
Р
Е

Д
А

К
Ц

И
Я

 
А

Л
Қ

А
С

Ы

МЕНШІК ИЕСІ: Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті

Альманах Қазақстан Республикасының
 Мәдениет және ақпарат министрлігінің

Ақпарат және мұрағат комитетінде қайта тіркеуден өтіп,
2007 жылғы 23 шілдеде №8514-А куәлігі берілген.

ТУҒАН ТІЛ №2 (27), 2016

ЕЛАРАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ,
ӘДЕБИ-ҒЫЛЫМИ АЛЬМАНАХ

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ
Қуаныш АСЫЛОВ 

БАС РЕДАКТОР
Талғат МАМАШЕВ

БАС РЕДАКТОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЫ
Қонысбай ӘБІЛ

ЖАУАПТЫ ХАТШЫ 
Жанар ЖАНАПИЯНОВА

Өмірзақ АЙТБАЕВ

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ

Смағұл ЕЛУБАЙ

Күләш ШӘМШИДИНОВА

Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ

Абдулқаюм КЕСИЖИ 
(Еуропа)

Сұраған РАХМЕТ 
(Моңғолия)

Ирина ҚАРАБУЛАТОВА 
(РФ, Мәскеу)

Назарбек БАЙЖІГІТОВ 
(Қырғызстан)

Меллат РӘМЕТҰЛЫ 
(Қытай)



№2(2016 ) 3

Талғат
МАМАШЕВ 
«Туған тіл» альманахының 
бас редакторы

М а з м ұ н ы

Алғы сөз
Құрметті оқырман! 
Биыл қазақ үшін жер мәселесі мен елдегі діни ахуал 

өзекті жайтқа айналып тұрғаны анық. Мұның алғашқысы, 
яғни, жер төңірегіндегі әңгімелер қазақ арасында ежелден 
күн тәртібінде ерекше тұрған мәселе саналады. Тіпті:  
«Жер туралы дау-шар – қазаққа қанмен берілген нәрсе», 
– деседі. Сондықтан болар, шетелдіктерге жерді жалға 
беру мен сатудың жағдайын үлкен-кішіміз болып, әртүрлі 
әлеуметтік топ иелері болып, қызу талқыға салып кеттік. 
Жер жөніндегі үкіметтік комиссия отырысы еліміздің 
барлық дерлік өңірінде өткізілмек. Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығы да өзінің түрлі басылымдары мен «Қазақ 
әлемі» электронды сайты арқылы бүкілхалықтық 
талқылауға өз үнін қосуда. Шетелдегі ұзын саны 5 
миллионға жуық қазақтың ата-бабадан қалған ортақ 
мұраға – қазақ жеріне байланысты пікірін жұртшылыққа 
жеткізу біздің міндетімізге айналып отыр. Себебі 
олардың бәрі – елін, жерін тастап көшіп кеткендер емес. 
Олардың жартысынан көбі өз ата-бабасының кіндік 
кескен жұртында отыр. Орыс, қытай, өзбек жеріндегі 
қандастарымыздың көпшілігі «шетелдік қазақ» деген 
атауға  Кеңес Одағындағы солақай ұлттық саясат 
нәтижесінде, көзжұмбай шегара бөлінісі кезінде ие болды. 
Қазіргі кезде Қытайдағы қазақ қытайланып, Ресейдегі 
қазақ орыстанып бара жатса да, ата-бабамыздың зираты 
осында, «Ұлы Қазақ даласы бәріміздің түп қазығымыз» деген 
сезіммен жердің жатжұрттықтарға сатылуына да, жалға 
берілуіне де қарсы болып отырған қаншама қазақты білеміз. 

Қазақ үшін «тіл» мен «жер» – егіз ұғым. Тіл жоғалса, 
ұлт ретінде қазақ та тарих бетінен жойылары анық. 
Сондықтан жер мәселесін сергек сезіммен, белсенділікпен 

қызу талқыға салған қазақ үшін ана тіліміздің мүддесін 
солай қорғап, мәртебесін көтеру басты борыш саналмақ. 
Мұны альманах бетін ақтарған әрбір көзі қарақты оқырман 
жазбай танып, көңіліне қанағат табары анық. Басылым 
беттеріндегі мақалалардың біразы туған тіл мәселелерін 
түрлі қырынан сөз етуге арналған. 

«Туған тіл» альманахы әртүрлі жазба әліпбилерін 
қолданатын шетелдегі қазаққа арналған басылым 
болғандықтан, «ана тілінің шұрайлы да көркем тіл 
екендігін сезінсін, оқып-үйренсін» деген ниетпен латын, 
төте жазу үлгісімен мақалалар жариялап келеміз. Бұл да – 
тіл үйренудің бір жолы. 

«Туған тіл» альманағының қолдарыңыздағы бұл саны 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлт жоспары – қазақстандық 
арманға бастайтын жол» атты мақаласымен басталады. 
Азаматтық пафосқа толы, тынысы кең ондаған өлең 
кітабынан бөлек, бір ғана «Аз и Я» кітабы арқылы 
күллі Кеңес Одағын дүр сілкіндірген қайраткер, классик 
ақынымыз Олжас Сүлейменовтің 80 жылдығына арналған 
мақаланы тек қазақша емес, «Ресей қазақтары да түсініп 
оқысын» деген ниетпен орыс тілінде де жариялап 
отырмыз.  

Бұрынырақта ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 
қолдауымен халықаралық өнер фестивалін  дәстүрлі 
түрде өткізіп отыратынбыз. Бірақ соңғы жылдары оны 
әркім бір өткізіп,  жастарға арналған фестивальдің 
құны түсе бастағандай еді. Биыл сол фестивальді 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай өткізуді 
қайтадан Қауымдастық өз міндетіне алды. Аталған 
шараға байланысты жаңа өзгерістерді альманахтың осы 
санындағы хабарландырудан оқып-білуге болады.   

Жүрек жылытар жаңалыққа толы күндерде жолығыса 
берейік!               
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Әр ұрпақтың өз арманы бар, оларда тек 
жеке және отбасылық игіліктерге ғана 
ұмтылыс көрініс таппайды.

Оларда қашанда туған жерге деген сүйіс пеншілік 
сезімі, өз халқы мен Отанының бақыты туралы аңсар 
айқын көрінеді.

Ата-бабаларымыздың көптеген ұрпақтары  үшін 
Қа зақстанның Тәуелсіздігі асыл арман болып келді.

Біз олардың азат және тәуелсіз Отанды аңсаған 
көпғасырлық қиялдарын іс жүзіне асырдық.

Біз – қазіргі қазақстандықтар 
үшін Тәуелсіздік көпэтносты қоғамымыздың нақты 
жоғары өмірлік құндылығына айналды.

Біз осыдан бар-жоғы ширек ғасыр бұрын ғана 
барлық ақыл-ойымыз бен жүрегімізді бау рап алған 
көптеген ой-ниетіміізге қол жеткіздік.

Біз Қазақстан Республикасының егемендігі Кон-
ституция мен заңдардың берік арқауы мен халық 
мүддесіне қызмет ететін мемлекеттік аппараттың 
кәсіби және негізді іс-қимылына арқа сүйеуін 
қамтамасыз еттік.

Оны Қазақстан экономикасының нақты табы-
старымен, ұлттық байлықтың және халық игілігінің 
өсімімен нығая түсетін еттік.

Тәуелсіздігіміздің жоғары халықаралық беделмен 
және ұлттық қауіпсіздіктің тиімді жүйесімен сенімді 
қорғалуын қамтамасыз еттік.

Біз өз жеріміз бен оның байлығының ұқыпты 
иесі болуға үйренудеміз, жаңа технологияларды 
меңгеріп, тарихымызда ешқашан болып көрмеген 
өндірістік қуаттар мен экономиканың тұтас салала-
рын іске қосудамыз.

Және ең бастысы – біз жаңаша армандау-
ды, Тәуелсіз Қазақстанымыз бір бөлшегі бо-
лып отырған жаһандық әлемдегі қиындықтарға 
қарамастан, ел мен қоғамды дамытуда нақты 
міндеттер қоюды және оларды шешуді үйрендік.

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
АРМАН

Біз Тәуелсіздіктің 25 жылдығына жаңа қазақ-
стандық арманмен аяқ бастық, оның  басты мақ-
саты жүзеге асырылып жатқан «2050 Стратегиясы-
мен» барабар.

ХХІ ғасырдың ортасына қарай біз Қазақстан-
ның әлемдегі аса дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
қосылуына қол жеткізуді жоспарлап отырмыз.

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ

ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРМАНҒА 
БАСТАЙТЫН ЖОЛ

2016 жылдың 1 қаңтарынан «5 институттық реформаны 
жүзеге асыру бойынша 100 нақты қадам» – Ұлт Жоспарын 
орындаудың практикалық кезеңі басталды.

Мемлекетті, экономика мен қоғамды дамыту үшін қағидатты 
жаңа құқықтық орта қалыптастыратын 59 заң күшіне енді.

Бізге тарихымыздағы бұрын-соңды болмаған ауқымдағы 
ұлттық заңнамаға өзгерістерді бағамдау маңызды. Оның үстіне 
олар БІЗДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРМАНЫМЫЗ – ХХІ ғасырда 
көшбасшы отыз ұлттың бірі болуға қол жеткізуімізге жол ашады.

Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВ:

Біз өзіміздің 
қазақстандық 

арманымыздың 
орындалуына және 

Қазақстанның
өркендеуіне сенімді 

түрде қол жеткізетін 
боламыз!
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Бұл 2015 жылдың сәуірінде өтіп, қазақ стан-
дықтардың абсолютті көпшілігі қолдау көрсеткен 
кезектен тыс президенттік сайлау барысында пайда 
болған бүкілхалықтық арманға айналды.

Шын мәнінде, осы бүкілхалықтық се нім 
кепілі біздің Болашағы Біртұтас Ұлт туындауындағы 
тарихи акт болды.

Біз өзіміздің жаңа арманымызға қарай 
жақындауды Бес институттық реформаны жүзеге 
асыру бойынша 100 нақты қадам – Ұлт Жоспа-
рын жасаудан бастадық.

Осы жаңғыртуларға шешуші рөл беріліп отыр. 
Олар Қазақстанды, оның экономикасын, мем-
лекет пен қоғамды өзгертетін тарихи міндеттер 
кешенін шешуге даңғыл жол салады.

Олар планетадағы аса дамыған мемлекеттерді 
біріктіретін Эконо микалық ынтымақтастық және 
даму ұйымының стандарттарына сәйкес келетін 
елді дамыту, экономикалық өсім мен барлық 
қазақстандықтың өмірін жақсарту үшін жаңа 
лайықты жағдайлар қалыптастырады.

Біздің Қазақстанымыз серпіндірек, лайықтырақ, 
сенімдірек және дәулеттірек болады.

2015 жылдың бірнеше айының ішінде ғана Бес 
институттық реформаның басталуын заңнамалық 
және ұйымдастыру тұрғысынан қамтамасыз ету бой-
ынша орасан зор жұмыс атқарылды.

Бұл жұмыс менің Жарлығым бойын-
ша құрылған Жаңғыртулар жөніндегі ұлттық 
комиссияның басшылығымен жүргізілді.

Мен бірқатар кеңес өткізіп, сарапшылармен, са-
ясаткерлермен, бизнес және қаржы ұйымдарының 
басшыларымен әңгімелестім.

Халықаралық сапарларым мен кездесулерім 
шеңберінде мен өзімнің әріптестеріммен – өзге 
елдердің мемлекет және үкімет басшыларымен – та-
лай рет кеңестім.

Тұтастай алғанда, менің Қазақ станды тереңдете 
жаңғырту жөніндегі ой-ниетіме барлық тараптан 
жан-жақты қолдау көрсетілді.

Әлеуметтік сауалнамалар да Ұлт Жоспарының 
барлық бес реформасына тұрақты жоғары қолдау 
көрсетіліп келе жатқанын айғақтап беріп отыр. 
Қазақстандықтар реформалардың уақтылы және көк
ейкесті екенімен бірауыздан келіседі.

Қазірдің өзінде барлық қажетті заңдар 
қабылданды және заңдық күшіне енді.

Парламент пен Үкімет жұмысының 
үйлесімділігін ерекше атап өткім келеді. Өте 
қысқа мерзімде жүзеге асырылған заңнамалық 
жұмыстардың осындай қарқыны мен сапасы бұған 
дейін Қазақстанда болып көрген емес.

Бұл – біздің парламенттік моделіміздің 
және мемлекеттік биліктің өкілетті және атқарушы 
тармақтарының өзара іс-қимыл жүйесінің жоғары 
тиімділігінің айғағы.

Ұлт Жоспарын орындау бойынша практикалық 
жұмыстар жаңа мүмкіндіктер мен әлемдік дамудағы 
ықтимал тәуекелдерді есепке ала отырып, өзгермелі 
жаһандық жағдайларға толық сәйкес түзіліп 
жатқанын көру маңызды.

Бұл туралы менің 2015 жылдың 30 қараша-
сындағы Қазақстан халқына Жолдауымда егжей-
тегжейлі баян етілген.

Бес институттық реформа Қазақстан экономика-
сы жаһандық экономикалық қиындықтардың күшті 
ықпалын сезініп отырған қазіргі кезеңде ерекше 
маңызды.

Біз оларды экономикалық өсім нің сенімді 
қарқынын қалпына келтіру мен бүкіл халыққа 
берік әлеуметтік кепілдіктерді қамтамасыз етуге 
бағытталған мемлекеттің дағдарысқа қарсы кең 
ауқымды шараларының басты құрамдасы ретінде 
қарастырамыз.

Қазақстанның дамудың жоғары әлемдік стан-
дарттарына қол жеткізуіне ықпал ететін жаңа 
қазақстандық заңнамалар қазірдің өзінде жұмыс 
істей бастады.

Сондықтан қазір қазақстан дық тардың олар 
туралы тек біліп қана қоймай, сондай-ақ олардың 

практикалық өмірде, экономикалық қызметте немесе 
қоғамдық қатынастарда беретін жаңа мүмкіндіктерін 
қолданулары маңызды.

Баршаның бойында құқықтық жаңалықтар 
негізінде мемлекеттік басқару мен құқық тәртібінің 
жүйесі қалай ауысатыны жайында барынша толық 
түсінік болуы тиіс: «жаңа жағдайларда бизнесті 
қалай дамытуға немесе мемлекеттік емес сектордың 
қызметін қандай перспективалы бағыттарда белсенді 
етуге болады?» деген сияқты.

Осының бәрі, тұтастай алғанда, тұрғындардың 
бәрінің экономикалық және азаматтық 
белсенділіктерін арттыруға қуатты серпін беретін 
болады.

Осының арқасында біз өзіміздің қазақстандық 
арманымызға қарай секіріс жасап, ХХІ ғасырдың 
ортасындағы басты мақсатымызға жақындай түсетін 
боламыз.

Бес реформаның әрқайсысы бойынша іс-
қимылдың жол картасы жасалған және біз оларды 
дәйектілікпен жүзеге асырамыз.

МЕМЛЕКЕТТІ КӘСІБИЛЕНДІРУ

Біздің БІРІНШІ РЕФОРМАМЫЗ «Мемлекеттік 
қызмет туралы» жаңа Заң негізінде мемлекеттік 
аппараттың тиімділігін арттыруға бағытталған.

Мемлекеттік қызметтің реформасын біз алғашқы 
заңнамалық акт – Президенттің «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы» 
заң күші бар Жарлығы қабылдануының 20 жылдығы 

тұсында жүзеге асыра бастауымыздың нышандық 
мәні бар.

1995 жылдың желтоқсанында бұл құжат тек 
Қазақстан үшін ғана емес, сондай-ақ бүкіл ТМД 
кеңістігі үшін инновация болғанын атап өту 
маңызды.

Біз барлық посткеңестік елдердің ішінде 
алғаш болып мемлекеттік қызметшілердің жаңа 
кадрлық корпусын конкурс және меритократия 
қағидаттары арқылы қалыптастыруға кірістік.

Қазір қазақстандық мемлекеттік 
қызметті дамытудың жаңа кезеңі бастау алды.

Менің Жарлығыммен Мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі министрлік, оның құрылымында 
–Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұлттық бюро-
сы құрылды.

Осылайша, тек мемлекеттік қызмет жүйесі ғана 
емес, сондай-ақ жемқорлыққа қарсы іс-қимыл таны-
татын, яғни, жемқорлық көріністерінің барынша ал-
дын алуға бағдарланған жүйе де жаңғыртылып отыр.

Бұл жерде жемқорлықпен күрестің өзі барынша 
дәйекті бола түседі және жүйелі сипатқа ие болады.

Міне, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы жаңа 
заң осындай ұстанымдарға негізделсе, оның өзі 
халықаралық стандарттарға бағдарланған және жаңа 
жылдан бастап күшіне енді.

Жемқорлыққа қарсы жаңа заңнамамен өзара 
байланыста және сонымен қатарласа қабылданған 
мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң мемлекеттік 
қызметтің жаңартылған моделінің негізгі 
шеңберлерін және мемлекетті басқарудың барлық 
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жүйесінің тиімділігін күшейту бойынша одан арғы 
іс-қимылдардың рет-тәртібін айқындайды.

Біріншіден, әкімшілік мемлекеттік қызметшінің 
мансабы оның біліктілігі және жинақтаған 
тәжірибесі есепке алына отырып құралады.

Мансаптық сатының әр баспал   дағында ол өзінің 
кәсіби жарамдылығын дәлелдеп отыруға тиіс бола-
ды.

Жаңа заңға бірқатар қағидатты норма-
лар енгізілген.

Мемлекеттік қызметке орналасу тек кешенді 
іріктеу мен жұмысты тек төменгі лауазымдардан 
бастаудың нәтижелері бойынша мүмкін болады.

Жұмыс тәжірибесі мемлекеттік 
қызметшінің мансаптық ілгерілеуінің басты шар-
ты болады және мұнда да тек конкурстық негізде 
жүзеге асырылады.

Сондай-ақ жекелеген мемлекеттік қызметшілер р
отацияларының мүмкіндігі көлбеуінен және тігінен 
оларды қызметтік баспанамен қамтамасыз ете оты-
рып қарастырылған.

Екіншіден, мемлекеттік қызметке ашық кон-
курс арқылы және Кадр саясаты жөніндегі ұлттық 
комиссияның шешімі бойынша келісімшарттық 
негізде мемлекеттік емес сектордағы басқарушылар 
қатарынан азаматтар және шетелдік менеджерлер 
тартыла алады.

Үшіншіден, мемлекеттік қызмет  шіге еңбекақы 
төлеудің жаңа жүйе сі оның біліктілігі мен атқа ратын 
жұмысының сипатына, көлемі мен нәтижесіне бай-
ланысты заң тұрғысынан бекітіледі. Аса нәтижелі 
қызмет үшін бонустар төлеу қарастырылған.

Мұндай жүйені 2017 жылдың 1 қаңтарынан ба-

стап енгізу жоспарланып отыр.
Бұл жерде 2016 жылы бүгінде «Б» корпусына 

кіретін мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы 
жоғарылайтынын айта кету керек.

Төртіншіден, заңда саяси мем лекеттік 
қызметшілер ауысқан кезде мемлекеттік аппараттың 
автономдығы мен тұрақтылығы қағидаты нақты 
жазылған.

Министрлер мен орталық атқарушы органдардың 
жауапты хатшыларының өкілеттіктері егжей-
тегжейлі дәлдеп ажыратылған.

Бесіншіден, шенеуніктер ортасында этикалық 
нормаларды бұзуға әкелетін және жемқорлық 
құбылыстар туындататын жағ дайлардың алдын алу 
бойынша қатаң шаралар қарастырылған.

Мемлекеттік қызметшілердің жұмыс пен 
тұрмыстағы жүріс-тұрысының қалыптары регла-
менттелген Мемлекеттік қызметшілердің жаңа 
этикалық кодексі жасалды.

Сондай-ақ жаңа институт – этика бойынша 
өкілетті өкілдер институтын құру көзделіп отыр. 
Олар азаматтар мен мемлекеттік қызметшілерге 
кеңес беріп, олардың құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз ететін болады.

Алтыншыдан, мемлекеттік қызмет тура-
лы жаңа заңның маңызды қыры оның арқаулық 
нормаларының құқық қорғау органдарына да 
қатысты болатынымен байланысты.

Бұл жерде құқық қорғау орган дарындағы 
қызметтің ерекшелігі қол даныстағы «Құқық қорғау 
қызметі туралы» Заңда ескерілген.

Жетіншіден, жаңа заң негізінде және 
еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесі енгізілгеннен 

кейін «Б» корпусының әкімшілік мем ле-
кеттік қызметшілерін жаңа біліктілік талап-
тарына сәйкестігі бойынша кешенді аттестат-
тау жоспарланған.

Аттестаттау кезеңінде мемлекеттік қызметке 
орналасуға конкурстар өткізуге мораторий жарияла-
натын болады.

Қызметшілердің біліктілігін 3 жылда бір реттен 
кем болмайтындай етіп міндетті арттырып отыру заң 
тұрғысынан бекітіледі.

Тұтастай алғанда, мемлекеттік 
қызметті жаңғыртудың негізгі қырлары – осындай.

Мен оны Қазақстандағы барлық жаңғырту 
үдерісі ой-ниеті табысының шешуші тетігі ретінде 
қарастырамын.

ҚҰҚЫҚ ТӘРТІБІ 
ЖӘНЕ ЗАҢДЫЛЫҚ

ЕКІНШ РЕФОРМАНЫҢ мәні тәуелсіз сот 
төрелігі мен Қазақстанның бүкіл құқық қорғау 
жүйесінің тек қана азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қамтамасыз етуге, 
заңдарды қатаң орындауға және құқық тәртібін 
нығайтуға бағытталуы тиістігінде.

Оны заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету ая-
сында жаңа Азаматтық іс жүргізу кодексі мен жаңа 
«Жоғары Сот Кеңесі туралы» Заң қабылданды. «Сот 
жүйесі және судьялардың мәртебесі тура-
лы» Конституциялық заңға, Қылмыстық іс жүргізу 
кодексіне және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекске қажетті өзгерістер енгізілді.

Бәрінен бұрын, жаңартылған заңнамалар 
қоғамның сот жүйесіне сенімін арттыруға 
ықпал ететін болады. Әділдік нақ сотта салтанат 
құратыны белгілі.

Қазақстан соттарын рефор малаудағы темірқазық 
мәселе – сапалы судьялар корпусын жасақтау.

Судьялыққа кандидаттарды іріктеудің қатаң 
тетігі мен оларға қойылатын жоғары біліктілік та-
лаптары заң тұрғысынан қарастырылған.

Сот төрелігін үлкен өмірлік тәжірибесі бар және 
жоғары моральдық ұстанымдарға ие ең лайықты әрі 
барынша дайындалған кәсіби шеберлер жүзеге асы-
рулары тиіс.

Судьяларды іріктеу мен тағайындау үдерістері 
қоғам үшін мөлдір және ашық болады.

Осымен байланысты өзінің аппараты бар, 
құрамы мен өкілеттілігі кеңейтілген автономды 
мемлекеттік мекемеге айналатын Жоғары Сот 
Кеңесі түбегейлі реформаланды.

Сот реформасының маңызды қыры – сот 
төрелігінің бес сатылы жүйесінен үш буын-
ды жүйесіне өту.

Тек бірінші, апелляциялық және кассациялық 
инстанциялар қалады. Бұл жерде көп іс 
қаралатын бірінші және апелляциялық инстанциялар 
соттарының рөлдері айтарлықтай күшейтілетін бо-

лады. Мұндай қадам соттық әуре-сарсаңның алдын 
алып, сот шешімін қабылдау мерзімін қысқартады.

Қазақстандағы сот төрелігі аза маттардың жеке 
өмірінің құпиялығына кепіл құқын есепке ала кел-
генде барынша ашық бола түседі.

Сот залдарында сот істері аудио және бейнежазба 
аппаратуралармен жарақтандырылады және жазба-
ларды қандай да бір тоқтатуға немесе редакциялауға 
мүмкіндік берілмейді.

Бұл судьяларды және сот мәжілісіне басқа да 
қатысушыларды тәртіпке шақырады, сот процесі 
мен сот қабылдаған шешімнің объективтілігін 
қамтамасыз етеді.

Сот жүйесін реформалау шең берінде бірқатар 
институттық шешімдер жұмыс істей бастайды.

Біріншіден, Жоғарғы Сот жанындағы Сот 
жюриі түбегейлі қайта құрылады.

Сот жюриі азаматтардың судья лардың іс-
әрекетіне және судьялық корпус өкілдерінің 
қабылданады деп күтіліп отырған Этикалық 
кодексті бұзу жағдайларына байланысты арыз-
шағымдарын қарайтын болады.

Екіншіден, Жоғарғы Сот жанынан дауларды, 
оның ішінде ірі инвесторлар қатысатын дауларды 
қарау үшін мамандандырылған алқа құрылатын бо-
лады.

Оның шеңберінде шетел инвесторларының құқын 
өздерінде туындаған құқықтық даулар бойынша са-
палы әрі әділ шешу жүзеге асырылады.

Үшіншіден, қылмыстық іс жүргізу шеңберінде 
соттарда, оның ішінде сотқа дейінгі кезеңде, айыптау 
мен қорғау арасында теңгерім қамтамасыз етілетін 
болуы тиіс.

Бұған адамның конституциялық құқы мен 
бостан дығын шектейтін тергеу судьясының барлық 
тергеу әрекетін санкциялау бойынша өкілеттіліктерін 
одан әрі қарай кеңейту есебінен қол жеткізілетін бо-
лады.

Төртіншіден, қазақстандық соттардың 
төрағалары – құқы теңдердің ішіндегі жолы кеңдері 
екенін ұмытпау маңызды.

Сондықтан олардың тарапынан басқа судьялар 
қабылдайтын шешім ге ықпал ету мүмкіндігі мүлдем 
болмайды.

Бесіншіден, мемлекеттік сот орындаушыларын 
кезең-кезеңімен қысқарту арқылы жеке сот орын-
даушыларының институты одан әрі дамытылады.

Сот жүйесінің тәуелсіздігін ны ғайтатын 
шаралардың маңызы ерекше.

Менің тапсырмам бойынша бүгінде құрметті зей-
нетке шыққан судьяларды зей    нетақылық қамтамасыз 
ету бо йынша барлық мәселені шешуді қарастыратын 
заң қабылданғаны белгілі. Бұл судьяларға бар күш-
жігерін сот төрелігін барынша объективті атқаруға 
мүмкіндік береді.

Бұдан бөлек, біз барлық құқық қорғау 
органдарының және бәрінен бұрын полицияның 
адамдардың мүддесі мен құқықтық тәртіпті нығайту 

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ



№2(2016 ) №2 (2016 )10 11

қызметінде тұруына қол жеткізуіміз қажет.
Бұл үшін жергілікті билік органдары мен 

жергілікті қоғамдастықтарға есеп беретін жергілікті 
полиция қызметі құрылады. Осындай қызмет 
тұтастай Экономикалық ынтымақтастық және даму 
ұйымына мүше бірқатар елдерде өзін жақсы таныт-
ты.

Жергілікті полиция қызметінің қарауына 
қоғамдық тәртіп күзеті, тұрмыстық қылмысқа 
қарсы тұру, жол қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мен ұсақ құқық бұзушылықтарға атымен 
төзбеушілік мәселелері беріліп отыр.

Осы жаңалықтар жаңа заңнамада көрініс тапқан. 
Онда сондай-ақ азаматтардың этикалық нормалар-
ды бұзған полициялардың үстінен түсірген арыз-
шағымдарын қарайтын қоғамдық кеңестер мен өзге 
де консультативтік-кеңестік органдар жүйесін құру 
қарастырылған.

Сондай-ақ «Қылмыстық құқық бұзушылық 
картасы» интернет порталы құрылатын болады. 
Мұндай тетік әлемнің бірқатар елдерінде табысты 
қолданылып келеді. Осы веб-ресурсқа елдегі барлық 
қылмыстық құқық бұзушылық жедел енгізіледі. 
Бұл жұртшылықтың құқық қорғау органдары 
жұмысының тиімділігін бақылауына мүмкіндік 
береді.

Пенитенциарлық жүйені жақсарту көкейкесті 
мәселе болып табылады. Бұл жұмыс мемлекеттік-
жекеменшік әріптестігін дамыту шеңберінде 
жүргізілуі тиіс.

Шетелдердің табысты тәжірибелері жеке сек-
торды пенитенциарлық мекемелерді салу мен 
пайдалануға тарту жөніндегі шараларды жүзеге 
асырудың негізі болуы тиіс.

Сондай-ақбұған дейін заңнан аттап, сонысы үшін 
жазасын өтеген адамдарға көмек көрсету мен ықпал 
ету маңызды.

Бұл үшін әлеуметтік оңалту кешенді дамы-

тылып, жазасын өтеп жатқан азаматтар үшін ар-
найы әлеуметтік қызмет көрсету стандарттары 
енгізілетін болады.

Тұтастай алғанда, Қазақстанда құқықтық 
мемлекеттің орнық тырылуы – біртұтас 
жаңғырту үдерісі аясында шешіліп жатқан біз дің 
конституциялық міндетіміз. Белгіленген шаралар 
мен қадамдарды жүзеге асыру азаматтардың, сондай-
ақ шетел инвесторларының ұлттық сот және құқық 
қорғау жүйесіне сенімін арттырып, тұтастай алғанда, 
еліміздегі бизнес-ахуалды жақсартады.

БЮРОКРАТТЫҚ ШЫҒЫНСЫЗ 
ЭКОНОМИКАҒА ҚАДАМ БАСУ

Ауқымды жұмыс ҮШІНШІ РЕ ФОРМАТОРЛЫҚ 
БАҒЫТ – индустрияландыру мен эконо микалық 
өсімді қамтамасыз ету бойынша жаңғыртулар 
кешенімен байланысты.

Біздің ұзақ мерзімді ұстанымымыз экономика 
қызметіндегі транзакциялық шығындарды ұдайы 
қысқарту болуы тиіс.

Олардың көлемі, ең алдымен, мемлекеттік 
институттардың қалай жұмыс істейтініне байланы-
сты.

Салықтық және кедендік әкімшілік жүргізуді 
жақсартуға бағытталған шаралар зор маңызға ие бо-
лады.

Біріншіден, бұл арада әңгіме салықтық және 
кедендік жүйелерді кіріктіру туралы болып отыр.

Бірте-бірте электронды пішім-
ге көшірілетін тауарлы-көліктік 
жүкқұжат бақылауы енгізіледі. Сондай-ақ 
құжаттардың сәйкес тендірілуі пішіні негізінде 
салықтық және кедендік тексерулер ресімі 
оңтайландырылады.

Тексерулерге шағым беру ресімі 
біртұтастандырылады.

Екіншіден, табыс пен мүлікті жалпыға 
ортақ декларациялауға кезең-кезеңімен көшу 
қарастырылады.

2017 жылы декларацияларды мемлекеттік 
кәсіпорындар мен мекемелердің, ұлттық 
компаниялардың қызметкерлері – бұл шамамен 1,7 
миллион адам – ұсынатын болады. 2020 жылдан ба-
стап жалпыға ортақ декларациялаумен барлық жеке 
тұлға қамтылады.

Үшіншіден, салықтық әкімшілік жүргізуді 
оңайлату мақсатында қосымша құн салығының ор-
нына сатуға салық енгізудің орындылығы мәселесі 
қарастырылып жатыр.

Төртіншіден, қолданыстағы салықтық режімдерді 
оңтайландыру жоспарланып отыр, онда 2017 
жылдан салықтық кірістер мен шығыстардың 
есебі міндетті түрде енгізілетін болады. Бұл 

көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендетуге 
мүмкіндік береді.

ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 
табысты жұмыс істеп тұрған экономиканың маңызды 
қағидаты мемлекеттің шағын және орта кәсіпкерлікті 
қолдауы, оны қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз 
ету болып табылады. Бұл жайлар бизнестің 
оңалтылуы мен банкроттығының жаңғыртылған 
құқықтық қырлары бар Кәсіпкерлік кодексте көрініс 
тапқан.

Бизнесті қорғау мен кәсіпкерлерге құқықтық 
көмек көрсетудің орталық тетігі болуы тиіс биз-
нес-омбудсмен институты нығайып келеді. Оның 
қызметінің заңнамалық негізі де Кәсіпкерлік кодек-
сте бекітілген.

Бұдан бөлек, онда мемлекеттік монополияға 
қарсы қызметтің құқықтық шеңберлері ЭЫДҰ стан-
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дарттарына сәйкес егжей-тегжейлі баян етілген.
Жаңартылған монополияға қарсы қызмет еркін 

бәсекелестікті жан-жақты дамытуға бағдарлануы 
тиіс.

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап доминанттар 
тізілімі тек реттелетін рынок бойынша жүргізіледі, 
ал 2017 жылдан бастап толықтай алынып тасталады.

Тиісті тауарлы рыноктарға субъек тілердің үлесін 
ұлғайтуға мұндай іс-қимылдар бәсекелестікті шектеу 
белгісі болмаған кезде ғана жол берілетін болады.

2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап бағалық 
реттеу алынып тасталады, оның орнына тек 
монополияға қарсы реттеу мен бақылау құралдары 
ғана пайдаланылады.

Монополияға қарсы қызмет жанынан жаңа ин-
ститут – моно полияға қарсы заңнаманы бұзушы-
лықтар қорытындылары бойынша қабылданатын 
шешімдердің объективтілігі мен мөлдірлігін 
қамтамасыз ететін келісім комиссия сы құрылатын 
болады.

Мемлекеттің кәсіпкерлікпен өзара іс-қимылы мен 
әріптестігінің жаңа қағидаттары Мемлекеттік сатып 
алулар туралы Заңның жаңартылған редакциясын-
да көрініс тапқан.

Олар өнімді сату үшін ұзақ мерзімді 
келісімшарттар жасасу арқылы тікелей инвестиция-
лар тартуға жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл сондай-ақ 
Қазақстанда жаңа жоғары технологиялы өндірістер 
құруға қызмет ететін болады.

Фермерлік пен бүкіл аграрлық секторды дамы-
ту үшін айтарлықтай ынталандырушы күш Жер 

кодексіне енгізілген өзгерістер болды.
Жаңа құқықтық нормалар жұмыс істеп 

тұрған 224 мыңнан астам агро өнеркәсіптік ке-
шен субъек тілеріне олар жалға алған 97,4 млн га 
жерді жекеменшікке алуға мүмкіндік береді. Оның 
үстіне кадастрлық құнының 50%-ы көлемінде 10 
жыл мерзімге бөліп-бөліп төлеу қарастырылған.

Бұдан бөлек, 102 млн гектар запас жердің 
ауылшаруашылық өндірісін жүргізуге арналған 85,3 
млн гектарын да Қазақстан Республикасының заңды 
және жеке тұлғалары жекеменшікке аукцион арқылы 
сатып ала алады.

Мүлікті заңдастыру мерзімі 2016 жылдың 31 
желтоқсанына дейін ұзартылды. Мүлік пен ақшаны 
заңды айналымға қайтару үшін қосымша ынта-

ландыру шаралары қабылданды. Құпиялылықты 
сақтауға, сондай-ақ қылмыстық және әкімшілік 
қудалаудан қорғауға кепілдік беріліп отыр.

Бұл капитал ағынын ұлғайтып, көлеңкелі эконо-
мика деңгейін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік 
береді.

Заңды тұлғалардың оңалтылуы мен банкроттығы 
ресімдері заңнама лық деңгейде нақты және түсінікті 
бекітілген.

Компаниялардың банкроттығы, әлемдік 
тәжірибеге сәйкес, кәсіпорындардың 
жұмысшыларын қысқарту арқылы тоқтап қалуына 
алып келмеуі тиіс.

Өндірістің өміршеңдігі мен жұмыс орындарын 
сақтау үшін төлеуге қабілетсіздікті сотқа дейінгі 
тәртіпте реттеудің жаңа тетігі жасалды. Ол бо-
рышкер мен кредиторға кәсіпорынды қаржылық 
сауықтыру мақсатында қайта құрылымдау 
мәселелерін бірлесіп шешуге мүмкіндік береді. Ин-
весторлар өздерінің шығындарын азайтуға, қалпына 
келтіруге мүмкіндік алады.

Мемлекет иелігінен алу мен жекешелен-
діруді белсенді ете түсу үшін жекешелендіруден, 
активтерді әділ нарық бағасы бойынша сату-
дан, сондай-ақ қазақстандық және шетелдік 
инвесторларға жекешелендіруге барынша 
қатысуға жағдай жасау үшін шектеулерді алып 
тастауға мүмкіндік беретін заңнамалық өзгерістер 
қабылданды.

Жекешелендірудің шешуші тетігі акцияларды қор 
рыноктарына ашық аукциондар арқылы орналастыру 
болады.

2016 жылдың І тоқсанында мүліктен айыруға 
жататын нысандардың тізімі қысқартылып, барлық 
акционердің квазимемлекеттік секторда иеліктен 
шығарылған актив терін сатып алуға басым құ қық-
тарын алып тастауды қарас ты ратын заң жобасы жа-
салатын болады.

Жаңа тетіктерді есепке ала отырып, жекешелен-
дірудің 2016-2020 жылдарға арнал ған кешенді жо-
спарын жүзеге асыру басталды.

Осы құжат шеңберінде бәсекелесті ортаға 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ, «Бәйтерек» АҚ пен 
«ҚазАгро» АҚ-тың мемлекеттік меншіктегі аса 
ірі 65 компаниясы, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-
тың құрамына кіретін 173 еншілес және тәуелді 
ұйымдары берілетін болады.

Сондай-ақ 545 ұйымнан тұратын жекешелендіру 
нысандарының қолданыстағы тізіміне өзекті сипат 
беріледі.

2016-2018 жылдары «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ пен «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 
активтерінің бір бөлігі бәсекелесті ортаға өткеннен 
кейін олар ықшам холдингтерге қайта құрылатын бо-
лады.

Мемлекеттік меншікті жекешелендіру мен 
квазимемлекеттік сектор активтерін беру отандық 
кәсіпкерлікті, жеке бизнесті одан әрі нығайту мен 

дамыту үшін жүргізіліп отыр.
Жекешелендірудің кешенді жос парын жүзеге 

асыру шағын және орта бизнесті дамытуға жаңа 
серпін береді.

Пайдасын ұлғайтуға мүдделі жеке бизнес қызмет 
көрсету ауқымын кеңейтіп, өнімінің сапасын 
жоғарылатады, бәсекелестік өсетін болады, демек, 
ұсынылатын қызметтің бағасы төмендейді.

Аграрлық секторда әкімшілік кедергілер 
қысқарады.

