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Талғат
МАМАШЕВ 
«Туған тіл» альманахының 
бас редакторы

Мазмұны

Құрметті оқырман!
Қазақстан тәуелсіздігіне – 25 жыл. Тарих үшін аз уақыт болса да, бір адам үшін аз емес. Бірақ осы 

«тәуелсіз» деген сөзде қанша қадір-қасиет бар десеңші! Тәуелсіздік қазаққа оңай келмегені белгілі. 
Бергі тарихтың өзі, «Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама», қоқандықтар салған ойран, Ресей 
патшалығының отарлауы, Кеңес Одағы кезіндегі қолдан жасаған ашаршылық, бетке ұстар, оқыған, көзі 
ашық қазақ қайраткерлерін «халық жауы» деген жаламен қырып жіберуі – қазақтың басына түскен 
нәубет еді. Жүрекке түскен жара, ұлттың өсімін шапқан балта ізі әлі қансырап тұр. Жаратушымыз мың 
өліп, мың тірілген қазақтың тәубәшілдігі үшін Тәуелсіздікті берді. Тәуелсіздік – қазақ ұлтының көрген 
азабы мен тартқан тауқыметінің өтеуі іспетті.  

Тәуелсіздіктің арқасында елінен, жерінен зорлықпен ажыраған миллиондаған қазақ туған 
жеріне қайта оралды. «Туған тіл» альманахы да – Тәуелсіздіктің жемісі. Еліміз азат, еркін болмаса, 
ел мүддесін ту етіп, шеттегі ағайынға: «Тіліңді, дініңді, діліңді ұмытпа!» – деп айта алар ма едік?! 
Сондықтан Тәуелсіздігімізді баянды ету жолында еңбек етуіміз қажет. Шөкімдей жерге иелік ете 
алмай, ұрпағының ертеңіне алаңдап отырған қанша ел бар? «Тәуелсіздігіміз ұзағынан болсын!» – дей 
отырып, басылымның бұл санын Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап отырмыз. Бас мақалаға Елбасы – 
Н.Назарбаевтың «Ұлы дала ұлағаттары» атты жаңа кітабының «Туған тілдің тұғыры», «Дін мен дәстүр», 
«Қиырдан келсе қандастар» атты тарауларын ұсынып отырмыз. Бұл еңбек – Елбасымыздың еліміздің 
25 жылдық торқалы тойына толымды тартуы. Сонымен қатар биыл тәуелсіздіктің алтын бесігі – әсем 
де, ару Алматы қаласы өзінің 1000 жылдығын тойлады. Академик Карл Байпақовпен болған сұхбатты 
«Алматының тарихы тереңнен тамыр тартады» атты тақырыппен ұсынып отырмыз. 

Биыл Қауымдастық шетелде тұратын отандастарымызды қатыстыра отырып, «Алматы – тәуелсіздіктің 
алтын бесігі» атты халықаралық өнер фестивалін өткізді. Шетелде тұратын 5 миллионға жуық қазақты 
түгел шақырмағанмен, әр елден өнерге қатысы бар қандасымызды шақырдық. Жастар фестивалі 
туралы да осы саннан оқи аласыздар. 

Қазақ – ойшыл халық, ақын халық. «Шетелдегі қазақ ақыны» деген айдармен атамекенге 
алғашқылардың бірі боп көшіп келген ақын Мұратхан Шоқанның өлеңдерін беріп отырмыз. Ел 
жаңалығына елеңдеп отыратын көпшілікке «Қазақстанның тәуелсіздігі құтты болсын! Қазақ елінің 
абыройын асырып, мерейлі күндерінде  амандықпен жүздесейік!» – дейміз.     

РЕДАКТОР БАҒАНЫ

انا باالسىنا -قازاقشا سويلهمهيتىن اتا
 قانداي ونهگه كورسهتپهك؟

انا باالسىنا -قازاقشا سويلهمهيتىن اتا
 قانداي ونهگه كورسهتپهك؟
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ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ

Туған тілдің тұғыры
Қазақ елі барда қазақ тілі де өмір сүреді.

Өседі. Өркендейді. Ұлтымыздың ұлы тілі мәңгілік!
     
Тіл туралы сөз – ең жанды жеріміз. Алаш арысы Мұстафа Шоқайдың: 

«Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл» дейтін сөзі бар. Арғы-бергі тарихты 
адақтап, әлемдегі мемлекеттердің тіл туралы тұжырымдарына зер салсақ, 
өзінің тілін «Ана тілі» деп дәріптейтін де, ардақ тұтып қадірлейтін де 
жұрттың бірі – біздің халқымыз екен. Ата-бабаның ұлы дәстүрін, тарихы 
мен шежіресін, әні мен жырын туған тілінде тыңдап, жүрегіне ұялатып 
өскен ұрпақтың өкілі ретінде қазақ тілінің бүгіні мен болашағына ерекше 
мән беремін.

Әрине, оның кешегі кеңестік кезеңде жолы тар, орны төменде болғанын 
бәріміз білеміз. Отарлық құрсаудың темір қақпаны ана тіліміздің адымына 
шідер салып, дамуына кедергі келтірді. Тіл шұбарланды, онымен бірге діл 

Нұрсұлтан Назарбаев

Биыл еліміз өз Тәуелсіздігінің ширек 
ғасырлық мерейлі белесін атап өткелі 

отыр. Осы орайда егемендігіміздің 
елең-алаңынан бері оны табысты 

басқарып, тәуелсіздігіміздің туын тіктеп, 
іргетасын бекемдеген Елбасымыз 
– Н.Ә.Назарбаевтың саясаткерлік 

дарынына қоса, оның қаламынан 
шыққан кітаптар да әрдайым осы 

сындарлы 25 жылдың жылнамасы 
болып келеді. 

Қазақстан басшысының әр кітабын 
өз отандастарымыз ғана емес, əлем 

жұртшылығы да елеулі жаңалық 
ретінде қабылдайды. Таяуда Мемлекет 

басшысының «Ұлы Дала ұлағаттары» 
деген атаумен  жаңа туындысы жарық 

көрді. Президент бұл еңбегінде ел мен 
жердің тарихы жəне тағдыры, əлемнің 

жəне қоғамның дамуы, жас буынның 
алдында тұрған келелі міндеттер, 
жаһандықта мəні бар мəселелер 

туралы өзінің пайымдаулары мен 
ой-толғамдарын күллі адамзаттық 

құндылықтармен сабақтастыра отырып 
баяндайды. 

Эссеистиканың жақсы бір үлгісіне 
жататын, ойлы тұжырымдар мен 

терең  пайымдауларға құрылған бұл 
туынды халқымыздың тағы бір рухани 

игілігіне айналады деген үмітпен 
бірнеше тарауды назарларыңызға 

ұсынып отырмыз. Елбасымыздың бұл 
еңбегі еліміздің 25 жылдық торқалы 
тойына толымды тарту екені сөзсіз. 

Ал оны шеттегі ағайындарға  жеткізу 
біз үшін зор мəртебе деп есептейміз. 
Қабыл алыңыздар, Ұлы Даламыздың 
ұлағаттарынан ой түйіңіздер, қадірлі 

оқырман! 

тұманданып, сана күмәнданды. Сана сергітер саңлақ 
тіліміздің  тұсалған кезі еді ол. Оны бүгінгі ұрпақ – біз 
ұмытсақ, келер ұрпақ одан әрі жаңылып, жаза ба-
суы мүмкін. Ұлттың ұлы қазынасы – Ана тілін жаңа 
ғасырдың биігіне абыроймен алып шығу – бүгінгі 
ұрпақтың парасатты парызы.

Кеңестік кезеңде, одан бергі тәуелсіздік таңы 
тұсында ақын сөзінің астары басқаша ашылып, 
шындығында да, «сөз өнері дертпен тең» жағдайға 
жеттік. Ұлтымыздың ұлы тілі басқа шауып, төске 
өрлеген өктем тілдің шылауына айналып, өз жерімізде 
баспалап сөйлейтін кезеңге келдік. Отарлық езгінің 
қаруын қолға ұстаған дүмділер тілді бұғаулау ғана 
емес, ойды тұсау, ұлттық ділді шеттету идеясын 
мықтап қолға алып, ата мен бала, келін мен ене жат 
тілде шүйіркелесіп, отбасының өзара үндесуі де өзге 
тілге ойысып бара жатты.

Біз кейде тәуелсіздікті «оңай алдық, дайын күйде 
кезіктік» деген солақай пікірлерді де естіп қаламыз. 
Бұл – тіптен қате байлам. Тәуелсіздік берген ең құнды, 
ең бағалы бір жетістік – туған тіліміздің мәртебесін 
көтеріп, оны Конституциямыздың 7-бабында: «Қазақ-
стан Республикасында мемлекеттік тіл – қазақ тілі», – 
деп бекем түрде бекіттік. Тілімізге теңдік тиді, қапияда 
жоғалған құны қайта қалпына келіп, төрге шықты, 
төрелікке қол жеткізіп, заңдық негізге ие болды.

Ата Заңның айбарында мемлекеттіліктің мәртебесі 
мен мерейін көтеріп тұрған бұл баптың бабын таба 
алмай, баянын орната алмасақ, өзімізге ренжиік. Өз 
тілін өгейсініп, өзге тілдің ығына жығылғандардың 
қарасы қазіргі кезде біртіндеп азайып келеді. Бірақ 
ондайлар мемлекеттік қызметте әлі көптеп кездеседі. 
Абайлай жүріп, ақылға жүгінсек, оның да ыңғайы 
келіп, реті табылар. Жаңа, жас толқын келіп, тілдің 
мәртебесін бұдан жоғары сатыға көтерер. Әрі солай 
болатынына күмән келтірмейміз.

Бір қызық парадокс: біз өз мемлекетімізде Консти-
туцияда жазылған заңдық күші бар бапты басшылыққа 
алмай, қыздырманың қызыл тіліне еріп, шапқылай 
береміз. Іс басында, әсіресе халықтың көз алдындағы 
жауапты қызметте отырған қазақтардың өздері 
мемлекеттік тілді менсінбей, өзге тілде сөйлеуге 
құмар болса, оған халық та, тіл де кінәлі емес. Кінәлі 

– ұлттық намыстың аздығы, ерсі әрекетке еліктегіштік, 
ұлт дәстүріне енжарлық.

Осы жағдайды саралай келе: «Он бес жылда аю 
да мемлекеттік тілді үйреніп алатын уақыт болды», – 
деп айтқаным бар. Бұл сөзді қазақ тілді басылымдар 
қанатты сөздің қатарына қосып, біраз ұшқындатты. 
Бірақ бұл – қанатты сөзден гөрі тіл тағдырына 
алаңдаудың, намысты қайраудың бір жолы еді. Бұл – 
ыңғайдағы тығырықтағы тірліктің иіні түзелер деген 
үміт сөзі болатын.

Тәуелсіздікке дейін біздің көптеген аға қалам-
герлеріміз, халық жазушылары мемлекеттік тілді 
қолдау мәселесіне барынша атсалысты, оны қорғап, 
күресті. Халық жазушысы Ғабит Мүсірепов денсаулығы 
сыр беріп, қуаты қайта бастаған кездің өзінде 
Қазақстан Жазушылар Одағының арнайы пленумын-
да туған тіліміз туралы баяндама жасады. Сондағы 
біраз қаламгерлердің көркем шығармаларын оқып 
шығып, қазақ тілінің баяны мен байлығын қалай 
бағалау жөніндегі ағалық ашық сырласу сөзі әрбір 
қазақ баласының есінде үнемі жүрерлік тәлім болды.

Оның «Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жа-
сап келе жатқан халықтың мәңгілігінің мәселесі. 
Кеше болмағанның бүгін болуы мүмкін, бүгін 
болмағанның ертең болуы мүмкін, бірақ ана тіліне 
мән бермеушіліктің, оны құрметтемеудің орны тол-
мас олқылықтарға соқтыратыны сөзсіз. Ана тілін тек 
өгей ұлдары ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа 
басады» деген сөзінде терең мән жатыр.

Қазына қарияларымыз бір кезде «тыңдаушысы 
жоқ болса – сөз жетім» деп мақалдаған. Абайға 
бақсақ: «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел», – 
деген еді. Санаға салмақ салғанда: «Сөзді ұғатын 
кез келді», – деп айтылып жүрген пікірдің салмағы 
орасан зор екенін мемлекеттік қызметте жүрген 
замандастарымыздың, қатар жүрген әріптестеріміздің 
үнемі естерінде ұстағаны жөн. Әр азамат әуелі туған 
тілге деген құрмет пен жауапкершілікті өзінен баста-
уы керек. Отбасынан бастауы керек. Отбасындағы 
оңды тәрбие ана тілі арқылы жүзеге асса, одан әрі жас 
ұрпақ өмірдегі өз қажеттілігін өзі табады, адаспайды.

Бұдан он жылдай бұрын кезекті бір басқосудың 
алдында «Ана тілі» газетінің тілшісіне арнайы сұхбат 
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бергенмін. Сондағы негізгі әңгіме мемлекеттік тілдің 
бүгінгі жай-күйі, оның даму, пайдаланылу, қолдану 
аясын кеңейтудің жолдарын қарастыру, қабылданған 
заңдар мен мемлекеттік бағдарламалардың орындалу 
барысы, ең бастысы – «Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде» деген берік те баянды байламды халықтың на-
зарына ұсынып, бағыт-бағдар сілтеу болатын.

Бізде әлі де бойымыздан арылмай келе жатқан 
бір жаман әдет бар. Ол әуелі бастамаға бірден үн 
қосып, дүркіретіп әкетеміз, сосын уақыт өте келе істің 
аяғын сұйылтып, тіпті әрі-беріден соң кейбір қажетті 
іс-шаралардың ізіне су құямыз. Азаматтың қандай 
екені оның бастаған ісінен ғана емес, аяқтаған ісінен 
көрінеді. Бұл тұрғыдан келгенде, мойнымыз жар 
бермей, жарты жолда солықтап, іс аяғын ақсатып 
кететініміз бар. Осы кемшіліктен арылу керек.

«Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін» деген сөзді 
айтқаныма да он бес жылдан асып барады. Қазақ 
қазақпен өзге тілде сөйлессе, жат жұрт не демейді? 
Он бес жыл аз уақыт емес. Не өзгерді? Қандай белес-
ке жеттік? Ұлтымыздың жанын баурайтын сөздің мән-
мазмұнын ел жүрегіне жеткізе алдық па?

Әрине, бұдан жиырма бес жыл бұрынғы жағдаймен 
салыстырғанда, бұл бағытта көп нәрсе алға жылжыды. 
Ұтқанымыз да, ұққанымыз да баршылық. Өкінішке 
қарай, ұмытқанымыз да жетіп жатыр. Ұтылмайтын 
жерде ұтылып, тұтылмайтын жерде тұтылып жататы-
нымыз да жоқ емес.

Мемлекет дамуындағы маңызды мәселенің бірі 
– үш тұғырлы тіл мәселесі десек, артық айтқандық 
болмас. Жаһандану жағдайында жалғыз тілмен 
қала алмайсың. Әлемдік ақпарат, технология, жаңа 
инновациялық индустрия ағылшын тілінде жүріп жа-
тыр. Демек, бұл тілді де біз еркін меңгеруіміз керек. 
Ұлтаралық қатынас тілі – орыс тілі де ел дамуында 
өзіндік рөлін жоғалтқан жоқ. Оны тарихымыздан сы-
зып тастай алмаймыз. Бұрын көп тіл білушілік мақтан 
болса, енді ол қажеттілікке айналды.

Қажеттілігі сол – көп тіл білсең, көп ақпаратты 
игересің, өзгелердің озығы мен тозығын айырасың. 
Бүгінгі уақыттағы экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-
техникалық пәрмені бар, қуатты дамып келе жатқан 
мемлекеттердің үлгі-өнегесін танисың. Бәрімен 
санасуға тура келеді. Оны заман айқын көрсетіп отыр. 
Жас ұрпақ осыны терең түсініп, жан-жақты болуы шарт. 
Көп тіл білгеннің зияны жоқ. Досың да, әріптесің де, 
жолдасың да көп болады. Алайда қандай жағдайда да 
туған тіліміз – қазақ тілі өз мәртебесін жоғары ұстауы 
тиіс. Туған тілдің туы қашан да биік болуы қажет.

Тілдің қолданылу аясына байланысты ортаға са-
лар бірталай жайттар да бар. Тіл дамуы үшін тілдік 
орта қажет. Бұл – ең бірінші шарт. Сосын тілге деген 
қажеттілік керек. Үшінші шарт – ана тіліңді ардақтайтын 
ұлттық намыс керек. Қандай заң болса да, оның өмір 
сүру, қызмет ету аясы уақыттың құзырына тікелей 

тәуелді болып жатады. Мұндай жағдай тәуелсіздігін 
енді алған, дамудың жаңа, өзіндік жолына түскен 
мемлекеттердің тарихында көп кездеседі. Біздің де әп 
деп азаттық алған тұсымызда туындаған, қабылданған 
көп заң уақыт өте келе сапалық өзгерістерді бастан 
кешті. Олар жетілдірілді, толықтырылды, өзгерістерге 
ұшырады.

Мемлекеттік тілдің алдында тұрған маңызды 
мәселелердің бірі – оның жаңа әлеуметтік-мәдени бол-
мысты бейнелеудегі мүмкіндіктерін кеңейту қажеттігі 
болып отыр. Бұл бағытта нақты, нысаналы ғылыми 
жұмыстар, сараптамалық іс-шаралар жүргізілуі тиіс. Әлі 
орыс тілінің білім мен ғылым, әлеуметтік-тұрмыстық 
салаларда басымдығы анық байқалады.

Заң бізге тікелей тіл үйретіп бермейді. Бірақ заң 
білген адам заманның қиындығынан аса абыржи 
қоймайды. Жағдайдың жөнін біледі. Одан шығатын 
жолды жаңылмай таба алады. Әрине, жұрттың бәріне: 
«Заңды жатқа біл, баптарын басыңда ұста!», – деп 
талап ете алмайсың. Бірақ Қазақстан заңы әрбір 
отандасымыздың арын арлап, барын қорғауға қызмет 
ете алады. Соның ішінде тіл туралы түйткілдердің өзін 
заңдық, құқықтық деңгейде толық реттеуге болады.

Ана тіліміз бәрімізді өмірге әкелген ардақты 
анамыздың ақ сүтімен бойымызға сіңген. Іңгәлап 
жатқанда айтылған анамыздың бесік жырымен 
жүрегімізге енген. Әкеміздің жанында құлдыраңдап 
жүгіріп, қамшысын әкеліп, қолғанат болып 
жүргенде санамызға ұялаған. Мектеп қабырғасында 
жүргенде ұстаздарымыздың ұлағатты сабақтарында 
халқымыздың қазынасын – ұлт тіліндегі әдебиетін 
оқығанда көкейімізге тұнған. Бозбала болып, бала-
уса қыздарға көз сала бастаған шақта ақындардың 
ғашықтық жырлары арқылы жігіттік жадымызға 
жазылған.

Қазақ тілінің қанық бояулары – халық әндерінде. 
Шіркін, біздің халық әндері – нағыз қазынамыз ғой. 
Біздің халықтай мыңдаған мазмұнды әні, күмбірлеген 
күйі бар, даласының таңғажайып үні бар халық жер 
бетінде некен-саяқ шығар. Кейде бір ой үстінде 
отырған оңаша сәттерде, алыс жолдан елді сағынып 
келе жатқанымда қолыма қалам алып, көкейге келген 
ұйқастарды қағазға түсіріп қоятыным бар. Сондай бір 
кезекті алыс сапардан көңіл күйім көтеріліп, жаным 
жадырап келе жатқанда ұшақ ішінде «Елім менің» де-
ген өлең өмірге келді.

Арайлап таңым, асқақтап тауым,
Ән ойнап көгім, күй тартты көлім.
Қол жетті, міне, аңсаған күнге,
Жасай бер, жаса, қазағым менің!

Осы алғашқы шумағы туғанда бастан кешкен 
сезімім керемет еді. Ұшақтың терезесінен елімнің 
байтақ даласына тебірене көз салып, жаным әндетіп 

тұрғандай-тын. Аңсаған күнге жеттік қой деген телегей 
сезім бойымды қалай шымырлатты десеңізші…

2005 жылдың желтоқсан айының соңғы күндерінде 
тәуелсіздіктің алғашқы кезеңіндегі мемлекеттік 
гимнді ауыстыру туралы идеяны тиісті жауапты 
қызметкерлермен, белгілі музыка және көркемсөз ма-
мандарымен ақылдаса отырып жүзеге асыруға шешім 
қабылдадық. Сонда композитор Шәмші Қалдаяқов пен 
ақын Жұмекен Нәжімеденовтің «Менің Қазақстаным» 
әнінің мәтінін жаңа заманға лайықтап, оның 
мазмұндық тініне зиян келтірмей, лексикалық негізін 
қалдырып әрі тәуелсіздік талаптарын сақтай отырып, 
аздаған өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар болды. 
Бұған белгілі ақындар да, маман тілші-ғалымдар да 
тартылды.

Мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссияның 
талқылауына, белгілі мамандардың сараптауына сәй-
кес мен ұсынған қосымша мәтін жаңа уақыт талабына 
сай деп табылды. Бұл жерде елбасылық төрелігімді 
пайдаланып, ешкімге салмақ та салмадым, жақсы атақ, 
арзан беделге де ұмтылғаным жоқ. Мен де елімнің 
қатардағы қарапайым бір өкілі ретінде осынау тарихи 
сәтте одан қалыс қала алмадым. Ойымды тербеп, жа-
нымды кернеп жүрген сөздердің ең көркем кестелен-
ген түрі деп сезініп, сөзімді көп талқысына ұсындым.

Осы мәселеге қатысқан атақты ақындар мен сөз 
мамандары, тіл ғалымдары мен ұсынған қосымшаны 
қоғамдық-саяси, идеялық-көркемдік жағынан ұтым-
ды, орынды, Әнұранның бұрынғы желісіне толық 
сай келеді деп тапты. Мұны өзімнің өмірімдегі ең бір 
қуанышты да салтанатты әрі бақытты сәтім деп ойлай-
мын. Өз еліңде болып жатқан тарихи жаңалықтарға 
сол елдің перзенті ретінде үлес қосу, шамаң кел-
генше өз қолтаңбаңды қалдыру – әрбір азаматтың 
арманы. Ең бас тысы, бұл – мемлекеттің мүддесі. 
Мемлекеттік Гимннің мәртебесі мемлекеттік тілдің де 
жоғары дәрежесі болып қабылданады. Туған тіліміздің 
асқақтығы мен абыройы да осы Гимннен анық көрінеді 
деп білемін.

Дін мен дәстүр
Дін – рухсыздық пен қанағатсыздықтың алдына 

қойылған ең берік қамалдардың бірі.
Дін туралы сөз, сайып келгенде, адамның жан 

дүниесінің тазалығы мен адамгершілігі туралы сөз. 
Дін – адамның өмір сүру шартының қалыптасқан 
қағидаттары әрі адамзат дамуының құбыланамасы.

Діни наным-сенім адамзатпен бірге пайда болған. 
Адамның табиғат тылсымдары мен жұмбақтарын 
қабылдау кезіндегі алғашқы іс-әрекеттері оның таны-
мын туғызды. Діннің қайнар көзі сол бағзы замандар-
дан  бас тау алып, уақыт өте келе ол әртүрлі ағым, сан 
салалы сенім сүрлеуі ретінде қалыптаса бастады. Дінді 
зерделеу, оны түсіну бағытындағы бастапқы ізденістер 

алғашқы қауымдық құрылыс кезінде қалыптаса бас-
тағаны даусыз. Біздің заманымызда ол орасан зор ғы-
лыми-әлеуметтік нысанға, философиялық кате гория ға 
айналып, есепсіз ғылыми еңбектер мен сан жетпес са-
раптау-пайымдаулар жарияланып жатыр.

Жалпы, шариғат туралы қазір бірнеше ағым 
бар сыңайлы. Солардың бірі – құдайсыздық пікірін 
ұстанатындар. Екіншісі – ислам дініне таза ұлтшылдық 
тұрғысынан қарайтындар. Енді біреулері – ислам 
дінінің негіздерін халықшыл-мемлекетшіл тұрғыдан 
терең түсініп, оның қадірін білетіндер. Осы үш бағытта 
да үгіт-насихат жұмыстары жүріп жатыр.

Қазір алғашқы екі бағыттың ішінде діни ағымдарды 
дәріптейтіндер, ол турасында өте жиі жазып, тын-
бастан қызмет жасап жүргендер көп. Бұлардың 
кітаптары мен жинақтарын оқып алған діни сауаты әлі 
кемшін адам «негізгі дін осы екен» деп ойлайды. Со-
дан қателікке ұрынады. Өйткені діни сауаттың аздығы, 
діни орындардың таза дінді жалған діннен ажырату 
бағытындағы дәрменсіз жұмыстары осындай жағдай 
туғызып отыр.

Ислам дінін ондай елдердегі тұрғындар толық 
хабары болмағандықтан, «құбыжық дін, зорлық-
зомбылықты ұстанатын ағым» деп қабылдайды. Сырт-
тан таңылған насихат та соны уағыздауда. Араб әлемін 
айтпай-ақ қоялық, өзіміз білетін дерекке жүгінсек, 
ислам діні туралы: тарихы мен философиясы, құқығы 
мен экономикасы,  өркениеті мен  өнері, мәдениеті 
мен  әдебиеті деген тақырыптық-танымдық әрі ғы-
лыми-сараптамалық еңбектер әлі жан-жақты талда-
нып, жарық көрген жоқ. Біз Аллаға құлшылықтың жал-
пы бастауыш канондары негізінде жүріп жатырмыз. 
Халықтың ислам діні туралы білім-түсінігі әлі алғашқы 
кезеңде қабылданғаннан көп аса қойған жоқ. Діни 
сезімнің балаңдығы күнделікті өмірде әр кез бой 
көрсетіп жатады.

Халықтың діни санасы берік, көзқарасы тұрақты 
әрі сенімді болған жағдайда оның ынтымағы мен 
бірлігі, өз елінің бүгіні мен ертеңіне деген сенімі 
берік бола түсіп, бір мақсатқа жұмылудың негізгі 
ұстанымы қалыптасады. Біз халықтар достығын 
дамудың алғышарты ретінде ұстанып келеміз. Бұл да 
– берік тұжырым. Енді осыны діни наным-сенімдер 
тұрғысынан бекіте түссек, халықтың патриоттық сезімі 
жалаң ұраннан гөрі жалынды рухқа айналар еді.

Келешектен күдер үзбеу сияқты өткендегінің 
бәрін бірдей өзекке тебуге де болмайды. Ислам 
дініне дейін де осынау байтақ далада имани ниет пен 
адамгершілік ізгі қарым-қатынастар болған. Ежелгі 
Ғұн патшалығынан бермен қарай еліміз Көк Тәңіріне 
табынып өмір сүрді. Мұның дәстүрлі элементтері 
халқымыздың өмірінде әлі де бар.

Нанымымыздағы табиғатқа деген құрметті көз-
қарас, Күн мен Айды қасиет тұту біздің ата-баба діні-
міздің тарихи көрінісі ретінде әлі күнге халқы мызбен 
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бірге жасап келеді. Біз бұл наным-сенімдерді өз 
өмірімізден сызып тастай алмаймыз. Қисындық және 
өміршеңдік жағынан оның қазақ бала сын жақсылыққа, 
ізгілікке, адамгершілікке тәрбие леудегі рөлі өзінің 
рухани күшін жойған жоқ. Рухани тазалығымызды 
сақтаудағы тәңірлік түсініктерді әлі де ізгі діннің амал-
дары ретінде тұтынудамыз.

Бұл жағынан келгенде, ислам дінінің негізгі 
қағидаттары мен ұстанымдары біздің бабалары-
мыз ұстанған наным-сенімдермен ұштасып жата-
ды. Сонымен қатар ислам дініндегі қонақжайлық, 
меймандостық, кемтар мен кедейге көмек қолын 
созушылық,  бауырмалдық секілді жақсы әдеттерді 
өзгелерге өнеге ретінде айтып жеткізу жағы да үндес 
келеді. Әрі олардың мұсылмандық қағидаттармен 
сәйкес келетіндігінің өзі керемет емес пе?! Менің 
білуімде, Мұхаммед с.ғ.с. Пайғамбарымыздың 
хадистерінің бірінде «Құран» сүрелері мен аятта-
рында нақты амалы айтылмаған мәселені ұлттық 
дәстүрлерден іздеген жөн» дегенге саятын ұғым 
да бар. Демек, аруақты құрметтеу, бейіт басына 
барып дұға бағыштаудың, Наурызды қуана қарсы 
алып, жаңа туған аймен амандасудың дін алдында 
ешқандай да айыбы жоқ. Бұлардың қай-қайсысы да – 
Алла тағаланың өзі жаратқан игіліктеріне жасалатын 
дәстүрлі құрмет қана.

Данышпан Абайдың: «Құдайшылық жүректе. 
Қалпың ды таза сақта», – деуі де содан.

Бұл мәселені де біздің дінбасылар мен осы сала-
мен айналысып жүрген теолог мамандарымыз дендеп 
ашып, дәйектеп, деректеп беруі қажет.

Көне тарихи ислам дінінің өркениеттік, гуманистік 
қалыптарын жан-жақты білмегендіктен, оны тек «күш 
көрсету, зорлық жасау діні» деп түсінушілік ерте заман-
нан бар екенін  айтады. Бұл – білместік салдары. Бұған 
біз өре түрегеліп дау айтпай, қайта байыпты, тарихи, 
ғылыми тұрғыдан дәлел келтіріп, парасатты деңгейде 
түсінік беруіміз керек. Мұндай жаңсақтық қазіргідей 
терроризм мен экстремизм секілді жаңа ғасырдың 
жойқын індеттері өршіп тұрған кезде тіптен қауіпті.

Ислам діні – ешқандай да құбыжық дін емес. Бұл 
пікірді кез келген мұсылман баласы қандай жерде, 
қандай жағдайда болмасын, айтып, түсіндіруі керек. 
Бұл – имандылық парызы.

Өз дініңді қорғап, оған дәлелсіз келтірген зиянды 
түсінікпен қайтару мақсатында игі әрекет жасасаң, 
бұл – үлкен сауап. «Бір адам бір мұсылманды өлтірсе, 
ол жер бетіндегі барлық мұсылманды өлтіргенге тең» 
деген қағидатты «Құран» айтады. Сол секілді ислам 
дінінің ізгі жағы мен игі қасиеттерін айтқан әрбір 
мұсылман барлық мұсылманға тиесілі сауапты ала-
ды. Біз осы пікірді үнемі назарымызда, жүрегімізде 
ұстауымыз керек. Бірақ бұл – «ислам діні басқа 
діндерден жоғары тұрады» деген біржақты көзқарасты 
білдірмейді. Алайда біздің дінімізге беріліп жатқан 

жосықсыз баға мен жөнсіз ойларды ауыздықтау үшін 
әрбір мұсылман бұларды білуі қажет.

Қазір исламдағы екінің бірі білмей айтып жүрген 
мәселе – жиһад туралы мәселе. Жиһад – ислам дінінде 
айтылатын ұғым екені рас. Бірақ мұның аясын тек қана 
лаңкестікпен шектейтін болсақ, қатты қателесеміз. 
Оның қазақша ұғымы «белгілі бір нәтижеге, мақсатқа 
жету үшін күш-қайрат жұмсау, ынта-жігер таныту, 
мақсат үшін күресу» деген мағынаны білдіреді. Бұл 
сөзді  қазір «қару алып соғысу, өзін құрбандыққа шалу» 
мағынасында қолданып жүр. «Құранда» «жиһад» сөзі 
35 жерде кездеседі. Соның төртеуінде ғана «соғыс» 
ұғымында қолданылған. Көп адам өзін мұсылман 
санағанмен, «Құранның» жалпы мән-мазмұнымен де 
толықтай таныс емес. Сондықтан шолақ түсінік шала 
ұғымды туғызады.

Діни ғұламалардың еңбектерінде ол сөз Алланы 
танудың жолындағы сапар, ұмтылыс ретінде бері леді. 
Осы мағына шындыққа жақын. Кеңінен тұжырым-
дағанда, оның мағынасы адамның өзімен күресі, өз 
бойындағы жағымсыз әрекеттерді жою, надандықпен 
майданы, тұрмыстың жақ саруы жолындағы ерік-
жігер, сананың сілкінуі секілді қасиеттер болса ке-
рек. Шариғатта ол сөз «Жаратушының шапағатын 
сезіну» деп те қолданылады. Иман заңдылықтарын 
зерттеушілер «жиһад» мәжбүрлік жағдайдан да болуы 
мүмкін екенін жоққа шығармайды. Міне, осы жағдай 
келе-келе қит етсе, қару алып соғысып, жазықсыз 
жандардың қанын төгіп, ауыр күнә арқалаудың сипа-
тына айналды. Біз мұндай түсінікті «қылмыс әрі күнә» 
деп есептейміз. Демек, бұл тұрғыда надандыққа қарсы 
әрекет жасағанымыз абзал.

Кеңестік кезеңдегі қызыл террордың халықтарды 
қуғын-сүргінге ұшыратудағы зорлық-зомбылығын өз 
өміріндегі тұрмыстық тауқыметтермен бірге бөліскен 
қазақ халқының сол кездегі жан дүниесіндегі үнсіз 
қарсылығы болады. Қазақтардың босып келген 
халықтарды паналатуы мен адамгершілік қолын со-
зуы сол нәубетке іштей қарсылық болған шығар? Қара 
күшке қарсы қарапайым ақыл-парасатты қолдану – 
ұлы күрес, имани майдан. Демек, біздің халқымыз – 
зайырлы жиһадтың үздік үлгісін көрсеткен жұрт. Бұл – 
біздің бүгінгі ұрпақ үшін мәңгілік мақтан, өмірлік өнеге 
болса керек.

Исламдағы сол әдемі әдепті қазір дінбұзарлар 
мен басбұзарлар мүлдем теріс қолданып жүр. 
Жиһад – адамды өлтірудің амалы емес, дұшпандық 
жағдайларда да жол табудың қиянаттан тыс әрекеті 
болуы тиіс. «Жеке адамның жиһады» деген ұғымның 
өзі тым шартты. Бір ел немесе мемлекет ресми түрде 
екінші бір елге соғыс жариялағанда болатын ерекше 
іс-әрекетті соған жатқызуға болатын шығар, ал жеке 
адамның озбырлығы болмаса адам өлтіру әрекеті 
шариғатқа сай келмейді. Әлемдік лаңкестік өрши 
түскен қазіргі жағдайда «ұжымдық ұрысқа шықтық» 

деп жүрген озбыр тобырдың тағылық әрекетін ешбір 
діннің заңдылықтарымен ақтап алуға болмайды.

Кейінгі кездерде сырттан енген сантүрлі ағым-
дардың ауанымен бас-көзге қарамай, елді, жұрт 
мүддесіне қызмет етіп жүрген жеке азаматтарды 
айыптау, тіпті тұқырта есе қайтару сияқты келеңсіз 
әрекеттер бой көрсетіп қалып жүр. «Жаманды жасыр, 
жақсыны асыр», – демей-ақ қояйық, бірақ көпке күл 
шашуға болмайды ғой. Жауырды жаба тоқудың да 
қажеті жоқ. «Сын түзелмей, мін түзелмейді» дегенді де 
естен шығармау керек. Яғни, айтылған сын-ескертпе 
салиқалы болып, оның қоғам дамуына септігі тигені 
жөн. Ал көлгірсіген сынсымақ көлденең көк аттының 
аужайында адасып, солардың ұпайын түгендеп жатса, 
ол – барып тұрған қылмыс. Соны ойдан шығармау ке-
рек.

Содан кейін «демократия» деген тек қана құқықтар 
емес, сонымен бірге айтарлықтай міндет жүктейтінін 
де ұмытуға болмайды. Ендеше, әркім ағат басқан 
арандату әрекеті үшін жауап беруге тиіс. Игілікті іс қана 
ізгілікті мұратқа жеткізбек. «Мемлекет маған көмек 
көрсетпеді» деп кінәлаудан бұрын, «мен қоғамға 
қандай қолдау көрсеттім?» дегенді ой елегінен өткізіп 
алудың да артықтығы жоқ.

Осындайда әлемдік деңгейдегі әйгілі ақындардың 
бірі – А.С.Пушкиннің: «Мен өз Отанымды, жеме-жемге 
келгенде, жерден алып, жерге салуым мүмкін. Бірақ 
оны бөгде ешкімнің тілдеуіне ешқашан да жол бере 
алмаймын!» дегені еріксіз еске оралады. Ал оралатын 
себебі – «жатжұрттықтар кінә тағып, күндейтін емес, 
таңданып, мүлтіксіз мойындайтын ел болсақ екен» 
деген арман ұлттың имани ізгі қасиеттерін көрсетудің 
үлгі-тұғыры болуы шарт.

Осыларды сонау Сирияда содырлардың сойылын 
соғып, тек өзі ғана емес, бүкіл отбасын құрбандыққа 
шалып жүрген, жер-жерлерде қолдарына қару алып, 
ел аман, жұрт тынышта мойындарына қан жүктеп 
жүрген, еңбек етпей-ақ жақсы тұрмыс кешкісі келіп, 
қылмысқа барып, адасып жүрген жансебіл жастар 
ұқса игі еді. Оларды тек телеарналар мен интернеттен, 
басқа да бұқаралық ақпарат құралдарынан құйылып 
жатқан әсіремәнсіз мәліметтер тәрбиелемесе екен. 
Тепсе темір үзетін жігіттің қолына қандыауыз қару 
алып, оқ жаудыруы, сөйтіп, қоғам тыныштығын бұзуы 
кімге қажет? Бейкүнә жандарды жер жастандырып, 
ананы «жесір», баланы «жетім» атандырғанда олар не 
опа таппақ? Өзінің адамгершілікке, имандылыққа жат 
қылығымен, жантүршігерлік жауыздығымен ондаған 
отбасының шаңырағын ортасына түсіре ойрандап, 
қайғыдан қан жұтқызған пенденің күнәсін Құдай қалай 
кешіреді?!

«Мұндай жағдайлардың алдын алудың қандай 
алғышарттары бар және жастар арасындағы жұмысты 
жетілдіре жүргізудің қандай тиімді тетіктері бар?» де-
ген сұрақтар кім-кімді де толғандыратыны сөзсіз. Бұл 

тұрғыдағы іс-шаралар мен оның мемлекеттік идео-
логиясымен еліміз жан-жақты әрі тұрақты түрде ай-
налысатын болады. Әйтсе де кәмелетке толған әрбір 
азамат өзінің кез келген әрекетін ойланып істеуі, 
қоғамдық тәртіп нормаларына бұқпантайсыз бағынуы 
тиіс. Ешкімнің де обал мен сауапты, заңдылық пен 
адамгершілікті ұмытып, нақақ көздің жасынан өз 
жағдайын жақсартуға құқы жоқ!

Қазақстан тәуелсіздік жылдарында бес рет әлемдік 
және дәстүрлі діндер жетекшілерінің съездерін өткізді. 
Мұндағы мақсатымыз – ең алдымен, қазіргі өзгермелі 
әлемдегі түрленіп жатқан адам пиғылын ізгілендіру 
болатын. Ол үшін классикалық діни ағымдардың бірлігі 
мен ынтымағын қалыптастырып, адамзаттың ортақ 
құндылықтары негізінде бір арнаға жұмылдыруды 
мақсат тұттық. Бұл тұрғыда атқарылған жұмыстарды біз 
«адамзат өмірін жақсы жағынан түзеуге бағытталған 
адами іс-әрекетке қосқан Қазақстан халқының үлесі» 
деп бағалаймыз. «Зор да сауапты іс атқардық»,– деп 
мақтанбай-ақ қоялық, бірақ діндер арасындағы 
дипломатияның тілі ізгілік пен имандылық екенін 
түсіндіруге барынша әрекет жасадық.

Қазақстан – өзінің Ата Заңында ашық жазғанындай, 
зайырлы мемлекет. Дін мен мемлекет бір-біріне 
тәуелсіз. Бірақ қандай дін болмасын, ол сол аймақтағы 
мемлекет дамуына өзінің теріс әсерін тигізетін болса, 
біз бұған жол бере алмаймыз. Біз үшін мемлекеттің 
тұрақтылығы, тыныштығы, береке-бірлігі – ең басты 
құндылық. Қай діннің де ізгі де игі қасиеттерін пай-
далана отырып, халықтың бейбіт өмірі мен қалыпты 
тұрмыс-тіршілігі үшін ортақ мәміле жолында жүйелі 
жұмыстар жүргіземіз. Бұл міндетті орындауға тек 
биліктің күшін ғана емес, ақылдың ісін, парасаттың 
пайымын пайдаланамыз.

Біз 2015 жылдың қарашасында Парижде болған, 
2016 жылғы шілдеде Ниццедегі, сонымен қатар 
әлемнің әр шалғайында жиі қайталанып жатқан 
террорлық қантөгісті оқиғаларды дер кезінде батыл ай-
ыптай отырып, әлемдік лаңкестік пен терроршылдыққа 
қарсы күресте бітіспес қағидат ұстанатынымызды 
ресми түрде мәлімдейміз. Бұл – «жекелеген қаскөй 
жандардың жауыздық әрі надандық әрекеті» деп 
түсінеміз. Сол кездің өзінде, ашық айтқанымыздай, 
бұл жерде исламның еш кінәсі жоқ. Исламда мұндай 
жосықсыз әрекеттерге бару ең ауыр күнә деп са-
налатынын әрқашан атап айтудамыз. Қазақстан 
бұл тұрғыдағы өзінің ұстанымын қашан да білдіріп 
келеді. Қазақстан – террорлық теріс әрекеттердің кез 
келгеніне уақтылы әрі тайсалмастан қарсы тұратын 
мемлекет.

Бала жастан әке-шешеден көрген тәрбиеміз бар, 
алған тәліміміз бар, біздегі түсінік ислам дінінің негізгі 
шарттары мен қағидаттарына толық сай келеді. Қай 
дін болсын, оның қай-қайсысында да адамға арналған 
игі қасиеттер анық жазылған. Бір діннің екінші діннен 
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басымдығы жоқ. Бірақ дінаралық келіспеушілікті 
қоздыратын дінсіздер, өзінің жеке басының мақсат-
мүддесін көздеген көрсоқыр жандар діннің атын жа-
мылып, зорлық-зомбылық жасап, күпірлікке барады. 
Жалғандық секілді жағымсыз әрекеттерді ақтап алуға 
тырысады. Бұл әдет қазіргі лаңкестік дерті өршіген 
тұста тіптен ушыға түсті. «Халықаралық терроризм» 
термині сөздік қорға түпкілікті кірген кезде оған қарсы 
жеке мемлекеттің қауқарсыздығы да анық көрініп 
отыр.

Жалпы, қандай да бір бастаманың мәні мен 
мақсаты ізгілік пен игілікті көздесе, оны түсінбейтін 
адам, тыңдамайтын құлақ болмайды. Әлем  тарихында 
дәстүрлі діндердің басшылары бір жерде отырып, бір 
жеңнен қол шығарып, діннің адамзат өркениетіндегі 
гуманистік қызметін қайтадан жаңғырту, дінаралық 
араздықты жою, дінаралық үнқатысуды бүкіл 
адамзатқа пайдалы пікірлестер алаңына айналдыру 
тұрғысында ұжымдық ұлағат таныту – бұрын болмаған 
тарихи оқиға.

Біздің халқымыз – ежелден ізгілік пен адам гер-
шілікті бойына сіңірген, жақсылық пен бауырмалдық 
сезімін жоғары қойған, ешкімнің ала жібін аттамаудың 
қағидатын бала жастан жадына сіңірген, ата-бабаның 
ұлы тәлім-тәрбиесін ұрпағына аманаттап, салт-
дәстүрдің озық үлгісін ұстанған халық. Қазақтың бала 
тәрбиесіне байланысты айтылған сөздері мен ырым-
ниеттерін қарап отырсақ, мұнда тек жақсылық пен 
ізгілікке тәрбиелеу ғана бар. Терең адамгершілік, 
байыпты имани қасиет, кімге де болсын, адами 
қамқорлықпен қарау халықтық қағидалардан бастау 
алып, ғасырлар бойы ұлтымыздың ұғымы  болып 
жалғасып отырды.

Мүмкін, біз осынау алып аймақта, ата-бабаның бізге 
қалдырған ұлан-ғайыр жерінде өз тәуелсіздігімізге қол 
жеткізіп, тыныштықта бақытты ғұмыр кешіп жатсақ – 
сол жақсылықтардың қайтарымы, Алланың бізге бер-
ген ризашылығы мен мархабаты шығар. «Жақсылық 
көрсем – өзімнен, жамандық көрсем – өзімнен»,– деп 
өскен халықтың баласымыз. Осы дәстүрді ұстана бер-
сек, кең болсақ, кем болмаймыз.

Әлем күн сайын құбылып жатыр. Күш көрсету 
көбейіп, зорлық-зомбылықтың қара ниеті қатыгез 
сипат ала бастады. «Діни экстремизм» деген дерт 
шықты. Лаңкестіктің жазықсыз жандарды құрбан етуі 
кезекті бір қызықты оқиға ретінде қабылдана бастады. 
Ең алаңдатарлығы – әлем бұған елеңдеп, «бұл неге 
бұлай болады?» деп қатал сауал қоймай, әр ел «өзіміз 
ғана аман болайық!» деген тоңтеріс саясат ұстана бас-
тады.

Терроризм – әлемдік дерт. Бұл зауалға қарсы 
адамзат баласы, барлық мемлекет мақсатты түрде 
күш біріктіріп, қарсы тұрмаса, жағдай жыл өткен сай-
ын, тіпті ай өткен сайын ушығып, дүние өрт құшағына 
айнала береді. Қайғының бұлтын жамылып, қарақан 

басыңның қамымен бүркеніп ғұмыр кешетін бейта-
рап саясат енді орынды амал, орайлы іс-әрекет бола 
алмайды. Әлемдік тажалға барабар  қарсылық, дін 
тілімен айтқанда, зұлымдыққа қарсы зайырлы жиһад 
қажет.

Қазір өркениеттер қақтығысында ислам фунда-
ментализмі туралы алыпқашпа сөз көп. Адамзат 
исламнан үрейлене бастады. Бұрын «Құдайдан 
қорықпағаннан қорық» деуші еді, енді Құдайдан 
қорқатындардан қорқу басталды. Бұл – кереғарлық. 
Лаңкестерде ұлт, дін болмайды. Олар дін атын жа-
мылады, бірақ жүректерінде имани қасиет жоқ. Бары 
сөнген. Жүректегі ізгілік сөнген кезде өшпенділік 
бас көтереді. Өшпенділіктің өктем күші има-
ни құндылықтарды қиратып, адам сана сын теріс 
әрекеттер тұйығына әкеліп тірейді. Тұйық тан шығудың 
жолы – имани тұрақтылық, діни салауаттылық.

«2001 жылғы 11 қыргүйектен кейін жаңа дәуір бас-
талды» деген ұғым пайда болды. Шынымен, солай ма? 
Бұған кең ауқымда қарау керек. Қазір діни әрекеттен 
де сорақы жағдайлар болып жатыр. Гендік инжене-
рия, адамды клондау, бактериологиялық, химиялық 
жойқын қарулар секілді адамзаттың жер бетіндегі 
тірлігіне аса қауіп төндіретін имансыз жағдайлар 
«ғылымның жетістігі» деп бағаланып, осыдан шаш 
етектен пайда тауып жатқандар көп. «Құранда» 
бұлардың бәрі күпірлік, күнә деп саналады. Алла 
құдіретіне шек келтірудің орынсыз көрінісі де – осы 
болар. «Адам адамға дос» деген ұлы қағиданы ұстану 
– Аллаға мәңгілік мадақ айтудың айрықша көрінісі.

Американы абыржытып, дүниені шулатқан 
қыргүйек тің қанды оқиғасы бұрынғы «діни фундамен-
тализм» деген терминді «ислам фундаментализмі» 
деген ұғымға ауыс тырды. Тарихқа жүгінсек, фун-
даментализм ислам ға ғана емес, католикке де, 
христиандыққа да қатысты. Орта ғасырлардағы Еуро-
па тарихын еске алсақ, не бір сұмдық жағдайлар бой 
көрсетіп шыға келеді. Сол кездегі діни соғыстар адам 
санасында жүрді. Араб әле мін, Иранды нағыз ислам 
фундаментализмі деп қабыл дау үрдісі кейде шындық 
шегарасынан асып кетіп жат ты. Өйткені жалғызкіндікті 
әлем бақылаудан шығып барады.

Әлемдік дәстүрлі діндердің, жалпы діни ағым дар-
дың канондары ұқсас. Олар – өлтірме, өтірік айтпа, 
нәпсіңді тый, адамға жақсылық жаса. Көктен түскен 
төрт кітаптың да негізгі ұстанымдары – осы. Олар зама-
нына қарай бір-бірін толықтырып, дамып отырған. Бұл 
асыл жинақтардың негізгі шарттары, тұжырымдары, 
жалпы идеясы, діни уағыздары бірін бірі толықтыра 
отырып, Ұлы Жаратушының ұлық пәрменімен соңғы 
кітаптың – қасиетті «Құран Кәрімнің» түсуіне жол ашты. 
Айқын нәрсе: дін адамзаттың имани қасиеттерінің 
шапағатты шындыққа бейімделген тұжырымдамасы.

Осы орайда және бір айта кететін мәселе де бар. 
Қазіргі жастар имани шапағатты қасиеттерді қалай 

түсініп, қандай деңгейде қабылдайды? Қазір елімізде 
мешіттер көбейді. Сонымен бірге мешітке баратын, 
намазға жығылған жастарымыз да молайды. Ислам 
дінінің сан тарау сүрлеулері бар. Оның бәрін ақылмен 
таңдамай, жүрекпен талғамай қабылдай беру де бой 
көрсетіп жатыр. Алла да, иман да жүректе. Ең алды-
мен, жастар жүрегін таза ұстауы қажет. Әрине, жас 
кезде еліктеу басым болады. Бірақ жат діни ағымға 
еліктеу, елігу қауіпті екенін ұмытпаған жөн.

Ата-баба дәстүрін әлдебір жат ағымға мансұқ етіп, 
діни теріс ағымның байыбына бойламай, өз ұстанған 
бағытын дұрыс деп қабылдайтындар  пайда болды. 
Көпке топырақ шашып, көкіректерін теріс пиғыл-
ниетке жүгіндірген жастардың рухани-имани көздерін 
ашу  – бәріміздің, соның ішінде осы салаға тікелей жа-
уапты жандардың абзал борышы. Адасқанды дұрыс 
жолға салу, күмәндіні ақиқаттың арнасына бағыттау 
тұрғысында біз атқарар жұмыстар қазір орасан зор. 
Бұл – әрі парыз, әрі міндет, әрі сауап.

Кейбір жастарымыз жиһадтың негізгі шарттарын 
білмегендіктен, арам ойлы топтардың ықпалына еріп, 
отбасынан безіп, тіпті ата-анасынан бойларын аулақ 
салып, лаңкестік немесе содырлық әрекеттерге бара-
тын жерлерден табылып, жаңылуда. Араб әлемінде 
болып жатқан қанды оқиғаларды дұрыс деп санап, 
сондай жанкешті әрекеттерді шариғатпен ақтап алуға 
тырысушылық діннің адамгершіл қағидаттарымен 
мүлдем қабыспайды.

Діни мейрамдарда, құрбан айт, ораза айт, Қадір 
түнінде мешітке келетін халықтың қарасы қазір өте көп. 
Бұл – жақсылық. Бұл – имандылық. Намазға жығылған 
жастарды қарап тұрсаңыз, олардың да ұстанған діни 
наным-сенімдері әркелкі екенін байқауға болады. 
Жастарға айтарымыз: өз дініңді қадір тұт, өгей дінге 
бас ұрма. Алла адал ниетте, жүрегіңді таза ұста. 
Ізгілікті қайырымдылықпен ұштастыр, игілікті еліңе 
жаса. Топшыл болма, көпшіл бол, халқыңды қадірле, 
жұртыңның салт-дәстүрін құрметте. Дін – ғылым, жан 
дүние жарасымын табиғатпен үйлестір. Ғылымның 
ғибратты жолын таңда, біліміңді жақсылыққа пайда-
лан. Заманның болмысын аңда, тойшыл болма, ой-
шыл бол.

Ұрпаққа деген алғаусыз мейірім мен ыстық ықылас 
бізге күн сайын ғана емес, сағат сайын қажет. Ол 
үшін адамгершілік қасиеттерді әуелі өз бойымызға 
жинақтап, содан соң сол имани қасиеттерді періште 
пейіл перзенттеріміздің санасына сіңіруге тиіспіз. 
Сонда ғана жас жеткіншек қайсыбір қарабайыр 
қателіктерден ада боп, қатыгездіктен алыс жүрер еді. 
Тек сондай ұрпақ қана обал мен сауапты санасында 
салмақтай алмақ.

Бұлардың барлығы да – білгенге маржан, білмеске 
арзан. Арзанды қымбатқа айналдыратын – ақыл мен 
парасат. Жаратушы бізді ақыл мен парасаттан айырма-
сын. Сонда ғана досқа күлкі, дұшпанға таба болмаймыз.

Қиырдан келсе 
қандастар

Біз – тығырықты тар заманда тарыдай ша-
шылып кеткен қандастарын Атамекенге жинаған 
әлемдегі үш елдің біріміз.

Тәуелсіздік тізгіні қолға тиді. Бұл күнді Қазақстанда 
ғұмыр кешіп жатқан халқымыз ғана емес, қиырда 
жүрген, екі көзі боталап, туған елге алыстан жанының 
жанарын салған қандас бауырларымыз да аңсай 
күткен. Тірлікті тарының қауызына сыйғызып жіберген 
кеңестік идеология жоқ, қабағын түйген компартия 
құлаған, өз қолымыз өз аузымызға жеткен кезде ең ал-
дымен ойлағанымыз – шет елдерде жүрген ағайынды 
елге оралтып қуанту, тарихи әділеттілікті қалпына 
келтіру болатын.

Аналарымыз алысқа кеткен туған-туыстарын іс тігіп 
отырғанда, жұмыс жасап жатқанда сыңсып салған 
әнімен еске алып, көз жастарын бір сығып алушы еді. 
Балаң кезімде оның себебін сұрағанымда: «Балам, 
ержетерсің, сонда білерсің мұның мәнісін»,– деп сөз 
аяғын жұмбақтап жіберетін. Бірақ бала кезгі адам 
жады мықты болады ғой. Кейін, есейе келе мұның 
мәнін де, көз жасына булыққан әнін де біліп, көкейге 
түйіп өстік. Тәуелсіздік таңы атқанда ойда жүрген осы-
нау аса маңызды іс-әрекетті жүзеге асырудың жолын 
тапқандай болдық.

Осылайша, 1992 жылдың 27 тамызы күні шет ел-
дерде тұрып жатқан қандас бауырларымызды Отанға 
оралту мақсатындағы Қазақстан Республикасы Ми-
нистрлер Кабинетінің арнайы қаулысын шығардық. 
Қарқынды, қызу жұмыстар басталды. Уақыт тым қауырт 
еді. Шұғыл кірісіп, тез шешім қабылдадық. Осынау та-
рихи басқосуды ел өміріндегі маңызды іс-шара ретінде 
атап өту туралы мәселе нақты қойылды. Сол істің 
басы-қасында болып, оның жүру барысын күнбе-күн 
қадағалап отырдық. Тапсырылған жұмысқа кіріскен 
азаматтар да табандылық пен ыждағаттылықтың 
үлгісін көрсетті. Қайраткерліктің қуатын байқатты. Ты-
нымсыз тірлік зая кеткен жоқ. Ойдағыны атқарып, ор-
тамызды толтырдық.

Біздің тарихымыз үш мың жылдық кезеңнің 
арғы жағын да қамтиды. Оны қазақ жерінен, оның 
төрт құбыласынан табылып жатқан тарихи-мәдени 
ескерткіштер, кешенді кесенелер, көне қорған дар, 
алтынмен апталған адамдар, тіпті, алтынмен көмке-
рілген жылқылар даусыз дәлелдеп жатыр. Жалпы, 
тарихымызда біз бес бұрышты жұлдыз бен крест 
таңбасын да өзге елдің мұрасы, жаттың дүниесі деп 
қабылдап келдік. Даламыздың әр жерінен табылып 
жатқан көне жәдігерлер мұның алды сегіз мың, берісі 
бес мың жыл бұрын осы далада болғандығын, бо-
лып қана қоймай, оны бағзы бабаларымыз алтынмен 
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аптаудың, күміспен күптеудің, темірден түйін түюдің 
кәнігі шеберлері, ұлы ұсталары болғанын дәлелдеуде.

Азия тарихының атақты білгірі, ғалым Н.А.Аристов-
тың халық санағы туралы сипаттамалық-статистикалық 
еңбегінде 1897 жылы қазақтардың саны өз аума-
ғында 4 миллион болғаны анық жазылған. Жай ғана 
арифметикалық есепке жүгінсек, бұл сан демо-
графиялық даму үрдісі бойынша қазір кем дегенде 30 
миллионның шамасында болар еді. Өкінішке қарай, 
зұлым саясат бізді бұған жеткізбеді.

Сол кездің өзінде, ғалымның есебі бойынша, шет 
елдерде 100 мың қазақ өмір сүріп жатыпты. Қазақ 
халқының даму үрдісінен, оның рухани өркендеу 
процесінен, халық санының жедел өсуінен секем 
алған сұрқия көсемдер жиырмасыншы ғасырдың 
ішінде небір зымиян айла-шарғыларды ойлап тауып, 
жұртымыздың көз жасын көл етті, қырғынға ұшыратты. 
Бұл – ұмытылмас тарих. Ұмытуға хақымыз жоқ тарих. 
Біздің тарихымыздың ең маңызды беттері де осында 
жатыр.

1991 жылғы 31 желтоқсанда Қазақ радиосынан 
шет ел қазақтарына арнап сөз сөйледім. Ол сөз жан 
– жүрегімнен қайнап шыққан еді. Сол сөз әлемнің 
әр елінде ғұмыр кешіп жатқан бауырларымызды 
дүр сілкіндірді. «Қазақстанға келемін» деп ат басын 
бұрып, ұлы көштің теңін буып, тізгінін қаққан бауырлар 
сол кезден бастап Отанға оралудың қам-қарекетіне 
кірісті. 1992 жылғы Дүниежүзі қазақтарының алғашқы 
құрылтайын өткізуге дайындықтың рухани жоспарын 
осылайша тәуелсіздік жариялағаннан кейін он бес күн 
ішінде бастап кеткенбіз. Бұл күн – желтоқсанның жазға 

айналғандай жайсаң күні еді. Елдегі бауырларымыздың 
да елеңдеп күткен күні болатын. Алапат күндерде ажы-
рап кеткен ағайын құшағы қайта қауышуға ұмтылып 
келе жатты.

Биыл ұлт-азаттық көтеріліске 100 жыл толады. 
Халқымыз өзінің санғасырлық тарихында талай күрес 
пен шайқасты, нәубет пен зұлматты көрудей-ақ көрді, 
күресудей-ақ күресті. «Қаратаудың басынан құлаған» 
қаралы көштің өзі қаралы заман болып, тарихымызға 
кірді. Сол арқылы ұлттық танымымыздың өшпейтін 
беті болып, жүрекке сіңді. Одан кейінгі, кешегі 
кеңестік зорлық пен зобалаң кезінде «қазақтар шілдің 
қиындай шашырап», атамекеннен ауып, балапан ба-
сына, тұрымтай тұсына бас сауғалап кетті. Қолдан ке-
лер дәрмен жоқ, қынадай қырып бара жатқан қызыл 
империяның қанды тырнағынан ұрпағын аман алып 
қалудың бір қарекеті – осы болатын. Түн жамылып тау 
асты, тосқауылға ұшырап, тоз-тозы шықты. Әйтеуір, 
өлдім-талдым дегенде жатқа қоныс аударып, жан 
сауғалады.

Әлемнің әр қиырында өмір сүріп жатқан бауыр-
лары мызды Атажұртқа оралту бағытында көптен ой-
ымда жүрген арманымды орындаған сәтімді «менің 
өз өмірімдегі ең бақытты кезеңім» деп есептеймін. Бұл 
– бір жүрекжарды қуаныш, сезімге толы салтанат, аза -
мат тық парыздың салмағын сезінудің шынайы көрі ні-
сі болды. Осындай ерекше сәттер оңаша қал ған кезде 
кейде өлең болып оралып, қолыңа қалам алғызады.

Тыңдай білу заманыңның тынысын,
Төрге оздыру қазағымды –
Ұлы сын.

Мойындатсаң мұратыңды жаһанға,
Сонда ғана…
Пенде емес,
Ұлысың!
Сонда ғана
Ұлықтайды ұлысың!
Елімізде дүниежүзі қазақтарының төрт құрылтайы 

өтті. Олардың кейінгілері жаңа елорда төрінде – Аста-
нада өтті. Осы кезеңнің өзі – жаңа елордаға қоныс ау-
дару тұсындағы тарихи оқиғаларға куә болу, көзайым 
болу тұрғысында ел тарихындағы елеулі күндер, ерек-
ше сәттер болды. Дүниежүзі қазақтарының басын 
қосу науқандық іс-шара емес, мемлекеттік саясаттың 
мерейлі де мәртебелі көрінісі болып, халықаралық 
қауымдастықтан, әлемдік өркениеттен өз бағаларын 
алды. Әлемде өз қандастарын Атажұртқа жинап, 
мемлекеттік тұрғыдан арнайы бағдарламалар қабыл-
даған, келгендердің жаңа ортада жатсынбай, бірден 
сіңіп, жайлы ғұмыр кешіп кетуіне барлық жағдай жасап 
жатқан дүниежүзіндегі үш елдің бірі – Қазақстан.

Бұл тұрғыдан келгенде, «Германия мен Израиль 
мемлекеттерінің өзі бізге қызыға қарайды»,– десек, 
артық айтқандық емес.

Әрине, жаңадан жерсіну, бейтаныс ортаға бірден 
бейімделу оңай болмас. Кейде қиырдан келген 
қандастарымызды жайлы орналастыруда жекеле-
ген жауапты адамдардың тарапынан болып жата-
тын бойкүйездік пен тоғышарлық, жаны ашымастық 
пен жағдайды бағалай алмаушылық кездесіп 
қалатынын жасыруға болмайды. Мұндағы түйткілдер 
– мемлекеттің қатесі емес, кейбір шенеуніктердің 

төрешілдігіне байланысты жағдайлар. Біз бұлардың 
бәріне сын көзімен қарап, түзетіп, көңілге түскен 
қаяуды жоюға күш салатын боламыз.

Ағайынға арнап көп нәрсені айтқым-ақ келеді. 
Алайда іштегінің бәрі сыртқа шыға бермейді ғой. Ел 
тірлігі, көпұлтты Қазақстанның бірлігі мен тыныштығы 
жатсам-тұрсам көкейімнен кетпейтін маған жалғасып 
жатқан қазақ көшінің тағдыры тіпті де оңай сезіліп 
тұрмағанын айтқым келеді. Жырақтағы жұртың туған 
жерге жаутаңдап қарап отырса, кісінің жаны қалай жай 
табады?!

