи тұлғаларын таныстырып, бү-
гінгі кешке енгізгені үшін ерекше риза 
болдым. «Ақыл жастан, асыл тастан» де-
ген осы. Кешке ат шабылтып Қазақстан-
нан арнайы келген қонақтар таныстырыл-
ды. Олар: Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының насихат және қоғаммен 
байланыс бөлімінің меңгерушісі Алтын-
бек Ұтысханұлы, Қазақстандағы «Қошқар 
ата» атындағы фондтың меңгерушісі, про-
фессор, филантроп Ботбай Оралбек Қо-
жамжарұлы, бөлім меңгерушісі Хамзат 
Әділбековтер сахнаға шақырылды. Бұл 
қонақтар өздерімен бірге үлкен аманат 
ретінде қазақ тарихындағы белгілі тұлға 
Ахмед Яссауидың шәкірті, Маңғыстау 
жеріндегі 333 Әулиенің бірі болып сана-
латын Қошқар ата атындағы медальді ала 
келіпті. Шет жер түгілі елдегі қазақтың 
бәрі біле бермейтін ұлы атамызды сы-
рттағы ағайынға, бөгде ел азаматтарына 
осындай атаулы күнде таныстыру ұлағат-
ты іс болды! Осы медальмен қоғамға еңбе-
гі сіңген, жұртшылыққа қазақ мәдениетін 
ұлықтап жүрген азаматтардың ішінен алты 
адамды марапаттады:

1. Аршабаев Марат Тілегенұлы – орта-
лық мешіттің имамы; 

2. Кондакова Елена Анатольевна – ООО 
«Бауырсақ» қазақ ұлттық тағамдары жүйе- 
сінің директоры;

3. Шамиль Рифатович Аляутдинов – 
Мәскеу Мемориальды мешітінің Имам ха-
тыбы және «Триллионер» мұсылман коу-
чингінің негізін салушы;

4. Өтешова Жарқын Қоңырбайқызы – 
ақын, Қазақстан Журналистер Одағының 
мүшесі, Мәскеудегі «Халықтар достығы 
мен ұлттық мәдениеттерді қолдау «Астана» 
фондының президенті;

5. Тойғамбаев Серік –профессор РГАу, 
Тимирязев атындағы МСХА, бірінші вице 
–президент ҚазҰМА, РФ Журналистер 
Одағының мүшесі;

6. Әлібеков Ғавдылрахым Теміржанұлы 
– Мәскеу қазақтары қоғамына еңбегі сің-
ген қайраткер.

Еңбек жолымды Маңғыстау өлкесінде, 
Ақтау қаласында бастаған маған Қошқар ата 
таныс, тарихи тұлға болғанымен, көпшілік 
үшін жұмбақ кісі күйінде қалғаны анық. Оны 
кеш соңынан кейін марапат алушылар келіп 
сұрады. Қошқар ата бұдан бес ғасыр бұрын 
өмір сүрген болуы керек. Қателігім болса та-
рихшылар түзетер. Маңғыстаудың Ақшұқыр 
атты елді мекенінде күйіс қайырғандай бо-
лып мыңдаған тас мүсін мүйізді қошқарлар 
жатыр. Білмеген жан расында өрістен қай-
тып, күйіс қайырып жатқан қойлар ма деп 
қалады. Бұл жерді тарихи құнды мекенге ай-
налдырып, мемлекет қарамағына қорғауға 
алғызған Дінмұхамед Қонаев атамыз екен. 
Елін, жерін сүйер, тарихты бағалай білер 
халқымыздың осындай асыл ұлдарына мың 
тағзым. Ол жерді менің бір перзентім мәң-
гілік қоныстанған. Сол жердің топырағы-
на табынып жүріп ұлды болдым. Әлі күнге 
дейін үйімде Қошқар ата басынан марқұм 
анам алып берген бір уыс топырақ сақтаулы. 
Осы жерге 2007 жылы Мәскеуде туып-өскен 
он қазақ баласын және Мәскеудің қария-
ларын, зиялы қауым өкілдерін (14 адамды) 
2010 жылы алып келіп, Мәскеудегі «Астана» 
фондының атынан он күн тегін демалыс ұй- 
ымдастырып, тарихи жерлермен таныстыр- 
дық. Сол кездегі Ақтаудағы жалғыз қазақ 
мектебінде директордың орынбасары болып 
қызмет жасадым. Мектепте ұйымдасты-
рылған мұражайда мен туралы да мәліметтер 
бар. Тарихқа бір сабақ жіптей жақындаған 
бүгінгі кеш, бүгінгі марапат маған осылай 
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ерекше әсер етіп, өткенді еске салды. Сонау 
Маңғыстаудан «Қошқар ата» медалі мені 
іздеп келгендей күй кештім. Қошқар ата 
бәрімізді қолдап, қорғап жүрсін.

