ТУҒАН ТІЛ №1 (30), 2017

А Л Қ А С Ы

ЕЛАРАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ,
ӘДЕБИ-ҒЫЛЫМИ АЛЬМАНАХ

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ
Қуаныш АСЫЛОВ
БАС РЕДАКТОР
Талғат МАМАШЕВ
БАС РЕДАКТОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЫ
Қонысбай ӘБІЛ
ЖАУАПТЫ ХАТШЫ
Жанар ЖАНАПИЯНОВА
Өмірзақ АЙТБАЕВ

Р Е Д А К Ц И Я

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ
Смағұл ЕЛУБАЙ
Күләш ШӘМШИДИНОВА
Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ
Абдулқаюм КЕСИЖИ
(Еуропа)
Сұраған РАХМЕТ
(Моңғолия)
Ирина ҚАРАБУЛАТОВА
(РФ, Мәскеу)
Назарбек БАЙЖІГІТОВ
(Қырғызстан)
Меллат РӘМЕТҰЛЫ
(Қытай)

МЕНШІК ИЕСІ: Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті
Альманах Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрлігінің
Ақпарат және мұрағат комитетінде қайта тіркеуден өтіп,
2007 жылғы 23 шілдеде №8514-А куәлігі берілген.

РЕДАКТОР БАҒАНЫ

М А З М Ұ Н Ы

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
Ұлы даладағы мыңжылдық тарихтың жаңа дәуірі.............................................. 4
Nwrswltan NAZARBAEV
Wli daladaği miñjildiq tarihtуñ jaña däuіrі............................................................... 13

Талғат
МАМАШЕВ

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ Қазақ елінің мерейлі тойы................................................ 20

«Туған тіл» альманахының
бас редакторы

، قازاق ەلىنىڭ مەرەيلى تويى ەرلىك ەرجان ۇلى....................................................... 24
Әділجۋرناليست
ӘБСАТТАР Ахмет Байтұрсынұлы тағылымы........................................... 28
Рабиға СЫЗДЫҚ
Ахмет Байтұрсынұлы – қазақтың ұлттық ғылымының көшбасшысы............... 32

قازاقتىڭ ۇلتتىق عىلىمىنىڭ كوشباسشىسى-احمەت بايتۇرسىن ۇلى..................... 38
Қуаныш СҰЛТАНОВ Тәуелділік пен тәуелсіздік............................................ 46
Қажыбек АЙДАРХАНҰЛЫ Поэзиямыздағы жаңаша ойлау тәсілі............... 48
Болат ҚҰРМАНҒАЖЫҰЛЫ Қоңқай күйші.................................................... 52
Ислам ЖЕМЕНЕЙ Ауғанстан қазақтарының қилы тағдыры......................... 56
Yslam JEMENEY Auğanstan qazaqtariniñ qyli tağdiri.......................................... 61
Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ Тауда туған тарлан............................................................ 66
Талапбек ТЫНЫСБЕКҰЛЫ
Ақыт Үлімжіұлы және оның әдеби мұрасы........................................................ 74
Ерлан СЫДЫҚОВ ЭКСПО-2017: қоғамдық көзқарас...................................... 78
Кира ИВАНОВА ЭКСПО-2017: общественный взгляд..................................... 82
Серік НҰРМҰРАТОВ Академик Ә.Нысанбаев – еліміздегі ғылым
философиясы мен методологиясының негізін қалаған ғалым........................... 85
Еренғайып ОМАРОВ Ежелгі қазақ тілі мен жазуы.......................................... 88
Фаузия САМЕТОВА Қазақ халқының уақыт туралы түсінігі......................... 92
Әділет АХМЕТҰЛЫ Шетелдегі қазақ ақыны.................................................... 94
Апетай МҰҚАРАПҰЛЫ Сегiз жүз баланың тағдыры..................................... 96

Құрметті оқырман! Сіздерді жаңа, 2017 жылмен құттықтаймын. «Биыл да қазақ халқы үшін
берекелі де, мерекелі жыл болсын!» деп, басылымның бұл санын Қазақстан Республикасы тәуел
сіздігінің 25 жылдығына арнадық. Өткен жылдың соңғы саны да осы мерекеге арналған еді.
Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырлық мерекесін бір ғана нөмірмен шектегіміз келмеді. ХХІ ғасыр – қазақ
үшін арманы орындалған, бауыры бүтінделген алтын ғасыр болды.
Өткен ғасыр қазақ халқының басына бірнеше нәубет әкелген еді. Атап айтсақ: ақ пен қызылдың
қырғыны, қолдан жасалған ашаршылық, көзі ашық, кіл жақсыны «халық жауы» еткен саяси репрессия,
Ұлы Отан соғысы – осының барлығы қазақ халқын тарих бетінен жойып жібере жаздады. Құдайға
шүкір, қазақ жойылмады, керісінше, «ҚАЗАҚ» аты жарқырап, бүкіл әлемге таныла түсті. Осыған
орай «Тәуелсіздігіміз баянды болсын!» деген ниетпен Елбасымыздың Қазақстан Республикасының
25 жылдық мерейтойында жасаған «Ұлы даладағы мыңжылдық тарихтың жаңа дәуірі» атты
баяндамасын жариялап отырмыз.
Тағы бір жаңалығымыз – биылдан бастап «Алашқа – 100 жыл» деген айдармен әр нөмірге алаш
арыстарына қатысты мақала беріліп тұрмақшы. Сонымен қатар Иран елінен келген қандасымыз,
профессор Ислам Жеменейдің «Ауған қазақтарының қилы тағдыры» атты мақаласын назар
ларыңызға ұсынып отырмыз.
«Туған тіл» альманахы шетелдегі қазақ диаспорасын ғана емес, шетте туып, бүгінде атажұртқа
оралған, еліміздің өсіп-өркендеуіне үлес қосып жүрген қазақ зиялыларын да насихаттап келеді. Сол
себепті бұл нөмірімізден Қаржаубай Сартқожаұлының 70 жасқа толуына арналған мақаланы да оқи
аласыздар.
Альманах Қазақстан оқырмандарымен қатар шетелдегі қазақ диаспорасына да арналғандықтан,
бірқатар мақалаларды латын және төте жазумен береміз. Ресей қазақтары үшін қазақ тіліндегі
мақала орыс тіліндегі аудармасымен беріледі. Шеттегі қазақ үшін бұл да – тіл үйренудің бір жолы.
Құрметті оқырман, биылғы маусым айында Астанада Әлем қазақтарының V Құрылтайы өтпекші.
Сондықтан келесі нөміріміз Құрылтайға арналады. Құрылтайда аман-есен жүздескенше, ағайын!
№1(2017)
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ҰЛЫ ДАЛАДАҒЫ
МЫҢЖЫЛДЫҚ ТАРИХТЫҢ
ЖАҢА ДӘУІРІ
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөз сөйледі

Қуаныш
АСЫЛОВ

Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігі Тілдерді дамыту
және қоғамдық-саяси жұмыс
комитетінің төрағасы

Құрметті оқырман!
Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы игілікті істер мен толағай табыстарға толы жыл болды. Ал
биылғы 2017 жыл – әлемнің түкпір-түкпірінен «ЭКСПО-2017» халықаралық мамандандырылған
көрмесінде барша әлемнің азаматтарын жинап, ел мерейін одан әрі арттыратын жыл болмақ.
Сонымен қатар осы көрме аясында маусым айында әлемдегі қазақтардың басы бес жылда бір
рет қосылатын Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы өткізілмекші.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Дүниежүзі қазақтарының II құрылтайына сөйлеген сөзінде «Еу
разия жүрегінде, қазақ жерінің кіндігінде Ақордасын тіккен Астана – Қазақ елінің өз қалауымен
жасаған дербес таңдауы. Бұл арқылы біз қазақтың осы бір құйқалы өңіріндегі ұлттық дәстүрді,
тілді, өнерді, әдетті, әдепті шайылудан, жойылудан сақтап қалу үшін жасадық. Біз оны болашақ
үшін, еркін еліміз үшін жасадық» деген болатын.
Осыған орай, Астана қаласында өтетін кезекті Құрылтайда ортаға қойылатын ең негізгі тақырып
– шетелдегі қазақ диаспорасының басын қосып өзекті мәселелерді талқылау болуы тиіс.
Сондай-ақ елімізде рухани жаңғыру үрдісі басталып отыр. Елбасының «Болашаққа бағдар: ру
хани жаңғыру» атты ұлттық құндылықтарымызды ұлықтайтын маңызды мақаласы жарық көрді.
Бағдарламалық сипаты бар құжатта латын қарпіне қатысты мәселе қазіргі таңда қызу талқылану
үстінде. Қатпары қалың, қойнауы терең әдебиет пен мәдениеттің, тіл мен ділдің, тарихтың қашан
да өз тұғырынан түспей, кемелдену жолында болуын тілейміз!
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Қымбатты отандастар!
Баршаңызды ең ұлы мерекеміз
əрі елдігіміздің асқар асуы – Тəуелсіз
діктің 25 жылдығымен шын жүректен
құттықтаймын!
Біз 1991 жылы 16 желтоқсанда
Тəуелсіздігімізді жер жүзіне жария
лап, күллі əлемге паш еттік.
Алдымен көне түріктің бөрілі бай
рағының мұрагері – Көк Туымызды
Біріккен Ұлттар Ұйымының төрінде
желбіреттік.
№1(2017)

Əнұранымызды əлем көгінде əуе
леттік, Елтаңбамызды мəңгілік мөрге
айналдырдық.
Төл теңгемізді енгізіп, Ата Заңы
мызды қабылдадық, Қарулы Күште
рімізді құрып, шегарамызды шеген
дедік.
Мемлекеттік тілімізді əлемнің
ең биік мінберінен сөйлеттік. Біз
1500 жыл бұрын Күлтегін ұстынында
жазылған «Мəңгілік Ел» ұғымын
жалпыұлттық идеяға айналдырып,

ЕЛДІГІМІЗДІҢ 15 ҒАСЫРЛЫҚ ТАМЫ
РЫНА НƏР БЕРДІК, мəңгі жасыл етіп
гүлдендірдік.
Терең тарихымыз бен мыңжыл
дық болашағымызды сабақтастырып,
Мəңгілік Ел болудың дара жолына
түстік. Бүгінде біз – ана тілімізді түле
тіп, ата дінімізді оралтқан айшықты
елміз.
Тағылымды тарихымызды түген
деген жоралы жұртпыз, барша қазақ
тың басын біріктірген бəтуəлі ұлтпыз.
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Біз – даламыз бен қаламызды
бірге көркейткен қуатты халықпыз,
Арқа төсіне Тəуелсіздігіміздің сал
танатты символы – Елордамызды
орнатқан жасампаз жұртпыз.
Достықтың дара дəстүрін да
мытқан біртұтас ұлтпыз, көршімен
тату, шалғаймен сыйлас өмір сүрудің
өнегесін көрсетіп, салиқалы сыртқы
саясатын жүргізген ұлағатты ұлыспыз.
Біз – əлемдік қарусыздану ісінің
тізгінін ұстаған көшбасшы халықпыз,
алыс болашаққа көз тіккен мерейлі
мемлекетпіз.
Тұғыры мығым, мəртебесі биік
Тəуелсіз Қазақстанды біз бəріміз бірге
жасадық.
Мен бүгінгі мерейлі сəтте ел да
муына үлес қосқан əрбір отандасыма
айрықша ықыласымды білдіремін.
Киелі, осы ұлы мемлекет құруға,
елді біріктіруге, жасаған шаруамызға
Алатаудың баурайындағы азаттықтың
алтын бесігі – алматылықтар, жағасын
қарт Каспийдің толқындары сүйген
мұнайлы өлке – атыраулық жəне
маңғыстаулық ағайын, өндірісті өңір
– ақтөбеліктер үлкен үлес қосты.
Кеншілер мекені – қарағанды
лықтар, байтақ даланың қос жұл
дызы – сұлу Көкше мен Баянауыл
өлкелерінің жəне шырайлы Шым
кенттің тұрғындары толассыз тер
төкті.
Жер жəннаты – Жетісу халқы
мен Ақ Жайық ару мекен – батыс
қазақстандық бауырлар, асты мен
үсті тарихи жəне табиғи байлыққа
толы кенді Алтай өңірі мен талай
тарихтың куəсі – Жамбыл тұрғындары
ерен еңбектің үлгісін көрсетті.
Аралы оралып, ақ күріші жайқал
ған Сыр өңірі, аймағы əрлі, топырағы
нəрлі алтын дəн даласы – Қостанай
мен Солтүстік Қазақстан тұрғындары
аянбай еңбек етті.
Азаттығымыздың айшықты айғағы
– астаналықтар жасампаздығын
паш етті. Сіздердің əрқайсыңыздың
еңбектеріңіз Тəуелсіздіктің тұғырын
нығайту жолында маған ересен күшқуат берді.
Риясыз сенімдеріңіз бен шексіз
қолдауларыңыз елім үшін түн қатып,
түс қашқан қиын күндерде маған үл
кен тірек болды.
Мен 25 жыл бұрын, 1991 жыл
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ғы 10 желтоқсанда, Қазақстан Рес
публикасының Президенті қызме
тіне ресми кірісер сəтте «Елім үшін,
халқым үшін, Қазақстаным үшін та
рихтың қай сынағына да тəуекел деп
бас тігуге дайынмын», – деген едім.
25 жыл өткеннен кейін, Тəуелсіз
діктің ұлы тойында осы сөзімді сол
күйінде қайталағым келеді.
Мен үшін туған Қазақстаныма қалт
қысыз қызмет етуден артық бақыт жоқ.
Қымбатты отандастар!
Құрметті қонақтар!
Бүгін мен барша халқымызды
Отанымыздың ұлы мерейтойымен
құттықтаймын! Бұл – барлық қазақ
стандықтардың жалпыға ортақ салта
наты. Тəуелсіздіктің 25 жылы – біздің
буынның уақыт өлшеміне сыймайтын
теңдессіз ерлігі.
Тәуелсіздік – миллиондардың қа
натты үміті және орындалған ғасыр
лық арманы.
Осы мерейтойлық жылда Қазақ
станның Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіп
сіздік Кеңесіне сайлануының сим
волдық мәні бар. Біз өзіміздің егемен
жолымызды бұрынғы Одақтың 15
жарықшағының бірі ретінде бастадық.
Тәуелсіздіктің 25 жылдығын біз жаңа
жаһандық рөлде қарсы алып отыр
мыз. Мен сіздерді осы жаңа жауапты
миссиямен де құттықтаймын!
Парламенттің Тәуелсіздіктің 25
жылдығы декларациясын қабыл
дауы біздің ұлы жетістіктеріміз бен
жеңістеріміз және болашаққа бел
гіленген бағыттарымыз көрініс тапқан
маңызды саяси-құқықтық құжат бо
лып табылады.
Қазір тікелей эфирден біздің сал
танатты жиналысымызды бүкіл еліміз
көріп отыр. Сондықтан осы күрделі
жылдарда Отанымыздың игілігі жо
лында біртұтас отбасы секілді жұмыла
жұмыс істеген баршаңызға шын
көңілден шыққан ризашылығымды
білдіргім келеді.
Еліміздегі барша қазақстандық
тарға, қазір теледидар экранының
алдында отырған әр қала мен
ауылдағы адамдарға, тіпті осы ме
рекелі күндері жұмыстарын жал
ғастырып жатқандардың бәріне,
барша азаматтарға – жұмысшылар
мен фермерлерге, мұғалімдер мен
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дәрігерлерге, ғалымдар мен кәсіп
керлерге, өнер және мәдениет қай
раткерлеріне, мемлекеттік қызмет
керлер мен әскери қызметкерлерге,
жастарымызға ризашылығымды біл
діремін.
Қымбатты менің отандастарым!
Бүгінде Тәуелсіз Қазақстан – табыс
ты, гүлденген мемлекет және бізді
бүкіл әлем таниды. Ал 1991 жылы
жағдай мүлдем басқаша еді. Алды
мызда қатаң дилемма тұрды: «Бо
ламыз ба, жоқ әлде бордай тозамыз
ба?» – деген. Еліміз «жабайы капита
лизмге» қарай бет алып бара жатты.
Әкімшіл-әміршіл экономиканың
коллапсы миллиондаған адамды
өмір сүру мүмкіндігінен айырды.
Түрлі сарапшысымақтар мен саясат
шысымақтардың дауыстары жанжағымыздан тез ыдырайтынымыз
бен азамат соғысы туралы айтып,
қорқытып-үркітумен болды.
1990 жылдан бастап Қазақстаннан
3 миллион 568 мың адам көшіп
кетті. Іс жүзінде жыл сайын бір-бір
қаладан кетіп жатты. Сол жылдары
ел халқының саны 17-ден 14 мил
лион адамға дейін азайды. Бұл –
экономикамызға қосымша соққы бо
лып тиді. Әлемге біз қызық емес едік
әрі керегіміз де шамалы болатын.
Бүгін «осының барлығы 25 жыл
бұрын ғана болды» дегенге сену
қиын. Бірақ бәрі де дәл осылай бо
лып еді! Жастардың қазіргі буынына
бұл – өткен тарих. Бірақ ересек буын
осы драмаға толы кезеңдерді жақсы
біледі.
Біз өзінің іс-қимылы мен мүм
кіндіктері қатаң шектелген әлемдегі
аса кедей елдердің бірі болдық. Ал
бүгінде барлық қиындықты бірге ең
серіп, қуатты бола түстік.
Мен өзімнің жеке архивімнен бір
адамның – солтүстікқазақстандық
фермер Геннадий Иванович Зенченко
ның екі хатын тауып алдым. Алғаш
қысын мен осыдан ширек ғасыр
бұрын, 1991 жылы алыппын. Генна
дий Иванович сол кезде былай деп
жазыпты: «Құрметті Нұрсұлтан
Әбішұлы! Біз қазір бүкіл республикамыз үшін күрделі кезең екенін
білеміз. Ашығын айтсам, ауылда
да жағдай өте ауыр. Қазір біздегі
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2,5 мыңнан астам ұжымшар мен
кеңшарлардың жағдайлары сын
көтермейді. Жақында халықпен кез
дескен кезіңізде Сіз былай дедіңіз:
«Отаның мықты кезде оны сүю
де жеңіл әрі жағымды. Отаныңды
сын сағатында сүйген анағұрлым
маңыздырақ». Біз сын сағаты
туғанын түсінеміз, бірақ сіздің балаларымыз бен немерелеріміздің
бақытты да бақуатты өмір сүрулері
үшін Қазақстанды өсіп-өркендеген
мемлекетке айналдыратыныңызға
сенімдіміз. Біз тек сізге деген
сеніммен ғана тіршілік кешудеміз!».
		
		
***
Геннадий Ивановичтің екінші
хаты, бүгінде ол – «Қазақстанның
Еңбек Ері», үстіміздегі жылдың ба
сында келді. «Құрметті Нұрсұлтан
Әбішұлы! «Біз сіздің Қазақстанды
өсіп-өркендеген мемлекетке айнал
дыратыныңызға сенімдіміз». Бұл сөз
тіркесін мен Сізге осыдан тура 25
жыл бұрын жазған хатымда, бәріміз
1990 жылдардың күрделі кезеңдерін
басымыздан өткеріп жатқан шақ
та жазған болатынмын. Міне,
бүгінде, Тәуелсіздігіміздің 25 жыл
дығы жылында сіз біздің барлық
арман-аңсарымызды іс жүзіне асыра
алдыңыз. Біздің әрқайсымыз сіздің
алдыңызда қарыздармыз. Менің өз
шаруа қожалығым бар. Бұл – менің
өмірім, менің жұмысым, менің табысым мен отбасымның игілігі. Бүгінде
немерелерімнің өзі жер емгеннің
жерде қалмайтынын түйсіне бас
тады. Біз бүкіл еліміз бойынша
мыңдаған гектар орман өсіріп, жаңа
Елорда, жолдар, зауыттар мен фабрикалар салдық! Сіз – біздің мәңгілік
Елбасымызсыз! Сізге еңбегіңіз үшін,
өзіңіз құрған Қазақстан үшін рақмет
айтамыз және басымызды иеміз».
		
***
Геннадий Иванович соңғы кез
дері ауырыңқырап жүр. Бүгін осы
залда оның ұлы отыр. Ол – осы
шаруашылықты жүргізетін Генна
дий Геннадиевич Зенченко. Сізден
менің атымнан Геннадий Ивановичке
«тез сауығып кетсін!» деген тілегімді
жеткізуіңізді өтінемін!
Осы хаттарда біздің Тәуелсіздіктің
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25 жылындағы барлық өміріміз
көрініс тапқан! Қазақстан бизнесі
«капитандарының» табыстары мен
нақты өмірбаяндары бүгінде баршаға
мәлім.
		
		
***
Әйгілі балуан – Жақсылық Үшкем
піров
ауылшаруашылығына
бет
бұрып, асыл тұқымды мал борда
қылайтын кешен мен қасапхана ашты.
12 мың бас ірі қарасы бар Жақсы
лықтың шаруашылығы соңғы 3 жылда
165 тонна ет экспорттады.
Ал Исламбек Салжанов құрған
«Алтын қыран» компаниясы экономи
каға 300 миллион доллар инвести
ция салып, 1000 адамды жұмыспен
қамтып отыр. Кәсіпкерлеріміздің әлеу
меттік жауапкершіліктері жоғары.
		
***
Біздің бизнесмендерімізде оларға
бастапқы капитал бөлетін миллионер
әкелері болған жоқ. Реформаларға
құндылықтарды нақты адамдар бер
ді, олар еңбектерімен өздерінің және
еліміздің болашағын құрды деп мен
әркез айтып келемін.
Міне, дәл сондықтан Қазақстан
қазір қай кездегіден де өз күшіне
сенімді көрінеді.
Құрметті қазақстандықтар!
Отанымыздың 25 жылдық мерей
тойы күні мен беделді халықаралық
сарапшылар айтқан тәуелсіздіктің
жеті теңдессіз табысын атап көрсет
сем деймін.
Бірінші. Басты табысымыз – біз
әлем картасында болмаған мемле
кет – Тәуелсіз Қазақстанды құрдық.
Мемлекеттік шегарамыз халықара
лық деңгейде бекітілді. Мемлекеттік
басқарудың Конституция негізінде
жұмыс істеп тұрған тиімді жүйесі
құрылды.
Бүгінде біз заманауи Қарулы Күш
тер мен құқық қорғау жүйесін иеленіп
отырмыз. Қазақстан – ынтымақтас
тықтың барлық мәселесі бойынша
беделді де жауапкершілікті әріптес.
Екінші. Жетекші халықаралық са
рапшылардың пікірі бойынша, еліміз
әлемге Қазақстанның «экономикалық
ғажайыбының» жарқын үлгісін көр
сетті.

Нобель сыйлығының экономика
жөніндегі лауреаты Финн Кидланд
мырза: «Қазақстан – әлемдегі мей
лінше жылдам дамып келе жатқан
елдердің бірі және оның даму қар
қыны таңдандырады»,– деп атап өтті.
2012 жылы біз әлемнің бәсекеге
қабілетті ең жоғары дамыған 50
елінің қатарына кірдік. Тәуелсіздік
жылдары ішінде экономика 20 есеге
өсті. 1999 жылдан 2016 жылға дейін
біздің экономикамыз үздіксіз өсіп
келеді. Яғни, 25 жылдың 17 жылы –
тұрақты экономикалық өсім.
Сарапшылық бағалау бойынша,
Қазақстан таяу 10-20 жылда да эко
номика өсімі бойынша көшбасшы
елдердің санатында болады. Бірақ
әлемде жиі айтылып жүрген қазақ
стандық ғажайыптың мәні одан да
тереңде жатыр.
Біріншіден, меншік иелері мен
кәсіпкерлердің өсіп келе жатқан жаңа
табы табысты жұмыс істеуде. Елде
қазір 1 миллион 241 мың кәсіпкерлік
құрылым бар. Олар ұлттық байлықтың
төрттен бірін өндіреді. Дүниежүзілік
банктің «Doing Business» рейтингі
бойынша, Қазақстан небары 1 жылда
51-орыннан 35-орынға секірді.
Екіншіден, біз экономиканың
тиімді моделін жасадық. Бізде ком
муникацияның, өндірістің, электр
таратудың бірыңғай жүйесі болған
жоқ. Біз оны Тәуелсіздік жылда
ры қалыптастырдық. Автомобиль
жолдары мен теміржолдар біздің
байтақ еліміздің әр тарапын тікелей
байланыстырмайтындай етіп салы
нып, барлығы да солтүстікке қарай
кететін.
Қазір «Нұрлы жол» бағдарлама
сын жүзеге асыру арқылы біз бірыңғай
көлік жүйесін құруды аяқтаймыз. Біз
оны жаһандық көлік бағыттарының
жаңа күретамыры іспетті етіп салып
жатырмыз. 1000 шақырым автомо
биль жолы, 3000 шақырымға жуық
теміржол төселді.
Үшіншіден, 90-жылдардың ба
сында біз ештеңе экспорттамай
тынбыз. Бүгінде 2500-ден аса өнім
түрі 119 елге экспортталады. Біздің
экспортымыз 46 миллиард долларды
құрайды. Біз жаһандық астық қорына
айналдық.
Біз екінші индустриялық бесжыл
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дықты жүзеге асырып жатырмыз.
Барлығы мыңнан аса жаңа өндіріс
ашылды. Бұрын ешқашан біздің
жерімізде автомобиль, локомотив,
вагон, тікұшақ өндірісі және басқа да
көптеген өндіріс болған емес. Бүгінде
елімізде бұрын шығарылмаған 500
жаңа өнім түрін шығару ісі игерілді.
Төртіншіден, 265 миллиард дол
лар тікелей шетелдік инвестиция
халқымыздың игілігіне жұмыс істеп
жатыр. Теңге айналысқа енгізілген
1993 жылдан бергі 23 жыл бойы
тікелей шетелдік инвестициялардың
тұрақты келуі байқалып отыр. Бұл –
әлемдік бизнестің жаһандық сенімі.
Ең қиын жылдары бізге Бритиш Пе
тролеум, Шелл, Эксон Мобилл, Шев
рон, Аджип, Дженерал Электрикс,
Дженерал Моторс, Миттал, Тойота,
Самсунг сияқты көптеген басқа да ин
весторлар келді.
Елімізге үлкен қаражат қана емес,
технология, ғылым әкеліп, азамат
тарымызды заманауи деңгейде жұ
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мыс істеуге үйреткен барлық инвес
торға және Қазақстанның достарына
ризамын. Біз сіздердің компания
ларыңызбен жемісті ынтымақтастық
ты жалғастыратын боламыз.
Бүгін мен барша қазақстандық
тарды және біздің инвесторлар
ды ғасыр жобасы – Қашаған мұнай
және газ кенішінің іске қосылуымен
құттықтағым келеді. Бұл – әлемдік
энергетика саласында соңғы 50
жылда болған ең ірі оқиға. Еліміздің
осы жаңа жеңісі Тәуелсіздіктің 25
жылдығында айрықша символдық
мәнге ие.
Үшіншіден, біз бейбітшілік пен
келісімнің бірегей моделін қалып
тастырдық. Жалпы халықтың қалауы
мен құрылған Халық ассамблеясы
барлық ұлтты қанатының астына
алып, басын біріктіре білді. Ең бас
тысы, кез келген адам «Мен – қазақ
стандықпын, бұл – менің елім, мен
мұнда бақытымды таптым!»,– деп айта
алатын әділетті қоғамды орнаттық.
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***
Біз қасиетті ҚАЗАҚ ТІЛІ мен
ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТІМІЗДІҢ жаһан
дық гуманитарлық кеңістікке еркін
енуін қамтамасыз еттік.
Қазақтың тілі Біріккен Ұлттар
Ұйымы Бас Ассамблеясының төрінен
естілуде.
Ол ғарыштан да естілді. Ол –
бүгінде интернеттің де тілі, отан
дық ақпарат құралдарының басым
көпшілігі қазақша шығады.
Естеріңізде болса, бір кезде Алма
тыда бір ғана қазақ мектебі бар еді.
Өткен 25 жылда елімізде қазақ
тілінде білім беретін бір мыңнан
астам мектеп ашылды.
Біздің тілімізді Америка Құрама
Штаттары, Ұлыбритания, Германия,
Қытай, Оңтүстік Корея, Мажарстан,
Польша, Әзербайжан мен Армения
сияқты елдердің белді университет
терінде оқытады.
Бүгінгі таңда мектеп оқушылары
ның үштен екісінен астамы, студент
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тердің 60 процентке жуығы мемле
кеттік тілде білім алады.
Еліміз бойынша қазақ тілін оқы
татын 350 орталық табысты жұмыс
істеуде. Біз өшкенімізді жандырып,
жоғалтқанымызды түгендеген «Мә
дени мұра» стратегиялық жобасын
жүзеге асырдық.
Елордамызда теңдессіз өнер ор
дасы – «Астана Опера» театры мен
Ұлттық Музей жемісті қызмет көр
сетуде.
Тәуелсіздік жылдарында елімізде
гі музейлердің саны екі есеге көбейді.
25 жаңа театр мен жаңа концерт
залдары ашылды.
Биыл Астанада тағы бір бірегей
оқу орыны – Хореография академия
сы алғашқы шәкірттеріне есігін ай
қара ашты. Мұндай оқу орны әрбір
елде ашыла бермейді. Біздегі ашыл
ған академия дүниеде 10-ыншы бо
лып саналады.
		
		
***
Төртіншіден, біз ұлы мұрамыздың
інжу-маржанын – жаңа елордамыз
Астананы болашақ ұрпақ үшін салдық.
Астана – планетамызда ХХI ғасырда
пайда болған бірінші астаналық қа
ла. Елорданың миллионыншы тұр
ғынының биылғы мерейтой жылы дү
ниеге келгені де нышандық мәнге ие.
1990 жылдардың ең ауыр кезең
дерінде Астана бізге үміт қанатын
сыйлады және үлкен қиындықтарды
еңсеруді үйретті. Қиын кез болатын.
Бәрі жетіспейтін. Еңбекақы, зейнета
қы төленбеді. Бірақ біз сол қиындық
тардың бәрін ештеңеге қарамастан
еңсеріп, Елордамызды салдық.
Елордамыз қасиетті Тәуелсіздік
рухының – Жасампаздық пен бірлік
рухының қайнар көзіне айналды!
Астана бүгінде өз тарихының бастау
ында ғана тұр. Ол біздің мемлекеттік
қуатымыздың биік самғауын бейне
лей отырып, жылдан жылға ажар
ланып келеді. Біз оны әлемнің мәңгі
қалаларының бірі ету үшін бәрін жа
саймыз, өйткені Астана – дегеніміз
Тәуелсіздіктің киесі.
Бесіншіден, экономикалық ға
жайыптың арқасында біз қазақстан
дықтардың әл-ауқатын шынайы өсіру
ге қол жеткіздік. Қазақстан халқының
35 пайызы 1996 жылы кедейшіліктің
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шегінде қалып қойған еді. Тәуелсіздік
жылдары кедейшілік шегінде өмір
сүріп жатқан тұрғындардың үлесі 12,5
есеге – 2,5 пайызға дейін қысқарды.
Ең дамыған елдерде мұндай көр
сеткіш жоқ.
Біз Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы
бірегей идеясын табысты жүзеге асы
рып жатырмыз. Бізде жұмыссыздық
2,6 есеге қысқарды. Соңғы бесжыл
дықта біз жылда орта есеппен
270 мың жаңа жұмыс орнын ашып
келеміз. Кейінгі он жарым жыл ішінде
орташа еңбекақы мен зейнетақы
10 еседен астамға ұлғайды. Ауылды
көтерудің ауқымды бағдарламасы
жүзеге асырылды, ауылдықтардың
тұрмыс деңгейі өсті.
Осы жылдар ішінде біз әлемдік
экономикалық дағдарыстарға қара
мастан, әлеуметтік салаға айрықша
назар аудардық. Әлеуметтік шығыс
тар 25 жылда 26 миллион теңгеден
4,8 триллион теңгеге дейін өсті. Бұл
– ел бюджетінің 46 пайызы. Біз бұл
жұмысты жалғастыра береміз.
Үкіметке келесі жылы зейнетақы
көлемін 2016 жылдың деңгейіне
қатысты 20 пайызға көтеруді тапсы
рамын. Бұл шара 2 миллион 100 мың
қазақстандықты қамтиды. Сондай-ақ
бала тууына байланысты біржолғы
мемлекеттік жәрдемақы көлемін
2017 жылғы 1 шілдеден бастап 20
пайызға өсіруді тапсырамын.
		
***
Біз тағдырдың жазуымен шарта
рапқа шашылған бауырларымыздың
басын қостық.
Мемлекет тарихи Отанымен қа
уышқан бір миллион қазақтың басы
на баспана, өзіне жұмыс беріп, бар
қамқорлығын жасауда.
Олар Тәуелсіз мемлекеттің азат
азаматтары ретінде Қазақ елінің қара
шаңырағына уығын шаншып, кере
гесін жаюда.
Атамекеніне ағылған қазақтың кө
ші 25 жылдан бері бір сәт те тоқтаған
емес, қазір де жалғасуда.
Осы жылдарда халықты тұрғын
үймен қамтамасыз ету жөніндегі
дәйекті саясаттың арқасында 1 мил
лионнан астам отбасының баспана
жағдайы жақсарды.
Еліміз бойынша 2700-ден астам

балабақша және жекеменшік шағын
орталық ашылды.
Еліміздің түкпір-түкпірінде 1350
мектеп жаңадан бой көтерді. Әлемдік
деңгейдегі Назарбаев Университет
жоғары деңгейдегі алғашқы мың ма
манды дайындап шығарды.
Барлық өңірде 20 зияткерлік мек
теп ашылды.
«Болашақ» бағдарламасы аясын
да 12 мың жас өренге әлемнің ең
белді оқу орындарында білім алуға
стипендия берілді.
Біз осы уақытта 1300-ден астам
денсаулық сақтау нысанын салып,
оларды ең заманауи құралдармен
жабдықтадық. Осы ретте, маған жа
қында дәрігер Нәзигүл Ырымбаева
дан хат келді: «Мен дәрігермін, 26
жылдан бері медицина саласында қызмет істеймін. Тоқсаныншы
жылдардағы қиын сәттер әлі күнге
дейін көз алдымда. Мұқтаж жан
дарға дер уақытында жетіп, са
палы көмек көрсету – біздің арманымыз еді. Сіз сол арманымызды
орындадыңыз!
2011 жылдан бері санитарлық
авиация әуе кемесімен 6700 рет
сапарға шығып, 8,5 мың адамға жедел көмек көрсетті. Соның арқа
сында өмірге қайта оралған жан
дардың сізге айтқан алғыс, батала
рын тебіренбей тыңдау мүмкін
емес», – деп жазыпты.
Шынында да, тоқсаныншы жыл
дардың басындағы және бүгінгі ме
дицинаның арасы жер мен көктей.
Жаңа емдеу орталықтарынан өзге,
елімізде 49 жылжымалы медицина
лық кешен жұмыс істейді.
Бұл кешендер 5 жылда алыс ай
мақтардағы 3 миллионнан астам
адамға көмек көрсетті.
Арнайы медициналық пойыз
дар 151 мың шақырым жолды жүріп
өтіп, 300 мыңнан астам тұрғынға
дәрігерлік жәрдем берді.
Осының арқасында ең алыс ауыл
дардың тұрғындары да астаналық
деңгейдегі сапалы көмек алуда. Елі
мізде сәбилердің дүниеге келуі 55
процентке өсті, тұрғындардың ор
таша өмір ұзақтығы 72 жасқа жетті.
Қазақстан медициналық туризм еліне
айналды, бізге алыс-жақын шетел
дерден науқастар емделуге келеді.
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ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
Бүйрек, бауыр, өкпе, жүрек сияқты
ағза мүшелерін трансплантациялай
тын күрделі операциялардың бәрі
өзімізде жасалады.
Біздің еліміз жасанды жүрек орна
тудан әлемде Германия мен АҚШ-тан
кейінгі үшінші орында тұр.
Еліміздің медицинасын әлемдік
деңгейге көтерген екі дәрігер –
Юрий Владимирович Пя мен Серік
Қуандықұлы Ақшолақов. Олар күрделі
зерттеулер жасап, ғылымға тың
жаңалықтар әкелді, отандық меди
цинаны әлемге танытты. Сондықтан
екеуі де «Еңбек Ері» атанып, құрметке
бөленіп отыр.

азайтуға және әлемдік аренада көпір
салуға көмектесетінін» атап өтті.
Қазақстаннан Тәуелсіздігінің ал
ғашқы күнінен бастап-ақ бүкіл әлемді
қамтитын идеялар таралуда. Егемен
дік қарсаңында біз ядролық арсенал
дан бас тартып, Семейдегі ядролық
сынақ полигонын жаптық. Осы оқиға
мен байланысты атаулы күн бүкіл
әлемде Ядролық сынақтарға қарсы
халықаралық іс-қимыл күні ретінде
аталып өтеді.
БҰҰ Бас ассамблеясы былтыр біз
дің ұсынысымызбен ядролық қарудан
азат әлем құру туралы жалпыға ортақ
декларация қабылдады.

		
***
Алтыншы. Қазақстан жаңа модель
ді ықпалдастырудың бастамашысы
болды. Мен сонау 1994 жылы айтқан
еуразиялық интеграция туралы иде
ямды жүзеге асыруға 20 жыл бойы
табанды түрде ұмтылдым. Бүгінде
біз Армения, Беларусь, Қырғызстан
және Ресеймен бірге Еуразиялық эко
номикалық одаққа қатысып отырмыз.
Әлемнің ондаған мемлекеті Еура
зиялық экономикалық одақпен ын
тымақтасқысы, соның ішінде еркін
сауда аймағын құру арқылы ынты
мақтасқысы келеді. Оңтүстік Корея да,
Израиль мемлекеті де біздің одақпен
еркін сауда аймағын құрғысы келеді.
Еуразиялық интеграцияның ма
ңызды аспектілері АӨСШК және
Шанхай ынтымақтастығы ұйымы
сияқты Қазақстанның бастамасымен
немесе қатысуымен құрылған ұйым
дардың қызметінде көрініс тапқан.
Интеграция – сенім, достық, өңір
дегі тұрақтылық. Сондықтан мен
Еуразияның барлық елін тығыз ық
палдастыққа және серіктестікке ша
қырамын!
Жетінші. Бүгінде әлемдік жетек
ші саясаткерлер мен халықаралық
сарапшылар Қазақстанды жаһандық
антиядролық қозғалыстың көшбас
шысы және жүйелі бітімгерші ретінде
мойындайды.
БҰҰ-ның жаңа Бас хатшысы Анто
ниу Гуттериш мырза Астанада өткен
кездесуіміздің барысында Қазақ
станның «диалог пен араағайын
дықтың бай дәстүріне ие бола оты
рып, БҰҰ-ға халықаралық шиеленісті

		
***
Жылдар өтеді, жаңа заман жетеді.
Түптің түбінде жаппай қырып-жою
қаруы келмеске кетеді.
Адам баласы өзіне өзі ор қазатын
қатерлі қадамынан түптің түбінде бас
тартады.
Сол замандарда адамзат осы ұлы
істің қазақ даласында басталғанын,
оны қазақ баласы бастағанын алғыс
айта отырып еске алатын болады де
ген сөз – орынды сөз.
		
		
***
Азиядағы өзара іс-қимыл және
сенім шаралары кеңесін шақыру ту
ралы бастама іске асты. Қазір ол
– Азиядағы ең ауқымды қауіпсіздік
құрылымы.
2010 жылы ЕҚЫҰ-ға біздің төр
ағалық аясында әзірге ұйымның
осы жүзжылдықтағы жалғыз сам
миті – ЕҚЫҰ-ның Астана саммиті
табысты өткізілді. Күрделі кезең
болған 2011-2012 жылдары біз Ис
лам ынтымақтастығы ұйымына төр
ағалық еттік.
Қазақстан ТМД-да бірінші болып
дүниежүзілік ЭКСПО-2017 «Болашақ
энергиясы» көрмесін Астанада өткізу
құқығына қол жеткізді. Оған 100-ден
аса мемлекет және 10 халықаралық
ұйым қатысады.
Жаһандық қарама-қайшылықтар
шиеленісіп тұрған кезде Қазақстан
әлемдік қоғамдастыққа бітімгерліктің
дәйекті негізделген стратегиясын
ұсынды.
Ол менің «Әлем. XXI ғасыр» мани
фесімде егжей-тегжейлі баяндалған.
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Біздің сыртқы саяси басымды
лықтарымыз – ХХІ ғасырдың сынқатерлеріне төтеп бере алатын және
ұзақ мерзімді ұлттық мүдделерді
қамтамасыз етуге бағытталған бел
сенді, жан-жақты және теңгерімді
сыртқы саясатымыз өзгермейді.
Біздің басымдығы бар сыртқы са
яси бағыттарымыз Ресеймен, Қытай
мен, АҚШ-пен, Еуропалық одақпен
ынтымақтастықты дамыту болып са
налады.
Қазақстан Еуразияның ортасында
орналасқан және Орталық Азияның
бір бөлігі болып табылады.
Мұнда көпғасырлық тарихы өзара
байланысқан 70 миллиондай адам
тұрады. Біздің рыноктарымыздың
ашықтығы мен интеграциясы эко
номиканың өсуіне жол ашпақ. Сон
дықтан да біз өңірдің мүмкіндіктерін
жүзеге асыруға тиіспіз.
Азия мен Таяу Шығыстың негізгі
елдерімен өзара іс-қимылдар үлкен
маңызға ие. Рекордтық қысқа тарихи
кезеңде біз осынау жеті асқақ шыңға
қол жеткіздік. Жаңа елдің іргесін
қалаған бүгінгі замандастардың ерен
еңбегі уақыт өте келе, тіпті мың жыл
дан кейін де ұрпақтарымызға Отаны
мызды одан әрі ілгерілету жолында
демеу болып, септігін тигізе береді
деп сенемін.
Құрметті отандастар!
Жаңа мемлекет құру мен рефор
малардың ең алдымен күшті пре
зиденттік билік арқылы ғана қам
тамасыз етілетінін Тәуелсіздік тарихы
көрсетіп берді. Мемлекет дамуының
жаңа сатысы елдегі істердің жағдайы
үшін Парламент пен Үкіметтің
жауапкершілігін күшейту мәселесін
күн тәртібіне қойып отыр.
Қазақстан біздің Конституция
мызда көрсетілгендей, президенттік
басқару формасындағы мемлекет
болған, қазір де солай және алда
да солай бола береді. Сонымен
бірге өкілеттіліктерді Президент,
Үкімет және Парламент арасында
бөліске салу мәселесін қарайтын
уақыт та келді. Арнайы комиссия осы
мәселелерді зерттеп, тиісті заңдарға,
мүмкін Конституцияға да өзгерістер
енгізу бойынша ұсыныс енгізуі тиіс.
№1(2017)

Құрметті қазақстандықтар!
Қазір осы залда мен өзім осы
дан 24 жыл бұрын, Тәуелсіздіктің
бірінші жылдығын мерекелеу кезінде
айтқан сөзімді қайталағым келеді:
«Ешкім де біз үшін Қазақстанды қай
та жаңғыртпайды, ол үшін әлемдік
қоғамдастықта орын алуға қол жеткіз
бейді, біздің өміріміздің стандартта
рын көтермейді».
Бұл сөздер бүгінде де көкейкесті
күйінде қалып отыр. Уақыт пен ара
қашықтықтарды сығымдай отырып,
ХХІ ғасыр қарқынға қарқын қосуда.
Бүгінде әлемде орасан зор техно
логиялық өзгерістер адам сенгісіз жыл
дамдықпен орын алуда. Таяудағы 15-20
жылда адам өмірінің барлық саласы
түбегейлі түрде өзгеретін болады.
Жасанды интеллект, адамсыз бас
қарылатын көлік, 3D-баспа, гендік
және биоинженерия өнеркәсіпті, құ
рылысты, көлікті, ауылшаруашылы
ғын, қызмет көрсету саласын, меди
цинаны толықтай өзгертетін болады.
Әлемнің бүкіл елдері біртіндеп жаң
ғырмалы энергия көздеріне көшпек.
Бүгін жаһандық экономиканың
жаңа үлгісі туындап келеді, сонымен
бірге халықаралық қатынастардың
жаңа қағидаттары да беки түсуде.
Соңғы 2-3 жүзжылдықта үстемдік
құрған қоғамдық салттың орнына
мүлде жаңа форматтар мен даму
модельдері келуде.
Сонымен бірге ағымдағы жүзжыл
дықтың динамикасында уақыттың
көптеген үрейлі белгілері де бар.
Біз оны байқап отырмыз. Жетекші
державалар арасындағы қарсы тұру
шылықтар, азамат соғыстары мен
этносаралық дау-жанжалдар, терро
ризм, аштық пен эпидемия қатері
жаңа күнделікті өмір шындығына
айналды. Осыдан 7 жыл бұрын бас
талған жаһандық дағдарыс ешқайда
кеткен жоқ. Ол күн сайын өсе түсіп
отырған гипердағдарысқа ұласты.
Ашығын айтайын: елде соңғы
3 жылда қабылданған жаңа бағ
дарламалар мен заңдарсыз ахуал
әлдеқайда шиеленісті болар еді.
Мұның өзіміз қабылдаған Ұлт жоспа
рына да, «2050» Стратегиясына да,
«Нұрлы жол» бағдарламасына да,
индустриялық даму бағдарламасына
да қатысы бар.
№1(2017)

34 жылдан кейін келетін 2050
жылдың перспективасы қазір алыс
сияқты көрінеді, бар болғаны тарих
тың шағын бөлігі ғана.
Бізде өзіміздің қайда бара жат
қанымыз жөнінде айқын бағыт және
азаматтарымыздың өзекті мәселе
лерін шешу үшін нақты іс-қимыл
бағдарламасы бар. 2050 жылға дейін
біз әлемнің ең дамыған 30 елінің
қатарына енетін боламыз. Қазақстан
орта тап үлесі басымдыққа ие елге
айналмақ. 2050 жылға қарай шағын
және орта бизнес ІЖӨ бүкіл көлемінің
кем дегенде 50 пайызын өндіретін
болады.
Ол үшін қазір Ұлт жоспары шең
берінде бизнесті жүргізу үшін қолайлы
жағдайлар жасалуда, инфрақұрылым
жаңғыртылып, адами капиталға инве
стициялар ұлғайтылуда.
Ұлттық экономиканың өсуі ең
бек өнімділігін ұлғайту арқылы қам
тамасыз етілетін болады. Ол бес есеге
– бір жұмысшыға 120 мың долларға
дейін ұлғаймақ.
Біз дамудың инновациялық мо
деліне көшуді қамтамасыз етеміз.
Индустрияландырудың
ағымдағы
екінші бесжылдығы шеңберінде
300-ден астам жаңа өндірістер ашы
латын болады. 2050 жылға дейін 2
миллиондай тұрақты жұмыс орын
дары құрылмақ. Бұл орайда «Барша
үшін жалпыға ортақ кәсіптік білім»
бағдарламасы бойынша білікті жұ
мысшы мамандықтарының 1 мил
лионға жуық кадрларын дайындау
үлкен рөл атқаратын болады.
Ғылыми-зерттеу талдамаларына
шығындар ұлғайтылып, оның көлемі
ІЖӨ-нің 3 пайызына дейін жетпек.
Ол Қазақстанды ғылымды қажет
ететін экономикалы елдер деңгейіне
жақындата түспек.
Жоғары инвестициялық тартым
дылық Қазақстан экономикасының
айрықша белгісіне айналатын бо
лады. Негізгі капиталға салынатын
инвестициялар үлесі ІЖӨ-нің 30 пай
ызына дейін жеткізілмек.
Бүкіл әлем сияқты, біз де урба
низация жолымен қозғалатын бола
мыз. Менің айтқандарымның бәрі
еш қиял емес. 2050 жылға қарай қала
тұрғындарының үлесі бүкіл халықтың
70 пайызынан астамға өспек. 380

миллион шаршы метр тұрғын үй салы
натын болады. Қазақстандықтардың
тұрғын үймен қамтамасыз етілуі бір
адамға шаққандағы қазіргі 21-ден 30
шаршы метрден астамға дейін өспек.
Қалалар мен ауылдарды сапа
лы жолдар, көліктің барлық түрінің
жүрдек және қауіпсіз маршруттары
байланыстыратын болады. Ол үшін біз
Астананы бүкіл өмірлерімен шұғыла
тәсілімен байланыстыратын «Нұрлы
жол» бағдарламасын жүзеге асыру
дамыз. Шамамен 7 мың шақырым
автомобиль жолы салынып, қайта
жаңғыртылмақ, теміржол желілері
кеңейтіліп, электрлендіріледі, әуе
жайлар мен теңіз порттарына қайта
құру жұмыстары жүргізіледі.
Ол еліміздің өңірлерін өзара
жақындастыруға жағдай туғызады.
Егер бұрын Астанадан Алматыға
дейінгі жолға пойызбен бір тәулік
кетсе, қазір 12 сағат қана. Атыраудан
Алматыға адамдар пойызбен 4-5 күн
жүретін, қазір жолға бір жарым тәулік
қана уақыт кетеді.
Біздің азаматтарымыз бүкіл ел
бойынша, соның ішінде автокөлікпен
де көбірек саяхаттай алатын бола
ды. Біз өзіміздің транзиттік желімізді
жаңадан, ең жоғары халықаралық
стандарттар бойынша құрудамыз.
«Нұрлы жол» Азиядан тауарды
біздің аумағымыз арқылы Еуропаға
құрлық арқылы жеткізуді тартымды,
қауіпсіз және тиімді ете түсетін бо
лады. Біз транзиттік елге айналмақ
ниеттеміз, өйткені біз Еуразияның нақ
ортасында орналасқанбыз.
Біз алтын бесік – ауылды дамыту
ды басты назарда ұстаймыз.
Ауылшаруашылық кооперацияла
рын дамыту шағын қожалық иелерінің
өнімдерін тұрақты өткізуді жолға
қояды және өңдеуші кәсіпорындарды
шикізатпен қамтамасыз етеді.
Қазақстан табиғи өнімдерді ұсы
нушы ретінде бірінші кезекте көрші
елдердің нарығынан лайықты орнын
иеленеді.
Біз суармалы жерлер аумағын
2 миллион гектарға дейін ұлғайтамыз.
Субсидия берудің жаңа ұстаным
дары өнімді жұмыс істейтін азамат
тардың мемлекет қолдауына ие
болуына мүмкіндік береді.
Осының бәрі дүкен сөрелерінде
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ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
сапалы отандық өнімдердің көбейе
түсуіне және оның химиядан тазару
ына жол ашады.
Тиісінше, ауыл халқының табысы
арта түседі.
Жан басына шаққандағы ІЖӨ кө
лемі 4,5 есеге – 40-60 мың долларға
дейін өсетін болады, ол дамыған
мемлекеттер деңгейіне сәйкес келмек.
Бүкіл азаматтар тұрғылықты жері
не, жынысына, жасы мен әлеуметтік
жағдайына қарамастан, жоғары сапа
лы білім мен медициналық көмек ала
алатын болады.
Қазақстан мектептік білім беру
сапасының рейтингі ең жоғары ал
ғашқы 30 елдің қатарына енбек.
Біздің шешуші университеттеріміз
әлемнің жетекші ЖОО-ларының жүз
дігінің қатарына қосылмақ.
Бүгінде жүргізіліп жатқан рефор
малар, халықтың әл-ауқатының ар
туы қазақстандықтардың өмір сүру
ұзақтығын 82 жасқа дейін ұлғайтуға
мүмкіндік береді. Халық саны 25
миллионды құрап, оның ішінде
экономикалық белсенді халық 11
миллионнан астам адамға жететін
болады.
Астана үш миллионнан астам тұр
ғыны бар еуразиялық мегаполиске
айналмақ. Алматы мен барлық облыс
орталықтары өзінің ырғақты дамуын
жалғастырып, ғылым, технологиялар,
даму өріс алатын бірнеше жаңа мил
лиондық қалалар пайда болмақ.
Автоматтандыруға жататын бү
кіл мемлекеттік қызмет көрсетулер
адамдарға электронды форматта
ұсынылатын болады.
Мен елімізді осындай дамыған,
бақуатты, жетілген ел ретінде кө
ремін. Әлем бізді өңірлік және
жаһандық процестердің белсенді де
жауапкершілікті қатысушысы ретінде
бағалайтын болады.
Біздің бүкіл Қазақстандық жол,
егер мақсат болған кезде, біздің
сол ұмтылған жерге жететінімізді
көрсетіп беріп отыр. 2050 жылдың
ұрпағы біздің ұлы істерімізді таныпбіліп, елді қалай құру, дағдарысты
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қалай еңсеріп, бірлікті қалай нығайту
керектігіне үйренетін болады.
Қымбатты қазақстандықтар!
Әлем халықтарының тарихына жү
гінсек, жаңа мемлекет құру мәртебесі
ұрпақтың ең ұлы буынына бұйырады.
Осы бақытты буын – бүгінгі зама
науи қазақстандықтар, ұлы буын ол
– сіздер!
25 жылда жүріп өткен ауыр да
абыройлы жолымыздың мәні тұтас
ғасырлармен тең.
Қазақстан Республикасы Тәуелсіз
дігінің ширек ғасыры – Еуразия жү
регіндегі Ұлы Далада жазылған мың
жылдық тарихтың ЖАҢА ДӘУІРІ.
Біздің кең-байтақ даламыз – ғаcыр
лар бойы сан алуан өркениеттерді то
ғыстырған тоғыз жолдың торабы. Ба
тыс пен шығыс, солтүстік пен оңтүстік
осындағы Ұлы Жібек жолының бой
ында түйіскен.
Қасиетті қазақ жерінің жылнамасы
– күллі адамзаттың тарихындағы та
лай-талай ұлы оқиғалардың шежіресі.
Мұнда сан түрлі тайпалар мен ха
лықтар, олардың құдіретті одақтары
мен империялар пайда болып, асқақ
таған.
Мыңжылдықтар толқыны бізге
сол заманның көптеген ғажайып
жәдігерлерімен көне дәуірлердің
теңдессіз мәдениеті жайлы тылсым
жаңғырықтарды жеткізді.
Біздің Ұлы Даламыз – қазіргі түркі
тілдес халықтардың бәрі өрбіген
алып бесік іспетті.
Барша түркінің бабасы – Алаш ту
ралы аңыздар, Қорқыттың күңірен
ген күйлері, Күлтегін ұстынындағы
өсиеттер – бәрі де қазақ жеріне ті
келей қатысы бар, тұтас түркі рухания
тының көне тамыры.
Бес жарым ғасыр бұрын Ұлы Дала
төріндегі аласапыран оқиғалардың
алапат құйынында бүгінгі еліміздің
тікелей тамыры – Қазақ хандығы құ
рылып, даңқты да тауқыметті жолды
жүріп өтті.
Біз былтыр ұлы бабаларымыздың
рухына бас иіп, тарихи оқиғаның
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мерейлі белесін кең көлемде атап
өттік. Санғасырлық тарихының қай
кезеңінде де бабаларымыздың алды
тұманды, болашағы күмәнді бол
ды. Қуаты асқан кезінде жері кеңіді,
бірлігі қашқан кезінде өрісі тарылды.
Жерінің шетіне қада қағып, келісімге
мөр басып, атақонысын біржола ием
дене алмады.
Сан мың жылдар бойы ат үстінде
жүріп, сайын даланы ақ сүңгінің
ұшымен, ақ білектің күшімен ғана
қорғады. Бірақ дәуірдің барлық дау
ылдарына қайыспай төтеп берді.
Бұл – біздің халқымыз ХХ ғасыр
түгесілер тұста Тәуелсіздікке жеткен,
қайта жаңғырып, ТҰҢҒЫШ РЕТ жаңа,
заманауи мемлекет – Қазақстан Ре
спубликасын құруға ұлы жігер мен
күш-қуат алған тарихи жолымыз.
Сондықтан біздің жасампаз іс
теріміз бен жарқын жеңістеріміз Ұлы
Даланың ұлы тарихында ізі қалған
БАРША ҒАСЫРҒА ПАРА-ПАР.
Тарихи статистикаға жүгінсек, ХХ
ғасырдың басында елімізде азамат
тардың орташа өмір ұзақтығы небәрі
32 жас болыпты.
Бүгінде бұл көрсеткіш – 72 жас.
Жаңа айтып өткенімдей, 2050 жы
лы 82-ге жетеді.
Біз ҒАСЫРЛАР БОЙЫ ШИЕЛЕНІС
КЕН ТҮЙІНДІ тарқаттық. Бүгінгі қазақ
стандықтардың теңдессіз еңбегі мен
ерлігінің мәні – осында. Біз пеше
немізге жазылған тарихи міндетті
мүлтіксіз орындаудамыз!
Құрметті отандастар!
Барша халқымызды және бүкіл
шетелдік достарымызды Қазақстан
Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейлі
белесімен шын жүректен құттықтай
мын!
Көк байрағымыз ашық аспаны
мызда мәңгі желбірей берсін!
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз
ғұмырлы болсын!
Ұлы белестерді бағындыру жо
лында алға, Қазақстан!
Ұлы мақсаттарды орындау жолын
да алға, Халқым!
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WLI DALADAĞI MIÑJILDIQ
TARIHTIÑ JAÑA DÄYІRІ
Memleket basşisi Nwrswltan Nazarbaev Qazaqstan Respyblikasi Täuelsіzdіgіnіñ
25 jildiğina arnalğan saltanatti jinalista söz söyledі

Qimbatti otandastar!
Barşañizdi eñ wli merekemіz ərі el
dіgіmіzdіñ asqar asui – Təuelsіzdіktіñ
25 jildiğimen şin jürekten qwttiqtaymin!
Bіz 1991 jili 16 jeltoqsanda Təuelsіz
dіgіmіzdі jer jüzіne jariyalap, küllі əlem
ge paş ettіk.
Aldimen köne türіktіñ börіlі bayraği
niñ mwragerі – Kök Tuimizdi Bіrіkken
Wlttar Wyiminiñ törіnde jelbіrettіk.
Ənwranimizdi əlem kögіnde əuelettіk,
Eltañbamizdi məñgіlіk mörge aynaldirdiq.
Töl teñgemіzdі engіzіp, Ata Zañimiz
di qabildadiq, Qaruli Küşterіmіzdі qwrip,
şegaramizdi şegendedіk.
№1(2017)

Memlekettіk tіlіmіzdі əlemnіñ eñ
biіk mіnberіnen söylettіk. Bіz 1500 jil
bwrin Kültegіn wstininda jazilğan «Məñ
gіlіk El» wğimin jalpiwlttiq ideyağa ay
naldirip, ELDІGІMІZDІÑ 15 ĞASIRLIQ
TAMIRINA NƏR BERDІK, məñgі jasil etіp
güldendіrdіk.
Tereñ tarihimiz ben miñjildiq bo
laşağimizdi sabaqtastirip, Məñgіlіk El
boludiñ dara jolina tüstіk. Bügіnde bіz
– ana tіlіmіzdі tületіp, ata dіnіmіzdі
oraltqan ayşiqti elmіz.
Tağilimdi tarihimizdi tügendegen jo
rali jwrtpiz, barşa qazaqtiñ basin bіrіktіr
gen bətuəlі wltpiz.

Bіz – dalamiz ben qalamizdi bіrge
körkeytken quatti haliqpiz, Arqa tösіne
Təuelsіzdіgіmіzdіñ saltanatti simvoli –
Elordamizdi ornatqan jasampaz jwrtpiz.
Dostiqtiñ dara dəstürіn damitqan
bіrtwtas wltpiz, körşіmen tatu, şalğay
men siylas ömіr sürudіñ önegesіn kör
setіp, saliqali sirtqi sayasatin jürgіzgen
wlağatti wlispiz.
Bіz – əlemdіk qarusizdanu іsіnіñ tіz
gіnіn wstağan köşbasşi haliqpiz, alis bo
laşaqqa köz tіkken mereylі memleketpіz.
Twğiri miğim, mərtebesі biіk Təuelsіz
Qazaqstandi bіz bərіmіz bіrge jasadiq.
Men bügіngі mereylі sətte el damu
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ina üles qosqan ərbіr otandasima ayriq
şa iqilasimdi bіldіremіn.
Kielі, osi wli memleket qwruğa, eldі
bіrіktіruge, jasağan şaruamizğa Alata
udiñ baurayindaği azattiqtiñ altin besі
gі – almatiliqtar, jağasin qart Kaspiydіñ
tolqindari süygen mwnayli ölke – atira
uliq jəne mañğistauliq ağayin, öndіrіstі
öñіr – aqtöbelіkter ülken üles qosti.
Kenşіler mekenі – qarağandiliqtar,
baytaq dalaniñ qos jwldizi – swlu Kökşe
men Bayanauil ölkelerіnіñ jəne şirayli
Şimkenttіñ twrğindari tolassiz ter töktі.
Jer jənnati – Jetіsu halqi men Aq
Jayiq aru meken – batisqazaqstandiq
bauirlar, asti men üstі tarihi jəne tabiği
bayliqqa toli kendі Altay öñіrі men talay
tarihtiñ kuəsі – Jambil twrğindari eren
eñbektіñ ülgіsіn körsettі.
Arali oralip, aq kürіşі jayqalğan Sir
öñіrі, aymaği ərlі, topiraği nərlі altin dən
dalasi – Qostanay men Soltüstіk Qazaqs
tan twrğindari ayanbay eñbek ettі.
Azattiğimizdiñ ayşiqti ayğaği – asta
naliqtar jasampazdiğin paş ettі. Sіzder
dіñ ərqaysiñizdiñ eñbekterіñіz Təuel
sіzdіktіñ twğirin niğaytu jolinda mağan
eresen küş-quat berdі.
Riyasiz senіmderіñіz ben şeksіz
qoldaulariñiz elіm üşіn tün qatip, tüs
qaşqan qiin künderde mağan ülken tіrek
boldi.
Men 25 jil bwrin, 1991 jilği 10 jeltoq
sanda, Qazaqstan Respublikasiniñ Prezi
dentі qizmetіne resmi kіrіser sətte «Elіm
üşіn, halqim üşіn, Qazaqstanim üşіn ta
rihtiñ qay sinağina da təuekel dep bas
tіguge dayinmin», – degen edіm.
25 jil ötkennen keyіn, Təuelsіzdіktіñ
wli toyinda osi sözіmdі sol küyіnde qay
talağim keledі.
Men üşіn tuğan Qazaqstanima qalt
qisiz qizmet etuden artiq baqit joq.
Qimbatti otandastar!
Qwrmettі qonaqtar!
Bügіn men barşa halqimizdi Otani
mizdiñ wli mereytoyimen qwttiqtaymin!
Bwl – barliq qazaqstandiqtardiñ jalpiğa
ortaq saltanati. Təuelsіzdіktіñ 25 jili –
bіzdіñ buinniñ uaqit ölşemіne siymaytin
teñdessіz erlіgі.
Täuelsіzdіk – milliondardiñ qanatti
ümіtі jäne orindalğan ğasirliq armani.
Osi mereytoyliq jilda Qazaqstan
niñ Bіrіkken Wlttar Wyimi Qauіpsіzdіk
Keñesіne saylanuiniñ simvoldiq mänі
bar. Bіz özіmіzdіñ egemen jolimizdi bw
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rinği Odaqtiñ 15 jariqşağiniñ bіrі retіnde
bastadiq. Täuelsіzdіktіñ 25-jildiğin bіz
jaña jahandiq rölde qarsi alip otirmiz.
Men sіzderdі osi jaña jauapti missiya
men de qwttiqtaymin!
Parlamenttіñ Täuelsіzdіktіñ 25 jil
diği Deklaraciyasin qabildaui bіzdіñ wli
jetіstіkterіmіz ben jeñіsterіmіz jäne bo
laşaqqa belgіlengen bağittarimiz körіnіs
tapqan mañizdi sayasi-qwqiqtiq qwjat
bolip tabiladi.
Qazіr tіkeley efirden bіzdіñ saltanatti
jinalisimizdi bükіl elіmіz körіp otir. Son
diqtan osi kürdelі jildarda Otanimizdiñ
igіlіgі jolinda bіrtwtas otbasi sekіldі jw
mila jwmis іstegen barşañizğa şin köñіl
den şiqqan rizaşiliğimdi bіldіrgіm keledі.
Elіmіzdegі barşa qazaqstandiqtarğa,
qazіr teledidar ekraniniñ aldinda otir
ğan är qala men auildaği adamdarğa,
tіptі osi merekelі künderі jwmistarin
jalğastirip jatqandardiñ bärіne, barşa
azamattarğa – jwmisşilar men fermer
lerge, mwğalіmder men därіgerlerge,
ğalimdar men käsіpkerlerge, öner jäne
mädeniet qayratkerlerіne, memlekettіk
qizmetkerler men äskeri qizmetkerler
ge, jastarimizğa rizaşiliğimdi bіldіremіn.
Qimbatti menіñ otandastarim!
Bügіnde Täuelsіz Qazaqstan – tabis
ti, güldengen memleket jäne bіzdі bükіl
älem tanidi. Al 1991 jili jağday müldem
basqaşa edі. Aldimizda qatañ dilemma
twrdi: «Bolamiz ba, joq älde borday to
zamiz ba?» – degen. Elіmіz «jabayi kapi
talizmge» qaray bet alip bara jatti.
Äkіmşіl-ämіrşіl ekonomikaniñ kollap
si milliondağan adamdi ömіr süru müm
kіndіgіnen ayirdi. Türlі sarapşisimaqtar
men sayasatşisimaqtardiñ dauistari
jan-jağimizdan tez idiraytinimizben aza
mat soğisi turali aytip, qorqitip-ürkіtu
men boldi.
1990 jildan bastap Qazaqstannan
3 million 568 miñ adam köşіp kettі. Іs
jüzіnde jil sayin bіr-bіr qaladan ketіp
jatti. Sol jildari el halqiniñ sani 17-den
14 million adamğa deyіn azaydi. Bwl –
ekonomikamizğa qosimşa soqqi bolip
tidі. Älemge bіz qiziq emes edіk ärі kere
gіmіz de şamali bolatin.
Bügіn osiniñ barliği 25 jil bwrin ğana
boldi degenge senu qiin. Bіraq bärі de
däl osilay bolip edі! Jastardiñ qazіrgі bui
nina bwl – ötken tarih. Bіraq eresek buin
osi dramağa toli kezeñderdі jaqsi bіledі.
Bіz özіnіñ іs-qimili men mümkіndіkterі
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qatañ şektelgen älemdegі asa kedey el
derdіñ bіrі boldiq. Al bügіnde barliq qiin
diqti bіrge eñserіp, quatti bola tüstіk.
Men özіmnіñ jeke arhivіmnen bіr
adamniñ – soltüstіkqazaqstandiq fer
mer Gennadiy Ivanoviç Zençenkoniñ ekі
hatin tauip aldim. Alğaşqisin men osi
dan şirek ğasir bwrin, 1991 jili alippin.
Gennadiy Ivanoviç sol kezde bilay dep
jazipti: «Qwrmettі Nwrswltan Äbіşwli!
Bіz qazіr bükіl respublikamiz üşіn kürdelі kezeñ ekenіn bіlemіz. Aşiğin aytsam,
auilda da jağday öte auir. Qazіr bіzdegі
2,5 miñnan astam wjimşar men keñşarlardiñ jağdaylari sin kötermeydі. Jaqinda haliqpen kezdesken kezіñіzde Sіz bilay
dedіñіz: «Otaniñ miqti kezde oni süyu de
jeñіl ärі jağimdi. Otaniñdi sin sağatinda
süygen anağwrlim mañizdiraq». Bіz sin
sağati tuğanin tüsіnemіz, bіraq sіzdіñ balalarimiz ben nemerelerіmіzdіñ baqitti da
baquatti ömіr sürulerі üşіn Qazaqstandi
ösіp-örkendegen memleketke aynaldiratiniñizğa senіmdіmіz. Bіz tek sіzge degen
senіmmen ğana tіrşіlіk keşudemіz!».
		
***
Gennadiy Ivanoviçtіñ ekіnşі hati, bü
gіnde ol – «Qazaqstanniñ Eñbek Erі»,
üstіmіzdegі jildiñ basinda keldі. «Qwrmettі Nwrswltan Äbіşwli! «Bіz sіzdіñ Qazaqstandi ösіp-örkendegen memleketke
aynaldiratiniñizğa senіmdіmіz». Bwl
söz tіrkesіn men Sіzge osidan tura 25 jil
bwrin jazğan hatimda, bärіmіz 1990-jildardiñ kürdelі kezeñderіn basimizdan
ötkerіp jatqan şaqta jazğan bolatinmin.
Mіne, bügіnde, Täuelsіzdіgіmіzdіñ 25
jildiği jilinda sіz bіzdіñ barliq arman-añsarimizdi іs jüzіne asira aldiñiz. Bіzdіñ
ärqaysimiz sіzdіñ aldiñizda qarizdarmiz. Menіñ öz şarua qojaliğim bar. Bwl
– menіñ ömіrіm, menіñ jwmisim, menіñ
tabisim men otbasimniñ igіlіgі. Bügіnde
nemerelerіmnіñ özі jer emgennіñ jerde
qalmaytinin tüysіne bastadi. Bіz bükіl
elіmіz boyinşa miñdağan gektar orman
ösіrіp, jaña Elorda, joldar, zauittar men
fabrikalar saldiq! Sіz – bіzdіñ mäñgіlіk
Elbasimizsiz! Sіzge eñbegіñіz üşіn, özіñіz
qwrğan Qazaqstan üşіn raqmet aytamiz
jäne basimizdi iemіz».
		
***
Gennadiy Ivanoviç soñği kezderі aui
riñqirap jür. Bügіn osi zalda oniñ wli otir.
Ol – osi şaruaşiliqti jürgіzetіn Gennadiy
Gennadieviç Zençenko. Sіzden menіñ
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atimnan Gennadiy Ivanoviçke tez
sauiğip ketsіn degen tіlegіmdі jetkі
zuіñіzdі ötіnemіn!
Osi hattarda bіzdіñ Täuelsіzdіktіñ
25 jilindaği barliq ömіrіmіz körіnіs
tapqan! Qazaqstan biznesі «kapitan
dariniñ» tabistari men naqti ömіrba
yandari bügіnde barşağa mälіm.
		
***
Äygіlі baluan – Jaqsiliq Üşkem
pіrov auilşaruaşiliğina bet bwrip, asil
twqimdi mal bordaqilaytin keşen
men qasaphana aşti.
12 miñ bas іrі qarasi bar Jaq
siliqtiñ şaruaşiliği soñği 3 jilda 165
tonna et eksporttadi.
Al Islambek Saljanov qwrğan «Al
tin qiran» kompaniyasi ekonomikağa
300 million dollar investiciya salip,
1000 adamdi jwmispen qamtip otir.
Käsіpkerlerіmіzdіñ äleumettіk jauap
kerşіlіkterі joğari.
		
***
Bіzdіñ biznesmenderіmіzde olar
ğa bastapqi kapital böletіn millioner
äkelerі bolğan joq. Reformalarğa
qwndiliqtardi naqti adamdar berdі,
olar eñbekterіmen özderіnіñ jäne
elіmіzdіñ bolaşağin qwrdi dep men
ärkez aytip kelemіn.
Mіne, däl sondiqtan Qazaqstan
qazіr qay kezdegіden de öz küşіne
senіmdі körіnedі.
Qwrmettі qazaqstandiqtar!
Otanimizdiñ 25 jildiq mereytoyi
künі men bedeldі haliqaraliq sarapşi
lar aytqan täuelsіzdіktіñ jetі teñdessіz
tabisin atap körsetsem deymіn.
Bіrіnşі. Basti tabisimiz – bіz älem
kartasinda bolmağan memleket –
Täuelsіz Qazaqstandi qwrdiq. Mem
lekettіk şegaramiz haliqaraliq deñ
geyde bekіtіldі. Memlekettіk basqa
rudiñ Konstituciya negіzіnde jwmis
іstep twrğan tiіmdі jüyesі qwrildi.
Bügіnde bіz zamanaui Qaruli Küş
ter men qwqiq qorğau jüyesіn ielenіp
otirmiz. Qazaqstan – intimaqtastiqtiñ
barliq mäselesі boyinşa bedeldі de
jauapkerşіlіktі ärіptes.
Ekіnşі. Jetekşі haliqaraliq sarap
şilardiñ pіkіrі boyinşa, elіmіz älemge
Qazaqstanniñ «ekonomikaliq ğajayi
biniñ» jarqin ülgіsіn körsettі.
Nobel siyliğiniñ ekonomika jönіn
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degі laureati Finn Kidland mirza:
«Qazaqstan – älemdegі meylіnşe jil
dam damip kele jatqan elderdіñ bіrі
jäne oniñ damu qarqini tañdandira
di»,– dep atap öttі.
2012 jili bіz älemnіñ bäsekege qa
bіlettі eñ joğari damiğan 50 elіnіñ qa
tarina kіrdіk. Täuelsіzdіk jildari іşіnde
ekonomika 20 esege östі. 1999 jildan
2016 jilğa deyіn bіzdіñ ekonomikamiz
üzdіksіz ösіp keledі. yağni, 25 jildiñ
17 jili – twraqti ekonomikaliq ösіm.
Sarapşiliq bağalau boyinşa, Qa
zaqstan tayau 10-20 jilda da ekono
mika ösіmі boyinşa köşbasşi elderdіñ
sanatinda boladi. Bіraq älemde jiі
aytilip jürgen qazaqstandiq ğajayiptiñ
mänі odan da tereñde jatir.
Bіrіnşіden, menşіk ielerі men
käsіpkerlerdіñ ösіp kele jatqan jaña
tabi tabisti jwmis іsteude. Elde qazіr
1 million 241 miñ käsіpkerlіk qwrilim
bar. Olar wlttiq bayliqtiñ törtten bіrіn
öndіredі. Düniejüzіlіk banktіñ «Doing
Business» reytingі boyinşa, Qazaqs
tan nebari 1 jilda 51-orinnan 35-orin
ğa sekіrdі.
Ekіnşіden, bіz ekonomikaniñ tiіm
dі modelіn jasadiq. Bіzde kommuni
kaciyaniñ, öndіrіstіñ, elektr taratudiñ
bіriñğay jüyesі bolğan joq. Bіz oni
Täuelsіzdіk jildari qaliptastirdiq. Av
tomobil joldari men temіrjoldar bіz
dіñ baytaq elіmіzdіñ är tarapin tіke
ley baylanistirmaytinday etіp salinip,
barliği da soltüstіkke qaray ketetіn.
Qazіr «Nwrli jol» bağdarlamasin
jüzege asiru arqili bіz bіriñğay kölіk
jüyesіn qwrudi ayaqtaymiz. Bіz oni
jahandiq kölіk bağittariniñ jaña küre
tamiri іspettі etіp salip jatirmiz. 1000
şaqirim avtomobil joli, 3000 şaqirim
ğa juiq temіrjol töseldі.
Üşіnşіden, 90-jildardiñ basinda
bіz eşteñe eksporttamaytinbiz. Bü
gіnde 2500-den asa önіm türі 119
elge eksporttaladi. Bіzdіñ eksportimiz
46 milliard dollardi qwraydi. Bіz ja
handiq astiq qorina aynaldiq.
Bіz ekіnşі industriyaliq besjildiqti
jüzege asirip jatirmiz. Barliği miñnan
asa jaña öndіrіs aşildi. Bwrin eşqa
şan bіzdіñ jerіmіzde avtomobil, lo
komotiv, vagon, tіkwşaq öndіrіsі jäne
basqa da köptegen öndіrіs bolğan
emes. Bügіnde elіmіzde bwrin şiğa
rilmağan 500 jaña önіm türіn şiğaru
іsі igerіldі.