Көші-қон мәселесі шынында да, біздің ел үшін ең 
басты проблемалардың біріне айналғаны – шындық. 
Жер-жердегі жеке – дара жағдайларды ескерсек, әр 
елдердегі диаспораға қамқорлық жасау – өркениет 
ісі екені айдан анық. Демек, біздің де көші-қон шара-
ларын мемлекеттік деңгейге көтеруіміз әбден заңды. 
Сондықтан да қандастарымыздың туған жерге төрт-
күл дүниенің түкпір-түкпірінен қарлығаштай ұшып 
келгендеріне – кіршіксіз көңілдері үшін, ал әртүрлі 
жағдайларға байланысты жете алмай жүргендеріне 
– қай қиырда жүрсе де, Атамекенге деген сағыныш 
пен сүйіспеншілікке толы перзенттік пәк пейілдерін 
сарқымай сақтағандары үшін ризашылық білдіреміз. 
Жер бетіндегі барша шаңырақтарымыздың бәрінің де 
бақыты асып, ырыздығы тасысын дейміз!

Біз – талай-талай оқиғалардың куәсі болған ұлан-
ғайыр дала мен мұзарт шыңды асқар таулар түлегіміз. 
Бұл – біздің сан буын бабаларымыздың кір жуып, кіндік 
кескен жері. Атадан қалған байтақ мұрамыз, баға жет-
пес байлығымыз, алтын босағамыз. Қазақ – тамырын 

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
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Атажұртқа 
аңсарымызды арттырды 

Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның (Алланың оған игілігі мен салауаты 
болсын) «Біреуді жақсы көрсең, оныңды білдіріп қой» деген хадисі бар. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы Дала ұлағаттары» кітабын оқып шыққаннан 
кейін осы хадис ойыма оралды. Нұрсұлтан Әбішұлы «қалың елі – қазағын» шын 
сүйген жан екенін пайымдадым. Бұл перзентінің ел-жұртына ақтарған шынайы 
сыр-сезімі, білдіріп жатқан лебізі екен.       

– Мен үшін елімді дамыған мемлекет тердің сапына тұрғызып, санатына қосу-
дан үлкен мақсат жоқ, – дейді Елбасы. Шүкіршілік, Қазақстан бүгінде әлем-
дегі әлеуетті елу мемлекеттің ішін де. Енді озық отыз елдің қатарына кіруге нық 
сеніммен қадам басып келеді.

Біз, Қырғызстанда мекендеп қал ған қазақтар, мейлі, тым жырақта болма-
сақ та, атажұртымыздан бізді шекара бөліп тұр. Түпті еліміздің түтіні түзу 
ұшып жатқанына тәубе етеміз. Түпкі отаны мыздағы қажырлы халқы мыз дың 
игі ліктері, еңселі Елбасы мыз дың жүр гізіп отырған байсалды саясаты бі здің 
атажұртымызға құштар лы  ғы  мыз ды арттырады. Осыдан бес жыл бұрын Дүниежүзі 
қазақтарының бесінші құрылтайына Қырғызстан делегациясының құрамында 
Астанаға барғанымда өзім куә болғандай, Елбасы форумды ашып, сөзін аяқтаған 
соң, мінберден түсіп залдағы елмен қол алысып сәлемдесті. Сонда Елбасымен 
амандасуға іңкәр болған шет елдерден келген бауырластарымыздың қуанышы әлі 
күнге дейін көз алдымда тұр.

 Біздің көңілімізді өзгеше бұрғаны кітаптың «Қиырдан келсе қандастар» деп 
аталған төртінші бөлігі болды. Мұнда шет елдерде тұрып жатқан қазақтар, олардың 
елге оралуы, көші-қон мәселелері қозғалыпты. Елбасының «Шет елдердегі 
бауырларымыздың өнерін, әдеби мұрасын, халықтық қолөнерін, ата кәсібін 
дамытуда арнайы жұмыстар жүргізіп келеміз. Бұл – адами капиталды Отанға 
оралтудың оң қадамдарының бірі. Бұл қадам жаңылмайды, шекара жабылмайды. 
Ұлы көш жалғаса береді. Өйткені, әлемдегі бар қазақ – бір қазақ», – деген сөздері 
біздің көкейімізге қонды, мерейімізді көтерді.

Иә, Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзі Төралқа төрағасы болған Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығының ұйытқы болуымен шет елдерде, оның ішінде 
Қырғызстанда тұрып жатқан қазақтардың ана тілін, ұлттық салт-дәстүрі мен мәде-
ниет ін сақтап қалуда ауқымды істер атқарылып жатыр.

Елбасы кітабында атамекеніне сағыныш пен сүйіспеншілікке толы пер зент-
тік пәк пейілдерін сарқымай сақ таған дары үшін шет елдердегі бауырлас тарына 
алғысын айтыпты. Қырғыз стан қазақтары да Елбасына аталық қам қор лығы үшін 
ризашылығын білдіреді.

   
   Ерғали АБДИКАИМОВ,  

Қырғызстан елі ассамблеясының құрамындағы 
Қырғызстан қазақтары қауымдастығы 

төрағасының орынбасары. Бішкек

жеті қабат жер астына жіберген бәйтеректей, өзегін 
тарихтың тереңіне тартып, осынау қасіретті де қасиетті 
дархан даласынан табан аудармай, дауылдармен алы-
сып, тағдырымен қарысып, өсіп-өркендеп келе жатқан 
жаужүрек те жасампаз халық.

Бүгінгі қазақ халқы – сонау есте жоқ ескі заман-
дарда-ақ тұлпарларының тұяғымен дүниені дүр сілкін-
діріп, текті төл тарихын тасқа жазған көне сақтардың, 
ежелгі ғұндардың, байырғы түріктердің ұрпағы. Олар – 
үлкен үйдің қара шаңырағын Атажұртта сақтап қалған 
өркенді өрендер.

Бүгінгі бостандық – тұғырлы тәуелсіздік те өзінен 
өзі келіп, бекерден-бекер басымызға қона қалған жоқ. 
Аңсарлы арман – азаттық үшін миллиондаған адамның 
қаны төгіліп, жаны қиылды, жазықсыз зардап көріп, 
жапа шекті. Қыруар құрбандыққа душар болдық. Бұл 
да – ешқашан ұмытылмауға тиісті, мәңгілік тағзым 
етер тарихымыз бен тағдыр-тәлейіміз. Демек, біз де 
ата-бабаларымыздың аруағы алдында, мәрт мінезі 
мен өр болмысының үлгі-өнегесімен бүгінгі ұрпақтың 
ұлт болып ұйысуы, жұрт болып жұмылуы үшін қолдан 
келгеннің бәрін істеуге тиіспіз.

Атажұртқа оралудың да күрмеулі мәселесі көп. 
Оның заңдық-құқықтық, әлеуметтік-қоғамдық түйт-
кілдері бар. Олардың бәрін заман талабына сай толық 
реттеп отыру үшін уақыт керек, жан-жақты жұмыс 
қажет. Сондай кезде өкпелеуге бейім тұратын, 
күтудің соңын күдер үзудің алды деп қабылдайтын 
азаматтар да табылып қалып жатады. Біз әрбір 
бау ырымызды «Атамекенін аңсап келген ағайын» 
деп қана қарамай, «бір туған бауыр, елге қосылған 
елеулі қазына» деп қабылдаймыз. Осы халықтық 
іске қызмет етіп жүрген жауапты жандардың бәрі де 
биік межеден көрінсе, олардың азаматтықтарына 
берілген баға да оң болады.

Ұлы Әл-Фарабидің: «Адам мақсатына өзін-өзі 
жетілдіру арқылы жетеді»,– деген сөзі бар. Қоғам да 
сондай: өзін өзі дамытып, жетілдіріп отыратын мем-
лекет қана өз мақсатына қиналмай жетеді, батыл алға 
басады.

Біз елге ел, басқа бас қосып, Қазақстан халқы-
ның саны мен сапасын арттыру арқылы ұлттық-
демографиялық саясаттың ең маңызды бағдарламасын 

жүзеге асырып келеміз. Халық санын өсірудің та-
рихи жолын қалыптастыру тұрғысында біз жасаған 
қадамның жемісі де, жеңісі де көріне бастады. Бұл 
– жалғаса берер жарқын жол. Осынау жылдарда 
елімізге 1 миллионға жуық бауы рымыз оралды. Қазақ 
елінің шаңырағы биіктеп, керегесі кеңейе түсті. Көш әлі 
де тоқтаған жоқ. Тоқтамайды да.

Шет елдердегі қандастарымыз туралы айтар 
болсақ, қазіргі кезде өзге елде өмір сүріп жатқан 
қазақтардың жалпы саны ұлтымыздың үштен бірін, 
яғни 5 миллионнан астам адамды құрайды. Олар 
әлемнің 40-тан астам елінде өмір сүріп жатыр. Тәуелсіз 
мемлекеттің тізгінін қолымызға ұстаған алғашқы 
күннен бастап халқымыздың ежелгі асыл мұраларын, 
қадір-қасиетін қайта жаңғыртып, ұлт ретінде түлетіп, 
жаңа деңгейге көтеруге бар күшті салумен қатар, шет 
елдердегі бауырларымыздың өнерін, әдеби мұрасын, 
халықтық қолөнерін, ата кәсібін дамытуда арнайы 
жұмыстар жүргізіп келеміз. Бұл – адами капиталды 
Отанға оралтудағы оң қадамдардың бірі. Бұл қадам 
жаңылмайды, шегара жабылмайды. Ұлы көш жалғаса 
береді. Өйткені әлемдегі бар қазақ – бір қазақ.

Біздің дәуірімізге дейінгі қадым заманда ғұмыр 
кешіп, өзінің даналық дара қасиетімен көне гректің 
құрметіне бөленген сақ ғұламасы, біздің бағзы ба-
бамыз – Анахарсис (б.д.д. 620-555 жылдар) кейінгі 
жұртына: «Менің сенгенім – садақ пен жебе», – деген 
тұжырымды сөз қалдырған. Осы бір ауыз сөзден оның 
тарихи тегі мен генетикалық болмысы байқалады. 
Бұл – өз алдына бір әңгіме. Сонымен қатар бұл сөздің 
мәні – «елдікті сақтаудың жолы – ерлік, бойыңдағы 
бес қару» дегенге де келіп саяды. Батырлықтың баяны 
сезіледі. Бұл сөз біздің де жанымызды жігерге бөлеп, 
қанымызды қыздырады.

Бірақ «біз семсерден соқа соққан» саясатты ұстана 
отырып, бейбітшіліктің мызғымас тұғыры – ынтымақ 
пен бірлікті ту етіп, тағы да Күлтегіннің көк тасынан 
көкейдегі ойды тап басқан сөзді дауыстай оқимыз: 
«Жауыңды жеңу бір басқа, жауықпас ету – бір басқа».

Қиырдан келген қандастар туралы қысқа қайырып, 
тұжырым жасағанда тілге тиек болған сөздерді 
Қазақстан халқы ой-санасында ұстап, ортақ пікір ретін-
де тұтынса, керегеміз кеңіп, кемеліміз тола береді.
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Әрбір қазақтың төрінде 
тұратын құнды еңбек

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Ұлы Дала ұлағаттары» деп аталатын жаңа еңбегін 
«Егемен Қазақстан» газеті жариялай бастаған кезде біз де оған үлкен қызығушылық танытып, 
бірден елең еткен едік. Үмітіміз ақталды. Оның әрбір бөлімінде – «Туған елім – тірегім», 
«Ел мен ер және жер», «Тәуелсіздіктің тал бесігі», «Саясат салтанаты», «Туған тілдің 
тұғыры», «Дін мен дәстүр», «Қиырдан келген қандастар», «Өнердің өрісі кең», «Отбасы 
– отан тірегі», «Жаңғырып келер жас толқын», «Еңсесі биік елорда», «Қарияларымыз – 
қазынамыз», «Мұраты бірдің – қуаты бір» деген сияқты түрлі тақырыптар қозғалып, жан-
жақты мағлұматтар беріліп, ой-тұжырымдар ортаға салынады. 

Атауы айтып тұрған бұл тақырыптардың кез-келгені қоғамдағы белгілі бір өзекті мәселеге 
арналуымен және оның түйткілді тұстарын түгел тәпіштеп түсіндіріп ғана қоймай, оның 
түйінін тарқататын шешімдерін көрсетуімен  құнды. Қазақстанның кешегі, бүгінгі және 
алдағы ішкі-сыртқы саясатының айнасы секілді тұжырымдамалық бұл еңбектің кітап болып 
жарыққа шығуын асыға күткен оқырман көп деп ойлаймын. Бұл қазақстандықтар ғана емес, 
әлемнің түкпір-түкпірінде жүрген 5 миллион қазақтың әрбір отбасының төрінде тұруға толық 
лайықты. Тіпті ондағы ой-тұжырымдар мен түрлі көзқарастар мен пікірлер әлеуметтанушы, 
дипломат, мәдениеттанушы, саясаттанушы, тарихшы секілді түрлі саладағы кәсіби мамандар 
мен ғалымдар үшін де зерттеу нысанына айналар аса бағалы кітап болары күмәнсіз.  

  Серкан Динчтүрк, 
Қазақ-Түрік білім және зерттеу қауымдастығының  

Басқарушы кеңесінің төрағасы.  Түркия

Елбасының ерен ерлігі 
айшықталған кітап

«Ұлы Дала ұлағаттары» деген аты айтып тұрғандай Мәңгілік Ел болуды көксеген 
мемлекет пен оның көшбасшысының жас ұрпаққа өсиеті. Онда 3 ғасыр бойы бодандықтың 
қамытын киіп, ғасырлар тоғысында Алланың қалауымен еркіндігі өз қолына тиіп, дербес 
мемлекетін құрған Қазақстан Республикасының  ширек ғасырлық тарихы қағазға түсірілген. 
Және бұл жалаң тарих емес, ел мен жердің тағдырына жауапты басты мемлекеттік тұлғаның 
өткенді шолып, болашақты барлаған ой-толғамдары. Онда нарықтың өтпелі кезеңіндегі 
тығырықтан шығудың жолын іздеудегі Елбасының сындарлы саясаты мен ұлттық, аймақтық 
және ғаламдық мәселелер бір-бірімен өзара үйлесімді түрде шебер баяндалған. Сондықтан 
да ол біреулер үшін тарих, біреулер үшін әдебиет, біреулер үшін философия, біреулер үшін 
тіпті саяси еңбек деп боп көрінуі күмәнсіз. 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында оқырман назарына алдымен газет бетінде 
ұсынылып отырған бұл еңбек кітап боп басылып шығатын болса оның оқырманы тек 
Қазақстан ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдап, миллиондап табылары хақ. 
Бұл әсіресе біз сияқты шетелдегі қандастар үшін де, жата-жастана оқитын аса бір құнды 
шығарма болмақ. Өйткені ондағы «Қиырдан келсе қандастар» деген тақырыппен берілген 
бөлімшесінде Қазақстанның көші-қон саясатындағы сырттағы қалың қазақтың маңызы мен  
 рөлі жоғары бағаланған. Сондай-ақ бұл көштің әлі тоқтамағанын және алдағы  
  уақытта да тоқтамай, жалғаса беретіне сендіріп отыр. 

Айдана Базарбаева,  Низами атындағы Ташкент 
мемлекеттік педагогикалық 

университетінің 
3-курс студенті.

 Өзбекстан
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АЛЫСТАҒЫ АҒАЙЫННАН ХАТ АЛЫСТАҒЫ АҒАЙЫННАН ХАТ

  Көштің жөні бір бөлек...
Еліміз Тәуелсіздік алғалы өткен ширек ғасыр ішінде бірде қуатты күшпен дүркірей, 

бірде бәсеңси үздіксіз  жалғасып келе жатқан этникалық қазақ көшін осы кезеңдегі 
Ұлы істердің бірі деп бағалауға болады. Бұл реттегі менің сенімім Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Ұлы дала ұлағаттары» атты мақаласын оқыған соң берік беки түсті. 
Мақаладағы: «Тірлікті тарының қауызына сыйғызып жіберген кеңестік идеология 
жоқ, қабағын түйген компартия құлаған, өз қолымыз өз аузымызға жеткен кезде ең 
алдымен ойлағанымыз  – шет елдерде жүрген ағайындарды елге оралтып қуанту, 
тарихи әділеттілікті қалпына келтіру болатын», деген сөздерде этникалық қазақ көшінің 
бар шындығы жатқан жоқ па?! Тығырықты тар заманда тарыдай шашырап кеткен 
қандастарын Атамекенге жинаған әлемдегі үш елдің бірі болуымыздың түп-төркіні осы 
сөздерде жатыр емес пе?! Иә, солай. Тәуелсіздіктің арайлы таңы мен Елбасының темірдей 
берік ерік-жігері тарихи әділетсіздікті қалпына келтіріп, ойсыраған олқылығымыздың 
орнын толтырды.

     Жалпы, өз жерінде азшылыққа айналудың ащы дәмін татқан қазақ үшін, қайткенде 
де, этникалық көштің жай-күйі жөні бөлек әңгіме, ол бір үлкен құрметке лайық нәрсе. 
Сондықтан да тоқсаныншы жылдардың бас кезінде дүркірей өріс алған қазақ көші 
туралы сан алуан пікірлер әлі күнге толастамай келеді. Айтылған көп пікірлер таза, ізгі 
ниеттен туып жатады. Олармен іштей қуана келісесің, әрине. Ал, бірақ, айтылған көп 
әңгіме ішінен құлаққа тосын тиетін, көңілге шетін келетін сөздердің де естіліп қалатын 
кезі жоқ емес. Оралмандар көшін үнемі құлдырата жамандаумен айналысатындар да бар. 
Ондайлардың не мақсат көздейтінін ұғу қиын. Қазақстандағы көші-қон жұмыстарын 
тұтастай жоққа шығаруға құлшынып жүргендер кездеседі. Шетелдегі 5 миллион қазақты 
әр жыл сайын 1 миллион адамнан көшіріп әкеліп, айналасы 5 жыл ішінде барлық 
проблеманы шешіп тастауды ұсынып жүргендер де жоқ емес. Мұның бәрі оп-оңай 
жүзеге асатын болса, әрине, жаман болмас еді. Алайда, шешімі күрделі мәселелер әлі де 
көп. Бар-жоғы 17-18 миллион халқы бар біздің елдің мүмкіндігі көп жағынан шектеулі. 
Көші-қон жұмыстары, ең алдымен, әр елдің экономикалық мүмкіндігі мен бюджеттегі 
қаржысына сай жүргізіледі. Соған қарамастан, біздің елде көші-қон әлі де жалғасуда. 
Шетелден атажұртқа оралған қандастарымыздың саны табиғи өсімін қоса есептегенде, 
1,5 миллионға жетті.  Осы оралман атаулы жетім баланың күйін кешіп, күнін көре алмай 
жүргендей етіп көрсеткісі келетіндер бар. Олай емес. Оралман ағайындарымыздың 
тұтастай дерлік көпшілігі жұмыстарын істеп, бала-шағаларын өсіріп, жергілікті 
халықпен бірге әп-әдемі күн кешуде. Шет елден атажұртқа оралған ағайындарымыздың 
арасында жоғары білімді, білікті мамандар өте көп, 60-тан астам ғылым докторы, 300-ге 
тарта ғылым кандидаты бар. Қаншама дарынды, талантты жандар елге оралып, қазақ 
мәдениетінің ілгерілеуіне үлес қосып жүр десеңізші... 

«Ұлы дала ұлағаттары» атты мақаланың «Қиырдан келсе қандастар» деген тарауын 
оқи отырып, ойға көп нәрселер оралады. Өзіме етене таныс қазақ поэзиясына Қытай мен 
Моңғолиядағы қазақ ақындарының тегеурінді тобы келіп қосылғанына мен іштей әр кез 
қуанамын. Елге келгелі өзім де бірнеше жыр жинақтарымды шығардым. Оқырмандарым, 
әсіресе, «Арманның алыс аралы» атты өлеңдер жинағымды жақсы қабыл алды. Елбасы 
«Ұлы дала ұлағаттары» мақаласында «Әлемнің әр қиырында өмір сүріп жатқан 
бауырларымызды атажұртқа оралту бағытында көптен ойымда жүрген арманымды 
орындаған сәтімді менің өз өмірімдегі ең бақытты кезеңім деп есептеймін», десе, мен 
де атажұртқа оралғалы бері өз өмірімнің ең бақытты сәттерін бастан кешкендеймін. 
Өз Отаныңа арқа сүйеу мен атажұрт топырағынан нәр алып, өсіп-өнуден асқан бақыт  
  бар ма?!  Аталған мақала ойға осыны оралтты.

Сайламқан Мұстақиұлы,
Ақын, ҚХР 
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Tuğan tіldіñ twğiri
Qazaq elі barda, qazaq tіlі de ömіr süredі.

       Ösedі. Örkendeydі. Wltimizdiñ wli tіlі mäñgіlіk!

Tіl turali söz – eñ jandi jerіmіz. Alaş arisi Mwstafa 
Şoqaydiñ: «Wlttiq ruhtiñ negіzі – wlttiq tіl» deytіn sözі 
bar. Arği-bergі tarihti adaqtap, älemdegі memleketterdіñ 
tіl turali twjirimdarina zer salsaq, özіnіñ tіlіn «Ana tіlі» 
dep därіpteytіn de, ardaq twtip qadіrleytіn de jwrttiñ bіrі 
bіzdіñ halqimiz eken. Ata-babaniñ wli dästürіn, tarihi 
men şejіresіn, änі men jirin tuğan tіlіnde tiñdap, jüregіne 
wyalatip ösken wrpaqtiñ ökіlі retіnde qazaq tіlіnіñ bügіnі 
men bolaşağina erekşe män beremіn.

Ärine, oniñ keşegі keñestіk kezeñde joli tar, orni 
tömende bolğanin bärіmіz bіlemіz. Otarliq qwrsaudiñ 
temіr qaqpani ana tіlіmіzdіñ adimina şіder salip, 
damuina kedergі keltіrdі. Tіl şwbarlandi, onimen bіrge 
dіl twmandanip, sana kümändandi. Sana sergіter sañlaq 
tіlіmіzdіñ  twsalğan kezі edі ol. Oni bügіngі wrpaq – bіz 
wmitsaq, keler wrpaq odan ärі jañilip, jaza basui mümkіn. 
Wlttiñ wli qazinasi – Ana tіlіn jaña ğasirdiñ biіgіne 
abiroymen alip şiğu – bügіngі wrpaqtiñ parasatti parizi.

Keñestіk kezeñde, odan bergі täuelsіzdіk tañi twsinda, 
aqin sözіnіñ astari basqaşa aşilip, şindiğinda da, «söz 
önerі – dertpen teñ» jağdayğa jettіk. Wltimizdiñ wli tіlі 
basqa şauip, töske örlegen öktem tіldіñ şilauina aynalip, 
öz jerіmіzde baspalap söyleytіn kezeñge keldіk. Otarliq 
ezgіnіñ qaruin qolğa wstağan dümdіler tіldі bwğaulau 
ğana emes, oydi twsau, wlttiq dіldі şettetu ideyasin 
miqtap qolğa alip, ata men bala, kelіn men ene jat tіlde 
şüyіrkelesіp, otbasiniñ özara ündesuі de özge tіlge oyisip 
bara jatti.

Bіz keyde täuelsіzdіktі «oñay aldiq, dayin küyde 
kezіktіk» degen solaqay pіkіrlerdі de estіp qalamiz. 
Bwl – tіpten qate baylam. Täuelsіzdіk bergen eñ qwndi, 
eñ bağali bіr jetіstіk – tuğan tіlіmіzdіñ märtebesіn 
köterіp, oni Konstituciyamizdiñ 7-şі babinda «Qazaqstan 
Respublikasinda memlekettіk tіl – qazaq tіlі» dep bekem 
türde bekіttіk. Tіlіmіzge teñdіk tidі, qapiyada joğalğan 

WLI DALA WLAĞATTARI

Biil elіmіz öz Täuelsіzdіgіnіñ şirek ğasirliq mereylі belesіn atap ötkelі otir. Osi orayda 
egemendіgіmіzdіñ eleñ-alañinan berі oni tabisti basqarip, täuelsіzdіgіmіzdіñ tuin tіktep, іrgetasin 
bekemdegen Elbasimiz – N.Ä.Nazarbaevtiñ sayasatkerlіk darinina qosa, oniñ qalaminan şiqqan kіtaptar 
da ärdayim osi sindarli 25 jildiñ jilnamasi bolip keledі.

Qazaqstan basşisiniñ är kіtabin öz otandastarimiz ğana emes, әlem jwrtşiliği da eleulі jañaliq retіnde 
qabildaydi. Tayauda Memleket basşisiniñ «Wli Dala wlağattari» degen ataumen  jaña tuindisi jariq kördі. 
Prezident bwl eñbegіnde el men jerdіñ tarihi jәne tağdiri, әlemnіñ jәne qoğamniñ damui, jas buinniñ 
aldinda twrğan kelelі mіndetter, jahandiqta mәnі bar mәseleler turali özіnіñ payimdaulari men oy-
tolğamdarin küllі adamzattiq qwndiliqtarmen sabaqtastira otirip bayandaydi.

Esseistikaniñ jaqsi bіr ülgіsіne jatatin, oyli twjirimdar men tereñ payimdaularğa  qwrilğan bwl tuindi 
halqimizdiñ taği bіr ruhani igіlіgіne aynaladi degen ümіttemіz. Elbasimizdiñ bwl eñbegі elіmіzdіñ 25 
jildiq torqali toyina tolimdi tartu ekenі sözsіz. Al oni şettegі ağayindarğa  jetkіzu bіz üşіn zor mәrtebe dep 
esepteymіz. Qabil aliñizdar, Wli Dalamizdiñ wlağattarinan oy tüyіñіzder, qadіrlі oqirman!

Nwrswltan Nazarbaev

qwni qayta qalpina kelіp, törge şiqti, törelіkke qol jetkіzіp, 
zañdiq negіzge ie boldi.

Ata Zañniñ aybarinda memlekettіlіktіñ märtebesі 
men mereyіn köterіp twrğan bwl baptiñ babin taba 
almay, bayanin ornata almasaq, özіmіzge renjiіk. Öz 
tіlіn ögeysіnіp, özge tіldіñ iğina jiğilğandardiñ qarasi 
qazіrgі kezde bіrtіndep azayip keledі. Bіraq ondaylar 
memlekettіk qizmette älі köptep kezdesedі. Abaylay jürіp, 
aqilğa jügіnsek, oniñ da iñğayi kelіp, retі tabilar. Jaña, jas 
tolqin kelіp, tіldіñ märtebesіn bwdan joğari satiğa köterer. 
Ärі solay bolatinina kümän keltіrmeymіz.

Bіr qiziq paradoks: bіz öz memleketіmіzde 
Konstituciyada jazilğan zañdiq küşі bar bapti basşiliqqa 
almay, qizdirmaniñ qizil tіlіne erіp, şapqilay beremіz. Іs 
basinda, äsіrese haliqtiñ köz aldindaği jauapti qizmette 
otirğan qazaqtardiñ özderі memlekettіk tіldі mensіnbey, 
özge tіlde söyleuge qwmar bolsa, oğan haliq ta, tіl de 
kіnälі emes. Kіnälі – wlttiq namistiñ azdiği, ersі äreketke 
elіktegіştіk, wlt dästürіne enjarliq.

Osi jağdaydi saralay kele, on bes jilda ayu da 
memlekettіk tіldі üyrenіp alatin uaqit boldi dep aytqanim 
bar. Bwl sözdі qazaq tіldі basilimdar qanatti sözdіñ 
qatarina qosip, bіraz wşqindatti. Bіraq bwl qanatti sözden 
görі tіl tağdirina alañdaudiñ, namisti qayraudiñ bіr joli 
edі. Bwl iñğaydaği tiğiriqtaği tіrlіktіñ iіnі tüzeler degen 
ümіt sözі bolatin.

Täuelsіzdіkke deyіn bіzdіñ köptegen ağa 
qalamgerlerіmіz, haliq jazuşilari memlekettіk tіldі qoldau 
mäselesіne barinşa atsalisti, oni qorğap, kürestі. Haliq 
jazuşisi Ğabit Müsіrepov densauliği sir berіp, quati qayta 
bastağan kezdіñ özіnde Qazaqstan Jazuşilar odağiniñ 
arnayi plenuminda tuğan tіlіmіz turali bayandama jasadi. 
Sondaği bіraz qalamgerlerdіñ körkem şiğarmalarin oqip 
şiğip, qazaq tіlіnіñ bayani men bayliğin qalay bağalau 
jönіndegі ağaliq aşiq sirlasu sözі ärbіr qazaq balasiniñ 
esіnde ünemі jürerlіk tälіm boldi.

Oniñ «Ana tіlі degenіmіz – sol tіldі jasağan, jasap 
kele jatqan haliqtiñ mäñgіlіgіnіñ mäselesі. Keşe 
bolmağanniñ bügіn bolui mümkіn, bügіn bolmağanniñ 
erteñ bolui mümkіn, bіraq ana tіlіne män bermeuşіlіktіñ, 
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oni qwrmettemeudіñ orni tolmas olqiliqtarğa soqtiratini 
sözsіz. Ana tіlіn tek ögey wldari ğana mensіnbeydі, ögey 
wldari ğana ayaqqa basadi» degen sözіnde tereñ män jatir.

Qazina qariyalarimiz bіr kezde «tiñdauşisi joq bolsa 
– söz jetіm» dep maqaldağan. Abayğa baqsaq, «söz 
tüzeldі, tiñdauşi, sen de tüzel» degen edі. Sanağa salmaq 
salğanda, «sözdі wğatin kez keldі» dep aytilip jürgen 
pіkіrdіñ salmaği orasan zor ekenіn memlekettіk qizmette 
jürgen zamandastarimizdiñ, qatar jürgen ärіptesterіmіzdіñ 
ünemі esterіnde wstağani jön. Är azamat äuelі tuğan tіlge 
degen qwrmet pen jauapkerşіlіktі özіnen bastaui kerek. 
Otbasinan bastaui kerek. Otbasindaği oñdi tärbie ana 
tіlі arqili jüzege assa, odan ärі jas wrpaq ömіrdegі öz 
qajettіlіgіn özі tabadi, adaspaydi.

Bwdan on jilday bwrin, kezektі bіr basqosudiñ 
aldinda, «Ana tіlі» gazetіnіñ tіlşіsіne arnayi swhbat 
bergenmіn. Sondaği negіzgі äñgіme memlekettіk tіldіñ 
bügіngі jay-küyі, oniñ damu, paydalanilu, qoldanu ayasin 
keñeytudіñ joldarin qarastiru, qabildanğan zañdar men 
memlekettіk bağdarlamalardiñ orindalu barisi, eñ bastisi, 
«Qazaqstanniñ bolaşaği – qazaq tіlіnde» degen berіk te 
bayandi baylamdi haliqtiñ nazarina wsinip, bağit-bağdar 
sіlteu bolatin.

Bіzde älі de boyimizdan arilmay kele jatqan bіr jaman 
ädet bar. Ol äuelі bastamağa bіrden ün qosip, dürkіretіp 
äketemіz, sosin uaqit öte kele іstіñ ayağin swyiltip, 
tіptі ärі-berіden soñ keybіr qajettі іs-şaralardiñ іzіne su 
qwyamiz. Azamattiñ qanday ekenі oniñ bastağan іsіnen 
ğana emes, ayaqtağan іsіnen körіnedі. Bwl twrğidan 
kelgende, moynimiz jar bermey, jarti jolda soliqtap, іs 
ayağin aqsatip ketetіnіmіz bar. Osi kemşіlіkten arilu 
kerek.

«Qazaq qazaqpen qazaqşa söylessіn» degen sözdі 
aytqanima da on bes jildan asip baradi. Qazaq qazaqpen 
özge tіlde söylesse, jat jwrt ne demeydі? On bes jil az uaqit 
emes. Ne özgerdі? Qanday beleske jettіk? Wltimizdiñ 
janin bauraytin sözdіñ män-mazmwnin el jüregіne jetkіze 
aldiq pa?

Ärine, bwdan jiirma bes jil bwrinği jağdaymen 
salistirğanda, bwl bağitta köp närse alğa jiljidi. Wtqanimiz 
da, wqqanimiz da barşiliq. Ökіnіşke qaray, wmitqanimiz 
da jetіp jatir. Wtilmaytin jerde wtilip, twtilmaytin jerde 
twtilip jatatinimiz da joq emes.

Memleket damuindaği mañizdi mäselenіñ bіrі – 
üş twğirli tіl mäselesі desek, artiq aytqandiq bolmas. 
Jahandanu jağdayinda jalğiz tіlmen qala almaysiñ. 
Älemdіk aqparat, tehnologiya, jaña innovaciyaliq 
industriya ağilşin tіlіnde jürіp jatir. Demek bwl tіldі de 
bіz erkіn meñgeruіmіz kerek. Wltaraliq qatinas tіlі – 
oris tіlі de el damuinda özіndіk rölіn joğaltqan joq. Oni 
tarihimizdan sizip tastay almaymiz. Bwrin köp tіl bіluşіlіk 
maqtan bolsa, endі ol qajettіlіkke aynaldi.

Qajettіlіgі sol, köp tіl bіlseñ, köp aqparatti igeresіñ, 
özgelerdіñ oziği men toziğin ayirasiñ. Bügіngі uaqittaği 

ekonomikaliq, äleumettіk, ğilimi-tehnikaliq pärmenі bar, 
quatti damip kele jatqan memleketterdіñ ülgі-önegesіn 
tanisiñ. Bärіmen sanasuğa tura keledі. Oni zaman ayqin 
körsetіp otir. Jas wrpaq osini tereñ tüsіnіp, jan-jaqti bolui 
şart. Köp tіl bіlgennіñ ziyani joq. Dosiñ da, ärіptesіñ de, 
joldasiñ da köp boladi. Alayda, qanday jağdayda da tuğan 
tіlіmіz – qazaq tіlі öz märtebesіn joğari wstaui tiіs. Tuğan 
tіldіñ tui qaşanda biіk bolui qajet.

Tіldіñ qoldanilu ayasina baylanisti ortağa salar 
bіrtalay jayttar da bar. Tіl damui üşіn tіldіk orta qajet. Bwl 
– eñ bіrіnşі şart. Sosin tіlge degen qajettіlіk kerek. Üşіnşі 
şart, ana tіlіñdі ardaqtaytin wlttiq namis kerek. Qanday 
zañ bolsa da oniñ ömіr süru, qizmet etu ayasi uaqittiñ 
qwzirina tіkeley täueldі bolip jatadi. Mwnday jağday 
täuelsіzdіgіn endі alğan, damudiñ jaña, özіndіk jolina 
tüsken memleketterdіñ tarihinda köp kezdesedі. Bіzdіñ 
de äp dep azattiq alğan twsimizda tuindağan, qabildanğan 
köp zañdar uaqit öte kele sapaliq özgerіsterdі bastan keştі. 
Olar jetіldіrіldі, toliqtirildi, özgerіsterge wşiradi.

Memlekettіk tіldіñ aldinda twrğan mañizdi 
mäselelerdіñ bіrі oniñ jaña äleumettіk-mädeni bolmisti 
beyneleudegі mümkіndіkterіn keñeytu qajettіgі bolip otir. 
Bwl bağitta naqti, nisanali ğilimi jwmistar, saraptamaliq 
іs-şaralar jürgіzіluі tiіs. Älі oris tіlіnіñ bіlіm men ğilim, 
äleumettіk-twrmistiq salalarda basimdiği aniq bayqaladi.

Zañ bіzge tіkeley tіl üyretіp bermeydі. Bіraq zañ 
bіlgen adam zamanniñ qiindiğinan asa abirji qoymaydi. 
Jağdaydiñ jönіn bіledі. Odan şiğatin joldi jañilmay taba 
aladi. Ärine, jwrttiñ bärіne zañdi jatqa bіl, baptarin 
basiñda wsta dep talap ete almaysiñ. Bіraq Qazaqstan zañi 
ärbіr otandasimizdiñ arin arlap, barin qorğauğa qizmet ete 
aladi. Soniñ іşіnde tіl turali tüytkіlderdіñ özіn zañdiq, 
qwqiqtiq deñgeyde toliq retteuge boladi.

Ana tіlіmіz bärіmіzdі ömіrge äkelgen ardaqti 
anamizdiñ aq sütіmen boyimizğa sіñgen. Іñgälap 
jatqanda aytilğan anamizdiñ besіk jirimen jüregіmіzge 
engen. Äkemіzdіñ janinda qwldirañdap jügіrіp, qamşisin 
äkelіp, qolğanat bolip jürgende sanamizğa wyalağan. 
Mektep qabirğasinda jürgende wstazdarimizdiñ wlağatti 
sabaqtarinda halqimizdiñ qazinasin – wlt tіlіndegі 
ädebietіn oqiğanda kökeyіmіzge twnğan. Bozbala bolip, 
balausa qizdarğa köz sala bastağan şaqta aqindardiñ 
ğaşiqtiq jirlari arqili jіgіttіk jadimizğa jazilğan.

Qazaq tіlіnіñ qaniq boyaulari – haliq änderіnde. 
Şіrkіn, bіzdіñ haliq änderі, nağiz qazinamiz ğoy. Bіzdіñ 
haliqtay miñdağan mazmwndi änі, kümbіrlegen küyі bar, 
dalasiniñ tañğajayip ünі bar haliq jer betіnde neken-sayaq 
şiğar. Keyde bіr oy üstіnde otirğan oñaşa sätterde, alis 
joldan eldі sağinip kele jatqanimda qolima qalam alip, 
kökeyge kelgen wyqastardi qağazğa tüsіrіp qoyatinim bar. 
Sonday bіr kezektі alis sapardan köñіl küyіm köterіlіp, 
janim jadirap kele jatqanda wşaq іşіnde «Elіm menіñ» 
degen öleñ ömіrge keldі.

Araylap tañim, asqaqtap tauim,
Än oynap kögіm, küy tartti kölіm.
Qol jettі, mіne, añsağan künge,
Jasay ber, jasa, qazağim menіñ!
Osi alğaşqi şumaği tuğanda bastan keşken sezіmіm 

keremet edі. Wşaqtiñ terezesіnen elіmnіñ baytaq dalasina 
tebіrene köz salip, janim ändetіp twrğanday-tin. Añsağan 
künge jettіk qoy degen telegey sezіm boyimdi qalay 
şimirlatti deseñіzşі…

2005 jildiñ jeltoqsan ayiniñ soñği künderіnde 
täuelsіzdіktіñ alğaşqi kezeñіndegі memlekettіk gimndі 
auistiru turali ideyani tiіstі jauapti qizmetkerlermen, 
belgіlі muzika jäne körkemsöz mamandarimen aqildasa 
otirip jüzege asiruğa şeşіm qabildadiq. Sonda kompozitor 
Şämşі Qaldayaqov pen aqin Jwmeken Näjіmedenovtіñ 
«Menіñ Qazaqstanim» änіnіñ mätіnіn jaña zamanğa 
layiqtap, oniñ mazmwndiq tіnіne ziyan keltіrmey, 
leksikaliq negіzіn qaldirip ärі täuelsіzdіk talaptarin 
saqtay otirip, azdağan özgerіster engіzu turali wsinistar 
boldi. Bwğan belgіlі aqindar da, maman tіlşі-ğalimdar da 
tartildi.

Memlekettіk rämіzder jönіndegі komissiyaniñ 
talqilauina, belgіlі mamandardiñ saraptauina säykes 
men wsinğan qosimşa mätіn jaña uaqit talabina say 
dep tabildi. Bwl jerde elbasiliq törelіgіmdі paydalanip, 
eşkіmge salmaq ta salmadim, jaqsi ataq, arzan bedelge de 
wmtilğanim joq. Men de elіmnіñ qatardaği qarapayim bіr 
ökіlі retіnde osinau tarihi sätte odan qalis qala almadim. 
Oyimdi terbep, janimdi kernep jürgen sözderdіñ eñ 
körkem kestelengen türі dep sezіnіp, sözіmdі köp 
talqisina wsindim.

Osi mäselege qatisqan ataqti aqindar men söz 
mamandari, tіl ğalimdari men wsinğan qosimşani 
qoğamdiq-sayasi, ideyaliq-körkemdіk jağinan wtimdi, 
orindi, Änwranniñ bwrinği jelіsіne toliq say keledі dep 
tapti. Mwni özіmnіñ ömіrіmdegі eñ bіr quanişti da 
saltanatti ärі baqitti sätіm dep oylaymin. Öz elіñde bolip 
jatqan tarihi jañaliqtarğa sol eldіñ perzentі retіnde üles 
qosu, şamañ kelgenşe öz qoltañbañdi qaldiru – ärbіr 
azamattiñ armani. Eñ bas tisi, bwl – memlekettіñ müddesі. 
Memlekettіk Gimnnіñ märtebesі memlekettіk tіldіñ 
de joğari därejesі bolip qabildanadi. Tuğan tіlіmіzdіñ 
asqaqtiği men abiroyi da osi Gimnnen aniq körіnedі dep 
bіlemіn.

 Dіn men dästür
        Dіn – ruhsizdiq pen qanağatsizdiqtiñ aldina 

qoyilğan eñ berіk qamaldardiñ bіrі.

Dіn turali söz, sayip kelgende, adamniñ jan düniesіnіñ 
tazaliği men adamgerşіlіgі turali söz. Dіn – adamniñ ömіr 
süru şartiniñ qaliptasqan qağidattari ärі adamzat damuiniñ 
qwbilanamasi.

Dіni nanim-senіm adamzatpen bіrge payda bolğan. 
Adamniñ tabiğat tilsimdari men jwmbaqtarin qabildau 
kezіndegі alğaşqi іs-äreketterі oniñ tanimin tuğizdi. 
Dіnnіñ qaynar közі sol bağzi zamandardan  bas tau alip, 
uaqit öte kele ol ärtürlі ağim, san-salali senіm sürleuі 
retіnde qaliptasa bastadi. Dіndі zerdeleu, oni tüsіnu 
bağitindaği bastapqi іzdenіster alğaşqi qauimdiq qwrilis 
kezіnde qaliptasa bastağani dausiz. Bіzdіñ zamanimizda 
ol orasan zor ğilimi-äleumettіk nisanğa, filosofiyaliq 
kategoriyağa aynalip, esepsіz ğilimi eñbekter men san 
jetpes saraptau-payimdaular jariyalanip jatir.

Jalpi, şariğat turali qazіr bіrneşe ağim bar siñayli. 
Solardiñ bіrі – qwdaysizdiq pіkіrіn wstanatindar. Ekіnşіsі, 
islam dіnіne taza wltşildiq twrğisinan qaraytindar. Endі 
bіreulerі – islam dіnіnіñ negіzderіn haliqşil-memleketşіl 
twrğidan tereñ tüsіnіp, oniñ qadіrіn bіletіnder. Osi üş 
bağitta da ügіt-nasihat jwmistari jürіp jatir.

Qazіr alğaşqi ekі bağittiñ іşіnde dіni ağimdardi 
därіpteytіnder, ol turasinda öte jiі jazip, tinbastan qizmet 
jasap jürgender köp. Bwlardiñ kіtaptari men jinaqtarin 
oqip alğan dіni sauati älі kemşіn adam negіzgі dіn osi 
eken dep oylaydi. Sodan qatelіkke wrinadi. Öytkenі, dіni 
sauattiñ azdiği, dіni orindardiñ taza dіndі jalğan dіnnen 
ajiratu bağitindaği därmensіz jwmistari osinday jağday 
tuğizip otir.

Islam dіnіn, onday elderdegі twrğindar toliq habari 
bolmağandiqtan, qwbijiq dіn, zorliq-zombiliqti wstanatin 
ağim dep qabildaydi. Sirttan tañilğan nasihat ta soni 
uağizdauda. Arab älemіn aytpay-aq qoyaliq, özіmіz 
bіletіn derekke jügіnsek, islam dіnі turali: tarihi men 
filosofiyasi, qwqiği men ekonomikasi,  örkenietі men  
önerі, mädenietі men  ädebietі degen taqiriptiq-tanimdiq 
ärі ğilimi-saraptamaliq eñbekter älі jan-jaqti taldanip, 
jariq körgen joq. Bіz Allağa qwlşiliqtiñ jalpi bastauiş 
kanondari negіzіnde jürіp jatirmiz. Haliqtiñ islam dіnі 
turali bіlіm-tüsіnіgі älі alğaşqi kezeñde qabildanğannan 
köp asa qoyğan joq. Dіni sezіmnіñ balañdiği kündelіktі 
ömіrde ärkez boy körsetіp jatadi.

Haliqtiñ dіni sanasi berіk, közqarasi twraqti ärі 
senіmdі bolğan jağdayda, oniñ intimaği men bіrlіgі, öz 
elіnіñ bügіnі men erteñіne degen senіmі berіk bola tüsіp, 
bіr maqsatqa jwmiludiñ negіzgі wstanimi qaliptasadi. 
Bіz haliqtar dostiğin damudiñ alğişarti retіnde wstanip 
kelemіz. Bwl da – berіk twjirim. Endі osini dіni nanim-
senіmder twrğisinan bekіte tüssek, haliqtiñ patriottiq 
sezіmі jalañ wrannan görі jalindi ruhqa aynalar edі.

Keleşekten küder üzbeu siyaqti ötkendegіnіñ bärіn 
bіrdey özekke tebuge de bolmaydi. Islam dіnіne deyіn 
de osinau baytaq dalada imani niet pen adamgerşіlіk іzgі 
qarim-qatinastar bolğan. Ejelgі Ğwn patşaliğinan bermen 
qaray elіmіz kök Täñіrіne tabinip ömіr sürdі. Mwniñ 
dästürlі elementterі halqimizdiñ ömіrіnde älі de bar.

Nanimimizdaği tabiğatqa degen qwrmettі közqaras, 
kün men aydi qasiet twtu bіzdіñ ata-baba dіnіmіzdіñ tarihi 
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körіnіsі retіnde älі künge halqimizben bіrge jasap keledі. 
Bіz bwl nanim-senіmderdі öz ömіrіmіzden sizip tastay 
almaymiz. Qisindiq jäne ömіrşeñdіk jağinan oniñ qazaq 
balasin jaqsiliqqa, іzgіlіkke, adamgerşіlіkke tärbieleudegі 
rölі özіnіñ ruhani küşіn joyğan joq. Ruhani tazaliğimizdi 
saqtaudaği täñіrlіk tüsіnіkterdі älі de іzgі dіnnіñ amaldari 
retіnde twtinudamiz.

Bwl jağinan kelgende, islam dіnіnіñ negіzgі 
qağidattari men wstanimdari bіzdіñ babalarimiz wstanğan 
nanim-senіmdermen wştasip jatadi. Sonimen qatar islam 
dіnіndegі qonaqjayliq, meymandostiq, kemtar men 
kedeyge kömek qolin sozuşiliq,  bauirmaldiq sekіldі 
jaqsi ädetterdі özgelerge önege retіnde aytip jetkіzu jaği 
da ündes keledі. Ärі olardiñ mwsilmandiq qağidattarmen 
säykes keletіndіgіnіñ özі keremet emes pe?! Menіñ 
bіluіmde, Mwhammed Payğambarimizdiñ hadisterіnіñ 
bіrіnde Qwran sürelerі men ayattarinda naqti amali 
aytilmağan mäselenі wlttiq dästürlerden іzdegen jön 
degenge sayatin wğim da bar. Demek, aruaqti qwrmetteu, 
beyіt basina barip dwğa bağiştaudiñ, Naurizdi quana qarsi 
alip, jaña tuğan aymen amandasudiñ dіn aldinda eşqanday 
da ayibi joq. Bwlardiñ qay-qaysisi da Alla tağalaniñ özі 
jaratqan igіlіkterіne jasalatin dästürlі qwrmet qana.

Danişpan Abaydiñ «Qwdayşiliq – jürekte. Qalpiñdi 
taza saqta»,– deuі de sodan.

Bwl mäselenі de bіzdіñ dіnbasilar men osi salamen 
aynalisip jürgen teolog mamandarimiz dendep aşip, 
däyektep, derektep beruі qajet.

Köne tarihi islam dіnіnіñ örkeniettіk, gumanistіk 
qaliptarin jan-jaqti bіlmegendіkten, oni tek küş körsetu, 
zorliq jasau dіnі dep tüsіnuşіlіk erte zamannan bar 
ekenіn  aytadi. Bwl – bіlmestіk saldari. Bwğan bіz öre 
türegelіp dau aytpay, qayta bayipti, tarihi, ğilimi twrğidan 
dälel keltіrіp, parasatti deñgeyde tüsіnіk beruіmіz kerek. 
Mwnday jañsaqtiq qazіrgіdey terrorizm men ekstremizm 
sekіldі jaña ğasirdiñ joyqin іndetterі örşіp twrğan kezde 
tіpten qauіptі.

Islam dіnі eşqanday da qwbijiq dіn emes. Bwl pіkіrdі 
kez kelgen mwsilman balasi qanday jerde, qanday 
jağdayda bolmasin, aytip, tüsіndіruі kerek. Bwl – 
imandiliq parizi.

Öz dіnіñdі qorğap, oğan dälelsіz keltіrgen ziyandi 
tüsіnіkpen qaytaru maqsatinda igі äreket jasasañ, bwl 
– ülken sauap. Bіr adam bіr mwsilmandi öltіrse, ol 
jer betіndegі barliq mwsilmandi öltіrgenge teñ degen 
qağidatti Qwran aytadi. Sol sekіldі islam dіnіnіñ іzgі 
jaği men igі qasietterіn aytqan ärbіr mwsilman barliq 
mwsilmanğa tiesіlі sauapti aladi. Bіz osi pіkіrdі ünemі 
nazarimizda, jüregіmіzde wstauimiz kerek. Bіraq bwl 
islam dіnі basqa dіnderden joğari twradi degen bіrjaqti 
közqarasti bіldіrmeydі. Alayda, bіzdіñ dіnіmіzge berіlіp 
jatqan josiqsiz bağa men jönsіz oylardi auizdiqtau üşіn 
ärbіr mwsilman bwlardi bіluі qajet.

Qazіr islamdaği ekіnіñ bіrі bіlmey aytip jürgen 

mäsele: jihad turali mäsele. Jihad – islam dіnіnde 
aytilatin wğim ekenі ras. Bіraq mwniñ ayasin tek qana 
lañkestіkpen şekteytіn bolsaq, qatti qatelesemіz. Oniñ 
qazaqşa wğimi belgіlі bіr nätijege, maqsatqa jetu üşіn 
küş-qayrat jwmsau, inta-jіger tanitu, maqsat üşіn küresu 
degen mağinani bіldіredі. Bwl sözdі  qazіr qaru alip 
soğisu, özіn qwrbandiqqa şalu mağinasinda qoldanip 
jür. Qwranda «jihad» sözі 35 jerde kezdesedі. Soniñ 
törteuіnde ğana «soğis» wğiminda qoldanilğan. Köp 
adam özіn mwsilman sanağanmen, Qwranniñ jalpi män-
mazmwnimen de toliqtay tanis emes. Sondiqtan şolaq 
tüsіnіk şala wğimdi tuğizadi.

Dіni ğwlamalardiñ eñbekterіnde ol söz Allani tanudiñ 
jolindaği sapar, wmtilis retіnde berіledі. Osi mağina 
şindiqqa jaqin. Keñіnen twjirimdağanda oniñ mağinasi 
adamniñ özіmen küresі, öz boyindaği jağimsiz äreketterdі 
joyu, nadandiqpen maydani, twrmistiñ jaqsarui jolindaği 
erіk-jіger, sananiñ sіlkіnuі sekіldі qasietter bolsa kerek. 
Şariğatta ol söz Jaratuşiniñ şapağatin sezіnu dep te 
qoldaniladi. Iman zañdiliqtarin zertteuşіler «jihad» 
mäjbürlіk jağdaydan da bolui mümkіn ekenіn joqqa 
şiğarmaydi. Mіne, osi jağday kele-kele qit etse, qaru 
alip soğisip, jaziqsiz jandardiñ qanin tögіp, auir künä 
arqalaudiñ sipatina aynaldi. Bіz mwnday tüsіnіktі qilmis 
ärі künä dep esepteymіz. Demek, bwl twrğida nadandiqqa 
qarsi äreket jasağanimiz abzal.

Keñestіk kezeñdegі qizil terrordiñ haliqtardi quğin-
sürgіnge wşiratudaği zorliq-zombiliğin öz ömіrіndegі 
twrmistiq tauqimettermen bіrge bölіsken qazaq halqiniñ 
sol kezdegі jan düniesіndegі ünsіz qarsiliği boladi. 
Qazaqtardiñ bosip kelgen haliqtardi panalatui men 
adamgerşіlіk qolin sozui sol näubetke іştey qarsiliq 
bolğan şiğar? Qara küşke qarsi qarapayim aqil-parasatti 
qoldanu – wli küres, imani maydan. Demek, bіzdіñ 
halqimiz – zayirli jihadtiñ üzdіk ülgіsіn körsetken jwrt. 
Bwl bіzdіñ bügіngі wrpaq üşіn mäñgіlіk maqtan, ömіrlіk 
önege bolsa kerek.

Islamdaği sol ädemі ädіptі qazіr dіn bwzarlar men 
bas bwzarlar müldem terіs qoldanip jür. Jihad – adamdi 
öltіrudіñ amali emes, dwşpandiq jağdaylarda da jol 
tabudiñ qiyanattan tis äreketі bolui tiіs. «Jeke adamniñ 
jihadi» degen wğimniñ özі tim şartti. Bіr el nemese 
memleket resmi türde ekіnşі bіr elge soğis jariyalağanda 
bolatin erekşe іs-ärekettі soğan jatqizuğa bolatin şiğar, 
al jeke adamniñ ozbirliği bolmasa adam öltіru äreketі 
şariğatqa say kelmeydі. Älemdіk lañkestіk örşi tüsken 
qazіrgі jağdayda wjimdiq wrisqa şiqtiq dep jürgen ozbir 
tobirdiñ tağiliq äreketіn eşbіr dіnnіñ zañdiliqtarimen 
aqtap aluğa bolmaydi.

Keyіngі kezderde sirttan engen san türlі ağimdardiñ 
auanimen bas-közge qaramay eldі, jwrt müddesіne 
qizmet etіp jürgen jeke azamattardi ayiptau, tіptі twqirta 
ese qaytaru siyaqti keleñsіz äreketter boy körsetіp qalip 
jür. «Jamandi jasir, jaqsini asir» demey-aq qoyayiq, bіraq 

köpke kül şaşuğa bolmaydi ğoy. Jauirdi jaba toqudiñ 
da qajetі joq. «Sin tüzelmey, mіn tüzelmeydі» degendі 
de esten şiğarmau kerek. yağni, aytilğan sin-eskertpe 
saliqali bolip, oniñ qoğam damuina septіgі tigenі jön. 
Al kölgіrsіgen sin-simaq köldeneñ kök attiniñ aujayinda 
adasip, solardiñ wpayin tügendep jatsa, ol – barip twrğan 
qilmis. Soni oydan şiğarmau kerek.

Sodan keyіn, demokratiya degen tek qana qwqiqtar 
emes, sonimen bіrge aytarliqtay mіndetter jükteytіnіn 
de wmituğa bolmaydi. Endeşe, ärkіm ağat basqan 
arandatu äreketі üşіn jauap beruge tiіs. Igіlіktі іs qana 
іzgіlіktі mwratqa jetkіzbek. Memleket mağan kömek 
körsetpedі dep kіnälaudan bwrin, «men qoğamğa 
qanday qoldau körsettіm?» degendі oy elegіnen ötkіzіp 
aludiñ da artiqtiği joq.

Osindayda älemdіk deñgeydegі äygіlі aqindardiñ bіrі 
A.S.Puşkinnіñ: «Men öz Otanimdi, jeme-jemge kelgende, 
jerden alip, jerge saluim mümkіn. Bіraq oni bögde 
eşkіmnіñ tіldeuіne eşqaşan da jol bere almaymin!» degenі 
erіksіz eske oraladi. Al oralatin sebebі, jat jwrttiqtar kіnä 
tağip, kündeytіn emes, tañdanip, mültіksіz moyindaytin 
el bolsaq eken degen arman wlttiñ imani іzgі qasietterіn 
körsetudіñ ülgі-twğiri bolui şart.

Osilardi sonau Siriyada sodirlardiñ soyilin soğip, 
tek özі ğana emes, bükіl otbasin qwrbandiqqa şalip 
jürgen, jer-jerlerde qoldarina qaru alip, el aman, jwrt 
tinişta moyindarina qan jüktep jürgen, eñbek etpey-aq 
jaqsi twrmis keşkіsі kelіp, qilmisqa barip, adasip jürgen 
jansebіl jastar wqsa igі edі. Olardi tek telearnalar men 
internetten, basqa da bwqaraliq aqparat qwraldarinan 
qwyilip jatqan äsіre mänsіz mälіmetter tärbielemese eken. 
Tepse temіr üzetіn jіgіttіñ qolina qandiauiz qaru alip, oq 
jaudirui, söytіp, qoğam tiniştiğin bwzui kіmge qajet? 
Beykünä jandardi jer jastandirip, anani jesіr, balani jetіm 
atandirğanda olar ne opa tappaq? Özіnіñ adamgerşіlіkke, 
imandiliqqa jat qiliğimen, jantürşіgerlіk jauizdiğimen 
ondağan otbasiniñ şañirağin ortasina tüsіre oyrandap, 
qayğidan qan jwtqizğan pendenіñ künäsіn Qwday qalay 
keşіredі?!

Mwnday jağdaylardiñ aldin aludiñ qanday alğişarttari 
bar jäne jastar arasindaği jwmisti jetіldіre jürgіzudіñ 
qanday tiіmdі tetіkterі bar degen swraqtar kіm-kіmdі de 
tolğandiratini sözsіz. Bwl twrğidaği іs-şaralar men oniñ 
memlekettіk ideologiyasimen elіmіz jan-jaqti ärі twraqti 
türde aynalisatin boladi. Äytse de, kämeletke tolğan ärbіr 
azamat özіnіñ kez kelgen äreketіn oylanip іsteuі, qoğamdiq 
tärtіp normalarina bwqpantaysiz bağinui tiіs. Eşkіmnіñ de 
obal men sauapti, zañdiliq pen adamgerşіlіktі wmitip, 
naqaq közdіñ jasinan öz jağdayin jaqsartuğa qwqi joq!

Qazaqstan täuelsіzdіk jildarinda bes ret älemdіk jäne 
dästürlі dіnder jetekşіlerіnіñ sezderіn ötkіzdі. Mwndaği 
maqsatimiz, eñ aldimen, qazіrgі özgermelі älemdegі 
türlenіp jatqan adam piğilin іzgіlendіru bolatin. Ol 
üşіn klassikaliq dіni ağimdardiñ bіrlіgі men intimağin 

qaliptastirip, adamzattiñ ortaq qwndiliqtari negіzіnde 
bіr arnağa jwmildirudi maqsat twttiq. Bwl twrğida 
atqarilğan jwmistardi bіz adamzat ömіrіn jaqsi jağinan 
tüzeuge bağittalğan adami іs-äreketke qosqan Qazaqstan 
halqiniñ ülesі dep bağalaymiz. Zor da sauapti іs atqardiq 
dep maqtanbay-aq qoyaliq, bіraq dіnder arasindaği 
diplomatiyaniñ tіlі іzgіlіk pen imandiliq ekenіn 
tüsіndіruge barinşa äreket jasadiq.

Qazaqstan – özіnіñ Ata Zañinda aşiq jazğaninday, 
zayirli memleket. Dіn men memleket bіr-bіrіnen täuelsіz. 
Bіraq qanday dіn bolmasin, ol sol aymaqtaği memleket 
damuina özіnіñ terіs äserіn tigіzetіn bolsa, bіz bwğan jol 
bere almaymiz. Bіz üşіn memlekettіñ twraqtiliği, tiniştiği, 
bereke-bіrlіgі – eñ basti qwndiliq. Qay dіnnіñ de іzgі 
de igі qasietterіn paydalana otirip, haliqtiñ beybіt ömіrі 
men qalipti twrmis-tіrşіlіgі üşіn ortaq mämіle jolinda 
jüyelі jwmistar jürgіzemіz. Bwl mіndettі orindauğa tek 
bilіktіñ küşіn ğana emes, aqildiñ іsіn, parasattiñ payimin 
paydalanamiz.

Bіz 2015 jildiñ qaraşasinda Parijde bolğan, 2016 jilği 
şіldede Niccedegі, sonimen qatar älemnіñ är şalğayinda jiі 
qaytalanip jatqan terrorliq qantögіstі oqiğalardi der kezіnde 
batil ayiptay otirip, älemdіk lañkestіk pen terrorşildiqqa 
qarsi küreste bіtіspes qağidat wstanatinimizdi resmi 
türde mälіmdeymіz. Bwl jekelegen qasköy jandardiñ 
jauizdiq ärі nadandiq äreketі dep tüsіnemіz. Sol kezdіñ 
özіnde, aşiq aytqanimizday, bwl jerde islamniñ eş kіnäsі 
joq. Islamda mwnday josiqsiz äreketterge baru eñ auir 
künä dep sanalatinin ärqaşan atap aytudamiz. Qazaqstan 
bwl twrğidaği özіnіñ wstanimin qaşanda bіldіrіp keledі. 
Qazaqstan – terrorliq terіs äreketterdіñ kez kelgenіne 
uaqtili ärі taysalmastan qarsi twratin memleket.

Bala jastan äke-şeşeden körgen tärbiemіz bar, alğan 
tälіmіmіz bar, bіzdegі tüsіnіk islam dіnіnіñ negіzgі 
şarttari men qağidattarina toliq say keledі. Qay dіn bolsin, 
oniñ qay-qaysisinda da adamğa arnalğan igі qasietter 
aniq jazilğan. Bіr dіnnіñ ekіnşі dіnnen basimdiği joq. 
Bіraq dіnaraliq kelіspeuşіlіktі qozdiratin dіnsіzder, özіnіñ 
jeke basiniñ maqsat-müddesіn közdegen körsoqir jandar 
dіnnіñ atin jamilip, zorliq-zombiliq jasap, küpіrlіkke 
baradi. Jalğandiq sekіldі jağimsiz äreketterdі aqtap aluğa 
tirisadi. Bwl ädet qazіrgі lañkestіk dertі örşіgen twsta 
tіpten uşiğa tüstі. Haliqaraliq terrorizm terminі sözdіk 
qorğa tüpkіlіktі kіrgen kezde oğan qarsi jeke memlekettіñ 
qauqarsizdiği da aniq körіnіp otir.