Сонымен қатар, бұл кешке Қазақстан-
ның Ресейдегі елшілігінен өкіл ретінде ел-
шінің кеңесшісі Андасынов Нұрболат Әну-
арбекұлы қатысты.

Кеш барысында Ажар Абдулова «Ахау 
елім» әнін, Қалиев Мейірхат Мәрленұлы 
«Адам мәңгі емес» атты өзінің авторлық 
әнін нақышына келтіріп шырқады. Қазақ 
өнеріндегі тарихи тұлға Құрманғазы атамыз 
туралы, оның атақты күйі «Балбырауын-
ның» шығу тарихы айтылды. Студент Дәу-
лет Мейрамтайұлы күйді домбырада құй-
қылжыта ойнап берді.

300-ден аса жиналған жұртқа ас-мәзірін 
дайындап, оны дастарханға орналастыруға 
ат салысқан студенттер қауымына рақмет. 
Ол дастарқанды жасау-жинау орасан жұ-
мыс. «Жас келсін іске, қарт келсін асқа» 
деп халқымыз бекер айтпаған. Өмір жол-
дарыңда бұл жастарымызды тек жақсылық 
пен сәттілік күтсін!

Осынша телегей теңіз халықты тамақ- 
тандыруға меценат болып келе жатқан, 

болған қазақ азаматы қарапайым түрде ұл-
тына қызмет етіп, көрінбей қалды. Аты-
жөнін атамауды, бәрі де ұлт мәдениетін 
көтеру жолындағы адамдық, азаматтық, 
Алла алдындағы қызметі екенін атап айтты. 
Қошқар ата ұрпағы жалғасын табуда. Кім 
біледі, күндердің күнінде тарих бетінде ме-
даль алғандар емес, осындай мырза азамат-
тардың аты алтын әріппен жазылары сөзсіз! 
Бізде атымтай жомарт азаматқа, Алладан 
амандық, сәттілік тілейміз!

Бізден кейін де екінші дүркін отыратын 
жұрт сыртта күтіп тұрды. Отыз күн оразаны 
атқарған қауым қазақ дастарқанынан руха-
ни ләззат алғаны сөзсіз. 

Сыртқа шығыпта осындай жиындарда, 
сирек кездесетін таныстарымен қауышып, 
әңгімелескен жұртпен бірге мен де метроға 
қарай бет алдым. Бұрын танымайтын қа-
зақтармен танысып, Маңғыстау жайлы 
білетін деректерімді бөлістім. Маңғыстау- 
дың 362 Әулиесінің аты «Тағзым тау» ба-
сында айтылып, мына орыс жерінде жатқан 
аталарымызбен, апа-әкелеріміздің рухы-
на бағышталған құранымыз қабыл болсын 
деп, өзендей аққан мәскеуліктер ағынына 
қосылып, үйімізге қайттық.

Қосымша: Кеше Марат қажымен сөйлесе отырып, мұндай кештерді әлі де жетілдіре 
түсу керек екенін, оған мәскеулік қазақтардың белсенділері мен қарияларының күші, 
ақыл-кеңесі жетпей тұрғанын талқыладық. Менмендікке салынбай, «Атың шықпаса, жер 
өртені» қойып, ұлтымыздың мәдениетін ұлықтауды үйренейік. Өткен кешке қатысқандар 
көргендерінен ой түйіп, өз тәжірибелерін, ойларын ортаға салса, келесі Рамазан айының 
ауызашары таза қазақи рухта өтетініне сенімді екендігімізге тоқталдық. 
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Тарихты көруіңе де,
 ұстауыңа да келмейді. 