Törtіnşіden, 265 milliard dollar
tіkeley şeteldіk investiciya halqimiz
diñ igіlіgіne jwmis іstep jatir. Teñge
aynalisqa engіzіlgen 1993 jildan bergі
23 jil boyi tіkeley şeteldіk investiciya
lardiñ twraqti keluі bayqalip otir. Bwl
– älemdіk biznestіñ jahandiq senіmі.
Eñ qiin jildari bіzge Britiş Petroleum,
Şell, Ekson Mobill, Şevron, Adjip,
Djeneral Elektriks, Djeneral Motors,
Mittal, Toyota, Samsung siyaqti köp
tegen basqa da investorlar keldі.
Elіmіzge ülken qarajat qana emes,
tehnologiya, ğilim äkelіp, azamatta
rimizdi zamanaui deñgeyde jwmis
іsteuge üyretken barliq investorğa
jäne Qazaqstanniñ dostarina rizamin.
Bіz sіzderdіñ kompaniyalariñizben
jemіstі intimaqtastiqti jalğastiratin
bolamiz.
Bügіn men barşa qazaqstandiq
tardi jäne bіzdіñ investorlardi ğasir
jobasi – Qaşağan mwnay jäne gaz
kenіşіnіñ іske qosiluimen qwttiq
tağim keledі. Bwl – älemdіk energe
tika salasinda soñği 50 jilda bolğan
eñ іrі oqiğa. Elіmіzdіñ osi jaña jeñіsі
Täuelsіzdіktіñ 25 jildiğinda ayriqşa
simvoldiq mänge ie.
Üşіnşіden, bіz beybіtşіlіk pen
kelіsіmnіñ bіregey modelіn qalip
tastirdiq. Jalpi haliqtiñ qalauimen
qwrilğan Haliq assambleyasi bar
liq wltti qanatiniñ astina alip, basin
bіrіktіre bіldі. Eñ bastisi, kez kelgen
adam «Men – qazaqstandiqpin, bwl
– menіñ elіm, men mwnda baqitimdi
taptim!»,– dep ayta alatin ädіlettі qo
ğamdi ornattiq.
		
***
Bіz qasiettі QAZAQ TІLІ men WLT
TIQ MÄDENIETІMІZDІÑ jahandiq
gumanitarliq keñіstіkke erkіn enuіn
qamtamasiz ettіk.
Qazaqtiñ tіlі Bіrіkken Wlttar Wyi
mi Bas Assambleyasiniñ törіnen estі
lude. Ol ğariştan da estіldі.
Ol – bügіnde internettіñ de tіlі,
otandiq aqparat qwraldariniñ basim
köpşіlіgі qazaqşa şiğadi.
Esterіñіzde bolsa, bіr kezde Alma
tida bіr ğana qazaq mektebі bar edі.
Ötken 25 jilda elіmіzde qazaq
tіlіnde bіlіm beretіn bіr miñnan as
tam mektep aşildi.
Bіzdіñ tіlіmіzdі Amerika Qwrama
Ştattari, Wlibritaniya, Germaniya, Qi
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tay, Oñtüstіk Koreya, Majarstan, Polşa,
Äzerbayjan men Armeniya siyaqti elder
dіñ beldі universitetterіnde oqitadi.
Bügіngі tañda mektep oquşilariniñ
üşten ekіsіnen astami, studentterdіñ 60
procentke juiği memlekettіk tіlde bіlіm
aladi.
Elіmіz boyinşa qazaq tіlіn oqitatin
350 ortaliq tabisti jwmis іsteude. Bіz
öşkenіmіzdі jandirip, joğaltqanimizdi tü
gendegen «Mädeni mwra» strategiyaliq
jobasin jüzege asirdiq.
Elordamizda teñdessіz öner ordasi –
«Astana Opera» teatri men Wlttiq Mu
zey jemіstі qizmet körsetude.
Täuelsіzdіk jildarinda elіmіzdegі mu
zeylerdіñ sani ekі esege köbeydі.
25 jaña teatr men jaña koncert zal
dari aşildi.
Biil Astanada taği bіr bіregey oqu
orini – Horeografiya akademiyasi alğaşqi
şäkіrtterіne esіgіn ayqara aşti. Mwnday
oqu orni ärbіr elde aşila bermeydі. Bіz
degі aşilğan akademiya düniede 10-inşi
bolip sanaladi.
		
***
Törtіnşіden, bіz wli mwramizdiñ іn
ju-marjanin – jaña elordamiz Astanani
bolaşaq wrpaq üşіn saldiq. Astana – pla
netamizda HHI ğasirda payda bolğan
bіrіnşі astanaliq qala. Elordaniñ millio
ninşi twrğininiñ biilği mereytoy jili dü
niege kelgenі de nişandiq mänge ie.
1990 jildardiñ eñ auir kezeñderіnde
Astana bіzge ümіt qanatin siyladi jäne
ülken qiindiqtardi eñserudі üyrettі. Qiin
kez bolatin. Bärі jetіspeytіn. Eñbekaqi,
zeynetaqi tölenbedі. Bіraq bіz sol qiin
diqtardiñ bärіn eşteñege qaramastan
eñserіp, Elordamizdi saldiq.
Elordamiz qasiettі Täuelsіzdіk ru
hiniñ – Jasampazdiq pen bіrlіk ruhiniñ
qaynar közіne aynaldi! Astana bügіnde
öz tarihiniñ bastauinda ğana twr. Ol bіz
dіñ memlekettіk quatimizdiñ biіk sam
ğauin beyneley otirip, jildan jilğa ajarla
nip keledі. Bіz oni älemnіñ mäñgі qalala
riniñ bіrі etu üşіn bärіn jasaymiz, öytkenі
Astana – degenіmіz Täuelsіzdіktіñ kiesі.
Besіnşіden, ekonomikaliq ğajayip
tiñ arqasinda bіz qazaqstandiqtardiñ
äl-auqatin şinayi ösіruge qol jetkіzdіk.
Qazaqstan halqiniñ 35 payizi 1996 jili
kedeyşіlіktіñ şegіnde qalip qoyğan edі.
Täuelsіzdіk jildari kedeyşіlіk şegіnde
ömіr sürіp jatqan twrğindardiñ ülesі
12,5 esege – 2,5 payizğa deyіn qisqar
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di. Eñ damiğan elderde mwnday körset
kіş joq.
Bіz Jalpiğa Ortaq Eñbek Qoğami
bіregey ideyasin tabisti jüzege asirip
jatirmiz. Bіzde jwmissizdiq 2,6 esege
qisqardi. Soñği besjildiqta bіz jilda orta
eseppen 270 miñ jaña jwmis ornin aşip
kelemіz. Keyіngі on jarim jil іşіnde ortaşa
eñbekaqi men zeynetaqi 10 eseden as
tamğa wlğaydi. Auildi köterudіñ auqimdi
bağdarlamasi jüzege asirildi, auildiqtar
diñ twrmis deñgeyі östі.
Osi jildar іşіnde bіz älemdіk ekono
mikaliq dağdaristarğa qaramastan, äleu
mettіk salağa ayriqşa nazar audardiq.
Äleumettіk şiğistar 25 jilda 26 million
teñgeden 4,8 trillion teñgege deyіn östі.
Bwl – el byudjetіnіñ 46 payizi. Bіz bwl
jwmisti jalğastira beremіz.
Ükіmetke kelesі jili zeynetaqi kö
lemіn 2016 jildiñ deñgeyіne qatisti 20
payizğa köterudі tapsiramin. Bwl şara 2
million 100 miñ qazaqstandiqti qamtidi.
Sonday-aq bala tuuina baylanisti bіrjolği
memlekettіk järdemaqi kölemіn 2017
jilği 1 şіldeden bastap 20 payizğa ösіrudі
tapsiramin.
		
***
Bіz tağdirdiñ jazuimen şartarapqa
şaşilğan bauirlarimizdiñ basin qostiq.
Memleket tarihi Otanimen qauişqan
bіr million qazaqtiñ basina baspana, özі
ne jwmis berіp, bar qamqorliğin jasauda.
Olar Täuelsіz memlekettіñ azat aza
mattari retіnde Qazaq elіnіñ qara şañi
rağina uiğin şanşip, keregesіn jayuda.
Atamekenіne ağilğan qazaqtiñ köşі
25 jildan berі bіr sät te toqtağan emes,
qazіr de jalğasuda.
Osi jildarda haliqti twrğin üymen
qamtamasiz etu jönіndegі däyektі saya
sattiñ arqasinda 1 millionnan astam ot
basiniñ baspana jağdayi jaqsardi.
Elіmіz boyinşa 2700-den astam ba
labaqşa jäne jekemenşіk şağin ortaliq
aşildi.
Elіmіzdіñ tükpіr-tükpіrіnde 1350
mektep jañadan boy köterdі. Älemdіk
deñgeydegі Nazarbaev Universitet jo
ğari deñgeydegі alğaşqi miñ mamandi
dayindap şiğardi.
Barliq öñіrde 20 ziyatkerlіk mektep
aşildi.
«Bolaşaq» bağdarlamasi ayasinda 12
miñ jas örenge älemnіñ eñ beldі oqu orin
darinda bіlіm aluğa stipendiya berіldі.
Bіz osi uaqitta 1300-den astam den
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sauliq saqtau nisanin salip, olardi eñ za
manaui qwraldarmen jabdiqtadiq. Osi
rette, mağan jaqinda därіger Näzigül
Irimbaevadan hat keldі: «Men därіger
mіn, 26 jildan berі medicina salasinda
qizmet іsteymіn. Toqsaninşi jildardaği
qiin sätter älі künge deyіn köz aldimda.
Mwqtaj jandarğa der uaqitinda jetіp, sa
pali kömek körsetu – bіzdіñ armanimiz
edі. Sіz sol armanimizdi orindadiñiz!
2011 jildan berі sanitarliq aviaciya
äue kemesіmen 6700 ret saparğa şi
ğip, 8,5 miñ adamğa jedel kömek kör
settі. Soniñ arqasinda ömіrge qayta
oralğan jandardiñ sіzge aytqan alğis,
batalarin tebіrenbey tiñdau mümkіn
emes», – dep jazipti.
Şininda da, toqsaninşi jildardiñ ba
sindaği jäne bügіngі medicinaniñ arasi
jer men köktey.
Jaña emdeu ortaliqtarinan özge,
elіmіzde 49 jiljimali medicinaliq keşen
jwmis іsteydі.
Bwl keşender 5 jilda alis aymaqtar
daği 3 millionnan astam adamğa kömek
körsettі.
Arnayi medicinaliq poyizdar 151 miñ
şaqirim joldi jürіp ötіp, 300 miñnan as
tam twrğinğa därіgerlіk järdem berdі.
Osiniñ arqasinda eñ alis auildardiñ
twrğindari da astanaliq deñgeydegі sa
pali kömek aluda. Elіmіzde säbilerdіñ
düniege keluі 55 procentke östі, twrğin
dardiñ ortaşa ömіr wzaqtiği 72 jasqa
jettі. Qazaqstan medicinaliq turizm elі
ne aynaldi, bіzge alis-jaqin şetelderden
nauqastar emdeluge keledі.
Büyrek, bauir, ökpe, jürek siyaqti
ağza müşelerіn transplantaciyalaytin
kürdelі operaciyalardiñ bärі özіmіzde
jasaladi.
Bіzdіñ elіmіz jasandi jürek ornatu
dan älemde Germaniya men AQŞ-tan
keyіngі üşіnşі orinda twr.
Elіmіzdіñ medicinasin älemdіk deñ
geyge kötergen ekі därіger – YUriy Vla
dimiroviç Pya men Serіk Quandiqwli
Aqşolaqov. Olar kürdelі zertteuler jasap,
ğilimğa tiñ jañaliqtar äkeldі, otandiq me
dicinani älemge tanitti. Sondiqtan ekeuі
de «Eñbek Erі» atanip, qwrmetke bö
lenіp otir.

jil boyi tabandi türde wmtildim. Bügіnde
bіz Armeniya, Belarus, Qirğizstan jäne
Reseymen bіrge Euraziyaliq ekonomika
liq odaqqa qatisip otirmiz.
Älemnіñ ondağan memleketі Eura
ziyaliq ekonomikaliq odaqpen intimaq
tasqisi, soniñ іşіnde erkіn sauda ay
mağin qwru arqili intimaqtasqisi keledі.
Oñtüstіk Koreya da, Izrail memleketі de
bіzdіñ odaqpen erkіn sauda aymağin
qwrğisi keledі.
Euraziyaliq integraciyaniñ mañiz
di aspektіlerі AÖSŞK jäne Şanhay inti
maqtastiği wyimi siyaqti Qazaqstanniñ
bastamasimen nemese qatisuimen qw
rilğan wyimdardiñ qizmetіnde körіnіs
tapqan.
Integraciya – senіm, dostiq, öñіrdegі
twraqtiliq. Sondiqtan men Euraziyaniñ
barliq elіn tiğiz iqpaldastiqqa jäne serіk
testіkke şaqiramin!

Jetіnşі. Bügіnde älemdіk jetekşі sa
yasatkerler men haliqaraliq sarapşilar
Qazaqstandi jahandiq antiyadroliq qoz
ğalistiñ köşbasşisi jäne jüyelі bіtіmgerşі
retіnde moyindaydi.
BWW-niñ jaña Bas hatşisi Antoniu
Gutteriş mirza Astanada ötken kezde
suіmіzdіñ barisinda Qazaqstanniñ «di
alog pen araağayindiqtiñ bay dästürіne
ie bola otirip, BWW-ğa haliqaraliq şie
lenіstі azaytuğa jäne älemdіk arenada
köpіr saluğa kömektesetіnіn» atap öttі.
Qazaqstannan Täuelsіzdіgіnіñ al
ğaşqi künіnen bastap-aq bükіl älemdі
qamtitin ideyalar taraluda. Egemendіk
qarsañinda bіz yadroliq arsenaldan bas
tartip, Semeydegі yadroliq sinaq poligo
nin japtiq. Osi oqiğamen baylanisti atau
li kün bükіl älemde yadroliq sinaqtarğa
qarsi haliqaraliq іs-qimil künі retіnde
atalip ötedі.

BWW Bas assambleyasi biltir bіzdіñ
wsinisimizben yadroliq qarudan azat
älem qwru turali jalpiğa ortaq deklara
ciya qabildadi.
		
***
Jildar ötedі, jaña zaman jetedі.
Tüptіñ tübіnde jappay qirip-joyu qa
rui kelmeske ketedі.
Adam balasi özіne özі or qazatin qater
lі qadaminan tüptіñ tübіnde bas tartadi.
Sol zamandarda adamzat osi wli іstіñ
qazaq dalasinda bastalğanin, oni qazaq
balasi bastağanin alğis ayta otirip eske
alatin boladi degen söz – orindi söz.
		
***
Aziyadaği özara іs-qimil jäne senіm
şaralari keñesіn şaqiru turali bastama
іske asti. Qazіr ol – Aziyadaği eñ auqimdi
qauіpsіzdіk qwrilimi.

		
***
Altinşi. Qazaqstan jaña modeldі iq
paldastirudiñ bastamaşisi boldi. Men
sonau 1994 jili aytqan euraziyaliq integ
raciya turali ideyamdi jüzege asiruğa 20
№1(2017)

№1(2017)
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2010 jili EQIW-ğa bіzdіñ törağaliq
ayasinda äzіrge wyimniñ osi jüzjildiq
taği jalğiz sammitі – EQIW-niñ Astana
sammitі tabisti ötkіzіldі. Kürdelі kezeñ
bolğan 2011-2012 jildari bіz Islam inti
maqtastiği wyimina törağaliq ettіk.
Qazaqstan TMD-da bіrіnşі bolip dü
niejüzіlіk EXPO-2017 «Bolaşaq energiya
si» körmesіn Astanada ötkіzu qwqiğina
qol jetkіzdі. Oğan 100-den asa memle
ket jäne 10 haliqaraliq wyim qatisadi.
Jahandiq qarama-qayşiliqtar şie
lenіsіp twrğan kezde Qazaqstan älemdіk
qoğamdastiqqa bіtіmgerlіktіñ däyektі
negіzdelgen strategiyasin wsindi.
Ol menіñ «Älem. XXI ğasir» mani
fesіmde egjey-tegjeylі bayandalğan.
Bіzdіñ sirtqi sayasi basimdiliqtarimiz
– XXІ ğasirdiñ sin-qaterlerіne tötep bere
alatin jäne wzaq merzіmdі wlttiq müd
delerdі qamtamasiz etuge bağittalğan
belsendі, jan-jaqti jäne teñgerіmdі sirtqi
sayasatimiz özgermeydі.
Bіzdіñ basimdiği bar sirtqi sayasi
bağittarimiz Reseymen, Qitaymen, AQŞpen, Europaliq odaqpen intimaqtastiqti
damitu bolip sanaladi.
Qazaqstan Euraziyaniñ ortasinda or
nalasqan jäne Ortaliq Aziyaniñ bіr bölіgі
bolip tabiladi.
Mwnda köpğasirliq tarihi özara
baylanisqan 70 millionday adam twra
di. Bіzdіñ rinoktarimizdiñ aşiqtiği men
integraciyasi ekonomikaniñ ösuіne jol
aşpaq. Sondiqtan da bіz öñіrdіñ müm
kіndіkterіn jüzege asiruğa tiіspіz.
Aziya men Tayau Şiğistiñ negіzgі el
derіmen özara іs-qimildar ülken mañiz
ğa ie. Rekordtiq qisqa tarihi kezeñde
bіz osinau jetі asqaq şiñğa qol jetkіz
dіk. Jaña eldіñ іrgesіn qalağan bügіngі
zamandastardiñ eren eñbegі uaqit öte
kele, tіptі miñ jildan keyіn de wrpaqta
rimizğa Otanimizdi odan ärі іlgerіletu jo
linda demeu bolip, septіgіn tigіze beredі
dep senemіn.
Qwrmettі otandastar!
Jaña memleket qwru men refor
malardiñ eñ aldimen küştі prezidenttіk
bilіk arqili ğana qamtamasiz etіletіnіn
Täuelsіzdіk tarihi körsetіp berdі. Memle
ket damuiniñ jaña satisi eldegі іsterdіñ
jağdayi üşіn Parlament pen Ükіmettіñ
jauapkerşіlіgіn küşeytu mäselesіn kün
tärtіbіne qoyip otir.
Qazaqstan bіzdіñ Konstituciyamiz
da körsetіlgendey, prezidenttіk basqaru
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formasindaği memleket bolğan, qazіr
de solay jäne alda da solay bola beredі.
Sonimen bіrge ökіlettіlіkterdі Prezident,
Ükіmet jäne Parlament arasinda bölіske
salu mäselesіn qaraytin uaqit ta keldі.
Arnayi komissiya osi mäselelerdі zert
tep, tiіstі zañdarğa, mümkіn Konstituci
yağa da özgerіster engіzu boyinşa wsinis
engіzuі tiіs.
Qwrmettі qazaqstandiqtar!
Qazіr osi zalda men özіm osidan
24 jil bwrin, Täuelsіzdіktіñ bіrіnşі jildi
ğin merekeleu kezіnde aytqan sözіmdі
qaytalağim keledі: «Eşkіm de bіz üşіn
Qazaqstandi qayta jañğirtpaydi, ol üşіn
älemdіk qoğamdastiqta orin aluğa qol
jetkіzbeydі, bіzdіñ ömіrіmіzdіñ standart
tarin kötermeydі».
Bwl sözder bügіnde de kökeykestі
küyіnde qalip otir. Uaqit pen araqaşiq
tiqtardi siğimday otirip, XXІ ğasir qarqin
ğa qarqin qosuda. Bügіnde älemde ora
san zor tehnologiyaliq özgerіster adam
sengіsіz jildamdiqpen orin aluda. Taya
udaği 15-20 jilda adam ömіrіnіñ barliq
salasi tübegeylі türde özgeretіn boladi.
Jasandi intellekt, adamsiz basqari
latin kölіk, 3D-baspa, gendіk jäne bio
injeneriya önerkäsіptі, qwrilisti, kölіktі,
auilşaruaşiliğin, qizmet körsetu salasin,
medicinani toliqtay özgertetіn boladi.
Älemnіñ bükіl elderі bіrtіndep jañğirma
li energiya közderіne köşpek.
Bügіn jahandiq ekonomikaniñ jaña
ülgіsі tuindap keledі, sonimen bіrge ha
liqaraliq qatinastardiñ jaña qağidattari
da beki tüsude. Soñği 2-3 jüzjildiqta üs
temdіk qwrğan qoğamdiq salttiñ ornina
mülde jaña formattar men damu mo
delderі kelude.
Sonimen bіrge ağimdaği jüzjildiqtiñ
dinamikasinda uaqittiñ köptegen üreylі
belgіlerі de bar. Bіz oni bayqap otirmiz.
Jetekşі derjavalar arasindaği qarsi tw
ruşiliqtar, azamat soğistari men etnosa
raliq dau-janjaldar, terrorizm, aştiq pen
epidemiya qaterі jaña kündelіktі ömіr
şindiğina aynaldi. Osidan 7 jil bwrin bas
talğan jahandiq dağdaris eşqayda ket
ken joq. Ol kün sayin öse tüsіp otirğan
giperdağdarisqa wlasti.
Aşiğin aytayin: elde soñği 3 jilda
qabildanğan jaña bağdarlamalar men
zañdarsiz ahual äldeqayda şielenіstі bo
lar edі. Mwniñ özіmіz qabildağan Wlt
josparina da, «2050» Strategiyasina da,
«Nwrli jol» bağdarlamasina da, industri
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yaliq damu bağdarlamasina da qatisi bar.
34 jildan keyіn keletіn 2050 jildiñ
perspektivasi qazіr alis siyaqti körіnedі,
bar bolğani tarihtiñ şağin bölіgі ğana.
Bіzde özіmіzdіñ qayda bara jatqani
miz jönіnde ayqin bağit jäne azamattari
mizdiñ özektі mäselelerіn şeşu üşіn naq
ti іs-qimil bağdarlamasi bar. 2050 jilğa
deyіn bіz älemnіñ eñ damiğan 30 elіnіñ
qatarina enetіn bolamiz. Qazaqstan orta
tap ülesі basimdiqqa ie elge aynalmaq.
2050 jilğa qaray şağin jäne orta biznes
ІJÖ bükіl kölemіnіñ kem degende 50 pa
yizin öndіretіn boladi.
Ol üşіn qazіr Wlt jospari şeñberіnde
biznestі jürgіzu üşіn qolayli jağdaylar
jasaluda, infraqwrilim jañğirtilip, adami
kapitalğa investiciyalar wlğaytiluda.
Wlttiq ekonomikaniñ ösuі eñbek
önіmdіlіgіn wlğaytu arqili qamtamasiz
etіletіn boladi. Ol bes esege – bіr jwmis
şiğa 120 miñ dollarğa deyіn wlğaymaq.
Bіz damudiñ innovaciyaliq modelіne
köşudі qamtamasiz etemіz. Industri
yalandirudiñ ağimdaği ekіnşі besjildiği
şeñberіnde 300-den astam jaña ön
dіrіster aşilatin boladi. 2050 jilğa deyіn
2 millionday twraqti jwmis orindari qw
rilmaq. Bwl orayda «Barşa üşіn jalpiğa
ortaq käsіptіk bіlіm» bağdarlamasi bo
yinşa bіlіktі jwmisşi mamandiqtariniñ 1
millionğa juiq kadrlarin dayindau ülken
röl atqaratin boladi.
Ğilimi – zertteu taldamalarina şi
ğindar wlğaytilip, oniñ kölemі ІJÖ-nіñ 3
payizina deyіn jetpek. Ol Qazaqstandi
ğilimdi qajet etetіn ekonomikali elder
deñgeyіne jaqindata tüspek.
Joğari investiciyaliq tartimdiliq Qa
zaqstan ekonomikasiniñ ayriqşa belgіsі
ne aynalatin boladi. Negіzgі kapitalğa
salinatin investiciyalar ülesі ІJÖ-nіñ 30
payizina deyіn jetkіzіlmek.
Bükіl älem siyaqti, bіz de urbaniza
ciya jolimen qozğalatin bolamiz. Menіñ
aytqandarimniñ bärі eş qiyal emes.
2050 jilğa qaray qala twrğindariniñ ülesі
bükіl haliqtiñ 70 payizinan astamğa ös
pek. 380 million şarşi metr twrğin üy
salinatin boladi. Qazaqstandiqtardiñ
twrğin üymen qamtamasiz etіluі bіr
adamğa şaqqandaği qazіrgі 21-den 30
şarşi metrden astamğa deyіn öspek.
Qalalar men auildardi sapali joldar,
kölіktіñ barliq türіnіñ jürdek jäne qa
uіpsіz marşruttari baylanistiratin boladi.
Ol üşіn bіz Astanani bükіl ömіrlerіmen
şwğila täsіlіmen baylanistiratin «Nwrli
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jol» bağdarlamasin jüzege asirudamiz.
Şamamen 7 miñ şaqirim avtomobil joli
salinip, qayta jañğirtilmaq, temіrjol jelі
lerі keñeytіlіp, elektrlendіrіledі, äuejay
lar men teñіz porttarina qayta qwru jw
mistari jürgіzіledі.
Ol elіmіzdіñ öñіrlerіn özara jaqindas
tiruğa jağday tuğizadi.
Eger bwrin Astanadan Almatiğa
deyіngі jolğa poyizben bіr täulіk ketse,
qazіr 12 sağat qana. Atiraudan Almatiğa
adamdar poyizben 4-5 kün jüretіn, qazіr
jolğa bіr jarim täulіk qana uaqit ketedі.
Bіzdіñ azamattarimiz bükіl el bo
yinşa, soniñ іşіnde avtokölіkpen de
köbіrek sayahattay alatin boladi. Bіz
özіmіzdіñ tranzittіk jelіmіzdі jañadan,
eñ joğari haliqaraliq standarttar bo
yinşa qwrudamiz.
«Nwrli jol» Aziyadan tauardi bіzdіñ
aumağimiz arqili Europağa qwrliq arqili
jetkіzudі tartimdi, qauіpsіz jäne tiіmdі
ete tüsetіn boladi. Bіz tranzittіk elge ay
nalmaq niettemіz, öytkenі bіz Euraziya
niñ naq ortasinda ornalasqanbiz.
Bіz altin besіk – auildi damitudi basti
nazarda wstaymiz.
Auilşaruaşiliq kooperaciyalarin da
mitu şağin qojaliq ielerіnіñ önіmderіn
twraqti ötkіzudі jolğa qoyadi jäne öñ
deuşі käsіporindardi şikіzatpen qamta
masiz etedі.
Qazaqstan tabiği önіmderdі wsinuşi
retіnde bіrіnşі kezekte körşі elderdіñ na
riğinan layiqti ornin ielenedі.
Bіz suarmali jerler aumağin 2 million
gektarğa deyіn wlğaytamiz.
Subsidiya berudіñ jaña wstanimda
ri önіmdі jwmis іsteytіn azamattardiñ
memleket qoldauina ie boluina müm
kіndіk beredі.
Osiniñ bärі düken sörelerіnde sapa
li otandiq önіmderdіñ köbeye tüsuіne
jäne oniñ himiyadan tazaruina jol aşadi.
Tiіsіnşe, auil halqiniñ tabisi arta tüsedі.
Jan basina şaqqandaği ІJÖ kölemі
4,5 esege – 40-60 miñ dollarğa deyіn
ösetіn boladi, ol damiğan memleketter
deñgeyіne säykes kelmek.
Bükіl azamattar twrğiliqti jerіne, jini
sina, jasi men äleumettіk jağdayina qa
ramastan, joğari sapali bіlіm men medi
cinaliq kömek ala alatin boladi.
Qazaqstan mekteptіk bіlіm beru sa
pasiniñ reytingі eñ joğari alğaşqi 30 el
dіñ qatarina enbek. Bіzdіñ şeşuşі univer
sitetterіmіz älemnіñ jetekşі JOO-lariniñ
jüzdіgіnіñ qatarina qosilmaq.
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Bügіnde jürgіzіlіp jatqan reformalar,
haliqtiñ äl-auqatiniñ artui qazaqstan
diqtardiñ ömіr süru wzaqtiğin 82 jasqa
deyіn wlğaytuğa mümkіndіk beredі. Ha
liq sani 25 milliondi qwrap, oniñ іşіnde
ekonomikaliq belsendі haliq 11 million
nan astam adamğa jetetіn boladi.
Astana üş millionnan astam twrğini
bar euraziyaliq megapoliske aynalmaq.
Almati men barliq oblis ortaliqtari özіnіñ
irğaqti damuin jalğastirip, ğilim, tehno
logiyalar, damu örіs alatin bіrneşe jaña
milliondiq qalalar payda bolmaq.
Avtomattandiruğa jatatin bükіl mem
lekettіk qizmet körsetuler adamdarğa
elektrondi formatta wsinilatin boladi.
Men elіmіzdі osinday damiğan,
baquatti, jetіlgen el retіnde köremіn.
Älem bіzdі öñіrlіk jäne jahandiq proces
terdіñ belsendі de jauapkerşіlіktі qatisu
şisi retіnde bağalaytin boladi.
Bіzdіñ bükіl Qazaqstandiq jol, eger
maqsat bolğan kezde, bіzdіñ sol wm
tilğan jerge jetetіnіmіzdі körsetіp berіp
otir. 2050 jildiñ wrpaği bіzdіñ wli іs
terіmіzdі tanip-bіlіp, eldі qalay qwru,
dağdaristi qalay eñserіp, bіrlіktі qalay
niğaytu kerektіgіne üyrenetіn boladi.
Qimbatti qazaqstandiqtar!
Älem haliqtariniñ tarihina jügіnsek,
jaña memleket qwru märtebesі wrpaq
tiñ eñ wli buinina bwyiradi.
Osi baqitti buin – bügіngі zamanaui
qazaqstandiqtar, wli buin ol – sіzder!
25 jilda jürіp ötken auir da abiroyli
jolimizdiñ mänі twtas ğasirlarmen teñ.
Qazaqstan Respublikasi Täuelsіzdі
gіnіñ şirek ğasiri – Euraziya jüregіndegі
Wli Dalada jazilğan miñjildiq tarihtiñ
JAÑA DÄUІRІ. Bіzdіñ keñ-baytaq dalamiz
– ğacirlar boyi san aluan örkenietterdі
toğistirğan toğiz joldiñ torabi. Batis pen
şiğis, soltüstіk pen oñtüstіk osindaği Wli
Jіbek joliniñ boyinda tüyіsken.
Qasiettі qazaq jerіnіñ jilnamasi – kül
lі adamzattiñ tarihindaği talay-talay wli
oqiğalardiñ şejіresі.
Mwnda san türlі taypalar men haliq
tar, olardiñ qwdіrettі odaqtari men im
periyalar payda bolip, asqaqtağan.
Miñjildiqtar tolqini bіzge sol zaman
niñ köptegen ğajayip jädіgerlerіmen
köne däuіrlerdіñ teñdessіz mädenietі
jayli tilsim jañğiriqtardi jetkіzdі.
Bіzdіñ Wli Dalamiz – qazіrgі türkі tіl
des haliqtardiñ bärі örbіgen alip besіk
іspettі.

Barşa türkіnіñ babasi – Alaş turali
añizdar, Qorqittiñ küñіrengen küylerі,
Kültegіn wstinindaği ösietter – bärі de
qazaq jerіne tіkeley qatisi bar, twtas
türkі ruhaniyatiniñ köne tamiri.
Bes jarim ğasir bwrin Wli Dala törіn
degі alasapiran oqiğalardiñ alapat qw
yininda bügіngі elіmіzdіñ tіkeley tamiri
– Qazaq handiği qwrilip, dañqti da ta
uqimettі joldi jürіp öttі.
Bіz biltir wli babalarimizdiñ ruhina
bas iіp, tarihi oqiğaniñ mereylі belesіn
keñ kölemde atap öttіk. Sanğasirliq ta
rihiniñ qay kezeñіnde de babalarimizdiñ
aldi twmandi, bolaşaği kümändі boldi.
Quati asqan kezіnde jerі keñіdі, bіrlі
gі qaşqan kezіnde örіsі tarildi. Jerіnіñ
şetіne qada qağip, kelіsіmge mör basip,
ataqonisin bіrjola iemdene almadi.
San miñ jildar boyi at üstіnde jürіp,
sayin dalani aq süñgіnіñ wşimen, aq
bіlektіñ küşіmen ğana qorğadi. Bіraq
däuіrdіñ barliq dauildarina qayispay tö
tep berdі.
Bwl – bіzdіñ halqimiz XX ğasir tü
gesіler twsta Täuelsіzdіkke jetken, qayta
jañğirip, TWÑĞIŞ RET jaña, zamanaui
memleket – Qazaqstan Respublikasin
qwruğa wli jіger men küş-quat alğan ta
rihi jolimiz.
Sondiqtan bіzdіñ jasampaz іsterіmіz
ben jarqin jeñіsterіmіz Wli Dalaniñ wli
tarihinda іzі qalğan BARŞA ĞASIRĞA PA
RA-PAR.
Tarihi statistikağa jügіnsek, XX ğasir
diñ basinda elіmіzde azamattardiñ orta
şa ömіr wzaqtiği nebärі 32 jas bolipti.
Bügіnde bwl körsetkіş – 72 jas.
Jaña aytip ötkenіmdey, 2050 jili 82ge jetedі.
Bіz ĞASIRLAR BOYI ŞIELENІSKEN TÜ
YІNDІ tarqattiq. Bügіngі qazaqstandiq
tardiñ teñdessіz eñbegі men erlіgіnіñ
mänі – osinda. Bіz peşenemіzge jazilğan
tarihi mіndettі mültіksіz orindaudamiz!
Qwrmettі otandastar!
Barşa halqimizdi jäne bükіl şeteldіk
dostarimizdi Qazaqstan Täuelsіzdіgіnіñ
25 jildiq mereylі belesіmen şin jürekten
qwttiqtaymin!
Kök bayrağimiz aşiq aspanimizda
mäñgі jelbіrey bersіn!
Täuelsіzdіgіmіz twğirli, eldіgіmіz ğw
mirli bolsin!
Wli belesterdі bağindiru jolinda alğa,
Qazaqstan!
Wli maqsattardi orindau jolinda
alğa, Halqim!
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ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ
уразия кеңістігінде
ғасырлар тоғысында
дербестігін жариялап,
тәуелсіз мемлекетін құрған түркі
тілдес мемлекеттер арасында бұл
күнде Қазақ Елінің аты озып тұр. «Ал
дымен экономика, содан кейін сая
сат» деген ұстанымды басшылыққа
алған Елбасы Нұрсұлтан Назар
баев өзінің ұстанған жолы дұрыс
болғанын бүгінде алыс-жақындағы
барлық мемлекеттің басшыларына
толық мойындата алды. Қазақстан
25 жылдың ішінде өтпелі кезеңнен
сүрінбей өтіп қана қоймай, әлемнің
озық 50 елінің қатарына қосылды.
Енді таяу жылдары алдыңғы 30-дыққа
кіруді өзіне меже етіп қойып отыр.
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Оны мемлекет басшысы Тәуелсіздіктің
25 жылдығына арналған салтанат
ты жиында: «Бізде өзіміздің қайда
бара жатқанымыз жөнінде айқын
бағыт және азаматтарымыздың
өзекті мәселелерін шешу үшін нақты
іс-қимылдар бағдарламасы бар.
2050 жылға дейін біз әлемнің ең
дамыған 30 елінің қатарына енетін
боламыз. ...Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің ширек ғасыры – Еура
зия жүрегіндегі Ұлы Далада жазылған
мыңжылдық тарихтың ЖАҢА ДӘУІРІ»,
– деп нақтылап берді.
Тәуелсіздік сарайында өткен
бұл шараға республиканың түкпіртүкпірінен атқарушы және заң
шығарушы билік органдарының,

дипломатиялық өкілдіктер мен
қоғамның түрлі саласында ерен
еңбегімен көзге түсіп жүрген
қайраткер тұлғалар жиналды.
Олардың арасында Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығының ұйытқы
болуымен Аустрия, Германия, Иран,
Қырғызстан, Қытай, Моңғолия, Нор
вегия, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан,
Түркия және Франциядағы қазақ
диаспорасының өкілдері де болды.
Мемлекет басшысы салтанаты
жиындағы өз баяндамасында: «Біз
тағдырдың жазуымен шартарапқа
шашылған бауырларымыздың басын
қостық. Мемлекет тарихи отанымен
қауышқан бір миллион қазақтың ба
сына баспана, өзіне жұмыс беріп, бар
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қамқорлығын жасауда. Олар Тәуелсіз
мемлекеттің азат азаматтары ретінде
қазақ елінің қара шаңырағына уы
ғын шаншып, керегесін жаюда. Ата
мекеніне ағылған қазақтың көші
25 жылдан бері бір сәт те тоқтаған
емес, қазір де жалғасуда», – деп
Қазақстанның шетелдегі қандастарын
қолдап, қуаттаудағы ұстанатын өз
саясатының алдағы уақытта да аяқсыз
қалмайтынына сендірді.
Бұл түрлі жағдаймен Отанынан
жырақта жүрген ағайынның да көңі
ліне медеу болып, Қазақ Еліне деген
зор сенімін одан ары нығайта түскені
күмәнсіз. Оны олар да жасырған жоқ.
Мәселен, Норвегиядан келген Мах
муд Башташ шетелдегі бүкіл қазақтың
көзі мен құлағы Қазақстанға әрдайым
түрулі екенін, олар барлық жаңалықты
асыға күтіп, әрбір қуанышы мен жетіс
тігіне қуанатынын айтып, отандастар
мен тілегі мен жүрегі бір екенін жет
кізді.
Қытайдың Үрімжі қаласындағы
мәдениет сарайының қызметкері
Гүлшат Сейітқамал: «Мұндай шараға
мен бірінші рет қатысып отырмын.
Көргеніме, естігеніме ерекше тебіре
ніп жүрмін. Мен қазір әріптестерім
мен бірге Қытайдағы 300-дей қазақ
баласын ән-күйге, биге, домбыра
тартуға үйретіп жүрмін. Бұл саладағы
көп ақпаратты Қазақстаннан қабыл
дап отырмыз. Өйткені мұнда оқулық
тар да, өзге жазба материалдар
да қалыпқа түскен. Мүмкіндігінше
концерттерді түгел қалдырмай көре
міз. Екі елдің достығы мен мәдени
ауыс-түйісіне өз үлесімізді қосып
жүргенімізді мақтан тұтамыз», – деді.
Ресей Федерациясындағы
қазақ мәдени автономиясының
президенті Тоқтарбай Дүсенбаев бол
са: «Ресейдегі 1 миллион қазақтың
көпшілігі өзінің туып-өскен жерінде
отыр. Сондықтан олар ата-бабасының
қонысын тастап, Қазақстанға көшуге
аса құлшынысты емес. Дегенмен
жастардың атажұртта оқып, білім
алып, үйренген мамандығы бой
ынша Қазақстанның дамуына өз
үлесін қосуына қолдау жасап отыр
мыз. Мәселен, менің ауылдық
жерде тұратын 49 ағамның сек
сендей баласының қырқы бүгінде
Қазақстанда тұрады», – деген еді.
Астанадағы сапардың
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алғашқы күні қонақтар Қазақстан
Республикасының Ұлттық музейін
тамашалап, Әзірет Сұлтан мешітінде
тәуелсіздік құрбандарының рухына
құран бағыштады.
Музей еліміздің бас алаңы –
Тәуелсіздік алаңында орналасқан.
Оның асқақ бірегей ғимараты осы
маңдағы «Қазақ елі» монументімен,
Тәуелсіздік сарайымен, Бейбітшілік
және Келісім сарайымен, «Хәзірет
Сұлтан» мешітімен және Ұлттық өнер
университетімен үйлесім тапқан.
Қазақстан Республикасы Ұлттық
музейі – Орталық Азиядағы ең жаңа
әрі ең ірі музей. Ол «Мәдени мұра»
мемлекеттік бағдарламасын іске
асыру шеңберінде ҚР Президентінің
тапсырмасы 2013 жылы 2 шілдедегі
«ҚР Мәдениет министрлігінің № 675
қаулысы бойынша құрылды.
«Мәдени мұра» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде табылған
көптеген құнды дүниелер Қазақстан
Республикасы Ұлттық музейінің
баға жетпес қорын құрайды. Музей
ғимараты ерекше пішінімен алы
стан көз тартады. Аса ірі бірегей
музей кешені 74 000 шаршы метр
жерді алып жатыр, тоғызыншы
қабатқа дейін ауыспалы қабатты
болып келетін жеті блоктан
тұрады. Жалпы көлемі 14
000 шаршы метрден аса
тын экспозициялық алаң 14
залды алып жатыр. Олар:
«Астана» залы, «Тәуелсіз
Қазақстан» залы, «Алтын»
залы, «Ежелгі және орта
ғасыр тарихы» залы, «Тарих»
залы, «Этнография» залы,
«Қазіргі заманғы өнер» залы.
Орталық Азиядағы ең
үлкен мешіт болып табы
латын «Әзірет Сұлтан»
мешітінің құрылысы да Мем
лекет басшысының бастама
сымен 2009 маусым айында
басталып, 2012 жылдың 6
шілде күні ашылған бола
тын. Мемлекет есебінен
емес, адамдардың қосқан
қаражатының есебінен
салынған бұл мешіттің жалпы
сыйымдылығы 14 000 адам
ды құрайды. 13 га жерді алып
жатқан мешіт ғимаратының
жалпы ауданы 18 мың, жал
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пы құрылыс аумағы 20,6 мың шар
шы метрді құрайды. Бас күмбезінің
биіктігі – 52 метр, шеңбері – 28 метр.
Ал ондағы күмбездердің жалпы саны
– 8, олардың диаметрлері – 10,45
метр. Бұдан бөлек көкпен таласқан
әрқайсының биіктігі – 77 метр бола
тын 4 мұнарасы бар.
Имандылық ордасы үш қабаттан
тұрады. Әр қабатта ғибадатхана зал
дары, неке қиюға және дәрет алуға
арналған бөлмелер, Құран оқуға
және оқу ағартушылық топтың сабақ
оқуына арналған залдар, асхана бар.
Мешітте ерлерге арналған 4 000
адамдық намаз залы, халыққа қызмет
көрсету орны, әйелдерге арналған
1 000 орындық намаз залы, имам,
наиб имам, азаншы бөлмелері ор
наласқан. Сондай-ақ арнайы неке қию
бөлмесі, кітапхана сынды қосымша
орындармен жабдықталған. Мешіттің
алдыңғы жағынан қабырғалары
табиғи тастармен әрлендірілсе, темірбетонды күмбездері металмен көм
керіле өрілген. Құрылысқа қажетті
материалдар Қазақстаннан ғана емес,
әлемнің 11 елінен де жеткізілген.
Екінші күні мемлекеттік ресми
іс-шараларды, форумдарды, мәжіліс
терді, кездесулерді, съездерді өткізу
орны болып табылатын Тәуелсіздік
сарайында Ұлт көшбасшысы, ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
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қатысуымен Тәуелсіздіктің 25 жыл
дығына арналған салтанатты жина
лыс болды. 3082 адамдық конгрессзалда өткен бұл алқалы жиында
шетелдегі қазақ диаспорасының
өкілдері де мәртебелі қонақтардың
арасынан өз орындарын тапты.
«Біз 1500 жыл бұрын Күлтегін
ұстынында жазылған «Мәңгілік Ел»
ұғымын жалпыұлттық идеяға ай
налдырып, елдігіміздің 15 ғасырлық
тамырына нәр бердік, мәңгі жасыл
етіп гүлдендірдік. Терең тарихымыз
бен мыңжылдық болашағымызды
сабақтастырып, Мәңгілік Ел болудың
дара жолына түстік. Бүгінде біз –
ана тілімізді түлетіп, ана тінімізді
оралтқан айшықты елміз», – деген
Мемлекет басшысы өз баяндамасын
да Қазақстанның ширек ғасырдың
ішінде қол жеткізген жетістіктерін
санамалап берді. Дос қуанып, дұшпан
сүйінген жетістіктер айтылған кезде
Салтанатты жиынға қатысушылар
қошаметпен соққан алақанымен
білдірді. Бұл – Қазақстан халқы
мен оның Президентіне өз алғысын
білдіріп, жылы лебіздерін жеткізген
жұртшылық өкілдерінің сөздерінен де
анық байқалды.
Тарих үшін ғана емес, қоғам
үшін де маңызды да мағыналы
бұл жиыннан соң қонақтар Есілдің
сол жағалауындағы асқақ сән-

салтанатымен көз тартқан «Астана
опера» мемлекеттік опера және балет
театрында болды. ҚР Президентінің
бастамасымен 2010-2013 жылдары
салынған бұл ғимараттың жалпы ауда
ны – 64 мың шаршы метр. Оның 3000
шаршы метрін сахна аумағы алып
жатыр. Олар театрдың 1250 орындық
үлкен залында ҚР Тәуелсіздігінің
25 жылдығына арналған мерекелік
концертті тамашалады.
Тамаша көңіл күймен басталған
бұл күннің қорытындысы кешке
«Думан» қонақүйінде Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығы ұйым
дастырған «Елбасы және шетелдегі
қазақтар» деген тақырыпта өткен
халықаралық дөңгелек үстел жиынын
да түйінделді. Қазақстанның 25 жыл
дың ішінде қол жеткізген барлық
жетістігін оның бейбітшіліксүйгіш
еңбекқор халқы мен оның көре
ген көшбасшы бола білген Прези
дентінің сарабдал саясатымен
байланыстырған диаспора өкілдері
шетелдегі қазақ диаспорасының
бүгіні мен болашағына қатысты
ой-пікірлерімен бөлісті. Сондайақ Қазақстан Республикасының
Президенті, Дүниежүзі қазақтары
қауымдастығының Төрағасы
Н. Ә. Назарбаевтың атына құттықтау
хат әзірледі.
Ол хаттың мәтіні:
№1(2017)

Сізге біздің бұл хатты жазуымызға ұлт басылымы – «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған «Ұлы дала
ұлағаттары» деп аталатын жаңа еңбегіңіз түрткі болды. Ондағы «Қиырдан келсе қандастар» деп аталатын бөлімде
айтылған мәселелер біздің көңілімізге көп ойлар салды. Мұның бәрі Республикадан тыс жерлерде, яғни, шетелдерде
тұратын 5 миллион қазақ диаспорасы үшін ең бір көкейкесті жайттар болып табылады. «Ұлы дала ұлағаттары»
атты еңбегіңіздегі: «Біз тығырықты тар заманда тарыдай шашылып кеткен қандастарын атамекенге жинаған
әлемдегі үш елдің біріміз», – деген сөздің терең қатпарында жай мақтаныш қана емес, халықтың күрделі тағдыры,
мыңдаған, милиондаған адамның өмірі, сенімі, арманы жатыр. Қиюы кеткен тар заманда қисынын тапқан табысты
жұмыс, елдік қалыпқа бет бұрған қазақ даласындағы ұлы өзгерістер лебі сезіледі бұл еңбектен. Шетелдегі қазақтар
қай елде, қай жерде тұрса да, Қазақстан Республикасын ежелгі атажұрт, атамекен ретінде ерекше қадір тұтатынын
тап басу, осынау көңіл күйді нәзік сезіну бар мұнда. Тәуелсіздіктің ақ таңы атысымен сіздің Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті, Елбасы ретінде қолға алған істеріңіз, қайраткерлік қызметіңіз сырттағы қандастарыңызды атамекенге шақырудан басталғанын біз әрдайым мақтаныш етеміз. Болашақ ұрпақ, тарих өзіңіз айтқан қиырдан келген қандастар көшінің маңыздылығын әлі-ақ бағалауға тиіс деп ойлаймыз. Бұл атқарылған істер сізді жер жүзіндегі
бүкіл қазақтың көшбасшысы, шынайы жанашыр қамқоршысы деп бағалауға толық негіз береді. Алыс-жақындағы
ағайындардың сізге деген үміт-сенімі бүгінде артығымен жүзеге асып, орындалып келеді. Тәуелсіздіктен кейінгі кезеңде
атажұртқа 1 миллионға жуық қандасымыз оралып, Қазақ елінің әлеуметтік-экономикалық, мәдени-рухани дамуына
ұшан-теңіз үлес қосуда.
Қазақстанның шетелдегі ағайындарға деген қамқорлығы бүгінгі таңда да өзінің жақсы жалғасын тауып келеді.
Қазақ диаспорасының өкілдері мен атажұрттағылардың арасындағы байланыс уақыт өткен сайын берік қалыпқа ие
болып отыр. Соның бір айқын дәлелі – осы хатқа қол қойған біздердің, яғни, алыс-жақын шетелдердегі қазақтардың
бір топ өкілдерінің, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған салтанатты мерекеге ресми
шақырумен арнайы келіп қатысуымыз. Бұл – біз үшін айрықша жоғары мәртебе, үлкен қуаныш.
Осыған орай Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесіне келген сапарымызда біз де бұл мәселе жөнінде ой
бөлісу үшін Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ұйымдастырумен «Елбасы және шетел қазақтары» атты
дөңгелек үстел өткізіп, өз пікірлерімізді ортаға салдық.
Бұл басқосуда «Ұлы дала ұлағаттары» еңбегіндегі міндет-мақсаттарды жүзеге асыруға шетелдегі ағайындардың
да белсене қатысуы жан-жақты сөз болды. Бұл ретте олардың атажұртқа оралуы толастамай, бұрынғысынша
жалғаса беруі өте маңызды. «Ұлы дала ұлағаттары» еңбегінің «Қиырдан келсе қандастар» атты бөлімінде осы
мәселе барынша жан-жақты айтылған екен. Жасыратыны жоқ, бүкіләлемдік экономикалық қиындықтарға байланысты «алдағы уақытта оралмандар көші тоқтап қалмай ма?» деген сөз де айтыла бастаған еді. Бірақ сіздің жаңа
еңбегіңізбен танысып шыққаннан кейін бұл күдігіміз біржолата сейілді. Яғни, сіз осы еңбегіңізде: «Ұлы көш жалғаса береді.
Өйткені әлемдегі бар қазақ – бір қазақ», – деп атап көрсеткен екенсіз. Алыс-жақындағы ағайындардың атажұртқа оралуына бұдан артық қандай қолдау, қандай қамқорлық керек?! Сіздің шынайы көңілден туған бұл сөзіңіз жер жүзіндегі бүкіл
қазаққа лезде тарап кетті. Демек, олардың атажұртқа деген ынта-ықыласы қазіргіден де арта түсетіні анық.
«Сіздің бастамаңызбен алдағы 2017 жылы әсем қала Астанада әлем қазақтарының V Құрылтайы өтеді» деген
жақсы хабар да қазір шетел қазақтарына кеңінен тарап, бәрі де бұл ұлы жиынды асыға күтуде. Сіздің бұрыннан
қалыптасқан дәстүр бойынша бұл Құрылтайда да көлемді баяндама жасап, бүкіл қазақ халқының алдында тұрған
басты мақсат-міндеттерді нақты белгілеп, айқындап беретініңізге кәміл сенеміз.
Әлем қазақтарының құрылтайы қарашаңырақта отырған бауырларымыз бен шетел қазақтары арасындағы
мәдени-рухани, оқу-білім және көші-қон саласындағы байланыс жаңа деңгейге көтереді деп ойлаймыз.

Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы!
Сіздің Қазақ елінің баянды болашағы үшін жасаған еңбегіңізге алыс-жақындағы бүкіл ағайындардың атынан шексіз
ризашылығымызды білдіріп, алғыс айтамыз. Қазақстан Республикасының дамыған мемлекет ретіндегі абыройбеделінің болашақта қазіргіден де жоғарылай беруіне, әлемдегі бүкіл қазақтың басын қосатын қара шаңырақ ретіндегі
іргесінің берік болуына, сіздің жемісті қызметіңіз жалғаса түсуіне тілектестігімізді білдіреміз.
Хатқа қол қоюшылар:
Аустриядағы қазақтардың атынан – Шолпан Қызырхан, Беларусиядағы қазақтардың атынан – Чермен Шоқанов,
Германиядағы қазақтардың атынан – Өмірхан Алтын, Ирандағы қазақтардың атынан – Абдулкәрім Қазақ,
Норвегиядағы қазақтардың атынан – Махмуд Башташ, Қытайдағы қазақтардың атынан – Гүлшат Сейітқамал,
Моңғолиядағы қазақтардың атынан – Асай Рәміш, Хабсаттар Омар, Өзбекстандағы қазақтардың атынан – Серікбай
Үсенов, Сәдірбаева Клара, Ресей Федерациясындағы қазақтардың атынан – Тоқтарбай Дүсенбаев, Ерназар Нуриев,
Алтынай Жүнісова, Тәжікстандағы қазақтардың атынан – Зәуре Саминова, Түркиядағы қазақтардың атынан – Серкан Дінштүрік, Франциядағы қазақтардың атынан – Мехмет Зенгин, Қырғызстандағы қазақтардың атынан – Еркін
Булекбаев, Көші-қон комитетінің алғашқы төрағасы, зейнеткер – Ғазиз Есмұханов, «Көк тудың желбірегені» әнінің
авторы, Қытайдан келген оралман – Алмас Сақбаев, Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Төралқа төрағасының
бірінші орынбасары – Талғат Мамашев.
№1(2017)