Jalpi, qanday da bіr bastamaniñ mänі men maqsati 
іzgіlіk pen igіlіktі közdese, oni tüsіnbeytіn adam, 
tiñdamaytin qwlaq bolmaydi. Älem  tarihinda dästürlі 
dіnderdіñ basşilari bіr jerde otirip, bіr jeñnen qol şiğarip, 
dіnnіñ adamzat örkenietіndegі gumanistіk qizmetіn 
qaytadan jañğirtu, dіnaraliq arazdiqti joyu, dіnaraliq 
ünqatisudi bükіl adamzatqa paydali pіkіrlester alañina 
aynaldiru twrğisinda wjimdiq wlağat tanitu – bwrin 
bolmağan tarihi oqiğa.
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Bіzdіñ halqimiz ejelden іzgіlіk pen adamgerşіlіktі 
boyina sіñіrgen, jaqsiliq pen bauirmaldiq sezіmіn joğari 
qoyğan. Eşkіmnіñ ala jіbіn attamaudiñ qağidatin bala 
jastan jadina sіñіrgen, ata-babaniñ wli tälіm-tärbiesіn 
wrpağina amanattap, salt-dästürdіñ oziq ülgіsіn wstanğan 
haliq. Qazaqtiñ bala tärbiesіne baylanisti aytilğan sözderі 
men irim-nietterіn qarap otirsaq, mwnda tek jaqsiliq pen 
іzgіlіkke tärbieleu ğana bar. Tereñ adamgerşіlіk, bayipti 
imani qasiet, kіmge de bolsin, adami qamqorliqpen qarau 
haliqtiq qağidalardan bastau alip, ğasirlar boyi wltimizdiñ 
wğimi  bolip jalğasip otirdi.

Mümkіn, bіz osinau alip aymaqta, ata-babaniñ 
bіzge qaldirğan wlan-ğayir jerіnde öz täuelsіzdіgіmіzge 
qol jetkіzіp, tiniştiqta baqitti ğwmir keşіp jatsaq, sol 
jaqsiliqtardiñ qaytarimi, Allaniñ bіzge bergen rizaşiliği 
men marhabati şiğar. «Jaqsiliq körsem – özіmnen, 
jamandiq körsem – özіmnen» dep ösken haliqtiñ 
balasimiz. Osi dästürdі wstana bersek, keñ bolsaq, kem 
bolmaymiz.

Älem kün sayin qwbilip jatir. Küş körsetu köbeyіp, 
zorliq-zombiliqtiñ qara nietі qatigez sipat ala bastadi. 
Dіni ekstremizm degen dert şiqti. Lañkestіktіñ jaziqsiz 
jandardi qwrban etuі kezektі bіr qiziqti oqiğa retіnde 
qabildana bastadi. Eñ alañdatarliği, älem bwğan eleñdep, 
«bwl nege bwlay boladi?» dep qatal saual qoymay, är el 
özіmіz ğana aman bolayiq degen toñterіs sayasat wstana 
bastadi.

Terrorizm – älemdіk dert. Bwl zaualğa qarsi adamzat 
balasi, barliq memleketter maqsatti türde küş bіrіktіrіp, 
qarsi twrmasa, jağday jil ötken sayin, tіptі ay ötken sayin 
uşiğip, dünie ört qwşağina aynala beredі. Qayğiniñ bwltin 
jamilip, qaraqan basiñniñ qamimen bürkenіp ğwmir 
keşetіn beytarap sayasat endі orindi amal, orayli іs-äreket 
bola almaydi. Älemdіk tajalğa bara-bar  qarsiliq, dіn 
tіlіmen aytqanda, zwlimdiqqa qarsi zayirli jihad qajet.

Qazіr örkenietter qaqtiğisinda islam funda mentalizmі 
turali alipqaşpa söz köp. Adamzat islamnan üreylene 
bastadi. Bwrin «Qwdaydan qoriqpağannan qoriq» deuşі 
edі, endі Qwdaydan qorqatindardan qorqu bastaldi. Bwl 
– kereğarliq. Lañkesterde wlt, dіn bolmaydi. Olar dіn 
atin jamiladi, bіraq jürekterіnde imani qasietter joq. Bari 
– söngen. Jürektegі іzgіlіk söngen kezde öşpendіlіk bas 
köteredі. Öşpendіlіktіñ öktem küşі imani qwndiliqtardi 
qiratip, adam sana sin terіs äreketter twyiğina äkelіp 
tіreydі. Twyiq tan şiğudiñ joli – imani twraqtiliq, dіni 
salauattiliq.

2001 jilği 11 qirküyekten keyіn jaña däuіr bas taldi 
degen wğim payda boldi. Şinimen solay ma? Bwğan 
keñ auqimda qarau kerek. Qazіr dіni äreketten de soraqi 
jağdaylar bolip jatir. Gendіk injeneriya, adamdi klondau, 
bakteriologiyaliq, himiyaliq joyqin qarular sekіldі 
adamzattiñ jer betіndegі tіrlіgіne asa qauіp töndіretіn 
imansiz jağdaylar ğilimniñ jetіstіgі dep bağalanip, osidan 
şaş etekten payda tauip jatqandar köp. Qwranda bwlardiñ 

bärі küpіrlіk, künä dep sanaladi. Alla qwdіretіne şek 
keltіrudіñ orinsiz körіnіsі de osi bolar. Adam adamğa 
dos degen wli qağidani wstanu – Allağa mäñgіlіk madaq 
aytudiñ ayriqşa körіnіsі.

Amerikani abirjitip, dünienі şulatqan qirküyek tіñ 
qandi oqiğasi bwrinği dіni fundamentalizm degen termindі 
islam fundamentalizmі degen wğimğa auis tirdi. Tarihqa 
jügіnsek, fundamentalizm islam ğa ğana emes, katolikke 
de, hristiandiqqa da qatisti. Orta ğasirlardaği Europa 
tarihin eske alsaq, ne bіr swmdiq jağdaylar boy körsetіp 
şiğa keledі. Sol kezdegі dіni soğistar adam sanasinda 
jürdі. Arab äle mіn, Irandi nağiz islam fundamentalizmі 
dep qabil dau ürdіsі keyde şindiq şekarasinan asip ketіp 
jat ti. Öytkenі, jalğizkіndіktі älem baqilaudan şiğip baradi.

Älemdіk dästürlі dіnderdіñ, jalpi dіni ağimdardiñ 
kanondari wqsas. Olar – öltіrme, ötіrіk aytpa, näpsіñdі 
tiy, adamğa jaqsiliq jasa. Kökten tüsken tört kіtaptiñ da 
negіzgі wstanimdari osi. Olar zamanina qaray bіr-bіrіn 
toliqtirip, damip otirğan. Bwl asil jinaqtardiñ negіzgі 
şarttari, twjirimdari, jalpi ideyasi, dіni uağizdari bіrіn-
bіrі toliqtira otirip, Wli Jaratuşiniñ wliq pärmenіmen 
soñği kіtaptiñ – qasiettі Qwran Kärіmnіñ tüsuіne jol aşti. 
Ayqin närse – dіn adamzattiñ imani qasietterіnіñ şapağatti 
şindiqqa beyіmdelgen twjirimdamasi.

Osi orayda jäne bіr ayta ketetіn mäsele de bar. Qazіrgі 
jastar imani şapağatti qasietterdі qalay tüsіnіp, qanday 
deñgeyde qabildaydi? Qazіr elіmіzde meşіtter köbeydі. 
Sonimen bіrge, meşіtke baratin, namazğa jiğilğan 
jastarimiz da molaydi. Islam dіnіnіñ san tarau sürleulerі 
bar. Oniñ bärіn aqilmen tañdamay, jürekpen talğamay 
qabilday beru de boy körsetіp jatir. Alla da, iman da – 
jürekte. Eñ aldimen, jastar jüregіn taza wstaui qajet. 
Ärine, jas kezde elіkteu basim boladi. Bіraq jat dіni 
ağimğa elіkteu, elіgu qauіptі ekenіn wmitpağan jön.

Ata-baba dästürіn äldebіr jat ağimğa manswq etіp, 
dіni terіs ağimniñ bayibina boylamay, öz wstanğan bağitin 
dwris dep qabildaytindar  payda boldi. Köpke topiraq 
şaşip, kökіrekterіn terіs piğil-nietke jügіndіrgen jastardiñ 
ruhani-imani közderіn aşu  – bärіmіzdіñ, soniñ іşіnde osi 
salağa tіkeley jauapti jandardiñ abzal borişi. Adasqandi 
dwris jolğa salu, kümändіnі aqiqattiñ arnasina bağittau 
twrğisinda bіz atqarar jwmistar qazіr orasan zor. Bwl – ärі 
pariz, ärі mіndet, ärі sauap.

Keybіr jastarimiz jihadtiñ negіzgі şarttarin 
bіlmegendіkten aram oyli toptardiñ iqpalina erіp, 
otbasinan bezіp, tіptі ata-anasinan boylarin aulaq salip, 
lañkestіk nemese sodirliq äreketterge baratin jerlerden 
tabilip, jañiluda. Arab älemіnde bolip jatqan qandi 
oqiğalardi dwris dep sanap, sonday jankeştі äreketterdі 
şariğatpen aqtap aluğa tirisuşiliq dіnnіñ adamgerşіl 
qağidattarimen müldem qabispaydi.

Dіni meyramdarda, qwrban ayt, oraza ayt, Qadіr 
tünіnde meşіtke keletіn haliqtiñ qarasi qazіr öte köp. Bwl 
– jaqsiliq. Bwl – imandiliq. Namazğa jiğilğan jastardi 

qarap twrsañiz, olardiñ da wstanğan dіni nanim-senіmderі 
ärkelkі ekenіn bayqauğa boladi. Jastarğa aytarimiz: öz 
dіnіñdі qadіr twt, ögey dіnge bas wrma. Alla – adal niette, 
jüregіñdі taza wsta. Іzgіlіktі qayirimdiliqpen wştastir, 
igіlіktі elіñe jasa. Topşil bolma, köpşіl bol, halqiñdi 
qadіrle, jwrtiñniñ salt-dästürіn qwrmette. Dіn – ğilim, jan 
dünie jarasimin tabiğatpen üylestіr. Ğilimniñ ğibratti jolin 
tañda, bіlіmіñdі jaqsiliqqa paydalan. Zamanniñ bolmisin 
añda, toyşil bolma, oyşil bol.

Wrpaqqa degen alğausiz meyіrіm men istiq 
iqilas bіzge kün sayin ğana emes, sağat sayin qajet. 
Ol üşіn adamgerşіlіk qasietterdі äuelі öz boyimizğa 
jinaqtap, sodan soñ sol imani qasietterdі perіşte peyіl 
perzentterіmіzdіñ sanasina sіñіruge tiіspіz. Sonda ğana 
jas jetkіnşek qaysіbіr qarabayir qatelіkterden ada bop, 
qatigezdіkten alis jürer edі. Tek sonday wrpaq qana obal 
men sauapti sanasinda salmaqtay almaq.

Bwlardiñ barliği da bіlgenge – marjan, bіlmeske – 
arzan. Arzandi qimbatqa aynaldiratin – aqil men parasat. 
Jaratuşi bіzdі aqil men parasattan ayirmasin. Sonda ğana 
dosqa külkі, dwşpanğa taba bolmaymiz.

Qiirdan kelse qandastar
      

 Bіz – tiğiriqti tar zamanda tariday şaşilip ketken 
qandastarin Atamekenge jinağan älemdegі üş eldіñ 

bіrіmіz.
Täuelsіzdіk tіzgіnі qolğa tidі. Bwl kündі Qazaqstanda 

ğwmir keşіp jatqan halqimiz ğana emes, qiirda jürgen, 
ekі közі botalap, tuğan elge alistan janiniñ janarin salğan 
qandas bauirlarimiz da añsay kütken. Tіrlіktі tariniñ 
qauizina siyğizip jіbergen keñestіk ideologiya joq, qabağin 
tüygen kompartiya qwlağan, öz qolimiz öz auzimizğa 
jetken kezde eñ aldimen oylağanimiz – şet elderde jürgen 
ağayindi elge oraltip quantu, tarihi ädіlettіlіktі qalpina 
keltіru bolatin.

Analarimiz alisqa ketken tuğan-tuistarin іs tіgіp 
otirğanda, jwmis jasap jatqanda siñsip salğan änіmen eske 
alip, köz jastarin bіr siğip aluşi edі. Balañ kezіmde oniñ 
sebebіn swrağanimda: «balam, erjetersіñ, sonda bіlersіñ 
mwniñ mänіsіn» dep söz ayağin jwmbaqtap jіberetіn. 
Bіraq bala kezgі adam jadi miqti boladi ğoy. Keyіn, 
eseye kele mwniñ mänіn de, köz jasina buliqqan änіn de 
bіlіp, kökeyge tüyіp östіk. Täuelsіzdіk tañi atqanda oyda 
jürgen osinau asa mañizdi іs-ärekettі jüzege asirudiñ jolin 
tapqanday boldiq.

Osilayşa, 1992 jildiñ 27 tamizi künі şet elderde twrip 
jatqan qandas bauirlarimizdi Otanğa oraltu maqsatindaği 
Qazaqstan Respublikasi Ministrler Kabinetіnіñ arnayi 
qaulisin şiğardiq. Qarqindi, qizu jwmistar bastaldi. Uaqit 
tim qauirt edі. Şwğil kіrіsіp, tez şeşіm qabildadiq. Osinau 
tarihi basqosudi el ömіrіndegі mañizdi іs-şara retіnde 
atap ötu turali mäsele naqti qoyildi. Sol іstіñ basi-qasinda 

bolip, oniñ jüru barisin künbe-kün qadağalap otirdiq. 
Tapsirilğan jwmisqa kіrіsken azamattar da tabandiliq 
pen ijdağattiliqtiñ ülgіsіn körsettі. Qayratkerlіktіñ quatin 
bayqatti. Tinimsiz tіrlіk zaya ketken joq. Oydağini atqarip, 
ortamizdi toltirdiq.

Bіzdіñ tarihimiz üş miñ jildiq kezeñnіñ arği jağin da 
qamtidi. Oni qazaq jerіnen, oniñ tört qwbilasinan tabilip 
jatqan tarihi-mädeni eskertkіşter, keşendі keseneler, 
köne qorğan dar, altinmen aptalğan adamdar, tіptі, 
altinmen kömke rіlgen jilqilar dausiz däleldep jatir. Jalpi, 
tarihimizda bіz bes bwrişti jwldiz ben krest tañbasin da 
özge eldіñ mwrasi, jattiñ düniesі dep qabildap keldіk. 
Dalamizdiñ är jerіnen tabilip jatqan köne jädіgerler 
mwniñ aldi segіz miñ, berіsі bes miñ jil bwrin osi dalada 
bolğandiğin, bolip qana qoymay, oni bağzi babalarimiz 
altinmen aptaudiñ, kümіspen küpteudіñ, temіrden tüyіn 
tüyudіñ känіgі şeberlerі, wli wstalari bolğanin däleldeude.

Aziya tarihiniñ ataqti bіlgіrі, ğalim N.A.Aristovtiñ 
haliq sanaği turali sipattamaliq-statistikaliq eñbegіnde 
1897 jili qazaqtardiñ sani öz aumağinda 4 million bolğani 
aniq jazilğan. Jay ğana arifmetikaliq esepke jügіnsek, 
bwl san demografiyaliq damu ürdіsі boyinşa qazіr kem 
degende 30 millionniñ şamasinda bolar edі. Ökіnіşke 
qaray, zwlim sayasat bіzdі bwğan jetkіzbedі.

Sol kezdіñ özіnde ğalimniñ esebі boyinşa şet elderde 
100 miñ qazaq ömіr sürіp jatipti. Qazaq halqiniñ damu 
ürdіsіnen, oniñ ruhani örkendeu procesіnen, haliq saniniñ 
jedel ösuіnen sekem alğan swrqiya kösemder jiirmasinşi 
ğasirdiñ іşіnde nebіr zimiyan ayla-şarğilardi oylap tauip, 
jwrtimizdiñ köz jasin köl ettі, qirğinğa wşiratti. Bwl 
– wmitilmas tarih. Wmituğa haqimiz joq tarih. Bіzdіñ 
tarihimizdiñ eñ mañizdi betterі de osinda jatir.

1991 jilği 31 jeltoqsanda Qazaq radiosinan şet el 
qazaqtarina arnap söz söyledіm. Ol söz jan jüregіmnen 
qaynap şiqqan edі. Sol söz älemnіñ är elіnde ğwmir 
keşіp jatqan bauirlarimizdi dür sіlkіndіrdі. Qazaqstanğa 
kelemіn dep at basin bwrip, wli köştіñ teñіn buip, tіzgіnіn 
qaqqan bauirlar sol kezden bastap Otanğa oraludiñ qam-
qareketіne kіrіstі. 1992 jilği Dünie jüzі qazaqtariniñ 
alğaşqi qwriltayin ötkіzuge dayindiqtiñ ruhani josparin 
osilayşa täuelsіzdіk jariyalağannan keyіn on bes kün 
іşіnde bastap ketkenbіz. Bwl kün jeltoqsanniñ jazğa 
aynalğanday jaysañ künі edі. Eldegі bauirlarimizdiñ 
da eleñdep kütken künі bolatin. Alapat künderde ajirap 
ketken ağayin qwşaği qayta qauişuğa wmtilip kele jatti.

Biil wlt-azattiq köterіlіske 100 jil toladi. Halqimiz 
özіnіñ san ğasirliq tarihinda talay küres pen şayqasti, 
näubet pen zwlmatti körudey-aq kördі, küresudey-aq 
kürestі. «Qarataudiñ basinan qwlağan» qarali köştіñ özі 
qarali zaman bolip, tarihimizğa kіrdі. Sol arqili wlttiq 
tanimimizdiñ öşpeytіn betі bolip, jürekke sіñdі. Odan 
keyіngі, keşegі keñestіk zorliq pen zobalañ kezіnde 
«qazaqtar şіldіñ qiinday şaşirap», atamekennen auip, 
balapan basina, twrimtay twsina bas sauğalap kettі. 
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Qoldan keler därmen joq, qinaday qirip bara jatqan qizil 
imperiyaniñ qandi tirnağinan wrpağin aman alip qaludiñ 
bіr qareketі osi bolatin. Tün jamilip, tau asti, tosqauilğa 
wşirap, toz-tozi şiqti. Äyteuіr öldіm-taldim degende jatqa 
qonis audarip, jan sauğaladi.

Älemnіñ är qiirinda ömіr sürіp jatqan bauir lari-
mizdi atajwrtqa oraltu bağitinda köpten oyimda jürgen 
armanimdi orindağan sätіmdі menіñ öz ömіrіmdegі 
eñ baqitti kezeñіm dep esepteymіn. Bwl bіr jürekjardi 
quaniş, sezіmge toli saltanat, aza  mat tiq parizdiñ salmağin 
sezіnudіñ şinayi körі nі sі boldi. Osinday erekşe sätter 
oñaşa qal ğan kezde keyde öleñ bolip oralip, qoliña qalam 
alğizadi.

Tiñday bіlu zamaniñniñ tinisin,
Törge ozdiru qazağimdi –
Wli sin.
Moyindatsañ mwratiñdi jahanğa,
Sonda ğana…
Pende emes,
Wlisiñ!
Sonda ğana
Wliqtaydi wlisiñ!
Elіmіzde dünie jüzі qazaqtariniñ tört qwriltayi öttі. 

Olardiñ keyіngіlerі jaña elorda törіnde – Astanada öttі. 
Osi kezeñnіñ özі jaña elordağa qonis audaru twsindaği 
tarihi oqiğalarğa kuä bolu, közayim bolu twrğisinda 
el tarihindaği eleulі künder, erekşe sätter boldi. Dünie 
jüzі qazaqtariniñ basin qosu nauqandiq іs-şara emes, 
memlekettіk sayasattiñ mereylі de märtebelі körіnіsі 
bolip, haliqaraliq qauimdastiqtan, älemdіk örkenietten 
öz bağalarin aldi. Älemde öz qandastarin atajwrtqa jinap, 
memlekettіk twrğidan arnayi bağdarlamalar qabildağan, 
kelgenderdіñ jaña ortada jatsinbay, bіrden sіñіp, jayli 
ğwmir keşіp ketuіne barliq jağdaylarin jasap jatqan dünie 
jüzіndegі üş eldіñ bіrі – Qazaqstan.

Bwl twrğidan kelgende, «Germaniya men Izrail 
memleketterіnіñ özі bіzge qiziğa qaraydi»,– desek, artiq 
aytqandiq emes.

Ärine, jañadan jersіnu, beytanis ortağa bіrden beyіmdelu 
oñay bolmas. Keyde qiirdan kelgen qandastarimizdi jayli 
ornalastiruda jekelegen jauapti adamdardiñ tarapinan bolip 
jatatin boyküyezdіk pen toğişarliq, jani aşimastiq pen 
jağdaydi bağalay almauşiliq kezdesіp qalatinin jasiruğa 
bolmaydi. Mwndaği tüytkіlder – memlekettіñ qatesі emes, 
keybіr şeneunіkterdіñ töreşіldіgіne baylanisti jağdaylar. 
Bіz bwlardiñ bärіne sin közіmen qarap, tüzetіp, köñіlge 
tüsken qayaudi joyuğa küş salatin bolamiz.

Ağayinğa arnap köp närsenі aytqim-aq keledі. 
Alayda, іştegіnіñ bärі sirtqa şiğa bermeydі ğoy. El tіrlіgі, 
köpwltti Qazaqstanniñ bіrlіgі men tiniştiği jatsam-twrsam 
kökeyіmnen ketpeytіn mağan jalğasip jatqan qazaq 
köşіnіñ tağdiri tіptі de oñay sezіlіp twrmağanin aytqim 
keledі. Jiraqtaği jwrtiñ tuğan jerge jautañdap qarap otirsa, 
kіsіnіñ jani qalay jay tabadi?!

Qiruar qwrbandiqqa duşar boldiq. Bwl da – eşqaşan 
wmitilmauğa tiіstі, mäñgіlіk tağzim eter tarihimiz ben 
tağdir-täleyіmіz. Demek, bіz de ata-babalarimizdiñ aruaği 
aldinda, märt mіnezі men ör bolmisiniñ ülgі-önegesіmen 
bügіngі wrpaqtiñ wlt bolip wyisui, jwrt bolip jwmilui üşіn 
qoldan kelgennіñ bärіn іsteuge tiіspіz.

Atajwrtqa oraludiñ da kürmeulі mäselesі köp. Oniñ 
zañdiq-qwqiqtiq, äleumettіk-qoğamdiq tüytkіlderі 
bar. Olardiñ bärіn zaman talabina say toliq rettep otiru 
üşіn uaqit kerek, jan-jaqti jwmis qajet. Sonday kezde 
ökpeleuge beyіm twratin, kütudіñ soñin küder üzudіñ 
aldi dep qabildaytin azamattar da tabilip qalip jatadi. Bіz 
ärbіr bau irimizdi Atamekenіn añsap kelgen ağayin dep 
qana qaramay, bіr tuğan bauir, elge qosilğan eleulі qazina 
dep qabildaymiz. Osi haliqtiq іske qizmet etіp jürgen 
jauapti jandardiñ bärі de biіk mejeden körіnse, olardiñ 
azamattiqtarina berіlgen bağa da oñ boladi.

Wli äl-Farabidіñ: «Adam maqsatina özіn özі jetіldіru 
arqili jetedі», degen sözі bar. Qoğam da sonday, özіn özі 
damitip, jetіldіrіp otiratin memleket qana öz maqsatina 
qinalmay jetedі, batil alğa basadi.

Bіz elge el, basqa bas qosip, Qazaqstan halqiniñ sani 
men sapasin arttiru arqili wlttiq-demografiyaliq sayasattiñ 
eñ mañizdi bağdarlamasin jüzege asirip kelemіz. Haliq 
sanin ösіrudіñ tarihi jolin qaliptastiru twrğisinda bіz jasağan 
qadamniñ jemіsі de, jeñіsі de körіne bastadi. Bwl – jalğasa 
berer jarqin jol. Osinau jildarda elіmіzge 1 millionğa juiq 
baui rimiz oraldi. Qazaq elіnіñ şañiraği biіktep, keregesі 
keñeye tüstі. Köş älі de toqtağan joq. Toqtamaydi da.

Şet elderdegі qandastarimiz turali aytar bolsaq, qazіrgі 
kezde özge elde ömіr sürіp jatqan qazaqtardiñ jalpi sani 

wltimizdiñ üşten bіrіn, yağni 5 millionnan astam adamdi 
qwraydi. Olar älemnіñ 40-tan astam elіnde ömіr sürіp 
jatir. Täuelsіz memlekettіñ tіzgіnіn qolimizğa wstağan 
alğaşqi künnen bastap halqimizdiñ ejelgі asil mwralarin, 
qadіr-qasietіn qayta jañğirtip, wlt retіnde tületіp, jaña 
deñgeyge köteruge bar küştі salumen qatar, şet elderdegі 
bauirlarimizdiñ önerіn, ädebi mwrasin, haliqtiq qol önerіn, 
ata käsіbіn damituda arnayi jwmistar jürgіzіp kelemіz. 
Bwl – adami kapitaldi Otanğa oraltudiñ oñ qadamdariniñ 
bіrі. Bwl qadam jañilmaydi, şekara jabilmaydi. Wli köş 
jalğasa beredі. Öytkenі, älemdegі bar qazaq – bіr qazaq.

Bіzdіñ däuіrіmіzge deyіngі qadim zamanda ğwmir 
keşіp, özіnіñ danaliq dara qasietіmen köne grektіñ 
qwrmetіne bölengen saq ğwlamasi, bіzdіñ bağzi babamiz 
Anaharsis (b.d.d. 620-555 jildar) keyіngі jwrtina: 
«Menіñ sengenіm – sadaq pen jebe», degen twjirimdi 
söz qaldirğan. Osi bіr auiz sözden oniñ tarihi tegі men 
genetikaliq bolmisi bayqaladi. Bwl öz aldina bіr äñgіme. 
Sonimen qatar, bwl sözdіñ mänі – eldіktі saqtaudiñ 
joli erlіk, boyiñdaği bes qaru degenge de kelіp sayadi. 
Batirliqtiñ bayani sezіledі. Bwl söz bіzdіñ de janimizdi 
jіgerge bölep, qanimizdi qizdiradi.

Bіraq «bіz semserden soqa soqqan» sayasatti wstana 
otirip, beybіtşіlіktіñ mizğimas twğiri – intimaq pen 
bіrlіktі tu etіp, taği da Kültegіnnіñ kök tasinan kökeydegі 
oydi tap basqan sözdі dauistay oqimiz: «Jauiñdi jeñu bіr 
basqa, jauiqpas etu bіr basqa».

Qiirdan kelgen qandastar turali qisqa qayirip, twjirim 
jasağanda tіlge tiek bolğan sözderdі Qazaqstan halqi oy-
sanasinda wstap, ortaq pіkіr retіnde twtinsa, keregemіz 
keñіp, kemelіmіz tola beredі.

Köşі-qon mäselesі şininda da bіzdіñ el üşіn eñ basti 
problemalardiñ bіrіne aynalğani şindiq. Jer-jerdegі 
jeke dara jağdaylardi eskersek, är elderdegі diasporağa 
qamqorliq jasau – örkeniet іsі ekenі aydan aniq. Demek, 
bіzdіñ de köşі-qon şaralarin memlekettіk deñgeyge 
köteruіmіz äbden zañdi. Sondiqtan da qandastarimizdiñ 
tuğan jerge tört kül dünienіñ tükpіr-tükpіrіnen qarliğaştay 
wşip kelgenderіne – kіrşіksіz köñіlderі üşіn, al ärtürlі 
jağdaylarğa baylanisti jete almay jürgenderіne – qay qiirda 
jürse de, Atamekenge degen sağiniş pen süyіspenşіlіkke 
toli perzenttіk päk peyіlderіn sarqimay saqtağandari üşіn 
rizaşiliq bіldіremіz. Jer betіndegі barşa şañiraqtarimizdiñ 
bärіnіñ de baqiti asip, irizdiği tasisin deymіz!

Bіz – talay-talay oqiğalardiñ kuäsі bolğan wlan-
ğayir dala men mwzart şiñdi asqar taular tülegіmіz. 
Bwl – bіzdіñ san buin babalarimizdiñ kіr juip, kіndіk 
kesken jerі. Atadan qalğan baytaq mwramiz, bağa jetpes 
bayliğimiz, altin bosağamiz. Qazaq – tamirin jetі qabat 
jer astina jіbergen bäyterektey, özegіn tarihtiñ tereñіne 
tartip, osinau qasіrettі de qasiettі darhan dalasinan taban 
audarmay, dauildarmen alisip, tağdirimen qarisip, ösіp-
örkendep kele jatqan jaujürek te jasampaz haliq.

Bügіngі qazaq halqi – sonau este joq eskі zamandarda-
aq twlparlariniñ twyağimen dünienі dür sіlkіndіrіp, tektі 
töl tarihin tasqa jazğan köne saqtardiñ, ejelgі ğwndardiñ, 
bayirği türіkterdіñ wrpaği. Olar – ülken üydіñ qara 
şañirağin Atajwrtta saqtap qalğan örkendі örender.

Bügіngі bostandiq – twğirli täuelsіzdіk te özіnen 
özі kelіp, bekerden-beker basimizğa qona qalğan joq. 
Añsarli arman – azattiq üşіn milliondağan adamdardiñ 
qani tögіlіp, jani qiildi, jaziqsiz zardap körіp, japa şektі. 
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Т
арихы түп-тұқияннан бастау 
алып, он ғасырдан астам 
уақытқа созылған Алматы 

ХХ ғасырдың соңында Қазақстанның 
Тәуелсіздігін жариялап, жаһандағы 
200-ден астам егемен мемлекеттің 
қатарынан ойып тұрып орын 
алған Тәуелсіз Қазақстанның сол 
кездегі астанасы болған Алматы 18 
қыргүйек күні өзінің 1000 жылдығын 
салтанатты түрде атап өтті.

Алып шаһардың мерейтойына 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев арнайы 
сапарлап келіп, салтанатты іс-шараға 
қатысты. Жуырда ашылған «Алматы 
аренадан» алматылықтарды, 
қазақстандықтарды 1000 жылдық 
мерейтойымен құттықтады. Басқаша 
болуы да мүмкін емес. «Туған 
жері, «кіші Отаны» – Алматыға 
мүмкіндігінше жиі ат басын бұруға 
тырысатын мемлекет басшысы 

Алматы шаһары на – 1000 жыл

1000 жылдық мерейтойға келуді 
перзенттік парызы санағандай. 
Себебі шығыс пен батысты 
байланыстырған Ұлы Жібек 
жолының бойындағы Аlmaty – 
Алмалық – Алматы шаһары 10 
ғасыр бойы алашқа ортақ қала 
болды. Алматының қасиеті жөнінде 
Елбасының өзінен артық айту қиын 
шығар.

– «Менің балалық шағымда, қазір 
де ұшқан құстың қанаты талатын, 
ұлан-ғайыр Отанымызда көптеген 
адам  Алматыда оқуға, тұруға 
асығатын. Мұнда көптеген отбасы 
шаңырақ көтерді. Мен Алматыға 
келгенде бір күнге, тіпті, жарты күнге 
келсем де, тауға барып, оның қуаты-
нан сіңіріп алғым келеді. Мұндай еш 
жерде жоқ. Астана тұп-тұнық ашық 
аспанымен, жазық кең даласымен 
әсем. Мен әдеттегідей, бүгін де 

Медеуге көтерілдім. Онда жастар 
жүр екен, жақындап сөйлестім. 
Бірі Маңғыстаудан, бірі Семейден, 
бірі Тараздан болса, бірі Атыраудан 
келген. Міне, Алматы деген осы! – 
деген болатын Елбасы салтанатты 
шарада.

Иә, ұлан-ғайыр Қазақ жері мен 
сол жерді сан ғасыр қорғап, сақтап 
келген Қазақ еліне 70 жыл астана 
болған, Қазақстанның рухани 
астанасы болып қала беретін Алма-
тының 1000 жылдық тарихы әлі де 
талай мыңжылдықтарға жалғасатыны 
сөзсіз. Талай ғасырлық тарихтың куәсі 
болған шаһардың өз тарихы 1000 
жылдан асып жатқаны белгілі, оған 
қарт Алатаудың баурайынан табылған 
тарихи жәдігерлер дәлел. Десе де, 
ЮНЕСКО  күнтізбесіне тіркелген 1000 
жылдық мерейтой да – бір белес. 
Бүгінгі ұрпаққа бұйырған бақыт.

– «Бұл қасиетті жерде талай 
тарихи оқиғалар өтті. Бұл жерден 
Жібек жолы өтті. 550 жыл бұрын 
Ұлы Дала Қазақ хандығының алтын 
бесігіне айналды. Ел тарихында XX 
ғасырда Алматы ерекше рөл атқарды. 
1929 жылы Алматы астана атанып, 
халқының саны 1 млн тұрғынға 
дейін артты. Менің «Тәуелсіздігіміз 
туралы Заңға» осы Алматыда қол 
қойғанымды айрықша атап өтуге 
болады. Біздің халқымыз мұнда Ата 
Заңды қабылдап, осы қалада Қазақ -
стан халқы Ассамблеясы құрылды. 
Біз бір шаңы рақ астында тату-тәтті 
ғұмыр кешіп жатырмыз. Осы жерде 
мен бас қаламыз – Астананы құру 
туралы заңға қол қойдым», – деді 
Н.Назарбаев.

Осыдан он ғасыр бұрын қасиетті 
Жетісу жерінде, қарт Тәңіртаудың 
етегінде, өз заманының қала 
мәдениетін (өз ақшасы, саудасы, 
құрылысы т.б.) қалыптастырған 
Алматы санғасырлық тарихи 
оқиғаларды басынан өткеріп, 
бүгінгі ХХІ ғасырға әлемдегі өзін-
өзі қаржыландырып, мемле-
кеттің дамуына үлесі бар 600-дей 
мегаполистің қата рында келіп отыр. 
Яғни, тәуелсіз елдің мемлекет қалып-
тастырушы мегаполисі ретінде 
халықаралық деңгейде мойындалып 
отыр. Алматы орналасқан қасиетті 
өлкенің тарихи орны туралы да 
Елбасы өз сөзінде айтып өтті.

– «Бұл дата ЮНЕСКО-ның 
адамзаттың атаулы және мерекелік 

күндері күнтізбесіне енген. Аталған 
шешім Алматының өңірлік және 
жаһандық дамудағы бірегей 
рөлінің айрықша екенін көрсетеді. 
Алатау бөктеріндегі қастерлі өлке 
өз тарихында көп нәрсені басынан 
өткерді. Бұл жерден алып Еуразияның 
шығысы мен батысын, солтүстігі 
мен оңтүстігін жалғаған алғашқы 
сауда жолы және жалпыадамзаттық 
магистраль – Ұлы Жібек жолы өткен. 
Бес жүз елу жыл бұрын Жетісу Қазақ 
хандығының бесігі болды. Бұл жерде 
бүкіл Орталық Азия аймағының 
урбанистік мәдениетінің басты 
ошағының бірі пайда болды», – деді 
Қазақстан Президенті.

«Алматы ақшамы» газеті
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 جىل 1000 -الماتى شاھارىنا 

 

 
 
 

 
 
 
 

عاسىردىڭ  ХХتۇقياننان باستاۋ الىپ، ون عاسىردان استام ۋاقىتقا سوزىلعان الماتى -تاريحى تۇپ
دهن استام هگهمهن مهملهكهتتىڭ قاتارىنان -200سوڭىندا قازاقستاننىڭ تاۋهلسىزدىگىن جارياالپ، جاھانداعى 

قىرگۇيهك كۇنى  18ويىپ تۇرىپ ورىن العان تاۋهلسىز قازاقستاننىڭ سول كهزدهگى استاناسى بولعان الماتى 
 .جىلدىعىن سالتاناتتى تۇرده اتاپ وتتى 1000وزىنىڭ 
-پ شاھاردىڭ مهرهيتويىنا هلباسى نۇرسۇلتان نازاربايهۆ ارنايى ساپارالپ كهلىپ، سالتاناتتى ىسالى

جىلدىق  1000الماتىلىقتاردى، قازاقستاندىقتاردى » الماتى ارهنادان«جۋىردا اشىلعان . شاراعا قاتىستى
الماتىعا  -» وتانى كىشى«تۋعان جهرى، «. باسقاشا بولۋى دا مۇمكىن همهس. مهرهيتويىمهن قۇتتىقتادى

جىلدىق مهرهيتويعا كهلۋدى  1000مۇمكىندىگىنشه جيى ات باسىن بۇرۋعا تىرىساتىن مهملهكهت باسشىسى 
سهبهبى شىعىس پهن باتىستى بايالنىستىرعان ۇلى جىبهك جولىنىڭ . پهرزهنتتىك پارىزى ساناعانداي

الماتىنىڭ . الشقا ورتاق قاال بولدىعاسىر بويى ا 10الماتى شاھارى  -لمالىق  - Almaty بويىنداعى ا
 .قاسيهتى جونىنده هلباسىنىڭ وزىنهن ارتىق ايتۋ قيىن شىعار

عايىر وتانىمىزدا كوپتهگهن -مهنىڭ بااللىق شاعىمدا، قازىر ده ۇشقان قۇستىڭ قاناتى تاالتىن، ۇالن -
مهن الماتىعا كهلگهنده . كوتهردىمۇندا كوپتهگهن وتباسى شاڭىراق . ادام الماتىدا وقۋعا، تۇرۋعا اسىعاتىن

مۇنداي . بىر كۇنگه، تىپتى، جارتى كۇنگه كهلسهم ده، تاۋعا بارىپ، ونىڭ قۋاتىنان سىڭىرىپ العىم كهلهدى
مهن ادهتتهگىدهي، بۇگىن ده . تۇنىق اشىق اسپانىمهن، جازىق كهڭ داالسىمهن اسهم-استانا تۇپ. هش جهرده جوق

بىرى ماڭعىستاۋدان، بىرى سهمهيدهن، . ار جۇر هكهن، جاقىنداپ سويلهستىموندا جاست. مهدهۋگه كوتهرىلدىم
دهگهن بوالتىن هلباسى سالتاناتتى  -! مىنه، الماتى دهگهن وسى. بىرى تارازدان بولسا، بىرى اتىراۋدان كهلگهن

 .شارادا
جىل  70لىنه عايىر قازاق جهرى مهن سول جهردى سان عاسىر قورعاپ، ساقتاپ كهلگهن قازاق ه-يا، ۇالن

جىلدىق تاريحى الى ده  1000استانا بولعان، قازاقستاننىڭ رۋحاني استاناسى بولىپ قاال بهرهتىن الماتىنىڭ 
تاالي عاسىرلىق تاريحتىڭ كۋاسى بولعان شاھاردىڭ وز . تاالي مىڭجىلدىقتارعا جالعاساتىنى سوزسىز

اۋدىڭ باۋرايىنان تابىلعان تاريحي جادىگهرلهر جىلدان اسىپ جاتقانى بهلگىلى، وعان قارت االت 1000تاريحى 
بۇگىنگى . بىر بهلهس -جىلدىق مهرهيتوي دا  1000دهسه ده يۋنهسكو  كۇنتىزبهسىنه تىركهلگهن . دالهل

 .ۇرپاققا بۇيىرعان باقىت
جىل بۇرىن  550. بۇل جهردهن جىبهك جولى وتتى. بۇل قاسيهتتى جهرده تاالي تاريحي وقيعاالر وتتى  -

. عاسىردا الماتى هرهكشه رول اتقاردى XX هل تاريحىندا. داال قازاق حاندىعىنىڭ التىن بهسىگىنه اينالدىۇلى 

تاۋهلسىزدىگىمىز «مهنىڭ . ملن تۇرعىنعا دهيىن ارتتى 1جىلى الماتى استانا اتانىپ، حالقىنىڭ سانى  1929
بىزدىڭ حالقىمىز مۇندا اتا زاڭدى . والدىوسى الماتىدا قول قويعانىمدى ايرىقشا اتاپ وتۋگه ب» تۋرالى زاڭعا

تاتتى -بىز بىر شاڭىراق استىندا تاتۋ. قابىلداپ، وسى قاالدا قازاقستان حالقى اسسامبلهياسى قۇرىلدى
دهدى  -، نى قۇرۋ تۋرالى زاڭعا قول قويدىماستانا -وسى جهرده مهن باس قاالمىز . عۇمىر كهشىپ جاتىرمىز

 .نازاربايهۆ.ن
ىر بۇرىن قاسيهتتى جهتىسۋ جهرىنده، قارت تاڭىرتاۋدىڭ هتهگىنده، وز زامانىنىڭ قاال وسىدان ون عاس

قالىپتاستىرعان الماتى سانعاسىرلىق تاريحي .) ب.وز اقشاسى، ساۋداسى، قۇرىلىسى ت(مادهنيهتىن 

تىڭ وزى قارجىالندىرىپ، مهملهكهت  عاسىرعا الهمدهگى وزىن ХХوقيعاالردى باسىنان وتكهرىپ، بۇگىنگى 
ياعني، تاۋهلسىز هلدىڭ مهملهكهت . دهي مهگاپوليستىڭ قاتارىندا كهلىپ وتىر-600دامۋىنا ۇلهسى بار 

الماتى ورناالسقان قاسيهتتى . قالىپتاستىرۋشى مهگاپوليسى رهتىنده حالىقارالىق دهڭگهيده مويىندالىپ وتىر
 .ولكهنىڭ تاريحي ورنى تۋرالى دا هلباسى وز سوزىنده ايتىپ وتتى

اتالعان . نىڭ ادامزاتتىڭ اتاۋلى جانه مهرهكهلىك كۇندهرى كۇنتىزبهسىنه هنگهن-بۇل داتا يۋنهسكو-  
االتاۋ . شهشىم الماتىنىڭ وڭىرلىك جانه جاھاندىق دامۋداعى بىرهگهي رولىنىڭ ايرىقشا هكهنىن كورسهتهدى

بۇل جهردهن الىپ هۋرازيانىڭ  .بوكتهرىندهگى قاستهرلى ولكه وز تاريحىندا كوپ نارسهنى باسىنان وتكهردى
شىعىسى مهن باتىسىن، سولتۇستىگى مهن وڭتۇستىگىن جالعاعان العاشقى ساۋدا جولى جانه 

بهس جۇز هلۋ جىل بۇرىن جهتىسۋ قازاق . ۇلى جىبهك جولى وتكهن -جالپىادامزاتتىق ماگيسترال 
ۋربانيستىك مادهنيهتىنىڭ باستى بۇل جهرده بۇكىل ورتالىق ازيا ايماعىنىڭ . حاندىعىنىڭ بهسىگى بولدى

 .دهدى قازاقستان پرهزيدهنتى -وشاعىنىڭ بىرى پايدا بولدى، 
 گازهتى» الماتى اقشامى«
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– Карл Молдахметұлы, сізбен 
бүгінгі сұхбатымызда тек Алматы, 
Алматы қаласының 1000 жылдығы 
туралы ғана əңгімелескенді жөн 
көріп отырмыз. 2000 жылдардың 
басында «Алматының 150 
жылдығын тойлаймыз» деген-
де, шу ете қалған қоғам бүгін 
Алматының 1000 жылдығы дегенді 
де місе тұтпай отыр. Дегенмен та-

лай жылдан бергі таласты əңгімеге 
нүкте қойдыңыздар. Сонымен, 
Алматының 1000 жылдық мерей-
тойын ЮНЕСКО көлемінде тойлау 
идеясы қайдан туындады? Бұған 
қалай қол жеткіздіңіздер?

– Қазақстан археологтары мен 
тарихшыларына Алматының жасын 
«1000» деп белгілеу оңайға соққан 
жоқ. Тек соңғы он жылдың айнала-

сында ғана осы мəселеге байланысты 
археология мен тарих ғылымының 
айтөбел білгірлері бас қосқан үш 
бірдей халықаралық ғылыми конфе-
ренция болып өтті. Бұл – кең көлемде 
жүргізілген археологиялық зерттеулер 
мен бірнеше халықаралық ғылыми 
конференцияның нəтижесінен кейін 
ғана жасалған байлам. Франциядан, 
Ресейден, Шығыс Еуропа елдерінен, 

Кореядан, тіпті Америкадан да 
білікті ғалымдар шақырылған осы 
алқалы басқосулардағы келелі 
əңгімелерден соң ғана біз «Алматы 
1000 жылдық тарихты құрайды» 
деген шешімге келдік. Алматы тари-
хын зерттеуге келген ғалымдардың 
барлығы біз ұсынған археологиялық 
материалдармен, нумизматика 
жаңалықтарымен жете танысып, өз 
көзқарастарын білдірді. Ғалымдар 
кеңесінің əділ қорытындысы 
ЮНЕСКО-ға жолданды. ЮНЕСКО 
өз кезегінде тарихшылардың 
уəжін құп алды. Сол себепті баз 
бір адамдар айтып жүргендей, 
«Алматының 1000 жылдығы» де-
ген атау аспаннан алынған жоқ 
немесе оны Байпақов бекіткен 
жоқ. Алматының жасын анықтау 
мəселесінің 2000 жылдардың ба-
сында қоғам алдына қойылғанын 

көпшілік əлі ұмыта қоймаған болар. 
Біз Кеңес Одағы жылдарынан бері 
ұзақ уақыт Алматының тарихын 
Верный бекінісінің құрылғанынан 
бастап есептеп келдік. Бай мен 
манаптарды арқаға қаға отырып, 
құрметке ие болған Үлкен орданың 
приставы, майор Перемышельский 
бастаған орыс отряды 1854 жылы 
Алатаудың етегіне келіп бекініс 
құрды. Міне, І Николай патша: 
«Бекініс Верный деп аталсын!» – 
деп мөр басып, қол қойған бұйрық 
негізінде қабырғасы қаланған 
қорғанның жасы халқымыздың са-
насына да, қанына да, жанына да 
сіңіп, қабылдап алды. 2000 жылдың 
басында «Алматының 150 жылдығын 
тойлау» деген əңгіменің қоғамның 
қалай ашу-ызасын туғызғаны естен 
шыға қоймаған болар. Содан кейінгі 
уақытты ғалымдар текке өткізген 

жоқ. Айтылмай келе жатқан тарих-
ты қайта қопарып, əділдікті орнату 
жолында барынша ізденді. Ал ме-
рейтойды ЮНЕСКО аясында атап өту 
идеясының авторы Алматы қалалық 
əкімдігі болуы керек. Қалай деген-
мен, Алматы аумағында жүргізілген 
археологиялық зерттеулерді қалалық 
билік қаржыландырды ғой. 

– Алдымен, «Алмату», 1921 
жылға дейін Верный, 1921 жылдан 
«Алматы» аталған Жетісудың ең ірі 
қаласының алғашқы зерттеушілері 
туралы əңгімелеп берсеңіз...

–1858 жылы Абрамова деген 
өлкетанушы Алматы туралы шағын 
зерттеуін жазған. Алматы туралы 
Владимир Бартольд пен академик 
Əлкей Марғұланның, археолог Кемел 
Ақышевтің жазған зерттеулері бар. 
Арғыдағы зерттеушілерді айтпағанда, 
бергідегі Алматыны зерттеу ісінде 

АЛМАТЫНЫҢ  
 ТАРИХЫ  
ТЕРЕҢНЕН    
 ТАМЫР    

ТАРТАДЫ

Шовинистік пиғылдың шырмауынан шыға алмай, Алматы тарихын Верныйдан бастағысы 
келетіндерге тынымсыз еңбектенген ғалымдар тарапынан табанды түрде тойтарыс беріліп, оның 
көне қала екені бірауыздан дәлелденді. Алайда мыңжылдықтың өзіне де мысқылмен қарап, ғұмырының 
қысқа қайырылғанына қынжылғандардың нүкте қойылған пікірталасқа қайта жол ашқысы келетінін 
де байқау қиын емес. Қалай болғанда да Алматы туралы сөз әзірге түгесілмейтін сияқты. Бұл – 
жақсылықтың белгісі болар. Алматының жасын анықтауға байланысты көп еңбектенген, бір жарым 
ғасырлық қана ғұмыр сыйлағандардың, қазақша айтқанда, «аузына құм құйған» тарихшылардың 
ішіндегі бірі де бірегейі – академик Карл Байпақов екендігінде дау жоқ. Халықтық мереке ретінде 
тойлағалы отырған Алматының 1000 жылдық мерейтойында күл мен топырақтың астынан 
тарихтың шындығын іздейтін археологты әңгімеге тартудың реті келді. 
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Шоқан Уəлиханов көп із қалдырған. 
1866 жылы ол Верныйда болған 
сапарында: «Айтылып, жазылып 
жүргендей, Верный қаласы тақыр 
жерде пайда болмаған. Ол бұрыннан 
орныққан қазақ ауылының, қазақ 
елді мекенінің жанынан құрылған. 
Верный қаласының өзегі нақ сол 
елді мекеннің кіндігіне байланған»,– 
деп айтып кеткен. Кейінгі жергілікті 
өлкетанушылар да, зерттеушілер де 
бүгінде «Алматинка» аталып кет-
кен өзендерді жағалай салған биік 
қорғандарға қарап, Іле Алатауының 
етегінде қоныстанған қала болғанын 
еңбектерінде жазып қалдырған. Көз 
көрген куəгерлердің мəліметінше, 
Верный əскери бекінісінің қабырға 
кірпіштері жақын маңдағы 
əлдеқандай ескі үйінділерден 
тасымалданған. ХІХ ғасырдың 
соңында, нақтырақ айтқанда, 1894 
жылы белгілі шығыстанушы ғалым, 
Ресей Ғылым академиясының өкілі 
Бартольд Ташкент, Шымкент, Жам-
был, Бішкек, Жанкент секілді ірі 
аймақтарды айнала аралап жүріп, 
Верныйға да ат басын бұрады. Кел-
геннен кейін өлкетанушылармен, 
жергілікті зиялылармен əңгімелесе 
келіп, қаланың архитекторы – Поль 
Гурдемен кездеседі. Бартольд одан 
қаланың тарихын, орналасқан жерін, 
қашаннан бері өмір сүріп келе 
жатқанын, табиғат ерекшеліктері 
туралы сұрайды. «Ия, бұл жерде ескі 
қала бар»,– деп, ресейлік ғалымды 
қаланың оңтүстік-батысына қарай 
бастап алып барады. Бартольд көрген 
бетте-ақ мұның ортағасырлық ежелгі 
қала екенін бірден байқайды. Яғни, 
Верный, кейінгі Алматы қаласының 
төңірегіндегі «ескі қала ма əлде кеше 
пайда болды ма?» деген дүдəмал 
пікірлер тек бүгін ғана емес, күдік-
күмəндер сол кездің өзінде де 
болған. Алматының тарихын Жетісу 
аймағынан бөліп қарай алмаймыз. 
Алматы Жетісудағы жалғыз ғана қала 
болған жоқ, одан басқа да қалалар 
болған. Ұлы Жібек жолы тартылды. 

Ал мұндай ел мен елді жалғайтын 
күре жолдар міндетті түрде үлкен 
қалалардың пайда болуына əкеледі. 
Алматыдан таяқ тастам жерде жатқан 
бүгінгі Талғардың түп негізі саналатын 
Талхир, Махмуд Қашқари жазып кет-
кен Екіөгіз шаһары, араб ғалымдары 
жазып кеткен бүгінгі Сарқанның 
орнында болған ежелгі Қойлық – 
Жетісудың ірі қалалары еді. Енді бұл 
қалалардың қатарын соңғы жылдары 
тағы бір шаһар толықтырды – Алма-
ты облысындағы Шонжы ауылына 
жақын жердегі Сүмбе елді мекенінен 
Лабан деген қаланың орны табылып 
отыр. Археологтар «Лабан, Лабан 
деп жүрміз, бірақ Лабан деген не 
мағына береді?» деп көп ойландық. 
Кейбір зерттеушілеріміз Лабан атау-
ын өзгеріске түскен «албан» сөзімен 
байланыстырып жүр. Əбден мүмкін. 
Өйткені үйсіндер мен албандар бұл 
аймақты ежелден мекен етіп келеді. 
Ендеше, осылармен қатар өмір 
сүрген Алматының ортағасырлық 
қала болғандығымен дауласудың 
еш қажеті жоқ. Алтын Орда дəуіріне 
тиесілі ХІІІ ғасырдың соңында, 
нақтырақ айтсақ, 1271-1279 жылдары 
Мауреннахрды билеуші Масұтбектің 
реформасы жүріп, шағатайлар 
Алматының өз ақша сарайынан 
тиындар жасап шығара бастайды. 
1979 жылы Алматы қаласының Ле-
нин даңғылы бойындағы Шегара 
училищесінің маңайынан табылған 
таңбалы дирхамдар көкейдегі 
дүдəмалдың бəрін жоққа шығарды. 

– Бұл күміс ақшалар ХІІІ ға сыр дың 
жəдігері болса, біздің Алматы мызға 
700 жыл ғана болмай ма?

– Тек қана дерекке сүйенетін ар-
хеология ғылымы отырықшы елді ме-
кен емес, қаланың бүкіл атрибуттары-
на жауап беретін Алматының барлық 
сəн-салтанаты келісіп, Х-ХІ ғасырда 
өмір сүргеніне еш шəк келтірмейді. 
Бұл – мемлекеттіліктің де, Ұлы Жібек 
жолының да даму кезеңіне сəйкес 
келеді. Өйткені Жібек жолының 
үлкен  бөлігі Жетісу жеріне тиесілі 

екені белгілі. Бұл кезеңді «мұсылман 
ренессансының да дəуірлеу кезеңі» 
деп атайды. Дəл осы шақта алдымен 
Араб халифатында, кейін өз алдына 
дербес дамыған бүкіл мұсылман 
елдерінің мəдениетінде үлкен 
серпіліс болды. Сол тұста Әл-Фараби, 
Ибн-Сина, Бируни, Омар Хайям 
есімдерімен байланысты үлкен 
мəдениет қалыптасты. Иə, 1000 жыл 
бұрын бұл жерде қола дəуіріндегі 
сақ тұрғындарына тиесілі ата қоныс, 
елді мекен болған. Бұл туралы Ба-
быр мен Мұхаммед Хайдар жазып 
кеткен. Ара-жігін ажыратып алайық, 
əңгіме керуен сарай немесе ауыл 
туралы емес, Ұлы Жібек жолы бойы-
нан қоныс тепкен, қала мəртебесін 
иеленген қала туралы болып отыр. 
Өйткені бұл жерде 161 жыл бұрын да, 
1000 жыл бұрын да, 3000 жыл бұрын 
да адамдар болған. Бірақ əңгіме – 
қала турасында. Тұрғылықты халық 
саны белгілі бір межені бағындырған, 
топография, дамыған саудасы мен 
өнеркəсібі бар, қолөнер бұйымдары, 
қала белгісі деп, міне, біз ең алды-
мен осыларды айтпаймыз ба? 1000 
жыл бұрынғы «Алматы» атауына ие 
болған қала осы талаптың бəріне 
жауап беретін еді. Қала мəртебесін 
анықтау бүгінгі ғылым үшін үлкен 
проблема болса да, қала мəртебесін 
иелену сол кездің өзінде əр елде 
əртүрлі шешімін тапқан. Мысалы, 
қала деген бір елде жай ғана аумақ 
қана болуы мүмкін, ал бір елде ол 
қорғаныс, бекініс түрінде көрініс 
табады, ал Ресейде елді мекен сыр-
тынан толық қоршалса, ол қала бо-
лып есептелген. Шығыс елдері қала 
мəртебесіне əлдеқайда кең тұрғыда 
қараған. «Қала» деп ауыз толтырып 
айтып тұрған жерде ел билеушісінің 
резиденциясы бар ма, мемлекеттің 
өз ішіндегі ол қаланың рөлі қандай, 
қол өнері, өндірісі дамыған ба – осы 
сауалдарға жауап бере алса ғана, 
ол қала мəртебесін алған. Алғаш екі 
дана тиын табылса, қазір əртүрлі 
номиналдағы олардың саны 50-ден 

асты. Ең қызығы – оларда «Алмату» 
деп жазылған. 

– Алматының жасын анықтауда 
сіздер көбінесе осы күміс теңгелер
ге арқа сүйеп отырсыздар. Теңге
лердегі «Алмату» деген сөзді алғаш 
оқыған нумизмат Владимир Настич 
қазір қайда?

– Алматының бақытына орай, бұл 
теңгелер сол кезде Қазақ астанасын-
да тұрған, кейін Ресейге кетіп қалған 
Владимир Настич деген археология 
маманының қолына түсті. Настич 
араб тілінің де мықты маманы-тын. 
Мəнеттегі «Алмату» деген жазудың 
арабшадан түркі тілінің заңдылығына 
сəйкес оқығанда, жалғаудың 
өзгеріске түсіп, «Алматы» болатынын 
да алғаш бізге Настич түсіндірді. Бұл 
– қазақ тарих ғылымындағы сенсация 
еді. Яғни ХІІІ ғасырдың өзінде қала 
«Алматы» деп аталған. Қазір Настич 
Мəскеуде тұрады. Ол – посткеңестік 
елдердегі ғана емес, айтқаны 
талқылауды қажет етпейтін, əлемдегі 
аса ірі нумизматиктердің бірі болып 
саналатын бағалы маман. 

– Қош делік, Алматының жасын 
нумизматика мен археологиялық 
дерекке сəйкес анықтап отыр 
екенсіздер. Бір сөзіңізде ежелгі 
Алматыны зерттеудің қиын екенін, 
қаланың асфальт астында қалғанын 
айттыңыз. Бірақ теңгелер табылған 
1979 жылдан бері қарай қалада 
қаншама үйлер бой көтерді, 
жүздеген метр тереңдікті үңгіген 
метро құрылысы салынды, ескі 
шаһардың тарихынан хабар 
беретін бірдебір дерекдəйектің 
табылмағаны ма?

– Археологиялық қазба 
жұмыстары кезінде, негізінен, қыш 
дүниелер табылады. Өйткені қыш 
басқа материалдарға қарағанда, 
ұзақ сақталады. Мəселен, Бо-
таника бағының орнынан қыш 
заттардың мол қоры табылды. 
Бірақ ғалымдарды бəрібір «ежелгі 
Алматының орны қайсы?» деген 
сауал алаңдатады. Қалай болғанда 

да, біз: «Ежелгі қаланың орны Ше-
гарашылар училищесі, Әл-Фараби 
даңғылы орналасқан таудың 
жоғарғы жақ бөлігі» деп шештік. 
Алматының ақша сарайынан шыққан 
тиындар Бішкектен де, Шу дала-
сынан да, Орталық Азияның басқа 
аумақтарынан да табылып жатыр. 
Яғни, бір таңбадағы, бүгінгі тілмен 
айтқанда, бірдей дизайндағы «Алма-
ту» деген ақшалар Ұлы Жібек жолы 
бойындағы қалалардың бəрінде 
айналыста болғанын дəлелдейді. 
Сондай-ақ ғалымдарды «Алматы 
өмір сүруін қай кезде тоқтатты?» 
деген сауал да алаңдатады. Өйткені 
кез келген қаланың пайда болу, өсу, 
өркендеу, дəуірлеу жəне сонымен 
бірге тоқырау, құлдырау, қайтадан 
қанат жаю кездері болады. Кез кел-
ген шапқыншылық, соғыс кезінде 
ең əуелі ірі қалалар зардап шегеді. 
Бірақ шағын елді мекенге айналса да 
мүлдем тып-типыл болып жойылып 
кетпейді. Біздің Сағын Жолдасбаев 
деген əріптесіміз бар. Ол қазақтың 
ежелгі қыстауларын зерттеді. Сон-
да бір ғана Жетісу аймағындағы 
қыстаулардың көшпенділер үшін тек 
қыс мезгілінде жайлайтын жері емес, 
жыл он екі ай бойы тұрғындарға 
қоныс болғанын анықтады. Шоқан 

Уəлиханов алғаш келген кезінде 
Алатаудың етегі сауда жасайтын, 
ауыл шаруашылық өнімдерін 
өсірумен айналысатын отырықшы 
қалың қазақ ауылдарына толы 
болғанын таңғала отырып жазады. 
Одан сəл кейінірек келіп зерттеген 
поляк ғалымы Адольф Янушкевич 
те егіншілікпен, жер өңдеумен 
айналысатын елді мекендердің 
бəрі қазақ ауылдары екенін ай-
тып, хатқа түсірген. Сол заманның 
куəгері болған ғалымдардың жазып 
қалдырған мəліметінше, Сібір мен 
Воронеж губерниясынан келген 
переселендер жерді суару, арық 
тарту дегенді мүлде білмеген де, 
ешқашан көрмеген де екен. Пере-
селендер осы шаруаның бəрін 
жергілікті қазақтардан үйренген. 
Мұның бəрі ХІХ ғасырдың көрінісі 
болса да, бұл мысалдардан мұндағы 
қайнаған қала тіршілігінің тамыры 
тым арыда жатқанын байқау қиын 
емес. Алматы – мерейтойын тойлап 
жатқан Қазақстанның үшінші қаласы. 
Түркістан қаласы 1500 жылдығын, Та-
раз қаласы 2000 жылдығын атап өтті. 
Бір мəселе бар. Ғылым күн санап да-
мып жатыр, ғылымда ең соңғы сөзді 
айту өте қиын, себебі ғылым үздіксіз 
жаңарып тұрады. Түркістанның 1500 
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жылдығы тойланғанда, оған қажетті 
ғылыми негіз бен барлық дəлелді 
дерек бар еді. Кенет ойламаған 
жерден оны да теріске шығаратын 
мыс, күміс теңгелер, қыш жəдігер, 
тұтас қала қабырғалары табылды. Ал 
бұл дегеніңіз – «көне Түркістанның 
өзегі одан да ары жатыр» деген сөз. 
Сөйтіп, Түркістан қаласының тарихын 
тағы да бес ғасырға ары жылжытып, 
2000 жылдық межені белгіледік. 
«2000 жылдық тарихы бар» деп 
жүрген Ташкент те солай болды. 
Өзбек астанасының жасы тағы да 
жүз жылдықтармен толықтырылып, 
2200 жаста деп белгіленді. Енде-
ше, жан-жақты қамтитын ғылыми 
дəлелі мықты болса, əзірге «1000 
жылдық жасы бар» деп есептеліп 
отырған Алматы да ғұмырын қайта 
жаңартып, шежірелі тарихын байы-
тып, толықтыра түсуі мүмкін. 

– Алматы өте көне қалалардың 
қатарында болса, неге осы уақытқа 
дейін өзімен бір дəуірде өмір сүр
ген Отырар, Испиджаб, Сығанақ се
кілді тарихи жазбаларда аталмайды? 

– Оның себебі көп болуы мүмкін. 
Көне қала болса да көп дерегі 
жоқ қалалар тарихта жетерлік. Ол 
кезеңдерде Алматы бүгінгідей ұлттың 
ту тіккен ордасы, орталығы, астана-
сы болған жоқ. Керісінше, Азияның 
орталығынан тым жырақта жатты. 
Саяхатшылар мен жазба қалдырған 
этнографтардың салыстырмалы түрде 
айтқан дерегіне қарағанда, Бағдат 
пен Самарқанд сияқты емес, Алматы 
қиыр жайлап, шет қонған периферия 
еді. Орталықтан алыста орналасқаны 
соншалық, саяхатшылардың өзінің 
аяғы жете бермеген. Сондықтан 
жазба мəліметтерде ол туралы дерек 
аз. Франция королі ІХ Людовиктің 
елшісі Гильом Рубрук 1253 жылы 
Моңғолияға сапар шегіп, сонау өз 
елінен Қырым арқылы біздің Жетісу 
жерінде болып, жолай кездескен 
қалалар туралы жазады. Францияға 
оралған соң «Шығыс елдеріне са-
яхат» атты кітабын жазады. Сол 

кітабында Іле Алатауының тілмен айт-
са жеткізгісіз ғажайып сұлулығын си-
паттайды. Қойлық қаласын «Қайлақ», 
Екіөгізді «Якуз» дейді. Əрине бұл 
ХІІІ ғасырдың жазбалары, бірақ Х 
ғасырдың жазбаларында Екіөгіз бен 
Талхир туралы келтірілген мəліметтер 
бар. Алматы туралы ескі жазбаларда 
деректер кездеспегенімен, ғылым 
дегеннің күнде жаңарып жататынын 
еске алсақ, жазбалардан Алматының 
аты жарқ етіп шығып, тарихи əділдік 
кез келген сəтте-ақ орнай салуы 
əбден мүмкін.