Қазірдің өзінде аукцион тетігін енгізу жолы-
мен жер қойнауын пайдалану құқығын ұсыну ресімі 
жеңілдетілді.

Ал болашақта біз іздеуді, бағамдау мен кенорнын 
игеруді қоса алғанда, геологиялық жұмыстардың 
барлық түрін жүргізу тәсілін оңайлатуды 
қарастыратын жер қойнауын пайдаланудың 
аустралиялық моделіне көшеміз.

Экономикалық өсімнің жаңа бастауын 
қалыптастыру мен қазақстандық бизнестің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруда бүгінде «Ұлттық чемпи-
ондар» бағдарламасы маңызды шара болып отыр. 
Оған қатысушылар – импорт алмастыруға бағыт 
ұстанған өндіріс секторының аса перспективалы 
компаниялары.

32 компания – «ұлттық чемпиондар» 2019-
2020 жылдарға қарай ішкі тікелей инвестициялар-
ды шамамен 750 млн доллар көлемінде өсіруді, 
шамамен 15 мың жұмыс орнын құруды, еңбек 
өнімділігін 30-50%-ға арттыруды және шикізаттық 
емес экспорт көлемінің өсімін 260 млн долларға 
дейін жеткізуді қамтамасыз етеді.

СЫРТҚЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ 
ЖАҢА КӨЗДЕРІ

Ұлт Жоспарының экономикалық блогына кіретін 
шаралар біздің экономикамыздың өңдеуші секторы-
на кем дегенде 10 трансұлттық корпорацияны тарту-
ды қарастырады.

«Зәкірлі инвесторлармен» бірлескен 
кәсіпорындар құру жөніндегі жұмыстармен өңдеуші 
өнеркәсіптің, инфрақұрылымдардың, энергетиканың 
және басқа отандық компаниялардың 3 
тобы қамтылатын болады:

Бірінші топ – қайта инвестициялау арқылы терең 
жаңғыртуға жататын кәсіпорындар;

Екінші топ – трансұлттық корпорациялардың 
әлеуеті пайдаланылатын кәсіпорындар;

Үшінші топ – «зәкірлі инвесторлар» үшін жоғары 
нарықтық бәсекелі кәсіпорын мен экспорттық 
брендтердің пайда болуы.

Қазірдің өзінде 26-дан астам ТҰК-пен 
келіссөз жүргізілсе, олардың бірқатарымен нақты 
уағдаластыққа қол жеткізу мүмкін болды.

Ұлт Жоспарының үшінші бағы  тының темірқазық 
мәселесі тәуелсіз сот жүйесі, ағылшын тілін қолдану 
және инвестициялық резиденттік қағидатын енгізу 
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құқығымен жеке заң құзыреті қағидаты бойынша 
АСТАНА халықаралық қаржы орталығын (АХҚО) 
құру болып табылады.

«Астана» Халықаралық қаржы орталығы тура-
лы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Заңы қабылданып, күшіне енді.

АХҚО қызметінің экономикалық нәтижелері 
қазақстандық капитал рыногына тікелей шетел 
инвестицияларының ағыны есебінен жыл сайын 
орта есеппен ІЖӨ-нің 1 пайызға дейін жеделдете 
өсуінде көрініс табатын болады.

Мұның сыртында АХҚО шең берінде 2 мыңнан 
астам жұмыс орындары құрылады.

Біздің елордамыз Астана Еура зияның іскерлік, 
мәдени және ғы лыми орталығы ретінде дамып, 
әуежайдың жаңа терминалын қоса алғанда, заманауи 
халықаралық көлік тік-логистикалық жүйеге ие бо-
лады.

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ 

КӨКЖИЕКТЕРІ

Ұлт Жоспарында экономиканың бірқатар пер-
спективалы секторларын дамыту бойынша шара-
лар қарастырылған.

Бірінші кезекте ол электр энергиясы секторына 
және энергиялық тиімділіктің өсуіне қатысты.

Бізге 2020 жылға қарай ІЖӨ-нің энергия 
сыйымдылығын 25 пайызға және ғасырдың ортасы-
на қарай 50 па й ызға төмендетуге қол жеткізу керек.

Ол үшін энергия сервистік келісімшарттар тетігі 
арқылы энергия үнемдеу саласына стратегиялық ин-
весторларды тарту қажет.

Жеке энергия сервистік компа нияларды 
дамытуды белсен ді лендірудің, оларды энер-

гия үнемдеу саласына қызметтер кешенін 
ұсынуға ынталандырудың маңызы зор.

Елдің тұтынушыларын электр энергиясымен 
сенімді жабдықтау – электр энергетикасының негізгі 
міндеті.

Электр энергетикасы саласын дағы заңнамадағы 
өзгерістер энергия өндіруші ұйымдарға «бірегей са-
тып алушы» моделін енгізу арқылы негізгі қорларды 
жаңғыртуға, қайта құруға, ұлғайтуға және жаңартуға 
салынған инвестицияларды қайтаруда ұзақ мерзімді 
кепілдіктер беруді қамтамасыз етуді көздейді.

Энергия мен жабдықтау сенімділігін артты-
ру және түпкі тұтынушылар үшін электр энер-
гиясы бағасының бақылаусыз өсуінің алдын 
алу үшін өңірлік электр желілік компаниялар мен 
электрмен жабдықтаушы ұйымдарды нығайту бой-
ынша жұмыс жүргізіледі.

Ол салаға инвестициялар тарту үшін қолайлы 
жағдайлар туғызып, электр энергиясының 
халықаралық ағындарын ішкі тұтынушылар пай-
дасына қарай реттеуді қамтамасыз етеді, саланы 
мемлекеттік басқару сапасын арттырады.

Біз ғылымды қажет ететін экономиканы 
қалыптастыру бойынша жұмыстарды жалғастыра 
береміз.

Бұл орайда бәсекеге қабілетті, жоғары технологи-
ялы өндірістердің сыни массасын өсіруге қол жеткізу 
маңызды.

Қазір Дүниежүзілік банкпен «Технологияларды 
коммерцияландыру» бағдарламасын бірлесіп жүзеге 
асыру шеңберінде 65 ғылыми жоба орындалуда.

Зәкірлік ТҰК-терді тарту техно логиялық даму 
орталықтарын құруға мүмкіндік береді.

Индустриялық-инновациялық дамудың екінші 
бесжылдығының нәтижелері бойынша-ақ бірқатар 
ше шуші көрсеткіштерге қол жеткізілмек.

Бизнестің инновациялық белсен ділігі ІЖӨ-нің 20 
пайызына дейін, инновациялық өнімдер үлесі 2,5 
пайызға дейін артады.

Көлік тасымалдары жүйесі мен транзитті да-
мыту мақсатында, «Нұрлы Жол» Мемлекеттік 
бағдарламасында қаралғандай, республикалық 
маңыздағы 7 мың шақырымнан астам автомобиль 
жолдары қайта жаңғыртылатын болады. Оларда ақы 
алу жүйесін енгізу жоспарланған.

2022 жылға қарай жол жүруден түскен алымдар 
шамамен 41 млрд тең гені құрайтын болады, ал ол 
рес пуб ликалық маңыздағы автожол    дардың бүкіл 
жүйесін ұстауға жағдай жасайды.

Қазақстанды халықаралық кө     ліктік-
коммуникация лық ағ ын дарға интеграция-
лау мақ са  тында мультимодальды «Еура зия лық 
трансқұрлықтық дәлізін» құру бо йынша жоба ба-
сталды.

Ол жүктердің Азиядан Еуропаға кедергісіз 
транзитін қамтамасыз етеді, жүк жеткізу құнын 2 
еседен астамға төмендетеді.

Қазақстандық маршруттарға қосым  ша жүк 
ағындарын тарту көліктің бар лық түрімен транзиттік 
тасымалды 2020 жылы қазіргі 18 млн тонна-
дан 33 млн тоннаға дейін және 2030 жылы 50 млн 
тоннаға дейін ұлғайтады.

Контейнерлік тасымалдарды мемлекеттік ретте-
уден босату таяудағы 5 жылда олардың көлемін 500 
мың тоннадан астамға ұлғайтуға жағдай жасайды.

Азаматтық авиация саласында әуе тасымалда-
ры, ең алдымен, отандық та сымалдаушылардың 
транзиттік әлеуеті мақсатты түрде ұлғайтылатын 
болады.

Әуе тасымалдарының рентабель ділігін арттыру 
үшін Алматы ма ңын да халықаралық авиациялық 
хаб құрылады.

Астананың әлемдік деңгейдегі қаржы орталығы 
ретінде қалыптасуы үшін 2019 жылға дейін Токио, 
Син гапур және Гонконг сияқты жетек ші қаржы 
орталықтарымен жаңа халық аралық бағыттар ашы-
латын болады.

Құрылыс саласында құрылыс салушылардың 
бүкіл рұқсат беру ресімдерін «бір терезе» қағидаты 
бо йынша өту үдерісін реттейтін бірегей нормативтік 
құжат қабылданады.

Сараптаманың жекелеген түр лері, жұмыстың 
технологиялық күрде лілігіне байланысты жеке 
секторға берілетін болады. 2016-2020 жылда-
ры жобалардың 90 пайызға дейінін жекеменшік 
рынокқа беру жоспарланып отыр.

Сол сияқты құрылыстың сметалық 
құнын анықтаудың ресурстық әдісіне көшу де 
жоспарланған, ол құрылыс материалдарының, 
жұмыс күшінің және басқа да қызметтердің 
ағымдағы нарықтық құнын ескеруге жағдай жасайды.

Оның сыртында 2015 жылдың 1 шілдесі-
нен еурокодтарға негізделген жаңа құрылыс норма-
лары іске қосылған болатын.

Туризм сияқты перспективалы салада негізінен 
әкімшілік кедергілерді төмендету, жаңа туристік 
нысандар мен маршруттарды дамыту, көрсетілетін 
қызмет сапасын арттыру есебінен айтарлықтай 
өсімге қол жеткізу қарастырылуда.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҢҒЫРТУ 
ЫНТАЛАНДЫРУШЫЛАРЫ

Экономиканың қарқынды дамуы еңбек 
қатынастарының жаңа түрін қалыптастыру үдерісіне 
айрықша назарды қажет етеді.

Осы мақсатпен Қазақстан Рес публикасының жаңа 
Еңбек кодексі қабылданды.

Ол Халықаралық еңбек ұйымы мен ЭЫДҰ-ның 
еңбек стандарттарына негізделген.

Еңбек шарты жағдайларын өзгерту ресімдері 
заңнамалық тұрғыда оңайлатылған, еңбек 
ұжымдарында өзін өзі басқару жүйесін енгізу бойын-
ша шаралар, жұмысшылар мен жұмыс берушілердің 
ұжымдық келіссөздері тетігі қарастырылған.

Білім беру, денсаулық сақтау және халықты 
әлеуметтік қорғау салаларын реформалау адам 
әлеуетінің сапасын арттыруға жағдай жасайды.

Білім беру саласында мектепке дейін және 
мектепте білім берудің жаңа үйлестірілген стан-
дарттарын әзірлеу және бекіту бойынша жұмыстар 
жүргізілуде.

Білім беру үш тілде – қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде жүргізілетін болады.

Мемлекеттік индустриялық-инновациялық 
даму бағдарламасы (МИИДБ) жобалары үшін кад-
рлар даярлау деңгейін арттыру бойынша шаралар 
қабылданды.

Тұрғындардың денсаулығын сақтау 
саласындағы басты міндет – міндетті медициналық 
сақтандыруды енгізу. Арқаулық медициналық 
көмектің кепілдендірілген көлемін көрсетуде жеке 
сектордың үлесін ұлғайту есебінен бәсекелестік орта 
кеңейеді және денсаулық сақтау қызметінің сапасы 
артады.

Медициналық қызметтің сапасы бойынша 
бірлескен комиссия құрылатын болады.

Медициналық мекемелерде басқарудың 
корпоративтік моделін енгізу қарастырылған.

Сол сияқты мұқтаж тұрғындарға оның атаулы 
сипатын күшейту арқылы әлеуметтік көмек көрсету 
жүйесін оңтайландыру жоспарланып отыр.

Мұндай көмек табыстары отбасын ың 
әр мүшесіне шаққанда ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен 50 пайыз төмен отбасыларына 
көрсетілетін болады. Сонымен бірге көмек алушы-
лар жұмыспен қамтуға ықпал ету және әлеуметтік 
бейімделу бағдарламаларына міндетті түрде 
қатысатыны туралы әлеуметтік келісімшарт бекітеді.

Әлеуметтік көмек көрсетудің мұндай түрлері мен 
қағидаттары 2018 жылдан бастап енгізіледі.

Бүтіндей алғанда, жаңа әлеумет тік саясаттың аса 
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маңызды қыры адам әлеуетін дамытуға инвес-
тициялардың біртіндеп өсіп отыруына байланысты 
болмақ.

Бізге Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын та-
банды түрде өмірге енгізу қажет.

Қаржыландыру көлемін арттыра оты-
рып, Жұмыспен қамтудың жол картасы өзекті етіле 
түседі. Оның бағ дарламаларына қатысу еңбекке 
қабілетті халыққа қысқа мерзімді қайта даяр лау 
курстарынан өтуге, өзінің білік тілігін арттыруға, 
шағын несие алуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге 
жаһан дық дағдарыстың ағымдағы ықпа лына байла-
нысты объективті қиын дықтарды еңсеруге жағдай 
жасайды.

2017 жылы «Барша үшін тегін кәсіптік-
техникалық білім» жаңа жобасын жүзеге асыру ба-
сталады.

Оған қатысу, әсіресе, жас қазақ стандықтарға 
олардың өмірлерінде кәдеге асатын арқаулық еңбек 
дағдыларын алуға жағдай жасайды.

РЕФОРМАЛАР ТАБЫСЫ – 
ҰЛТ БІРЛІГІНЕ БАСТАР ЖОЛ

Қазақстан Тәуелсіздігінің ширек 
ғасыры топтасқан халықтың ғана дамудың 
таңғажайып шыңдарына жете алатынын көрсетіп 
берді.

Біздің еліміз өзінің табысты даму 
моделімен тұрақтылықтың, бейбітшілік пен 
келісімнің қаншалықты маңызды екенін көрсетті.

Қазіргі заманғы әлемде барлық да мыған мемлекет 
– біртұтас ұлттар.

Олар бірыңғай экономикалық, саяси және мәдени 

рет-тәртіппен өмір сүреді, оларды дамудың ортақ 
мақсаттары, жеке адамның табысы мемлекеттің 
қуатымен және табыс тылығымен ажырағысыз 
байланыс ты екендігіне деген бірегей түсінік 
біріктіреді.

Бүгінде әлемнің барлық дамыған елі өздерінің 
жаңғыртушы жобаларын бұрыннан қалыптасқан 
біртектілік негізінде жүзеге асырады. Қазақстанға 
келер болсақ, біз де осы жолға түстік.

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр ғандай, 
біртектілік пен біртұтастық саласында әмбебап стан-
дарттар мен ұсынымдамалар жоқ. Әлемде бірде-бір 
ел осы саладағы сын-қатерлерге дайын рецептілерге, 
модельдер мен жауаптарға ие емес.

Әлемде әлі ешкім де өмірдің осы сала-
сын өлшеуге қабілетті қандай да бір жалпыға ортақ 
біртектілік пен біртұтастық индексін немесе форму-
ласын ойлап тапқан жоқ.

Сонымен бірге біздің біртектілік пен ұлт бірлігі 
саласындағы жұмыс тарымыздың түпкі мақсаттары 
немесе технократтық түрде бейнелегенде,  күтілетін 
нәтижелер  ЭЫДҰ елдерімен ортақ.

Біздің жолымыз – ол бірлік жолы және азаматтық 
біртектілік негізінде ұлт ты дәйектілікпен 
қалыптастыру жолы.

Қазақстандықтардың азаматтық біртектілігі мен 
біртұтастығын нығайтуға бағытталғанТӨРТІНШІ 
РЕФОРМАНЫҢ мәні де – дәл осында.

Бізде қазірдің өзінде екі негіз бар, оларды дамы-
та отырып, біз өзіміздің болашағы Біртұтас Ұлтты 
дәйекті түрде нығайта беретін боламыз.

Біріншіден, ол – Қазақстан халқы Ассамблея-
сы. Оның миссиясы – бізді этносаралық бейбітшілік 
пен келісімнің мызғымастығына бастайтын жол.

Ғылым жердегі әрбір этнос кем деген    де бір 
айрықша сапаға ие дегенді айтады.

Біздің өміріміз қазақстандық 100 этностың 
100-ден кем емес, айрықша және қай таланбас 
ерекшеліктері бар еке нін көрсетіп отыр. Олардың 
бәрі жи налып келгенде, біздің Біртұтас Ұлты  мызға 
тамаша артықшылықтар береді.

Көпэтностық – біздің ортақ ұлы қазынамыз! Міне, 
20 жылдан бері Қазақстан халқы Ассамблеясы осы 
байлықтың басты сақтаушысы миссиясын табысты 
атқарып келеді.

Ассамблея – біздің қазақстандық біртектіліктің 
негізі де – осы.

Екіншіден, біз Мәңгілік Ел жалпыұлттық идеясы-
на ие болдық.

«ЕЛ» сөзінде үлкен біріктіруші күш бар, өйткені 
барлық уақытта да туған жер қазақстандықтар 
үшін ең жақын және өзіне тартушы құндылық болған 
және болып қала береді.

Мәңгілік Ел идеясында болашаққа деген 
жалпыхалықтық сенім айнадағыдай көрініс тапқан.

Жасампаз қазақстандық патриотизмнің осы-
нау негізін біз өзіміздің ұлы істерімізбен 
қалыптастырдық.

Оны нығайтып, көбейтіп қана қоймай, сонымен 
бірге ұрпақтан ұрпаққа, дәуірден дәуірге ұластырып 
отыру керек.

Мәңгілік Ел Патриоттық Актісінің тарихи және 
рухани күші де осыдан танылуы тиіс.

Біз біртұтас азаматтық, Мәңгілік Ел жалпыұлттық 
құндылықтары қағидатында Тәуелсіздік жылдары 
ішіндегі біздің жетістіктерімізді жұмылдыру, сондай-
ақ үш тұғырлы тіл мәдениетін енгізу негізінде 

Қазақстан қоғамын дамыту арқылы ортақ біртектілік 
пен ел бірлігін нығайтуды мақсат етудеміз.

Біздің күретамырлық басым дықтарымыз да – осы.
Осы бағыттар бойынша жұмысты жалғастыру 

үшін, сөз жоқ, ЭЫДҰ елдерінің тетіктер жүйесі пай-
даланылады.

Олар қазақстандық ерекшелікті ескере отырып, ең 
алдымен, мәдениет пен білім беру саласын жаңғырту 
үшін, жастарды әлеуметтендіру және патриоттық 
тәрбие беру үшін бейімделген.

Сонымен бірге мемлекет құрудың жаңа 
белесінде ұлт біртектілігі мен біртұтастығын 
нығайтудағы біздің стратегиямызда қағидатты 
маңызды сәт бар.

Біртектілік пен біртұтастық бо йынша бүкіл 
жұмысты біз Қазақстан хал қы Ассамблеясы айнала-
сында түзетін боламыз. Ол – шешуші қағидат.

ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесі біртектілік 
пен біртұтастықтың тек нақты факторларға – 
меритократияға, кәсіби мемлекеттік аппараттың 
тиімді жұмысына, заңның үстемдігін қамтамасыз 
етуге, экономикалық өсімге, есеп беретін 
мемлекеттің транспарентті жұмысына ғана арқа 
сүйей алатынын көрсетіп отыр.

Басқаша айтқанда, Ұлт Жоспа ры ның барлық 100 
қадамының табысты нәтижелеріне арқа сүйейтін бо-
лады.

Біртектілік пен халықтың бірлігі негізінде 
біртектілікті нығайту үшін институттық негіз құру 
мақсатында заңдар, Президент жарлықтары, Үкімет 
қаулылары, Мемлекеттік хатшы өкімдері пішімінде 
бірқатар құжаттар әзірленді.

Ұлт Жоспарының төртінші бағы тын жүзеге асы-
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руды заңнамалық қамтамасыз ету үшін Парламент 
Қазақстан халқы Ассамблеясы, мемлекеттік рәміздер, 
мәдениет және тарихи-мәдени мұралар, туризм, 
үкіметтік емес ұйымдар қызметі мәселелері туралы 
заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізді.

Сондай-ақ қайырымдылық, демеушілік және 
меценаттық қызмет туралы жаңа Заң қабылданды.

3 жаңа Тұжырымдама әзірленді: біртектілік пен 
біртұтастықты нығайту және дамыту, Қазақстан 
халқы Ассамблеясын 2025 жылға дейін дамыту, дене 
тәрбиесі мен спортты 2025 жылға дейін дамыту.

Мәдени саясат тұжырым дама сына, мемлекеттік 
даму және тілдердің жұмыс істеуі, білім беру 
бағдарламасына маңызды өзгертулер енгізілді. 
Оның сыртында туристік саланы дамыту 
тұжырымдамасы, 2020 жылға дейін үш тілді білім 
беруді дамытудың жол картасы әзірленді.

Үкімет Қазақстанның ұлттық брендін ілгерілету 
бойынша іс-қимылдар жоспарын бекітеді.

Қазақстандық музейлерді және мемлекеттік 
рәміздерді пайдалану жүйесін жаңғырту бойынша 
жұмыстар жүргізілуде.

Дербес Іс-қимылдар жоспарын жүзеге асыру 
шеңберінде мемлекеттің ҮЕҰ-лармен өзара іс-
қимылын нығайту үлкен маңызға ие.

Бірегей Ұлттық мерекелер күнтізбесін құру бой-
ынша жұмыс жоспары да өзекті.

Қазақстандық БАҚ-тарды жаңғырту, Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын ілгерілету, бірқатар 
мәдени-білім беру және ақпараттық жобаларды 
жүзеге асыру жоспарлары жүзеге асырылатын болады.

Қазақстандық біртектілік – мемлекеттің, қоғам-
ның, жекелей алғанда, әрбір азаматтың табы сының 
біртектілігі екенін ерекше атап көрсеткім келеді.

ҚОҒАМҒА ЕСЕП БЕРЕТІН 
АШЫҚ МЕМЛЕКЕТ

Транспарентті және есеп беретін мемле-
кет қалыптастыруға бағытталған БЕСІНШІ РЕФОР-
МА шеңберінде бірнеше түйінді міндеттерді шешуге 
тура келеді.

Біріншіден, «Үкімет азаматтар үшін» 
Мемлекеттік корпорациясы құрылатын болады.

Бұл жаңа құрылымға қазір жұмыс істеп тұрған 
«Халыққа қызмет көрсету орталығы», «Жылжы-
майтын мүлік орталығы», «Жер кадастры ғылыми-
өндірістік орталығы», «Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталық» республикалық мемлекеттік 
кәсіпорындары біріктіріледі.

Азаматтар мемлекеттік қызмет көрсетудің ортақ 
провайдеріне ғана өтініш береді.

Бұл оларды ұсынудың мөлдірлігін қамтамасыз 
етіп, қажетсіз әкімшілік кедергілерді және сұрау са-
лынатын құжаттар тізімін қысқартады.

Қызмет көрсететін мемлекеттік органдар 
корпорацияға өз өкілеттіктері шеңберінде барынша 
ықпал жасап, сондай-ақ бүкіл мемлекеттік қызмет 

көрсетулердің 2017 жылдың соңына дейін берілуін 
қамтамасыз етуі тиіс.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына Үкімет 
өкілі жаңа Корпорация бо лып табылатын ортақ Про-
вайдер, сон дай-ақ ҮЕҰ құратын арнаулы қоғам дық 
кеңес бақылау жасайтын болады.

Екіншіден, мемлекеттік басқа рудың бүкіл 
жүйесі нақты нәти же лерге қол жеткізуге бағдар 
ұстанады.

Ол үшін жыл сайын Үкімет, министрлер, әкімдер 
үшін және осылайша мемлекеттік органның әрбір 
құрылымдық бөлімшелеріне дейін мақсатты индика-
торлар қабылданатын болады. Барлық мемлекеттік 
қызметші өздерінің басшылығы бекіткен жеке жо-
спарлар бойынша жұмыс істейді.

Мансаптық дәреже, олардың біліктілігі, атқаратын 
функциясы және оған бекітілген өкілеттіктер 
негізінде мемлекеттік қызметшілердің ағымдағы тап-
сырмаларды орындау жүйесін жеңілдетуде маңызды.

Үшіншіден, сапалы жоспарлауды жүзеге асы-
ру үшін мемлекеттік статистиканың анықтығын 
қамтамасыз ету қажет.

Сондықтан сапалы статистикалық мәлімет 
беруде респонденттер мен әкімшілік көздерінің 
жауапкершілігін арттыру маңызды.

Осы жайлардың бәрі нормативтік-құқықтық 
актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу бары-
сында ескерілген.

Төртіншіден, менің тапсырмам бойын-
ша мемлекеттік органдардың бағдарламалық 
құжаттарына ревизия және оңтайландыру жүргізілді.

Бұдан әрі де барлық деңгейдегі бағдарламаларды 
жоспарлауда, әзірлеуде және жүзеге асыруда 
ЭЫДҰ ұсынымдамаларына негізделген 5 шешуші 
қағидат – негізділік, сабақтастық, транспаренттілік, 
мониторинг және бақылауды нақты сақтау қажет.

Аумақтарды дамыту бағдар ламалары да осы 
тұрғыда қайта пішімделуі тиіс.

Барлық жаңа мемлекеттік және үкіметтік 
бағдарламаны премьер-министр басқаратын консуль-
та тивтік-кеңес беруші орган қарауы керек.

Бесіншіден, бюджет кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар қабылданды.

Мемлекеттік органдарға түпкі нәтижелерге қол 
жеткізу үшін бюджет қаржыларын шұғыл түрде 
қайта бөлу құқы берілді.

Құрылым және штат саны бойынша шешімдер 
қабылдауда олардың өкілеттіктері кеңейтілді, ол 
білікті мамандар тарту үшін маңызды.

Алтыншыдан, мемлекеттік басқару 
органдарының жұмысына баға берудің жаңа 
жүйесі сыртқы тәуелсіз аудиттің міндеттілігі, 
жариялылығы жұртшылықпен кері байланыс, 
басшылардың дербес жауапкершілігі қағидаттарына 
негізделеді.

Бағдарламалық құжаттардың орындалуы мен 
мемлекеттік органдар қызметі бағасының берік өзара 
байланысын қалыптастыру маңызды.

Мемлекеттік аудит жүйесін жетілдіру 
шеңберінде Есеп комитеті мен қаржылық бақылау 
органдарын реформалау жоспарланып отыр. 
Олар сараптамалық-талдамалық құрамдастарды 
күшейте отырып, әлемдік аудиторлық компаниялар 
моделі бойынша жұмыс істеуі тиіс.

Оның сыртында квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің жыл сайынғы аудиті, әсіресе, бюд-
жет қаржыларын пайдалану бөлігінде аутсорсингке 
беріледі.

Жетіншіден, мемлекеттің транспаренттілігі мен 
есептілігінің негізгі критерийлерінің бірі – халықтың 
ақпараттарға қолжетімділігін кеңейту болып табыла-
ды.

2016 жылдан бастап азаматтар мен заңды 
тұлғалардың сауалдары бойынша, мемлекеттік 
құпиялар мен өзге де заңмен қорғалатын 
құпиялардан басқа, мемлекеттік органдардың барлық 
ақпараттына қолжетімділік қамтамасыз етілетін бо-
лады.

Жеке компаниялар да, егер олар қоғамдық функ-
циялар атқарса немесе бюджет қаржыларын алушы-
лар болып табылса, ақпараттар ашықтығы ережесін 
ұстануға тиіс болады.

Бұл орайда мемлекеттік орган дардың жаңа, аза-
маттар үшін қолайлы және түсінікті ақпараттарды 
беру пішімін әзірлеуі және енгізуі талап 
етіледі. Қазіргі бар порталдарды жаңғырту, сол 
сияқты ауылдық елді мекендерді жоғары 
шапшаңдықты трафикпен қамтамасыз ету бойынша 
үлкен жұмыстар атқаруға тура келеді.

2016 жылдан бастап орталық және жергілікті 

мемлекеттік органдарда автономды, дербестік, 
жариялылық, мерзімді ротация қағидаттарында 
жаңа Қоғамдық кеңестер құрылып, жұмыс істеп 
тұрғандары қайта пішімделетін болады.

«Қоғамдық кеңестер туралы» заңға сәйкес бұл ин-
ститут қоғамдық ба қылаудың жаңа тиімді тетіктеріне 
ие болды.

Кеңестер құрамы квоталық қағидат бойынша 
құрылады, бірақ олардың мүшелерінің үштен екіден 
кем емес бөлігін жұртшылық өкілдері құрауы тиіс.

Кеңестер басында мемлекеттік қызметте жоқ 
белгілі қоғам қайрат керлері тұруы тиіс.

Қоғамдық кеңестерге мемлекеттік ор гандардың 
бюджеттік бағдарламал а рының жобаларын және 
олардың орындалуын, стратегиялық жоспарларды, 
аумақтарды дамыту бағдарламаларын талқылау құқы 
беріледі.

Олардың отырыстарында мақсатты 
индикаторларға қол жеткендігі туралы атқарушы 
органдардың есептері тыңдалып, азаматтардың 
құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне 
қатысты нормативтік-құқықтық актілердің жобалары 
қаралатын болады.

Атқарушы биліктің барлық сатысы мен Үкімет 
мүшелерінің азаматтар алдындағы есептері 
қарастырылған.

Олар сондай-ақ заңнамаларды жетілдіру бой-
ынша ұсыныстар әзірлеп, мемлекеттік органдарға 
ұсыныстар енгізетін болады.

Кеңестердің шешімдері ұсынымдамалық сипатқа 
ие болады, бірақ олардың қаралуы мемлекеттік ор-
гандар үшін міндетті.

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
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МЕМЛЕКЕТ ФУНКЦИЯЛАРЫН 
БӘСЕКЕЛЕСТІ ОРТАҒА ЖӘНЕ 

ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН ӨЗІ БАСҚАРУҒА БЕРУ

Мемлекеттің дамуы бірқатар мем лекеттік функ-
цияларды бәсекелестік ортаға беруді талап етеді, ал 
олар бүгінде, бүтіндей алғанда, 4,5 мыңға жуық.

Осы мақсатта премьер-министрдің 
орынбасарының басшылығымен, оның құрамына 
парламент депутаттарын, орталық атқарушы орган-
дар басшыларын, «Атамекен» ҰКП, Қазақстанның 
Азаматтық альянсы өкілдерін қоса отырып, тұрақты 
жұмыс істейтін Комиссия құрылады.

Оның шеңберінде әрбір мемлекеттік орган 
бойынша бәсекелесті ортаға берілетін функци-
ялар тізімі анықталады. Сондай-ақ бәсекелесті 
ортаның берілетін мемлекеттік функцияларды, 
жұмыс істеп тұрған регламенттерді, сондай-
ақ бағалар мен сапа критерийлерін жүзеге 
асыруға дайындығын ескере отырып, оларды беру 
пішінін таңдап алу қажет.

Комиссия мемлекеттік функцияларды беру 
регламентін қарастырып, мониторинг жүргізеді және 
олардың орындалу сапасына бақылау жасайды.

Оларға үш сатыда берілетін жергілікті өзін 
өзі басқару органдарына қосымша өкілеттіктер 
беру орталық деңгейдегі реформалардың заңды 
жалғасы болуы тиіс.

Бірінші сатыда (2016-2017 жылдар):
– аудан әкімінің аудандық маңыз дағы қала, 

кент, ауыл және ауылдық округ әкімі лауазымына 
ұсынатын кан дидатурасын одан әрі аудан мәсли-
хатына және сайлау өткізуге енгізу үшін келісу;

– әкімді босату туралы мәселеге бас тамашы болу;
– жергілікті қоғамдастықты дамыту туралы 

бағдарламалық құжаттар жобаларын қарау және 
абаттандыру мен қоғамдық тәртіптің көкейкесті 
мәселелерін талқылау;

– қолма-қол ақшаның бақылау шоты есебінен 
алынған мүлікті иеліктен шығаруда аудан әкімі 
ұсынысын қарау;

– елді мекендер шеңберіндегі жер телімдерінің 
мақсатты пайдаланылуын және жеке тұлғалардың 
заңсыз иеленуіне жол бермеуін бақылау;

– жергілікті қоғамдастықтың мем лекеттік 
мекемелеріне басшылар та ғайындау бойынша 
ұсыныстар енгізу;

– оларға қосымша екі салықты – көлік және заңды 
тұлғалардан жер салығын алу құқын беру жолымен 
жергілікті өзін өзі басқарудың салықтық әлеуетін 
күшейту.

Екінші сатыда (2018 жылдан бас тап):
– аудан мәслихаты бекіткен жергілікті өзін-өзі 

басқару бюджетін сатылап қалыптастыру;
– әкімнің аудандық мәслихатқа бекіту үшін 

енгізген жергілікті қоғамдастық бюджетінің жобасын 
жиналыстың келісуі және олардың орындалуы тура-
лы есепті мәслихатқа ұсыну үшін қолдау;

– жергілікті қоғамдастықтың ком муналдық 
меншікті басқару мәселелері;

– бюджетті тұрғындары 2 мың адамнан асатын 
әкімшілік-аумақтық бірлік үшін ғана енгізу және оны 
аудандық мәслихаттың бекітуі;

– «Жергілікті өзін өзі басқару коммуналдық 
меншігі» институтын енгізу;

– олардың әлеуетін ұлғайту мақса тында ауылдық 

округтер деңгейінде әкімшілік-аумақтық бірлікті 
нығайту мәселесін әзірлеу.

Үшінші сатыда (2020 жылдан) төмендегілер 
қарастырылады:

– жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілді органын құру;
– халқының саны 2 мың адамнан кем емес елді 

мекендерде жергілікті өзін өзі басқарудың дербес 
бюджетін енгізу;

– қоғамдық маңызды мәселелерді қамтитын 
жергілікті бюджеттердің жобалары бойынша 
азаматтардың ұсыныстарын қарау ресімдерін енгізу.

Осы шаралардың бәрін орындау мемлекеттік 
органдардың шешімдер қабылдау үдерісінің 
мөлдірлігін арттырады және жергілікті өзін өзі 
басқару жүйесін дамытуға жағдай жасайды.

ҰЛТ ЖОСПАРЫ – ҚАЗАҚСТАНДЫ 
КЕҢ АУҚЫМДЫ ЖАҢҒЫРТУ ЖОБАСЫ

Ұлт Жоспарын іс жүзінде жүзеге асыру кезеңі ба-
сталды. Ол Жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссияның 
бақылауымен жүретін болады.

Барлық мемлекеттік органнан, қоғамдық инсти-
туттар мен азаматтардан іс-қимылдың үйлесімділігі, 
табандылық, креативтілік және қажырлылық талап 
етіледі.

Бізге үлкен жолдан өтуге тура келеді, ол бойын-
ша біз қазір алғашқы 100 қадамды жасаудамыз.

Басқа қадамдар да болады, мен оған айна-қатесіз 
сенімдімін.

Эволюциялылық және тұтастай 
қамтушылық – ширек ғасырлық мерейтойына қадам 
басып, біздің Тәуелсіздігіміздің тарихын алға бас-
тырып отырған жаңғырту үдерісінің басты қағидаты 
да – осы.

Біздің бәріміз жаңғыртудың тек қуатты мемле-

кет пен Ұлттың топтасқандығы жағдайында ғана 
табысты болатынын естен шығармауға тиіспіз. 
Ол тәртіпке бастауы тиіс.

Біріншіден, мемлекеттегі тәртіпке.
Екіншіден, барша үшін де міндетті заңдардың 

қаріпінде бейнеленген бизнестегі барша үшін мөлдір 
және міндетті ережелерді орнатуға.

Үшіншіден, қоғамдық және саяси өмірдегі тәртіп 
пен келісімге.

Біз көптеген сынақтарға абыройлы төтеп бердік, 
шынықтық, рухымызды күшейттік. Біз жаңа 
Қазақстанды – Ұлы Дала Елін құрдық.

Ұлт Жоспарын орындай отырып, біз 
өзіміздің Ұлттың Өрлеу Дәуірінің көкжиектерін 
кеңейтеміз, өзіміз Тәуелсіздік жылдар ішінде қол 
жеткізген және бізге жаһандық даму берген барлық 
мүмкіндікті пайдаланамыз.

Әлемде, сөз жоқ, үшінші әлемнен біріншіге қадам 
басқан елдердің мысалдары бар. Біз олардың жарқын 
тәжірибелерін зерттеп, ескереміз.

Қазір біз экономиканың, мемлекет пен 
қоғам дамуының ең табыс ты жаһандық модельдерін 
өлшем ретінде аламыз.

Бүгінде әлемде өзінің жалпыұлттық арма-
нын ұмыт қалудың жүз жыл   дығынан шыға оты-
рып, әлемнің ең ұлы ұлттарымен бір қатарда 
тұру тұрғысында бейнелейтіндер кемде-кем.

Біз Қазақстанның осынау тарихи 
тағдырына сенеміз.

Мен қазақстандықтарды Ұлт Жоспарын жүзеге 
асыруға және рефор   маларды жүргізуге барынша 
бел сенді қатысуға, олар ашатын мүм кіндіктерді 
пайдалануға шақырамын.

Біз өзіміздің қазақстандық арманымыздың орын-
далуына және Қазақстанның өркендеуіне сенімді 
түрде қол жеткізетін боламыз!

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
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КӨРКЕМ АУДАРМА ЖӘНЕ 
СӨЗЖАСАМ 

Сөздік құрамның баюына көркем 
аударманың қатысы, сөзжасам мен термин-
жасам үдерісіндегі рөлі – қазақ тіл білімінде 
арнайы зерттелмеген мәселелердің бірі. 
Бұл жөнінде аудармаға қатысты жекелеген 
еңбектерде, ғылыми мақалаларда ішінара 
пікірлер айтылғаны болмаса, жүйелі зерт-
теулер жасалмаған. Ал, шын мәнінде, 
көркем аударма тілдің лексикалық және 
терминқорын байытудың бір жолы, ал қазақ 
тіліне аударылған көркем шығармалар 
терминологиялық лексиканы қалыптастыруға 
үлкен үлес қоса алатын құнарлы қайнар 
көздердің бірі деуге болады. Бұл орайда 
белгілі аудармашы Жұмағали Ысмағұлов 
Жүсіпбек Аймауытовтың аудармашылық 
қыры туралы айта келіп: «Осы аудармалар-
да, сөз жоқ, орасан зор термин байлығы, 
тіл қазынасы, тамаша тәржіма үлгісі бар. 
Соларды зерттеу керек, ортақ істің әжетіне 
жарату керек», – деп көркем аудармадағы 
термин байлығын зерттеу қажеттілігін өте 
орынды атап көрсетеді. Мәселенің осы қырын 
тереңірек зерделеу мақсатында біз соңғы 
бес-алты жыл көлемінде орыс тілінен қазақ 
тіліне аударылған көркем шығармаларды 
салыстыра-салғастыра қарастырдық. Қомақты 
тілдік дерек жинақталды. Сол сөз байлығын 
лингвистикалық талдау негізінде біздегі 
терминдер мен жаңа атаулардың елеулі бөлігі 
көркем мәтіндерді орыс тілінен қазақ тіліне 
аудару барысында жасалғанын тілдік деректер 
анық көрсетті.