23

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
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ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﮔﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﺳﺘﺎﺭﯨﻦ ﻗﻮﻟﺪﺍﭖ ،ﻗﯟﺍﺗﺘﺎﯞﺩﺍﻋﻰ ﯗﺳﺘﺎﻧﺎﺗﯩﻦ ءﻭﺯ ﺳﺎﻳﺎﺳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺩﺍ ﺍﻳﺎﻗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﯩﻨﯩﻨﺎ ﺳﻪﻧﺪﯨﺮﺩﻯ .
ﺑﯘﻝ ءﺗﯘﺭﻟﻰ ﺟﺎﻋﺪﺍﻳﻤﻪﻥ ﻭﺗﺎﻧﯩﻨﺎﻥ ﺟﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺟﯘﺭﮔﻪﻥ ﺍﻋﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﺩﺍ ﻛﻮﯕﯩﻠﯩﻨﻪ ﻣﻪﺩﻩﯞ ﺑﻮﻟﯩﭗ ،ﻗﺎﺯﺍﻕ ﻩﻟﯩﻨﻪ ﺩﻩﮔﻪﻥ ﺯﻭﺭ ﺳﻪﻧﯩﻤﯩﻦ ﻭﺩﺍﻥ
ﺍﺭﻯ ﻧﯩﻌﺎﻳﺘﺎ ﺗﯘﺳﻜﻪﻧﻰ ﻛﯘﻣﺎﻧﺴﯩﺰ .ﻭﻧﻰ ﻭﻻﺭ ﺩﺍ ﺟﺎﺳﯩﺮﻋﺎﻥ ﺟﻮﻕ .ﻣﺎﺳﻪﻟﻪﻥ ،ﻧﻮﺭﯙﻩﮔﻴﺎﺩﺍﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﺎﺣﻤﯟﺩ ﺑﺎﺷﺘﺎﺵ ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﮔﻰ ﺑﯘﻛﯩﻞ
ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﯩﯔ ﻛﻮﺯﻯ ﻣﻪﻥ ﻗﯘﻻﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﻌﺎ ءﺍﺭﺩﺍﻳﯩﻢ ءﺗﯘﺭﯞﻟﻰ ﻩﻛﻪﻧﯩﻦ ،ﻭﻻﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﯕﺎﻟﯩﻘﺘﻰ ﺍﺳﯩﻌﺎ ﻛﯘﺗﯩﭗ ،ءﺍﺭﺑﯩﺮ ﻗﯟﺍﻧﯩﺸﻰ ﻣﻪﻥ
ﺟﻪﺗﯩﺴﺘﯩﮕﯩﻨﻪ ﻗﯟﺍﻧﺎﺗﯩﻨﯩﻦ ﺍﻳﺘﯩﭗ ،ﻭﺗﺎﻧﺪﺍﺳﺘﺎﺭﻣﻪﻥ ﺗﯩﻠﻪﮔﻰ ﻣﻪﻥ ﺟﯘﺭﻩﮔﻰ ءﺑﯩﺮ ﻩﻛﻪﻧﯩﻦ ﺟﻪﺗﻜﯩﺰﺩﻯ .
ﻗﯩﺘﺎﻳﺪﯨﯔ ءﯗﺭﯨﻤﺠﻰ ﻗﺎﻻﺳﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﻣﺎﺩﻩﻧﻴﻪﺕ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪﺭﻯ ﮔﯘﻟﺸﺎﺕ ﺳﻪﻳﯩﺘﻘﺎﻣﺎﻝ» :ﻣﯘﻧﺪﺍﻱ ﺷﺎﺭﺍﻋﺎ ﻣﻪﻥ ءﺑﯩﺮﯨﻨﺸﻰ ﺭﻩﺕ
ﻗﺎﺗﯩﺴﯩﭗ ﻭﺗﯩﺮﻣﯩﻦ .ﻛﻮﺭﮔﻪﻧﯩﻤﻪ ،ﻩﺳﺘﯩﮕﻪﻧﯩﻤﻪ ﻩﺭﻩﻛﺸﻪ ﺗﻪﺑﯩﺮﻩﻧﯩﭗ ءﺟﯘﺭﻣﯩﻦ .ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺯﯨﺮ ﺍﺭﯨﭙﺘﻪﺳﺘﻪﺭﯨﻤﻤﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯩﺘﺎﻳﺪﺍﻋﻰ  300ﺩﻩﻱ ﻗﺎﺯﺍﻕ
ﺑﺎﻻﺳﯩﻦ ءﺍﻥ-ﻛﯘﻳﮕﻪ ،ﺑﻴﮕﻪ ،ﺩﻭﻣﺒﯩﺮﺍ ﺗﺎﺭﺗﯟﻋﺎ ﯗﻳﺮﻩﺗﯩﭗ ءﺟﯘﺭﻣﯩﻦ .ﺑﯘﻝ ﺳﺎﻻﺩﺍﻋﻰ ﻛﻮﭖ ﺍﻗﭙﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﻨﺎﻥ ﻗﺎﺑﯩﻠﺪﺍﭖ ﻭﺗﯩﺮﻣﯩﺰ .ﻭﻳﺘﻜﻪﻧﻰ
ﻣﯘﻧﺪﺍ ﻭﻗﯟﻟﯩﻘﺘﺎﺭ ﺩﺍ ،ﻭﺯﮔﻪ ﺟﺎﺯﺑﺎ ﻣﺎﺗﻪﺭﻳﺎﻟﺪﺍﺭ ﺩﺍ ﻗﺎﻟﯩﭙﻘﺎ ﺗﯘﺳﻜﻪﻥ .ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﺪﯨﮕﯩﻨﺸﻪ ﻛﻮﻧﺴﻪﺭﺗﺘﻪﺭﺩﻯ ﺗﯘﮔﻪﻝ ﻗﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﻱ ﻛﻮﺭﻩﻣﯩﺰ .ﻩﻛﻰ ﻩﻟﺪﯨﯔ
ﺩﻭﺳﺘﯩﻌﻰ ﻣﻪﻥ ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ ﺍﯞﯨﺲ-ﺗﯘﻳﯩﺴﯩﻨﻪ ءﻭﺯ ﯗﻟﻪﺳﯩﻤﯩﺰﺩﻯ ﻗﻮﺳﯩﭗ ﺟﯘﺭﮔﻪﻧﯩﻤﯩﺰﺩﻯ ﻣﺎﻗﺘﺎﻥ ﺗﯘﺗﺎﻣﯩﺰ«- ،ﺩﻩﺩﻯ .
ﺭﻩﺳﻪﻱ ﻓﻪﺩﻩﺭﺍﺳﻴﺎﺳﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ ﺍﯙﺗﻮﻧﻮﻣﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮﻩﺯﻳﺪﻩﻧﺘﻰ ﺗﻮﻗﺘﺎﺭﺑﺎﻱ ﺩﯗﺳﻪﻧﺒﺎﻳﻪﯙ ﺑﻮﻟﺴﺎ» :ﺭﻩﺳﻪﻳﺪﻩﮔﻰ  1ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ
ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﯩﯔ ﻛﻮﭘﺸﯩﻠﯩﮕﻰ ءﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯟﯨﭗ-ﻭﺳﻜﻪﻥ ﺟﻪﺭﯨﻨﺪﻩ ﻭﺗﯩﺮ .ﺳﻮﻧﺪﯨﻘﺘﺎﻥ ﻭﻻﺭ ﺍﺗﺎ-ﺑﺎﺑﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻧﯩﺴﯩﻦ ﺗﺎﺳﺘﺎﭖ ،ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﻌﺎ ﻛﻮﺷﯟﮔﻪ ﺍﺳﺎ
ﻗﯘﻟﺸﯩﻨﯩﺴﺘﻰ ﻩﻣﻪﺱ .ﺩﻩﮔﻪﻧﻤﻪﻥ ﺟﺎﺳﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﺎﺟﯘﺭﺗﺘﺎ ﻭﻗﯩﭗ ،ءﺑﯩﻠﯩﻢ ﺍﻟﯩﭗ ،ﯗﻳﺮﻩﻧﮕﻪﻥ ﻣﺎﻣﺎﻧﺪﯨﻌﻰ ﺑﻮﻳﯩﻨﺸﺎ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﺍﻣﯟﯨﻨﺎ ءﻭﺯ ﯗﻟﻪﺳﯩﻦ
ﻗﻮﺳﯟﯨﻨﺎ ﻗﻮﻟﺪﺍﯞ ﺟﺎﺳﺎﭖ ﻭﺗﯩﺮﻣﯩﺰ .ﻣﺎﺳﻪﻟﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﯩﯔ ﺍﯞﯨﻠﺪﯨﻖ ﺟﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺍﺗﯩﻦ  49ﺍﻋﺎﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪﻛﺴﻪﻧﺪﻩﻱ ﺑﺎﻻﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﻗﻰ ﺑﯘﮔﯩﻨﺪﻩ
ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﺍﺩﻯ«- ،ﺩﻩﮔﻪﻥ ﻩﺩﻯ .
ﺍﺳﺘﺎﻧﺎﺩﺍﻋﻰ ﺳﺎﭘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﻰ ﻛﯘﻧﻰ ﻗﻮﻧﺎﻗﺘﺎﺭ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﯗﻟﺘﺘﯩﻖ ﻣﯟﺯﻩﻳﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻻﭖ ،ﺍﺯﯨﺮﻩﺕ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ
ﻣﻪﺷﯩﺘﯩﻨﺪﻩ ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻚ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺭﯞﺣﯩﻨﺎ ﻗﯘﺭﺍﻥ ﺑﺎﻋﯩﺸﺘﺎﺩﻯ .
ﻣﯟﺯﻩﻱ ﻩﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﯔ ﺑﺎﺱ ﺍﻻﯕﻰ-ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻚ ﺍﻻﯕﯩﻨﺪﺍ ﻭﺭﻧﺎﻻﺳﻘﺎﻥ .ﻭﻧﯩﯔ ﺍﺳﻘﺎﻕ ﺑﯩﺮﻩﮔﻪﻱ ﻋﻴﻤﺎﺭﺍﺗﻰ ﻭﺳﻰ ﻣﺎﯕﺪﺍﻋﻰ »ﻗﺎﺯﺍﻕ ﻩﻟﻰ«
ﻣﻮﻧﯟﻣﻪﻧﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻚ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﻪﻳﺒﯩﺘﺸﯩﻠﯩﻚ ﺟﺎﻧﻪ ﻛﻪﻟﯩﺴﯩﻢ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﻤﻪﻥ» ،ﺣﺎﺯﯨﺮﻩﺕ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ« ﻣﻪﺷﯩﺘﯩﻤﻪﻥ ﺟﺎﻧﻪ ﯗﻟﺘﺘﯩﻖ ﻭﻧﻪﺭ
ﯞﻧﻴﯚﻩﺭﺳﻴﺘﻪﺗﯩﻤﻪﻥ ﯗﻳﻠﻪﺳﯩﻢ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ .
ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﻰ ﯗﻟﺘﺘﯩﻖ ﻣﯟﺯﻩﻳﻰ-ﻭﺭﺗﺎﻟﯩﻖ ﺍﺯﻳﺎﺩﺍﻋﻰ ﻩﯓ ﺟﺎﯕﺎ ءﺍﺭﻯ ﻩﯓ ءﯨﺮﻯ ﻣﯟﺯﻩﻱ .ﻭﻝ »ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ ﻣﯘﺭﺍ« ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﻚ
ﺑﺎﻋﺪﺍﺭﻻﻣﺎﺳﯩﻦ ﯨﺴﻜﻪ ﺍﺳﯩﺮﯞ ﺷﻪﯕﺒﻪﺭﯨﻨﺪﻩ ﻕ ﺭ ﭘﺮﻩﺯﻳﺪﻩﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺴﯩﺮﻣﺎﺳﻰ  2013ﺟﯩﻠﻰ  2ﺷﯩﻠﺪﻩﺩﻩﮔﻰ »ﻕ ﺭ ﻣﺎﺩﻩﻧﻴﻪﺕ ﻣﻴﻨﻴﺴﺘﺮﻟﯩﮕﯩﻨﯩﯔ №
 675ﻗﺎﯞﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﻨﺸﺎ ﻗﯘﺭﯨﻠﺪﻯ .
»ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ ﻣﯘﺭﺍ« ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﻚ ﺑﺎﻋﺪﺍﺭﻻﻣﺎﺳﻰ ﺷﻪﯕﺒﻪﺭﯨﻨﺪﻩ ﺗﺎﺑﯩﻠﻌﺎﻥ ﻛﻮﭘﺘﻪﮔﻪﻥ ﻗﯘﻧﺪﻯ ﺩﯗﻧﻴﻪﻟﻪﺭ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﻰ ﯗﻟﺘﺘﯩﻖ
ﻣﯟﺯﻩﻳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻋﺎ ﺟﻪﺗﭙﻪﺱ ﻗﻮﺭﯨﻦ ﻗﯘﺭﺍﻳﺪﻯ .ﻣﯟﺯﻩﻱ ﻋﻴﻤﺎﺭﺍﺗﻰ ﻩﺭﻩﻛﺸﻪ ﭘﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ﺍﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﻛﻮﺯ ﺗﺎﺭﺗﺎﺩﻯ .ﺍﺳﺎ ءﯨﺮﻯ ﺑﯩﺮﻩﮔﻪﻱ ﻣﯟﺯﻩﻱ
ﻛﻪﺷﻪﻧﻰ  74000ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﺮ ﺟﻪﺭﺩﻯ ﺍﻟﯩﭗ ﺟﺎﺗﯩﺮ ،ﺗﻮﻋﯩﺰﯨﻨﺸﻰ ﻗﺎﺑﺎﺗﻘﺎ ﺩﻩﻳﯩﻦ ﺍﯞﯨﺴﭙﺎﻟﻰ ﻗﺎﺑﺎﺗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﻪﺗﯩﻦ ﺟﻪﺗﻰ ﺑﻠﻮﻛﺘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺍﺩﻯ.
ﺟﺎﻟﭙﻰ ﻛﻮﻟﻪﻣﻰ  14 000ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﺮﺩﻩﻥ ﺍﺳﺎﺗﯩﻦ ﻩﻛﺴﭙﻮﺯﻳﺴﻴﺎﻟﯩﻖ ﺍﻻﯓ  14ﺯﺍﻟﺪﻯ ﺍﻟﯩﭗ ﺟﺎﺗﯩﺮ .ﻭﻻﺭ» :ﺍﺳﺘﺎﻧﺎ« ﺯﺍﻟﻰ» ،ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰ
ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ« ﺯﺍﻟﻰ» ،ﺍﻟﺘﯩﻦ« ﺯﺍﻟﻰ» ،ﻩﺟﻪﻟﮕﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﻭﺭﺗﺎ ﻋﺎﺳﯩﺮ ﺗﺎﺭﻳﺤﻰ« ﺯﺍﻟﻰ» ،ﺗﺎﺭﻳﺢ« ﺯﺍﻟﻰ» ،ﻩﺗﻨﻮﮔﺮﺍﻓﻴﺎ« ﺯﺍﻟﻰ» ،ﻗﺎﺯﯨﺮﮔﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻌﻰ ﻭﻧﻪﺭ«
ﺯﺍﻟﻰ .
ﻭﺭﺗﺎﻟﯩﻖ ﺍﺯﻳﺎﺩﺍﻋﻰ ﻩﯓ ﯗﻟﻜﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﭗ ﺗﺎﺑﯩﻼﺗﯩﻦ »ﺍﺯﯨﺮﻩﺕ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ« ﻣﻪﺷﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻰ ﺩﺍ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺕ ﺑﺎﺳﺸﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻣﺎﺳﯩﻤﻪﻥ  2009ﻣﺎﯞﺳﯩﻢ ﺍﻳﯩﻨﺪﺍ ﺑﺎﺳﺘﺎﻟﯩﭗ 2012 ،ﺟﯩﻠﺪﯨﯔ  6ﺷﯩﻠﺪﻩ ﻛﯘﻧﻰ ﺍﺷﯩﻠﻌﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﯩﻦ .ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺕ ﻩﺳﻪﺑﯩﻨﻪﻥ ﻩﻣﻪﺱ،
ﺍﺩﺍﻣﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﻗﻮﺳﻘﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺟﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻩﺳﻪﺑﯩﻨﻪﻥ ﺳﺎﻟﯩﻨﻌﺎﻥ ﺑﯘﻝ ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﯩﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺳﯩﻴﯩﻤﺪﯨﻠﯩﻌﻰ  14 000ﺍﺩﺍﻣﺪﻯ ﻗﯘﺭﺍﻳﺪﻯ 13 .ﮔﺎ ﺟﻪﺭﺩﻯ
ﺍﻟﯩﭗ ﺟﺎﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺷﯩﺖ ﻋﻴﻤﺎﺭﺍﺗﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺍﯞﺩﺍﻧﻰ  18ﻣﯩﯔ ،ﺟﺎﻟﭙﻰ ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺲ ﺍﯞﻣﺎﻋﻰ  6 ،20ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﺮﺩﻯ ﻗﯘﺭﺍﻳﺪﻯ .ﺑﺎﺱ
ﻛﯘﻣﺒﻪﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻴﯩﻜﺘﯩﮕﻰ 52-ﻣﻪﺗﺮ ،ﺷﻪﯕﺒﻪﺭﻯ 28-ﻣﻪﺗﺮ .ﺍﻝ ﻭﻧﺪﺍﻋﻰ ﻛﯘﻣﺒﻪﺯﺩﻩﺭﺩﯨﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺳﺎﻧﻰ ،8-ﻭﻻﺭﺩﯨﯔ ﺩﻳﺎﻣﻪﺗﺮﻟﻪﺭﻯ 45 ،10-ﻣﻪﺗﺮ.
ﺑﯘﺩﺍﻥ ﺑﻮﻟﻪﻙ ﻛﻮﻛﭙﻪﻥ ﺗﺎﻻﺳﻘﺎﻥ ءﺍﺭﻗﺎﻳﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻴﯩﻜﺘﯩﮕﻰ 77-ﻣﻪﺗﺮ ﺑﻮﻻﺗﯩﻦ  4ﻣﯘﻧﺎﺭﺍﺳﻰ ﺑﺎﺭ .
ﻳﻤﺎﻧﺪﯨﻠﯩﻖ ﻭﺭﺩﺍﺳﻰ ءﯗﺵ ﻗﺎﺑﺎﺗﺘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺍﺩﻯ .ءﺍﺭ ﻗﺎﺑﺎﺗﺘﺎ ﻋﻴﺒﺎﺩﺍﺕ-ﺣﺎﻧﺎ ﺯﺍﻟﺪﺍﺭﻯ ،ﻧﻪﻛﻪ ﻗﻴﻴﯟﻋﺎ ﺟﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩﺕ ﺍﻟﯟﻋﺎ ﺍﺭﻧﺎﻟﻌﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﻪﻟﻪﺭ،
ﻗﯘﺭﺍﻥ ﻭﻗﯟﻋﺎ ﺟﺎﻧﻪ ﻭﻗﯟ ﺍﻋﺎﺭﺗﯟﺷﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﺘﯩﯔ ﺳﺎﺑﺎﻕ ﻭﻗﯟﯨﻨﺎ ﺍﺭﻧﺎﻟﻌﺎﻥ ﺯﺍﻟﺪﺍﺭ ،ﺍﺳﺤﺎﻧﺎ ﺑﺎﺭ .ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﻪ ﻩﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺍﺭﻧﺎﻟﻌﺎﻥ  4 000ﺍﺩﺍﻣﺪﯨﻖ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺯﺍﻟﻰ ،ﺣﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻗﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﯟ ﻭﺭﻧﻰ ،ﺍﻳﻪﻟﺪﻩﺭﮔﻪ ﺍﺭﻧﺎﻟﻌﺎﻥ  1 000ﻭﺭﯨﻨﺪﯨﻖ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺯﺍﻟﻰ ،ﻳﻤﺎﻡ ،ﻧﺎﻳﺐ ﻳﻤﺎﻡ ،ﺍﺯﺍﻧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﻪﻟﻪﺭﻯ ﻭﺭ-ﻧﺎﻻﺳﻘﺎﻥ.
ﺳﻮﻧﺪﺍﻱ-ﺍﻕ ﺍﺭﻧﺎﻳﻰ ﻧﻪﻛﻪ ﻗﻴﻴﯟ ﺑﻮﻟﻤﻪﺳﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﭘﺤﺎﻧﺎ ﺳﯩﻨﺪﻯ ﻗﻮﺳﯩﻤﺸﺎ ﻭﺭﯨﻨﺪﺍﺭﻣﻪﻥ ﺟﺎﺑﺪﯨﻘﺘﺎﻟﻌﺎﻥ .ﻣﻪﺷﯩﺘﺘﯩﯔ ﺍﻟﺪﯨﯖﻌﻰ ﺟﺎﻋﯩﻨﺎﻥ ﻗﺎﺑﯩﺮﻋﺎﻻﺭﻯ
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ﻩﯞﺭﺍﺯﻳﺎ ﻛﻪﯕﯩﺴﺘﯩﮕﯩﻨﺪﻩ ﻋﺎﺳﯩﺮﻻﺭ ﺗﻮﻋﯩﺴﯩﻨﺪﺍ ﺩﻩﺭﺑﻪﺳﺘﯩﮕﯩﻦ ﺟﺎﺭﻳﺎﻻﭖ ،ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﯩﻦ ﻗﯘﺭﻋﺎﻥ ﺗﯘﺭﻛﻰ ﺗﯩﻠﺪﻩﺱ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﻪﺭ
ﺍﺭﺍﺳﯩﻨﺪﺍ ﺑﯘﻝ ﻛﯘﻧﺪﻩ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﺍﺗﻰ ﻭﺯﯨﭗ ﺗﯘﺭ» .ﺍﻟﺪﯨﻤﻪﻥ ﻩﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺎ ،ﺳﻮﺩﺍﻥ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺳﺎﻳﺎﺳﺎﺕ« ﺩﻩﮔﻪﻥ ﯗﺳﺘﺎﻧﯩﻤﺪﻯ ﺑﺎﺳﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺍﻟﻌﺎﻥ
ﻩﻟﺒﺎﺳﻰ ﻧﯘﺭﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﻧﺎﺯﺍﺭﺑﺎﻳﻪﯙ ءﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﯗﺳﺘﺎﻧﻌﺎﻥ ﺟﻮﻟﻰ ﺩﯗﺭﯨﺲ ﺑﻮﻟﻌﺎﻧﯩﻦ ﺑﯘﮔﯩﻨﺪﻩ ﺍﻟﯩﺲ-ﺟﺎﻗﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﯔ ﺑﺎﺳﺸﯩﻼﺭﯨﻨﺎ
ﺗﻮﻟﯩﻖ ﻣﻮﻳﯩﻨﺪﺍﺗﺎ ﺍﻟﺪﻯ .ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ  25ﺟﯩﻠﺪﯨﯔ ﯨﺸﯩﻨﺪﻩ ﻭﺗﭙﻪﻟﻰ ﻛﻪﺯﻩﯕﻨﻪﻥ ﺳﯘﺭﯨﻨﺒﻪﻱ ءﻭﺗﯩﭗ ﻗﺎﻧﺎ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ،ﺍﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻭﺯﯨﻖ  50ﻩﻟﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻨﺎ ﻗﻮﺳﯩﻠﺪﻯ .ﻩﻧﺪﻯ ﺗﺎﻳﺎﯞ ﺟﯩﻠﺪﺍﺭﻯ ﺍﻟﺪﯨﯖﻌﻰ -30ﺩﯨﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯞﺩﻯ ﻭﺯﯨﻨﻪ ﻣﻪﺟﻪ ﻩﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﭗ ﻭﺗﯩﺮ .ﻭﻧﻰ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺕ ﺑﺎﺳﺸﯩﺴﻰ
ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻜﺘﯩﯔ  25ﺟﯩﻠﺪﯨﻌﯩﻨﺎ ﺍﺭﻧﺎﻟﻌﺎﻥ ﺳﺎﻟﺘﺎﻧﺎﺗﺘﻰ ﺟﻴﯩﻨﺪﺍ» :ﺑﯩﺰﺩﻩ ءﻭﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﯔ ﻗﺎﻳﺪﺍ ﺑﺎﺭﺍ ﺟﺎﺗﻘﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺟﻮﻧﯩﻨﺪﻩ ﺍﻳﻘﯩﻦ ﺑﺎﻋﯩﺖ ﺟﺎﻧﻪ
ﺍﺯﺍﻣﺎﺗﺘﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﯔ ﻭﺯﻩﻛﺘﻰ ﻣﺎﺳﻪﻟﻪﻟﻪﺭﯨﻦ ﺷﻪﺷﯟ ءﯗﺷﯩﻦ ﻧﺎﻗﺘﻰ ءﯨﺲ-ﻗﻴﻤﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﺎﻋﺪﺍﺭﻻﻣﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭ 2050 .ﺟﯩﻠﻌﺎ ﺩﻩﻳﯩﻦ ءﺑﯩﺰ ﺍﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻩﯓ
ﺩﺍﻣﯩﻌﺎﻥ  30ﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻨﺎ ﻩﻧﻪﺗﯩﻦ ﺑﻮﻻﻣﯩﺰ . . . .ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﻰ ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯔ ﺷﻴﺮﻩﻙ ﻋﺎﺳﯩﺮﻯ-ﻩﯞﺭﺍﺯﻳﺎ ﺟﯘﺭﻩﮔﯩﻨﺪﻩﮔﻰ
ﯗﻟﻰ ﺩﺍﻻﺩﺍ ﺟﺎﺯﯨﻠﻌﺎﻥ ﻣﯩﯖﺠﯩﻠﺪﯨﻖ ﺗﺎﺭﻳﺤﺘﯩﯔ ﺟﺎﯕﺎ ءﺩﺍﯞﯨﺮﻯ«- ،ﺩﻩﭖ ﻧﺎﻗﺘﯩﻼﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .
ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻚ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﻨﺪﺍ ﻭﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘﻝ ﺷﺎﺭﺍﻋﺎ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﻧﯩﯔ ﺗﯘﻛﭙﯩﺮ-ﺗﯘﻛﭙﯩﺮﯨﻨﻪﻥ ﺍﺗﻘﺎﺭﯞﺷﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﺯﺍﯓ ﺷﯩﻌﺎﺭﯞﺷﻰ ﺑﻴﻠﯩﻚ
ﻭﺭﮔﺎﻧﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ،ﺩﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺎﻟﯩﻖ ﻭﻛﯩﻠﺪﯨﻜﺘﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻋﺎﻣﻨﯩﯔ ءﺗﯘﺭﻟﻰ ﺳﺎﻻﺳﯩﻨﺪﺍ ﻩﺭﻩﻥ ﻩﯕﺒﻪﮔﯩﻤﻪﻥ ﻛﻮﺯﮔﻪ ءﺗﯘﺳﯩﭗ ﺟﯘﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﻳﺮﺍﺗﻜﻪﺭ ﺗﯘﻟﻌﺎﻻﺭ
ﺟﻴﻨﺎﻟﺪﻯ .ﻭﻻﺭﺩﯨﯔ ﺍﺭﺍﺳﯩﻨﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﻪﺟﯘﺯﻯ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﻯ ﻗﺎﯞﯨﻤﺪﺍﺳﺘﯩﻌﯩﻨﯩﯔ ﯗﻳﯩﺘﻘﻰ ﺑﻮﻟﯟﯨﻤﻪﻥ ﺍﯞﺳﺘﺮﻳﺎ ،ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﻴﺎ ،ﻳﺮﺍﻥ ،ﻗﯩﺮﻋﯩﺰﺳﺘﺎﻥ ،ﻗﯩﺘﺎﻱ،
ﻣﻮﯕﻌﻮﻟﻴﺎ ،ﻧﻮﺭﯙﻩﮔﻴﺎ ،ﻭﺯﺑﻪﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﺭﻩﺳﻪﻱ ،ﺗﺎﺟﯩﻜﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﯘﺭﻛﻴﺎ ﺟﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺎﺩﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺩﻳﺎﺳﭙﻮﺭﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﻭﻛﯩﻠﺪﻩﺭﻯ ﺩﻩ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺕ ﺑﺎﺳﺸﯩﺴﻰ ﺳﺎﻟﺘﺎﻧﺎﺗﻰ ﺟﻴﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ءﻭﺯ ﺑﺎﻳﺎﻧﺪﺍﻣﺎﺳﯩﻨﺪﺍ» :ءﺑﯩﺰ ﺗﺎﻋﺪﯨﺮﺩﯨﯔ ﺟﺎﺯﯞﯨﻤﻪﻥ ﺷﺎﺭﺗﺎﺭﺍﭘﻘﺎ ﺷﺎﺷﯩﻠﻌﺎﻥ ﺑﺎﯞﯨﺮﻻﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﯔ
ﺑﺎﺳﯩﻦ ﻗﻮﺳﺘﯩﻖ .ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺕ ﺗﺎﺭﻳﺤﻲ ﻭﺗﺎﻧﯩﻤﻪﻥ ﻗﺎﯞﯨﺸﻘﺎﻥ ءﺑﯩﺮ ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﯩﯔ ﺑﺎﺳﯩﻨﺎ ﺑﺎﺳﭙﺎﻧﺎ ،ﻭﺯﯨﻨﻪ ﺟﯘﻣﯩﺲ ﺑﻪﺭﯨﭗ ،ﺑﺎﺭ ﻗﺎﻣﻘﻮﺭﻟﯩﻌﯩﻦ
ﺟﺎﺳﺎﯞﺩﺍ .ﻭﻻﺭ ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﯔ ﺍﺯﺍﺕ ﺍﺯﺍﻣﺎﺗﺘﺎﺭﻯ ﺭﻩﺗﯩﻨﺪﻩ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﺷﺎﯕﯩﺮﺍﻋﯩﻨﺎ ﯞﯨﻌﯩﻦ ﺷﺎﻧﺸﯩﭗ ،ﻛﻪﺭﻩﮔﻪﺳﯩﻦ ﺟﺎﻳﯟﺩﺍ.
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ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﮔﻰ ﺍﻋﺎﻳﯩﻨﺪﺍﺭﻋﺎ ﺩﻩﮔﻪﻥ ﻗﺎﻣﻘﻮﺭﻟﯩﻌﻰ ﺑﯘﮔﯩﻨﮕﻰ ﺗﺎﯕﺪﺍ ﺩﺍ ءﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﻗﺴﻰ ﺟﺎﻟﻌﺎﺳﯩﻦ ﺗﺎﯞﯨﭗ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ .ﻗﺎﺯﺍﻕ
ﺩﻳﺎﺳﭙﻮﺭﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﻭﻛﯩﻠﺪﻩﺭﻯ ﻣﻪﻥ ﺍﺗﺎﺟﯘﺭﺗﺘﺎﻋﯩﻼﺭﺩﯨﯔ ﺍﺭﺍﺳﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﺑﺎﻳﻼﻧﯩﺲ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻭﺗﻜﻪﻥ ﺳﺎﻳﯩﻦ ﺑﻪﺭﯨﻚ ﻗﺎﻟﯩﭙﻘﺎ ﻳﻪ ﺑﻮﻟﯩﭗ ﻭﺗﯩﺮ .ﺳﻮﻧﯩﯔ
ءﺑﯩﺮ ﺍﻳﻘﯩﻦ ﺩﺍﻟﻪﻟﻰ-ﻭﺳﻰ ﺣﺎﺗﻘﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﻌﺎﻥ ﺑﯩﺰﺩﻩﺭﺩﯨﯔ ،ﻳﺎﻋﻨﻲ ،ﺍﻟﯩﺲ-ﺟﺎﻗﯩﻦ ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﺭﺩﻩﮔﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ءﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻭﻛﯩﻠﺪﻩﺭﯨﻨﯩﯔ،
ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﻰ ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯔ  25ﺟﯩﻠﺪﯨﻌﯩﻨﺎ ﺍﺭﻧﺎﻟﻌﺎﻥ ﺳﺎﻟﺘﺎﻧﺎﺗﺘﻰ ﻣﻪﺭﻩﻛﻪﮔﻪ ﺭﻩﺳﻤﻲ ﺷﺎﻗﯩﺮﯞﻣﻪﻥ ﺍﺭﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﻗﺎﺗﯩﺴﯟﯨﻤﯩﺰ.
ﺑﯘﻝ-ءﺑﯩﺰ ءﯗﺷﯩﻦ ﺍﻳﺮﯨﻘﺸﺎ ﺟﻮﻋﺎﺭﻯ ﻣﺎﺭﺗﻪﺑﻪ ،ﯗﻟﻜﻪﻥ ﻗﯟﺍﻧﯩﺶ .
ﻭﺳﯩﻌﺎﻥ ﻭﺭﺍﻱ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯔ  25ﺟﯩﻠﺪﯨﻖ ﻣﻪﺭﻩﻛﻪﺳﯩﻨﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﺎﭘﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ءﺑﯩﺰ ﺩﻩ ﺑﯘﻝ ﻣﺎﺳﻪﻟﻪ ﺟﻮﻧﯩﻨﺪﻩ ﻭﻱ
ءﺑﻮﻟﯩﺴﯟ ءﯗﺷﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﻪﺟﯘﺯﻯ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﻯ ﻗﺎﯞﯨﻤﺪﺍﺳﺘﯩﻌﯩﻨﯩﯔ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﯞﻣﻪﻥ »ﻩﻟﺒﺎﺳﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﺷﻪﺗﻪﻝ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﻯ« ﺍﺗﺘﻰ ﺩﻭﯕﮕﻪﻟﻪﻙ ﯗﺳﺘﻪﻝ
ﻭﺗﻜﯩﺰﯨﭗ ،ءﻭﺯ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﯨﻤﯩﺰﺩﻯ ﻭﺭﺗﺎﻋﺎ ﺳﺎﻟﺪﯨﻖ .
ﺑﯘﻝ ﺑﺎﺱ ﻗﻮﺳﯟﺩﺍ »ﯗﻟﻰ ﺩﺍﻻ ﯗﻻﻋﺎﺗﺘﺎﺭﻯ« ﻩﯕﺒﻪﮔﯩﻨﺪﻩﮔﻰ ﻣﯩﻨﺪﻩﺕ-ﻣﺎﻗﺴﺎﺗﺘﺎﺭﺩﻯ ﺟﯘﺯﻩﮔﻪ ﺍﺳﯩﺮﯞﻋﺎ ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﮔﻰ ﺍﻋﺎﻳﯩﻨﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﺩﺍ
ﺑﻪﻟﺴﻪﻧﻪ ﻗﺎﺗﯩﺴﯟﻯ ﺟﺎﻥ-ﺟﺎﻗﺘﻰ ءﺳﻮﺯ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻝ ﺭﻩﺗﺘﻪ ﻭﻻﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﺎﺟﯘﺭﺗﻘﺎ ﻭﺭﺍﻟﯟﻯ ﺗﻮﻻﺳﺘﺎﻣﺎﻱ ،ﺑﯘﺭﯨﻨﻌﯩﺴﯩﻨﺸﺎ ﺟﺎﻟﻌﺎﺳﺎ ﺑﻪﺭﯞﻯ ﻭﺗﻪ
ﻣﺎﯕﯩﺰﺩﻯ» .ﯗﻟﻰ ﺩﺍﻻ ﯗﻻﻋﺎﺗﺘﺎﺭﻯ« ﻩﯕﺒﻪﮔﯩﻨﯩﯔ »ﻗﻴﯩﺮﺩﺍﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﺳﺘﺎﺭ« ﺍﺗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﻨﺪﻩ ﻭﺳﻰ ﻣﺎﺳﻪﻟﻪ ﺑﺎﺭﯨﻨﺸﺎ ﺟﺎﻥ-ﺟﺎﻗﺘﻰ ﺍﻳﺘﯩﻠﻌﺎﻥ
ﻩﻛﻪﻥ .ﺟﺎﺳﯩﺮﺍﺗﯩﻨﻰ ﺟﻮﻕ ،ﺑﯘﻛﯩﻼﻟﻪﻣﺪﯨﻚ ﻩﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ﻗﻴﯩﻨﺪﯨﻘﺘﺎﺭﻋﺎ ﺑﺎﻳﻼﻧﯩﺴﺘﻰ »ﺍﻟﺪﺍﻋﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻭﺭﺍﻟﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻛﻮﺷﻰ ﺗﻮﻗﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻣﺎ؟«
ﺩﻩﮔﻪﻥ ءﺳﻮﺯ ﺩﻩ ﺍﻳﺘﯩﻼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻋﺎﻥ ﻩﺩﻯ .ءﺑﯩﺮﺍﻕ ءﺳﯩﺰﺩﯨﯔ ﺟﺎﯕﺎ ﻩﯕﺒﻪﮔﯩﯖﯩﺰﺑﻪﻥ ﺗﺎﻧﯩﺴﯩﭗ ﺷﯩﻘﻘﺎﻧﻨﺎﻥ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺑﯘﻝ ﻛﯘﺩﯨﮕﯩﻤﯩﺰ ءﺑﯩﺮﺟﻮﻻﺗﺎ
ﺳﻪﻳﯩﻠﺪﻯ .ﻳﺎﻋﻨﻲ ،ءﺳﯩﺰ ﻭﺳﻰ ﻩﯕﺒﻪﮔﯩﯖﯩﺰﺩﻩ» :ﯗﻟﻰ ﻛﻮﺵ ﺟﺎﻟﻌﺎﺳﺎ ﺑﻪﺭﻩﺩﻯ .ﻭﻳﺘﻜﻪﻧﻰ ﺍﻟﻪﻣﺪﻩﮔﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﺎﺯﺍﻕ-ءﺑﯩﺮ ﻗﺎﺯﺍﻕ«- ،ﺩﻩﭖ ﺍﺗﺎﭖ
ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻩﻛﻪﻧﺴﯩﺰ .ﺍﻟﯩﺲ-ﺟﺎﻗﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﺍﻋﺎﻳﯩﻨﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﺎﺟﯘﺭﺗﻘﺎ ﻭﺭﺍﻟﯟﯨﻨﺎ ﺑﯘﺩﺍﻥ ﺍﺭﺗﯩﻖ ﻗﺎﻧﺪﺍﻱ ﻗﻮﻟﺪﺍﯞ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻱ ﻗﺎﻣﻘﻮﺭﻟﯩﻖ ﻛﻪﺭﻩﻙ؟!
ءﺳﯩﺰﺩﯨﯔ ﺷﯩﻨﺎﻳﻰ ﻛﻮﯕﯩﻠﺪﻩﻥ ﺗﯟﻋﺎﻥ ﺑﯘﻝ ءﺳﻮﺯﯨﯖﯩﺰ ﺟﻪﺭ ﺟﯘﺯﯨﻨﺪﻩﮔﻰ ﺑﯘﻛﯩﻞ ﻗﺎﺯﺍﻗﻘﺎ ﻟﻪﺯﺩﻩ ﺗﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺩﻩﻣﻪﻙ ،ﻭﻻﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﺎﺟﯘﺭﺗﻘﺎ
ﺩﻩﮔﻪﻥ ﯨﻨﺘﺎ-ﯨﻘﯩﻼﺳﻰ ﻗﺎﺯﯨﺮﮔﯩﺪﻩﻥ ﺩﻩ ﺍﺭﺗﺎ ﺗﯘﺳﻪﺗﯩﻨﻰ ﺍﻧﯩﻖ .
»ءﺳﯩﺰﺩﯨﯔ ﺑﺎﺳﺘﺎﻣﺎﯕﯩﺰﺑﻪﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻰ  2017ﺟﯩﻠﻰ ﺍﺳﻪﻡ ﻗﺎﻻ ﺍﺳﺘﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﻟﻪﻡ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﯨﻨﯩﯔ  5ﻗﯘﺭﯨﻠﺘﺎﻳﻰ ﻭﺗﻪﺩﻯ« ﺩﻩﮔﻪﻥ ﺟﺎﻗﺴﻰ ﺣﺎﺑﺎﺭ ﺩﺍ
ﻗﺎﺯﯨﺮ ﺷﻪﺗﻪﻝ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﯨﻨﺎ ﻛﻪﯕﯩﻨﻪﻥ ﺗﺎﺭﺍﭖ ،ءﺑﺎﺭﻯ ﺩﻩ ﺑﯘﻝ ﯗﻟﻰ ﺟﻴﯩﻨﺪﻯ ﺍﺳﯩﻌﺎ ﻛﯘﺗﯟﺩﻩ .ءﺳﯩﺰﺩﯨﯔ ﺑﯘﺭﯨﻨﻨﺎﻥ ﻗﺎﻟﯩﭙﺘﺎﺳﻘﺎﻥ ءﺩﺍﺳﺘﯘﺭ ﺑﻮﻳﯩﻨﺸﺎ
ﺑﯘﻝ ﻗﯘﺭﯨﻠﺘﺎﻳﺪﺍ ﺩﺍ ﻛﻮﻟﻪﻣﺪﻯ ﺑﺎﻳﺎﻧﺪﺍﻣﺎ ﺟﺎﺳﺎﭖ ،ﺑﯘﻛﯩﻞ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺣﺎﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺍﻟﺪﯨﻨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻋﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﻰ ﻣﺎﻗﺴﺎﺕ-ﻣﯩﻨﺪﻩﺗﺘﻪﺭﺩﻯ ﻧﺎﻗﺘﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ،
ﺍﻳﻘﯩﻨﺪﺍﭖ ﺑﻪﺭﻩﺗﯩﻨﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺳﻪﻧﻪﻣﯩﺰ .
ﺍﻟﻪﻡ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯨﻠﺘﺎﻳﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﺎﯕﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﻭﺗﯩﺮﻋﺎﻥ ﺑﺎﯞﯨﺮﻻﺭﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﻥ ﺷﻪﺗﻪﻝ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﻯ ﺍﺭﺍﺳﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ-ﺭﯞﺣﺎﻧﻲ ،ﻭﻗﯟ-ءﺑﯩﻠﯩﻢ ﺟﺎﻧﻪ
ﻛﻮﺷﻰ-ﻗﻮﻥ ﺳﺎﻻﺳﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﺑﺎﻳﻼﻧﯩﺲ ﺟﺎﯕﺎ ﺩﻩﯕﮕﻪﻳﮕﻪ ﻛﻮﺗﻪﺭﻩﺩﻯ ﺩﻩﭖ ﻭﻳﻼﻳﻤﯩﺰ .
ﺍﺳﺎ ﻗﯘﺭﻣﻪﺗﺘﻰ ﻧﯘﺭﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ءﺍﺑﯩﺶ ﯗﻟﻰ !
ءﺳﯩﺰﺩﯨﯔ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﺪﻯ ﺑﻮﻻﺷﺎﻋﻰ ءﯗﺷﯩﻦ ﺟﺎﺳﺎﻋﺎﻥ ﻩﯕﺒﻪﮔﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺍﻟﯩﺲ-ﺟﺎﻗﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﺑﯘﻛﯩﻞ ﺍﻋﺎﻳﯩﻨﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ
ﺭﻳﺰﺍﺷﯩﻠﯩﻌﯩﻤﯩﺰﺩﻯ ءﺑﯩﻠﺪﯨﺮﯨﭗ ،ﺍﻟﻌﯩﺲ ﺍﻳﺘﺎﻣﯩﺰ .ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﻣﯩﻌﺎﻥ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺕ ﺭﻩﺗﯩﻨﺪﻩﮔﻰ ﺍﺑﯩﺮﻭﻱ-ﺑﻪﺩﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻻﺷﺎﻗﺘﺎ
ﻗﺎﺯﯨﺮﮔﯩﺪﻩﻥ ﺩﻩ ﺟﻮﻋﺎﺭﯨﻼﻱ ﺑﻪﺭﯞﯨﻨﻪ ،ﺍﻟﻪﻣﺪﻩﮔﻰ ﺑﯘﻛﯩﻞ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﯩﯔ ﺑﺎﺳﯩﻦ ﻗﻮﺳﺎﺗﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍ ﺷﺎﯕﯩﺮﺍﻕ ﺭﻩﺗﯩﻨﺪﻩﮔﻰ ﯨﺮﮔﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻚ ﺑﻮﻟﯟﯨﻨﺎ،
ءﺳﯩﺰﺩﯨﯔ ﺟﻪﻣﯩﺴﺘﻰ ﻗﯩﺰﻣﻪﺗﯩﯖﯩﺰ ﺟﺎﻟﻌﺎﺳﺎ ﺗﯘﺳﯟﯨﻨﻪ ﺗﯩﻠﻪﻛﺘﻪﺳﺘﯩﮕﯩﻤﯩﺰﺩﻯ ﺑﯩﻠﺪﯨﺮﻩﻣﯩﺰ .
ﺣﺎﺗﻘﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯟﺷﯩﻼﺭ:
ﺍﯞﺳﺘﺮﻳﺎﺩﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﺷﻮﻟﭙﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﺮﺣﺎﻥ ،ﺑﻪﻻﺭﯞﺳﻴﺎﺩﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﭼﻪﺭﻣﻪﻥ ﺷﻮﻗﺎﻧﻮﯙ ،ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﻴﺎﺩﺍﻋﻰ
ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ءﻭﻣﯩﺮﺣﺎﻥ ﺍﻟﺘﯩﻦ ،ﻳﺮﺍﻧﺪﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﺍﺑﺪﯞﻟﻜﺎﺭﯨﻢ ﻗﺎﺯﺍﻕ ،ﻧﻮﺭﯙﻩﮔﻴﺎﺩﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﻣﺎﺣﻤﯟﺩ ﺑﺎﺷﺘﺎﺵ،
ﻗﯩﺘﺎﻳﺪﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﮔﯘﻟﺸﺎﺕ ﺳﻪﻳﯩﺘﻘﺎﻣﺎﻝ ،ﻣﻮﯕﻌﻮﻟﻴﺎﺩﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﺍﺳﺎﻱ ءﺭﺍﻣﯩﺶ ،ﺣﺎﺑﺴﺎﺗﺘﺎﺭ ﻭﻣﺎﺭ ،ﻭﺯﺑﻪﻛﺴﺘﺎﻧﺪﺍﻋﻰ
ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﺳﻪﺭﯨﻜﺒﺎﻱ ﯗﺳﻪﻧﻮﯙ ،ﺳﺎﺩﯨﺮﺑﺎﻳﻪﯙﺍ ﻛﻼﺭﺍ ،ﺭﻩﺳﻪﻱ ﻓﻪﺩﻩﺭﺍﺳﻴﺎﺳﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﺗﻮﻗﺘﺎﺭﺑﺎﻱ ﺩﯗﺳﻪﻧﺒﺎﻳﻪﯙ ،ﻩﺭﻧﺎﺯﺍﺭ
ﻧﯟﺭﻳﻴﻪﯙ ،ﺍﻟﺘﯩﻨﺎﻱ ءﺟﯘﻧﯩﺴﻮﯙﺍ ،ﺗﺎﺟﯩﻜﺴﺘﺎﻧﺪﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﺯﺍﯞﺭﻩ ﺳﺎﻣﻴﻨﻮﯙﺍ ،ﺗﯘﺭﻛﻴﺎﺩﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﺳﻪﺭﻛﺎﻥ ﺩﯨﻨﺸﺘﯘﺭﯨﻚ،
ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺎﺩﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﻣﻪﺣﻤﻪﺕ ﺯﻩﻧﮕﻴﻦ ،ﻗﯩﺮﻋﯩﺰﺳﺘﺎﻧﺪﺍﻋﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎﻥ-ﻩﺭﻛﯩﻦ ﺑﯟﻟﻪﻛﺒﺎﻳﻪﯙ ،ﻛﻮﺷﻰ-ﻗﻮﻥ ﻛﻮﻣﻴﺘﻪﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﻰ ءﺗﻮﺭﺍﻋﺎﺳﻰ ،ﺯﻩﻳﻨﻪﺗﻜﻪﺭ-ﻋﺎﺯﻳﺰ ﻩﺳﻤﯘﺣﺎﻧﻮﯙ» ،ﻛﻮﻙ ﺗﯟﺩﯨﯔ ﺟﻪﻟﺒﯩﺮﻩﮔﻪﻧﻰ« ءﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺍﯙﺗﻮﺭﻯ ،ﻗﯩﺘﺎﻳﺪﺍﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻭﺭﺍﻟﻤﺎﻥ-ﺍﻟﻤﺎﺱ
ﺳﺎﻗﺒﺎﻳﻪﯙ ،ﺩﯗﻧﻴﻪﺟﯘﺯﻯ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﻯ ﻗﺎﯞﯨﻤﺪﺍﺳﺘﯩﻌﯩﻨﯩﯔ ءﺗﻮﺭﺍﻟﻘﺎ ءﺗﻮﺭﺍﻋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ءﺑﯩﺮﯨﻨﺸﻰ ﻭﺭﯨﻨﺒﺎﺳﺎﺭﻯ-ﺗﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺎﻣﺎﺷﻪﯙ.
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ﺗﺎﺑﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﺘﺎﺭﻣﻪﻥ ﺍﺭﻟﻪﻧﺪﯨﺮﯨﻠﺴﻪ ،ﺗﻪﻣﯩﺮ-ﺑﻪﺗﻮﻧﺪﻯ ﻛﯘﻣﺒﻪﺯﺩﻩﺭﻯ ﻣﻪﺗﺎﻟﻤﻪﻥ ﻛﻮﻣﻜﻪﺭﯨﻠﻪ ﻭﺭﯨﻠﮕﻪﻥ .ﻗﯘﺭﯨﻠﯩﺴﻘﺎ ﻗﺎﺟﻪﺗﺘﻰ ﻣﺎﺗﻪﺭﻳﺎﻟﺪﺍﺭ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﻨﺎﻥ
ﻋﺎﻧﺎ ﻩﻣﻪﺱ ،ﺍﻟﻪﻣﻨﯩﯔ  11ﻩﻟﯩﻨﻪﻥ ﺩﻩ ﺟﻪﺗﻜﯩﺰﯨﻠﮕﻪﻥ .ﻩﻛﯩﻨﺸﻰ ﻛﯘﻧﻰ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﻚ ﺭﻩﺳﻤﻲ ءﯨﺲ-ﺷﺎﺭﺍﻻﺭﺩﻯ ،ﻓﻮﺭﯞﻣﺪﺍﺭﺩﻯ ،ﻣﺎﺟﯩﻠﯩﺴﺘﻪﺭﺩﻯ،
ﻛﻪﺯﺩﻩﺳﯟﻟﻪﺭﺩﻯ ،ﺳﻴﻪﺯﺩﻩﺭﺩﻯ ﻭﺗﻜﯩﺰﯞ ﻭﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﯩﭗ ﺗﺎﺑﯩﻼﺗﯩﻦ ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻚ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﻨﺪﺍ ﯗﻟﺖ ﻛﻮﺷﺒﺎﺳﺸﯩﺴﻰ ،ﻕ ﺭ ﭘﺮﻩﺯﻳﺪﻩﻧﺘﻰ ﻧﯘﺭﺳﯘﻟﺘﺎﻥ
ﻧﺎﺯﺍﺭﺑﺎﻳﻪﯙﺗﯩﯔ ﻗﺎﺗﯩﺴﯟﯨﻤﻪﻥ ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻜﺘﯩﯔ  25ﺟﯩﻠﺪﯨﻌﯩﻨﺎ ﺍﺭﻧﺎﻟﻌﺎﻥ ﺳﺎﻟﺘﺎﻧﺎﺗﺘﻰ ﺟﻴﻨﺎﻟﯩﺲ ﺑﻮﻟﺪﻯ 3082 .ﺍﺩﺍﻣﺪﯨﻖ ﻛﻮﻧﮕﺮﻩﺳﺲ-ﺯﺍﻟﺪﺍ ﻭﺗﻜﻪﻥ
ﺑﯘﻝ ﺍﻟﻘﺎﻟﻰ ﺟﻴﯩﻨﺪﺍ ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﮔﻰ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺩﻳﺎﺳﭙﻮﺭﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﻭﻛﯩﻠﺪﻩﺭﻯ ﺩﻩ ﻣﺎﺭﺗﻪﺑﻪﻟﻰ ﻗﻮﻧﺎﻗﺘﺎﺭﺩﯨﯔ ﺍﺭﺍﺳﯩﻨﺎﻥ ءﻭﺯ ﻭﺭﯨﻨﺪﺍﺭﯨﻦ ﺗﺎﭘﺘﻰ .
»ءﺑﯩﺰ  1500ﺟﯩﻞ ﺑﯘﺭﯨﻦ ﻛﯘﻟﺘﻪﮔﯩﻦ ﯗﺳﺘﯩﻨﯩﻨﺪﺍ ﺟﺎﺯﯨﻠﻌﺎﻥ »ﻣﺎﯕﮕﯩﻠﯩﻚ ﻩﻝ« ﯗﻋﯩﻤﯩﻦ ﺟﺎﻟﭙﯩﯘﻟﺘﺘﯩﻖ ﻳﺪﻩﻳﺎﻋﺎ ﺍﻳﻨﺎﻟﺪﯨﺮﯨﭗ،
ﻩﻟﺪﯨﮕﯩﻤﯩﺰﺩﯨﯔ  15ﻋﺎﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﺎﻣﯩﺮﯨﻨﺎ ءﻧﺎﺭ ﺑﻪﺭﺩﯨﻚ ،ﻣﺎﯕﮕﻰ ﺟﺎﺳﯩﻞ ﻩﺗﯩﭗ ﮔﯘﻟﺪﻩﻧﺪﯨﺮﺩﯨﻚ .ﺗﻪﺭﻩﯓ ﺗﺎﺭﻳﺤﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﻥ ﻣﯩﯖﺠﯩﻠﺪﯨﻖ
ﺑﻮﻻﺷﺎﻋﯩﻤﯩﺰﺩﻯ ﺳﺎﺑﺎﻗﺘﺎﺳﺘﯩﺮﯨﭗ ،ﻣﺎﯕﮕﯩﻠﯩﻚ ﻩﻝ ﺑﻮﻟﯟﺩﯨﯔ ﺩﺍﺭﺍ ﺟﻮﻟﯩﻨﺎ ﺗﯘﺳﺘﯩﻚ .ﺑﯘﮔﯩﻨﺪﻩ ءﺑﯩﺰ-ﺍﻧﺎ ءﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﺩﻯ ﺗﯘﻟﻪﺗﯩﭗ ،ﺍﻧﺎ ءﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻯ
ﻭﺭﺍﻟﺘﻘﺎﻥ ﺍﻳﺸﯩﻘﺘﻰ ﻩﻟﻤﯩﺰ«- ،ﺩﻩﮔﻪﻥ ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺕ ﺑﺎﺳﺸﯩﺴﻰ ءﻭﺯ ﺑﺎﻳﺎﻧﺪﺍﻣﺎﺳﯩﻨﺪﺍ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻴﺮﻩﻙ ﻋﺎﺳﯩﺮﺩﯨﯔ ﯨﺸﯩﻨﺪﻩ ﻗﻮﻝ ﺟﻪﺗﻜﯩﺰﮔﻪﻥ
ﺟﻪﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺘﻪﺭﯨﻦ ﺳﺎﻧﺎﻣﺎﻻﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺩﻭﺱ ﻗﯟﺍﻧﯩﭗ ،ﺩﯗﺷﭙﺎﻥ ﺳﯘﻳﯩﻨﮕﻪﻥ ﺟﻪﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺘﻪﺭ ﺍﻳﺘﯩﻠﻌﺎﻥ ﻛﻪﺯﺩﻩ ﺳﺎﻟﺘﺎﻧﺎﺗﺘﻰ ﺟﻴﯩﻨﻌﺎ ﻗﺎﺗﯩﺴﯟﺷﯩﻼﺭ
ﻗﻮﺷﺎﻣﻪﺗﭙﻪﻥ ﺳﻮﻗﻘﺎﻥ ﺍﻻﻗﺎﻧﯩﻤﻪﻥ ءﺑﯩﻠﺪﯨﺮﺩﻯ .ﺑﯘﻝ -ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺣﺎﻟﻘﻰ ﻣﻪﻥ ﻭﻧﯩﯔ ﭘﺮﻩﺯﻳﺪﻩﻧﺘﯩﻨﻪ ءﻭﺯ ﺍﻟﻌﯩﺴﯩﻦ ءﺑﯩﻠﺪﯨﺮﯨﭗ ،ﺟﯩﻠﻰ ﻟﻪﺑﯩﺰﺩﻩﺭﯨﻦ
ﺟﻪﺗﻜﯩﺰﮔﻪﻥ ﺟﯘﺭﺗﺸﯩﻠﯩﻖ ﻭﻛﯩﻠﺪﻩﺭﯨﻨﯩﯔ ﺳﻮﺯﺩﻩﺭﯨﻨﻪﻥ ﺩﻩ ﺍﻧﯩﻖ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ .
ﺗﺎﺭﻳﺢ ءﯗﺷﯩﻦ ﻋﺎﻧﺎ ﻩﻣﻪﺱ ،ﻗﻮﻋﺎﻡ ءﯗﺷﯩﻦ ﺩﻩ ﻣﺎﯕﯩﺰﺩﻯ ﺩﺍ ﻣﺎﻋﯩﻨﺎﻟﻰ ﺑﯘﻝ ﺟﻴﯩﻨﻨﺎﻥ ﺳﻮﯓ ﻗﻮﻧﺎﻗﺘﺎﺭ ﻩﺳﯩﻠﺪﯨﯔ ﺳﻮﻝ ﺟﺎﻋﺎﻻﯞﯨﻨﺪﺍﻋﻰ
ﺍﺳﻘﺎﻕ ءﺳﺎﻥ-ﺳﺎﻟﺘﺎﻧﺎﺗﯩﻤﻪﻥ ﻛﻮﺯ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ »ﺍﺳﺘﺎﻧﺎ ﻭﭘﻪﺭﺍ« ﻣﻪﻣﻠﻪﻛﻪﺗﺘﯩﻚ ﻭﭘﻪﺭﺍ ﺟﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪﺕ ﺗﻪﺍﺗﺮﯨﻨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻕ ﺭ ﭘﺮﻩﺯﻳﺪﻩﻧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻣﺎﺳﯩﻤﻪﻥ  2013-2010ﺟﯩﻠﺪﺍﺭﻯ ﺳﺎﻟﯩﻨﻌﺎﻥ ﺑﯘﻝ ﻋﻴﻤﺎﺭﺍﺗﺘﯩﯔ ﺟﺎﻟﭙﻰ ﺍﯞﺩﺍﻧﻰ 64-ﻣﯩﯔ ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﺮ .ﻭﻧﯩﯔ  3000ﺷﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺗﺮﯨﻦ
ﺳﺎﺣﻨﺎ ﺍﯞﻣﺎﻋﻰ ﺍﻟﯩﭗ ﺟﺎﺗﯩﺮ .ﻭﻻﺭ ﺗﻪﺍﺗﺮﺩﯨﯔ  1250ﻭﺭﯨﻨﺪﯨﻖ ﯗﻟﻜﻪﻥ ﺯﺍﻟﯩﻨﺪﺍ ﻕ ﺭ ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯔ  25ﺟﯩﻠﺪﯨﻌﯩﻨﺎ ﺍﺭﻧﺎﻟﻌﺎﻥ ﻣﻪﺭﻩﻛﻪﻟﯩﻚ
ﻛﻮﻧﺴﻪﺭﺗﺘﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻻﺩﻯ .
ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻛﻮﯕﯩﻞ ﻛﯘﻳﻤﻪﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻟﻌﺎﻥ ﺑﯘﻝ ﻛﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﯨﺘﯩﻨﺪﯨﺴﻰ ﻛﻪﺷﻜﻪ »ﺩﯞﻣﺎﻥ« ﻗﻮﻧﺎﻗﯘﻳﯩﻨﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﻪﺟﯘﺯﻯ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﻯ
ﻗﺎﯞﯨﻤﺪﺍﺳﺘﯩﻌﻰ ﯗﻳﯩﻤﺪﺍﺳﺘﯩﺮﻋﺎﻥ »ﻩﻟﺒﺎﺳﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﮔﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭ« ﺩﻩﮔﻪﻥ ﺗﺎﻗﯩﺮﯨﭙﺘﺎ ﻭﺗﻜﻪﻥ ﺣﺎﻟﯩﻘﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺩﻭﯕﮕﻪﻟﻪﻙ ﯗﺳﺘﻪﻝ ﺟﻴﯩﻨﯩﻨﺪﺍ
ﺗﯘﻳﯩﻨﺪﻩﻟﺪﻯ .ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ  25ﺟﯩﻠﺪﯨﯔ ﯨﺸﯩﻨﺪﻩ ﻗﻮﻝ ﺟﻪﺗﻜﯩﺰﮔﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪﺗﯩﺴﺘﯩﮕﯩﻦ ﻭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻳﺒﯩﺘﺸﯩﻠﯩﻜﺴﯘﻳﮕﯩﺶ ﻩﯕﺒﻪﻛﻘﻮﺭ ﺣﺎﻟﻘﻰ ﻣﻪﻥ
ﻭﻧﯩﯔ ﻛﻮﺭﻩﮔﻪﻥ ﻛﻮﺷﺒﺎﺳﺸﻰ ﺑﻮﻻ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﺮﻩﺯﻳﺪﻩﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺭﺍﺑﺪﺍﻝ ﺳﺎﻳﺎﺳﺎﺗﯩﻤﻪﻥ ﺑﺎﻳﻼﻧﯩﺴﺘﯩﺮﻋﺎﻥ ﺩﻳﺎﺳﭙﻮﺭﺍ ﻭﻛﯩﻠﺪﻩﺭﻯ ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﮔﻰ ﻗﺎﺯﺍﻕ
ﺩﻳﺎﺳﭙﻮﺭﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﮔﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻻﺷﺎﻋﯩﻨﺎ ﻗﺎﺗﯩﺴﺘﻰ ﻭﻱ-ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﯨﻤﻪﻥ ءﺑﻮﻟﯩﺴﺘﻰ .ﺳﻮﻧﺪﺍﻱ-ﺍﻕ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮﻩﺯﻳﺪﻩﻧﺘﻰ،
ﺩﯗﻧﻴﻪﺟﯘﺯﻯ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭﻯ ﻗﺎﯞﯨﻤﺪﺍﺳﺘﯩﻌﯩﻨﯩﯔ ءﺗﻮﺭﺍﻋﺎﺳﻰ ﻥ .ﺍ .ﻧﺎﺯﺍﺭﺑﺎﻳﻪﯙﺗﯩﯔ ﺍﺗﯩﻨﺎ ﻗﯘﺗﺘﯩﻘﺘﺎﯞ ﺣﺎﺕ ﺍﺯﯨﺮﻟﻪﺩﻯ .
ﻭﻝ ﺣﺎﺗﺘﯩﯔ ءﻣﺎﺗﯩﻨﻰ:
ﻗﯘﺭﻣﻪﺗﺘﻰ ﻧﯘﺭﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ءﺍﺑﯩﺶ ﯗﻟﻰ!
ﺳﯩﺰﮔﻪ ءﺑﯩﺰﺩﯨﯔ ﺑﯘﻝ ﺣﺎﺗﺘﻰ ﺟﺎﺯﯞﯨﻤﯩﺰﻋﺎ ﯗﻟﺖ ﺑﺎﺳﯩﻠﯩﻤﻰ»-ﻩﮔﻪﻣﻪﻥ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ« ﮔﺎﺯﻩﺗﯩﻨﺪﻩ ﺟﺎﺭﻳﺎﻻﻧﻌﺎﻥ »ﯗﻟﻰ ﺩﺍﻻ ﯗﻻﻋﺎﺗﺘﺎﺭﻯ« ﺩﻩﭖ
ﺍﺗﺎﻻﺗﯩﻦ ﺟﺎﯕﺎ ﻩﯕﺒﻪﮔﯩﯖﯩﺰ ﺗﯘﺭﺗﻜﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻭﻧﺪﺍﻋﻰ »ﻗﻴﯩﺮﺩﺍﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﺳﺘﺎﺭ« ﺩﻩﭖ ﺍﺗﺎﻻﺗﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﺪﻩ ﺍﻳﺘﯩﻠﻌﺎﻥ ﻣﺎﺳﻪﻟﻪﻟﻪﺭ ءﺑﯩﺰﺩﯨﯔ
ﻛﻮﯕﯩﻠﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﻮﭖ ﻭﻳﻼﺭ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﻣﯘﻧﯩﯔ ءﺑﺎﺭﻯ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺩﺍﻥ ﺗﯩﺲ ﺟﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ،ﻳﺎﻋﻨﻲ ،ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺍﺗﯩﻦ  5ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻥ ﻗﺎﺯﺍﻕ
ﺩﻳﺎﺳﭙﻮﺭﺍﺳﻰ ءﯗﺷﯩﻦ ﻩﯓ ءﺑﯩﺮ ﻛﻮﻛﻪﻳﻜﻪﺳﺘﻰ ﺟﺎﻳﺘﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﭗ ﺗﺎﺑﯩﻼﺩﻯ» .ﯗﻟﻰ ﺩﺍﻻ ﯗﻻﻋﺎﺗﺘﺎﺭﻯ« ﺍﺗﺘﻰ ﻩﯕﺒﻪﮔﯩﯖﯩﺰﺩﻩﮔﻰ» :ءﺑﯩﺰ ﺗﯩﻌﯩﺮﯨﻘﺘﻰ ﺗﺎﺭ
ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﺭﯨﺪﺍﻱ ﺷﺎﺷﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﺳﺘﺎﺭﯨﻦ ﺍﺗﺎﻣﻪﻛﻪﻧﮕﻪ ﺟﻴﻨﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﻪﻣﺪﻩﮔﻰ ءﯗﺵ ﻩﻟﺪﯨﯔ ءﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ«- ،ﺩﻩﮔﻪﻥ ءﺳﻮﺯﺩﯨﯔ ﺗﻪﺭﻩﯓ
ﻗﺎﺗﭙﺎﺭﯨﻨﺪﺍ ﺟﺎﻱ ﻣﺎﻗﺘﺎﻧﯩﺶ ﻗﺎﻧﺎ ﻩﻣﻪﺱ ،ﺣﺎﻟﯩﻘﺘﯩﯔ ﻛﯘﺭﺩﻩﻟﻰ ﺗﺎﻋﺪﯨﺮﻯ ،ﻣﯩﯖﺪﺍﻋﺎﻥ ،ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺪﺍﻋﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ءﻭﻣﯩﺮﻯ ،ﺳﻪﻧﯩﻤﻰ ،ﺍﺭﻣﺎﻧﻰ ﺟﺎﺗﯩﺮ.
ﻗﻴﻴﯟﻯ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﺎﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻗﻴﺴﯩﻨﯩﻦ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺗﺎﺑﯩﺴﺘﻰ ﺟﯘﻣﯩﺲ ،ﻩﻟﺪﯨﻚ ﻗﺎﻟﯩﭙﻘﺎ ﺑﻪﺕ ﺑﯘﺭﻋﺎﻥ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺩﺍﻻﺳﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﯗﻟﻰ ﻭﺯﮔﻪﺭﯨﺴﺘﻪﺭ ﻟﻪﺑﻰ
ﺳﻪﺯﯨﻠﻪﺩﻯ ﺑﯘﻝ ﻩﯕﺒﻪﻛﺘﻪﻥ .ﺷﻪﺗﻪﻟﺪﻩﮔﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﺎﺭ ﻗﺎﻱ ﻩﻟﺪﻩ ،ﻗﺎﻱ ﺟﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺩﺍ ،ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﯩﻦ ﻩﺟﻪﻟﮕﻰ ﺍﺗﺎﺟﯘﺭﺕ ،ﺍﺗﺎﻣﻪﻛﻪﻥ
ﺭﻩﺗﯩﻨﺪﻩ ﻩﺭﻩﻛﺸﻪ ءﻗﺎﺩﯨﺮ ﺗﯘﺗﺎﺗﯩﻨﯩﻦ ﺗﺎﭖ ﺑﺎﺳﯟ ،ﻭﺳﯩﻨﺎﯞ ﻛﻮﯕﯩﻞ ﻛﯘﻳﺪﻯ ﻧﺎﺯﯨﻚ ﺳﻪﺯﯨﻨﯟ ﺑﺎﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍ .ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻜﺘﯩﯔ ﺍﻕ ﺗﺎﯕﻰ ﺍﺗﯩﺴﯩﻤﻪﻥ
ءﺳﯩﺰﺩﯨﯔ ﻗﺎﺯﺍﻗﺴﺘﺎﻥ ﺭﻩﺳﭙﯟﺑﻠﻴﻜﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﯕﻌﯩﺶ ﭘﺮﻩﺯﻳﺪﻩﻧﺘﻰ ،ﻩﻟﺒﺎﺳﻰ ﺭﻩﺗﯩﻨﺪﻩ ﻗﻮﻟﻌﺎ ﺍﻟﻌﺎﻥ ﯨﺴﺘﻪﺭﯨﯖﯩﺰ ،ﻗﺎﻳﺮﺍﺗﻜﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﺰﻣﻪﺗﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎﻋﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﺳﺘﺎﺭﯨﯖﯩﺰﺩﻯ ﺍﺗﺎﻣﻪﻛﻪﻧﮕﻪ ﺷﺎﻗﯩﺮﯞﺩﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻟﻌﺎﻧﯩﻦ ءﺑﯩﺰ ءﺍﺭﺩﺍﻳﯩﻢ ﻣﺎﻗﺘﺎﻧﯩﺶ ﻩﺗﻪﻣﯩﺰ .ﺑﻮﻻﺷﺎﻕ ﯗﺭﭘﺎﻕ ،ﺗﺎﺭﻳﺢ ءﻭﺯﯨﯖﯩﺰ ﺍﻳﺘﻘﺎﻥ ﻗﻴﯩﺮﺩﺍﻥ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﺳﺘﺎﺭ ﻛﻮﺷﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﯩﺰﺩﯨﻠﯩﻌﯩﻦ ءﺍﻟﻰ-ﺍﻕ ﺑﺎﻋﺎﻻﯞﻋﺎ ءﺗﻴﯩﺲ ﺩﻩﭖ ﻭﻳﻼﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻝ ﺍﺗﻘﺎﺭﯨﻠﻌﺎﻥ ﯨﺴﺘﻪﺭ ءﺳﯩﺰﺩﻯ ﺟﻪﺭ ﺟﯘﺯﯨﻨﺪﻩﮔﻰ
ﺑﯘﻛﯩﻞ ﻗﺎﺯﺍﻗﺘﯩﯔ ﻛﻮﺷﺒﺎﺳﺸﯩﺴﻰ ،ﺷﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﻧﺎﺷﯩﺮ ﻗﺎﻣﻘﻮﺭﺷﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻋﺎﻻﯞﻋﺎ ﺗﻮﻟﯩﻖ ﻧﻪﮔﯩﺰ ﺑﻪﺭﻩﺩﻯ .ﺍﻟﯩﺲ-ﺟﺎﻗﯩﻨﺪﺍﻋﻰ ﺍﻋﺎﻳﯩﻨﺪﺍﺭﺩﯨﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺩﻩﮔﻪﻥ ءﯗﻣﯩﺖ-ﺳﻪﻧﯩﻤﻰ ﺑﯘﮔﯩﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﯩﻌﯩﻤﻪﻥ ﺟﯘﺯﻩﮔﻪ ﺍﺳﯩﭗ ،ﻭﺭﯨﻨﺪﺍﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﻪﺩﻯ .ﺗﺎﯞﻩﻟﺴﯩﺰﺩﯨﻜﺘﻪﻥ ﻛﻪﻳﯩﻨﮕﻰ ﻛﻪﺯﻩﯕﺪﻩ ﺍﺗﺎﺟﯘﺭﺗﻘﺎ  1ﻣﻴﻠﻠﻴﻮﻧﻌﺎ
ﺟﯟﯨﻖ ﻗﺎﻧﺪﺍﺳﯩﻤﯩﺰ ﻭﺭﺍﻟﯩﭗ ،ﻗﺎﺯﺍﻕ ﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﺍﻟﻪﯞﻣﻪﺗﺘﯩﻚ-ﻩﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺎﻟﯩﻖ ،ﻣﺎﺩﻩﻧﻲ-ﺭﯞﺣﺎﻧﻲ ﺩﺍﻣﯟﯨﻨﺎ ﯗﺷﺎﻥ-ﺗﻪﯕﯩﺰ ﯗﻟﻪﺱ ﻗﻮﺳﯟﺩﺍ .
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сақтауға міндеттейді. Алаштың асыл аманаты
ауызбірлігімізді күшейтуге шақырады», – деп Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап өткендей, осы кезеңнің тарихи маңызын нақтылай түсу өскелең ұрпақ үшін, қазақ
елінің өміршеңдігі үшін аса қажетті қадам болмақ.
Ұлттық тілді ұлтты, қоғамды дамытудың, ілгері
бастырудың құралы ретінде пайдалана отырып
(А.Байтұрсынұлының оқу құралдарының аты да
«Тіл – құрал» деп аталды), халықтың санасына әсер
етуге тырысты. Ендеше, еліміздің ертеңі туралы ой
қозғап, ұлттық қоғам құруды мақсат еткен қазіргі кезде ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының
еңбектерінен тағылым алар тұстары, үлгі, тәжірибе
боларлық дүние мол.
Бүгінгі қоғам дамуында ХХ ғасыр басындағы
қазақ зиялыларының ой-тұжырымдарымен үндестік,
сабақтастық, сол идеялардың жасампаздығы, дамуы
байқалады. Тәуелсіздік алғанға дейін ұлт мүддесі
жолында аянбай еңбек еткен қазақ зиялыларының
еңбектері, ғылыми мұрасын насихаттауға жол
берілмегендіктен, толық игерілмей келді, ұлттық сананы оятудағы мәні, олардың қоғам дамуындағы орны,
тәжірибелері әлі де өз дәрежесінде зерттеле қоймады,
сол себепті ұлт болашағы үшін күрескен зиялылардың
еңбектерінің ескерілмей жатқан тұстары өте көп. Ахмет Байтұрсынұлы сынды ғалымның тіл білімінің дамуына қосқан үлесін зерделеу‚ түптеп келгенде‚ қазақ
ғылымының, ұлттық тіл білімінің тарихын зерделеу
болып табылады. Осыған байланысты ҚР Білім және
ғылым министрлігі Ғылым комитеті А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты мен ҚР Ұлттық
кітапханасының ұжымы бірлесе отырып көптеген игі
шараларды қолға алды. Сондай шаралардың жарқын
үлгісі ретінде үстіміздегі жылдың 15 наурызында
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үгінгі таңда тарихымызға қайта үңіліп,
өткенімізді түгендеп‚ ұлттық дүниетанымға
қайта үңіліп жатқан кезеңде тіл білімінің де
тарихын зерделеу қажеттігі туындап отыр. Ал ол үшін
кезінде ұлттық тіл білімінің қалыптасып‚ дамуы жолында аянбай еңбек етіп‚ өзіндік үлес қосқан‚ кейін
репрессиялануына байланысты еңбектері аталмай
қалған ғалымдар мұрасының ғылым дамуындағы орнын айқындаудың маңызы зор. Бұл орайда ұлт көсемі
– А.Байтұрсынұлы: «Өзіміздің елімізді сақтау үшін
бізге мәдениетке, оқуға ұмтылу керек. Ол үшін, ең
алдымен, әдебиет тілін өркендету керек. Өз алдына
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өткен мемлекет және қоғам қайраткері, көрнекті ғалым
А.Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына
арналған «Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу және насихаттау» атты халықаралық
ғылыми-теориялық конференцияны атауға болады.
Конференцияға ҚР ҰҒА академигі Рәбиға Сыздық, ҚР
ҰҒА академигі Шора Сарыбаев, ҚР ҰҒА академигі
Өмірзақ Айтбайұлы, филол. ғ.д., профессор Бабаш Әбілқасымов, филол.ғ.д., профессор Тұрсын
Жұртбай, филол. ғ.д., профессор Дандай Ысқақұлы,
филол.ғ.д., профессор Айгүл Ісімақова, филол. ғ.д.,
профессор Бағдан Момынова, филол. ғ.д., профессор Анар Салқынбай, п.ғ.д., Ш.Уәлиханов атындағы

ел болуға өзінің тілі мен әдебиеті бар ел ғана жарай
алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз», – деген болатын.
Ұлттық ұйысу кезеңінде алаш зиялылары тағдырын
ұлттық мүддемен байланыстыра отырып, мәденирухани күреске көшті, қазақ әдебиетін, өнерін, тілін,
оқу-білімін, ғылымын күшейтті. Бұл кезең тарихта
қазақ халқының рухани өркендеу кезеңі ретінде танылды. «Алаш арыстары бізге мемлекеттілік идеясын ту
етіп көтеруді табыстап кетті... Алаштың асыл аманаты бізге тарихи-мәдени бірегейлігімізді, қарапайым
тілмен айтсақ, қазақы қалпымызды қасиеттеп
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Көкшетау мемлекеттік университетінің профессоры Бәрия Жахина, филол.ғ.к., Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің
доценті Ақылбек Шаяхмет, Ахмет Байтұрсынұлының
жиеншары – Айман Байсалова, А.Байтұрсынұлы
мұражай-үйінің директоры, филол.ғ.к. Райхан Имаханбет, ҚР Ұлттық кітапханасы сирек кездесетін
кітаптар мен қолжазбалар бөлімінің бас маманы Набат Асқарбекова, жазушы, Журналистер Одағының
мүшесі Жұмат Әнесұлы, ҚР Орталық мемлекеттік
мұрағаты директорының орынбасары Мәрзия Жылысбаева, «Қазақстан-Zaman» халықаралық газетінің бас
директоры Ахмед Аляз, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
оқытушысы Абдулфатих Сабри Юнус т.с.с. ғалымдар
мен қоғам қайраткерлері, ЖОО профессорлары мен
оқытушылары қатысты. Конференция аясында ҚР
Ұлттық кітапханасы Сирек кездесетін кітаптар мен
қолжазбалар қорының қызметкерлері «Ұлттың ұлы
ұстазы – Ахмет Байтұрсынұлы» атты кітап көрмесімен
таныстырды. Көрмеге ғалымның 1912-1929 жылдар
аралығында жарық көрген кітаптары, қолжазбалары
қойылды.
Жиынға ҚР Ұлттық кітапханасының директоры
Жанат Сейдуманов пен А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының директоры, филол.ғ.д., профессор Ерден Қажыбек модераторлық етті. Конференция барысында профессор Ерден Қажыбек ҚР
ҰҒА академигі Шора Сарыбаевтың 1960 жылдары
библиографиялық көрсеткішінде Ахмет Байтұрсынұлы
сынды алаш зиялыларының аты-жөндерінің алғашқы
әріптерін көрсеткені үшін кітабы туралып, өзі бөлім
меңгерушілігі қызметінен босатылғанын сөз ете
келіп, ғалымға Қазақстан Республикасы Жоғары
оқу орындары ұйымының төрағасы Р.Алшановтың
«А.Байтұрсынұлы» атындағы алтын медалін табыс
етті.
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Жиын барысында сөз алған ғалымдар Ахмет
Байтұрсынұлы ғылыми мұрасының зерттелу барысы,
басы ашылмай жатқан мәселелер, ғалым мұрасының
қазақ тіл білімінің дамуына ғана емес, басқа да түркі
халықтарының тілі мен әдебиетіне тигізген ықпалы
туралы әңгіме қозғады. Сонымен қатар ахметтануға
байланысты болашақта қолға алынатын игі шаралар, жоспарлар нақтыланды. Бұл орайда белгіленген
нақты шаралардың бірі ретінде жыл сайын «Ахмет
Байтұрсынұлы оқуларын» өткізіп тұру белгіленген еді.
Көп ұзамай, 8-9 сәуірде ҚР Ұлттық кітапханасында
ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы, М.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер институты, «Қамшы»
ақпараттық порталының қолдауымен «Үркер»
шығармашылық дамыту орталығы «Ұлы даланың
ұлы ұстазы – Ахмет Байтұрсынұлы оқулары» атты І
республикалық балалар мен жасөспірімдер байқауын
өткізді. Шараға А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институтының директоры Ерден Қажыбек, М.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер институтының директоры Уәлихан Қалижанов, Халықаралық «Қазақ тілі»
қоғамының президенті Өмірзақ Айтбаев, ҚР Ұлттық
кітапханасының директоры Жанат Сейдуманов),
А.Байтұрсынұлы мұражай-үйінің директоры Райхан
Имаханбет, Ахмет Байтұрсынұлының жиеншары Айман Байсалова, филология ғылымдарының докторы,
Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры Темірхан Тебегенов, «Арыс» қорының президенті Ғарифолла Әнес,
«Қамшы» порталының басшысы Біләл Қуаныш, филология ғылымдарының докторы, М.Әуезов атындағы
Әдебиет және өнер институтының бөлім меңгерушісі
Гүлжаһан Орда, филология ғылымдарының докторы, профессор Жамал Манкеева т.с.с. зиялы қауым
өкілдері қатысты. Байқау екі түрлі сайыс бойынша
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жүргізілді: көркемсөз сайысы – А.Байтұрсынұлының
өлеңдері мен мысалдарын мәнерлеп оқу; ғылымитанымдық жұмыстар – А.Байтұрсынұлының ғылыми
еңбектері талданған зерттеу жұмыстарын қорғау.
Жарысқа республикамыздың түкпір-түкпірінен 212
сайыскер жиналды. Қатысушылар жас ерекшеліктеріне
қарай 6-9 жас аралығы – кіші топ; 10-13 жас аралығы
– орта топ; 14-18 жас аралығы – жоғарғы топ түрінде
жіктелді. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар
анықталып, бас жүлде иегері, І, ІІ, ІІІ орын лауреаттары, І, ІІ, ІІІ дипломанттар анықталып, грамоталар мен
сыйлықтар, алғыс хаттармен табысталды.
Көркем сөз сайысы бойынша:
- Кіші топ (6-9 жас): бас жүлдені Биғұрман Адай,
алтын жүлдені Өмірбекова Балауса, күміс жүлдені
Маркс Алихан, Қадыр Шұғыла, қола жүлдені Өтеген
Гүлзат, Үркімбай Нұрай, Құрасбай Әсел иеленді.
- Орта топ (10-13 жас): бас жүлде – Қойшыбай
Ырысай, алтын жүлде – Тютенова Айым, күміс жүлде
– Аман Сәуле, Кабдулханова Гүлдария, қола жүлде –
Саттарқұлова Жасмин, Молдабаев Бекжан, Арқабай
Асыл.
- Жоғарғы топ (14-18 жас): бас жүлде – Сабырбек
Аружан, алтын жүлде – Шаймұратова Гүлдерай, күміс
жүлде – Құсман Сәлима, Тұрсын Ақерке, Ерболұлы
Нұрболат, қола жүлде – Асанов Жандос, Дүйсенқожа
Баян, Үтай Еркебұлан.
Ғылыми-танымдық жұмыстар бойынша:
Орта топ: бас жүлде – Керімбаев Айдос, алтын
жүлде – Амангелдіқызы Шұғыла, күміс жүлде – Арыстанбеков Думан, Сүлеймен Ақбота, қола жүлде – Ахбанбет Мунира, Марат Әбілқазы.
Жоғарғы топ: бас жүлде Исан Күмісжанға, алтын
жүлде Серік Сымбатқа, күміс жүлде Нұрқуатқызы
Ақбота, Қазиолла Шынарайға, қола жүлде Рахым-
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жан Гүлдара, Каримова Диана, Әшімхан Аружанға
табысталды. Ерекше үлес қосқан жетекшілерге де
ұйымдастырушылар тарапынан арнайы сыйлық
берілді.
Шара барысында балалардың Ахмет Байтұрсын
ұлының еңбектеріне түйсіне оқып, зерттеуге құл
шыныс танытуы, өлеңдерін нақышына келтіріп оқуға
тырысуы ерекше қуантты.
Үстіміздегі жылы атқарылар шаралар өте көп:
Алашорда үкіметінің құрылғанына 100 жыл толып
отыр, белгілі ғалым, қоғам қайраткері, педагог, публицист, «Қазақ тілі», «Физика», «Пішіндеме» т.с.с.
оқулықтардың авторы – Елдес Омаровтың туғанына
125 жыл, А.Байтұрсынұлы «Н.Қ. ханымға» атты
өлеңін арнаған қайраткер, қазақ қыздарынан шыққан
педагог, ұстаз, этнограф, аудармашы, журналист,
ғалым, Алаш қозғалысы кезінде қайраткерлігімен көзге
түскен қазақ қыздарының бірі – Нәзипа Құлжанованың
туғанына 130 жыл, Алаш қозғалысына қатысушы, оқуағарту ісінің қайраткері, «Жаңа мектеп» журналының
алғашқы редакторы, А.Байтұрсынұлының ғылыми
мақалаларын
жариялағаны
үшін
қудаланған
қайраткер, педагог-әдістемеші, журналист, аудармашы Молдағали Жолдыбаевтың туғанына 130 жыл,
алғашқы шығыстанушы І, ІІ Мемлекеттік думаның
мүшесі, Алашорда үкіметінің мүшесі Бақтыгерей
Құлмановтың туғанына 160 жыл т.с.с. Сондықтан
А.Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына
арналған конференция мен «Ұлы даланың ұлы ұстазы
– Ахмет Байтұрсынұлы оқулары» атты байқау – осы
бағыттағы игі шаралардың бастамасы деп білеміз.
Әділ ӘБСАТТАР,
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының магистранты
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ
– ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ
ҒЫЛЫМЫНЫҢ
КӨШБАСШЫСЫ

О

қу-ағарту идеясы – А.Байтұрсынұлының
қоғамдық қызметінің арқауы, азаматтық
борышының негізі, идеологиялық
платформасының тіреуі болды. Бұл платформаны
мықтап ұстауға алып келген – оның өз халқының
тағдырын ойлаған қам-қарекеті. А.Байтұрсынұлы
– ұлттық рухымыздың ұлы тіні. Ұлттық рух деген –
ұлттық намыс қой, қазақ екенін сезіну. Соны бастап
берген, сары маса болып ызыңдап, бүкіл халықты
«қазақпын» деп көтерілуге шақырған – Ахмет
Байтұрсынұлы.
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Ахмет Байтұрсынұлы – қазақтың ұлттық
ғылымының көшбасшысы, ұлттық ғылымының
арқауы дер едім. Неге? Басқа ұлттың ғалымдары
(орыс ғалымдары): «Қалайша мектеп оқулықтарын
ғылымның басы дейсіз?» – деп таңғалады.
Әрине, бұрыннан оқу-жазуы бар, ғылымы бар,
университеттері осыдан үш жүз, төрт жүз жыл бұрын
ашылған халықтар үшін ғылымның бастауын мек
тептен бастау оғаш көрінетін шығар. Шындығында,
қазақтың ұлттық ғылымы – қазақ тілі мен әдебиеті,
қазақ тарихы. Физика – қазақтың ұлттың ғылымы
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емес, биология – ұлттық ғылым емес. Әрине, он
дай ғылым салалары қазақ үшін керек, қазақтар
зерттеп жатқан ғылымдар. Бірақ қазақтың
нағыз ұлттық ғылымы – қазақ тілі туралы ғылым,
қазақтың әдебиеті, қазақтың тарихы туралы
ғылым.
Бұл пікірді бүгін ғана айтып отырған жоқпын.
60-жылдары Душанбеде конференция бол
ды. Онда одақ бойынша түрлі ғалымдар бас
қосып, коммунизм кезіндегі тілдер туралы сөз
етті. Сонда сөйлеген сөзімде осы ойды айттым.
А.Байтұрсынұлын атай алмадым, бірақ: «Қазақ тіл
білімі – қазақ ғылымының басы болды. Қазақ линг
вистикасы бастауыш мектептің оқулықтарынан
басталды», – дедім. Кейін Ермахан Бекмахановтың
жұбайы – Халима Адамқызымен кездескенімде:
«Ерекең сіздің сол тұжырымыңызға қатты риза бо
лып қайтты: Рәбиға Сыздықова ғажап нәрсе айтты,
жаңа, ешкім айтпаған, тың пікір айтты: «Қазақтың
ұлттық ғылымы мектеп оқулықтарынан баста
лады» – деді. Ғаламат пікір, дұрыс пікір!» – деп
сүйсінгенін жеткізгенде көтеріліп қалдым.
Осы тұста тағы бір пікір таласына тоқталуға
тура келеді: мектеп оқулықтары жай ғана білім бе
әлде ғылым ба, дәлірек айтсақ, «белгілі бір тілдің
құрылымын таныстырған алғашқы мағлұматтар
сол тіл туралы ғылым саласының бастапқы көрінісі
бола ма, жоқ па?» деген пікірсайыс жөнінде.
Әрине, тіл туралы ғылымның мазмұны мен сипа
ты барлық кезеңде бірдей болмақ емес, оның тіл
таныту мақсаты, зерттеу ұстанымдары, әдістері
тұрғысынан қарағанда, алғашқы кезеңі мен
қазіргі кезеңінде, тіпті орта тұсында айтарлықтай
өзгешеліктердің болуы заңды әрі даусыз. Қазіргі
кезеңде нағыз лингвистикалық талдауларды ғана
ғылым деп танысақ, сол талдаулардың көзі, ба
стауы болу керек қой. Осы орайда біз «тіл туралы
ілім тілдің жалпы және тұрақты белгілерін сурет
теуден бастап қалыптасады» деген тұжырымды
ұстанамыз, яғни «мектеп грамматикаларында
ғылыми сипат жоқ» деген пікірді қостамаймыз.
«Ғылым» деген сөздің негізгі мағынасы – «на
ука» емес. Ұлы Абайда бірнеше рет кездесетін
«ғылым» сөзі «оқу-ағарту, білім» мағынасында
қолданылған «наука» мағынасында емес. «Ғылым
таппай мақтанба» дегенде ол: «Ғылыммен айна
лысып, Эйнштейн сияқты ғалым бол!» – деп тұрған
жоқ қазаққа, «оқып алмай, сауаттанып алмай, хат
танымай тұрып, мақтанба!» деген ой айтады. Сол
ғылымды бастаған, білімді ғылым түрінде бастаған
Ахмет Байтұрсынұлы болды.
А.Байтұрсынұлының қазақ тілі туралы білімғылымның негізін салуына ағартушылық идеясын
ұсынуы басты себеп болды. Ол ағартушылықты
өзінің азаматтық міндеті, дүниетанымының
кредосы (негізі) деп санаған. Бұл ұлттық са
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наны көтерудің, өз сөзімен айтсақ, қазақты
«өзге жұрттар өрге қадам басқанда қатарынан
қалыспайтын» халық етіп ілгері бастырудың
алғашқы арнасы – оқу-ағарту деп білді. Қазақтың
қалың бұқарасының сауатсыз қараңғылығы оның
рухани-мәдени дамуының бірден-бір кедергісі
екенін бейнелі тілмен қазақтың намысына тигізе:
«надандық, өнерсіздік ата жолдасымыз болған
соң олжалы жерде үлестен қағылғанымыз, ордалы
жерде орыннан қағылғанымыз, жоралы жерде
жолдан қағылғанымыз – бәрі надандық кесапа
ты», – деп ашып айтты. Ағартушылықты үгіттеген
өзге қайраткерлерден Ахаңның үлкен айырмасы
– ол тек өнер-білімге шақырумен танып қойған
жоқ, осы жолда нақты іске көшті: оқулықтар жаз
ды, оқыту әдістерін көрсетті, 1913-1928 жылдары
газет-журнал беттерінде, мәслихат-жиындарда
қазақ даласындағы оқу-ағарту жайын кеңінен сөз
етті, ұсыныстар жасады, 13-14 жыл бойы (18951909 жылдары) бала оқытты. Міне, бұл – ағартушы
Байтұрсынұлының бейнесін танытатын нақты ісәрекеттер.
А.Байтұрсынұлы еңбек жолын ағартушылықтан
бастағанын білеміз. Ол 1895 жылдардан ба
стап бала оқытуға кіріседі, қазақ балаларының
тілін сындырып, сауатын ашуда бұрынғы ескі
сүрлеу, тар соқпақпен жүрудің ендігі жерде XX
ғасырдың басындағы қазақ қоғамына, оның та
рих көшіне қол еместігін көреді. Қазақ баласы
енді сауатын бөгде тілде емес, яғни араб, татар,
орыс тілдерінде емес, ана тілінде ашуы керек,
білім-ғылыммен қазақ тілінде сусындауы тиіс деп
табады. Қазақ мектептерінің болуы, бүкіл оқутәрбие жұмысы қазақ тіліне жүруі қажет екенін
ашып айтып, күн тәртібіне кояды, өзі де қазақ
мектептерінің болуы, ана тілінде оқытылуы үшін
күреседі. А.Байтұрсынұлының бұл тұжырымдарын
қазіргі кезде де жадымызда ұстауымыз керек.
А.Байтұрсынұлы: «Сөзі жоғалған халықтың өзі де
жоғалады», – дейді. Тіл – алты-жеті қамалдың
ішіндегі ең соңғы құлайтын қамал. Тіл құласа,
ол тіл қызмет еткен, сол тілмен бірге аталып
келген халық та құриды. Адамдар болғанмен,
олар қазақ болмайды. Сол халықтың аты жой
ылады. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев:
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде», –
дейді. Шынында, қазақ халқының сақталуы тілінің
сақталуына байланысты. Қазақ тілін сақталуы
қазақ мектептерінің сақталуына байланысты.
Мектеп табалдырығын аттаған баланың сөйлеген
тілі ана тілі болады. Баланың ең алғашқы көбірек
сөйлейтіні, үй ішінде сөйлейтіні, ойлайтыны, түс
көретіні бір тілде болуы керек, үш тілде емес. Сол –
ана тілі болуы керек.
Мектепте ең болмағанда бастауышта орыс
тілінде де емес, ағылшын тілінде де емес, тек
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қана ана тілінде оқыту керек. Бала ана тілін бастауыш
мектептен меңгеріп, кейін басқа тілді қосу керек. Ай
наласын ана тілінде танып, әр заттың қазақша атауын
білген соң ғана оның орысшасын, ағылшыншасын
үйренуі оңай болады. Ана тілі болмаған адамнан
ешқандай ақын да, жазушы да, суретші де шықпайды.
Ғалым шығар, маман шығар, тіпті атақты адам да
шығар. Бірақ онда ешқандай мәдени азық болмайды.
Ағылшын тілінде тамаша жазсын, орыс тілінде өлең
шығарсын, бірақ ол – ана тілі емес. Сондықтан үкімет,
басшылар, оқу-ағарту саласындағылар қазақ мектебін
қолға алып, қамқорлық көрсетуі керек. Қазақ
мектебіне немқұрайдылықпен қарайтын болсақ, үш
ұрпақтан кейін ол тіл құриды...
Ахмет Байтұрсынұлы қазақ мектептерін ашып,
оқуды қазақ тілінде жүргізу үшін, ең алдымен, ұлттық
жазуы (ғылым тілімен айтсақ, графикасы, сол кездегі
терминмен айтсақ, әліпбиі) болуы қажет деп біледі.
ХХ ғасырдың 10-жылдарына дейін қазақтың өз жазуы
болмаған еді. Бұл кезге дейін өзге көршілес түркі
халықтары сияқты, қазақтар да араб таңбаларын
қолданып келді, бірақ ол – қазақ жазуы емес, араб
жазуы-тын. Халқымыздың әрі қарайғы мәденирухани дүниесінде жат жұрттық жазуды қолдана
берудің өмір талабына сай еместігін, яғни араб
алфавиті сол күйінде қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне
сай келмейтіндігін, бұл таңбалармен қазақ сөздерін
дұрыс, сауатты жазуға мүмкіндіктің аздығын, оқыту
ісінде келтіретін қиындығын анық байқаған қазақ зи
ялылары ана тіліміздің өз жазуын жасау керектігін сөз
ете бастайды. Бұл әңгіме әсіресе ХІХ ғасырдың соңы
мен ХХ ғасырдың басында күшейе түседі. Әлеуметтік
пікірге «Айқап» журналы мен «Қазақ» газеті де үн
қосып, мақалалар жариялайды.
Әрине, ешбір құбылыс, оның ішінде ұлттық жазу
сияқты ауқымды әрекет бірер жылда жүзеге аса
қоймайтыны белгілі. Ұлттық әліпбиді жасау қолдан
келгенмен, бұған ғалымның (түзушінің) білімтанымы жеткенмен, оның қажеттігін, жөн-жосығын,
дұрыстық, түзулігін дәлелдеу, өзгелерге түсіндіру
сияқты қыруар шаруа жасау керек. Сондықтан Ахаң
1912 жылдан бастап ғалым, зерттеуші ретінде қазақ
тілінің дыбыстық жүйесі мен таңбалайтын әріптер
жайындағы пікірлерін білдіре бастайды. «Айқаптың»
1912 жылғы 9-10-нөмірлерінде «Шаһзаман
мырзаға» атты үлкен мақала жазып, онда қазақ ды
быстарын білдірмейтін кейбір араб таңбаларын
қазақ алфавитіне енгізбеу керектігін, сөздің тұтас
жіңішкелігін білдіру үшін алдына «дәйекші» дейтін
таңба қою қажеттігін дәлелдейді. Осы мақалада «ды
быс», «әріп», «дәйекші», «жуан дыбыс», «жіңішке ды
быс», «қағида» т.с.с. деген қазақша лингвистикалық
терминдерді тұңғыш рет кездестіреміз. Ахаңның
үлкен жаңалығы – әліпбиіне дәйекшіні енгізгені.
Сөздің оң жақ шекесіне қойылатын дәйекші белгісі
сол сөздің тұтас жіңішке оқылатынын көрсетеді, ал
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бұл – алфавитті қазақ тілінің ерекшелігі болып са
налатын үндестік заңы – сингармонизмге икемдеу
амалы екенін көреміз. Мұндай икемдестіру өте қажет,
өйткені қазақтың төл сөздері тұтасымен не жуан,
не жіңішке дауысты дыбыстармен келетіндігін осы
дәйекші арқылы көрсетуге болады. Дәйекші тұрса, сөз
ішіндегі дауыстылар жіңішке болғаны. Бұл ретте Ахаң
әр тілдің ұлттық ерекшелігі болатынын жақсы білген
нағыз фонетист ғалым болып көрінеді, қазақ тіліндегі
43 түрлі дыбысты 25 әріппен таңбалауға болатынын
дәлелдейді.
«Қазақ» газетінің 1913 жылғы 34-інші және
әрі қарайғы сандарында «Жазу мәселесі» деген
көлемді мақала жариялап, кейбір дауысты дыбыс
тарды таңбалау жайындағы өзінің пікірлерін ай
тады. Сөйтіп, әрі қарайғы ізденістерінде араб гра
фикасын пайдаланған қазақ жазуы үшін мынадай
ұсыныс-пікірлер айтады: 1) қазақ жазуы үшін араб
алфавитіндегі жуан Т, С, 3, Д, Ғ, X дыбыстарының
таңбаларын алмау, 2) қазақ тіліндегі Ы, І, И, Ұ, Ү, У
дыбыстарының әрқайсысына таңба белгілеу, 3) К, Г
дыбыстарынан басқа дауыссыз дыбыстармен келген
сөздердің жіңішкелігін (яғни қазіргі Ә, I, Ү дыбыстары
мен айтылатындығын) білдіру үшін сөздің алдынан
дәйекші таңба қою. Бұлайша түзілген алфавит сауат
ашудың дыбыс жүйесіне сай келетіндігі байқалады.
Ғалым өзгелермен айтысып, өз жобасын ұсынады,
оны түсіндіреді.
Кезінде мұны өзге түркі халықтарының, орыстың
білімпаздары мен қазақ қауымы «Байтұрсынұлы
жазуы» деп атаған еді, ал Ахаңның өзі оған «қазақ
жазуы» деген айдар тақты. «Қазақ жазуы» деуінің
орны бар еді. Бұл әліпбидің негізі араб таңбалары
болғанымен, ол «араб жазуы» деп атала алмайды,
өйткені қазақтың жазба дүниесіне арналған бұл алфа
вит қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сәйкестендіріліп,
жаңаша түзілген, яғни қазақ тілінде жоқ дыбыстардың
таңбалары шығарылып тасталған, ал араб
алфавитінде жоқ кейбір таңбалар қосылған, мүлде
жаңа әліпби болды, қазақ әліпбиі (алфавиті) болып
шықты. Демек, көрсетілген екі атаудың екеуі де дұрыс
еді: «Байтұрсынұлы жазуы» деп аталуы ғалымның
осы әліпбиді түзуде, қазақ тіліне икемдеуде, оның
дұрыстығын дәлелдеуде сіңірген қыруар еңбегін,
«маңдай терін» бағалау болса, «қазақ жазуы» деп ата
луынан оның ұлттық мәдениеттің көрсеткіші екендігі
танылады. «Байтұрсынұлы жазуы» 1912 жылдардан
бастап қолданыла бастады.
А.Байтұрсынұлы түзген әліпбиді оның алғашқы
ұсынылған кезінен бастап қазақ жұртшылығы, әсіресе
сол кезеңдегі мұғалімдер қауымы еш талассыз,
бірден қабылдады, оны іс жүзінде қолдана бастады.
Мысалы, 1915 жылдың бір өзінде бұл жазумен (және
емле тәртібімен) 15-тей кітап басылып шығыпты.
Сондай-ақ Ахаң ұсынған «жаңа емле» (жаңа қазақ
әліпбиін кезінде осылайша да атаған) 1913 жылдар
№1(2017)