– Бүгінгі күні қала мəртебесін 
иелену үшін жүзмыңдықтар өлшемі 
керек. Ал мың жыл бұрынғы 
қалалардың халқы қай шамада 
болған?

– Ол дəуірдегі өлшем, əрине, 
басқа болды. Археолог ғалымдар 
қала ауқымына қарай тұрғын 
үйлердің санын, жан басын есептеп 
шығаруға ұмтылып жатыр. Мысалы, 
Отырардың халқы 15-18 мың шама-
сында болған. 

Оңтүстіктегі Сайрам (Испиджаб) 
шаһары ең үлкен қала болып есеп-
телген. Онда 40 мыңға жуық адам 
тұрған. Үлкен қалалардың қатарына 
Шу алқабындағы Баласағұн шаһары 
да жатқызылады. Ғалымдар мұнда 
да ондаған мың тұрғынның болғанын 
айтып жүр. Ал 1950 жылдары 
халық саны 200-300 мыңнан аса-
тын Алматының бүгінгі тұрғындары 
2 миллионға жетіп отыр. Тек 
біздің заманымызда ғана емес, ол 
дəуірлердің қалалары да урбаниза-
цияны бастан кешіріп, іргесі кеңіп 
отырған. Қараханиттер кезеңінде 
Жетісуда бірден 6-7 қала бой 
көтерген. Бұл деген ғажап емес пе?

– Əлемде тарихы мыңжыл
дықтармен емес, біздің дəуірімізге 
дейінгі бірнеше мың жылды 
қамтитын өте көне қалалар бар. 
Біздің дəуірімізге дейінгі 9600 жыл 
бұрын өмір сүрген Афинаның ме-
рейтойы немесе антикалық дəуірде 
пайда болған Римнің туған күндері 

қалай аталып өтеді? Париждің 5000 
жылдық тарихы бар екенін фран-
цуздар біле ме? Біздегі секілді той
думанмен дүбірлеп өте ме екен?

– Неге аталып өтілмесін? Олар-
ды айтпағанда, Мəскеудің 700 
жылдығын қалай атап өткеніміз əлі 
күнге естияр буынның есінде бо-
лар деп ойлаймын. Ал Қазанның 
1000 жылдығы ше? Татарлар 
астанасының мерейтойын тойлайтын 
кезде де қоғам ішінде «Қазанның 
жасы Мəскеуден неге үлкен бола-
ды?» деген күбір-сыбыр əңгімені 
қоздатқан. Қазанның Мəскеуге 
қарағанда «қарт» болғаны біреуге 
ұнады, біреуге ұнамады. Ол кезде 
де нумизматика үлкен рөл атқарып 
кетті. Жас мемлекеттердің ғасырлар 
қойнауында ұмытылып қалған та-
рихын анықтап, қоғамға жариялап 
айтудың өзіндік қиындығы болғанын 
ұмытпауымыз керек. Əр қаланың өз 
келбеті, өз мінезі бар. Ал қала ме-
рейтойын атап өтудің мəні неде? Ескі 
шаһарлардың өркениет тарихында 
қандай із қалдырып, нендей үлес 
қосып кеткенін халық та білуі керек. 
Сондықтан да маңызды. Мысалы, 
1970 жылдардағы Түркістан мен 
бүгінгі қазақ руханиятының астана-
сы болған Түркістанды салыстыруға 
бола ма? Мерейтойға орайлас 
университет салынып, мавзолейге 
күрделі жөндеу жүргізіліп, абаттан-
дырылып, мəдени орталықтардың 
біріне айналдырылғаны 
түркістандықтардың өзіне қаншама 
рухани лəззат, күш-қуат сыйлады? 
Қала мерейтойлары осындай игі 
істердің молынан жасалуы үшін ке-
рек. Атаулы мерейтойға мəн беру та-
рихымызды тануға серпін береді. Ал-
маты қаласы əкімдігінің шақыруымен 
көрші мемлекеттердегі қалалардың 
əкімдері мен ірі ғалымдар да 
қуанышымызға ортақтасатын болады. 

– Артықтау естілсе, айып 
етпессіз, алайда сол қонақтарға біз 
не көрсетеміз? Мысалы, дамыған 
елдердің Ұлттық музейлеріне 

бас сұқсаңыз, сөресінде самсап 
тұрған сантүрлі өркениеттердің 
куəсі де, белгісі де болған ұлттық 
байлығы мен жəдігерлерін бүтін 
күйінде көріп, салыстырмалы түрде 
алғанда, өз мұражайларымыздағы 
жəдігерлеріміздің жұтаңдығын 
көріп, көзімізбен жер шұқимыз...

– Неге жоқ? Ал Отырардан 
табылған Темір салдырған көне 
қаланың қуатты қалың қабырғалары 
мен кварталдар, сарай кешендері, 
мешіт, медресе, моншаны қайда 
қоямыз? Қожа Ахмет Ясауи 
мавзолейін салдыруды бастағанда, 
ол басқа да қалалардың құрылысын 
қосымша жүргізуді қолға алған. 
Туристердің үлкен бір бөлігі Түркістан 
мен Отырарды көруге барады. Жібек 
жолы бойындағы Айша бибі кесенесі 
қонақтардың қызыға тамашалай-
тын орнына айналғаны қашан?! 
Осының бəрін үздіксіз насихаттай 
беру керек. Қонақтарды «Алтын 
адам» табылған тарихи қорық-музейі 
қабылдайды. Соңғы 25 жылда тарих 
пен археологиядағы ізденістер өз 
нəтижесін беріп, зерттеу ісі ілгері 
жылжыды. Ал туристерді өзіне маг-
нитше тартатын Италиядағы Помпей-

ге 250 жылдан бері қазба жұмыстары 
жүргізіліп, зерттеліп жатқанын ескер-
сек, 25 жыл деген не тəйірі? 

– «Алматыда асфальттың 
астында қалды» дейсіз, қаншама 
құрылыс жұмыстары жүргізіліп, 
жүздеген метр тереңдікке дейін 
қазылып, метро салынды, көне 
шаһардың шежіресінен сыр тарта-
тын, тым болмаса, бір жəдігер та-
былмады ма?

– «Жəдігер табамыз» деп қаланы 
қопарып тастай алмаймыз. Мыса-
лы, ресейлік археологтар Мəскеуде 
тура Кремль кешенінің ішінен өте 
қызықты ғимаратты күреп тастап, 
археологиялық қазба жұмыстарын 
жүргізіп жатыр. Бізде де солай етсек, 
қанекей? Рим мен Помпейге күрек 
тисе болды, міндетті түрде астынан 
антикалық құнды дүние атып шы-
ғады. Біз армандамайды дейсіз бе? 
Бірақ əр істің өз сəті болады. Күтейік. 

– Археология ғылымында 
жаңа технологиялар дамыған 
ба? Мəселен, УЗИ, рентген аппа-
раттары адамның ішкі ағзасын 
айнадай жарқыратып көрсетіп, 
диагнозын табан астында айтады. 
Жердің астын дəл сондай тəсілмен 

көрсететін құрылғылар əлі ойлап 
табылмады ма?

– Заманауи ілкімді технологиялар 
бар. Археологтар қазба жұмысын 
бастамас бұрын əлгі құрылғының 
көмегімен 1,5-2 метр тереңдікке 
дейін байқап көріп, жердің астын 
сканерлейді. Қорған, қабырға болса, 
қанша метр тереңдікте жатқаны сол 
кезде-ақ байқалады. Ал ең кереметі 
– жоғарыдан спутник арқылы аэро-
суретке түсіру. Ол кезде жердің 
асты карта секілді көрінеді. Бүгінде 
космотүсіру жұмысы керемет 
нəтижелер бере бастады. Сызықтар 
арқылы көне қаланың көшесін 
қиналмай тауып аламыз. Жалғыз 
ғана күрек пен қайлаға жүгінетін за-
ман келмеске кеткен, археологияның 
заманауи əдіс-тəсілдері ғылым үшін 
орасан зор пайда əкеліп жатыр. Бір 
сөзбен айтқанда, тарих адамдар-
ды, ұлттарды жақындастырады, 
біріктіреді. Тарихтың əр кезеңі өзінше 
қызық, өзінше тағылымды.

– Əңгімеңізге рақмет.

Əңгімелескен 
Айгүл АХАНБАЙҚЫЗЫ
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 الماتىنىڭ تاريحى تهرهڭنهن تامىر تارتادى

 

 
 

 
 

 
شوۆينيستىك پيعىلدىڭ شىرماۋىنان شىعا الماي، الماتى تاريحىن ۆهرنىيدان باستاعىسى كهلهتىندهرگه 
تىنىمسىز هڭبهكتهنگهن عالىمدار تاراپىنان تاباندى تۇرده تويتارىس بهرىلىپ، ونىڭ كونه قاال هكهنى بىراۋىزدان 

مىڭجىلدىقتىڭ وزىنه ده مىسقىلمهن قاراپ، عۇمىرىنىڭ قىسقا قايىرىلعانىنا قىنجىلعانداردىڭ االيدا . لهلدهندىاد
قاالي بولعاندا دا الماتى تۋرالى . نۇكته قويىلعان پىكىرتاالسقا قايتا جول اشقىسى كهلهتىنىن ده بايقاۋ قيىن همهس

الماتىنىڭ جاسىن انىقتاۋعا بايالنىستى . رجاقسىلىقتىڭ بهلگىسى بوال -بۇل . زىرگه تۇگهسىلمهيتىن سياقتىا سوز
» اۋزىنا قۇم قۇيعان«كوپ هڭبهكتهنگهن، بىر جارىم عاسىرلىق قانا عۇمىر سىيالعانداردىڭ، قازاقشا ايتقاندا، 

حالىقتىق مهرهكه . اكادهميك كارل بايپاقوۆ هكهندىگىنده داۋ جوق -تاريحشىالردىڭ ىشىندهگى بىرى ده بىرهگهيى 
جىلدىق مهرهيتويىندا كۇل مهن توپىراقتىڭ استىنان تاريحتىڭ  1000عالى وتىرعان الماتىنىڭ رهتىنده تويال

 .ڭگىمهگه تارتۋدىڭ رهتى كهلدىا شىندىعىن ىزدهيتىن ارحهولوگتى
 
جىلدىعى  1000كارل مولداحمهتۇلى، سىزبهن بۇگىنگى سۇحباتىمىزدا تهك الماتى، الماتى قاالسىنىڭ  -

جىلدىعىن  150الماتىنىڭ «جىلداردىڭ باسىندا  2000. ڭگىمهلهسكهندى جون كورىپ وتىرمىزاتۋرالى عانا 
. جىلدىعى دهگهندى ده مىسه تۇتپاي وتىر 1000دهگهنده، شۋ هته قالعان قوعام بۇگىن الماتىنىڭ » توياليمىز

جىلدىق  1000ىنىڭ سونىمهن، المات. ڭگىمهگه نۇكته قويدىڭىزدارادهگهنمهن تاالي جىلدان بهرگى تاالستى 
 مهرهيتويىن يۋنهسكو كولهمىنده تويالۋ يدهياسى قايدان تۋىندادى؟ بۇعان قاالي قول جهتكىزدىڭىزدهر؟

دهپ بهلگىلهۋ وڭايعا سوققان » 1000«قازاقستان ارحهولوگتارى مهن تاريحشىالرىنا الماتىنىڭ جاسىن  -
ه بايالنىستى ارحهولوگيا مهن تاريح عىلىمىنىڭ سهلهگاتهك سوڭعى ون جىلدىڭ ايناالسىندا عانا وسى م. جوق

كهڭ  -بۇل . ايتوبهل بىلگىرلهرى باس قوسقان ۇش بىردهي حالىقارالىق عىلىمي كونفهرهنتسيهيا بولىپ وتتى
كولهمده جۇرگىزىلگهن ارحهولوگيالىق زهرتتهۋلهر مهن بىرنهشه حالىقارالىق عىلىمي كونفهرهنتسيهيانىڭ 

فرانتسيهيادان، رهسهيدهن، شىعىس هۋروپا هلدهرىنهن، كورهيادان، تىپتى . جاسالعان بايالم تيجهسىنهن كهيىن عاناان
ڭگىمهلهردهن سوڭ عانا بىز اامهريكادان دا بىلىكتى عالىمدار شاقىرىلعان وسى القالى باسقوسۋالرداعى كهلهلى 

ىن زهرتتهۋگه كهلگهن عالىمداردىڭ الماتى تاريح. دهگهن شهشىمگه كهلدىك» جىلدىق تاريحتى قۇرايدى 1000الماتى «
بارلىعى بىز ۇسىنعان ارحهولوگيالىق ماتهريالدارمهن، نۋميزماتيكا جاڭالىقتارىمهن جهته تانىسىپ، وز 

يۋنهسكو وز كهزهگىنده . عا جولداندى-دىل قورىتىندىسى يۋنهسكواعالىمدار كهڭهسىنىڭ . كوزقاراستارىن بىلدىردى
» جىلدىعى 1000الماتىنىڭ «سول سهبهپتى باز بىر ادامدار ايتىپ جۇرگهندهي، . جىن قۇپ الدىاتاريحشىالردىڭ ۋ

سهلهسىنىڭ االماتىنىڭ جاسىن انىقتاۋ م. دهگهن اتاۋ اسپاننان الىنعان جوق نهمهسه ونى بايپاقوۆ بهكىتكهن جوق
بىز كهڭهس وداعى . لى ۇمىتا قويماعان بوالراجىلداردىڭ باسىندا قوعام الدىنا قويىلعانىن كوپشىلىك  2000

باي . جىلدارىنان بهرى ۇزاق ۋاقىت الماتىنىڭ تاريحىن ۆهرنىي بهكىنىسىنىڭ قۇرىلعانىنان باستاپ هسهپتهپ كهلدىك
مهن ماناپتاردى ارقاعا قاعا وتىرىپ، قۇرمهتكه يه بولعان ۇلكهن وردانىڭ پريستاۆى، مايور پهرهمىشهلسكيي 

بهكىنىس «: نيكوالي پاتشا Іمىنه، . جىلى االتاۋدىڭ هتهگىنه كهلىپ بهكىنىس قۇردى 1854وتريادى  باستاعان ورىس
دهپ مور باسىپ، قول قويعان بۇيرىق نهگىزىنده قابىرعاسى قاالنعان قورعاننىڭ جاسى  -» !ۆهرنىي دهپ اتالسىن

 150الماتىنىڭ «جىلدىڭ باسىندا  2000. حالقىمىزدىڭ ساناسىنا دا، قانىنا دا، جانىنا دا سىڭىپ، قابىلداپ الدى

سودان . ىزاسىن تۋعىزعانى هستهن شىعا قويماعان بوالر-ڭگىمهنىڭ قوعامنىڭ قاالي اشۋادهگهن » جىلدىعىن تويالۋ
دىلدىكتى ورناتۋ اايتىلماي كهله جاتقان تاريحتى قايتا قوپارىپ، . كهيىنگى ۋاقىتتى عالىمدار تهككه وتكىزگهن جوق

كىمدىگى اال مهرهيتويدى يۋنهسكو اياسىندا اتاپ وتۋ يدهياسىنىڭ اۆتورى الماتى قااللىق . ىنشا ىزدهندىجولىندا بار
قاالي دهگهنمهن، الماتى اۋماعىندا جۇرگىزىلگهن ارحهولوگيالىق زهرتتهۋلهردى قااللىق بيلىك . بولۋى كهرهك

 .قارجىالندىردى عوي
اتالعان جهتىسۋدىڭ هڭ ىرى » الماتى«جىلدان  1921ىي، جىلعا دهيىن ۆهرن 1921، »الماتۋ«الدىمهن،  -

 ...ڭگىمهلهپ بهرسهڭىزاقاالسىنىڭ العاشقى زهرتتهۋشىلهرى تۋرالى 
الماتى تۋرالى ۆالديمير بارتولد . جىلى ابراموۆا دهگهن ولكهتانۋشى الماتى تۋرالى شاعىن زهرتتهۋىن جازعان 1858-

ارعىداعى زهرتتهۋشىلهردى . گ كهمهل اقىشيهۆتىڭ جازعان زهرتتهۋلهرى بارلكهي مارعۇالننىڭ، ارحهولواپهن اكادهميك 
جىلى ول ۆهرنىيدا  1866. ليحانوۆ كوپ ىز قالدىرعاناايتپاعاندا، بهرگىدهگى الماتىنى زهرتتهۋ ىسىنده شوقان ۋ

ول بۇرىننان . ايتىلىپ، جازىلىپ جۇرگهندهي، ۆهرنىي قاالسى تاقىر جهرده پايدا بولماعان«: بولعان ساپارىندا
ۆهرنىي قاالسىنىڭ وزهگى ناق سول هلدى . ورنىققان قازاق اۋىلىنىڭ، قازاق هلدى مهكهنىنىڭ جانىنان قۇرىلعان

كهيىنگى جهرگىلىكتى ولكهتانۋشىالر دا، زهرتتهۋشىلهر ده . دهپ ايتىپ كهتكهن -،»مهكهننىڭ كىندىگىنه بايالنعان
هردى جاعاالي سالعان بيىك قورعاندارعا قاراپ، ىله االتاۋىنىڭ هتهگىنده اتالىپ كهتكهن وزهند» الماتينكا«بۇگىنده 

لىمهتىنشه، ۆهرنىي ماگهرلهردىڭ اكوز كورگهن كۋ. قونىستانعان قاال بولعانىن هڭبهكتهرىنده جازىپ قالدىرعان

 ХІХ. لدهقانداي هسكى ۇيىندىلهردهن تاسىمالدانعاناسكهري بهكىنىسىنىڭ قابىرعا كىرپىشتهرى جاقىن ماڭداعى ا
جىلى بهلگىلى شىعىستانۋشى عالىم، رهسهي عىلىم اكادهمياسىنىڭ  1894عاسىردىڭ سوڭىندا، ناقتىراق ايتقاندا، 

وكىلى بارتولد تاشكهنت، شىمكهنت، جامبىل، بىشكهك، جانكهنت سهكىلدى ىرى ايماقتاردى ايناال اراالپ جۇرىپ، 
ڭگىمهلهسه كهلىپ، اكهلگهننهن كهيىن ولكهتانۋشىالرمهن، جهرگىلىكتى زيالىالرمهن . دا ات باسىن بۇرادىۆهرنىيعا 

بارتولد ودان قاالنىڭ تاريحىن، ورناالسقان جهرىن، قاشاننان بهرى . پول گۋردهمهن كهزدهسهدى -قاالنىڭ ارحيتهكتورى 
دهپ،  -،»ييا، بۇل جهرده هسكى قاال بار«. ى سۇرايدىومىر سۇرىپ كهله جاتقانىن، تابيعات هرهكشهلىكتهرى تۋرال

اق مۇنىڭ -بارتولد كورگهن بهتته. باتىسىنا قاراي باستاپ الىپ بارادى-رهسهيلىك عالىمدى قاالنىڭ وڭتۇستىك
ياعني، ۆهرنىي، كهيىنگى الماتى قاالسىنىڭ توڭىرهگىندهگى . ورتاعاسىرلىق هجهلگى قاال هكهنىن بىردهن بايقايدى

ندهر سول اكۇم-مال پىكىرلهر تهك بۇگىن عانا همهس، كۇدىكادهگهن دۇد» لده كهشه پايدا بولدى ما؟اقاال ما  هسكى«
الماتى جهتىسۋداعى جالعىز . الماتىنىڭ تاريحىن جهتىسۋ ايماعىنان بولىپ قاراي المايمىز. كهزدىڭ وزىنده ده بولعان

ال مۇنداي هل مهن هلدى جالعايتىن . ۇلى جىبهك جولى تارتىلدى. عانا قاال بولعان جوق، ودان باسقا دا قاالالر بولعان
الماتىدان تاياق تاستام جهرده جاتقان بۇگىنگى . كهلهدىاكۇره جولدار مىندهتتى تۇرده ۇلكهن قاالالردىڭ پايدا بولۋىنا 

ب عالىمدارى تالعاردىڭ تۇپ نهگىزى ساناالتىن تالحير، ماحمۋد قاشقاري جازىپ كهتكهن هكىوگىز شاھارى، ارا
هندى بۇل . جهتىسۋدىڭ ىرى قاالالرى هدى -جازىپ كهتكهن بۇگىنگى سارقاننىڭ ورنىندا بولعان هجهلگى قويلىق 

الماتى وبلىسىنداعى شونجى اۋىلىنا جاقىن  -قاالالردىڭ قاتارىن سوڭعى جىلدارى تاعى بىر شاھار تولىقتىردى 
البان، البان دهپ جۇرمىز، «ارحهولوگتار . نىڭ ورنى تابىلىپ وتىرجهردهگى سۇمبه هلدى مهكهنىنهن البان دهگهن قاال

كهيبىر زهرتتهۋشىلهرىمىز البان اتاۋىن وزگهرىسكه . دهپ كوپ ويالندىق» بىراق البان دهگهن نه ماعىنا بهرهدى؟
اقتى ويتكهنى ۇيسىندهر مهن الباندار بۇل ايم. بدهن مۇمكىنا. سوزىمهن بايالنىستىرىپ جۇر» البان«تۇسكهن 

هندهشه، وسىالرمهن قاتار ومىر سۇرگهن الماتىنىڭ ورتاعاسىرلىق قاال بولعاندىعىمهن . هجهلدهن مهكهن هتىپ كهلهدى

-1271عاسىردىڭ سوڭىندا، ناقتىراق ايتساق،   ХІІІۋىرىنه تيهسىلى االتىن وردا د. داۋالسۋدىڭ هش قاجهتى جوق
رهفورماسى جۇرىپ، شاعاتايالر الماتىنىڭ وز اقشا سارايىنان جىلدارى ماۋرهنناحردى بيلهۋشى ماسۇتبهكتىڭ  1279
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جىلى الماتى قاالسىنىڭ لهنين داڭعىلى بويىنداعى شهگارا  1979. تيىندار جاساپ شىعارا باستايدى
 .رىن جوققا شىعاردىامالدىڭ باۋچيليششهسىنىڭ ماڭايىنان تابىلعان تاڭبالى ديرحامدار كوكهيدهگى دۇد

 جىل عانا بولماي ما؟ 700دىگهرى بولسا، بىزدىڭ الماتىمىزعا جاعاسىردىڭ  ХІІІر بۇل كۇمىس اقشاال -
تهك قانا دهرهككه سۇيهنهتىن ارحهولوگيا عىلىمى وتىرىقشى هلدى مهكهن همهس، قاالنىڭ بۇكىل  -

شا  سۇرگهنىنه هشعاسىردا ومىر   Х-ХІسالتاناتى كهلىسىپ، -نااتريبۋتتارىنا جاۋاپ بهرهتىن الماتىنىڭ بارلىق س
ويتكهنى . يكهس كهلهدىامهملهكهتتىلىكتىڭ ده، ۇلى جىبهك جولىنىڭ دا دامۋ كهزهڭىنه س -بۇل . ك كهلتىرمهيدى

مۇسىلمان «بۇل كهزهڭدى . جىبهك جولىنىڭ ۇلكهن  بولىگى جهتىسۋ جهرىنه تيهسىلى هكهنى بهلگىلى
شاقتا الدىمهن اراب حاليفاتىندا، كهيىن وز الدىنا  ل وسىاد. دهپ اتايدى» ۋىرلهۋ كهزهڭىارهنهسسانسىنىڭ دا د

-فارابي، يبن-سول تۇستا ال. دهنيهتىنده ۇلكهن سهرپىلىس بولدىادهربهس دامىعان بۇكىل مۇسىلمان هلدهرىنىڭ م
جىل بۇرىن بۇل جهرده  1000، اي. دهنيهت قالىپتاستىاسينا، بيرۋني، ومار حاييام هسىمدهرىمهن بايالنىستى ۇلكهن م

بۇل تۋرالى بابىر مهن مۇحاممهد . ۋىرىندهگى ساق تۇرعىندارىنا تيهسىلى اتا قونىس، هلدى مهكهن بولعاناال دقو
ڭگىمه كهرۋهن ساراي نهمهسه اۋىل تۋرالى همهس، ۇلى جىبهك اجىگىن اجىراتىپ االيىق، -ارا. حايدار جازىپ كهتكهن

جىل  161ويتكهنى بۇل جهرده . اال تۋرالى بولىپ وتىررتهبهسىن يهلهنگهن قاجولى بويىنان قونىس تهپكهن، قاال م
تۇرعىلىقتى . قاال تۋراسىندا -ڭگىمه ابىراق . جىل بۇرىن دا ادامدار بولعان 3000جىل بۇرىن دا،  1000بۇرىن دا، 

سىبى بار، قولونهر احالىق سانى بهلگىلى بىر مهجهنى باعىندىرعان، توپوگرافيا، دامىعان ساۋداسى مهن ونهرك
اتاۋىنا » الماتى«جىل بۇرىنعى  1000ىمدارى، قاال بهلگىسى دهپ، مىنه، بىز هڭ الدىمهن وسىالردى ايتپايمىز با؟ بۇي

رتهبهسىن انىقتاۋ بۇگىنگى عىلىم ۇشىن ۇلكهن ما قاال . رىنه جاۋاپ بهرهتىن هدىايه بولعان قاال وسى تاالپتىڭ ب
مىسالى، قاال . رتۇرلى شهشىمىن تاپقانار هلده ازدىڭ وزىنده رتهبهسىن يهلهنۋ سول كهماپروبلهما بولسا دا، قاال 

دهگهن بىر هلده جاي عانا اۋماق قانا بولۋى مۇمكىن، ال بىر هلده ول قورعانىس، بهكىنىس تۇرىنده كورىنىس 
شىعىس هلدهرى قاال . تابادى، ال رهسهيده هلدى مهكهن سىرتىنان تولىق قورشالسا، ول قاال بولىپ هسهپتهلگهن

دهپ اۋىز تولتىرىپ ايتىپ تۇرعان جهرده هل بيلهۋشىسىنىڭ » قاال«. لدهقايدا كهڭ تۇرعىدا قاراعانارتهبهسىنه ما
 -رهزيدهنتسيهياسى بار ما، مهملهكهتتىڭ وز ىشىندهگى ول قاالنىڭ رولى قانداي، قول ونهرى، وندىرىسى دامىعان با 

رتۇرلى االعاش هكى دانا تيىن تابىلسا، قازىر . بهسىن العانرتهاوسى ساۋالدارعا جاۋاپ بهره السا عانا، ول قاال م
 .دهپ جازىلعان» الماتۋ«والردا  -هڭ قىزىعى . دهن استى-50نومينالداعى والردىڭ سانى 

. الماتىنىڭ جاسىن انىقتاۋدا سىزدهر كوبىنهسه وسى كۇمىس تهڭگهلهرگه ارقا سۇيهپ وتىرسىزدار -
 سوزدى العاش وقىعان نۋميزمات ۆالديمير ناستيچ قازىر قايدا؟دهگهن » الماتۋ«تهڭگهلهردهگى 

الماتىنىڭ باقىتىنا وراي، بۇل تهڭگهلهر سول كهزده قازاق استاناسىندا تۇرعان، كهيىن رهسهيگه كهتىپ  -
. تىن-ناستيچ اراب تىلىنىڭ ده مىقتى مامانى. قالعان ۆالديمير ناستيچ دهگهن ارحهولوگيا مامانىنىڭ قولىنا تۇستى

يكهس وقىعاندا، جالعاۋدىڭ ادهگهن جازۋدىڭ ارابشادان تۇركى تىلىنىڭ زاڭدىلىعىنا س» الماتۋ«نهتتهگى ام
قازاق تاريح عىلىمىنداعى  -بۇل . بوالتىنىن دا العاش بىزگه ناستيچ تۇسىندىردى» الماتى«وزگهرىسكه تۇسىپ، 

 -ول . سكهۋده تۇرادىاقازىر ناستيچ م. دهپ اتالعان» الماتى«عاسىردىڭ وزىنده قاال  ХІІІياعني . سهنساتسيهيا هدى
لهمدهگى اسا ىرى نۋميزماتيكتهردىڭ اپوستكهڭهستىك هلدهردهگى عانا همهس، ايتقانى تالقىالۋدى قاجهت هتپهيتىن، 

 . بىرى بولىپ ساناالتىن باعالى مامان
يكهس انىقتاپ وتىر سا قوش دهلىك، الماتىنىڭ جاسىن نۋميزماتيكا مهن ارحهولوگيالىق دهرهككه -

قيىن هكهنىن، قاالنىڭ اسفالت استىندا قالعانىن   بىر سوزىڭىزده هجهلگى الماتىنى زهرتتهۋدىڭ. هكهنسىزدهر
جىلدان بهرى قاراي قاالدا قانشاما ۇيلهر بوي كوتهردى، جۇزدهگهن مهتر  1979بىراق تهڭگهلهر تابىلعان . ايتتىڭىز

-بىر دهرهك-سالىندى، هسكى شاھاردىڭ تاريحىنان حابار بهرهتىن بىردهتهرهڭدىكتى ۇڭگىگهن مهترو قۇرىلىسى 
 يهكتىڭ تابىلماعانى ما؟اد

ويتكهنى قىش باسقا . ارحهولوگيالىق قازبا جۇمىستارى كهزىنده، نهگىزىنهن، قىش دۇنيهلهر تابىالدى -
. قىش زاتتاردىڭ مول قورى تابىلدى سهلهن، بوتانيكا باعىنىڭ ورنىناناام. ماتهريالدارعا قاراعاندا، ۇزاق ساقتاالدى

: قاالي بولعاندا دا، بىز. دهگهن ساۋال االڭداتادى» هجهلگى الماتىنىڭ ورنى قايسى؟«رىبىر ابىراق عالىمداردى ب
» فارابي داڭعىلى ورناالسقان تاۋدىڭ جوعارعى جاق بولىگى-هجهلگى قاالنىڭ ورنى شهگاراشىالر ۋچيليششهسى، ال«

نىڭ اقشا سارايىنان شىققان تيىندار بىشكهكتهن ده، شۋ داالسىنان دا، ورتالىق ازيانىڭ باسقا الماتى. دهپ شهشتىك
» الماتۋ«ياعني، بىر تاڭباداعى، بۇگىنگى تىلمهن ايتقاندا، بىردهي ديزاينداعى . اۋماقتارىنان دا تابىلىپ جاتىر

اق -سونداي. لهلدهيدىاستا بولعانىن درىنده اينالىادهگهن اقشاالر ۇلى جىبهك جولى بويىنداعى قاالالردىڭ ب
ويتكهنى كهز كهلگهن قاالنىڭ . دهگهن ساۋال دا االڭداتادى» الماتى ومىر سۇرۋىن قاي كهزده توقتاتتى؟«عالىمداردى 

. نه سونىمهن بىرگه توقىراۋ، قۇلدىراۋ، قايتادان قانات جايۋ كهزدهرى بوالدىجا ۋىرلهۋ اپايدا بولۋ، وسۋ، وركهندهۋ، د
بىراق شاعىن هلدى مهكهنگه . ۋهلى ىرى قاالالر زارداپ شهگهدىاكهلگهن شاپقىنشىلىق، سوعىس كهزىنده هڭ كهز 

ول . رىپتهسىمىز بارابىزدىڭ ساعىن جولداسبايهۆ دهگهن . تيپىل بولىپ جويىلىپ كهتپهيدى-اينالسا دا مۇلدهم تىپ
ۋ ايماعىنداعى قىستاۋالردىڭ كوشپهندىلهر ۇشىن سوندا بىر عانا جهتىس. قازاقتىڭ هجهلگى قىستاۋالرىن زهرتتهدى

شوقان . تهك قىس مهزگىلىنده جاياليتىن جهرى همهس، جىل ون هكى اي بويى تۇرعىندارعا قونىس بولعانىن انىقتادى
ليحانوۆ العاش كهلگهن كهزىنده االتاۋدىڭ هتهگى ساۋدا جاسايتىن، اۋىل شارۋاشىلىق ونىمدهرىن وسىرۋمهن اۋ

ل كهيىنىرهك كهلىپ ساودان . اينالىساتىن وتىرىقشى قالىڭ قازاق اۋىلدارىنا تولى بولعانىن تاڭعاال وتىرىپ جازادى
پهن، جهر وڭدهۋمهن اينالىساتىن هلدى مهكهندهردىڭ زهرتتهگهن پولياك عالىمى ادولف يانۋشكيهۆيچ ته هگىنشىلىك

گهرى بولعان عالىمداردىڭ جازىپ اسول زاماننىڭ كۋ. رى قازاق اۋىلدارى هكهنىن ايتىپ، حاتقا تۇسىرگهناب
لىمهتىنشه، سىبىر مهن ۆورونهج گۋبهرنياسىنان كهلگهن پهرهسهلهندهر جهردى سۋارۋ، ارىق تارتۋ ماقالدىرعان 

رىن جهرگىلىكتى اپهرهسهلهندهر وسى شارۋانىڭ ب. بىلمهگهن ده، هشقاشان كورمهگهن ده هكهندهگهندى مۇلده 

عاسىردىڭ كورىنىسى بولسا دا، بۇل مىسالداردان مۇنداعى قايناعان قاال  ХІХرى بامۇنىڭ . قازاقتاردان ۇيرهنگهن
تويىن تويالپ جاتقان قازاقستاننىڭ مهرهي -الماتى . تىرشىلىگىنىڭ تامىرى تىم ارىدا جاتقانىن بايقاۋ قيىن همهس

. سهله بارمابىر . جىلدىعىن اتاپ وتتى 2000جىلدىعىن، تاراز قاالسى  1500تۇركىستان قاالسى . ۇشىنشى قاالسى
عىلىم كۇن ساناپ دامىپ جاتىر، عىلىمدا هڭ سوڭعى سوزدى ايتۋ وته قيىن، سهبهبى عىلىم ۇزدىكسىز جاڭارىپ 

. لهلدى دهرهك بار هدىاجىلدىعى تويالنعاندا، وعان قاجهتتى عىلىمي نهگىز بهن بارلىق د 1500تۇركىستاننىڭ . تۇرادى
دىگهر، تۇتاس قاال جاكهنهت ويالماعان جهردهن ونى دا تهرىسكه شىعاراتىن مىس، كۇمىس تهڭگهلهر، قىش 

سويتىپ، . دهگهن سوز» ركونه تۇركىستاننىڭ وزهگى ودان دا ارى جاتى« -ال بۇل دهگهنىڭىز . قابىرعاالرى تابىلدى
 2000«. جىلدىق مهجهنى بهلگىلهدىك 2000تۇركىستان قاالسىنىڭ تاريحىن تاعى دا بهس عاسىرعا ارى جىلجىتىپ، 

وزبهك استاناسىنىڭ جاسى تاعى دا جۇز . دهپ جۇرگهن تاشكهنت ته سوالي بولدى» جىلدىق تاريحى بار
لهلى مىقتى اجاقتى قامتيتىن عىلىمي د-هندهشه، جان. ىلهندىجاستا دهپ بهلگ 2200جىلدىقتارمهن تولىقتىرىلىپ، 

دهپ هسهپتهلىپ وتىرعان الماتى دا عۇمىرىن قايتا جاڭارتىپ، شهجىرهلى » جىلدىق جاسى بار 1000«زىرگه ابولسا، 
 .تاريحىن بايىتىپ، تولىقتىرا تۇسۋى مۇمكىن

ۋىرده ومىر سۇرگهن اىتقا دهيىن وزىمهن بىر دالماتى وته كونه قاالالردىڭ قاتارىندا بولسا، نهگه وسى ۋاق -
 وتىرار، يسپيدجاب، سىعاناق سهكىلدى تاريحي جازباالردا اتالمايدى؟ 

ول . كونه قاال بولسا دا كوپ دهرهگى جوق قاالالر تاريحتا جهتهرلىك. ونىڭ سهبهبى كوپ بولۋى مۇمكىن -
كهرىسىنشه، ازيانىڭ . ورتالىعى، استاناسى بولعان جوقكهزهڭدهرده الماتى بۇگىنگىدهي ۇلتتىڭ تۋ تىككهن ورداسى، 
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ساياحاتشىالر مهن جازبا قالدىرعان يهتنوگرافتاردىڭ سالىستىرمالى تۇرده ايتقان . ورتالىعىنان تىم جىراقتا جاتتى
. دهرهگىنه قاراعاندا، باعدات پهن سامارقاند سياقتى همهس، الماتى قيىر جايالپ، شهت قونعان پهريفهريا هدى

سوندىقتان جازبا . ورتالىقتان الىستا ورناالسقانى سونشالىق، ساياحاتشىالردىڭ وزىنىڭ اياعى جهته بهرمهگهن

جىلى  1253ليۋدوۆيكتىڭ هلشىسى گيلوم رۋبرۋك  ІХفرانتسيهيا كورولى . لىمهتتهرده ول تۋرالى دهرهك ازام
جهتىسۋ جهرىنده بولىپ، جوالي كهزدهسكهن موڭعولياعا ساپار شهگىپ، سوناۋ وز هلىنهن قىرىم ارقىلى بىزدىڭ 

سول . اتتى كىتابىن جازادى» شىعىس هلدهرىنه ساياحات«فرانتسيهياعا ورالعان سوڭ . قاالالر تۋرالى جازادى
قويلىق قاالسىن . كىتابىندا ىله االتاۋىنىڭ تىلمهن ايتسا جهتكىزگىسىز عاجايىپ سۇلۋلىعىن سيپاتتايدى

عاسىردىڭ جازباالرىندا  Хعاسىردىڭ جازباالرى، بىراق  ХІІІبۇل  ،رينها. دهيدى» زياكۋ«، هكىوگىزدى »قايالق«
الماتى تۋرالى هسكى جازباالردا دهرهكتهر . لىمهتتهر باراهكىوگىز بهن تالحير تۋرالى كهلتىرىلگهن م

ىڭ اتى جارق هتىپ كهزدهسپهگهنىمهن، عىلىم دهگهننىڭ كۇنده جاڭارىپ جاتاتىنىن هسكه الساق، جازباالردان الماتىن
 .بدهن مۇمكىنااق ورناي سالۋى -تتهسادىلدىك كهز كهلگهن اشىعىپ، تاريحي 

ال مىڭ جىل بۇرىنعى . رتهبهسىن يهلهنۋ ۇشىن جۇزمىڭدىقتار ولشهمى كهرهكمابۇگىنگى كۇنى قاال  -
 قاالالردىڭ حالقى قاي شامادا بولعان؟

ارحهولوگ عالىمدار قاال اۋقىمىنا قاراي تۇرعىن ۇيلهردىڭ . رينه، باسقا بولدىاۋىردهگى ولشهم، اول د -
. مىڭ شاماسىندا بولعان 18-15مىسالى، وتىراردىڭ حالقى . سانىن، جان باسىن هسهپتهپ شىعارۋعا ۇمتىلىپ جاتىر

 .مىڭعا جۋىق ادام تۇرعان 40وندا . شاھارى هڭ ۇلكهن قاال بولىپ هسهپتهلگهن) يسپيدجاب(وڭتۇستىكتهگى سايرام 
عالىمدار مۇندا دا ونداعان مىڭ . ۇلكهن قاالالردىڭ قاتارىنا شۋ القابىنداعى باالساعۇن شاھارى دا جاتقىزىالدى

مىڭنان اساتىن الماتىنىڭ بۇگىنگى  300-200جىلدارى حالىق سانى  1950ال . تۇرعىننىڭ بولعانىن ايتىپ جۇر
ۋىرلهردىڭ قاالالرى دا ازدا عانا همهس، ول دتهك بىزدىڭ زامانىمى. ميلليونعا جهتىپ وتىر 2تۇرعىندارى 

قاال  7-6قاراحانيتتهر كهزهڭىنده جهتىسۋدا بىردهن . ۋربانيزاتسيهيانى باستان كهشىرىپ، ىرگهسى كهڭىپ وتىرعان
 بۇل دهگهن عاجاپ همهس په؟. بوي كوتهرگهن

مىڭ جىلدى قامتيتىن  ۋىرىمىزگه دهيىنگى بىرنهشهالهمده تاريحى مىڭجىلدىقتارمهن همهس، بىزدىڭ دا -
جىل بۇرىن ومىر سۇرگهن افينانىڭ مهرهيتويى نهمهسه  9600ۋىرىمىزگه دهيىنگى ابىزدىڭ د. وته كونه قاالالر بار

جىلدىق تاريحى بار  5000ۋىرده پايدا بولعان ريمنىڭ تۋعان كۇندهرى قاالي اتالىپ وتهدى؟ پاريجدىڭ اانتيكالىق د
 دۋمانمهن دۇبىرلهپ وته مه هكهن؟-بىزدهگى سهكىلدى تويهكهنىن فرانتسيهۋزدار بىله مه؟ 

لى كۇنگه اجىلدىعىن قاالي اتاپ وتكهنىمىز  700سكهۋدىڭ مانهگه اتالىپ وتىلمهسىن؟ والردى ايتپاعاندا،  -
جىلدىعى شه؟ تاتارالر استاناسىنىڭ مهرهيتويىن  1000ال قازاننىڭ . هستيار بۋىننىڭ هسىنده بوالر دهپ وياليمىن

سىبىر -دهگهن كۇبىر» سكهۋدهن نهگه ۇلكهن بوالدى؟ماقازاننىڭ جاسى «يتىن كهزده ده قوعام ىشىنده تويال
ول كهزده ده . بولعانى بىرهۋگه ۇنادى، بىرهۋگه ۇنامادى» قارت«سكهۋگه قاراعاندا ماقازاننىڭ . ڭگىمهنى قوزداتقانا

سىرالر قويناۋىندا ۇمىتىلىپ قالعان تاريحىن جاس مهملهكهتتهردىڭ عا. نۋميزماتيكا ۇلكهن رول اتقارىپ كهتتى
ر قاالنىڭ وز كهلبهتى، وز ا. انىقتاپ، قوعامعا جارياالپ ايتۋدىڭ وزىندىك قيىندىعى بولعانىن ۇمىتپاۋىمىز كهرهك

نى نهده؟ هسكى شاھارالردىڭ وركهنيهت تاريحىندا قانداي ىز اال قاال مهرهيتويىن اتاپ وتۋدىڭ م. مىنهزى بار
 1970مىسالى، . سوندىقتان دا ماڭىزدى. نهندهي ۇلهس قوسىپ كهتكهنىن حالىق تا بىلۋى كهرهك قالدىرىپ،

جىلدارداعى تۇركىستان مهن بۇگىنگى قازاق رۋحانياتىنىڭ استاناسى بولعان تۇركىستاندى سالىستىرۋعا بوال ما؟ 
دهني ماىزىلىپ، اباتتاندىرىلىپ، مهرهيتويعا ورايالس ۋنيۆهرسيتهت سالىنىپ، ماۆزولهيگه كۇردهلى جوندهۋ جۇرگ

قۋات سىيالدى؟ قاال -ززات، كۇشالورتالىقتاردىڭ بىرىنه اينالدىرىلعانى تۇركىستاندىقتاردىڭ وزىنه قانشاما رۋحاني 
ن بهرۋ تاريحىمىزدى ااتاۋلى مهرهيتويعا م. مهرهيتويالرى وسىنداي يگى ىستهردىڭ مولىنان جاسالۋى ۇشىن كهرهك

كىمدهرى مهن اكىمدىگىنىڭ شاقىرۋىمهن كورشى مهملهكهتتهردهگى قاالالردىڭ االماتى قاالسى . تانۋعا سهرپىن بهرهدى
 . ىرى عالىمدار دا قۋانىشىمىزعا ورتاقتاساتىن بوالدى

ى، دامىعان ارتىقتاۋ هستىلسه، ايىپ هتپهسسىز، االيدا سول قوناقتارعا بىز نه كورسهتهمىز؟ مىسال -
سى ده، اهلدهردىڭ ۇلتتىق مۋزهيلهرىنه باس سۇقساڭىز، سورهسىنده سامساپ تۇرعان سانتۇرلى وركهنيهتتهردىڭ كۋ

دىگهرلهرىن بۇتىن كۇيىنده كورىپ، سالىستىرمالى تۇرده العاندا، وز جابهلگىسى ده بولعان ۇلتتىق بايلىعى مهن 
 ...ىعىن كورىپ، كوزىمىزبهن جهر شۇقيمىزدىگهرلهرىمىزدىڭ جۇتاڭدجامۇراجايالرىمىزداعى 

نهگه جوق؟ ال وتىراردان تابىلعان تهمىر سالدىرعان كونه قاالنىڭ قۋاتتى قالىڭ قابىرعاالرى مهن  -
كۆارتالدار، ساراي كهشهندهرى، مهشىت، مهدرهسه، مونشانى قايدا قويامىز؟ قوجا احمهت ياساۋي ماۆزولهيىن 

تۋريستهردىڭ ۇلكهن . ا دا قاالالردىڭ قۇرىلىسىن قوسىمشا جۇرگىزۋدى قولعا العانسالدىرۋدى باستاعاندا، ول باسق
جىبهك جولى بويىنداعى ايشا بيبى كهسهنهسى قوناقتاردىڭ . بىر بولىگى تۇركىستان مهن وتىراردى كورۋگه بارادى

قوناقتاردى . رىن ۇزدىكسىز ناسيحاتتاي بهرۋ كهرهكاوسىنىڭ ب! قىزىعا تاماشااليتىن ورنىنا اينالعانى قاشان؟
جىلدا تاريح پهن ارحهولوگياداعى ىزدهنىستهر  25سوڭعى . مۋزهيى قابىلدايدى-تابىلعان تاريحي قورىق» التىن ادام«

ال تۋريستهردى وزىنه ماگنيتشه تارتاتىن يتالياداعى . تيجهسىن بهرىپ، زهرتتهۋ ىسى ىلگهرى جىلجىدىناوز 
جىل دهگهن نه  25جىلدان بهرى قازبا جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، زهرتتهلىپ جاتقانىن هسكهرسهك،  250ه پومپهيگ

 يىرى؟ات
دهيسىز، قانشاما قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، جۇزدهگهن » الماتىدا اسفالتتىڭ استىندا قالدى« -

مهتر تهرهڭدىككه دهيىن قازىلىپ، مهترو سالىندى، كونه شاھاردىڭ شهجىرهسىنهن سىر تارتاتىن، تىم بولماسا، 
 دىگهر تابىلمادى ما؟جابىر 

سكهۋده تۋرا امىسالى، رهسهيلىك ارحهولوگتار م. تاستاي المايمىزدهپ قاالنى قوپارىپ » دىگهر تابامىزجا« -
كرهمل كهشهنىنىڭ ىشىنهن وته قىزىقتى عيماراتتى كۇرهپ تاستاپ، ارحهولوگيالىق قازبا جۇمىستارىن جۇرگىزىپ 

بىزده ده سوالي هتسهك، قانهكهي؟ ريم مهن پومپهيگه كۇرهك تيسه بولدى، مىندهتتى تۇرده استىنان . جاتىر
 . كۇتهيىك. تى بوالدىار ىستىڭ وز سابىز ارماندامايدى دهيسىز به؟ بىراق . نتيكالىق قۇندى دۇنيه اتىپ شىعادىا

سهلهن، ۋزي، رهنتگهن اپپاراتتارى ادامنىڭ ىشكى اارحهولوگيا عىلىمىندا جاڭا تهحنولوگياالر دامىعان با؟ م -
سىلمهن ال سونداي تاجهردىڭ استىن د. استىندا ايتادى اعزاسىن ايناداي جارقىراتىپ كورسهتىپ، دياگنوزىن تابان

 لى ويالپ تابىلمادى ما؟اكورسهتهتىن قۇرىلعىالر 
 ارحهولوگتار قازبا جۇمىسىن باستاماس . زاماناۋي ىلكىمدى تهحنولوگياالر بار -
. سكانهرلهيدى مهتر تهرهڭدىككه دهيىن بايقاپ كورىپ، جهردىڭ استىن 2-1،5لگى قۇرىلعىنىڭ كومهگىمهن ابۇرىن 

جوعارىدان  -ال هڭ كهرهمهتى . اق بايقاالدى-قورعان، قابىرعا بولسا، قانشا مهتر تهرهڭدىكته جاتقانى سول كهزده
بۇگىنده كوسموتۇسىرۋ . ول كهزده جهردىڭ استى كارتا سهكىلدى كورىنهدى. سپۋتنيك ارقىلى ايهروسۋرهتكه تۇسىرۋ

. سىزىقتار ارقىلى كونه قاالنىڭ كوشهسىن قينالماي تاۋىپ االمىز. تيجهلهر بهره باستادىناجۇمىسى كهرهمهت 
سىلدهرى ات-دىساجالعىز عانا كۇرهك پهن قايالعا جۇگىنهتىن زامان كهلمهسكه كهتكهن، ارحهولوگيانىڭ زاماناۋي 

نداستىرادى، بىر سوزبهن ايتقاندا، تاريح ادامداردى، ۇلتتاردى جاقى. كهلىپ جاتىراعىلىم ۇشىن وراسان زور پايدا 
 .ر كهزهڭى وزىنشه قىزىق، وزىنشه تاعىلىمدىاتاريحتىڭ . بىرىكتىرهدى

 .ڭگىمهڭىزگه راقمهتا -
 ايگۇل احانبايقىزى ڭگىمهلهسكهن ا
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Шерубай
ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ

ҚАЗАҚША СӨЙЛЕМЕЙТІН 
 АТА-АНА БАЛАСЫНА 
  ҚАНДАЙ ӨНЕГЕ КӨРСЕТПЕК?

Қазіргі қазақ тілінің қоғам өміріндегі қолданысы, мемлекеттік тіл ретінде оған 
жүктелген қоғамдық қызметтерді толық атқара алмай отырғандығы – ең көп сөз 
болатын тақырыптың бірі. Алайда тіліміздің  бүкіл ұлтымызды ұйыстыратын әрі ел 
халқының басты қатынас құралы деңгейіне жетуінің бастауы, қайнар бұлағы қазақ 
отбасы екендігі өте аз айтылады. Қазақ тілінің тамырланып нәр алатын, өркен 
жайып, өсіп-өнетін құнарлы топырағы да, оты тұтанып, лаулап жататын ошағы 
да, бүкіл қоғамның, мемлекеттің тілі ретінде өз биігіне көтерілуіне бастайтын ең 
негізгі, алғашқы баспалдағы да – қазақ отбасы.

азақтілді қоғамды зәулім үй деп алсақ, 
тілі қазақша шыққан, отбасында ана 
тілінде сөйлесетін, тілін құрметтейтін 

қазақ отбасының әр мүшесі – сол зәулім ғимараттың 
бір-бір кірпіші. Кірпішіміз жетіспесе немесе үй са-
ламыз деп жинап отырған кірпішімізді басқа үйдің 
құрылысына (өзгетілді балабақша мен мектепке) 
алып кетсе, онда өзіміздің үйіміздің іргетасы бекіп, 
қабырғасы қаланбай қалады. Дәл сол сияқты қазақ 
елін, қазақтілді қоғамды қалыптастыра мыз деп 
өсіріп, үміт күтіп отырған қа зақтың ұл-қыздарының 
тілі ана тілінде шықпай, басқа тілдерде тәр бие мен 
білім алатын болса, олар басқа үйдің қабырғасына 
қаланатын кір піш сияқты өзге мәдениет өкіліне, өзге 
тілдің тұтынушысына, өзге тілдік қауымдастықтың 
мүшесіне айналады. Сол себепті қазіргі жаһандану 
үдерісі қарқын алып жатқан заманда ұлт ретінде 
өзіндік ерекшелігімізді, ұлттық болмысымыз бен 
төлтума лығымызды сақтап, қазақтың өмір шең, жа-
сампаз ұлт ретінде ғұмыр кешкенін қалайтынымыз 
рас болса, бізге өз шаңырағында ана тілінде сөйлеп, 
өз мәдениетін, ұлт тық өнері мен әдебиетін, ұлттық 
құн ды лықтарын қастерлейтін дәстүрлі қазақ отбасын 
мемлекеттік деңгейде дәріптеудің, оны бар қазаққа 

үлгі етудің мән-маңызы айрықша зор. Ана тілінде 
тәрбие мен білім алмаған, ұлттық әдебиеті мен 
өнерінен сусындамаған, қазақ тілінде ой қорытып, 
еркін сөйлеп, жатық жаза алмайтын «қазақ» қанша 
жерден білімді, қанша жерден данышпан, бірнеше 
тілді білетін полиглот болса да, қазақ тілінің қанат 
жайып, қазақтілді қоғамның қалыптасуына қызмет 
етпейді. Мұны біз ашық айтуы мыз және анық 
білуіміз қажет.

Сонымен қатар бүкіл қоғам басқа тілде сөйлеп 
кетсе де, қазақ тілінің келіп паналайтын жері, 
ең соңғы қорғаны да – қазақтілді қа зақ отбасы. 
Қазақ мектептері жаппай жабылып, ел астанасы 
Ал матыда жалғыз қазақ мектебі қалған кешегі 
кеңестік заманда да қалалық жерлерде ұрпағын 
ана тілінен айырмаған қазақ отбасылары болды. 
Орыстандыру, отарлау саясатының мемлекеттік 
деңгейде пәрменді жүргізілгеніне қарамастан, 
қазақ тілін бүгінгі күнге жеткізіп, ұлтымызды 
орыстілді «совет хал қы ның» құрамына сіңіп кету-
ден аман сақтап қалған – негізінен ауыл, ауыл дағы 
қазақ отбасылары. Сол ауыл жұртының қалаларға 
қоныс ауда руына байланысты қалаларымыз да 
ақырындап қазақыланып келеді.

Біздің жағдайымызда өзге мәде ниет, өзге 
тіл үстемдік етіп тұрған қа лаларға қоныс ауда-
рушыларды сол қалыпқа түсі ріп, қазақы болмы-
сынан, тілінен айырмай, қалаларымызда қазақ 
мәдениетінің орнығып, қазақтілді қала халқының, 
қазақтілді ортаның қалыптасуына ықпал ету өте 
маңызды. Үкімет пен Парламент, БАҚ-тың ба-
сым бөлігі, қала көшелеріндегі жұрттың көпшілігі 
өзге тілде сөйлеп жатса да, өз үйінде, отбасын-
да қазақша сөйле се тіндер, ұл-қызын қазақша 
тәрбиелеп, оқытып жатқандар – нағыз қазақ тілінің 
қорғандары, тілді сақтаушылар. Халық алдына 
шығып: «Елім, жерім, ұлтым, дінім, тілім!» – деп 
ұрандап жүргенімен, үйінде бала-шағасымен, 
немере-жиендерімен орысша сөйлесетіндер, 
балаларын қазақ балабақшасы мен мектебіне 
апармайтындар қазақ тілінің өрісі кеңіп, өркен 
жаюына емес, керісінше, оның қолданыс аясының 
тарылуына, елде өзге тілдің үстемдік етуіне қызмет 
етеді. Бізде осындай сөз бен іс сәйкессіздігі жиі 
байқалып жатады. Ана тілін құрметтейтіні, оның 
шын жанашыры екені рас болса, әркім өзінен, өз 
отбасынан бастап ұрпағын ұлт тілінде тәрбиелеуді, 
қазақ тілінде еркін сөйлеуді, сауатты жазуды 
перзенттік парызы, ұлттық борышы, азаматтық 
міндеті санауға тиіс.

Отбасының, ата мен ананың ұрпағын ұлтының 
тілінен айырып, өзге тілде тәрбиелеп жатуы – 

қазақтың ұйысқан ұлт ретінде дамуына қарсы 
жұмыс істеп, хал қы ның мәдениеті мен тілінің ал-
дынан ор қазып жатқанмен бірдей. Бұл – эмоция 
же тегінде кетіп айтыла салған сөз емес, ғылымға 
негізделген өмір шындығы. Адам қай тілде 
тәрбие мен білім алса, сол тілдің тұтынушысына, 
сол халықтың өкіліне айналады. Бұл орайда 
орыстың әйгілі сөздікші ғалымы В.Дальдің «Не 
атау, не діни сенім, не бабалар қаны адамды 
бір халықтың өкілі ете алмайды… Кім қай тілде 
сөйлесе, ол сол халықтың өкілі» деген сөзі өте 
дәл айтылған. Сол себептен қанша жерден орыс-
шыл, еуропашыл, батысшыл болсақ та,  қазақтан 
туған баланың тілін өзге тілде шығарып, оны 
өзге тілде оқытып, басқа ұлттың өкілі етіп 
тәрбиелеуге қақымыз жоқ.

Бала дүниеге келген сәттен бастап оның 
қасында әкесіне қарағанда, анасының көбірек 
болатыны белгілі. Сондықтан отбасында 
баланың тілі шығуынан бастап, ана тілінің 
қолданылуына, тіл байлығының дамуына, өз 
тілін жастайынан құрметтеп өсуіне шешенің 
қосар үлесі орасан зор. Ана тілімізді сақтаудағы 
ананың рөлі айрықша. Орыстар «родной 
язык» десе, біз өз тілімізді «ана тілі» дейтін 
халықпыз. Тілді, тілі арқылы ұлтты сақтаудың 
кілті аналардың қолында екенін дана халқымыз 
баяғыда-ақ білсе де, бүгінгі жаппай білімді, 
бірнеше тілді қатар меңгеруге ұмтылып жатқан 
қазақ осыны ескермей отыр. Қазіргі қазақ 
әйелі, болашақ аналардың бәрі осынша зор 
жауапкершілікті сезіне ме? Ұлттық тіліміздің 
атын иеленіп тұрған аруларымыз ана тілінің 
сақталуына адал қызмет етіп отыр ма? Жал-
пы біз қыз тәрбиесінде осындай маңызды 
мәселені ескеріп, оның санасына бала жастан 
ошақ берекесі, ұлт тілінің шырақшысы екенін 
сіңі ріп отырған жұртпыз ба? Бұл сұрақтардың 
төңі регінде әрқайсысымыз ойлануға міндет-
тіміз. Ұлтымыздың ұяты – қыз тәрбиесін 
босаң сы тып алсақ, қыздарымыздың бойына 
жастайынан ұлттық қасиеттерді дарытып, ана 
тілін құрметтеуге баулымасақ, халқымыздың 
бо лашағына зор қауіп төнеді. Қыз бала ана 
тілін де тілі шығып, үйінде тұлымшағы желбіреп 
жүрген шағынан бастап ана тілін қадірлеп, тілін 
сүйіп өспесе, ертең ана болғанда ол өзінде жоқ 
қасиеттерді перзентінің бойына да сіңіре ал-
майды. Ондай қыз тәрбиелесек, олар ана ті лінің 
сақталуы мен дамуына үлес қосу орнына отының 
басында, ошағының қасында одан әрі бүкіл 
қоғамда өзге мәдениет, өзге тілдің үстемдігін 
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орнатуға қызмет ететіндігін әрбір әке мен шеше 
ескермесе, болашағымыз бұлың ғырлана береді. 
Кейінгі кездері еліміздің көптеген қалаларында 
жас аналар балаларымен басқа тілде сөйлесетін 
жағдай белең алып барады. Мұны жақсылықтың 
белгісі деуге болмайды. Бұл – қазақ отбасындағы 
ұлттық тәрбие нің әлсіздігінің, тілімізге тірек болғысы 
келмейтін аналардың азаймай отырғандығының 
көрінісі. Сонымен қатар мұның ар жағында қызына 
ана тілінде тәрбие бермеген әке-шешелер мен келін-
балаларына ықпал ете алмайтын қауқарсыз, оларға 
сөзі өтпейтін немесе немерелеріне ұлттық тәрбие 
беруді қаламайтын өздері де орыстанған ата-енелер 
тұрғанын да білгеніміз жөн.

Мен күнде кіші ұлымды балабақшаға апарып, 
алып қайтамын. Күн  сай ын қазақ балабақшасына 
балаларын әкеліп жүрген аналарының көпшілігі 
ұл-қыздарымен орысша шүлдірлесіп жүргенін 
көремін. Бұл құбылысты Астананың бірнеше 
балабақшасынан байқадым. Сұрау салып көріп едік, 
бірнеше алматылық, астаналық таныс тарым осындай 
жағдайды күнде көреті нін айтып, қынжылды. Аты-
рау мен Маң ғыстауда, Қызылордада ахуал басқаша 
болар, бірақ көптеген үлкен қалаларда осы жағдай 
қайталанатыны күмәнсіз. Жаныңды ауыртатын 
көрініс. «Бір орыс келсе, он қазақ тұрып орысша 
сөйлейтін өзгені құрметтегіштігін олар өзімізге, 
қазақ балабақшасына, қазақ мектебіне келгенде 
неге көрсетпейді екен?» – деп ойлайсың. Бала же-
тектеген кейбір қалалық әжелер мен жас аналарға 
кездескенде де, ата-аналар жиналысына арнайы 
барып та қазақ болсын деп жүрген жеткіншектерімен 
мүмкіндігінше қазақша сөйлессе дұрыс болатынын 
ептеп ескертіп, оның себептерін түсіндіруге тыры-
сып та көрдік. Бірқатары дұрыс қабылдаған сыңай 
танытқанмен, көбісінің миына орыс тілі орнығып, 
санасын билеп алғандықтан, қазақ тілін үйренуге, 
сөйлеуге құлықты емес, тіпті бұл тақырыпты 
қозғағысы келмей, өзіңе шап ете қалатындары 
да ұшырасады. Ана тілінде жақ аша алмай тұрып, 
орысша сөйлейтінін мін санамайтын, ағылшынша 
жауап қайтаруға жарап қалғанын жетістік санап, сол 
қалпынан айнығысы келмейтін жас аналарды да аз 
кездестірмейсің. Оларды көргенде жаның ауырса, 
тілі үшін шырылдап жүрген қазақ қыздарын, жетекте-
ген құлыншағымен ана тілінде сөйлесіп бара жатқан 
аналарды көргенде ішің жылып, тіліңнің ертеңіне, 
ұлтыңның болашағына деген сенімің ұлғая түседі.

Әрине, бәрін аналардың мойнына артып, бала 
тәрбиесін шешесіне ғана тапсырып қоюға болмайды. 
Әке – отбасының иесі, үйелмен басы. Отбасындағы 
тілдік ахуалды қалыптастыру – әкелердің де басты 

мін деттерінің бірі. Бұл міндетін әкелер де әртүрлі 
атқарып жүр. Отағасы, қазақтың еркек кіндіктілері 
отбасының тізгінін берік ұстап отырған мықты, 
намысшыл, халқы ның қасиеттерін, ата дәстүрін 
құрметтейтін, төл мәде ниетінен сусындаған, ана тілін 
жетік меңгерген білімді, қадірлі азаматтар болса, 
ұл-қызы мен жарлары да соларға қарап бой түзеп, 
өзге мәдениет, өзге тілдің жетегінде жүрмес еді-ау! 
Бұл тұрғыдан қарағанда, «ұл тәрбиесіне аз мән беріп, 
әкенің рөлін әлсіретіп алған жұртқа айналған екенбіз-
ау» деген ой басым түсе береді.