Ғылым тілі мен көркем әдебиет тілінің 
немесе ресми-іскери тіл мен баспасөз тілінің 
арасына қамал орнатып, оларды бір-бірінен 

КӨРКЕМ АУДАРМА 
және 

СӨЗДІК ҚҰРАМ

мүлде бөліп тастауға болмайды. Ұлттық әдеби 
тілдің түрлі қабаттарын құрайтын лексикалық 
қордың және функционалдық стильдердің 
өзіне тән  ерекшеліктері болғанымен, олар 
халық тілінің, бір бүтіннің ажырамас бөлігі 
ретінде үнемі өзара тығыз байланыста да-
мып отырады. Сондықтан тіліміздегі термин 
шығармашылығын тек ғылыми әдебиеттермен, 
терминологиялық сөздіктермен ғана байла-
ныстырып қарау жеткіліксіз. Өйткені ғылым 
тілі ұлттық әдеби тілден бөлек өмір сүрмейді. 
Қазақ тілінің термин қорын да тіліміздің 
жалпы сөздік қорынан, бүкіл лексикалық 
байлығымыздан бөліп, онымен байланы-
стырмай қараудың да негізі жоқ. Керісінше, 
оларды өзара тығыз байланыста қарастыру 
арқылы біз, тұтастай алғанда, ұлт тілінің сөз 
қорының даму сипаты мен қарқынын, кезеңдік 
ерекшелігін, қазіргі жай-күйін анықтау 
мүмкіндігіне ие бола аламыз. Сондай-ақ әр 
кезеңде жасалған көркем аудармалардағы жаңа 
сөздер мен қолданыстарды жинақтау арқылы 
екі мәселені анықтауға болады. Біріншісі – 
көркем аударманың сөздік қорды байытуға 
қосатын үлесі мен лексикалық қор дамуының 
кезеңдік сипаты. Екіншісі – әр аудармашының  
авторлық қолданыстары мен оның сөз жасау 
тәжірибесі. Қазақ тіліндегі ХХ ғасыр мен 
ХХІ ғасыр басында жасалған көркем аударма 
қорының негізгі басым бөлігі орыс тілінен 
тәржімеленген. Біз әлем әдебиетінің 200-ден 
астам шығармасының қазақша аудармасын 
орыс тіліндегі нұсқасымен салыстыра отырып 
қарастырғанда мол сөз байлығы жинақталды. 
Оларды тілдік тұрғыдан талдап жеке моно-
графия әрі сөздік ретінде баспаға дайындап 
отырмыз. Бұл мақалада көркем аударманың 
сөздік құрамымызды байыту мәселесінің 

кейбір маңызды қырларын біз қарастырған  
шығармалардың бірқатарынан алынған 
жекелеген мысалдар негізінде сөз етпекпіз. 
Мысалы, Әлихан Бөкейхан Н.Маркстен 
аударған «Сұлтан Сәлиде» – «құласын»  
(развалина) «Азамат Юсуф» әңгімесінде  
«далашық» (полянка), «қонақхана» (гости-
ница), «Тілік қиясында» – «шайханашы» 
(кефеджи), «Антармда» – «қорғанбасы» 
(начальник крепости), «Мақардың түсінде» 
– «үйшығаш» (юртенка), «өзеншік» (речка), 
«Кавказ тұтқынында» – «төре» (барин) сияқты 
көптеген жаңа атаулар мен жаңа қолданыстар 
кездеседі. Мұхтар Әуезовтің И.С.Тургеневтен 
аударған «Дворян ұясында» (Алматы: 
«Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспа-
сы», 1952. 158б.) – «асжаулық» (скатерть), 
«аялшақ» (робкий), «гүл-алқа» (венок), ила-
ныш (убеждения), көңілқостық (сожаленье), 
«саушылық» (здоровье), «сауытша» (таба-
керка), «сезікшілдік» (подозрителность), 
«сыбысқұмарлық» (любопытство), «үйіші» 
(семейства), «шартнама» (декларация) тәрізді 
көптеген жаңа атаулар мен қолданыстар 
бар. Ги де Мопассанның «Өмір» романын 
аударған Әбіш Кекілбаев «сиделка», «испо-
ведальня» сөздерін  «бағымшы», «тәубехана» 
деп аударады. Француз қаламгерінің 
«Томпыш» хикаятын аударғанда жазушы 
Бексұлтан Нұржекеұлы «сайдауыт» (аван-
гард), «тоңтәртіп» (формальность) атауларын 
қолданады. Оноре де Бальзактың белгілі 
аудармашы Жұмағали Ысмағұловқазақша 
сөйлеткен «Шегірен былғары» романынан 
«азапшы» (инквизитор), «дәршімай» (духи), 
«жарқылдақ қауым» (светское общество), 
«жойымпаз» (ликвидатор), «қайырхана» 
(богадельня), «қиырсыздық» (безконеч-
ность), «шеңберше» (ободок) сияқты атау-
ларды кедестіреміз. Ал Проспер Мерименің 
Әбілмәжін Жұмабаев аударған «Қиямет түні» 
романында – «елкезбе» (странник), «бозым» 
(парен), «қамал-сарай» (замок), «мейман-
жай» (гостиная), «сұхбатхана» (беседка), 
«тәңірия» (богоматерь), «ішермен» (собу-
тыльник) сияқты сөздер ұшырасады. Кеңес 
Юсуп аударған Габриэль Гарсиа Маркестің 
«Сенбіден сенбіге дейіні» «айшалық» (лу-
натик), «анареркі» (матриархат), «әмбие» 
(священник), «басқойғыш» (подголовник), 
«білексалар» (подлокотник), «дәркер» (кли-
ент), «идара» (ведомство), «қардарлық» 
(залог), «сыбыршы» (суфлер), «тәнөрнек» (та-
туировка), «жиенбике» (племянница) және т.б. 
тың баламалар мен жаңа қолданыстарға бай. 
Бұлардың арасында жаңа жасалғаны да, тілде 
бұрыннан бар кейбір сөздердің жаңа мағынада 
жұмсалғандары да бар. 

Көркем аудармамен айна лысқан 
қаламгерлер мен кәсіби аудармашылар 
қаламынан туындаған мұндай жүздеген 
атаудың бірқатары жаппай қолданысқа көшіп, 
лексикалық қорымызды байытса, екінші бір 
тобы авторлық қолданыс ретінде аударма 
әдебиеттер мәтіні шеңберінде қалып қойып 
жатады. Сәтті жасалған баламалардың 
көпшілік көңілінен шығып, жалпы қолданысқа 
ие болатындығы түсінікті. Алайда әдеби 
тіл қорына енбеген атаулардың бәрін сәтсіз 
жасалған балама деп біржақты қорытынды 
жасауға мүлде болмайды. Жоғарыдағы 
атауларға зер салып қараған адам оны 
байқауына болады. Әртүрлі тілдік және 
тілден тыс себептерге байланысты көптеген 
ұтымды жасалған сөздер жаппай қолданысқа 
жолдама ала алмай қалып жатады. Мәселен, 
Әлихан, Ахаң бастаған алаш қайраткерлерінің 
қаламынан туындаған жүздеген атауды 
«халық жауларының» көзіндей көріп, саяси 
сыңаржақтық себебінен қолданыстан шет-
теткен заман болды. Сонымен қатар бізде 
әр кезеңде жасалған жаңа сөздердің бәрін 
уақытында мұқият жинап, жүйелеп, кәсіби 
тұрғыдан талдау арқылы асылын жасығынан 
ажыратып алу дәстүрі орныққан дей алмай-
мыз. Анығырақ айтқанда, бұл мәселе бізде 
үздік-создық, жол-жөнекей қарастырылып, же-
келеген қаламгерлер мен ғалымдар тарапынан 
мәселенің маңызы жөнінде айтылғаны болма-
са, онымен жылдар бойы ешбір ғалым, еш ме-
кеме  жүйелі, ыждағатты түрде айналыспаған. 
Сол себептен де кейде сәтсіз жасалған кейбір 
атаулар халық тіліне еніп кетіп, керісінше, 
нағыз білікті маманның, сөзжасам шеберінің 
қаламынан туындаған сөз маржандары тасада 
қалып қоятын жағдайлар да кездеседі.

Көркем аударма жалпы әдеби тілмен бірге 
термин қорымызды байытуға да елеулі үлес 
қосады. Тіліміздегі салалық терминдер мен 
қоғамдық-саяси лексиканың қомақты бөлігі 
– көркем аударма барысында туындап, содан 
кейін барып, арнаулы лексика құрамына өткен 
атаулар. 

      
КӨРКЕМ АУДАРМА ЖӘНЕ 

ЖАҢА СӨЗ 
Тіліміздегі жаңа сөздер мен терминдерді 

өздерінің шығармашылық үдерісінде 
түрлі саланың мамандары, аудармашылар, 
қаламгерлер,  журналистер жасайды. Ал 
ол атаулардың әдеби тілде орнығып, жал-
пы қолданысқа көшуіне көркем әдебиеттің 
тигізер ықпалы айрықша. Жаңа сөздермен 
қатар көптеген жаңа терминдерді жазушы 
қауымның көркем аудармалар мен төл туын-
дыларында қолдануы олардың ұлттық әдеби 

филология ғылымының 
докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА  
корреспондент мүшесі

Шерубай 
ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ
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тілге енуіне, көпшілік санасына сіңуіне едәуір 
әсер етеді. Сондықтан жекелеген авторлардың 
еңбектерінде немесе белгілі басылымдарда 
ғана қолданылған ондай сөздердің көркем 
аудармаларда да пайдаланылуын қадағалап, 
тілдік сараптан өткізіп отыру өте маңызды. 
Тағы бір назар аударатын тұсы көркем ау-
дармамен негізінен өздері көркем мәтін 
түзуге қабілетті сөз мағынасына, мағына 
реңктері мен сөздердің тіркесімділігіне мән 
беретін белгілі қаламгерлер мен көркем 
аударма жасауға төселген тәжірибелі аудар-
машылар айналысады. Тіл байлығы мол 
көрнекті шығармашыл тұлғалар синоним-
дер мен ұсынылған баламалар арасынан 
ұтымдысын таңдауға талғаммен қарайды. 
Ал ресми мекемелердің құжаттары мен 
ісқағаздарын, заң мәтіндерін аударушылар 
дәлдікке, қазақша мәтіннің орысшасымен 
бірдей болуына [аутенттікке], өзінен жоғары 
тұрған мемлекеттік органдар мен салалық 
заңдарға, нормативтік актілерге көбірек 
сүйенеді. Аутенттік аударма дегеніміз – 
түпнұсқа мәтінмен бірдей заңдық күші бар 
ресми құжат аудармасы. Екі тілдегі мәтінді 
бірдейлестіру – басты талап. Осы талап 
үдесінен шығу үшін қазақтың заң тілін, 
ресми ісқағаз тілін орыс тіліндегі мәтінге 
сәйкестендіру қалыпты құбылысқа айналды. 
Дұрысы – кез келген заң, құжат алдымен елдің 
мемлекеттік тілінде әзірленіп, содан кейін 
ғана қажетіне қарай басқа тілдерге аударылуға 
тиіс еді. Бізде олай болмады. Заң мәтіндерінің 
түпнұсқасын елдің заңды мәртебе берілген 
тілінде жазбайтын, өзге тілде дайындап, со-
дан кейін ғана өз тілімізге аударатын дәстүрді 
орнықтырдық. Жуық арада ол дәстүрді бұза 
қоятын түріміз көрінбейді. Осындай жолға 
түсіп алғаннан кейін қазақ тілі аударма тілге 
айналмағанда қайтеді? Егер заң, қаулылар 
алдымен қазақ тілінде дайындалса, олардың 
тілі жеңіл де жатық болып, сірескен аударма 
тіл қалыптаспас еді. Аударманың бұл түрінде 
шығармашылық ізденіске мүмкіндік, уақыт 
бөлуден гөрі жедел аударуға көп көңіл бөлініп, 
кей жағдайларда асығыстыққа жол беріледі. 
Екі жыл, құрығанда екі ай мерзім ішінде 
орысша әзірленген заң жобаларын қазақшаға 
екі күнде, екі-үш сағатта аудару жөнінде тап-
сырма берілсе, оған таңғалмайтын жағдайға 
жеттік. Соның салдарынан сірескен сөйлемдер 
мен талғамсыз жасалған, көп ойланбай-ақ 
таңдай салынған терминдерді заңдар мен 
қаулылар, жарлықтар мен бұйрықтар бетінен 
оп-оңай кездестіретін болдық. Қазіргі заң, 
құжат тілінің мәтіні сіресіп, қазақ сөйлемінің 
құрылысы бұзылып тұрса да, орысшасымен 
бірдейлігіне қол жеткізілсе, құқықтық норма 

бұзылмаса, аударманы «мінсіз» деп санайтын-
дар көбейді. Заңдар мен нормативтік құжаттар 
дайындалатын тұпнұсқа тіл, тұпнұсқа мәтін 
қазақтың заң тіліне, құжат тіліне үстемдігін 
танытып, талаптарын орындатып отыр. Қазіргі 
қазақтың ресми ісқағаз тілін «орыс тілінен 
аударылған» деуден гөрі «оның қалыбына 
салып құйылған көшірмесі» деуге көбірек 
келетіндей. «Тіліміз аударма тілге айна-
лып барады», – деп дабыл қағушылардың 
жиілеуі де сондықтан. Аударманың бұл 
түріне қойылатын басты талаптың бірі – 
аудармадағы теңтүпнұсқалықты сақтау. Осы 
теңтүпнұсқалықты сақтаймыз деп, қазақ 
тілінің нормаларын бірде сақтап, бірде «тап-
тап», қазақ сөйлемнің қалыбын жиі бұзып 
жатамыз. Бұл – негізінен аудармашының 
кәсіби біліктілігінен гөрі орыс тіліндегі 
түпнұсқа мәтінге тәуелділіктен, заң 
шығармашылығы мен нормативтік құқықтық 
құжаттарды әзірлеуде мемлекеттік тілмен 
бірдей қолданылатын тілдің біздегі ресми 
қолданыстағы позициясының беріктігінен 
туындап отырған жайт. Көркем аударма 
тілі мүлде мінсіз дей алмаймыз. Алай-
да бұл тұрғыдан келгенде көркем аударма 
жасаушылардың шығармашылық еркіндігі 
көбірек. Олар да түпнұсқа мәтіннен 
алшақ кете алмайды. Аударып отырған 
авторының өзіндік стильдік ерекшелігін 
сақтауға, айтпақ ойын дәл жеткізуге, әр 
сөзді мағынасына сай аударуға тиіс. Алай-
да ресми аудармадағыдай тұпнұсқа тілдің 
сөйлем құрылымы мен құқықтық нормаға 
байланып отырмайды. Сондай-ақ заң, ресми 
құжаттар аударушылардың аударған мәтіндері 
көбінесе ұжымдық сипатқа ие болады және 
аудармашының авторлығы сақталмайды. 
Олар аудармаға күнделікті жұмысы ретінде 
қараса, көркем аударма жасаушылар авторлық 
құқығын иеленетіндіктен, оған өзінің 
интеллектуалдық меншігі ретінде қарайды. 
Кез келген көркем шығарманың авторымен 
қатар оны аударған аудармашының аты-жөні 
де көрсетіледі. Сондықтан көркем аударма 
жасаушы өзі жасаған аудармасының сапасы 
үшін әрқашан жеке жауапты болады. Мұндай 
жағдайда аудармаға деген қарым-қатынас 
бірдей болады  деу де қиын.  Осындай фак-
торлар да аударма мәтінінің сапасына, сөз 
жасау мен сөз таңдауға, жаңа атауларды 
қолдануға әсер етпей тұра алмайды. Көркем 
шығармаларды аударған авторлардың 
жасаған сөздерін, сөз таңдауын, жаңа атау-
ларды қолдануын салыстыра қарасақ та, оған 
көз жеткізуге болады. Мысалы, жоғарыда 
көрсетілгендей Әбіш Кекілбаев Ги де 
Мопассанның «Өмір» романында «сидел-

ка» сөзін «бағымшы» деп аударса, Альбер 
Камюдің «Оба» романын аударған Сарбас 
Ақтаев осы сөзді «аяшы»  деп алыпты. Көркем 
аударма мұндай атауларға өте бай. Өйткені 
олар шығармашылық еркіндігін, сөзжасау 
мүмкіндігін мейлінше еркін пайдалана алады. 
Біз қарастырған көркем аудармаларда бір 
ғана «тротуар» сөзі –жиекжол, табанжол//
табан жол, аяқжол, жағажол, жаяусоқпақ, 
қаптал жол деп алты түрлі аударылыпты. 
Ал «хозяйка» сөзіне – бибі, қожабике, от-
ана,  қожайым, үй қожасы деген бес түрлі 
балама ұсынылған. «Юбка» сөзінің – белдем-
ше, етекқап, етекше, етеккөйлек; «беседка» 
атауының – самалжай, сұхбатхана, дамыл-
жай, сұқбаттақ; «шпораның» – батқы, тепкір, 
өкше темір; «закусканың» –  тіскебасар, 
басытқы, шайнама сынды бірнеше бала-
масы кездесті. Мұндай бірнеше нұсқасы 
қолданылған сөздер өте көп. Оларды аударма 
мәтіндерінен уақтылы жинақтап, ұғымды 
дәл беретін ең сәтті жасалғанын сұрыптап 
алып жаппай қолданысқа ұсыну арқылы 
біз лексикалық қорымызда болып жатқан 
өзгерістерді қадағалап отырумен қатар, сөздік 
құрамымызды байытып жатқан сөздердің 
сапасын да жақсарта аламыз. Осы орайда 
көрнекті тілші ғалым Л.В.Щербаның «Әрбір 
мәдениетті халық өзінің сөздік құрамында 
болып жатқан  өзгерістерді қадағалап отыруға 
міндетті екені анық»  деген сөзі  өте орынды 
айтылған. Сөзжасам үдерісін, терминқорды 
қалыптастыру, толықтыру жұмыстарын да 
бетімен жіберуге, лексикалық қорымызда не 
болып жатқанын кәсіби тұрғыдан зерделеп 
отыру мүмкіндігінен айырылып қалуға да 
болмайды. Егер бұл іс стихиялық сипат алып 
кетсе, мұнымыз тіл тазалығын, сөз мәдениетін 
сақтайтын мәдениетті жұрттың тірлігіне 
жатпайды. Сол себептен де көркем әдебиет 
тілінде, ғылым тілінде, баспасөз бен ресми 
тілде қандай сөздер мен терминдер жасалып, 
ұсынылып немесе қолданысқа еніп жатқанын 
үздіксіз бақылап, оларды дер кезінде кәсіби 
сұрыптаудан өткізіп отыру қажет.

КӨРКЕМ АУДАРМА ЖӘНЕ 
КІРМЕ СӨЗ 

Кірме сөздердің көркем аудармалардағы 
қолданысын, оларды жазушы қауым мен 
аудармашылардың қалай игеріп жүргенін 
анықтау да аударма тілін зерттеушілер тара-
пынан атқарылуға тиісті жұмыстардың бірі. 
Кейінгі жылдары жасалған аудармаларда 
зауыт, кәстөм, нөмір, пойыз, пошта, рөл, 
шенеунік тәрізді көптеген атаулар біркелкі 
жазыла бастапты. Бұл, бір жағынан, осы 
атаулардың қазақ тілінің орфографиялық 

сөздігінің кейінгі басылымдарында осылай 
жазылғандықтан болса, екінші жағынан, 
сол сөздікке өзгерістер енгізілуіне көркем 
шығармалар мен мерзімді баспасөз беттерінде 
кірме сөздердің тілімізге икемделіп жазылуы 
себеп болды. Мұны «тіл мамандарының кірме 
сөздерді қазақтың айту мәнеріне икемдеп 
жазу бастамасы» деуден гөрі олардың «жа-
зушылар мен журналистер осылай жазып, 
көпшілік жаппай қолдана бастаған атауларды 
сөздікке енгізіп, лексикографиялық тұрғыдан 
заңдастыруы» дегеніміз әділетті болар деп 
санаймыз.  

Тағы бір назар аудартатын мәселе көптеген 
кірме атауларды қаламгерлер мен көркем 
аударма жасаушылар әркелкі жазып жүр. 
Мәселен, орыс тіліндегі бір ғана «тарелка»  
сөзі  «тәрелке»  (Джон Голсуорси. Девондық 
адам. 171-б. Аударған Дидахмет Әшімханұлы), 
«тарелке» (Генрих Белль. Иесіз үй. 111, 376-
б.  Aударған Темірхан Медетбек),  «тәлеңке» 
(Мигель Астуриас. Көрдегілердің көздері. 181-
б. Аударған Бекболат Әдетов) болып үш түрлі 
жазылған. Осы қатарға: 

жұрнал//жорнал,
кастрөл//кәстрөл//кәстірөл, 
кәйіп//кәйф,
кәрәсін//кірәсін//керәсін, 
кәрзеңке//кәрзіңке,
күрте//күртке//күрткі,
күріжке//күрішке/күрешке//крүшке, 
минөт//мійнүт//мүйнет, 
пенжек//пенжаг//пенжақ, 
пірказшік//піркәзшік, 
резеңке//резіңке//рәзіңке, 
рөмке//рүмке//рюмке, 
секөнт//секүнт//секөнд, 
сөмке//сүмке//сөмкі, 
стақан//ыстақан, 
станса//стансы//ыстанса,  
шөтке//шөткі//щөткі  сияқты көптеген 

атауларды қосуға болады. Мұны «ұсақ-түйек 
мәселе» деп қарауға болмайды. Тіліміздегі 
қолданысы орныққан басқа сөздер сынды 
кірме сөздерді сан құбылтпай, біркелкі жазуға 
қол жеткізуге тиіспіз. 

Тәуелсіздік жылдары ертеректе аударылған 
көптеген көркем шығармалар қайта басылды. 
Ол аудармалар жасалған кеңестік кезеңде 
баламасы болмағандықтан, көптеген сөз орыс 
тіліндегі қалпында қолданылатын еді. 90-жыл-
дардан бергі уақытта олардың көпшілігі 
сәтті аударылып, қазақ тіліндегі баламалары 
тілімізде орныға бастады. Соған қарамастан 
аударма әдебиеттердің бірқатары еш өзгеріссіз 
60-80-жылдардағы қалпында қайта басы-
лып жүр. Бір ғана аудармадан мысал келтіре 
кетелік. Айталық, орыс тілінен Бекмырза 
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Баймаханов аударған Эдгар Поның  «Асқар 
таулар аңызы» деген атпен қайта басылған 
новеллаларында (Астана, 2011. -344-б.) герб, 
документ, октябрь, подвал, пристань, прин-
цип, творчество, текст, юбка сияқты көптеген 
атаулар кездеседі. Бүгінгі қазақ қауымы 
бұл атаулардың орнын басқан елтаңба, 
құжат, қазан, жертөле, кемежай, қағидат, 
шығармашылық, мәтін, белдемше сияқты ба-
ламаларын жаппай қолданып жүргенін ескер-
сек, «көркем аудармаға да тіліміздің қазіргі 
даму деңгейі тұрғысынан қарағанымыз  жөн 
шығар» деген тұжырымға келіп тіреле береміз. 
Кеңестік кезеңмен салыстырғанда, лексикалық 
қорымыз көп өзгеріске ұшырады. Жүздеген 
жаңа атау әдеби тіл қорына еніп, жалпы 
қолданысқа көшті. Олар мектеп оқулықтары 
мен түрлі сөздіктерге де енді. Баспасөз 
беттерінде, жазушыларымыздың көркем 
шығармаларында да кеңінен қолданылады. 
Мәселен, отбасы, ұжым, құжат, ұшақ, хаттама 
сияқты жүздеген атауды сол қатарға жатқызуға 
болады. Кейінгі жиырма бес жылда туылып, 
тілі шығып, мектепке барған буынның санасы-
на бұл атаулар әбден сіңді. 

Қазіргі уақытта баспа бетін көріп 
жатқан әдебиеттер бүгінгі оқырманға, 
қазақ әдеби тілінің осы кезеңдегі норма-
ларын, қолданыстағы лексикалық қорды 
тұтынатын қауымға арналып шығарылып 
отыр. Сондықтан «өткен ғасырдың басынан 
бастап 80-жылдардың аяғына дейінгі мерзімде 
аударылған прозалық шығармалардағы 
кірме атаулардың көпшілігін олардың қазіргі 
тілімізде қолданылып жүрген баламалары-
мен алмастырып басқан орынды» деп санай-
мыз. «Мәтіннің жалпы мазмұнына, сөйлем 
құрылысы мен стиліне еш нұқсан келтірмейтін 
бірнеше сөзді тіліміздің қазіргі нормасына 
сәйкестендіргеннен аударма авторларының 
құқығы бұзылады» деуге болмас. Ең 
дұрысы – бұл істі аудармашылардың өздері, 
дүниеден өткен авторлардың мұрагерлері, 
құқығын иеленушілер мен баспагерлер іске 
асырғаны абзал. Ал кейінгі ширек ғасыр 
ішінде тіліміздің лексикалық қорында болған 
өзгерістерді елемей, ХХ ғасырдың алпысын-
шы, жетпісінші жылдарының мәтінін ХХІ 
ғасырдың жиырмасыншы жылдарына қарай 
аяқ басқан оқырманға өзгеріссіз ұсыну – 
олардың сұранысын, тіліміздің қазіргі жайын 
ескермеу болып шығады. Мәселен, қазақша 
ай аттары мен  демеуші, отбасы,  тапсырыс, 
тұғырнама, хатшы сөздерін Мемтерминком 
1990 жылы, ал әмбебап, ғарышкер, делдал, 
достастық, жекешелендіру, жәрдемақы, 
зейнетақы, зейнеткер, кеден, кеңес, күнтізбе, 
қаржы, өркениет, сұхбат, ұшақ, тікұшақ, 

тіркелім, хаттама, ымыра, іссапар атауларын 
1992 жылы ресми бекітіп, қолданысқа ұсынды. 
Содан бергі уақыттағы жиырма бес жыл 
мерзімде «бұл атаулар бірізді қолданылып, 
жұртшылық санасына әбден сіңді» десек бола-
ды. Осы кезеңде туған ұрпақ олардың бұрын 
басқаша аталғанын біле де бермейді. Енде-
ше, ескі мәтінді сол қалпында жаңа ұрпаққа 
ұсынғанымыз жөн болмайды. Ал тілдің 
лексикалық қорының даму ерекшелігін, қазақ 
тілінің кеңестік кезеңге тән сипатын білгісі 
келгендер, зерттеушілер аудармалардың сол 
жылдары жарық көрген басылымдарын қарап, 
кейінгі басылыммен салыстыруға мүмкіндігі 
бар. 

Кеңестік кезеңде туыстас өзбек, қырғыз 
бен Еуропа тілдерінен тікелей тәржімеленген 
бірді-екілі шығармаларды айтпағанда, әлем 
әдебиеті бізге негізінен орыс тілінен ауда-
рылса, қазір ағылшын, неміс, қытай, түрік, 
жапон, араб және басқа да шет тілдерінен 
қазақшаға төте аударылған шығармалар саны 
біртіндеп өсіп келеді. Бізде әзірге шығыс пен 
батыс тілдерін жетік меңгерген тәжірибелі 
аудармашылар өте аз болғанымен, делдал тілге 
жүгінбей, түпнұсқа тілден тікелей аудару – өте 
маңызды да құптарлық үрдіс. Бұл – аударма 
ісіндегі жаңа кезеңнің басы. Шет тілдерін 
меңгергендер саны жыл санап артып отыр. 
Солардың арасынан білікті аудармашылар 
қауымы өсіп шығып, әлем тілдерінен төте 
аудару кең өріс алып жатса, аударма ісі жаңа 
деңгейге көтерілеріне күмән жоқ. Қазақ 
қауымының аударманы негізінен «орыс тілінен 
немесе орыс тіліне аудару»  деген түсініктен 
арылуының мәні зор.  

Төте аударма барысында түпнұсқа тілдегі 
сөздің мағынасын бұрмаламай аудару, сөз жа-
сау мүмкіндігі де мол болуымен қатар, тілдер 
арасындағы сөз алмасу үдерісі де өзара тікелей 
жүзеге асады. Мәселен, Дүкен Мәсімханұлы 
қытай тілінен аударған Лу Шүннің повесть, 
әңгімелерінде (Астана, 2009. -344 б.) дүй 
(304), жыңмома (393), гой-жүй (400) сияқты 
бірқатар сөздер кездеседі. Қытай қазақтары 
үшін бізде қолданылатын орыс сөздерінің 
көпшілігі қаншалықты жат болса, бұл сөздер 
де әзірге біз үшін сондай жат. Шет тілдерінен 
төте аудару көлемі артқан сайын аударма 
мәтінмен бірге келетін мұндай кірме сөздер 
қатары да арта түсері анық.  

КӨРКЕМ АУДАРМА ЖӘНЕ 
КӨНЕ СӨЗ 

Көркем аудармаларда көнерген сөздердің 
көмескі тартқан мағыналарын қайта жаңғырту 
мен ұмыт бола бастаған ұғым белгілерін 
белсендіріп, ескі сөзге жаңа мағына үстеп 

қолдану деректері жиі болмаса да, ұшырасып 
отырады. Ескі сөз – жаңа сөздің қазығы. Ескі 
сөз негізінде жаңа сөздердің туындауы, тарих 
көші барысында ғасырлар қойнауында қалып 
қойған сөздердің жаңа заман ұғымдарының 
атауларына айналуы – тіл дамуында болып 
жататын табиғи үдеріс. Көнерген сөздер жазба 
ескерткіштер мен көне жыр-дастандарда, 
тарихи романдарда бастапқы мағынасында 
жұмсалса, көркем аудармаларда көбінесе 
олардың мағыналары кеңейіп-тарылып, жаңа, 
қосымша мағына үстеп қолданылады. 

Белгілі аудармашы Әбілмәжін Жұмабаев  
Проспер Мерименің «Қиямет түні» (Астана, 
2011. – 456 б.) романын аударғанда, «Жасақ 
тарап кетті» деп кейінгі жылдары «отряд»  
орнына  жұмсалып жүрген «жасақ» сөзін 
қолданса, «аймақ, өлке, өңір» мағынасын 
білдірген «уәлаят»  сөзін «провинция» сөзінің 
баламасы ретінде алыпты. Осындағы бұрын 
әскери атау ретінде ғана белгілі «жасақ» сөзі 
кейінгі жылдары «құрылыс жасақтары», «сту-
дент жасақтары»  тіркестерінің құрамында да 
қолданылатын болды. Бұл – сөз мағынасының 
кеңейгенін, өзгеріске ұшырағанын көрсетеді. 

«Жанына жасауылдарын ертіп алған 
урядник жалма-жан ауылға жетіп келді. 
Армянша түсінетін жасауылдың бірі – 
Тадевостың әлгі сөзін аударып берді» (100-б.) 
деген сөйлемдерінде армян жазушысының 
повесін аударған Зейтін Ақышев пен Не-
мат Келімбетов «жасауыл» сөзін «пристав» 
баламасы ретінде орынды қолданған (Леонид 
Гурунц. Шіркін біздің Шушикент.  –Алма-
ты, 1977). Осы үлгімен жасалған «айдауыл», 
«торуыл» мен «қоруыл» сынды қазақтың көне 
әскери атаулары Б.Әдетов аудармаларында да 
кездеседі. Ол «капитан Каркамо и два сопро-
вождающих их солдата сразу же будто упали 
в колодец густого, знойного и тревожного 
мрака» деген сөйлемді «...Капитан Карка-
мо және айдауыл екі солдат бірден-ақ көзге 
түртсе көргісіз, әрі қапырық, әрі үрейлі түнек 
құдығына түсіп кеткендей болды» (392-б.); 
ал «Священника угнетали горькие мысли – 
его везут под конвоем» деген сөйлемді «Өзін 
айдауылмен алып келе жатқанына священ-
ник қатты күйінішті» (405-б.) деп аударады. 
«Айдауылды» бірінші сөйлемдегі «сопрово-
ждающий» екінші сөйлемдегі «конвойный» 
сөзінің баламасы ретінде  алған. «Айдауылды» 
1998 жылы Терминком «конвойный»  әскери 
терминінің баламасы ретінде ресми бекіткен 
еді.  Бұл – бекітілген терминнің әскери 

салада ғана емес, көркем шығармаларда 
да қолданылып жүргенін көрсетеді. Осы 
шығармада аудармашы «Конная полиция 
вдоль дороги, облавы, засады, пыль, пули, а 
Селестино Монтес – там, где только покойни-
кам место» деген сөйлемді «Жол бойы толған 
атты полиция, айнала – торуыл мен қоруыл, 
бұрқыраған шаң, атылған оқ, ал Селестино 
Монтес тек өлгендер жай табатын мекенге 
кіріп, жан сақтады» (193-б.) 
деп аударады (Мигель Астуриас. 
Көрдегілердің көздері. –Астана, 2005). Осы 
сөйлемдегі «торуыл» мен «қоруыл»  атаула-
ры «засада»,  «облава» сөздерінің баламасы 
ретінде орынды қолданылған. Мұндай көне 
атаулар қазіргі әскери терминологиямызды 
байытумен қатар оған жүйелілік сипат та 
береді.

Аудармашы Ақайдар Ысымұлы «бу-
фет» сөзінің баламасы ретінде  көнерген сөз 
«асадал» атауын қолданыпты. «Дегенмен 
асадалда бірдеңе қалмады ма екен?» деп 
қарауға кетті» (Франсуа Мориак. Түннің 
ақыры (Жан алқым). –Астана, 2005. 146-б.) 
«Қазақ тілінің сөздігінде» (Алматы, 1999. 
Жалпы редакциясын басқарған Т.Жанұзақов) 
бұл сөзге «ыдыс-аяқ салып қоятын биік, кең 
шкаф; буфет» деген түсініктеме берілгенімен, 
көркем шығармаларда, аударма әдебиеттерде 
«асадал» сөзін қаламгерлер мен аудармашы-
лар бұл мағынада көп қолдана бермейтін. 
А.Ысымұлы түсіндірме сөздікке табан 
тірей отырып, қазақтың көне тұрмысында 
тұтынған бұйымының атауы «асадал» 
сөзінің мағынасын жаңғыртып, бергі заман 
жиһазының атауы ретінде қолданған. Ұғым, 
мағына сәйкестігі бар. 

Сөздік құрамымызды, терминологиялық 
қорымызды байытатын мұндай көне атауларды 
көркем аудармалардан көптеп табуға болады. 
Сондықтан аударма мәтіндерді жүйелі түрде 
зерттеп, бастапқы мағыналары дұрыс ашылып, 
жаңа мағынада орнымен қолданылғандарын 
сұрыптап алып отыру қажет. 