дан бастап мұсылман медреселерінде де, қазақорыс мектептерінде де қолданыла бастайды. Бұған
оңды ықпал еткен жайттардың бірі – А. Байтұрсынов
1910 жылдары жазу таңбаларын түсіндіретін «Баян
шы» атты құрал мен кейінірек «Әліпби астары» атты
әдістемелік еңбектерді жарыққа шығаруы және 19141915 жылдардан бастап қазақ мектептері үшін «Оқу
құралы» (қазіргі «Әліппе»), «Тіл – құрал» (қазіргі
грамматика оқулықтары) атты құралдарды қоса
ұсынуы болды.
Ахмет Байтұрсынұлы өзі түзген әліпбиін әрі қарай
да қырнап, түзете түзеді, оның полиграфиялық
жағынан қолайлы-қолайсыз жерлерін, оқыту
барысындағы тиімді-тиімсіз тұстарға салмақтайды.
Сөйтіп, араб таңбалары негізінде түзіліп, қазақ тіліне
лайықталған жазу 1924 жылы Орынборда өткен қазақ
білімпаздарының тұңғыш съезінде талқыланып, рес
ми түрде қабылданады.
А.Байтұрсынұлының бұл тәжірибесін өзге түркі
халықтары сол кезде үлгі тұтып, олар да өз жазу
ларына өзгерістер жасай бастайды. 1929 жылы
«жаңа дәуірдің», «советтік мәдениеттің», қысқасы,
коммунистік саясаттың текпінімен латын жазуы
на алмастырылған қазақ әліпбиінің тарихы қалың
жұртшылыққа аян. Ол әліпби (графика) араб
таңбаларын пайдаланған, бірақ араб жазуы емес,
ұлттық қазақ жазуы болатын.
Ресейдің қол астындағы түркі халықтары жаппай
латынға көшкенде, оны қабылдау барысындағы жи
ын-жиналыстарда А.Байтұрсынұлы, М.Дулатовтардың
араб таңбалы қазақтың ұлттық жазуын сақтап
қалуға күш салғанын, айтыстарда дәлелдеп
шыққандарын білеміз, бірақ саясат тоқпағы күшті
болып, ұлттық дербестік, ұлттық мәдениет сияқты
киіз қазықтар жерге кіргенін де ұмытқанымыз жоқ.
Түркі халықтардың жазуын латындандыру сияқты
«қып-қызыл» саясатқа сүйенген күрестің салдарынан
қазақтың араб таңбалы тұңғыш ұлттық жазуы тарих
төрінен кетті. КСРО-ны мекендеген аз ұлттардың
өздерінің сан ғасырлардан бері қолданып кел
ген жазуларын тастап, латынға көшу керек деген
мәселе 1926 жылдан бұрынырақ басталған-ды.
Мерзімді баспасөз беттерінде, жиын-жиналыстар
да алдын ала пікір айту, пікір таластырулар
жүргізілді. Ақырында 1926 жылы Баку қаласында
Бүкілодақтық Бірінші Түркологиялық съезд
өткізіліп, күн тәртібіне түркі халықтарының жазуы,
орфографияның негізгі принциптері, терминоло
гия мәселелері, түркі халықтарының тарихы, типо
графиясы, ана тілін оқыту методикасы т.б. көптеген
мәселелер күн тәртібіне қойылды. Солардың ішінде
ең үлкені де, талас-тартысы көбірек болғаны да –
түркі халықтарының тегіс латын алфавитіие көшуі
жайындағы мәселе болды. Съезге Қазақстаннан Ах
мет Байтұрсынұлы, Елдес Омаров, Әзиз Байсейітов,
Біләл Сүлеев, Нәзір Төреқұловтар делегат бо
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лып қатысты. Қазақстаннан съезд президиумына
А.Байтұрсынұлы сайланды, сондай-ақ ол съезде
жұмыс істеген бірнеше комиссияның құрамына
енді. Съезде түркі халықтарының бұрыннан
қолданып отырған алфавиттерін тастап, латынға
көшу жөніндегі пікір таласында екі топ бөлініп
шықты. Бірі – «бұрыннан пайдаланып келген әрі
нақтылы ұлт тіліне лайықталып реформаланған, рес
ми қабылданған араб не орыс графикасын (мысалы,
сол кезде якуттар қолданып отырған) латыншаға
ауыстырудың ешқандай не саяси-идеологиялық,
не экономикалық тиімділігі жоқ, сауат аштыру,
оқыту ісінде де лайықталған араб графикасы мен
қабылданбақшы латын жазуының бір-бірінен артықкемдігі шамалы, керісінше, жазу таңбасын өзгерту
сан ғасырлық жазба дүниеден, жазба дәстүрден
қол үзу қаупін тудырады» дегенді айтты. Екінші
тобы – «араб жазуы түркі тілдерінің фонетикалық
жүйесіне сай келмейді, латын алфавиті түркі
тілдерін Еуропа мәдениетіне жақындастыра түседі»
дегендерді дәлел етті. Алғашқы пікірдегілердің бірі
А.Байтұрсынұлы болды. Бұл жерде Байтұрсынұлының
концепциясынан ұлтшылдық, пантюркистік не
месе советке қарсылық іздеу мүлде қисынсыз:
ол араб жазуы арқылы ислам дінін уағыздауды
көздеген жоқ, өйткені Байтұрсынұлы реформалаған
қазақ жазуы «Құран» жазуынан мүлде алшақ
екені айдан анық. «Пантюркистік пиғылда болды»
деу де орынсыз, керісінше, А.Байтұрсынұлы қазақ
тілінің дербестігін қатты қолдаған адам; үшіншіден,
бұл жердегі ғалым әрекетінен антисоветизм
іздеу де нанымсыз, себебі жазу таңбасының түрі
идеологияның мазмұны мен бағытын өзгерте
алмайтындығын Байтұрсынұлы да, өзгелер де,
біз де жақсы білеміз. Бірдей графика халықтар
мәдениетін жақындастыратындығы сөзсіз, бірақ
латынға көшкен түркі халықтары ол күнде отандас
орыс халқының емес, капиталистік қоғамда өмір
кешіп отырған Еуропа жұрттарының мәдениетіне
жақындай түскен болар еді. Демек, ғалымның араб
жазуын жақтаудағы мақсаты – 12-13 жыл бойы
қолданылып, орнығып қалған қазақ тілінің дыбыстық
табиғатына лайықталып өзгертілген, ресми түрде
қабылданған алфавиттің қазақ жазуы мұқтаждығын
толық өтеп отырғандығы, оның дыбыс әдісімен оқыту
ісінде айтарлықтай қолайлы болып шыққандығы,
полиграфиялық мүмкіншіліктер жағынан да,
экономикалық мүмкіндіктер тұрғысынан да бұрынғы
алфавитті сақтау пайдалырақ екендігі. Әрине, қазіргі
тұрғыдан келгенде, оның үстіне совет үкіметі тұсында
қолға алған шараларымыздың бәрі дұрыс, бәрі
прогрессивтік болды деп сан жылдар өзімізді өзіміз
шатастырып келген дәстүрімізге бассақ, мүмкін, сол
кезде латынға қарсы шыққандардың пікірін дұрыс
емес деуге де болар, бірақ «айналасы 14-15 жылдың
ішінде қазақ, өзбек, татар т.б. сияқты көне мәдениетті
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ірі халықтардың үш түрлі графиканың бірінен соң
біріне көшірудің қаншалық қажеті болды, әсіресе
бас-аяғы 13-14 жыл ғана қолданылған латын жазуы
қаншалықты ұтымды болды?» деген сауал туады.
А.Байтұрсынұлы түзген «Қазақ жазуы»
Қазақстанда 17-18 жылдай жақсы қолданылып,
енді тұрақтай бастағанда, күшпен тарих сахнасынан
түскенмен, мүлде құрдымға кеткен жоқ: ұлттық араб
жазулы мол мұра қалды, қолданылған кезеңінде
қазақ халқының сауатын кеңірек ашуға қызмет етті,
жүздеген кітаптар мен өзге де жазба дүниелер
жарыққа шықты, қазақ баспасөзін дамытты, қысқасы,
бұл жазумен қалдырылған мол жазба дүние қазіргі
мәдениетімізге де, орасан зор қызмет етіп отыр.
1930 жылдарға дейін хат танығандардың күнделікті
қолданысында орын алып келді. Мысалы, Мұхтар
Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов және
басқалары сияқты ілгергі буын ақын-жазушылары
қолжазбаларын ең соңғы күндеріне дейін осы жазу
мен жазып қалдырды.
Қытай Халық Республикасындағы, Иран мен
Ауғанстандағы қандастарымыздың күні бүгінге
дейін «Байтұрсынұлы жазуын» қолданып отыр.
Шыңжандағы бауырларымыз да саясаттын салқыны
тиіп, он шақты жылдай латынға көшіп, араб
таңбаларынан арылмақ болғанмен, тиімді-тиімсізді
салмақтай білген өмір талабы қазақ халқының
маңдайына біткен бірден-бір ұлттық жазуы –
«Байтұрсынұлы жазуына» алып келді. Бұл күнде осы
графикамен Шынжандағы қазақ туыстарымыз бүкіл
оқу-ағарту ісін, баспа дүниесін жүзеге асырып отыр.
Ахаң түзген әліпби мен ол жасаған емле тәртібі мұнда
өте жақсы қызмет етіп отырғанын айтуға болады.
Қытайдағы қандастарымыздың еңбегімен жарық
көріп жатқан қаншама дүние бүгінгі қазақтың тұтас
жұртшылығының, яғни қазақстандық, монғолиялық,
ресейлік, түркиялық, өзбекстандық қазақтардың да
баға жетпес байлығы, жоғалмас қазынасы, алдағы
рухани-мәдени азығының мол қоры болып табылмақ.
Осындай қазынаның иелерін бір-бірімен танысты
рып, жалғастырып отырған құралдың бірі – Ахаңның
тер төккен еңбегі – араб таңбалы «қазақ жазуы»,
ұлттық жазу. Бұл графиканың ғылым үшін де маңызы
зор: алфавитті тілдің фонетикалық табиғатына сай
етіп түзудің дұрыс үлгісін бергендігімен құнды.
Бүгінде қазақ тілінің дыбыстық жүйесін ғылыми
негізде әрі техникалық аппараттармен зерттеуші
Ә.Жүнісбек, М.Жүсіпов, Н.Уәли сияқты ғалымдар
А.Байтұрсынұлының бұл табысын өте жоғары
бағалап отыр. Олар Ахаңды бұрынды-соңды қазақ
тілінің дыбыс жүйесін зерттеушілердің ішіндегі тіл
табиғатын дұрыс сезген күшті ғалым, ана тіліміздің
дыбыс заңдылықтарын дұрыс танып, жазуын сол
заңдылықтарға бағындырып жасаған деп табады.
А.Байтұрсынұлы өзінің алдына жүйелі бағдарлама
қойғанға ұқсайды: ол әуелі қазақтың ұлттық жазуын
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(графикасын) жасауды мақсат еткен, бұл үшін араб
алфавиті негізіндегі «Байтұрсынұлы жазуы» дүниеге
келген, екінші, сол жазумен сауат аштыруды ойлаған,
бұл үшін «Оқу құралы» атты оқулығын жазған. Одан
соң қазақ тілінің грамматикалық құрылысын ана
тілінде талдап беру мақсатын қойған, мұны орындау
үшін «Тіл – құралды» жазған, төртінші, тілді дұрыс
қолдана білу тәртібін көрсетуді көздеген, бұл үшін
«Тіл жұмсарды» ұсынған, бесінші, сауат аштыру, қазақ
тілін оқыту әдістемесін жасауды міндетіне алған,
бұл үшін «Баяншы» мен «Әліп-би астпарын» жазған.
Міне, бұлар – Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілін
зерттеудегі және оқу-ағарту майданындағы істеген
істері мен жасаған еңбектері, осы салалардағы орнын
көрсететін үлесі, Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ұлттық
білім-ғылымының көшбастары дегізетін тарихи мұра.
А.Байтұрсынұлы мектепте ана тілінде оқыту
қажеттігіне ерекше ден қойған. Мектепте ана тілінде
оқыту үшін алдымен қазақша жазу таңбаларын, яғни
алфавитін жасап шыққан. Содан соң балаларға осы
таңбаларды танытып, сауатын ашатын әліппеден
бастап, сол тілді пән ретінде үйрететін грамма
тика оқулықтарын жазу керек болды. 1912 жылы
мектеп балаларын қазақша сауаттандыратын «Оқу
құралын» жазғаннан кейін көп ұзамай мектепте
қазақ тілін пән ретінде үйрететін оқулық жазуға
кіріседі. Бұл оқулықтың фонетикаға арналған 1-бөлімі
«Тіл – құрал» деген атпен алғаш рет 1915 жылы
жарық көреді. Ол әрі қарай бірнеше рет басылған,
1927 жылғы Қызылордағы басылымы 7-нші деп
көрсетілген. «Тіл – құралдың» қазақ тілінің морфоло
гиясына арналған II бөлімі бұдан да бір жыл бұрын
1914 жылы баспадан шыққан, оның 1927 жылғы
басылымы 6-ншы деп көрсетілген. Синтаксиске
арналған III бөлімі де бірнеше басылым көрген. Оның
6-басылымы 1928 жылы Қызылорда-Ташкенттегі
«Казгосиздаттан» шыққан. «Тіл – құрал» – қазақ
мәдениетінде бұрын болмаған соны құбылыс. Оның
қазақ жұртшылығы үшін мүлде тың дүние екендігін
автордың өзі де ескертеді. Оқулықтың «Сөз басы»
деп аталатын алғы сөзінде: «Тіл – құрал» деген аты
қандай жат көрінсе, ішкі мазмұны да әуелгі кезде
осындай жат көрінер, өйткені бұл – қазақта бұрынсоңды болмаған жаңа зат. Халықта бұрын болмаған
нәрсе жат көрініп, бірте-бірте бойы үйренген соң
қалатын», – деп жазады.
«Тіл – құрал» тек мектеп оқулықтарының басы
емес, қазақ тілін ана тілімізде танудың басы болды,
«Қазіргі қазақ тілі» атты ғылым саласының іргетасы
болып қаланды. Жалпы қазақ тілін зерттеп, танып білу
тарихымызда А.Байтұрсынұлының «Оқу құралы» мен
«Тіл – құралдарының» орны айрықша. Кезінде қазақ
қауымы Байтұрсынұлы десе, «Тіл – құралды», «Тіл
– құрал» десе, Байтұрсынұлын, – Ахметті – Ахаңды
танитын болған. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ фо
нетикасы мен грамматикасы жайындағы оқулықтары
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осы ғылым саласының бастамасы, іргетасы деп батыл
айта аламыз.
Ғалым қазақ тілінің құрылымын жүйелеуде,
біздің байқауымызша, орыстың лингвистикалық
ілімін негізге алған. Бірақ оның қағидалары мен
жіктеулерін дәлме-дәл көшірген жоқ. Бұл жерде
А.Байтұрсынұлының ғалым ретінде шын мәніндегі
шығармашылыққа барғанын баса айтамыз. Оның
ғылыми концепциясы – әр тілді өз табиғатынан
шығарып сипаттау. Атап айтқанда, қазақ тілінің
фонетикалық жүйесін айыруда ол орыс тілінің схема
сына бармады, түркі тілдерінің, оның ішінде қазақ
тілінің өзіне тән ерекшеліктерін ескерді. Ғалым
етістіктің етіс түрлерін қазіргі салт, сабақты, ортақ,
өздік, өзгелік, ырықсыз дегендерден басқа (бұл тер
миндер де Байтұрсыновтікі), дүркінді, беделді, өсіңкі
етістер деп тарамдауы да орыс тілінде етістіктер
қалай жіктелсе, қазақ тілінде де солай жіктеуден
аулақ болғанын көрсетеді. Міне, осы сияқты мы
салдар жалпы лингвистикалық мектептің негізі бір
болғанмен, көптеген таным-принциптерінде Ахаң
қазақ тіл білімінің өзгешеленетін тұстарын дұрыс
көрсетті. Сөйтіп, Ахмет Байтұрсынұлын, бейнелі
сөзбен айтсақ, қазақ тіл білімі деп аталатын үлкен
ғимараттың іргетасын өруші, қабырғасын қалаушы,
көп ретте есік-терезесін шығарып, төбесін жабушы
дел білеміз.
Орыс тіл білімінде ХХ ғасырдың соңғы он жы
лында айта бастаған дүниелерді А.Байтұрсынұлы
ХХ ғасырдың басында айтып кеткен. Айтып қана
емес, біліп, танып кеткен. Қазіргі кезде рай төртеу,
етіс төртеу деп жүрміз. Ал А.Байтұрсынұлы райдың
15 түрін, етістің 10 түрін атайды. А.Байтұрсынұлы
когнитивті грамматика, коммуникативті граммати
ка, функционалды грамматиканың қазіргі кездегі
терминдерін қолданған жоқ. Бірақ ғалымдық инту
ициясымен, ғалымдық сезуінуі, ғалымдық таланты
мен жаңа бағыттарды бастап берген. Етісті, райды
танығанда қазақтың ұлттық тілін негізге ала отырып,
талдаған.
Қазақ тіл білімінің басталар тұсындағы ізденістері
мен табыстарын, жетістіктері мен кемшіндерін дұрыс
тауып, мұқият зерттеу – алда тұрған міндеттеріміздің
бірі. Әзірге көзіміз әбден жеткен бір ақиқат, ол – ана
тіліміздегі ғылым саласы ХХ ғасырдың 10-жылдары
нан басталғандығы және оның іргетасын қалаушы
Ахмет Байтұрсынұлы екендігі. Н.И. Ильминскийдің
1861 жылы қазанда басылған «Материалы к изуче
нию киргизского наречия» деген кітабы қазақ тілінің
грамматикалық жүйесін танытқан тұңғыш еңбек бол
ды. Бұл «Материалдар» орыс тілінде жазылды, онда
қазақша лингвистикалық терминдер жасалған жоқ.
Бұл жұмыс, атынан-ақ көрініп тұрғандай, оқулық та
емес, жүйелі түрі де баяндалған грамматика құралы
да емес, – шығыс тілдерін, оның ішінде өзге түркі
тілдерін зерттеушілерге арналған еңбек болатын.
№1(2017)

Оның өзінде де бұл «Материалдар» қазақ тілінің өзге
түркі тілдерінен (автордың жазуынша, татар тілінен)
ерекшеленетін тұлғаларын көрсету мақсатымен
жазылған-ды.
П.М.Мелиоранскийдің «Краткая грамматика казаккиргизского языка» деген атпен I бөлімі (фонетика
және этимология) 1894 жылы, II бөлімі (синтаксис)
1897 жылы шыққан құнды еңбегі – қазақ тілінің
грамматикалық құрылымын ғылыми негізде жүйелі
түрде баяндаған тұңғыш зерттеу екендігі мәлім.
Бірақ бұл да түркі тілдерін зерттеушілерге арналған,
орыс тілінде жазылған ғылыми сипатты еңбек бол
ды. Сондықтан мұнда да қазақ тіл білімінің ұлттық
терминологиясы жасалмады. Бұл ғылыми жұмыс та
ана тіліндегі қазақ лингвистикасының басы болып
таныла алмайды.
Осы орайда «А.Байтұрсынұлы нені зерттеді, қалай
зерттеді, мақсаты қандай болды?» деген мәселелерді
тереңірек зерттеуіміз керек. Оқулық жазудағы, графи
ка жазудағы мақсаты қандай болды? Видтің – совер
шенный, несовершенный вид т.б. дүниелердің қазақ
тілінде жоқ екенін дәлелдеу үшін А.Байтұрсынұлы
кімнің еңбектеріне сүйенді, қалай пайдаланды? т.с.с.
жан-жақты зерттеу керек. Қазақша айтқанда, қазақ
ғылымының, тіл білімінің көгенбасын, ең басты, ең
негізгі танымын көрсетіп кеткен А.Байтұрсынұлының
ғалымдық тұлғасын әлі түгел айтып болған жоқпыз.
1920 жылдардың басында А.Байтұрсынұлы
ағартушылық, ғалымдық қызметтерімен қоса,
мемлекеттің басқару-ұйымдастыру жұмыстарын
атқара береді: 1922-1925 жылдары ол Қазақстан
Халық Ағарту Комиссариаты жанындагы Ғылымиәдеби комиссияның председателі, Қазақ өлкесін
зерттеу қоғамының құрметті председателі бол
ды. Советтердің Бүкіл россиялық 7-съезі мен
8-съезіне дейін ВЦИК мүшесі және Советтердің
Бүкілқазақстандық І съезіне дейін Кирвоенкомның
мүшесі болып қызмет атқарды. Советтердің Бүкіл
қазақстандық 1-съезінен 2-съезіне дейінгі аралықта
Қазақ АССР Оқу-ағарту наркомы және ҚазЦИК
мүшесі, сонымен қатар Өлкелік Халық Комиссариаты
жанындағы Академиялық Орталықтың председателі
болды. Кісілік тұлғасы ретінде үлгі алатын ерекшелігі
– қай нәрсені қолға алса да, бәріне жауапкершілікпен
қараған қай комитеттің жұмысын атқарса да. Халық
комиссары болған кезде оқулықтар жазуды қолға
алған: М.Жұмабаевқа педагогика, М.Дулатовқа есеп
құралын, Х.Досмұхамедұлына сингармонизм жазу
ды тапсырады. А.Байтұрсынұлының осы қырлары
түбегейлі зерттелуі керек.
А.Байтұрсынұлының ғылыми мұрасын зерттеуде,
танытуда жаңа белеске көтерілу қажет. Ғалым еңбек
еткен, ғылыммен айналысқан тұстағы саяси, тарихи
ахуалды негізге ала отырып, А.Байтұрсынұлының
ғалым, қайраткер, ғылымды ұйымдастырушы т.с.с.
ретіндегі ғылыми бейнесі жан-жақты зерттелуі керек.
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تۋرالى ءىلىم ءتىلدىڭ جالپى جانە تۇراقتى بەلگىلەرىن سۋرەتتەۋدەن باستاپ قالىپتاسادى» دەگەن تۇجىرىمدى ۇستانامىز ،ياعني

احمەت بايتۇرسىن ۇلى-قازاقتىڭ
ۇلتتىق عىلىمىنىڭ كوشباسشىسى

«مەكتەپ گرامماتيكاالرىندا عىلىمي سيپات جوق» دەگەن پىكىردى قوستامايمىز .
«عىلىم» دەگەن ءسوزدىڭ نەگىزگى ماعىناسى«-ناۋكا» ەمەس .ۇلى ابايدا بىرنەشە رەت كەزدەسەتىن «عىلىم» ءسوزى
«وقۋ-اعارتۋ ،ءبىلىم» ماعىناسىندا قولدانىلعان «ناۋكا» ماعىناسىندا ەمەس« .عىلىم تاپپاي ماقتانبا» دەگەندە ول« :عىلىممەن
اينالىسىپ ،ەينشتەين سياقتى عالىم بول!»-دەپ تۇرعان جوق قازاققا« ،وقىپ الماي ،ساۋاتتانىپ الماي ،حات تانىماي تۇرىپ،
ماقتانبا!» دەگەن وي ايتادى .سول عىلىمدى باستاعان ،ءبىلىمدى عىلىم تۇرىندە باستاعان احمەت بايتۇرسىن ۇلى بولدى .
ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ قازاق ءتىلى تۋرالى ءبىلىم-عىلىمنىڭ نەگىزىن سالۋىنا اعارتۋشىلىق يدەياسىن ۇسىنۋى باستى سەبەپ
بولدى .ول اعارتۋشىلىقتى ءوزىنىڭ ازاماتتىق مىندەتى ،دۇنيەتانىمىنىڭ كرەدوسى (نەگىزى) دەپ ساناعان .بۇل ۇلتتىق سانانى
كوتەرۋدىڭ ،ءوز سوزىمەن ايتساق ،قازاقتى «وزگە جۇرتتار ورگە قادام باسقاندا قاتارىنان قالىسپايتىن» حالىق ەتىپ ىلگەرى
باستىرۋدىڭ العاشقى ارناسى-وقۋ-اعارتۋ دەپ ءبىلدى .قازاقتىڭ قالىڭ بۇقاراسىنىڭ ساۋاتسىز قاراڭعىلىعى ونىڭ رۋحاني-مادەني

فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ،پروفەسسور
فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ،پروفەسسور

دامۋىنىڭ بىردەن-ءبىر كەدەرگىسى ەكەنىن بەينەلى تىلمەن قازاقتىڭ نامىسىنا تيگىزە« :ناداندىق ،ونەرسىزدىك اتا جولداسىمىز

وقۋ-اعارتۋ يدياسى-ا.بايتۇرسىن ۇلىنىڭ قوعامدىق قىزمەتىنىڭ ارقاۋى ،ازاماتتىق بورىشىنىڭ نەگىزى ،يدەيالوگيالىق
تاعدىرىن يدەيا
حالقىنىڭ نەگىزى،
ازاماتتىقءوزبورىشىنىڭ
الىپ ارقاۋى،
قىزمەتىنىڭ
پالتفورمانىقوعامدىق
بۇل ۇلىنىڭ
بايتۇرسىن
وقۋ-
لوگيالىق-
ويالعان قام
كەلگەن-ونىڭ
مىقتاپ ۇستاۋعا
يدياسى-ا.بولدى.
اعارتۋ تىرەۋى
پالتفورماسىنىڭ
سەزىنۋ-.
ويالعان قام
حالقىنىڭ
ونىڭ
كەلگەن-
بولدى.
تاعدىرىنەكەنىن
قوي ،قازاق
ءوز نامىس
ۇلتتىق
دەگەن-
الىپرۋح
ۇستاۋعاۇلتتىق
مىقتاپءتىنى.
پالتفورمانى ۇلى
بۇلرۋحىمىزدىڭ
ۇلتتىق
تىرەۋى ۇلى-
پالتفورماسىنىڭبايتۇرسىن
قارەكەتى .ا.

ونەر-بىلىمگە شاقىرۋمەن تانىپ قويعان جوق ،وسى جولدا ناقتى ىسكە كوشتى :وقۋلىقتار جازدى ،وقىتۋ ادىستەرىن كورسەتتى،

سەزىنۋ.
ەت ەكەنىن
قازاق
كوتەرىلۋگەنامىس
دەگەن-ۇلتتىق
ۇلتتىق
بۇكىلءتىنى.
ىزىڭداپ ،ۇلى
رۋحىمىزدىڭ
بايتۇرسىن ۇلى
قارەكەتى .ا.
بايتۇرسىن.ۇلى
قوي-،احم
شاقىرعان
رۋح» دەپ
قازاقپىن
حالىقتى «
ۇلتتىقبولىپ
سارى -ماسا
باستاپ بەرگەن،
سونى
سونى باستاپ بەرگەن ،سارى ماسا بولىپ ىزىڭداپ ،بۇكىل حالىقتى «قازاقپىن» دەپ كوتەرىلۋگە شاقىرعان-احمەت بايتۇرسىن.ۇلى

ۇسىنىستار جاسادى 91-91 ،جىل بويى ( 9161-9111جىلدارى) باال وقىتتى .مىنە ،بۇل-اعارتۋشى بايتۇرسىن ۇلىنىڭ بەينەسىن

احمەت بايتۇرسىن ۇلى-قازاقتىڭ ۇلتتىق عىلىمىنىڭ كوش باسشىسى ،ۇلتتىق عىلىمىنىڭ ارقاۋى دەر ەدىم .نەگە؟ باسقا
نەگە؟ باسقا
ارقاۋى دەر
عىلىمنىڭۇلتتىق
وقۋلىقتارىنباسشىسى،
عىلىمىنىڭ كوش
قازاقتىڭ «ۇلتتىق
ورىسۇلى-
بايتۇرسىن
ۇلتتىڭ احمەت
بۇرىننان
تاڭعاالدى.ەدىم.ارينە،
عىلىمىنىڭ»-دەپ
باسى دەيسىز؟
قااليشا مەكتەپ
عالىمدارى):
عالىمدارى (
ارينە ،بۇرىننان
دەيسىز؟»-دەپ
ءجۇزباسى
عىلىمنىڭ
ورىسبار،عالىمدارى)« :
عالىمدارى (
ۇلتتىڭ
عىلىمنىڭ
تاڭعاالدى.ءۇشىن
اشىلعان حالىقتار
جىل بۇرىن
وقۋلىقتارىنءتورت
مەكتەپءۇش ءجۇز،
قااليشاوسىدان
ۋنيۆەرسيتەتتەرى
عىلىمى
جازۋى بار،
وقۋ-

ءجۇرۋدىڭ ەندىگى جەردە 96

عىلىمنىڭ
مەنءۇشىن
حالىقتار
قازاقتىڭءجۇز
ءجۇز ،ءتورت
وسىدان ءۇش
ۋنيۆەرسيتەتتەرى
عىلىمى
جازۋى بار،
وقۋ-
قازاق
ادەبيەتى،
اشىلعانءتىلى
بۇرىن -قازاق
جىلعىلىمى
ۇلتتىق
شىندىعىندا،
كورىنەتىن شىعار.
بار ،وعاش
باستاۋ
مەكتەپتەن
باستاۋىن
ادەبيەتى ،قازاق
ساالالرى مەن
قازاق ءتىلى
عىلىمى -
ەمەس.ۇلتتىق
قازاقتىڭ
س ،شىعار.
كورىنەتىن
باستاۋ
مەكتەپتەن
كەرەك،
قازاق ءۇشىن
عىلىم
ارينە ،ونداي
شىندىعىندا،عىلىم
بيولوگيا-ۇلتتىق
وعاشعىلىمى ەمە
ۇلتتىڭ
قازاقتىڭ
باستاۋىن فيزيكا-
تاريحى.

بولعان سوڭ ولجالى جەردە ۇلەستەن قاعىلعانىمىز ،وردالى جەردە ورىننان قاعىلعانىمىز ،جورالى جەردە جولدان قاعىلعانىمىز-ءبارى
ناداندىق كەساپاتى»- ،دەپ اشىپ ايتتى .اعارتۋشىلىقتى ۇگىتتەگەن وزگە قايراتكەرلەردەن احاڭنىڭ ۇلكەن ايىرماسى -ول تەك
 9191-9191جىلدارى گازەت-جۋرنال بەتتەرىندە ،ءماسليحات-جيىنداردا قازاق داالسىنداعى وقۋ-اعارتۋ جايىن كەڭىنەن ءسوز ەتتى،
تانىتاتىن ناقتى ءىس-ارەكەتتەر .
ا .بايتۇرسىن ۇلى ەڭبەك جولىن اعارتۋشىلىقتان باستاعانىن بىلەمىز .ول  9111جىلداردان باستاپ باال وقىتۋعا كىرىسەدى،
قازاق باالالرىنىڭ ء تىلىن سىندىرىپ ،ساۋاتىن اشۋدا بۇرىنعى ەسكى سۇرلەۋ ،تار سوقپاقپەن

عاسىردىڭ باسىنداعى قازاق قوعامىنا ،ونىڭ تاريح كوشىنە قول ەمەستىگىن كورەدى .قازاق باالسى ەندى ساۋاتىن بوگدە تىلدە
ەمەس ،ياعني اراب ،تاتار ،ورىس تىلدەرىندە ەمەس ،انا تىلىندە اشۋى كەرەك ،ءبىلىم-عىلىممەن قازاق تىلىندە سۋسىنداۋى ءتيىس

كەرەك،
قازاقتىڭقازاق
عىلىم،ساالالرى
تۋرالى عىلىم
ءتىلى ونداي
قازاق .ارينە،
عىلىمى-ەمەس
ۇلتتىق عىلىم
ءبىراقەمەس،
عىلىمدار.عىلىمى
قازاقتىڭ ۇلتتىڭ
تاريحى .فيزيكا
ءۇشىن قازاقتىڭ
ادەبيەتى،
بيولوگيا-ۇلتتىق
قازاقتىڭ ناعىز
زەرتتەپ -جاتقان
قازاقتار
جاتقان عىلىمدار .ءبىراق قازاقتىڭ ناعىز ۇلتتىق عىلىمى-قازاق ءتىلى تۋرالى عىلىم ،قازاقتىڭ ادەبيەتى ،قازاقتىڭ
قازاقتار
زەرتتەپعىلىم .
تاريحى تۋرالى

تارتىبىنە ق ويادى ،ءوزى دە قازاق مەكتەپتەرىنىڭ بولۋى ،انا تىلىندە وقىتىلۋى ءۇشىن كۇرەسەدى .ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ بۇل

تۋرالى عىلىم
پىكىردى .بۇگىن عانا ايتىپ وتىرعان جوقپىن-06 .جىلدارى دۋشانبەدە كونفەرەنسيا بولدى .وندا وداق بويىنشا ءتۇرلى
تاريحى بۇل
كوممۋنيزم ايتىپ
ءتۇرلى
سويلەگەن بولدى.
سوندا كونفەرەنسيا
دۋشانبەدە
جوقپىن.
قوسىپ ،بۇگىن عانا
باس پىكىردى
عالىمدار بۇل
بويىنشاايتتىم .ا.
وداقويدى
سوزىمدەونداوسى
جىلدارىەتتى.
 -06ءسوز
تۋرالى
وتىرعانتىلدەر
كەزىندەگى
ويدى ايتتىم .ا.
سوزىمدە وسى
ءسوز ەتتى.
كەزىندەگى
كوممۋنيزم
عالىمدار
باستاۋىش
لينگۆيستيكاسى
سويلەگەن .قازاق
سونداباسى بولدى
عىلىمىنىڭ
تۋرالى-قازاق
تىلدەر ءبىلىمى
قازاق ءتىل
ءبىراق« :
قوسىپ ،المادىم،
بايتۇرسىنباسۇلىن اتاي

سول تىلمەن بىرگە اتالىپ كەلگەن حالىق تا قۇريدى .ادامدار بولعانمەن ،والر قازاق بولمايدى .سول حالىقتىڭ اتى جويىالدى.

باستاۋىش
لينگۆيستيكاسى
حاليما قازاق
بولدى.
بەكماحانوۆتىڭ باسى
ەرماحانقازاق عىلىمىنىڭ
كەيىن ءبىلىمى-
قازاق ءتىل
وقۋلىقتارىنانالمادىم،
مەكتەپتىڭ ۇلىن اتاي
بايتۇرسىن
كەزدەسكەنىمدە:
ادام قىزىمەن
جۇبايى-
ءبىراق«- :دەدىم.
باستالدى»،
كەزدەسكەنىمدە:
قىزىمەن
جۇبايى-
بەكماحانوۆتىڭ
دەدىم.ريزاكەيىن
وقۋلىقتارىنان باستالدى»،
تىڭ
ەشكىم ايتپاعان،
ادام جاڭا،
حاليماايتتى،
نارسە
سىزدىقوۆا عاجاپ
ەرماحان :رابيعا
بولىپ قايتتى
تۇجىرىمىڭىزعا -قاتتى
مەكتەپتىڭءسىزدىڭ سول
« ەرەكەڭ

دەپ تابادى .قازاق مەكتەپتەرىنىڭ بولۋى ،بۇكىل وقۋ-تاربيە جۇمىسى قازاق تىلىنە ءجۇرۋى قاجەت ەكەنىن اشىپ ايتىپ ،كۇن
تۇجىرىمدارىن قازىرگى كەزدە دە جادىمىزدا ۇستاۋىمىز كەرەك .ا .بايتۇرسىن ۇلى« :ءسوزى جوعالعان حالىقتىڭ ءوزى دە
جوعاالدى»- ،دەيدى .ءتىل-التى-جەتى قامالدىڭ ىشىندەگى ەڭ سوڭعى قۇاليتىن قامال .ءتىل قۇالسا ،ول ءتىل قىزمەت ەتكەن،
پرەزيدەنتىمىز نۇرسۇلتان نازاربايەۆ« :قازاقستاننىڭ بوالشاعى-قازاق تىلىندە»- ،دەيدى .شىنىندا ،قازاق حالقىنىڭ ساقتالۋى ءتىلىنىڭ
ساقتالۋىنا بايالنىستى .قازاق ءتىلىن ساقتالۋى قازاق مەكتەپتەرىنىڭ ساقتالۋىنا بايالنىستى .مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتاعان باالنىڭ

ايتپاعان-»،تىڭ
عاالماتايتتى،
عاجاپ نارسە
مەكتەپبولىپ قايتتى:
قاتتى ريزا
تۇجىرىمىڭىزعا
ءسىزدىڭ سول
دەپ
ەشكىم پىكىر!
جاڭا،دۇرىس
پىكىر،
سىزدىقوۆا-دەدى.
وقۋلىقتارىنانرابيعاباستاالدى»
عىلىمى
قازاقتىڭ ۇلتتىق
ەرەكەڭايتتى« :
«پىكىر
قالدىم .مەكتەپ وقۋلىقتارىنان باستاالدى»-دەدى .عاالمات پىكىر ،دۇرىس پىكىر!»-دەپ
عىلىمى
جەتكىزگەندە ۇلتتىق
سۇيسىنگەنىن « :قازاقتىڭ
پىكىر ايتتى
كوتەرىلىپ

كورەتىنى ءبىر تىلدە بولۋى كەرەك ،ءۇش تىلدە ەمەس .سول-انا ءتىلى بولۋى كەرەك .
مەكتەپتە ەڭ بولماعاندا باستاۋىشتا ورىس تىلىندە دە ەمەس ،اعىلشىن تىلىندە دە ەمەس ،تەك قانا انا تىلىندە وقىتۋ

قالدىم .
كوتەرىلىپ
جەتكىزگەندە
سۇيسىنگەنىن
توقتالۋعا تۋرا كەلەدى :مەكتەپ وقۋلىقتارى جاي عانا ءبىلىم بە الدە عىلىم با ،دالىرەك
تاالسىنا
ءبىر پىكىر
تۇستا تاعى
وسى
ساالسىنىڭبا ،دالىرەك
عىلىم الدە عىلىم
ءبىلىم بە
ءتىل عانا
وقۋلىقتارى جاي
العاشقىمەكتەپ
تانىستىرعانكەلەدى:
قۇرىلىمىنتوقتالۋعا تۋرا
پىكىر تاالسىنا
بەلگىلىتاعى
ايتساق،وسى« تۇستا
باستاپقى
تۋرالى
ماعلۇماتتار سول
ءبىرءبىرءتىلدىڭ
باستاپقى
ساالسىنىڭ
تۋرالى سول
ماعلۇماتتار
تانىستىرعان
قۇرىلىمىن
ءتىلدىڭ
ما ،ءبىر
بەلگىلى
ايتساق،
ارلىق كەزەڭدە
عىلىمسيپاتى ب
تۋرالى مەن
ءتىلمازمۇنى
عىلىمنىڭ
العاشقى ءتىل
جونىندە .ارينە،
پىكىرسايىس
دەگەن
جوق پا؟»
كورىنىسى« بوال

زاتتىڭ قازاقشا اتاۋىن بىلگەن سوڭ عانا ونىڭ ورىسشاسىن ،اعىلشىنشاسىن ۇيرەنۋى وڭاي بوالدى .انا ءتىلى بولماعان ادامنان

كەزەڭدە
العاشقىارلىق
قاراعاندا،سيپاتى ب
مازمۇنى مەن
عىلىمنىڭ
ۇستانىمدارى ،تۋرالى
زەرتتەۋ .ارينە ،ءتىل
ماقساتى ،جونىندە
پىكىرسايىس
جوق پا؟
بولماق ما،
كورىنىسى بوال
مەن
كەزەڭى
تۇرعىسىنان
ادىستەرى
دەگەنتانىتۋ
ونىڭ» ءتىل
ەمەس،
بىردەي
كەزەڭى مەن
ايتارلىقتايزەرتتەۋ
تۇسىندا ماقساتى،
ءتىل تانىتۋ
قازىرگى بولماق
بىردەي
ناعىز
العاشقىكەزەڭدە
قاراعاندا،قازىرگى
تۇرعىسىنانداۋسىز.
ادىستەرىزاڭدى ءارى
ۇستانىمدارى ،بولۋى
وزگەشەلىكتەردىڭ
ونىڭ ورتا
ەمەس،ءتىپتى
كەزەڭىندە،

ەشقانداي مادەني ازىق بولمايدى .اعىلشىن تىلىندە تاماشا جازسىن ،ورىس تىلىندە ولەڭ شىعارسىن ،ءبىراق ول-انا ءتىلى ەمەس.

كەزەڭدە «ناعىز
داۋسىز.
زاڭدىبولۋءارى
بولۋى
وزگەشەلىكتەردىڭ
ايتارلىقتاي
كەزەڭىندە،
قازىرگى
ءتىل
قازىرگىورايدا ءبىز
قوي .وسى
كەرەك
باستاۋى
كوزى،
سول تالداۋالردىڭ
تۇسىندا تانىساق،
ءتىپتىعاناورتاعىلىم دەپ
تالداۋالردى
لينگۆيستيكا لىق
لينگۆيستيكا لىق تالداۋالردى عانا عىلىم دەپ تانىساق ،سول تالداۋالردىڭ كوزى ،باستاۋى بولۋ كەرەك قوي .وسى ورايدا ءبىز «ءتىل

سويلەگەن ءتىلى انا ءتىلى بوالدى .باالنىڭ ەڭ العاشقى كوبىرەك سويلەيتىنى ،ءۇي ىشىندە سويلەيتىنى ،وياليتىنى ،ءتۇس

كەرەك .باال انا ءتىلىن باستاۋىش مەكتەپتەن مەڭگەرىپ ،كەيىن باسقا ءتىلدى قوسۋ كەرەك .ايناالسىن انا تىلىندە تانىپ ،ءار
ەشقانداي اقىن دا ،جازۋشى دا ،سۋرەتشى دە شىقپايدى .عالىم شىعار ،مامان شىعار ،ءتىپتى اتاقتى ادام دا شىعار .ءبىراق وندا
39
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نەگىزى اراب تاڭباالرى بولعانىمەن ،ول «اراب جازۋى» دەپ اتاال المايدى ،ويتكەنى قازاقتىڭ جازبا دۇنيەسىنە ارنالعان بۇل الفاۆيت

سوندىقتان ۇكىمەت ،باسشىالر ،وقۋ-اعارتۋ ساالسىنداعىالر قازاق مەكتەبىن قولعا الىپ ،قامقورلىق كورسەتۋى كەرەك .قازاق مەكتەبىنە

قازاق ءتىلىنىڭ دىبىستىق جۇيەسىنە سايكەستەندىرىلىپ ،جاڭاشا تۇزىلگەن ،ياعني قازاق تىلىندە جوق دىبىستاردىڭ تاڭباالرى

نەمقۇرايلىقپەن قارايتىن بولساق ،ءۇش ۇرپاقتان كەيىن ول ءتىل قۇريدى . . .

شىعارىلىپ تاس تالعان ،ال اراب الفاۆيتىندە جوق كەيبىر تاڭباالر قوسىلعان ،مۇلدە جاڭا ءالىپبي بولدى ،قازاق ءالىپبيى (الفاۆيتى)

احمەت بايتۇرسىن ۇلى قازاق مەكتەپتەرىن اشىپ ،وقۋدى قازاق تىلىندە جۇرگىزۋ ءۇشىن ،ەڭ الدىمەن ،ۇلتتىق جازۋى (عىلىم

بولىپ شىقتى .دەمەك ،كورسەتىلگەن ەكى اتاۋدىڭ ەكەۋى دە دۇرىس ەدى« :بايتۇرسىن ۇلى جازۋى» دەپ اتالۋى عالىمنىڭ وسى

تىلىمەن ايتساق ،گرافيكاسى ،سول كەزدەگى تەرمينمەن ايتساق ،ءالىپبيى) بولۋى قاجەت دەپ بىلەدى 96 .عاسىردىڭ -96جىلدارىنا

ءالىپبيدى تۇزۋدە ،قازاق تىلىنە يكەم دەۋدە ،ونىڭ دۇرىستىعىن دالەلدەۋدە سىڭىرگەن قىرۋار ەڭبەگىن« ،ماڭداي تەرىن» باعاالۋ

دەيىن قازاقتىڭ ءوز جازۋى بولماعان ەدى .بۇل كەزگە دەيىن وزگە كورشىلەس تۇركى حالىقتارى سياقتى ،قازاقتار دا اراب

بولسا« ،قازاق جازۋى» دەپ اتالۋىنان ونىڭ ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ كورسەتكىشى ەكەندىگى تانىالدى« .بايتۇرسىن ۇلى جازۋى» 9199

قارايعى مادەني-رۋحاني

جىلداردان باستاپ قولدانىال باستادى .

ا .بايتۇرسىن ۇلى تۇزگەن ءالىپبيدى ونىڭ العاشقى ۇسىنىلعان كەزىنەن باستاپ قازاق

دۇنيەسىندە جات جۇرتتىق جازۋدى قولدانا بەرۋدىڭ ءومىر تاالبىنا ساي ەمەستىگىن ،ياعني اراب الفاۆيتى سول كۇيىندە قازاق

جۇرتشىلىعى ،اسىرەسە سول كەزەڭدەگى مۇعالىمدەر قاۋىمى ەش تاالسسىز ،بىردەن قابىلدادى ،ونى ءىس جۇزىندە قولدانا باستادى.

ءتىلىنىڭ دىبىستىق جۇيەسىنە ساي كەلمەيتىندىگىن ،بۇل تاڭباالرمەن قازاق سوزدەرىن دۇرىس ،ساۋاتتى جازۋعا مۇمكىندىكتىڭ

مىسالى 9191 ،جىلدىڭ ءبىر وزىندە بۇل جازۋمەن (جانە ەملە تارتىبىمەن) -91تەي كىتاپ باسىلىپ شىعىپتى .سونداي-اق احاڭ

ازدىعىن ،وقىتۋ ىسىندە كەلتىرەتىن قيىندىعىن انىق بايق اعان قازاق زيالىالرى انا ءتىلىمىزدىڭ ءوز جازۋىن جاساۋ كەرەكتىگىن ءسوز

ۇسىنعان «جاڭا ەملە» (جاڭا قازاق ءالىپبيىن كەزىندە وسىاليشا دا اتاعان)  9191جىلداردان باستاپ مۇسىلمان مەدرەسەلەرىندە دە،

ەتە باستايدى .بۇل اڭگىمە اسىرەسە  91عاسىردىڭ سوڭى مەن  96عاسىردىڭ باسىندا كۇشەيە تۇسەدى .الەۋمەتتىك پىكىرگە

قازاق-ورىس مەكتەپتەرىندە دە قولدانىال باستايدى .بۇعان وڭدى ىقپال ەتكەن جايتتاردىڭ ءبىرى-ا .بايتۇرسىنوۆ  9196جىلدارى

«ايقاپ» جۋرنالى مەن «قازاق» گازەتى دە ءۇن قوسىپ ،ماقاالالر جاريااليدى .

جازۋ تاڭباالرىن تۇسىندىرەتىن «بايانشى» اتتى قۇرال مەن كەيىنىرەك «ءالىپبي استارى» اتتى ادىستەمەلىك ەڭبەكتەردى جارىققا

ارينە ،ەشبىر قۇبىلىس ،ونىڭ ىشىندە ۇلتتىق جازۋ سياقتى اۋقىمدى ارەكەت بىرەر جىلدا جۇزەگە اسا قويمايتىنى

شىعارۋى جانە  9191-9191جىلداردان باستاپ قازاق مەكتەپتەرى ءۇشىن «وقۋ قۇرالى» (قازىرگى «الىپپە»)« ،ءتىل  -قۇرال»

بەلگىلى .ۇلتتىق ءالىپبيدى جاساۋ قولدان كەلگەنمەن ،بۇعان عالىمنىڭ (ءتۇزۋشىنىڭ) ءبىلىم-تانىمى جەتكەنمەن ،ونىڭ

(قازىرگى گرامماتيكا وقۋلىقتارى) اتتى قۇرالداردى قوسا ۇسىنۋى بولدى .

قاجەتتىگىن ،ءجون-جوسىعىن ،دۇرىستىق ،تۇزۋلىگىن دالەلد ەۋ ،وزگەلەرگە ءتۇسىندىرۋ سياقتى قىرۋار شارۋا جاساۋ كەرەك.

احمەت بايتۇرسىن ۇلى ءوزى تۇزگەن ءالىپبيىن ارى قاراي دا قىرناپ ،تۇزەتە تۇزەدى ،ونىڭ پوليگرافيالىق جاعىنان

سوندىقتان احاڭ  9199جىلدان باستاپ عالىم ،زەرتتەۋشى رەتىندە قازاق ءتىلىنىڭ دىبىستىق جۇيەسى مەن تاڭبااليتىن ارىپتەر

قواليلى-قواليسىز جەرلەرىن ،وقىتۋ بارىسىنداعى ءتيىمدى-ءتيىمسىز تۇستارعا سالماقتايدى .ءسويتىپ ،اراب تاڭباالرى نەگىزىندە

جايىنداعى پىكىرلەرىن بىلدىرە باستايدى« .ايقاپتىڭ»  9199جىلعى -96-1نومىرلەرىندە «شاھزامان مىرزاعا» اتتى ۇلكەن ماقاال

ءتۇزىلىپ ،قازاق تىلىنە اليىقتالعان جازۋ  9191جىلى ورىنبوردا وتكەن قازاق ءبىلىمپازدارىنىڭ تۇڭعىش سەزىندە تالقىالنىپ،

جازىپ ،وندا قازاق دىبىستارىن بىلدىرمەيتىن كەيبىر اراب تاڭباالرىن قازاق الفاۆيتىنە ەنگىزبەۋ كەرەكتىگىن ،ءسوزدىڭ

رەسمي تۇردە قابىلدانادى .

تۇتاس جىڭىشكەلىگىن ءبىلدىرۋ ءۇشىن الدىنا «دايەكشە» دەيتىن تاڭبا قويۋ قاجەتتىگىن دالەلدەيدى .وسى ماقاالدا «دىبىس»،

ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ بۇل تاجىريبەسىن وزگە تۇركى حالىقتارى سول كەزدە ۇلگى تۇتىپ ،والر دا ءوز جازۋالرىنا

«ءارىپ»« ،دايەكشە»« ،جۋان دىبىس»« ،جىڭىشكە دىبىس»« ،قاعيدا» ت .س .س .دەگەن قازاقشا لينگۆيستيكالىق تەرميندەردى

وزگەرىستەر جاساي باستايدى 9191 .جىلى «جاڭا ءداۋىردىڭ»« ،سوۆەتتىك مادەنيەتتىڭ» ،قىسقاسى ،كوممۋنيستىك ساياساتتىڭ

تۇڭعىش

كەزدەستىرەمىز .احاڭنىڭ ۇلكەن جاڭالىعى-الىپبيىنە دايەكشەنى ەنگىزگەنى .ءسوزدىڭ وڭ جاق شەكەسىنە

تەكپىنىمەن التىن جازۋىنا الماستىرىلعان قازاق ءالىپبيىنىڭ تاريحى قالىڭ جۇرتشىلىققا ايان .ول ءالىپبي (گرافيكا) اراب تاڭباالرىن

قويىالتىن دايەكشە بەلگىسى سول ءسوزدىڭ تۇتاس جىڭىشكە وقىالتىنىن كورسەتەدى ،ال بۇل-الفاۆيتتى قازاق ءتىلىنىڭ

پايداالنعان ،ءبىراق اراب جازۋى ەمەس ،ۇلتتىق قازاق جازۋى بوالتىن.

ەرەكشەلىگى بولىپ ساناالتىن ۇندەستىك زاڭى-سينگارمونيزمگە يكەمدەۋ امالى ەكەنىن كورەمىز .مۇنداي يكەمدەستىرۋ وتە قاجەت،

رەت

رەسەيدىڭ قول استىنداعى تۇركى حالىقتارى جاپپاي التىنعا كوشكەندە ،ونى قابىلداۋ بارىسىنداعى جيىن-جينالىستاردا ا.

ويتكەنى قازاقتىڭ ءتول سوزدەرى تۇتاسىمەن نە جۋان ،نە جىڭىشكە داۋىستى دىبىستارمەن كەلەتىندىگىن وسى دايەكشە ارقىلى

ايتىستاردا دالەلدەپ

كورسەتۋگە بوالدى .دايەكشە تۇرسا ،ءسوز ىشىندەگى داۋىستىالر جىڭىشكە بولعانى .بۇل رەتتە احاڭ ءار ءتىلدىڭ ۇلتتىق

شىققاندارىن بىلەمىز ،ءبىراق ساياسات توقپاعى كۇشتى بولىپ ،ۇلتتىق دەربەستىك ،ۇلتتىق مادەنيەت سياقتى كيىز قازىقتار جەرگە

ەرەكشەلىگى بوالتىنىن جاقسى بىلگەن ناعىز فونەتيست عالىم بولىپ كورىنەدى ،قازاق تىلىندەگى  11ءتۇرلى دىبىستى  91ارىپپەن

بايتۇرسىن ۇلى ،م .دۋالتوۆتاردىڭ اراب تاڭبالى قازاقتىڭ ۇلتتىق جازۋىن ساقتاپ قالۋعا كۇش سالعانىن،
كىرگەنىن دە ۇمىتقانىمىز جوق.

تۇركى حالىقتاردىڭ جازۋىن التىنداندىرۋ سياقتى «قىپ-قىزىل» ساياساتقا سۇيەنگەن كۇرەستىڭ

تاڭباالۋعا بوالتىنىن دالەلدەيدى .

سالدارىنان قازاقتىڭ اراب تاڭبالى تۇڭعىش ۇلتتىق جازۋى تاريح تورىنەن كەتتى .كسرو-نى مەكەندەگەن از ۇلتتاردىڭ وزدەرىنىڭ

«قازاق» گازەتىنىڭ  9191جىلعى  -11جانە ءارى قارايعى ساندارىندا «جازۋ ماسەلەسى» دەگەن كولەمدى ماقاال

سان عاسىرالردان بەرى قولدانىپ كەلگەن جازۋالرىن تاستاپ ،التىنعا كوشۋ كەرەك دەگەن ماسەلە  -9190جىلدان بۇرىنىراق

جارياالپ ،كەيبىر داۋىستى دىبىستاردى تاڭباالۋ جايىنداعى ءوزىنىڭ پىكىرلەرىن ايتادى .ءسويتىپ ،ءارى قارايعى ىزدەنىستەرىندە

باستالعان-دى .مەرزىمدى باسپا ءسوز بەتتەرىندە ،جيىن-جينالىستاردا الدىن اال پىكىر ايتۋ ،پىكىر تاالستىرۋالر جۇرگىزىلدى.

اراب گرافيكاسىن پايداالنعان قازاق جازۋى ءۇشىن مىناداي ۇسىنىس-پىكىرلەر ايتادى )9 :قازاق جازۋى ءۇشىن اراب الفاۆيتىندەگى

بۇكىل وداقتىق ءبىرىنشى تۇركولوگيالىق سيەزد وتكىزىلىپ ،كۇن تارتىبىنە تۇركى

جۋان ت ،س ،ز ،د ،ع ،ح دىبىستارىنىڭ تاڭباالرىن الماۋ )9 ،قازاق تىلىندەگى ى ،ءى  ،ي ،ۇ ،ۇ ،ۋ دىبىستارىنىڭ ءارقايسىسىنا

پرينسيپتەرى ،تەرمينولوگيا ماسەلەلەرى ،تۇركى حالىقتارىنىڭ تاريحى،

تاڭبا بەلگىلەۋ )1 ،ك ،گ دىبىستارىنان باسقا داۋىسسىز دىبىستارمەن كەلگەن سوزدەردىڭ جىڭىشكەلىگىن (ياعني قازىرگى ا ،ءى،

تيپوگرافياسى ،انا ءتىلىن وقىتۋ مەتوديكاسى ت .ب .كوپتەگەن ماسەلەلەر كۇن تارتىبىنە قويىلدى .سوالردىڭ ىشىندە ەڭ ۇلكەنى

ءۇ دىبىستارىمەن ايتىالتىندىعىن) ءبىلدىرۋ ءۇشىن ءسوزدىڭ الدىنان دايەكشە تاڭبا قويۋ .بۇاليشا تۇزىلگەن الفاۆيت ساۋات

دە ،تاالس-تارتىسى كوبىرەك بولعانى دا-تۇركى حالىقتارىنىڭ ت ەگىس التىن الفاۆيتىنە كوشۋى جايىنداعى ماسەلە بولدى .سيەزگە

اشۋدىڭ دىبىس جۇيەسىنە ساي كەلەتىندىگى بايقاالدى .عالىم وزگەلەرمەن ايتىسىپ ،ءوز جوباسىن ۇسىنادى ،ونى تۇسىندىرەدى .

اقىرىندا  -9190جىلى باكۋ
حالىقتارىنىڭ جازۋى،
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تاڭباالرىن قولدانىپ كەلدى ،ءبىراق ول-قازاق جازۋى ەمەس ،اراب جازۋى-تىن .حالقىمىزدىڭ ءارى

قاالسىندا

ورفوگ رافيانىڭ نەگىزگى

قازاقستاننان احمەت بايتۇرسىن،ۇلى ەلدەس وماروۆ ،ءازيز بايسەيىتوۆ ،ءبىالل سۇلەيەۆ ،ءنازىر تورەقۇلوۆتار دەلەگات بولىپ قاتىستى.

كەزىندە مۇنى وزگە تۇركى حالىقتارىنىڭ ،ورىستىڭ ءبىلىمپازدارى مەن قازاق قاۋىمى «بايتۇرسىن ۇلى جازۋى» دەپ

قازاقستاننان سيەزد پرەزيديۋمىنا ا .بايتۇرسىن ۇلى سايالندى ،سونداي-اق ول سيەزدە جۇمىس ىستەگەن بىرنەشە كوميسسيانىڭ

اتاعان ەدى ،ال احاڭنىڭ ءوزى وعان «قازاق جازۋى» دەگەن ايدار تاقتى« .قازاق جازۋى» دەۋىنىڭ ورنى بار ەدى .بۇل ءالىپبيدىڭ

)№1(2017

)№1(2017
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بۇكىل وقۋ-اعارتۋ ءىسىن ،باسپا دۇنيەسىن جۇزەگە اسىرىپ وتىر .احاڭ تۇزگەن ءالىپبي مەن ول جاساعان ەملە ءتارتىبى مۇندا وتە

قۇرامىنا ەندى .سيەزدە تۇركى حالىقتارىنىڭ بۇرىننان قولدانىپ وتىرعان الفاۆيتتەرىن تاستاپ ،التىنعا كوشۋ جونىندەگى پىكىر

جاقسى قىزمەت ەتىپ وتىرعانىن ايتۋعا بوالدى .قىتايداعى قانداستارىمىزدىڭ ەڭبەگىمەن جارىق كورىپ جاتقان قانشاما دۇنيە

تاالسىندا ەكى توپ ءبولىنىپ شىقتى .ءبىرى «-بۇرىننان پايداالنىپ كەلگەن ءارى ناقتىلى ۇلت تىلىنە اليىقتالىپ رەفورماالنعان،

مونعوليالىق ،رەسەيلىك ،تۇركيالىق ،وزبەكستاندىق

رەسمي قابىلدانعان اراب نە ورىس گرافيكاسىن (مىسالى ،سول كەزدە ياكۋتتار قولدانىپ وتىرعان) التىنشاعا اۋىستىرۋدىڭ ەشقانداي

قازاقتاردىڭ دا باعا جەتپەس بايلىعى ،جوعالماس قازىناسى ،الداعى رۋحاني-مادەني ازىعىنىڭ مول قورى بولىپ تابىلماق .وسىنداي

نە ساياسي -يدەولوگيالىق ،نە ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى جوق ،ساۋات اشتىرۋ ،وقىتۋ ىسىندە دە اليىقتالعان اراب گرافيكاسى مەن

قازىنانىڭ يەلەرىن ءبىر-بىرىمەن تانىستىرىپ ،جالعاستىرىپ وتىرعان قۇرالدىڭ ءبىرى-احاڭنىڭ تەر توككەن ەڭبەگى-اراب تاڭبالى

قابىلدانباقشى التىن جازۋىنىڭ ءبىر-بىرىنەن ارتىق-كەمدىگى شامالى ،كەرىسىنشە ،جازۋ تاڭباسىن وزگەرتۋ سان عاسىرلىق

«قازاق جازۋى» ،ۇلتتىق جازۋ .بۇل گرافيكانىڭ عىلىم ءۇشىن دە ماڭىزى زور :الفاۆيتتى ءتىلدىڭ فونەتيكالىق تابيعاتىنا ساي ەتىپ

جازبا دۇنيەدەن ،جازبا داستۇردەن قول ءۇزۋ حاۋپىن تۋدىرادى» دەگەندى ايتتى .ەكىنشى توبى«-اراب جازۋى تۇركى تىلدەرىنىڭ

ءتۇزۋدىڭ دۇرىس ۇلگىسىن بەرگەندىگىمەن قۇندى .بۇگىندە قازاق ءتىلىنىڭ دىبىستىق جۇيەسىن عىلىمي نەگىزدە ءارى

فونەتيكالىق جۇيەسىنە ساي كەلمەيدى ،التىن الفاۆيتى تۇركى تىلدەرىن ەۋروپا مادەنيەتىنە جاقىنداستىرا تۇسەدى» دەگەندەردى

تەحنيكالىق اپپاراتتارمەن زەرتتەۋشى ا .جۇنىسبەك ،م .ءجۇسىپوۆ ،ن .ءۋالي سياقتى عالىمدار ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ بۇل تابىسىن وتە

دالەل ەتتى.

پىكىردەگىلەردىڭ ءبىرى ا .بايتۇرسىن ۇلى بولدى .بۇل جەردە بايتۇرسىن ۇلىنىڭ كونسەپسياسىنان

جوعارى باعاالپ وتىر .والر احاڭدى بۇرىندى-سوڭدى قازاق ءتىلىنىڭ دىبىس جۇيەسىن زەرتتەۋشىلەردىڭ ىشىندەگى ءتىل

ۇلتشىلدىق ،پانۇركيستىك نەمەسە سوۆەتكە قارسىلىق ىزدەۋ مۇلدە قيسىنسىز :ول اراب جازۋى ارقىلى يسالم ءدىنىن ۋاعىزداۋدى

تابيعاتىن دۇرىس سەزگەن كۇشتى عالىم ،انا ءتىلىمىزدىڭ دىبىس زاڭدىلى قتارىن دۇرىس تانىپ ،جازۋىن سول زاڭدىلىقتارعا

كوزدەگەن جوق ،ويتكەنى بايتۇرسىن ۇلى رەفورماالعان قازاق جازۋى «قۇران» جازۋىنان مۇلدە الشاق ەكەنى ايدان انىق.

باعىندىرىپ جاساعان دەپ تابادى .

«پانۇركيستىك پيعىلدا بولدى» دەۋ دە ورىنسىز ،كەرىسىنشە ،ا .بايتۇرسىن ۇلى قازاق ءتىلىنىڭ دەربەستىگىن قاتتى قولداعان ادام؛

بۇگىنگى قازاقتىڭ تۇتاس جۇرتشىلىعىنىڭ ،ياعني

قازاقستاندىق،

العاشقى

ا .بايتۇرسىن ۇلى ءوزىنىڭ الدىنا جۇيەلى باعدارالما قويعانعا ۇقسايدى :ول اۋەلى قازاقتىڭ ۇلتتىق جازۋىن (گرافيكاسىن)

ۇشىنشىدەن ،بۇل جەردەگى عالىم ارەكەتىنەن انتيسوۆەتيزم ىزدەۋ دە نانىمسىز ،سەبەبى جازۋ تاڭباسىنىڭ ءتۇرى يدەولوگيانىڭ

جاساۋدى ماقسات ەتكەن ،بۇل ءۇشىن اراب الفاۆيتى نەگىزىندەگى «بايتۇرسىن ۇلى جازۋى» دۇنيەگە كەلگەن ،ەكىنشى ،سول

مازمۇنى مەن باعىت ىن وزگەرتە المايتىندىعىن بايتۇرسىن ۇلى دا ،وزگەلەر دە ،ءبىز دە جاقسى بىلەمىز .بىردەي گرافيكا حالىقتار

جازۋمەن ساۋات اشتىرۋدى ويالعان ،بۇل ءۇشىن «وقۋ قۇرالى» اتتى وقۋلىعىن جازعان .ودان سوڭ قازاق ءتىلىنىڭ گرامماتيكالىق

مادەنيەتىن جاقىنداستىراتىندىعى ءسوزسىز ،ءبىراق التىنعا كوشكەن تۇركى حالىقتارى ول كۇندە وتانداس ورىس حالقىنىڭ ەمەس،

قۇرىلىسىن انا تىلىندە تالداپ بەرۋ ماقساتىن قويعان ،مۇنى ورىنداۋ ءۇشىن «ءتىل-قۇرالدى» جازعان ،ءتورتىنشى ،ءتىلدى دۇرىس

كاپيتاليستىك قوعامدا ءومىر كەشىپ وتىر عان ەۋروپا جۇرتتارىنىڭ مادەنيەتىنە جاقىنداي تۇسكەن بوالر ەدى .دەمەك ،عالىمنىڭ اراب

قولدانا ءبىلۋ ءتارتىبىن كورسەتۋدى كوزدەگەن ،بۇل ءۇشىن «ءتىل جۇمساردى» ۇسىنعان ،بەسىنشى ،ساۋات اشتىرۋ ،قازاق ءتىلىن

جازۋىن جاقتاۋداعى ماقساتى  91-99جىل بويى قولدانىلىپ ،ورنىعىپ قالعان قازاق ءتىلىنىڭ دىبىستىق تابيعاتىنا اليىقتالىپ

وقىتۋ ادىستەمەسىن جاساۋدى مىندەتىنە العان ،بۇل ءۇشىن «بايانشى» مەن «ءالىپ-بي استارىن» جازعان .مىنە ،بۇالر-احمەت

وزگەرتىلگەن ،رەسمي تۇردە قابىلدانعان الفاۆيتتىڭ قازاق جازۋى مۇقتاجدىعىن تولىق وتەپ وتىرعاندىعى ،ونىڭ دىبىس ادىسىمەن

بايتۇرسىن ۇلىنىڭ قازاق ءتىلىن زەرتتەۋدەگى جانە وقۋ-اعارتۋ مايدانىنداعى ىستەگەن ىستەرى مەن جاساعان ەڭبەكتەرى ،وسى

وقىتۋ ىسىندە ايتارلىقتاي قواليلى بولىپ شىققاندىعى ،ف وليگرافيالىق مۇمكىنشىلىكتەر جاعىنان دا ،ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتەر

ساالالرداعى ورنىن كورسەتەتىن ۇلەسى ،احمەت بايتۇرسىن ۇلى قازاقتىڭ ۇلتتىق ءبىلىم-عىلىمىنىڭ كوشباستارى دەگىزەتىن تاريحي

تۇرعىسىنان دا بۇرىنعى الفاۆيتتى ساقتاۋ پايدالىراق ەكەندىگى .ارينە ،قازىرگى تۇرعىدان كەلگەندە ،ونىڭ ۇستىنە سوۆەت ۇكىمەتى

مۇرا .

تۇسىندا قولعا العان شاراالرىمىزدىڭ ءبارى دۇرىس ،ءبارى پروگرەسسيۆتىك بولدى دەپ سان جىلدار ءوزىمىزدى ءوزىمىز
ا .بايتۇرسىن ۇلى مەكتەپتە انا تىلىندە وقىتۋ قاجەتتىگىنە ەرەكشە دەن قويعان .مەكتەپتە انا تىلىندە وقىتۋ ءۇشىن الدىمەن

شاتاستىرىپ كەلگەن داستۇرىمىزگە باسساق ،مۇمكىن ،سول كەزدە التىنعا قارسى شىققانداردىڭ پىكىرىن دۇرىس ەمەس دەۋگە دە

قازاقشا جازۋ تاڭباالرىن ،ياعني الفاۆيتىن جاساپ شىققان .سودان سوڭ باالالرعا وسى تاڭباالردى تانىتىپ ،ساۋاتىن اشاتىن الىپپەدەن

بوالر ،ءبىراق «ايناالسى  91-91جىلدىڭ ىشىندە قازاق ،وزبەك ،تاتار ت .ب .سياقتى كونە مادەنيەتتى ءىرى حالىقتاردىڭ ءۇش

باستاپ ،سول ءتىلدى ءپان رەتىندە ۇيرەتەتىن گرامماتيكا وقۋلىقتارىن جازۋ كەرەك بولدى- 9199 .جىلى مەكتەپ باالالرىن قازاقشا

ءتۇرلى گرافيكانىڭ بىرىنەن سوڭ بىرىنە كوشىرۋدىڭ قانشالىق قاجەتى بولدى ،اسىرەسە باس-اياعى  91-91جىل عانا قولدانىلعان

ساۋاتتاندىراتىن «وقۋ قۇرالىن» جازعاننان كەيىن كوپ ۇزاماي مەكتەپتە قازاق ءتىلىن ءپان رەتىندە ۇيرەتەتىن وقۋلىق جازۋعا

التىن جازۋى قانشالىقتى ۇتىمدى بولدى؟» دەگەن ساۋال تۋادى .

كىرىسەدى .بۇل وقۋلىقتىڭ فونەتيكاعا ارنالعان -9ءبولىمى «ءتىل-قۇرال» دەگەن اتپەن العاش رەت  -9191جىلى جارىق كورەدى.

ا .بايتۇرسىن ۇلى تۇزگەن «قازاق جازۋى» قازاقستاندا  91-91جىلداي جاقسى قولدانىلىپ ،ەندى تۇراقتاي باستاعاندا،

ول ءارى قاراي بىرنەشە رەت باسىلعان -9191 ،جىلعى قىزىلورداعى باسىلىمى  -1دەپ كورسەتىلگەن« .ءتىل-قۇرالدىڭ» قازاق

كۇشپەن تاريح ساحناسىنان تۇسكەنمەن ،مۇلدە قۇردىمعا كەتكەن جوق :ۇلتتىق اراب جازۋلى مول مۇرا قالدى ،قولدانىلعان

ءتىلىنىڭ مورفولوگياسىنا ارنالعان  IIءبولىمى بۇدان دا ءبىر جىل بۇرىن  9191جىلى باسپادان شىققان ،ونىڭ  9191جىلعى

كەزەڭىن دە قازاق حالقىنىڭ ساۋاتىن كەڭىرەك اشۋعا قىزمەت ەتتى ،جۇزدەگەن كىتاپتار مەن وزگە دە جازبا دۇنيەلەر جارىققا شىقتى،

باسىلىمى -0نشى دەپ كورسەتىلگەن .سينتاكسيسكە ارنالعان  IIIءبولىمى دە بىرنەشە باسىلىم كورگەن .ونىڭ -0باسىلىمى 9191

قازاق باسپا ءسوزىن دامىتتى ،قىسقاسى ،بۇل جازۋمەن قالدىرىلعان مول جازبا دۇنيە قازىرگى مادەنيەتىمىزگە دە ،وراسان زور

جىلى قىزىلوردا-تاشكەنتتەگى «كازگوسيزداتتان» شىققان« .ءتىل-قۇرال»-قازاق مادەنيەتىندە بۇرىن بولماعان سونى قۇبىلىس .ونىڭ

قىزمەت ەتىپ وتىر 9116 .جىلدارعا دەيىن حات تانىعانداردىڭ كۇندەلىكتى قولدانىسىندا ورىن الىپ كەلدى .مىسالى ،مۇحتار اۋەزوۆ،

قازاق جۇرتشىلىعى ءۇشىن مۇلدە تىڭ دۇنيە ەكەندىگىن اۆتوردىڭ ءوزى دە ەسكەرتەدى .وقۋلىقتىڭ «ءسوز باسى» دەپ اتاالتىن

ءسابيت مۇقانوۆ ،عابيت مۇسىرەپوۆ جانە باسقاالرى سياقتى ىلگەرگى بۋىن اقىن-جازۋشىالرى قولجازباالرىن ەڭ سوڭعى كۇندەرىنە

العى سوزىندە« :ءتىل-قۇرال» دەگەن اتى قانداي جات كورىنسە ،ىشكى مازمۇنى دا اۋەلگى كەزدە وسىنداي جات كورىنەر ،ويتكەنى

دەيىن وسى جازۋمەن جازىپ قالدىردى .

بۇل-قازاقتا بۇرىن-سوڭدى بولماعان جاڭا زات .حالىقتا بۇرىن بولماعان نارسە جات كورىنىپ ،بىرتە-بىرتە بويى ۇيرەنگەن سوڭ
قاالتىن»- ،دەپ جازادى .

جازۋىن» قولدانىپ وتىر .شىڭجانداعى باۋىرالرىمىز دا ساياساتتىن سالقىنى ءتيىپ ،ون شاقتى جىلداي التىنعا كوشىپ،

«ءتىل-قۇرال» تەك مەكتەپ وقۋلىقتارىنىڭ باسى ەمەس ،قازاق ءتىلىن انا تىلىمىزدە تانۋدىڭ باسى بولدى« ،قازىرگى قازاق
ءتىلى» اتتى عىلىم ساالسىنىڭ ىرگەتاسى بولىپ قاالندى .جالپى قازاق ءتىلىن زەرتتەپ ،تانىپ ءبىلۋ تاريحىمىزدا ا .بايتۇرسىن
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وسى ورايدا «ا .بايتۇرسىن ۇلى نەنى زەرتتەدى ،قاالي زەرتتەدى ،ماقساتى قانداي بولدى؟» دەگەن ماسەلەلەردى تەرەڭىرەك

ۇلىنىڭ «وقۋ قۇرالى» مەن «ءتىل-قۇرالدارىنىڭ» ورنى ايرىقشا .كەزىندە قازاق قاۋىمى بايتۇرسىن ۇلى دەسە« ،ءتىل-قۇرالدى»،

زەرتتەۋىمىز كەرەك .وقۋلىق جازۋداعى ،گرافيكا جازۋداعى ماقساتى قانداي بولدى؟ ءۆيدتىڭ-سوۆەرشەننىي ،نەسوۆەرشەننىي ۆيد ت.

«ءتىل-قۇرال» دەسە ،بايتۇرسىنۇلىن- ،احمەتتى-احاڭدى تانيتىن بولعان .احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ قازاق فونەتيكاسى مەن

ب .دۇنيەلەردىڭ قازاق تىلىندە جوق ەكەنىن دالەلدەۋ ءۇشىن ا .بايتۇرسىن ۇلى كىمنىڭ ەڭبەكتەرىنە سۇيەندى ،قاالي پايداالندى؟

گرامماتيكاسى جايىنداعى وقۋلىقتارى وسى عىلىم ساالسىنىڭ باستاماسى ،ىرگەتاسى دەپ باتىل ايتا االمىز .