Біз Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырлық мерзімінде 
ұлт ретінде тілдік біртұтастыққа қол жеткізіп, 
мемлекеттік тіліміздің мерейін асырып отырған елге 
айнала алған жоқпыз. Қазақтың дәстүрін дәріптеп, 
немере-шөберелерін жетектеп, олардың ұлттық 
тәрбиесіне үлкен мән беріп, айналасына ақылшы, 
ағайын-туыс, ауыл-аймағына бас болып отыратын 
беделді, өнегелі ақсақалдар қатары тым сиреп, 
ата-әжелер институты қожырап кетті. Қазақ отбасы, 
дәстүрімізге берік, тілімізге тірек болмаса, тіліміз 
бен дәстүріміз біз өмір сүріп жатқан қоғам да да сал-
танат құра алмайды. Бүгінгі қазақ қоғамынан мұны 
анық көруге бола ды. Жаһанданумен бірге ұрпағына 
көп тіл үйретіп, көп мәдениетті бойына сіңіруге ұм-
тылып жатқан жұрттың ендігі жерде ең алдымен өзін 
танып, өз ұлтының қасиеттерін бойына сіңіріп алуы 
қажеттігін түсінгені жөн. Әйтпесе төл мәдениетінен 
нәр алмаған, ана тілінің уызына жарымаған, тамы-
ры жоқ жел айдаған қаңбақтай қаңғып, әркімнің 
айтқанына көніп, айдағанына жүре беретін, өзіндік 
бет-бейнесін сақтамайтын, алдымен жаны будан, 
бара-бара қаны да будан жұртқа, жасампаз халық 
емес, ұлттық сипатынан айырылған дүбәра тобырға 
айналуымыз мүмкін.

Отбасылық құндылықтарды, өз шаңыра ғында 
қазақша сөйлейтін, дәстүрлі қазақ отбасын дәріптеп, 
оларды үлгі етіп көрсетудің мәні ерекше. Бұл 
мәселеге арналған танымдық-тәрбиелік бағыттағы 
түрлі теле-радиохабарлар, байқаулар, дәрістерді 
жиі өткізу қажет. Біздің телеарналар қанша тіл білсе 
де үйінде тек қазақ тілінде сөйлесу дәстүрі берік 
орныққан үйел мендерді үлгі етіп көбірек насихаттаса, 
оның жастар тәрбиесіне игі ықпал етері күмәнсіз.

Бүгінгі қазақ отбасылары тілдік тұрғыдан біркелкі 
емес. Тілдік белгілеріне, қай тілде сөйлейтініне 
қарай оларды «қазақтілді қазақ отбасы», «орыстілді 
қазақ отбасы» және «аралас тілді қазақ отбасы» 
деген типтерге ажыратуға болады. Қазақтілді от-
басыларында барлық қарым-қатынас ана тілінде 
болса, орыстілді отбасыларында отбасы мүшелерінің 
барлығы қазақ екеніне қарамастан, тек орысша 

сөйлеседі. Қазақтілді отбасының жайы түсінікті. 
Мүшелері түгелдей орыс тілінде сөйлесетін отба-
сы қазақ халқының ең басты құндылығы – ұлттық 
тілін табалдырығынан аттатпайды. Үйіндегі қарым-
қатынас тілін түзде де, еңбек ететін ұжымы мен 
дос-жаран, тамыр-танысымен, айналасындағы 
қауыммен сөйлесу кезінде де қолдану арқылы олар 
қазақ тілінің қоғамдағы өрісінің кеңеюіне де кедергі 
келтіріп отыр. Сонымен қатар ұрпақ алмасқан сайын 
солай бола берсе, олар адамның бойына тіл арқылы 
сіңетін ұлттық қасиеттердің бәрінен ада болады. 
Үш-төрт ұрпағы орысша оқып-тәрбиеленгендер мен 
аралас некеден туған қазақтардың арасынан ондай 
қазақ исі қалмағандарды көріп те жүрміз. Қазақы 
нәрселердің дені оларға жат, қораш, бөтен көрінеді. 
Халқының тілі мен төл мәдениетінен алшақтап, өзге 
құдықтан су ішіп, өзге топырақтан нәр алу олар-
ды бөтен мәдениет өкіліне айналдырып жіберген. 
Тәуел сіздік тұсында ұлттық мәдениеті мен тіліне 
бет бұрғандар қатары арта бастағанымен, орыс 
мәдениеті мен тілінің тұтқынына айналып, бері 
бұрылуды қаламайтындар әлі де аз емес. Бұл – қазақ 
ұлтының жан жарасы, түйткілді мәселесі.

Бұл жара елімізде ұлт мәдениеті үстемдік таны-
тып, қазақ тілі салтанат құрған жағдайда ғана жазы-
лады. Ал аралас тілде сөйлейтін отбасыларға келсек, 
мұндағы жағдай біртекті, біркелкі емес. Бірінде 
қазақ тілі басым қолданылса, екіншілерінде орыс тілі 
жиі жұмсалады да қазақ екендіктері есіне түскенде 
ғана ара-арасында қазақша аралас тырып сөйлейді. 
Әкесі қазақша білсе, шешесі білмейтін, шешесі білсе, 
әкесі білмейтін, қызы қазақша, ұлы орысша оқыған 

екі тілді аралас тырып сөйлейтін немесе көбінесе 
әр мүшесі өзі жетік меңгерген тілінде сөйлейтін 
отбасылар да бар. Олар өздерін толерантты, айна-
ласына құшағы ашық, көпшіл, интернационалист, 
заман ағымына бейім санағанымен, шынтуайтына 
келгенде ұлттық құндылықтарды, тілді шынайы 
құрметтеп, оның тазалығын, әуезділігін сақтауға өз 
тілінің мерейін өсіруге немқұрайды қарайтындар. 
Түптеп келгенде, қазақ отбасыларының осындай 
әркелкілігі ұлттың тілдік біртектілікке жетуіне, 
тәуелсіздігімізді алғанымызға ширек ғасыр өтсе де, 
қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қоғамда кеңінен 
қолданылуына жол бермей отыр. Ана тіліміздің 
алтын бесігі – қазақ отбасы. Өкінішке қарай, бүгін 
барша қазақ отбасы қазақ тілін сол алтын бесігінде 
аялап тербетіп, әлпештеп өсіріп отырған жоқ. 
Әр қазақ, әрбір қазақ отбасы өз шаңырағында 
ұрпағын ана тіліміздің уызына жарытып тәрбиелеп 
жатпағандықтан, барша қазақ баласы бірдей 
қазақ тілінің қанат жаюына жұмыла үлес қосып, 
мемлекеттік тіліміздің мерейін үстем етудің тірегі 
бола алмай отыр.

Ендеше, қазақ тілінің барша қазақстан дық тардың 
басын біріктіретін шын мә ніндегі мемлекеттік тіл 
дәрежесіне көте рі ліп, қоғамдағы тілдік ахуалдың түзелуі 
үшін, алдымен тіліміздің бесігі – қазақ отбасын тү-
зеуге жете мән бергеніміз жөн-ау! Бесігі түзу тұрмаған, 
іргетасы берік қа лан баған үйдің ішінде береке-бірлік 
орнап, тү тіні түзу шық пайтынын жұрттың бәрі де 
біледі. Бірақ біле тұра, талай қазақтың қазақ тілін 
есігінен сығалатпай, енді бірқатарының ұл ты ның 
тіліне төрінен орын қимай отырғаны қалай?
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انا باالسىنا -قازاقشا سويلهمهيتىن اتا
 قانداي ونهگه كورسهتپهك؟

 
 شهرۋباي قۇرمانبايۇلى،

 فيلولوگيا عىلىمىنىڭ دوكتورى،
 پروفهسسور، قر ۇعا كوررهسپوندهنت مۇشهسى

 

انا باالسىنا -قازاقشا سويلهمهيتىن اتا
 قانداي ونهگه كورسهتپهك؟

 
 شهرۋباي قۇرمانبايۇلى،

 فيلولوگيا عىلىمىنىڭ دوكتورى،
 پروفهسسور، قر ۇعا كوررهسپوندهنت مۇشهسى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قازىرگى قازاق تىلىنىڭ قوعام ومىرىندهگى قولدانىسى، مهملهكهتتىك تىل رهتىنده وعان جۇكتهلگهن قوعامدىق 

االيدا تىلىمىزدىڭ  بۇكىل . هڭ كوپ سوز بوالتىن تاقىرىپتىڭ بىرى -قىزمهتتهردى تولىق اتقارا الماي وتىرعاندىعى 
ۇلتىمىزدى ۇيىستىراتىن ارى هل حالقىنىڭ باستى قاتىناس قۇرالى دهڭگهيىنه جهتۋىنىڭ باستاۋى، قاينار بۇالعى قازاق 

ونهتىن قۇنارلى -نىڭ تامىرالنىپ نار االتىن، وركهن جايىپ، وسىپقازاق تىلى. وتباسى هكهندىگى وته از ايتىالدى
توپىراعى دا، وتى تۇتانىپ، الۋالپ جاتاتىن وشاعى دا، بۇكىل قوعامنىڭ، مهملهكهتتىڭ تىلى رهتىنده وز بيىگىنه 

 .قازاق وتباسى -كوتهرىلۋىنه باستايتىن هڭ نهگىزگى، العاشقى باسپالداعى دا 
ۋلىم ۇي دهپ الساق، تىلى قازاقشا شىققان، وتباسىندا انا تىلىنده سويلهسهتىن، تىلىن قازاقتىلدى قوعامدى زا

كىرپىشىمىز جهتىسپهسه . بىر كىرپىشى-سول زاۋلىم عيماراتتىڭ بىر -قۇرمهتتهيتىن قازاق وتباسىنىڭ ار مۇشهسى 
گهتىلدى باالباقشا مهن وز(نهمهسه ۇي ساالمىز دهپ جيناپ وتىرعان كىرپىشىمىزدى باسقا ۇيدىڭ قۇرىلىسىنا 

دال سول سياقتى . الىپ كهتسه، وندا وزىمىزدىڭ ۇيىمىزدىڭ ىرگهتاسى بهكىپ، قابىرعاسى قاالنباي قاالدى) مهكتهپكه
قىزدارىنىڭ -قازاق هلىن، قازاقتىلدى قوعامدى قالىپتاستىرامىز دهپ وسىرىپ، ۇمىت كۇتىپ وتىرعان قازاقتىڭ ۇل

قا تىلدهرده تاربيه مهن بىلىم االتىن بولسا، والر باسقا ۇيدىڭ قابىرعاسىنا قاالناتىن تىلى انا تىلىنده شىقپاي، باس
كىرپىش سياقتى وزگه مادهنيهت وكىلىنه، وزگه تىلدىڭ تۇتىنۋشىسىنا، وزگه تىلدىك قاۋىمداستىقتىڭ مۇشهسىنه 

ۇلت رهتىنده وزىندىك سول سهبهپتى قازىرگى جاھاندانۋ ۇدهرىسى قارقىن الىپ جاتقان زاماندا . ايناالدى
لىعىمىزدى ساقتاپ، قازاقتىڭ ومىرشهڭ، جاسامپاز ۇلت رهتىنده -هرهكشهلىگىمىزدى، ۇلتتىق بولمىسىمىز بهن تولتۋما

عۇمىر كهشكهنىن قااليتىنىمىز راس بولسا، بىزگه وز شاڭىراعىندا انا تىلىنده سويلهپ، وز مادهنيهتىن، ۇلتتىق ونهرى 
ندىلىقتارىن قاستهرلهيتىن داستۇرلى قازاق وتباسىن مهملهكهتتىك دهڭگهيده دارىپتهۋدىڭ، ونى مهن ادهبيهتىن، ۇلتتىق قۇ

انا تىلىنده تاربيه مهن بىلىم الماعان، ۇلتتىق ادهبيهتى مهن . ماڭىزى ايرىقشا زور-بار قازاققا ۇلگى هتۋدىڭ مان
قانشا جهردهن » قازاق«اتىق جازا المايتىن ونهرىنهن سۋسىنداماعان، قازاق تىلىنده وي قورىتىپ، هركىن سويلهپ، ج

بىلىمدى، قانشا جهردهن دانىشپان، بىرنهشه تىلدى بىلهتىن پوليگلوت بولسا دا، قازاق تىلىنىڭ قانات جايىپ، 
 .مۇنى بىز اشىق ايتۋىمىز جانه انىق بىلۋىمىز قاجهت. قازاقتىلدى قوعامنىڭ قالىپتاسۋىنا قىزمهت هتپهيدى

ل قوعام باسقا تىلده سويلهپ كهتسه ده، قازاق تىلىنىڭ كهلىپ پانااليتىن جهرى، هڭ سوڭعى سونىمهن قاتار بۇكى
قازاق مهكتهپتهرى جاپپاي جابىلىپ، هل استاناسى الماتىدا جالعىز قازاق . قازاقتىلدى قازاق وتباسى -قورعانى دا 

. نا تىلىنهن ايىرماعان قازاق وتباسىالرى بولدىمهكتهبى قالعان كهشهگى كهڭهستىك زاماندا دا قااللىق جهرلهرده ۇرپاعىن ا
ورىستاندىرۋ، وتارالۋ ساياساتىنىڭ مهملهكهتتىك دهڭگهيده پارمهندى جۇرگىزىلگهنىنه قاراماستان، قازاق تىلىن 

قۇرامىنا سىڭىپ كهتۋدهن امان ساقتاپ » سوۆهت حالقىنىڭ«بۇگىنگى كۇنگه جهتكىزىپ، ۇلتىمىزدى ورىستىلدى 
سول اۋىل جۇرتىنىڭ قاالالرعا قونىس اۋدارۋىنا بايالنىستى . زىنهن اۋىل، اۋىلداعى قازاق وتباسىالرىنهگى -قالعان 

 .قاالالرىمىز دا اقىرىنداپ قازاقىالنىپ كهلهدى

بىزدىڭ جاعدايىمىزدا وزگه مادهنيهت، وزگه تىل ۇستهمدىك هتىپ تۇرعان قاالالرعا قونىس اۋدارۋشىالردى سول 
ازاقى بولمىسىنان، تىلىنهن ايىرماي، قاالالرىمىزدا قازاق مادهنيهتىنىڭ ورنىعىپ، قازاقتىلدى قاال قالىپقا تۇسىرىپ، ق

تىڭ باسىم بولىگى، -ۇكىمهت پهن پارالمهنت، باق. حالقىنىڭ، قازاقتىلدى ورتانىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال هتۋ وته ماڭىزدى
جاتسا دا، وز ۇيىنده، وتباسىندا قازاقشا  قاال كوشهلهرىندهگى جۇرتتىڭ كوپشىلىگى وزگه تىلده سويلهپ

ناعىز قازاق تىلىنىڭ قورعاندارى، تىلدى  -قىزىن قازاقشا تاربيهلهپ، وقىتىپ جاتقاندار -سويلهسهتىندهر، ۇل
-دهپ ۇرانداپ جۇرگهنىمهن، ۇيىنده باال -» !هلىم، جهرىم، ۇلتىم، دىنىم، تىلىم«: حالىق الدىنا شىعىپ. ساقتاۋشىالر
جيهندهرىمهن ورىسشا سويلهسهتىندهر، باالالرىن قازاق باالباقشاسى مهن مهكتهبىنه اپارمايتىندار -، نهمهرهشاعاسىمهن

قازاق تىلىنىڭ ورىسى كهڭىپ، وركهن جايۋىنا همهس، كهرىسىنشه، ونىڭ قولدانىس اياسىنىڭ تارىلۋىنا، هلده وزگه 
انا . بهن ىس سايكهسسىزدىگى جيى بايقالىپ جاتادىبىزده وسىنداي سوز . تىلدىڭ ۇستهمدىك هتۋىنه قىزمهت هتهدى

تىلىن قۇرمهتتهيتىنى، ونىڭ شىن جاناشىرى هكهنى راس بولسا، اركىم وزىنهن، وز وتباسىنان باستاپ ۇرپاعىن ۇلت 
ق تىلىنده تاربيهلهۋدى، قازاق تىلىنده هركىن سويلهۋدى، ساۋاتتى جازۋدى پهرزهنتتىك پارىزى، ۇلتتىق بورىشى، ازاماتتى

 .مىندهتى ساناۋعا تيىس
قازاقتىڭ  -وتباسىنىڭ، اتا مهن انانىڭ ۇرپاعىن ۇلتىنىڭ تىلىنهن ايىرىپ، وزگه تىلده تاربيهلهپ جاتۋى 

ۇيىسقان ۇلت رهتىنده دامۋىنا قارسى جۇمىس ىستهپ، حالقىنىڭ مادهنيهتى مهن تىلىنىڭ الدىنان ور قازىپ جاتقانمهن 
ادام قاي . جهتهگىنده كهتىپ ايتىال سالعان سوز همهس، عىلىمعا نهگىزدهلگهن ومىر شىندىعىيهموتسيهيا  -بۇل . بىردهي

بۇل ورايدا ورىستىڭ . تىلده تاربيه مهن بىلىم السا، سول تىلدىڭ تۇتىنۋشىسىنا، سول حالىقتىڭ وكىلىنه ايناالدى
انى ادامدى بىر حالىقتىڭ وكىلى هته نه اتاۋ، نه دىني سهنىم، نه باباالر ق«دالدىڭ .ايگىلى سوزدىكشى عالىمى ۆ

سول سهبهپتهن قانشا . دهگهن سوزى وته دال ايتىلعان» كىم قاي تىلده سويلهسه، ول سول حالىقتىڭ وكىلى... المايدى
جهردهن ورىسشىل، هۋروپاشىل، باتىسشىل بولساق تا،  قازاقتان تۋعان باالنىڭ تىلىن وزگه تىلده شىعارىپ، ونى وزگه 

 .پ، باسقا ۇلتتىڭ وكىلى هتىپ تاربيهلهۋگه قاقىمىز جوقتىلده وقىتى
. باال دۇنيهگه كهلگهن ساتتهن باستاپ ونىڭ قاسىندا اكهسىنه قاراعاندا، اناسىنىڭ كوبىرهك بوالتىنى بهلگىلى

تىلىن سوندىقتان وتباسىندا باالنىڭ تىلى شىعۋىنان باستاپ، انا تىلىنىڭ قولدانىلۋىنا، تىل بايلىعىنىڭ دامۋىنا، وز 
. انا تىلىمىزدى ساقتاۋداعى انانىڭ رولى ايرىقشا. جاستايىنان قۇرمهتتهپ وسۋىنه شهشهنىڭ قوسار ۇلهسى وراسان زور

تىلدى، تىلى ارقىلى ۇلتتى . دهيتىن حالىقپىز» انا تىلى«دهسه، بىز وز تىلىمىزدى » رودنوي يازىك«ورىستار 
اق بىلسه ده، بۇگىنگى جاپپاي بىلىمدى، بىرنهشه -حالقىمىز باياعىدا ساقتاۋدىڭ كىلتى اناالردىڭ قولىندا هكهنىن دانا

قازىرگى قازاق ايهلى، بوالشاق اناالردىڭ بارى . تىلدى قاتار مهڭگهرۋگه ۇمتىلىپ جاتقان قازاق وسىنى هسكهرمهي وتىر
ىز انا تىلىنىڭ وسىنشا زور جاۋاپكهرشىلىكتى سهزىنه مه؟ ۇلتتىق تىلىمىزدىڭ اتىن يهلهنىپ تۇرعان ارۋالرىم

ساقتالۋىنا ادال قىزمهت هتىپ وتىر ما؟ جالپى بىز قىز تاربيهسىنده وسىنداي ماڭىزدى ماسهلهنى هسكهرىپ، ونىڭ 
ساناسىنا باال جاستان وشاق بهرهكهسى، ۇلت تىلىنىڭ شىراقشىسى هكهنىن سىڭىرىپ وتىرعان جۇرتپىز با؟ بۇل 

قىز تاربيهسىن بوساڭسىتىپ  -ۇلتىمىزدىڭ ۇياتى . ۋعا مىندهتتىمىزسۇراقتاردىڭ توڭىرهگىنده ارقايسىسىمىز ويالن
الساق، قىزدارىمىزدىڭ بويىنا جاستايىنان ۇلتتىق قاسيهتتهردى دارىتىپ، انا تىلىن قۇرمهتتهۋگه باۋلىماساق، 

بىرهپ جۇرگهن قىز باال انا تىلىنده تىلى شىعىپ، ۇيىنده تۇلىمشاعى جهل. حالقىمىزدىڭ بوالشاعىنا زور قاۋىپ تونهدى
شاعىنان باستاپ انا تىلىن قادىرلهپ، تىلىن سۇيىپ وسپهسه، هرتهڭ انا بولعاندا ول وزىنده جوق قاسيهتتهردى 

ونداي قىز تاربيهلهسهك، والر انا تىلىنىڭ ساقتالۋى مهن دامۋىنا ۇلهس قوسۋ . پهرزهنتىنىڭ بويىنا دا سىڭىره المايدى
سىندا ودان ارى بۇكىل قوعامدا وزگه مادهنيهت، وزگه تىلدىڭ ۇستهمدىگىن ورنىنا وتىنىڭ باسىندا، وشاعىنىڭ قا

كهيىنگى كهزدهرى . ورناتۋعا قىزمهت هتهتىندىگىن اربىر اكه مهن شهشه هسكهرمهسه، بوالشاعىمىز بۇلىڭعىرالنا بهرهدى
مۇنى . ي بهلهڭ الىپ بارادىهلىمىزدىڭ كوپتهگهن قاالالرىندا جاس اناالر باالالرىمهن باسقا تىلده سويلهسهتىن جاعدا

قازاق وتباسىنداعى ۇلتتىق تاربيهنىڭ السىزدىگىنىڭ، تىلىمىزگه  -بۇل . جاقسىلىقتىڭ بهلگىسى دهۋگه بولمايدى
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سونىمهن قاتار مۇنىڭ ار جاعىندا قىزىنا انا . تىرهك بولعىسى كهلمهيتىن اناالردىڭ ازايماي وتىرعاندىعىنىڭ كورىنىسى
باالالرىنا ىقپال هته المايتىن قاۋقارسىز، والرعا سوزى وتپهيتىن -شهشهلهر مهن كهلىن-گهن اكهتىلىنده تاربيه بهرمه

 .هنهلهر تۇرعانىن دا بىلگهنىمىز جون-نهمهسه نهمهرهلهرىنه ۇلتتىق تاربيه بهرۋدى قاالمايتىن وزدهرى ده ورىستانعان اتا
كۇن سايىن قازاق باالباقشاسىنا باالالرىن اكهلىپ  .مهن كۇنده كىشى ۇلىمدى باالباقشاعا اپارىپ، الىپ قايتامىن

بۇل قۇبىلىستى استانانىڭ . قىزدارىمهن ورىسشا شۇلدىرلهسىپ جۇرگهنىن كورهمىن-جۇرگهن اناالرىنىڭ كوپشىلىگى ۇل
سۇراۋ سالىپ كورىپ هدىك، بىرنهشه الماتىلىق، استانالىق تانىستارىم وسىنداي . بىرنهشه باالباقشاسىنان بايقادىم

اتىراۋ مهن ماڭعىستاۋدا، قىزىلوردادا احۋال باسقاشا بوالر، بىراق . جاعدايدى كۇنده كورهتىنىن ايتىپ، قىنجىلدى
بىر ورىس كهلسه، ون «. جانىڭدى اۋىرتاتىن كورىنىس. كوپتهگهن ۇلكهن قاالالردا وسى جاعداي قايتاالناتىنى كۇمانسىز

گىشتىگىن والر وزىمىزگه، قازاق باالباقشاسىنا، قازاق مهكتهبىنه قازاق تۇرىپ ورىسشا سويلهيتىن وزگهنى قۇرمهتته
باال جهتهكتهگهن كهيبىر قااللىق اجهلهر مهن جاس اناالرعا . دهپ وياليسىڭ -» كهلگهنده نهگه كورسهتپهيدى هكهن؟

مهن مۇمكىندىگىنشه اناالر جينالىسىنا ارنايى بارىپ تا قازاق بولسىن دهپ جۇرگهن جهتكىنشهكتهرى-كهزدهسكهنده ده، اتا
. قازاقشا سويلهسسه دۇرىس بوالتىنىن هپتهپ هسكهرتىپ، ونىڭ سهبهپتهرىن تۇسىندىرۋگه تىرىسىپ تا كوردىك

بىرقاتارى دۇرىس قابىلداعان سىڭاي تانىتقانمهن، كوبىسىنىڭ ميىنا ورىس تىلى ورنىعىپ، ساناسىن بيلهپ 
ىقتى همهس، تىپتى بۇل تاقىرىپتى قوزعاعىسى كهلمهي، وزىڭه شاپ العاندىقتان، قازاق تىلىن ۇيرهنۋگه، سويلهۋگه قۇل

انا تىلىنده جاق اشا الماي تۇرىپ، ورىسشا سويلهيتىنىن مىن سانامايتىن، اعىلشىنشا . هته قاالتىندارى دا ۇشىراسادى
دى دا از جاۋاپ قايتارۋعا جاراپ قالعانىن جهتىستىك ساناپ، سول قالپىنان اينىعىسى كهلمهيتىن جاس اناالر

والردى كورگهنده جانىڭ اۋىرسا، تىلى ۇشىن شىرىلداپ جۇرگهن قازاق قىزدارىن، جهتهكتهگهن . كهزدهستىرمهيسىڭ
قۇلىنشاعىمهن انا تىلىنده سويلهسىپ بارا جاتقان اناالردى كورگهنده ىشىڭ جىلىپ، تىلىڭنىڭ هرتهڭىنه، ۇلتىڭنىڭ 

نه، بارىن اناالردىڭ موينىنا ارتىپ، باال تاربيهسىن شهشهسىنه عانا اري .بوالشاعىنا دهگهن سهنىمىڭ ۇلعايا تۇسهدى
 -وتباسىنداعى تىلدىك احۋالدى قالىپتاستىرۋ . وتباسىنىڭ يهسى، ۇيهلمهن باسى -اكه . تاپسىرىپ قويۋعا بولمايدى

سى، قازاقتىڭ هركهك وتاعا. بۇل مىندهتىن اكهلهر ده ارتۇرلى اتقارىپ جۇر. اكهلهردىڭ ده باستى مىندهتتهرىنىڭ بىرى
كىندىكتىلهرى وتباسىنىڭ تىزگىنىن بهرىك ۇستاپ وتىرعان مىقتى، نامىسشىل، حالقىنىڭ قاسيهتتهرىن، اتا داستۇرىن 

 -قۇرمهتتهيتىن، تول مادهنيهتىنهن سۋسىنداعان، انا تىلىن جهتىك مهڭگهرگهن بىلىمدى، قادىرلى ازاماتتار بولسا، ۇل
بۇل ! اۋ-ا قاراپ بوي تۇزهپ، وزگه مادهنيهت، وزگه تىلدىڭ جهتهگىنده جۇرمهس هدىقىزى مهن جارالرى دا سوالرع

دهگهن » اۋ-ۇل تاربيهسىنه از مان بهرىپ، اكهنىڭ رولىن السىرهتىپ العان جۇرتقا اينالعان هكهنبىز«تۇرعىدان قاراعاندا، 
 .وي باسىم تۇسه بهرهدى

ه ۇلت رهتىنده تىلدىك بىرتۇتاستىققا قول جهتكىزىپ، بىز تاۋهلسىزدىگىمىزدىڭ شيرهك عاسىرلىق مهرزىمىند
-قازاقتىڭ داستۇرىن دارىپتهپ، نهمهره. مهملهكهتتىك تىلىمىزدىڭ مهرهيىن اسىرىپ وتىرعان هلگه ايناال العان جوقپىز

ايماعىنا -لتۋىس، اۋى-شوبهرهلهرىن جهتهكتهپ، والردىڭ ۇلتتىق تاربيهسىنه ۇلكهن مان بهرىپ، ايناالسىنا اقىلشى، اعايىن
قازاق . اجهلهر ينستيتۋتى قوجىراپ كهتتى-باس بولىپ وتىراتىن بهدهلدى، ونهگهلى اقساقالدار قاتارى تىم سيرهپ، اتا

وتباسى، داستۇرىمىزگه بهرىك، تىلىمىزگه تىرهك بولماسا، تىلىمىز بهن داستۇرىمىز بىز ومىر سۇرىپ جاتقان قوعامدا 
جاھاندانۋمهن بىرگه ۇرپاعىنا كوپ تىل . ى قازاق قوعامىنان مۇنى انىق كورۋگه بوالدىبۇگىنگ. دا سالتانات قۇرا المايدى

ۇيرهتىپ، كوپ مادهنيهتتى بويىنا سىڭىرۋگه ۇمتىلىپ جاتقان جۇرتتىڭ هندىگى جهرده هڭ الدىمهن وزىن تانىپ، وز 
ول مادهنيهتىنهن نار الماعان، انا ايتپهسه ت. ۇلتىنىڭ قاسيهتتهرىن بويىنا سىڭىرىپ الۋى قاجهتتىگىن تۇسىنگهنى جون

تىلىنىڭ ۋىزىنا جارىماعان، تامىرى جوق جهل ايداعان قاڭباقتاي قاڭعىپ، اركىمنىڭ ايتقانىنا كونىپ، ايداعانىنا جۇره 
بارا قانى دا بۋدان جۇرتقا، جاسامپاز حالىق -بهينهسىن ساقتامايتىن، الدىمهن جانى بۋدان، بارا-بهرهتىن، وزىندىك بهت

وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى، وز شاڭىراعىندا  .، ۇلتتىق سيپاتىنان ايىرىلعان دۇبارا توبىرعا اينالۋىمىز مۇمكىنهمهس
بۇل ماسهلهگه . قازاقشا سويلهيتىن، داستۇرلى قازاق وتباسىن دارىپتهپ، والردى ۇلگى هتىپ كورسهتۋدىڭ مانى هرهكشه

بىزدىڭ . راديوحابارالر، بايقاۋالر، دارىستهردى جيى وتكىزۋ قاجهت-هتاربيهلىك باعىتتاعى تۇرلى تهل-ارنالعان تانىمدىق
تهلهارناالر قانشا تىل بىلسه ده ۇيىنده تهك قازاق تىلىنده سويلهسۋ داستۇرى بهرىك ورنىققان ۇيهلمهندهردى ۇلگى هتىپ 

 .كوبىرهك ناسيحاتتاسا، ونىڭ جاستار تاربيهسىنه يگى ىقپال هتهرى كۇمانسىز
تىلدىك بهلگىلهرىنه، قاي تىلده سويلهيتىنىنه . ق وتباسىالرى تىلدىك تۇرعىدان بىركهلكى همهسبۇگىنگى قازا

دهگهن » اراالس تىلدى قازاق وتباسى«جانه » ورىستىلدى قازاق وتباسى«، »قازاقتىلدى قازاق وتباسى«قاراي والردى 
قاتىناس انا تىلىنده بولسا، ورىستىلدى -قازاقتىلدى وتباسىالرىندا بارلىق قارىم. تيپتهرگه اجىراتۋعا بوالدى

قازاقتىلدى . وتباسىالرىندا وتباسى مۇشهلهرىنىڭ بارلىعى قازاق هكهنىنه قاراماستان، تهك ورىسشا سويلهسهدى
مۇشهلهرى تۇگهلدهي ورىس تىلىنده سويلهسهتىن وتباسى قازاق حالقىنىڭ هڭ باستى . وتباسىنىڭ جايى تۇسىنىكتى

قاتىناس تىلىن تۇزده ده، هڭبهك هتهتىن -ۇيىندهگى قارىم. ىلىن تابالدىرىعىنان اتتاتپايدىۇلتتىق ت -قۇندىلىعى 
تانىسىمهن، ايناالسىنداعى قاۋىممهن سويلهسۋ كهزىنده ده قولدانۋ ارقىلى والر قازاق -جاران، تامىر-ۇجىمى مهن دوس

ىمهن قاتار ۇرپاق الماسقان سايىن سوالي سون. تىلىنىڭ قوعامداعى ورىسىنىڭ كهڭهيۋىنه ده كهدهرگى كهلتىرىپ وتىر
تورت ۇرپاعى -ۇش. بوال بهرسه، والر ادامنىڭ بويىنا تىل ارقىلى سىڭهتىن ۇلتتىق قاسيهتتهردىڭ بارىنهن ادا بوالدى

تاربيهلهنگهندهر مهن اراالس نهكهدهن تۋعان قازاقتاردىڭ اراسىنان ونداي قازاق يسى قالماعانداردى كورىپ -ورىسشا وقىپ
حالقىنىڭ تىلى مهن تول مادهنيهتىنهن . قازاقى نارسهلهردىڭ دهنى والرعا جات، قوراش، بوتهن كورىنهدى. جۇرمىز ته

. الشاقتاپ، وزگه قۇدىقتان سۋ ىشىپ، وزگه توپىراقتان نار الۋ والردى بوتهن مادهنيهت وكىلىنه اينالدىرىپ جىبهرگهن
نه بهت بۇرعاندار قاتارى ارتا باستاعانىمهن، ورىس مادهنيهتى مهن تاۋهلسىزدىك تۇسىندا ۇلتتىق مادهنيهتى مهن تىلى

قازاق ۇلتىنىڭ جان جاراسى،  -بۇل . تىلىنىڭ تۇتقىنىنا اينالىپ، بهرى بۇرىلۋدى قاالمايتىندار الى ده از همهس
ۇرعان جاعدايدا بۇل جارا هلىمىزده ۇلت مادهنيهتى ۇستهمدىك تانىتىپ، قازاق تىلى سالتانات ق .تۇيتكىلدى ماسهلهسى

بىرىنده . ال اراالس تىلده سويلهيتىن وتباسىالرعا كهلسهك، مۇنداعى جاعداي بىرتهكتى، بىركهلكى همهس. عانا جازىالدى
قازاق تىلى باسىم قولدانىلسا، هكىنشىلهرىنده ورىس تىلى جيى جۇمساالدى دا قازاق هكهندىكتهرى هسىنه تۇسكهنده 

اكهسى قازاقشا بىلسه، شهشهسى بىلمهيتىن، شهشهسى بىلسه، اكهسى . الستىرىپ سويلهيدىاراسىندا قازاقشا ارا-عانا ارا
بىلمهيتىن،  قىزى قازاقشا،  ۇلى ورىسشا وقىعان هكى تىلدى اراالستىرىپ سويلهيتىن نهمهسه كوبىنهسه ار مۇشهسى 

نتتى، ايناالسىنا قۇشاعى اشىق، والر وزدهرىن تولهرا. وزى جهتىك مهڭگهرگهن تىلىنده سويلهيتىن وتباسىالر دا بار
كوپشىل، ينتهرناتسيهيوناليست، زامان اعىمىنا بهيىم ساناعانىمهن، شىنتۋايتىنا كهلگهنده ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى، 
تىلدى شىنايى قۇرمهتتهپ، ونىڭ تازالىعىن، اۋهزدىلىگىن ساقتاۋعا وز تىلىنىڭ مهرهيىن وسىرۋگه نهمقۇرايدى 

لگهنده، قازاق وتباسىالرىنىڭ وسىنداي اركهلكىلىگى ۇلتتىڭ تىلدىك بىرتهكتىلىككه جهتۋىنه، تۇپتهپ كه. قارايتىندار
تاۋهلسىزدىگىمىزدى العانىمىزعا شيرهك عاسىر وتسه ده، قازاق تىلىنىڭ مهملهكهتتىك تىل رهتىنده قوعامدا كهڭىنهن 

وكىنىشكه قاراي، بۇگىن بارشا قازاق . وتباسىقازاق  -انا تىلىمىزدىڭ التىن بهسىگى . قولدانىلۋىنا جول بهرمهي وتىر
ار قازاق، اربىر قازاق . وتباسى قازاق تىلىن سول التىن بهسىگىنده اياالپ تهربهتىپ، الپهشتهپ وسىرىپ وتىرعان جوق

وتباسى وز شاڭىراعىندا ۇرپاعىن انا تىلىمىزدىڭ ۋىزىنا جارىتىپ تاربيهلهپ جاتپاعاندىقتان، بارشا قازاق باالسى 
ردهي قازاق تىلىنىڭ قانات جايۋىنا جۇمىال ۇلهس قوسىپ، مهملهكهتتىك تىلىمىزدىڭ مهرهيىن ۇستهم هتۋدىڭ تىرهگى بى

 .بوال الماي وتىر
هندهشه، قازاق تىلىنىڭ بارشا قازاقستاندىقتاردىڭ باسىن بىرىكتىرهتىن شىن مانىندهگى مهملهكهتتىك تىل 

قازاق وتباسىن  -حۋالدىڭ تۇزهلۋى ۇشىن، الدىمهن تىلىمىزدىڭ بهسىگى دارهجهسىنه كوتهرىلىپ، قوعامداعى تىلدىك ا
-بهسىگى تۇزۋ تۇرماعان، ىرگهتاسى بهرىك قاالنباعان ۇيدىڭ ىشىنده بهرهكه! اۋ-تۇزهۋگه جهته مان بهرگهنىمىز جون

اقتىڭ قازاق تىلىن بىراق بىله تۇرا، تاالي قاز. بىرلىك ورناپ، تۇتىنى تۇزۋ شىقپايتىنىن جۇرتتىڭ بارى ده بىلهدى
 هسىگىنهن سىعاالتپاي، هندى بىرقاتارىنىڭ ۇلتىنىڭ تىلىنه تورىنهن ورىن قيماي وتىرعانى قاالي؟
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ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ

Тыныс белгілер жазудың дамуына байланысты 
кейінірек пайда болған. Ол негізінен ойды дұрыс 
жеткізу мақсатында, оқырманды шаршатпау, негізгі 
ойға көңіл аударту, ой желісін аңғарту мақсатында 
қолданылған. Зерттеушілер шумер, вави лон, 
ассириялықтар мен мысырлықтардың жазуында, 
сондай-ақ грек, латын жазбаларында, майя жазуын-
да сөз арасын ажыратып тұратын белгілер болғаны 
туралы дерек келтіреді (Гельб, 1982, с. 143; Дьяко-
нов, 1990, с. 376.). Әліпбиге енбеген мұндай белгілер 
үшін көлбеу сызық, нүкте, сөзүсті нүктелер т.б. 
қолданылған. Яғни жазылған мәтіндегі жекелеген сөз 
бен сөз тіркесін ерекше етіп көрсету үшін әліпбиден 
тыс таңбалар пайдаланылған. Қазақ тіліндегі графи-
ка, орфография, пунктуация мәселелеріне қатысты 
мақалалар ХІХ ғасырдағы басылым беттерінде 
жарық көрген: «Дала уалаяты газетінің» 1896 жылғы 
27-санында жарияланған Асылқожа Құрманбаевтың 
«Қазақ тілі турасынан», 1896 жылғы 31-32-сандарын-
да жарияланған Дінмұхамед Сұлтанғазиннің «Қазақ 
тілінде жазу туралы»,  1899 жылғы 23-санында 
жарияланған «Қазақ сөзін қалайша жазу турасы», 
1897 жылғы 10-санында жарияланған Рақымжан 
Дүйсембаевтың «Қазақ алфавиті туралы мәселеге» 
атты мақаласында, сол сияқты Отыншы Әлжанов, 
И.Бисенұлы сияқты ағартушылардың мақалалары 
т.б. Яғни қазақ тіліндегі тыныс белгілердің қалыптасу, 
даму тарихы әріден басталады. Бұл кезде атаулар 
қалыптана қоймағандықтан, тыныс белгілері түрліше 
аталды: тыныс белгілері деген атау тыныстар деп 
аталды, тыныс белгілерін қою дегеннің орнына 
тыныстарды жүргізу деп аталды. Қазіргі кезде 
тұрақтанған нүкте атауы тыныс, үтір – жарты ты-
ныс, нүктелі үтір – тыныстың төрт бөлгендегі 
түрі деп берілді. Атаулар негізінен сипаттама түрінде 
қолданылды: леп белгісі деген атау қалыптана 
қоймағандықтан, ол ашуланып не қорқып, яки 
таңданып айтқан сөздің аяғына қойылады деп, ал 
сұрақ белгісі дегеннің орнына сұралған жауаптың 
аяғына  қойылады деп берілді. Яғни олардың 
атқаратын қызметі көрсетіліп, түсіндірмесі ғана 
берілді (Сыздықова, 1997, 84-90-б.). 

Қазақ орфографиясы, жазу, пунктуация 
мәселелері «Қазақ», «Еңбекші қазақ», «Айқап», 
«Жаңа мектеп», «Қызыл Қазақстан», «Сана», «Шора» 

т.с.с. басылым беттерінде де сөз болды. Бұл мәселе 
арнайы зерттеуді қажет етеді.  

Қазіргі қазақ тілінде қолданылып жүрген тыныс 
белгі атаулары А.Байтұрсынұлы еңбектерінде тер-
миндік сипатқа ие болып, кейін тілімізде тұрақтанып 
қалды. Ғалым: “Әріптен басқа жазуда қолданылатын 
белгілерге бүгінге дейін анықтап белгілі ат қойылған 
жоқ еді. Сүгіретке қарап, біреу олай, біреу былай деп 
атайтын еді,” – дей келіп, осы олқылықты өзі түзеуге 
кіріседі. А. Байтұрсынұлы тыныс белгілеріне қазақша 
атау берумен қатар, әрқайсысының қызметін де 
көрсетеді: 

1) кіші сызықша «=» (тіркестіру белгісі)
Бұл белгі: 1) бір сөзді екінші сөзге тіркестіретін 

орында қойылады, сөзді олай тіркестіру екі сөзді 
қосақтап, бір сөз (қос сөз) қылып айтатын орындарда 
келеді. Мәселен, төсек-ағаш, жүк-аяқ, құрт-құмырсқа, 
аяқ-табақ, 2) сөздің бір бөлімін екінші бөліміне 
тіркестіру керек болған орындарда қойылады, ондай 
тіркестіру көбінесе сөздің бөлімдері жазып келе 
жатқан жолға түгелімен сыймай, сыймаған бөлімін 
екінші жолға шығару қажет болған жерде келеді. 
Ондай орында қойылған тіркестіру белгісі сөздің екі 
жолдағы бөлімдерін тіркестіріп қосып оқу керектігін 
көрсетеді. Жана да тіркестіру белгісі сөздің жалғауы 
мен екі арасына бөтен сөз келіп қыстырылған жерде, 
мәселен, демеу келіп қыстырылған жерде келеді. 
Мұндай орында қыстыру белгісі сөзді жалғауынан 
айыруға болмайтындығын, бірінен-бірін айырмай 
тіркестіріп оқу керектігін көрсетеді. (жақсы-ақ-
пысың? жалғыз-ғана-мысың?).

2) Үлкен сызықша «–» (жұмақтау белгісі)
Бұл белгі бытыраңқы ұғымдарды 

шоғырландырып, жалқыланған ұғымдарды 
жалпыландырып, теңе лерлік нәрселерді теңеп, 
балап айтатын орындарда қойылады. Мәселен, 
Көк шалғын, ағаш, бұлақ – бәрі жақсы. Қасқыр – аң. 
Ақымақты үйрету – өлгенді тірілту. 

3) Ноқат (нүкте) «.» (ұлы тыныс)
Бұл белгі: 1) әбден біткен ойлы сөйлемдерді 

бір-бірінен айыратын орында қойылады; 2) мақала, 
кітап басының атауларынан соң қойылады; 3) қыс-
қартқан сөздің соңынан қойылады; 4) келте-кел те 
қысқартылып айтқан сөйлемдердің соңынан қойы-
лады. 

4) үтірлі ноқат (нүкте) «;» (орта тыныс)
Бұл белгі: 1) сөйлемдердің ішкі жақындығы 

күшті болған жерде қойылады. Сөйлемдер 
арасында ондай жақындық ортақ ой айтылған 
немесе нәрсе тұтас суреттелген жерде келеді 
(Шақрам жақсы еді, тау текенің мүйізінен 
істелген тақысы еді; қырық қой, төрт ат 
істеген кісінің ақысы еді; сексен маржан көзі бар 
еді, тоғыз ат болар деген істеген кісінің сөзі 
бар еді); 2) сыйысулы құрмалас сөйлемдердің 
баяндауыштары демеулермен құраспай, алды-
алдына тұрған жана да қастарында тұрлаусыз 
сөйлем мүшелері немесе бағыныңқы сөйлем 
болған орында қойылады (Берген ақыны 
азсынып, істеген кісі тау жайлаймын деп 
наршамды алды; жау шапты деп төрт атымды 
алды; қайқы келген қара атымды алды; тілік 
құлақ сары атымды алды). 

Ғалым тыныс белгілерге жаңаша атау беруде 
екі түрлі тәсілді қолданғаны байқалады: 1) бұрын 
түсіндірме түрінде берілген сипаттамалардың 
(ашуланып не қорқып, яки таңданып айтқан 
сөздің аяғына қойылады, сұралған жауаптың 
аяғына  қойылады) орнына  леп белгісі «!», 
сұрау белгісі «?» т.с.с. атауларды ұсынады; 2) 
бұрынғы атаулардың орнына өз тарапынан жаңа 
терминдер ұсына отырып, жанына бұрынғы 
атауларын да келтіріп отырады: кіші сызықша «=» 
(тіркестіру белгісі), үлкен сызықша «–» (жұмақтау 
белгісі), ноқат (нүкте) «.» (ұлы тыныс), үтірлі ноқат 
(нүкте) «;» (орта тыныс), теріс үтір «,» (кіші тыныс), 
қос ноқат (қос нүкте) «:» (бәшелеу белгісі), көп 
ноқат (көп нүкте) «...» (қалдыру, тастау белгісі), 
қабат үтір « » (қабатша қос тырнақ), жақша «()» 
(қамау белгісі) т.с.с. Бұл жерде А.Байтұрсынұлы 
шәкірттерге түсінікті ету мақсатымен бұрынғы 
атаулар мен жаңа баламаларды жарыстыра, 
қатар қолданған. Бұл орайда ғалым бұл тыныс 
белгілердің жаңадан пайда болған, тың дүние 
еместігін, тек бұрынғы атаулардың орнына басқа 
атаулар беріліп отырғанын көрсетпекші болған 
әрі кейін жаңа атаулардың тілімізде орнығып, 
қалыптанып кетуін де ескерген. 

ХХ ғасыр басындағы басылым беттерін 
парақтай отырып, негізінен А.Байтұрсынұлы 
ұсынған тыныс белгі атаулары жиі қолданыл-
ғанын байқаймыз: нүкте (.), теріс үтір (،), теріс 
үтірлі нүкте (؛), сұрау белгісі (؟), сезім белгісі 
(!), көп нүкте (…), жақшалар (), қос ілгектер 
(“”), сызық (–) т.с.с. А.Байтұрсынұлы ұсынған 
тыныс белгі атауларының көпшілігі тілімізде 
кейін сол күйінде қалыптанып кетті: нүкте, 
қос нүкте, жақша, үтір, сызықша т.с.с. Ал 
бірқатар атауларда сөздердің орындары 
өзгергенмен, терминдер қолданылды. Ғалым 
ұсынған үтірлі нүкте деген атаудың орнына 
қазіргі кезде нүктелі үтір атауы қолданылып 

жүр. Кіші сызықша атауының орнына орыс 
тілі арқылы латын тілінен енген дефис атауы 
қолданылып жүр. А.Байтұрсынұлы тыныс 
белгі атаулары үшін негізінен қазақ сөздерін 
(немесе қазақ тіліне әбден сіңісіп кеткен араб-
парсы сөздерін) алған әрі сөзжасам тәсілдерін 
пайдалана отырып, жаңа атаулар жасаған. 
Ғалым «дефис» сөзінің орнына қосарлық, кіші 
сызықша атауларын пайдаланған. Ал қазіргі 
кезде қолданылып жүрген сызықша, тире 
деген атаулардың орнына сызық деп алған жөн. 
Қазақ тілінде ша/ше қосымшасы кішірейту 
мәнінде жұмсалады (тақтайша, қалташа, 
қалақша т.с.с.). Сондықтан ұзынын – «сызық» 
деп, қысқасын – «сызықша» деп атаған дұрыс 
болар еді деген ойдамыз.  А.Байтұрсынұлы 
қазіргі кездегі «үтір» атауының орнына «теріс 
үтір» деген атауды ұсынып, оның «1) бұратана 
сөздерді бөлек шығару үшін қойылатынын;  
2) сыйысулы сөйлемдердің бірөңкей мүше-
лерінің арасына қойылатынын; 3) бағыныңқы 
сөйлемнің жігін басыңқы сөйлемнен айыру үшін 
қойылатынын; 4) лепті сөйлемдерде одағайдан 
кейін қойылатын; 5) бір сөз не болмаса сөйлем 
қайта-қайта айтылған орында қойылатынын» 
айтады [3, 88].

Араб жазуы оңнан солға қарай 
бағытталғандықтан, ғалым үтірді солай атауға 
мәжбүр болды. Ал қазіргі кезде ол атаудың 
«теріс» деген сөзі алынып тасталған. Сол сияқты 
ғалымның «қабат үтір» деген атауының орнына 
қазіргі кезде «тырнақша» сөзі қолданылып жүр. 
Бұл сөзді А.Байтұрсынұлы «қабатша қос тырнақ» 
деп, жақша ішінде келтірген. ХІХ ғасырдың 
соңы мен ХХ ғасырдың басындағы баспасөзде 
тырнақшалар қазіргідей « » түрінде емес,  
“ ” түрінде қолданылған. Сондықтан ғалым 
сыртқы тұрпатына ұқсата отырып, «тырнақша» 
атауының орнына «қабат үтір» деген атауды 
қолданған. Ал кейінгі зерттеушілер «қабатша 
қос тырнақ» деген атаудағы «тырнақ» сөзін 
пайдалана отырып, «тырнақша» деп атаған. 

ХХ ғасырдың басында араб жазуын латын 
графикасына ауыстыруға байланысты емле 
мәселесінде көп өзгеріс болды. 1924 жылы 
Орынборда өткен Қазақ білімпаздарының 
1-съезінде қабылданған қаулы 1929 жылы 
Қызыордада өткен ғылыми-орфографиялық 
конференцияда қайта қаралып, бірқатар 
толықтырулар енгізілді. Емле қарсаңында 
жазған мақаласында А.Байтұрсынұлы емле 
өзгерістеріне байланысты өз ойын жеткізеді:

«...Қосалқы сөздер (демеулер) білімпаздар 
съезіне дейін қосарлық белгімен жазылып 
жүрді. Білімпаздар съезі бөлек жазылсын деді. 
Оқу жағына қолайсыздық ететін болған соң 
енді қосарлықпен (-)  жазылуы қолайланып тұр. 

А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі
институты 
Грамматика бөлімінің 
меңгерушісі, филология 
ғылымының докторы

Орынай
ЖҰБАЕВА

ҚАЗАҚ ПУНКТУАЦИЯСЫНЫҢ 
ҚАЛЫПТАНУ ТАРИХЫ
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Қосарынан айтылатын қос сөз, қосар сөз – бұлар 
бұрында қосарлық (-)  белгімен жазылатын. Бұлар 
туралы өзгеріс жоқ. Мәселен: құрт-құмырсқа, бақа-
шаян, аяқ-табақ, төсек-орын, бала-шаға, келін-
кепшек, қысылып-қымтынып, құрап-сұрап, артып-
тартып, ырғап-жырғап тағысын тағы сондай сөздер 
бұрында осылай қосарлық (-)  белгімен жазылатын. 

Қосынды сөз бұрын “Тіл құралда” қос сөздің 
біріне саналып, жалқылаушы қос сөз деп атанып 
келіп еді. Былтырдан бері атын ықшамдау үшін, 
балаларға үйреткенде жеңіл болу үшін қосынды 
деп атайтын болдық. Балалар үшін шығарған 
“Тіл жұмсар” кітапшаларда солай аталған. Бұлар 
бір өңкей болса, қосыла жазылатын. Бір өңкей 
болмаса, араларынан қосарлық (-)  белгісі қойылып 
жазылатын. Мәселен: қолғап, жүк-аяқ, төсек-ағаш, 
тұс-киіз, тұстартпа, келі-саб, балтасап, қаламсап, 
қаламбас, қазоты, Ақ-төбе, Ақмола, Қызылжар, 
Атбасар тағысын тағы сондай сөздер. Енді бұлардың 
бәрі де қосарлықпен (-)  жазылады...

7. Үйір айтылатын сөздер бұрыннан бөлек 
жазылатын. Мәселен: бұл ат ала байтал, ақ нар, 
құла құнан, тоз шелек, жез құман, күміс жүзік 
тағысын тағы сондай сөздер. Үйір сөзден қосындыға 
айналған сөздер туралы көрсетілген белгілі жол 
жоқ еді. Сондықтан бұларды әркім әртүрлі жазуы 
мүмкін еді. Енді бұларға да тәртіп жасау үшін ашық 
айтылып отыр. Үйір сөздің қосындыға айналғаны да 
қосарлықпен жазылады дегенде төмендегі сөздердің 
төмендегіше жазылуы айтылып отыр: ақ-сақал, 
ала-бота, сасық- құрай, май-шағыр, боз-жусан, боз-
торғай, боз-бұға, қара-құс, көк-құтан, ақ-қу, ала-
қарға, қара-қарға, торы-ала қаз тағысын тағылары 
осылай қосарлық (-)  белгімен жазылады.

Шырай күшеткіштері деп таңдаулы шырайдың 
басына сөздің өзінен алып күшейту үшін қосатын 
буындар айтылып отыр. Мәселен: қып-қызыл, сап-
сары, үп-үлкен, ып-ықшам, ып-ыңғайлы, біп-биік, 
сып-сида, шіп-шикі тағысын тағы сондайлар. Бұлар 
бұрын да солай жазылатын, қосып жазу керек 
деушілер болғаннан мұндай сөз болып отыр.

...Есімшелі қосынды сөздер де қосынды сөздерше 
қосарлықпен (-)  жазылады. Мәселен: Қой-бағар, 
Тай-мінер, Жылқы-айдар, Қой-айдар, Тау-соғар, 
Көп-жасар, Ит-алмас (жалқы есімдер), бір-санар, 
бір-тартар, бу-тартар, ат шабар, бес-атар, құс-
қонбас, ит-кірмес, жел-кесер (жалпы есімдер). // А.Б.

1929 жылғы конференцияда А.Байтұрсынұлы 
еңбектерінде жақсы-ақ-пысың? жалғыз-ғана-
мысың? түрінде жазылып келген сөздерді бірге 
жазу туралы ережеге Қошмұхаммед Кемеңгерұлы 
үзілді-кесілді қарсы шығады: «Теперь другой случай 
–  керек ақ сың. По тому, как  предлагается в тезисах, 
мы  должны писать так: керегақсың. Вот это сочета-
ние: г и қ в одном слове совершенно недопустимая 
вещь. Нужно иметь какой-нибудь исход для данного 
случая. Между начальной и основной ақ вклини-

вается, поэтому нужно писать по фонетическому 
принципу. Но, когда мы пишем по фонетическому 
принципу, получается что-то невероятное, г и қ соче-
таются не только в одном слове, но и в одном слоге» 
(Кемеңгерұлы, 2013, 272-б.).  

Керегақсың сөзін мысалға алып, ғалым онда 
жіңішкелі-жуанды айтылатын дыбыстар бір сөзде, 
тіпті бір буында (гқ) келетінін, ал бұл – қазақ тілінің 
заңдылығына мүлде қайшы келетінін ескертеді. 

А.Байтұрсынұлы ұсынған атаулар мен бүгінгі 
таңда қолданылып жүрген атауларда бірқатар 
өзгешеліктер болғанмен, олардың қызметін 
көрсетуде ғалым ұстанымдары мен қазіргі 
зерттеушілердің позициялары ұқсас. 

Кестеде А.Байтұрсынұлы тұжырымдары 
мен қазіргі еңбектердегі тыныс белгілердің 
қолданысында қайшылық жоқ екенін көрсетуді 
мақсат еткендіктен, Р.Сыздықованың «Қазақ 
тілінің анықтағышы» атты еңбегіндегі тыныс 
белгілердің (нүкте, қос нүкте, тырнақша, жақша 
т.с.с.) қойылатын тұстарын түгел көрсетпедік. 
Тұтастай алғанда, ғалымдардың тыныс белгілердің 
қойылуы, қызметіне қатысты ұстанымдары ұқсас. 
Әрине, уақыт өтуіне байланысты, қоғам дамуына 
байланысты тыныс белгілердің қойылатын жері, 
қызметі, қолданысы өзгеріп, жетіле түсті. Сондықтан 
кейінгі еңбектерде тыныс белгілердің ерекшелігі 
толығырақ берілген. Академик Р.Сыздықованың 
«Емле және тыныс белгілері» атты еңбегінде 
«бірыңғай анықтауыштар үтір арқылы, қос сөздер де-
фис арқылы жазылатыны; қос сөз немесе плеоназм 
типтес құрылымдардың әр компоненті бірнеше 
сөзден тұрса, олар үтір арқылы немесе ешқандай 
тыныс белгісі қойылмай жазылатыны; цифр 
немесе әріптер арқылы санамаланып айтылған 
сөйлем дерден кейін нүкте, нүктелі үтір, кейде үтір 
қойылатыны; үтір екі жай сөйлемнің аралығына 
қойылатыны; қарамастан, қоспағанда, есептемеген-
де деген сөздерге аяқталатын тіркестер де үтірмен 
бөлінетіні; оңашаланған мүше инверсияланып 
(әдеттегі орны ауысып) келуі мүмкін екендігі, ол 
күнде де сөйлем ішінде үтірмен ажыратылатыны; 
жалғаулықсыз келген дара бірыңғай мүшелердің 
араларына үтір қойылатыны; жалғаулықсыз келген 
күрделі (жайылмалы) бірыңғай мүшелердің арала-
рына да үтір қойылатыны; бірыңғай мүшелердің 
алдыңғыларының жалғаулары түсіп қалған кезде 
араларына үтір қойылатыны» туралы айтылады 
(Сыздықова, 2014, 113-б.).   

Яғни, уақыт өте келе үтірдің қолданыс аясы 
кеңейіп, қызметі көбейе түскен.  Тыныс белгілер 
уақыт өткен сайын, тіл дамыған сайын реттеліп, 
жүйеленіп отырады. Тыныс белгілер жүйесінің 
бейімділігі жазба коммуникация талаптарына, соны-
мен қатар әр кезеңнің мәтіндеріндегі функционалды-
стильдік ерекшеліктеріне де байланысты болады.

Тыныс 
белгілердің қазіргі 
атауы  

А.Байтұрсынұлы «Тіл – құрал»   Р.Сыздықова «Қазақ тілінің анықтағышы»  

Нүкте «.» Бұл белгі: 1) әбден біткен ойлы 
сөйлемдерді бір-бірінен 
айыратын орында қойылады;      
2) мақала, кітап басының 
атауларынан соң қойылады;       
3) қысқартқан сөздің соңынан 
қойылады; 4) келте-келте 
қысқартылып айтқан 
сөйлемдердің соңынан 
қойылады.  

Нүкте хабарлы сөйлемдерден және екпінсіз 
айтылған бұйрық, тілек мәнді сөйлемдерден 
кейін қойылады.   

Бас әріптерінен немесе басқы буынынан 
шартты түрде қысқартылып алынған адам, кітап, 
газет, журнал, шығарма т.б. аттарының сол 
қысқартылған әрпінен не буынынан сон нүкте 
қойылады. Тағысын тағы, тағы сондайлар, тағы 
басқа деген сөздер қысқартылып қолданылғанда, 
олардан кейін нүкте қойылады: т.б., т.с., т.т. 
Бұлардан басқа қысқартылып нүкте қойылатын 
сөздер: ж.- жыл; ғ.- ғасыр; сек.- секунд; мин.- 
минут; сағ. - сағат т.с.с. 

Леп белгісі «!» 
 

Бұл белгі: 1) лепті сөйлем-
дерден соң қойылады: 2) тілекті 
сөйлемдердің бұйрық, өтініш 
түрлерінің соңынан қойылады; 3) 
тілекті сөйлемнің үгіт түрін-
дегісінің қаратпа сөзділерінің 
соңынан қойылады. (Бар! Жүгір! 
Ұш! Жанымды бір шыбындай қи, 
ақсақал! Айта гөр, қайырымды ер 
бар болса! Балалар, оқуға бар! 
Жатпа қарап.)   

Леп белгісі көтеріңкі дауыспен айтылған лепті 
сөйлемдерден соң қойылады. Ерекше бір көңіл 
күйіне байланысты көтеріңкі дауыспен бұйыру, 
өтініш мағынасында айтылған сөйлемдерге леп 
белгісі қойылады. Ұранды сөйлемдерден соң леп 
белгісі қойылады. Ерекше көтеріңкі дауыспен 
айтылған қаратпа, одағай сөздер іеп жоқ, иә 
деген сөздерден кейін леп белгісі қойылады. 
Ерекше мән бере көтеріңкі айтылған атаулы 
сөйлем сияқты сөздерден кейін де леп белгісі 
қойылуы мүмкін. Сәлемдескенде айтылатын, 
ішінде сұраулық шылауы бар тіркестерден кейін 
леп белгісі қойылады т.с.с. 

Сұрау белгісі «?»  
 

Бұл белгі жауап сұраған 
сөйлемдердің соңынан 
қойылады.  

Сұрау белгісі сұраулы сөйлемдерден кейін 
қойылады.  

Тырнақша  Бұл белгі: 1) Төл сөздердің 
жігін ашу үшін алды-артына 
қойылады («Бекер ме» қасқыр 
айтты «менің сөзім»?); 2) кітап, 
журнал, газет аттарына 
қойылады (Қызыл Ордада 
«Еңбекші қазақ» газеті мен 
«Қызыл Қазақстан» журналы 
шығып тұр), 3) бір нәрсені сөз 
қылғанда, айырып айқын көрсету 
үшін қойылады (леп белгісі «!» 
лепті сөйлемге, сұрау белгісі «?» 
сұраулы сөйлемге қойылады);    
4) бір нәрсені теріс мағынада 
атау үшін қойылады. Мәселен, 
Жолдас емес адамды «жолдас» 
деп атау теріс атау болады. 
Сондай орындарда «жолдас» 
деген сөз қабатшамен жазылады. 