Ол бір сабақ шөпке ұқсайды, 
қалай өскенін ешкімде білмейді.

                                             – Б.Бастернак

Бұл өлкеге қадам тастаған екенсің, неге болса да беки біл. Жуас та, жуан да орамы кел-
се қанішер қарақшы да бір басыңнан табылар болсын. Әне сонда ғана ондағылардың 
ұғымындағы дала кезген көк бөрідей салымдысың. Мен мұны білмей айтпаймын, сонда 

бет түзеген болсаң саған салар ақылым сол. Алғаш жол тартқанда мен де өзіңе ұқсас сасқанмын. 
Шексіз-шетсіз көк аспанның түрусіз жатқан көк жиегіне дейін қанатын жайған сайын дала, жел сүз-
ген шөп басынан өзге қылт еткен қозғалыс жоқ жапан түз үрейімді ұшырған. Өзім де мұндай айдын-
ды ортаның боларын ойламаған екенмін. Әлі көз алдымда, бәріміз баяу жылжыған вагонның ашық 
есігінен үрей мен үміт аралас кірпік қақпастан сол далаға қарап қалғанбыз, кейін оғанда үйрендік.

Вокзал алаңында жұрт сеңдей соғылысып иін тіреседі. Аялдамада екі минут кідірген пойыз да-
уысын соза гудок шақырып, аспанға құшақ-құшақ буалдыр түтін тастады да жылжып кетті. Қалған 
жұрт кейін ығысып, дауылдан соңғы тұманы сейілген теңіз бетіндей саябыр тартты. Жұрттың 
бәрінің пойызға шыққысы келеді, мен де солардың бірімін. Керекті деп жолға алған дорбаларымыз- 
дың қасында әйелім тұр, оларды дорба дегеннен гөрі дорбасымақ буыншақтар деген дұрысырақ. 
Екі балам сәби болса да естияр, шешелерін мазаламастан қасында тұр.

– Қазір онда жұрттың бәрі дегендей баруына болады, міне әйеліміз бен баламызды да ертіп 
барамыз. Ау баста ондай оңайлық табуға болмайтын, құлақ естіп көрмеген, тіпті суреттеп те бере 
алмас жер еді ғой ол.

Анау бауырына асқан торсығынан су жұтып, маған ұсынды. Мен ішпейтінімді айттым. Балаларым 
сонадайдан әлсін-әлі қарап қояды, әйелім де қарайды. Ол құрсағын шермитпей тартып, таңып алған.

– Ұзақ күнде бір тамшы жауын да тамбайтын, қағыр күн ақ мұнар аспанда қылт еткенді қағыс 
кетірмей, өз аясын бағып тұратын сұмдық өрбіген дала деседі, сол шын ба? – дедім мен.

Ақын, драматург һәм сыншы. 1972 жылы Қытайда дү-
ниеге келген. 1995 жылы жоғары оқу орнын тәмамдаған. 
1991 жылдан бастап шығармалары жарық көріп келеді. 
2006 – 2008 жылдары «Шетел әдебиеті» газетінің бас 
редакторы болған. «Жалған бостандық кітабы» (2009 
ж.), «Арақұс» (2012 ж. қазақ-қытай тілінде), «Дәлдік 
һәм тұнықтық» (2014 ж. ағылшын-қытай-қазақ тілінде), 
«Тас баспалдақты көше» (2014 ж.), «A Garden of Trees and 

Other Poems» (2016 ж.)  өлең жинақтарының, «Қазақтың модернистік поэзиясы» (2010 
ж.), «Таным мен талғам» (2018ж.) еңбегінің, «Сызықтар мен нүктелер» (2010 ж.) әңгіме 
жинағының авторы. Өлеңдері ағылшын, қытай және орыс тілінде жарық көрген. «Мен, 
мен ешкім де емеспін» пьесасымен І «Рух» халықаралық әдеби конкурсының «Драматургия» 
номинациясы бойынша бірінші орынды жеңіп алған.