ت .س .س .جان-جاقتى زەرتتەۋ كەرەك .قازاقشا ايتقاندا ،قازاق عىلىمىنىڭ ،ءتىل ءبىلىمىنىڭ كوگەنباسىن ،ەڭ باستى ،ەڭ

عالىم قازاق ءتىلىنىڭ قۇرىلىمىن جۇيەلەۋدە ،ءبىزدىڭ بايقاۋىمىزشا ،ورىستىڭ لينگۆيستيكالىق ءىلىمىن نەگىزگە العان .ءبىراق
ونىڭ قاعيداالرى مەن جىكتەۋلەرىن دالمە-ءدال كوشىرگەن جوق .بۇل جەردە ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ عالىم رەتىندە شىن مانىندەگى

نەگىزگى تانىمىن كورسەتىپ كەتكەن ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ عالىمدىق تۇلعاسىن ءالى تۇگەل ايتىپ بولعان جوقپىز .
 -1920جىلداردىڭ باسىندا ا .بايتۇرسىن ۇلى اعارتۋشىلىق ،عالىمدىق قىزمەتتەرىمەن قوسا ،مەملەكەتتىڭ باسقارۋ-ۇيىمداستىرۋ

شىعارماشىلىققا بارعانىن باسا ايتامىز .ونىڭ عىلىمي كونسەپسياسى-ءار ءتىلدى ءوز تابيعاتىنان شىعارىپ سيپاتتاۋ .اتاپ ايتقاندا،

جۇمىستارىن اتقارا بەرەدى 9191-9199 :جىلدارى ول قازاقستان حالىق اعارتۋ كوميسسارياتى جانىنداعى عىلىمي-ادەبي كوميسسيانىڭ

قازاق ءتىلىنىڭ فونەتيكالىق جۇيەسىن ايىرۋدا ول ورىس ءتىلىنىڭ سحەماسىنا بارمادى ،تۇركى تىلدەرىنىڭ ،ونىڭ ىشىندە قازاق

پرەدسەداتەلى ،قازاق ولكەسىن زەرتتەۋ قوعامىنىڭ قۇرمەتتى پرەدسەداتەلى بولدى .سوۆەتتەردىڭ بۇكىل روسسيالىق -1سيەزىنەمەن

ءتىلىنىڭ وزىنە ءتان ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەردى .عالىم ەتىستىكتىڭ ەتىس تۇرلەرىن قازىرگى سالت ،ساباقتى ،ورتاق ،وزدىك،

-1سيەزىنە دەيىن ۆسيك مۇشەسى جانە سوۆەتتەردىڭ بۇكىلقازاقستاندىق ء  Іسيەزىنە دەيىن كيرۆوەنكومنىڭ مۇشەسى بولىپ

وزگەلىك ،ىرىقسىز دەگەندەردەن باسقا (بۇل تەرميندەر دە بايتۇرسىنوۆتىكى) ،دۇركىندى ،بەدەلدى ،وسىڭكى ەتىستەر دەپ

قىزمەت اتقاردى .سوۆەتتەردىڭ بۇكىل قازاقستاندىق -9سيەزىنەن -9سيەزىنە دەيىنگى ارالىقتا قازاق اسسر وقۋ-اعارتۋ ناركومى جانە

تارامداۋى دا ورىس تىلىندە ەتىستىكتەر قاالي جىكتەلسە ،قازاق تىلىندە دە سوالي جىكتەۋدەن اۋالق بولعانىن كورسەتەدى .مىنە،

قازسيك مۇشەسى ،سونىمەن قاتار ولكەلىك حالىق كوميسسارياتى جانىنداعى اكادەميالىق ورتالىقتىڭ پرەدسەداتەلى بولدى .كىسىلىك

وسى سياقتى مىسالدار جالپى لينگۆيستيكالىق مەكتەپتىڭ نەگىزى ءبىر بولعانمەن ،كوپتەگەن تانىم-پرينسيپتەرىندە احاڭ قازاق ءتىل

تۇلعاسى رەتىندە ۇلگى االتىن ەرەكشەلىگى-قاي نارسەنى قولعا السا دا ،بارىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراعان قاي كوميتەتتىڭ جۇمىسىن

ءبىلىمىنىڭ وزگەشەلەنەتىن تۇستارىن دۇرىس كورسەتتى .ءسويتىپ ،احمەت بايتۇرسىنۇلىن ،بەينەلى سوزبەن ايتساق ،قازاق ءتىل

اتقارسا دا .حالىق كوميسسارى بولعان كەزدە وقۋلىقتار جازۋدى قولعا العان :م .جۇمابايەۆقا پەداگوگيكا ،م .دۋالتوۆقا ەسەپ قۇرالىن،

ءبىلىمى دەپ اتاالتىن ۇلكەن عيماراتتىڭ ىرگەتاسىن ءورۋشى ،قابىرعاسىن قاالۋشى ،كوپ رەتتە ەسىك-تەرەزەسىن شىعارىپ،

ح .دوسمۇحامەدۇلىنا سينگارمونيزم جازۋدى تاپسىرادى .ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ وسى قىرالرى تۇبەگەيلى زەرتتەلۋى كەرەك .

توبەسىن جابۋشى دەپ بىلەمىز .

ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ عىلىمي مۇراسىن زەرتتەۋدە ،تانىتۋدا جاڭا بەلەسكە كوتەرىلۋ قاجەت .عالىم ەڭبەك ەتكەن ،عىلىممەن

ورىس ءتىل بىلىمىندە  -96عاسىردىڭ سوڭعى ون جىلىندا ايتا باستاعان دۇنيەلەردى ا .بايتۇرسىن ۇلى  96عاسىردىڭ

اينالىسقان تۇستاعى ساياسي ،تاريحي احۋالدى نەگىزگە اال وتىرىپ ،ا .بايتۇرسىن ۇلىنىڭ عالىم ،قايراتكەر ،عىلىمدى ۇيىمداستىرۋشى

باسىندا ايتىپ كەتكەن .ايتىپ قانا ەمەس ،ءبىلىپ ،تانىپ كەتكەن .قازىرگى كەزدە راي تورتەۋ ،ەتىس تورتەۋ دەپ ءجۇرمىز .ال ا.

ت .س .س .رەتىندەگى عىلىمي بەينەسى جان-جاقتى زەرتتەلۋى كەرەك .

بايتۇرسىن ۇلى رايدىڭ  91ءتۇرىن ،ەتىستىڭ  96ءتۇرىن اتايدى .ا .بايتۇرسىن ۇلى كوگنيتيۆتى گرامماتيكا ،كوممۋنيكاتيۆتى
گرامماتيكا ،فۋنكسيونالدى گرامماتيكانىڭ قازىرگى كەزدەگى تەرميندەرىن قولدانعان جوق .ءبىراق عالىمدىق ينتۋيسياسىمەن،
عالىمدىق سەز ىنۋى ،عالىمدىق تاالنتىمەن جاڭا باعىتتاردى باستاپ بەرگەن .ەتىستى ،رايدى تانىعاندا قازاقتىڭ ۇلتتىق ءتىلىن
نەگىزگە اال وتىرىپ ،تالداعان .
قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ باستاالر تۇسىنداعى ىزدەنىستەرى مەن تابىستارىن ،جەتىستىكتەرى مەن كەمشىلىكتەرىن دۇرىس
تاۋىپ ،مۇقيات زەرتتەۋ-الدا تۇرعان مىندەتتەرىمىزدىڭ ءبىرى .ازىرگە كوزىمىز ابدەن جەتكەن ءبىر اقيقات ،ول-انا تىلىمىزدەگى
عىلىم ساالسى  96عاسىردىڭ  -96جىلدارىنان باستالعاندىعى جانە ونىڭ ىرگەتاسىن قاالۋشى احمەت بايتۇرسىن ۇلى ەكەندىگى .ن.
ي .يلمينسكييدىڭ  9109جىلى قازاندا باسىلعان «ماتەريالى ك يزۋچەنييۋ كيرگيزسكوگو نارەچيا» دەگەن كىتابى قازاق ءتىلىنىڭ
گرامماتيكالىق جۇيەسىن تانىتقان تۇڭعىش ەڭبەك بولدى .بۇل «ماتەريالدار» ورىس تىلىندە جازىلدى ،وندا قازاقشا لينگۆيستيكالىق
تەرميندەر جاسالعان جوق .بۇل جۇمىس ،اتىنان-اق ك ورىنىپ تۇرعانداي ،وقۋلىق تا ەمەس ،جۇيەلى ءتۇرى دە باياندالعان گرامماتيكا
قۇرالى دا ەمەس - ،شىعىس تىلدەرىن ،ونىڭ ىشىندە وزگە تۇركى تىلدەرىن زەرتتەۋشىلەرگە ارنالعان ەڭبەك بوالتىن .ونىڭ وزىندە
دە بۇل «ماتەريالدار» قازاق ءتىلىنىڭ وزگە تۇركى تىلدەرىنەن (اۆتوردىڭ جازۋىنشا ،تاتار تىلىنەن) ەرەكشەلەنەتىن تۇلعاالرىن
كورسەتۋ ماقساتىمەن جازىلعان-دى .
پ .م .مەليورانسكييدىڭ «كراتكايا گرامماتيكا كازاك-كيرگيزسكوگو يازىكا» دەگەن اتپەن  Iءبولىمى (فونەتيكا جانە
ەتيمولوگيا)  -9111جىلى،

IIءبولىمى (سينتاكسيس)  -9111جىلى شىققان قۇندى ەڭبەگى-قازاق ءتىلىنىڭ گرامماتيكالىق

قۇرىلىمىن عىلىمي نەگىزدە جۇيەلى تۇردە بايانداعان تۇڭعىش زەرتتەۋ ەكەندىگى ءمالىم .ءبىراق بۇل دا تۇركى تىلدەرىن
زەرتتەۋشىلەرگە ارنالعان ،ورىس تىلىندە جازىلعان عىلىمي سيپاتتى ەڭبەك بولدى .سوندىقتان مۇندا دا قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ
ۇلتتىق تەرمينولوگياسى جاسالمادى .بۇل عىلىمي جۇمىس تا انا تىلىندەگى قازاق لينگۆيستيكاسىنىڭ باسى بولىپ تانىال
المايدى .
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ТӘУЕЛДІЛІК ПЕН
ТӘУЕЛСІЗДІК
Қазақ мемлекеттілігінің тамыры мыңжылдықтар
тереңінен тартылатыны, ұлтымыздың ел болып,
бірігіп, еркіндік, теңдік үшін ғасырлардан ғасырларға
өсу, өркендеуді армандап, қолы жете алмай, басын
тігіп, ертеден өткен талай ұрпақ құрбан болғаны
белгілі.
Ұлан-байтақ жерімізді сақтап, ұлт ұжданын
көтерген бабаларымыздың ерлігі – ұрпақ тәрбиесіне
өнеге. Сонымен бірге, мемлекеттіліктің жолы талай
дағдарысты кезеңдерге толы болғаны да – тарихи
шындық.
ХІХ ғасырда Кенесары хан бастаған ұлт-азат
тық қозғалыстың жеңіліске ұшырап, қазақ жерін
де хандық билік, құрылым жойылып, кең-байтақ
жеріміз бірнеше бөлікке бөлініп, Ресейдің губер
наторлықтарының құрамына еніп, солтүстіктен келген
империяның аузына қарап қалғанымыздың өзі-ақ
мемлекеттілік тарихымыздың тағдырлы жолдарын
да дағдарыстар мен күйзелістердің аз болмағанын
көрсетеді.
Сондай мемлекеттік мәртебеден, яғни, дербес
тәуелсіздіктен айырылып, ояз бен урядниктің аузы
на қарап, қор болған замандарды, тарих сабағын
ұмытпай, бүгінгі мемлекеттілігіміздің қадір-қасиетін
сезіну, бағалау, сақтау, қорғау үшін, болашақ үшін ай
туымыз қажет.
Кеңес Одағының құрамында болған 74 жылды
да біз жоққа шығара алмаймыз. Қысқа қайыры
мда ол кезеңнің бар жақсылығы мен кеселін,
үйлесімділігі мен қайшылығын, пайдасы мен зар
даптарын санамалау – мақсат емес. Алайда ұлты
мыздың бірнеше ұрпағы, миллиондаған азаматы
сол дәуірде адалдығымен өмір сүріп, еңбек етті,
жасампаздығының бел ортасында жүріп, қауіп төнген
тұста қолына қару алып, аянбай басын тігіп, Отанын
қорғады. Ен даламызға өнеркәсіп орындары келіп,
индустрияландыру саясаты жүргізілді, денсаулық
сақтау, орта білім беру жүйелері қалыптасып, ұлттық
ғылым, өнер шаңырақтары көтерілді. Қалың ел
әлеуметтік теңдікке жұмылдырылды.
Бірақ мемлекеттік тәуелсіздігіміз өз қолымызда
болмады. Сол кезеңде бүкіл саяси-экономикалық,
халықаралық қатынастар саясаты Мәскеудегі
орталық биліктің құзырымен, тапсырмасымен, қатаң
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бақылауымен жүргізілді. Бүгінгі тәуелсіздік сезімінің
арқасында: «Ежелден керемет едік», – деп қанша
кеудемізді соғып тұрсақ та, кезінде Мәскеусіз мәселе
шешілмегенін естен шығармағанымыз абзал. Ол өз
санамыз бен тұрмысымызға қажет.
Одақтық орталық билік құзырының ең маңызды
деген кейбір салаларын еске түсірсек те, тәуелділік
пен тәуелсіздік мазмұнынан көп нәрсе түсінікті болар.
Біріншіден, республикалық, облыстық партия
комитеттерінің, атқарушы кеңес, кәсіподақ, жастар
ұйымдарының, республикалық БАҚ-тардың басшы
лары КОКП Орталық Комитетінің қатаң бақылауымен,
сараптауымен келісіліп, қойылады, босатылады.
Басқарушы кадр, яғни партиялық-мемлекеттік аппа
рат, оның басқарушы қызметкерлері, өнеркәсіптік
маңызды кәсіпорындар директорлары, мәселен,
мұнай, тау-кен, металлургия салаларының басшы
лары, жоғары оқу орындарының ректорлары, тағы
басқа жетекші салалар КОКП Орталық Комитетінің,
одақтық салалық министрліктер құзырында. Көп
жағдайда Орталық билік өкілдері біздегі, тіпті аудан
басшыларының қозғалыстарын да бақылап отыра
тын. Яғни, негізгі басқарушы, бақылаушы тетік, «кілт»
Мәскеудің қолында деген сөз. Әсіресе, Мәскеу та
рапынан ұлттық кадрлардың үлес салмағының өсіп
кетпеуіне айрықша маңыз берілетін. Міне, осындай
жағдайда Қазақстандағы билік республика, ұлт
мүддесін сақтай отырып, оны алдыңғы дәрежеге оз
дыру, сонымен бірге орталық биліктің талаптарымен
де үйлестіре білу жолдарын сақтау арқылы табысқа
қол жеткізбек.
Бұл сала – Кеңес Одағындағы тұтас биліктегі
Коммунистік партияның кадр, басқарушы саясатының
басым бағыты.
Екіншіден, Қазақстан экономикасының 93 пайы
зы, ал тау-кен, қара және түсті металлургия, мұнай,
тағы басқа шикізат өнімдері түгелдей, яғни, 100
пайыз Мәскеудің билігінде, бақылауында болды. Біз
кейде бүгінгі еркіндіктің екпінімен өткен күндерге:
«Неге өйтпеді? Неге бүйтпеді?» – деп батырсына
тынымыз да бар. Сәл сабыр сақтап, көз алдымызға
келтірсек, бұрынғы аталарымыз, әкелеріміз бізден
мықты болмаса, осал болмады, дәл осындай күрделі
жағдайда ұлт мүддесін де сақтап, Мәскеу талабы
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мен де тіл табысып, арпалысып өткен. Өйткені,
осы кәсіпорындар табыстары, қаржы Мәскеудегі
басқарушы орталыққа топтастырылып, Қазақстан
жағы ел мұқтажына, әлеуметтік тұрмысына өз
ақшасын өзі сұрап алады. Ол да – тарих.
Шүкір, бүгін негізгі әлеуметтік нысандар,
әсіресе, денсаулық сақтау, мектеп, балабақша
мәселелері көп жағдайда облыс деңгейінде
шешілетіні де – тәуелсіздік жемісі.
Үшіншіден, ірі өнеркәсіп, алып құрылыстарды
айтпағанның өзінде, әлеуметтік тұрмысымызға
қажетті, мәселен, аурухана, мектеп, тағы басқа
толып жатқан нысандар салу жоспарлары Мәс
кеуде бекітілетін, қаржыға рұқсат берілетін. Осы
жазғандарымды оқи қалған оқырман, бүгіннің
билігінен осы «сатыларды» көз алдыңызға
елестетіп көріңізші.
Біз мемлекеттік тәуелсіздік алған 1991 жыл
дан бері он жылға жуық уақытымызды Нұрсұлтан
Назарбаевтың реформаларын жүзеге асырып,
Одақ күйрегеннен кейінгі алапат дағдарысты
еңсеруге жұмсадық. Реформалар 1999- 2000
жылдары алғашқы оң нәтижелерін бере бастады.
Соның арқасында біз тұрмысымызды оңалтуға
кірістік. Жаңа технологиялар келіп, жаңа жұмыс
орындары ашыла бастады. Мемлекеттік бюджет
берекеге ұласып, халық тұрмысы дағдарыстан
көтеріліп, жан-жақты жақсылыққа бет бұрдық.
Есімізді жиып, барлық өңірде мектептер, бала
бақшалар, ауруханалар салына бастады. Тек
соңғы он-он бес жылда 1300-ден астам аурухана,
1400-ден астам мектеп салынды.
Бұл көрсеткіштердің құны мен маңыздылығын
білу үшін Кеңес дәуірінде әр облыста бір бесжыл
дықта небәрі 7-8 мектеп салынатынын айтсақ та,
жеткілікті болар.
Тәуелсіздікке дейін қазағы 5-ақ пайыз кешегі
Целиноград, бүгінгі Астанамыздағы тұрғындардың
65 – пайызы қазақтар. Бұрын жалғыз қазақ мектебі
болған. Астанамызда соңғы жылдары 20-дан ас
там қазақ мектебі ашылғанның өзінде 2016 жылы
1-сыныпқа барған балалар мектептерге сыймай
кетті.
Міне, тәуелсіздіктің жеңісі мен жемісі!
Төртіншіден, біз Одақ құрамында болғанда
да, одан бұрынғы хандық дәуір жойылып, Ресей
құрамында болғанымызда да дербес сыртқы са
ясат жүргізе алмағанымыз түсінікті. Біздің дербес
әскеріміз, қарулы күштеріміз болған жоқ, транс
порт, коммуникация, байланысымыз, банк жүйесі
түгелдей Мәскеудің қолында болды. Бұл – өзімізді
өзіміз төмендету, кемсіту емес, тәуелсіздігімізден
айырылған кезеңдердегі біздің халықаралық
кеңістіктегі шектелген мүмкіндігіміз бен бүгінгі
толыққанды тәуелсіз мемлекет мәртебесіне қол
жеткізгендегі мәртебелі жағдайымыздың қадірін
білу, қастерлеу тұрғысынан айтылар сөз.
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Бесіншіден, еліміздің тәуелсіз мемлекеттігін
әлемге ақпарат ретінде жария, паш етумен іс
бітпейтіні тағы белгілі. Ендігі жерде бүкілхалықтық
референдумда қабылдаған Конституциямыздың
талаптарына сәйкес өркениетті мемлекет құрып,
орнықтыру, дүниежүзілік қоғамдастықтың бел
сенді мүшесі болу – ең үлкен міндет. Осы орайда
Елбасы, еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың бастамашылдығымен,
орасан еңбегі, қажыр, қайраткерлігімен соңғы
25 жылда бұдан бұрынғы тарихымыздың жүз
деген жылдарында армандап, қолымыз жетпе
ген, жеткізе алмаған, бұрын-соңды болмаған
құндылықтар мен игіліктерге қол жеткізе алдық.
Біз бақытымызды баянды еткен ұлт болдық.
Біздің Президентіміз әлемдегі адамзатқа,
өркениетке ең үлкен қауіп – атом қаруы жа
сақталған Семей полигонын жабудан бас
тап бейбітшілік, жасампаздық бағытында
халықаралық дәрежеде көптеген жаңа қадамдарға
бастамашы болды. Елбасының дәйекті әрі беделді
басшылығымен Азия құрлығындағы отызға жуық
мемлекет Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім
шаралары жөніндегі кеңесте бас қосып, Шанхай
ынтымақтастық ұйымы шеңберінде өте тиімді
қарым-қатынас қалыптастырып келеді. Сондай-ақ
Еуразиялық экономикалық, Кеден одақтарының
да өмір сүруі еліміздің экономикалық дамуына оң
әсерін тигізуде.
Қазақ елінің елшіліктері мен консулдықтары
әлемнің жүзге жуық мемлекетінде жұмыс істейді,
өз кезегінде осыншама шетел елшіліктері мен
халықаралық ұйым өкілдіктері біздің Астанамыз
да қызмет атқаруда. Халықаралық ЭКСПО-2017
тақырыбы – бөлек әңгіме.
Осы 25 жылда Нұрсұлтан Назарбаевтың
көреген де дана саясаты мен қажымас қайраты
және қайраткерлігінің, біліктілігі мен білімділігінің,
парасаттылығы мен жаңашылдығының арқасында
қазақ деген ұлтты әлем танып, мойындады.
Әлемдік, өңірлік саясатқа ықпал етіп отыратын
ең қуатты мемлекет басшылары, БҰҰ Тәуелсіз
Қазақстан және Қазақстан Президентімен санаса
тын болды.
Тәуелсіз Қазақстан халықаралық қоғамдас
тықтың белсенді мүшесі болды. Біз тарихымызда
тұңғыш рет БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне екі жыл мер
зімге 15 мемлекеттің құрамында мүше болып сай
ландық. Бізге 139 мемлекет сенім білдіріп, дауыс
берді.
Бұл – біздің Мәңгілік Еліміздің, Еліміз сенген
Еріміздің Жеңісі!
Тәуелділік бұғауынан, сана құрсауынан
құтылып, Тәуелсіз ел, әлемдік қоғамдастықтағы
ең ықпалды мемлекеттермен тереземіз тең
толыққанды мемлекет болу көріністері, міне,
осындай.

Қуаныш СҰЛТАНОВ

Парламент
Мәжілісінің депутаты
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ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
Тамшылардың түйсіне алсаң ләззатын,
Гүлдей жайнап көкейіңе көрінер.

Поэзиямыздағы
жаңаша ойлау тәсілі

Тереземді қаумалады, бүркеді,
Ал көңілге ұялап тұр бір сенім.
Енді қайтып болмайтұғын бақшада
Жүзімдерді шаң-тозаңнан сүртеді.

«Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болуы керек. Сөздің шырайлы, арайлы болуына ойдың шеберлігі керек; ұнамды, орынды, дәмді болуына сыншылдық керек; мағыналы,
маңызды болуына білім керек. Абайда осы үшеуі де болған», – дейді Ахмет Байтұрсынұлы
«Қазақтың бас ақыны» деген мақаласында. Бұдан біз ақында болуға тиісті шеберлік,
талғампаздық, тереңдік туралы аса құнды ұсыныс пен шартты көре аламыз. Абай да
өлеңінде: «Әншейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап», –
деп қинала толғанады.

Жеңіл сөзі желдей ескен ақынына қазақтың
тыңдаушысы да ілесе құлақтан азып, көбік сөзге көп
үйір екенін сынап отыр. Ал бүгінде «қыздырма»
өлеңші мен «күн өткізгіш, ермекшіл» оқырман жоқ
деуге болмайды. Әрине, тіпті мұндайлар аз деп те айта
алмаймыз. Соның да нәтижесі емес пе, әлгі көркем
әдебиетті: «адамдардың көңілашар тамашасы», – деп,
ләззаттанудың сайқымазағы еткісі кеп жүргендер. Бұл
– әрине, салмақсыз сөзге салкүреңше төселгендердің
орай да ермек етер шимайларымен өзін алдарқатуға
себеп. Біз айтып жүргендей, өлең дегеніміз – ешқашан
көңіл көтерудің ермегі емес. Поэзияны: «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», – деген Абайдай танып,
Абайдай өлеңге қуат берген ақын қазақта кемде-кем
болар. Осындай ұлы тұлғамыз айтса – айтар еді: «Өлең
көңіл көтеретін нәрсе», – деп... Тағы сол ұлы Абай аса
паңдықпен: «Мақтау өлең айтыпты әркімге арнап», –
деп осыдан ғасырдың ар жағында айтып кетпеп пе еді.
Ойлану керек сияқты. Мұның бәрі ақындық біліммен,
моральмен өлшенетіні белгілі. Білім талғампаздыққа,
тереңдікке бастар еді... Шеберлік болғанымен,
кемелділіктің жалғыз шарты ол емес екенін түйсінер
тұсқа жеттік. Өсу мен өркендеусіз поэзиямыз мүлде
қатып қалды деуге келмейді, өсті, өркен жайды, сая
түсірді, мәуеледі, жеміс берді, желкенін кең жайды.
Қытайдағы қазақ поэзиясы туралы ой жүгіртіп
көрер болсақ, өлеңдегі таптаурын болған өзгенің
сүрлеуінде тойтаңдамай, жаңаша жазу кешегі Омарғазы
Айтанұлы, Серік Қапшықпайұлынан бері өз сұлбасын
үзіп алмай, жаңа ғасырдың да табалдырығын аттап,
тәсілін үздіксіз жаңалап, алға дамып келеді. Оны ешкім
де жоққа шығара алмайды немесе шикі көзқараспен
жазам деген қаламға тосқындық қоя алмайды.
Бұл үшін даурығудың қажеті шамалы. Дәстүр мен
жаңашылдықты қарсы қою да – ақымақтық. Әр қазақ
ақыны дәстүрден сусындайды, дәстүрдің нәрін қуат
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етіп, әуелгі қадамын басып, рухани жақтан белгілі өреге
жетіп барып, жаңа бір жолды іздейді. Сол үшін дәстүрді
жоққа шығару – тексіздік болса, жаңашылдыққа қарсы
тұру – надандық. Бұл жерде екі нәрсенің басын ашып
алуымыз керек. Дәстүр дегеніміздің ешқашан формамен
өлшенбейтіндігі, оның үстіне біздің көбіміздің бүгінгі
«дәстүр» деп жүргеніміздің кешегі орыс әдебиетінің
бізге қалдырған мұрасы екенін білуіміз керек. Шетел
әдебиеті дегенде біздің білеріміздің 90 пайызы – сол
кеңестік орыс әдебиеті. Іс жүзінде әлем біз ойлағаннан,
білгеннен әлдеқайда ауқымды еді. Оны әлі мойындамай,
«әкеңді қара тауда бір жыққаммен» келеміз. Әсілі, қазақ
әдебиетінің дәстүрі бері болғанда, «Оғызнама», көк
түрік ескерткішіндегі жырлардан, яғни арғы қазақтан,
түпқазықтан бастау алуы керек. Енді бірі – «әйтеуір өзің
де түсінбейтін дүние жазсаң болды, – жаңалық болады»
деген сөз жоқ. Жалпы көркем әдебиеттегі эстетикалық
талғам, бағыт, дәстүр мен жаңашылдықты таңдауда басты
өлшем болатыны сөзсіз. Қысқасы, ойлау жүйесі арқылы
жүрілетін сарапты біз ешқашан форма арқылы «мынау
– дәстүрлі, мынау – жаңашыл», – деп соқтыртуымыз
келесі ұрпақ алдында ешқандай әдебиеттану мектебін
қалыптастырып бере алмайтын сауатсыздығымыздан дерек береді.
«Табысым мен сәтсіздігімнің бәрі өлеңіммен
қатысты», – деп ақиқатын өзі айтып кеткен Борхестің
«Жаңбыр» дейтін ғажайып өлеңі бар.
«Тәңір нұры қараңғыны қаусыра,
Ымырт кенет сала берді жарқырап.
Жаңбыр – мынау, күмәнданба, жауып тұр,
Жауып әлде өте шықты тамшылар.
Еске ал онда,
Еске алудың өзінен
Не бір бақыт оралады сезінер.
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Ертіп келді ымырт осы дымданған,
Бір дауысты зәру болған тыңдауға –
Әке дауысы
Өлмепті әкем,
«Өлді», – деп
Неге сонша қайғы жұтып мұңданғам!
Әдетте Борхес шығармашылығында айна және
есік өте көп қолданылатын образдарға жатады.
Бейне сияқты «уақыт» та – ақын
шығармашылығында маңызды символдық мәнге
ие сөз. Осы өлең де Борхестің уақыт образы барынша ажарын ашып, символдық мәні тереңінен
қамтылған жыр. Жауып тұрған немесе әлдеқашан
жауып өте шыққан жаңбыр әсте физикалық
құбылысқа қаратылмайды. Бұл жердегі жаңбыр –
уақыттың символы. Ақынның осы бір өлеңі – сыдыртып бір оқығанда жай өлең болғанымен, шын
мәнінде, сөздің екінші мағынасын ашуды қажет
ететін қуатты шығарма.
Жаңбыр – уақыт дедік. Осы жүйе бойынша
індете талдасақ, уақыт өткен немесе өту үстінде.
Мәңгілік ештеңе жоқ, қара түнек де сырылады.
Егер уақыттың осы қасиетін сезіне алсақ, уақыт
бақыттың гүлі болып ашылатындығын емексітеді
ақын. Бүкіл өлеңнің салмағы мен ойдың түйінін
бойына жасырып тұрған соңғы шумақта ақын
адам илануға болмайтын ой айтады, яғни, өлген
әкесін өлмепті деп қуанады. Себебі жаңбыруақыттан әкесінің дауысын естімеді ме?! Әрине,
мұнда ақынның айтпағы – әсте әке дауысы емес,
барлық көне, дәстүрлі, мәдени құндылықтар. Ұзақ
уақыт отарлау мен өзгенің билеуінде болған Латын Америкасының да дәстүрлі құндылықтарына
жаттан келер әсер аз болмаған. Осындай жанталасты сәттегі Латын Америкасының тіл, тарих,
мәдениетін ақын бір ауыз сөз – «әке» деген атаумен символдап алған. Ендеше, ақын жаңбырдай
желген уақыттың өтуімен қайта оралған
«әкесімен» қауышқанын енді талдап жатудың
да қажеті шамалы болар. Мүмкін емес ұғымдар
астарына шындықты жасырып, айғайға баспай,
басқаша мәнерде жеткізетін, уақыттың ағысында
немесе қайталанбалығында тағдырдың да
өзгеріске ұшырайтынын үйлесімге келтіріп жырлайтын философиялық қуаты күшті, символдық
мәні терең өлеңді бір оқыған адамның тұшына
қоюы да қиын. Дегенмен өлеңдегі сөздің екінші
мағынасы дегеніміздің өзі осындай ізденістермен
қолға келетін таңбалық мәнге ие сөз мәдениетінің,
ойлау мәнерінің астарында тұратындығы
менмұндалайды.
Біз үнемі модернистік, постмодернистік
шығарма десе, мұрнымызды шүйіреміз. Уәжіміз
өте қарапайым, яғни, мұндай жаңа ағыммен жазу
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– барып тұрған шетелшілдік болар еді. Шындығына
келгенде, ақынның модернист немесе постмодер
нист тәсілдерімен өлең жазуы оның ұлттың ақыны
болуымен ешқандай қатысы жоқ. Бұл – тек тәсіл
ғана. Осы жаңа тәсілді ойдағыдай пайдалана
алғанда біз ұлттық рухқа әлдеқайда жақындар
едік. Жаңағы өлеңін оқып отырған ақынымызды
әдебиеттанушылар постмодернист ақындар тобына
жатқызады. Дайын қалыптағы талдау тәсілімізге
салғанда, жаңағы жаңбырды уақыт символына баланып алынған деп ойламас едік. Жай ғана ақынның
көңіл күйіндегі жаңбырлы кеш деп тұжырымдап:
«Жаңбыр біресе жауып тұр әлде жауып өтті деді.
Болмаған бақшасында жуынған жүзімі несі, ал өлген
әкесінің дауысы қайдан шығып, қайдан қайтып
келді, жын болмаса», – деп басымызды жағамызға
тығып, бетімізді жеңімізбен бүркеп, келтіріп тұрып
бір сықылықтап алып: «Бұндай өлеңнен үйренбеу
керек, сандырақ» – дер едік.
Әлемдегі үш әйгілі суретшінің бірі – Далидің
«Есімдегі мәңгілік» деген суреті бар. Суретте
сағатты майыстырып, илеген қамырды ілгендей
бұтаққа, үстелге іліп қойған. Бұл туралы өз сөзінде:
«Мен өзімнің уақыт-кеңістік көзқарасымды
бейнеледім», – дейді. Яғни, уақыттың формасын
әуелгі бар өлшемнен тысқары ойлаған. Бұндай
ойлау тәсілі поэзияға да аса қажет. Өйткені поэзия дегеннің өзі әу бастан шеңбердің ішінде бұғу
емес, керісінше шеңбердің сыртындағы бұлқыныс,
логиканың сыртында тұрып, адам түйсігіне әсер
етіп, сезінуге жетелеу.
Алақанда бес сызығым бар тағы,
Аппақ болып атқан кезде әр таңым.
Батыс, шығыс, солтүстік пен оңтүстік,
Енді бірі саған қарай тартады, –
дейді түрік ақыны Фазыл Хұсни Дағларжа «Бес
бағыт» деген өлеңінде.
Кәдімгі ұғым бойынша, бағыт тек төртеу болады. Бұл жерде ақын логикалы ойлауымыздағы төрт
бағыттан тысқары өзіне тән тағы бір бағыттың бар
екенін айтып тұр. Өлеңнің төртінші тармағындағы
«Саған»-ды туған жер деп те, анасы деп те, сүйген
жары, ғашығы деп те ойлай беруіңізге болады.
Ақын оның кім екенін ашалап айтпайды. Бұл да
– Тыныштықбек Әбдікәкімовтің: «Әй, дегенмен,
бесінші бір маусым бар», – дегеніндей, тұрақты
ұғымнан тысқары, өзінше, дара ойлаудың сәтті
жемісі. Біз неліктен оңай дүниені күрделі жеткізген
немесе күрделі дүниені тіптен күрделі жеткізген
ойлау тәсілін құп көреміз? Себебі ақын берісі –
ұлттың, арысы – адамзаттың ой қозғалысына әсер
етуі керек. Сіз бар құбылысты ауар-тамары жоқ дәл
жеткіздіңіз дейік. Онда оқырман: Ойпыр-ай! Расында, осылай! Тауып-ақ айтыпты!» – деп бас изеп,
сізге мойынсал болады. Өзі ештеңені де ойламайды,
өз санасында ойлау қимылы болмайды. Өйткені,
сіз бәрін дайындап бергенсіз. Ал күрделі дүниені
оқыған оқырман: «Бұл нені айтып кетті?» – деп одан
ары ыңғуырлап ойлап, сөздің астарындағы мәнді
табады да: «Е, былай екен-ау! Бұл мына жағынан
ойлапты-ау!» – деп таусайды, дәмін алады. Бұл
– соқырға таяқ ұстатқандай түсінік жасамаса да,

Қажыбек
АЙДАРХАНҰЛЫ

ақын, Шыңжаң,
Тарбағатай жазушылар
қоғамының мүшесі
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түсінікті қарапайым логика. Ендеше, біздің: «Кейінгі
тәсілді дамыту керек», – дей беретініміздің себебі
сол – оқырманның ой-сана әрекетінің көп болуына
қызмет ету. Негізі ойлау жаңармай, ұлт жаңармайды,
ұлт жаңармай ұлттық тарихи сананың қалыптасуы
кешеуілдейді. Әдебиет – осындай ұлт мүддесіне қызмет
ететін өнер, әсте тек қана көңіл көтеретін жалаң функциялы өнер емес.
Қытайдағы қазақ әдебиетінде тұрақты қалыптан
алқып шығып, айтпағын қалайда басқаша бейнелеуге
талпынған ақындар бұрын да болғанын алдыда айттық,
Әрине, қазір де бар. Біз өткенді шолуға қауқарсыз
болсақ та, бүгінгі шоғырдың ішінен қолымызда
жырлары бар жас буынның бірнешеуін оқырманмен
ортақтасуымызға болады. Әуелі Ынтымақ Сәдуден бір
шумақ оқиық:
Өлімді көрдім...
Көк көйлек киген қыз екен,
Қасына барғым келгені, шіркін, шақыртпай.
Жарғанат өмір қызғаныш қанын ұрттаған,
Қарашығымды қағып түсірді жақұттай. («Өлімді
көрдім»).
Баяғыда үлкен кісілер түс жорып жататын. Сонда
есімізде қалуынша түсін айтушылар: «Түсімде көк
көйлек киіп жүр екем, көк киім киіп алыппын», – десе:
«Ой, жарайды, жақсы түс екен! Жақсылық, қуаныш,
той, қызық бар екен. Ұзағынан сүйіндірсін!» – деп жатады. Ал, керісінше, көктің орнында қызыл болса: «Түс
– түлкінің тезегі», – деп жылы жауып, сөз өрбітпей қоя
салар еді.
Әрине, есті адам емеуріннен бәрін біліп отырады.
Бұл жерде өлімді көк көйлекті қыз десе, жарғанат
өмірдің қызғаныш қанын ұрттаған қызылшыл пиғылға
теңеледі. Дегенмен осылай ойлағанымызда сәл ауаша
қонған сияқты болғанымен, жіңішкелей қарасаңыз,
ақын қолданған «өлім» сөзіне сәп салуға тура келеді.
Мұндағы өлім – мәңгіліктің тұрағы, тыныштықтың
бесігі, ең соңғы тыныстар, байыз табар мекенің. Мұнда
өлім қорқынышты емес, қайта қызыл мысық мінездес
өмір қорқынышты. Осы түсінік бойынша жүлгелегенде,
бағанағы түстегі таным мен ақын жырындағы емеурін
алыстан орағытып барып тақуалық идеямен туыстасады. Бізге басқаша сезілгені – ақын өз ойын төтесінен
жеткізбей, із тастаған, өзіне тән, таптауырынсыз ойлау
тәсіліндегі өзгешелік, бейнелеудің дара формасы.
Ынтымақ Сәдудің жырларынан жаңа ойлау
негізінде құрылған жаңаша образдар астарындағы
мәндерге, символдар тасасындағы ажарға көптеп
кезігіп, ақынның үнемі ойлы өлең жазатынына куәгер
болып келеміз.
Енді бір ақынымыз Ерлан Нұрдықанұлының жырларына да оқырман көп назар аударуымен бірге, кей
тіркестеріне наразы көзқараста, даулы пікірде жүргенін
білеміз.
Таң бөбегін орап ыстық ақ қарға,
Көктем болып кеттім, міне, ақ таңда.
Қандай бақыт сенің ұшып жеткенің,
Мен өлеңге қабыр қазып жатқанда, – деген өлең
шумағындағы «Таң бөбегін орап ыстық ақ қарға»
дейтін тармақ оқырмандардың әртүрлі аңысына
мұрындық болып жүрген жайы бар. Ондағы пікіріміз
қардың ешқашан ыстық болмайтыны. Физикалық
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қасиетінен қарағанда қардың күйіп-жанып тұруы мүмкін
емес, дегенмен ақынның осы тармаққа сыйдырған
мәнінен ойлағанда, әлдеқайда сүйінішті күшке, жаңа бір
ұғымға ие. Мұнда ақын өзінің сәби де таза, кірлеткісі
келмейтін қуанышын кірсіз қарға ғана орауды мінәсіп
санайды. Мұндағы қардың ыстықтығы – құбылыстың
сыртқы мүмкіндігі емес, ақын іздеген ішкі мән, яғни,
ақын жүрегіне жақын қардың ыстықтығы қол күйдірер
ыстықтық емес, жан жылытар тазалықтың жүрекке
жақын жылуы. Қысқасы, ақынға керегі – қардың
физикалық қасиеті емес, осы өлеңдегі ақын психологиясына жақын символдық қасиеті. Бұл тармақ бізді сонша
үрке қаратып тұрғанымен, әлемдік әдебиетте мұндай образдарды кездестіру қиын емес.
Өлеңдерін оқысаң, орыстың әйел ақыны Ахматова
бірден есіңе келеді деп бағалайтын сыртқы моңғұлдың
әйел ақыны Ұлжи Тұғыста:
Аппақ етім нұр шашады,
Көрмеймін,
Қандай ыстық сыр-сыр етіп
Қымтап жатқан ояу қар, –
дейтін жолдар бар. Ерландағы қар – қар емес, тазалық,
пәктік, ақиқат, ұлылық болса, Ұлжи Тұғыстағы қар
мәндік жақтан Ерлан қолданған символдық сілтемеден
алшақ емес. Осындағы «ақ қар» тіркесіндегі «ақ» сөзіне
одан ары ішкерілей үңілуімізге әбден болады. Қазақ
ұғымында ақ түс – ақиқаттың, қуаныштың символы.
Тек қазақ ұғымында ғана емес, ханзу халқының өлең
тәпсірінің ішіндегі көп өлеңде сұлулық пен бекзаттықты,
махаббат пен адалдықты, тазалық пен ізгілікті осы ақ түс
– арқылы бейнелеген. Ханзу әдебиетінде таза, қоспасыз
ақ түс еш жалғандықсыз мораль мен адамгершіліктің
символы болса, «Інжілде» ақ түс Тәңір, періште,
бақыт, қуаныш пен асыл қасиеттің белгісі. Сондықтан
батыстықтар үшін ақ түс қасиетті түс саналады. Мұны
айтып отыруымыздағы себеп – Ерланды ақтап алу
емес. Мәдениеттердің өмір сүру барысында азды-көптік
алшақтыққа ие болатыны болмаса, негізінен түп-тегі бір
кіндіктен тарайтындығын ескерте кету.
Селт еткенде ауыр ойлы қысқы орман,
Ақ бұтақтан мың бояулы түс тамған.
Соның бәрін қабылдаймын қайталай
Қанаттары нұр сапырған құстардан», –
дейді Ерлан ақын.
Су түбінде жатқан тас
Жел толқытса – шығады.
Ой түбінде жатқан сөз
Шер толқытса – шығады, –
дейтін ақиқатты айтылым бар Асанқайғыдан қалған.
Өлеңге келсек, ауыр ойлы қысқы орман тіркесінің
екінші мәнінде – әсте кәдімгі талды орман емес, халық.
«Осы халық селт етсе, қамсыздықтан оянса, ақиқаттың
ақ бұтағын сілкіп, дүние аунап түсіп, шырышын ашар
еді», – дейді ақындық романтика. Осының өзін сонша
нәзіктендіріп: «періште болмыс құстардан қабылдаймын»,
– дейді. Бұтақтың басқа түс болмай, ақ түсті болуы осы
бір шумақтың идеясын ашуға ерекше қызмет етіп тұр.
Бұтақты «жас бұтақ» деп не «көк бұтақ» деп басқадай
алғанда, ауыр ойлы қысқы орманға ешқандай қызмет ете
алмаған болар еді. Осылай Ерлан өлеңдерін оқып отырып,
әртүрлі түстердің астарындағы эстетикалық мәнін ашып,
орынды қолданғанына куә бола аламыз. Сонымен бірге
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ақын өз өлеңдерінде қабыр, табыт, жапырақ деген
сияқты сөздерді де көп қолданады. Мұның да өзіндік
мән алатын жерлері көп. Дегенмен Ерлан туралы пікір
айтылғанда, табыт, өлімді көп ауызға алды, таптаурын
етті дейтін пікір-сауалдар да бас көтеріп қалады. Дегенмен басқа тәсілге қарағанда, романтикасы аса басым,
сондықтан Ерланды романтик ақын деп айтуымызға
болады.
Омарғазы Айтанұлы романтизм тәсілімен жаза
тұрып, ерекше біткен талант күшімен, кең көру
аясымен, ауқымды бақылау мүмкіндігімен осы
романтизмның шеңберін іреп кеңейткен. Әуелгі
қалыпталған романтизм үлгісіне барынша тыныс
берген қазақ ақыны бүкілдей түпнұсқадан өзгеше,
ойға кенен жаңа романтизм жасады. Бейне сол
сияқты Ерлан Нұрдықанұлы да – романтизмге жаңа
қан беріп, өзгеше айшық, өрнек салып, жаңа бір
белеске көтерген ақын. Алайда көру аясын одан
да ары кеңейтуді ұсыныс етер едік. Кейде көркем
образ, сұлу тіркестер үшін өлең жазған сияқты
әсер қалдырады. Мұны кеңейтудің мүмкіндігі көп.
Бәлкім, кей мүмкіндіктер енді орайын бермес, ал кей
мүмкіндіктерді ақын өзі де байқап, кәдесіне жарата
алар. Ақынның осындай ізденіс аясының шектілігі
мен өзге ақындармен болған поэтикалық байланысынан туындаған реминистенсиялық жағдай кейде
оқырмандарға жаңсақ түйсік тудырып жүргенін әрі
бұның түбі шығармашылық тазалыққа әсер ететіндігін
де ескертеміз.
Әдетте: «Бүгінгі ақындар поэзияға жаңалық әкемек
боп дәстүрді жоғалтты, ұлттық бояу сиреді» деген
пікірлерді көп айтамыз. Іс жүзінде дәстүр дегеніміз
– ұйқаста тұрған құндылық емес. Мысалы, қара өлең
ұйқасымен жазылатын маусымдық өлеңдерді дәстүрлі
өлең деуімізге бола ма? Қара өлең ұйқасымен жазылған
өлеңнің бәрі ұлттық бояуы қанық, дәстүрлі жыр бола
бермейді.
Ұлттық құндылықты, таза рухты жырлауда жалаң
айғайға басып, салмақсыз сөз қаңқасын тұрғызғаннан
гөрі, өлеңге сонау арғы тамырымыздан жалғасып келе
жатқан мәдениеттік таңбаларды сіңірсек, әлдеқайда
терең ізденіске, баянды сүрлеуге түскен әрі оқырманға
мұрындық болар едік. Таласбек Әсемқұловтың:
«Постмодернизм дегеніміз – білімділік», – дегені де,
модернизм ағымын зерттеушілердің: «Модернизмнің
ой ағымы тарихқа ерекше назар аударады, осы арқылы
жаңа тарихи сана орнатады», – дегені де – құлақ асатын сөздер. Әсіресе сонау наным-сенімімізден бері
жалғасып келген мәдениетіміздің өзімізге жаттанғаны
сонша оған күле қарайтын күйге жеткеніміз одан ары
жалғаса бергенде, ұлт болып тамырсызданатынымыз
– ертеңгі шаруа, әрине. Біз бұдан бұрын ештеңе жазылмады демейміз. Жазылды, бірақ өте аз.
Поэзияның сан қыры бар. Оның түсінікті, түсініксіз,
терең, таяз – әр алуан түрі сол сан қырдың ішінде
қамтылып жатады. Біреуге түсінікті болған нәрсе
біреуге күрделі. Біреуге түсініксіз болған нәрсе енді
біреуге жадағай, таяз, кенеусіз болуы мүмкін. Мұның
бәрі – оқырман мен автордың білім деңгейімен
белгіленетін өлшем. Поэзия да – адам жанының
мәрмәр тұнығы. Бұл тұнықтық біз айтып жүргендей,
көңілділіктен ғана тұрмайды. Ол адам жанының ғылым
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әліге ашып болмаған сан қырын қамтып жатады. Ежелгі
Шығыс аңызында: «Ақынның бір тамшы көз жасы теңізге
тамса – інжуге айналады», – дейтін бейнелі сөздің мәні де
тереңде жатыр.
«Қазіргі жастар қазақ әдебиетін жаңа биік деңгейге,
бұрынғыдан жоғары деңгейге көтереді деп ойлаймын.
Ендігі ескеретін мәселе – Батыс әдебиетін жақсы таныпбілу жайы. Мұхтар Әуезов қана өз тұсындағы батыс
әдебиетін жақсы таныды, жақсы білді. Сол арқылы үлкен
нәтижеге жетті. Біздің қатардағы жазушылар да шетел
әдебиетін жақсы танып, жақсы білді», – деп толғаған
екен жазушы Мұхтар Мағауин. Ал біз, поэзияны ән сөзі
деңгейінде өлшеп жүрміз. Тіпті әуелі модернизм, постмодернизм тәсілі туралы біздің әдебиетшілеріміз әлі толық
сауатты болмай, үрке қарап жүргені – жетіскенімізден
емес, қазіргі әлем әдебиеті бұл ағымдық тәсілдердің ақ
жемін шығарып, полистилистикалық (көпстильдік) тәсілге
әлдеқашан қадам басып кетті. «Бүгінгі әдебиет өткен
күннің қалдығымен өмір сүріп жатыр. Өзімізге өзіміз риза
болып, қампайып жүргеніміз болмаса, әлем мойындайтын
әдебиет жасалған жоқ. Жазушы – қоғамның барометрі. Жазушы халықтың өзі де білмейтін, түйсініп көре алмайтын
жан жарасын қаузауы керек. Әдебиеттің міндеті халықты
сілкіндіру. Оларға рух бітіру. Әдебиеттің міндеті – оларды
күлдіріп, я мазақтау емес. Ұялуды қойып, мұндай жазушысы бар Еуропадан үйренуіміз керек», – дейді Өтежан
Нұрғалиев. Оқудың түбін түсірген, әлем әдебиетін сапырып оқып, ақтарып зерттеген екі данышпанның да ақыл
қып айтары – жақсыдан үйрену. Шынында, Батыстың өнер
тану деңгейі бізден әлдеқайда алға кеткенін мойындауымыз керек.
Біз көбінде: «Жастар мәдениет төңкерісін көрген
жоқ, біздің тартқан азабымызды тартқан жоқ, 10-20 жылын жоғалтып алған жоқ», – деген сылтауды айтамыз.
Иә, дұрыс, бүгінгі орта буын, жас буын оны көрген жоқ,
бетін ары қылсын, көрмей-ақ қойсын. Дегенмен басқасын
айтпай-ақ қояйық, өзіміздің поэзиядағы дара жол салған,
жаңа сүрлеу ашқан ақындар – Омарғазы Айтанұлы, Серік
Қапшықбайұлы, прозамыздағы сең бұзған жазушыларымыз – Жұмабай Біләлұлы, Оразқан Ахметұлы, әдеби
сынымыздағы аса терең білімді, назариялық қуаты күшті
сыншы, ақын, жазушымыз – Абданбай Бажаевтар сол
мәдениет төңкерісінің зардабына ұшырамады ма, сол
дәуірде қаламдары қаңтарылмады ма? Әрине, ұшыраған.
Сөйте тұра әлемдік деңгейдегі шығармаларды жазды.
Сөз соңында айтарымыз: бүгінгі жас буын ойлау
геометриямызды жаңалап, әр ақын соны тіркес, образ,
нышандар арқылы өзінің айтпақ астарлы ойын, жұмбақ
сырын, тылсым түйсігін, иірімді қиялын аңғартатын
метафизикалық ерекшелікке мән беріп, қалыптасқан
қасаң, жайдақ эстетикалық қағидаларды бұзуымыз керек.
Шығармашылықтың бақыты да, ләззаты да, болашаққа
бет алар жолы да – сонда. Ал енді: «Біздің ақындарымыз
мәңгі көбелек қуып, гүл теріп жүре береді», – деген балаң
қиялдан арыла алмасақ, онда құрығанымыз – сол. Біз
ермек үшін езбелеп жүргенде, қоғам, ұлт болмысының
күнгейі мен теріскейін, күйреген жан дүниені бейнелеп,
жұқанасы қалған рухты кім оятпақ? Ұлттың жан айғайы
жоқ өлең кімге таңсық? Қазақ ақындары сананы түрмеден
босатайық! Негізі ойланбауға үйренудің енді бір аты – рухани құлдырау.
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Қоңқай
					 күйші
«Қазақ» деп аталатын Ұлы Дала перзенттерінің
20-30 ғасырға жуық сақталып келген рухани әлемі
теңдессіз. Әсіресе музыка саласын айтсайшы! Осы
нау ғажап мұралардың өнбойында ұялаған даналық
пен дарын, тектілік және телегей теңіз тарих пен тыл
сым сыр бар. Бұларды Әбу Насыр әл-Фараби сияқты
ғұламалардан тартып Ахмет Жұбановтай білгір ғалым,
академиктер мен дарабоздар дәлелдеп, ғылыми
тұрғыда саралап, сараптап, жүйеге түсіріп кеткен. Ал
ұлт рухын бейнелейтін күй құдіреті тіптен бөлек. Оның
«Мың бір түндей» ертегілері мен шежірелері шерт
кен сайын шексіздік әлеміне жорық жасатады. Бағзы
замандардағы мұңлы сарындардан, мақамдардан,
әуезді әуендерден бастау алатын бұл саланың өркен
жаюы XIX ғасырда болды.
Әйгілі орыс ғалымы, түркітанушы Лев Николае
вич Гумилев егжей-тегжейлі зерттеу нәтижелерінің
тобықтай түйініне тоқталғанда, сол дәуірде өнерімен
тамсандырған ұлтымыздың: «көшпенділердің нағыз
өркениетін» қалыптастырғанын дөп басып айтқан.
Күй өнерінің көк сеңгірлеріндей көрінетін, клас
сикалық мағынасына жете білген Құрманғазы,
Дәулеткерей, Тәттімбет, Сүгір, Қазанғап, Дина т.б. дара
кемеңгерлердің қазақ даласын тербеткен дауылды,
сарынды күйлері қай түкпірге жетпей, қай мектептерін
қалыптастырмай қалды дейсіз?!
Солардың заңды жалғасындай болған Қытай
топырағындағы Алтай, Тарбағатай өңірлеріндегі шығыс
шертпе күй мектептерін айтпасақ та, Іле мектебінің
негізін қалаушы саңлақ күйшілердің бірегейі – Қоңқай
Шоқырақұлы екенін білетінбіз. XIX ғасырдың 30-жыл
дары дүниеге келіп, XX ғасырдың басында бақилық
болған даңсалы күйші, балуан, құсбегі, көзі ашық,
көкірегі ояу, білімді де көшелі, кеудесі алтын сандық
ұлы тұлғаның сәби табаны тиген жерлерде журналистік
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сапармен жүріп, аңыздарына талай мәрте куә болғам.
Сол бір «балапан басына, тұрымтай тұсына» дегендей
аумалы-төкпелі дәуірде Қызай елінің Шағантоғайдан
ауып, Бұраталаны ендей өтіп, Іледей жазиралы кең
алқапқа қоныс теуіп, кереге жайғаны тарих беттерінде
сайрап жатыр. Көшкен жұрттарында қалып қойған
«Қызай бейіті», «Балапан әулие зираты» сынды
аруақты аталарының молалары мен «Киікбайдың
сайы» қатарлы түңкелі жайылыстарда тайға басылған
таңбадай мұндалайды.
Әңгіме өзегі – дәулескер күйші Қоңқай Шоқырақұлы
жайлы. 2009 жылдың қоңыр күзінде Құлжа қаласында
«Іле газеті» мекемесінің бұрынғы бастығы, аға аудар
машы, публицист-жазушы Ақберді Изатбекұлының
үйінде болғам. Отағасы сөз тізгінін көбінде күйші ба
басына бұра берді. Оның ұшан-теңіз күй мұрасының
бүгін де ескерусіз, жинаусыз қалып, көміліп бара
жатқанына қабақ түйе ауыр күрсінгені есімде. Кемел
күйшінің 90 күйі өткен ғасырдың 50-60-жылдары жи
налса да, бекзаттық мәдени мұраларды көзге шыққан
сүйелдей қиратқан әсіресолақай науқан тұсында ізтүссіз жоғалып кетіпті. Қазір тек аздаған күйлері ғана
шертіліп, өзі ауызға алынбай қалған екен.
Ақаңның тағы бір үміт сәулесі тұңғиық күрсінуден
жарқ етіп көрінгендей еді: ол Қоңқай жоқшыларының
қайта туа бастағанына қуанады екен. Осылардың
арасынан жояндарын саусақпен санады. Айталық,
әйгілі күйші, композитор, Іледегі мектепті дамытқан
Әшім Дүңшеұлының шәкірті – Камал Мақайұлы,
Қоңқай өмірі мен шығармаларын жинауға елеулі
еңбек сіңірген ізденуші Еркебай Қабылжанұлы, ақын
Қасымқан Уатқанұлы, ақын, сыншы, жазушы Құрманәлі
Жүнісқанұлы т.б өнер иелері мен қаламгерлердің да
был қағып, мақала жазып, кітап шығаруға ат салысатын
ойлары бар екенін мақтаныш етті. Өзі де баба мұрасын
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кәдеге жаратудай, сөніп бара жатқан қоламтадан
шоқ тауып маздатудай келелі де машақатты тақырып
төңірегінде көп толғанып жүргенін жасырмады.
«Іле жастары» журналынан зейнетке шыққан тетеаға редактор Ақаңның жары, қағылез де сарабдал ана
– Дәриға Ғапсаламқызы бізді зер сала тыңдап отырған.
Шайын құя отырып, Ақаңа қарап, салмақты қалпынан
жазбай, сабырлы тіл қатты:
– Е, бұл ағаң бір істі ойына алса-ақ болғаны, –
кермедегі бәйге атындай алысатын әдеті. Болат, өзің
де басы-қасында болғансың, білесің, 2005 жылы
Қазақстанды аралап, сенің көмегіңде қыруар матери
ал жинап келгенін. Материалдарын тынбай реттеп,
тарауларға бөліп, құныға жазуға кірісті. Өзін баптауды,
демалуды ұмыт қалдырғандықтан, бірнеше рет ауырып
қалды. Ақыры тыным таппай жүріп, «Алтын адам тура
лы әңгіме» деген алқаулы кітабын баспадан шығарды.
Бұл жолы да Қоңқай баба жайлы кітап шығарам деп
шапқылап жүр, денсаулығынан алаңдаймын.
2015 жылдың қыргүйек айында Ақаң аяқ асты
нан Алматыға жетіп келді. Алматы мен Талғар
даңғылы бойындағы «Фелис» қонақжайына түсті.
Мақсаты – «Іле халық баспасынан» шыққан, Ка
мал Мақайұлы мен Еркебай Қабылжанұлы – үшеуі
құрастырған Қоңқай күйлері мен өмірі және күй та
рихы қамтылған «Қоңқайдың қоңыр күйлері» де
ген сүбелі кітапты Құрманғазы атындағы Ұлттық
консерваторияның доценті, ҚР мәдениет қайраткері,
күйші, сазгер – Мұрат Әбуғазыұлына ұсыну екен. Осы
кезде аты аталған өнерпаздың Тәттімбет сияқты шығыс
шертпе күй шеберлерінің күйлерін нәшіне келтіре
құйқылжытып тартатынын телеарнадан көргенім
есіме оралды. Сонда оның ойлы пішінмен салмақты
шертіп сүйіндіргеніне таңырқап: «Түбі бір қапты тесіп
шығар алтын кездік боларсың-ау!» – дегем іштей.
Ал Ақаң ағаның сол жас маманға сонша құндылы
болуының бір себебі бар екен: Мұраттың 2008 жылы
жарық көрген кітабы – «Шығыстың шыңырау күйлерін»
оқып, ерек қызыққан әрі «Қоңқайдың қоңыр күйлерін
оның безек қаққан сүйрік саусақтарынан төгілдіре бір
тыңдасақ, елге де солай жария етсек, шіркін!» – деп ізгі
қиялмен армандаған. Сөйтіп, көксеген арман орын
далды. Інішегімен шүйіркелесті. Ортақ танымдармен
уәделесті. Бірі Қоңқайдың түсініп күйлерін орындай
тын болды, бірі төте жазудағы «Қоңқайдың қоңыр
күйлерін» Қазақстан халқы қолданып отырған кирилл
әрпіне қотартып жіберуге келісті...
Түйгендері шешіліп, періштесі көңілін желпіндірген
Ақаң аға жомарт күзде тотыдай түрленген сылқым
Алматыда аз күн сейілдеп, тынығып, кекірте божыған
шұбаты мен биебау басындағы жаңа сауылып, ақ көбігі
бұрқырап, дәмі тіл үйіретін балдай саумалын ішіп бір ра
хаттанды. Белгілі жазушы Жанат Ахмәдидің, «Іле газеті»
мекемесінен Алматыға келіп ірге көмген Нұрболсын
Ысқақұлының және біздің қадірлі қонағымыз болып,
сыйласып, сырласып, жырласып аттанды.
Үстіміздегі жылдың 12 шілдесі болатын. Қазақстан
Жазушылар Одағы жайғасқан ғимараттың артындағы
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«Қағанат» дәмханасының жан-жағы ашық, ағаштан са
лынып әшекейленген екінші қабатында Ақаң ағаның ақ
дастарқанында отырмыз. Кенже ұлы – Өренді, немересі
– Бейбарысты ерте келіп, зәулім үйлердің бірінен
аз күнге пәтер жалдапты. Өрен Іле педагогикалық
университетінде оқытушы, ішкі өлкелердің белді
университетінің аспирантурасын тәмамдап, ары қарай
қарыштап докторонтураны аяқтап қалған. Қазақ елін
көріп осындағы биология ғылымы бойынша ашқан
соны еңбектермен танысып, өзінің диссертациялық
ізденістеріне сай материалдар қарастыру ойы да
бар көрінеді. Күтіп отырғанымыз – өткен жылы Ақаң
ағаның әдейі іздеп келіп жолығысып, ағалық тұрғыда
күй өнеріне ортақ тұлға, шығыс шертпе күйлерінің
көрнекті өкілдерінің бірі – Қоңқай Шоқырақұлының
күйлерін шертіп, күйтабақ (диск) пен флешкаға көшіріп
дайындаған Мұрат Әбуғазыұлы.
Мұрат орта бойлы, аққұба өңді жігіт екен. Өрен
бұйыртылған ас мәзірін әкелтіп, қызыл күрең шай
құя бастады. Мен телеарналардан көрген шығыс
күйлерін шебер орындаған өнер иесімен Ақаң ағаның
арқасында емен-жарқын амандасып, балдыздығына
дейін танысып үлгердім.
Үшеуара бүкпесіз өрбіген әңгіме көрігі қыза түсті.
«Жақсыда жаттық жоқ», «адам сөйлескенше, жылқы
кісінескенше» дегендей, Қоңқай күйлерінің өшіп бара
жатқан өкінішті тағдыры, ол негізін қалаған мектепті
дамытқан, іргесін бекемдеп кеткен шәкірті – Әшім
Дөңшеұлы, Әшімнің шәкірті, күйші, композитор – Ка
мал Мақайұлы сынды үш ұрпақ күйшінің халқына
берген өшпес мұрасына тәнті болыстық. Ат басын
еркін жіберіп, күй сазының сиқырлы әуендерімен
өрілген алыс көкжиегіне таңдай қаға таңырқастық.
Қоңқайдың Мұраттың орындауындағы күйлерінің
хикметті құдіретіне бүкіл болмысымызбен еніп кеткен
дей тербелудеміз!
Мұраттың ұлы әкесі Әбуғазы 1930 жылдары
Қазақстанда қолдан жасалған ашаршылық нәубеті,
байлардың мал-мүлкін кәмпескілеу тектес аяусыз
жүрілген дүрбелеңдерден үрке көшіп, Қытайдың
Дөрбілжін ауданына өтіп кеткен. Өз әкесі – Қазен 1962
жылы Қытайдан Қазақстанның қазіргі Тарбағатай ауда
нына қайта келіп қоныстанған. Қазірде сексенге кел
ген сұңғыла қарт домбырасын әлі тартады екен. 1974
жылы дүниеге келген Мұрат бала кезінен әке шерткен
күйдің құдіретіне бөленіп, елітіп өседі де, «домбыра
шы бала» атанады. Ерік берместей бойға дарыған күй
өнері оны 1990 жылы П. И. Чайковский атындағы Ал
маты музыка училищесінен бір-ақ шығарады. Ол күй
сынды киелі әлемнің түпсіз шыңырауы мен тұңғиық
сыр жұмбақтарына батқан сайын тылсымдығын ұғына
бастағандай болады. Ынталы жас қатарынан оза ша
бады. Оқи жүріп шығыстың шертпе күйлерін сара
лап жинайды. Ол аса дарынды ғалым ұстаздары –
Қ. Рақышованың, кейін консерватория қабырғасында
А. Тоқтағанның сыныбынан дәріс алады. Сондай-ақ
ұстазы А. Тоқтағанмен бірге «Құрманғазы», «Тәттімбет
және Арқа күйлері», «Сүгір, Қаратау шертпелері»
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қатарлы күй жинақтарын шығарады. Халықаралық
ғылыми конференцияларда оқыған шығыс шертпе
күйлері туралы баяндамалары ғылыми мақала топ
тамаларына енгізіледі. Ары қарай жалғасты оқыған
Құрманғазы атындағы консерваторияны тәмамдаған
соң сонда қалып, 16 жыл домбыра мамандығы бойын
ша мұғалім болып жүздеген шәкірт тәрбиелейді. Қазір
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер ака
демясында ұстаздық міндет өтейді. Оның «Шығыстың
шыңырау күйлері» атты кітабы – оқыту әдістемесі,
ғылыми зертеушілік ізденіс бағытындағы бірегей
құнды еңбек. «Қазақстанның мәдениет қайраткері»
деген даңқты атқа лайық шабандоз інішегіміз бізге
инемен құдық қазғандай ізденіп, тірнектеп жинап,
құрастырып жазған, маңызы мен салмағы гір басатын
дай қомақты кітабының алғашқы нұсқасын көрсетті.
Аты – «Қазақтың домбыра өнері». Ол – қазақ күй
өнерінің онтологиясы деуге де әбден болатын толым
ды дүние екен. Бәрекелді айтып құттықтадық.
– Құрманғазы атындағы консерваторияда жұмыс
істеп жүргем, – деді Мұрат бір қызық оқиға ойына ора
ла кеткендей. – Чайковскийде оқып жүрген Ардаби де
ген Ілелік жігітпен таныстым. Оған: «Бірталай күй біледі
екенсің, Әшімнің «Кеңесін» білесің бе?» – деп сұрадым.
Білмейді екен. «Мәссаған! Онда несіне ілелік боп күй
тартып жүрсің?» – деп намысына тидім. Кейін Әшімнің
«Кеңесін» алып келді. «Тағы қандай күйлері бар? Ка
мал атаңа көп кездес, сұра, біл!» – дедім. Сөйтсем, Ка
мал ақсақал Ардабидің нағашысы екен. Ол кісі шерткен
Әшімнің күйлері мен жазған кітабын әкеп берді. Со
сын ол күйлерді ерінбей 5 сызықты нотаға түсіріп, бір
мақала жаздым. Кәкең ақсақал жазған кітаптан Әшімнің
ұстазы – Қоңқайды білдім. Сонымен бірге кітаптың ішінен
Қызыл мойын Қуандықты тауып алдым.
– Қызыл мойын Қуандық – Байжігіттің шәкірті. Ал
Байжігіт – Абылай ханның уәзірі, күйшісі болған адам.
Әшімнің күйлері Байжігіттің күйлерімен сарындас
екен. Қызыл мойын Қуандықтың күйлері бізде – Се
мейде сақталған. Сосын Іле өңіріне де жеткен. Мен
Қызыл мойын Қуандықтың күйлері Ілеге Қызай елі
ауғанда бірге барған шығар деп ойладым. Ақаң ағаның
«Қоңқайдың қоңыр күйлері» деген кітабын оқыған соң
Қызыл мойын Қуандық күйлерінің Ілеге Қоңқай арқылы
барғанына көз жеткіздім. Өйткені Қоңқайдың «Қазақ
ауғанда», «Көш келеді» деген күйлерін шығарғанынанақ оның Қызыл мойын Қуандықтың «Ағаш ат»
сияқты Арқаның күйлерін ала барып, шығыс шерт
пе күйлерінің Іледегі мектебін қалыптастырғандығы
көрініп тұр. Қоңқайдың мектебі болмаса, Әшімнің
мектебі болмайды екен. Әшім осы мектепті дамытқан
Тәттімбет, Сүгір сияқты үлкен композитор. Байқаймын,
Қоңқайдың күйлері Әшімнің орындауында бізге жет
пей қалғандай. «Таспасы бар» деп естігем. Кезі келген
де жарыққа шығар... Кейбір теріс бұраумен шертілетін
күйлер оң бұраумен шертіліп нотаға түсірілген сияқты.
Теріс бұрауда 6 күй ғана бар екен... Қысқасы, Қоңқай
тәрбиелемегенде Әшім – Әшім болмайды екен.
Біз күй өнерінің арғы-бергісін қаузап, жілігін шағып,
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ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІ
майын ішкен Мұраттың арнасына сыймай тасыған
өзендей жөңкілгеніне қызыға қарап, құштарлана
тыңдадық. Ол аял бермей әрмен қарай мамырлата
берді:
– Байжігіттің «Ағаш ат» дейтін 5 тараулы, оқиғалы
күйі болған. Осы күйді шәкірті – Қызыл мойын
Қуандық орындаған. Онан Қоңқай, сосын Әшім,
Имаштар тартқан. Бұл күйді Семейде Жүнісбай Стам
баев деген қарттан жиені, белгілі күйші – Таласбек
Әсемқұлов жеткізген. Имаш Асқарұлы Жұмақан қайтыс
болған кездегі «Анасының зары», «Әкесінің зары»,
«Қарындасының зары», «Жұмақанның қоштасуы»
деп шерткен. Ал Таласбек Әсемқұлов «Жұмағұл» де
ген адам ағаш ат жасап ұшқандығы себепті патша:
«Құдай жолына қиғаштық жасадың!» – деп зынданға
тастамақ болғандағы «Жұмағұлдың қоштасуы»,
«Анасының зары», «Әкесінің зары», «Әпекесінің зары»,
«Қарындасының зары» деп тартқан. Мұнда адамның
аты ғана аздап өзгерген. Қызыл мойын Қуандықтың
күйлерін,
Қуандықтың
күйлерін
таратқанына
қарағанда, Қоңқай Қуандықтың шәкірттерінен үйреніп
бізге жеткізген. Осы тұрғыдан Қоңқайды Қызыл мой
ын Қуандық шәкірттерінің шәкірті немесе оның
күйлерін жеткізуші болғандықтан, шәкірті десек те бо
лады. Өйткені мұндай күрделі оқиғалы күй ұстаз бен
шәкіртсіз таратылмайды.
Мен Мұратқа: «Қытайдың үш аймағында қалып
тасқан мектептерге қалай қарайсыз?» деген сұрағымды
қыстырдым.
– Ондағы мектептерге келсек, – деді бір толғанып
алып. – Алтайдағы дәстүр бөлек. Ал Тарбағатайдың
дәстүрі шығыс шертпе күйлерінің бір тармағы болып
қалыптасқан. Іледегі күй дәстүрі Алтай, Тарбағатайға
ұқсамайды. Әшімнің 10 күйін оқулыққа енгізуді мақсат
еткендер де болған. Әшімнің дәстүрі Байжігіттің
дәстүрімен бірдей. Меніңше, солай. Бұл дәстүр Қоңқай
арқылы жеткен.
Осы мақаламды жазардан бұрын «Қоңқайдың
қоңыр күйлерін» оқып отырып, ақын Қасымқан
Уатқанұлының «Жарық жұлдыздар» деген эссесіндегі
Қызыл мойын Қуандық жайлы тоқталған тұстарына на
зар салдым. Автор былай деп жазған:
«...Қазақстан жазушысы – Мұхтар Мағауиннің
жазбаларынан таптым. Қызыл мойын Қуандық Абақ
керейдің Жастабан руынан шыққан атақты домбы
рашы, сазгер және би болған екен... Өзінен бұрын
шыққан руласы – Байжігіт деген дәулескер күйшіден
үйреніпті. Байжігіт 1705 жылы туылып, жасы сексенге
келгенде сіреспе ауруына шалдығып, сол науқастан
қайтыс болыпты... Байжігіт кезінде 300 күй шерткен
деген аңыз болған. Бұл күнге «Көкбалақ», «Қайың
сауған», «Ақтабан», «Азат», «Арман» қатарлы ондаған
күйі жеткен дейді... Қызыл мойын Қуандық Байжігіт
күйлерін толығымен орындап, өзі де 90-нан артық күй
шығарған делінеді. Айтуларға қарағанда, оның біздің
заманымызға (Қазақстан көлемінде) «Құс көмейтеріс қақпай», «Шыңырау» күйлері жетіпті. Бұлардың
жерленген жерлері – Шыңғыс тауының түстік етегі,
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Шұбартау ауданы, Аягөз айналасы, Семей өңірі бо
лып келеді екен. Мөлшерге қарағанда, Қызыл мой
ын Қуандық XVIII ғасырдың алғашқы жартысында
өмірден өткен сяқты. Қызыл мойын Қуандықтың күй
мұрасын күйеу баласы – Кенжебай деген домбыра
шы жалғастырыпты... Атақты күйші Тәттімбет те оның
күйеу баласы болып келеді екен. Қарт күйші жас күйеу
баласымен күй бәсекесіне түсіпті деп айтылады. Теке
бай бидің Қызыл мойын Қуандықтың ауылына баруы
XIX ғасырдың басында Қызай елі Тоқтабарлық, Алакөл
маңын мекендеп жүрген кезіне тура келсе керек...»
(206 -207 б.).
Бұл арада Қызыл мойын Қуандық, Байжігіт жайлы
түрлі айтылымдардың, аңыздардың кейде жақындап,
кейде алшақтайтын тұстары да бар көрінеді. Дегенмен
Қоңқайдың олар ұстанған дәстүрді жалғастыруында
қасиетті өнер сабақтастығы бар екеніне көз жеткендей.
Ал Қызыл мойын Қуандықтың Қазақстан еліне жет
кен күйлерінің арасында «Шыңырау» деген күйдің
барлығы айтылды. Ендеше, Әшімнің күйі «Шыңырау»
деп шертілетін кереметтей күйді Шыңжаң халық ра
дио стансысынан көп тыңдағам. Екі «Шыңырау» қазақ
тіліндегі терминдерден тұратын ұғым сияқты шертілуі
бөлек, мағынасы бір «синоним күйлер» ме әлде
шертілуі бір, мағынасы басқа «омоним күйлер» ме
деген ойға жүкті болдым. Әрине, бұл жағы музыкалық
білімі бар мамандардың еншісінде.
Туған жерім – Сауан ауданында Мамырбек
Шыңғысұлы деген зейнеткер сексеннен асқанда
дүние салды. Ол дәулетті отбасынан шыққан. Өзі
домбырашы, сал-сері болған. Кезінде «үстем таптың
ұлы» делініп қақпайланса да, таланты мен оқуының
арқасында ешкім қоғамдық қызметтерінен тайдыра
алмады. 1983 жылы шілдеде Тарбағатай аймақтық VI
кезекті ақындар айтысы Сауанның әйгілі сұлу жайлауы
– Ұлужанда өтіп жатты. Дүбірлі тойға Шыңжаң халық ра
дио стансысы әдебиет-көркемөнер бөлімінің бастығы,
қоңыр дауысты диктор – Шәкен Қалиоллаұлы да келді.
Мұғалім болып қызмет атқаратын әкем мен Мәкең
аға той тамашасын қызықтап жүрген. Бірде әке Шәкең
ағайды түскі үзіліс орайында тауып, оған өнерпаз
Мәкеңді таныстырды. Сосын олар Шәкең ағайдың
көлігімен шалғынды бәйшешектерді жапыра шуыл
естілмейтін алысқа барады. Ол сапалы дыбысалғышын
ашып қойып Мәкеңнің бірінен бірі өтетін өз күйлерінен
«Қарлығаш», «Сылдырап аққан келісім», «Сәулешім»,
«Таң самалы» қатарлы 10-ға тарта күйімен бірге «Кер
без қыз» т.б 5-6 халық күйін таспаға түсіріп алады.
Шәкең ағай қайтқан соң өзі жазып – жариялаған радио
очеркінің кіріспесі мен соңында «Таң самалын» беріп
отырды. Ал Мәкең шерткен «Кербез қыз» күйі бүгін де
радиодан беріліп келеді. Мына ұқсастыққа қайранмын:
«Қоңқайдың қоңыр күйлері» кітабындағы ақын, жа
зушы, сыншы, журналист – Құрманәлі Жүнісқанұлының
«Ата күйші – Қоңқай» деген мақаласында Қоңқайдың
төл шәкірттерінің бірі, көкірегі алтын сандық Байғазы
қарттың дуалы аузынан құнарлы әңгіме, сала
лы саусақтарынан төгілген Қоңқай күйлеріне куә
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болғанын кең мағынада толғаған. Ол: «...Ата күйші
Қоңқайды өз көзімен көрген, шәкірт болып, батасын
алған күйшілерден осы Байғазы Әкежанұлын атай ала
мын. Ол кісі 1980 жылы Күнестің «Қарағашты» деген
жерінде 83 жасында қайтыс болды... «Сары құстың
зары» деген күйден соң Бәкең соған жалғас «Кербез
жігіт», «Кербез қыз», «Аққудың зары» деген күйлерді
орындады» деп жазған (130 -136 б.).
Сонда Мамырбек Шыңғысұлы мен Қоңқай шәкірті
– Байғазы Әкежанұлы тартқан «Кербез қыз» – бір күй
емес пе екен?» деген ой туады. Бұл жағы да мамандарға
қалдырылсын. Егер, «Қоңқайдың қоңырлары» толық
қанды жиналар болса, мүмкін, халық күйі делініп
жүрген бірталай күйлердің басы ашылар ма еді?
Мен тыңдап жүрген Қоңқай күйлері құрылымдық
тұрғыдан, шерту мәнерінен, нәзіктігі мен терең сыр
шылдығынан шығыс шертпе күй өнеріндегі өзіндік
оқиғалы, лирикалы, ойлы, қысқа да нұсқа болудай
ерекшеліктерімен дараланатын сияқты. Өйткені
буын, бунақтарына, шарықтауы мен бәсең тартып
мұңлы ырғақтарға ауысуының бәрінде тек Қоңқайға
ғана тән стильдік дәстүр жатыр. Қоңқай – көкірегі
ояу, сауатты, толғамды, көзіқарақты адам. Оның бой
ына біткен асқан сезімталдығы мен құймақұлақтық
қасиеті, тіпті, ғайыппен үндес жататын өзгеше қабілеті
де бар деуге болады. Оның күйлерінен осындай тыл
сым аттардың сарындық нышанын сезгендей бола
сыз. Ұлағатты ұстаздарынан дарыған Асанқайғы мұңы
мен Қорқыт қобызының зарлы әуендері оны сан
мың жұмбақты қиялдарға бастағаны анық. Ол дана
лар мен шешендердің, дауылпаз күйшілер мен төкпе
жыраулардың, сан өнерге саңлақ жандардың алдын
көрген, мәйекті нәр алған. Өзі де сол бір зар замандар
мен хикметті кезеңдердің, еркіндік пен ерліктің бел ор
тасында өмір кешті. Сондықтан ащы тарих, ұшан-теңіз
этнография, жалғасқан фольклор, таңғажайып табиғат
суреттері, сан мың дыбысты музыка, тасқынды поэзия,
қысқасы, ислам философиясы т.б. білімдерден санасы
на салмақты сыр түйе білген. Ол Шыңғыс хан шанағына
қорғасын құйғызған Кетбұғы домбырасымен «Ақсақ
құланды» бебеулетіп, қақсал тарихтың зұлмат шақтары
тудырған «Елім-айлаған» замандарда тірі қалып
мойымаған, қаhарман қазақтың күй абыздарының
соңғы тұяқтарының бірі десек, артық болмас. Қоңқай
Шоқырақұлы шығыс шертпе күй өнерінің Қытай
жерінде өркендеуіне, әсіресе Іле өңіріндегі мектебінің
ірге қалауына негіз болған аса ірі тұлға.
Қоңқай – қазылмай қалған асыл қазына. Оның күй
мұраларын толық жинап, сараптаудан өткізіп, қайта
жаңғыртып зерттеу – өнер иесінің нағыз келбетін шы
найы ашудың бірден-бір жолы. Осынау ұлы тұлға жай
лы адал ниетпен іздену енді ғана басталды.
Болат ҚҰРМАНҒАЖЫҰЛЫ,
жазушы
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Ауғанстан
қазақтарының қилы
					 тағдыры

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін жариялаған соң статистика агенттігінің ресми
мәліметі бойынша, 1 миллионнан аса қазақ диаспорасы өкілдері атажұртқа қоныс аударды. 61,5 пайыздан астамы Өзбекстаннан, оның тең жартысы немесе 310 мыңнан астамы Қарақалпақстан Республикасынан, Қытай мен Моңғолиядан 12-14 пайыз, қалғандары
– Ауғанстан, Иран, Түрікменстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Араб елдері, Түркия, Ресей, Еуропа
елдерінен оралған қазақтар. Олар елге оралған соң да туып-өсіп қазақтың санын тағы да
арттыруға үлес қоса отырып, тәуелсіз Қазақ елінің даму жолында түрлі экономика, білім және
ғылым салаларында елеулі үлес қосып келеді. Сол үшін қазақ диаспорасының елге оралу мәселесі
Ел үшін өте өзекті һәм әр тұрғыдан аса маңызды құбылыс ретінде билік пен халықтың назарында болуға тиіс.