Дәйексөз тырнақшаға алынады. Шығарманың 
ішінде келтірілген үлкенді-кішілі хаттар 
тырнақшаға алынады. Әуелі төл сөз, одан кейін 
автор сөзі келгенде, төл сөз екі жағынан 
тырнақшаға алынады да автор сөзінен бұрын, төл 
сөз болып тұрған сөйлем хабарлы болса, үтір мен 
сызықша; лепті болса, леп белгісі мен сызықша; 
сұраулы болса, сұрау белгісі мен сызықша 
қойылады. Тырнақшаға алынып жазылған зауыт, 
фабрика, трест, комбинат, спорт қоғамдары, 
кәсіпорын, шахта, кинотеатр т.б. аттары бас 
әріппен жазылады. Егер олар күрделі атаулар 
болса (бірнеше сөзден тұрған болса), бірінші сөзі 
ғана (және солардың ішіне кіретін жалқы 
есімдер) бас әріппен жазылады: “Жеңіс” шағын 
кәсіпорны, “Қарағанды 3-бис”шахтасы, 
“Запорожсталь”зауыты, “Жетісу”аяқ киім 
фирмасы, “Арман”кинотеатры, “Еңбек”спорт 
коғамы. Кітап, газет, журнал, шығарма т.б. аттары 
текст ішінде қолданылғанда тырнақшаға алынып 
жазылады: ‘Абай ”романы, “Оянған өлке” романы, 
“Асауға тұсау” пьесасы, “Ана тілі”газеті, 
“Жұлдыз”журналы, “Қазақстан мектебі”журналы, 
“Атамекен” суреті. Кейбір ордендер мен медаль 
аттары және құрметті атақтар тырнақшаға 
алынып жазылады, мұндайда олардың бірінші 
сөзі ғана бас әріппен беріледі:“Еңбектегі ерлігі 
үшін” медалі, “Ардақты ана” ордені т.с.с. 
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Жақша «( )» Бұл белгі: 1) бір нәрсені 
қабарында болдыра кетейін 
деген орындарда қойылады. 
Ондай кездер айта кетейін деген 
ой сөйлем келе жатқан әңгіменің 
жүйесінен тысқары бүтіндеу 
болған орындарда келеді 
(Сөйлейді ойланбай-ақ аю 
шолақ) аюлар күшке мықты, ойға 
олақ). Қойлардан ала түсті 
құтылғандай бар деймін бұған 
оңай жалғыз жол-ақ); 2) алдағы 
сөзді артқысы түсіндіре өтетін 
жерлерде қойылады. Ондай 
кездер жат сөзді немесе жаңа 
сөзді оқушы түсінбес деген 
орындарда болады. Мәселен, 
пән сөздің мағынасы жат (сөздің 
ана тіліне аударғандағы 
мағынасы  жаңа). Мекеменің 
атауының мағанасы, тағысын 
тағы сондайлар жақшаға 
қамалады.  

Қыстырма сөйлемдер не сөз тіркестері жақшаға 
алынады. Белгілі бір сөздерді түсіндіру үшін 
оның аудармасы, синонимі т.б. беріледі де, 
жақшаға алынып жазылады. Алынған сөйлем, 
дәйексөздің және мысал қайдан, кімдікі екенін 
корсету үшін, оның соңынан жазылған кітаптың 
аты, авторы т.б. жақшаға алынады. Драмалық 
шығармалардағы ремаркалар (автордың 
түсіндірмелері) жақшаға алынады. Мәселенің 
талас я күдікті екендігін көрсетіп, оқушының 
назарын аудару үшін, біреуден келтірілген 
дәйексөздің ішіндегі жеке сөздерге не сөйлемге 
қойылатын леп, сұрау белгілері жақшаға 
алынады т.с.с. 

Көп нүкте Бұл белгі сөзді бүкпелеп жорта 
қалдырып сөйлегенде немесе 
сөздерді тізіп құрастыра 
сөйлемей, үзіп бөлек-бөлек 
сөйлеген орындарда қойылады. 

Сөйлеуші белгілі бір себептермен (қатты асып-
сасу, ентігу, тұтығу, әлсіреу т.б.) сөздерін, ойын 
бөліп-бөліп айтқанда, бір сөздің ішіндегі 
әріптердің арасына немесе сөйлем ішіндегі 
сөздердің арасына, ал ойы бітпей қалғанда, 
сөйлемнің соңына көп нүкте қойылады. Бірыңғай 
мүшелердің алдынан келген жалпылауыш сөзден 
кейін қос нүкте қойылады. Салалас құрмаластағы 
біріне-бірі түсінік болып келген және өйткені, 
себебі деген жалғаулықтар түсіп қалып жасалған 
жай сөйлемдердің арасына қос нүкте қойылады. 
Төл сөздің алдынан келген автордың сөзінен 
кейін қос нүкте қойылады. Әрі қарай санамалап 
кететін бірыңғай сөздердің, сөйлемдердің 
алдынан келетін жалпылауыш мәнді сөйлемнен 
кейін қос нүкте қойылады. Бірыңғай мүшелерден 
бұрын келген мысалы, атап айтқанда деген 
қыстырма сөзден кейін қос нүкте қойылады. Көп 
нүкте алынған цитаттың бас жағынан, ара-
арасынан және соңынан сөйлем не сөздер 
қалдырылған жерге қойылады. Жазушы айтып 
келе жатқан оқиғаның жалғасын созбай, әрі 
қарай тоқтатады да, көп нүкте қояды. Айтылып 
келе жатқан ойға кенет, тосын, күтпеген немесе 
өте алшақ жатқан нәрсе (оқиға, зат, қимыл т.т.) 
қосылып кетсе, оның алдынан көп нүкте 
қойылады т.с.с.  
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ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ

Тағдырым қалт-құлт еткен кешегі – сын,
Өткенді екшемесең, өсемісің?
Халқымның маңдайында сормен қоса
Бағы да бар екен ғой бес елі шын.

Алсам мен тарихымды есіме өткен,
Қай ғасыр мұндай күнді несібе еткен?
Төрінде әлем жұрты тұрды Қазақ
Тағдырдың небір тұсын кешіп өткен. 

Қазақша сөз естілді асқақ үнмен,
Жүргендер жалт қарады басқа ұғыммен. 
Ай маңдай Алаш өліп-тірілгендей,
Бөркімді алшысынан тастадым мен. 

Таныды төрткүл дүние халқымызды,
Байқады бейбіт сүйгіш қалпымызды. 
Әлемдік өркениет дәстүрім мен
Бағалап біліп жатыр парқымызды.

Ел аман, жұртым тыныш – кенерем кең, 
Әлі де айбын бітіп, көгерем мен.
Не бары жиырма бес жыл бостан елміз,
Тарихым табылады сөрелерден.

Көгертті Тәңір қолдап көсегемді,
Сабақ боп мәңгі тұрар кешегі енді.
Тәу еткен халық тұтас Тәуелсіздік 
Баққа орап, тәлейлі етер пешенемді.

Басыма қонған ба еді бәрі бұлай?
Жайнашы, Қазақстан, нарығы бай!
Алаштың Отаны – өзің, жалғыз ғана,
Жалғыздың қашан-дағы жары – Құдай!

Әділбек Алпысбай 
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Түркі тектес халықтарда көп қолданылған, 
сөздік қорындағы жиі кездесетін сөз 
тұлғаларының бірі – қос сөздер. Қос 

сөздер – сөз тудырудың, сөздік қорды байытудың 
бір амалы. Түркі тілдерінде қос сөздерді зерттеуге 
Н.И.Ильминский, К.Фой, И.Гигонов, А.Казембек 
сияқты зерттеушілермен қатар Н.К.Дмитриев, 
И.А.Баскаков, Е.У.Убрятова, Б.Орузбаева, 
Б.Қыдырбаев, Ә.Қайдаров сынды ғалымдар 
атсалысты. Ғалымдар қос сөздерді түрлі сөз табының 
аясында қарастырады. Түркия ғалымдары да бұл 
мәселеге ерекше ден қойғаны байқалады. 1899 жылы 
Карл Фой «Осман тілінің синтаксисі» атты еңбегінде 
қос сөздердің мағынасы, тұлғалық құрылымы, буын 
ерекшеліктерін тұңғыш зерттеп, лингвистикалық 
тұрғыдан сипаттады. Кейін Осман Нәдим Тұна 
«Түрікшедегі қос сөздер» (1945), Ханыс Маршан 
«Alliteration, Ablaut und Reim in den Turkichen 
Zwillingsformen» атты мақаласында түрік тіліндегі 
қос сөздердің буын үндестігі туралы баян етеді.  
Сонымен қатар бұл бағыттағы еңбектерге Андрес 
Тиәтзе («Редупликация және Р-мен құралған қос 
сөздер» 1966), Хасан Әрен («Қос сөздердің тарихы 
туралы», 1969), Садат Шағатай («Ұйғыршадағы 
қос сөздер», 1978), Архан Айдын («Орхон 
жазбаларындағы қос сөздер») т.б. атауға болады.

Қазақ тіл білімінде қос сөздерді морфологиялық, 
стилистикалық, этимологиялық тұрғыдан зерттелген. 
А.Есенғұлов көне түркі жазба ескерткіштеріндегі 
қос сөздердің табиғатын сипаттаса, А.Керімов қос 
сөздерді құрамына қарай қайталама және қосарлама 
қос сөздер деп жіктеп, олардың негізгі көпшілігі таза 
түркі сөздерінің қосарлануы арқылы жасалғанын 
айтады, кірме сөздерді айқындайды. А.Есенғұлов 
көне түркі жазба ескерткіштерінде қос сөздердің 

қосарлама түрі қолданылатынын, қайталама қос 
сөздер кездеспейтінін ескертеді. Сонымен қатар 
Н.Уәлиев («Қос сөз сыңарларының сырлары»), 
Т.Қалыбаева («Қайталама қос сөздердің кейбір 
мәселелері»), Г. Әзімжанова т.б. зерттеушілердің 
еңбектері де қос сөздердің өзіндік ерекшелігін 
айқындауға арналған. 

Мақаламызда 7-9-ғасырлардағы көне ұйғыр-
соғды жазуымен жазылған «Алтын ярұқ», 
9-13-ғасырлардағы Қарахан дәуіріндегі «Құтты 
білік»,  «Махмұт Қашқаридің «Түрік тілдер сөздігі» 
сынды шығармалардағы қос сөздердің құрамы, 
түрлері, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктері 
турасында сөз етпекпіз. Сөздерді қосарлап қолдану 
түркі тілдерінде ертеден  орныққан. Мәселен, 
7-ғасырда қолданыдған «arıɣ toruq» (арық-тұрық)
қос сөзінің екі сыңары да толық мағыналы, мәндес 
сөздерден құралған. Олар қосарланып та, жеке-дара 
да қолданылған. «Тұрық» (toruq) сөзі «Күлтегін» 
ескерткіші мен «Алтын ярұқ» ескерткішінде де 
кездеседі. Онда «арық» мәнінде қолданылғаны 
байқалады: Qop anta alqıntıɣ, arltıɣ, anta qalmiši yir 
sayu qoptoru ölü yoriyir ärtig (KT, N9/1191). Аударма-
сы: Сонда түгел қырылдыңдар, арып шаршадыңдар 
арықтап өлдіңдер. Toruq küčsüz ač barsıɣ…) 
ALT,619/2, 325). Аудармасы: Арық күшсіз аш 
барыс... 

Мұнда «toruq» сөзі жеке тұрып, «арық» 
мағынасында қолданылған. Ал «арық» сөзі жеке 
тұрып, «таза, пәк» деген мағынада қолданылған. 
Мысалы: Arıɣ süzük yup yumšaq lınhua čäčäkkä 
oɣšatı…(ALT 645/17). Аудармасы: Таза, пәк, жұп-
жұмсақ линхуа шешегіне ұқсатты... 

Яғни, «арық», «тұрық» сөздері жеке-дара 
күйінде де, қосарланып та қолданылған. Қазіргі 

қазақ тілінде «арық» сөзінің «таза», «пәк» деген 
мәні сақталмаған, ол негізінен «тұрық» сөзімен 
мәндес. Ал «тұрық» сөзі қазіргі кезде қос сөздің 
құрамында ғана қолданылады, жеке кездеспейді. 

Көне жазбаларды зерделеу нәтижесінде 
бүгінгі таңда мағынасы көмескіленген көптеген 
сөздерге этимологиялық талдау жүргізуге болады. 
Мәселен, бүгінде жеке-дара қолданылмайтын 
«сықта»<sıɣta-> сөзі «Алтын ярұқ», «Құтты 
білік», «Түрік тілдерінің сөздігінде» «жоқтау 
айту» мәнінде келеді:  Sačı bašı yadılıp …ät öziŋe 
kan yukup... tozka toprakqa kömülüp ačıɣ ünin 
sıɣtayu.... yakın kälmišin... körüp... (ALT 637/11). 
Аудармасы: Шашы жайылып... өзін өзі қанға 
бояп... тозаң топыраққа көміліп ашық үнмен 
еңіреп өзіне жақын келгенін көріп... 

Ünün sıɣtadı äštip ögdülmiše urundı toqındı aqıttı 
taṣa (KB 6292)

Аудармасы:Ұн шығарып жоқтағанын естіп 
Үгідірміш егіліп сөгілді төгіп көз жасын. 

Қазіргі кезде «сықтау» сөзі «жылау-сықтау» 
қос сөзінің құрамында ғана кездеседі. «Сықта» 
сөзі жеке-дара қолданылмағанмен, жоғарыдағы 
мысалдардан ол сөздің көне тілде «шашын 
жайып, бетін жыртып, үн шығарып, жоқтау айту» 
мәнінде қолданылғанын байқаймыз. Яғни бұл – 
мәндес сөздерден құралған қос сөз. 

Махмұт Қашқаридің «Түрік тілдер сөздігінде» 
«торым» (torum) сөзінің мағынасы «ұрғашы бота» 
ретінде сипатталған: torum- tiši torum ) DTL, I, 
417). Қазіргі қазақ тілінде бұл сөз «тоқты-торым» 
қос сөзінің сыңары ретінде ғана қолданылады. 

«Көншек» (könčäk) – «kön+čäk» сөзінің 
түбірі – «көн» (kön) сөзі «Құтты білікте» «тері» 
мағынасында қолданылған. -čäk – зат есімнен зат 
есім жасайтын жұрнақ. Қазіргі кезде бұл жұрнақ 
(-шақ-шек) «iнішек», «құлыншақ» т.с.с. кішірейту 
мәнді сөздерді жасау үшін қолданылады. Көншек 
<könčäk> – теріден тігілген жеңіл киім. Бұл сөз 
қазіргі кезде «көйлек-көншек» қос сөзінің сыңары 
ретінде ғана қолданылады. 

Түрік зерттеушісі – Әмірақ Бозоқұлы 
«Eski Uygur Türkkçesinde iştikalı ikilemeler» 
(«Көне ұйғыр түрікшесіндегі қос сөздер») 
атты магистрлік диссертациясында: «Түрік 
тіліндегі қос сөздердің қолданысы 9-ғасырдағы 
көне ұйғыр жазбаларынан басталады», – деп 
жазады.  Көне ұйғыр-соғды жазуымен жазылған 
шығармалардың дені будда номдарының 
қытай тілінен, санскрит тілінен түрік тілдеріне 
аудармасы болып келеді. Аударма мәтіндерде 

аудармашылардың мәндес, үндес екі, үш, 
төрт, кейде бес сөзден құралған қос сөздерді 
жиі қолданғанын байқаймыз. Мысалы: Uluɣi 
hatuninta tuɣmiš körgäli säwiglig körüklüg 
mäŋızlıg üč oɣlani ärdi. Аудармасы: Үлкен 
ханымынан туған сүйікті, көрікті, шырайлы үш 
баласы еді. Olarnı kop köŋülin ayayu agırlayu 
tapınu udunu... (ALT, 513/10). Аудармасы: 
Олардың, көптің көңілін аялап сыйлап, 
ардақтап, құрметтеп... 

Бірінші мысалда «сүйікті», «көрікті»,  
«шырайлы» деген үш сын есім қатар 
қолданылған. Екінші мысалда «aya-» (аялау, 
ардақтау), «agırla-» (құрметтеу), «тapın-» 
(сүйіну), «udun-» (қастерлеу) сияқты мағыналас 
төрт сөз қатар қолданылып, қос сөздер тобын 
құраған. 

Екі не одан да көп мәндес сөзді қатарлап, 
күрделі қос сөз құрау көне ұйғыр тілінің басты 
ерекшелігі деуге болады. Қарахан, Хорезм, 
шағатай, қыпшақ дәуірлеріндегі жазбаларда 
бұлайша төрт-бес мәндес сөздерден құралған 
күрделі қос сөздер кездеспейді. Күрделі 
қос сөздердің табиғаты жайында академик 
І.Кеңесбаев: «Жалаң қос сөздерге қарағанда, 
күрделі қос сөздер, көбінесе, метафоралық 
мағынада айтылады. Бұл есептен олар 
«идиомдық» немесе «фразалық» қос сөздер бола 
алады», –  деп жазады. Қазіргі қазақ тілінде 
«ұзын арқан, кең тұсау», «үлде мен бүлдеге 
орану», «айрандай аттап, күбідей пісіп», «бір 
сырлы, сегіз қырлы», «алалы жылқы, ақтылы 
қой» сынды күрделі тіркестер кездеседі. 

9-13-ғасырдағы көне ұйғыр, Қарахан 
дәуіріне тән жазбалардағы қос сөздердің 
тағы бір ерекшелігі – 7-9-ғасырларда будда 
номдарының қытай, санскрит тілдерінен 
түркі тілдеріне аударуына байланысты қытай, 
санскрит тілдерінен кірген сөздерден құралған 
қос сөздер, 10-ғасырда ислам дінін қабылдау 
нәтижесінде араб-парсы тілдерінен енген 
сөздерден құралған қос сөздер көбейген. 
Мысалы: hua čeček. Мұндағы «hua» – қытай 
тіліндегі «гүл» сөзінің баламасы, «čeček» – 
көне түрік тілінде бұрыннан бар сөз. Мұндай 
қолданыс «Алтын ярұқ» ескерткішінде де 
кездеседі.  

Сол секілді «qalp öd» қос сөзіндегі «qalp» 
санскрит тілінен енген, «заман» дегенді 
білдіреді. Ал «öd» сөзі көне түркі тілінде 
бұрыннан бар, «уақыт» мәнінде қолданылады. 
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«Алтын ярұқ» ескерткішінде де қатар келіп, «дәуір 
заман» мағынасында жұмсалған. 

Қарахан дәуірінде ислам діні қабылдануына 
байланысты араб-парсы сөздерінен құралған қос 
сөздер жиі кездеседі. Оларды құрамына қарай 
бірнеше топқа жіктеуге болады: 

- бір сыңары көне түркі, екінші сыңары араб 
сөзінен құралған қос сөздер: qut iqbal (KB/65) 
[қуаныш бақыт ], suret bäḍiz (KB/20) [ою өрнек]; 

- бір сыңары көне түркі, екінші сыңары парсы 
сөзінен құралған: bälgü nišan (KB1522) [белгі 
нышан], arzu tilek (KB/122)[ арыз арман ]; 

- екі сыңары да араб сөзінен құралған: hila al 
(KB2356)[айла амал]; 

- бір сыңары араб, екінші сыңары парсы сөзінен 
құралған: arzu hava (KB 5759)[арман әуес] т.с.с. 

Жинақталған мысалдарды талдау нәтижесінде 
көне ұйғыр тіліндегі «Алтын ярұқ» ескерткішінде 
санскрит, қытай, соғды тілдерінен енген сөздерден 
құралған қос сөздер көп кездесетінін, араб, парсы 
тілдерінен енген сөздерден құралған қос сөз 
жоқтығын байқадық. «Құтты білік» пен «Түрік 
тілдер сөздігінде» арагідік араб-парсы тілдерінен 
енген сөздерден құралған қос сөздер ұшырасады. 
Ал кейінгі Хорезм, шағатай, қыпшақ тілдеріндегі 
жазбаларда қазіргі тілімізде қолданылып жүрген cävr 
väjäfä (GUL 147/11) [жәбір жапа],  alp bahatür (NF 
105/26) [алып баһадүр],  dost yaran (NF 130/27) [дос 
жаран] т.с.с. қос сөздер көптеп кездеседі. 

Көне ұйғыр, Қарахан дәуіріндегі қос сөздер 
тәуелдік, септік жалғауларын қабылдаған. Қос 
сөздердің тәуелденуіне мысал: atı üni (KB 1692) [аты 
атағы], ili bodünı (KB1042) [елі халқы], közi köŋli 
(KB 3613) [көзі көңілі], yüzi körki (KB1849) [ажары 
көркі]. Тәуелдік жалғауымен келетін қос сөздер көне 
ұйғыр жазбаларында да, Қарахан жазбаларында да 
жиі ұшырайды.  

Қос сөздерді септіктің қай түрімен келуіне 
байланысты өз ішінен жіктеуге болады: 

- табыс септік жалғаулы: janın tannin (KB3932) 
[жанын тәнін], čının yalɣanın (KB5873) [шынын 
жалғанын]; 

- бір сыңары немесе екі сыңары да барыс септік 
тұлғалы: koyun koyuna (KB) [қойын қойына], üst üste 
(KB)[үсті үстіне], saɣa sola (KB 7)[оңға солға]; 

- жатыс септік тұлғалы: kišidin kišike (ALT 621/20) 
[кісіден кісіге], uluštın ulušqa (KB481/4814) [ұлыстан 
ұлысқа]; 

- көмектес септік жалғаулы: qanıyla janıyla (KB 
319/18) [қанымен жанымен]. 

Мұндағы «koyun koyuna», «saɣa sola» сияқты 

барыс септік жалғаулы қос сөздер өзара қарама-
қарсы мәндес сөздерден құралса, «kišidin kišike»,«u-
luštın ulušqa» секілді бірінші сыңары шығыс септік 
тұлғалы, екінші сыңары барыс септік жалғаулы қос 
сөздер ыңғайлас мәнді сөздерден немесе бір сөздің 
қайталануынан жасалған. 

Қос сөздерді құрамына, сөз таптарына қатысына 
қарай жіктесек, көне ұйғыр, Қарахан жазбаларында 
зат есім мен етістікке жұрнақ жалғану арқылы 
жасалған қос сөздер жиі кездеседі. Оларды да өз 
ішінен бірнеше топқа жіктеуге болады: 

•	 зат есімнен зат есім немесе сын есім тудыратын 
жұрнақтар жалғану арқылы жасалған қос сөздер: 

-lı/-lu: adašlı qadašlı (KB 3485/612) [достық 
туыстық], isigli soɣıqlı (KB4629) [ыстық суық], türlü 
türlü (GUL 58/21) [түрлі түрлі]; 

-siz/- suz: qatıqsız qarıqsiz (KB 3899) [қоспасыз 
құрамсыз], yetim ögsüzün (KB326) [жетім жесір], 
bašsız ayaqsız (GUL 154/14) [бассыз аяқсыз]; 

бірінші сыңары -lı/-lu, екінші сыңары -siz/-suz 
қосымшасы жалғану арқылы жасалған қос сөздер: 
bälli bälirsiz (KB)[ [белгілі белгісіз], araɣliɣ yaraɣsız 
(KB2236) ]керекті керексіз], körklüg körksüz (KB3609) 
]көрікті көріксіз]; 

-lıq-/luq:bädüklük uluɣluq (KB 5324/ (530[ұлылық 
үлкендік], yaqınlıq yaɣuqluq(KB6468) [туыстық 
бауырлық]; 

-čı: yolčı yirčı (KB 5250/882) [жолшы жерші], tončı 
ätükčı (KB 2890)[тоншы етікші], aščı idišči (KB2890)
[асшы ыдысшы]; 

•	 етістіктің түбіріне зат есім тудыратын 
жұрнақтар жалғану арқылы жасалған қос сөздер: 

-k/-(а)q/-(I)q/-(u)k: aḥsak buḥsak (DLT, 1 405/28)
[ақсақ тоқсақ], arzu tiläk (KB 29/122)[арыз арман]; 

-(i)g/-(u)g: bilig ärdäm (KB 310/3013) [білім ахлақ], 
ög bilig (KB 31/147) [ақыл білім]; 

-(і)m/-(u)m: alımqa birimkä (KB 436/4539) [алымға 
берімге], boɣum boɣum (KB 437/156)[буын буын]; 

-(i)š/-(u)š: qarɣıšsöküs (KB4915)[қарғыс сөгіс], 
uruštokuš(DLT, I) [ұрыс соғыс];

•	 есімше, көсемше жұрнақтарымен келген қос 
сөздер:

-mak: yimäk ičmek (KB 3577/359 )[iшпек жемек], 
toɣmak ölmäklig (ALT 107/22) [туылмақ өлмек]; 

-ar/-ur: qalqar qopar (KO 228/1)[отыру тұру]; 
-an/-gAn: oqıɣan bitigen (KB 5/84)[oқыған 

жазған], kakılgan sokulgan (DLT,1, 520/26)[қағылған 
соғылған]; 

-a/-u：yigränü yigränü (NF 49/33)[ыңырана 
ыңырана], aḍra säčä (KB 351/3500) [айыра шеше]; 

-(i)p,-(u)p:küvänip sävinip (KB 104)[күйініп 

сүйініп], ukup bilip (KB 1492)[оқып біліп]; 
Алғашқы сыңары -ar/-ir/-ur, екінші сыңары 

-maz тұлғасында келген (яғни, болымды-болымсыз 
тұлғада келген) есімше жұрнағымен келген қос 
сөздер: sävär sävmaz (KB 189) [сүйер сүймес], ačar 
ačmaz (KB 3412/606）[aшар ашпас], qalır qalmaz (KB 
110/108) [қалар қалмас] т.с.с. 

Келтірілген мысалдардан көне ұйғыр, Қарахан 
дәуіріндегі қос сөздердің септік жалғаумен қатар 
сөзтудырушы қосымшалар мен есімше, көсемше 
жұрнақтарын да қабылдағанын көреміз.

Көне жазбалардағы қос сөздердің мағыналық, 
тұлғалық құрамы да әркелкі. Көне ұйғыр, Қарахан 
жазбаларында кездесетін қос сөздердің арасында 
мәндес, қайшы мәнді, қайталама қос сөз, қосымшалы 
қайталамалы қос сөз, еліктеуішті қос сөздер 
кездеседі. Мысалы:

•	  мәндес қос сөздер: toŋa alp (KB 51)[алып 
батыр], buɣday arpa（ALT 420/17）[бидай арпа], 
eşid- tıŋla（ALT 220/7）[есті тыңда], äm säm (DTL 1 
407/28) [ем дом], il boḍun (KB1042) [ел халық]; 

•	  қарсы мәнді: ač-tok (KB 2961)[аш тоқ], ačıɣ 
süčig (KB 4531) [ашты тұшты], alım birim (KB4539)
[алым берім], aɣır učuz (KB2802)[қымбат арзан], 
čıɣay bay (KB 3617)[бай кедей], isigli soɣıqlı (4629)
[ыстық суық], ölüg tirig (ALT 635/11) [өлі тірі], čın 
yalgan (KB5873)[шын жалған], tün kün (KB 21/39) 
[түн күн]. 

 қайталама қос сөз: äŋ äŋ (DTL, 1, 40/21)[ең ең], 
kars kars (DTL III 118/2) [қарыс қарыс]. 

 еліктеуішті қос сөз: čar čar (yaɣ-) (DLT 1 324/12) 
[шар шар (жаңбыр)], kürt kürt  (yä-) (DLT I 343/1) 
[гүрт гүрт (шайна)], tah tah (et-) (DTL I 19/15) [тақ 
тақ (ет)], čaɣ čuɣ (et-) (DTL III 128/1) [шақ шұқ (ет)].  

Көне ұйғыр, Қарахан дәуіріндегі қарсы мәнді 
қос сөздер тек көне түркі тілдеріндегі сөздерден 
жасалған, шеттен кірген сөздермен қосарланбаған. 
«Az öküš» (KB5983) [аз көп] деген қарсы мәнді қос 
сөздің екінші сыңары «Алтын ярұқта» «tälim» (ALT, 
4/61) [көп, мол) сөзімен келеді. Бірақ ол «az» сөзімен 
қарсы мәнді қос сөз ретінде қолданылмайды, «üküş 
tälim» (ALT, 4/61) [көп мол] түрінде, өзара мәндес 
сөздер ретінде қосарланады. 

Қарахан жазбаларындағы бірқатар қос сөздер 
көне түркі тіліндегі «taqı, ök» және араб-парсы 
тілінен енген «häm, vä, ya» сияқты жалғаулықтардың 
көмегімен байланысады. Мұны сол кездегі қос 
сөздердің ерекшелігі ретінде қарастыруға болады. 

Мысалы: yaqın ya qadaš (KB 4576)[ағайын және 
бауыр], yarım ya yitim (KB 4649) [жетім жесір], män 
ök män (KB 5120), halal hem haram (KB2752) [халал 
һәм харам] т.б.

Талдаулар негізінде көне ұйғыр, Қарахан 
дәуіріндегі жазбалардағы қос сөздерден мынадай 
ерекшеліктер байқалады:   

1. көне ұйғыр тілі дәуіріндегі қос сөздер екі 
сөзден ғана құралмай, құрамы үш, төрт, кейде бес 
сөзге дейін жеткен.   

2.Қарахан жазбаларындағы қос сөздер taqı, 
bilä, ilä, ök,häm, vä, ya  жалғаулықтары арқылы да 
байланысқан.  

3. Қарсы мәнді қос сөздер шеттен кірген 
сөздермен бірікпеген, қарсы мәнді қос сөздердің 
сыңарлары  тілдегі көне сөздерден алынған. 

Мақаламызда көне ұйғыр, Қарахан дәуіріне 
тән барлық жазба мұраларды салыстыруды мақсат 
етпедік, мұнда «Алтын ярұқ»,  «Құтты білік»,  
Махмұт Қашқаридың «Түрік тілдер сөздігі» сияқты 
бірнеше  жазба ескерткіштегі қос сөздерді талдауды 
мақсат еттік. Алайда осы бағыттағы ізденістеріміз 
бүгінде мағынасы күңгірттенген көптеген сөздердің 
мәнін айқындауға негіз болды. Соның нәтижесінде 
«арық-тұрық», «жылау-сықтау»,  «тоқты-торым», 
«көйлек-көншек» сияқты қос сөздердің құрамындағы 
«тұрық, «сықтау», «торым», «көншек» сөздерінің 
мағынасы нақтыланды. Яғни, бұл бағыттағы 
зерттеулер қазіргі тілімізде мағынасы күңгірттенген 
бірқатар сөздердің мағынасын айқындауда мол дерек 
бере алады. 
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Жаһандану үрдісінің бірқатар кері әсері бар, 
«миноритарлы» деп аталатын аз этностың тілі мен 
мәдениеті жойылып кету қаупі бар, басқаша айтқанда, 
бірқатар тілдердің жойылып кетуі мүмкін. Соңғы жыл-
дары тілдердің өміршеңдігі туралы мәселе қазақ тілін 
зерттеушілерді де жиі мазалап жүр. Мәселен, «ҚР ҰҒА 
Хабарларында» (филология сериясы, 2009, №4, 15-
19-бб.) Н.Уәлиев пен А.Фазылжанова өз жерінде, өз 
отанында миноритарлы тілге айналу қаупі қазақ тіліне 
ерекше төніп тұрғаны туралы жазған [1]. 

Қазақстандағы тілдік жағдаятты онша білмейтін 
адамға бұл тұжырым негізсіз көрінуі де мүмкін, себебі 
қазақ тілі мемлекеттік тіл мәртебесін алған, қазақ 
тілін дамытуға байланысты Мемлекеттік бағдарлама 
қабылданған, пессимистік сарындағы және қазақ 
тілінің болашағына үлкен үміт артқан түрлі мәселелер 
қызу таласқа түскен конференциялар өткізіліп 
тұрады. Мұндай жиындарда лингвист-ғалымдардың 
жан айқайы естілмей қалып жатады: біріншіден, 
қазақ тілін дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы 
бірқатар өзгерістер мен толықтыруларды қажет 
етеді;  екіншіден, мәртебе беру арқылы мемлекеттік 
тіл мәселесін біржола шешу мүмкін емес 
(Э.Д.Сүлейменова),  мәртебе берілген соң мемле-
кет тарапынан күрделі қаржы бөлініп, лингвистер, 
педагогтар мен журналистер қауымының қажырлы 
еңбегін талап ететін корпусты бағдарламалар қажет; 
үшіншіден, қазіргі кезде тілді сақтап қана қоймай, 
қарқынды түрде дамыту керек, қазақ тілі заман та-
лаптарына сәйкес мемлекеттік тілдің өтеуін ғана 
қанағаттандырмай, қоғамды тұтастырушы фактор 
ретінде қызмет атқаруы тиіс. Э.Д.Сүлейменова тілдік 
жоспарлаудағы қоғамдық бағалаудың үш кезеңін 
көрсете отырып, Қазақстандағы жүзеге асыры-
лып жатқан тілдік жоспарлаудың тиімді тұстарын 
көрсетеді. Ғалым қазіргі кезде тілдің қолданысында 
ешқандай өзгеріс декрет арқылы жүзеге аспайтынын, 
өздігінен бола қоймайтынын айта отырып, тілдік жо-
спарлауда тілдік үрдістердің қарқындылығы міндетті 
түрде ескерілуі керектігін ескертеді [2, 6]. 

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ 
ӨМІРШЕҢДІГІ ТУРАЛЫ

Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгенге дейінгі 
кезеңмен салыстырғанда, қазіргі кезде қоғамдағы 
тілдік саясат әжептәуір жақсарып қалғандықтан, 
бүгінгі таңда өмірдің жаңа реалийлерімен, қазақ 
тілінің өміршеңдігі мәселелерімен байланысты кор-
пусты жоспарлауға бірқатар өзгеріс енгізу қажет деп 
санаймыз.  

Алдымен «өміршеңдік» термині мен ұғымын 
нақтылап алу қажет. «Әлеуметтік лингвистика 
сөздігінде» (құрастырушылар  – Э.Д.Сүлейменова, 
Н.Ж.Шаймерденова, Ж.С.Смағұлова, Д.Х.Ақанова) 
«өміршеңдік» (витальность) термині былайша 
сипатталған:  

Тілдің өміршеңдігі (лат. vitalis – өмірлік) «қазақ 
тілінің өміршеңдігі» – тілдің сақталу мен дамуға 
бейімділігі, тұрақтылығы, дамуға қабілеттілігі, 
сақталғыштығы. Тілдің өміршеңдігі объективті және 
субъективті параметрлердің жиынтығынан құралады:  
1. саяси-әлеуметтік параметрлер, оның ішінде 
тілдің мәртебесін жоспарлау және тілдің корпусын 
жоспарлау, заңды күші бар, тілді қолдап, дамытуға 
бағытталған Мемлекеттік бағдарламалардың бо-
луы, тілдің толыққанды қызметінің әлеуметтік 
инфрақұрылымын дамыту (білім беру орындары, ба-
спа органдары, радио торабы, телекомпаниялар мен 
телебағдарламалар, кітап бастыру т.с.с.) т.б. салалар. 

2. Әлеуметтік-демографиялық параметрлер, оның 
ішінде мемлекет ішіндегі басқа тілдік ұжымдардың 
осы тілдегі сөйлермендердің санына қатынасы, осы 
тілдегі сөйлермендердің осы этникалық топтың 
жалпы санына қатынасы, жас буын арасындағы осы 
тілде сөйлеушілердің (ана тілі ретінде), осы тілде 
сөйлеушілер арасындағы қостілділік деңгейі т.б. 

3. Нақты лингвистикалық параметрлер, оның 
ішінде әдеби тілдің болуы, барынша жетілдірілген, 
тұрақты және міндетті жиынтық ретінде тілдік 
норманың тұрақтылығы мен дайындық деңгейі, 
құрылымішілік параметрлер (тілдік жаңартулардың 
таралу қарқыны, тілдің басқа тілдің әсеріне қарсы 
тұруы, салалық терминология, сөздік қордың даму 

динамикасы), диалектілер мен олардың әдеби 
тілге қатысы т.б. 

4. Әлеуметтік-функционалды парамет-
рлер; ол тілдің әлеуметтік қызметі мен қоғам 
өмірінің маңызды салаларында қолданылу 
қарқыны, ең алдымен, білім беру (тілдік құзырет 
қалыптастырудың негізгі саласында), ғылымда 
(гуманитарлық және жаратылыстану-техникалық), 
бұқаралық ақпарат құралдарында, әкімшілік 
қызмет мен іс жүргізуде, сот ісінде, өнеркәсіп 
орындары мен өндірістің басқа да салаларында.  

5. Ұлттық-мәдени параметрлер, оның ішінде 
ұлттық өнер, театр, кино, дін, түрлі әдебиет 
(көркем, лексикографиялық, діни, іскери, оқу, 
терминологиялық т.с.с.), дәстүрлі кәсіп.  

Әрі қарай осы бірізділікпен тілдің 
өміршеңдігіне әсер ететін параметрлердің 
әрқайсысына тоқталмақпыз. 

1. Саяси-әлеуметтік параметрлер. Қазақ тілінің 
мәртебесі заң жүзінде бекітілген, тілдің қызметінің 
әлеуметтік инфрақұрылымын жетілдіріп, дамытуға 
бағытталған бірқатар заң актілері қабылданды. 
Э.Д.Сүлейменова мемлекеттік тілдің өз деңгейінде 
қызмет етуі үшін қажетті шараларды былайша 
сипаттайды: барлық өңірде қазақ тілінде тәлім 
беретін мектепке дейінгі орындар мен мектептер 
ашу; орыс тілді мектептерде қазақ тілінің міндетті 
пән ретінде оқытылуы; көптеген факультеттерде 
қазақ бөлімдерінің ашылуы;  республикалық га-
зет-журнал беттерінде қазақ тілінің қолданылуы 
туралы мәселенің қызу талқылануы; мемлекеттік 
қызметке қабылдауда қазақ тілін білу қажеттілігі 
туралы талаптың ашық түрде қойылуы;  
Мемлекеттік терминологиялық комитет пен 
Ономасиологиялық комиссияның жұмысына де-
ген қызығушылықтың артуы; академиялық грам-
матикалар мен түрлі сөздіктердің шығарылуы; 
курстардың ашылуы, барлық жоғары оқу орында-
рына қазақ тілінің міндетті пән ретінде енгізілуі; 
сөздік, қазақ тілі оқулықтары мен қазақ тіліндегі 
энциклопедиялардың, балалар әдебиетінің, 
ғылыми-көпшілік және басқа да әдебиеттерді дай-
ындайтын баспа жұмыстарының жандануы; радио 
мен теледидардағы эфир уақытының тең болуы 
(50% қазақ тілінде және 50% орыс тілінде) т.с.с. [2, 
4-5].  

Алайда жоғарыда көрсетілген шаралар тиімді 
бола қоймады, ол өз мақсатына жете алмады, сол 
себепті уәжділік қалыптасып, тілдік орта түзілмеді. 
Мемлекеттік тілдің білім беру жүйесіндегі 
қызметіне бірқатар өзгерістер енгізу қажеттігі 
туындап отыр, себебі орыстілді мектептер мен 

жоғары оқу орындарына практикалық қазақ тілін 
енгізу тұрмыстық-сөйлеу тілі ретінде үстірт білім 
ғана береді; ол оқу аудиториясының көлемінде 
ғана қолданылады да қазақ тілінің басқа сала-
ларда толыққанды қызмет етуіне алғышарт бола 
алмайды.  

1) Осыған байланысты өз ұсынысымыз бар: 
білім беру мемлекеттік тілде жүргізілмейтін 
жоғары оқу орындарында қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы бір-екі пәнді қазақ 
тілінде оқыту керек, бұл: а) қазақ тіліндегі қарым-
қатынас шеңберін кеңейтіп, практикалық қазақ тілі 
сабағында алынған білімдер негізінде дағдылар 
мен біліктілік қалыптастыруға жол ашады; ә) 
қазақша сөйлеу үшін қажетті сөздік қордың мола-
юына ықпал етеді.

2) Эфир және телевизия уақытының 
сәйкестігі толық сақтала бермейді. Н.Уәлиев пен 
А.Фазылжанованың тұжырымдауы бойынша, қазақ 
тілді телебағдарламаларға берілген уақыт концерт 
бағдарламаларымен, өзіміздің ұлттық рухани 
құндылықтармен үйлесе бермейтін, өзімшілдік, 
даралық, қатыгездік, зорлық-зомбылық, айналаны 
тұтынушы көзқарасы тұрғысынан ғана сараптау 
сияқты эстетикалық әсері төмен, мазмұны жұтаң 
сериалдармен толықтырылады [1, 16]. Осыған 
байланысты Н.Уәли мен А.Фазылжанованың қазақ 
тілінде ғана қызмет ететін, ғылыми-танымдық, 
қоғамдық-саяси, тарихи-мәдени мәселелерді сөз 
ететін телеарна ашу қажеттігі туралы ұсынысын біз 
де қолдаймыз. Бұл бағдарламалар аударма бол-
мауы керек.  

3) Э.Д.Сүлейменова тілдік саясат пен тілдік 
жоспарлаудың негізгі нысандарының бірі 
жеткіншек ұрпақ болуы керектігін айтады, ал бұл 
жолда әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарының 
қызметі ерекше. Қазақ тілінде балаларға арналған 
арнада отансүйгіштік, рухани-адамгершілік 
тәрбиеге ерекше мән беріліп, оқу-танымдық 
сипаттағы бағдарламалар жүргізілсе, әр буынның 
қызықты бағдарламары болса деген ойымыз бар. 

Әсіресе қазақ тіліндегі мультфильмдерге ерек-
ше көңіл бөлу қажет; олар қазақ мәдениетінің 
фольклорлық дәстүрден, сондай-ақ қазіргі кездегі 
реалийлерден хабардар етіп, балаларға қазақ 
халқының негізгі рухани құндылықтары туралы 
ақпарат беріліп отырғаны жөн.        

4) Кез келген уақытта, еш үзіліссіз қандай да 
бір ақпаратты қабылдаудың, ақпарат таратудың 
ең мықты құралы ғаламтор болып табылады. 
Осыған байланысты қазақ тілін ғаламтор жүйесіне 
енгізудің маңызы ерекше. Қазақ тіліндегі түрлі 
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тақырыпқа арналған, көркем безендірілген, түрлі 
бағыттағы сайттар қажет:  тарих пен мәдениетке 
қатысты, нақты тарихи кезеңге немесе оқиғаға 
қатысты, қазақ халқының көрнекті тұлғалары туралы, 
Қазақстан географиясы, әр өңірдің өсімдік және жа-
нуарлар дүниесі туралы, көрнекті туындылар, ауыз 
әдебиет үлгіері бойынша т.с.с. 

Мұнда әсіресе мемлекеттік орындар ерекше 
орын алып, тапсырыс беруші ретінде жобаларды 
қаржыландыруы тиіс.  

ІІ. Әлеуметтік-демографиялық параметрлер 
сандық-демографиялық қана емес, тілдік қатынастағы 
сипаттармен де байланысты болады. Қазақстан 
Республикасындағы алыс, жақын шетелдердегі 
қандас бауырларымызды тартуға байланысты 
жүргізіліп отырған саясат табысты болды, ана тілін 
жетік меңгерген қазақ тілді сөйлермендер саны арту-
да. 

Ана құқын қорғау, көпбалалы отбасыларға 
материалдық және моральдық қолдау көрсетуге 
байланысты қолға алынып жатқан шаралар – 
мемлекеттің адам санының көбеюіне ерекше мән 
беріп отырғанының көрінісі. Мемлекет тарапынан 
мына мәселелерге ерекше назар аудару қажет: 

1. Кіші буын арасында мемлекеттік тілді ана тілі 
ретінде тұтынатын сөйлеушілердің қатарын арттыру 
үшін мектепке дейінгі қазақтілді орындарды көбейту 
керек, мұнда ең алдымен ана тілінің жүйесін (лек-
сика, грамматика, ең жиі қолданылатын қарапайым 
тұлғалар, қатысым үлгілерін) қалыптастыру мақсат 
етілуі керек. Орыс, ағылшын тілдерін енгізуді кейінгі 
кезекке қалдыру керек. Ол тілдерді кіші буынның 
оқыту жүйесіне неше жастан бастап енгізу керектігі 
бала психологиясы, шет тілдерді оқыту әдістемесі 
бойынша мамандармен келісілуі керек.  

Екінші, үшінші тілді үйрену ана тілінде қарым-
қатынас жасау дағдыларының қалыптасып, дамуына, 
ана тілінде ұлттық-мәдени тәлім-тәрбие алуда кедергі 
болмауы тиіс. 

2. Басқа елдермен (АҚШ, Франция, Ұлыбритания, 
Ресей) салыстырғанда, Қазақстан тұрғындары   
тілдік тұрғыдан алғанда, жаппай қостілді болуымен 
ерекшеленеді. Қостілділік ақпаратты екі арна бойын-
ша қабылдауға жол ашып, қосымша қатысым құралы 
болғанымен, жаппай қостілділіктің теріс жақтарын да 
ескеруіміз керек.  

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 
аумағында қостілділіктің мынадай түрлері бар: 
жаппай қазақ-орыс, ұлттық-орыс қостілділігі, яғни 
этностың көпшілігі екі тілді біліп, тұтынады, табиғи 
қазақ-орыс қостілділігі, екі тілді тұтынып, екі тілді білу 
осы тілде сөйлеушілермен тікелей қарым-қатынас жа-

сау барысында қалыптасқан. 
Қазақстанда аралас қостілділік кең етек жайған. 

Мұнда сөйлеу барысында екі тілдің элементтері 
өзара байланыста қолданылады, бір тілдің лек-
семалары сөйлемде басқа тілдің бірліктері 
арқылы қабаттасып, үстемеленіп отырады. Бір 
коммуникациялық жағдаятта сөйлермен бір тілде, 
екінші коммуникативтік жағдаят барысында – басқа 
тілде сөйлейтін, адам санасында екі тілдің жүйесі 
дербес қалыптасқандай, біржақты (координативті) 
қостілділік оған қарағанда, сирек кездеседі. Субор-
динатты қостілділікте бір тілдің жүйесі басымдық 
танытады. 

Кеңес дәуірінде қалыптасып, қазіргі күнге дейін 
қолданылып келе жатқан қостілділік алмастыратын 
сипат алып, екі тілді тұтынушы екінші тілді меңгерген 
сайын ана тілінің құзыреттілігінен айырыла бастайды. 
Қосымша қостілділік жағдайында екі тілде сөйлеуші 
ана тіліндегі құзыреттілігінен айырылмай-ақ екінші 
тілді меңгереді.  

Осыған байланысты қазақ тілінің өміршеңдігін арт-
тыру үшін бірқатар шаралар қолдану қажет, ол:  

а) орыс-қазақ және өзге ұлттық-қазақ жаппай 
қостілділікті қалыптастыру;

ә) координативті және субардинативті 
қостілділікті қалыптастыру (қазақ тілі мен мәдениетін 
тұтынушылардың қазақ тілін еркін меңгеруі; 
қазақстандық өзге ұлт өкілдерінің ана тілін еркін 
меңгеруі);

б) қазіргі кезде кең етек алған, басқа тілді меңгеру 
барысында сөйлерменнің ана тілінің құзыретінен 
ажырап қалатын алмастыратын қостілділіктің орны-
на  екі тілде сөйлеуші адам басқа тілді меңгерген 
кезде ана тілінің тілдік құзыретінен ажырамайтындай 
деңгейдегі қосымша қостілділік келуі көзделуі; 

в) ана тілінде жартылай тілдік және 
коммуникативтік құзыреті бар қазақтардың 
тілдік және коммуникативтік құзыретін арттыруға 
бағытталған жұмыстарды жандандыра түсуі керек.  

ІІІ. Таза тілдік параметрлер: 
Бүгінгі таңда қазақ әдеби тілінің құрылымдық-

семантикалық, функционалды-семантикалық 
тұрғыдан жан-жақты зерттелуі, түрлі ғылым сала-
лары бойынша жасалып жатқан терминологиялық 
сөздіктер, фразеологиялық, орфографиялық, 
орфоэпиялық сөздіктер қазақ тілінің лингвистика са-
ласында орны нық, берік қалыптасқанын көрсетеді. 

Қазақ тілінің грамматикалық құрылымы, сөз 
байлығы, бейнелі тілдік қолданыстары тура-
лы ақпараттардың жеткіліксіздігі өз деңгейінде 
насихатталмауының салдарынан «қазақ тілі 
мемлекеттік тіл қызметін орындай алмайды, 

мемлекеттік тіл болуға қажетті талаптарға сай емес» 
деген сияқты жаңсақ пікірлер туғызып жүр [2, 5б.]. 

«Әлеуметтік терминдер сөздігінің» «Тілдің жан-
дануы» атты сөздік-мақаласы осындай алыпқашпа 
сөздерге нақты жауап бола алады.  

Жеткілікті деңгейде сөздік қоры, грамматикалық 
құрылысы болмағандықтан, қандай да бір тілдің 
қоғамдық-саяси өмірде, ғылымда, техника-
да, өнерде және т.б. салаларда қолданыла ал-
майтыны туралы  пікірлерді Т.Скутнабб-Кангас 
«лингвистикалық жаңсақтық» ретінде тани отырып, 
тілдің мүмкіндігін тілдің ішкі құрылымы анықтай 
алмайтынын, керісінше, қызметінің кеңеюі арқылы 
тілдік құрылымның күрделеніп, кеңейіп отыратынын 
айтады.  Бұрынғы отар елдер мен жаңадан пайда 
болған елдердің тәжірибесі көрсеткендей, тіл бұрын-
соңды қызмет етпеген салада қызмет ете бастаған 
сайын онда сол салаға қажетті сөздер пайда болып, 
грамматикалық құрылысы күрделене бастайды» [3, 
41-42-б.]. Ш.Құрманбайұлының «Терминологиялық 
әдебиеттердің библиографиялық көрсеткішінің» 
(Астана, 2008) материалдары бойынша, осы уақытқа 
дейін білім мен өндірістің 80-ге жуық саласы бойын-
ша 270-тен астам терминологиялық сөздіктер жарық 
көріпті [4].

Алайда сандық көрсеткішті місе тұтуға болмай-
ды. Біріншіден, қазақ тілінде білім мен өндірістің 
бірқатар салалары бойынша терминдер жүйесі енді 
қалыптасып келеді, ол мамандардың да, терминта-
нушы лингвистердің де назарынан тыс қалып отыр. 
Сөзіміздің дәлелі ретінде мәдениет, өнер, компьютер 
саласы, психология, кеден қызметі, педагогика, банк 
ісі, әлеуметтану, радиотехника, байланыс, энерге-
тика, авиация, сәулет өнері т.с.с. салалар бойынша 
сөздіктердің аздығын (1-2 шағын сөздік) келтіруге 
болады. 

Екіншіден, көптеген терминологиялық сөздіктер 
қазіргі лексикография ғылымының талаптарына жауап 
бере алмайды, олар негізінен орыс терминдерінің 
қазақ тіліндегі баламаларын келтірумен ғана шектел-
ген.   

Үшіншіден, белгілі бір сала бойынша терминдер 
жүйесін қамтуы жағынан да сөздіктер сын көтере ал-
майды.  

Төртіншіден, қазіргі кезде көрініс тауып отырған 
«терминологиялық талас» Терминком тарапынан 
дұрыс қадағаланбай отыр. Терминком жұмысының 
дұрыс жүргізілмеуі салдарынан дәлдік, бірмәнділік, 
қажетсіз балама байланыстардың болмауы сияқты 
терминге қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін 
терминдер қатары көбейіп кетті. 

Сонымен қатар терминологиялық сөздіктер өте аз 

мөлшерде шығарылғандықтан, жарты-бір жыл өтпей-
ақ ондай сөздіктердің тапшылығы байқалады. 

Тілдегі жаңалықтардың көбеюі 
(коммуникациядағы неологемалар, жаңа фразеоло-
гизмдер т.б.), біріншіден, түрлі білім салаларында 
жаңа құбылыстар мен ұғымдарды атауды қажет 
ететін, екіншіден, ғылыми ұғымдарды қазақтілді 
лексемалармен алмастыруға ұмтылу әсерімен 
туындаған терминологиялық таластар, қоғамның 
қазақ тілінің тазалығын сақтауға бағытталған талпы-
нысынан туындаған қазақ тілінің шет тілдің әсеріне 
қарсы тұруы (сөз қабылдау, калька); қазақ тілі сөздік 
қорының қарқынды дамуы (бұған дәлел ретінде қазақ 
тілінің он томдық түсіндірме сөздігіне ≈60 000 сөз 
бен ≈30 000 сөз тіркесі енсе, он бес томдық  сөздікте 
≈90 000 сөз бен ≈50 000-дай сөз тіркесі қамтылатынын 
келтіруге болады) сияқты параметрлерді де атап өту 
керек. 

Алдағы уақытта мынадай өзекті мәселелерге на-
зар аудару қажет:

а) қазақ тіліндегі соңғы 15-20 жыл  ішінде болған 
жаңартулар мен өзгерістерді ескере отырып, 
орфографиялық, орфоэпиялық, синтаксистік, стильдік 
нормаларды дайындау қажет; 

ә) ғылыми, саяси, дипломатиялық, туристік, 
компьютерлік, жарнама, көркем, діни, спорт, іскери 
т.с.с. дискурстардағы тілдің қолданысын зерттеу.

Мұндай зерттеулер нақты коммуникативтік 
жағдаят түріне байланысты қазақ тілінің қатысым 
құралы ретіндегі қолданыстық сипатын айқындауға 
бағытталады. Тәжірибе жүзінде зерттеу нәтижелерін 
кәсіби қарым-қатынас саласын үйрету барысында да 
қолдануға болады. 

Сонымен қатар мемлекеттік тіл ретінде қазіргі 
қазақ тілінің қызмет аясы кеңейгенін де ескеруіміз 
қажет. Бұл лексика, грамматика, интонация салала-
рында да елеулі өзгерістер туғызды. Сол себепті: 

б) қазақ тілін семантика-прагматикалық қыры 
зерттелуі керек. Кез келген тілдің маңызды қызметінің 
бірі – коммуникантқа әсері болып табылады, ол 
коммуниканттың мақсатына байланысты тілдік 
құралдарды сұрыптап қолдануынан көрініс таба-
ды. Қазақ тіліндегі қатысым тиімді болуы үшін бұл 
бағыттағы зерттеу нәтижелерін қазақ тілін оқыту ба-
рысында ескеру қажет; 

в) «Әлеуметтану терминдерінің сөздігін» 
құрастырушылар көрсеткендей, қазақ 
терминологиялық лексикасының корпусын түзу 
керек  [3, 113-б.]. Біздің ойымызша, ол үшін 
Терминологиялық комитет, біріншіден, дербес, 
тәуелсіз ұйым ретінде қайта құрылып, қызметі 
кеңеюі керек: ол терминдерді бекітіп қана қоймай, 
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терминдерді іріктеу жұмысын ұйымдастырып, рет-
теп отыруы керек, нақты бір саланың мамандары 
мен терминтанушы лингвист ғалымдарды тарта 
отырып, терминологиялық сөздік құрастыру ісіне 
басшылық ету керек. Екіншіден, Терминкомитет 
бекіткен терминдер ғана ғылыми айналымға енуі 
тиіс. Қазіргі кезде сөздіктер бір ғана автордың 
шығармашылық жұмыстары нәтижесінде түзіліп отыр. 
Терминологиялық сөздік автордың қиялынан туын-
дайтын көркем мәтін емес, сол себепті мұнда кәсіби 
біліктілік керек. 

IV Әлеуметтік қызмет параметрлері. 
Параметрлердің бұл тобында төрт саланы қатар 
қарастырмақпыз, олар: басқару, БАҚ, ғылым, білім 
беру; біздің ойымызша, тілдің даму динамикасы 
осылардың жиынтығы негізінде ғана анықтауға болады. 

Ведомствоішілік және ведомстводан тыс 
құжаттарды көлденеңінен де, тігінен де бақылап, 
талдау барысында басқару саласындағы қазақ тілінің 
қолдану өрісі тар екенін байқауға болады. Көбінесе 
мұнда алдымен орыс тілінде дайындалған құжаттар 
қазақ тіліне тәржімаланып жатады. Сонымен қатар 
қазақ тілі басқару құрылымдарының жұмыстарында 
қолданыла бермейді. Сол себепті жиналыстар 
мен мәжілістер, кеңестер, пікір алысулар қазақ 
тілінде жүргізілмейді.  Сондай-ақ дипломатикалық 
қатынас саласындағы қазақ тілін саналы-санасыз 
түрде менсінбеушілік те қынжылтады. Дипломат-
тар үшін мемлекеттік тіл – тәуелсіз Қазақстанның 
мемлекеттілігінің белгісі болып табылады, сондықтан 
ресми кездесулер мен келіссөздер барысында қазақ 
тілінің орнына орыс, ағылшын, француз тілдерінің 
қолданылуы дұрыс емес. Биресми қарым-қатынас 
барысында дипломат өзінің шеттілдерді қаншалық 
білетінін көрсетуге құқылы болғанымен, ресми 
қарым-қатынас барысында ҚР өкілі ретінде қазақ 
тілінде сөйлеуге міндетті. 

Қазақ тілінің басқару саласында қолдануының 
мәні зор, себебі ересек тұрғындардың көпшілігі 
осы салада қызмет етеді, сондықтан олардың 
қазақстандықтарға ықпалы ерекше болады.  

БАҚ саласы қазақстандықтарға ықпал ету жағынан 
басты орынға ие. БАҚ, әсіресе телевидение өзіндік 
қатысымдық кеңістік қалыптастырады. Сол себепті 
бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ тілінің 
белсенді қолданылуы өте маңызды, онсыз тілдік орта 
түзу мүмкін емес.  

Бұл орайда әсіресе қазақ тіліндегі хабарлардың 
тұрпат межесі мен мазмұн межесіне ерекше на-
зар аудару қажет. Газет, телевидение, радио тілін 
лингвистикалық сараптамадан өткізіп, қазіргі әдеби 
тіл нормаларына сәйкестігі, шет тілдің ықпалында 
кетпеуі, қазақ тілінің ішкі мүмкіншіліктері арқылы 
сөздік қордың толығуы т.с.с. тексеріліп отыруы 
тиіс. Теле-, радиохабарлар мен газеттердің бағыты, 
бағдарламалардың сапасы жүйелі түрде сараптама-
дан өткізіліп тұруы керек. 

ҚР білім беру жүйесіндегі қазақ тілінің 
қолданысына байланысты бір ескертуіміз бар. Соңғы 
жылдары қазақ тілінің қызметін шектейтін үдерістер 
басымдық алып келеді: қазақ тілді мектептердің 
өзінде жекелеген пәндер орыс, ағылшын тілдерінде 
жүргізіліп, қазақ тілінің қызмет өрісі тарылып отыр. 

1-сыныптан бастап ағылшын тілінде оқытатын 
мектептер саны көбейіп келеді. Біздің ойымызша, 
мұндай мектептердің түлектері ағылшын тілін жетік 
меңгергенімен, қазақ тіліндегі тілдік, қатысымдық 
құзыреті де, мәдени құзыреті де жеткіліксіз болады. 
Ал кез келген тілдің өміршеңдігін айқындайтын негізгі 
параметрлердің бірі – тілдің демографиялық қуатына 
байланысты, ол осы этникалық топ өкілдерінің саны-
мен емес, осы тілді меңгеретін адамдардың санымен 
есептеледі  [5, 36-б.].
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Екі кітаптың тұсауын кестік. Көктен түскендей қызық 
әсер етті. Бұлар шығармалары таныстық бере бастап,  
атажұртқа өздері жетпей, атағы жеткен – белгілі кісілер. 
Ұшқары тағдыр, қысталаң күндер өтпеді ме?! Ауыс-күйіс 
көп солар, соның бәрі оңай болмайды ғой. Алғаш рет 
тоң жіби бастасымен Қажығұмар мен Омыкең жөнінде 
талай рет еске түсіру, талқылау ұйыстыра білген, тек 
Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы.  Ал, «көктен 
түскендей» мына кітаптарды бастырушы да солар, жа-
расып тұр! Шашыранды Қазақтың бытыранды ойларын 
біріктіру ХХІ ғасыр еншісінде десек, қауымдастықтың 
ерен еңбек, терең пайымдары үшін мың да бір рахмет.

Өлең – данышпандық жыр емес, тек көркемдік өре, 
әдеби жетістік ол. Деңгейі биік Омарғазыны дұрыс ба-
жайлау, алабөтен поэзиялық  туындыларының сан 
қырына ат ізін салу қиын шаруа, азап! Жаратылыстың 
бәз ұсқыны сияқтанған зор, күрделі іс. Бұл аз болғандай, 
«жаңалығы» деген сөзді де қоссаңыз, жетті ғой?! 
Ерте кезден-ақ,  мығымдылығының арқасы ма екен, 
Қазақстанға жетіп, Омыкең өлеңдері бір қауым 
шулатқан деседі.  Шулатуын шулатқан шығар, бірақ, та-
бан тірей алмапты.  Қалай тірей алмақ? Ол – екі елдің 
арасы көк аяз құрсанып, суый түскен кез ғой. Әйтседе, 
сол қытымыр жағдаяттар  жар бермегеннің өзінде-
ақ, көзқарақты қауымға, лайым әсер еткенін  дүмпу 
тудырғанын да Мұзекең, (Мұзафар Әлімбаев) майын 
тамызып тұрып айтады. Ол ағамыз айтып қана қоймай,  
«Шалқар» газетінің  бір санында Омыкең өлеңдерін 
әспеттей отырып,  жазғаны бар.

Жұдырығы жуан тағдыр көкжелкеден түйіп жіберді 
де, сол-ақ екен, Омарғазының басына қара бұлт ай-
налды. Құдай жазбағыр, ол төңкеріс, бұл төңкерістің 
қақпақылынан көз ашпай келіп, тау айналмаса, тас 
айналды білем,  бүгін, аттай елу жеті жылдан соң,  
атажұрттың аламан қауымымен  қайталай бет көрісті.  
Бір есептен тәуелсіз ел, мемлекеті бар ақынның  ар-
маны жоқ. Ал, қалай дегенмен опық жегізер түйткіл, 
шімелердің көңіл қоңылтақсытуы жетерлік! Басты бірін 
айтайық: Омыкең өз кезінде  бағасын ала алмады.  
Алмақ түгілі жаны мұрнының ұшына келіп, ақын тірлігі 
қылға ілінудей ауыр күй кешкен. Жиі қуғын далудың 
арты түрменің тас қабырғасына бірақ тіреліп,  «бірінші 

байлық» денсаулықтан ол жүген ұстай жаздады. 
Ойға орала беретін нәрсе, сол жас, дәу перім кезінде 
қолтығын қоздырып қоя беріңкіреп алғанда бәлем, бір 
дәуірдің шаңын армансыз қағар еді-ау?! Шығармалары 
бұл жаққа жетіп, онымен қабат әсер, дүмпулері 
қосылған соң, жұлдыздың оң-терісі жоқ ұзамай ол, ұлт 
поэзиясының шоқтығын көтерер тұлғалардың бірінен 
саналмас па?! Әйтеуір, ештен кеш жақсы. Өту мен кету 
уақыттың салты, міндеті. Бірі тәурі-ақ,  бұл «міндем» 
ұлттың рухи шынайлығының бір тал түгін қисайта алмай-
ды (Бәлкім, көпке дейін).

Шын айтам, Омарғазы ғаламат ақын. Поэзия – құбы-
лыс тар бояуы болса, ол сезініс, түйсік үшін туылғандай 
үнемі қағаберіс, шетін ары кетсе бір қобалжулы 
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сезім дердің пұшпағын илеумен әуре-тұғын.  Сол 
«Әурешіліктің» жыршысы-тұғын. Арғы-бергіден жіп 
ұшығын шығара білер, кей уақ орағытып қана алмай, 
түпсіз еліктеудің күңгірт суретін сызып берді. Әлде 
кімдердің күңгірттікке құмар, – ондай ойының бар 
екенін де ертерек сезінген. «Әлде кімдер» дегеніміз кім? 
Ақын көзіне – ол әлем болып елестейді... Тап солай еле-
стемесе, мынау бір шымырауы шексіз өлең жолдарын 
жазбас еді, бәлкім. Ақын тез-ақ,  дітсіз салқындылықтан 
шайлығып, үміт үзер еді.