Қорыта айтар болсақ, көркем аударма 
жасау үдерісінде жаңадан туындайтын, 
әртүрлі лексикалық қабаттардан алынып 
қолданылатын жүздеген атау – тіліміздің 
сөздік құрамын, терминдер қорын байытудың 
құнарлы көзі. Қоғам дамуының қай кезеңінде 
де мұндай сөз байлығына мұқият болу, оны 
жинап, іріктеп алып қолданысқа енгізу арқылы 
тіл байлығының еселене түсуіне қызмет ету – 
әр ұрпақтың міндеті.
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 سوزجاسامءكوركهم اۋدارما جانه 
سوزجاسام مهن تهرمينجاسام ۇدهرىسىندهگى ءسوزدىك قۇرامنىڭ بايۋىنا كوركهم اۋدارمانىڭ قاتىسى، 

بۇل جونىنده اۋدارماعا قاتىستى . بىرىءتىل بىلىمىنده ارنايى زهرتتهلمهگهن ماسهلهلهردىڭ ءقازاق  -رولى ء
ىشىنارا پىكىرلهر ايتىلعانى بولماسا، جۇيهلى زهرتتهۋلهر ءجهكهلهگهن هڭبهكتهرده، عىلىمي ماقاالالردا 

بىر ءتىلدىڭ لهكسيكالىق جانه تهرمينقورىن بايىتۋدىڭ ءال، شىن مانىنده، كوركهم اۋدارما . جاسالماعان
عان كوركهم شىعارماالر تهرمينولوگيالىق لهكسيكانى قالىپتاستىرۋعا ۇلكهن جولى، ال قازاق تىلىنه اۋدارىل

بۇل ورايدا بهلگىلى اۋدارماشى . بىرى دهۋگه بوالدىءۇلهس قوسا االتىن قۇنارلى قاينار كوزدهردىڭ 
 وسى اۋدارماالردا،«: جۇماعالي ىسماعۇلوۆ جۇسىپبهك ايماۋىتوۆتىڭ اۋدارماشىلىق قىرى تۋرالى ايتا كهلىپ

سوالردى زهرتتهۋ . تىل قازىناسى، تاماشا تارجىما ۇلگىسى بارءسوز جوق، وراسان زور تهرمين بايلىعى، ء
دهپ كوركهم اۋدارماداعى تهرمين بايلىعىن زهرتتهۋ  -، »ىستىڭ اجهتىنه جاراتۋ كهرهكءكهرهك، ورتاق 

بىز ءك زهردهلهۋ ماقساتىندا ماسهلهنىڭ وسى قىرىن تهرهڭىره. قاجهتتىلىگىن وته ورىندى اتاپ كورسهتهدى
التى جىل كولهمىنده ورىس تىلىنهن قازاق تىلىنه اۋدارىلعان كوركهم شىعارماالردى -سوڭعى بهس

سوز بايلىعىن ءسول . قوماقتى تىلدىك دهرهك جيناقتالدى. سالعاستىرا قاراستىردىق-سالىستىرا
اتاۋالردىڭ هلهۋلى بولىگى كوركهم  لينگۆيستيكالىق تالداۋ نهگىزىنده بىزدهگى تهرميندهر مهن جاڭا

 .ماتىندهردى ورىس تىلىنهن قازاق تىلىنه اۋدارۋ بارىسىندا جاسالعانىن تىلدىك دهرهكتهر انىق كورسهتتى
تىلىنىڭ ءتىل مهن باسپاسوز ءىسكهري -تىلىنىڭ نهمهسه رهسميءتىلى مهن كوركهم ادهبيهت ءعىلىم 

تىلدىڭ ءۇلتتىق ادهبي . بىرىنهن مۇلده بولىپ تاستاۋعا بولمايدى-بىرءاراسىنا قامال ورناتىپ، والردى 
 ءتانتۇرلى قاباتتارىن قۇرايتىن لهكسيكالىق قوردىڭ جانه فۋنكتسيهيونالدىق ستيلدهردىڭ وزىنه ء

وزارا ءبۇتىننىڭ اجىراماس بولىگى رهتىنده ۇنهمى ءبىر ءتىلىنىڭ، ءهرهكشهلىكتهرى بولعانىمهن، والر حالىق 
سوندىقتان تىلىمىزدهگى تهرمين شىعارماشىلىعىن تهك عىلىمي . ز بايالنىستا دامىپ وتىرادىتىعى

ويتكهنى عىلىم . ادهبيهتتهرمهن، تهرمينولوگيالىق سوزدىكتهرمهن عانا بايالنىستىرىپ قاراۋ جهتكىلىكسىز

تىلىمىزدىڭ جالپى ءا تىلىنىڭ تهرمين قورىن دءقازاق . ومىر سۇرمهيدىءتىلى ۇلتتىق ادهبي تىلدهن بولهك ء
سوزدىك قورىنان، بۇكىل لهكسيكالىق بايلىعىمىزدان بولىپ، ونىمهن بايالنىستىرماي قاراۋدىڭ دا نهگىزى 

تىلىنىڭ ءتۇتاستاي العاندا، ۇلت  ءبىزوزارا تىعىز بايالنىستا قاراستىرۋ ارقىلى ءكهرىسىنشه، والردى . جوق
كۇيىن انىقتاۋ -زهڭدىك هرهكشهلىگىن، قازىرگى جايسوز قورىنىڭ دامۋ سيپاتى مهن قارقىنىن، كهء

ار كهزهڭده جاسالعان كوركهم اۋدارماالرداعى جاڭا سوزدهر مهن ءاق -سونداي. مۇمكىندىگىنه يه بوال االمىز
كوركهم اۋدارمانىڭ سوزدىك  -بىرىنشىسى ء. قولدانىستاردى جيناقتاۋ ارقىلى هكى ماسهلهنى انىقتاۋعا بوالدى

ءار  -هكىنشىسى . ا قوساتىن ۇلهسى مهن لهكسيكالىق قور دامۋىنىڭ كهزهڭدىك سيپاتىقوردى بايىتۋع
عاسىر مهن -20قازاق تىلىندهگى . سوز جاساۋ تاجىريبهسىءاۆتورلىق قولدانىستارى مهن ونىڭ  اۋدارماشىنىڭ

عاسىر باسىندا جاسالعان كوركهم اۋدارما قورىنىڭ نهگىزگى باسىم بولىگى ورىس تىلىنهن -21
دهن استام شىعارماسىنىڭ قازاقشا اۋدارماسىن ورىس تىلىندهگى -200بىز الهم ادهبيهتىنىڭ ء. ارجىمهلهنگهنت

والردى تىلدىك تۇرعىدان . سوز بايلىعى جيناقتالدىءنۇسقاسىمهن سالىستىرا وتىرىپ قاراستىرعاندا مول 
بۇل ماقاالدا كوركهم اۋدارمانىڭ . ىزارى سوزدىك رهتىنده باسپاعا دايىنداپ وتىرمءتالداپ جهكه مونوگرافيا 

شىعارماالردىڭ  ءبىز قاراستىرعانسوزدىك قۇرامىمىزدى بايىتۋ ماسهلهسىنىڭ كهيبىر ماڭىزدى قىرالرىن 
مىسالى، اليحان بوكهيحان . سوز هتپهكپىزءبىرقاتارىنان الىنعان جهكهلهگهن مىسالدار نهگىزىنده ء
 اڭگىمهسىنده» ازامات يسۋف«) لينارازۆا( »قۇالسىن« -» ۇلتان ساليدهس«ماركستهن اۋدارعان .ن
، )كهفهدجي(» شايحاناشى« -» تىلىك قياسىندا«، )گوستينيتسيها(» قوناقحانا«، )پوليانكا(» داالشىق«
» ۇيشىعاش« -» ماقاردىڭ تۇسىنده«، )ناچالنيك كرهپوستي(» قورعانباسى« -» انتارمدا«
سياقتى كوپتهگهن جاڭا ) بارين(» توره« -» تۇتقىنىندا كاۆكاز«، )رهچكا(» وزهنشىك«، )يۋرتهنكا(

دۆوريان «تۋرگهنيهۆتهن اۋدارعان .س.مۇحتار اۋهزوۆتىڭ ي. اتاۋالر مهن جاڭا قولدانىستار كهزدهسهدى
» اسجاۋلىق« -.) ب158. 1952، »قازاقتىڭ مهملهكهتتىك كوركهم ادهبيهت باسپاسى«: الماتى(» ۇاسىندا

قوستىق  ، كوڭىل)ۋبهجدهنيا(، يالنىش )ۆهنوك(» القا-گۇل«، )روبكيي(» ايالشاق«، )سكاتهرت(
، )پودوزريتهلنوست(» سهزىكشىلدىك«، )تاباكهركا(» ساۋىتشا«، )زدوروۆه(» ساۋشىلىق«، )سوجالهنه(
تارىزدى ) دهكالراتسيهيا(» شارتناما«، )سهمهيستۆا(» ۇيىشى«، )ليۋبوپىتستۆو(» سىبىسقۇمارلىق«

ابىش ءرومانىن اۋدارعان » ومىرء«گي ده موپاسساننىڭ . ۋالر مهن قولدانىستار باركوپتهگهن جاڭا اتا
. دهپ اۋدارادى» تاۋبهحانا«، »باعىمشى« سوزدهرىن» يسپوۆهدالنيا«، »دهلكاسي«كهكىلبايهۆ 

حيكاياتىن اۋدارعاندا جازۋشى بهكسۇلتان نۇرجهكه ۇلى » تومپىش«فرانتسيهۋز قاالمگهرىنىڭ 
ونوره ده بالزاكتىڭ . اتاۋالرىن قولدانادى) فورمالنوست(» توڭتارتىپ«، )نگارداۆا(» سايداۋىت«

» ازاپشى«رومانىنان » شهگىرهن بىلعارى«بهلگىلى اۋدارماشى جۇماعالي ىسماعۇلوۆقازاقشا سويلهتكهن 
» جويىمپاز«، )سۆهتسكوه وبششهستۆو(» جارقىلداق قاۋىم«، )دۋحي(» دارشىماي«، )ينكۆيزيتور(
) وبودوك(» شهڭبهرشه«، )بهزكونهچنوست(» قيىرسىزدىق«، )بوگادهلنيا(» قايىرحانا«، )تورليكۆيدا(

» قيامهت تۇنى«ال پروسپهر مهريمهنىڭ ابىلماجىن جۇمابايهۆ اۋدارعان . سياقتى اتاۋالردى كهدهستىرهمىز
» نجايمهيما«، )زاموك(» ساراي-قامال«، )پارهن(» بوزىم«، )ستراننيك(» هلكهزبه« -رومانىندا 

سياقتى ) سوبۋتىلنيك(» ىشهرمهن«، )بوگوماتهر(» تاڭىريا«، )بهسهدكا(» سۇحباتحانا«، )گوستينايا(
» سهنبىدهن سهنبىگه دهيىنى«كهڭهس يۋسۋپ اۋدارعان گابريهل گارسيا ماركهستىڭ . سوزدهر ۇشىراسادى

» باسقويعىش«، )سۆياششهننيك(» امبيه«، )ماتريارحات(» انارهركى«، )لۋناتيك(» ايشالىق«
، )ۆهدومستۆو(» يدارا«، )كليهنت(» داركهر«، )پودلوكوتنيك(» بىلهكساالر«، )پودگولوۆنيك(
» جيهنبيكه«، )تاتۋيروۆكا(» تانورنهك«، )سۋفلهر(» سىبىرشى«، )زالوگ(» قاردارلىق«
ا جاڭا جاسالعانى بۇالردىڭ اراسىند. تىڭ باالماالر مهن جاڭا قولدانىستارعا باي. ب.جانه ت) پلهمياننيتسيها(

 . دا، تىلده بۇرىننان بار كهيبىر سوزدهردىڭ جاڭا ماعىنادا جۇمسالعاندارى دا بار
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كوركهم اۋدارمامهن اينالىسقان قاالمگهرلهر مهن كاسىبي اۋدارماشىالر قاالمىنان تۋىنداعان مۇنداي 
بىر ءزدى بايىتسا، هكىنشى بىرقاتارى جاپپاي قولدانىسقا كوشىپ، لهكسيكالىق قورىمىءجۇزدهگهن اتاۋدىڭ 

ساتتى ء. ماتىنى شهڭبهرىنده قالىپ قويىپ جاتادىءتوبى اۆتورلىق قولدانىس رهتىنده اۋدارما ادهبيهتتهر 
االيدا . جاسالعان باالماالردىڭ كوپشىلىك كوڭىلىنهن شىعىپ، جالپى قولدانىسقا يه بوالتىندىعى تۇسىنىكتى

بىرجاقتى قورىتىندى جاساۋعا ءساتسىز جاسالعان باالما دهپ ءبارىن ءتىل قورىنا هنبهگهن اتاۋالردىڭ ءادهبي 
تۇرلى تىلدىك ء ارء. جوعارىداعى اتاۋالرعا زهر سالىپ قاراعان ادام ونى بايقاۋىنا بوالدى. مۇلده بولمايدى

ما جانه تىلدهن تىس سهبهپتهرگه بايالنىستى كوپتهگهن ۇتىمدى جاسالعان سوزدهر جاپپاي قولدانىسقا جولدا
اليحان، احاڭ باستاعان االش قايراتكهرلهرىنىڭ قاالمىنان تۋىنداعان ءماسهلهن، . اال الماي قالىپ جاتادى

كوزىندهي كورىپ، ساياسي سىڭارجاقتىق سهبهبىنهن قولدانىستان » حالىق جاۋالرىنىڭ«جۇزدهگهن اتاۋدى 
بارىن ۋاقىتىندا ءجاڭا سوزدهردىڭ  ار كهزهڭده جاسالعانءسونىمهن قاتار بىزده . شهتتهتكهن زامان بولدى

داستۇرى ءمۇقيات جيناپ، جۇيهلهپ، كاسىبي تۇرعىدان تالداۋ ارقىلى اسىلىن جاسىعىنان اجىراتىپ الۋ 
جونهكهي -سوزدىق، جول-انىعىراق ايتقاندا، بۇل ماسهله بىزده ۇزدىك. ورنىققان دهي المايمىز

ار تاراپىنان ماسهلهنىڭ ماڭىزى جونىنده ايتىلعانى قاراستىرىلىپ، جهكهلهگهن قاالمگهرلهر مهن عالىمد
سول . بولماسا، ونىمهن جىلدار بويى هشبىر عالىم، هش مهكهمه  جۇيهلى، ىجداعاتتى تۇرده اينالىسپاعان

ساتسىز جاسالعان كهيبىر اتاۋالر حالىق تىلىنه هنىپ كهتىپ، كهرىسىنشه، ناعىز بىلىكتى ءسهبهپتهن ده كهيده 
سوز مارجاندارى تاسادا قالىپ قوياتىن جاعدايالر دا ءجاسام شهبهرىنىڭ قاالمىنان تۋىنداعان سوزءماماننىڭ، 
 .كهزدهسهدى

. كوركهم اۋدارما جالپى ادهبي تىلمهن بىرگه تهرمين قورىمىزدى بايىتۋعا دا هلهۋلى ۇلهس قوسادى
كوركهم اۋدارما  -ولىگى ساياسي لهكسيكانىڭ قوماقتى ب-تىلىمىزدهگى سااللىق تهرميندهر مهن قوعامدىق

 . بارىسىندا تۋىنداپ، سودان كهيىن بارىپ، ارناۋلى لهكسيكا قۇرامىنا وتكهن اتاۋالر
 

 سوزءكوركهم اۋدارما جانه جاڭا 
تۇرلى ساالنىڭ ءتىلىمىزدهگى جاڭا سوزدهر مهن تهرميندهردى وزدهرىنىڭ شىعارماشىلىق ۇدهرىسىنده 

ال ول اتاۋالردىڭ ادهبي تىلده ورنىعىپ، . جۋرناليستهر جاسايدى هر،اشىالر، قاالمگهرلماماندارى، اۋدارم
جاڭا سوزدهرمهن قاتار كوپتهگهن . جالپى قولدانىسقا كوشۋىنه كوركهم ادهبيهتتىڭ تيگىزهر ىقپالى ايرىقشا

تول تۋىندىالرىندا قولدانۋى والردىڭ ءجاڭا تهرميندهردى جازۋشى قاۋىمنىڭ كوركهم اۋدارماالر مهن 
سوندىقتان جهكهلهگهن . ق ادهبي تىلگه هنۋىنه، كوپشىلىك ساناسىنا سىڭۋىنه هداۋىر اسهر هتهدىۇلتتى

دا عانا قولدانىلعان ونداي سوزدهردىڭ كوركهم  اۆتورالردىڭ هڭبهكتهرىنده نهمهسه بهلگىلى باسىلىمدار
بىر نازار ءتاعى . ماڭىزدىاۋدارماالردا دا پايداالنىلۋىن قاداعاالپ، تىلدىك ساراپتان وتكىزىپ وتىرۋ وته 

سوز ماعىناسىنا، ءماتىن تۇزۋگه قابىلهتتى ءاۋداراتىن تۇسى كوركهم اۋدارمامهن نهگىزىنهن وزدهرى كوركهم 
مان بهرهتىن بهلگىلى قاالمگهرلهر مهن كوركهم ءماعىنا رهڭكتهرى مهن سوزدهردىڭ تىركهسىمدىلىگىنه 

تىل بايلىعى مول كورنهكتى شىعارماشىل ء. اۋدارما جاساۋعا توسهلگهن تاجىريبهلى اۋدارماشىالر اينالىسادى
ال رهسمي . تۇلعاالر سينونيمدهر مهن ۇسىنىلعان باالماالر اراسىنان ۇتىمدىسىن تاڭداۋعا تالعاممهن قارايدى

ماتىننىڭ ءىسقاعازدارىن، زاڭ ماتىندهرىن اۋدارۋشىالر دالدىككه، قازاقشا ءجاتتارى مهن مهكهمهلهردىڭ قۇ
، وزىنهن جوعارى تۇرعان مهملهكهتتىك ورگاندار مهن سااللىق ]اۋتهنتتىككه[ورىسشاسىمهن بىردهي بولۋىنا 

تۇپنۇسقا ماتىنمهن  -اۋتهنتتىك اۋدارما دهگهنىمىز . زاڭدارعا، نورماتيۆتىك اكتىلهرگه كوبىرهك سۇيهنهدى
باستى  -ماتىندى بىردهيلهستىرۋ ءهكى تىلدهگى . بىردهي زاڭدىق كۇشى بار رهسمي قۇجات اۋدارماسى

تىلىن ورىس تىلىندهگى ءىسقاعاز ءتىلىن، رهسمي ءۇشىن قازاقتىڭ زاڭ ءوسى تاالپ ۇدهسىنهن شىعۋ . تاالپ
كهز كهلگهن زاڭ، قۇجات الدىمهن هلدىڭ  -ىسى دۇر. ماتىنگه سايكهستهندىرۋ قالىپتى قۇبىلىسقا اينالدى

. تيىس هدىءمهملهكهتتىك تىلىنده ازىرلهنىپ، سودان كهيىن عانا قاجهتىنه قاراي باسقا تىلدهرگه اۋدارىلۋعا 
زاڭ ماتىندهرىنىڭ تۇپنۇسقاسىن هلدىڭ زاڭدى مارتهبه بهرىلگهن تىلىنده جازبايتىن، . بىزده والي بولمادى

جۋىق ارادا ول . داستۇردى ورنىقتىردىقءوز تىلىمىزگه اۋداراتىن ءاپ، سودان كهيىن عانا وزگه تىلده دايىند
تىلى اۋدارما ءتۇسىپ العاننان كهيىن قازاق ءوسىنداي جولعا . تۇرىمىز كورىنبهيدىءداستۇردى بۇزا قوياتىن ء

تىلى جهڭىل ءدالسا، والردىڭ تىلگه اينالماعاندا قايتهدى؟ هگهر زاڭ، قاۋلىالر الدىمهن قازاق تىلىنده دايىن
اۋدارمانىڭ بۇل تۇرىنده شىعارماشىلىق . تىل قالىپتاسپاس هدىءده جاتىق بولىپ، سىرهسكهن اۋدارما 

بولىنىپ، كهي جاعدايالردا ءىزدهنىسكه مۇمكىندىك، ۋاقىت بولۋدهن گورى جهدهل اۋدارۋعا كوپ كوڭىل 
ى اي مهرزىم ىشىنده ورىسشا ازىرلهنگهن زاڭ هكى جىل، قۇرىعاندا هك. اسىعىستىققا جول بهرىلهدى

ۇش ساعاتتا اۋدارۋ جونىنده تاپسىرما بهرىلسه، وعان تاڭعالمايتىن ء-جوباالرىن قازاقشاعا هكى كۇنده، هكى
اق -سونىڭ سالدارىنان سىرهسكهن سويلهمدهر مهن تالعامسىز جاسالعان، كوپ ويالنباي. جاعدايعا جهتتىك

وڭاي -ردى زاڭدار مهن قاۋلىالر، جارلىقتار مهن بۇيرىقتار بهتىنهن وپتاڭداي سالىنعان تهرمينده
ماتىنى سىرهسىپ، قازاق سويلهمىنىڭ قۇرىلىسى ءتىلىنىڭ ءقازىرگى زاڭ، قۇجات . كهزدهستىرهتىن بولدىق

بۇزىلىپ تۇرسا دا، ورىسشاسىمهن بىردهيلىگىنه قول جهتكىزىلسه، قۇقىقتىق نورما بۇزىلماسا، اۋدارمانى 
تىل، ءزاڭدار مهن نورماتيۆتىك قۇجاتتار دايىنداالتىن تۇپنۇسقا . دهپ سانايتىندار كوبهيدى» ىنسىزمء«

. ماتىن قازاقتىڭ زاڭ تىلىنه، قۇجات تىلىنه ۇستهمدىگىن تانىتىپ، تاالپتارىن ورىنداتىپ وتىرءتۇپنۇسقا 
ونىڭ قالىبىنا «ۋدهن گورى ده» ورىس تىلىنهن اۋدارىلعان«تىلىن ءىسقاعاز ءقازىرگى قازاقتىڭ رهسمي 

 -، »تىلىمىز اۋدارما تىلگه اينالىپ بارادىء«. دهۋگه كوبىرهك كهلهتىندهي» سالىپ قۇيىلعان كوشىرمهسى
بىرى ءاۋدارمانىڭ بۇل تۇرىنه قويىالتىن باستى تاالپتىڭ . دهپ دابىل قاعۋشىالردىڭ جيىلهۋى ده سوندىقتان

تىلىنىڭ ءتۇپنۇسقالىقتى ساقتايمىز دهپ، قازاق  وسى تهڭ. تۇپنۇسقالىقتى ساقتاۋ اۋدارماداعى تهڭ -
 -بۇل . ، قازاق سويلهمنىڭ قالىبىن جيى بۇزىپ جاتامىز»تاپتاپ«نورماالرىن بىرده ساقتاپ، بىرده 

نهگىزىنهن اۋدارماشىنىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىنهن گورى ورىس تىلىندهگى تۇپنۇسقا ماتىنگه تاۋهلدىلىكتهن، 
عى مهن نورماتيۆتىك قۇقىقتىق قۇجاتتاردى ازىرلهۋده مهملهكهتتىك تىلمهن بىردهي زاڭ شىعارماشىلى

تىلدىڭ بىزدهگى رهسمي قولدانىستاعى پوزيتسيهياسىنىڭ بهرىكتىگىنهن تۋىنداپ وتىرعان ءقولدانىالتىن 
كهم اۋدارما االيدا بۇل تۇرعىدان كهلگهنده كور. مىنسىز دهي المايمىزءتىلى مۇلده ءكوركهم اۋدارما . جايتء

. تۇپنۇسقا ماتىننهن الشاق كهته المايدىءوالر دا . جاساۋشىالردىڭ شىعارماشىلىق هركىندىگى كوبىرهك
ار ءاۋدارىپ وتىرعان اۆتورىنىڭ وزىندىك ستيلدىك هرهكشهلىگىن ساقتاۋعا، ايتپاق ويىن دال جهتكىزۋگه، 

تىلدىڭ سويلهم قۇرىلىمى ءتۇپنۇسقا ءماداعىداي االيدا رهسمي اۋدار. تيىسءسوزدى ماعىناسىنا ساي اۋدارۋعا ء
اق زاڭ، رهسمي قۇجاتتار اۋدارۋشىالردىڭ اۋدارعان -سونداي. مهن قۇقىقتىق نورماعا بايالنىپ وتىرمايدى

والر اۋدارماعا . ماتىندهرى كوبىنهسه ۇجىمدىق سيپاتقا يه بوالدى جانه اۋدارماشىنىڭ اۆتورلىعى ساقتالمايدى
ى رهتىنده قاراسا، كوركهم اۋدارما جاساۋشىالر اۆتورلىق قۇقىعىن يهلهنهتىندىكتهن، وعان كۇندهلىكتى جۇمىس

كهز كهلگهن كوركهم شىعارمانىڭ اۆتورىمهن قاتار ونى . وزىنىڭ ينتهللهكتۋالدىق مهنشىگى رهتىنده قارايدىء
وزى جاساعان ءاۋشى سوندىقتان كوركهم اۋدارما جاس. جونى ده كورسهتىلهدى-اۋدارعان اۋدارماشىنىڭ اتى
مۇنداي جاعدايدا اۋدارماعا دهگهن . ۇشىن ارقاشان جهكه جاۋاپتى بوالدىءاۋدارماسىنىڭ ساپاسى 

سوز ءماتىنىنىڭ ساپاسىنا، ءوسىنداي فاكتورالر دا اۋدارما  .س بىردهي بوالدى دهۋ ده قيىنقاتىنا-قارىم
كوركهم شىعارماالردى . سوز تاڭداۋعا، جاڭا اتاۋالردى قولدانۋعا اسهر هتپهي تۇرا المايدىءجاساۋ مهن 

سوز تاڭداۋىن، جاڭا اتاۋالردى قولدانۋىن سالىستىرا قاراساق ءاۋدارعان اۆتورالردىڭ جاساعان سوزدهرىن، 
ايهۆ گي ده ابىش كهكىلبءمىسالى، جوعارىدا كورسهتىلگهندهي . تا، وعان كوز جهتكىزۋگه بوالدى

» وبا«دهپ اۋدارسا، البهر كاميۋدىڭ » باعىمشى«سوزىن ء» سيدهلكا«رومانىندا » ومىرء«موپاسساننىڭ 
كوركهم اۋدارما مۇنداي اتاۋالرعا . دهپ الىپتى »اياشى«ءسوزدى رومانىن اۋدارعان سارباس اقتايهۆ وسى 
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ۇمكىندىگىن مهيلىنشه هركىن پايداالنا جاساۋ م سوزءويتكهنى والر شىعارماشىلىق هركىندىگىن، . وته باي
تابان //جيهكجول، تابانجول-سوزى ء» تروتۋار«بىر عانا ءبىز قاراستىرعان كوركهم اۋدارماالردا ء. االدى

» حوزيايكا«ال . تۇرلى اۋدارىلىپتىءجول، اياقجول، جاعاجول، جاياۋسوقپاق، قاپتال جول دهپ التى 
» يۋبكا«. تۇرلى باالما ۇسىنىلعانءۇي قوجاسى دهگهن بهس ءوجايىم، بيبى، قوجابيكه، وتانا،  ق -سوزىنه 

سامالجاي، سۇحباتحانا،  -اتاۋىنىڭ » بهسهدكا«بهلدهمشه، هتهكقاپ، هتهكشه، هتهككويلهك؛  -سوزىنىڭ ء
تىسكهباسار،   -» زاكۋسكانىڭ«باتقى، تهپكىر، وكشه تهمىر؛  -» شپورانىڭ«دامىلجاي، سۇقباتتاق؛ 

مۇنداي بىرنهشه نۇسقاسى قولدانىلعان سوزدهر وته . ناما سىندى بىرنهشه باالماسى كهزدهستىباسىتقى، شاي
ساتتى جاسالعانىن ءدال بهرهتىن هڭ ءوالردى اۋدارما ماتىندهرىنهن ۋاقتىلى جيناقتاپ، ۇعىمدى . كوپ

قان وزگهرىستهردى بىز لهكسيكالىق قورىمىزدا بولىپ جاتءسۇرىپتاپ الىپ جاپپاي قولدانىسقا ۇسىنۋ ارقىلى 
. قاداعاالپ وتىرۋمهن قاتار، سوزدىك قۇرامىمىزدى بايىتىپ جاتقان سوزدهردىڭ ساپاسىن دا جاقسارتا االمىز

وزىنىڭ سوزدىك قۇرامىندا ءبىر مادهنيهتتى حالىق ء ارء«شهربانىڭ .ۆ.تىلشى عالىم لءوسى ورايدا كورنهكتى 
سوزى  وته ورىندى ءدهگهن »  ا مىندهتتى هكهنى انىقبولىپ جاتقان  وزگهرىستهردى قاداعاالپ وتىرۋع

سوزجاسام ۇدهرىسىن، تهرمينقوردى قالىپتاستىرۋ، تولىقتىرۋ جۇمىستارىن دا بهتىمهن جىبهرۋگه، ء. ايتىلعان
لهكسيكالىق قورىمىزدا نه بولىپ جاتقانىن كاسىبي تۇرعىدان زهردهلهپ وتىرۋ مۇمكىندىگىنهن ايىرىلىپ 

سوز ءتىل تازالىعىن، ءىس ستيحيالىق سيپات الىپ كهتسه، مۇنىمىز ءهگهر بۇل . ىقالۋعا دا بولمايد
سول سهبهپتهن ده كوركهم ادهبيهت . مادهنيهتىن ساقتايتىن مادهنيهتتى جۇرتتىڭ تىرلىگىنه جاتپايدى

ىپ تىلىنده، عىلىم تىلىنده، باسپاسوز بهن رهسمي تىلده قانداي سوزدهر مهن تهرميندهر جاسالىپ، ۇسىنىل
نهمهسه قولدانىسقا هنىپ جاتقانىن ۇزدىكسىز باقىالپ، والردى دهر كهزىنده كاسىبي سۇرىپتاۋدان وتكىزىپ 

 .وتىرۋ قاجهت
 

 سوزءكوركهم اۋدارما جانه كىرمه 
كىرمه سوزدهردىڭ كوركهم اۋدارماالرداعى قولدانىسىن، والردى جازۋشى قاۋىم مهن اۋدارماشىالردىڭ 

تيىستى جۇمىستاردىڭ ءتىلىن زهرتتهۋشىلهر تاراپىنان اتقارىلۋعا ءقاالي يگهرىپ جۇرگهنىن انىقتاۋ دا اۋدارما 
ر، پويىز، پوشتا، رول، شهنهۋنىك كهيىنگى جىلدارى جاسالعان اۋدارماالردا زاۋىت، كاستوم، نومى. بىرىء
تىلىنىڭ ءبىر جاعىنان، وسى اتاۋالردىڭ قازاق ءبۇل، . تارىزدى كوپتهگهن اتاۋالر بىركهلكى جازىال باستاپتىء

ورفوگرافيالىق سوزدىگىنىڭ كهيىنگى باسىلىمدارىندا وسىالي جازىلعاندىقتان بولسا، هكىنشى جاعىنان، سول 
ۋىنه كوركهم شىعارماالر مهن مهرزىمدى باسپاسوز بهتتهرىنده كىرمه سوزدىككه وزگهرىستهر هنگىزىل

تىل ماماندارىنىڭ كىرمه سوزدهردى ء«مۇنى . سوزدهردىڭ تىلىمىزگه يكهمدهلىپ جازىلۋى سهبهپ بولدى
جازۋشىالر مهن جۋرناليستهر «دهۋدهن گورى والردىڭ » قازاقتىڭ ايتۋ مانهرىنه يكهمدهپ جازۋ باستاماسى

ىپ، كوپشىلىك جاپپاي قولدانا باستاعان اتاۋالردى سوزدىككه هنگىزىپ، لهكسيكوگرافيالىق وسىالي جاز
 .  دهگهنىمىز ادىلهتتى بوالر دهپ سانايمىز» تۇرعىدان زاڭداستىرۋى

بىر نازار اۋدارتاتىن ماسهله كوپتهگهن كىرمه اتاۋالردى قاالمگهرلهر مهن كوركهم اۋدارما ءتاعى 
 »تارهلكه«ءسوزى »  تارهلكا«بىر عانا ءماسهلهن، ورىس تىلىندهگى . جۇرءزىپ جاساۋشىالر اركهلكى جا

گهنريح (» تارهلكه«، )اۋدارعان ديداحمهت اشىمحانۇلى. ب-171. ديهۆوندىق ادام. دجون گولسۋورسي(
. ميگهل استۋرياس(» تالهڭكه«،  )اۋدارعان تهمىرحان مهدهتبهك .ب-376، 111. ۇيءيهسىز . بهلل

وسى . تۇرلى جازىلعانءۇش ءبولىپ ) اۋدارعان بهكبوالت ادهتوۆ. ب-181. دىڭ كوزدهرىكوردهگىلهر
 : قاتارعا
كهراسىن،//كىراسىن//كاراسىنكايف،//كايىپكاستىرول،//كاسترول//كاسترولجورنال،//جۇرنال

كرۇشكه،//كۇرهشكه/كۇرىشكه//كۇرىجكهكۇرتكى،//كۇرتكه//كۇرتهكارزىڭكه،//كارزهڭكه

پىركازشىك،//پىركازشىكپهنجاق،//پهنجاگ//پهنجهكمۇينهت،//مىينۇتء//مينوت
سهكوند،//سهكۇنت//سهكونتريۋمكه،//رۇمكه//رومكهرازىڭكه،//رهزىڭكه//رهزهڭكه
ششوتكى //شوتكى//شوتكهىستانسا،//ستانسى//ستانساىستاقان،//ستاقانسومكى، //سۇمكه//سومكه

. دهپ قاراۋعا بولمايدى» تۇيهك ماسهله-ۇساق«مۇنى . دىسياقتى كوپتهگهن اتاۋالردى قوسۋعا بوال
تىلىمىزدهگى قولدانىسى ورنىققان باسقا سوزدهر سىندى كىرمه سوزدهردى سان قۇبىلتپاي، بىركهلكى جازۋعا 

 . قول جهتكىزۋگه تيىسپىز
ل و. تاۋهلسىزدىك جىلدارى هرتهرهكته اۋدارىلعان كوپتهگهن كوركهم شىعارماالر قايتا باسىلدى

سوز ورىس تىلىندهگى ءاۋدارماالر جاسالعان كهڭهستىك كهزهڭده باالماسى بولماعاندىقتان، كوپتهگهن 
ساتتى اۋدارىلىپ، قازاق ءجىلداردان بهرگى ۋاقىتتا والردىڭ كوپشىلىگى -90. قالپىندا قولدانىالتىن هدى

ارما ادهبيهتتهردىڭ بىرقاتارى هش سوعان قاراماستان اۋد. تىلىندهگى باالماالرى تىلىمىزده ورنىعا باستادى
. بىر عانا اۋدارمادان مىسال كهلتىره كهتهلىكء. جۇرءجىلدارداعى قالپىندا قايتا باسىلىپ -80-60وزگهرىسسىز 

دهگهن اتپهن » اسقار تاۋالر اڭىزى«ايتالىق، ورىس تىلىنهن بهكمىرزا بايماحانوۆ اۋدارعان هدگار پونىڭ 
گهرب، دوكۋمهنت، وكتيابر، پودۆال، پريستان، .) ب-344-. 2011استانا، (دا قايتا باسىلعان نوۆهلالالرىن

بۇگىنگى قازاق قاۋىمى . پرينتسيهيپ، تۆورچهستۆو، تهكست، يۋبكا سياقتى كوپتهگهن اتاۋالر كهزدهسهدى
اتىن، مءبۇل اتاۋالردىڭ ورنىن باسقان هلتاڭبا، قۇجات، قازان، جهرتوله، كهمهجاي، قاعيدات، شىعارماشىلىق، 

تىلىمىزدىڭ ءكوركهم اۋدارماعا دا «بهلدهمشه سياقتى باالماالرىن جاپپاي قولدانىپ جۇرگهنىن هسكهرسهك، 
. دهگهن تۇجىرىمعا كهلىپ تىرهله بهرهمىز» جون شىعارءقازىرگى دامۋ دهڭگهيى تۇرعىسىنان قاراعانىمىز  

جۇزدهگهن جاڭا اتاۋ . هرىسكه ۇشىرادىكهڭهستىك كهزهڭمهن سالىستىرعاندا، لهكسيكالىق قورىمىز كوپ وزگ
تۇرلى سوزدىكتهرگه ده ءوالر مهكتهپ وقۋلىقتارى مهن . تىل قورىنا هنىپ، جالپى قولدانىسقا كوشتىءادهبي 
ماسهلهن، . باسپاسوز بهتتهرىنده، جازۋشىالرىمىزدىڭ كوركهم شىعارماالرىندا دا كهڭىنهن قولدانىالدى. هندى

كهيىنگى . ، حاتتاما سياقتى جۇزدهگهن اتاۋدى سول قاتارعا جاتقىزۋعا بوالدىوتباسى، ۇجىم، قۇجات، ۇشاق
 . تىلى شىعىپ، مهكتهپكه بارعان بۋىننىڭ ساناسىنا بۇل اتاۋالر ابدهن سىڭدىءجيىرما بهس جىلدا تۋىلىپ، 

نىڭ وسى تىلىءقازىرگى ۋاقىتتا باسپا بهتىن كورىپ جاتقان ادهبيهتتهر بۇگىنگى وقىرمانعا، قازاق ادهبي 
. كهزهڭدهگى نورماالرىن، قولدانىستاعى لهكسيكالىق قوردى تۇتىناتىن قاۋىمعا ارنالىپ شىعارىلىپ وتىر

جىلداردىڭ اياعىنا دهيىنگى مهرزىمده اۋدارىلعان -80وتكهن عاسىردىڭ باسىنان باستاپ «سوندىقتان 
رگى تىلىمىزده قولدانىلىپ جۇرگهن پروزالىق شىعارماالرداعى كىرمه اتاۋالردىڭ كوپشىلىگىن والردىڭ قازى

ماتىننىڭ جالپى مازمۇنىنا، سويلهم قۇرىلىسى ء«. دهپ سانايمىز» باالماالرىمهن الماستىرىپ باسقان ورىندى
تىلىمىزدىڭ قازىرگى نورماسىنا ءسوزدى ءمهن ستيلىنه هش نۇقسان كهلتىرمهيتىن بىرنهشه 

ىستى ءبۇل  -هڭ دۇرىسى . دهۋگه بولماس» بۇزىالدى سايكهستهندىرگهننهن اۋدارما اۆتورالرىنىڭ قۇقىعى
اۋدارماشىالردىڭ وزدهرى، دۇنيهدهن وتكهن اۆتورالردىڭ مۇراگهرلهرى، قۇقىعىن يهلهنۋشىلهر مهن 

تىلىمىزدىڭ لهكسيكالىق قورىندا ءال كهيىنگى شيرهك عاسىر ىشىنده . باسپاگهرلهر ىسكه اسىرعانى ابزال
عاسىردىڭ -21ماتىنىن ءعاسىردىڭ الپىسىنشى، جهتپىسىنشى جىلدارىنىڭ -20 بولعان وزگهرىستهردى هلهمهي،

والردىڭ سۇرانىسىن،  -جيىرماسىنشى جىلدارىنا قاراي اياق باسقان وقىرمانعا وزگهرىسسىز ۇسىنۋ 
دهمهۋشى،  لهن، قازاقشا اي اتتارى مهنماسه. تىلىمىزدىڭ قازىرگى جايىن هسكهرمهۋ بولىپ شىعادىء

جىلى، ال امبهباپ، عارىشكهر،  -1990سىرىس، تۇعىرناما، حاتشى سوزدهرىن مهمتهرمينكوم وتباسى،  تاپ
دهلدال، دوستاستىق، جهكهشهلهندىرۋ، جاردهماقى، زهينهتاقى، زهينهتكهر، كهدهن، كهڭهس، كۇنتىزبه، 

جىلى -1992قارجى، وركهنيهت، سۇحبات، ۇشاق، تىكۇشاق، تىركهلىم، حاتتاما، ىمىرا، ىسساپار اتاۋالرىن 
بۇل اتاۋالر «سودان بهرگى ۋاقىتتاعى جيىرما بهس جىل مهرزىمده . رهسمي بهكىتىپ، قولدانىسقا ۇسىندى

وسى كهزهڭده تۋعان ۇرپاق . دهسهك بوالدى» بىرىزدى قولدانىلىپ، جۇرتشىلىق ساناسىنا ابدهن سىڭدى
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ماتىندى سول قالپىندا جاڭا ۇرپاققا ءهندهشه، هسكى . والردىڭ بۇرىن باسقاشا اتالعانىن بىله ده بهرمهيدى
تىلىنىڭ ءتىلدىڭ لهكسيكالىق قورىنىڭ دامۋ هرهكشهلىگىن، قازاق ءال . جون بولمايدىءۇسىنعانىمىز 

تان سيپاتىن بىلگىسى كهلگهندهر، زهرتتهۋشىلهر اۋدارماالردىڭ سول جىلدارى جارىق ءكهڭهستىك كهزهڭگه 
 . سىلىممهن سالىستىرۋعا مۇمكىندىگى باركورگهن باسىلىمدارىن قاراپ، كهيىنگى با

كهڭهستىك كهزهڭده تۋىستاس وزبهك، قىرعىز بهن هۋروپا تىلدهرىنهن تىكهلهي تارجىمهلهنگهن 
هكىلى شىعارماالردى ايتپاعاندا، الهم ادهبيهتى بىزگه نهگىزىنهن ورىس تىلىنهن اۋدارىلسا، قازىر -بىردىء

اراب جانه باسقا دا شهت تىلدهرىنهن قازاقشاعا توته اۋدارىلعان اعىلشىن، نهمىس، قىتاي، تۇرىك، جاپون، 
بىزده ازىرگه شىعىس پهن باتىس تىلدهرىن جهتىك مهڭگهرگهن . وسىپ كهلهدىءشىعارماالر سانى بىرتىندهپ 