Сіздерге ұсынылып отырған «Жылқы» атты хикаясы 1998 жылы ҚХР-да шыққан 
«Шұғыла» журналының №5 санына жарияланған.

ЖЫЛҚЫ

Ардақ НҰРҒАЗЫ
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– Күннің ілуде бір түйілетінін айтса керек, сондай сәтінде ғана ірі тамшылар түсіп қалады, 
шалғайдан бой созып соны мұнаралар кездеседі. Жете берсең түк жоқ. Жел мұжыған жондардың 
селт етпей қараған қабақтары үрейіңді ұшырады. Өзіңнің «Сайтан қаласына» ұшырасқаныңды сез-
гендейсің. Әлде бір тосыннан тұратын құйынды айтсаң ғой, бірін-бірі қуып, жалпақ жазықта жан 
алқымға алысып жүргені. Мұндайда айнала дегбірі  қашып мимырыт тыныштықтан есі кетеді. 

Олар да ошарлы бір үйлі жан, азамат екі ұлы әйелдерін ерте шыққан, көрер көзге әлжуаз кемпір 
алаңда үймелескен жұрт ортасында отыр. Шашын төбесінен буған, шамасы жеті-сегіздегі қыз бала 
кемпірдің тізесіне сүйеніп, цемент еденде бес тас ойнап жатыр. Айнала уда-шу айғай. Ауа жіпсіп 
шыққан тер иісі мен сасық демнен қапырық тартады.

Ол торсығындағы судан ұрттады, таңдайын жібітіп ұртына ұстап сәл тұрды да жұтты. Бұл жолы 
маған ішесің бе деп ұсынған жоқ. Жүзінен еті қашып, жақтары сорайып біткен, қу сүйек болып 
арығаны көрініп тұр.

– Әйелің ауыраяқ па еді?–деді ол бұрылып қарамастан.
– Иә,–дедім мен.
– Адам көп, орын аз,–деді ол,–құйрық басар жер табылса жақсы-ақ болар еді.
Мен оның соңғы сөзіне жауап қатпадым. Көңіліме күдік ұялатқан оның әуелгі сөздерінен ойым-

ды қиял мен елес шарлап шықпай-ақ қойды.
– Неге солай, әлде жан біткеннен бе?–дедім мен.
– Солайда шығар, сол күні таң мезгілінен ерте келді, онда жарық сынған ымыртта-ақ жет-

кен болатынбыз. Біз алтау едік, көтерген қайламыз бен күрегімізді «дабылды тығып, туды жығып 
ұстағандай» жасырып келгенбіз. Жете бере олардың біреуі сонадайдан қыр басынан көрінді ғой, 
сонда ай да қалқып көтерілді. Ол бізге тас мүсіндей сомдалған қара атымен сол айдан шауып 
шыққандай көрінді. Міне арамызда әлгі тас мүсіндер тұр. Бұлтиып төс көтеріп тұрған төбешіктерді 
де көріп тұрмыз, қасына жетіп баруға аз-ақ қалған едік. Бір кезде қыр басындағының қасына аты-
ның арынын баса алмай құйындатып өзге біреу пайда болды, содан үшіншісі көрінді. Олар бірден 
молайып, тіпті құжынап көбейіп кетті. Оқтын-оқтын дауыстар көтеріліп, аң мен адамның үні қо-
сылып, мұңдас шығатын түрі бар.

– Олар не десіп тұр, — деп біз бір-бірімізге қарастық. Жауап қатқан ешкім болмады. Серік-
терімнің бәрін иектеген қорқыныш алқымдап тастаған тәрізді.

– Саспаңдар, —деді «Түн мысығы» кенеттен, оның арамызда екенін дәл осы кезде ғана аңғар-
дым. Осында бастаған да сол болатын, біз бір кісідей соның аузына қарастық.