Ауғанстан 650 000 шаршы шақырым жер
көлемімен Азия құрлығының аласапыран тағдырын
бастан кешіріп келе жатқан таулы аймақтағы мемле
кет. Астанасы – Кабул қаласы. Солтүстігінде Тәжікстан,
Өзбекстан, Түрікменстан, солтүстік-шығысында Қытай,
батысында Иран Ислам Республикасы, оңтүстігінде
Пәкістан елдерімен шектеседі. Қолданыстағы негізгі
тілдер – парсы мен пәшту. Халқының басым көпшілігі
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мұсылман, сұнни-ханафи мәзһабты ұстанады.
Ауғанстан тәуелсіз мемлекет ретінде тарихтың сая
си беттерінен орын алғанша оның тағдыры ежелгі
«Тұран» кейін «Түркістан» болып атаған елдермен
тағдырлас болды.
Ауғанстанды мекендеген ұлт-ұлыстар сандық
көрсеткішіне қарай: пәштун, тәжік, өзбек, һәзаре, пар
сы, аймақ, түрікмен, қызылбас, нұрыстани, моңғол,
бәраһуи, қырғыз, тағы басқалар. Мыңдаған қазақ
та Ауған елінде тіршілік еткен. Олар ел тәуелсіздігін
жариялаған бастапқы жылдары елге оралды. Бұл жаз
ба Ауған қазақтары жайында болмақ.
Қазақтар ата мекендерінен Ауғанстанға үш кезең
де көшуге мәжбүр болыпты.
Ауған еліне бірінші кезеңнің көш тарихын Саламат
Адай ақсақал әңгімелеп берген. Ол өте бай және
ауқатты болғаны үшін ел ішінде «Саламатбай» деп
аталып кеткен. Еліміз тәуелсіздігін жариялаған соң
елге оралып, Түркістан шаһарында қоныстанды.
Сонда дүние салды. Ұрпақтары сонда тіршілік етуде.
Оның мәліметіне қарағанда, Ауған еліне қазақтар
алғаш рет шамамен 1865 жылдары Тәжікстан арқылы
көшіп барған көрінеді. Олар – Адай руының Қосай,
Еміл тобы екен. Оларды Арқадан, Кенжебек, Берістен
деген кісілер бастап көшіпті. Жалпы саны 1000 қаралы
шаңырақ көрінеді. Олар Ауғанстанның Апқол, Бағлан,
Полқұмыр, Дочы атты елді мекендеріне қоныс тебеді.
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Ол – Шерхан патшаның заманы еді (Саламат
ақсақалдың «Шерхан» деп отырғаны – тарихта
1868-1879 жылдар аралығында Ауғанстанды биле
ген «Шир Әли» патша.)
Сол кезде Ауғанстанның мемлекет
басшыларының бірі – «Сұлтан Ғалихан» деген
кісі қазақтарға күн көрсетпейді. Әбден ызаланған
қазақтар Сұлтан Ғалиханды өлтіріп Ауған жерінен
кері қайтады. Жолда Тәжікстанның «Гүлапстан»
деген жеріне орналасады. «Қой үстіне бозторғай
жұмыртқалаған» мамыражай күндерде бұларға
көз алартқан ешкім болмайды. Олар Тәжікстан
өкіметінен Гулапстанның шүйгінді де құнарлы
мекені болып саналатын 32 бұлағының бойын
сұрап, ресми түрде өз аттарына бекіттіріп алады.
Бейбіт тірлікпен жарты ғасырды артқа тастайды.
1917 жылы Кеңес өкіметі орнағаннан кейін ел
басына нәубет келіп, қайта босып, Ауғанстанға
барлық мал-мүлкімен өтіп кетеді. Оларды адайқосай тайпаларынан Бүркітбай, Тоқсаба, Нұмар
молда, мұңалдан Жарған қажы, қырықмылтықтан
Қожахмет бай, Табынан Тілужан молда, Төлеу,
қоңыраттан Смайыл, Нұрақыл, Досан би қатарлы
ел бастап алып шығады. Бірақ, Ауғанстанды
жерсінбеген мал түгелдей қырылып, халық
ашаршылыққа ұшырайды. Жан бағуды күйттеген
ел азаматтары Кеңес еліне өтіп, басмашыларға
қосылады.
Ол кезде Түркиядан Әнуар паша (Әнуар
паша – 1862 жылы Стамбулда дүниеге келіп,
әскери оқу орындарын бітірген соң II Әбділәмид
билік құрған заманда соғысқа қатысқан. Сол
кездері мемлекетте реформа жасау үшін бірнеше
пікірлестерімен «Бірлік және даму» атты партия
құрады. Бірінші дүниежүзілік соғыста османлы
әскерінің даңқты қолбасшысы болған. Герман мен
османлылар жеңіліске ұшыраған соң Түрік азаттық
қозғалысы қатарында мемлекеттің тәуелсіздігіне
орай большевиктермен одақтасады. Әнуар
пашаның негізгі идеясы – бүкіл түркілермен бірігу
болғандықтан, большевиктердің қарсылығына
тап болып, соғысады. Сол мақсатта 1921 жылында
Түркістанда басталған басмашылар қозғалысына
араласып кетті. Аталған қозғалыс 1918 жылдан
басталып 1930 жылға дейін жалғасқан еді. Бас
машылар қозғалысы Кеңес өкіметінің өктемдігіне
қарсы түркі халықтарының азаттық күресі бола
тын. Әнуар паша соңында 1922 жылы шығыс
Бұхара маңындағы Балжуан мекенінде қызыл
әскермен шайқас кезінде ерлікпен шейіт болады)
Түркістанға барғанда бүкіл түркілерді өздерінің
діни және ұлттық мүдделерін жаудан қорғап
қалу жолында біріктірді. Солардың қатарында
Ауғанстандағы қазақтар да оған үн қатып, ком
мунистерге қарсы шайқасады. Түркілердің ұлтазаттық күресін жан-тәнімен қорғап, қолдау үшін
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Ауғанстандағы қазақтар толассыз Кеңес жеріне өтіп,
коммунистерге шабуыл жасап тұрады. Сол кездегі
Ауғанстанның мемлекет басшысы – Надыр шаһ
(1929-1933) қазақтарды қолдап, оларға жер бөліп
береді.
Сол кезде Кеңес өкіметі Надыр шаһқа:
«Басмашыларыңды тый не бізге ерік бер!»
– деп талап қояды. Надыр шаһ: «Мен өзім
қоныстандырдым. Енді тыя алмаймын», – деген
жауабымен олардың талабын орындаудан бас
тартады. Надыр шаһ қазақтарға шабуыл жасауға
келіспегеннен кейін Кеңес өкіметі арнайы қарулы
әскер шығарып, елді аяусыз қыра бастайды.
«Қорғансыз елге қатын би» дегендей, қызыл
әскер емін-еркін сайран салып, екі айдай елді
қойша қырады. Қызылдардың қырғыны қазақтарға
өліктерін көмуге де мұрша бермегендіктен, жылау
ды да ұмытқан екен сол кезде қазақтар.
Бұндай аласапыран ауыр кезде басының
амандығын ойлаған кейбір адамдар Кеңес
өкіметіне өтуге мәжбүр болады. Кеңес өкіметі
қашып келгендерге ерекше көңіл бөліп, азықтүлікпен қамтамасыз етіп, «Қалғандарды да
шақырыңдар!» – деп кеңпейілдік көрсеткен бола
ды. Арып-ашып жүрген сорлылар «ұзын арқан, кең
тұсауға» арқаланып, келе бастайды. Бұл жағдай үш
жылға жалғасады. Кейін Ауғанстаннан келгендерді
жазалау басталады. Сондықтан басынан қайғы
бұлты сейілмеген, тыныш ұйқы, беймарал тірліктен
айырылған 2000-дай отбасы Ауғанстанға қайта ауып
кетеді. Олар 1935 жылы өгіздің терісін бітеу сойып
үрлеп, сал жасап, түнде Әмудариядан өтеді.
«Бірде артын, бірде алдын берген» мың
құбылған сол заманда қазақтардың бағына
қарай Надыр шаһ қайтыс болып, орнына таққа
Заһир шаһ (1933-1973) отырады. Елге бейбітшілік
орнату мақсатында ел арасындағы бұрынғы
бүлікшілікті тоқтатып, ауыр қылмыскерлердің
күнәсін кешіріп, кеңшілік таныттады. Қазақтарға
да ешкім соқтықпай, баяғы мамыражай тірлікке
қайта оралып, ғұмыр кешуге мүмкіндік туады.
Осылайша Ауған елінде мал бағып, егін егіп күн
көруге кіріскен қазақтардың бірінші көші сан
құбылыстан кейін тарих жадында қала бермек.
Бұл қазақтардың басым көпшілігі Ауғанстанның
«Құндыз» төңірегіндегі қыстақтарда тұрып, өмір
сүріп келді. Еліміздің тәуелсіздігі жолында сыртта
жүріп қызыл әскерлермен түркі мұсылман са
пында аянбай шайқасып, шәһид болған олардың
ұрпағы тәуелсіз ел болғанымызға куә болды.
Қазіргі уақытта ұрпақтарының басым көпшілігі
атамекенге оралып, ел қатарында тіршілік етіп
келеді. Бірақ олардың шағын бөлігі қазірге дейін
сонда қалған. Оның басты себебі – олар қаладан
алыста, яғни, қыстауларда мал бағып жүріп, елге
көшу науқаны басталғанын бейхабар болған.

Ислам ЖЕМЕНЕЙ

Филология ғылымдарының
докторы, профессор,
ҚР мәдениет қайраткері
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Оған себеп, әрине, сол жұрттың оқу-сызу білместен
сауатсыз болғандары және ақпарат құралдардың
болмағандығы деп білген жөн. 2015 жылдың қараша
айындағы соңғы мәліметтерге қарағанда, он бес от
басы қыстауларда өмір кешіп келсе, алты отбасы
Мазар Шәріп қаласында тұрып жатыр екен. Ол өңірде
қазақтардың кезінде көп тұрғаны соншалық: «Қазақ
мәлік» және «Бауырсақ қамал» сияқты мекендер
бар. Қуанарлық жайыт аталған жиырма бір отбасы
Қазақстан елшілігінің Мазар Шәріптегі бөлімшесіне
тіркелген отбасылар екен. Сол күйбең тіршілік етіп
келе жатқан жиырма бір отбасыдан да басқа ондаған
жоғалып бара жатқан қазақ ұрпақтары бар. Олар –
түрлі әлеуметтік қиындықтарға орай сондағы өзбек
тағы өзге ұлт өкілдерімен шаңырақ құрған қазақтар.
Олардың тілі де, салт-дәстүрі де ала-құла, яғни, не
қазаққа, не өзбекке ұқсамайды. Сонымен қатар
мәдени ахуалына қарағанда, көшпенді не отырықшы
мәдениетпен айшықталған белгілері жоқ. Жергілікті
ауған жұртының киімін киіп, қазақы тұрпатынан да
алшақтау жүрген жандар. Сондықтан біркелкі әдетғұрпы бар қазақ қауым деп айта алмайсыз. Оларды
сонда барып, көргендердің тілімен айтқанда сондағы
әрі-сәрі қазақтарды көріп, «қомсынып» қалатын
түріміз бар. Десекте қандасымыз. Рухы мен жүректері
кіршіксіз, тағдыр тәлкегіне түсіп, әбден милары ашып,
ес жия алмай келе жатқан жағдайлары бар. Олардың
аянышты жағдайына қарап, оларды аяу – әрбір қазақ
баласы үшін міндет. Әйтпесе желге ұшқан ұрпақтың
санын арттырамыз. Шетелде ұлттық бейнесінен ажы
рап бара жатқан қазақ аз болмай тұр.
			
***
Қазақтардың Ауған еліне көшкен екінші көші ту
ралы Қанағат молда әңгімелеп берген. Ол: «Орал
облысын мекендейтін елдің басым көпшілігі – кіші
жүздің байұлы руынан. Ресей патшасы – Николайдың:
«Балаларыңды оқуға беріңдер!» – дегені көңілдеріне
секем ұялатқан ел «Бұдан құтылудың жолы – ауа
көшу!» – деп тауып, Ауғанстанды бетке алады.
Олардың ұзын-ырғасы 3000-дай үй еді.
Әбдіраһман хан (1880-1901) Ауғанстанда таққа
отырған жыл. Бұл елді бастап шыққан Қалмұхамед
пен Беркін Ауғанстанға жетпей, қайтыс болады.
Олардан кейін елді бастаған: 1. байбақтының Естерек
биі, 2. мұңал руының Жарған қажысы, 3. адайдың
Тоқтамысы еді. Бұлардың әрқайсысына Әбдіраһман
хан «мыңбасы» деген атақ береді.
Ауғанстан өкіметі «Бағлан», «Гори» деген жерлер
ден жер-су беріп, шабындық жерлерге орналасты
рып, шаруалыққа бейімдейді. Сол жерді игеру үшін «3
жылдан кейін өтеңдер!» – деп қарызға ақша берген.
Ірге теуіп, арқалары кеңи бастаған ел 3 жылдан кейін
өзара жауласа бастайды. Осы алалықтың салдары
нан Жарған қажы Тоқтамысқа өкпелеп, 1500 үймен
қайтып кетеді. Тоқтамыс жергілікті өкіметке: «Берілген
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қарызды қайтқан ел өтемей кетті, бізге кешірім
етіңіздер!» – деп арызданады. Ауғанстанның өкімет
басшылары оларға кешірім жасайды. «Патша береді,
құлы қызғанады», – демекші, кіші шенеуніктер:
«Қарызды өтеңдер не жоғарғы орыннан кешірім
етілген анықтама әкеліңдер!» – деген талаппен
мазаларын алады. Әбден мазасызданған қазақтар
Тоқтамысқа үкіметтен кешірім хат алып келуді
сұрайды. Тоқтамыс та жұрттың дегенін орындайды.
Бірақ алған кешірім хатты жоғалтып алады. Соның
кесірінен қотыр үстіне шиқан болғандай, қазақтардың
бір бөлегін өзіне ертіп алып: «Ауыл қайда? Су
қайда?» – деп Кеңес еліне қашып кетеді.
Сонымен, Ауғанстанда есентемір руынан 200-дей
отбасы қалады. Олардан да өсіп-өрбіген ел бүгінде
тәуелсіз елдің азаматтары болып, ұрпақтарының
келешегіне ата-баба топырағында ірге қалап жа
тыр. Ұрпақтарымен сырласып қалғанымызда:
«Алла тағалаға шүкір!» – деп, еліміздің амандығын,
тәуелсіздігіміздің баянды болуын тілеп жүрміз, –
дейді.
Қазақтардың Ауған еліне үшінші көші Кеңес
Одағының Сталиндік қанды саясатының кесірінен –
үш топта, үш кезеңде үш түрлі аймақтан жүзеге асты.
Бірінші мен екінші топтың көшін Ахмет Торбай бауы
рымыз ақсақалдардан естіп, жазып алған екен. Оның
қойын дәптер жазбаларынан біршама мәлімет алдық.
Мен үшінші көш бөлімінде Ахмет бауырымыздың
дәптерінен тиісті мәліметті алып пайдаландым. Ал
үшінші топ күшінің жайын қажы Смағұл Жапайыр
қария әңгімелеп берді.
Көштің бірінші тобы 1928 жылы Ақмешіттен
жолға шығып, Қызылқұм арқылы Қарақалпақстанға,
одан Түрікменстанға жетіп, Әмудария суына амат
(ешкі терісін тұтастай бұзбай сыпырып алады. Со
сын оны сол күйі тігіп үрлеп, ауамен толтырады.
Үрленген 4 ешкінің терісін құрастырылған ағаштың
төрт бұрышына байлап қояды. Ол су үстіне жүзетін
амат болып шығады. Оның салдан айырмасы – төрт
бұрышындағы төрт ешкінің үрленген терілері) салып,
Ауған жеріне өткен. Бұл көш жол бойында аштыққа
да ұшырайды. Ауа райының өзгеруінен де қиналды.
Сөйтіп, бірталай жаннан да айырылды.
Көшкен екінші топ 1931 жылдары Өзбекстанның
Талдымаржан стансысында бір тоқтайды. Сосын
Қаршы мен Шөпауыз елді мекендеріне көшіп, сон
да бір жыл тұрады. Сөйтіп, келесі 1932 жылы Тәжік
елінің Қорған төбе мен Сим ауылдарында тағы
бір жыл аялдайды. Өкініштіcі – Тәжікстанның сол
өңіріне де аштық тажалы жеткен екен. Соның салда
рынан жергілікті халықпен бірге көптеген қазақтар
да қырылады. Талай тауқымет көрген қазақтар сол
жылдың соңғы күндерінде он мыңға жуық ел болып
Ауған жеріне кіреді. Олар Ауған топырағына қадам
басқанда үкіметтің нұсқауымен «Андхой» деген
қаланың маңына жиналады. Сол кездегі Ауғанстанды
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билеп тұрған патша қазақтарға жер беріп, азықтүлікпен қамтамасыз етеді, ақшалай да жәрдемін
аямай мейлінше көмектеседі. «Мұсылман елдің ада
ми қасиеті мол», – деп сенген қазақтар ауғандардың
кеңпейілдік танытқанына риза. Өйткені дәл сол
кезеңде Ауғанстан саяси тартыстың ортасында ішкі
жағдайы әбден шиеленісіп тұрған заманда тұр еді.
Соған қарамастан, қазақтарды Фарайаб (Маймене),
Гарат, Шұбарған, Сәнгчарәк, Чақнасыр, Құндыз, Мазар
Шәріп сынды қалаларға қоныстандырады. Өкініштісі
– Чақнасырдағы қазақтарға сол аймақтың суы жақпай,
ауа райына үйренісе алмай, сексен пайыз адамы өлім
құшты. Өлімдері көптеп, бір мезгілде болуы салда
рынан тірілер өлгендерді жерлеуге үлгермей жатты.
Әрбір отбасында өліктердің болуынан бір біріне көңіл
айтып, бірін-бірі жұбатуға да мұршалары болмай жат
ты. «Енді есімізді жинадық-ау» дегенде 1943 жылы
жұқпалы ауру – оба мен малярия кең таралып, қазақ
тағы қырылады. Тірі қалғандары тіршілік етуге тура
келгендіктен, түрлі қара жұмыстармен айналысады.
Көпшілігі мақта теру, масақ теру, жем-шөп шабу, мәсі
мен кебіс тігу, кілем тоқу, шапан тігуді тіршілік көзі ет
кен еді. Қазақтар кейбір шеберліктерін сол жергілікті
тұрғындардан үйреніп алған-ды. Тіршілікке бейімделе
бастаған кезде тағы бір тосыннан келген жайсыздық
елде үрей тудырды. Ол – екі қабат әйелдердің
сәбилері тұрмай шетінеп кете беруі еді. Бұл апат
та қазақтардың бойы жергілікті табиғатпен үндесе
алғанша мазаларын алып, әжептәуір әбігерге салды.
Сол кездегі Құндыз, Ханабад, Бағланда үкімет бас
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шылары босқын қазақтарға барынша жәрдемдеседі.
Бастапқы кезде қазақтар үкімет тарапынан берілетін
азық-түлік, ақшалай көмектерді алып отырады.
Қариялардың соңғы легінің есінде қалғаны – Құндыз
аймағының Ғолам Айдар деген әкімі қазақтарға көп
көмек көрсеткен екен. Кейін аталған әкім көмек
көлемін кеңейтіп, мемлекет деңгейге жеткізіп, рес
ми түрде көмек беруді қолға алып, ақсақалдарды
шақырып алып, құжат дайындауға тапсырма бергенде
қазақтар үкіметтің ресми жәрдемінен бас тартыпты.
Бұның себебін сұрағанда олар: «Біз қайыршы емеспіз.
Біздің алған көмектеріміз құжаттанса, ертеңгі ұрпақ
біз үшін ұялады», – деп жауап беріпті. Қазақтардың
бұл әрекеті үкімет басшыларын таңғалдырыпты. «Бұл
не деген қанағатшыл, өр көкірек ел?!» – десіпті.
Үшінші топ – 1929-1932 жылдардағы жасанды
ашаршылық салдарынан Қазақстаннан амалсыз
үдере көшкен қазақтардың бір бөлігі – Жамбыл об
лысынан Ауған елін беттеген топ болды. Бұл көштің
жайын аталары 1932 жылы Жамбыл облысы, Шу
бойындағы Мойынқұм ауданы Жазылбек ауылы,
Жамбыл совхозынан Ауған еліне жер аударған
ұрпақтарының бірі – Смағұл Салдарбекұлы әңгімелеп
берді.
Смағұл Салдарбекұлының отбасы, өмір жолы
Ауғанстан қазақтарының қилы тағдырымен ұштасып,
үндесіп жатыр.
Қазақтар биологиялық және психологиялық
тұрғыдан табиғатпен үйренісуі, қоғамдық ортаға
бейімделуі қалыптаса бастаған 1954 жылдар
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дан кейінгі кезеңде әр тарапқа тарап кеткен
ағайындар бір-бірін іздей бастады. Ыңғайы келген
де қоныстарын ауыстырып, бір жерге шоғырлана
берді. Одан бұрынғы кезде үйренген түрлі қолөнер
бұйымдарын өздері саудаға
сала бастағандары тағы бар.
Мәселен, Герат қаласында
жергілікті тұрғындардан кілем
тоқуды үйренген қазақтардың
өнімін қазақтардың өзі сау
да тауарына айналдырады.
Солардың бірі – Бұхарбай
Болат. Соның арқасында
әлеуметтік ахуалы көтеріліп,
Ауғанстанның өзінде бай
деген атақпен танымал
тұлғаға айналды. 1974 жылы
қажылыққа барып, «қажы» деген атауына да лайықты
өмір сүрді. Оған айғақ Қазақстан тәуелсіз ел болып,
әлем қауымдастығына кірген соң қажы Бұхарбай
1994-1997 жылдары Алматы облысы, Қарасай ба
тыр ауданы, Қаскелең қаласында үш жүз адам
сыйымдылығы бар үш қабатты мешіт салып, елдің
еңсесін бір көтеріп тастады.
			
			
***
Ауған қазақтары заманауи білімге онша көп көңіл
бөлмеген. Сондықтан мектеп пен университеттерде
оқыған азаматтары санаулы. Мен әлем елдерінде
тұратын қазақтарды зерттеуге ниеттеніп, 1979 жылы
Ауғанстанға барып, Герат, Кабул, Мазар Шәріп,
Полқұмыр деген жерлерінде болып, қазақтардың
тіршілігімен жақын таныстым. Олардан көрген мейір,
бауырмалдық, мәрттік, қонақжайлылық жүрегім мен
санамда қазақылық болмыстың табиғи бейнесін
суреттеп берді. Мен сол жылдардан бері олардан
ажыраған емеспін. Бұның өзі – үлкен әңгіменің
өзегі. Өткен мен бүгінге қарағанда, орта адамды өз
ыңғайына қарай бейімдейді. Кейінгі зерттеулерімді
жалғастыра толықтырғанымда Ауғанстанда туып,
жоғары білім алған алғашқы азамат – Әбдіһәлим
Қазақ молла Қосанұлы. Ол 1959 жылы Полқұмыр
маңындағы бір ауылда дүниеге келген. Орта мектепті
бітірген соң 1976 жылы отбасы мүшелерімен
Түркияға көшеді. Сол елде Измир қаласындағы 9
Илул университетінің саяси саласында оқиды. Сол
шаһардың әуе жайында 18 жыл диспетчер болып
қызмет жасаған соң зейнеткерлікке шыққан.
1980 жылдары Кабул университетінде екі
қазақ қана жоғары білім алып жүрді. Олардың
бірі – Нұрмұхаммед молда Серікбайұлы 1978-1980
жылдар аралығында коммунисттік идеологияның
құрсауында жүрген Нұрмұхаммед Тәрәки (1978-1979),
Әфизолла Әмин (1979-1980), Бәбрәк Кармәл (19801986) арасында болған тартыстарда Кабулда қаза
тапқан. Екіншісі – Мұхаммед Рафиһ БҰҰ босқындар
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бөлімшесінің тізіміне ілініп, өзінің алған жағрафия
мамандығы бойынша Дания елінде тұрақтады.
Қазіргі кезде отбасы мүшелерімен сонда тұрады.
1985-1990 жылдары Ауғанстан азаматы екі қазақ
қызы (Фатима, Әмина) Қазақстанның жоғары оқу
орындарын бітірген.
Екі қыздан кейін оқымысты қатарына Ауғанстанда
жоғарғы оқу бітірген Абдолла Әскери деген азаматты
айта аламыз. Абдолла 1981 жылы Балх облысы, Ма
зар Шәріп қаласында дүниеге келген. 1996-2001 жыл
дарда Ауған-түрік лицейін үздік тәмамдаған. 20032006 жылдар аралығында Кабул университетін оқып,
диплом алған. 2007-2010 жылдары тәуелсіздіктің
жемісі ретінде Алматы қаласындағы халықаралық
С.Демирел университетінде экономика факультетінің
«Бизнес менеджменті» мамандығы бойынша маги
стратурасын аяқтайды. Сонымен қатар журналистика
саласында тәжірибелік білімін жетілдіреді. Қазіргі кез
де Нью-Йоркта халықаралық жуналистер агенттігінде
жұмыс істейді.
Ауғанстан қазақтары тіршіліктің арпалысында
мектеп пен жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндік
ала алмаса да, Ауған елінде діни білім алуға құштар
болған. Олардың арасынан ондаған даңқы шыққан
қарилер, хафиздер, молдалар, маулана мен ишан
дар шыққан. Солардың бірсыпырасы: Ешмұхаммед
(Маймақ ишан) Нұрәлі мақсұм Ешмұхаммедұлы,
молда Қошым Ешмұхаммедұлы, молда Атамұхаммед
Нұрәліұлы, дамолла Ескебек Торбай, маулана
Сарсадық Жолай, молда Аймақан, қари Әбиболла
Аймақанұлы (қазіргі кезде Қаскелеңдегі Бұхарбай
мешітінің имамы), молда Әбділхалық Қошымұлы, да
молда Құрбанназар Табын (қазіргі уақытта Түркістан
қаласында тұрады, Жетісайда өз қаражатымен мешіт
салдырған).
Осылайша қазақтар үш кезеңде Ауған еліне
көшіп, бір ғасырдан ұзақ сонда тұрды. Саяси биліктің
ұстанымына сәйкес олармен кейде тату, кейде қату
өмір кешті. Қазақ елі тәуелсіздігін жария еткенде ақ
түйенің қарны жарылып, елге оралуға мүмкіндік туды.
Ауған қазақтары елге оралған соң ғылым мен
мәдениетте үлесі салмақты болмағанымен, діниағартушылық саласында әжептәуір ықпалды болды.
Сонымен бірге кәсіптік саласында халық санына
шаққанда едәуір пайдалары тиген. Қазақ елінде мал
басы көп болғандықтан, сойылған малдың терісі
өңделмей, теріні сату тетіктерін білмей, сапалық
жағын анықтауға тәжірибелері жеткіліксіздеу болып
жүрген тәуелсіздігіміздің бастапқы кездерінде Ауған
қазақтары осы салада талай жергілікті қандастардың
сауатын көтеруге үлес қосты. Бүгіндері мал терісінің
шетелдерге сатылуы мен өндіріс орындарының ашы
луы жолға қойылды. Осы салада қызмет жасап жүрген
бастапқы топ ағайындар ауған қазақтарының тері ша
руасына қосқан үлесін жақсы біліп, қадірін тұтатыны
күмәнсіз.
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Auğanstan qazaqtariniñ
					 qyli tağdiri
Qazaqstan Respyblikasi täuelsіzdіgіn jaryalağan soñ statystyka agenttіgіnіñ resmy mälіmetі boyinşa, 1 millionnan asa qazaq diasporasi atajwrtqa qonis audardi. 61,5 payizdan astami Özbekstannan, oniñ teñ jartisi nemese 310 miñnan astami Qaraqalpaqstan Respublikasinan, Qitay men
Moñğoliyadan 12-14 payiz, qalğandari – Auğanstan, Iran, Türіkmenstan, Täjіkstan, Qirğizstan, Arab
elderі, Türkya, Resey, Europa elderіnen oralğan qazaqtar. Olar elge oralğan soñ da tuip-ösіp qazaqtiñ
sanin taği da arttiruğa üles qosa otirip, täuelsіz Qazaq elіnіñ damu jolinda türlі ekonomika, bіlіm jäne
ğilim salalarinda eleulі üles qosip keledі. Sol üşіn qazaq diasporasiniñ elge oralu mäselesі El üşіn öte
özektі häm är twrğidan asa mañizdi qwbilis retіnde bilіk pen haliqtiñ nazarinda boluğa tiіs.

Auğanstan 650 000 şarşi şaqirim jer kölemіmen Aziya
qwrliğiniñ alasapiran tağdirin bastan keşіrіp kele jatqan ta
uli aymaqtaği memleket. Astanasi – Kabul qalasi. Soltüstі
gіnde Täjіkstan, Özbekstan, Türіkmenstan, soltüstіk-şi
ğisinda Qitay, batisinda Iran Islam Respublikasi, oñtüstі
gіnde Päkіstan elderіmen şektesedі. Qoldanistaği negіzgі
tіlder – parsi men päştu. Halqiniñ basim köpşіlіgі mwsil
man, swnni-hanafi mäzhabti wstanadi. Auğanstan täuelsіz
memleket retіnde tarihtiñ sayasi betterіnen orin alğanşa
oniñ tağdiri ejelgі «Twran» keyіn «Türkіstan» bolip atağan
eldermen tağdirlas boldi.
Auğanstandi mekendegen wlt-wlistar sandiq körset
kіşіne qaray: päştun, täjіk, özbek, häzare, parsi, aymaq,
türіkmen, qizilbas, nwristani, moñğol, bärahui, qirğiz, taği
basqalar. Miñdağan qazaq ta Auğan elіnde tіrşіlіk etken.
Olar el täuelsіzdіgіn jariyalağan bastapqi jildari elge oraldi.
Bwl jazba Auğan qazaqtari jayinda bolmaq.
Qazaqtar ata mekenderіnen Auğanstanğa üş kezeñde
köşuge mäjbür bolipti.
Auğan elіne bіrіnşі kezeñnіñ köş tarihin Salamat Aday
aqsaqal äñgіmelep bergen. Ol öte bay jäne auqatti bolğani
üşіn el іşіnde «Salamatbay» dep atalip ketken. Elіmіz täu
elsіzdіgіn jariyalağan soñ elge oralip, Türkіstan şaharinda
qonistandi. Sonda dünie saldi. Wrpaqtari sonda tіrşіlіk
etude. Oniñ mälіmetіne qarağanda, Auğan elіne qazaqtar
alğaş ret şamamen 1865 jildari Täjіkstan arqili köşіp barğan
körіnedі. Olar – Aday ruiniñ Qosay, Emіl tobi eken. Olardi
Arqadan, Kenjebek, Berіsten degen kіsіler bastap köşіptі.
Jalpi sani 1000 qarali şañiraq körіnedі. Olar Auğanstanniñ
Apqol, Bağlan, Polqwmir, Doçi atti eldі mekenderіne qonis
tebedі. Ol – Şerhan patşaniñ zamani edі (Salamat aqsaqal
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diñ «Şerhan» dep otirğani – tarihta 1868-1879 jildar arali
ğinda Auğanstandi bilegen «Şir Äli» patşa.)
Sol kezde Auğanstanniñ memleket basşilariniñ bіrі –
«Swltan Ğalihan» degen kіsі qazaqtarğa kün körsetpeydі.
Äbden izalanğan qazaqtar Swltan Ğalihandi öltіrіp Auğan
jerіnen kerі qaytadi. Jolda Täjіkstanniñ «Gülapstan» degen
jerіne ornalasadi. «Qoy üstіne boztorğay jwmirtqalağan»
mamirajay künderde bwlarğa köz alartqan eşkіm bolmay
di. Olar Täjіkstan ökіmetіnen Gulapstanniñ şüygіndі de
qwnarli mekenі bolip sanalatin 32 bwlağiniñ boyin swrap,
resmi türde öz attarina bekіttіrіp aladi. Beybіt tіrlіkpen
jarti ğasirdi artqa tastaydi.
1917 jili Keñes ökіmetі ornağannan keyіn el basina
näubet kelіp, qayta bosip, Auğanstanğa barliq mal-mülkі
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men ötіp ketedі. Olardi aday-qosay taypalarinan Bürkіt
bay, Toqsaba, Nwmar molda, mwñaldan Jarğan qaji, qi
riqmiltiqtan Qojahmet bay, Tabinan Tіlujan molda, Töleu,
qoñirattan Smayil, Nwraqil, Dosan bi qatarli el bastap alip
şiğadi. Bіraq, Auğanstandi jersіnbegen mal tügeldey qiri
lip, haliq aşarşiliqqa wşiraydi. Jan bağudi küyttegen el aza
mattari Keñes elіne ötіp, basmaşilarğa qosiladi.
Ol kezde Türkiyadan Änuar paşa (Änuar paşa – 1862
jili Stambulda düniege kelіp, äskeri oqu orindarin bіtіrgen
soñ II Äbdіlämid bilіk qwrğan zamanda soğisqa qatisqan.
Sol kezderі memlekette reforma jasau üşіn bіrneşe pіkіr
lesterіmen «Bіrlіk jäne damu» atti partiya qwradi. Bіrіn
şі düniejüzіlіk soğista osmanli äskerіnіñ dañqti qolbasşisi
bolğan. German men osmanlilar jeñіlіske wşirağan soñ
Türіk azattiq qozğalisi qatarinda memlekettіñ täuelsіzdі
gіne oray bolşeviktermen odaqtasadi. Änuar paşaniñ ne
gіzgі ideyasi – bükіl türkіlermen bіrіgu bolğandiqtan, bol
şevikterdіñ qarsiliğina tap bolip, soğisadi. Sol maqsatta
1921 jilinda Türkіstanda bastalğan basmaşilar qozğalisina
aralasip kettі. Atalğan qozğalis 1918 jildan bastalip 1930
jilğa deyіn jalğasqan edі. Basmaşilar qozğalisi Keñes ökі
metіnіñ öktemdіgіne qarsi türkі haliqtariniñ azattiq küresі
bolatin. Änuar paşa soñinda 1922 jili şiğis Bwhara mañin
daği Baljuan mekenіnde qizil äskermen şayqas kezіnde er
lіkpen şeyіt boladi) Türkіstanğa barğanda bükіl türkіlerdі
özderіnіñ dіni jäne wlttiq müddelerіn jaudan qorğap qalu
jolinda bіrіktіrdі. Solardiñ qatarinda Auğanstandaği qa
zaqtar da oğan ün qatip, kommunisterge qarsi şayqasadi.
Türkіlerdіñ wlt-azattiq küresіn jan-tänіmen qorğap, qoldau
üşіn Auğanstandaği qazaqtar tolassiz Keñes jerіne ötіp,
kommunisterge şabuil jasap twradi. Sol kezdegі Auğans
tanniñ memleket basşisi – Nadir şah (1929-1933) qazaq
tardi qoldap, olarğa jer bölіp beredі.
Sol kezde Keñes ökіmetі Nadir şahqa: «Basmaşilariñdi
tiy ne bіzge erіk ber!» – dep talap qoyadi. Nadir şah: «Men
özіm qonistandirdim. Endі tiya almaymin», – degen jaua
bimen olardiñ talabin orindaudan bas tartadi. Nadir şah
qazaqtarğa şabuil jasauğa kelіspegennen keyіn Keñes ökі
metі arnayi qaruli äsker şiğarip, eldі ayausiz qira bastaydi.
«Qorğansiz elge qatin bi» degendey, qizil äsker emіn-erkіn
sayran salip, ekі ayday eldі qoyşa qiradi. Qizildardiñ qirğini
qazaqtarğa ölіkterіn kömuge de mwrşa bermegendіkten,
jilaudi da wmitqan eken sol kezde qazaqtar.
Bwnday alasapiran auir kezde basiniñ amandiğin oyla
ğan keybіr adamdar Keñes ökіmetіne ötuge mäjbür bo
ladi. Keñes ökіmetі qaşip kelgenderge erekşe köñіl bölіp,
aziq-tülіkpen qamtamasiz etіp, «Qalğandardi da şaqiriñ
dar!» – dep keñpeyіldіk körsetken boladi. Arip-aşip jürgen
sorlilar «wzin arqan, keñ twsauğa» arqalanip, kele bastay
di. Bwl jağday üş jilğa jalğasadi. Keyіn Auğanstannan kel
genderdі jazalau bastaladi. Sondiqtan basinan qayği bwlti
seyіlmegen, tiniş wyqi, beymaral tіrlіkten ayirilğan 2000day otbasi Auğanstanğa qayta auip ketedі. Olar 1935 jili
ögіzdіñ terіsіn bіteu soyip ürlep, sal jasap, tünde Ämuda
riyadan ötedі.
«Bіrde artin, bіrde aldin bergen» miñ qwbilğan sol
zamanda qazaqtardiñ bağina qaray Nadir şah qaytis bo
lip, ornina taqqa Zahir şah (1933-1973) otiradi. Elge bey
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bіtşіlіk ornatu maqsatinda el arasindaği bwrinği bülіkşіlіktі
toqtatip, auir qilmiskerlerdіñ künäsіn keşіrіp, keñşіlіk ta
nittadi. Qazaqtarğa da eşkіm soqtiqpay, bayaği mamira
jay tіrlіkke qayta oralip, ğwmir keşuge mümkіndіk tuadi.
Osilayşa Auğan elіnde mal bağip, egіn egіp kün köruge
kіrіsken qazaqtardiñ bіrіnşі köşі san qwbilistan keyіn ta
rih jadinda qala bermek. Bwl qazaqtardiñ basim köpşіlіgі
Auğanstanniñ «Qwndiz» töñіregіndegі qistaqtarda twrip,
ömіr sürіp keldі. Elіmіzdіñ täuelsіzdіgі jolinda sirtta jürіp
qizil äskerlermen türkі mwsilman sapinda ayanbay şayqa
sip, şähid bolğan olardiñ wrpaği täuelsіz el bolğanimizğa
kuä boldi. Qazіrgі uaqitta wrpaqtariniñ basim köpşіlіgі
atamekenge oralip, el qatarinda tіrşіlіk etіp keledі. Bіraq
olardiñ şağin bölіgі qazіrge deyіn sonda qalğan. Oniñ basti
sebebі – olar qaladan alista, yağni, qistaularda mal bağip
jürіp, elge köşu nauqani bastalğanin beyhabar bolğan.
Oğan sebep, ärine, sol jwrttiñ oqu-sizu bіlmesten sauatsiz
bolğandari jäne aqparat qwraldardiñ bolmağandiği dep
bіlgen jön. 2015 jildiñ qaraşa ayindaği soñği mälіmetterge
qarağanda, on bes otbasi qistaularda ömіr keşіp kelse, alti
otbasi Mazar Şärіp qalasinda twrip jatir eken. Ol öñіrde
qazaqtardiñ kezіnde köp twrğani sonşaliq: «Qazaq mälіk»
jäne «Bauirsaq qamal» siyaqti mekender bar. Quanarliq
jayit atalğan jiirma bіr otbasi Qazaqstan elşіlіgіnіñ Mazar
Şärіptegі bölіmşesіne tіrkelgen otbasilar eken. Sol küy
beñ tіrşіlіk etіp kele jatqan jiirma bіr otbasidan da basqa
ondağan joğalip bara jatqan qazaq wrpaqtari bar. Olar –
türlі äleumettіk qiindiqtarğa oray sondaği özbek taği özge
wlt ökіlderіmen şañiraq qwrğan qazaqtar. Olardiñ tіlі de,
salt-dästürі de ala-qwla, yağni, ne qazaqqa, ne özbekke
wqsamaydi. Sonimen qatar mädeni ahualina qarağanda,
köşpendі ne otiriqşi mädenietpen ayşiqtalğan belgіlerі
joq. Jergіlіktі auğan jwrtiniñ kiіmіn kiіp, qazaqi twrpatinan
da alşaqtau jürgen jandar. Sondiqtan bіrkelkі ädet-ğwrpi
bar qazaq qauim dep ayta almaysiz. Olardi sonda barip,
körgenderdіñ tіlіmen aytqanda sondaği ärі-särі qazaqtar
di körіp, «qomsinip» qalatin türіmіz bar. Desekte qanda
simiz. Ruhi men jürekterі kіrşіksіz, tağdir tälkegіne tüsіp,
äbden milari aşip, es jiya almay kele jatqan jağdaylari bar.
Olardiñ ayanişti jağdayina qarap, olardi ayau – ärbіr qazaq
balasi üşіn mіndet. Äytpese jelge wşqan wrpaqtiñ sanin
arttiramiz. Şetelde wlttiq beynesіnen ajirap bara jatqan
qazaq az bolmay twr.
***
Qazaqtardiñ Auğan elіne köşken ekіnşі köşі turali Qa
nağat molda äñgіmelep bergen. Ol: «Oral oblisin meken
deytіn eldіñ basim köpşіlіgі – kіşі jüzdіñ baywli ruinan.
Resey patşasi – Nikolaydiñ: «Balalariñdi oquğa berіñder!»
– degenі köñіlderіne sekem wyalatqan el «Bwdan qwtilu
diñ joli – aua köşu!» – dep tauip, Auğanstandi betke aladi.
Olardiñ wzin-irğasi 3000-day üy edі.
Äbdіrahman han (1880-1901) Auğanstanda taqqa otir
ğan jil. Bwl eldі bastap şiqqan Qalmwhamed pen Berkіn
Auğanstanğa jetpey, qaytis boladi. Olardan keyіn eldі bas
tağan: 1. baybaqtiniñ Esterek biі, 2. mwñal ruiniñ Jarğan
qajisi, 3. adaydiñ Toqtamisi edі. Bwlardiñ ärqaysisina Äbdі
rahman han «miñbasi» degen ataq beredі.
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Auğanstan ökіmetі «Bağlan», «Gori» degen jerlerden
jer-su berіp, şabindiq jerlerge ornalastirip, şarualiqqa
beyіmdeydі. Sol jerdі igeru üşіn «3 jildan keyіn öteñder!»
– dep qarizğa aqşa bergen. Іrge teuіp, arqalari keñi bas
tağan el 3 jildan keyіn özara jaulasa bastaydi. Osi alaliqtiñ
saldarinan Jarğan qaji Toqtamisqa ökpelep, 1500 üymen
qaytip ketedі. Toqtamis jergіlіktі ökіmetke: «Berіlgen qa
rizdi qaytqan el ötemey kettі, bіzge keşіrіm etіñіzder!»
– dep arizdanadi. Auğanstanniñ ökіmet basşilari olarğa
keşіrіm jasaydi. «Patşa beredі, qwli qizğanadi», – demek
şі, kіşі şeneunіkter: «Qarizdi öteñder ne joğarği orinnan
keşіrіm etіlgen aniqtama äkelіñder!» – degen talappen
mazalarin aladi. Äbden mazasizdanğan qazaqtar Toqta
misqa ükіmetten keşіrіm hat alip keludі swraydi. Toqtamis
ta jwrttiñ degenіn orindaydi. Bіraq alğan keşіrіm hatti jo
ğaltip aladi. Soniñ kesіrіnen qotir üstіne şiqan bolğanday,
qazaqtardiñ bіr bölegіn özіne ertіp alip: «Auil qayda? Su
qayda?» – dep Keñes elіne qaşip ketedі.
Sonimen, Auğanstanda esentemіr ruinan 200-dey ot
basi qaladi. Olardan da ösіp-örbіgen el bügіnde täuelsіz
eldіñ azamattari bolip, wrpaqtariniñ keleşegіne ata-baba
topirağinda іrge qalap jatir. Wrpaqtarimen sirlasip qalğani
mizda: «Alla tağalağa şükіr!» – dep, elіmіzdіñ amandiğin,
täuelsіzdіgіmіzdіñ bayandi boluin tіlep jürmіz, – deydі.
Qazaqtardiñ Auğan elіne üşіnşі köşі Keñes Odağiniñ
Stalindіk qandi sayasatiniñ kesіrіnen – üş topta, üş kezeñ
de üş türlі aymaqtan jüzege asti. Bіrіnşі men ekіnşі toptiñ
köşіn Ahmet Torbay bauirimiz aqsaqaldardan estіp, jazip
alğan eken. Oniñ qoyin däpter jazbalarinan bіrşama mälі
met aldiq. Men üşіnşі köş bölіmіnde Ahmet bauirimizdiñ
däpterіnen tiіstі mälіmettі alip paydalandim. Al üşіnşі top
küşіnіñ jayin qaji Smağwl Japayir qariya äñgіmelep berdі.
Köştіñ bіrіnşі tobi 1928 jili Aqmeşіtten jolğa şiğip, Qi
zilqwm arqili Qaraqalpaqstanğa, odan Türіkmenstanğa
jetіp, Ämudariya suina amat (eşkі terіsіn twtastay bwzbay
sipirip aladi. Sosin oni sol küyі tіgіp ürlep, auamen toltira
di. Ürlengen 4 eşkіnіñ terіsіn qwrastirilğan ağaştiñ tört bw
rişina baylap qoyadi. Ol su üstіne jüzetіn amat bolip şiğadi.
Oniñ saldan ayirmasi – tört bwrişindaği tört eşkіnіñ ürlen
gen terіlerі) salip, Auğan jerіne ötken. Bwl köş jol boyinda
aştiqqa da wşiraydi. Aua rayiniñ özgeruіnen de qinaldi.
Söytіp, bіrtalay jannan da ayirildi.
Köşken ekіnşі top 1931 jildari Özbekstanniñ Taldimar
jan stansisinda bіr toqtaydi. Sosin Qarşi men Şöpauiz eldі
mekenderіne köşіp, sonda bіr jil twradi. Söytіp, kelesі
1932 jili Täjіk elіnіñ Qorğan töbe men Sim auildarinda taği
bіr jil ayaldaydi. Ökіnіştіcі – Täjіkstanniñ sol öñіrіne de aş
tiq tajali jetken eken. Soniñ saldarinan jergіlіktі haliqpen
bіrge köptegen qazaqtar da qiriladi. Talay tauqimet körgen
qazaqtar sol jildiñ soñği künderіnde on miñğa juiq el bolip
Auğan jerіne kіredі. Olar Auğan topirağina qadam basqan
da ükіmettіñ nwsqauimen «Andhoy» degen qalaniñ mañi
na jinaladi. Sol kezdegі Auğanstandi bilep twrğan patşa
qazaqtarğa jer berіp, aziq-tülіkpen qamtamasiz etedі, aq
şalay da järdemіn ayamay meylіnşe kömektesedі. «Mw
silman eldіñ adami qasietі mol», – dep sengen qazaqtar
auğandardiñ keñpeyіldіk tanitqanina riza. Öytkenі däl sol
kezeñde Auğanstan sayasi tartistiñ ortasinda іşkі jağdayi
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äbden şielenіsіp twrğan zamanda twr edі. Soğan qara
mastan, qazaqtardi Farayab (Maymene), Garat, Şwbarğan,
Sängçaräk, Çaqnasir, Qwndiz, Mazar Şärіp sindi qalalarğa
qonistandiradi. Ökіnіştіsі – Çaqnasirdaği qazaqtarğa sol
aymaqtiñ sui jaqpay, aua rayina üyrenіse almay, seksen pa
yiz adami ölіm qwşti. Ölіmderі köptep, bіr mezgіlde bolui
saldarinan tіrіler ölgenderdі jerleuge ülgermey jatti. Ärbіr
otbasinda ölіkterdіñ boluinan bіr bіrіne köñіl aytip, bіrіnbіrі jwbatuğa da mwrşalari bolmay jatti. «Endі esіmіzdі ji
nadiq-au» degende 1943 jili jwqpali auru – oba men mal
yariya keñ taralip, qazaq taği qiriladi. Tіrі qalğandari tіrşіlіk
etuge tura kelgendіkten, türlі qara jwmistarmen aynalisa
di. Köpşіlіgі maqta teru, masaq teru, jem-şöp şabu, mäsі
men kebіs tіgu, kіlem toqu, şapan tіgudі tіrşіlіk közі etken
edі. Qazaqtar keybіr şeberlіkterіn sol jergіlіktі twrğindar
dan üyrenіp alğan-di. Tіrşіlіkke beyіmdele bastağan kezde
taği bіr tosinnan kelgen jaysizdiq elde ürey tudirdi. Ol – ekі
qabat äyelderdіñ säbilerі twrmay şetіnep kete beruі edі.
Bwl apatta qazaqtardiñ boyi jergіlіktі tabiğatpen ündese
alğanşa mazalarin alip, äjeptäuіr äbіgerge saldi.
Sol kezdegі Qwndiz, Hanabad, Bağlanda ükіmet bas
şilari bosqin qazaqtarğa barinşa järdemdesedі. Bastapqi
kezde qazaqtar ükіmet tarapinan berіletіn aziq-tülіk, aq
şalay kömekterdі alip otiradi. Qariyalardiñ soñği legіnіñ
esіnde qalğani – Qwndiz aymağiniñ Ğolam Aydar degen
äkіmі qazaqtarğa köp kömek körsetken eken. Keyіn atal
ğan äkіm kömek kölemіn keñeytіp, memleket deñgeyge
jetkіzіp, resmi türde kömek berudі qolğa alip, aqsaqal
dardi şaqirip alip, qwjat dayindauğa tapsirma bergende
qazaqtar ükіmettіñ resmi järdemіnen bas tartipti. Bwniñ
sebebіn swrağanda olar: «Bіz qayirşi emespіz. Bіzdіñ alğan
kömekterіmіz qwjattansa, erteñgі wrpaq bіz üşіn wyala
di», – dep jauap berіptі. Qazaqtardiñ bwl äreketі ükіmet
basşilarin tañğaldiripti. «Bwl ne degen qanağatşil, ör kökі
rek el?!» – desіptі.
Üşіnşі top – 1929-1932 jildardaği jasandi aşarşiliq sal
darinan Qazaqstannan amalsiz üdere köşken qazaqtardiñ
bіr bölіgі – Jambil oblisinan Auğan elіn bettegen top boldi.
Bwl köştіñ jayin atalari 1932 jili Jambil oblisi, Şu boyindaği
Moyinqwm audani Jazilbek auili, Jambil sovhozinan Au
ğan elіne jer audarğan wrpaqtariniñ bіrі – Smağwl Saldar
bekwli äñgіmelep berdі.
Smağwl Saldarbekwliniñ otbasi, ömіr joli Auğanstan
qazaqtariniñ qili tağdirimen wştasip, ündesіp jatir.         
Qazaqtar biologiyaliq jäne psihologiyaliq twrğidan ta
biğatpen üyrenіsuі, qoğamdiq ortağa beyіmdeluі qaliptasa
bastağan 1954 jildardan keyіngі kezeñde är tarapqa tarap
ketken ağayindar bіr-bіrіn іzdey bastadi. Iñğayi kelgende
qonistarin auistirip, bіr jerge şoğirlana berdі. Odan bwrinği
kezde üyrengen türlі qolöner bwyimdarin özderі saudağa
sala bastağandari taği bar. Mäselen, Gerat qalasinda jer
gіlіktі twrğindardan kіlem toqudi üyrengen qazaqtardiñ
önіmіn qazaqtardiñ özі sauda tauarina aynaldiradi. So
lardiñ bіrі – Bwharbay Bolat. Soniñ arqasinda äleumettіk
ahuali köterіlіp, Auğanstanniñ özіnde bay degen ataqpen
tanimal twlğağa aynaldi. 1974 jili qajiliqqa barip, «qaji»
degen atauina da layiqti ömіr sürdі. Oğan ayğaq Qazaqs
tan täuelsіz el bolip, älem qauimdastiğina kіrgen soñ qaji

63

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
Bwharbay 1994-1997 jildari Almati oblisi, Qarasay batir
audani, Qaskeleñ qalasinda üş jüz adam siyimdiliği bar üş
qabatti meşіt salip, eldіñ eñsesіn bіr köterіp tastadi.
***
Auğan qazaqtari zamanaui bіlіmge onşa köp köñіl böl
megen. Sondiqtan mektep pen universitetterde oqiğan
azamattari sanauli. Men älem elderіnde twratin qazaqtar
di zertteuge niettenіp, 1979 jili Auğanstanğa barip, Gerat,
Kabul, Mazar Şärіp, Polqwmir degen jerlerіnde bolip, qa
zaqtardiñ tіrşіlіgіmen jaqin tanistim. Olardan körgen meyіr,
bauirmaldiq, märttіk, qonaqjayliliq jüregіm men sanamda
qazaqiliq bolmistiñ tabiği beynesіn surettep berdі. Men
sol jildardan berі olardan ajirağan emespіn. Bwniñ özі –
ülken äñgіmenіñ özegі. Ötken men bügіnge qarağanda,
orta adamdi öz iñğayina qaray beyіmdeydі. Keyіngі zert
teulerіmdі jalğastira toliqtirğanimda Auğanstanda tuip,
joğari bіlіm alğan alğaşqi azamat – Äbdіhälim Qazaq molla
Qosanwli. Ol 1959 jili Polqwmir mañindaği bіr auilda dü
niege kelgen. Orta mekteptі bіtіrgen soñ 1976 jili otbasi
müşelerіmen Türkiyağa köşedі. Sol elde Izmir qalasindaği
9 Ilul universitetіnіñ sayasi salasinda oqidi. Sol şahardiñ
äue jayinda 18 jil dispetçer bolip qizmet jasağan soñ zey
netkerlіkke şiqqan.
1980 jildari Kabul universitetіnde ekі qazaq qana jo
ğari bіlіm alip jürdі. Olardiñ bіrі – Nwrmwhammed mol
da Serіkbaywli 1978-1980 jildar araliğinda kommunisttіk
ideologiyaniñ qwrsauinda jürgen Nwrmwhammed Täräki
(1978-1979), Äfizolla Ämin (1979-1980), Bäbräk Karmäl
(1980-1986) arasinda bolğan tartistarda Kabulda qaza
tapqan. Ekіnşіsі – Mwhammed Rafih BWW bosqindar
bölіmşesіnіñ tіzіmіne іlіnіp, özіnіñ alğan jağrafiya maman
diği boyinşa Daniya elіnde twraqtadi. Qazіrgі kezde otbasi
müşelerіmen sonda twradi. 1985-1990 jildari Auğanstan
azamati ekі qazaq qizi (Fatima, Ämina) Qazaqstanniñ joğa
ri oqu orindarin bіtіrgen.
Ekі qizdan keyіn oqimisti qatarina Auğanstanda joğarği
oqu bіtіrgen Abdolla Äskeri degen azamatti ayta alamiz.
Abdolla 1981 jili Balh oblisi, Mazar Şärіp qalasinda dünie
ge kelgen. 1996-2001 jildarda Auğan-türіk liceyіn üzdіk
tämamdağan. 2003-2006 jildar araliğinda Kabul universi
tetіn oqip, diplom alğan. 2007-2010 jildari täuelsіzdіktіñ
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jemіsі retіnde Almati qalasindaği haliqaraliq S.Demirel
universitetіnde ekonomika fakultetіnіñ «Biznes mene
djmentі» mamandiği boyinşa magistraturasin ayaqtaydi.
Sonimen qatar jurnalistika salasinda täjіribelіk bіlіmіn
jetіldіredі. Qazіrgі kezde Nyu-Yorkta haliqaraliq junalister
agenttіgіnde jwmis іsteydі.
Auğanstan qazaqtari tіrşіlіktіñ arpalisinda mektep pen
joğari oqu orindarinda oquğa mümkіndіk ala almasa da,
Auğan elіnde dіni bіlіm aluğa qwştar bolğan. Olardiñ ara
sinan ondağan dañqi şiqqan qariler, hafizder, moldalar,
maulana men işandar şiqqan. Solardiñ bіrsipirasi: Eşmw
hammed (Maymaq işan) Nwrälі maqswm Eşmwhamme
dwli, molda Qoşim Eşmwhammedwli, molda Atamwham
med Nwrälіwli, damolla Eskebek Torbay, maulana Sarsadiq
Jolay, molda Aymaqan, qari Äbibolla Aymaqanwli (qazіrgі
kezde Qaskeleñdegі Bwharbay meşіtіnіñ imami), molda
Äbdіlhaliq Qoşimwli, damolda Qwrbannazar Tabin (qazіr
gі uaqitta Türkіstan qalasinda twradi, Jetіsayda öz qarajati
men meşіt saldirğan).
Osilayşa Qazaqtar üş kezeñde Auğan elіne köşіp, bіr
ğasirdan wzaq sonda twrdi. Sayasi bilіktіñ wstanimina säy
kes olarmen keyde tatu, keyde qatu ömіr keştі. Qazaq elі
täuelsіzdіgіn jariya etkende aq tüyenіñ qarni jarilip, elge
oraluğa mümkіndіk tudi.
Auğan qazaqtari elge oralğan soñ ğilim men mädeniet
te ülesі salmaqti bolmağanimen, dіni-ağartuşiliq salasinda
äjeptäuіr iqpaldi boldi. Sonimen bіrge käsіptіk salasinda
haliq sanina şaqqanda edäuіr paydalari tigen. Qazaq elіn
de mal basi köp bolğandiqtan, soyilğan maldiñ terіsі öñ
delmey, terіnі satu tetіkterіn bіlmey, sapaliq jağin aniqtau
ğa täjіribelerі jetkіlіksіzdeu bolip jürgen täuelsіzdіgіmіzdіñ
bastapqi kezderіnde Auğan qazaqtari osi salada talay jer
gіlіktі qandastardiñ sauatin köteruge üles qosti. Bügіnderі
mal terіsіnіñ şetelderge satilui men öndіrіs orindariniñ
aşilui jolğa qoyildi. Osi salada qizmet jasap jürgen bastapqi
top ağayindar auğan qazaqtariniñ terі şaruasina qosqan
ülesіn jaqsi bіlіp, qadіrіn twtatini kümänsіz.

Көк тудың желбірегені

Islam JEMENEY,
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Қаржаубай Сартқожаұлы – 70 жас
ты жасаған еңбегінің қыр-сырын шын
мәнінде толық білмейміз. Себебі
патшалық Русия мен кеңестік Россия
ның отарлау саясаты біздің ақылойымызды түп-тегімізден ажыратып
тастаған. Марқұм Ақселеу Сейдімбек
ағамыз айтқандай, тек отарлаушы
лар дайындап берген ішірткіні іштік,
бір жерің басқаға ұнамай тұрса, ол
ұят саналды, «қазақты адам еткен –
орыс» деген түсінікпен өмір сүрдік.
Осыдан кейін «Түп-тамырым – түркі»
деген сөзді айтып көріңіз. Сондықтан
да шығар, Кеңес кезінде түркітану
ғылымы Қазақстанда жүйелі жолға
қойылмады. Жатжұрттық ғалымдар
әлдеқашан ғылыми айналымға ен
гізген түркі мәтіндерін үздім-жұлдым
тәпсірлеп, соған мәз болып жүріп
жатты. Алайда байырғы түркі құнды
лықтарын түркілік ұлттық түйсікпен,
түркілік махаббатпен зерттейтін зерт
теушіге уақыт толғатып жатты. Осылай
ша уақыт Ұлы Алтайда Сартқожаның
шаңырағына Қаржаубай атты ұл сый
лады.

ТАУДА ТУFАН
ТАРЛАН

КӨК ТҮРКІНІҢ ТҰЯҒЫ
Қаржаубай Сартқожаұлы. Бұл есім
қабырғалы қазақ оқырмандарына
етене таныс. Несімен? Өйткені
Қаржекең – сонау бағзыда Азияда
ат ойнатқан Көк түріктің тамырын
қазып, тарихы мен дәстүрін, жазуы
мен мәдениетін жеріне жеткізе зерт
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теген, әзірге ғаламдағы жалғыз қазақ.
Қаржаубай жайлы бәріміз де білеміз.
Ол – қаламгер әрі ғалым, қоғам
қайраткері, әсіреұлтжанды. Біреуге
жағынып – жалбарынуды білмейтін
бірбеткей. Төременде, қараменде тең
атаның ұлындай тебінгі қағыстыра
қатынасады. Сатқын, өтірікші, алаяқ

Қаржаубай «ғылым» атты шу
асаудың шоқтығына қол салған күн
нен бастап басқаның жасап қойған
сүрлеуінен ат-тонын аулақ салып
өзіндік жол-әдіснамасын ала келді.
Қ.Сартқожаұлы туралы белгілі түрколог
С.Г.Кляшторный: «...Ол – біздің ұстан
ған ұстанымызға сыймайтын ғалым.
Ұлттық этнолингвистиканың, түркілік
салт-дәстүрді бойына сіңіріп өскен
адам» деп мойындаған еді. Сөйтіп
батыс пен шығыстың емшегін тел еме
отырып, өзінің ғылыми әдістемесін
алып келді. Тіл білімі, археология,
тарих, этнографияны астастыра оты
рып, түркі салт-дәстүрін олардың
дүниетанымымен (философия) ұш
тастыра, этнолингвистикалық кешен
ді әдіснама жасады. Өзіне дейінгі
зерттеушілер байырғы түркі мәтін
дерін лингвистикалық тұрғыда ғана
қаузап келсе, ол этностың бет-бейнесі
дараландыратын ғылымның атал
мыш салаларын қоса кешенді зерт
теу жүргізді. Соның нәтижесінде
бүгінге дейін бізге белгісіз болып

келген байырғы түріктердің құпиясын
жарқырата ашып берді. Нақты дерек
пен айтсақ:
– Байырғы түріктердің бір құдай
лық жүйесі. Күлтегін мәтіндегі «Тәңір
тег» (Тәңір бір), «Тәңір қолдап»,
«Тәңір күш-қуат беріп», «Тәңір мен
жердің киесіне қалып» т.с.с. ондаған
діни ұғымдарды байырғы түріктердің
дүниетанымымен ұштастырды.
– Ұрпақ сабақтастығын «Мәңгілік
Ел», бесігінен бесігіне дейін (ұрпағың
нан ұрпағыңа дейін), «мыңжылдық
түмен күндік өсиетімді қалдырдым»
т.с.с. ондаған ұғым арқылы бүгінгі
оқырманның кәдесіне жарайтын,
мың жыл бұрын өмір сүрген бабалар
өсиетін, олардың дәстүр-салтын жаң
ғыртып, өзімізге қайтарды.
Осы мәтіндердегі әрбір сөз, сөй
лемнің ұстын орналасқан кешен
мен тығыз байланысты екенін дә
лелдеп, олардың атауын, жора-жо
сынын ғылыми еңбектерінде дәлел
деп берді. «Чыт» (Хан ордасын тігу
үшін арнайы топырақ төгіп, 2-3

тарды иттің етінен жек көреді. Ол
біреудің қамқорлығын күтпейді. Кері
сінше, біреулер оның еңбегі арқылы
атақ алып, ат-шапан киіп, марсиып
жүреді. Ондайларға да Қаржекең
мырс етіп бір күліп: «Уақыт екшеп,
бағасын береді!» – деп қолын бір
сілтейді. Оның түркі дүниесіне қатыс
№1(2017)

№1(2017)
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Байырғы түрік сағанатас жанында

Қ.Сартқожаұлы
Ленинградтық ғалым
С.Г.Кляшторныймен бірге.
Далалық экспедиция. 1977 ж.

метр биіктетіп дайындаған фунда
мент (іргетас), барық-ғибадатхана,
ақыр-мүсін, адынчық сурет-балбалқадатас және олардың ритуалда
рына палеоэтнографиялық талдау
лар жасап, 1200-2000 жыл бұрынғы
ежелгі салт-жора мен бүгінгі қазақ
салт-дәстүрін салыстыра қарастырып,
сабақтастық үзілмегенін дәлелдеп ке
леді.
Қаржаубайдың арқасында көне
түркі дүниесі толықты һәм ғылыми
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айналымға енді. Бұған дейін еуро
центристік көзқараспен зерттеліп кел
ген тарихи оқиғалар мен жазба-мәтін
дер нағыз қазақтың таным-түйсігімен
бағаланды... Қысқасы, Қаржекең
қазаққа өз бабасының рухани есігін
айқара ашып берді. 2001 жылы Стам
бул қаласында өткен Халықаралық
түріктану конференциясында Түркия
ның атақты ғалымы – Ахмет Бижан
Ержуласын: «Қаржаубай Көк түрік
дәуірінде туып, сол заманда өмір
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сүрген сияқты. Тәңірдің құдіретімен,
мұздатқышта сақталып, 1300 жылдан
кейін, Қазақстан тәуелсіздік алған соң,
Тәңір қайта тірілткен. Түрік дәуірінің
тәрбиесін алып, дәстүр-салтының уы
зына тойып, түркілік рухты жүрегіне,
жанына, қанына сіңіріп оралған көне
дәуірдің куәгері іспетті. Сондықтан
Қаржаубаймен байырғы түркілер
хақында ой таластыру мүмкін емес», –
деп мәлімдеген еді.
Бұл Ұлы істің кілтін қолға алуына
негізгі себеп: көне түркі мәдениетіне
қатысты мұра-ескерткіштердің моңғол
даласында бүлінбей сақталуы, оны
зерттеп-зерделеуге Қаржекең ынтаықыласымен беріліп, жанкештілікпен
еңбектенуі.
Көк түріктердің тарихи-мәдени
мұраларын жаңғыртып, ұлт игілігіне
жарату үшін бүкіл Моңғол даласын
40 жыл аралап, Шығыс Түркістанның
көне қала-жұрттарының топырағын
екшеп, Оңтүстік Сібірдің Тағына-Тува,
Саян Алтай, Хакасия Мың-су (Мину
синск) ойпаты, Түн елі – Лена дари
ясын шарлап, баба түріктен қалған,
байырғы тарихтың жоғын түгендеді.
Осы орайда моңғол даласындағы
жазба ескерткіш-мұраларға да тоқ
тала кетейік. Жалпылай алғанда,
моңғол үстіртіндегі түркі мұралары
Алтай және Қанғай тау сілемдерінде
орналасқан. Бұларды үлкен ұстын
дағы (тарихи мәтіндер) және майда
жазулар (шағын жазбалар) деп екіге
бөледі. Қазіргі таңда үлкен ұстындар
саны – 13. Олар: 1. Күлтегін; 2. Тұйұқұқ; 3. Білге қаған; 4. Күли-чор;
5. Мұқан қаған; 6. Тес жазуы (Күл
білге ескерткіші); 7. Теркін жазуы;
8. Ел-етміш Білге Тұр-айн қаған;
9. Қара өзен жазу-ескеркіші; 10. Орда
балық; 11. Орда балық -2; 12. Доло
дой; 13. Долодой - 2.
Осылардың ішінде Тес жазуы мен
Қара өзен жазу-ескерткішін тауып,
ондағы мәтіндерді оқып, ғылыми ай
налымға енгізген – Қаржаубай Сарт
қожаұлы.
Бұлардан басқа моңғол дала
сының 70-тен астам жерінен 120-ға
тарта кіші жазу табылған. Бұларға
түркітанушы ғалымдар майда жазулар
(шағын жазбалар) деген атау берген.
Нәтижесінде зерттеуші 14 ғылыми мо
нография, 170 ғылыми мақала жазып,
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Байырғы түрік тас мүсіннің жанында.
Орталық Моңғолия
ұлтына олжа салыпты. Аталмыш тари
хи мәтіндерді қайта көшіріп, қайталап
оқу, тарихи және дүниетанымдық,
лингвистикалық
түсініктемелерін,
бүкіл бүтін кешендердің ғылыми си
паттамасын түпнұсқа фото, сызба
суреттерімен қоса ғылыми айналымға
енгізді. Осыдан кейін біз Қаржекеңді
кім деуіміз керек? Бір ауыздан: «Көк
түркінің тірі тұяғы», – деп неге айта
алмаймыз?!...
ТАУДА ТУҒАН ТАРЛАН НЕМЕСЕ
АНАНЫҢ МАХАББАТЫ
Қаржекең көне түркінің ұйық
мекені, түркі әлемінің алтын бесігі –
Алтай тауының теріскейінде туған.
Ғасырлар бойы үзілмей келе жатқан
көшпенді өмірдің түлегі. Осыдан 70
жыл бұрын ғалымның анасы – Әсия
Әлімжанқызы апамыз Қаржекеңді
дүниеге әкелген.
Бұл – Наурыз күні екен. Солтүстік
Алтайдың батыстан орай соғатын
қызыл желі бәсеңсіп, қыс жауған
қалың қардың бауыры сөгіліп, ерте
күзде көміліп қалған сиырдың қу
тезегі қаудырап, қар астынан шығып
жатқан тұс. Анасының Қаржаубайға
аяғы ауыр. Ауылдан ұзап шықпайды.
Десе де қарап отыру әдетіне енбеген
анасы наурыздың атқан таңымен бірге
тұрып, бес-алты сиырын қыстаудың
қарсы алдындағы бұйратқа өрістетіп
жіберіп, тезек теруге беттепті. Ауыл
іргесіндегі Үсігеннің мұзынан өтіп,
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қарсыдағы қыратқа таяп қалғанда,
толғағы қысады. Ауылдан алыстап кет
кен, амал жоқ, сол арада босаныпты.
Баласы шырылдап ақ қардың үстінде
буы бұрқырап жатыпты. Қолына ілік
кен қырлы таспен баланың кіндігін
егеп кесіп, қаптағы тезекті төгіп та
стап, жаңа туған нәрестесін орап үйіне
әкеліпті. Тәңір Қаржекеңнің кіндігін
таспен кестіріп, тағдырын тас кітаптың
құпиясын ашуға о баста нәсіп еткеніне
таңғаласың!
Қаржекең еске алады: шешем үйге
келген соң көршілер жиналып, менің
кіндігімді дұрыстап қайта кесіпті. Енді
балаға ат қою керек болған. Үлкен
ағам айтыпты: «Бұл бала наурызкөже
күні туды атын «Наурызбай» деп
қояйық», – деп кіндігімді кескен
Зүпін апа: «Қардың үстінде туды ғой,
«Қаржаубай» болсын», – деген екен.
Ақыры үлкендер осыған тоқтапты.
«Наурызкөже» деп ат қоймағанына
шүкір! – деп қарқ-қарқ күледі.
Қаржекең еске алады: Шешем
марқұм жақсы жыршы болды. Дәл са
нын білмеймін, өте көп жырды жатқа
айтатын. Әмбе қазақы қара өлеңді
мәнерлеп салатын айтыскер еді.
Анамның жатқа айтатын жырларын
ағаларым қалың дәптерге көшіріп жа
зып қоятын-ды. Осыны кешке қойды
қоралап тастап, алқа-қотан отырған
кезде тыңдаймыз. Жырлаушы өлең
мәнерін жорға нақышына келтіріп
алып зулатады дерсің. Ес білгеннен

«Шәкім-Шәкірт»,
«Зылиқа-Сәмен»,
«Алпамыс батыр», «Қобыланды ба
тыр», «Қыз Жібек» дастандарын жат
тап өстік.
Жырға деген аса құмарлықтан да
шығар, 3-4-сыныпта оқып жүргенде
«Манас» жырының 4 томын, «Мың бір
түннің» 4 томын бітірдім. Мектептің
кітапханасы өте бай болды. Төртінші
сыныптың соңына дейін кітапханадағы
барлық кітапты оқып тауыстым. Осы
жылы мектепте жатқа тақпақ оқудан
жарыс өтті. Елу тақпақты жатқа айтып,
бәйгеден бірінші болып келдім.
Расында, қазақтың «алып ана
дан туады» дегені бекер болмаса ке
рек. Әсия апамыз жыршы ғана емес,
ескіше сауатты, көне жадитше, араб
әрпін білетін адам екен. Қаржекеңе
сабаққа бармай тұрғанда анасы жа
дитше араб жазуын оқытып үйретіпті.