 -تاجىريبهلى اۋدارماشىالر وته از بولعانىمهن، دهلدال تىلگه جۇگىنبهي، تۇپنۇسقا تىلدهن تىكهلهي اۋدارۋ 
شهت تىلدهرىن . اۋدارما ىسىندهگى جاڭا كهزهڭنىڭ باسى -بۇل . ماڭىزدى دا قۇپتارلىق ۇردىس وته

وسىپ ءسوالردىڭ اراسىنان بىلىكتى اۋدارماشىالر قاۋىمى . مهڭگهرگهندهر سانى جىل ساناپ ارتىپ وتىر
يگه كوتهرىلهرىنه ىسى جاڭا دهڭگهءشىعىپ، الهم تىلدهرىنهن توته اۋدارۋ كهڭ ورىس الىپ جاتسا، اۋدارما 

دهگهن  »ىنهن نهمهسه ورىس تىلىنه اۋدارۋورىس تىل«قازاق قاۋىمىنىڭ اۋدارمانى نهگىزىنهن . كۇمان جوق
 .  مانى زورءتۇسىنىكتهن ارىلۋىنىڭ 

سوز جاساۋ ءسوزدىڭ ماعىناسىن بۇرماالماي اۋدارۋ، ءتوته اۋدارما بارىسىندا تۇپنۇسقا تىلدهگى 
وزارا تىكهلهي جۇزهگه ءسوز الماسۋ ۇدهرىسى ده ءمهن قاتار، تىلدهر اراسىنداعى مۇمكىندىگى ده مول بولۋى

ماسهلهن، دۇكهن ماسىمحان ۇلى قىتاي تىلىنهن اۋدارعان لۋ شۇننىڭ پوۆهست، اڭگىمهلهرىنده . اسادى
بىرقاتار سوزدهر ءسياقتى ) 400(جۇي -، گوي)393(، جىڭموما )304(دۇي .) ب 344-. 2009استانا، (

ۇشىن بىزده قولدانىالتىن ورىس سوزدهرىنىڭ كوپشىلىگى قانشالىقتى جات ءقىتاي قازاقتارى . هسهدىكهزد
شهت تىلدهرىنهن توته اۋدارۋ كولهمى ارتقان . ۇشىن سونداي جاتءبىز ءبولسا، بۇل سوزدهر ده ازىرگه 

 .هرى انىقسايىن اۋدارما ماتىنمهن بىرگه كهلهتىن مۇنداي كىرمه سوزدهر قاتارى دا ارتا تۇس
   

 سوزءكوركهم اۋدارما جانه كونه 
كوركهم اۋدارماالردا كونهرگهن سوزدهردىڭ كومهسكى تارتقان ماعىناالرىن قايتا جاڭعىرتۋ مهن ۇمىت 
بوال باستاعان ۇعىم بهلگىلهرىن بهلسهندىرىپ، هسكى سوزگه جاڭا ماعىنا ۇستهپ قولدانۋ دهرهكتهرى جيى 

ز نهگىزىنده جاڭا سوءهسكى . سوزدىڭ قازىعىءجاڭا  -سوز ءهسكى . بولماسا دا، ۇشىراسىپ وتىرادى
سوزدهردىڭ تۋىنداۋى، تاريح كوشى بارىسىندا عاسىرالر قويناۋىندا قالىپ قويعان سوزدهردىڭ جاڭا زامان 

كونهرگهن سوزدهر جازبا . تىل دامۋىندا بولىپ جاتاتىن تابيعي ۇدهرىسء -ۇعىمدارىنىڭ اتاۋالرىنا اينالۋى 
رومانداردا باستاپقى ماعىناسىندا جۇمسالسا، كوركهم داستانداردا، تاريحي -هسكهرتكىشتهر مهن كونه جىر

 . تارىلىپ، جاڭا، قوسىمشا ماعىنا ۇستهپ قولدانىالدى-اۋدارماالردا كوبىنهسه والردىڭ ماعىناالرى كهڭهيىپ
 456 -. 2011استانا، (» تۇنىءقيامهت «پروسپهر مهريمهنىڭ  لماجىن جۇمابايهۆابىءبهلگىلى اۋدارماشى 

ورنىنا  جۇمسالىپ »  وترياد«دهپ كهيىنگى جىلدارى » جاساق تاراپ كهتتى«ارعاندا، رومانىن اۋد.) ب
سوزىن ء »ۋااليات«ماعىناسىن بىلدىرگهن » وڭىرءايماق، ولكه، «سوزىن قولدانسا، ء» جاساق«جۇرگهن 

هلگىلى وسىنداعى بۇرىن اسكهري اتاۋ رهتىنده عانا ب. سوزىنىڭ باالماسى رهتىنده الىپتىء» پروۆينتسيهيا«
تىركهستهرىنىڭ »  ستۋدهنت جاساقتارى«، »قۇرىلىس جاساقتارى«سوزى كهيىنگى جىلدارى ء» جاساق«

سوز ماعىناسىنىڭ كهڭهيگهنىن، وزگهرىسكه ۇشىراعانىن ء -بۇل . قۇرامىندا دا قولدانىالتىن بولدى
 . كورسهتهدى

ارميانشا تۇسىنهتىن . ىپ كهلدىجان اۋىلعا جهت-جانىنا جاساۋىلدارىن هرتىپ العان ۋريادنيك جالما«
دهگهن سويلهمدهرىنده .) ب-100(» سوزىن اۋدارىپ بهردىءتاديهۆوستىڭ الگى  -بىرى ءجاساۋىلدىڭ 

سوزىن ء» جاساۋىل«ارميان جازۋشىسىنىڭ پوۆهسىن اۋدارعان زهيتىن اقىشيهۆ پهن نهمات كهلىمبهتوۆ 
ءبىزدىڭ شىركىن . گۋرۋنتسيه لهونيد(باالماسى رهتىنده ورىندى قولدانعان » پريستاۆ«

سىندى » قورۋىل«مهن » تورۋىل«، »ايداۋىل«وسى ۇلگىمهن جاسالعان ). الماتى،-1977.شۋشيكهنت
كاپيتان كاركامو ي دۆا «ول . ادهتوۆ اۋدارماالرىندا دا كهزدهسهدى.قازاقتىڭ كونه اسكهري اتاۋالرى ب

ولودهتسيه گۋستوگو، زنوينوگو ي شيح يح سولداتا سرازۋ جه بۋدتو ۋپالي ۆ كۆوجدايۋسوپرو
اق -كاپيتان كاركامو جانه ايداۋىل هكى سولدات بىردهن...«دهگهن سويلهمدى » تريهۆوجنوگو مراكا

» هندهي بولدىتۇسىپ كهتكءارى ۇرهيلى تۇنهك قۇدىعىنا ءارى قاپىرىق، ءكوزگه تۇرتسه كورگىسىز، 
دهگهن سويلهمدى » هگو ۆهزۋت پود كونۆوهم -شهننيكا ۋگنهتالي گوركيه مىسلي سۆيا«؛ ال .)ب-392(
. دهپ اۋدارادى.) ب-405(» شهننيك قاتتى كۇيىنىشتىۋىلمهن الىپ كهله جاتقانىنا سۆياوزىن ايداء«
» كونۆوينىي«هكىنشى سويلهمدهگى » شييسوپروۆوجدايۋ«ىرىنشى سويلهمدهگى بء» ايداۋىلدى«

اسكهري »  كونۆوينىي«جىلى تهرمينكوم  -1998» ايداۋىلدى«. سوزىنىڭ باالماسى رهتىنده  العان
بهكىتىلگهن تهرميننىڭ اسكهري ساالدا عانا  -بۇل  .اسى رهتىنده رهسمي بهكىتكهن هدىتهرمينىنىڭ باالم

كوننايا «وسى شىعارمادا اۋدارماشى . همهس، كوركهم شىعارماالردا دا قولدانىلىپ جۇرگهنىن كورسهتهدى
تام، گده تولكو  -زاسادى، پىل، پۋلي، ا سهلهستينو مونتهس  پوليتسيهيا ۆدول دوروگي، وبالۆى،

تورۋىل مهن  -جول بويى تولعان اتتى پوليتسيهيا، ايناال «دهگهن سويلهمدى » پوكوينيكام مهستو
قورۋىل، بۇرقىراعان شاڭ، اتىلعان وق، ال سهلهستينو مونتهس تهك ولگهندهر جاي تاباتىن مهكهنگه 

 .)ب-193(» كىرىپ، جان ساقتادى
وسى سويلهمدهگى ). استانا،-2005. كوردهگىلهردىڭ كوزدهرى. ميگهل استۋرياس(دهپ اۋدارادى 

سوزدهرىنىڭ باالماسى رهتىنده ورىندى » وبالۆا«،  »زاسادا«اتاۋالرى »  قورۋىل«مهن » تورۋىل«
وعان جۇيهلىلىك  مۇنداي كونه اتاۋالر قازىرگى اسكهري تهرمينولوگيامىزدى بايىتۋمهن قاتار. قولدانىلعان

 .سيپات تا بهرهدى
» اسادال«سوز ءسوزىنىڭ باالماسى رهتىنده  كونهرگهن » بۋفهت«اۋدارماشى اقايدار ىسىم ۇلى 

فرانسۋا (» دهپ قاراۋعا كهتتى» دهگهنمهن اسادالدا بىردهڭه قالمادى ما هكهن؟«. اتاۋىن قولدانىپتى
الماتى، (» تىلىنىڭ سوزدىگىندهءقازاق «.) ب-146. 2005استانا، -). جان القىم(تۇننىڭ اقىرى . مورياك
اياق سالىپ قوياتىن بيىك، -ىدىس«بۇل سوزگه ) جانۇزاقوۆ.جالپى رهداكتسيهياسىن باسقارعان ت. 1999

دهگهن تۇسىنىكتهمه بهرىلگهنىمهن، كوركهم شىعارماالردا، اۋدارما ادهبيهتتهرده » كهڭ شكاف؛ بۋفهت
ىسىم ۇلى .ا. مهن اۋدارماشىالر بۇل ماعىنادا كوپ قولدانا بهرمهيتىن سوزىن قاالمگهرلهرء» اسادال«

تۇسىندىرمه سوزدىككه تابان تىرهي وتىرىپ، قازاقتىڭ كونه تۇرمىسىندا تۇتىنعان بۇيىمىنىڭ اتاۋى 
ۇعىم، . سوزىنىڭ ماعىناسىن جاڭعىرتىپ، بهرگى زامان جيھازىنىڭ اتاۋى رهتىنده قولدانعانء» اسادال«

 . يكهستىگى بارماعىنا سا
سوزدىك قۇرامىمىزدى، تهرمينولوگيالىق قورىمىزدى بايىتاتىن مۇنداي كونه اتاۋالردى كوركهم 

سوندىقتان اۋدارما ماتىندهردى جۇيهلى تۇرده زهرتتهپ، باستاپقى . اۋدارماالردان كوپتهپ تابۋعا بوالدى
 . رىن سۇرىپتاپ الىپ وتىرۋ قاجهتماعىناالرى دۇرىس اشىلىپ، جاڭا ماعىنادا ورنىمهن قولدانىلعاندا

ارتۇرلى لهكسيكالىق ءقورىتا ايتار بولساق، كوركهم اۋدارما جاساۋ ۇدهرىسىنده جاڭادان تۋىندايتىن، 
تىلىمىزدىڭ سوزدىك قۇرامىن، تهرميندهر قورىن ء -قاباتتاردان الىنىپ قولدانىالتىن جۇزدهگهن اتاۋ 

سوز بايلىعىنا مۇقيات بولۋ، ونى ءقاي كهزهڭىنده ده مۇنداي قوعام دامۋىنىڭ . بايىتۋدىڭ قۇنارلى كوزى
ار ء -تىل بايلىعىنىڭ هسهلهنه تۇسۋىنه قىزمهت هتۋ ءجيناپ، ىرىكتهپ الىپ قولدانىسقا هنگىزۋ ارقىلى 

 .ۇرپاقتىڭ مىندهتى
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Дегенмен қарашайдың Олжасқа деген айрықша 
сүйіспеншілігін түсіну үшін өз халқым тура лы 
аз-кем айта кетейін. Қап тауының солтүстігін-

дегі шағын ғана Қарашай таулы мемлекетін Ресей 1828 
жы лы жаулап алып, сол жылдың 2 қарашасындағы 
шарт бойынша, ол Ресей империясының құрамына 
кірді. «Қарашай – Эльбурстың етегін мекендейтін 
бейтарап халық; өзінің адалдығымен, сұлулығымен 
және өжеттілігімен ерек шеле неді», – деп жазды Лев 
Толстой. Бірақ Ресейге адалдығы да, жан дүниесінің 
тазалығы да, қайтпас қайсар батырлығы да оны сталиндік 
зұлматтың зұлымдықтарынан құтқара алмады. Ер азамат 
атаулының бәрі майданда жүрген 1943 жылғы 2 қарашада 
(бұл қарашайлықтардың бір қара жамылған күні бол-
ды) сталиндік үкімет менің халқымды Орта Азия мен 
Қазақстанға жер аударды. Сөйтіп, 1828 жылы мемлекеттігі 
жойылған қарашайлар 1943 жылы өзінің автономиясынан 
да айырылды: Қарашай автономиялық облысы жойылды, 
ал қарашай халқының кір жуып, кіндік кескен қайран жері 
бөлшектеліп, көршілеріне таратылып берілді, оның таулы 
бөлігі Грузияның иегіліне кетті. Қарашай халқының өзі 
барлығы 600 топ болып Сібір мен Орта Азияға шашыра-
тып жіберілді. Бірақ халық таза тақыр жойылып кеткен 
жоқ, оның өлім-жітімнен тірі қалған жартысы 1957 жылы 
тарихи отанына аман-есен жетті де Шеркес облысын 
Қарашай-Шеркес облысына айналдырып, қазір ол осы 
аттас республика болып отыр.

Қуғын-сүргінге ұшыраған балқар, шешен, ингуш 
сияқты басқа халықтардың да бастарына түскен тауқымет 
осындай еді.  

Ал 1989 жылы КСРО Жоғары Кеңесінің бірінші сес-
сиясында Олжас Сүлейменов мәселені төтесінен қойды: 
«Біз жұмысымызды қуғын көрген халықтарды ақтаудан 
бастауымыз керек. Осындай ақтаушы заң қабылдамай, 
қуғын-сүргінге ұшыраған халықтардан сталиндік зұлмат 
үшін кешірім сұрамай тұрып елдің рухани, адамгершілік 
жағынан дамуы мүмкін емес. Орыстар, грузиндер, 
қазақтар – өздері де бақытсыздыққа белшесінен батқан 
халықтар. Дегенмен ұлттық белгісіне қарай еңбектеген 
баласынан еңкейген кәрісіне дейін туған жерінен қуылған 
халықтардың тартқан тауқыметі екі есе. Біз осы туралы заң 
тілімен ашық айтуымыз керек», – деді ол. 

Олжастың осындай бастамасына орай, ақыр соңында, 
1991 жылы «Қуғын-сүргінге ұшыраған халықтарды ақтау 
туралы заң» қабылданды. КСРО-ның бұрын қуғын 
көрген халықтарының, соның ішінде қарашай халқының да 
Олжасқа дән риза болатыны – осыдан. 

«Адамға табын, Жер, енді» поэмасы Олжастың 
атын кеңінен танымал етті. Әйтсе де оны жалпақ әлемге 
танытқан «Игорь жасағы туралы жыр» атты тарихи 
шығармаға байланысты туындысы дер едім. 1975-76 жыл-
дары мемлекеттік қауіпсіздік органдары Олжастың «Аз и 
Я» кітабын барлық дүкендер мен кітапханалардан алып, 
өртеп жіберу үшін жандарын салып бақты. Бұл жарлық 
Кеңес Одағы Коммунистік партиясының идеологиялық 
серкесі – М.Сусловтан шыққан болатын. КСРО Ғылым 
академиясы сан түрлі жиналыстар мен талқылаулар өткізіп, 
Сүлейменовтің кітабын «күлін көкке ұшыра» сынап 
жатты. Әкесі 1937 жылы «халық жауы» ретінде атылып 
кеткен Олжастың өзі де енді Суслов бастаған қараниет 

ТҮРКІ ДҮНИЕСІНІҢ 
ТҰЛҒАСЫ

ТҮРКІ ДҮНИЕСІНІҢ ТҰЛҒАСЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 
О.О. Сүлейменовке жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – 

«Қазақстанның Еңбек Ері» атағын беру туралы
Қаулы етемін: 
1. Отандық әдебиетті дамытуға қосқан айрықша үлесі, сондай-ақ 

бейбітшілік пен азаматтық келісімді нығайтуға бағытталған белсенді 
қоғамдық қызметі үшін ақын, қоғам қайраткері Олжас Омарұлы 
Сүлейменовке жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – «Қазақстанның 
Еңбек Ері» атағы берілсін. 

2. Осы Жарлық қол қойған күнінен бастап қолданысқа енгізілді. 

Қазақстан Республикасының Президенті  
Н. Назарбаев 

Астана, Ақорда, 2016 жылғы 17 мамыр № 263  

Былайша айтқанда, мен секілді қаймана қарашайға Олжас қалайша, не себепті жақын? Екеуміз де 
түркі-мұсылман дүниесіне жататындығымыздан ба? Екеуміз де сталиндік тәртіптеменің жазасына 
ұшыраған жандардың перзенті болғандығымыздан ба? Өткен ғасырдың алмағайып 30-40-жылдарында 
менің халқымның тағдыры қазақтардың тағдырына ұқсап, ұласа тамырласып кетуіне байланысты ма? 
Екеуміз де адам құқығы мен халықтардың құқығы жолындағы күреске белсене араласып, бет қаратпай 
келе жатуымыздан ба? Әлде екеуміздің де түркілердің әдебиетіне, тарихына, мәдениетіне, тіліне 
қатынасымыздың ортақтығынан ба? Әрине, осының бәрі де бар екені рас. Әйткенмен өзімді әсте де 
Олжаспен қатар қоя алмаймын:өлшеміміз бөлек. Егер бөтен-басқа бір дүниеде екеуімізге Жер-Ана 
ұрпақтарының өкілдерін білдіретіндей жағдай туса, мен (мақтағанда) өзімнің Қарашай елімнің атынан 
сөйлесем, Олжас барша адамзаттың атынан сөйлеген болар еді. Олжас Сүлейменовтің тұлғасының 
ауқымы тұрғысынан айтқанда – осылай. «Байқоңыр десе, жер-әлем көкке қарайды»,–  дейтін сөздің сәл 
өзгертіп айтсақ: «Олжас дегенде барша жұрт биікке көз тігеді». Сүлейменовтің «тауларды аласарт-
пай, даланы асқақтатқаны» сонша, ол қайда да, қай кезде де әмбеге ортақ.
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күштердің зорлығымен сондай атқа ие болуға шақ қалды. 
Ел бағына туған Д. Қонаев басшы болмаса, Олжастың 
басына қандай қиямет-қайымның орнарын кім біліпті? 
Біздің басшылардың қай-қайсысы да осындай батылдық 
танытып, қайдағы бір ақын үшін Сусловпен арақатынасын 
суытуға бара қоюы нейғабыл еді ғой. 

Ал Д. Қонаев өз халқы мен туған жері үшін пәруана 
болудан тайынбағанын біз жақсы білеміз. 1962 жылы 
Н. Хрущев Қазақстанның оңтүстігіндегі қыруар жерді 
мақта өсіру мақсатымен көршілес республикаға бермекші 
болғанда Д.Қонаев ешқандай доңайбатқа қарамай, 
табандылық танытып, елдің басты байлығын шашау 
шығармай сақтап қалғаны да белгілі. Тек осы екі мысалдың 
өзі-ақ оның қандай басшы болғанын айғақтамай ма?

Қазақ халқы да басынан небір қияметтерді өткізді. 
1926 жылғы халық санағы туралы құжаттарда: «Қазақстан 
– КСРО-дағы ең ірі түркі тілдес ел: саны 6 миллион 
200 мың адам», – деп жазылған. Ал 1939 жылы сол 
қазақтардың саны небәрі 2 миллион болып қалған. Сон-
дай қысқа мерзімде осынша адамынан айырылған қазақ 
халқынан Олжас сынды жазушы-ғалымның, Қонаев 
секілді басшының шығуы бір бақыт еді ғой...

Ал сонда Олжастың кітабы Суслов пен оның итар-
шы академиктеріне несімен ұнамады дейсіз ғой? «Игорь 
жасағы туралы жырды» бүге-шігесіне дейін зерттеп, зерде-
лей келіп, Олжас одан толып жатқан түркі сөздерін тапты. 
Бұл шығарманың академиктер оқи алмаған ия болмаса теріс 
оқыған тұстарын айпарадай етіп айтып берді. Ол бұрынғы 
уақыттарда славяндар мен түркілердің арасында тілдік 
және мәдени байланыс күшті болғанын, сол арқылы олар 
бірін бірі байытып, қоңсы қонғанын атап тұрып көрсетті. 
Ол кезде орыс ғылымы түркі-мұсылман халықтарына 
астамси қарап, «біздің мәдениетімізге сырттың ықпалы 
болса, ол тек Еуропадан келді, ол тәрбие көрмеген Азия, 
ондағы түріктер – шапқыншылық пен соғыстан басқа 
ештеңені білмейтін, қараңғы надан халық; күні бүгінге дейін 
оларды адам қатарына қоса алмай, өркениетке ілестіре 
алмай отырсақ, біздің мәдениетімізге олар қандай үлес 
қоса алмақшы?» дейтін тұрғыдан қарады. Мінеки, Олжас 
Сүлейменов осындай кесірлі, кердең «ғылыми» көзқарасқа 
қасқайып қарсы шықты, КСРО  түркі халықтарының есін 
жиғызды, өз тарихымызды танытып, бәріміздің рухы-
мызды көтерді. Өздерінің түркілерден екеніне қымсынып, 
бұқпантайлап келгендер Олжастың кітабын оқығаннан 
кейін «Біз – елміз, батыр түркілердің ұрпағымыз!» – 
деп кеуде кере, мақтанышпен айтатын болды. Олжас 
күллі түркі әлемін асқақтатты. Жекебатыр бабаларының 
үлгісімен кеңестік идеологияға бір өзі қасқайып қарсы 
шықты. Өзінің поэзиясындағы сияқты, ғылымға да жаңа, 
жүрекжарды сөзін әкелді. Ал Шындықтың сөзін айту үшін 
адамдарға дарын да, білім де, ар да, батылдық та керек 
екені белгілі. Түркі әлемін, түркінің сана-сезімін, қалғыған 
жадын оятып бергені үшін Олжасқа мың да бір алғыс айту-
ымыз керек емес пе?!

Олжас Сүлейменовтің соңғы кезде жазған «Хат 
тілі» дейтін кітабы – дүниежүзілік ғылымдағы соны сөз. 
Жалпы жұрт мойындаған бір шындық: күллі адамзат 
бір жерде жаратылып, сол жерден дүниенің әр қиырына 
тараған. Дін сөзімен айтатын болсақ, біздің бәріміз Адам 

ата мен Хауа анадан  тарағанбыз. Бірақ «әуел бастағы 
сол үркердей топ қай тілде сөйледі?» – міне, бұл кітап сол 
туралы. Адамзаттың алғашқы нышандардан Сөзге, жазуға 
қалай ауысқанын көрсету үшін Олжастың қаншама кітап 
ақтарып, қандай терең талдаулар жасағанын айтып берудің 
өзі оңай емес. Ақыр соңында ол: «Бастапқыда – Таңба, 
содан соң – Сөз. Бұл таңбалар – Құдайдың таңбасы, ал 
сөздер Оның есімдері болатын», – деген қорытындыға 
келеді. Бұл кітапты оқып шыққан адам, ғалымдардың 
атомды ашқаны сияқты, Олжас та сөздің жасырын мәнін 
ашқанын түсінеді. Бірақ атомды ашқан адам дүниеге 
үрей әкелсе, Олжастың тұңғыш сөзді, тілді ашуы барлық 
адамның бір тамырдан, бір ата мен анадан тарағанын 
көрсетіп, адамзатты бірлікке шақырады. 

Сүлейменов сияқты перзенті бар халық – бақытты. 
Айтпақшы, Олжас – қабілеті мен қарымы, білімі мен білігі, 
дарыны тек өз халқы ғана емес, бүкіл адамзаттың пробле-
масын қамтуға жететін нар тұлға. Ол – адамзаттың тарихын 
дұрыс оқи алатынымен қоса, оның болашағын жақсартып, 
өркендете алатындай тағдыршешті адамдар санатынан. 

Тағы айтпағым – бүкіләлемдік проблемалардан қолы 
қалт етіп босай қоймайтынына қарамастан, Олжас кейінгі 
толқын жас жазушыларға қамқорлық жасауға да мүмкіндік 
табады. Өзім түркі тілдес жазушылардың ішінен ондай 
қасиетті тек Қайсын Құлиев пен Шыңғыс Айтматовтан 
ғана көрдім. Мұны өз басымнан өткен соң айтамын.

Осыған бір мысал келтірейін. 
2005 жылы 12 сәуірде мен Сүлейменовтен хат алдым. 

Олжекең ұмытпай, мені 50 жасқа толуыммен құттықтапты. 
Ол – жастық қаламдас інілеріне қандай ілтипатты, 
ізгі ниетті, жаны жайсаң адам екенін сипаттайтын сол 
құттықтауын бәз қалпында келтіре кетсем деймін.

«Қымбатты Біләл!
Қазақта «Елу жылда ел жаңа» дейтін сөз бар. Сенің 

елуің қарашайлардың тарихындағы қайта жаңару сияқты 
кезеңді де қамтиды: 1956 жылы қуғын-сүргіндегі халық 
айдаудан тарихи отанына оралу құқығына ие болды. Сен 
өзіңнің өлеңдеріңе қайта өрлеу сезімін арқау еттің, сол 
сезім оларға тарихи тереңдік, бүгінгі кеңдік пен болашақ 
биіктік сияқты шынайы өнерге тән үшөлшемдік сипат 
берген. Көрген теперіш ешқашан ұмытылмайтын болса да, 
сен өкпе-ренішке берілмедің. Біз жаңа ұрпақтың зердесін 
сақтауымыз керек, бірақ онда кекшілдікке орын болмауы 
тиіс. Сенің барлық шығармаларың мен журналың – осы 
жайында. 

Сен түркі халықтарының жаңғырушылық санасын 
қалыптастыруға көп нәрсе істеп үлгердің, енді сол сана 
солардың әлемдік тұрғыдағы лайықты орнын айқындауына 
көмектесуде. Ең лайықтыларға менің ұдайы айтатыным: 
«Жаса!» Қазақта бұл сөздің «өмірлі бол» және «жасаушы 
бол» дейтін екі мағынасы бар.

Жаса, Біләл досым!
Сенің Олжас Сүлейменовің,
Париж, 2005 ж. 12 сәуір».
Енді мен де өз тарапымнан: «Жаса, Олжеке!» – деймін.

Біләл ЛАЙПАНОВ
Қарашай-Шеркес Республикасының халық ақыны, 

Халықаралық Түркі академиясының құрметті академигі

13 июня 1959 года в «Литературной газете» была впервые опубликована подборка 
стихов двадцатитрехлетнего поэта из Казахстана, студента Литературного института, с 
напутственными словами Леонида Мартынова: «Олжас Сулейменов, казахский поэт, 
творящий на русском языке, целиком остается поэтом казахским, родным сыном этого 
прекрасного гордого народа, исстари сочетавшего свои надежды и чаяния с надежда-
ми и чаяниями народа русского. Явление Олжаса Сулейменова живо воплощает все 
эти связи – житейские, географические, политические, этические, эстетические…»

ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ 
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А еще через год – не без участия Бориса Слуцкого – 
вышла подборка стихов в журнале «Дружба народов». 
Это были первые всесоюзные публикации молодого поэта, 
слушателя переводческого семинара, который вел Лев Озе-
ров. И если через годы Леонид Мартынов упоминал своих 
предков из Баян-аула и Омска, то сам Олжас был родом 
из «города у подножья гор» – Алма-аты.  
12 апреля 1961 года стало знаменательным днем для всего  
человечества: Юрий Гагарин впервые вышел в космос. 
Событие потрясло Олжаса. Его поэма «Земля, поклонись 
человеку!», написанная по-акынски, за пару дней, была тут 
же на разноцветных листовках рассыпана с самолета-ку-
курузника над Алматы. Изумлённые горожане принимали 
эту поэтическую весть с небесных высот. В поэме были и 
такие строки, призыв романтика:

Вы совершили свой первый подвиг – 
Преодолели земную тягость. 
Чтобы потомки это запомнили –  
Преодолейте земные тяжбы. 

Да, это была та самая романтика шестидесятых, вер-
ность которой поэт хранит и в XXI веке. В наше время, 
время нарастающей глобализации и конфликтов, порож-
даемых ею, мир во многом меняет привычные взгляды на 
многие культурные ценности прошлого. Возникает потреб-
ность восполнить образовавшийся духовный и интеллекту-
альный вакуум, чтобы не растворилось в мировой культуре 
многообразие национальных культур. Олжас Сулейменов 
был и остается верен этим принципам. О возможности 
глобальных изменений поэт предупреждал с трибуны V 

конференции писателей стран Азии, Африки и Латинской 
Америки ещё в 1973 году, то есть почти полвека назад. Его 
предостережение остается актуальным и поныне.  
Профессор Сорбонны, поэт и переводчик русской по-
эзии Леон Робель, представляя свой перевод поэмы 
«Глиняная книга», отмечал: «Олжасу Сулейменову давно 
уже близка идея братства культур и духовного взаимообо-
гащения народов. Расшифровка письменности, языков и 
легенд, по его мнению, поможет нам по-другому взглянуть 
на историю человечества, всё же единую, в которую раз-
деление и произвольная изоляция внесли замешательство. 
Это страстное чувство проходит через всю книгу, и, не-
смотря на шутливую, едкую полемическую форму, это 
произведение от корки до корки эпическое: давно уже наш 
раздробленный мир не слышал такого сильного голоса – 
мы признаём Олжаса Сулейменова наследником или пре-
емником Гильгамеша, Гюго, Хлебникова, одним из тех, 
величие которых естественно». 

Можно гордиться тем, что такой человек стал твоим 
Учителем в поэзии и в жизни. В юбилейные дни Олжаса 
многие испытывают это чувство.  
На стыке веков и тысячелетий, в своеобразный транзитный 
период нашего бытия, Олжас Сулейменов, занимая пост 
посла Казахстана в Италии, а затем полномочного пред-
ставителя в ЮНЕСКО, не раз пытался воплотить в реаль-
ность идеи братства культур и духовного взаимовлияния.  
Леонид Мартынов, Сергей Марков,  Константин Симо-
нов, Борис Слуцкий, Роберт Рождественский, Андрей 
Вознесенский, Мирза Турсунзаде, Кайсын Кулиев, Расул 

Гамзатов, Чингиз Айтматов, Эдуардас Межелайтис,  Мо-
рис Симашко… Классики казахской литературы Мухтар 
Ауэзов,  Габит Мусрепов, Бауржан Момышулы, Ануар 
Алимжанов, Жубан  Молдагалиев, Абиш Кекилбаев… 
Этот ряд блистательных литературных имён советской ли-
тературы, России и родного Казахстана всегда пребывает 
в благодарном сердце поэта и в его поэтической памяти: 
со многими из них он был в личной дружбе, а мальчишкой 
ему довелось увидеть и живого Джамбула, чье 170-летие 
мы празднуем в этом году. Близость духовных интересов 
со многими поэтами нашей планеты была скреплена много-
летним братством с Фаизом Ахмадом Фаизом из Пакиста-
на, палестинцами Муином Бсису, Махмудом Дервишем, 
индийцами Субхасом Мукерджи, Шрикантом Вармой, 
японцем Иосио Хота. Отражением этого творческого 
родства являются строки Риммы Казаковой, посвящённые 
поэтическому собрату: 

Люблю тебя за точный твой талант, 
За то, что так свободен, так раскован, 
За то, чем дарит жизнь – взамен утрат – 
Того, чьи дни бегут путем рисковым. 

В это трудно поверить, но 18 мая Олжас Сулейменов 
встретил своё 80-летие. Так бегут дни «путём рисковым». 
За окном Алматинского дома всё то же «предчувствие 
гор», только исчезли былинные горлинки, когда-то запол-
нявшие стихи, да и ласточки уже редкость. Говорят, всему 
виной желтоклювые заморские скворцы. Своеобразная 
миграция не по своей воле… Да и дома уже не прячутся 
в тени деревьев, а, наоборот, деревья чахнут в тени высо-
ток. Изменился и сам «ландшафт поэзии» нашей жизни, 
но не забыть последний день февраля 1989 года – день 
рождения всенародного антиядерного движения «Нева-
да–Семей». Конференц-зал Союза писателей Казахстана 
был слишком мал для собравшихся, а люди шли и шли, за-
полняя коридоры здания и прилегающую к нему площадь. 
Быть может, так из ещё неосознанного потока людская 
масса преображается в осознанное понятие –  народ. На-
род, который собрался здесь, чтобы вместе со своим куми-
ром заявить: «Нет атомным испытаниям в Казахстане!». 
И одним из своих первых указов Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев закрыл Семипалатинский атомный 
полигон. Это то, что сделал Олжас Омарович, забыв на 
время о поэтической лире. Он отстоял утверждающие 
жизнь принципы. Думаю, что нет ничего выше такой ини-
циативы поэта. 

В своё время общественное мнение России и Казах-
стана буквально взорвала книга Олжаса Сулейменова 
«Аз и Я» (эти буквы естественно складываются в слово 

«АЗИЯ»). По Олжасу, есть понятия «макропоэзия» и 
«микропоэзия». Как утверждает мой Учитель, первая – 
это мифы, геометрия, астрономия, геология, физика. Она 
облекает в плоть слова – понятия неосязаемые, взглядом 
неохватные… Обожествление символов развивает ис-
кусство, духовную культуру человечества. Микропоэзия 
– производитель вещи. Мать техники. Она выращивает из 
семени символа не древо познания добра и зла, а обыкно-
венное дерево. В каждой культуре ощутимы последствия 
взаимодействия этих двух главных направлений. Далее 
Учитель подчеркивает, что, пытаясь определить назначение 
точки, макропоэты приходят к идее Первого человека. Они 
называют точку древнесемитским числительным Ахтум 
– первый. В Египет вернется первым мужчиной Атум, 
родится в индоиранской среде Адам. Микропоэты при-
дут к осознанию мельчайшей частицы материи – Атом. И 
впервые поделят Атом пополам египтяне в мифе о проис-
хождении человека. 

«Я верю, – пишет Сулейменов, – что в далеком бу-
дущем появятся этимологические словари, в которых 
происхождение слова будет связываться с письменным 
знаком. Я не оговорился – именно «в далеком», ибо бес-
конечно был прав Эйнштейн, когда однажды воскликнул 
в отчаянии: «Легче разложить атом, чем предрассу-
док!»

Мы находимся в особом переходном пункте человече-
ской истории, и не просто потому, что хронологически от-
ражаем календарь, а потому, что наш мир бесконечно меня-
ется. Геополитические барьеры разорваны, и возникает ещё 
не исследованный поэзией мир. К сожалению, возникает 
этот новый мир в беспорядке и смятении. 

Видя ежевечерне на телеэкране невинную кровь убитых 
и раненых на юго-востоке Украины, жертвы и разрушения 
на единых когда-то землях Дешт-и-Кипчак, слыша из уст 
бесстрастных дикторов имена и названия «Азов», «Май-
дан», «Беркут», «Айдар», «Саур», «Карачун», «Аксу», 
понимаешь (и сердцем и разумом), что все эти наименова-
ния родом из эпохи «Слова о полку Игореве», Калки и Ка-
ялы. И быть может, совсем по-иному могла бы сложиться 
нынешняя ситуация, если бы книгу Олжаса Сулейменова 
«Аз и Я» начали изучать ещё в те самые семидесятые годы 
прошлого столетия.  
Её живые страницы следует постигать на молекулярном 
уровне – вынашивая для будущего атомы взаимопонима-
ния, выстраивая на века и столетия этимологию духа. 

Бахытжан Канапьянов, 
«Литературная газета»

ОЛЖАСУ СУЛЕЙМЕНОВУ – 80 ЛЕТ
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ТОҚЕТЕР

филология 
ғылымдарының докторы,
Қазақстанның 
Құрметті журналисі

Серікқали 
БАЙМЕНШЕ

Қазақтың көрнекті жазушысы Бейімбет 
Майлиннің әлі күнге дейін көпшілік 
білмейтін «Қарашаш» деген романы бар. 

Алғаш рет «Жаңа мектеп» журналының 1927 жылғы 
5-нөміріне арабша қаріппен жарияланғанда оған 
«басылмаған романның бір тарауы» деп сілтеме 
қойылған.

«Қарашаш» бұдан кейін осы журналдың тағы 
екі нөміріне жарияланыпты (өкінішке қарай, 
осы жарияланымдарды журнал нөмірлері түгел 
сақталмағандықтан, қолға түсіре алмай жүрмін). 
Тасқа басылған бір жапырақ қағазын жерге таста-
майтын өркениетті әлемнің үрдісіне бағынсақ, 
Бейімбеттің бұл жарияланымы – біз ұмытып кететін 
дүние болмаса керек-ті. 1927 жылдан бері «Жаңа 
мектеп» журналының сарғайған парақтарында 
сақталып келген бұл шығарма ешқашан қайта 
жарияланбаған. Жазушының басқа белгісіз 
еңбектерінің арасынан да бұған ұқсас жарияланым 
кездеспейді. «Басылмаған романның бір тарауы» 
болғандықтан, «Қарашаш» шығармасының жазушы 
зертханасында толық нұсқасы болуы мүмкін еді-ау» 
деп те ойлаймын. Алайда отызыншы жылдардың 
ойранында қуғын-сүргінге ұшыраған қаламгердің 
басқа да кейбір күрделі шығармаларының толық 

нұсқасы әлі қолға түспей жүргенде, жаңа мәлім 
болып отырған «Қарашаштың»  толық нұсқасының 
енді табылатыны неғайбіл. Сонда да үміт жоқ 
емес…

Осы белгісіз «Қарашаш» романынан «Көрдегісі 
болмаса, төрдегісі келіп отыр ғой» деген сөз тіркесін 
кездестірдік. Бейімбеттің сөзстанында мұндай 
қолданыс бұрын байқалмайтын. Шығармада бұл 
сөздер «қайтыс болған (яғни, көрдегі) ақсақалдар 
болмаса, бүгінгі күнде төрде отыратын (яғни, 
төрдегі) ақсақалдар келіп отыр, бұлардан үлкен 
ешкім жоқ, осылардың алдында кесімді сөзіңді айт» 
деген мағынаны ашу үшін келтірілген. Тілімізде 
осыған ұқсас «Өлі болып көрде жоқ, тірі болып 
төрде жоқ» деген мәтел кездеседі. Мағынасы – са-
натта, есепте жоқ адам туралы. 