– Олар бізбен тайласып тұр,— деді «Түн мысығы»,–мұнда жатқандар Ата-бабамыздың қабыр 
тасы деседі, тек бас-басына шулайды. Неге солай екен, әулие білсін. Дегенмен де олар осындай 
халық.

– Ендеше бұл арадан таяйық, мына түрімен сау қоймас, ашынып тұрған шығар, мұнысында 
сайтанда болар, солар түртіп осында бастап келіп тұр ма, кім білсін? Шулағаны жаман екен өз-
дерінің,–деді серіктерімнің бірі.
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Дауысы қалтыраңқы, үрейдің ізі бар. Ол бәріміздің көкірегімізде аласұрған ойды айтты. Қарсы-
мызға жиылған топқа енді сан жетпестей еді.

– Қорқатын түк те жоқ. Келген екенбіз, олжалы болып бір-ақ қайтамыз, –деді «Түн мысығы». 
Суырылып алға шықты. – Оларды мұнда бастап келген басқа емес, қоян ғана. Олардың аң қуғаннан 
басқа кезде бастары бір жерге қосылған емес. Оларға ендігі қажеті алдарына салып беретін өзге бір 
алдамшы үміт қане. Оның жөнін өзім табам.

Солай деп, «Түн мысығы» бізден бөлініп, қиқулаған топқа қарай кетті. Қараңғылыққа сіңіп 
қозғалған қою көлеңке ғана бізден ұзап барады. Анау топ андыздай шауып қыр басында елеуреп 
жүр. Дауыстар қиқулап қара аспанды қақ айырардай болады. «Түн мысығы» араларына жеткенде 
ғана олар топталып бір араға жиылды. Әуелде екпіндеген дауыстары дым тиылып, басылып кетті. 
Біз бір шетте көлбеңдеген қалың топқа көз салдық та тұрдық.

– Ол енді келмейді, мүмкін жеп қойған шығар.
– Аяды дейсің бе, енді айғайласа аттап бастырмай таптап кетеді, құрып кетпесек игі еді, – деп 

гүбірлеп біз тұрмыз. Қозғалуға қорқамыз, теңіздей толқыған топ ес жиғызбастан бір-ақ көміп кет- 
келі тұрғандай. Бір кезде жиылған топ жай ғана сетіней берді, біз мұны күтпеген едік. Дауыстары 
баяғыдай өзеуреп, көкті керіп жұлдыздарға жеткендей болады. Бірақ онысында жылылық пен жай-
дары мінез ескендей, қатулығы шапқан атының тұяғына ұнталып жоқ болғандай. Өздері де шашы-
ла шауып тозаңдай тозып барады. Сәлден соң қыр басында әлгіндегі қара кердің басын тұқырта 
тартып, алғашқы көрінген бейне ғана қалды. Біз жақын келген «Түн мысығын» көрдік. Тосын кел-
ген қуаныштан есіміз шығып, оны қаумалап ортаға алып шулап жатырмыз.

– Олар тарқауға қалай көнді? Не деп риза етті оларды, әлде бас идірер сиқырын білуші ме едің? 
– дестік біз оған.

– Бәріміз де білеміз, оларға ештеменің қажеті жоқ. Оларды мен «біздің қазатынымыз сендердің 
ата-бабаларың жатқан жер емес, өзге жұрттың қабыры»деп сендірдім. Ант та бердім. Олар соған 
сенді де жөніне кетті. Көк пен жерді ауызға алғанымда олар өздеріне жақсы таныс айрандай ұйы-
ды, – деді «Түн мысығы».