Күлтегін ескерткішінің қасында
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Қаржекең күрсіне еске алады:
Менің ғылым-білімге деген махабба
тымды оятқан адам – анам марқұм.
Осы кісінің ұлы махаббатының
арқасында дүние-жаратылысқа деген
түйсік-танымым жетілді, білмекке,
үйренбекке деген құмарлығым арт
ты, анам жарықтықтың: «Менің ба
лам үлкен ғалым болады», – деген бір
ауыз сөзі әлі сүйреп келеді...
ҒЫЛЫМҒА ЖОЛ НЕМЕСЕ
ҒҰБАЙДОЛЛАНЫҢ БАТАСЫ
Қысқасы, ана сүтімен дарыған ілім
қап түбінде қайдан жатсын?! 1965
жылдың бір күні Қаржекеңнің қолына
Қазақстанда шығатын «Білім және
Еңбек» журналының кезекті саны
түседі. Онда оқымысты Ғұбайдолла
Айдаровтың «Күлтегін деген кім?»
дейтін мақаласы шыққан екен. Осын
да көне түркі жазуының әліппесі және
түркі дүниесі жайлы жақсы мәлімет
беріліпті. Мақала соңында: «Бұл
дүниенің барлығы моңғол даласында
жатыр...», – дей келе, соған қолы жет
пей отырғанына өкініш білдірген.
Қолы жетпей отырудың себебі –
сол замандағы билік жүйесінің идео

Анасы – Әсия Әлімжанқызы
логиясы. Сол идеология Ғ.Айдаров
атамыздың қолын жеткізбей отыр
ды. 1965 жылы жазып аяқтаған
«Байырғы түрік жазуының тілі» атты
30 баспа табақ еңбегін кеңестік
идеология бақандай бес жыл бойы
жарыққа шығармай ұстап, 1970 жылы
әзер дегенде оқырманның қолына
тигізді. Еңбек жарияланған соң
Ленинградтық
түріктанушылардың
пысықайлары бұл еңбекті сынап,
ғалымның беделін түсіруге тырысты.
Онымен тынған жоқ, өздері сынаған
еңбектің тонын аударып, 1980 жылы
академик А.Н.Кононов «Грамматика
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языка тюркских рунических памят
ников VІІ-ІХ в.в.» атты еңбегін жария
лады. Ғ.Айдаровтың өкшесін басып
шыққан А.Аманжолов түркологияда
сәтті еңбек жасап еді, оның да сағын
сындырды. Кеңестік жүйе осылайша
ұлт өкілдерін түркологияға жібермей
қыспаққа алып отырды.
Ол кезде моңғол елінде түркітану
ғылымы жеке шаңырақ көтермеген.
Тағдыр бесіктен белі шықпаған Қарже
кеңді түркология айдынына әкеп енгізді.
Моңғолия Мемлекеттік университетінің
«моңғол тілі» мамандығына тапсырып,
қабылданды. Оқыды. Оқтын-оқтын ғы
лыми жиындарда баяндамалар жасап
таныла бастайды. Ғылымға бейім ба
ланы ұстаздары дүркін-дүркін арқадан
қағып үміттендіріп, арманына қанат
бітіріп отырды.
Қаржекең сол кезеңді еске алып:
Екінші курста оқып жүрген едім.
Аса білімді полиглот ғалым, про
фессор Чой Лувсанжав деген 12 тіл
білетін ғұлама мені шақырып алып:
«Ғылымға бейімі бар бала екенсің,
әмбе қазақсың, моңғол тілін зерттеп
жүрсің. Көне түркіні білесің бе?» – деп
сұрады. – «Әрпін білемін».

Елбасы Н.Назарбаевтың 2007 жылғы қабылдауында
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Жерасты кесенесіндегі қабырға суреттің жанында

– «Жаз», – деді. Жаздым. «Қандай
кітап оқуды білесің?». Білмеймін.
«Қандай сөздік қолдануды білесің?».
Білмеймін.
Ғұлама Лувсанжав: «Балам, мына
моңғол даласындағы барлық ескі
жазу – сенің ата-бабаңның жазуы.
Сен моңғол тілін зерттеп әуре бол
ма! Онсыз да өзіміз зерттейміз. Көне
түркімен айналыс. Қорықпа, өзім
көмектесем, екі күннен соң кел», –
дейді.
Екі күннен кейін Қаржекең бар
са, ұстазы үстелінің үстіне В.В.Радлов,
С.С.Малов, А.Н.Бернштам, Н.А.Бат
манов, В.В.Бартольдтің еңбектерін,
оған қоса «Көне түркі сөздігін» үйіп
қойыпты. «Ал, Қаржаубай қалқам,
осы кітаптарды оқисың. Бір жылға өз
атыма жаздырып алдым. Дақ түсіруге
болмайды. Келер жылы дәл осы күні
маған емтихан тапсырасың! Мына
кітаптарды ал да дайындал!», – дейді.
Кітаптардың бәрі орысша. Қарже
кеңде орысша тіл жоқ. Енді не істеу
керек? Үйренбесе, болмайды екен.
Бәрін жиып қойып, орыс тілімен
шұғылданды. Қағазды тілдей-тілдей
етіп жапырақтап тіліп алып, орыс
сөздерді аудармасымен жазып жат
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тасын кеп. Жатын бөлмелерінің
қабырғалары жапсыра-жапсыра орыс
сөзіне толып кетті. Сөйтіп, сөздік
қорын көбейтеді. Енді грамматика
керек. Авторы Пулькина деген орыс
тілін үйренушілерге арналған оқулық
болушы еді, сонымен аюдай алысты.
6-7 ай дегенде орыс тілінің саңылауы
ашылғандай болды.
Жыл айналып уәде бойынша
ұстазына барады. Жарықтық: «Келіп
қалдың ба?» – деп күледі. С. Маловтың
кітабын ашып қойып, тоқтамай 2 сағат
емтихан алады. Соңында: «Менің
білерім – осы. Енді қалғанын өзің
іздеп тап. Жолың болсын!» – дейді.
Қаржекеңді қолынан жетелеп
алып, кітапхананың бас директорына
әкеледі. Барлық кітапты оқу бітіргенге
дейін үйде ұстауға рұқсат алып
береді. «Жақсыдан шарапат» деген
осы шығар...
Қаржекең еске алады: 1981 жылы
кандидаттық еңбегімді қорғау үшін
Ленинградқа барып, желтоқсанның
4 күні Алматыға ұшып келдім.
Ертеңінде Ғылым Акедемиясында
отырған Ғұбайдолла ағайды іздеп
бардым. Қауқылдаған ақкөңіл адам
екен: «Сізді іздеп келдім», – дедім.

Жарықтық: Мені де іздейтін адам бар
екен!» – деп қатты қуанды. Сөйтсем,
ол кісі: «Шәкірт тәрбиелей алма
дым!» – деп ренжіп, Түрікменстанға
көшуге бел буып отыр екен. «Ойбай,
неге көшесіз? Шәкірт деген – мына
мен. Мені қайда тастайсыз?» – дедім.
Жарықтық ойланып қалды.
Отбасында аса бекзат жандар
екен. Үйінде де, көшеде де жұмыста
да бірге болдым. Мен кетерде: «Ба
лам, мен ешқайда көшпейтін болдым.
Маған бір шәкірт жетеді. Қазақстанда
қалдым», – деді. Одан соң жыл сайын
Алматыға келіп тұрдым. Бір ай бірге
жұмыс жасадық.
Сол жолы Ғұбекең түркітанудың
көп қыр-сырын үйретіп, ақ батасын
берді.
ТАСТАҒЫ ТАҢБА ҺӘМ
МАРҒҰЛАННЫҢ ӨСИЕТІ
Жоғары оқу орнын бітірерде
Қаржекең «Тұй-ұқұқ ескерткішінің
тілі» деген тақырыпта диплом
жұмысын қорғайды. Ескеркіш Ұлан
батырдың іргесіндегі 60 шақырым
жерде орналасқан. Қол тигенде ша
уып барып, тастағы жазуды мұқият
көшіріп алады. Тіпті бір емес, бірнеше
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Қаржаубай Сартқожаұлы – 70 жас

Белгілі журналист, қоғам қайраткері
Хасан Оралтаймен бірге. Түркия.Стамбул.2001ж.

дүркін көшіреді. Жастың жалыны бар,
оның сыртында көне түріктің буы
мен рухтанған бозбала ықыласын
боздатып, боз далаға көз тастап
жүрген сол бір күндері (1973 жылы)
Моңғол Ғылым Академиясының
ұйымдастыруымен социалистік жүйе
елдері археологтарының «Көшпелі
өркениеттің рөлі» атты халықаралық
үлкен конференция Ұлан батырда
өтетін болады.
Оған Қазақстаннан атақты ғалым
– Әлкей Марғұлан келетінін естиді.
Шоң оқымыстыны көппен бірге күтіп
алмаққа аэропортқа Қаржекең де
барады. Күтіп алады. Бес жұлдызды
«Ұлан батыр» қонақүйіне орналасты
рады. Жанында түрікменнің Атағараев
деген ғалымы бар екен. Жап-жас
Қаржекең олардың асай-мүсейін та
сып, аяғы-аяғына тимей, зырлайды.
Бір апта күндіз-түні қастарында болады.
Қаржекең еске алады: Әлкей
ақсақалды аттандырып тұрып, қор
ғағалы жатқан диплом жұмысым жай
лы, келешекте қалай жұмыс жасау ту
ралы ақыл-кеңес сұрадым. Кетерінде:
«Маған ерекшелеп не айтасыз?» –
дедім. «Сен бақытты қазақсың» – деді.
– «Осы ескерткіштерді көруді бізге
бұйыртпай тұр. Әрбір барғаныңда
ерінбей қайта-қайта көшіре бер,
көшіре бер» – деп тапсырды. Ұшаққа
отырғызып жібердім.
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Келе жатып ойлап қоям: «Әлекең
алжыған шығар, онсыз да сан рет
қайталап көшіріп алдым, қайта-қайта
көшіргенде май шыға ма?» Бір күні ба
рып тағы көшіріп келдім. Отырдым да
алғашқы екі көшірмені салғастырып
көрсем, тіпті біріне бірі ұқсамайды.
Таңғалдым. Жынданған шығармын.
Қайта барып көшіріп келсем, оным
тағы бөлек. Содан алты, жетінші рет
көшіргендерім бір-біріне ұқсай ба
стады. Сөйтсем, көшірудің де мәні
бар екен, адамның көзі үйренуі ке
рек екен. Дағдылану қажет екен.
Әлекеңнің бір ауыз сөзі маған өмірлік
сабақ болды. Артынан басқадай жазу
ларды көшіргенде көп септігі тиді.
ТҰЙ-ҰҚҰҚ ЕСКЕРТКІШІ
ҺӘМ ОЛЖАСТЫҢ ЕРЛІГІ
Бір күні жұмыста отырса, Қаржекеңе
«Жазушылар Одағы шақырып жатыр»
деген хабар келеді. Барса, қарқарадай
болып Одақта Олжас отыр. Қасында
Сібірдің нивх халықтарынан шыққан
жазушы В.Санги және екі мажар бар.
Арнайы іссапармен келген Олжас
Сүлейменов моңғолдарға: «Маған
түркі ескерткіштерін көрсетіңдер!» –
дейді. Олар: «Ағаңды ертіп, тасыңа
барып кел!» деп жолбасшылыққа
Қаржаубайды қосып жібереді. Екі
«тентек» сар даланы боздатып жолға
шығады.
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Қаржекең
күліп:
Олжекеңде
қазақша жоқ. Анда-санда «айналай
ын» деп басымнан бір сипап қояды.
Менің орысшам шамалы. Екеуміз
бұлдыр-салдыр түсінісеміз. Тұй-ұқұқ
ескерткішіне тартып келеміз. Жо
лай дөңестеу жерге тоқтадық. Ол
жас төбенің басына шығып тұрып,
тебіренді. «Мынау – менің баба
ларым жортқан жон! Ана қаптаған
қалың қарағай – Тұй-ұқұқтың жер
қайысқан сарбаздары. Арғымақтар
ауыздығымен алысқан дала. Тебінгісі
тер қатып, ата жаумен шайқасқан,
қайран менің бабаларым!...» – деп
күңіренді дерсің. Керемет әсерлендім,
көзімнен жас ыршып кетті.
Содан екі қазақ, қасында түркімажарлары бар Тұй-ұқұқтың басына
келеді. Олжекең күңіреніп келіп, тасты
құшақтап сүйді. Тастағы жазудың бір
екі жолын баптап оқып шықты. Оны
орысша аударып, қасындағылардан:
– Бұл – менің бабаларымның сөзі.
Ей, Владимир Санги, сенің бабаларың
осындай тарихи мұра қалдырды ма?
– деп сұрады. Санги: «Жоқ!» – деп ба
сын шайқады. Мажарлардан сұрады.
Олар да: «Жоқ!» – деді.
– Мына екеуімізде бабалардың
мәңгітасқа қашаған мәңгілік өсиеті
бар! – деп, зор мақтанышпен саусағын
шошайтып, үрпек жүнді үйректің ба
лапанындай қасындағы Қаржаубайды
көрсетті.
Қаржекең айтады: Қайран Олже
кем, тасты ұзақ құшақтап тұрып-тұрып:
«Тастың мына жерлері неге бүлініп
қалған?» – деді қабақ шытып. Бұрын
бүп-бүтін болатын. Төрт жылдың ал
дында ескерткіштен 4-5 шақырым
жерге Кеңес елінің дивизиясы келіп
орналасқан. Еріккен солдаттар тасты
нысана қылып атып бүлдіріп тастаған.
Олжекең соны сұрап тұр.
Қаржекең жұлып алғандай: «Сіздің
орыс солдаттарыңыз атып тастаған»,
– депті. Сол жерде Олжекең қайта
күңіренді. Аттандатып Кеңес дивизи
ясына басып кіреді. Күллі дивизияны
аяғынан тік тұрғызады. Генералдардың
екі аяғын бір етікке тығады. «Менің
бабама оқ атуды тоқтатыңдар!», – деп
тарихи құндылықтың қадір-қасиетін
олардың басына сіңдіріп кеткендей
болды. Содан бастап атқыштар сап
тыйылған көрінеді.
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ТҮЙІНСӨЗ НЕМЕСЕ
ӘКЕ ЖОЛЫН ҚУҒАН ҰЛ
Міне, бүгін – ғұмырының денін
дала кезіп түркі дүниесін түгендеуге
арнаған Қаржаубай Сартқожаұлының
мерейлі жылы. Ұлын ұяға, қызын
қияға қондырған абзал әке, абырой
лы ғалым, кемел ұстаз Қаржаубай
Сартқожаұлының Қазақ еліне оралуы
мен отандық түркітану ғылымы жаңа
белеске көтерілді.
Қаржекең еске алады: 2001 жылы
27 ақпан күні Бай-өлкедегі Ғылыми
зерттеу орталығының жұмыстарымен
Ұлан-батырға барып келіп, үйде де
малып жатсам, телефон шырылда
ды. Көтерсем – Ақселеу Сейдімбек
ағам екен: «Не істеп жатырсың?» –
дейді. «Демалып жатырмын», – деп
қоям. Ахаң: «Бұл – демалатын за
ман ба? Иманғали інің мұнда отыр,
сөйлес», – деп, телефонды Иманғали
Тасмағамбетовке берді. Турасын айт

қанда, Имакең: «Келіп, кетіңіз. Ақыл
дасатын шаруа бар», – деді.
Бұл ақпан айының 27-жұлдызы
еді. Үш күннен соң ұшақпен Алматыға
келіп, ертеңінде пойызбен Астанаға
тартып кеттім. Осылай астаналық бо
лып шыға келдім.
Қаржаубай ағамыз – әуел бас
тан басына бақ конған адам.
Олай дейтініміз: жұбайы – Жәлей
Әліғалиқызы жолдасының ер-тұр
манын түгендеп, өмілдірік-құйыс
қанын бекемдеп, үнемі үлкен жолға
аттандырып салып, отбасының бере
кесін ұстап отырады. Отбасында үш
ұл, екі қызы бар. Ұлды ұяға, қызды
қияға қондырған. Әрқайсысы жоғары
білімді, өз саласының майталман
дары. Үлкен ұлы Есілтегін – кәсіпкер,
қызы Толқын – медицина саласын
да, Бүбүбегім – Ұлан-батырда жеке
кәсіпкер, сүт кенжесі – Елтегін де жеке
кәсіппен айналысады. Міне, Жәлей
апамыз бен Қаржаубай ағамыздың
өнегелі жанұясында тәрбиелі бала

лар мен немерелер өсіп келеді. Көзі
тірісінде ғалым Ақселеу Сейдімбеков:
«Қаржаубай әйелге жарыған», – десе,
академик
Рымғали
Нұрғалиұлы:
«Қаржаубайдың құты – Жәлей»,–
деуші еді. Бұл – нақ шындық.
Қаржекеңнің артында мұрагері де,
жалғастырушысы да, тіпті жоқтаушысы
да ұлы – Жантегін. Ол қазір әкесімен
бірге түркологияны зерттеу саласын
да нәтижелі еңбек етіп жүр. 2011
жылы Орталық Моңғолия даласынан
табылған V-VIIІ ғасырдағы түркілердің
мұрасы жерасты Шатыртау кесенесін
тапқан, қазып шығарған ғылыми экс
педицияның бас археологінің бірі
ретінде аты тарихқа таңбаланып үл
герді. Қазақ айтатын: «Әкеден ұл туса
игі, әке жолын қуса игі», «әке жолын
қуған ұл» деген – осы шығар.
Ал, Қаржеке, бұдан былай да баян
ды ғұмыр кешуді Алла сізге нәсіп етсін!
Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,
журналист

Қ.Сартқожаұлы баласы Жантегінмен
Шатыртау жерасты кесенесінде. 2011ж.
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АҚЫТ ҮЛІМЖІҰЛЫ
ЖӘНЕ ОНЫҢ
ӘДЕБИ МҰРАСЫ

Әйгілі ақын, ғұлама оқымысты, ойшыл ағартушы –
Ақыт Үлімжіұлы 1868 жылы Алтай аймағының Көктоғай
ауданы, Қайырты күзеулігінде туған. Ақынның ұрпағы,
әйгілі ғалым, қасиетті «Құран кәрімді» тұңғыш қазақ
тіліне аударған оқымысты Ғазез Ақытұлының көрсетуінде
Жібек, Бәкеш, Тату қатарлы үш шешеден Ақыт, Шайқы,
Кітапбай, Сағыз, Зәки, Шабақ, Әпей қатарлы жеті ұл,
Бөктік, Сипыр, Қайша (Шөкен) атты үш қыз тарайды.
Ақыттың анасы Жібек отау құрған 13 жылда, яғни 33 жасына дейін бала көтермепті. Бұл туралы «Қыз емшегін
емген бала» туралы аңыз ел арасына кең тараған. Ақын
Ғазез Ақытұлының аңыз желісінде жазған өлеңі де осыдан сыр шертеді. Онда ұзақ жыл бала көтермей жүрген
Жібек көш-жөнекей келе жатып, Бейістайдың бастауынан су алғалы келген қос келіншектің:
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Пұшпағы қанаған жоқ әлі күнге,
Құр сәулет толып жатыр әлдекімде.
Бітпейді қашандағы келбетке бақ,
Ұрпақсыз неге керек үлде-бүлде,–
дейтін күндеу күңкілін құлағы шалып қалып:
Булығып әлгі сөзге қорланады,
Мөлтілдеп көзден жасы сорғалады....
Ат үстінде ауытқып жүре алмай, бір қойнауға түйесін
шөгереді де қаратасты құшақтап жатып қалады. Ұзақ
жылап талығып ұйықтап кеткен Жібек бір ғажайып түс
көреді:
Ақ киімді, сәлделі, ақ сақалды,
Түсінде көрді Жібек аппақ шалды.
«Көреді көз жасыңды Құдай сенің,
Тұр орныңнан!» – деді де түртіп қалды.
Қуанғаннан оянып кеткен Жібек иіген емшегінен
аққан сүтті көреді.
Сұлу Жібек:
«Тілегімді Жаратқан бере ме?!» – деп,
Рақметінен Алланың дәмеленді.
Қос келіншектің күңкілі көңілінен сейіліп, жанған
жүрек, күйген от басылып:
Қонысқа белгіленген көште келді,
Ақ отаумен жаңа жұрт кестеленді.
Жібектің Құдай қосқан жұбайы еді,
Үлімжі малын айдап кешке келді.
Ол жарына қуанышын асыға жеткізіп, түсін айтады. Жұбайының түсін жақсылыққа жорыған Үлімжі
оны «Қызыр ата» деп біледі. Сол күннен бастап Жібек
жүкті болады. Әрі Үлімжіні тоқал алуға зорлайды. Бас
құрамаған еркіне қоймағасын ақыры:
Үлімжі Бәкешті алды соныменен,
Жібектің көрсеткен жол-жөніменен.
Бәкеш түсіп, босаға аттаған жыл,
Ақыт туып бар істің жөні келген.
Өрт мінезді Бәтеш: «Мен келген соң жібіген көніңіз!»
– деп Жібектен баланы жұлып алып, «қыз емшегін аузына салады».
«Қыз емшегін емсе егер, бала, өлеңші
Болады»,– дейді мәтелдің мәнін шеше.
Аянды айналдырып ел аңызға,
Түрлендіріп сөйлейді неше-неше.
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Міне, біздің байқағанымыздай, қай дәуірде де алып
ұлының өмірге келу тарихын аңызға айналдырған
халықтың, аяулы ұлы Ақыттың туылу жайы да осындай
жақсы аңыздың желісі болып жалғасып келуі – заңдылық
еді. Осылай өмірге келген Ақыттың анасы Жібек –
керейдің жәнтекей ішіндегі кіші ру атанған Тайлақтың
ұлы Барлыбай бидің немересі Бекеннің қызы.
Барлыбай би – 1784 жылы Әбілпейіз ханның ұлы –
Көгедайдың Бейжіңге хандық мансап алуына барған,
Барлыбай, Шобаш, Жанторы, Байқан қатарлы төрт бидің
бірі. Демек, Ақыттың бала кезгі алған тәрбиесі көбінде
осы анасы Жібектен басталады. Үйткені Жібек келбетті
сұлу болып қана қалмастан, әдепті, мінезді, салмақты,
сауатты, саналы болған адам деседі. Ақыт жеті жасқа
келгенде өзінің немере ағасы – Садық Жебенұлынан
құран сауатын ашады. Онан соң сол кездегі «ауыл
молдасы» аталған Ғұсыманнан түркі тіліндегі діни
кітаптарды оқып, «Құранның» қирағатын түзейді. Яғни,
«Құранды» грамматикалық ереже бойынша оқитын
дәрежеге жетеді. Сөйтіп, ауылдағы санасы ашық, толық
сауатты кісінің бірі болып шығады. Жігіт аяғын басқан
шағында, сол кездегі молқы руының үкірдайы – Жуанған
(Жотақажы) ауылында Бұхарадан келген Мәхбубұлла,
жанама аты Мырзабақа дейтін өзбектен араб, парсы,
түрік тілдерін үйренумен бірге шариғат ережелері аталатын фықмы ғылымын да игеріп шығады. Жалғасты
оқуға жағдайы келмеген Ақыт арада ауыл жұмысына
жегіліп, аңшылықпен шұғылданады. Бірақ зерек те
пысық Ақыт Жуанған үкірдай мен Мырзабақа ұстазға
бірден ұнайды да Жуанған үкірдай Ақытты шақырып
алып, хатшылыққа алады. Ақыт осы орайды пайдаланып, Мырзабақадан жалғасты оқи береді. Араб, парсы тілдерін жетік меңгерген ол осы тілдерде жазылған
діни кітаптарды ғана үйреніп қалмастан, оғыз, шағатай
тілдерінде жазылған тарихи, әдеби кітаптарды да тауып оқып, солардан нәр алады. Сонымен бірге ислам
мәдениеті мен шығыс әдебиетінен белгілі сауатқа ие болады. Дін жағынан дамоллалық деңгейге жетеді.
Жеті жасында алғашқы өлеңін әліпбиден бастаған
Ақыт шығармашылығы ғылымға деген құлшыныстан
басталады.
Үлімжі – біздің атамыз,
Құдайға күптүр қатамыз.
Ғылым нұрын бір төкпей,
Қараңғы қайтып жатамыз,–
дейтін шумақтар соның дәлелі.
Жоғарыда айтқанымыздай, ол кезде Моңғол Халық
Республикасы қытайдың бір өлкесі болып, моңғол және
қазақтар Чиң хандығын «Ежен хан» деп атайды екен.
Ежен хан мен Ресейден келетін хат-чектер Қобдадан
Алтайға ат пошта арқылы келтірілетіндіктен сол кездегі
жергілікті үкімет Жуанған үкірдайдан пошта таситын сауатты, пысық екі жігіт сұрағанда Жуанған үкірдай Ақыт
пен оның құрдасы – Қобдабай Тоқтағанұлын береді. Бұл
– екеуінің де 21-22 жастардағы кезі екен. Ақыт бұл кезде
ауыл арасында айтысқа түсіп, бірқыдыру ұсақ өлеңдер
жазып жүреді. Моңғолдар пошта бекетін «меден» дейді.
Сол «меден» үйде жатып, Қобда мен Алтайдың арасында пошта тасып жүрген Ақыт Қобда бетінде бірсыпыра
адамдармен танысады. Және Қазанда түркі және
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шағатай тілдерінде басылған Фердоусидің, Низамидің,
Хожа Хафиздың, Шайхұсағидың, Науаи, Хожа Ахмет
Яссауидың, Сүлеймен Бақырғанидың шығармаларымен
танысады. Осыдан шабыт алған ақын хат-чек таси жүріп,
өзінің тұңғыш дастаны – «Жиһаншаны» 22 жасында,
1891 жылы жазып бітіріп, Қазан баспасына ұсынады.
Бұл кітап 1897 жылы жарияланады. Бір деректерде
«Сейфілмәлік» қиссасы мұнан екі жыл бұрын басылғаны
айтылады. Сонда Ақыт ақынның алғашқы кітабының басылым көруі 1895 жылға тура келеді. Бұлар – қазақ жазба
әдебиетінің қорғасын баспада тұңғыш басылуы еді. Осылайша Ақыт есімі бүкіл қазақ даласына жайылады.
Ақынның қырық жасқа дейінгі өмірінің дені Қобда
бетінде, Делутін ауданында өтеді. Лайық қажы, Бардам үкірдай ауылдарында мектеп ашып, бала оқытады.
Жуанған әкімге, тағы басқа керей билеріне хатшылық
істеп, Қобда шәрінде болады. Қазез Ақытұлының сөзімен
айтқанда: «әкем – Ақыт 1890 жылы 22 жасынан 1910
жылы 42 жасына дейін Моңғолияның Қобда өлкесінде
(қазіргі Баянөлгей аймағы) тұрған. «Ғылым сәуле – нұр
жарық», «Жақсы қатын мен жаман қатын», «Құлтайболат
Тұңғышбай» сияқты тілге жеңіл, ойға қонымды өлеңдері,
«Қобда кеңесі», «Қобдадағы жеті қажы жыры», «Керей ишаны Мұхаммет», «Жиһаншаһ», «Сейфілмәлік»,
«Бәдиғұл Жамал», «Қиямет ахуалы», «Шолаққол қатын»,
«Қажы баян», «Тәржімә-и Ақыт вәләд Үлімжі» (Ақыт
Үлімжіұлының тәржімахалы) қатарлы дастандары сол
жақта тұрғанда жазылып, қолдан қолға көшіріліп, ауыздан ауызға тарап кетеді. Мұның ішіндегі басылым
көргендері сол жақта тұрғанда баспаға.
Ғазез Ақытұлы жоғарыда айтылған кітабында: «Ақыт
жазба ақындығымен қоса тап бермеде тауып айтатын
тапқырлығымен де ел арасына танылады. Ғұлама ақын
жазба ақындықпен ғана шұғылданып қалмастан, жас
кезінде қазақтың ауыз әдебиетімен де сусындап, айтысқа
түскендігі, замандастарына арнап қолма-қол әзіл өлең
құрайтындығы оның төкпе ақындықтан да құр емес
екендігін дәлелдейді»,– дей келіп, ақын қағытпаларынан
мысал келтіреді.
Ел арасына тараған аңыздардарға сенсек, бірде Ақыт
ақын бірнеше ақсақалдармен табақтас болып қалады.
Ішінде Ақыттан үлкен «Бажақ» деген адам бар екен. Бас
пен жамбас қатар келгенде: «Басты сіз алыңыз!» деп басты салт бойынша Бажаққа ұсынады. Бажақ басты алмастан, алдымен жамбасты алып, турай бастайды. Сонда
Ақыт қолма-қол:
Әуелі Бажақ алсын таңдағанын,
Бажақтың мен алайын алмағанын.
Басты қойып, жамбасқа қол салған соң –
Бажақтың сонда білдім аңдағанын, –
деген екен.
Жоғарыда айтқанымыздай, Ақыттың өзімен бірге
пошташы болған Қобдабай деген балуан құрдасының
басында шашы жоқ, айнабас екен. Бір күні есік алдында
бет дәрет алып отырып, Қобдабай Ақытқа: «Әй, Ақыт,
ақын болсаң, мына менің басымды қолма-қол өлеңге қос,
болмаса – мұнан кейін ақын атыңды өшір!» – деп басын
көрсетеді.
Сонда Ақыт:
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Айнабас-ау, айнабас,
Айнабастай қайда бас?
Бит домалап түскендей,
Тайғанақ, тақыр, майда бас.
Қарсы алдымнан өтіңіз,
Көрінсін біздің бетіміз.
Жалаңбас тұрып алдымда,
Аз аялдап кетіңіз.
Басыңа назар салайын,
Айнала бір қарайын.
Бет көрініп тұрғанда,
Мұртымды басып алайын, –
дегенде Қобдабай: «Жә, енді тоқтат! Ақындығыңды мойындадым», – дегенін Ақыт ақын қолға алынғаннан кейін
ол кісінің мұны жары – Ұлжанға әңгімелеп бергенін өз
көзімен көрген Қазез ақсақал осыны айтады.
1908 жылы Моңғолияның Қобда аймағында Бардам үкірдайдың ауылында бала оқытып тұрған кезінде
Лайық, Дұңтай, Сайыр, Қанжар, Оразбек, Сүлеймен,
Қойбағар қатарлы ел ағаларының ұсынысымен қажылық
сапарға жол бастаушы болады. Діни сауатты, араб, парсы, шағатай, түрік тілдеріне жетік Ақыт Үлімжіұлы жолдастары қажылық сапарын өтеп қайтқанда өзі жалғыз
Меккеде қалады. Ондағы мақсаты – озық ғылым-білім,
өнеге, тәлім алу еді. Ауыр азапты жолмен Меккеден
Мәдинеге жетіп, Мұхаммед пайғамбардың «рауза»
деп аталатын қасиетті қабірін көзбен көріп, «Құран»
оқып, тәуап етеді. Одан Мәдинеден керуен түйемен
жолға шығып, қазіргі Сирия мемлекетінің орталығы –
Шам шаһарына (Дамаск қаласына) барып, көне тарихи
мұраларды көзден кешіреді. Яхя, Яғқұб, Дауыт, Зұлқапыл
сияқты «Ққұранда» аты жазылған пайғамбарлардың мазарларын аралап, тәуап етеді. Сол кездегі араб елдерінің
мәдениетімен танысып, озық білімдерін үйренеді...
Қайтар жолда кемеге мініп, Қара теңізден өтіп, Стамбул, Измир, Одесса қалаларын басып өтеді. Онан пойыз
арқылы Орал тауын басып, Петропавл (Қызылжар), Семей арқылы аман-есен Алтайына оралады...
Осының барлығы ақынның «Қажыбаян» атты
этнографиялық дастанында толық баяндалады.
Жоғарыда айтқанымыздай, 1890 жылдан 1910 жылға
дейін жиырма жылдай Моңғолияның Байөлке аймағы
Делуін ауданында Бардам үкірдай, Лайық қажының
ауылдарында мектеп ашып, бала оқытып, ақындығы
мен ағартушылықтың қос тізгінін қатар ұстаған Ақыт
Алтайға келісімен Көктоғай ауданы Шәкүрті жерінен
үлкен мешіт салдырып, бала оқытады. Осылайша Ақыт
шәкірттері Алтай мен Қобдаға кеңінен тарайды. Ғұлама
ақын 1910 жылдар Қобда бетінен туған жері – Алтайға
келіп, 1912 жылдан қазылық міндет өтеп, қоғамдық
қызметке қатысады. Әділ би, шешен шешіммен еліне
жаққан ақын талай даудың күрмеуін ағытады.
Енді бір айта кететін сөз – Ақыт ақынның
портреті, яғни, суреті жайлы. Бұл туралы 2007 жылдың
қысында Алматыда Ақыт ақынның ұлы – Қазез
ақсақалмен кездесіп, сұрағанымда: «1936 жылы күз.
Менің 12 жастағы кезім. Көктоғайдың Тұрғын ауылында
отырған үйімізге Мәми бейсінің Мәнкейі бастаған бір топ
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адам келді. Арасында қаңылтақ денелі, көзілдірік таққан
аққұбаша ханзу жігіті бар. Аудармашы – Қаба ауданынан Бәди деген кісі. Бұл ханзу жігітті сол кезде оқыған,
санасы ашық ағам – Қалманның таныстыруынша, сол
тұста оқыған Жу Чүн Хұй деген екен. Бұлар әкемнің
жинағын басып шығаратын болыпты. Осы кісінің талабы бойынша әкем басына ақ сәлде, үстіне құндызбен
жұрындаған жұқа ақ ішігін киіп, отбасымен қарағай
мешітінің алдына барып топтық суретке түсті. Сол кезде әкеммен бірге түскен адамдар: апам – Үкіжан, үлкен
ағамыз – Ғабдісамет, онан кейінгі ағаларым – Ақанай,
Қошат, әпкеміз – Шәрипа, Қазез (мен), Мақаш бес жаста
– жетеуміз. Кейін айтқандай, әкемнің жинағы да баспаға
жолданып кетті. Бірақ жинақ бір жыл жатып, басылмай
қайтып келді. Сүйтсек, іле-шала Жу Чүн Хұй қолға алынып кетіпті. Көп өтпей әкем де қолға алынды», – деп
ауыр бір күрсініп алған ағамыз сөзін қайта сабақтап:
«Ал әкемізден жоғарыдағыдан басқа сурет қалмады. Ол
кісі түрмеде қайтыс болғаннан кейін, 1948 жылы Боғда
жаққа, Шонжы ауданына қоныс аударып барғанымызда
Оспан ауылында молдалық істеп жүрген Қапас мүфти (ол
суретші екен) деген адамға жоғарыдағы сегіз адамның
ішінен әкемнің суретін қиып алып, қарындашпен қайта
сыздырдық. Кейін бұл сурет Адырақбайлар арқылы
аудандық сақшының қолына түсіп, бүктеліп, сынып
қалғандықтан, марқұм Қалибек Мәнапұлына екінші
рет сыздырғанбыз. Қазіргі кітап-журналдарда пайдаланып жүрген сурет – осы», – деп ғұлама ақын бейнесі
турасындағы көңіліміздегі күпті сауалдың жауабын берген болатын.
Абаққа аты шыққан Ақыт молла,
Тараған жазған хаты оң мен солға.
Басылып Еуропада кітаптары,
Оқылып алды қазақ қолдан қолға, –
деп әйгілі ақын Арғынбек Апашбайұлы жырлағандай,
ел мен жұрттың құрметіне бөленіп, қормалына айналған
ғұлама ақын, ағартушы, ел қамқоры, ұлағатты ұстаз
– Ақыт Үлімжіұлы 1939 жылы желтоқсанның 24 күні
Шыңсысай үкіметі жіберген Керім және Лю Шанжың
қатарлы жендеттер жағынан қолға алынады. Арада 13
күн өткенде қайта келген белсенділер Ақыттың барлық
қолжазбасын, кітаптарын екі түйе, бір атқа артып, тартып
алып кетеді. Осылайша тас түрменің түбінде жан төзгісіз
қинаумен өлген Ақыт ақынның сүйегін 1943 жылы
қайтарып береді. Туған елі ақынын ақымдап Шәкүртідегі
өзінің мешіті бар қыстауына жерлейді. Ғалым Дүкен
Мәсімқанұлының айтуынша «ақын» саналы өмірінде
«елім» деп «өксіп жылап», «қара қазақтың қамын жеп» өтті.
Сыртым сау, ішім өліктей,
Мүшем мықты беріктей.
Өксіп жылап өттім ғой,
Қара қазақ қамын жеп, –
дейтін жолдар – осының дәлелі.
Жақында жазылған «Бас» атты толғауымдағы:
Ақытым – асқар бел еді,
Жырменен жеткен дерегі.
Абақтың алтын терегі,
Алаштың асыл берені.
Ұлтына ғылым берері,
Құлшына жазам мен оны.
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Жиғаны – шалқар көл еді,
Иманы – мәңгі қорегі.
Қазақтың жарық жұлдызын
Ата жау артық көреді.
Шың Шысай зұлым түрмеге
Ақсақал ерді бөледі.
Аштықпен қинау астында
Азаппен Ақыт өледі.
Ұрпаққа тарап өлеңі,
Жалғасып жылдар келеді.
Бабасы зұлым қытайдың,
Баласы есеп береді, –
дейтін жолдар – осындай күндер кешірген бабамды
жоқтаған балалық базынам еді.
Бүгінде ғұлама ақын Ақыт Үлімжіұлының 300-ден
аса үрім-бұтағы Қытай, Моңғолия, Қазақстан, Түркия
қатарлы елдерде тұрады.
Өздеріңіз танысқандай, осы мақаламда ақындық
қарымы алашқа танылған Ақыт Үлімжіұлының
әлеумет аңғара бермеген, әлі де болса айтыла бермеген
кейбір қырларына тоқталуды жөн көрдім. Қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, ғұлама ақын, ағартушы
Ақыт Үлімжіұлының есімі қазақ тарихының бетінде
мәңгілік қалатыны – ақиқат. «Үйткені оның еңбектері
Қытай қазақтары ғана емес, әлемнің әр түкпіріндегі
күллі қазақ ұлтына да кеңінен танымал болған. Ақыттың
ең алғаш кітабы «Жиһанша Тамұз Шаһ ұғылы» деген атпен 1891 жылы Қазанда жарық көрген екен. 1891
жылдан 1914 жылға дейін оның Қазан, Орынбор, Семей баспаларында 9 кітабы 17 рет басылған. 1897 жылы
орыстың түркі тілдерін зерттеуші ғалымы, профессор
Н.Катанов Ақыт шығармашылығы туралы «Деятель»
журналында алғаш рет арнайы мақала жариялаған».
Алайда қазақ әдебиеттану ғылымында Ақыт шетелдегі
қазақ әдебиетінің өкілі ретінде қаралып, шетқақпайлана
беретіні жасырын емес.
Ақыттану ғылымы Қытай, Моңғолиядағы қандас
тарымыз арасында кеңінен жалпыласқанымен, еліміздегі
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әдебиеттанушылар әлі де жалқаулық танытып келеді.
Мұның себебі әрқалай. Екі алып империя арасындағы
қызыл сызық салдарынан Ақыт Үлімжіұлы өмірі мен
шығармаларымен танысу қиынға соқты. Құдайға шүкір,
шеттегі қандастарымыздың арасында сөзі қатталып,
жыры жатталып, есімі ел аузындағы аңызға айналған
Ақыт Үлімжіұлын зерттеп, шығармаларымен танысу
тәуелсіз елімізде де қолға алына бастады. Қазақстандағы
қазіргі қазақ әдебиеті тарихына Ақыт есімін қалдыруда
филология ғылымдарының докторы, профессор Зүфар
Сейітжанұлының «Ақыт ақын» атты еңбегін айрықша
атап өтуге болады. Сонымен бірге тарих ғылымдарының
докторы, профессор Нәбижан Мұхаметқанұлы, филология ғылымдарының кандидаты Дүкен Мәсімқанның,
жазушы Жәди Шәкенұлының еңбектерінде Ақыт
шығармашылығы туралы кеңінен баян етіледі. Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығының «Атажұрт» баспасынан
жазушы Жәди Шәкенұлы құрастырып шығарған, Ақыт
Үлімжіұлының «Жиһаншаһ» атты өлеңдер мен дастандар жинағы – ақын шығармашылығының Қазақстанда
тұңғыш кітап болып шығуы.
«Жоқтан бар» деп
қанағат сезінгенімізбен, Ақыт шығармалары – шетел
қазақтарының, болмаса азғана ру мен ұлыстың үлесі
емес, ұлттық мінбе тұрғысынан қарастыратын құнарлы
еңбек екенін ойланатын кез келді. Осы орайда айта кетер базына: Қазақстанның келешек қара көздеріне шетел
әдебиеті, орыс әдебиеті, ТМД әдебиеті т.б. деп оқытып
санасына құйып жатқан уақытта «шетелдегі қазақ
әдебиеті» деген арнайы курс ашып оқытса да, артық болмас еді. Курстың жүгін кемітпес талай тұлғаларымыз шетелде жатқанын айтудың айыбы не?! Ел болып елеңдеген
Мәдени мұра бағдарламасы аясында осы мәселені де
қарастырса құба-құп болар еді.
Лайым, төрт құбыламыз түгенделер күн болсын,
ағайын!

Талапбек ТЫНЫСБЕКҰЛЫ,
ақын
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ЭКСПО-2017:
қоғамдық
көзқарас

Ерлан СЫДЫҚОВ,
Тарих ғылымдарының
докторы, профессор
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Ерлан Сыдықов Елбасының 1991 жылы Семей ядролық полигонын жабу
туралы жарлығын Қазақстанның дамудың «жасыл» сипаты туралы әлемдік
қауымдастыққа деген алғашқы серпілісі ретінде айқындайды. Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия Ұлттық университетінің ректоры, «ҰК» «Астана ЭКСПО-2017»
АҚ Қоғамдық кеңесінің төрағасы бұл оқиғаны биылғы жазда өтетін елдегі негізгі
оқиға – «Болашақ энергиясы» ұранын негіз еткен көрмемен байланыстырады.
– Қандай да бір қуат көзі болмасын, ол не адамзаттың өрлеуіне, не күйреуіне қызмет
етеді. Дүниежүзілік қауымдастық атом күшін бейбіт мақсатқа пайданалуды мақсат етіп
отыр, сондықтан ол қазіргі кезде электр қуатының тиімді көзі ретінде жұмсалуда. Оның
қатерлі жағы да бар. Оған Фукусима, Чернобыль оқиғалары куә, – деді Ерлан Сыдықов.
– Енді жел, күн және су энергияларын қалпына келтіруге деген қызығушылық артып
келеді. Қуат көзін табиғаттан алу тәсілдерін ойластыра отырып, «жасыл» экономика
құрмақпыз.
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– Ерлан Батташұлы, «ҰК» «Астана ЭКСПО-2017» АҚ Қоғамдық кеңесінің басшысы
ретінде ЭКСПО-ға дайындық үдерісінің жағымды
тұстарын да, шешілмеген мәселелерін де білесіз.
Қайсысы басым?
– Жағымды жағы көп екеніне күмәнім жоқ.
«ЭКСПО-2017»-нің ашылуына 4 ай қалды, дайындық
жұмыстары қарқынды түрде жүріп жатыр. Қазір 18
халықаралық ұйым, 112 ел осы шараға қатысатынын
мәлімдеді, 108-і комиссарларын тағайындап та
қойды. 100 келісімшартқа қол қойылып, 75 ел ұлттық
күндерін өткізбекші болып отыр. 90-нан астам ұлттық
павильондардың тұжырымдасы дайындалды.
Естеріңізге сала кетейін, Қоғамдық кеңес 2015
жылдың желтоқсан айында құрылған болатын, 2016
жылдың қаңтар айында біз жұмысымызды бастадық.
Оның үстіне «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы» АҚ – квазимемлекеттік секторлардың ішіндегі
Қоғамдық кеңесі бар алғашқы компания. Атқарылып
жатқан жұмыстар көпшіліктің назарында, барлық
сауалға жауап табылады.
Бүгінгі таңда халық, бизнес пен ұлттық компания
өзара тығыз байланыста жұмыс істеп отыр. Бұл – зор
табыс. Бірлескен іс-әрекетіміз халықтың мүддесіне
бағытталғандықтан,
Үкімет
ұсыныстарымызды
ескереді. ЭКСПО қорытындысы бойынша қаржы
есебін береміз, мемлекет қаржысының қайда
жұмсалғанын ашық түрде жариялаймыз. Ол мәселемен
Қоғамдық кеңесіміз айналысады.
– «Жасыл» энергетика идеясы көпшілік арасында кеңінен тараған секілді? Қалай ойлайсыз?
– Бұл идея «жасыл» төңкерістің өзегі ғана
емес, оның саяси-әлеуметтік, жалпыадамзаттық,
гуманитарлық маңызы да зор. Мен гуманитарлық
бағыттағы ғалым ретінде адамзат үшін құнды болғанын
қалаймын. «ЭКСПО-2017» таным-түсінігімізге жаңа
серпін береді, энергетикадағы ахуалды сарапқа салып, қайта бағалаймыз. Қазіргі кезде қордаланып
қалған көптеген түйткілді мәселелер шешімін таба
алмай отыр. Шексіз, толық қуат көздерінің қажеттігін
түсінуіміз қажет.
Қайта қалпына келтірілетін қуат көздері көптеген
мемлекеттің, алпауыт компаниялардың назарында.
Дағдарыс салдарынан мұнай-газ секторына салынатын инвестиция көлемі 400 миллиард долларға дейін
шегерілгенімен, 2015 жылы қуат көзін қайта қалпына
келтіру үшін 330 миллиард доллар қаржы салынды.
Бүгінде әлем бойынша олар энергетикадағы жалпы
үлестің 15%-ын қамтыса, 2050 жылы 50%-ға дейін
жетуі керек.
«Үздік тәжірибе аймағы» сынды «Болашақ энергиясы» саласындағы озық технологиялар «ЭКСПО2017»-нің басты павильондарына қойылады. Өткен
жылдың қыргүйегінде 13 елдің (Қазақстан, Ресей,
Аустрия, Венгрия, Ұлыбритания, Германия, Үндістан,
Италия, Финляндия, Канада, Польша, Франция,
АҚШ) үздік 23 жоба іріктеліп алынды. Оларды
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бағалаған комиссияның құрамында әлемдік энергетика саласының белгілі мамандары, қоғам қайраткерлері
мен көрнекті ғалымдар болды. Араларында Нобель
сыйлығының екі лауреаты бар: олар – Бекрлидегі
Калифорния университетінің профессоры Джордж
Смут, Энергия және ресурс институтының бас директоры Раджендр Пачаури. Қоғамдық кеңес ретіндегі
біздің басты міндетіміз – көрмеге қатысқан адамдарға
ой салу, жаңа идея беру. Қайталап айтамын: ЭКСПО
Қазақстан игілігі үшін қызмет етеді.
– ЭКСПО біткенмен, туризмді дамытуға
болады:
мемлекеттік
орындарға
берілетін
ұсыныстардың қатарында «шетелдік операторлар» үшін туризмнің сапасын арттыратын негізгі
агент – DMC (Destination management company) туралы сөз болған екен. Бұл қызметті қай компания
атқаратыны белгілі болды ма?
– Елімізде туризм біршама жолға қойылып келеді.
Алайда осы уақытқа дейін сыртқы туризмге ерекше
мән беріліп келді. Ішкі туризм назардан тыс қалды
деуге де болады. Туризм саласы бір мекемеден
екіншісіне көшіп жүреді. Таяу күндері ол Мәдениет
министрлігіне өтті. Бұл сала жанданып, жұмыс істеп
кететініне сеніміміз кәміл, өйткені онан түсетін табыс шаш етектен! Қазақстан – жер көлемі бойынша, әлемде тоғызыншы орын алады. Оны көрсетіп,
мақтануымыз керек. ЭКСПО осыған жақсы мүмкіндік
береді. 5 миллиондай қонақ келеді. Елдеріне қайтқан
соң бәрі Қазақстанды жыр қып айтатын болады.
Менің ойымша, туризмге экономикалық тұрғыдан
ғана емес, саясат, адамгершілік тұрғысынан да қарау
қажет. Экономикалық тұрғыда өте тиімді екенін естен
шығармауымыз керек. Статистика бойынша, 2015
жылы әлемде 1 миллиард 184 миллион турист болған
екен. 2016 жылы ол шамамен 5%-ға артты, яғни
туристердің саны 50 миллионға көбейді деген сөз.
Қоғамдық кеңестің ЭКСПО-ның Қазақстандағы
туризмнің келешекте дамуындағы орнына қатысты
мәселемен айналысуы өте орынды деп білеміз.
Өйткені ол жоба бойынша ірі инвестицияларды жабатын маңызды кіріс көзі болады. Біздер қолымыздан
келгенше әлемге аты мәлім халықаралық туроператорларды ақпаратпен қамтамасыз етуге тырысамыз, олар
ЭКСПО кезінде пакеттерін барынша жариялауға күш
салады. Осыған байланысты Қазақстандағы бір ірі
ұлттық компания DMC қызметін атқаруы керек деп
ойлаймыз. Олар негізгі бас агент ретінде сол жерде
шетелдік туроператорлардың алдында өнімнің сапасы
үшін жауапты болады. Бұл міндеті шешу Үкіметтің
құзырында.
– Қалай ойлайсыз, ЭКСПО-мен қатар
Байқоңыр ғарыш айлағындағы туризмді дамыту бағдарламасын іске қосу мүмкін бе? Ресеймен
еларалық келісім жасамақпыз, ол нәтижелі бола
қояр ма екен? ЭКСПО-ға дейін 4 ай ғана...
– Ішкі және сыртқы туризмді дамыту үшін
Қызылорда облысында барлық алғышарт бар. Көрме
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өтіп жатқан кезде Байқоңыр ғарыш айлағы туристерді
тартатын негізгі орын болары күмәнсіз. Биыл тұңғыш
рет еліміздегі 7 туроператор Байқоңыр кешеніне тур
құрып, қалыптастыру, сату құқына ие болды.
Туризмді толыққанды дамыту үшін таяу арада
Байқоңырдағы туризмді дамытуға байланысты екі
елдің қызығушылық білдірген мемлекеттік органдары
бірлескен бағдарлама бекітпек. Ескере кететін бір жайт
– Байқоңыр кешеніне шетелдік туристерді жіберуге
байланысты өтінімді қарастыру мерзімін 45 күннен 10
күнге дейін қысқартпақпыз. Бұл ұсынысты да біздер
Үкіметке берген ұсыныстар жобасына енгіздік.
Байқоңырдағы халықаралық әуежай кез келген
үлгідегі ұшақты қабылдай алады: ұшып-қонатын
жолақтар мен терминалдар қайта қалпына келтірілді.
Роскосмос басшылығымен Астана – Байқоңыр – Астана және Алматы – Байқоңыр – Алматы авиабағыттарын
ашу туралы келісім жасалды.
– Ұсыныстар тізбесінде «республикалық бюджет не ұлттық компаниялар қаржыландыратын
жобалар аясындағы нысандардың құрылысына»
отандық тауар өндірушілердің қатысатыны заң
арқылы міндеттелгені көрсетілген. Арнайы заң
не үшін қажет, ондағы талаптар ЭКСПО-дан
кейін ішкі туризм нысандарының құрылысына да
қатысты бола ма?
– Өткен жылы, әлемдік БАҚ басшылыққа алатын
Ranking зерттеу агенттігі зерттеу жүргізіп, ЭКСПОдағы жұмыс орындары мен экономиканы қолдайтын,
жұмыс орнын ашуды мақсат ететін мемлекеттік
бағдарламалармен салыстырып, қайсысы тиімді
екенін анықтаған еді. Мемлекеттік бағдарлама бойынша 2015-2019 жылдары 4,5 мың жұмыс орны ашылса, ЭКСПО бойынша жасақталатын жұмыс орындары 2015-2016 жылдардың өзінде бұл көрсеткіштен
бірнеше есе асып түскен.
2015 жылдың тамызына дейін ЭКСПО құрылысына
жергілікті қаржыдан ештеңе бөлінбеген еді. 2016
жылдың тамызынан бастап ұлттық компания құрылыс
саласына өнім шығаратын отандық өнеркәсіптерді
тарта бастады. Ендігі жерде барлық облыстың,
Астана, Алматы қалаларының әкімшіліктерімен
серіктестік туралы меморандумға қол қойылды. Компания қазақстандық компаниялармен келісім жасау
қажеттігіне бас мердігерлердің көздерін жеткізді. Осы
уақыт аралығында компания отандық кәсіпкерлікті
қолдайтын, дағдарысқа қарсы бірден-бір ұлттық жоба
ретінде танылды. Көрме нысандарының құрылысын
жүргізіп жатқан бас мердігерлік ұйымдар 366 отандық
тауар өндірушіні жұмысқа тартып, жалпы сомасы 52,5
миллиард теңге болатын келісімге қол қойды. Жоба
50 мың жұмыс орнын ашып, сақтап қалуға мүмкіндік
берді. Алайда отандық тауар өндірушілердің ірі
мемлекеттік және квазимемлекеттік жобаларға қаты
суы заңды түрде бекітілмеген екен. Шетелдік мер
дігерлерді қазақстандық тауар тасымалдаушылар мен
қазақстандық жұмысшылармен жұмыс істеуге көндіру
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оңай болмады. Қазір жағдайдың ушығып тұрғаны
түсінікті: Қазақстан Бүкіләлемдік сауда ұйымына
кірді, бұл міндеттерді шешу үшін мемлекеттік
органның заңгерлердің біраз тер төгуіне тура келеді.
– Біздегі туристік нысандар мен демалыс
аймақтарындағы жол бойының инфрақұрылымы
онша көңіл көншітпейді. Күре жолдың бойында заманауи асхана, дәретхана тұрғызу қашан өз
деңгейінде қолға алынады?
– Көрмеге ұзын саны 2 миллиондай адам қатысып,
ұзын саны 5 миллиондай келуші болады деген ойдамыз. Олардың 85%-ы Қазақстан азаматтары, шамамен
15% (350 мың адам) – шетелдіктер.
Әрине, қолдағы инфрақұрылымды әлемдік стан
дартқа сәйкестендіруге ерекше көңіл бөлінуде. Біздің
ұсынысымыз бойынша туристік бағыттарды инвентаризацияланып жатыр. Шешімін таба алмай жатқан
түйткілдер белгілі: туристік нысандардың соқпақ жолдары, жайғасатын орындардың сапасы, көрсеткіштер,
мұражайлардағы аудиогидтер, тұрақтар, гид-аудар
машылар, экскурсия жетекшісінің біліктілігі, туристік
топтарды жедел аударма қабылдағыштарымен қамта
масыз ету, телефондарды қуаттайтын орындар, көп
шілік пайдаланатын санитарлық нысандар, аз жасақ
талған топтар үшін қолжетімділік.
Бірақ жағдайымыз соншалық мүшкіл емес. Түрлі
категориядағы туристер үшін 73 туристік бағыт
құрылған. Еліміздің 12 ұлттық табиғи бағына (Шарын, Бурабай, Қатон-Қарағай, Қорғалжың және т.с.с.)
экологиялық турлар ұйымдастырылған; оның ішінде
ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік тізіміне енгендері де
(Қожа Ахмет Ясауи, Таңбалы жазбалары және т.б.);
арнайы турлар да – Байқоңыр ғарыш айлағынан зымыран ұшыру, ойын турлары бар. Тізбеге Астана мен
ЭКСПО-ны тамашалайтын Қазақстанның туристік
бағыттары ғана енген.
Яғни сырттан келушілер мен ішкі туризмді дамыту
үшін барлық алғышарт бар. Қазақстан Республикасы
Ұлттық банкінің 2015 жылғы мәліметі бойынша, резидент еместердің елімізге келіп-кетуінен түсетін кіріс
10,7%-ға өскен, ол 1,6 миллиард долларды құрап отыр.
Ал ресми статистикада туристік сала ішкі өндіріс
үлесінде көрсетілмейді.
– Еуразиялық Ұлттық университетте шет
тілдерді еркін меңгерген гидтер мен экскурсия
жетекшілерін дайындау бойынша орталық қашан
құрылады? Ол қандай болады? ЭКСПО-ға аз
уақыт қана қалды. Осы уақыт ішінде құрылған
орталық қаншалық сапалы болады?
– Қазіргі кезде орталық құруға байланысты
мәселемен Астана әкімшілігі айналысып отыр. Бұл
– университеттің бастамасы, себебі еліміздің негізгі
ғылым-білім ошағы осындай ауқымды шарадан тыс
қала алмайды. ЭКСПО үшін арнайы дайындалған
1 500 волонтерді әзірлеп қойдық. Гидтер мен экскурсия жетекшілерін дайындайтын орталық құруға байланысты ұсыныс беруіміздің себебі неде?
№1(2017)

Біріншіден, ЕҰУ – жастардың ең көп шоғырланған
жері, атап айтқанда, онда Қазақстанның барлық
өңірінен 17 мың дарынды жас білім алады, олардың
70%-дан астамы 3 тілде: қазақ, орыс және ағылшын
тілдерінде еркін сөйлейді.
Екіншіден, университетте талапқа сай профессорлар мен оқытушылар құрамы жасақталған: тіл
кафедраларынан тұратын филология факультеті,
еліміздегі ең үздік туризм кафедрасы, халықаралық
қатынас факультеті, тарих факультеті және т.б. Байқап
отырғанымыздай, орталық жұмысын жандандыра алатындай мамандар жеткілікті.
Үшіншіден, инфрақұрылым (аудиториялары мен
ғимараты) дайын.
– Бірде-бір диплом не сертификат бір мезетте
тәжірибелі, білікті ете алмайды. Осыдан туындайтын сауал: Қоғамдық кеңес ұсынып отырған,
туриндустрия қызметкерлерін сертификаттау
мәселесі қандай өзгеріс алып келеді?
– Бұл ұсынысты 2016 жылдың желтоқсан айында
өткен қорытынды жиылыста Қоғамдық кеңесіміздің
мүшесі, Қазақстан туристік қауымдастығының бас
шысы – Рашида Шайкенова енгізген еді. Онда
мамандардың сапасын арттыруды көздейтін елдер
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дің тәжірибесі басшылыққа алынған. Елімізде
қабылданған, «Біліктіліктің ұлттық аясы» деп аталатын арнайы жүйе бар. Соған сәйкес жұмыс берушілер
кәсіби стандарттарды әзірлеп, мамандар даярлау
үдерісіне қатысуы керек.
Қоғамдық кеңес те қазақстандық жұмысшылардың
еліміздің аумағында жүзеге асырылатын жобаларға
қатысуына минималды квота енгізуді заңдастыру
туралы ұсыныс жасаған еді. Елімізде жыл сайын
ондаған нысан бой көтереді, бірақ, неге екені белгісіз,
ондағылардың бәрі – шетелдік құрылысшылар мен
шетелдік тауар тасымалдаушылар. Оның бәрі өзімізде
де жетіп-артылады ғой.
ЭКСПО нысандарының құрылысы мен ұйым
дастыру мәселесі арқылы осы саладағы оң-терісімізді
анықтап алуға мұрындық болады ғой деген ойдамын.
Сол себепті Үкіметке беретін ұсыныстар жобасында
отандық тауар өндірушілердің республика бюджетінің
есебінен осы жоба аясында жүзеге асырылып жатқан
құрылыс жұмыстарына міндетті түрде қатысуын
ескеріп, Қазақстан аумағында атқарылатын жобаларға
атсалысатын қазақстандық жұмысшылардың минималды квотасын бекітуді заңдастыруды ұсындық.
Кира ИВАНОВА
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ЭКСПО-2017:
общественный
взгляд
Первичным импульсом, так называемым power message всемирному сообществу о заявке Казахстана на «зеленый» характер развития, Ерлан Сыдыков называет Указ Главы государства о
закрытии Семипалатинского ядерного полигона в 1991 году. Именно оттуда ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева и председатель Общественного совета АО «НК
«Астана ЭКСПО-2017» ведет параллели к ожидаемому событию нынешнего лета – выставке со
слоганом «Энергия будущего».
– Один и тот же источник энергии способен разрушать и созидать. Всепланетное сообщество направило силу атома на мирные цели, и потому он сейчас считается самым эффективным
источником электроэнергии. Но это несет в себе определенный риск, что показали в разные годы
и Чернобыль, и Фукусима, – считает Ерлан Сыдыков. – Именно отсюда интерес к возобновляемой
энергии ветра, солнца и воды. Активно разрабатывая практические методы извлечения энергии
из сил природы, мы и создадим «зеленую» экономику.
– Ерлан Батташевич, как руководитель Общественного совета АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
Вы должны знать и положительные стороны процесса подготовки к ЭКСПО, и проблемы. Каких
больше?
– Больше положительных, я уверен. До открытия
ЭКСПО-2017 осталось 4 месяца, могу заверить, что
процесс идет полным ходом. В настоящее время свое
участие подтвердили уже 18 международных организаций и 112 стран, из которых 108 уже назначили
своих комиссаров. Подписано 100 договоров, 75 стран
забронировали даты проведения национальных дней.
Получено свыше 90 концепций национальных павильонов.
Напомню, Общественный совет был сформирован
еще в декабре 2015 года, а в январе 2016-го мы начали
свою работу. При этом АО «Национальная компания
«Астана ЭКСПО-2017» – первая компания из квазигосударственного сектора, которая имеет свой Об
щественный совет. Налицо – прозрачность работы: на
все вопросы находятся ответы.
Идет активное взаимодействие населения, бизнеса и самой нацкомпании. Это большой плюс. Исходя
из наших объединенных усилий, Правительство учтет
рекомендации, так как мы исходим из интересов общества. По итогам проведения ЭКСПО мы обнароду-
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ем финансовые результаты и, сведя к определенному
знаменателю, рассмотрим, целенаправленно ли расходованы государственные средства. Пролить свет на
это поможет наш Общественный совет.
– На Ваш взгляд, идея «зеленой» энергетики получила распространение в массах?
– Эта идея несет в себе не только ядро «зеленой»
революции, она имеет и политическую, и социальную,
и общечеловеческую, и гуманитарную составляющие.
Я, как ученый гуманитарного направления, хочу видеть эффект гуманизации. Считаю, ЭКСПО-2017 даст
мощный импульс для культуры восприятия, произойдет переоценка ситуации в энергетике. К сожалению,
сейчас мы не воспринимаем всерьез имеющиеся проблемы, но надо привить понимание необходимости
перехода на бесконечно полные источники энергии.
Возобновляемые источники энергии находятся в
центре внимания целых государств и глобальных компаний. Несмотря на то что кризис приостановил инвестиции в нефтегазовый сектор на 400 миллиардов
долларов, вложения в 2015 году в ВИЭ составили 330
миллиардов долларов. Если сегодня в среднем в мире
они занимают 15% в общей доле энергетики, то к 2050
году ожидается 50%.
Один из главных тематических павильонов ЭКСПО-2017, в котором будут представлены передовые
№1(2017)

технологии в области «Энергия будущего», – это
«Зона лучших практик». В сентябре прошлого года
были отобраны 24 лучших проекта из 13 стран (Казахстан, Россия, Австрия, Венгрия, Великобритания,
Германия, Индия, Италия, Финляндия, Канада, Польша, Франция и США). В составе комиссии, которая их
оценила, известные деятели в области мировой энергетики и видные ученые, включая двух нобелиатов –
профессора Калифорнийского университета в Беркли
Джорджа Смута и генерального директора Института
энергии и ресурсов Раджендры Пачаури.
А наша задача как Общественного совета – организовать участие людей в выставке для того, чтобы люди
ушли оттуда с новым мышлением. Повторю, вся идея
ЭКСПО поставлена во благо гуманизации казахстанского общества.
– ЭКСПО закончится, а туризм останется: в
перечне рекомендаций госорганам говорится об
основном генеральном агенте – DMC (Destination
management company), на которого можно возложить ответственность за качество турпродукта
«перед иностранными операторами». Уже известно, какую компанию избрали на эту роль?
– Развитие туриндустрии в нашей стране есть, но
силы были сконцентрированы доселе на выездном туризме. Внутренним практически не занимались. Тур
отрасль передают из ведомства к ведомству, буквально
на днях она передана Министерству культуры. Мы надеемся, что эта отрасль оживет и заработает, она очень
доходна! Казахстан – девятая территория мира, и грех
его не показывать! Думаю, ЭКСПО станет хорошей
возможностью. До 5 миллионов человек ожидаются в
гости, и все они непременно расскажут у себя дома
про Казахстан.
Я считаю, что туризм – не только экономическая
категория, в нем есть и политическая, и гуманистическая составляющие. Но с экономической точки зрения очень доходна, повторюсь. По статистике, в 2015
году в мире насчитывалось 1 миллиард 184 миллиона
туристов. В 2016 году это количество возросло примерно на 5%, а это на 50 миллионов туристов больше.
Мы считаем правильным, что Общественный совет занимается вопросами роли ЭКСПО для дальнейшего развития туризма в Казахстане, поскольку он
станет одним из важных источников доходов для покрытия больших инвестиций, связанных с этим проектом. Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы
обеспечить международных туроператоров с мировым именем информацией, а их задача – публикация
пакетов на период ЭКСПО в широких источниках. С
этой целью мы предлагаем уполномочить одну национальную организацию в Казахстане выполнять роль
DMC. Именно она, как основной генеральный агент,
будет нести ответственность за качество продукта на
месте перед иностранными туроператорами. Решение
самой задачи – за Правительством.
– Как Вы считаете, получится ли у нас одновре№1(2017)