ХХ ғасырдың отызыншы жылдарында орыс жа-
зушысы Николай Островскийдің есімі ел аузынан 
түспей, шығармалары Кеңес Одағына кеңінен таны-
мал болды. Оның шығармаларын ұлт тілдеріне ауда-
ру өріс алды. Сондай мақсатпен қазақтың көрнекті 
сөз сыншысы Құлмырза Өтепов «Құрыш қалай 
шынықты?» романын аударды. Бірақ ол аударған 
роман 1938 жылы қазақша басылып шыққанда, 
кітапта аударушының аты-жөні көрсетілген жоқ. 

Бұл кезде Құлмырза Өтепов отыз жетінің ой-
ранына ұшырап еді. 1941 жылы «Құрыш қалай 
шынықты?» романының үзіндісі шағын кітап 
болып шықты, ал 1948 жылы роман екінші 
рет басылды. Үшінші басылымынан бастап 
(Алматы: Жазушы, 1968) романның аударушы-
лары ретінде Хамза Жүсіпбеков пен Құлмырза 
Өтеповтің есімдері жазылды. 1980 жылы роман 
төртінші рет басылғанда да осы екі автор аудару-
шы ретінде көрсетілді. Отызыншы жылдардағы 
аударма мен алпысыншы жылдардағы аударма 
мәтінін салыстыруға болмайды, әрине. Хам-
за Жүсіпбековтің бұрынғы Құлмырза Өтепов 
аударған нұсқаны жетілдіріп, дамытқаны сөзсіз. 
Аударманың иесі ретінде екеуінің аты-жөні 
қойылуы да заңды. Бұл – «Көзі жоқтың өзі 
жоқ» демей жасалған құрмет, әдеби этиканың 
сақталуы, айта берсе, нағыз адамгершілік.

Николай Островскийдің «Рожденные бурей» 
атты басқа бір романын сол жылдары Бейімбет 
Майлин аударып еді.

Бейімбет аударған роман мәтіні 1937 
жылы әдеби журналда, «Лениншіл жас» 
газетінде жарияланған-ды. Бірақ кітап болып 
шығып үлгермеді… Жазушы ұсталып кетті. 
Кейін Н.Островскийдің осы еңбегі «Дауыл 
туғызғандар» деген атпен 1941 жылы қазақша 
жеке кітап болып басылды. Аударушысы – басқа 
адам. Бұл кез – Бейімбеттің аты аталмайтын 
кез, сондықтан жазушының ізі де жоқ. Осы 
роман 1941 жылдан кейін қазақша шықты ма? 
Біз әлі кездестіргеніміз жоқ. Егер шыға қалса 
немесе енді шығара қалсақ, аударушысы деп 
Бейімбеттің аты-жөні көрсетілуі керек пе әлде 
сол 1941 жылғы авторды қоя береміз бе?

Бейімбет Майлинге қатысты сыңар жаңа 
дерек болса,  қойын дәптерге түртіп ала 
жүретін ежелгі әдет еді. Алдағы сөзіміз де 

сондай ретпен қағазға түсті: жазушының осы 
күнге дейін белгісіз, атын ғана естіген, бірақ 
оқырман жұртшылыққа таныс емес туындыла-
ры баршылық. Бұлардың мәтіні сақталмаған, 
баспасөзде жарияланбаған, бірқатары қолжазба 
күйінде, қолдан-қолға тараған. Әсіресе бұл 
шағын пьесаларына қатысты. Белгілі журна-
лист Құрманбек Сағындықовтың Бауыржан 
Момышұлы туралы естелігінен (Ең аяулы до-
сым менің) (Кітапта: Бауыржан батыр, Алматы: 
Жалын, 1991, 155-бет) мына жолдарды жазып 
алдық: «Қазығұртқа саяхат жасаумен қатар біз 
сол өңірдің тұрғындарына көрсету үшін май-
талман драматург-жазушы Бейімбет Майлиннің 
«Рәбиға» атты пьесасын директорымыз 
Сейілбек Үсеновтің жетекшілігімен пысықтап 
апарғанбыз. Негізгі рөлдерді атқару Бауыржан 
екеумізге тапсырылған-ды. Мен сүйкімсіз, кәрі 
күйеуге еріксіз ұзатылатын қыз болып ойнадым. 
Осыған орай үлде мен бүлдеге оранған Рәбиға 
ұзатылар алдында мұңы мен зарын былайша 
білдіреді: «Дария толқып, сең соғар иірім жарға, 
Құдайым, кезіктірме бейілі тарға. «Ертең жоқ 
бүгінгі дос» деген сөз бар, Кетейін қош айтысып 
ағаларға…».

«Рәбиға» – Бейімбет Майлиннің ешбір 
жинағына енбеген, мәтіні сақталмаған және 
атауы да ұмыт бола бастаған мүлде белгісіз 
шығармасы. Ал Бейімбеттің мұндай туын-
дылары қаншама десеңізші?! Осындайда 
Бейімбеттің шығармашылық мұрасын зерттеп, 
азды-көпті болса да, жазушының сөз қазынасын 
халқымызға қайтаруға қосқан өз мақсат-
ниетіміздің дұрыстығын іштей сезінеміз.

ІІ.
«Қатқан тастай жібімейді Қарталы 
Картасына сыймай қалған қазақтың». (Ғайса-

Ғали Сейтақ, ақын // «Ақ Жайық. kz» журналы, 
№2, 2013, 6-бет). Ақын өлеңінің осы екі жолы 
жақсы жорамалға есік ашатын тәрізді: Қазақта 
да, орыста да тарихи негізі көмескі, шығу тегі 
белгісіз жер-су атауы аз емес. Мысалы, орыс 
тілінен «Челябинск», «Карталы» сөздерінің 
түп төркінін ешқашан таба алмайсыз. Өйткені 
бұлардың екеуі де –  қазақ сөзінің бұрмаланып 
жазылуынан пайда болған атаулар. Бірақ бүгінде 
орыстың өз сөзі сияқты сіңісіп кетті. Көрнекті 
жазушымыз Бейімбет Майлиннің бір аударма 
еңбегінде «Челябинск» «Селебе» деп алынған.

«Селебенің» тілімізде екі-үш түсіндірмесі 
белгілі: 1) үшкір, жүзі өткір ұрыс қаруы; 2) 
басқа түскен апат, қиын-қыстау кезең; 3) қатты 
жауған жауын. Бірақ ең көп таралғаны – «селебе 
пышақ» деген сөз болса керек. Селебе пышақтың 
қыры (сырты) ойықтау келеді. Егер Челябинск 
қаласы орналасқан маңайды, Орал тауларының 
осы тұсына көз жіберсеңіз, шынында жер 
(тау) бітімі алыстан селебе пышақ сияқтанып 
көрінеді. Қазақтың жер-суды әдетте осындай 
белгілері бойынша атайтыны белгілі (Көкшетау, 
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Qazaqtiñ körnektі jazuşisi Beyіmbet 
Maylinnіñ älі künge deyіn köpşіlіk 
bіlmeytіn «Qaraşaş» degen romani bar. 

Alğaş ret «Jaña mektep» jurnaliniñ 1927 jilği 5-nömіrіne 
arabşa qarіppen jariyalanğanda oğan «basilmağan 
romanniñ bіr taraui» dep sіlteme qoyilğan.

«Qaraşaş» bwdan keyіn osi jurnaldiñ taği 
ekі nömіrіne jariyalanipti (ökіnіşke qaray, 
osi jariyalanimdardi jurnal nömіrlerі tügel 
saqtalmağandiqtan, qolğa tüsіre almay jürmіn). 
Tasqa basilğan bіr japiraq qağazin jerge tastamaytin 
örkeniettі älemnіñ ürdіsіne bağinsaq, Beyіmbettіñ bwl 
jariyalanimi – bіz wmitip ketetіn dünie bolmasa kerek-
tі. 1927 jildan berі «Jaña mektep» jurnaliniñ sarğayğan 
paraqtarinda saqtalip kelgen bwl şiğarma eşqaşan qayta 
jariyalanbağan. Jazuşiniñ basqa belgіsіz eñbekterіnіñ 
arasinan da bwğan wqsas jariyalanim kezdespeydі. 
«Basilmağan romanniñ bіr taraui» bolğandiqtan, 
«Qaraşaş» şiğarmasiniñ jazuşi zerthanasinda toliq 
nwsqasi bolui mümkіn edі-au» dep te oylaymin. Alayda 

otizinşi jildardiñ oyraninda quğin-sürgіnge wşirağan 
qalamgerdіñ basqa da keybіr kürdelі şiğarmalariniñ toliq 
nwsqasi älі qolğa tüspey jürgende, jaña mälіm bolip 
otirğan «Qaraşaştiñ»  toliq nwsqasiniñ endі tabilatini 
neğaybіl. Sonda da ümіt joq emes…

Osi belgіsіz «Qaraşaş» romaninan «Kördegіsі 
bolmasa, tördegіsі kelіp otir ğoy» degen söz tіrkesіn 
kezdestіrdіk. Beyіmbettіñ sözstaninda mwnday qoldanis 
bwrin bayqalmaytin. Şiğarmada bwl sözder «qaytis 
bolğan (yağni, kördegі) aqsaqaldar bolmasa, bügіngі 
künde törde otiratin (yağni, tördegі) aqsaqaldar kelіp 
otir, bwlardan ülken eşkіm joq, osilardiñ aldinda kesіmdі 
sözіñdі ayt» degen mağinani aşu üşіn keltіrіlgen. 
Tіlіmіzde osiğan wqsas «Ölі bolip körde joq, tіrі bolip 
törde joq» degen mätel kezdesedі. Mağinasi – sanatta, 
esepte joq adam turali. 

HH ğasirdiñ otizinşi jildarinda oris jazuşisi Nikolay 
Ostrovskiydіñ esіmі el auzinan tüspey, şiğarmalari Keñes 
Odağina keñіnen tanimal boldi. Oniñ şiğarmalarin wlt 
tіlderіne audaru örіs aldi. Sonday maqsatpen qazaqtiñ 

Қарағанды, Алакөл т.б.). Кейін отырықшылық 
түсіп, басқа жұрттың көшіп келушілері көбейген 
тұста іргесі қалана бастаған қаланы жергілікті жер 
атауына сүйеніп атаған. Бірақ айтыла келе «Селе-
бе» Челябинскіге айналған (мұндай мысал біздің 
тарихымызда аз емес. Менің туған жерім Шалқар 
күні кешеге дейін орыс тілінде «Челкар» болып 
жазылып келді). Осы өңірде тұратын қазақтар өзара 
сөйлесуде әлі күнге дейін «Челебе», «Челябі» деп ай-
тады. Жалпы, алдағы уақытта қазақша жазуымызда 
екіұштылық һәм түсініксіздік тумауы үшін «Челябі» 
деген нұсқаны таңдап, орнықтырғанымыз жөн бола-
ды. Челябі қаласы, Челябі облысы деп жазсақ, Омбы, 
Қорған, Түмен атауларының жазылуына біршама 
жақындай түсеміз (Бірақ «Челябінің» түбі «Селебе» 
екенін ішіміз біліп жүргені абзал). Ал «Қарталы» 
атауына келсек, бұл – осы Челябі облысындағы 
қала. Мұның негізінде де қазақ сөзі жатыр. Тағы да 
Бейімбетке жүгінейін. Ол «Қойшыбай» деген ұзақ 
уақыт белгісіз болып келген очеркінде «Қарта елі» 
туралы айтып өтеді. Яғни, осы өңірді бұрын қалың 
Қарта елі жайлаған.

Рулық қатынас сақталған заманда, тіпті кеңес 
өкіметінің алғашқы жылдарына дейін, бір атаның 
балалары шоғырлана қоныстанған жерлер қазақ 
ұғымында ру атымен бір ел болып аталғаны 
мәлім. Сол сияқты бұл өңір – Қыпшақ руының 
Қарта аталығы ен жайлаған өңір еді. Осы аймаққа 
қараман қиырдан көшіп келген қара шекпеннің 
маңдай тіреген жері де, білетіні де – Қарта елі. Және 
олар жер-су атауын енді өз тіліне ыңғайлап атай 
бастайды. Сөйтіп, «Қарта елі» бара-бара «Карталы» 
болып шыға келеді. Біз өз жазуымызда «К» әрпінен 
емес, «Қ» әрпінен бастап, қазақша «Қарталы» деп 
пайдалануымыз керек. Міне, «қазақтың картасы-
на сыймай қалған» деп Ғайса-Ғали ақын тарихтың 
тереңінде қалған осы шындықты сездіріп отыр. 
Бұл жорамалданған жәйттерге дау айтушы болса, 
өзі білсін, бірақ сөз төркініне қатысты бұдан артық 
дәлел табыла қоймайды. Челябі, Қарталы өңірі – 
Алла сәтін салып, табан тиген жерлер-ді. Бірде ай-
надай асфальт жолмен келе жатып, суы кеуіп қалған 
енсіздеу өзеншені кесіп өткеніміз есімде. Өзенше 
атауы «Тиеткен» екен. Иә орыста, иә башқұртта, 
иә қазақта жоқ бұл неғылған «Тиеткен?» деп ойға 
қалдым. Кейін барып көз жетті: бұл – өзіміздің 
кәдімгі «Түйе өткен» болып шықты! «Тиеткенге» 
қарағанда, «Селебе» мен «Қарта елі» шүкіршілік ай-
татын жорамал ғой!

ІІІ
Орынборлық зерттеуші И.М.Габдулгафарова 

«Культура казахов Оренбуржья» деген мақаласында 
былай дейді: «А.С.Пушкин в повести «Якуб батыр» 
так характеризует традиционность образа жизни 
казахов: «Законы их, основанные на предании, не 
были   начертаны ни на мраморных скрижалях, ни 
на медных досках, но за это неизменная память со-
хранила их со всею простою древних патриархаль-
ных времен» (Вместе на одной земле. - Оренбург, 
2006. Стр.135). Ал енді Пушкиннің «Жақып батыр» 

повесін іздейік! Жалпы, мұндай деректі жария 
еткенде  не оған сілтеме жасағанда, аса сақ болған 
жөн. Бізге белгілісі – орыс жазушысы Александр 
Крюковтің «Якуб батыр» повесінен үзінді «Киргиз-
цы» деген атпен 1830 жылы «Литературная газета-
да» жарияланғаны. Орынбор өңірінде туған және 
сонда жұмыс істеген ақын әрі прозашы Александр 
Крюков отыз жасында өмірден өткен, сол себепті 
шығармалары жинақталмай, жарияланбай қалған. 
Аталған повесінің де толық нұсқасы сақталғаны 
белгісіз. «Сол кездегі мерзімдік басылымдарда 
шығармалары жарияланып жүрген, әдеби ортаға 
танылып қалған Александр Крюковтің «Менің 
әжемнің әңгімесі» деген шығармасы Пушкинге 
«Капитан қызын» әзірлеу кезінде көмектесті»,–  
дейді зерттеушілер. «Якуб батырды» Пушкинмен  
байланыстырудың  мәні  осында сияқты. Дегенмен 
ХІХ ғасырдағы қазақ өмірін бейнелеген (Жақып 
батыр өмірде болған нақты кейіпкер екені сөзсіз) 
осы шығарманы тауып, қазақшаға аударып, қазақ 
әдебиеті әлеміне қоса алсақ, артық болмас еді.

IV
Ресейдің Мемлекеттік думасында сарапшы болып 

еңбек ететін Мурад Заргишиев деген бауырымыз 
ноғайдың найман руынан шыққан діндар (бого-
слов) Абдурахман Умеров туралы айта келіп, ол: «в 
1881 году поступил в Казанское медресе «Галия» 
выдающегося российского и татарского богослова 
Шихабутдина Марджани»,– деп жазады. Ал Мар-
джани 1895 жылы Астрахан түбіндегі Тияк сло-
бодасында ашқан «Низамийай» медресесінде білім 
алғандардың бірі қазақ ақыны Аббас Дүйсенов екен. 
Соған қарағанда, бұл белгісіз ақын ХІХ ғасырдың 
соңы мен ХХ ғасырдың бас кезінде өмір сүрген бо-
лып шығады. Аббас ақынның қандай шығармасын 
білеміз?

V
Қазан университетін бітірген қостанайлық жас 

тарихшы, марқұм Батыржан Кенжетаевтың «Казан-
ские учебные заведения и процесс формирования 
казахской интеллигенции в середине ХІХ - начале 
ХХ в.в.» деп аталатын кітабының (Қазан, 1998) 
– ғылыми деректері мол, ұлттық интеллигенция 
тарихын зерттеуге өзіндік үлес қоса алатын еңбек. 
Мына бір дерекке назар аударайық. 1908 жылы 
татардың «Юлдуз» газеті татар тілінде шығарылған 
күйтабақтардың тізімін жариялапты, олардың 
ішінде «Әмірхан», «Көке» деп аталған қазақ әуендері 
де бар екен. Ал «Қояш» газетінің жазуынша, 1914 
жылы Қазанда сатуға түскен күйтабақтар үшін 
Нұрбаев деген кісі қазақтың «Қарға», «Ғыйземжан» 
(«Маусымжан» болуы мүмкін), «Зылиха» секілді 
халық әндерін орындапты. Жас зерттеуші мұны 
«қазақ әндері жазылған күйтабақтар туралы 
алғашқы жазбаша деректердің бірі» деп көрсетеді. 
Қалай болғанда да, өмірден ерте кеткен жас ғалым 
Батыржан Кенжетаевтың осы кітаптағы ізденістері 
назар аударуға тұрады.

TOQETER

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ

Serіkqali  BAYMENŞE,                      
filologiya ğilimdariniñ 
doktori, Qazaqstanniñ Qwrmettі jurnalisі 
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körnektі söz sinşisi Qwlmirza Ötepov «Qwriş qalay 
şiniqti?» romanin audardi. Bіraq ol audarğan roman 1938 
jili qazaqşa basilip şiqqanda, kіtapta audaruşiniñ ati-jönі 
körsetіlgen joq. Bwl kezde Qwlmirza Ötepov otiz jetіnіñ 
oyranina wşirap edі. 1941 jili «Qwriş qalay şiniqti?» 
romaniniñ üzіndіsі şağin kіtap bolip şiqti, al 1948 jili 
roman ekіnşі ret basildi. Üşіnşі basiliminan bastap 
(Almati: Jazuşi, 1968) romanniñ audaruşilari retіnde 
Hamza Jüsіpbekov pen Qwlmirza Ötepovtіñ esіmderі 
jazildi. 1980 jili roman törtіnşі ret basilğanda da osi 
ekі avtor audaruşi retіnde körsetіldі. Otizinşi jildardaği 
audarma men alpisinşi jildardaği audarma mätіnіn 
salistiruğa bolmaydi, ärine. Hamza Jüsіpbekovtіñ 
bwrinği Qwlmirza Ötepov audarğan nwsqani jetіldіrіp, 
damitqani sözsіz. Audarmaniñ iesі retіnde ekeuіnіñ ati-
jönі qoyilui da zañdi. Bwl – «Közі joqtiñ özі joq» demey 
jasalğan qwrmet, ädebi etikaniñ saqtalui, ayta berse, 
nağiz adamgerşіlіk. 

Nikolay Ostrovskiydіñ «Rojdennie burey» atti basqa 
bіr romanin sol jildari Beyіmbet Maylin audarip edі. 

Beyіmbet audarğan roman mätіnі 1937 jili ädebi 
jurnalda, «Leninşіl jas» gazetіnde jariyalanğan-di. 
Bіraq kіtap bolip şiğip ülgermedі… Jazuşi wstalip kettі. 
Keyіn N.Ostrovskiydіñ osi eñbegі «Dauil tuğizğandar» 
degen atpen 1941 jili qazaqşa jeke kіtap bolip basildi. 
Audaruşisi – basqa adam. Bwl kez – Beyіmbettіñ ati 
atalmaytin kez, sondiqtan jazuşiniñ іzі de joq. Osi 
roman 1941 jildan keyіn qazaqşa şiqti ma? Bіz älі 
kezdestіrgenіmіz joq. Eger şiğa qalsa nemese endі şiğara 
qalsaq, audaruşisi dep Beyіmbettіñ ati-jönі körsetіluі 
kerek pe älde sol 1941 jilği avtordi qoya beremіz be? 

Beyіmbet Maylinge qatisti siñar jaña derek 
bolsa,  qoyin däpterge türtіp ala jüretіn ejelgі ädet 
edі. Aldaği sözіmіz de sonday retpen qağazğa tüstі: 
jazuşiniñ osi künge deyіn belgіsіz, atin ğana estіgen, 
bіraq oqirman jwrtşiliqqa tanis emes tuindilari 
barşiliq. Bwlardiñ mätіnі saqtalmağan, baspasözde 
jariyalanbağan, bіrqatari qoljazba küyіnde, qoldan-qolğa 
tarağan. Äsіrese bwl şağin pesalarina qatisti. Belgіlі 
jurnalist Qwrmanbek Sağindiqovtiñ Bauirjan Momişwli 
turali estelіgіnen (Eñ ayauli dosim menіñ) (Kіtapta: 
Bauirjan batir, Almati: Jalin, 1991, 155-bet) mina 
joldardi jazip aldiq: «Qaziğwrtqa sayahat jasaumen qatar 
bіz sol öñіrdіñ twrğindarina körsetu üşіn maytalman 
dramaturg-jazuşi Beyіmbet Maylinnіñ «Räbiğa» atti 
pesasin direktorimiz Seyіlbek Üsenovtіñ jetekşіlіgіmen 
pisiqtap aparğanbiz. Negіzgі rölderdі atqaru Bauirjan 
ekeumіzge tapsirilğan-di. Men süykіmsіz, kärі küyeuge 
erіksіz wzatilatin qiz bolip oynadim. Osiğan oray ülde 
men büldege oranğan Räbiğa wzatilar aldinda mwñi 

men zarin bilayşa bіldіredі: «Dariya tolqip, señ soğar 
iіrіm jarğa, Qwdayim, kezіktіrme beyіlі tarğa. «Erteñ 
joq bügіngі dos» degen söz bar, Keteyіn qoş aytisip 
ağalarğa…».

«Räbiğa» – Beyіmbet Maylinnіñ eşbіr jinağina 
enbegen, mätіnі saqtalmağan jäne ataui da wmit bola 
bastağan mülde belgіsіz şiğarmasi. Al Beyіmbettіñ 
mwnday tuindilari qanşama deseñіzşі?! Osindayda 
Beyіmbettіñ şiğarmaşiliq mwrasin zerttep, azdi-köptі 
bolsa da, jazuşiniñ söz qazinasin halqimizğa qaytaruğa 
qosqan öz maqsat-nietіmіzdіñ dwristiğin іştey sezіnemіz.

ІІ.
«Qatqan tastay jіbіmeydі Qartali 
Kartasina siymay qalğan qazaqtiñ». (Ğaysa-Ğali 

Seytaq, aqin // «Aq Jayiq. kz» jurnali, №2, 2013, 6-bet). 
Aqin öleñіnіñ osi ekі joli jaqsi joramalğa esіk aşatin 
tärіzdі: Qazaqta da, orista da tarihi negіzі kömeskі, 
şiğu tegі belgіsіz jer-su ataui az emes. Misali, oris 
tіlіnen «Çelyabinsk», «Kartali» sözderіnіñ tüp törkіnіn 
eşqaşan taba almaysiz. Öytkenі bwlardiñ ekeuі de 
–  qazaq sözіnіñ bwrmalanip jaziluinan payda bolğan 
ataular. Bіraq bügіnde oristiñ öz sözі siyaqti sіñіsіp kettі. 
Körnektі jazuşimiz Beyіmbet Maylinnіñ bіr audarma 
eñbegіnde «Çelyabinsk» «Selebe» dep alinğan. 

       «Selebenіñ» tіlіmіzde ekі-üş tüsіndіrmesі belgіlі: 
1) üşkіr, jüzі ötkіr wris qarui; 2) basqa tüsken apat, 
qiin-qistau kezeñ; 3) qatti jauğan jauin. Bіraq eñ köp 
taralğani – «selebe pişaq» degen söz bolsa kerek. Selebe 
pişaqtiñ qiri (sirti) oyiqtau keledі. Eger Çelyabinsk 
qalasi ornalasqan mañaydi, Oral taulariniñ osi twsina köz 
jіberseñіz, şininda jer (tau) bіtіmі alistan selebe pişaq 
siyaqtanip körіnedі. Qazaqtiñ jer-sudi ädette osinday 
belgіlerі boyinşa ataytini belgіlі (Kökşetau, Qarağandi, 
Alaköl t.b.). Keyіn otiriqşiliq tüsіp, basqa jwrttiñ köşіp 
keluşіlerі köbeygen twsta іrgesі qalana bastağan qalani 
jergіlіktі jer atauina süyenіp atağan. Bіraq aytila kele 
«Selebe» Çelyabinskіge aynalğan (mwnday misal bіzdіñ 
tarihimizda az emes. Menіñ tuğan jerіm Şalqar künі 
keşege deyіn oris tіlіnde «Çelkar» bolip jazilip keldі). 
Osi öñіrde twratin qazaqtar özara söylesude älі künge 
deyіn «Çelebe», «Çelyabі» dep aytadi. Jalpi, aldaği 
uaqitta qazaqşa jazuimizda ekіwştiliq häm tüsіnіksіzdіk 
tumaui üşіn «Çelyabі» degen nwsqani tañdap, 
orniqtirğanimiz jön boladi. Çelyabі qalasi, Çelyabі oblisi 
dep jazsaq, Ombi, Qorğan, Tümen ataulariniñ jaziluina 
bіrşama jaqinday tüsemіz (Bіraq «Çelyabіnіñ» tübі 
«Selebe» ekenіn іşіmіz bіlіp jürgenі abzal). Al «Qartali» 
atauina kelsek, bwl – osi Çelyabі oblisindaği qala. 

Mwniñ negіzіnde de qazaq sözі jatir. Taği da Beyіmbetke 
jügіneyіn. Ol «Qoyşibay» degen wzaq uaqit belgіsіz 
bolip kelgen oçerkіnde «Qarta elі» turali aytip ötedі. 
yağni, osi öñіrdі bwrin qaliñ Qarta elі jaylağan. 

Ruliq qatinas saqtalğan zamanda, tіptі keñes 
ökіmetіnіñ alğaşqi jildarina deyіn, bіr ataniñ balalari 
şoğirlana qonistanğan jerler qazaq wğiminda ru atimen 
bіr el bolip atalğani mälіm. Sol siyaqti bwl öñіr – Qipşaq 
ruiniñ Qarta ataliği en jaylağan öñіr edі. Osi aymaqqa 
qaraman qiirdan köşіp kelgen qara şekpennіñ mañday 
tіregen jerі de, bіletіnі de – Qarta elі. Jäne olar jer-su 
atauin endі öz tіlіne iñğaylap atay bastaydi. Söytіp, 
«Qarta elі» bara-bara «Kartali» bolip şiğa keledі. Bіz 
öz jazuimizda «K» ärpіnen emes, «Q» ärpіnen bastap, 
qazaqşa «Qartali» dep paydalanuimiz kerek. Mіne, 
«qazaqtiñ kartasina siymay qalğan» dep Ğaysa-Ğali 
aqin tarihtiñ tereñіnde qalğan osi şindiqti sezdіrіp otir. 
Bwl joramaldanğan jäytterge dau aytuşi bolsa, özі 
bіlsіn, bіraq söz törkіnіne qatisti bwdan artiq dälel tabila 
qoymaydi. Çelyabі, Qartali öñіrі – Alla sätіn salip, taban 
tigen jerler-dі. Bіrde aynaday asfalt jolmen kele jatip, sui 
keuіp qalğan ensіzdeu özenşenі kesіp ötkenіmіz esіmde. 
Özenşe ataui «Tietken» eken. Iä orista, iä başqwrtta, iä 
qazaqta joq bwl neğilğan «Tietken?» dep oyğa qaldim. 
Keyіn barip köz jettі: bwl – özіmіzdіñ kädіmgі «Tüye 
ötken» bolip şiqti! «Tietkenge» qarağanda, «Selebe» 
men «Qarta elі» şükіrşіlіk aytatin joramal ğoy! 

ІІІ 
Orinborliq zertteuşі I.M.Gabdulgafarova «Kultura 

kazahov Orenburjya» degen maqalasinda bilay deydі: 
«A.S.Puşkin v povesti «yakub batir» tak harakterizuet 
tradicionnost obraza jizni kazahov: «Zakoni ih, 
osnovannie na predanii, ne bili   naçertani ni na 
mramornih skrijalyah, ni na mednih doskah, no za eto 
neizmennaya pamyat sohranila ih so vseyu prostoyu 
drevnih patriarhalnih vremen» (Vmeste na odnoy zemle. 
- Orenburg, 2006. Str.135). Al endі Puşkinnіñ «Jaqip 
batir» povesіn іzdeyіk! Jalpi, mwnday derektі jariya 
etkende  ne oğan sіlteme jasağanda, asa saq bolğan jön. 
Bіzge belgіlіsі – oris jazuşisi Aleksandr Kryukovtіñ 
«yakub batir» povesіnen üzіndі «Kirgizci» degen 
atpen 1830 jili «Literaturnaya gazetada» jariyalanğani. 
Orinbor öñіrіnde tuğan jäne sonda jwmis іstegen aqin 
ärі prozaşi Aleksandr Kryukov otiz jasinda ömіrden 
ötken, sol sebeptі şiğarmalari jinaqtalmay, jariyalanbay 

qalğan. Atalğan povesіnіñ de toliq nwsqasi saqtalğani 
belgіsіz. «Sol kezdegі merzіmdіk basilimdarda 
şiğarmalari jariyalanip jürgen, ädebi ortağa tanilip qalğan 
Aleksandr Kryukovtіñ «Menіñ äjemnіñ äñgіmesі» degen 
şiğarmasi Puşkinge «Kapitan qizin» äzіrleu kezіnde 
kömektestі»,–  deydі zertteuşіler. «yakub batirdi» 
Puşkinmen  baylanistirudiñ  mänі  osinda siyaqti.            
Degenmen HІH ğasirdaği qazaq ömіrіn beynelegen 
(Jaqip batir ömіrde bolğan naqti keyіpker ekenі sözsіz) 
osi şiğarmani tauip, qazaqşağa audarip, qazaq ädebietі 
älemіne qosa alsaq, artiq bolmas edі. 

IV 
Reseydіñ Memlekettіk dumasinda sarapşi bolip 

eñbek etetіn Murad Zargişiev degen bauirimiz noğaydiñ 
nayman ruinan şiqqan dіndar (bogoslov) Abdurahman 
Umerov turali ayta kelіp, ol: «v 1881 godu postupil 
v Kazanskoe medrese «Galiya» vidayuşegosya 
rossiyskogo i tatarskogo bogoslova Şihabutdina 
Mardjani»,– dep jazadi. Al Mardjani 1895 jili Astrahan 
tübіndegі Tiyak slobodasinda aşqan «Nizamiyay» 
medresesіnde bіlіm alğandardiñ bіrі qazaq aqini Abbas 
Düysenov eken. Soğan qarağanda, bwl belgіsіz aqin HІH 
ğasirdiñ soñi men HH ğasirdiñ bas kezіnde ömіr sürgen 
bolip şiğadi. Abbas aqinniñ qanday şiğarmasin bіlemіz? 

V
Qazan universitetіn bіtіrgen qostanayliq jas tarihşi, 

marqwm Batirjan Kenjetaevtiñ «Kazanskie uçebnie 
zavedeniya i process formirovaniya kazahskoy 
intelligencii v seredine HІH - naçale HH v.v.» dep 
atalatin kіtabiniñ (Qazan, 1998) – ğilimi derekterі 
mol, wlttiq intelligenciya tarihin zertteuge özіndіk 
üles qosa alatin eñbek. Mina bіr derekke nazar 
audarayiq. 1908 jili tatardiñ «YUlduz» gazetі tatar 
tіlіnde şiğarilğan küytabaqtardiñ tіzіmіn jariyalapti, 
olardiñ іşіnde «Ämіrhan», «Köke» dep atalğan qazaq 
äuenderі de bar eken. Al «Qoyaş» gazetіnіñ jazuinşa, 
1914 jili Qazanda satuğa tüsken küytabaqtar üşіn 
Nwrbaev degen kіsі qazaqtiñ «Qarğa», «Ğiyzemjan» 
(«Mausimjan» bolui mümkіn), «Ziliha» sekіldі haliq 
änderіn orindapti. Jas zertteuşі mwni «qazaq änderі 
jazilğan küytabaqtar turali alğaşqi jazbaşa derekterdіñ 
bіrі» dep körsetedі. Qalay bolğanda da, ömіrden erte 
ketken jas ğalim Batirjan Kenjetaevtiñ osi kіtaptaği 
іzdenіsterі nazar audaruğa twradi. 

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
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филология 
ғылымдарының 
докторы, профессор

Тұрсын ЖҰРТБАЙ

Алматыда 23 мамырда М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма 
театрында Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері Қабдеш 
Жұмаділовтің 80 жасқа толуына арналған мерейтойлық кеші өтті.      

 «Мен таза көркем әдебиеттен 10 роман, 21 повесть, 70-тен астам әңгіме жаздым. 
Онда 4 ғасыр қамтылған. Олардың қамтыған уақыт ауқымы – XVIII-XXI ғасырлар. 
Кейіпкерлерім де осал емес: Абылай хан, Әбілқайыр хан, Кенесары хан, Ресейдің  
патшайымдары, Қытайдың императорлары, Жоңғардың хандары мен қоңтайшылары, 
Қоқанның бектері, Қырғыздың манаптары. Осылардың бәрі қамтылған менің 
шығармаларымда»,  – деді Қ.Жұмаділов.   

 Мерейтой иесін құттықтаған Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының 
орынбасары, жазушы-драматург Сұлтанәлі Балғабаев: «Бұл – тек Қазақстанның 
ғана емес, дүниежүзіндегі бүкіл қазақтың тойы. Өйткені Қабдеш Жұмаділовтің 
кейіпкерлерінің ұрпағы жан-жақта жүр. Ол – оқырманы көп және халқы қадірлеп, 
құттықтап жатқан бақытты жазушы. Бұл тойдың жоғары деңгейде атап өтілуі 
шетелдегі қазақтардың елге оралуға деген ынтасын арттырады», – деп атап өтті.

 Қаламгердің кешіне ҚР Мемлекеттік хатшысы, ҚР Мәдениет және спорт министрі 
және тағы басқа да құзырлы мемлекеттік органдардың басшылары құттықтаухат 
жолдады. Ал күйші Еркін Ерген мен «Салтанат» би ансамблі, «Сазген сазы» ансамблі 
және әншілер – Құрманбек пен Риза Әлімғазы, Сәуле Жанпейісова, Тілеубек Қожанұлы, 
Майра Ілиясова, Мәдина Сәдуақасовалар өз өнерлерін көрсетті. 

 Төменде Қ.Жұмаділовтің қаламдас інісі, сыншы-ғалым Т.Жұртбайдың жазушы 
шығармашылығы туралы лебізін жариялап отырмыз. 

ҚАБДЕШ ЖҰМАДІЛОВ – 80 ЖАС ҚАБДЕШ ЖҰМАДІЛОВ – 80 ЖАС
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Қазақстанның халық жазушысы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Қабдеш Жұмаділов туралы сыр-

толғаныс Қабдеш Жұмаділов туралы сөз 
болғанда, оның өзіне тиесілі тарихи міндетін 
орындаған ұлт азаматы, нағыз халықтық 
жазушы екендігіне ешкім күмән келтірмейді. 
Өйткені қаламгердің жеке басының тағдыры 
да, көркемдік әлеміндегі кейіпкерлерінің 
тағдыры да – ұлы атамекендегі қандастары үшін 
мүлдем тосын құбылыс еді. Өзіне бүкіл көшпелі 
қауымның соңғы бір көшінің рухани қуаты 
мен бақ-талайын, азаттықты аңсаған арманы 
мен азабын, қуанышы мен қайғысының көз 
жасын аманат етіп тапсырған міндетті Қабдеш 
Жұмаділов табандылықпен және қайсарлықпен 
орындап шықты. Ол сол арман-мүдденің 
жыршысы ғана емес, соны жүзеге асырған 
нысаналы тұлға дәрежесіне көтерілді.

Тәуелсіз Қазақ мемлекетін құруды аңсаған, сол 
үшін күрескен және сондай бақытқа жетіп тұрып, 
империялардың тәлкегіне ұшыраған тағдырлардың, 
«Елім!» деп еңіреген ерлердің жан дүние сін жеті 
бірдей романына арқау еткен Қабдеш Жұмаділов, 
міне, бұдан сол ұлттың жеке мемлекет, оның 
ішінде, тәуелсіз мемлекет болғанын көріп, көріп 
қана қоймай, оның рухани жырауына айналды. 
Зады, жазушының ең үлкен бақыты, орындалған 
арманы – осы шығар. Өйткені дәл осы Тәуелсіздікке 
Қабдештің жазушы, азамат ретіндегі қосқан үлесі 
ерекше. Оны тұлға дәрежесіне жеткізген де – сол 
мақсат.

Тағдыр талайынсыз талант тумайды. «Ақыл мен 
мінездің сауытына сыйып» (Абай), ағысқа қарсы 
жүзбеген парасат-пайым иесінің тұлға дәрежесіне 
көте рілуі де қиын. Бұл реттен алғанда, Қабдештің 
басына түскен тағдыр талқысы да тауқыметті. 
Бірақ түбі қайырлы, жұбанышы басым болды. 
Егер де Қабдеш Жұмаділовті қазақ қауымының 
рухани сахнасына дәл осы заманда шығарған ұлы 
ұстаз – қазақтың тарихы десек, ара ағайын мұны 
«асылық» демейтін шығар. Себебі балапанын 
биік құздың басынан лақтырып жі беріп, жерге 
тақағанда қағып алып, қайтадан лақтырған ана 
қыран сияқты, Қабдешті екі елдің арасында кезек 
шайқап, шыңдаған да – сол қилы заманға ұшыраған 
ұлтымыздың тағдыры.