Біз бір-бірімізге қарастық. Төнген қауіптен мұндай жеңіл арылғанымызға сене алмадық. Ен бай-
лыққа белшемізден батарымызға енді еш бөгет жоқ екенін аңғарғанымызда, бойымызды кернеген 
қуанышта шек болған жоқ. Әлде қайда қалған қайламыз бен күрегімізді тауып алдық. Қыр басында 
тұрған жалғыз аттыға қарап қойып тас мүсіндерге қарай жүрдік. Енді біз үшін ол ай бетіндегі өзге 
бір тас мүсін есебінде еді. Төбешіктерді айландыра қазып босата бастадық. Босаң жер үгіліп, қайла 
тиісімен-ақ қопсып жатыр. Анықтап көре алмасам да ісіміз мандып, оңға басып барады. Маңдайдан 
шып-шып тер де шыға бастады. Әр рет күректі шаншығанымызда қомақты дүниеге ұрылғандай 
үмітке қосыламыз. Қолымыз көкейімізді мұжыған «Алтын адам», «Мыс жауынгерге»ілінгенше 
жан таласқан арпалыстан босанар түріміз жоқ. Сөйтіп жүргенде серіктерімнің бірі өзі босатқан 
топырақ арасынан еңкейді де, әлде нені суырып алды. Бәріміз ентігіп оның қолындағы дүниеге қа-
растық. Серігім қолына сойылға ұқсас дүниені көтеріп тұр. Ау баста күміс қанжар, болмаса алтын 
найза болар деп ойладым. Серіктерім де өздері білетін асылдың атын атасып, салыстырып жатыр. 
Байқамаппыз, сол тұста жарық сызып таң да жетіп келген екен. Айналамыз нұр бесігіне бөлене 
бастапты. 

– Жоқ, мұның бәрі бекер, –деді «Түн мысығы». Тауып алған дүниені қолына алып, тәпіштей 
қарады.

– Бұл қазық, –деді ол, айналаға алақтай қарап. – Олардың жылқы арқандайтын ежелгі қазығы.
Сол тұста әлгі үн де естілді, сыбызғының үніндей есіліп жел де құйқылжып кетті. Ауаның 

меңіреуге бас ұрған қанат қақпас тыныштығы бұзылды. Қабағын қарыс түйген қатпарлы тау қағы-
нып алып еді, ақ мұнар аспанның астын ала жатқан көгілдір тау аңғарына әлде не толып кеткендей 
болды. Бірде ол асасынан асқан ақжал толқын ойнаған теңіздей елес берді. Әне сол арна соққандай 
болды да кенеттен «дүр» еткен үн жетті. Төскейден толқын тұрып ызғар құлады. Ізінше жал басына 
құйындай ұйтқып ақ боз айғыр шықты. Құйрығын шаншый тік қарғып, құлында-құлын дауыстап 
кісінеп жіберді. Сол-ақ екен қара жел азынай ұлып, асуды белден құйылды-ау келіп. Тұяғынан от 
шашып дөңгеленген үйірлі жылқы бет қаратпас күшпенен бір-ақ қаптады.

– Ал енді безейік, бұл жолы жан олжа, – деді «Түн мысығы». Бұл оның бізге естірте айтқан 
соңғы сөзі болатын. Ал сол таңнан өзімнің тірі қалғаныма қазір де таңданамын.

Екеумізде үнсіз қалдық. Ол өз ойымен өзі болып тұр. Әңгімені біреуге емес, өзіне айтып тұрғандай.
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– Содан қайтып кезікпедіңіздер ме? – деп сұрадым мен.
– Кіммен? – деді ол.
– «Түн мысығымен».
– Жоқ, – деді ол, – сол кештен соң оны қайтып көре алмадым, мүмкін мәңгі көре алмайтын 

шығармын.
Вокзалға поез келіп тоқтады. Жұрт арасына жаңа толқу пайда болды. Мен өз семьямдағылардың 

қасына келдім. Дорбаларымызды көтеріп жұрт қатарлы поезға шығуға қамдандым, бұрылып оған 
қарап қоямын. Оларда жүктерін көтеріп жұрт арасында сығылысып жүр. Мойын бұрып қарағаным-
ды сезген жоқ. Оған «Түн мысығының» туған ағам екенін, сол сапардан оның қайтпай қалғанын, 
міне енді өзімнің де сол жаққа бет түзегенімді айтқаным жоқ.             
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Құмырысқаны тас басып
Тастан аққан тамшыға 
Маңдайымды, таңдайымды төседім.
Әжем айтты: тамшы дайым тамған жерін теседі, 
Берді сосын жеті атамнан мұра болған кесені.