менно со стартом ЭКСПО запустить программу по
развитию туризма на космодроме Байконур, тем
более что предстоит организовать межстрановые –
с Россией – договоренности и получить результат?
А до ЭКСПО – 4 месяца...
– Кызылординская область имеет все предпосылки, чтобы эффективно развивать внутренний и въездной туризм. Однозначно, что космодром Байконур в
период проведения выставки станет основной точкой
притяжения туристов. С нынешнего года впервые за
всю историю 7 отечественных туроператоров получили право участвовать в создании, формировании и
продаже туров на комплекс Байконур.
Для полноценного развития туризма в ближайшее
время заинтересованными госорганами двух стран
будет утверждена совместная программа по туристической привлекательности Байконура. Что самое важное, практически решен вопрос о сокращении сроков
рассмотрения заявок на допуск иностранных туристов
на комплекс Байконур с 45 до 10 дней. Это предложение мы также внесли в проект рекомендаций Правительству.
Международный аэропорт Байконыра готов к приему любых типов самолетов: здесь проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и терминала. С
руководством Роскосмоса достигнута договоренность
о возможности открытия авиамаршрутов Астана –
Байконыр – Астана и Алматы – Байконыр – Алматы.
– В перечне рекомендаций говорится о закрепленной законом обязанности участия отечественных товаропроизводителей «в строительстве
объектов в рамках проектов, реализующихся на
средства республиканского бюджета или национальных компаний». Для чего нужен специальный закон и распространятся ли его положения на
строительство объектов внутреннего туризма «в
эпоху пост ЭКСПО»?
– В прошлом году исследовательское агентство
Ranking, которое цитируют ведущие мировые СМИ,
провело исследования и сравнило эффект по созданию рабочих мест от ЭКСПО с государственными
программами по поддержке экономики, которые также призваны создавать рабочие места.
Так вот, если по ГПИИР с 2015 по 2019 год будет
создано 4,5 тысячи рабочих мест, то ЭКСПО только в
2015–2016 году превысила эту цифру в несколько раз.
До августа 2015 года доля местного содержания на
строительстве ЭКСПО была близка к нулю. С августа
2016 года нацкомпания начала активно привлекать отечественные предприятия, выпускающие продукцию
для строительной отрасли. Теперь подписаны меморандумы о сотрудничестве с акиматами всех областей,
а также городов Астаны и Алматы. Компания убедила
генеральных подрядчиков заключать договоры преимущественно с казахстанскими компаниями. За это
время компания уже стала национальным антикризисным проектом по поддержке отечественного предпри-
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нимательства. Генеральные подрядные организации,
осуществляющие строительство объектов выставки,
привлекли 366 отечественных товаропроизводителей
и заключили договоры на общую сумму 52,5 миллиарда тенге. Проект позволил создать и сохранить около
50 тысяч рабочих мест. Однако мы столкнулись с тем,
что законодательной обязанности участия отечественных товаропроизводителей в крупных государственных и квазигосударственных проектах не закреплено.
Убедить иностранных подрядчиков работать с казахстанскими поставщиками и казахстанскими рабочими
удалось с большим трудом. Понятно, что сейчас еще
более сложная ситуация: Казахстан вошел в ВТО, и,
чтобы решить данную задачу, юристам госорганов
надо очень сильно потрудиться.
– С придорожной инфраструктурой туристических объектов и зон отдыха у нас, прямо скажем,
беда, согласны? Как думаете, долго будем краснеть
и перед иностранцами, и перед своими гражданами
за то, что не умеем обустроить ни современных точек общепита вдоль трасс, ни, простите, туалетов?
– Всего на выставку мы ожидаем 2 миллиона посетителей и свыше 5 миллионов посещений. Из них
85% составят граждане Казахстана, порядка 15% (350
тысяч человек) – иностранные посетители.
Конечно же, большое внимание уделяется приведению имеющейся инфраструктуры к мировым стандартам. По нашей инициативе проводится инвентаризация турмаршрутов. Основные проблемы нам известны – подъездные дороги к туристским объектам,
сертификация мест размещения, указатели, аудиогиды
музеев, стоянки, гиды-переводчики, квалификация гидов-экскурсоводов, обеспечение тургрупп персональными приемниками синхронного перевода, пункты
зарядки телефонов, санитарные объекты общего пользования, доступность для маломобильных групп.
Не все так грустно, как может представляться.
Сформирован реестр из 73 турмаршрутов для различных категорий туристов. Это экологические туры по
12 национальным природным паркам страны (Чарын,
Бурабай, Катон-Карагай, Коргалжын и так далее);
маршруты с посещением историко-культурных объектов, в том числе включенных в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО (комплекс Ходжа Ахмеда Ясави,
петроглифы Тамгалы и другие); специальные туры –
наблюдение за запуском ракеты на космодроме Байконур, игорные туры. В реестр вошли только те турмаршруты Казахстана, которые предусматривают посещение столицы и ЭКСПО.
Налицо возможность для развития въездного и
внутреннего туризма. По данным Национального банка Республики Казахстан за 2015 год, доходы от пребывания нерезидентов выросли на 10,7% и составили
1,6 миллиарда долларов. При этом в официальной статистике доля туристской отрасли в структуре ВВП не
отражается.
– Когда и в какой форме будет создан при ЕНУ
Центр по подготовке гидов и экскурсоводов, сво-
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бодно владеющих иностранными языками? Разве
он даст нужную отдачу за оставшиеся считанные
месяцы до ЭКСПО?
– На сегодня по созданию центра решаются организационные и технические моменты совместно с
акиматом Астаны. Это инициатива университета, так
как в преддверии такого масштабного события ЕНУ
как главный научно-образовательный центр страны не
может оставаться в стороне. Мы уже подготовили для
ЭКСПО 1 500 волонтеров, прошедших специальное
обучение. Почему мы выступили с предложением создания Центра гидов и экскурсоводов?
Во-первых, ЕНУ – крупнейшее сосредоточие молодежи, а именно: 17 тысяч талантливых молодых людей со всего Казахстана, свыше 70% которых свободно
говорят на 3 языках: казахском, русском и английском.
Во-вторых, в университете имеется соответствующий профессорско-преподавательский состав: филологический факультет с языковыми кафедрами, одна
из лучших в стране кафедра туризма, факультет международных отношений, исторический факультет и
другие. Как видите, кадры у нас есть по всем направлениям работы данного центра.
В-третьих, это готовая инфраструктура (аудитории
и помещения.)
– Никакой диплом или сертификат не прибавляет моментального опыта и умений, отсюда вопрос: что привнесет предлагаемая Общественным
советом сертификация персонала туриндустрии?
– Я хотел бы прояснить, что это предложение прозвучало от нашего члена Общественного совета на
заключительном заседании в декабре 2016 года – руководителя Казахстанской туристской ассоциации
Рашиды Шайкеновой. Это опыт тех стран, которые
работают в сфере улучшения качества специалистов.
Есть система, принятая у нас в стране, называемая
Национальной рамкой квалификаций, согласно которой определено, что работодатели должны участвовать в процессе подготовки кадров через разработку
профессиональных стандартов.
Общественный совет также предлагал законодательно утвердить минимальную квоту казахстанских
рабочих на проектах, реализуемых в пределах Казахстана. Ежегодно у нас возводятся десятки объектов, на
которых почему-то работают и иностранные застройщики, и иностранные поставщики. Но у нас достаточно собственной качественной продукции.
Считаю, что организация и строительство объектов ЭКСПО стали «лакмусовой бумажкой», которая
выявила и плюсы, и минусы. Поэтому в проекте рекомендаций Правительству мы предложили в законодательном порядке закрепить обязательность участия
отечественных товаропроизводителей в строительстве объектов в рамках проектов, реализующихся на
средства республиканского бюджета, утвердить минимальную квоту казахстанских рабочих на проектах,
реализуемых в пределах Казахстана.
Кира ИВАНОВА
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АКАДЕМИК Ә.НЫСАНБАЕВ ЕЛІМІЗДЕГІ ҒЫЛЫМ
ФИЛОСОФИЯСЫ МЕН
МЕТОДОЛОГИЯСЫНЫҢ
НЕГІЗІН ҚАЛАҒАН ҒАЛЫМ
Әбдімәлік Нысанбайұлы Нысанбаев 1937 жылы
мамырдың 1-інде Қызылорда облысындағы Сырдария
ауданының Қарауылтөбе ауылында шаруа отбасында
дүниеге келді. Мектепті үздік бітіргеннен соң, ол Н.В. Го
голь атындағы Қызылорда педагогика институтындағы
(қазір Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университеті)
физика-математика факультетін бітірген. Сталиндік
стипендияның иегері.
Жарты ғасырлық ғылым аясындағы өмір тарихы
көп нәрседен сыр шертетіні анық. Ол кісі сонау алпы
сыншы жылдардың басында Қызылорда мемлекеттік
педагогикалық университетін қызыл дипломмен
тәмамдағаннан кейін (қазіргі Қорқыт ата атындағы
мемлекеттік университет) Қазақстанның Ғылым акаде
миясына жұмысқа тұрады. Жас жігіттің барлық арманы
бойындағы өзінің тұлғалық әлеуетін, шығармашылық
шабытын ғылымға, білімге арнау, халқына, оның ұлттық
руханиятына сыйлау, шынайы қызмет ету екеніне
күмән келтіруге болмайды. 1960-1961 жылдары Қазақ
Ғылым академиясы Химия ғылымдары институтының
аға лаборанты жұмысын атқарады.
1961 жылы Ә.Н.Нысанбаев Қазақ КСР Философия
және құқық интситутында аға лаборант, кіші ғылыми
қызметкер міндетін атқарды. Әбдімәлік Нысанбайұлы
кейін Мәскеудегі КСРО Ғылым академиясы Филосо
фия институтының аспирантурасына оқуға жіберіледі.
Қазақ зиялыларынң ХХ ғасырдағы көрнекті өкілі, ака
демик, белгілі заңгер Салық Зиманов жетекшілік еткен
«Философия және құқық институтынан» бастау алған
Әбекеңнің ғылыми шығармашылығы қазіргі кезеңге
дейін табысты жалғасуда. Қаныш Имантайұлы мен
Салық Зиманұлы жас маманның Мәскеуге барып аспи
рантурада оқуына себепкер болған көреген басшылар
болатын.
1964 жылы желтоқсан айында танымал фило
соф И.В. Кузнецовтің басшылығымен КСРО Ғылым
академиясының Философия институтында «Матема
тикадағы ақиқаттың табиғатын ашудағы сәйкестік
принципінің маңызы» атты кандидаттық диссерта
цияны мерзімінен бұрын қорғады. 1975 жылы Қазақ
КСР Ғылым академиясы Философия және құқық
институтының қарауына «Математикалық білімді син
тездеу мен дамытудың диалектикалық-логикалық
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принциптері» атты докторлық диссертациясын қорғады.
Ә.Н. Нысанбаевтың бүкіл өмірі Қазақ КСР ҒА Филосо
фия және құқық институтымен тығыз байланыста бол
ды. Мұнда ол аға лаборанттан кіші және аға ғылыми
қызметкерге, жаратылыстанудың философиялық
мәселелері бөлімінің (қазір ғылым және техника фило
софиясы бөлімі) меңгерушілігіне және 1990 жылдан
ҚазКСР ҒА Философия және құқық институтының, ал
1991 жылдың аяғынан 2011 жылға дейін Филосо
фия және саясаттану институтының директорлығы
қызметін атқарды. 1997-2003 жылдары еліміздің Қазақ
энциклопедиясының бас редакторы қызметін қоса
атқарды.
1974 жылы ғалымның еңбектері Ш.Ш. Уәлиханов
атындағы бірінші сыйлыққа лайық деп танылды.
1984 жылы «Материалистік диалектиканың негізгі
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принциптері және олардың ғылыми танымда атқара
тын қызметтерін зерттеу» атты монографиялық жұмыс
тар циклі үшін Ә.Н. Нысанбаевқа ғылым мен техника
саласындағы Мемлекеттік сыйлық берілді.
Өткен ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда
бұрынғы Одаққа, одан қалды әлемдік философиялық
әлеуметке ерекше танылған, өзін мамандар ал
дында мойындатқан «Алматы философия мектебі»
қалыптасты. Академик Ж.Әбділдин бастаған диалек
тикалық логикамен айналысатын топтың ғылыми
ізденістері мемлекет тарапынан да жоғары бағаланды.
Міне, солардың бел ортасында білікті маман Әбдімәлік
Нысанбаев та болды.
Ә.Нысанбаев өзінің Мұрат Сәбит сияқты және
т.б. философия саласындағы әріптестерімен бірге
«Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы» атағына
70-жылдар иегері болуы кездейсоқ оқиға емес еді.
Әбекең өзінің ғылыми-шығармашылық өмірбаянында
белгілі бір ғылыми бағытты игеріп, көптеген ғылыми
атақтар мен мемлекеттік марапаттауларға ие болды
және көптеген елдердің ғылыми орталықтарының
құрметті мүшесі, көптеген халықаралық деңгейдегі
журналдардың редакциялық кеңесі мен алқасының
мүшесі болды. Қазақстанның ғылыми деңгейін,
халқының даналық парасатын әлемге таныту үшін
әлемдік ғылымның интеграциялық үрдістерінен шет
теп қалмауы керек екенін ол өзінің қажырлы еңбегімен
танытып келді.
Өткен
ғасырдың
70-жылдарынан
бастап,
Ә.Н. Нысанбаев ғылыми жетекшілік жасап келе жатқан
ғылымның логикасы мен әдіснамасы жөніндегі дер
бес философиялық мектеп ретінде өмір сүре бастады,
тіпті ол уақыт өте келе халықаралық сипатқа ие бол
ды. Мектептің құрылуы жаңа өзгеше әрі өзіндік тың
ойды және пікірлестерді өз төңірегіне топтай, біріктіре
алатын, оларға дем беруге қабілетті ғылымның үлкен
ұйымдастырушысы болуды талап етеді. Жаңа мектеп
осы замандағы ғылыми теорияларды олардың өзара
ықпал етуі және әлеуметтік практикаға шығуы бары
сында зерттеуді, ғылымның бүтін қоғамдық құбылыс,
осы заманғы мәдениеттің құбылысы ретіндегі
инварианттық сипаттамаларын айқындауды, оларды
зерделеуді өз алдына міндет етіп қойды.
Жаңа мектептің ғылым әлемінде өз орнын табуы –
оған тән өзіндік ойдың ғана емес, бойында ғылыми та
лант пен күшті мінез-құлық мінсіз тоғысқан басшының
– Ә.Н. Нысанбаевтың белсенділігі мен шығармашылық
бастамасының да жемісі. Канттың жазғанындай,
мінез-құлық иесі болу дегеніміз – субъектінің бойын
да өз санасы арқылы өзіне жүктелген практикалық
принциптерді өзгеріссіз орындауға міндеттей ала
тындай ерік-жігер қасиеттері болуын білдіреді. Осын
дай ерік-жігер Әбдімәлік Нысанбайұлы тұлғасында
толықтай көрініс береді.
Оның ғылыми еңбектері мен қағидаларын Франция,
Иран, Ресей, АҚШ, Түркия, Қытай және басқа елдердің
ғалымдары жоғары бағалады. Оның жетекшілігімен
және тікелей атсалысуымен отандық ғалымдар
UNESCO, TASIS, Сорос-Қазақстан. Түрксой және т.б.
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халықаралық бағдарламалардың шеңберінде ел үшін
пайдалы ғылыми зерттеулермен айналысты.
1989 жылы Ә.Нысанбаев Қазақ КСР Ғылым акаде
миясы корреспондент мүшесі атағына ие болып, кейін
ҚР ҰҒА академигі болып сайланды
Іргелі зерттеулердің ұлтымыздың рухани әлемі үшін
және академиялық ғылым үшін маңыздылығын Әбекең
өзінің көптеген мақалалары мен сұхбаттарында үнемі
ескертіп жүреді. Ә.Нысанбаевтың тікелей бастамасы
мен Институт ауқымында Қазақстанның тәуелсіздігін
жариялаған кезеңнің алғашқы жылдарында-ақ, дәлірек
айтқанда, 1991 жылы қазақ философиясы мәселелерін
кешенді зерттеуге арналған бөлім ашылды. Бұл –
ұлттың даналығына, оның руханиятының тарихына,
тілі мен діліне деген бетбұрыс болатын. Бұрын ғылыми
зерттеулер тек орыс тілінде жазылып, диссертациялар
тек орыс тілінде қорғалып келсе, енді ғылыми ортада
Әбдімәлік Нысанбаевтың белсенді басқаруымен қазақ
тіліндегі зерттеулер мен қорғаулар көбейе бастайды.
Әбекеңнің тікелей ұйымдастыруымен көптеген білікті
мамандар көптомдық «Қазақ даласының ойшылда
ры» деген топтаманың жарыққа шығуына күш салды.
Қазіргі кезеңде ғалымның ғылыми жетекшілігімен
терең зерттеліп жатқан «Қазақ философиясының тари
хы» деген 5 томдық жинақтың 4 томы жарық көрді.
Ғалым шығармашылық жолында барлығы 600ден аса ғылыми мақала мен 40-тан астам моногра
фия жарыққа шығарды және оның ішінде 80-нен аса
ғылыми туындысы әлемнің 25 тілінде жарияланды,
ондаған дүниежүзінің жетекші елдерінде беделді
халықаралық конференцияларда баяндамалар жа
сады. Әбекең АҚШ, Германия, Қытай, Түркия, Ресей,
Иран, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания, Мысыр, Украина,
Польша, Болгария, Франция және т.б. елдерде өзінің
ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін көрнекті маман
дар алдында жария етті.
1994 жылы Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың жарлығымен Ә.Н.Нысанбаевқа
«Қазақстан ғылымы мен техникасына еңбегі сіңген
қайраткер» құрметті атағы берілді. Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 10, 20, 25 жыл то
луына байланысты мерейтойлық медальдармен
марапатталды. 2006 жылы «Қазақстан Республи
касы Парламентіне 10 жыл» мерейтойлық медалін
иеленді. 1995 жылдың мамырында Қырғыз Респу
бликасы Президентінің жарлығымен оған «Қырғыз
Республикасы ғылымына еңбегі сіңген қайраткер»
құрметті атағы берілді. Сондай-ақ ғалым Қазақстан
Республикасы Білім министрлігінің Ыбырай Алтынса
рин атындағы медалімен (1995), «Достық» және «Па
расат» ордендерімен, Абылай хан (1997), Мұстафа
Шоқай (2000) алтын медаль, Жәлеләддин Руми алтын
медальдардің иегері (Түркия, 2000), «Түркі әлеміне
қосқан үлесі» Халықаралық сыйлығының иесі (Түркия,
2006). 2006 жылы «Дарын» ұлттық компаниясының
(Моңғолия, Улан-Батор) «Озат кісі» құрметті атағы
берілді. 2004 жылы Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасы
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ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісімен
марапатталды.
Тәуелсіздікке қол жеткізгелі бері гуманитарлық
білім саласында қазақ халқының ұлттық санасының,
диаспорасының этникалық мәдениетінің мәселелері
өзектене түсті. Әртүрлі сала мамандары бірігіп, қазақ
диаспорасы мәселесін пәнаралық тұрғыда ғылымизерттеу нысанына айналдыру мәселесін Әбекең
өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдары қолға алған
болатын. Соның нәтижесінде диаспоратану ғылымы
қалыптасуда, бірнеше ұжымдық еңбектер дүниеге
келді: «Қазақ диаспорасы: бүгіні мен ертеңі» (Астана,
2005), «Еуразиялық интеграция және қазақ диаспора
сы» (Алматы, 2007), «Жаһандану жағдайындағы шетел
қазақтарының құндылықтық әлемінің өзгеруі» (2013).
Әбекең 1997 жылдан 2003 жылға Қазақ энцикло
педиясының бас редакторы қызметін қоса атқарып
жүрген шақта, тәуелсіз Қазақстанның негізгі кітап
тарының бірі болып саналатын көптомдық «Қазақ
стан» Ұлттық энциклопедиясының алғашқы төрт
томының шығуына түрткі болды. Ғалымның ғылыми
жетекшілігімен халқымыздың ұлттық руханияты
үшін аса маңызды «Қорқыт Ата», «Құрманғазы»,
«Мұхтар Әуезов», «Қазақстан Республикасы. Он жылдық
шежіресі», «Қазақ», «Қазақстан Республикасы. Энци
клопедиялық анықтамалық», «Екімыңжылдық дала по
эзиясы», «Түркістан» халықаралық энциклопедиялардың
шығуы ұлтымызға деген ізгі ниеттің, оның рухани
дүниесіне деген өзіндік құрметтің көрінісі деуге болады.
Халқымыздың рухани мәдениетін, тілін және та
рихын жандандыратын қадамдардың бірі саналатын
«Мәдени мұра» мемлекеттік стратегиялық ұлттық
жобасы 2004 жылы Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен қолға
алынған еді. Академик Әбдімәлік Нысанбаевтың ғы
лыми жетекшілігімен осы мемлекеттік бағдарламаның
ауқымында 62 том кітап қазақ тілінде шығарылды.
Оның ішінде жиырма том қазақ халқының ежелгі
дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі философиялық
мұрасын жинақтауға арналды (ұлт руханиятының тари
хи және философиялық қайнар көздері өз тілімізде осы
томдарда өрнектелген).
Осы маңызды мемлекеттік бағдарлама бойынша 20
том әлемдік философиялық мұраның ең үздік үлгілері
мен үзінділері түрінде жинақталып, мемлекеттік
тілге тікелей тәржімаланды, Әл-Фарабидің бұрын
жарияланбаған шығармаларының 10 томы және
әлемдік психологиялық мұраның 10 томы, соны
мен қатар Шығыс пен Батыс философиясы бойынша
жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған 2
оқу құралы жарық көрді. Жоғарыдағы қазақ рухания
ты үшін аса жауапты жұмыстың басы-қасында ғылыми
ұйымдастырушы, бас редактор ретінде академик
Әбдімәлік Нысанбаев жүрді. Көптеген түсініктемелер
мен мақалалар жазу, томдардың әрбір бетін електен
өткізу, олардың мазмұны мен формасына толықтай
жауап беру тек шығармашылық шынайылықты, ру
ханиятқа, ұлттық тілге деген деген іңкәрлікті, құрметті
білдіреді.
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2016 жылы ғалымның таңдамалы ғылыми
еңбектерінің 10 томдығы электрондық нұсқада жарық
көрді (ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану
институты сайты).
Ел тәуелсіздігі орныққан алғашқы жиырма бес
жылда қазақстандық бірлік пен бірегейліктің негізі
ретіндегі жалпыұлттық идея, ұлттық тұрақтылық пен
саяси және рухани қауіпсіздіктің кепілі сияқты барлық
қазақстандықты толғандырып келген тақырыптарды
қозғауына
байланысты
Ә.Нысанбаевтың
есімі
көпшілікке ерекше танымал бола түсті. Академик
Нысанбаевтың баспасөз бен теледидарда, радио
мен газет беттерінде сөйлеген сөздері, оның ғылыми
жетекшілігімен жарық көрген шығармалар, тәуелсіздік
идеясына қатысты көптеген жеке және ұжымдық
монографиялардың жариялануы – міне, осының
барлығы республика өміріндегі маңызды оқиғаларға
жатады. Әбекең – гуманитарлық салалар бойынша
жас кадрларды, білікті мамандарды дайындау ісіне
де барынша қомақты үлес қосқан ұстаз. Ол филосо
фия және саясаттану бойынша халықаралық ғылыми
мектеп құрды. Ғалымның тәрбиелеген студенттері
мен аспиранттары, магистранттары мен докторантта
ры еліміздің түкпір-түкпірінде, шетелдерде табысты
қызмет атқаруда.
Академик Ә.Н. Нысанбаев – үлгілі, зиялы отбасының
отағасы. Өмірлік зайыбы – Нысанбаева Зейнеш
Әшенқызы – химия ғылымдарының кандидаты. Ұлы
Назар – заң ғылымдарының кандидаты, қызы Дина
ра – философия ғылымдарының кандидаты, қазіргі
кезеңде Түркияда қызмет етіп жүр. Сонымен қатар
бес немересі, 4 шөбересі бар. Шыңғысхан – эконо
мия ғылымдарының кандидаты, Данияр – заңгер.
Қазір АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында халықаралық
құқық мамандығы бойынша магистратурадан өтуде,
Айжан – Президенттің «Болашақ» бағдарламасы
бойынша Лондондағы университететті бітіріп келген
білікті маман. Әмір мен Дәмір деген немерелерімен
қатар Абылай, Әлижан, Әлнұр, Аиши деген кішкентай
шөберелері өсіп келеді. Осындай бақытты отбасының
бірлігі нығайып, көрнекті ғалымның, белгілі философия
және саясаттану маманының болашағы жарқын бол
сын, өзінің бойындағы шығармашылық әлеуетін паш
ете түссін деп тілек айтқымыз келеді.
Өзінің саналы ғұмырын гуманитарлық ғылымдар
саласындағы шығармашылық ізденістерге арнаған
академик Әбдімәлік Нысанбаев ұлт руханиятының
қалыптасуы мен дамуының түрлі қатпарларын
философиялық тұрғыдан зерделеді. Әбекең биыл ма
мыр айында тойлайын деп отырған сексен жылдық
мерейлі ғұмырының елу жылдан астам белесін фило
софия саласы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарына
арнаған екен. Ғалымның даналық әлемін зерттеу
арқылы ұлт тілін барынша дәріптегенін ұмытпағанымыз
абзал.
Серік НҰРМҰРАТОВ,
философия ғылымдарының докторы, профессор
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ЕЖЕЛГІ ҚАЗАҚ
ТІЛІ МЕН ЖАЗУЫ
Қаншама үлкен кеңiстiктi алып жатса да, қазақ
тiлiнде диалектiнiң жоқтығы қазақ өркениетiнiң
күштiлiгiн, тұрақтылығын, тамырының терең екендiгiн
көрсетедi. Еуропада V-XVII ғасыр аралығында қыпшақ,
түрiк тiлi халықаралық қатынаста қолданылды [1]. Орта
ғасырда Украина армяндары Құдайына сыйынғанда,
шоқынғанда қыпшақ тiлiнде сөйлегені мәлім. Мысыр
да мамлүктер заманында қыпшақ тілі мелекеттік тіл
болған, мамлүктердің өзі араб тілін біле тұра сөйлемей,
қыпшақша сөйлескен [2].
Сақтар еш жерде қайталанбайтын скиф-сiбiрлiк «аң
өрнектi» ғажайып бейнелеу өнерiн жасады. Олар өз
жазуын ойлап тапты: дәлел – Орхон-Енисей сына жазуы,
ұйғыр, соғды, манчжур алфавитiне негiзделген жазулар
мен әдебиеттер. «Манчжур жазуының негiзiн қалаған
– қазақтың найман руы» дейдi қытай ғалымы Ж. Ошан
[3]. Сақ тілінде жазылған деректер Санк-Петербургтегі
Эрмитаж көрмесінде тұр.
М. Аджидің айтуына қарағанда, сақтардың жазуы
ертеде пайда болған: «...О рунах и скорописи Алтая за
падный мир узнал в ІІІ веке до новой эры, когда Вели
кое переселение народов коснулось Персии. Власть там
взяли Аршакиды, или рыжие саки, они были выходцами
с Алтая, что доказывает печать этих правителей, она с
четкими тюркскими рунами. Теперь хранится в Тегера
не, в музее Ирана.
Разумеется, не только печать стала свидетельством
истории. С тюрками на средний Восток пришла их культу
ра и письменность, что тоже сохранили музеи Ирана» [4].
Олар ертеден келе жатқан жазба әрi бай ауыз
әдебиетiн жасады. Мысалы: шумерлердiң эпостары,
арийлердің авеста гимнi және басқа дүниелерi одан
бергi сақ, скифтердiң, ғұндардың мұралары. Жоғарыда
сөз еткен касситтер (қассақтар) Шумерде билікті
б.з.б.1742 ж. қолдарына алған соң кітапхана жасауға
кірісті, оған дейін ондай дәстүр әлемде болмаған.
Эфталиттердің – ақ ғұндар – 25 кiтап қалдырғаны тарих
тан белгiлi.
Орыстың «книга» деген сөзі кітап сөзінен шыққанын
білеміз. Қазан университетінің типографиясы шығарған
ХІХ ғасырдағы 400 кітаптың тең жартысы таза қазақ
тілінде басылған екен. Қаншама кітап басқа қалаларда
басылып шықты десеңізші!
Кітап жазып, кітап жинауға әуестенген сақтарға
жаңа бір материал керек болған шамасы. Соңғы кезде:
Қағазды ойлап тапқан – сақтар деген пікір қалыптасып
келеді. Алтыншы ғасырда Арал теңізінің солтүстігінде
Аққағаз деген патшайымның ел басқарғаны туралы
француз ғалымы Э. Шаван жазған. Олай болса, сақтар
қағазды қолданған болып тұр ғой. Сұр қағаз да, ақ қағаз
да болған ғой. Баланың атын әкесі қоятынын ескерсек,
III-V ғасырларда ежелгі қазақтарда қағаз болған тәрізді.
М.Аджи: «Алғашқы қағазды Таразда ІІ ғасырда кендір
матадан жасай бастаған», – дейді (М.Аджи. К исто
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кам ислама). Гафуровтың «Таджики» деген кітабында
тоғызыншы ғасырда Бұхарадағы бір қағаз жасаушы
шебердің; «Елу жыл қағаз жасап келемін», – деген
сөзін келтіреді. Кендір матадан б.д.д. V ғасырда тігілген
ер адамның көйлегін Эрмитаж музейінен өзім көріп
суретке түсіріп алғаным бар, көйлек кеше ғана тігілген
сияқты. Бұл матаны суретшілер әлі де қолданып келеді,
оны «холст» деп атайды.
Кезінде Шоқан қазақ әдебиетін, фольклорын қазақ
халқының рухани мәдениетінің аса бай көрінісі деп
біліп, «Аңыздардың тарихи мәні болуы мүмкіндігіне
күдіктенбеуіміз керек. Халықтың таза ақындық туын
дылары ретінде бүкіл қоғам көпшілігінің сезімдерін,
өмірін және прогресін қамтамасыз еткен шығармалар
тарихтық, филологиялық және психологиялық назардан
тыс қалмауы керек», – деген тұжырым жасады [5].
Жазу ұлттың өркениеттілікке белгілі дәрежеде
жеткендігін көрсетеді. Ертедегі адам да жазудың
маңызын түсінген.
Алғашқылардың бірі болып жазуды меңгергендер –
ертедегі қазақтар – ғұндар мен сақтар. Қытай шежіресі
«Ханнамада» мынадай қызықты деректі байқадық:
«Жиян Чаудың 4 жылы (б.з.д. 35 ж. қаңтар) Тәңірқұрттың
басы алынды. Бұл хабар тасаттық ғибадатханасының
ауласында салтанатпен мәлімделіп, жаппай ағытпа
(амнистия) жарияланды. Ғибадатханадағы қонақасына
келген қалың жақсы-жайсаңдар шалқып шарап ішіп
отырғанда, мәртебелі ұлықтарға олжалаған кітаптар
(қолжазбалар) көрсетілді». Осындағы кітаптар сөзіне
Ян Шыгу Шығыс хан патшалығының жылнамашы
Фу Чианге сілтеме жасап: «Жыжыға жаза жорығы
кітаптары» (Жыжыға жаза жорығы кезінде қолға
түсірілген кітаптар – қолжазба – Ә.Д.), – деп анықтама
жазған болатын. Хан Иуанди патша сол кітаптардағы
қытай жазуына мүлде ұқсамайтын жазуларды тама
шалап, жиналған ұлықтарға әуестілікпен жарнамалай
көрсеткен екен. Жазба деректің бір кемшілігі – Хан
Иуанди патшаны қайран қалдырған бөгде жазулы
кітаптың (қолжазбаның) нақтылы қай тілде, қандай жа
зумен жазылғандығы анық айтылмаған [6]. Жыжы деп
отырғанымыз – бұрынғы жуан-жуан (авар) тайпаларын
көрсететін иероглифтің ескіше оқылуы, ертедегі түрік
тайпаларының бірі. Қытайлар түсінбей отырған жазу не
де болса, Орхон-Енисей сына жазуының бір түрі болар.
Орхон-Енисей, көне түркі жазуларын ежелгі қазақ
немесе ежелгі сақ жазуына жатқызуға болады. Руни
каны ежелгі түркілер (ерте орта ғасырлық) мемле
кеттерде кеңінен қолданған деп болжауға болады.
Олар сауатты болған, жазбаша әдеби тіл, басқаша
аталатын «ежелгі түркі тілі» өте жақсы дамыды. Бұлар
– Қазақстан аумағындағы бірінші Түркі қағанаты (552630 ж.), Батыс-түркі, Түргеш және Қарлұқ қағанаттары,
кейінірек ІХ-Х ғасырлардағы Қимақ мемлекеті еді [7].
Ежелгі қазақтардың қалдырған ескерткіштері, әсіресе
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ғұн, түрік заманынан қалған жазу үлгілері түгелдей
дерлік «Орхон ескерткіштерінің толық атласында»
[8] келтірілген.
Түркі руна алфавитінің маманы – В.Томсен Орхон
әліпбиін арамей әліпбиіне, дәлірек айтсақ, соның
бір түріне – пехлеви (парсы-арамей) әріп жазуы
на жақындатты. В.Томсеннің түркі руна жазуының
негізін арамей (арамей-пехлеви және арамей-соғды)
жазуына теліген болжамы Орхон әліпбиінің кейбір
таңбаларынан (жартысына жуығы) тым ұқсастығына
қарап айтылған еді.
Анығына келсек, түркі руналарын соғды жазу
ына көбірек ұқсайды. Соғдылар бізге, қазақтарға
жақын. Түркі руналарының таңбалармен және
басқа көне таңбалармен кездейсоқ сырттай са
лыстыру және олардың кездейсоқ ұқсастықтары
кейбір ғалымдардың рунаның шығуына рулық
таңбалардың (тамға) негіз болғаны туралы пікір
айтуына түрткі болды, бірақ мұның ешқандай
дәлелі жоқ еді. В. Томсен түркі рунасының оқылуын
ғана ашты, Орхон-Енисей әліпбиін талдаған жоқ,
оның шығу тегі белгісіз күйінде қалды. Түркі руна
жазуының жасы, оның тікелей дерек көздері әлі
анықталған жоқ.
Түркі руна әліпбиі өте бай әрі дербес түрде
толық қалыптасқан графикалық жүйе. Оны жеке
біреудің туындысы деп қарау мүлде қате болар
еді. Түркі руна таңбаларының ертедегі семит, сона
грек, италиян (этрус, пицен, мессап, венет, рет)
және кішіазиялық (карий, ликия, лидия, сидет)
әріптерімен генетикалық тығыз байланысын былай
түсіндіруге болады: түркі руна әліпбиі дамудың
өте ұзақ жолынан өткеннен кейін ғана әліпбилік
жазулардың ең көне ортақ дерек көзіне тікелей
барып тіреледі. Мұндай дереккөз б.з.б. ІІІ-ІІ мың
жылдықтағы ертегі логографиялық немесе әліпбилік
жазудың бірі болуы мүмкін [9].
Түркі руна жазбаларының (графемдердің)
палеографиялық және фонологиялық байланыста
ры көне түркі сөздерінің қалыптасып, б.з.б. IV-I мың
жылдықтардың кешікпей аяқталу үдерісінде түркі
руна жазуының ұзақ эволюциясына дәлел болады.
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Демек, тарихы мен генетикалық байланыстарын
түсіндіру принципті түрде жаңадан қолға алына
бастаған түркі руна әліпбиі, түркі, соның ішінде
ежелгі қазақ тілдері үшін бірден-бір маңызды
дереккөзі бола алады.
Ежелгі түркі руналарын палеографиялық тал
дау, өз негізінде, түркі руна әліпбиінің Оңтүстік
Сібір мен Жетісуда б.з.б. І мың жылдықтың орта
сынан кешікпей, тым ерте қалыптасқаны жөніндегі
қорытындға негіз болады. Бұл әліпби, біріншіден,
ертедегі грек әліпбиінің көне түрлерімен (әсіресе
кішіазиялық және италиялық), екіншіден, солтүстік
семит-финикий (соның ішінде ертедегі арамей)
және оңтүстік семит әліпбилері мен генетикалық
жағынан жақын байланысты екені анықталды.
Көне тілдердің байланыстарын жобалай келген
де, белгісіз «шумер» – түркі лексикалық сәйкестігі
мен бейнелеу логограммалары түркі тілдерінің тарихи
фонетикасы тұрғысынан өте сенімді қолдау табады.
Руна жазуының мысалы ретінде Іле өзенінің
аңғарынан табылған (Есік қорғаны) күміс тостағанды
алайық, ол түркі тілінде және ежелгі көңіл айту ғұрпы
туралы жазылған. Демек, бұл жазу көне түркі тілінде,
яғни көне қазақ тілінде жазылған. Ол руна жазуын
кейінге шегеріп, бұдан 2500 жыл бұрын пайда болған.
Қазақтың көрнекті ғалымы, археолог Әлкей
Марғұлан жазу тарихына тоқталып, – Қазақстан
ның байтақ өлкесінде төрт түрлі жазудың үлгісі
сақталғанын, ескі ғұн, үйсіндер пайдаланған руна
жазуы, Шығыс Түркістанда ұйғырлар пайдаланған
арамей жазуы (Жұбан ана, Батағай), араб жазулары
болғанын атап көрсетеді. Төртіншісі – қаңлылардың
жазуы, олардың жазуы көлденеңінен түседі.
О. Сүлейменовтің «Тарихқа дейінгі түркілер»
атты кітабында Орхон және ежелгі түрік мәтіндегі
қыпшақ сөздерінің ауысуын талдау арқылы көне
қыпшақ тілінің өмір сүргенін дәлелдейді, оның
нормалары қазақ, қарақалпақ, ноғай және басқа
тілдерде сақталған. О. Сүлейменов одан әрі терең
деп, көне қазақ тілі терминін енгізді.
Кітапта түркі тілдерінің қазіргі кездегі неғұрлым дәл
және жаңа генеалогиялық кестесі берілген.
Схема 1.

Еренғайып ОМАРОВ

Қайнар
университетінің
ректоры
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Осы схема барлық түркі тілдерін өзара байланысты
рып (түрлі дәуірде түрлі қарқынмен деп түсіну керек),
кемінде ата тілден дамыған бес көне диалектіні бөліп
көрсетеді. Ол кезде жасалған әрбір сөз әуелі жазу
таңбасы – бірінші иероглифтің атауы болды. Мыңдаған
жылдар бойы жасалған ауызша жазу (ауызша таңбалар
жүйесі) графикалық қолдауды қажетсінуді қойған соң
ақпарат таратудың дербес құралы ретінде «өз тағдырын
өзі шешті», сөйтіп, бейнелі жазусыз-ақ қызмет етті.
Орманды, тауды, даланы, аралды паналап кеткен,
яғни, тұйықталған қоғамдарда ғана алғашқы қауымдық
жазу ұмытылады. Этнос басқалармен толыққанды
экономикалық, саяси және мәдени қарым-қатынасқа
түссе, басқаша айтқанда, мемлекеттікке қолы жетсе,
жазу қайта жаңғырады.
Жазудың болуы мемлекеттіліктің және өркениеттің
негізгі белгісі ретінде қабылданады. Жазуы бар елдің
тілі де жетік болады, себебі жазу тілді дамытуға және
жүйелеуге көмектеседі.
Осы жерде бір мысал келтірудің жөні келіп тұр.
«Тұранның қара шаңырағына иелік еткен қазақ жұрты
жайлаған жерді М. Қашқари түрік тілдерінің ең тазасы,
асылы орныққан қасиетті мекені деп танығандықтан:
«Тілдердің... ең түзуі, турасы – тоқса мен яғма тілдері,
сондықтан да Іле, Ертіс, Еділ бойларынан ұйғыр
шаһарына дейінгі тараптарда өмір сүріп жатқан
халықтардың тілі – жақсы тіл» [10], – деп алабөтен мән
бере жазуында жоғарыда аталып отырған Ертіс, Іле, Еділ
өзендері аралығындағы ұланғайыр кең дала – қазақ
жері – бүгінгі Қазақстан Республикасының атамекені.
М.Қашқари айтқандай, қазақтар әлі күнге дейін
түзу, жақсы тілдің иесі болып келеді. Бұрынғы-соңғы
ғалымдар атынан қазақ тілінің таза, түзу тіл екендігі
туралы пікір түйген орыс ғалымы, атақты профессор
П.М. Мелиоранский: «Қазақ тілін зерттеушілердің бәрі
де бір ауыздан қазақ тілі түрік тілдерінің ішіндегі ең
таза әрі ең бай тіл деп ой қорытады», – десе, Мәшһүр
Жүсіп Көпеев: «Қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл
жоқ… Түрік тілінің ішіндегі гауһары – қазақ тілі», – деп
пікір жалғастыруында зор таным жатыр. М. Қашқари за
манында атап көрсеткен жақсы тіл дәстүрі қазақ тілінде
жалғастық тауып, үдере дамып келе жатуы – табиғи
құбылыс» [11].
Ежелгі қазақ пен ежелгі түркі тілдерінің үлгілері
қазіргі Моңғолия аумағындағы Орхон ескерткіштерінің
тас тақталарында сақталған. Олар ХІХ ғасырда белгілі
болды. Оларды тыңғылықты әрі жүйелі түрде КСРО
және Моңғолия ғалымдары 1976-1989 жылдары, одан
әрі қарай қазақстандық ғалымдар зерттеді [12]. 2001
жылы Қазақстан Республикасының астанасында жазу
тарихының мұражайы мен кітапхана ашылып, онда
Күлтегін жазу ескерткішінің көшірмесі қойылды. Тас
тақтаны – Күлтегіннің ескерткішін өзінің маңызы бойын
ша, ертедегі шумердегі Хаммурапи заңдар жинағымен
ғана салыстыруға болады.
Сонымен, қазақтар – тарихта оқу-жазуымен танылып,
білім мен ғылым қуып өмір сүріп келе жатқан халық.
РУНА ЖАЗУЫНЫҢ ЕСКЕРТКІШТЕРІ
2000 жылы Ғұн империясының ескерткіштерін
зерттеу мақсатында Мамай көлінің жағасына (Ақмола
облысындағы Алексеев ауданы) археологиялық барлау
жасалды. Осында көл деңгейінен 1 метрдей биіктіктегі
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құмдық көл дуалының төменгі қабатын шаң басқан,
қыңыр-сопақтау, ірі, жалпақ қойтас табылды. Оның
ортасында бір сызық бойымен (ұзын осьті бойлай)
архаикалық жазу таңбалары ойып салынған. Бұл
жаңалықты қазба жұмысы басталғанға дейін Қайнар
университетінің ректоры Е.С.Омаров, професор В.Н.Ли
және археолог В.С.Волошин ескертті. Ойылып жазылған
таңбалардың ұзындығы – 7-10 см, ені – 0,5-0,6 см,
тереңдігі – 0,1см. Үстіңгі бетінде қатып қалған жұқа
қынаның (патинаның) ізі білінеді. Бұл олжаның өте көне
екенін дәлелдейді. Тас Еуразия университетінің жазба
ескерткіштерінің музейіне тапсырылды.
Жазу таңбаларының қойтасқа тік қатармен ор
наласуы мұнда көне түркі жазуының бейнеленгенін
білдіреді. Шынында, таңбалар көне түркі жазуларына
ұқсайды, тек кейбір формаларының иіліп келуінде ғана
айырмашылықтар бар (Орхон-Енисей жазбаларындағы
сүйір бұрышты таңбалардан айырмашылығы бар).
Бұл жазудың эволюциясын төмендегі кестемен са
лыстыру арқылы қарастырайық [13].

Филология ғылымдарының докторы А.Қ. Қайыр
жанов бұл жазуды солдан оңға қарай оқуды ұсынып,
маншжұр әліпбиіне ұқсайтынын ескертті. Бұл жазу
ескерткiшiнiң сырын шешудiң басқа әрекеттерi онша
елеулi нәтижеберген жоқ*.
Транскрипция арқылы транскрипциялау – [x n c i]
Аудармасы: «Ұлы қызыл ди».
Ди-дiң солтүстiгінен бастап қыпшақтардың туыс
тайпалары мекендеген. Ди мен қыпшақтар «Ел»
атты үлкен тайпалар одақтарын құрған. Ди-лер төрт
топқа бөлiнедi. Өкiнiшке қарай, бiзге олардың қытай
транскрипциясындағы атаулары ғана жеткен. Оңтүстiкті
чы (ci) – «қызыл ди-лер» мекендеген. Шамасы, олардың
«алғашқы» атамекенi Юаньшань мен Алашань тау
бөктерлерiнде тұрған. Солтүстiкте бейди (немесе уди
– «қара ди-лер») – «солтүстiк ди-лерi», шығыста – бай
ди – «ақ ди-лер» және батысында – жаньди – «ұлы дилер» көшiп жүрген. Туысқан ди қыпшақтар бес тармаққа
бөлiнген: қыпшақ жерiнiң ортасында сары қыпшақтар
тұрды, солтүстiгiнде – қара қыпшақтар, шығысында
– көк (көккөз) түркiлер, батысын құба қыпшақтар
мекендедi.
Ғұндармен бiрге ди мен қыпшақ тайпалары
батысқа қарай кеткен. Бiздiң ойымызша, қазiргi Ақмола
облысының солтүстiк шегiндегi Мамай көлiнiң маңында
ғұндар өздерiнiң мейiрiмсiз қудалаушыларынан құтылса
керек. Қойтастағы жазу ди – «хуньчы» тайпаларының
бiреуi болған, оны ұрпақтарына рәмiз ретiнде
қалдырылған. Бұл тасты орнату мүлде мүмкiн емес,
бәлкiм, ол ата-бабаларының аруағына арнап соңғы
құрбандық шалатын орын болуы ықтимал. Сөйтiп,
аруақтардың желеп-жебеуiн тiлеп, өлiм-жітiмнен
сақтауды сұрауы ықтимал. Мұндай оқиғалар б.з. екiншi
ғасырында болған.
Ж. Артықбаев айтқандай, батысқа көшкенде ғұндар
№1(2017)

мен қыпшақтар көп жерде ескерткіштер қалдырып
отырған, сондай белгілердің бірі болуы да әбден мүмкін.
Бұл жерде тағы бір еске сақтайтын мәселе –
маншжұр жазуы деп жүргеніміз – бұрынғы найман
ұлысы қолданған жазу. Бұл жазуды Шыңғыс ханның
жарлығымен Найман хандығы кеңсесінің бастығы – Тата
Тона жас моңғол мемлекетінің кеңсесінде қолданысқа
енгізген. Түбінде бұл жазу жүйесін басқа қазақ
хандықтары мысалы: керей, уақ, жалайыр, қыпшақ,
т.б. қолдануы мүмкін. Моңғолдардан маншжұрлар
қабылдап, содан тарихта «маншжұр әліпбиі» деп ата
лып кеткен болар.
Қазақтардың тұрған жеріндегі көршілерінің атына,
жер атына байланысты сөз тіркестері де кездеседі.
Мысалы, Б. Аспандияровтың айтуынша: қазақтардың
тұрмыс-тіршілігінде мына сөздер көп кездеседі: «ант
ішу, ант беру, ант ұрсын, ант ұрған». Украиндар
мен беларустар жерінде «Ант» деген славян тайпа
сы тұрғаны тарихтан белгілі. Сондай-ақ осы уақытқа
дейін: «Еніп кеттім еміске, қойным толды жеміске»
деген тіркес сақталған. Сонымен қатар: «Барған жерің
– Балқан тау, ол да – біздің көрген тау» деген өлең
жолы бар, яғни ежелгі қазақтардың болған жерлерінің
бірі Балкан түбегі екені түсінікті. Жоғарыда келтірілген
мәліметте «Қызыңды бер Қырымға, ұлыңды жібер
Румға» деген сөйлемдер бар [14]. Қырымы түсінікті, ал
Рум деп тұрғаны не? Рим, не Византияның астанасы –
Константинополь қаласы болар. Сонымен, қазақтардың
батыс шегарасы Қырым мен Азов теңізімен анықталады.
Орыста «азов» деген сөз болмаған, ол – теңіздің ескі
Азак атының бұрмаланған түрі.
Сонымен, қорытып айтсақ:
1. Сақтар б.з.д. мыңдаған жылдар бұрын сына жазу
ын қолдана бастаған. Ол жазулардың іргесі шумер сына
жазуының негізінде жеңілдетілген арамей жазуының
нұсқасымен қаланған болар. Оны сақ, ғұн, үйсін, қаңлы
мемлекеттерінен қалған көне жазба ескерткіштер
дәлелдейді.
2. Түріктер өз тілдерін жазумен таңбалау
мақсатында өздерінің төл жазуын ең алғаш VI ғасырда
қолдана бастады. Осыдан кейін осынау түрік руна
жазуын жаза білетін түрік жүртының бәрі дерліктей
қолданып келді (соның ішінде қазақтар да). Бұл жазу
XI ғасырға дейін қолданыста болды.
3. Соғды жазуы Орталық Азия көлемінде шамамен
VIII ғасырдан XIV ғасырға дейінгі аралықта қолданыста
болған. Кейін діни мазмұнмен ғана шектеліп қалған.
4. Мұсылмандықты тұтынған түрік халықтары
арасында араб жазуы өмірдің барлық саласында
кеңінен қолданыста болған. Моңғолдарға өте жақын
аймақтарда ғана түрік тілдері Моңғолдың мемлекеттік
жазуы (найман немесе маншжұр жазуы) қолданыста
болды. Моңғолдар мұсылмандықты қабылдамаған соң
төл жазуларын сақтап қалған.
Яғни ежелгі қазақтар мен бергі қазақтар бір
емес, бірнеше жазуды қолданған [18]. Бір жағынан,
мақтанатындай жөніміз бар, екінші жағынан, қытай
мен грек сияқты әліпбиін екі мың жылда ауыстырмаған
елдерді еске алатын болсақ, басқаша да ой келеді.
Жапон ғалымдары әлемдегі тілдер жүйесін зерт
теуде үлкен тәжірибе жүргізген. Соның ішінде тілдің
дамуы, адамның сөйлеуге жауапты органына әсеріне
ерекше көңіл бөлген. Онда қазақ халқының сөйлеу
жүйесіне түскен қасірет туралы мынандай дерек бар.
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Қазақтардың даму тарихында жазу жүйесі кемінде 3-4
рет ауысқаны тарихтан белгілі: көне жазудан руника
жазуына, одан араб әліпбиіне, төте жазудан латын
алфавитіне, ақыры кириллицаға ауысты. Ал енді шет
тілін үйренеміз деп тағы да тілімізді бұрмалап жа
тырмыз. Қазақтар өз тілінде кездеспейтін дыбыстарды
сөйлеу, дауыстап айту нәтижесінде тілдерін бұрмалау
арқылы, тіл органдары бірнеше дүркін қатты өзгеріске
түсті. Бұл өзгерістер із-түссіз өтпеді.
Қазіргі кезеңде қазақ балалары, жалпы көпшілік
қазақтар қазақша сөйлеудің тілдік аппаратын жоғалтты.
Сөйлеу мен ойлаудың ішкі, нәзік физиологиялық бай
ланысы үзілген. Демек, қазақша сөйлеуге жауапты ген
деформацияланған немесе өзгерген. Оралмандардың
сөйлеу жүйесі біршама сақталған болар, кім біледі,
олардың сөйлеуі бізден өзгеше. Яғни, бізге қарағанда,
анағұрлым жатық, сөздердің дыбысталуы да ерекше,
олар сингормонизм заңын сақтап сөйлейді.
Сондықтан қазақша сөйлеуді, қазақша ойлауды
қалпына келтіру үшін, адамның сөйлеуге жауапты ген
жүйесін қайта қалпына келтіру қажет. Барымыздан ай
ырылып қалмасақ екен деген ішкі сақтық жанымызға
маза бермейді. Өркениеттік тұрғысынан болсын, ұлттық
тұрғыдан болсын бұл – өте күрделі мәселе.
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91

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ
УАҚЫТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІГІ
Ежелгі көшпенділердің уақытқа деген дамыған
сезім қабілеті болған: алыс арақашықтықтан өту,
бай жер оттылық мәселесі, сулы бастаулар, ауа
райының маусымдық өзгерістері – осы және басқа да
мәселелер көшпенділердің уақытты әлдебір абсолют
қарауын мәжбүр етті, оған күннің ысып кетуі және
жайылымның қуаруы, өзеннің мұзы сөгілу, алғашқы
көктеп шыққан отын, қардың жауып, жылы жаққа
қоныс аудару қажеттілігі – осының бәрі уақытқа
бағынышты.
Өмірінің көшпенді бейнесімен қазақтың табиғатқа
жақындығын алдын ала белгілеу, оның барша көрінісіне
деген сезімтал қатынасы, индустриализация заманында
жоғалған табиғатпен жарасымды үндестікті ескере келе, қазақтың тілдік сана-сезіміндегі уақыттың
егжей-тегжейлі градациясын аңдатуға болады.
Зерттелген лексемалардың анализі «уақыт» деген концептіктің мазмұнына кіретін уақыттың үш
мезгілдік бөлігін белгілеуге мүмкіндік береді, олар
үш топ: «уақыттың бір бөлігі» /«ұзақтық»/ «қасқайту
сәт» [1; 2; 3].
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Алғашқы әрі егжей-тегжейлі әзірленген тобын құрайтын тәулік бөлігінің атаулары. Қазақтар
тәуліктің әрбір сағатына дейін дерлік таңқалдырарлық
дәлдікпен ашық сипаттайды. Бұл ретте қоршаған
ортаның бейнесін байымды ақындық ұғынумен
көрсетеді. Қол астында дәл етіп өлшейтін жабдығы
болмаса да халық уақытты айқын нышандармен,
бұйымдармен, тәулік бойы бейнеуінің өзгеруімен
арқылы белгіледі. Сонымен қатар тәулік алты бөлікке
бөлініп, сондай-ақ өз алдына сараланады; таңертеңгі,
түске дейінгі, түскі, түстен кейінгі, кешкі және
түнгі уақыттың әр көрінісі өз атауына ие болды:
I. Таңертең:
а) елең-алаң; үрпек, үрпек бас шақ; сібірле; ала
кеугім; таң кеугім; алаң-ғұлаң; сәресі, сәрі – әлі де
таң атпаған кезең;
б) құланиек, құлансәрі, құлқын сәрі, құзғын сәрі –
таң енді атып, заттардың бейнесі көрінетін уақыт;
в) таңсәрі, боз ала таң; ала таң – күннің сәулесі
көрінген мезгіл;
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г) таң; азан; таңертең – таңертеңгі уақыт.
II. Сәске – күн шығып, талтүске дейінгі уақыт:
а) сәске, сиыр сәске – күн арқан бойы көтерілген мезгіл;
б) сәскетүс, тал түс – сағат 12 мезгілі;
сәскелік – күн ең жоғарғы биіктікте;
в) ұлы сәске, қан сәске – түс.
III. Түс:
а) тал түс, талматүс, тапа-тал түс – шамамен
сағат 12 мен 13 ортасындағы уақыт;
б) шаңкай түс – адам көлеңкесі ең қысқа мезгіл,
сағат 14 шамасында;
зауал – түскі уақыт.
IV. Бесін – түстен кейін:
а) ұлы бесін, кіші бесін, құлама бесін – күнбатысқа
қарай біртіндеп ауған кезі;
б) екінді – күн төмендеді;
в) намаздыгер – күн «ұясына» енуде.
V. Кеш, ымырт:
а) алагеуім – күн батып барады; ымырт – күн батып, көкжиекте қызыл түс жоғалғанға дейін; ашықжарықта – қараңғы түсер алдында; апақ-сапақта –
қараңғы түсер алдында;
б) кеугім, кеуім – күн батып, қараңғы түсер мезгіл;
в) кешқұрым, кешкісалым – кешке;
г) кеш – қараңғы.
VI. Түн:
а) ақшам жамырау, сам жамырау, ақшам, іңір,
қызыл іңір – түн алды;
б) жарымтүн – сағат 12 шамасында;
в) түн ауа – сағат 12-ден кейінгі мезгіл;
г) түн – кештен таңға дейінгі уақыт;
д) таң қараңғысы – қараңғы, таң атар алдында.
1. Шаруашылық мағынаға ие болған уақыттың бір
бөлігі бүтіндей ерекше белгіленеді: ол толығымен
көшпенді малшының шаруашалық қызметімен дә
лелденеді. Сөйтіп, уақытпен қатар табиғатты бақылау
нәтижесінде қалыптасқан көшпенді халықтың тұр
мысына байланысты уақытты белгілеу орын алған: бие
байлар кез ‘мамыр айының басы’; бие ағытар мезгіл
‘қыргүйек айының аяғы’; қой қоздау мезгілі‘ақпан
аяғы – наурыз’; жабағы қырқар кез‘көктемгі малдың
жүнін қырқу кезең’; қозы күзем шағы ‘қозылардың
жүнін қырқу кезеңі: шілде айының аяғы’; күзем мезгілі
‘күзгі қойдың жүнін қырқу кезеңі: тамыз – қыргүйек’;
күйек байлау ‘тамыз айының басы’; күйек алу ‘қараша
айының басы’; биенің бас сауымы ‘биені сауатын
мезгіл’; соғым мезгілі/уақыты ‘қараша, желтоқсан’;
тауық шақыра ‘күн шығар алдында’; мұз бұзыла
‘көктем бастала’ т.б. Күйек байлау, күйек алу – бұл
қой шаруашылығымен байланысты жыл маусымдары, қой қоздау маусымын жылы уақытпен орайластыру, жазғы жайылымға көшу мерзімінің келуіне дейінгі
кезең. Бұл уақытта қойларға шағым үзік байланады
да оны шешкеннен кейін қарашада шағылысу мерзімі
басталады.
Уақыт өлшемдеріне өзінше өлшеу бірлігінің
қызметін атқаратын уақыт бөліктерінің өзіндік атауларын жатқызуға болады: шай қайнатым (25-35 мин.),
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сүт пiсiрiм (30-40 мин.), ет асым, ет пiсiрiм (2,5-3,5
сағат), қайнам, қазан қайнам (30 мин.), бие сауым
(1 сағат), ас пiсiрiм (1-1,5 сағат). Келтірілген атаулар
ширек сағаттан 3 сағатқа дейінгі уақытты көрсетеді.
3. Сонымен қатар, шағын, үшінші, уақыт бөлік
терінің атауларын құрайтын намаз уақыттары: азан,
екінді, намаздыгер, ұлы бесін, кіші бесін. Аздығына
қарамастан, өзінінің маңыздылығы жағынан, аксио
логиялық құндылығы тұрғысынан мәлім болған бұл
топ жеке бөлініп шығуға лайық. Себебі ол уақыт
бөліктерінің атауын көрсетіп қана қоймай, лексикасемантикалық жүйенің заңына лайық әрдайым жаңа,
қосалқы атауларды намаздың атаулары оларды орындау уақытының атауы негізінде (таң, бесін, екінді,
ақшам, құптан) құрайды.
Әлбетте, уақыттық мағынамен келтірілген атау
лар «уақыт» концептісінің өзегіне қарай түрліше
орналасады: олардың көбісін, лексиканың белсенді
қабатынан бейтарап қабатына өтіп, қазіргі кезеңде
қашықтағы шекті аймақты құрайды. Мысалы, уақыт
бөліктерінің бірқатар атаулары, көшпенді өмір салтына негізделген. Үшінші топтағы номинация Кеңес
дәуірінде дінсіздіктің насихатталуына байланысты
шеткі аймақтан орын алса, соңғы жылдары ислам
дінінің дәріптеліп, кеңеюіне байланысты «уақыт»
концептісінің бергі шеткі аймағына орналасқан.
Осы концептінің шеткі аймағын көрсететін тәулік
бөліктерінің негізгі алтауынан басқа (таңертең,
таң; сәске – түске дейін, түс, бесін – түстен кейін,
кеш, ымырт; түн), аралығын белгілейтін уақыт
өлшемдері де көп: елең-алаң, үрпек, үрпек бас шақ,
сібірле, алакеугім, таң кеугім, алаң-ғұлаң, сәресі, сәрі,
құланиек, құлансәрі, құлқын сәрі, құзғын сәрі, таңсәрі,
боз ала таң, ала таң, таң, азан; сәске, сиыр сәске,
сәске түс, тал түс, сәскелік, ұлы сәске, қан сәске; тал
түс, талма түс, тапа-тал түс, шаңкай түс, зауал;
ұлы бесін, кіші бесін, құлама бесін, екінді, намаздыгер; алагеуім, ымырт, кеугім, кеуім, кешқұрым, кешкі
салым; ақшам жамырау, сам жамырау, ақшам, іңір,
қызыл іңір, жарым түн, түн ауа, таң қараңғысы.
Сонымен, «уақыт» концептісі – белгілі бір мәдени
тарихи дәуірде құралған уақыт туралы динамикалық
көрсетілу нәтижесі.
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Әділет АХМЕТҰЛЫ 1986 жылы 25 қыргүйекте Қытай Халық
Республикасы, Алтай аймағы, Бурылтоғай ауданы, Қармағай ауылы, Таңбалы қыстағында дүниеге келген.
Әділеттің «Қарғалдақ махаббат» атты өлеңі 2008 жылы
Шынжаңдағы «Құмыл алқабы» журналынан жарық көргелі бері
«Шынжаң газеті», «Алтай газеті», «Іле жастары», «Шұғыла»,
«Мұра» сынды елдің іші-сыртындағы түрлі басылымдарда 50ге жуық өлеңі жарияланған. 2010 жылдан елімізде шығатын
басылымдарға жас ақынның өлеңдері шыға бастады. 2012 жылы
«Жазушы» баспасынан ақын Есенғали Раушанұлы құрастырған
«Сан ғасырлық сағыныш» атты жас ақындар жинағына он
шақты өлеңі басылған. «Ақ ала ордам қонған жұрт» атты поэма
сы Астананың 15 жылдығына орай «Қазконтент» акционерлiк
қоғамы ұйымдастырған жыр мүшәйрасының 2-дәрежелі
жүлдесін, «Қаз – айтыс» сайты ұйымдастырған «Өлеңге
әркімнің-ақ бар таласы» атты жобасының ай жеңімпазы
жүлдесін, 2016 жылы Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының
ұйымдастыруымен өткен «Алматы – тәуелсіздіктің алтын бесігі»
атты халықаралық жыр мүшәйрасының бас жүлдесін иеленген.

Менен сәлем айта бар...

Жүзінен ұлдары мен қыздарының,
Білінбейді, – дегейсің, – сырғалы мұң.

Бір досым қайтты бүгін туған елге,
Таңданып, таңдай қағып нұрлы әлемге.
Ақ періште ақ сәлем жеткізерсің
Санасы сан бөлініп тұрған елге.

«Куәсі болып қайттым», – деп айтарсың, –
Егей ел таудай асқақ тұрғанының.
Көбелек көп екенін байқадым, – де, –
Ішінде Көктөбенің гүлбағының.

Алдыңнан шығар сенің үлкен-кіші,
Үрейлі болса аймақтың үркер құсы.
Сарыарқасын сағынған ағайынға,
Сәлем жолдап жатыр де үлкен кісі.
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Жігері мен ұжданы еректігін,
Алайда сөз, санасы бөлектігін.
Ұлылығын ұмытшақ қазақтарға
Қазақтықты үйрету керектігін...
Тастамай жүр басыңнан тақияңды,
Басқа қарап таниды жат ұяңды.
Тар есікте Зуқаның басын алған,
Жазалай бер жалғасты Жақияңды.
Ал, досым, берсін саған Аллам ақ жол,
Осы жол екі жұртты жалғаған жол.
Талай ғасыр бермеген жатқа тізгін,
Бізді ұшырған сұңқар ел, мәңгі аман бол!

Көктемдер

Кейі, далам, кетті бір ұл тым жырақ,
Шымыр-шымыр сағынышым шын бірақ.
Тұнығыңа қараушы еді ұялып,
Ертең ақын болар балаң тұнжырап.
Қыратты жал қызыл бояу керіштер,
Миллион жыл салған сурет періште,
Маған ыстық бетегелі бұйырғын,
Семсер мінез, сексеуіл мен теріскен.
Маған ыстық тарғыл өңді тас беткей,
Әдемі өлең жазсам саған әспеттеп.
Танауымнан бір сүймесе самалы,
Тамағымнан қалар кейде ас та өтпей.

Көктем келді, жердің беті бусанды,
Тың тіршілік дүр сілкініп тым сәнді.
Беу, туған жер, мен сағындым жусанды,
Құт ұйыған, қыдыр қонған қырқаңды...

Әздің лебі әр маңдайдан өпті ме?
Ары таза аймақ еді, текті де.
Қар кетпестен қарға құстың туысы, –
Сыңғыр қағып сақау ұзақ жетті ме?

«Бәрі аман», – де би, төре, патшасының,
«Алматы жаудырды», – де, – ақ шашуын.
«Әділетте барлығы бар екен», – де
Алақандай қағаздан басқасының.

«Келгеніме өкінбен Отаным» деп,
Туған елге дұға оқып жатамын көп.
«Сәлем айтты», – дегейсің құрбыларға, –
Желтоқсан алаңынан тосамын», – деп.

Біздің ауыл тым керемет емес-тін,
Естен кетпес эстетика, елес түн.
Ғасыр сазын бауырына алып жататын,
Ғұмыры ұзақ еді қырқа, белестің.

Ол қағаз болса-дағы алақандай,
Абыройы дегейсің Алатаудай.
Нән жігіттер болғанмен нар атандай,
Қағаз жоқта ұясыз балапандай.

«Келмейді қазақтықтан шошығандар», –
Дегейсің тыңдаушыңа: «Осыны аңғар!
Қысы-жазы кетпейді екен дерсің,
Айбатты Алатаудың басынан қар».

Біздің ауыл, бақытты еді, бай еді,
Мәрмәр салттың сонда қалған мәйегі.
Төрт маусымы түгел еді түрленген,
Төрт құбыла тең, төрт түлігі сай еді.

Бәрі тыныш, жайы жоқ ел үріккен,
Заман кеткен көзіне ел көл іріккен.
Жанарында белгі жоқ не күдіктен,
Қарайды, – де, – ертеңге тек үмітпен.

Айта бар жас ұрпақтың зеректігін,
Дегейсің: «Тас тарих, дерек мығым».
Жұрт жұмылып тамырдан құртты қырып,
Тастамасақ қорғайды теректі кім?

Ол – әулие, ол – данышпан, ол – ақын,
Жазып кеткен табиғи заң жорасын.
Өткенімен қасиетті мекеннің
Көктемі де қарапайым болатын...

Шешек атты, – дегейсің, – қырлары мың,
Шетін көрдім сан қатпар сырларының.

Жасырмай да айта бар мұндағы елдің,
Көне салт, қарт дәстүрге көдектігін.

Боз адырда боз жусанды қолға ұстап,
Өзіме өзім сыр айтушы ем, жол нұсқап.
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Біздің ауыл қарағанды, жыңғылды,
Топырағына тораңғы өнген мыңжылғы.
Сыңсып орман сыр айтатын сыңғырлы,
Сенен жырақ кетерімді кім білді?!

Өрім-өрім өлең сынды өңірлер,
Үнсіз тынып жатырсың-ау, қоңыр бел.
Батыр елді бәйге атындай баптадың,
Байыптылық бағың ба еді момын жер?!

Ұйқылы өзен оянады еріп мұз,
Ерке көктем жетер солай елік қыз.
Жаз бен қысы бір күнгідей қалада
Ескі қыстау еске келер еріксіз.

Айтты де сағынғанын өскен жұртын,
Бабадан балаларға жеткен ғұрпын.
Тектілігін жоймаған кенен халық,
Әлі де ұл мен қызын тектеп жүрсін.

Өркеші тау Ойсылқара мекені
Болды бүгін сортаңы көп сол қыстау.
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Туған дала, қаһарың – қыс, кеудең – жаз,
Тағылымың: «алтын қазсаң – белден қаз».
Есен бе екен, айтыңдаршы, есен бе,
Гүл көктемнің назын айтып келген қаз?
Сайран еді салтанаты, санаты!
Бұл өмірдің жанаты еді, шамасы!
Қара қостың шаңырағына қонды ма,
Аман ба екен қарлығаштың қанаты?
Басқа көктем, бөтен тірлік, жат қыбыр,
Бұл өлкеде тал мен қайың тақты бүр.
Шын сағыныш азабы бар дүние,
Ал ләззаты жазғызады жақсы жыр...
Туған мекен – төл өлеңім, төл мұңым,
Өзеніндей өркештенген өрлігім.
Өз еліне арнапты деп білгейсің
Өзегінде жатқан сөздің мөлдірін.
Ауылда еді әдемілік, алыптық,
Ақын болдық, қанымызға дарып құт.
Құдайдан соң қара жерге бас идім,
Сен ұлысың, еһ, туған жер, жарықтық!
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Сегiз жyз
		 баланың
			 тағдыры...
Апетай Мұқарапұлы, 1951
жылы ҚХР Гансу өлкесі Ақсай
Қазақ автономиялы ауданының
Сансаңғол деген жерінде дүниеге
келген. Туған өлкесінде түрлі
қызмет атқарған Апетай
1994 жылдан басылымдарда
әңгіме, повестерін жариялай
бастайды. 2002 жылы «Жан
алқымда» повесі қазақ-қырғыз
арасында өтетін «Дүлдүл»
әдеби сыйылығын иеленді.
2005 жылдан бастап Ақсай
қазақтарының халық ауыз
әдебиетін жинап «Сарқырама»
деген атпен «Ұлттар»
баспасынан екі кітабын
шығарды. 2008 жылы «Жан
алқымда» атты әңгіме,
повестер жинағын шығарды.
1936 жылдарда Гансу, Чиңхай,
Шизаң өлкелеріне ауып барған
қазақтардың аянышты өмірінен
туындаған қисса-дастандарды
жинақтап, «Чиңхай, Шизаң
үстіртінде» деген атпен
шығарды. 2012 жылы «Киелі
көш» кітабы жарық көрген.
Төменде жазушының «Киелі
көш» романынан үзінді ұсынып
отырмыз.
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ың тоғыз жүз қырқыншы жылы қарашада
Чинқайда Ма Буфаң үкіметі бұйрық түсіріп
«Долан, Шапшадағы қазақтардан 8-18 жастағы ұл
баланы тұтас жиып Чиниң қаласына оқуға апару,
қазақтың қолындағы ат-түйенің бірін қалдырмай жиып алып, бір
түйеге үш қой, бір жылқы екі қойға ауыстырылсын! Қазақтың
бұдан былай жылқы, түйе малдануына тыйым салынады...», – деген
бірқанша белгілеме жариялады. 1940 жылдың соңынан 1941 жылдың
басына дейін Гансудың Жюшуан, Жаңие, Чиңқайдың Дақыба, Долан
қатарлы жерлеріне қарасты қазақ ауылдарынан сегіз жүзге жуық
баланы Ма Буфаң әскері жинап әкетеді. Бұл сәбилер не күн көрді?
Соңғы тағдырлары не болды? Бұны бірер жарым аман-есен қайтып
келгендердің ауызекі кеңесі бойынша дәлел келтіргеніміз жөн болар.
Сол кезде Жюшуан, Жаңиеге қарасты Шүлен тау теріскейіндегі
қазақ ауылдарынан жиналған алты жүзге жуық баланы тұтасымен
әкеліп, Жаңие қалашығының шығысындағы Дамаңчу деген жердегі
көне әскери казармаға қамады. Бұл үлкен қора болып, төрт жағы
жағалай салынған жатақ үйлер, бір жатаққа 50-60 бала қамалды.
Астыларына салғаны – сабан, жегендері – жүгері мен жүгерінің су
талқаны мен ботқасы болды. Балаларда ауыстырып киер киімдері
жоқ. «Кір жуу» деген мүлде жоқ. Аз күнде-ақ балаларды бит
басып кетті. Бұрын көндікпеген қара тамақтан балалардың іші өтіп,
бұрауы қашып, алды шетіней бастады. 1940 жылдың қаңтарында
ересек балалардан 166 баланы таңдап алып, көрпе-жастық, азықтүлігін атарбаға басып, бір рота әскер Гансудың Ууи, Юндың қатарлы
жерлерді басып, Чиниң қаласындағы Божяуан әскери казармасына
айдап барды. Жолда бұл балалардан түрлі себептермен сегізі дүние
салды. Қалған ұсақ балалардың өлгенінен қалғаны жүз онын 1941
жылы Чиниң қаласына жеткізді. Одан қалғанын үш жүз отыздың
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үстінде баланың бірер жарымын ақы иелері жол
жүріп, пара беріп шығарып алғаннан басқасы
түгелдей Жаңиеде қырылып қалды. 1972 жылы
әскери қосында жүріп, Жаңие қаласындағы 25інші әскери ауруханада емделіп жатқанымда сол
аурухананың алдында мөлшермен бір шақырымдай
жердегі жазықта қалың топырақ үйінділері бар
еді. Осы үйінділердің шетінде қытайлардың да
бейіті болатын. Біз кешкі астан соң сол төңіректе
сейілдеп жүріп, тұрғын диқандардан бұл не деп
сұрағанымызда: «Бұл – қазақ балалардың бейіті,
– деген еді. Ал осы аурухананың салынған орны –
бұрынғы қазақ балалары қамалған Дамаңчу.
Чиңхайдағы Сұлтаншәріп, Айымбет елінен
алынған балалар мен Зәйіп елінен шабындыға
түскен балалар – жиыны екі жүзге жуық болып
тұтасымен Чиниң қаласына апарылды. Бас-аяғы бес
жүзге жуық баланың ішінен жасы он бестен жоғары
ересектерін Ложиауда әскери жаттығу орнында бір
жыл тәрбиелеп, бірнешеуін ғана әскери бөлімдерге
бөлді. Бір бөлімі Ма Буфаңның қарамағындағы
орман алаңы, егіс алаңы қатарлы еңбек майдандарына
апарылды. Ал қалған ұсақ балалар Чиңюань әскери
зауытының тері өңдеу, жүн өңдеу, ер-тоқым жасау,
сіріңке жасау қатарлы бөлімше зауыттарына бөлініп
орналастырылды. Осы бес жүз баланың қашқаны
қашып, өлгені өліп, суішері бар қалғаны 1947 жылы
Гоминдаң Орталық үкіметінің Гансу, Чинқайдағы
қазақтарды біртұтас атамекендері – Шыңжанға
қайтару саясаты кезінде босатылып, Сұлтаншәріп
елімен бірге Гансу, Шыңжанға келіп, туыстарын
тапты. Ел ауызындағы аңыстарға қарағанда, тірі
қайтқандары мен қашып келгендері екі жүзден
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аспайды. Ал енді солардың кешірмесін көрелік.
Шынжаң Баркөл ауданындағы 83 жастағы
сарбас Мүсәйіп Шаяқыметұлы:
– Мен Багажада дүнген әскері бала алғанда
ішінде кеттім. Ганжоуда бір қыс тұрып, келесі
жа
зында жүз он баланы Чиниңге апарды.
Ганжоуде «Доманчу» деген казармада тұрдық.
Көп бала аштан, сары аурудан, биттен қырылды.
Мен Чиниңде өлген балаларды Куңгуаңдасында
жаназалап, бір қабірге төрттен қойғанын көзбен
көрдім, өзім де қойыстым. Мен жүн өңдеу
фабрикасында тұрдым, күні бойы жүн иіріп, көн
илеп, ер-тоқым жасап, кілем тоқимыз. Тәртіп
қатаң, жұмыс ауыр, тұрмыс қатты нашар. Бір
жолы шақабай Самархан, Тоқтархан, ботақара
Шөкен Әмілбайұлы төртеуіміз қашып шығып,
үш күннен кейін Шөкен екеуміз бұзылып қашқан
әскерді қуған әскерлердің қолына түсіп қалдық. Бізді
байлап-матап қайта алып келді. Барлық баланы
сапқа тұрғызып, бізді аспаққа асып қойып сабап,
қызыл асықты шақты. Терінің далын шығарып,
құйрықты күп қылып ісірді.
Ақсақал жамылып отырған сыртқы шапанын
тастай салып, маған арқасын беріп: – Жейдемді
ашып қарашы өзің. Сау-тамтық жер бар ма екен?
– деді артына бұрылып.
Мен жейдесін түріп қарасам, көк желкесінен
белуарына дейін сау жері жоқ, тыртық. Кей жерінде
бүршіктелген терілер салақтап тұр. Кісі шошырлық.
Мұсағаң кеңесін жалғастырып отыр. – Мені
сабап жатқанда: «Ма зуң сылиың келді» деп айғай
салды. Іштей: «Үлкен бастық бір рақым етер», –
деп үміттеніп қалдым.
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Ма зуң келісімен: «Қашқан қазақ – осылар
ма?» – деді.
Зауыт бастығы Жау қау раң деген хансу: «Дәл
солар», – деді.
Ма ызғарлы үнімен: «Қазақтарға кешірімділік
істеуге болмайды, жоғалтыңдар көзін!» – дегенде
қасындаға басына сәлде ораған екі имам Маның
екі жағынан бірдеме деп жатты.
Мен іштей: «Мұсылман пендесі ғой, жанын
қиыңыз! – деді ме екен?» деп ойладым. Мені
аспақтан түсірді. Ма кеткен соң және сойды.
Екеуміздің шырқыраған үніміз көк аспанды қақ
жарып Құдайға жеткендей-ақ болып жатыр. Амал
бар ма? Жаны ашитын жендет көрінбейді.
Содан жамбастап сүйретіліп барып дәретке
отырамын. Тамағымыз көбінде қара бұршақтың
көжесі, оны жатақтағы балалар әкеліп береді. Мен
кешке дейін зарлап еденде жалғыз жатамын. Қызыл
асығым қақсағанда түні бойы ұйқы жоқ.
Сонымен, күндер өтіп жатты. Екі жыл дегенде
аяғым жазылып жүріс-тұрысым қалпына келді.
Содан жалғыз өзім және қашып, екі үлкен таудан
асып, бір жұмада Сұлтаншәріптің еліне келдім.
Сұлтаншәріп Шотқара Сарыбас Құсайын молдаға
тапсырды. Ол кезде сол жердегі Сарыбастың иесі
– сол екен. Құсайын молда атына мінгестіріп, тау
ішіндегі бір заңзудың қойын баққызып қойды.
Бір күні Сұқай деген қарақас кездесіп: «Сұлтан
шәріптің елі Шыңжаңға көшіп кетті», – деді. Содан
қойды тастап, жаяу елдің артынан кеттім.
Үш күнде Бұқақолдың өзенінің жағасынан елді
қуып жетіп, тағы Құсайынды таптым. Онда көшкен
елдің көбінің көлігі – сарлық. Көп адам жаяу, содан
бірқанша бала бірлесіп көштің алдына кетіп қалдық.
Бұқақолдың кезеңіне таянғанда тасбике Шәуке
Ербайұлы, қарақас Рамазан деген екі бала аштан
жүре алмай, жолда қалып өлді. Мен қасымда ителі
Қақан дегеннің сақау ұлы бар және кеттік. Жолда
Құдай бұйырып бір текенің жемтігін тауып алып,
соны ауқат қылып онқанша күнде Дюшань қаласына
жетіп, қаланың батысындағы өзен жағасындағы
жарқабақтан үңгір қазып алып, күндіз қоржадан
қайыр тілеп, түнде соған жатып, өлместің күнін
көріп жүрдік. Он жеті күн дегенде Сұлтаншәріптің
елі келді. Мен тағы Құсайынды таптым. Аз күннен
кейін көліксіздерді үкімет мәшинемен Құмылға алып
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жүрді. Жолда Құсайын молда абайсызда мәшинеден
ұшып кетіп, өлді. Сүйегін Құмылға апарып
жерледік. Құмылда Шақабай Ақымәділ деген
кездесіп соның көлігімен Баркөлдің Бисаңдағы
үйіне келдім. Е-е-е, қарағым, сөйтіп, «өлмеген құл
алтын аяқтан су ішер» дегендей, жеті жылда елге
оралып, азаттыққа ілініп, қазір сексенге келіп,
селкілдеп отырғанымыз – осы, – деп ауыр күрсініп
қойды. Ауыр ойға жүкті болып мен де қайттым.
Бұл – 2006 жылы 30 сәуір, Баркөл қаласы еді.
Шынжаң Баркөл ауданының пенсионері, жанте
кейдің базарқұл руынан Шарыпқан Мұқадиұлы
сексен жаста:
– ...Біздің базарқұл Зайып елімен бірге кетіп,
Чиңхайдың «Жеті оба» деген жерінде жауға шабылып, тірі қалғандарымызды Шиниңге әкелгенін
алдында айттым ғой, мен сол Зайыптың елінен келген отыз жеті баланың бірімін. Бізді Сұлтаншәріп,
Айымбеттің елінен келген балаларға қосып, жүн фабрикасында тұрдық.
Сонда Ма Буфаңның хатшысы Ма Тайжаң деген
келіп сөз сөйлегенде: «Ма Жуши: қазақ сәлем берсе,
сәлемін ал да атып таста!» – деген, сендерге рақым
істеуге болмайды. Қайта тәртіп-ережеге қайшы
келетін болсаңдар, өлімнен басқа жол жоқ...» деп
ашық айтады. Алғаш барған жылы күніміз өлімсіз
болмады. Сонда өлген балаларды үлкен мешіттен
жаназалап, Нансанмиаудағы (Оңтүстік бұтхана
тауындағы) зиратқа апарып, бір құдыққа 4-6 адам
қояды.
Бір жылы жалғыз қашып Лоса деген ауданнан
ұсталып, екі бармағымнан асып қойып, сабағанда
жаным көзіме көрініп, аздан соң ес-ақылсыз қалып
пын, суық су құйып тірілтіп алып тағы сабады.
Бар
лық бала жаутақтап қарап тұр, бір сағаттың
үстінде сабаған соң аспақтан түсіріп, оң жақ қызыл
асығымды шағып тастады. Еттің ауырғанынан
сүйектің ауырғаны қиын болады екен, тағы талып
қалдым, есімді жисам қанның үстінде жатыр
екенмін, үсті-басым – қып-қызыл ала қан, аузым
ашылмайды, қан қатып қалыпты.
Күн батқан соң балалар келіп, беті-қолымды
жуып, аузыма су тамызған соң бойыма жан кіргендей
болды. Бір ай жамбаспен сүйретіліп жүріп, екі айда
қос балдақпен жүруге зорға келдім. Сонда он жеті
жаста едім.
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Содан екі жыл бейнет тартып әрең сауықтым.
Бұдан да сорақысы – кейбір блаларды қызыл
асығын шағып, көшеге сүйретіп апарып тастап, жаз
күндерінде кейбіреуі сасып-шіріп, құрттап өлді.
Қыста кейбіреуі үсіп өлді. Құдай сақтасын, солардай
қара ниетті көрмейсің... Қазір менің жүре алмай
қос таяққа сүйеніп отырғаным – соның зардабы.
Он тоғыз жасымда тағы қашып шығып, төрт
күнде Сұлтаншәріптің еліне келдім. Қашып барған
балаларды Сұлтаншәріп тәйжі руына қарай бөледі
екен. Жантекейде есағасы Нұрғазым, сарбасқа
Құсайын молла, ителіге тәйжінің өзі жауапты болады
екен. Сол кезде Ма Буфаңның саясаты біршама
кеңіп, Шиниңдегі шешемдерді біріне он ақ жаршан
(ақ теңге), төрттен мата беріп қайтарыпты. Олар
Лосаға келгенде, Сұлтаншәріп көлік алып шығып,
сол елге келіпті.
Кіші әкем – Қошанайлар да Шүнхуа аудан
дарындағы егіс алаңдарынан аман-есен келді. Сүй
тіп, Шабучада туыстар бас қостық. Кейін талай
лардан естідім: Сұлтаншәріптің жақсылығы талай
ларға тиіпті.
Бір күні үйге әпкем келіп: «Тәйжінікіне он екі
әскер келіпті, қашып келген балаларды ұстайтын
секілді», – деді.
Үлкендер дереу ақыл құрап, Гансудегі ел жаққа
қашып кетуімізді жөн көрді. Қолда бар азықты
алып, бес бала түнделетіп жолға шықтық. Содан
жолда жемтік жеп, сүйек қайнатып ішіп, күн көріп,
Бұқақолды өрлеп басына келгенде адасып қалған
тайынша кезігіп, әлгіні сойып алып, азық қылдық.
Аюбелдің кезеңіне шыққанда жәнтекей Әлімхан
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ыстан жүре алмай қалды. Басшымыз – шақбай
Жүніс болатын. Бір күннен соң қимай Әлімханды
қайта іздеп барып, тауып алдық, сүйемелдеп бірге
ілгеріледік...
Содан заңзудың шетіне шыққан соң бір күні қарлы
боран болып тұрған орайды пайдаланып, бір заңзу
малшының үш атын, бір тұлып талқанын ұрлап алып,
талай кезеңдерді асып, Ырқада отрған Бұқаділдің
еліне жеттік. Сол кезде бұл елге Шыңжаңнан Кәбен
Буратайұлы бастап уәкіл келіп жатыр екен. 1947
жылдың жазында шешемдер Сұлтаншәріптің елімен
Жиюшуанға көшіп келді. Мәшинемен Құмылға
жеткізіп салды...
Шақабай Қасым Нұрғазыұлы, тасбике Қауқай
Қамкеұлы қатарлы елге аман оралған балалардың бәрі
де – қазір сексеннің үстіндегі ақсақалдар. Алайда
қазір бірер жарымы болмаса, басымы о дүниелік
болып кетті. Бұлардың тірі кезіндегі кеңестері
де, жоғарыдағы қарттар баяндағандай аянышты.
Осы қарттардың айтуына қарағанда, Ма Буфаң
әскері ұстаған 800 баланың аман келгені екі жүзге
толмайтынға ұқсайды. Сол аяқсыз-тұяқсыз обалды
қырылған балалардың бәрінің аты-жөні ел көңілінен
көтеріліп кеткелі қашан?! Шығысқа ауған осы ел
батысы Алтай тау сілемі, ортасы шығыс Тәңір тау
сілемі және Жоңғар ойпаты, шығысы Гансу, Чиңхайға
қарасты Күнлүн тауы, Алтынтау, Шүлентау
сілемдеріне дейін бытырап орналасқандықтан, ескі
көздер азайып, уақыт керуенінің алыстап кеткені
қатарлы түрлі себептермен сол бейуаз балалардан
жетпіс баланың атын зорға тізбектеп отырмын. Бұл
сан сегіз жүз баланың оннан біріне де жетпейді.
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