Елден елдің бөлінгені – қасі рет. Алайда сол көшке 
үйір қазақтың тапқан бір олжасы – ұлттық мәйегінің 
бір сығымын аман-есен сақтап қалды. Қапалы әрі 
қауырт көш жолында талай-талай текті тұқымдар 
телімге ұшырады. Атамекеннен бастап Анадолыға 
дейінгі Гималай мен Гиндукуш тауларының 
арасында талай Қабдештер мен Әбіштер қалды ғой. 
Әбіш Кекілбаевтың үйі де үрке көшіп, Иранға бет 
алып бара жатқан жолынан кездейсоқ тағдырдың 
себебімен елге қайтқанын оқығанда, бұған анық 
көзім жетті. Сондықтан да  Қабдештің арамызда тірі 

жүруінің өзі – сол күндердің нысаналап жіберген бір 
сәлемі сияқты. Демек, Қабдеш – жай талант емес, 
тағдырлы, нысаналы талант. Бұл сөз ұзақ жылдар 
бойы «арғы беттен келген» деген кемсіткен сөзді 
естіп, бетіне шіркеу түскендей болып күн кешкен 
Қабдештің жүрегін жұбата қоймас, бірақ айтылуы 
және бүгінгі ұрпақтардың білуі тиіс шындықтың бірі. 
Әйтпесе не ата тегінде, не білім мен тәрбиесінде, 
не ұлтжандылығында өзгелер миығынан күлетіндей 
еш кемістігі жоқ еді. Өйткені  Қабдештің бойындағы 
азаматтық қасиеттер де сонау Әлихан мен Ахмет 
сияқ ты Алаштың көсемдерінен рухани күш алған еді. 
Сауатын сол Ахаңның «Әліпбиімен» ашқан ұрпақтың 
ұлтының қамын ойламай өсуі де мүмкін емес. Бұған 
Қабдештің туған ортасы да әсер етті. Ортасыз өскен 
талант –жапандағы жалғыз ағаш сияқты, дараланып 
көрінгенімен де, саясы аз, келешегі келте.

Ал Қабдеш болса, қазақтың үш ғасырдан 
бергі тарихының кіндігі байланған, жеңісінің де, 
жеңілісінің де, күресінің де куәсі болған Жоңғар 
қақпасының қапталында туды. Қасиетті Тарба-
ғатайдың бүйіріндегі «Шәуешек» атты осынау 
шағын қалада XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасыр дың 
ұзына бойындағы тарихи қозғалыстардың әрқилы 
мүдде лерінің шытырман күресі жүріп, тайқазандай 
буырқанып жатты. Өзгелерді былай қойғанда, жер 
шарын бөліп билеуге ұмтылған үш империяның 
– Ресейдің, Қытай дың, Ұлыбританияның – өзара 
пәтуаға келіп, қол қойысқан шаһары да – осы 
Шәуешек еді. Мәнжу империясы мен қытай отар-
шылдығына қарсы ұлт-азат тық көтерілістің, тәуелсіз 
Шы ғыс Түркістан мемлекетін орна ту жолындағы 
күрестің, қазақ, ұйғыр, дүнген ұлттарының азаттық 
қозғалысының ұйытқысы тура сол ара болғанын 
ескерсек, мұ ның өзі Шәуешек қаласының тарих тағы 
орнын анықтап береді.

1950 жылы Шығыс Түркістан мемле кеті 
құлатылғанша Алаш тың ұлттық идеологиясы 
Шығыс Түркістанның ресми идеологиясы ретінде 
өмір сүрді. Алашқа қатысты тарихи кітаптар мен 
қолжазбалардың әлі күнге дейін сақталып қалуы 
сондықтан.

Ал Қабдеш болса, Ахаңның «Әліпбиімен» 
сауатын ашты, Әлекеңнің саяси бағдарын 
ұлттық мұрат ретінде жаттап өсті, Жақаң сияқты 
«жаңқамның өзі алаштың керегіне жарасын» деп 
мақсат қойды. Ұлт-азаттық идеясын бойына сіңірген, 
Ресей мен Қытай империясының отаршылдық 
сая сатын бүге-шігесіне дейін талдаған, «азат 
мемлекеттің азаматы» атанып қалған кезінде екі 
басты алып самұрық пен жеті басты айдаһардың 
қаһарына ұшыраған халқымен қоса Қабдеш те 
алпысыншы жылдардың басында тағдырдың 
сілікпесіне ұшырады. Алматыда оқып жүрген 
студентті кері шақыртып алып, «оңшыл ұлтшыл» 
атандырып, басына «қалпақ кигізіп», көмір 
шахтасынан бір-ақ шығарды. Зады, мұндай айып 
тағылып, ұлтшылдығы үшін түрменің дәмін татқан 

жазушы да осы Қабдеш болу керек. Тағдыр бұл 
жолы да Қабдешті қамқорлығына алып, қазақтың 
«соңғы көшіне» ілесіп, ұлы мекеніне ат басын тіреуге 
мүмкіндік берді.

Міне, сонда ғана өмірдің қақ пақылында жүрген 
Қабдеш ауыр тыныс алып, өзінің өмірінің ең басты 
мақсатын жүзеге асыруға кірісті. Тағдырдың оған 
тартқан сыбағасы жеткілікті еді. Енді соны ел 
мүддесімен ұштастырып, қалың қазақтың рухани 
қажеттілігіне жарату міндеті тұрды. Жоңғар 
қақпасындағы «құс жолы» – «қазақ жолы» болған 
өлкенің тари хы мен тағдырын жазу Қабдештің 
пешенесіне жазылды. Бұған оны бойға біткен 
таланты ғана емес, ұлт алдындағы перзенттік парызы 
да мәжбүр етті.

Қазақ әдебиетінің алпысыншы жылдардың 
ортасындағы тағдыры – бақытты тағдыр. 
Ұлтымыздың бар мүмкіндігі ашылып, қазақ 
идеясының басы қайта ұлттық нысана ретінде 
құрала бастаған тұсы да – сол кез. Зауалға ұшыраған 
отыз жылдың ішінде елдің санасын тұман басып, 
өткен ұмытылып, жалаң идея ғана қалған еді. 
Тың қуатпен келген жаңа толқын да, айтары мол 
алдыңғы ағалар да өз шығармалары арқылы ұлтының 
мүддесін жеткізуге бет бұрды. Міне, сол қазақ 
идеясының қалып тасуына Қабдеш те батыл кірісіп, 
тосын тақырыбымен күні кеше ғана тәуелсіз ел 
болған Қазақ мем лекеті бар екенін қалың қау ым-
ға көркем шындық арқы лы баяндап берді. «Соңғы 
көш» ро маны қолына тигенше Шығыс Түр кістан 
мемлекетінің өмір сү р       генінен  шегара маңындағы 
жұрт шы  лық болмаса, жалпы қазақ тың мағлұматы 
аз еді. Осындағы Жа сыбай, Жағыпар, Нұрбек, 
Нартай, Оспан, Дубек, Тұрсын, Шәкен бейнелері 
арқылы айтыл ған қазақтың қазақтық қасиетін сақтап 
қалу идеясы әркім нің жанына орындалмайтын 
армандай болып ұялап қалды. Жасы үлкендер мұның 
астарында Алаш орданың ұлы мақсаты жатқандығын 
бірден аңғарды. Қабдеш тарихи шындықты жазып 
отырса да, көркем шындық арқылы ол арманды ұлы 
жұрттағы қазақтың тағдырымен ұштастыра отырып 
суреттеді. Көшпелі өмір дің соңғы көші-қонымен 
қоса «қазақ» деген ұлттың тарихтан ысырылып бара 
жатқанын барынша қанық та анық айтты. Шығыс 
Түркіс танның құлауын қасіретті көріністермен 
бейнелей отырып, Қазақ станның да мұрат-мақсатын 
жоқтады. Атауы басқа болғанмен де, атамекеннің де 
арыз-арманы соның ішінде құмыға қайнап жатты.

Ұлттық идея – саяси ұғым емес, үлкен мәні бар 
ғылым. Ұлт тық идеясыз ешқандай халық дербес 
өмір сүре алмайды. Қазақ идеясы Алашорданың 
тұсында өте биік ғылыми сатыға көтерілді. Ол – 
ұлттық құрылым, тектілік сыпат, дәстүр, психология, 
сөйлеу мәнері, экономикалық күнкөріс тәсілі, ойлау 
жүйесі, рәсімдік салттар, ғылыми атаулар, оның 
ішінде ұлттың өзіне тікелей қыз мет ететін ғылым 
мен білім саласы, халық саны, тағы да басқа толып 
жатқан рухани сыпаттарды қамтиды. Міне, осындай 

күрделі мәселелерге біз әлі де жете көңіл бөлмей 
келеміз. Мұны Қабдеш Жұма ділов «Соңғы көш» 
дилогиясында көркемдік шешімінің негізгі нысанасы 
етіп алды. Қазір де өзінің көсемсөздерінде үзбей 
қозғап келеді. Қазақ идеясы – Қабдеш Жұмаділовтің 
өмірлік мақсатының алтын діңгегіне айналды.

«Тәуелсіздік» деген – тәтті де, ащы да, қасиетті 
де сөз. Бірақ бұл сөзді қазақ зиялыларының екі 
бірдей толқыны ашық айта алмай кетті. Діліміз 
(менталитетіміз) бен санамыздың жұтаң тартқаны 
сондай, дербес мемлекеттікке қол жеткен бүгінгі 
бақытты күн деріміздің өзіне наразы болып, 
Тәуелсіздікті тәбетіне айырбас тап жүрген 
қандастарымыз бар. Оларды беттен тырнауға да 
болмайды. Өйткені империялық идеологиядан 
басқа ешқандай тосын ой оларды мазалаған емес. 
Өзгеше ойлауға мүмкіндіктері де, мұршалары 
да келмеді. Ал Қабдеш Жұмаділов «Соңғы 
көш» арқылы «қазақтың демократиялық ұлттық 
мемлекеті» деген ұғымды адамдардың тағдырлары 
арқылы бейнелеп берді. Ұлт-азаттық көтерілістің 
рухы жалындаған бұл шығармадағы ұлыханьдық 
шовинизм мен империялық отарлаушылыққа қарсы 
күрес, астарын аударып қарасаңыз, ұлы орыстық 
шовинизмді де айыптау болып табылатын. Сол бір 
идеология қыспағында жарияланған романды дәл 
қазір оқып отырып, Қабдештің қалай әдібін жатқыза 
баяндағанына таңғаласың. Зады, ұлы арманның өзі 
ілгері жетелеп, жебеп отырған сияқты. Ал «Тағдыр» 
романы арқылы екі империяның өз мүддесі үшін 
жері, тілі, діні, өрісі, қыстағы біртұтас ұлтты қалай 
аяусыздықпен екіге бөл генін көсіле суреттеді. 
Жайлауы жатқа, қыстауы өзіне қалып, баласы 
басқа мемлекеттің қарауына кетіп, өзі Отанында 
қалған тағдырларды қылыштың жүзімен бөлген 
де – сол империялық қомағай пиғыл. Социализмнің 
өзін сол ұлы ханьдық және ұлыорыстық мүддеге 
бағындырған аяр сая сатты барынша әшкерелеген 
де – Қабдеш Жұмаділов еді. Иә, жалғыз ол емес. 
Бірақ Мұхтар Әуезовтің «Қилы заманынан» кейін 
мәселені бүркемелемей, болған тарихи оқиғаны 
нақты жазған жазушы – осы Қабдеш. Сол үшін талай 
сөз естіп, ыммен шеттетілді. Соның есесін сексен 
жас қа келген, мақтанға еліге қой майтындай кемелді 
тұсында қайтарып, бағасын беріп жатсақ, әбден 
орынды ғой деп есептеймін.

Әр таланттың өзегіне біткен алтын жүлгесі бар. 
Қабдеш үшін ол жүлге – қазақтың елдігінің тағдыры. 
Кез келген жазушының кемеліне келгендігін 
танытатын және шығармашылық шыңына 
бағалайтын бір туындысы барлығы анық. «Соңғы 
көш» пен «Тағдыр» – сондай шығармалар.

Қазақ елінің екі ғасырлық өмірі қамтылған, 
тарихи оқиғалар мен бірін бірі толықтырған 
бейнелер әдебиетіміздің беттерінен ықылым 
заманға дейін өше қоймайтын тұлға ретінде өмір 
сүретініне сенім мол. Соған «Дара боз» дилогиясы 
келіп қосылғалы да біраз болды. Алдыңғы кітап-
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тың жарыққа шыққанына қан шама уақыт өтсе де, 
тым-тырыс жат қан әдеби сынның назарын түбінде 
бір аударатын роман – бұл. Марқайған, әбден ақыл-
тәжі рибесі толысқан тұста қаламына арқау болған 
Қаракерей Қабанбай батыр туралы бұл шығарма, 
жұрт күткендей, атыс-шабыстан, найза мен 
қылыштың жарқыл-жұрқылынан, жоңғарды жапыра 
қырған батырды бейнелеген батальдық көріністерден 
тұр майды. Қолдан батыр жасап, қолпаштап, теңеу 
таба алмай қи налып жүрген Қабдеш жоқ. Өзге-өзге, 
Қабанбайдың өмірі небір таңғажайып оқиғадан кенде 
емес.

Алайда Қабдеш Жұмаділов «Дарабоз» 
романында мүлдем басқаша әдеби тәсіл қолданған. 
Аңыздан батырдың бейнесін аршып ала отырып, 
Қабанбайды алқын-жұлқын, ретті-ретсіз жекпе-
жектерге қатыстырмай, кәдім гі сабырлы ақыл иесі 
ретінде сурет тейді. Қабанбайдың білек күшінен 
гөрі ақыл қайраты басым. Қалың қауымның мұндай 
әдеби әдісті жатырқап қабылдағаны байқалғандай 
болған сол кездерде. Өйткені  оқырмандарымыздың 
талғамын атыс-шабысқа әбден кәніктіріп алған 
жайымыз бар. Қабдеш одан бас тартқан. Ол 
жауын ақылымен жеңген батырды бейнелеген. 
Шындығында да, қанша ержүрек болса да, «батыр 
бір оқтық». Ал Қабанбай – «ақтабан шұбырынды, 
алқа көл сұламаның» алғашқы шай қасынан бастап 
атқа қонып, елу жыл бойы ақ туын көтеріп жүріп, 
қазақты қара қонысына қондырып барып, Барлық 
тауын жастанған ел тұтқасы. Ресей мен Қытай 
империясының әскеріне тосқауыл қою үшін, 
ең бастысы, ақыл-айла керек. Абылайдың бас 
қолбасшысының парасаты да ханға лайық болғаны 
лазым. Ал ретті тұсында жайрататын жауды аямай-ақ 
жайратып береді. Батырдың ойлы бейнесі арқылы 
Қабдеш Жұмаділов қазақ тарихындағы көмескі 
жайлардың көлеңкелеріне ой сәулесін жібе ріп, соны 
толғана отырып, санадан өткізуді, шындықты бүрке-
мелемей бүгінге жеткізуді мақсат еткен. Бұл – толған, 
толысқан, ұлттық рухани тұлғаға айналған Қабдеш 
Жұмаділовтің туған ұлты туралы толғанысы. Ойлы, 
пайымды, елдігімізді үнемі еске түсіріп отыратын 
байсалды шығарма.

Қабдештің атын шығарған және қалың қауымға 
таныстырған алғашқы әңгімесі «Қаздар қай тып 

барады» деп аталады. Ашар шылық пен таптық 
қуғынға түскен қарт бір кезде арғы бетке өтіп кетеді. 
Сонда туған жерінің бір уыс топырағын белбеуінің 
ішіне түйіп алған екен. Етікші асуының қиын-
қыспағынан жанталаса жүріп атамекеніне қайтып 
оралады. Бұл – сол жылдары қиын-қыспақты кешіп 
жатқан Шығыс Түркістандағы қандастарымыздың 
асыл арманының бірі еді. Тағдырлы талант 
кейінгі жылдары романға ден қойғандықтан да, 
шағын жанрдан қол үзіңкіреп қалды. Ол заңды да. 
Әйтпесе әзілді астарға толы әңгімелерін сүйсіне 
оқыған мен сияқты балапан талаптанушылардың 
талайы ның бетін көркем әдебиет ке бұрғанына 
еш шүбәм жок. Сырттай қарағанда, үлкен шы-
ғар маларының алымды да ауыр тағдырларды 
суреттеуге арналғанына қарап, Қабдешті тек 
қасіретті көріністердің жазушысы ретінде бағалайды. 
Бұл – мүлдем теріс ұғым. Әзіл мен юморға, неше 
түрлі қиясбайлық мінезге, махаббат машақаттарына 
құрылған әңгімелері кезінде сыншылардың талай 
мақаласына арқау болған. Оның қазіргі заманның 
көкейкесті мәселелеріне арналған, кішкентай 
адамдардың тағдыры арқылы үлкен қоғамдық ой 
қозғаған «Сар жайлау», «Сәйгүліктер», «Қа рауыл» 
атты повестері мен «Көкейкесті», «Атамекен» 
романдары – Қабдештің ізденістерінің жемісін 
танытатын шығармалар. Бұл туындыларда 
қаламгерлік шеберліктің түрлі қырлары барынша 
еркін көрінеді. Бір өкініштісі – осы уақытқа дейін сан 
қырлы талантты тұлғаның көркемдік шеберлігі мен 
жазушылық лабораториясы жөнінде арнайы зерттеу 
жүргізілмей келеді. Біздің ойымызша, Қабдештің 
тілдік нақыштары, тарихи шындық пен көркемдік 
шындықты қатар тізгіндеудегі шеберлігі – кандай да 
болсын сыни жүкті көтере алатын зерттеу тақырыбы.

Ұлтымыздың бойындағы ең қасиетті ұғымның 
бірі – «парыз» деген сөз. Менің пайымдауымша, 
Қабдеш Жұмаділов – өзінің ұлтының алдындағы 
перзенттік, жазушылық парызын толық өтеген 
азамат. Ешқандай талант өзінің еңбегін бұлдаған 
емес. Бірақ өнер иесі шабыттың қанатында ұшып 
жүретінін ескерсек, әр тұлғаны өзіне лайық биікке 
көтере білуіміз қажет. Бұл – елдігіміздің белгісі, 
адамды сый лаудың атамыздан қалған жолы. Соны 
ұмытпағанымыз абзал.

1. суретшінің жас мөлшері 18-35 жас аралығында 
болуы тиіс,

2. автордың өмірбаяны, толық мекенжайы және оқу 
орны, жұмысы, телефоны көрсетілуі керек,

3. кескіндеме шығарма көлемі 100x150 см-ден кем 
немесе аспауы тиіс (материалдары: майлы бояу, гуашь, 
акварель, кенеп, картон, ақ қағаз) 

4. Графикалық шығарма көлемі 40x90 см 
(материалдары: офорт, линогравюра, гравюра, 
литография т.б.) көркемдік деңгейі талапқа сай, 

Шетелдік және оралман қазақ жастарының арасында Қазақстан 
тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай сурет көрмесі өтеді  

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Тілдерді дамыту және 
қоғамдық-саяси жұмыс  комитеті  2016 жылдың қазан айында Алматы қаласында  

«Алматы – тәуелсіздіктің алтын бесігі»  атты  шетелде тұратын және оралман қазақ 
жастарының өнер фестивалі аясында сурет көрмесін өткізуді жоспарлап отыр.

ЕРЕЖЕСІ

Мақсаты: шетелдегі дарынды қазақ жастарының бейнелеу өнері түрлерін меңгерудегі 
шығармашылық шеберлігіне баса назар аудару. Олардың отансүйгіштік, рухани, 

ұлттық нақышта бейнеленген, сомдалған тың тақырыптағы шығармаларын 
насихаттау.

Міндеті: бейнелеу өнері түрлері саласында шығармашылық шынайы туындыларын 
шыңдап жүрген шетелдегі қандас жастарымыз бен оралман қазақ жастарының 

еңбектерін көпшілікке таныту.

Суретшілер өздерінің хаттарын мына мекенжайға жібере алады: 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының үйі (Алматы қаласы, Ш.Уәлиханов 
көшесі, 43А немесе электрондық адрес: kazaktar.kz@mail.ru,  tugan_til79@mail.ru 

Тел.: 8(727) 2739025; тел./факс: 8(727) 2739997

КӨРМЕГЕ ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ:

тақырыпқа мейлінше лайық болуы тиіс.

Әрбір автордың көркем шығармасы талапқа сай 
безендіріліп (багет), саны 5-7-ден аспауы керек.

Суретшілер өздерінің толық аты-жөні, өмірбаяны, 
байланыс телефондары, тұрғылықты мекенжайын 
көрсетіп, хат жазуы керек.  Ұйымдастырушылар 
авторларға өздері көрсеткен байланыс телефондары 
арқылы хабарласады. 

Жеңімпаздар дипломдармен және ақшалай 
сыйлықтармен марапатталады.

ҚАБДЕШ ЖҰМАДІЛОВ – 80 ЖАС
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Қазақ тілі морфологиялық құрылысы жағынан 
жалғамалы тілдер тобына, туыстық тегі жағынан 
алтай тілдері жүйесінің түркі тілдері тобының 
батыс түрік тілдері тармағындағы қыпшақ тілдері 
тобына жатады. Жалпы алғанда, қазақтардың тілі 
– бірлікке келген тіл, түрлі өңірдегі қазақтардың 
тілінде үлкен парық жоқ. Десе де қазақ халқы 
ұқсамаған ру-тайпалардан құралған, ұлан-
ғайыр далада күн кешіп жатқандықтан, тілдік 
мәселелер де аз емес. Қазақ халқы Қытайдан сырт, 
Қазақстан, Моңғолия, Америка, Түркия, Өзбекстан, 
Түрікменстан, Қырғызстан, Иран т.б. мемлекеттерде 
орналасқан. Әр жердегі қазақтар өздерінің қажеті 
үшін орыс, қытай, ағылшын, араб, парсы, моңғол 
т.б. тілдерден лек-легімен сөз қабылдағандықтан, 
сөз қолданыста да көптеген ұқсамастықтар бар. 

Қазақ тілінің диалектілері туралы сөз қозғаудан 
бұрын, ең алдымен, диалект туралы тоқтала 
кетелік. «Диалект» – грек тілінен енген сөз, ол – 
жалпыхалықтық, ұлттық тілдің өзіндік ерекшелігі 
бар  бөлегі. Ол «жергілікті тіл» деп те аталады. 
Яғни, жергілікті сөйлеу тілінің жалпыхалықтық 
тілден фонетикалық, лексикалық, морфологиялық 
жақтан парықталуы. Мәселен, Қазақстанның 
Жетісу өңірін мекендейтін қазақтар қолданатын 
әпкіш (суды иықпен таситын құрал), елгезер (ұн 
елейтін елек), тұма (бұлақ, бастау), мүрде (мола), 
мұттайым (жексұрын, оңбаған), Жайық бойының  
қазақтары қолданатын бойлай, (ылғи, үнемі), ілкі 
(алғаш), мәтөк (кербез), нәрегей (арық қозы), 
ұштан (жұқа мата) сөздері республиканың басқа 
жерінде тұратын қазақтардың тілінде кезікпейді [1].  

ҚХР, ШУАР, Іле 
педагогикалық институты, 
филология факультетінің 
оқытушысы

Диарбек
ӘЛІМАҚЫНҰЛЫ

ҚЫТАЙ 
ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ ТІЛІНДЕГІ 
ЖЕРЛІК ПАРЫҚТАР МЕН 
ӨЗГЕШЕЛІКТЕР 

Қазақтардың тілі – бірлікке келген тіл, әр өңірде 
жасап жатқан қазақтар бір-бірімен ешқандай 
кедергісіз тілдесе береді, үлкен жақтан тілдік парық 
болмайды. Десе де ұқсамаған өңірдегі қазақ халқы 
арасындағы тілдік парық негізінен ауызекі тілдегі 
жергілікті ерекшеліктер мен өзге ұлттармен аралас-
құралас отырғандықтан келіп шыққандығы жалпыға 
аян. Мұндай өзгешелікті «жергілікті тіл» деп атап 
жүруіміздің де өзіндік себебі бар. 

Қазіргі күндері ғалымдардың тұжырымдарына 
негізделер болсақ, Қытайдағы қазақ тілі екі 
диалектіге, яғни, «шығыс солтүстік», «батыс – 
оңтүстік диалектілері» деп айтылып жүр. Шығыс 
солтүстіктің қамтитын өңірі біршама кең, жан саны 
да недәуір көп. Бұл өңірлерге негізінен Шинжиаң 
өлкесі Іле Қазақ автономиялы облысына қарасты 
Алтай аймағы, Тарбағатай аймағы, Күнес, Нылқы 
аудандары, Бұратала Моңғол автономиялы облысы, 
Үрімжі ауданы, Мори Қазақ автономиялы ауданы, 
Баркөл қазақ автономиялы ауданы, Ақсай Қазақ 
автономиялы ауданы қатарлы жерлер жатады. Батыс 
оңтүстік диалектіне автономиялы облыстың Текес, 
Шапшал, Қорғас, Құлжа қатарлы төте қарасты 
аудандары жатады [2].  

Қазақ халқы қоныстанған өңірлердің кеңдігі, 
барыс-келістің аздығы, қатынас-тасымалдың 
қолайсыздығы салдарынан Іле өңіріндегі қазақтар 
мен Алтай, Тарбағатай өңірлерінің қазақтарында 
тіл қолдануда фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық парықтардың бар екендігіне 
ешкім де көз жұма алмайды. Іле өңірінде тіршілік 
кешіп келе жатқан албан, суан рулары мен қызай 

рулары арасындағы тілдерде белгілі парықтар 
байқалады. Мәселен, Іле өңіріндегі албан, суан 
рулары тайыншаны тана, шелекті мосы деп 
атап жүр. Ал Алтай өңірінде жоңышқа, кәтел 
десе, Іле өңірінде беде, шелек деп айтады. Тіпті 
керпіш, қыш, кесек, шай балшық деп әртүрлі 
айтылатын жағдайлар кездеседі. Бауыр сөзі 
Алтай өңірінде «іні» деген мағынаны білдірсе, 
Іле өңірінде ер адамның бірге туған аға-інісі, 
өзге де ер адамдарды көрсетеді. Енді ұқсамаған 
өңірлерде жасап жатқан қазақтардың тіл 
қолданысындағы парықтарды фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық тұрғыдан талдау 
жасап көрелік. Бұл жекелеген сөздердің дұрыс 
жазылуына да септігін тигізері сөзсіз.   

Фонетикалық парықтар 
Мұнда негізінен тіл дыбыстау 

жақтарындағы парықтар көзде ұсталады. 
Ауызекі тілде болсын, жазба тілде болсын, 
екіұдай айтылып, екіұдай жазылып жүрген 
сөздер бар, Яғни, уақиға – оқиға, бәйге – бәйгі, 
әпкеншек – әткеншек, ғайып – айып, айқай – 
айғай, білім – ілім, палуан – балуан, жүз – дүз, 
жүзім – үзім, бөлегі – бөлігі, үлгіру – үлгеру, 
аспан – асбан, арқылы – арқалы, күзеуліктен 
– күзектен, ұрықсат – ұлықсат, теңіз – деңіз, 
ұқық – құқық, арам – харам, лаңман – лағман, 
ғалым – алым, әрекет – харекет, құдағи – 
құдағай деген сөздер фонетикалық парықтарға 
жатады. Және де тілімізде үнемі айтылатын 
риза – разы – ырза қатарлы сөздер сан құбылып 
айтылады да тыңдаушыға да, тіл үйренушіге 
де көп қиындық келтіреді. Әрине, тілімізде 
кезігетін мұндай мың құбылмалылықтың 
қазақ әдеби тіліне тигізер пайдасы мардымды 
бола қоймас. Кейде кейбір дыбыстардың сөз 
ішінде орын алмасуы, дыбыстардың өзгеруі, 
түсіп қалуы сынды жайттар үнемі ұшырасып 
отырады. Мәселен: қария – кәрия, қазір – кәзір, 
тоспал – тұспал, шұбар – шыбар, құлұн – 
құлын, бұлғары – былғары, таста – тыста, 
назағай – нажағай – найзағай – ажағай, 
бес – беш, сақшы – шақшы, қалың – қалын, 
масқара – машқара, жаутаңдау – жәутеңдеу, 
таңдай – таңлай, маңдай – маңлай, тізгін – 
дізгін, жүзік – дүзік, түңлік – түңдік, жыңдау 
– жыңлау, әтейі – әдейі, тұмақ – тымақ, 
батыру – матыру, бірдеңке – бірдеңе, лұқсақ – 
рұқсат, қыран – қыраң, зорлық – зордық, кигіз 
– киіз, шапағат – шапқат, текемет – тегемет, 
шегара – шекара, әпкел – әкел, алып бер – 
әпер, ана жаққа – ана йаққа, бұл жаққа – бұ 

йаққа, ол жаққа – о йаққа, өлең – өлен, қалың 
– қалын, барайық – баралы, келейік – келелі, 
суғару – суару қатарлы сөздерді сан мыңдап 
табуға болады. Тілімізде үнемі кезігетін, әрине, 
от басы, ошақ қасында айтылатын тұрмыстық 
лексикадағы сөздердің бәріне бірден реттеу 
жүргізіп, тезге салу – оңай-оспақ жұмыс емес, 
десе де жазу емлеміздің қағидасымен, жазба 
тіліміздің дәстүрі бойынша мүмкіндігінше 
ең дұрыс сөзді істете білуіміз шарт. Тілімізде 
ұшырасатын тостаған – тостақан, аңғал 
– анғал, үкімет – өкімет, жойқын – жоян, 
ашты – ашшы сынды фонетикалық егіз 
сөздердің құбылысынан мағына дербестігін 
тудыруға ұрыну – біздіңше, қолайлы тәсіл емес. 
«Әйтеуір өзіміздің тіл ғой», – деп, барлығын 
қалағанымызша істетуге қарай ұрынар болсақ, 
берер пайдасынан зияны көбірек тиеді. Қазіргі 
күндері баспа беттерінде уақиға – оқиға, құқық 
– ұқық сынды сөздердің қатар істетіліп жүргені 
көп қиындық тудырады. Әр адам қалағанынша 
сөз қолданатын ауқым үрдіс алып отыр. Әрине, 
мұндай жағдай әркімді алаңдатпай қоймайды.   

Лексикалық парқы  
Tіліміздегі сөздік қор мен сөздік құрамды 

зерттейтін сала «лексикология» делінеді. Сөздік 
қор – тілдегі барлық сөздің жиынтығы. Қазақ 
тілінде қолданылатын сөздердің бәрі – тілімізді 
молайтатын негізгі құрам. Жерлік сөздер де 
одан тыс қала қоймайды.  

Өзінің туып-өскен жерінде айтылмайтын 
кейбір сөздерді естіген кісінің алғашында 
ғажаптанарлығы табиғи. Мұндай жерлік 
сөздерді естіген кісі көбінде алды-артын 
ойластырмай, өзгенің сөзіне тели салады. Іс 
жүзінде кейбір сөздердің тамыры тереңде 
жатқанын ескермеу әбестік саналары хақ. 
Тіліміздегі жергілікті сөздердің пайда 
болуының екі түрлі себебі бар: бірі – қазақ 
халқы әлмисақтан тартып, бір-біріне жақын 
диалектілерде сөйлейтін түркі тілдес тайпалық 
одақтар мен ру-тайпалардан құрам тапқаны – 
шындық. Халқымыздың антогенездік (тектік) 
құрамында күні бүгінге дейін сақталып келе 
жатқан қоңырат, меркіт, керей, найман, үйсін, 
қаңлы сынды рулардың болуы – осының дәлелі. 
Бұл ру-тайпалар кейін қазақ халқын құраса да, 
өз кезінде ата-бабалары сөйлеген сөздердің 
қалдықтарын белгілі дәрежеде сақтап, уақыт 
өтуіне сай, заман қажетіне сәйкес өзгертіп 
отырғаны белгілі. Ал екінші себебі – қазақ 
халқы да өзге елдер секілді мәдени, экономика, 
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саяси т.б. жақтардан көршілес елдермен тығыз 
байланыста болған. Тілімізде тарихи себептерге 
байланысты араб-парсы тілдерінен, моңғол, шағатай 
тілдерінен, өзге түркі тілдес ұлттардан, орыс, қытай 
тілдерінен қабылданған сөздерде әр жерде ұқсамаған 
варианттар  пайда болған. Яғни, жергілікті тілдер 
ғайыптан пайда болмаған. Олардың тарихи тегіне 
шынайы көз жүгіртіп, әдеби тіліміздің қажетіне 
сай пайдалана білуіміз, қажет болғанда кейбір басы 
артық сөздерді істету-істетпеу жағын да заман 
тұрғысынан тезге салып көруіміз өте орынды деп 
қараймыз.   

Қазақ халқы өмір сүріп отырған ұқсамаған 
өңірлердегі қазақтардың жасаған ортасының 
ұқсамауы, өзге ұлттармен аралас-құраластығының 
тығыз-сирек болуы, қала өміріне алыс-жақындығы 
сынды әртүрлі объективтік, субъективтік себептердің 
салдарынан ұқсамаған жерлік сөздердің қалыптасып 
отырғандығы – шындық. Мәселен, шығыс-солтүстік 
диалектісінде:  жоңышқа, тайынша, шелек (кәтел), 
дардай, шөңке, шөл жер, кілегей, сүзбе, қалақ, 
табын, мұз қант, бауырсақ, күпәна, ауызүй, орамал, 
ұйық (әдетте жұқасын «байпақ», қалыңын «ұйық» 
деп айтады), шолпы немесе сүзгіш, елеген, тегене, 
тартпа, таба, үлкен шыны, шап айыл, моржа, 
бәренгі, матша, елек; батыс-оңтүстік диалектісінде: 
беде, тана, мосы, әлем, шәшке, мейнәм жер, маңыз, 
қатық, қасық, бада, науат, тоқаш, шөмеле, далан 
үй, лөңгі, байпақ, шойла, шылапшын, табақ, шалғы, 
көмбе қазан, кесе, шандыр айыл (шандыр тартпа), 
керней, кәртөшкі (кәртөпиә), белағаш, елгезер т.с.с.   

Лексикалық жақтағы мұндай парықтарды 
ішкерілей зерттеп, құныға іздеген зерттермендер 
молынан кезіктіре алады, тіпті бір аймақта тіршілік 
кешіп жатқан қазақтардың рулары арасында кезігетін 
кейбір сөздердің ұқсамаған тұрғыда айтылуы – 
тіпті де қызығарлық жайт. Тілімізде үнемі айтылып 
жүретін құрбы-құрдас деген сөздің мағынасын 
албан тілінде кейде теңқұр деген сөзбен бейнелеп 
жүр. Тартпа, айыл деген сөзді қос тартпа деп 
атайды. Жапсыру сөзі шаптау делініп жүр. Албан 
тілінің лексикасына тән ерекшелікте тұлып сөзін 
мес, торсық, шанаш деген сөздердің орнына 
қолданады. Тілімізде шелек деген сөз – негізінен 
сұйықтық құйылатын ыдыстың жалпылама аты, 
албан тілінің лексикалық сөздерінде бұл тіпті де 
айқындалып, темір шелек, ағаш шелек  делініп, 
шелектің неден жасалғандығын тіпті де анықтап 
көрсетеді. Мәшиненің дөңгелегін кейде шөлмек 
деп атайды. Тіліміздегі «шөлмек мың күн сынбай, 
бір күн сынады» деген тіркестің құрамындағы 
«шөлмек» «іс тігетін мәшиненің қайығы» дегенді 
көрсетеді. Шылапшын деген сөзді албан тілінде 
кірші деп атайды. Албан тіліне тән тағы бір 
ерекшелік – «құрбы, құрдас, тел қозыдай тең 
өскен» деген мағынаны білдіретін бәстәс сөзін 
кейде көрші деген сөздің орнына алып жүр. Көрші 
сөзін кейде қошына деп, тайынша  сөзін тана деп 

атайтын жәйттер де жиі ұшырасады. Жоғарыдағы 
мысалдардан мынаны айқын байқауымызға әбден 
болады: әрқандай зат негізсіз пайда болмайды, 
оның өзіндік келу тегі болады. Бір ұлтта айтылып 
жүрген ұқсамаған сөздерге ой жота тұжырым жасап, 
бүкілдей жоққа шығарғанымызбен, оның бізге берер 
пайдасынан зияны көбірек. Ал тілімізде осындай 
ұқсамаған жерлік сөздердің жүруі, бір жағынан, 
тілімізді байытқанымен, екінші жағынан, түсінуге 
үлкен кедергілік жасайды. Бәлкім, уақыт өте келе 
біреуі үстем орынға шығып, енді біреуі ұмытылуы 
да әбден мүмкін. Десе де жазба тіліміз айшықты 
болуы үшін әрбір зиялы қауым пікір бірлігіне келуі, 
қай сөзді әдеби тілде істету керектігін ой елегінен 
өткізуі керек, өте-мөте қолдану аясы ең көп сөзді 
көбірек істетуге дағдылануымыз қажет. Енді мақал-
мәтелдерді, фразеологиялық тіркестерді мысалға 
келтіре отырып, қолданыста жүрген бірқатар 
сөздердің қолданылу аясына тоқталып көрелік. 
Мәселен, шелек, кәтел, мосы сөздерінің ішінде біреуі 
негізгі орынға шығуы керек. Меніңше, шелек сөзін 
істетуді ақылға қонымды деп қарауымызға болады. 
Себебі тілімізде үнемі айтылатын Айран сұрап келіп, 
шелегіңді жасырма, Айран ішкен құтылып, шелек 
жалаған тұтылар деген мәтелден шелектің жиі 
қолданылатындығын байқаймыз. 

Әрі әдеби тілде бұл сөздің қолданылу аясы 
біршама кең. Мәселен: 

Етектерін белдеріне қайырып түріп алған, 
алжапқыш тартқан қалыптарымен қолдарына 
шелектерін ұстасып, жүргіншілерге қарап:

– Қалашылар келеді, қалашылар келеді! – деп 
айғайлады («Абай», 1-том, 11-бет) . 

Дәл жанында үлкен биік шелекке ашытып қойған 
түйенің қымызы бар еді («Абай››, 1-том, 156-бет). 

Оспан әдейі сол араға тығылып тұр, Абай 
қыспаққа ала берсе,  сол шелектің бір септігін 
көрмек («Абай», 1-том, 156-бет). 

Мұндай мысалдар романның көп жерінен кезігіп 
отырады.  