Тастан құлап бытырады тамшы кіл, 
Толастады маңымдағы бар тықыр.
Кенеземді сәл жібітіп алмасам, 
Тірлігімнен алжасам... 
«Қатқан көнді» жібітуге талпыну, 
Жарамайды болмаса!  

Сезімдермен сығаладым із қалды, 
Әттең өмір сылаңдайсың қыз жанды. 
Менің тамшы татқанымды ол көрді, 
Ол көрді де қызғанды...

Содан бері талай шөлді өткердім, 
Қаңысыдым, өзегіме от көмдім...
Тамшыны да, тамшы тамған тасты да,  
Қиялыма бөктердім!?

Содан бері сол араға бармадым, 
Сонда қалды қызыл көзді «ардағым».
Жортып келем кірпігіме мұз қатып, 
Жанарымнан тамшылар да жүр қашып... 

Өркеш, өркеш ағындарды арқалап, 
Жон терім де кетті білем қанталап.
Қызғанышқа қарғысымды оқтадым, 
Тамшы болып бытырады оттарым!!!

Тасты жарған бұтаққа, 
Табанымды, маңдайымды төседім.
Тікені мол құшақта, 
Ұйықтап жаттым неше түн...

1972 Қытайдың Тарбағатай аймағына қарасты Толы ауда-
нында дүниеге келген. 

Іле Педагогика университетінің Филология факультетін 
тамамдаған. Шинжяң Жазушылар қоғамының, Шинжяң 
Фолклоршылар қоғамының мүшесі. 

Ақын әрі сыншы Ы. Сәдуов «Қорамсақ», «Аспанға ән жал- 
ғадым», «Жанымды мың бұрадым» қатарлы жыр жинақта-
рының авторы. «Ерте келген көктем», «Жүзден жүйрік», 
«Қарағай бастау», «XX ғасыр әдебиет қамбасы», «Қазақ 
қаламгерлерінің таңдамалы шығармалары» қатарлы оннан 
астам жинақтарға өлеңдері мен мақалалары кіргізілген. Елу-

Болды ұйқымды, маңайымнан үкі ұшып, 
Құмар ойнап, түнмен жүрген ұтысып.
Бұл маңды да мекендеуден безіндім, 
Безіндім де топыраққа көмілдім...
Тыныштықтан талай дәме кетті өліп, 
Мен отырмен еркіндіктен дес кеміп.
Адамдарға ақтық рет тіл қаттым, 
Деп айтыңдар «Еркіндігім қымбаттым!»

Ой кешемін содан бері сан түрлі, 
(Деме біздің қызғанышқа балта ұрды.)
Көз алдымда өліп кетті құмырысқа, 
Денесіндей көтере алмай алтынды!?

 * * *

Тәңірді де қарғадым, адамды да, 
Шанағынан тұрғанда еркім асып.
Жарқанатпен бір ұшып қараңғыда, 
Жарықтармен келемін қарсыласып. 

Ғашығымдай сезіліп құша алмаған,  
Қызыл нұрлы күн кетті таудан құлап.
Дидарымды беймезгіл сұсы арбаған, 
Үміттерім сәбидей қалған жылап. 

Осып өтсе жаныңды қамшы қайғы, 
Жасап берем, жаным-ау, өлмесем ем.
Жанарымнан қанды жас тамшылайды, 
Мен әуелі өзім деп елге сенем.

Ойларымды айта алмай ала бөтен, 
Өтіп барам көбіне өкпелі боп.
Боз тұлпарға оқ тиген жаралы екен, 
Атам отыр қылышы, шекпені жоқ...

Ынтымақ СӘДУОВ

ден астам әдеби сын, зерттеу мақалалары жарық көрген. Өлеңдері қытай тіліне 
аударылған.



ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАСЫ

Туған тіл / №1 (2019)

99

Мезгілінсіз жанымды осыпты алаң, 
(Маздатамын намыстың отын қайтып?)
Бабам туғам өлкеге көшіп барам, 
Қолда баққан иттерге қосымды артып.

Елес сезім
Қара түн, қара мола.
Екеуі тіршіліктен дара жол, ә...
Біз барып ақ толқынға көмілгенде, 
Қалқиып қалып қойды жағада олар...

Қара түн,  қара мола.
Қыршынынан қиылған нала, жала.
Табыттың орнына жаққан шырақ, 
Шырақты паналаған қара бала...

Қара түн, қара мола, қара бала.
(Ақ жамылып шықпайды далаға ана!?)
Сен көрдің, мен де көрдім, жылап тұрмыз, 
Тіршілік осы ма еді болар пана?!

Қара түн, қара мола басып ерік, 
Қара дауыс, жүректі басып едік.
Көзімнің нұр шанағын кетті жұлып, 
Баланың оқ боп тиіп жасы келіп...

... Бұл менің әр кез көрер түсім еді, 
Қара мола әкемнің мүсіні өзі...
Қара бала кім еді ол, танымадым
Қара түннің теңесем күшіне бір!!!

 * * *

Қара түнде хат жазамын тәңірге, 
Қарап тұрмай қамшы үйірген әмірге!
Шындық үшін тас жұтады батырлар, 
Осалдар бар жанын қияр жәбірге.  

Тіл бітсе егер тілсіз жатқан ғаламға, 
Заман — қазан суға айналар бәрі онда.
Арулардың маңдайынан оқ тисе, 
Басыңдағы ауырлатар алаңды ә!

Тұлпар біткен арықтаса қамшыдан, 
Отқа түсер бойыңдағы бар шыдам.
Көкбөріні көп көремін түсімде, 
Жол бастаған көзінде ойнап тамшы қан. 

Итке еркелеп жолын берген арыстан, 
(Соны көрсең у ішесің намыстан.)
Желмаяның өркешінде ойнайды, 
Ертелі-кеш ала қанат сауысқан.

Тас құласа, тау болады жаралы, 
Өлім — көмбе, тіршіліктің аяғы.
Түнді ұзатып, таңды ойатқан азанға, 
Пері қызы ақ қанатын жаяды.
Тіршіліктің қиқу-қиқу бәрі заң, 
(Періште де айтады екен зарыға ән.)
Ұзайды адам тірлігінен көз көрім,  
Қуат алып бөліп жеген тарыдан. 

Шашын жайып түсіме енді Хауана, 
Дүние — жау, жан мен тәнің садаға! 
Он сегіз мың ғалам сырлы қайшылық, 
Қанатымнан қан тамып тұр, жан аға!
......................................... 
Уақыт озып, ай бетінде гүл өнер, 
Сонда нағыз ер қадырын біледі ел.
Тоқтамайды мекеніңнен жылқы үркіп, 
Ата аруағы орныңнан түрегел!

Айға ұя салған құстарым 
Недеген ғажап, аңсаулар, 
Недеген азап, шаршау бар.
Айға ұйа салған құстарым, 
Құшағым ашық, қонсаңдар.

Недеген ғажап, сағыныш, 
Құстарым күнге алып ұш.
Бұлақ жыр — мөлдір ақ ботам, 
Мейірің қансын, тағы да іш.

Шуағыңды шаш, ақ ботам, 
Болса да жылу отқа тан.
Періштені ұтар жолыңды, 
Ұмытып қалма ешқашан.  

Тәубесін келтір тастардың, 
Бейіштің үнін жастанғын.
Қанатыңменен ақ құсым, 
Жыртығын жама аспанның.

Недеген ғажап, құштарлық, 
Айғыр жал отқа түс қарғып.
Күнге іліп қойам – нұр шашсын, 
Тіршілік дейтін мыс сандық...!

Недеген ғажап, аңсаулар, 
Недеген азап, шаршаулар.
Айға ұйа салған құстарым, 
Құшағым ашық қонсаңдар!
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