Егіліп кетердейсің ізгілікке,           
Дәл сол кезде
Мүлгіген тәңірінің нұр шуағы.
Бояуы құрғамаған жап-жасыл таулар
Көңілдер елжірейді,
Тыңдашы, ұлар неге шақырады?
Ой-жүйемізбен талай нәрселер астасып жа-

тыр. Соның төңірегінде келеміз. Асып кетіп, түсіп 
қалмаймыз. Байқаймын, тіршілік заңының кереметі де 
сол «Нәрселер» жүйесінің қозғалуында сияқты. Өмір 
– құбылыс,  яки құбылыстар жинағы болуы да мүмкін. 
Сүйтіп, «Құбылысқа» сайған соң, поэзиялық сипат ала 
алады. Оған қызығамыз. «Астасып жататын» нәрсеңіз 
осылар: «Сипат алу» мен «Қызығушылық».  Омарғазы 
ежелдің ең күнінен мұның бәрін қолға қондырғыш, 
бәсірешіл жан. Өлең құбылыстардың қармағын қабатын 
да,  ой жоталап сезе қойған ол, ары қарай өз білгенін 
істейді! Басталу бар, қортындылау Омыкеңде жоқ. 
Құйрығын сүйретіп жүрген барыстар сияқты. Бары-
стар да күнін көріп жүр. Ендеше, шырқымызды бұзып 
келе жатқан сол «Қорытындылау» емес пе екен?! 
Маңдайының бағы бар, ақын ондайдан ат-тонын ала 
қашты. Біліп ала қашқандай.

Әзір не қалып барады? Өрікпіген үстірт әлемде, 
ағатай, түйсік өлеңдері қалып бара жатыр.  Айналымға 
енетін – күні туған поэзия да нақ осылар еді. 
Омыкең түйсік өлеңдерінен кенделік көрмеген. 
Шығармаларының «ауыр», «ұғынықсыз» аталуының бір 
себебі сонан шығар. Басқаның Омарғазы бола алмауы 
да, сонан шығар.

Тас беті, мұз үстіне шөп өнбейді. Ал әлде қалай, 
марқа көңілді Омарғазы оны өседі деп толғанса керек. 
Бәлкім, шын, өсіп, өнім беретін де болар, бір сезгенім: 
Омарғазыға оның өскен – қойғаны керек емес. Тек 
қызықтау,  тек еліктіру үшін қылжақбас, былқылдақ 
сүрей қиялдар қажет. Поэзияның тоқырау – сұрқылт ай 
кезі де сол «былқылдақтықтан» қожырап буынының 
қатқан – соңғылық шағы. Сәл анығырақ айтайық тым 
ақылгөйсіген, онсыз-ақ мағұлым, құндылығы көк 
тиындық жансыз, қасаң ұғымдардың бел алуы болмақ. 
Мұндай көл-көсір «бел алудан» кір жұқтырмай, Омыкең 
аман кетті. Жанын жұлып жеп, өмірбойы сол қас аң 
тартудың қырсық кінәраты, алдаусыратуымен аянбай 
алысты. Әуел десеңіз, «алыс» үстінде түктен шімірікпеді. 
«Жел тимесе, жан тимес» киелі қызыл сөздің ең дөкейін 
тобықтан қағып жіберген. Бұл әйбет ерлік! Ерлік істейін 
десін, демесін бастысы – сүйкей өту, қағып кетудей әсіре 
қылықтар поэзияның бойына жұғысты қасиет.

Дүние
Жас планета
Жасар, өзгер!
Мәңгі менің кітаптарым,
Сөздерім,
Заманымның дастандары
Үстінен қарғып өтіп бір таптардың.
Ал бәлем, «үстінен қарғып өтіп бір таптардың» – 

дейді-ау. Ауызға қалай сиған сөз? Өзгелерін қоя тұр, 
қызыл ту ұстап қайта тірілген пролетариат табының ба-
сынан да қарғымақ! Өлермендік, бір жола ақылдан ат-
тай жөнеле, поэзиялық екпін үйіріп, қауыпқа қарсы ұшу 
тап осындай-ақ болар!

Омыкеңнің басына бұлт үйрілген кезде: үкімет 
қалайда бір қиянпұрыстық билеген сықылды – ырым, 
жақтау нысайына да ұқсас басбұзарлықпен  ылғи талант 
бұтақтарын қидалады. Қалай қидалағаны бір есептен 
жұмбақ халде. Бұл төңкерісшіл идеяның ең астарлы 
кездері-тін.  Айтпақшы, сол «астарлылық» түптің-түбінде 
келіп өз жағасынан аларын, төңкеріс топшыламай, 
түйелер құсап бойына сенді ме, қайдам?!

Поэзия елес пен елеңнен жетіледі. Омыкең әлгібір 
тас беті, мұз үстінің  айтақырына шөп шығарып, егінін 
өсірмек қой. Оған шөп өсетін кез ол кез емес. Өссе тек 
елу жыл еңсерілуден кейін – бүгіндер өспей ме? Шынын 
қусақ, шоғырлы көрінген таптық бейнелер әзір ыдырап, 
адазаттық саты – нарықтық алқап ішінде тек ерте заман 
қиялына сәйкесірек келетін заманалық  адамдар қалып 
отыр. Осыған орай Омарғазы поэзиясы дәуір шеңберін 
қатаң шектемесінен сытылып шықты!  Ары қарай ол – 
адамзат ұмтылысы жолындағы қадау бір  жолаушымен 
тең. Оңай жол жоқ. Бүгін ауыз барғысыз кілтең түйсіктер  
жандана,  табиғи сұрыпталумен ғаламданудың тау 
толқыны  келе жатыр. Ғаламдану абзал. Ақпезер 
де, көкпезер болмайық. Біз үшін ол идея ретінде 
қабылданбай, уақыт табыс ретінде толық тұтынылуы 
лазым. Бұл жағдай, жеңіл жұмыс емес. Еске оралатын 
тағы бір гәп.  Шын-ақ, жойқын шығармалар санаулы 
күн, тіптен қай күнде де ұлттық үрдістің бойында қалып 
қоймай, мүлдем асып жығылады.  Барар жақ беталы-
сын  елестетсек – балқан тау, әлем! Қолдағымыздың 
қызылына айналыңқырап, тоқмейілсудің  жөні сол екен 
деп, тоғышарланайық па, тәйір... Кешегі күн – ол күнің 
жоқ. Заман, ықылым бір бөлек,  жатаң. Әуел десеңіз нақ 
істің, қимыл, әрекеттің қиялдан мойны былай да озып, 
күшейген уағы. Сол «күштінің» жеткен төңірегінде тұтас 
бір адамзаттың шырқау сезіністері тәрізденіп – әдебиет 
тұр! Ол осылай – түйілістер төңірегіне шыққан соң, 
бүкіл пенделік жанайқайдың ортақ сұлбасын толығырақ 
қамтулы. Омыкең елден бұрын, осы бір түсіндірмесіз 
түйіннің ыстық сорпасын үріп ішкен дерлік.

Білмеймін жаралғанымды
Қайсы «адам тектілерден»,
Қайсы орманда сақал-мұртым өсіп;
Тастадым екен.
Жапырақ шапанымды
Қайсы сайларға шешіп.   
Сөз ауырлығы – оның салмағы. Салмақпен есеп-

теспеу, сөздің желге ұшқанымен барабар.  Омарғаза 
өлеңдерін кейбіреу ауырсына,  нағыл дейтінін кім 
білсін, қарадай қабағын қарс жауып, «түсінбедік» 
дейме-ау, қашан көрсең – ошан көр солай айтқанын 
мақтан санай, бәлсінетін сияқты. Бір пәлекет ауқымның, 
үлкен үрейдің бетін қайтарып тастағансып, екі иінінен 
демаларын қайтерсің? Ал, бізден көшқұлаш бұрын 
әдебиеттенген-қоржыны тоқ ұлттардың төл әдебиетінде 
де мұндай «түсінбеу», «ұғымға ауырлық» сықылдас 
кереғарлық итіс-тартыстар атымен жоқ. Ғалам ауыз 
ашып аңтарылған Шекспирекеңнің шығармалары жеңіл 
болып, қашан бірқағар қарадүрсіндік танылып еді?! Оны 
қойып, ұлт өмірінен өзіміздің Абайды алдыға салсақ, 
өңшең бір ғақылия сөздерін шайнамай жұта алған, 
ғаламат қазақ қай жақта бар? Талғам, ыңғылсыз санаға 
сарқыла берерлік Абай кім? Ми қызады.  Кенет тіксініп, 
дірілдейсің.

Әй, бұрынғы төрт тұрманы түгел сөздер, сөздегі 
батым, салмақ әлі – әзір бос, құтымсыз. Құс қиындай 
жеңілейіп кеткен. Бұл ғұрлым өзгеріс ұлт тынысы үшін 
қиын, салқар қасырет! Қабдеш Жұмаділовтың айтқан 
кіндік сөзі бар: «Омарғазылар дейді, – дүниені алдына 
өңгеріп отырып жазатын – әлімжеттіліктің ақыны». Жөн-
ақ! Ақын кеңістікпен тілдесіп кеңістік соған бұйырды. 
Жәутіктерге Омыкең жоқ. Бұдан кейін түсініп үлгірмейді 
де. Ағатай оны бір тарының қауызына сиғыз, «жеңілдік» 
дәметіп көр кәне? Әдебиеттің талмау тұстарының 
маңынан ебелеңдей өтіп кететін ойлау, шамалану 
жүйесі арқылы, айналайын әдебиетіміздің тонын тозды-
рып бара жатқаннан саумыз ба? Тәуелсіз елдің – қазақ 
поэзиясының шыт жаңа кезеңінде – бүгін шығармалар 
ындынынан әлдебір, үлкен ауылға аттанып кеткен баяғы 
«түрі ұлттық, мазмұны социалистік» делінетін кәрі 
күндерге сай өлшем, жаңғырық іздеп, сарпалдаңдыққа 
түсуден айықбап па едік? Айтпақтайын, күні кеше ғана 
Қасым: «Аламын ауыр ойдан ауыр сөзді, мақта емес 
ми болған соң басымдағы» демеуші ме еді. Ол шариғат 
тозып, ескірген бе әзір? Ол ескірсе, біліп қой, ұлт өзегі 
– сөз төркінінің бойы да бордай үгітілгені емей не? Бір 
құтқуырлы қырсықтың құлағы қылтияды: ұлттық аңқамен 
ойланудың аспанын аласартып, жынды құстың миын 
жегендей, өзге ұлттың бейіміне тән ойланыстардың сәт 
балғасы соғылған іспеттес. Ол немнің ақысы? Беу, қаны 
толық қазақ әдебиеті онымен жасалса,  мұрнымды кесіп 
берейін. Айтып-айтпай, өзін аялау жағын сезіне отырып 
ілгерлейтін ұлт әлеуеттігі үшін бұл әйдік қасырет! Жоқ 
олай болмасын, мұның бәрін айтқан мен-ақ, өтірікші бо-
лайын.

Тап қазыр неге екенін білмеймін, Омыкеңнің 
бұрынырақ жазған бір өлеңі ойыма сап ете қалды.
            
                                        ***

Керегі жоқ қолғаптың
Тікпей-ақ қой мен үшін!
Қайтесің илеп өң беріп
Мысықтың, иттің терісін.

                 ***
Кім қуанбас қосылса
Адамзатқа бір адам.
Өлең айтып, ән салып
Арнайықшы жыр оған.

«Ақынның қыры» дейтін сөз де бар. Алақай, шын, 
шын ол. Бәлен – түгені жоқ, кісі сескенетіндей күрделілік 
жағына үйір ақынның осындай жеңілірек аяқ алыстары-
на бір қарамаймысың? Шындыққа жүгінсек қай ақынның 
болмасын  жекелік сыңай, пайым, діттерінде өзгенің 
бұйымтайы не?  Қалай жазып; әдеби тәсілдендірудің 
қай түрін ұстансын,  әйтеуір,  ол поэзиялық өң-ретімен 
қаузастырылады. Сол нүктеден бағыну керек. Қаны 
жерге тимейтін ірі де, үстем идеялар өлең уысына кеп 
іліккесін басқа түк емес,  сол өлеңдік дәстүрлілікке сай 
қорытылады. Омарғазы да сүйткен... оның пікірлері 
аткөпір! Қай өлеңіне көзің түссе де поэзияның, 
тыңдылықтың,  соны толғанудың нақ астында қаласың. 
Түкпірлі көзқарастар жыртылып – айрылады.  Тиіп 
кетсең, иіп кетердей «көзқарастарының» қабығын айт, 
тым жұқалаң. Өлең байқұс сол «жұқалаңдығынан» ба, 
қара сөздер ішінен ертерек, оп-оңай бөлініп шықты. 
Бөлініп шықты дейміз жоқ, қара сөзді былай сырып 
шығарған ол әдебиет шаңырағының үлкені іспеттес!

Көбінесе шығарманың құнын өзінен кейінгі уақыт, 
келешек  кепілдендіреді. Поэзиялық дүниенің қым-
қуыттарына Омыкең қанық. Атты алысқа айдаған 
ұзақшыл ақын. Дәу-дәу поэмалар тудырды.  Шіркін-
ау, белі босаң біреуін көрмейсің. Шығармалық 
талмаусыраудың кесірі мүлдем жоқ.  Бәрін айт та, бірін 
айт,  иісі қазақ әдебиетіне десек артық емес өзгелей 
сезініс, күш, ындым, зор жаңалық әкелген адам. Әкелуін 
әкелді-ау, олардың ірге көму жағдайы – күні тумай-ақ, 
қойды. Басқа жағын: қоғамдық иқуаттылығымен та-
ным мәселелерін былай қоя тұрғанның өзінде оның 
өлеңдерін ауырсынып қалатындардың нөпірі молаң. 
Жеңістік берер түрі жоқ. Тоңмойын «халық» олар. 
Әйтмеде, еліктеушілерінің саны да үй жапқандай!  Амал 
нешік, бірде-біреуінің санатқа іліккенін көзім көре ал-
мады.  Омарғазышылап жілігі татымаған.  Көкжасық, 
саяз бірдеңелер. «Бірдеңелер» болған соң, тұяқ серп-
пей қалып жүр.  Шын-ау, шошаң еткеннің бәрін шеніне 
келтіре қояр, Омарғазы кім?  Міне шатақ, оны қарайған 
халық біледі. Қай жағының жеңіп шығарын көрерміз әлі. 
Көдедей көптің де бірақ уыс біреулерден ұтылып, түтіліп 
келе жатқанын білмейміз емес, жә-ә! Ақын туындылары 
жалпақ жұрт, атамекен әулетімен енді-енді жүз жылыт-
ты. Баяғы бір «ірге теппеді-ау» деген опық реніштердің 
орнын оң зерделеу, тәуелсіз шындықтар басса игі деп 
тілейік.

 «Мен шығыс шатқалдарының қоңыр аюымын!» 
деуші едің. Ендеше қоңыр Аюым бетіңнен жарылқасын, 
тарт! Кім сөгетіндей, «аю» болғасын, ара-тұра ақырып 
қою да жөн болар!

Серік ҚАБШЫҚБАЙҰЛЫ

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
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– Ғаламтордан оқыдым, мәртебеңіз өсіп, тек 
Қытайдағы 1,5 млн қазақтың ғана емес, бүкіл 
әлем қазақтарының мерейін өсіріп жатыр екенсіз. 
Сыйлығыңыз құтты болсын.?!

– Сіз сияқты мен де оны ғаламтор желісінен 
оқыдым. Қытайдың аз ұлт өкілдері арасындағы 
«Тұлпар» әдебиет сый лығы 1981 жылдан бері 
3 жылда бір рет беріледі. Биыл ол 11-рет өз 
жеңімпаздарының есімін жариялап отыр. «Роман», 
«Әңгімелер мен повестер жинағы», «Шал қыма», 
«Поэзия», «Очерк», «Аударма» аталымдары бой-
ынша «Тұлпар» сыйлығын иеленген 28 адамның 

ішінде қазақ мен жалғыз екенмін. Бұған дейін бұл 
марапатқа соңғы рет 2012 жылы жазушы Оразхан 
Ахметов «Тұлпардың соңғы тұяғы» атты повестер 
жинағы үшін қол жеткізген болатын. 

– Бұл сыйлықты қаламгер қазақ әйелдері ара-
сында сіз алғашқы болып алып отырсыз ба? Бұл 
байқауға бұрын қатысып көргенсіз бе?

– Жоқ. Маған дейін оны Қайша Тәбәрік пен Ер-
кеш Құрманбекқызы екі-екі реттен алған болатын. 
Мен үшінші болып алып отырмын. 

«Тұлпар» сыйлығына үміткерлер өз туынды-
сын аудандық Жазушылар одағына ұсыну арқылы 

Алдымен 
өзімізді 
өзіміз 
тануымыз 
керек

Нұрила Қызыханқызы:

Жақында Қытай еліндегі ағайындардың қол жеткізген жетістігіне 
қатысты жағымды бір жаңалық тарады. ҚХР аз ұлт өкілдері арасындағы 
«Тұлпар» әдеби сыйлығының 2016 жылғы иегерлерінің қатарына қазақ-
тардың арасынан есімі Қытайда ғана емес, дүниежүзі қазақтарына бір-
шама белгілі ақын, жазушы, этнограф Нұри ла Қызыханқызы еніпті. Біз 
осыған орай бұл қуанышты хабарды жолсапарда естіген қаламгермен 
жолығып, аз-кем сұхбаттасқан едік.

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ

қатыса алады. Мен бұл байқауға бұрын қатысқан 
емеспін. Тек биыл оның жарияланғанын естіп, өз 
бағымды сынап көруге тәуекел еттім.

– «Тұлпар» сіздің алғашқы әдеби сыйлығыңыз 
емес сияқты ғой? 

– Иә. Бұған дейін «Қа зақ тың аңшылық құрал-
сай мандары мен әдіс-амалдары» деген мақалам 
мен  «Ләй ла» атты повесім үшін қазақ-қырғыз «Тұл-
пар» сыйлығын екі рет алдым. Ал «Борандағы көш» 
повесім Тянь-Шань әдебиет-көркемөнер сыйлығын 
иеленген болатын. Енді, міне, «Әңгі мелер мен пове-
стер жинағы» аталымы бойынша мемлекеттік «Тұл-
пар» әдебиет сыйлығына қол жеткізіп отырмын. 
Осы арада бір айта кететін жайт – бұл сыйлықты 
О.Ахметов ағамыз да 2012 жылы осы аталым бой-
ынша алды, қазақтардың арасынан жалғыз өзі ғана 
алған еді. «Тұлпар» сыйлығына мен бұл жолы  4 по-
весть пен 10 шақты әңгімем енген «Күйтін» баспа-
сынан шыққан «Бақыттың иесі» деген кітабым үшін 
қол жеткізіп отырмын. 

– Әдебиетке қалай келдіңіз? Алдағы іс
жоспарларыңызбен бөлісе отырсаңыз.

– Осы уақытқа дейін 10 кітабым шықты. Бір 
кітабым Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
«Атажұрт» баспасынан «Шетелдегі қазақтар» се-
риясымен жарық көрді. Тағы 2-3 кітабым түрлі 
баспаларға ұсынылған. Шығармашылыққа келсек, 
осы уақытқа дейін әдебиеттің түрлі жанры бойын-
ша 5 повесть, 50-60 әңгіме мен бірнеше  баллада, 
дастан жазыппын.

Баспа бетінде ең алдымен өлеңдер жинағым 
кітап болып басылып шықты. Этнографияға келген-
нен кейін прозаға көп көңіл бөле бастадым. «По-
эзияда қиялдау күштірек қой, мен қиялдаудан көрі 
реалдауға ауыстым»,– деп айтам қазір. Әсіресе 2000 
жылдардан кейін еңбек демалысына  шыққаннан 
кейін проза саласында жасампаздық көп жасал-
ды. Бұрын ойда піскенімен, жазуға орайы болмай 
жүрген дүниелер қағазға көбірек түсіріле баста-
ды. Ендігі жоспарым – уақыт болса, ұмыт болып 
бара жатқан этнографиядағы байырғы нәрселерге 
көбірек көңіл бөліп, аңшылыққа қатысты 
дүниелердің шетін бір қайыру. Бірақ оның көлемі 
әзірге Қытай қазақтарымен шектеліп отыр.

– Жазушы ретінде Қытайдағы қазақ 
әдебиетінің даму үрдісіне қандай баға бересіз?

– Қытайдағы қазақ әдебиетінің дамуы, менше 
болғанда, алдымен Қытайдағы баспасөздің да-
муымен тығыз байланысты. Мәдениет төңкерісі 
аяқталған соң, 1979 жылғы 3-мәжілістен кейін бұрын 

шеттелгендердің бәріне жол ашылып, жасампаздық 
әдебиет те де қатты дамыды.  

Алдыңғы лекте жүрген ер азаматтарымыз – Жақып 
Мырзахан, Оразхан Ахметұлы, Жұмабай Біләлұлы, 
Жақсылық Сәмитұлы, Күнгей Мұқажандардың 
қатары біртіндеп көбейіп, 1990-2000 жылдары тіпті 
молайды. Ал әйелдер қауымынан бұл лектің ішіне 
Лұқан Сұлтан,  Райхан Ібінқызы, Шәмшабану Хам-
за, Бәтіш Ақынқызы, Захария Нұрәділқызы секілді  
апайларымыз  болды. 

– Қазіргі қаламгерлердің арасынан жастардан 
кімдерді ерекше атай аласыз?

– Поэзиядан Алтайда көбірек танылып жүрген 
Ерлан Нұрлыхан, Қуаныш Дәлел деген жастарды 
бөліп айтуға болады. Ал аударма саласында жастар 
өте көп...

– Әдебиеттің өзге жанрларына қарағанда, 
аударма саласында еңбек етіп жүргендердің 
көптігін қалай түсіндірер едіңіз?

– Аударманың қаламақысы біршама жоғары. 
Сондықтан біздегі аудармашылардың көбі қытай-
шадан қазақша аударады. Осы арада қазақшадан 
қытайша аударатын Қайша Тәбаракты ерекше атап 
өткен жөн шығар. Бұл салада біршама көзге түсіп 
қалған  Еркеш Құрманбектің қолы қазір әкімшілік 
жұмысынан босамай жүргені өкінішті. Сол сияқты 
қазақ әндерін қытайша аударып жүрген Дәулетжан 
Пәттих деген азаматты атап өткен артық болмас. 

– Қазақ қаламгерлерінің қытай тіліне аудары-
луы қандай?

– Қазақ әдебиетінің қытай тіліне аударылуы 
әлі де кемшін түсіп жатыр. Бірқатар шығармалар 
аударылғанымен, толық дей алмаймын. Өйткені  
жақсы аударма жасау үшін қытай тіліне жетік болу 
керек және тәжірибені де үздіксіз жетілдіріп отыру 
қажет.  

– Қытайда қаламгерлерді ынталандыратын 
қандай ісшаралар жасалады? 

– Баспа, радио, теледидар бағдарламалары 
ел танитын ақын-жазушылармен түрлі сұхбаттар 
ұйымдастырады. Сыйлыққа келсек, аз ұлттарға 
арналған мемлекеттік «Тұлпар» сыйлығының 
мәртебесі бәрінен жоғары. Бұдан бөлек  «Өлкелік 
тіл және әдебиет» сыйлығы,  Қазақ-қырғыз «Тұлпар» 
сыйлығы мен  «Ақсай қазақ әдебиеті» сыйлығы бар. 
Осы арада әлемдегі бүкіл қазаққа арналған және 
сыйақысы да қомақты болып отырған 2 жылда бір 
рет берілетін «Ақсай қазақ әдебиеті» сыйлығы тура-
лы ерекше атап өтуге болады.  
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– Жұртшылық  арасында қазір жазушының 
беделі қандай?

  – Жұрт қазір ғаламторда жарияланған 
материал дарды оқып үлгере алмай жатыр. Бұл 
– мәдениеттің бір ағымы ғой.  Әрине, бұл жазу-
шының кім екенін танымауға апарып соғуда. 
Сондықтан «жазушының жұрт арасындағы беделі 
қаншалықты?» дегенге кесіп айту қиын. Кітап 
оқудың азайып, кітап таралымының күрт төмендеп 
кеткені оған өз әсерін тигізуде. Бұл – тек қазақтың 
ғана басында тұрған жоқ. Қазір қандай да шығарма 
туралы сөз болса оның көркемдігі қандай? деген 
сауалға жауап беретіндер азайды. 

– Қытай қазақтары арасында қазір қандай 
кітаптар үлкен сұранысқа ие болуда?

– Этнография мен тарихи эссеге сұраныс жоғары. 
Ақсайда «Киелі көш» деген кітап жарық көрді. 
Авторы – Әпетай Мұқарапұлы. Жұрт оны жақсы 
қабылдап жатыр. 

– Сіз бір сөзіңізде эстрадал. Қазақта әлемді 
мойындата алатын ақынжазушылар бар ма?

– Бұл сөз жасампаздықтан шықты ғой. Біздің 
әдебиетіміздегі жаңалық жасау деген не? Оған де-
ген көзқарас та, пікір де әртүрлі. 200-300 жыл бұрын 
Еуропада шыққан түрлі ағымдарды жаңалық деп 
қабылдап жүргендер бар. Менің ойымша, жаңалық 
деген – жаңа нәрсе. Ол ешкімде жоқ, басқалар 
мойындаған нәрсе болуы керек. 

Сыншылар қазақша ойлап, шығарманы ұлттық 
тұрғыдан тануы керек. Бізде еліктеу көп. Қытайда 
ғана емес Қазақстанда да қазақтың ойлау жүйесімен 
емес, орысша, қытайша ойлап шығарма жазатын-
дар көбейді. Олардың қаламынан тілі қазақша, көзі 
басқаларға тартқан дүрегей нәрселер шығып жатыр.  

Мойындата алатын жазушы дегенде, Мұхтар 
Әуезовті айтуға болады. Ой иірімдері өте тереңде 
жатыр ғой. Біз дүние мәдениетінің өте бір тоғысу, 
кірігу дәуірінде тұрмыз. Киімнен бастап, ойы-
мыз да өзгерді. Ол барлық ұлттың басында тұр.  
Ұлттық бояуды қай дәуірден іздейміз. Бұл – үлкен  
мәселе. Кейінгі жастардың ойы қазақтың бұрынғы 
мәдениеті, тұрмысы мен психологиясына жете ме?

Нобель сыйлығын алған кейбір жазушылардың 
бізге аударған кейбір шығармаларын қарасақ, 
тұрмыстағы өте ұсақ нәрселерді сөз етіп, талғамды 
жоғары емес төменге қарай тартады. Алдымен, 
«өзімізді өзіміз тануымыз керек» дегенім – осы. 
Өзімізше ойлаудың да жеткіліксіз боп жатқаны бар. 
Қараңғылық пен жарық айтысқа түсетін нәрсе боп 
жатыр. Кейбір ақын-жазушылармыз қараңғылық 

пен ұнамсыз нәрселерден көп тақырыпты табу-
да.  Жағымсыз жақтан тақырып табу өте оңай. Ал 
адамдарға жігер, рух, эстетикалық талғам беретін 
үлгі шығару төмендеп барады. Адамдар мұңаю мен 
қайғы-қасіреттен ұнамсыз нәрселерді әшкерелеуге 
көп баруда. Кейінгі дәуір жазушыларында талпынуға 
тиісті нәрселер төмендеп барады. Жақсылықты тану 
қиын. Ол автордың дүниетанымына да байланысты, 
оның танымы қалай болса, оның кейіпкерлері де со-
лай боп шығады. 

– Бұл – мөлшерін білмей, артық қылам деп 
тыртық қылудан шығып отырған жоқ па?

– Батырлар жырына бала кезімізде бәріміз 
еліктеп өстік қой. Қазір қоғамдағы адамдардың 
азғындауына шығармашылық адамдарының қосқан 
үлесі көп боп тұр. Оқырман, көрермен шығарманың 
нашар жағын тез қабылдайды. Шетелдік киноның 
тәрбиені бұзуы көп. 

Не нәрсе болса да, оның өзіндік мөлшерін 
білу керек. Ол ұлттық психологияға өкілдік ете ме, 
жоқ, аз сандыларға өкілдік ете ме?  Сол сияқты 
шет тілден аударатын шығарманы да іріктеу керек 
шығар. Шығармашылық адамдарының ұлтына, та-
рихына деген жауапкершілігі жоғары болу керек 
сияқты. Қазір ол өте төмендеп кетті. Шығармасын 
тартымды қыламыз деп төсек қатынасын тәптіштеп 
жазатындар көбейді. Адам жан дүниесінің қатпары 
өз ортасынан  басталып, кең дүниені қамтиды. 
Ұлттық психология шетелдік мәдениетпен жаулану-
да. Сұлулықты төсек айналасынан іздеу дұрыс емес. 

– Талантты алған атақдәрежесімен өлшеуге 
бола ма?

– Талантты алған сыйлығымен өлшеуге болмай-
ды. «Тұлпарды» алғаш алғандармен қазіргілерді са-
лыстыру – мүлде бөлек дүние. Әр дәуірдің өз тала-
бы, өз шарты бар. Шығарманы сыйлықпен өлшеуге 
болмайды. Халықтың жүрегінен орын тауып, та-
рихта өз ізін терең батырып кеткен шығармалар аз 
емес. Олар өз оқырманын ерте ме, кеш пе – бәрібір 
қайта табады. 

– Әңгімеңізге рақмет. Әрдайым еңбегіңіз 
жемісті бола берсін! 

Ерлік Ержанұлы

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ

Көк бөрі – (бөрі, қасқыр) сүтқоректілер 
класына, етқоректілер отрядына, 
иттұқымдасына жатады. Дене тұрқы 

– 1-1,6 метр, құйрығы – 35-50 см., салмағы 35-50 
келі шамасында. Пішіні итке ұқсайды, тұмсығы 
үшкір, құлағы тік, құйрығы қысқалау, кеуделі, 
төрт сирағы сом, қасқа тісі мен азу тісі жетілген 
әрі өткір, қимылы епті, жүйрік те көнбіс. Қақаған 
аязға, түтеген боранға қарамай, қараңғы түндерде 

жортып, тар жол, тайғақ кешулерден өтіп, «жеті 
күн жерден, жеті күн елден» азық алады. Ол тек 
қарнын тойғызу үшін ғана емес, «қасқыр қырды» 
атағын шығару үшін де тиген «жауын» тып-типыл 
жайратып тастайды. Өң-түсі жазда қоңыр сұр, қыста 
ақшыл сұр, жүні қалың, маңдай жүні ақшулан, 
екі езуі мен тұмсығының ұшы қара. Бауыр жүні 
мен сирақтарының ішкі жағы ақ сары әрі білінер-
білінбес қара шұбар болады. Ақшулан, қора қоңыр 

Көк бөрі
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немесе қызыл қоңырлары да болады. Мұнан сырт 
Американың Аляска өңірі мен Канаданың солтүстік 
өңірінде ақ қасқыр, Африкадағы Эпиопаның 
үстірттерінде қызыл қасқырлар жасайды. Қасқыр 
қаңтар, ақпан айларында үйігеді, 60-65 күн көтеріп, 
сәуір айларында бір ұяда 5-7, кейде 13-ке дейін 
күшіктейді. Бөлтірігі 12-13 күннен кейін көзін 
ашады. Етқоректі хайуанаттардың ішінде ол бой 
және күш жағынан арыстан, қабылан, жолбарыс 
қатарлы ірі мысықтұқымдас жыртқыштарға 
жетпегенімен, батыл да епті әрі үйірлі тіршілік ететін 
дағдысы олардан артық әрі тамаша. 

Қасқыр үйірлі тіршілік етеді. Бір үйірде кемінде 
4-5, көп болғанда 30-40 қасқыр жүреді. Жалғыз 
бөрінің шабуылдау қуаты шекті, үйірлі бөрі ұли 
ұмтылғанда, жыртқыш жолбарыс та, алып аю 
да үрейленіп шегіне береді. Осы заманда азулы 
арыстан, жолбарыс, қабылан, алып аю мен піл 
сияқты хайуандардың барлығын үйретіп, цирк 
өнерлерінде алуан түрлі ойын көрсетуге болады. 
Тек қасқыр ғана адамның ырқына көнбейді. 
Қасқырдың үйірінде қатаң тәртіп сақталған. 
Үлкен-кіші, мәртебелі-мәртебесіз шегі өте анық. 
Азықтанатын кезде әркім өз үлесін жейді, тамақ 
үшін таласпайды. Жұмыс бөлісі өте айқын, оның 
үстіне өзара сәйкеседі. Көру-көрмеу кеңістігі және 
көру қашықтығы болып бөлінеді. Әдетте көру 
қашықтығы жетілген жануарлардың көру кеңістігі 
тар, керісінше, қасқырдың көру қашықтығы алыс 
болады. Қашықтық аралығын өте дұрыс межелей 
алады да көз ілеспестей қимылмен көздегенін 
тез бас салады. Хайуандарды қуалағанда, 
қоршауға алатындары да, алдын тосатындары да, 
қайыратындары да, бұғып жатып, өкпе тұстан тап 
беретіндері де болады. Әдетте қасқыр өздеріне тән 
«тіл» арқылы серіктерімен достасады. «Тіл» болмаса, 
қасқыр тобының тіршілік етуі де, ынтымақтасуы 
да мүмкін емес. Езуін ыржиту, тісін ақситу, көзін 
күлімдету, мұрнын тыржиту, тілін шығару, немесе 
тілін жалаңдату сияқты бет-бейнелері арқылы да 
өзара түсініседі. Қасқырдың ұлығанын естіген 
жанның жаны түршігеді. Олар кейде жалғыз, кейде 
тұтас үйірімен ұлиды. Бұл да – олардың «тілдесуі». 
Үйірімен бір-ақ ұлығанда, олардың дауыстары 
негізінен біркелкі шығады. Алайда зер салсаңыз, 
әрбір қасқырдың үні бір-біріне ұқсамайды. Бейне 
бір оркестр түрліше музыка аспаптары арқылы 
музыка әуендерін орындағандай болады. Әр қасқыр 
өз үйірінің үнін жыға таниды. Адасқандары осы үн 

арқылы үйірін тауып алады. Сонымен бірге қасқыр 
үйірінің мұндай ұлуы басқа бөрілердің үйіріне «бұл 
ара – біздің жеріміз» деген ұғым береді. 

Қақсыр ұлығаннан тыс итше абалап, шие бөріше 
гүрілдеп те түрліше көңіл күйін білдіреді. Шулап, 
үздік-создық ұлуы – өз үйірінің қауіп-қатерге тап 
болғанын білдіруі; үзіліссіз ұлуы не гүрілдеуі 
(ырылдауы) жауына ескерту бергендігі. Қасқыр 
үйірінің өз серкесі – арланы, көкжалы болады. Әр 
үйірге бірден арлан, бірден өлекшін бас болады. 
Бұлар қасқыр тобында ең зор беделге, ең зор 
құрметке және ең зор билікке ие болады да басқа 
қасқырды жазалай алады, сазайын тарқызады, жөнге 
салады, кейде тамағын тістелейді.

Қасқыр құйрықтарын бұлаңдатып, ақырын 
қыңсылайды. Бұл – олардың амандасқаны. Бұл 
салттан олар ауытқымайды. Арланның міндеті 
өте ауыр болады. Ол іштей ынтымақтастыруға, 
тобын жаудан қорғауға міндетті. Сондай-ақ үйірін 
бастап «жүргенге жөргем ілінеді» деп жортуылға 
шығады. Қырқысып қалғандарын рақайластырады. 
Мұның барлығын ол беделді бейнесі, өктем үні 
арқылы атқарады. Кейде «азулы күш» те қолданып, 
қырқысқан екі жақтың да сазайын тартқызады. 
Басқалары да арланның ескертуіне қатты құлақ 
асып, құйрықтарын қысып, құрша жорғалайды. 
Арланның билік орнында мұрагерлік болмайды. 
Ол сұрапыл шайқас арқылы орнайды. Бөлтіріктер 
есейіп атаманның орнына соғыс жариялайды 
да шайқаста кім жеңге, сол билікке шығады. 
Мұндай салт қасқыр ұрпағының азғындамауына 
кепілдік етеді. Атаманның билігі санаулы жыл 
ғана жалғасады. Алайда атамандыққа таласудан 
сырт, қасқырлар арасында басқадай қызылшеке 
талас-тартыс болмайды. Тіпті өлекшін үйіккен 
кезде де арландардың арасында «әмеңгерлік» 
таласы болмайды. Тек бір арлан мен бір өлекшін 
оңашаланады да ептеп сытылып, топтан бөлініп, 
дара кетеді. Қасқырлар жортуылға шығу күйінен 
айырылған кәрілерін жем тасып бағады. Қасқыр 
дыбыс арқылы тілдесуден сырт, қимыл мен 
бет-бейнесі арқылы да сөйлеседі. Құйрығының 
қимылы  көп дерек білдіреді. Құйрықты салбырату 
бойсұнғандықты; түзу созу әрі бұлаңдату – 
достастуды білдіреді. Ал атаманның құйрығын ылғи 
тік көтеріп жүруі өзінің осы топ атаманы екенін 
білдіруі әрі өз тобына «ел аман, жұрт тыныш» деп 
әйгілеуі болып табылады. «Қасқырдың аузы жесе 
де –қан, жемесе де – қан» дейтін ұғым адамзат пен 
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бөрілер қатынасын шиеленісті күйде бейнелейді. 
Шындығында, іс олай емес. Қасқыр адамға бостан-
босқа шабуылдамайды. Әрине, «қасқыр адам 
жейді» деп те айтылады. Өте сирек кездессе де, 
ашыққан қасқырдың адам жеген кезі де болған. Бұл 
да – рас. Бірақ мұның тарихи тамыры тереңде әрі 
басты себеп өзімізде. Біртіндеп дамудың алғашқы 
кезінде, адамзат бір мезет аңшылық арқылы 
тіршілік еткенде, негізінен шөпқоректі жануарлар 
мен етқоректі жануарларды азық еткен. Сонымен 
адамзат пен қасқыр арасында азық таласы туылған. 
Кейін келе адамзат тарихы малшаруашылық пен 
ауылшаруашылық дәуіріне көшті де, толып жатқан 
жабайы хайуанаттар адамзат жағынан қолға 
үйретіліп, бағымға айналды. Нәтижеде бөрілердің 
аса көп азығы адамзат жағынан зорлықпен тартып 
алынды. Сонымен, күнкөріс үшін қасқыр амалсыздан 
үй жануарлары мен үй құстарын зияндайтын болды 
да қасқыр адамзат түйсігінде жыртқыштықтың, 
рақымсыздықтың бейнесі болып қалды. Алайда, 
қазақтың ұғымында қасқыр бұрынды-соңды бір 
таяқпен айдалған емес. 

Қазақтың арғы ата-бабалары өзіне тотем тұтқан. 
Кейде, адамдар ырымдап, қасқырды «ит-құс» дейді. 
Қасқырға тіл тигізбейді, балағаттамайды, қасқырды 
«Тәңір серісі» деп атайды. Малға қасқыр «шапса» 
– мал өседі, мал дерт-дербезден айығады, малға 
жабысқан жын-шайтан жоғалады деп біледі. Отау 
көтеріп, енші бөліп алғанда, қойға қасқыр шапса, 
оны жақсы ырымға жориды. Баласы тоқтамаған ата-
аналар қасқырдың асығын балаларының иығына 
тұмар қылып тағады. Бұл да «қасқырдың киесі 
баланы тіл-көздің сұғынан сақтайды» деген ырымнан 
келген. Төрге қасқырдың терісін ілу де осындай 
мәнге ие. Қасқырға табыну қазақтардың ең арғы 
ата-бабаларынан басталады. Сақтар, үйсіндер мен 
ғұндар өзінің ата-тегін, басшыларын, көсемдерін 
«қасқыр» деп атаған. Қасқырдың алтындаған басын 
қойындарына тығып жүріп, соған табынатын болған. 
Өздерін «бөріден тарадық» деген. «Жөргегімен 
таудың үңгіріне қалған Елжау Күнбиді бөрі емізіп 
есейткен» дейтін аңыз да бар. Қазақ қайсар, 
өжет адамдарды «көкжал» деп атайды. Қазақтың 
батырлық эпостарында «көкжал», «көкбөрі» қайтпас 
қайсарлықтың және асқан ерліктің теңеуі ретінде 
қолданылады. Соғыстарда тұлпар мініп, ту ұстаған 
батырларды бойында «бөрі жыны» не «бөрі иесі бар» 

деп мадақтайды. «Қобыланды» эпосында Құртқаның 
Қобыландыны «бөрім» деп атауы да тегін емес. 

Экологиялық тепе-теңдікті сақтауда қасқырдың 
орны бөлекше. Қасқырдың күшігін асырасаң орманға 
қарап ұлиды. Өйткені ол – табиғаттың туындысы, 
ұлы табиғаттың ұрпағы, ұлы табиғаттың қойнында 
ғана жасай алады. Он сегіз мың ғалам жаратылғанда, 
ұлы табиғат барлық жан-жануарлар үшін олардың 
«ата-жауларын» сыйлаған. «Біреу өлмей, біреуге 
күн жоқ»,– дегендей, сол арқылы экологиялық тепе-
теңдік сақталады. «Табиғат заңдылығы» деген – 
міне, осы. Қасқыр өз апанына жақын қоныстанған 
қорадағы малға шаппайды. Егер сол қораның иесі 
оның апанын талқандап, бөлтірігін өлтірсе, ол да 
келістіріп кегін алады. Қастас үйдің нәрестесін алып 
кетіп, бөлтіріктеріне талатып өлтіретіндігі балалар 
ертегісінде кездеседі. Бөрініің тісі, сілекейі және 
тұяғы өте улы болады. Жылқыдан басқа оның тісі 
тиген хайуанаттан тірі қалатыны болмайды. Сонан 
да ол тіршілік ететін өңірде дерт-дербез кезікпейді. 
Мұнан сырт тышқан сияқты зиянды жәндіктер мен 
ірі жабайы хайуанаттарды азық ету арқылы олардың 
өсу мөлшерін қоршаған ортаның сыйымдылығы 
көтере алатын өреде тежеп, экологияның тепе-
теңдігін сақтайды. Қасқырдың орнын өгейсітуге 
болмайтын маңызды рөліне немқұрайды қарап, 
ақыры зардап тартқан типтік мысалдарды төрткүл 
дүниенің барлық бұрышынан кезіктіресіз. Кезінде 
ішінара елдерде «мысық жою», «қасқыр жою» 
науқаны етек алып, ұлан-байтақ жайылым тышқан 
қорыққа айналып, бүлініп, ну ормандағы қалың 
ағаштар қоянның кеміруінен қабығынан айырылып, 
жаңалаштанып, қурап біткені бір елге ғана емес, 
бүкіл жер шарына сабақ болған еді. Тағы бір мысал, 
Американың Аляска өңірінде табиғатты қорғау 
қорығы болған. Ондағы қалың жыныс орманның 
арасында неше мыңдаған бұғы көбеймей әуелгі 
қалпын сақтаған. Кейін адамдар қасқырды жоя 
бастағанда ғана ата жауы азайып, бұғылар дүрілдеп 
өсіп, бірнеше жылда әуелгі бірнеше мың бұғы қырық 
мыңға жеткен. Олар шектен тыс көбейген соң, 
орманды ойрандап, ағаштарды кеміріп, балаусаны 
жеп, қорықты қағыр далаға айналдырған. Жұрт сонда 
ғана көк бөрінің қадірін білген.            

Нұржақып Жақайұлы, 
ҚХР, Үрімжі қаласы
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Конференция жұмысы 
Қазақ стан Республикасы 
мен Ресей Федера ция -

сының айтулы даталарына ар-
нал ды: Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы, Омбы 
қаласының 300 жылдығы және алаш 
қайраткері – Әлихан Бөкейхановтың 
туғанына 150 жыл толуы. Оның 
бағдарламасына Қазақстан, Ресей 
мен Қырғызстаннан 57 баяндама 
енді. Конференцияның тәжірибелік 
сипатында қазақ тілі мен әдебиеті, 
қазақ мәдениеті оқытылатын құрам-
дас этномәдени оқыту жүретін орта 
жалпы білім беретін мектептердің 
директорларының қатысуы уағда-
ласқан болатын. Баяндамашылар 
Благовещенск ауданының Байғамұт 

ОМБЫДА ҚАЗАҚСТАН 
МЕН РЕСЕЙ 

тарихының мерейлі күндері аталып өтті

ауылынан, Алтай өлкесінің Құлынды 
ауданы Керей ауылынан, Омбы 
облысының Нововаршавск ауданы 
Қараөзек ауылынан келді. Одан басқа  
конференцияда Омбы облысы мен 
Алтай өлкесінің қазақ ұлттық-мәдени 
бірлестіктерінің көшбасшылары мен 
белсенділері сөз сөйледі.

Конференцияны Ресей Ғылым 
академиясы Сібір бөлімшесінің Архе-
ология және этнография институты 
Омбы филиалының директоры, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор 
Николай Томилов құттықтау сөзімен 
ашты.

Қазақстан Республикасының 
Омбы қаласындағы консулы  
Эльдар Кунаев Қазақстан Республи-
касы мен Ресей Федерациясының 

2016 жылдың 19-20 қазан күндері Омбы қаласында (Ресей Федерациясы) 
«Еуразия қазақтары және олардың ұлтаралық келісімді нығайтуға қосқан үлесі» 

атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Самұрық-Қазына» АҚ және  
«Samruk-Kazyna trust» әлеуметтік серіктесіміздің демеушілік қолдауымен өтті. 

мемлекетаралық, экономикалық 
және мәдени байланыстарының 
жемісті әрі өзара тиімді даму қыр-
ларын ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев 
пен РФ Президенті В.В. Путиннің 
жүргізіп отырған саясатының 
белесінде айқындап айтып берді.

Консул ғалым Омбы этнограф-
тарының ғылыми мектебінің іргесін 
қалаушы, Қазақстан үшін, соның 
ішінде оралмандар арасынан ғалым, 
педагог мамандарды дайындауға 
үлес қосқан Николай Томиловтың 
туғанына 75 жыл толуына орай 
құттықтау хат пен қазақстандық 
кәдесыйды тапсырды. Сондай-ақ кон-
сул қазақстандық әртістер – Нұржан 
Жанпейісов пен Меруерт Түсіпбаеваға 
да алғыс хаттар тапсырды.
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Дүниежүзі қазақтар қауым дас-
тығы Талдау бөлімінің директоры, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 
қазақстандық делегацияны бас тап 
барған Балтабаева Күлғазира Ресей 
Ғылым академиясы Сібір бөлім ше-
сінің Археология және этнография 
институты Омбы филиалының 25 
жыл дығына байланысты құттықтау 
хат пен Құрмет грамотасын табыс 
етті. Кітапхана қорына кітаптар сыйға 
берілді.

Омбы филиалы мен Дүниежүзі 
қазақтар қауымдастығының 
өзара мығым ғылыми байланы-
сы нәтижесінде «Омбылық Ертіс 
жағалауының қазақтары: тарихы 
және қазіргі кезі», «Ресей қазақтары: 
тарихы және қазіргі кезі», «Қазақтар 
еуразиялық кеңістікте: тарихы, 
мәдениеті және әлеуметтік-мәдени 
үдерісі» сияқты халықаралық ғылыми 
форумдар,  «Қазақстан мен Ресей: 
ғылыми және мәдени серіктестік» 
атты халықаралық семинар өткізілді.  

Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы 
Батыс Сібір қазақтарының тарихы, 
этнографиясы және мәдениетін 
зерттеуден маманданған омбылық 
ғалымдар – Шолпан Ахметова мен 
Ирина Толпеконы Құрмет грамотасы-
мен марапатталды.

Дүниежүзі қазақтар қауымдас-
тығының атынан Батыс Сібірдің 
қазақтар шоғырланып өмір сүретін 
аудандарына ғылыми зерттеу лер 
жүргізіп, экспедициялар ұйым-
дастыруға зор үлес қосқан, 75 жасқа 
толып отырған ғалым Николай 
Томиловқа құттықтау хатын тапсы-
рып, иығына қазақы шапан жабылды.

«Мөлдір» Сібірлік қазақ мәдени 
орталығының басшысы – Алтынай 
Жүнісова Ресей Федерациясы ал-
тыншы шақырылымындағы Феде-
ралды жиналыстың Мемлекеттік 
Дума депутаты – Олег Смолиннің 
құттықтау хатын қалың көпшілікке 
оқып берді. Атап айтқанда, Олег Смо-
лин өз құттықтауында былай деген: 
«Жеріміз ұлтаралық қаскөйлік пен 
өшпенділік салдарынан қантөгістің 
болмағанын мақтан тұтады. Қазақ 
халқы ата-бабаларының салты мен 
дәстүрін қастерлей отырып, әрдайым 
бейбіт өмір сүруге ұмтылды. Бүгінгі 

күні Омбы жерінде 80 мыңнан астам 
қазақ өмір сүріп жатыр. Олар туған 
жері мен елінің игілігі үшін еңбек 
етіп жүр. Құрметті конференцияға 
қатысушылар, сіздердің жұмыс-
тары ңыз дың жемісті болуына 
тілек теспін, өз тарапымнан Ресей 
Федерациясындағы халықтар біздің 
кең-байтақ еліміздің тең құқылы 
азаматы екендігін сезінуге барлық 
мүмкіндікті жасайтыныма уәде 
беремін. Мемлекетіміз қай ұлттан 
болмасын, әрбір жеке тұлғаның жан-
жақты үйлесімді дамуына жағдай 
жасаса екен деймін».

Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы, Омбы 
қаласының 300 жылдығы және алаш 
қайраткері Әлихан Бөкейхановтың 
туғанына 150 жыл толуына арнап 
Қазақстанның мәдениет қайраткері 
Нұржан Жанпейісов музыкалық 
сәлем жолдап, домбыра шертіп, 
құйқылжыта ән салды. Жиынға 
қатысушылар әншінің өнеріне дән 
риза болып, ұялы телефондарына 
түсіріп алып жатты.

Пленарлық отырыста тарих 
ғылымдарының докторы, профес-
сор, «Интеллект Орда» Халықаралық 
әлеуметтік гуманитарлық зерттеу-
лерді біріктіру институтының 
Бас директоры, Қауымдастық 
делегациясының мүшесі Саттар 
Мәжитов «Әлихан Бөкейханов 
және қазақ мемлекеттілігінің 
тұжырымдамасы» атты баяндама 
жасады. Ол «Мөлдір» қазақ мәдени 
Сібірлік орталығына Қауымдастықтың 
қатысуымен Қазақстанда жарық 
көрген ғылыми әдебиеттердің топта-
масын сыйға тартты.

Қостанай мемлекеттік педа-
гогикалық институтының доценті, 
Қауымдастық делегациясының 
мүшесі Ғазиз Шаймерден «Сәйкес-
тілік қалыптамасы. Мәселені алға 
тарту» атты баяндамасын жасады. 

Профессор Николай Томилов 
Батыс Сібір қазақтарының этнографи-
ясын зерттеу нәтижелерін, омбылық 
қазақтанушылар зерттеулерінің 40 
жылдық қызметін қорытындылады. 

Қытай Халық Республикасының 
Шинжаң Ұйғыр автономиялық ау-
даны қазақтарының бекзаттық 

мәдени мұраларын сақтау және паш 
ету мәселесін талқылау аудитория 
қызығушылығын тудырып, көптеген 
сауалдар туындады. Жауапты баян-
дамашы, тарих ғылымдарының 
кандидаты Күлғазира Балтабаева 
тыңдаушылардың сауалдарына жан-
жақты берді.  

Тарих ғылымдарының канди-
даты, омбылық этнограф Шолпан 
Ахметова Омбы облысы Азов ауданы 
қазақтарының таңбалы бейнелерді 
орнату дәстүрін дамыту турасында 
баяндады. Алтай өңірі Құлынды ауда-
ны Кирей ауылының этномәдени да-
муы туралы Ресей Федерациясының 
еңбек сіңірген ұстазы, Қаракөл орта 
жалпы білім беретін мектептің дирек-
торы Нұрғайша Баринова жан-жақты 
баяндап берді. 

20 қазан күні баяндамалардың 
екінші бөлігі тыңдалды.

Қытай қазақтарының бекзаттық 
мәдени мұраларын сақтау үрдісінің 
дамып келе жатқан тәжірибесі 
негізінде Ресей ауылдарын-
да қазақтардың жоғалып бара 
жатқан кілем тоқу дәстүрлері мен 
машықтары туралы этнограф Ш.К. 
Ахметованың келелі баяндауы өз 
әсерін берді. Оның «Қош бол алаша: 
Батыс Сібір қазақтарының жоғалып 
бара жатқан кілем тоқу өнері» атты 
баяндамасында ұлттық мәдениет 
тағдырына алаңдаушылық білдірді. 

«Қазақ тілі мен мәдениетін 
үйрететін «Бәйтерек» орталығының 
Нововаршавск ауданының үйрену-
шілерінде ұлттық сәйкестікті қалып-
тастыруда алатын орны» атты 
баян дамасы Омбы облысында 
қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы 
кейбір қордаланған мәселелерді 
көрсетіп, оқу-әдістемелік тараптағы 
олқылықтарды сөз етті. Бұл мәселе 
бір күн бұрын Алтай өлкесі Благове-
щенск ауданындағы Байғамұт ұлттық 
қазақ орта мектебінің директоры 
Сапарбек Маусымбаевтың баяндама-
сында да көтерілген болатын. 

Ф.М. Достоевский атындағы Омбы 
педагогикалық институтының өкілі 
– Бауыржан Тынысов та «Кішігірім 
қазақ ауылдарының жойылуы және 
ХХ ғасырдың екінші жартысындағы 
омбылық Ертіс жағалауының 

қазақтар санының серпіні» де-
ген тақырыпта баяндама жасады. 
Балтабаева Күлғазира «Орынбор 
облысының қазақтары» (2010 жылғы 
халық санағының мәліметтері бойын-
ша) атты екінші баяндамасын оқыды.

Дүниежүзі қазақтар қауым-
дастығының Солтүстік Қазақстан 
облыстық филиалының басшысы, 
саясаттанушы Сағындық Салмурзин 
«Қазақстандағы ұлтаралық және 
діниаралық келісім – тұрақтылық 
кепілі» атты баяндамасымен сөз 
алды.

20 қазан күні Халықаралық 
конференцияның қарары бірауыздан 
мақұлданып, қабылданды. Атап 
айтқанда, ресейлік мектептерде 
қазақстандық қазақ тілі мен әдебиеті 
оқулықтарын пайдалануға рұқсат 
алу туралы Қазақстанның Ресей Фе-
дерациясы Үкіметімен келісім жасау 
қажеттігі айтылды. Омбы облысының 
үкіметі мен Омбы қаласының әкім-

шілігіне Омбы қаласының көшелеріне 
М. Жұмабаев, Қ. Мұңайтпасов және 
К. Кемеңгеровтің есімін беру туралы 
ұсыныс жасалатын болды. Қазақстан 
мен Ресей ғалымдарының бірлескен 
күшімен Ресей қазақтары туралы 
ұжымдық монографияны шығару 
қажеттігі сөз болды. Омбы облысы 
ауылдарының тарихы туралы кітап 
шығару үшін зерттеушілер тобын 
қалыптастыру Шолпан Ахметоваға 
тапсырылды. 

Қалалық және облыстық қазақ 
ұлттық-мәдени ұйымдарының 
басшылары көптеген ұсақ қазақ 
орталықтарының қызметін сынап, 
бірыңғай облыстық қазақ ұлттық-
мәдени автономиясын немесе 
қауымдастық құру мақсатында 
Омбы қаласы мен Омбы облысының 
қазақ ұлттық-мәдени бірлестіктері 
өкілдерінің съезін өткізу туралы 
ұсыныс жасады.

Өзге өңірлерден келген 

конференцияға қатысушыларға Омбы 
қаласының көрікті жерлерін тама-
шалады. Қонақтар Ш.Уәлихановтың 
ескерткішіне гүл шоғын қойды.

Киров аумағының жаңадан 
пайдалануға берілген Мәдениет 
сарайында Қазақстан мен Ресейден 
келген қонақтар мен омбылықтарға 
тамаша концерт қойылды. Зал 
тола көрермен әртістерге ілесіп ән 
шырқап, кейбірі тіптен сахна мен 
залдың ортасына шығып, билеп кет-
ті. Ресейлік қазақтардың тарихи от-
андары – Қазақстан Республикасына 
деген сүйіспеншіліктері нұр жайнаған 
жүздерінен, қуанышқа толы, шуақ 
шашқан күлкілерінен байқалып тұрды. 
Омбыдағы біздің байқағанымыз – 
адам үшін өзіне жақын мәдени ортада 
болғаны бақыт екен! 

Күлғазира Балтабаева,
тарих ғылымдарының кандидаты

Алматы-Омбы-Алматы
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Конференция была по-
священа знаменатель-
ным датам истории 
Республики Казахстан и 

Российской Федерации: 25-летию 
Независимости Республики Казах-
стан, 300-летию города Омска и 
150-летию со дня рождения Алихана 
Букейханова. В ее программе было  
57 докладов из Казахстана, России 
и Кыргызстана. Практический харак-
тер конференции был обусловлен 
участием директоров средних обще-
образовательных школ с этнокуль-
турным компонентом обучения, в 
которых изучается казахский язык 
и литература и казахская культура. 
Докладчики  прибыли из  аула Бай-
гамут Благовещенского района, из 
аула Керей Кулундинского района 
Алтайского края, аула Қараөзек Но-
воваршавского района Омской об-
ласти. Кроме того, на конференции 
выступили  лидеры  и активисты  
казахских национально-культурных 
объединений Омской области и Ал-
тайского края.

Конференцию  с приветственным 
словом открыл директор Омского 
филиала Института археологии и 
этнографии Сибирского Отделения  
Российской Академии наук, доктор 
исторических наук, профессор Нико-
лай Аркадьевич  Томилов.

Консул Республики Казахстан в 
городе Омске Эльдар Кунаев рас-
крыл аспекты развития плодотвор-
ных и взаимовыгодных межгосудар-
ственных, экономических и культур-
ных связей Республики Казахстан и 
Российской Федерации в свете по-
литики Президента РК Н. Назарбаева 
и Президента РФ В.Путина. 

Консул вручил Николаю Томилову 
поздравительный адрес и казахстан-
ский сувенир в связи с 75-летием со 
дня рождения ученого, создателя 
Омской  научной школы этнографов, 
внесшего большой личный вклад в 
подготовку научно-педагогических 
кадров для Казахстана, в том числе 

из числа репатриантов. Благодар-
ность  консула была  вручена арти-
стам из Казахстана Нуржану Джам-
пеисову и Меруерт Тусупбаевой.

Директор аналитического центра 
Всемирной ассоциации казахов, 
кандидат исторических наук, руко-
водитель делегации  Кулгазира Бал-
табаева вручила поздравительный 
адрес и Почетную грамоту в связи 
с 25-летием Омского филиала  Ин-
ститута археологии и этнографии 
Сибирского Отделения  Российской 
Академии наук. В дар библиотеке 
были переданы книги.

О прочных научных связях Омско-
го филиала и Всемирной Ассоциации 
казахов свидетельствуют ряд между-
народных научных форумов: «Казахи 
Омского Прииртышья: история и 
современность», «Казахи России: 
история и современность», «Казахи 
в евразийском пространстве: исто-
рия, культура и социокультурные 
процессы» и международный семи-
нар «Казахстан и Россия: научное и 
культурное сотрудничество». 

Почетными грамотами Все-
мирной ассоциации казахов были 
награждены также ученые Омска 
Шолпан Ахметова и Ирина Толпеко, 
специализирующие на изучении 

истории, этнографии  и культуры ка-
захов Западной Сибири. 

От имени Всемирной ассоциации 
казахов был вручены  поздравитель-
ный адрес и чапан Николаю Томило-
ву  в связи с 75-летием со дня рож-
дения ученого, внесшего большой 
личный вклад в проведение научных 
исследований и организацию экспе-
диций в районы компактного прожи-
вания казахов Западной Сибири.

Руководитель Сибирского цен-
тра казахской культуры «Мөлдір» 
Алтынай Жунусова зачитала при-
ветственное письмо депутата  Госу-
дарственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
шестого созыва Олега Смолина. В 
частности, Олег Смолин подчеркнул 
в письме: «Наша земля может 
гордиться тем, что здесь не про-
ливалась кровь на почве межна-
циональной вражды и ненависти. 
Казахский народ всегда стремился 
жить мирно, бережно храня тра-
диции и обычаи предков. Сегодня на 
омской земле проживает более 80 
тысяч казахов, которые трудятся 
на благо родного края и страны. 
Желаю вам, уважаемые участники 
конференции, плодотворной ра-
боты и со своей стороны обещаю, 

В ОМСКЕ ОТМЕЧЕНЫ 
юбелейные даты истории
КАЗАХСТАНА И РОССИИ

В городе Омске (Российской Федерации) 19-20 октября 2016 г. 
состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Казахи в Евразии и их вклад в укрепление межнационального согласия» 
при  спонсорской поддержке Акционерного общества «Самрук-Казына» 

и социального партнера «Samruk-Kazyna trust».
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что сделаю все возможное, чтобы 
каждый народ, населяющий Рос-
сийскую Федерацию, чувствовал 
себя равноправным гражданином 
нашей огромной страны, чтобы 
государство создавало все условия 
для всестороннего гармоничного 
развития личности, к какой бы 
национальности она не принадле-
жала».

С 25-летием Республики Казах-
стан, 300-летием города Омска и 
150-летием Алихана Букейханова 
с музыкальным приветствием вы-
ступил Қазақстанның мәдениет 
қайраткері Нуржан Джампеисов. Его 
выступление присутствующие вос-
приняли тепло и записывали на свои 
мобильные телефоны. 

На пленарном заседании   с 
докладом «Алихан Букейханов и 
концепция казахской государствен-
ности» выступил Саттар  Мажитов 
– доктор исторических наук, профес-
сор, Генеральный директор  Между-
народного института  интеграции 
социогуманитарных исследований 
«Интеллект Орда», член делегации 
Всемирной Ассоциации казахов. Он 
подарил Сибирскому центру казах-
ской культуры «Мөлдір» комплект 

научной литературы, изданной в 
Казахстане, в том числе с участием 
Всемирной Ассоциации казахов.

Доцент Костанайского государ-
ственного педагогического института 
Газиз Шаймерден, член делегации 
Всемирной Ассоциации казахов вы-
ступил с докладом  «Матрица иден-
тичности. Постановка проблемы». 

Итоги изучения этнографии каза-
хов Западной Сибири  к 40-летию ис-
следования омских казаховедов под-
вел в своем обстоятельном докладе 
профессор Николай Томилов. 

Интерес аудитории и вопросы  
вызвало обсуждение практики и 
проблем сохранения и демонстра-
ции  нематериального культурного  
наследия казахов Синьцзян-Уй-
гурского автономного района 
Китайской Народной Республики. 
Обстоятельный ответ на вопросы 
слушателей был дан докладчиком 
Кулгазирой Балтабаевой. 

О развитии традиции уста-
новки памятных знаков у казахов 
Азовского района Омской области 
доложил кандидат исторических 
наук, известный омский этнограф, 
казаховед Шолпан Ахметова. Об эт-
нокультурном развитии села Кирей 

Кулундинского района Алтайского 
края обстоятельный доклад сделала 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации, директор Каракульской 
средней общеобразовательной 
школы, руководитель местной на-
ционально-культурной автономии 
«Болашак», делегат и докладчик IV 
Всемирного курултая казахов  Нур-
гайша Баринова.

20 октября были заслушены вто-
рая часть докладов. 

На фоне развивающейся прак-
тики сохранения нематериального 
культурного наследия казахами 
Китая отчетливо прозвучало в высту-
плении  этнографа Ш.К. Ахметовой 
исчезновение в российских аулах 
традиций и навыков казахского ков-
роткачества. Ее доклад  «Прощай 
алаша: к проблеме исчезновения 
ковроткачества у казахов Западной 
Сибири» не оставил равнодушных к 
судьбе национальной культуры. 

Доклад «Роль центра изучения 
казахского языка и культуры «Бай-
терек» в формировании националь-
ной идентичности у обучающихся 
Нововаршавского района»  показал 
проблемы в преподавании казахско-
го языка и казахской литературы в 

Омской области. В первую очередь, 
страдает учебно-методическое со-
провождение педагогического про-
цесса.

Эта же проблема была поднята 
на день раньше и в выступлении ди-
ректора Байгамутской национальной 
казахской средней школы Благо-
вещенского района Алтайского края  
Сапарбека  Маусумбаева. В этой 
школе всего 18 учеников, с которы-
ми работают 12 педагогов.

Представитель Омского госу-
дарственного университета им. 
Ф.М.Достоевского Бауыржан Тыны-
сов также  выступил с проблемным 
докладом «Исчезновение мелких ка-
захских аулов и динамика численно-
сти казахов Омского Приртышья во 
второй половине ХХ в.». Кулгазира  
Балтабаева прочитала второй  до-
клад  «Казахи Оренбургской области 
(по данным переписи 2010 года».

Руководитель Северо-Казахстан-
ского филиала Всемирной Ассоци-
ации казахов (г. Петропавловск),  
политолог Сагиндик Салмурзин вы-
ступил с докладом «Межнациональ-
ное и межрелигиозное согласие в 
Казахстане – залог стабильности».

20 октября единогласно была 
принята Резолюция конференции. В 
частности,  озвучена целесообраз-
ность  согласования Казахстана  с 
Правительством Российской Феде-
рации  о разрешении пользоваться в 
российских школах  казахстанскими 
учебниками по казахскому языку и 
казахской литературе. Решено хода-
тайствовать перед правительством 
Омской области и мэрией  Омска о 
присвоении улицам города Омска 
имен М. Жумабаева, К. Мунайтпа-
сова и К. Кеменгерова. Актуально 
издание коллективной  монографии 
о казахах России совместными уси-
лиями ученых Казахстана и России. 
Решено под руководством  Шолпан  
Ахметовой сформировать  исследо-
вательскую группу и издать книгу по 
истории аулов Омской области.

Руководители казахских город-
ских и областных национально-
культурных организаций выступили 
с критикой воспроизводства мно-
жества мелких казахских центров, 
их нездорового соперничества  и 
предложили  провести съезд пред-
ставителей казахских национально-
культурных объединений г. Омска и 

Омской области с целью объедине-
ния в единую Областную казахскую 
национально-культурную автономию 
или ассоциацию. 

Иногородним участникам были 
предложены экскурсии по городу 
Омску. К памятнику Ч.Ч.Валиханова  
были возложены цветы. 

Гостям  из Казахстана и России, 
омичам был дан великолепный 
концерт в новом Дворце культуры 
Кировского округа. Зал дружно под-
певал артистам, многие танцевали 
на сцене и в зале. Чувствовалась 
огромная любовь казахов-россиян к 
Республике Казахстан и националь-
ной культуре. Наши наблюдения 
в Омске показали, как важно для 
человека быть в родной культурной 
среде! Подлинная интеграция (кон-
солидация) народа должна объеди-
нять людей с разными ценностными 
ориентациями, граждан целостного 
государства и соотечественников за 
его пределами.

Кулгазира Балтабаева,
кандидат исторических наук

Алматы-Омск-Алматы
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етелде тұратын отандас-
тар дың қатысуымен 5-7 
қазан күндері Алматыда 
өтетін дәстүрлі халықаралық 

өнер фестиваліне қатысу үшін биыл әлемнің 21 
елінде тұратын қандастарымыз бас қосты. Дүниежүзі 
қазақтарының қауымдастығы ұйымдастырған бұл 
шараға ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді 
дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 

Алматыда шет елде тұратын 
отандастардың қатысуымен 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӨНЕР 

ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың 
республикалық үйлестіру-әдестемілік орталығы қолдау 
көрсетті. «Алматы – тәуелсіздіктің алтын бесігі» деген 
тақырыппен өткен фестиваль Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы, Алматы қаласының 1000 
жылдығы мен Зуқа батырдың 150 жылдық мерейтой-
ын да қамтыған болатын.  Сондықтан  «Қазақстан», 
«RELAX»  және «Мерей» қонақүйлеріне жайғасқан 
қонақтардың алғашқы лекпен келгендері бірінші күні 

Алматы облысы Қарасай ауданындағы «Қазақ үй» 
салтанат кешенінде  өткен Зуқа Сәбитұлының 150 
жылдық мерейтойының қорытынды шараларына 
қатысты.  Мыңға жуық адам қатысқан бұл шарада 
алыс-жақыннан жиналған қалың көпшілікке үлкен ас 
беріліп, концерт қойылды. Сондай-ақ Нұр-Мұсахан 
мешітінде аруақты батырдың рухына құран қатым 
түсіріліп, соңынан биылғы жылы жарық көрген Бай-
ахмет Жұмабайұлының «Рухы асқақ Ер Зуқа» және 
«Зуқа батыр» атты жинағы, қоғам қайраткері Сағат 
Заханқызының «Ұлы көш: аңыз бен ақиқат», Бақытбек 
Бәмішұлының «Зуқа батыр – аласапыран замана ары-
станы» кітаптары және Нұрлан Бибрал мен Жұмабай 
Мәдібайұлы құрастырған «Зуқа батыр Сәбитұлының 
мерейтойынан» атты альбомның тұсаукесері өтті. 

Келесі күні қонақтар алдымен Алматының тарихи 
және көрікті орындарын тамашалады. Ол қаланың ғана 
емес, бүкіл Қазақстанның көркейіп, өсіп-өркендеуіне 
өлшеусіз үлес қосқан қоғам және мемлекет қайраткері 
Дінмұхамед Қонаевтың ескерткішіне тәу етуден ба-
сталды. Әйгілі тұлғаның өмір жолы мен қызметінен 
біршама хабардар екенін байқатқан қонақтар онда 
суретке түсіп, бір-бірімен естеліктерін бөлісіп жат-
ты. Одан кейін Қазақстандағы тұңғыш жоғары оқу 
орны саналатын Абай атындағы Қазақтың ұлттық 

педагогикалық университеті мен Абай ескерткішімен 
танысты. Сондай-ақ жұртшылық арасында «Алматының 
жетінші кереметі» аталып кеткен Алатаудың етегіндегі 
73 гектар аумақты алып жатқан   ҚР Тұңғыш Президенті 
саябағына саяхат жасап, биіктігі 30 метрге жететін 
субұрқақтарды, көркі көз таратын гүлзарлар мен 
ескерткіштерді аралады. 

Фестивальдің негізгі шаралары жоспарланған 
7 қазан күні шетелден келген қазақтар алдымен 
Тәуелсіздік ескерткішіне гүл шоғын қойып, одан кейін 
театр фойесінде суретшілер көрмесінің ашылу рәсімін 
өткізді. Оны Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
Төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат 
Мамашев ашты. Қауымдастық құрылған күннен ба-
стап, осы құтты шаңырақта қызмет істеп келе жатқан 
Төралқа төрағасының орынбасары Сұлтанәлі Балғабаев,  
Суретшілер көрмесі Қазылар алқасының төрағасы 
Байтұрсын Өмірбеков және көрмеге қатысушылар 
атынан Жас суретшілер одағының төрағасы Орал-
бек Қабөке құттықтау сөз сөйледі. Одан кейін 
жұртшылық Қытай, Өзбекстан, Ресей елдерінен кел-
ген 22 суретшінің көрмеге ұсынған кескіндеме мен 
графикалық жанрлардағы шығармаларын тамашалады. 
Мәселен, Өзбекстаннан келген 27 жастағы суретшi – 
Ерiк Құлманов көрмеге «Тәуелсiздiк –  бесiгiм», «Әсем 
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қала – Астана», «Нұрлы қала» атты туындыларын 
әкепті. 

– Бұл өнер фестивалi атамекенiнен жырақта жүрген 
барша қазақ жастарының жүрегiн бiрiктiредi. Шетелде 
тұратын барлық қазақ жастары өздерiнiң өнерi арқылы 
өз Отанына деген сүйiспеншiлiк сезiмiн жеткiзуге тыры-
сты. Жырақта жүрген барша қазақ жастары Қазақ елін 
шексiз сүйетiнi сөзсiз. Дәстүрге айналған мәдени шара 
дүниежүзiндегi қазақ жастарын бiлiм мен мәдениет 
саласында рухани байланыстырады, – дейдi бұл 
қандасымыз. 

Суретшілер көрмесінен кейін фестиваль 
қатысушылар мен оны тамашалауға жиналған 
көрермен қауым театр залына кіріп, ақындар 
мүшәйрасы мен термешілер сайысын тамашалады. 
Бұл кезеңде алдын ала іріктеуден өткен 16 ақын мен 
12 термеші өз өнерін көрсеткен соң түскі астан кейін 
фестивальдің салтанатты жиыны мен жеңімпаздарды 
марапаттау рәсімі болды.  

«Шетелдегі және оралман қазақ жастарының 
өнерін бағалап, олардың есімін қазақ жұртшылығы 
арасында танытып отыру – біздің  фестиваліміздің 
негізгі міндеті саналады. Жас шығармашылық 

өкілдеріне қолдау көрсету Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрлігі мен Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығының жұмысындағы арна-
лы бағыттардың бірін құрайды. Министрліктің Тіл 
комитеті қолдауымен өткізіліп келе жатқан бұл фе-
стивальдан үлкен өнерге жолдама алып, қазір есімі 
елімізде кеңінен танылып үлгерген ақын-жазушы, 
суретші, әнші-термешілер қатары ондап, жүздеп сана-
лады.  Келесі жылы біздің елімізді ірі оқиғалар күтуде. 
Халықаралық ЭКСПО көрмесі мен Әлем қазақтарының 
V құрылтайына дайындықпен келу жастарымызға, 
оның ішінде жас диаспора өкілдеріне де жаңа 
міндеттер жүктейді. Еліміздің халықаралық мәртебесін 
көтеріп, Тәуелсіздігіміздің іргесін бекемдей түсетін 
жақсы істерден шетелдік және оралман жастар да 
тыс қалмайды деп үміттенеміз. Тәуелсіздігіміздің төл 
перзентіндей сезілетін Әлем қазақтарының алдағы 
құрылтайларына соны серпін сыйлап, жақсы леп 
әкелетін де – дәл осы жастарымыз болмақ»,  – деді 
Т.Мамашев салтанатты жиында.  

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді 
дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 
Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың 

республикалық үйлестіру-әдестемілік орталығының ди-
ректоры Ербол Тілешов, Моңғолиядағы қазақ мәдени 
орталығының төрағасы Хабсаттар Омар, Өзбекстандағы 
қазақ мәдени орталығының төрағасы Серікбай Үсенов, 
Алманияда тұратын Зуха батырдың шөбересі – Өмірхан 
Алтын  да өздерінің құттықтау сөздерінде шетелдік 
отандастардың қатысуымен өтетін бұл фестивальдің 
қазақ өнерінің дамуындағы рөлі мен маңызына жоғары 
баға берді. Е.Тілешов: «Қазақы салт-дәстүр мен ана 
тілінің қаймағы бұзылмай сақталған моңғол, қытай, 
өзбек еліндегі қандастарымыздың мәдени өміріне 
зор құрметпен қарау Елбасының қазақ диас по расына 
қамқорлық жасау жө ніндегі тұжырым-талап тары нан 
тікелей туындайды. Біздің ко митет үшін бұл жайт тым 
маңыз ды. Шетел және оралман қазақ жастарының 
өнер фести валін жыл сайын өткізіп тұру – бұл орай дағы 
Елбасы тап сырмала рын жүзеге асырудың бір көрі-
нісі. Фестиваль барысында бұ рын есімі ел арасында 
таныла қоймаған, шығармашылық жолына енді бет 
бұрып, ден қоя бастаған өнер иелерінің қам тылуына 
біз басты назар аудара мыз. Мұндай өнер байқауын өт-
кізуден мол тәжірибе жинақтаған Дүниежүзі қазақтары 
қауым дастығы бірер жыл үзілістен соң аталмыш іс-

шараны өткізуді қайта қолға алып отыр. Мұның өзі 
фестиваль деңгейінің бұрын ғыдан биіктей түсуіне 
жол ашады деп үміттенеміз. Ең бастысы – жат жерде 
туып-өскен қазақ жаста рының Атажұртпен байла ны-
сының тереңдей түсуіне, ана тілінің қадір-қасиетін 
тануға деген ұмтылысының оянуына ықпал ету. 
Бүгінгі өнер сайысы біздің бәрімізді осынау ұлы мақ-
саттың орындалуына бір табан жақындата түседі деп 
сенеміз», – деді. Ал Қ.Омаров: «Шетелде туып-өскен 
әр адам ның көкейінде жататын, уақыт өткен сайын 
тіптен кү шейе түсетін, түгесілмес бір арманы бола-
ды. Ол – өз тарихи Отанының өзге елдермен тере зесі 
тең болуын, жөні келсе, өз гелерден оқ бойы озық 
тұруын көру. Ал Атажұрттың арқа сүйеуге болатындай 
қамқорлығын сезіну шетел қазағының көңілін тіптен 
аспандата түседі. Бұл жөнінен Қазақстанмен көршілес 
Қытай, Моңғолия, Өзбекстан, Ресей елдеріндегі қазақ 
диаспорасы өкілдері өздерін шын мәнінде бақытты 
сезінеді. Қазақстан тәуел сіздік алған сонау тоқса ныншы 
жылдардан бері бұл елдердегі қандастарымыз Қазақ 
елінің қамқорлығын сезініп келеді. Кеңес кезеңіндегі 
шегараға ор на тылған темір шымылдық алы ны сымен, 
Елбасының шақы руы нан соң ең алғаш моңғо лиялық 
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қазақтардың бастауымен Атажұртқа қоныс аударғандар 
қатары миллионға жуықтағанын барлықтарыңыз 
білесіздер. Қазір олардың көпшілігі туған елге сіңісіп, 
Қазақстан экономикасы мен мәдениетіне айтулы үлес 
қосып жүр. Тағдырдың талайы мен Атажұртқа қоныс 
аудара алмағандар да қазір атамекенмен арада берік 
байланыс бар екендігін, шынайы қамқор лық тың орнай 
бастағандығын нақты сезінуде. Қазақ елімен ақпарат-
тық байланыс жақсы жолға қойылып, мәдени байланыс 
арта түсті. Атажұртта болып жатқан мәдени өзгерістердің 
бәрінен шеттегі қазақ тар жақсы хабардар. Шетелдегі 
және оралман қазақ жастарының өнер фестивалін Моң-
ғолиядағы қазақ жастары үлкен өнерге жол ашатын, 
қалып тасқан өнер мектебі деп санайды» – деді. 

 Одан кейін көрермен ғана емес, қатысушылар да 
асыға күткен марапаттау рәсімі басталды. Онда Бай тұр-
сын Өмірбеков, Әділбек Алпысбаев, Еркін Шүкіманов 
бастаған қазылар  алқасы төрелік еткен суретшілер 
көрмесі, ақындар мүшәйрасы мен термешілер 
сайысының үздіктері жарияланды. Жеңімпаздар ғана 
емес, өзге қатысушылар да ынталандыру сыйлықтары 
мен  Алғыс хаттарға қол жеткізді. Сонымен қатар 

Қытайдан келген кәсіпкер Ержан Шәріпханұлы Зуқа 
батырдың суретін салған 3 суретшіге ұялы телефон 
сыйға тартты.   

Суретшілер көрмесінің қорытындысы бойынша:
бас жүлде: Үйсін Тұрсынбек (ҚХР); 
бірінші орын: Аршын Қабылбек (ҚХР);
екінші орын: Ержан Юсупов (Өзбекстан);
үшінші орын: Жалын Бауырхан (ҚХР);

Ақындар мүшәйрасының қорытындысы бойынша:
бас жүлде:  Әділет Ахметұлы (ҚХР);
бірінші орын: Айжан Таба рак қызы (Моңғолия);
екінші орын : Қызырбек Дүргінбайұлы (Моңғолия);
үшінші орын: Еркебұлан Қолғанатов (Өзбекстан);

Термешілер сайысының қорытындысы бойынша:
бас жүлде: Сәулежан Тақзия (ҚХР); 
бірінші орын: Бауыржан Ермекбаев (Өзбекстан);
екінші орын: Алтыншуақ Төлегенқызы (ҚХР);
үшінші орын: Сәния Өнерхан (ҚХР). 
Бұл марапаттаудан кейін соң отандық және 

шет елдегі қазақ диаспорасы өкілдерінің көрнекті 
қайраткерлерінің қаты суымен өнер фестивалі гала-
концертке ұласты. Онда биші Айнұр Айбек (ҚХР), әнші 
Шұға Смайыл (Моңғолия), Ержан Мусин (Қырғызстан), 
Сержан Жанахметов (Өзбекстан) және «Алаш ұлы», 
«Серілер», «Қыздар-ай» топтары мен өзге де өнер 
шеберлері көрерменге ерекше әсер сыйлады.     

Дәстүрлі түрде жыл сайын өтетін бұл шара туралы 
өз ойын қорытындылаған кезде Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығы Төралқа төрағасының бірінші орынбаса-
ры Талғат Мамашев: «Биылғы фестивальдан шығарған 
қорытындымыз бар. Алда енді біз дәстүрлі ән сайысын 
бөлек аталым ретінде өткізуіміз керек екен. Термешілер 
арасына дәстүрлі ән де кіріп кетті. Осыны келесі жылы 
қолға аламыз. «2017 жылы ЭКСПО аясында Дүниежүзі 
қазақтарының кезекті құрылтайын өткіземіз» деп жо-
спарлап отырмыз. Үкіметке хат жолдадық, Елбасының 
өткізетін уақытты белгілеуін күтеміз. Жылдың аяғына 
дейін уақыты белгілі болса, осы өнер фестивалін де 
құрылтай аясында өткізбек ойдамыз. Спорт шараларын 
ұйымдастыру туралы да ұсыныстар түсіп жатыр, оны әлі 
алда көре жатамыз. Бүгінгі фестиваліміз нәтижелі өтті 
деп ойлаймын»,  – деді. 

Жырсүйер қауымға жүлде алған бірнеше өлеңді 
ұсынып отырмыз.  

Атажұрт
Әділет Ахметұлы (ҚХР)   

Әке,   
Мен аттанайын,    
Рұқсат бер,   
Арғы бет ауасынан тыныстап көр.  
Ардақты ауылдағы ақсақалдар,   
Батаңды бер!  
Ал,  аға, жүрісті ат бер.  
 
Ол жақтың да тау,  адыр,  кезеңі бар,   
Шөл дала, өзек жалғар өзені бар.  
Кең аспанға тамсанып ондағы жұрт 
Асқақ өмір кешуде. Өз елі бар.  
 
Жатыр онда жалпақ жол сыршыл далам,   
Орманы ойран,  қыраты қырқылмаған.  
Бұлақ құрып,  өзендер бөгелмеген,   
Жер-кілем жалбыр-жұлбыр жыртылмаған.  
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 Ет-бауыр бұзылмаған үлгісіндей,   
Мың қала көркеймеген біздікіндей.  
Еркегі езілмеген біздікіндей,   
Еңсесі еңкеймеген біздікіндей.  
 
Қызы – гүл,  ал ұлдары отты келед,   
Мекенсіз мұң жүзінде жоқ бір ерек.  
«Менің елім... Жерім!» деп ән шырқайды, 
Томпаңдаған сәби де өткір өжет.  
 
Себебі оларда жоқ құлдық сана, 
Жетеді барлығына бұл құт дала.  
Татқаны тәтті ғұмыр тірлік қана, 
Мақтаны ــ бал береке,  бірлік қана.  
 
Арылған рухани кедейліктен,  
Алладан нұр,  адамнан мерей күткен.  
Әке,  сенің немерең сонда туса,   
Аулақ болып өсер-ау өгейліктен.  
 
Тәуекел,  жүрмін саған мен кеткелі,  
Егемен егей бесік,  тербет мені.  
«Отансыз ұл ــ ормансыз бұлбұл»  екен,   
Атажұрт ــ ең асылсың жер-көктегі.  

Рух
(Зуқа батыр Сәбитұлының  150 жылдығына)

Дәулетберді Әуесхан (Моңғолия)

Қаламым-ай, жалғыз ғана мұңдасым.
Тарихым-ай, тамыр алған тереңнен.
Жасымаған рухымның сұлбасын
Шимай-шимай беттеріңнен көрем мен.

Көрем-дағы ойға қалам сан қилы.
Ең ауыр ой – бас жайлы.
Сосын тағы көп шірік сыр аңқиды,
Мені әкеліп түрмесіне қамайды.

«Ер Елі үшін мына өмірге келген»,– деп,
Жаны пида келер күнгі бақ үшін.
Жауларына басын берген ерлер көп,
Бермей өткен намысын!

Соның бірі – Зуқа батыр кешегі
Пана болған Алтайдағы еліне.

«Рухы өктем, ер тұлға еді», – деседі,
Жау аяғын аттатпаған жеріне.

«Азаттық!» деп ұрандатып жан сала,
Жасындай боп жарқ еткен ол аз-ақ күн.
Кеудесінен басын кесіп алса да
Осы күнгі еркіндігі  ол қазақтың!
   

Туған жер – 
алтын бесік

Саяхат Оразбек (Моңғолия)

Туған жер арқау әніме,
Арқау қып барам әріге.
«Алтын құрсақ», «алтын бесік»,
Жарасар саған бәрі де.

Қойныңда жүрсе сыр тұнған,
Армандар туар бұлқынған.
Далаңа аяқ басқандар
Даналыққа да ұмтылған.

Қимастық сезім қарқындап,
Күн сайын артар нарқың нақ.
Бір тасыңа да жетпейді
Хан астындағы алтын тақ.

Жырымды арнасам бұрқаған,
Түсінбес бәлкім сырт адам.
Мен түгіл күннің өзі де
Сағына атқан қырқадан.

Р.S.   
Туған жер деген ең асыл,
Санаға жетсе кеш ұғым,
Жасарсың сен де кешірім.

Ұйықтап келіп өзіңде,
Ашып ем өмір есігін,
Кіндігім тауып кесімін.

Ұйқыға кетсем, оянбас,
Тағдырым жасап шешімін,
Өзіңсің тағы,
Өзіңсің мәңгі бесігім.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЙРАТКЕРІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЙРАТКЕРІ

Елімізде гуманитарлық ғылымдар саласының ділгір 
мәселесіне айналған тұлғатану ілімінің қалыптасып, дамуы 
туралы соңғы жылдары көп айтыла бастады. Бірнеше ғылым 
салаларының тоғысында қаралатын бұл ілімнің қиындығы 
ортақ теориялық-әдіснамалық негіздің және сыннан өткен 
бағалау өлшемдерінің болмауына байланысты. Ал лингвисти-
ка ғылымында соңғы жылдардағы антропоөзектік парадигма 
бұл ілімнің дамуына үлкен серпін берді. Құрылымдық тіл 
білімі мен деңгейлік грамматика үстемдік құрған өткен ғасыр 
зерттеулерінде тіл мен  тұлға және тарих үштігінің  синтезіне 
негізделген екі сала болса, оның бірі – тарихи лингвистика. Та-
рихи лингвистиканы зерттеушілер көне тарих қойнауына кет-

Профессор Б. Әбілқасымов 

ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ ТІЛ, 
ТАРИХ, ТҰЛҒА СИНТЕЗІ

кен жәдігерлерді халқымен қайта қауыштырып қана қойған 
жоқ, бабалар мұрасына тосырқай қарайтын ұрпағының та-
рихи жадына сілкініс жасады. Құр сілкініс жасап қойған жоқ, 
өзгеден бұрын өз қадіріңді, өз бағаңды білудің қоғам алдын-
да қаншалықты маңызды мәселе екенін ұқтырды. Тарихты 
әдеби-лингвистикалық факторлар арқылы түгендеу  өздерін 
әлем өркениетін жасаушы халық ретінде бағалайтындардың 
сәуесіне күдік ұялатты,  іштей мойындауға мәжбүрледі. Осы 
бір құбылысты белгілі түркітанушы Қаржаубай Сартқожаұлы 
былай түйіндейді: «Түркі этносының әлем өркениетіне 
қосқан үлесін бағалауға келгенде зерттеушілер еуроөктемдік 
саясаттың жетегінде кетіп, түркі халықтарының ондаған 
мыңжылдар бойы жасаған мәдени-рухани құндылықтарын 
жоққа шығарып, түркілердің өзінен өгейсітіп, өзгеге теліп 
жіберіп отырды.

Зерттеуші ғалымдар қателікті ғылыми тұрғыда дәлелдеп 
біткенше, шығыстық «жабайылар» өздерінің кім екенін, 
қолдарынан қандай іс келетінін, батыс адамдарының жа-
сайтын дүниесінен кем емес жасампаз екенін дәлелдеу ісі 
тоқтамайды. Бүгінгі күні «батыс», «шығыс» деген ұғымның 
арасалмағында мән қалмады. Батыста бар өркениет 
шығыста да бар, батыста бар мәдениет шығыста да бар. Қарт 
Еуропаның зиялылары шығыстан үйрену үстінде. Шығыс бүгін 
– мәдениет пен өркениеттің қайнаған қазаны. ХІХ ғасырдың 
соңы – ХХ ғасырдың басында Еуропада қалыптасқан ұғым, 
түсінік ескірді. Оны ескіртіп отырған – жалаң уақыт емес, 
өркендеп, өсіп, дамып келе жатқан ғылыми ізденістер, зерт-
теулер, жаңадан ашылып жатқан құндылықтар. Еуразияның 
ұлы даласынан табылып жатқан ежелгі сақтардан (скиф) 
моңғол империясына дейінгі дәуірлерде жасалған 
тарихи-мәдени құндылықтары тарихқа жаңа көзқараспен 
қарауға міндеттеп отыр».  Стеоротипке айналған осындай 
көзқарастарға төңкеріс жасауға мәжбүрліген кімдер? Олар 
– шығыстанушылар, дәлірек айтсақ, түркітанушылар. Тарих 
қойнауындағы бүгінгі күн тұрғысынан беймәлімдеу таңбалар 
астарынан бабалар тарихын, олардың тыныс-тіршілігі мен 
ерлік пен қаһармандыққа, ізгілік пен адамгершілікке толы 
жүріп өткен жолын, арман-мұратын тапты, ұрпаққа табыста-
ды. Өкінішке орай, олардың саны тым аз.  Сол аз шоғырдағы 
қазақ түркітанушыларының арасында тарихи ескерткіштерді, 
мәтіндерді  түпнұсқа қалпында оқи білу қасиеті мен бақыты 
бұйырған көне түркі тілдерін зерттеген профессорлар – 
Ғұбайдолла Айдаров пен Алтай Аманжолов, орта ғасыр 

бойынша Әбжан Құрышжанұлы, ХV ғасырдан бері Құлмат 
Өмірәлиев, Рәбиға Сыздық,  ХVІІ-ХІХ ғасырлар бойынша про-
фессор Бабаш Әбілқасымов есімдері ерекше аталады. 

Қазақ баспасөзінің бастау арналары боп саналатын 
«Түркістан уәлаяты газеті» (1870-1883) мен «Дала уәлаяты 
газетінің» (1888-1902) тілдік ерекшеліктерін зерттеу арқылы 
ХІХ ғасырдағы қазақ халқының сол кездегі тарихи-әлеуметтік 
шындығы мен тыныс-тіршілігінен ақпар беретін мәтіндерден 
жалаң тілдік формаларды тізбелемей, қазіргі лингвистикадағы 
жаңа бағытымыз деп жүрген грамматикалық формалардың 
функционалдық ерекшеліктері,  тіл экологиясы мен 
көптілділік, әлеуметтік лингвистиканың бірқатар проблема-
ларын көтереді. Аталған газеттердің қазақ руханиятындағы 
орны мен көтерген мәселелері, тілдік ерекшеліктері талда-
натын «Алғашқы қазақ газеттерінің тілі» атты монографияда 
осы газетті шығарушылар мен авторлар, қазақ халқының ұлы 
перзенттері Абай мен Шоқан, Ы.Алтынсариндер дәріптеліп,  
қазақтың алғашқы публицистері – Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Ра-
хымжан Дүйсенбаевтардың қаламы ұшталғаны, Мұхаметжан 
Сералиннің, белгілі этнограф, фольклоршы Әбубәкір 
Диваевтың жазбалары да жарық көріп тұрғанын айтады.  
Газет мәтіндеріне тілдік талдауды бұл жайттарды айтпай-ақ 
жүргізуге болады. Бірақ тілді халықтан, халықты тарихтан 
бөле қарамайтын ғалым лингвистикалық айғақтарды осы-
лайша тұлғалармен тікелей байланыста дәйектейді. 

Профессор Б.Әбілқасымовтың түркологияға қосқан сүбелі 
үлесінің бірі – XVII ғасырда жазылған Хиуа ханы Әбілғазы 
баһадүрдің «Шежіре-и түркі» («Түрік шежіресі») атты тарихи 
шығармасы. Шығармашыл тұлға бұрын ешкім назар аудара 
бермеген, жай көзге елеусіздеу көрінетін жайттардан да ілім 
іздейді. Бұрын «хандар шежіресі» деп назар аударылмаған 
осы еңбекті ғалым қазақ оқырмандарына қауыштырып қана 
қойған жоқ, жәдігердің жалпы түркологиядағы орны, оның 
қыпшақ тіліне қатысы туралы байыпты да батыл қорытынды 
жасады. Оның қазіргі қазақ халқының негізін құраған ру-
лар мен тайпалардың көне тарихы, тұрмыс-тіршілігі мен 
мәдениеті, этнографиясы жайлы көптеген деректерді 
қамтитын,  жоғары деңгейде жазылған шын мәніндегі та-
рихи шығарма екендігін және оның таза қыпшақ тілінде 
жазылғандығын аргументтер мен өзіне дейінгі жасалған 
пайымдауларға талдау жасай отырып дәйектейді. Ғалымның 
зерттеу нысаны ретінде «Шежірені» алуында да үлкен бар. 
Өйткені шежіре дегеніміз – халықтың тегі, ата қонысы, қауымға 
қосқан үлесі, меншік, адами құқы т.б. болмысы білінетін 
ел тарихының құрамдас бөлігі. Содан да болар, профессор 
Б.Әбілқасымов «Шежіренің» фонетика-орфографиялық, 
лексика-фразеологиялық және грамматикалық құрылысына 
кешенді лингвистикалық талдау жасамас бұрын халық та-
рихында өзіндік орны бар осы бір құнды ескерткіштің жа-
риялануы, зерттелуі, жазылу тарихымен бірге оның авторы 
туралы да дерек береді. Шыңғыс хан ұрпағынан шыққан хан 
бола тұрып, өз тарихын өзі жазған «Шежіре» авторы Әбілғазы 
баһадүрдің тұлғасын да ашады: Әбілғазы баһадүр – жады 
мықты тарихшы, поэзияның түрлі жанрын меңгерген ақын, 
бірнеше тіл білетін полиглот, әскери өнерді жетік меңгерген 
жауынгер, араб, парсы, тіпті шағатай тілінен бас тартқан 
талғампаз өз заманының білімді, жан-жақты тұлғасы, бабасы 
Шыңғыс пен оның ұрпақтарының қатыгездігін әшкерелейтін, 
Темірмәлік пен Жәлелетдин сияқты қолбасшылардың ерлігін 

дәріптейтін әділетті ел билеушісі. Сол сияқты Оғыз қаған, 
Шыңғыс хан, Нұх пайғамбар сияқты тұлғаларға қатысты тари-
хи шындық пен аңыз әңгімелердің «Шежіредегі» нұсқасының 
тарихи ақиқатқа жанасымдылығы немесе мифтік сипатының 
басымдығына баға беруі арқылы ғалым ғылымға тән әділдік 
пен ғылыми анализдің жарқын  үлгісін көрсетті. Осы еңбегі 
арқылы профессор түркітанушылар мен лингвистердің ғана 
емес, әдебиетшілер мен тарихшылар, жалпы қызығушылығы 
жоғары шығармашыл тұлғалар арасында интеллектуалдық 
қозғау салды.

Профессор Б. Әбілқасымов зерттеулеріндегі басты 
қағидаттардың бірі – «тіл  тарихы мен  халық тарихы –  егіз 
ұғым». Ғалым зерттеулерінен ұлттық мұрат пен елдік мүдде 
жолындағы азаматтық әрі патриоттық қолтаңбасын анық 
аңғаруға болады. Сөзіміздің дәлелі ретінде ғалымның өз 
сөзін келтірейік: «VІІІ ғасырдағы тасқа қашалған жазулар қай 
тайпаның тілінде жазылған?» дегенде: «Көне түркі тілінде», 
– дейміз. Алайда көне түркі ру, тайпаларының біреуінің тілі 
бұл жазуға негіз болғаны анық. Ол тайпа қыпшақ тайпасы 
болған сияқты», – деген болжам ұсынып, өз сөзін Әбілғазы 
баһадүрдің: «...Түрік атын көтерген – бес тайпа еді, олар: 
ұйғыр, қаңлы, қыпшақ, қалаш, қарлық. Қыпшақтар Дон, Еділ, 
Жайық жағасын мекендеді», – деген сөзі мен ІХ ғасыр басын-
да жазылған «Магоне-шана-ус» ескерткішінде ұйғырлар жа-
зып қалдырған: «Бізді 500 жыл қыпшақтар биледі», – деген 
сөзін профессор Қ.Сартқожаұлының дәйексөзімен нақтылап, 
соңында: «Бұл – Орхон жазуларының жазылған кезі, 
сондықтан бұл ескерткіштер көне қыпшақ тілінде жазылған», 
– деп түйіндейді. 

Ғалымның  шәкірті – Айнұр Сейітбековамен бірлесе 
жазған «Қазақ тілі тарихына қатысты түркологиялық 
ізденістер» атты ғылыми-танымдық зертттеулерінде де 
елдік сана, мемлекетшілдік ұстаным сынды ұлттық мүдде 
биігіндегі көкейкесті мәселелер көтеріледі. Соның бірі – мис-
сионерлерге қатысты көзқарасы. Миссионерлердің қазақ 
тіліне қатысты еңбегін аз дәріптеп жүрген жоқпыз. Бірақ 
ғалым осы еңбегінде Н.И.Ильминскийдің Н.П.Остроумовқа 
жазған «түркілерге орыс графикасын енгізу арқылы дінінен 
айырып, православие дініне кіргізу» туралы ұсыныстары бар 
құпия хаттарын  жариялау арқылы ел мен жер алдындағы 
перзенттік парызын өтеу жолындағы борышына адалдығын 
танытады.

Профессор Б.Әбілқасымов алаш ардақтылары – 
А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов т.с.с. туралы зерттеу мақала-
ларында да азаматтық ұстаным, ғылымға адалдық аясында та-
рихи тұлғаларды ғылыми танудың үздік үлгісін көрсетті.

Қорыта айтқанда, профессор Бабаш Әбілқасымовтың 
ғылым дағы  тұлғасы  – тарихи мұра мен ұлттық құндылық-
тарды дәріптеуші ғана емес, ұлт үшін  аса бағалы үш ұғым: 
тіл-тарих-тұлғаны тұтастыра зерттеуші парасат биігі. Түптеп 
келгенде, оның бірде-бір зерттеуі  қандай тақырыпқа жа-
зылса да, адамнан тыс емес, тарихтан айналып өткен емес. 
Мұның бәрі  «ғылымды жалпыадамзаттық тарихи, мәдени 
құндылықтың бірі, ал ұлтқа қызмет ету – әр ғалымның пары-
зы» деп бағалайтын ғалым кредосының қаншалықты ашық та 
айқын екенін дәлелдей түседі.

Тыныштық Ермекова, 
филология ғылымының докторы, профессор 
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       Бас ию 
Ақшам нұрлы азан үні зерлеген, 
Бір мешітке тұрам жақын жерде мен. 

Басымды ием исламдық ілімге, 
Дұға қылам бірақ ана тілімде...

Діндарларға ұнамай ма, ұнай ма? 
Ұнайды ісім ұлт жаратқан Құдайға... 

Мүсәпірді кездерім жоқ құр еткен, 
Ғұмыр сүрем мейірімді жүрекпен! 

Қайнары мол қуанышым, күлкімнің, 
Мұңына да ортақтасам зіл түннің....

Бабалардан қалған салтқа иемін, 
Жөнін білем, обал, сауап, киенің...

Ақшам нұрлы азан үні зерлеген, 
Бір мешітке жақын жерде тұрам мен.
Жұма сайын бармасам да... күнде өзім, 
Жанарыммен сүйіп қоям күмбезін....

Басымды ием исламдық ілімге,
Дұға қылам бірақ ана тілімде...

ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ АҚЫНЫ ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ АҚЫНЫ

Мұратхан Шоқан 
1974 жылы ҚХР ШҰАР Тарбағатай аймағы Толы ауданы 
Ақбелдеу ауылында туған. 1993-1995 жылдары Шыңжаң 
университетінен қазақ әдебиеті мамандығы бойынша білім 
алған. 1996 жылы еңбек жолын оқытушылықтан бастаған 
ақын бір жылдан соң Толы ауданында мәдениет мекемесіне 
қызметке ауысады. 1994 жылы «Жиырманың жалыны», 2000 
жылы «Маған көктем сыйлашы» атты жыр жинақтары 
Қытайда жарық көрді. 
2001 жылы Қазақстанға көшіп келген соң «Жүрекке жүгіну», 
«Тазалыққа ұмтылу» атты жыр жинақтарымен қатар 
«Тәуелсіздіктің жемісі», «Қытайдағы қазақ кәсіпкерлері» 
атты кітаптары басылып шықты. Сіздердің назарларыңызға 
ақынның жақында шыққан «Түнгі лирика» атты жыр 
кітабынан таңдаулы өлеңдерін ұсынып отырмыз.    

     Бақ ішінде 
Құстардың тарап кеткен думан әні...
Жапырақ күзгі ауамен уланады. 
Соңғы шық соңғы гүлдің күлтесінде 
Титімдей тұман болып буланады. 

Жылғада ағып жатыр бұлақ әнсіз, 
Жылағам мен де, сіз де жылағансыз...
Сыз келді... Алматыға, сіз бен бізге, 
Күз келді Қадекеңсіз, Тұма ағасыз... 

Мезгіл бұл уайымдар тереңдейтін, 
Маңайдың суық сұрғылт көрем кейпін. 
Баспалар үйінде әзір Тұмағам жоқ:
«Мұратхан, жұмыс тауып берем»,– дейтін...

Тілеумен болса екен деп әр таң ізгі, 
Үнемдеп жарты бидай, арпамызды. 
Күн кешіп жүрген біздің жайымыз бар,
Отанға сүйеп қана арқамызды...

Отан, саған жыр 
өрімін ұсынам

Былдырлаған немерелер – ермегі 
Әке-шешем қиын күнді көрмеді. 
Бейбіт өмір – Отан сенің құшағың, 
«Жұмақ» деген осы шығар жердегі... 

Еш алаңсыз сәбиімнің күлгенін 
Бақ санасам – қадіріңді білгенім. 
Отан, саған жыр өрімін ұсынам: – 
Риясыз махаббатым – бұл – менің. 

Ай қарайды әйнегімнен кідіріп, 
Айға еріп келем кейде қыдырып. 
Отан, сенің алақаның ып-ыстық, 
Саған ешкім түйгізбесін жұдырық!

Тырналардың тізбегі –          
   қаралы көш 
       
                (лирикалық поэма) 

Жапырақтар үзіліп сабағынан, 
Құлап жатыр мезгілдің сабағынан. 
Тырналардың тізбегі – қаралы көш, 
Қар жауып тұр аспанның қабағынан. 

Қанатымен ауаны есіп өтіп, 
Бара жатыр тырналар есі кетіп. 
Қай жерлерге барарын кім біледі,
Қай жерлердің дәм-тұзын несібе етіп?..

Алыс-алыс таулардан асып ары, 
Қиқулары үзіліп, басылады. 
Көз алдымда – «Ақтабан шұбырынды»,
Қаралы көш алысқа асығады. 

Армандары шашылып күделерге, 
Жабығатын күн туып, жүдеп елге. 
Тырналардың қиқулы тізбегіндей, 
Көш барады қайқайып: «Шу!»,– деп өрге. 

Тарихқа қарасаң – өктем із көп, 
Өктем ізге біздердің өкпеміз көп. 
Тарыдайын шашылдық дүниеге, 
Тырналардай тізіліп көктем іздеп. 

Жауыздықта жалғанда опа бар ма? 
Орай бермей демалып от аларға. 
Тырналарға қай жауыз оқ атады 
Бұғып алып қоғалы қопаларға?..

Қайта тосын басталып сапарлары, 
Баяғыдан азайып қатарлары, 
Баяғыдан көбейіп қиқулары, 
Қанша тырна қайғыға қақалмады?!

Қоғаларға шашылып мамықтары, 
Қара суға қып-қызыл тамып қаны. 
Қанаты жоқ қаралы көштен қалып, 
Қанша тырна қан жұтып қамықпады?! 

Бу ұшпайтын бұйра құм бұл маңда, 
Шөлдеп келіп, бұлаққа құлағанда. 
Қайсы көшке жауыздар ақ атпады, 
Қарамастан ұлар-шу жылағанға? 

Қайта тосын басталып сапарлары,
Баяғыдан азайып қатарлары, 
Баяғыдан көбейіп жылаулары, 
Қанша қазақ қайғыға қақалмады?!  

Қара ниет жауының жанып бағы, 
Қара жерге қып-қызыл тамып қаны. 
Дәрмені жоқ қаралы көштен қалып, 
Қанша қазақ қан жұтып қамықпады?

Тарихқа қарасаң – өктем із көп, 
Өктем ізге біздердің өкпеміз көп. 
Шұбыратын күн енді болмаса екен, 
Тырналардай тізіліп, көктем іздеп! 

Жапырақтар үзіліп сабағынан, 
Құлап жатыр мезгілдің садағынан. 
Тырналардың тізбегі – қаралы көш, 
Қан тамып тұр тарихтың парағынан...
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ЖАЛҒЫЗ 
      ШАЛ

– Балалар, пешке отын салып, шай қайнатыңдарш, – 
деді. 

Қарекең бойы жылына бастаған екен, енді сөзге 
келіп:

– Қалибек қайда, мыналарың соның үйі емес пе 
жұтап отырған?! – деді.

– Иә, сол үй. Өзі сыртта мал-сұлда жүр-ау деймін.
– Е-е-е, айналдырған он шақты тұяқ малды өзен 

бойына тықырлатпай, анау жонда бағарға мал таппай 
жанын жеп жүрген немелерге қосып бақтыра салмай 
ма?! Сен нағып жатырсың, босанып жатырсың ғой, ә, 
кеше ме, бүгін бе?

– Осы өткен түнде. Халім аз, денсаулығым 
болыңқырамай жатырмын. Төрге шығып, отырыңыз 
былай жайланып. Балалар шай қайнатып жүр, 
асықпаңыз.

– Бауы берік болсын! Тумаң ұл бала ма, қыз бала ма?
– Қыз бала.
– Е-е-е, ұл болса – «қарабайлап» шуылдап, артымнан 

еріп, маза бермейді жүгірмектер, қыз болса – ырыс 
басы. Жақсы, әйбат болған екен. Ал онда қыз бала 
тапқан екенсің, бұлданып, еркелеп жатып алғанды неше 
атаңнан көріп едің?! Өлгийдегі Тарыбайдың қатыны 
кеше балпанақтай ұл тапса да, бүгін жұмыс істеп шапқан 
аттай желіп жүр. Сен омалып жатып алмай, түрегел. 
Шайды шапшаң өз қолыңмен қайнат! – деп ақырып, 
қасында жатқан таяғын жұлып алғанда, қолымен жер 
тіреп, біреулері қолтығынан демесе де, тұра алмай, 
белін баса сүйретіліп бас көтеруге зар болып жатқан 
әйелдің үрейі ұшқанда ауырғаны ұмыт болып, орнынан 
атып тұра келді. 

Қолын жуып-шайып, ыдыс-аяқты жиыстырып жөнге 
келтіріп, аяғы аяғына тимей жүгірді. Ауырған дәнеңе 
білінбейді, сап-сау дыңғыр қағады. «Мына жарықтықтың 
бекер адам емес екені рас, шарапатты екен-ау, әулие 
ғой!» деп ойлады таңғалып, қасиетіне бас ұра. «Қайыр 
сұрамағанымен, қайдан келгені белгісіз, жақын 
жанашыры жоқ, ел ақтап қаңғып жүретін Қарабай дейтін 
лақап аты бар осынау адамды ел-жұрт құтқа балап, 
төредей сыйлап басына көтереді» деп еститін. Шәугім 
шайды баптап алдына қойып, тәтті-дәмдісін салып, 
дастарқан жайды, тошала үйден бір астау ет әкеліп, 
асып берейін деп қазан дайындап еді, – астырмады:

– Қазір асықпа, үйіңнің ішін жөндеп ал. Кетемін, 
кешке келіп қонамын, беретінің болса – сонда жарылқа, 
әйтпесе таң атпай көпессіме. Қара шай мен қара нанға 
қақталып отырған анау Өлгийдегілерге қарағанда мына 
дастарқаныңа адам қарап қана тоярлық емес пе?! 
Аллаһуакбар!.. – деп жүгін арқалап алып, шығып кете 
барды. 

Қайтадан бұрылып келіп, есікті тартып:
– Маған киізден қалыңдау бір ұлтарақ ойып 

қой, Қалманның қатыны тігіп берген еді, аяғымдағы 
байпағым тесіліп қалды! – деп бұйырып қайта жолына 
түсті.

Айтқанындай, кешке күн еңкейгенде қайтып келіп 
отағасымен бас қосып отырып шай ішті. Көңілі сүйген 
адамымен біраз жауап алысқаны болмаса, біреулер 
сұрақ қойып, әлденені білгісі келсе – түксие тұнжырап 
отырып алатын, мазасын ала берсе – таяқтап қуып 
шығатын адам өзінің руы найман екенін, сонау жонда 
найман Тауданбек ақынның жиені – Қамза дегенде 
жалғыз биесі барын, ол бие өсіп-өніп айғыр үйір жылқы 
болғанын әңгімеледі.

– Мына бас жақтағы үрерге иті, сығарға биті жоқ 
Өлгийдің аш-аламандары қалалы жерді сағалап, қу 
татырға қақтығатындай не атасының басы бар еді?! 
Онан да қыр қыстап, айран ішіп, шылқа май жеп жатпас 
па еді! – деп кеңк-кеңк күлді. 

Осындай бірер әңгіменің басын қайырды да 
шайға қанған соң теңін шешіп ақтарып, киім-кешегін 
бүктеп, көне жазулы сарғайған кітаптарының бетін 

Осыдан аттай алпыс жылдың алды, көкек айының орта шені еді. Өлгий шәрінен 
аттыға жақын, жаяуға бірқыдыру алыс, өзеннің екі айырығының ортасындағы 
тал мен қараған аралас өскен қалың тоғайдың ішіндегі дөңбектен қаланған 
жатаған жалғыз бөлмелі үйдің сығырайған терезесін ақ боран ұрғылап, 

мұржасын солқылдатып тұр. Үйдің ересек балалары таңнан тұрып мектепке кеткен, төр 
алдында асық ойнап отырған бірер ұсақ бала, оң жақтағы іргеде төсенішті қалың салып, 
жастығын биік төсеп астары түйе жүн қалың көрпені жылы қымтана, нәрестесін бауырына 
алған ана жатыр. Өткен түні ғана босанған ана. Дәрмені аз, тұрайын десе – белі ауырып, 
бас көтертпейді. Отағасы сыртта отын-су, малдың қамымен жүр. «Ананы алып кел, мынаны 
былай қой!» деп кішкентайларды жұмсауға шамасы бар. Қанша дегенмен мәлкілдемей, 
бесіктен белі шыға үй шаруасына көмектесіп, малдың шетіне шығуға жарап кететін 
қаршадайынан шыныққан шымыр қыр елінің баласы, олар да қолғанат болып қалған, 
ойынды қоя салып, отты үзбей маздатып жағып, шай қайнатып, сорпа-суанды жылытып 
шешелерін тамақтандырып зыр жүгіріп жүр. 

Маңайда көршілердікі бар, ара-арасында кезектесіп келіп күл шығарып, от жағып, ерте 
бастан қарындалып сақталған қалжаның етін асып, турап беріп кетіп жүр. Түні бойы осында 
болған, қазір өз күйбеңі өздерінде. Анау көрші әйел әзірлеп берген бояуы  мен сүті мол 
сары май сапырылған тосаптай шайын мейірі қана ішіп, маңдайы жіпсіп іңгәлап жылаған 
нәрестесін омырауына салып емізіп, енді ғана мызғи бастап еді, қиюы қашып, сырты ескі 
жабумен қапталған ағаш есік сықыр етіп ашылды. 

«Ассалау!...» – деп әлдекім зор дауыспен самбырлай сөйлеп кіріп келгенде селт етіп 
оянып, бүркеп алған бетін ашып, телміре қарады. Үсті-басы, киім киісі бөлек, өңі жүдеу, 
бірақ сұсты. Сырықтай ұзын бойлы, әжім осқан кең маңдай, көзін жапқан ұзын қасы бар 
қалың қабақты, бурыл сақалы бар қарт адам үй ішіндегі көріністі көзбен тінте шолып 
шыққан соң алымсынып көңілі толмағандай: «Е-е!..» – деп бір дыбыстап, отқа жақындады. 
Қолында сойылдай үлкен таяқ, арқасында бір түйенің теңіне таяу жүгі бар. Жүгін есіктің 
көзіне тастап қойып, құстың қанатындай кең, қайыстай қатқан алақанын жайып отқа 
қақтады. Бөтен адам. Дегенмен жылышыратып, шырамытайын деді-ау, қашан еді, бір 
жерден көрген. Енді ғана есіне түсті. Иә, Қарабай екен-ау, «Қарекең» деген кісі осы болуы 
керек. Былтыр жазғытұрым ел жайлауға шығып, көшіп бара жатқанда өзен арнасынан 
аса ағаш басына көтеріле тасып кетіп, көлікке өткел жоқ, көшкен ел бұрам (паром я 
перевозды кезінде осылай атайтын болған) аузында кезек күтіп арпалысып тұрғанда осы 
кісі бұрамның аяқ жағындағы жарға шығып тұрып, арқадағы жүгін төбесіне көтеріп қойып 
алып: «Қазірет, Қазірет!» – деп қатты айқайлай ұран салып, асау толқындарды қақ жарып, 
сыр етіп өте шыққанда жұрттың бәрі жағасын ұстап: «Бәрекелді! Бәсе, Қарекең тегін адам 
емес, бойында қасиеті бар дейтіні рас екен ғой!» – десіп, кереметтігін көзбен көріп, тәнті 
болған. 

Сол үшін де ана басын бұрып:

Ақын, публицист, 
тарихшы, аудармашы 

Сұраған Рахметұлы 1958 
жылы Баян Өлгий аймағының 

Дэлүүн сұмынында дүниеге 
келген. 1984-1988 жылдары 

Моңғолияның әскери-
саяси институтын, 

1999 жылы Басшылық 
академиясын бітірген. Тарих 

ғылымының кандидаты. 
Алғашқы еңбек жолын 1980 

жылы мерзімді баспасөз 
беттерінен бастаған ол 

1996 жылы Баян Өлгей 
аймағының әкімі, Моңғолия 
Жазушылар Одағының Баян 

Өлгий аймағындағы бөлім 
бастығы, 2002 жылдан 

бастап Моңғолиядағы қазақ 
радиосының басшысы әрі 
өлкелік «Шұғыла», «Жаңа 

дәуір» журналдарының 
бас редакторы. Жазушы 
Моңғолия ақындарының 

еңбектерін қазақша, қазақ 
ақындарының таңдамалы 

өлеңдерін моңғол тіліне 
аударған.     

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАСЫ ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАСЫ
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аударыстыра қарап отырып, аз-кем жылап алды. Өзінен 
өзі жұбанып, жүгін жастана таяғын қасына қойып, өлең 
бе, «Құранның» сөзі ме, – әлденені  ыңылдап әндетіп, 
төрдің қақ басында шалқалап жатты. 

Ымырт жабыла ала көлеңкеде сәлем бере біреу 
кіріп келіп еді: «Әй, бұл – қай неме?» – деп, Қарекең 
жастықтан басын жұлып алды. 

Қонақ үстіне құдайы қонақ, қамшысын ірге жаққа 
тастай салып, самбырлап сөйлей жүріп, төрге таман 
өрлемек болғанда, қаудырлаған ақ тонының кең 
етегімен от басындағы түйе мойын шойын қара құманды 
іліп кетіп суын төгіп еді, оның кім екеніне Қарекең қарап 
жата ма:

– Әй, кім болсаң да, тақ әкеңнің аузын!... Көзің ағып 
кеткен соқырсың ба, біреудің үйінің дүниесін қиратып! 
– деді ақырып. 

– Е, Қарекең екесіз ғой, мал-жаныңыз аман ба? 
Өзі тіпті жасарып кетіпсіз ғой, біздің бармақтай бала 
кезімізде осындай едіңіз, кәртеймейсіз, нешеге келдіңіз, 
Қареке? – деді жылпылдап, өзіне ұсынылған шыныдағы 
шайды қолына алып, жаңадан тіккізіп, үкілеп сәндеп 
басына киген тысы қызыл торғын пұшпақ тымағының 
маңдайын көтеріп қойып.

– Е-е, бір қауымға келдік қой, – деді Қарекең оның 
сөзуарлығын жақтыртпай, қабағын қарс түйе қарап 
қойып. 

Түлкі тымақты жігіт қушыгешсіп мырс-мырс күліп, 
тағы бірдеңе айтпақ болды да қабағына қарап қорықты-
ау, сірә, жым болып, аузын басқандай тілі байланып 
үнсіз қалды. 

Бұл – «Қабай» деген жігіт, Қалибекке бөле болып 
келеді, еті тірі, пысық, әзілқой жігіт. Көңіл тартатын 
өнері болмағанымен, өлең айтып, домбыра шертеді, 
шамасы келсе – серілік құрғысы келгенімен, кедейлік 
оған жар бермейді. «Ауылнай болып, басқа шаш қойып, 
мойынға сөмке салып айдындасам» деп ұйқысы қашып, 
дөңбекшиді, оған сауаты аз. Сауатсыздар үйірмесіне 
неше қайта қатысса да, өзі жазған хатты өзі барып оқып 
бермесе, өзге жан танымай-ақ қойды. 

Тағы бір арманы «аузыма алтын тіс салғызып алып, 
ырсия күліп жалтыратып көрсетіп отырсам!» дейді, 
оған да қол қысқа, мысы құрып жүр. Осы сапарында 
Ақсу басындағы әйелінің төркініне сәлем бермекке 
қайыншылап бара жатыр екен, «бөлесінікіне қона 
кетейін» деп өгдеп ат басын бұрыпты. «Боқ жемесе, 
иттің басы ауырады», тыныш отыра алмайтын қашанғы 
әдеті бойынша, Қабай өзінің Ақшиі жақтағы елдің жай-
күйін әңгімелей отырып, әзілқойлығын мақтан еткені 
ме, не түлен түрткенін кім біледі, сөз арасында:   

– Қареке, сізден бір нәрсе сұрайын деп едім, 
Ғұбайдолланы қайда жібердіңіз осы? Қорқып өтпей 

қойды»,– деп Ертістің суына лақтырып жіберді деген сөз 
рас па? Өз аузыңыздан естиінші? – дегені. 

Қарекең ашуға мінді. Ажырая қарады. 
Осы кезде ет салып, қазан асқалы ағаш отын лаулап, 

жалыны тік шапшып жанып тұрған дөңгелек пештің 
үстіңгі қақпағын аша берген үй иесі әйел «Енді қайтер 
екен?» дегендей сілейіп қалт тұрып қалып еді, кірпік 
қаққанның арасынша Қабайдың үкісі бұлғақтаған түлкі 
тымағы жалп етіп пештің ішіне барып түсті. Басына 
таяқ таңқ етіп тигеніне қарамастан, Қабай: «Ойбай-ай, 
енді қайтейін!» – деп жалынға қарсы тап беріп, қолын 
күйгізе-мүйгізе құйқаланып үйітілген тымаған суырып 
алып шықты. «Сөндірем» деп әбігер, тар үйдің іші мор. 
Ақыры болмаған соң шыға жөнелді, сол кеткеннен мол 
кетті...

Қалибек ойлады: «Бишараның ауыз бағып жайымен 
отырмай, тиісетін не шаруасы бар еді?! Өзіне де сол 
керек, бұқым елге мәлім Қарекеңнің сырын білмейтін 
бе еді?! Кісімсіп ол қайткені-ау!» деп. 

Қарекеңнің сыртынан айтылатын сондай бір «пүшегі» 
бары рас еді. Қай жылдары бұл жаққа келгенін еш адам 
біле бермейді, әйтеуір «Бай болған ба, би болған ба, 
қазақ жерінен, қазан төңкерісінің дүмпуінен қашып 
шыққан тегі ақсүйек адам, еш адамға сыр бермей, 
жан сауғалау үшін осылай кезбе, жалған жарты естілеу 
болып кеткен»,– дейтін. «Шығыс Түркістан жағымен 
орап, бұл жаққа келген»,– деседі. «Мұнда да келе 
салып ырғынға кіріп кеткенінің тегі шамалы. Бірер жыл 
тас қамаққа отырғызып, одан қырқыншы жылдардағы 
арғы беттегі бүліншілікте өзімен тағы да бірге келген 
«Ғұбайдолла» деген адамды жанына ертіп, екеуін 
гаминдандық Қытай жағына тыңшылыққа жіберген 
екен, онда жүріп те тұтқындалып, абақтыны бұзып, 
жалғыз өзі қашып келген»,– деседі. Оның сырын білсе, 
«көкала тымақтылар» біледі, өзі тіс жарып айтпайды, 
сұрасаң – басыңа бәле таптым»,– дей бер. «Сен 
тимесең, мен тимеймін бадырақ көз», үнсіз құтылғаның 
тыныш. Ал түрмені бұзып шығып, қашып келе жатқанда 
жаныңдағы серігі Ғұбайдолланы Ертістің лайсаң суынан 
ертіп өтейін десе –  малтау білмейді, тірі тастап кетейін 
десе – қуғыншылардың қолына түсіп,  жауға олжа 
болады. Сондықтан «ағып жатқан дарияға лақтырып 
тастап келіпті»,– деп айтатын. Қабайдың білгісі келетіні 
сол болатын.

Ертеңінде шырт ұйқыда жатқандар Қарекеңнің жер 
тітіренер зор дауысымен оянды. Шақырылған азаннан 
шағын үй шайқалып, бұрын ұзақ уақыт мұндайды 
естімеген құлақтың қаңылтақ қабаты жарылып кетердей 
болды. Таң намазын дауыстап ұзақ оқып аяқтағанша 
түу сонау Өлгийдегі мектепке тыздақтап жаяу жүгіріп 
баратын шәкірт балалардың да тұрып, шай-суан ішетін 

уағы таяған еді. Үй иесі әйел нәрестесін орап, қымтап 
қойып, шай қайнатты. Қарекең балалармен бірге 
оразасын ашқан соң:

– Бүгін күн жадысы – жұма. Иен қалған мешітте 
азан шақыратын, намаз оқитын мұсылман баласы жоқ, 
әкеңнің!... Бәрін ұстап кеткен, енді мен соған барайын, 
жүрейін, – деп жинала бастап еді, әйел: «Япырау, шын 
солай, имамсыз мешіт – иен»,– деген, күн сайын анау 
мешіттің үстіне шығып,  дауысы қозы көш жердегі 
мұндағы бізге жетіп тұратын осы кісі екен-ау, жарықтық» 
деп ойлап:

 – Кеше тапсырғаныңыз еді, – деп киізден байпақ 
та тіккен екен, екі ұлтарақпен қоса ұсынып – Мына 
байпақты да киіп алыңыз. Ал енді ренжімей барыңыз. 
Келіп тұрыңыз біздікіне, – деді шын ниетін білдіріп.  
«Азықтық дәм берейін бе?» деп оқталғанымен, 
«ондайды алмайды» дегені есіне түсті. 

Ал Қарекең болса:
– Әкеңнің!.. – деді пиманы шешіп, ұлтарақ пен 

байпағын ауыстырып киіне отырып, оның бетіне бажырая 
қарап, тастаған ескілерін алдына қарай лақтырып, – 
Әкеңнің!... Сыртқа шығарып таста мыналарды!

Қарекеңнің «әкеңнің» деп янаттауы «қарғам-ай» 
дегенімен бірдей. Бұл елдің құлағы әлдеқашан үйір 

болғаны сондай: Қалимаға «қол-аяғың сау, бала-шағаң 
аман болсын!» деген алқау болып естілді.

Қарекеңнің ауық-ауық шақырған азан дауысы 
«Құдайды ұмытпа!» деп дабыл қаққандай он жыл естіліп 
тұрды да өшіп тынды. 

Көз жұмар алдында жаны ашып келіп, жанында 
отырған руласы Уатқан дәрігерге: «Арқалап жүрген 
жүгімнің арасында көрақыға берілетін аз ақша  мен 
ақырет бар. Арулап сонымен кебіндеп, білсеңдер 
«Нұржақып» деп азан шақырып қойылған өз атымды 
атап, жаназа оқыңдар!» – депті де күбірлеп иман үйіріп, 
аттанып жүре беріпті» деп естіген Қалибек пен Қалима 
бет сипап аза тұтты. 

Қарекеңнің қазасына ғана емес, қырық-елу жыл азан 
дауысы естілмей, мұнарасы сорайып жетім мешіт те 
қаңырап иен қалатынын сезгендей азаланды. Енді, міне, 
азан дауысы жаңғырығып, қайта естілгенде «әкесінің 
басы» бардай өздерінің бақ-талайына разы ақ басты сол 
екі қария ай айдарлы сорайған ескі мұнараның түбіндегі 
жұртқа келіп, Нұржақыптың рухына деп бағыштап 
«Құран» оқытып отыр еді: «Нұржақып емес, оның аты 
Міржақып болатын!» – деген бір дауыс саңқ етті...

2000 жыл. 
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