Ал қасық пен қалақ сөздерінің қолданулы 
жиілігін тексерер болсақ, қасық сөзі көбірек 
қолданылады. Мәселен: құрғақ қасық ауыз жыртар. 
Бұл мәтел Махмұт Қашқаридің «Түркі тілдер 
сөздігінде» ұшырасады. Қасықтап ішіп, шөміштеп 
төгу, қасықтай қаным, шыбындай жаным деген 
тіркестерде қасық сөзі қолданылады. Шелек, қасық 
сөздері өзге түркі тілдес халықтарда ұшырасады. 
Ұйғыр, қырғыз сынды ұлттарда айтылуында азырақ 
фонетикалық өзгеріс болғанымен, мағынасы ұқсас. 
Жоңышқа мен беде сөздерінің бірін істетуге тура 
келсе, әрине, жоңышқа сөзін қолданған абзал. 
Себебі қазіргі күндегі жазба тілдерде жоңышқа сөзі 
молынан істетіліп жүр. Бауырсақ, тоқаш сөздеріне 
келер болсақ, әрине, бауырсақ сөзін қолдану ақылға 
сыяр еді. Себебі ол сөздің қолданылу аясы біршама кең. 

Мәселен: дастарқан үстіне үш табаққа сап 
ашыған бауырсақ қойысты («Абай», 1-том, 183-бет). 

Тегене, табақ сөздерін тезге салар болсақ, Іле 
өңірінде қол жууға істететін ыдысты табақ деп 
айтады, тегене сөзі аз қолданылады. Алтай өңірінде 
тегене сөзі көбірек қолданысқа түседі. Екеуінің 
ортасындағы парықты ескере отырып, тегене сөзін 
істету ақылға қонымды болар деп есептейміз. 

Тегене сөзі әдеби шығармаларда жиі 
қолданылады. Мәселен: Алшынбай әңгімесінің 
тұсында, қарабас ауыз үйден қамыс тегенеге 
толтырып қымыз әкеп еді. Шүңет келген сырлы сары 
тегене («Абай», 1-том, 183-бет) .   

Тонар деген сөздің орнына албан тілінде тандыр 
сөзі қолданылады. Бұл араб тіліндегі таннұр сөзінен 
алынған. Оны бір жерлерде меш деп те атайды. Жер 
тандырдай болып кеуіп кетіпті деген сөз тіркесіне 
негізделсек, тандыр деген сөзді алғанымыз дұрыс 
секілді.  

Грамматикалық ерекшелігі  
Тілдің грамматикалық өзгеріске түсіп 

отыратыны – табиғи шындық. Уақыт өтуіне ілесе, 
сөздік құрам молаяды, кемелденеді, тіліміздегі 
бірқатар сөздер өзгереді. Дегенмен фонетикалық, 
лексикалық өзгешеліктермен салыстырғанда, тілдің 
грамматикалық өзгерісі өте баяу болады. Мәселен, 
етістік сипатты сын есім болып табылатын есімшенің 
-тын/-тін жұрнағы кей өңірде -тұғын болып 
айтылады: кір жуатын (жуатұғын) мәшине, оның 
көзі көрмейтін (көрмейтұғын) болып қалды. 

Бұйрық мәндегі етістіктің 1-жағы (-айық/-ейік) 
ауызекі тілде -алы/-елі болып келеді. Мысалы: 
барайық – баралы, келейік – келелі. Тіпті ауыз 
әдебиет үлгілерінде барғыл, келгіл түрінде де 
ұшырасады. 

Қазақстанның оңтүстігінде тұрмыс кешіретін 
қазақтар мен Қытайдағы албан руларының тілдері 
негізінен ұқсас болып келеді. Албан, суан сынды 

Ұлы жүзге енетін рулар болғандығынан да солай 
болуы мүмкін. Мәселен, алыңыз деген сөз Оңтүстік 
Қазақстанда  алың немесе алғын деп айтылады, 
барыңыз деген сөз барың немесе барғын делінеді. 
Барың деген сөз Оңтүстік Қазақстандағы қазақтардан 
сырт, түрікмен, қарақалпақтарға іргелес қазақтардың 
тілінде де кезігеді [1].   

Моңғолия қазақтарында әдеби тілдегі кейбір 
сөздердің буындары түсіп қалып, қысқарып 
айтылады. Мысалы: әйтеу – әйтеуір (Қыстай 
ауырып, әйтеу өлмөгөсөң отырмын), тұтқидан – 
тұтқиылдан (Әшейін тұтқидан айта-ақ салғаны) [3].  

Бұйрық райдың бірінші жағы ауызекі тілде 
-алық/-елік болып айтылады. Мәселен: баралық, 
көрелік. Ал Іле өңірінде негізінен албан диалектінде 
көрелі, баралы түрінде айтылады. Ана жақ деген 
тіркес ана йақ, мына жақ деген тіркес мына йақ 
делініп, көрсе игі еді деген тіркес көрсигі еді деп 
айтылып жүр. Халық ауыз әдебиеті үлгілерінде 
бұйрық райдың екінші жақтық жекеше түрі барғыл, 
келгіл болып та айтыла береді.  

Түйіндеп келгенде, жоғарыда қазақ тілінің 
жергілікті орындағы тілдерінің фонетикалық, 
лексикалық, грамматикалық жақтардағы кейбір 
ұқсамастығына талдау жасап өттік. Бұлар қазақ 
тілінің жалпы тұлғасына үлкен өзгеріс енгізе 
қоймайды. Дегенмен уақыт ұзарған сайын парықтың 
ұлғая беретіні хақ. Бұл жағы әлі тереңдей ойлануды 
қажет етеді.   
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– «Арулар» одағы қашан 
және қандай ой-мақсатпен 
құрылғанын баяндап берсеңіз.

– Моңғолиядағы қазақ 
әйелдерінің «Арулар» одағы 2006 
жылы 11 мамырда құрылды. 
Одақтың атын Моңғолияның Еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері, 
жазушы Сұлтан Тәукейұлы 
ұсынды. Үкі мен ою әшекейленген 
ұйымның таңба белгісін «Адмон» 
компаниясының дизайнері Табиғат 
Абдоллаұлы жасады.  

Бұл қоғамдық ұйым 
Моңғолиядағы азғана қазақтың, 
соның ішінде Ұланбатыр 
қаласы мен орталық аймақтағы 
қандастарымыздың тілін, дінін, 
салт-дәстүрін насихаттау, келешек 
ұрпаққа жеткізу және түрлі салада 
еңбек ететін қазақтың  қыздары 
мен әйелдерін Моңғолия көлемінде 
және өзге де шетелдерде таныту 
және олардың тілек-армандарын 
тиісті мекемелерге жеткізу, 
басқадай бейресми ұйымдармен 
бірігіп жұмыстауды өзіне мақсат 
етіп қойды.  Біз осы бағытта 
жұмыстайтын Моңғолия көлемінде  
басқа да бейресми ұйымдармен 
бірігіп жұмыс жасаймыз. Бұл елдегі 
50-ге жуық бейресми әйелдер 
ұйымдары арасында қол жеткізген 
жетістіктері мен қоғамдағы абы-
ройы мен беделі жағынан «Арулар» 
одағы көшбасшылар қатарынан 
көрініп жүр. 

 – «Арулар» одағының үніне 
айналған «Ару жұлдыздар» жур-
налы қашан дүниеге келді?

– Бұл әдеби-көркем журналдың 
шыға бастағанына да биыл 10 
жыл толып отыр. Мезгіл сайын 
жарық көретін «Ару жұлдыздар» 
басылымында да өз мақсатымыз 
бойынша Моңғолиядағы қазақ 
әйелдерінен шыққан ғалымдар, жа-
зушылар, кәсіпкерлер, мемлекеттік 
қызметкерлер мен халыққа үлгі-
өнеге болатын аналарды насихат-
таймыз. Таралымы 1000-1500 дана 
көлемінде. Осыған қарамастан 
журналымыз тек Моңғолияда ғана 
емес, Қазақстан, Қытай, Түркия, 
АҚШ және Еуропа елдеріндегі 
қандастарымыз арасында да өз 
оқырмандарын тауып жатыр. 
Бүгінгі күні журналдың 41 саны 
жарыққа шықты.

– Осы арада «Арулар» одағы 
мен «Ару жұлдыздар» ұйытқы 
болған шаралардың ауқымы ту-
ралы да аз-кем айтып өтсеңіз.

– Қазақстаннан сырт елдегі 
қазақтардың бір бөлігі Моңғолияда 
тұрып жатқанын білесіздер. Олар 
Моңғолия қазақтарының орталығы 
атанған Баян Өлгей аймағынан 
басқа, ел астанасы Ұланбатыр 
қаласы мен Қобда, Төв, Хэнтий, 
Дархан уул, Орхон, Сэлэнгэ сияқты 
орталық аймақтарда да қоныс 
тепкен. Біз ішкері аймақтардағы 
қандастарымызбен көбірек жұмыс 
жасауға тырысамыз. Онда одақтың 
алдына қойған  мақсат-міндеттеріне 
сай іс-шараларды қала тұрғындары, 
студент жастар ішінде ғылыми 
конференция, кездесу түрінде 
өткіземіз. Мәдени іс-шараларды 

әдетте басқа ұйымдармен және 
ондағы кәсіпкер ағайындармен 
бірігіп  тек қазақ тілінде жүргіземіз. 
Бұл «осындағы азғана ағайын сол 
елдің тіліне, дініне кіріп кетпесін, 
өзіміздің қазақтығымызды, салт-
дәстүрімізді сақтасын» деген оймен 
жасалады. Сондай-ақ салт-дәстүрді, 
қолөнерді насихаттау үшін әсіресе 
шебер әйелдердің кездесуі мен 
солардың көрмелерін жасаймыз. 
Бұдан бөлек жыл сайын ұлағатты 
ұрпақ өсіріп, тәрбиелеп, отбасының 
ұйытқысы болып, ел мәртебесін 
көтеруге сүбелі үлес қосқан ана-
ларды «Ару ана» атағымен мара-
паттаймыз. Оған ие болғандарды  
«Ару жұлдыздар» журналы мен 
Моңғолия ұлттық телеарнасындағы 
«ТВ-Толқын» бағдарламасы арқылы 
бүкіл жұртшылыққа таныстыруды 
дәстүрге айналдырдық.

– Айнагүл  Сарайқызы, 
Моңғолияның дамуына қазақ 
әйелдерінің қосқан үлесі қандай?

– Қазақ әйелдері Моңғол елінде 
революция жеңгеннен бастап 
ерлермен бірдей еліміздің дамып-

көркеюіне өз үлесін қосып келеді. 
1930 жылға дейін қазақ әйелдерінің 
саяси құқығы шектеулі болды. Одан 
кейін партия, жастар ұйымдарына 
сайлану, сайлау құқығына ие болып, 
өз ықтиярлығымен тұрмыс құратын 
болды. 

1940 жылы Ұлы Хурал өкілі, 
Мемлекеттік Кіші Хурал мүшесі әрі 
басқармасына алғаш рет қарапайым 
жұмысшы әйел – Жәмила 
Әбселенқызының сайлануы қазақ 
әйелдері үшін тарихи бетбұрыс 
болды. Жәмиламен бірге Өшетай 
Садыққызы Ұлы Хурал мүшесіне 
сайланып, ел билігіне араласып, 
еліміздің тарихында есімі қалды. 

 – Қазақ әйелдерінің арасынан 
бірінші боп шығып, қоғамның 
түрлі саласы бойынша өзгелерге 
жолбасшы болып, үлгі-өнеге 
көрсеткен тұлғалардың есімін 
атай аласыз ба? 

– Алғашқы зиялы әйелдер тура-
лы, соның ішінде дәрігер, мұғалім, 
журналист, жазушы қатарлы рухани 
салада табысты қызмет атқарып, 
көпке танымал болған аналарымыз 

бен қыз-келіншектерімізді еске ал-
мауымыз әбестік болар. Ең алғашқы 
қазақ  мұғалім Қазира Жәлел 1944 
жылы жас кадрларды дайындау 
мектебін бітірген.  

Баян Өлгей аймағында осы 
заманғы медицина негізі аймақ 
орнағаннан кейін 1941 жылы 
қаланған. 1948 жылы Ш. Өмірзақ, Т. 
Әбілмәжін, Х. Шағи, Нәбейхан, Би-
кен, С. Күлизалар Алматы қаласына 
келіп медицина училещесінде 
оқыған. 1954 жылы Моңғолияның 
мемлекеттік университетінде ме-
дицина факультетін бітіріп, Тоня 
Әбілмәжін мен Марзия Жүніс меди-
цина саласында ұзақ жылдар бойы 
басшылық қызмет атқарған. Қазақ 
әйелдерінен тұңғыш рет дәстүрлі 
медицина мен ине қою, тамыр айы-
ру арқылы емдейтін Пашка Ережеп 
дәрігердің де орны бөлек. 

Аймағымызда 1956 жылы 
ашылған Музыкалық драма 
театрының алғашқы білімді 
әртістерінің бірі – Қайжамал Бақыш 
1960 жылы «Моңғол еліне еңбек 
сіңірген әртіс» атағын алған. Ал 

МОҢҒОЛИЯДАҒЫ 
«АРУЛАР» ОДАҒЫНЫҢ 

ҚҰРЫЛҒАНЫНА  
10 жыл толды

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ

Мамыр айында Моңғолия-
дағы қазақ әйел дерінің «Ару-
лар» одағының құрыл ғанына  
10 жыл толды. Біз осыған 
орай Моңғолиядағы қазақ 
әйелдерінің бүгінгі тыныс-
тіршілігі мен олардың 
қоғамдағы орны туралы одақ 
төрағасы, «Ару жұлдыздар» 
журналының  бас редак-
торы Айнагүл Сарайқызын 
сұхбатқа тартып едік. 
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Рамазан Қуанбай қазақ әйелдері 
ортасынан тұңғыш рет Ресейде 
инженер-технолог мамандығын 
алып, сауданың озат қызметкері, 
кейін қазақ әйелдерінен шыққан 
министрліктің алғашқы бөлім 
бастығы болды. Сол сияқты қазақ 
қыздарынан алғаш рет зоотехник 
мал дәрігері, агроном мамандығын 
игерген Ғайни, Әйемхан, шахматшы 
Жәмилаш, Жіңкей апаларымыздың 
еңбегі – бір төбе. Ал желмая жүйрік 
атанған Алданыш Рамазан апайы-
мыз алғашқы қазақ спортшысы ғана 
емес, Моңғол елінен олимпиадаға 
қатысқан әйел ретінде тарихта аты 
қалды. 

 – Моңғолиядағы аймақтық 
әйелдер ұйымының тарихы 
қай кезден басталады? Қазақ 
әйелдерінің Моңғолияның 
Жоғары өкілетті органдарына 
мүшелікке, басшылық сайлануы 
қалай жүрді?  

– 1930 жылы Улаанхус 
сұмынында Аймақтық әйелдер 
ұйымы құрылғанда оған 
басшылыққа Тухи Дөрветханқызы 
тағайындалған. Ол Шеруші 
хошунының үкірдайы Сүкірбайдың 
баласы – Дөрветханның қызы бола-
тын. Аймақтық әйелдер кеңесін Ту-
хидан кейін Дулмаа, Дәрия Ерқара, 
Бұлшын, Әзине, Лхам, Ләмия 
Базанай, Қайжамал Бақыш, Мария, 
Әймихан, Күлдан Қашқынбай, 
Марияш, Ермеш Сіләмхан, Сай-
ран Сіләм, Алмагүл Есмағзам, 
Сәулетхан Бағиман, Майрагүл 
Көкежандар басқарды. 

Жалпы 1940-1981 жылдары 
Моңғол елінің Ұлы және Кіші 
Хуралына, Халық Ұлы Хуралына 
қазақ әйелдерінің 18-і өкіл және 
басқарма болып сайланды. Одан 
кейін демократиялық құрылымға 
көшкен 20 жылда Халық Ұлы Хура-
лы мен Мемлекеттік Ұлы Құрылтай 
мүшесіне аймағымыздан бірде-бір 
әйел сайланған жоқ. Баян Өлгей 
аймағының  тарихында Партияның 
орталық комитеті мүшесіне сайла-
нып, жұмыстаған әйел болмады. 
1990 жылдан кейін 18 жыл өткенде 
ғана қазақ әйелдерінің өкілі болып  
Сәуле Жанымхан, Күланда Шоңай 
еліміздегі екі үлкен МХРП мен 
Демократиялық партияның басқару 
кеңесіне мүшелікке сайланды. 
Азық-түлік, ауылшаруашылық 
министрлігі және Білім, мәдениет, 

ғылым министрлігінің тете 
министріне тағайындалып, ұлт 
азшылығының өкілі болды. 

– «Арулар» одағының 
Моңғолияның әйелдер одағы 
сияқты өзге қоғамдық ұйымдар 
мен құзырлы мекемелермен 
қарым-қатынастары қалай жүріп 
жатыр?

«Арулар» одағы – бүгінгі таңда 
90 жылдан астам тарихы бар 
Моңғолия әйелдер одағының белді 
бір  мүшесі. Әйелдердің құқығы, 
гендер мәселесі, жанұядағы 
зоракерлік, қайшылықтан ту-
ындайтын келеңсіз жағдаймен 
күресетін, одан алдын ала сақтану 
барысында жұмыс жасайтын 
көптеген ұйымдармен бірігіп 
жұмыстап келеміз. Біз сонымен 
қатар Моңғолдың ұлттық адам құқы 
комитетіне де мүшеміз. Сол себепті 
үкімет деңгейінде болып жатқан 
іс-шараларға да қатысып, «Арулар» 
одағының  атынан  өз ойымызды 
жеткіземіз.

– Жастармен тәлім-тәрбие 
жұмысы жүргізіле ме? 

– Одақ жанында жастардың «Бе-
реке» деген клубы жұмыс жасай-
ды. Бұл қазақ жастарының қазіргі 
тыныс-тіршілігімен жақынырақ 
танысып, ондағы өзгерістерден 
хабардар болып отыруға мол 
мүмкіндік береді. «Жастарымыздың 
өзінің ана тілін, діні мен ділін 
сақтауы қандай?» деген мәселелер 
бойынша осы клубпен бірлесіп, 
түрлі шаралар өткізіп тұрамыз. 
Мәселен, жаңа оқу жылының 
басында Ұланбатырда оқитын 
1-курс студент қыздармен кездесу 
өткізіп, тәлім-тәрбие жұмыстарын 
жүргіземіз. Онда жас қыздарға 
өзіне таныс емес үлкен қалада 
өзін қалай алып жүрудің тәртібі 
мен  жөн-жоралғысы туралы кеңес 
беріледі.  Мәселен, Баян Өлгейден 
келген жастарымыз моңғол тіліне 
шорқақ болса,  ішкері аймақтағы 
балалар қазақ тілінде сөйлей ал-
майды. Сол себепті жоғары оқу 
орындарының оқытушылармен 
бірлесіп, оларға қазақ тілінде курс 
аштық. «Жоғары оқу орнында салт-
дәстүріміздің сақталуы қандай?» 
деген тақырып бойынша ғылыми 
конференция жасадық.

Сондай-ақ Толғойттағы Омар 
мешітінің жанындағы «Ел бірлігі» 
бейресми ұйыммен бірлесіп,  

қандастарымыз көптен мекендейтін 
Налайх ауданында бірқатар жұмыс 
атқардық.  

 – Мерейтойға арналған іс-
шаралар қалай жүріп жатыр?

– «Арулар» одағының 
5 жылдығында Мұқағали 
Мақатаевтың сөзіне жазылған 
Т.Төлендиевтің «Арулар»  әніне 
бейнебаян  түсірген едік. Ал Баян 
Өлгей аймағының 70 жылдық ме-
рейтойына «Қазақтың маңдайалды 
арулары»  атты моңғол тілінде 
кітап шығарып, оны жұртшылыққа 
тарту еткенбіз. Бұл кітапта 1930-
2010 жылдар аралығында қазақ 
қыздарының аймақ пен еліміздің 
дамуына қосқан үлесі паш етілді. 

Ұланбатырда қазақ әйелдері 
арасында олимпиада ойында-
рына ең алғашқы боп  қатысқан 
Алдан Рамазанқызы тұрады. 
Оған «Моңғолияға еңбек сіңірген 
спортшы» деген атақ әперу ту-
ралы Президентке хат жазып, 
тиісті ұйымдармен байланысып 
жатырмыз. Бұған дейін Алданыш 
апамыздың «Еңбек Қызыл ту» 
орденімен марапатталуына өз 
үлесімізді қостық.  

Енді 10 жылдық мерейтойға 
жоспарланған 10 үлкен шараның 
қатарында,  одақ жанындағы 
жастардың «Береке» клубынан 
«Жастардың үні» атты форум-
ды Уланбатыр қаласында, «Біз 
қазақтың ұрпағымыз, тілімізді, 
дінімізді, салт-дәстүрімізді 
ұмытпайық» атты кездесу сұхбатты 
Дархан-Уул аймағының Шарын-
гол сұмынында жүрілді.  Налайх 
ауданында «Қыздармен сырла-
су», «Бата сайысы», «Тілімізді, 
мәдениетімізді құрметтейік», 
«Сұрақ, жауап, сұрақ» атты қазақ 
мақал-мәтелдерінің сайысы 
ұйымдастырылды. Баян Өлгей 
аймағында «Сағындырған әндер-
ай» концертін ұйымдастырып,  
«Көктемнің көрікті аруы» атты ару 
қыздарды сыналту сайысы жүрілді.  
Кешікпей «Қазақ қызы» деген 
өлеңге бейнебаян түсіріп,  «Арулар 
10 жылда» деген деректі фильм 
жасауға ниеттеніп отырмыз. 

– Әңгімеңізге рахмет. 
Еңбектеріңізге жеміс тілеймін. 

Сұхбаттасқан Е. Кебекбай

Мүшәйра мен терме сайысына 35 жасқа дейінгі 
шетелде тұратын және  елімізден тыс аймақтарда туып-
өсіп, қазір атажұртқа оралған жас қазақ ақындары мен 
жыршы-термешілері қатыса алады. 

Автордың шығармасы бұрын еш жерде 
жарияланбаған болуы керек. 

Бір ақын үш өлеңмен қатыса алады.  

бірінші өлеңі – атамекен, ел мен жер, елдік, 
патриоттық мәселелер тақырыбында болуы керек 
(міндетті);

екінші өлеңі – Зуқа батырдың туғанына 150 жыл 
толуына орай батырдың ерлігі мен өмірі туралы 
(міндетті);

үшіншісі еркін тақырыптағы өлең болуы қажет. 

Терме сайысы еркін тақырыпқа құрылады. 
Термешілердің орындаушылық шеберлігіне баға 
беріледі. 

Шетелдік және оралман қазақ жастарының арасында Қазақстан Тәуелсіздігінің   
25 жылдығына орай жыр мүшәйрасы мен термешілер сайысы өтеді. 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Тілдерді дамыту және қоғамдық-
саяси жұмыс комитеті 2016 жылдың қазан айында Алматы қаласында «Алматы – тәуелсіздіктің 

алтын бесігі» атты  шетелде тұратын және оралман қазақ жастарының өнер фестивалі аясында жыр 
мүшәйрасы мен термешілер сайысын өткізеді. 

ЕРЕЖЕСІ

Мүшәйра мен терме сайысының мақсаты:

- Шетелдегі жас қазақ ақындарының жырларын байқауға қатыстыру арқылы олардың ұлттық, 
отаншылдық сезімін,  Атажұртқа деген махаббатын арттыру, мемлекеттік тілдің мәртебесін одан 
әрі көтеру, әлі таныла қоймаған ақындарды, жыршы-термешілерді анықтау, жас дарын иелерін 

жұртшылыққа таныстыру; 

- Қазақ жастары арасында отансүйгіштікті кеңінен насихаттау, өскелең ұрпақтың бойына ұлттық 
рухты сіңіру, тәуелсіздікті терең сезіндіру, елдік мәселелерге сергек қарау.

Ақындар өлеңдерін «Мүшәрайға» деген атпен мына мекенжайға жібере алады: Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығының үйі (Алматы қаласы, Ш.Уәлиханов көшесі, 43А немесе 

электрондық адрес: kazaktar.kz@mail.ru,  tugan_til79@mail.ru  

Тел.: 8(727) 2739025; тел./факс: 8(727) 2739997 

МҮШӘЙРА МЕН ТЕРМЕ САЙЫСЫНЫҢ  ШАРТЫ:

Термешілер Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
«Атажұрт» баспа орталығына алдын ала хабарласып, 
тіркеуден өтуге, мүмкіндігі болса, орындайтын термелерінің 
үнжазбасын тапсыруға міндетті.

Өлеңдер 2016 жылдың 15 қыргүйегіне  дейін 
қабылданады. Жіберілетін өлең мәтінінің астына автордың 
толық аты-жөні, өмірбаяны, байланыс телефондары, 
тұрғылықты мекенжайы көрсетілуі шарт. 

Ұйымдастырушылар авторларға өздері көрсеткен 
байланыс телефондары арқылы хабарласады. Алдын ала 
іріктеуден өтіп, конкурсқа жіберілгендердің арасынан арнайы 
әділқазылар алқасының қатысуымен жүлдегерлерді анықтау, 
оларды  марапаттау рәсімі 2016 жылдың қазан айындағы 
фестиваль аясында өткізіледі. 

Әділқазылар алқасының шешімімен  жеңімпаздарға бес 
дәреже бойынша жүлде (ақындарға бөлек, термешілерге 
бөлек) тағайындалады.

Мүшәйра мен терме сайысының жеңімпаздары 
дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталады.

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ
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АБАҚ КЕРЕЙДІҢ 
ШҰБАРАЙҒЫР 
РУЫНАН ШЫҚҚАН 
ҚОЖАБЕРГЕН БАТЫР

саясаттанушы,
журналист

Досан
БАЙМОЛДАБабалардың ғасырлар бойғы арманы 

орындалып, азаттықтың ақ таңы 
атып, төбемізде тәуел сіздіктің көк 

туы желбіреді. Еге мен ел бо лып, еңсемізді 
тіктедік. Бай та ри хымыз дың барын бағам-
дап, жоғын түген деп, келмеске кеткен кер 
заманның кесірінен ақтаң даққа айналған 
тұстарын жады мыз да қайта жаң ғыртып жа-
тырмыз. Бұл тұста әлі де көп жұмыс істелуі 
керек секілді. Бұған дейін  тарихи дерек, 
мәліметтерден гөрі көбінесе халық аузын-
да айтылып келген батыр бабаларымыздың 
бірінің ерлік ісін екіншісіне жапсыру не олар-
ды жаңылыс атау орын алып келді. Тарихқа 
жасалған осы қиянатты түзейтін кез келгендей. 

Осы уақытқа дейін Қазақстанда, 
Моңғолияда жарық көрген кейбір кітаптарда, 
мақалаларда керейдің ашамайлы руы-
нан шыққан атақты жырау, қолбасшы ба-
тыр Қожаберген Толыбайұлы  мен  абақ 
керейдің шұбарайғыр руынан шыққан батыр 
Қожаберген Жәнібекұлы – екеуіне қатысты 
тарихи шындық жағдайлар бұрмаланып келді. 
Тарихта екі Қожаберген батыр бар:   бірі – 
керейдің ашамайлы руынан шыққан әйгілі 
«Елім-ай» әнінің авторы Қожаберген жырау 
болса, екіншісі – абақ керейдің шұбарайғыр 
руынан шыққан Қожаберген батыр. Аттас 
болғандықтан, екі Қожаберген батырдың 
тікелей ұрпақтарын түсініспеушілікке, кейде 
бітпес дауға жетелегені – шындық. 

Енді «осы екі Қожаберген батыр кімдер?» 
дегенге келер болсақ,  екеуі де – Жоңғар зама-
нында өмір сүрген атақты батырлар болғаны – 
тарихи шындық. Ашамайлы керейден шыққан 
атақты жырау, батыр Қожаберген Толыбайұлы 
1663-1763 жылдары өмір сүрген болса, абақ 
керейден шыққан Қожаберген Жәнібекұлы 
1723-1785 жылдары аралығында өмір сүріпті. 
Екеуі де  жоңғарға қарсы күресте бірі – 
қарт, бірі – жас батыр сарбаз ретінде көзге 
түскен. Қожаберген жырау 1663 жылы қазіргі 
Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Жам-
был ауданының «Күлтөбе» деген жерінде То-
лыбай сыншының отбасында дүниеге келген. 
Орта жүз ашамайлы керейдің бәйбіше көшебе 
руының таузар тайпасынан шыққан атақты 
батыр, әйгілі суырыпсалма ақын Қожаберген 
Толыбайұлының есімін еліне танытқан, 
тарихқа атын қалдырған – «Елім-ай» жыр-
дастаны. 

Қаратаудың басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді,
Ел-жұртынан айырылған жаман екен,
Қара көзден мөлтілдеп жас келеді
Мына заман қай заман? Бағы заман,
Баяғыдай болсайшы тағы заман....
деп жырлаған Қожаберген жырау 1723 

жылы Қазақ даласына жасалған Жоңғар 
шапқыншылығы кезінде ел басына түскен 
ауыр апатты яғни «Ақтабан шұбырынды, 
алқакөл сұлама» кезеңін осылай жыр тіліне 
көшірген екен. 100 жасаған жыраудың денесі 
Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы-
на қарасты Күлтөбе жеріндегі әкесі Толыбай 
сыншы қорымына жерленген.

Абақ керейдің шұбарайғыр руынан 
шыққан Қожаберген батыр туралы айтар 
болсақ, Қожаберген Жәнібекұлы жоңғар 
соғысының соңғы кезең дерінде Абылай 
бастаған қазақ сарбаздарының ту ұстаушы-
ларының бірі болған. Батыр бабамыз жоңғарға 
қарсы күресте Қабанбай, Бөгенбай, Ер 
Жәнібек секілді батырлармен үзеңгілес бо-
лып, хан Абылайдың қасынан  орын алып-
ты. Ол да ерлігі арқылы ел аузында аңызға 
айналған.  Шұбарайғыр әулеті жауға шапқанда 
«Қожаберген, Қожаберген!» деп ұрандатқан. 
Абақ керейдің шұбарайғыр руынан шыққан 
Қожаберген батыр Жә ні бекұлы туралы қытай, 
орыс, моң ғол деректерінде біршама мәліметтің  
бар екендігі бүгінгі күні ғылымда дәлелденіп 
отыр. Мысалы, Қожаберген батыр туралы 
орыс тарихшылары Г.Н.Потанин, Н.А.Аристов 
секілді тарихшылар өз еңбектерінде жазып 
қалдырған. Бұл деректерде Қожаберген ба-
тыр 1750 жылы керей руларын бастап,  Ха-
барга Базар өзеніне жеткені айтылады. Бұл 
–  қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Тарба-
ғатай ауданындағы өзен атауы. Қожаберген 
батыр бастаған керейлер көші туралы орыс 
тарихшысы Г.Н.Потанин: «Қазақтар Алтайға 
келіп, XVIII ғасырдың 70-80-жылдарында 
Қара Ертістің бойымен Тарбағатай, Сауыр 
тауының солтүстігі мен Алтайдың оңтүстігін 
мекендейтін болды», – деп жазады. Орыс 
тарихшыларының тағы бір тарихи дерегінде 
1757 жылы Қожаберген батыр бастаған 
шұбарайғырдың мың түтіні Ертіс өзенін өрлей 
келе, Алтай – Сауырды мекендеп қалғанын 
жазса, екінші бір деректе 1760 жылы Қотырақ 
батыр Қалбадан жәнтекей ауылдарының үлкен 
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шоғырын бастап, Ертісті өрлеп көшкенін, бұлармен 
қатар Бұқарбай бастаған ителілер, Қожаберген 
бастаған шұбарайғырлар да жылжи-жылжи 
Кішкене тау, Маңыраққа жетіп тоқтағаны туралы 
айтылады. Бұл кезде Жоңғар хандығы жойылып, 
бүкіл аймақ Қытайға қарасты жер болып қалған еді. 

Моңғол, қытай деректерінде көп айтылатын, 
жоңғар қоңтайшысы Әмірсанамен (Амарсанаа)  
жақын дос болған – Қожаберген батыр. Моңғол 
деректерінің бірінде Манж-қытай әскеріне қарсы 
күресте Әмірсанаға  2 мың әскерімен Қожаберген 
батырдың көмекке келгенін, 1756 жылы «Нұра» 
деген жерде Әмірсана мен Қожаберген батыр манж-
қытай әскерімен соғысып, уақытша жеңіліс тауып, 
қазақ жеріне қарай шегінгені туралы жазылған. 
Жоңғар хандығы үшін күресте бірде манж-қытай 
көмегін алуға мәжбүр болған, бірде қытайға қарсы 
күресіп, Абылай ханды пана тұтқан Әмірсана 
қоңтайшы ақыры мұратына жете алмай, Ресей 
жеріне, Тобылға (Тобольск) қашып барып, 1757 
жылы сүзектен өлгені туралы тарихта айтылады. 
Жоңғар қоңтайшысы Әмірсана мен Қожаберген 
батырдың достастығының берік болғаны сондай, 
– Әмірсана өзінің Мултар деген ұлын Қожаберген 
батырға берген екен. Қожекең оны 7-ұлы етіп, 
«Қазақбай» деп атаған. Кейін бұл үлкен әулетке ай-
налып, ұрпақтары бүгінде Моңғолияда, Қазақстанда 
өмір сүреді. Өмірі билік үшін күреспен өткен 
Әмірсана қоңтайшы 1822 жылы туып, небәрі  
35 жас қана жасапты. Онымен жақын дос болған 
бабамыз Қожаберген де, Әмірсанамен бірге манж-
қытай әскеріне қарсы соғысқан шағында 30-дан 
жаңа асқан жігіт екен. Ал Қытай деректеріне 
қарағанда, манж-қытай билігіне бас ұрмаған жоңғар 
қоңтайшысы Әмірсананың соңынан қуа соғысқан 
қытай әскері 1756 жылы Қазақ жеріне басып кірген. 
Қытай әскері Шаған Оба маңында Танғутай тайшы-
ны қуып жүріп, қазақтың мыңдығымен қақтығысқа 
түскен. Осыдан кейін-ақ қазақ сарбаздары мен 
қытай әскері арасында қанды шайқастар басталып 
кеткен. Қазақтар ескі ата-бабаларының дәстүрімен 
қаша соғысып, қытайдың әскерін соңына ерте 
Сарыарқа төскейіне қарай шегіне берген. «Баты-
сты бағындырушы» қытай әскерінің қолбасшысы 
– Дардананың Ежен ханға жазған хатында: «Жау-
ларымызды қуып «Нұра» аталатын өзенге жеттік. 
Әскери сап құрып, әрі аттандық. Осы жерде екі 
мың қарақшымен (қазақ сарбаздарын солай атай-
ды) соғыстық, сұрастырсақ – бізге қарсы соғысып 
жүрген Әмірсана мен Қожабергеннің жасақтары 
екен», – десе, манж-қытай әскерінің тағы бір 
қолбасшысы – Хадаха әскери кеңеске жазған ха-
тында: «Абылайдың Бөгенбай батыр бастаған 
жасағымен де шайқастық. 20 адамды өлтіріп, бір 
адамды тірі қолға түсірдік,  40 шақты ат олжа бол-
ды», – дейді. Осы хатта Хадаха Қожабергеннің 
Әмірсананы ертіп, Сарыарқа төсіндегі Нияз тау-

ына барып бекінгенін жазады. Бұл – қазіргі Астана 
қаласынан 100 шақырымдай жер, «Осакаровка» елді 
мекені осы таудың беткейінде орналасқан. Қазақ 
пен қытай әскері арасында соңғы шешуші соғыс  
Шідертінің жоғарғы ағысында жүрді. Уақыт өте 
келе бұл жер «Шүршітқырған» деп аталды. Абы-
лай хан бастаған Қабанбай, Бөгенбай, Ер Жәнібек, 
Қожаберген батырлар басқарған қазақ сарбаздары 
Қазақ даласын қытай әскерінен тазартты. Сібір ше-
гара әскерін басқарған генерал  В.Якоби бұл қырғын 
туралы: «Батыс жорығына аттанған қытайдың жиыр-
ма мыңынан Селенгі шегарасына тек мың алты жүзі 
қайтып келді», – деп жазады.  

Орыс тарихшысы  Н.А.Арис тов: «ХVІІІ ғасырдың 
екінші жартысының басындағы жоңғарлармен 
соғыс жөнін дегі қытай деректерінде керейлер ту-
ралы мәліметтердің  кездесетіндігін,  Абылай хан 
мен бірге жоң ғарларға қарсы күрескен  Қо жаберген 
батырдың  1757 жылы Қы тай  билігімен келіссөз 
жасасқаны  туралы  айтылатындығын жазады. Тари-
хи дерек бойынша, Қытай елшілерімен болған бұл 
келіссөзге Абылай ханның өзі қатысқан және бұл 
келіссөз 1757 жылы 7 шілдеде Аягөз бойындағы Ма-
мырсу Байпақбұлақ деген жерде өткен. Ал манжы-
қытай деректеріндегі «Қа зақ тайпаларының отбасы 
саны туралы тізім дәптерінде»: «Абақ керейдің 1000 
отбасы Қожаберген батырдың билігінде», – делінген. 
1760 жылы Қытай шегарасына жақын барған қазақ 
сарбаздары туралы орыс барлаушысы Сафир Сәлиев: 
«Қытай шегарасына жақын маңда Абылай сұлтан 
бастаған екі мың, Қабанбай батыр бастаған екі мың, 
Қожаберген мен Қошқарбай батыр бастаған екі мың, 
Көкжарлы Барақ бастаған екі мың әскер тұр», – деген 
мәлімет берген. 

Батырдың өзі ұстаған қасиетті ақ туы бүгінгі 
күні оның ұрпағы –  Мұқтажыұлы Жұмаштың 
шаңырағында сақтаулы. Жұмаш ағамыз 
Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының Бұғыты 
ауылында (сұмынында)  тұрады. Киелі бұл туды 
бейбіт уақытта сандықтан шығармайды. «Егер 
сандықтан шығарса, жамандық болады» деген сенім 
жергілікті халық арасында бар. Бұл туды 1943 жылы 
Моңғолия қа зақтарынан жасақталған партизан от-
ряды Алтай аймағын гоминдан қолынан азат ету 
шайқасына  қасиеттеп апарыпты. Осы соғыс іс-
қимылына қатысқан майдангер Лүдәрін Ақмерұлы 
өзінің естелігінде: «Моңғолиялық қазақ сарбаздары 
шұбарайғыр руынан шыққан атақты Қожаберген 
батырдың киелі ақ туын өздерімен бірге ырымдап 
алып жүрді. Сол тудың  шапағаты әлде құдіреті 
болар, моңғолиялық қазақ сарбаздары Отан үшінгі 
аса маңызды да, қиын тапсырманы ерлікпен орын-
дады», – дейді.  Шежіреші Оңғар Маусым ұлы батыр 
бабамыздың осы киелі ақ туын өзінің көргенін ай-
тады: «Бұл – әбден тозығы жетіп, бұлы сүзіліп, өңі 
сарғайып кеткен ақ ту. Биіктігі – 150 см, ені – 70 см, 
ақ матадан істелген байрақ екен. Сырыққа байлар 

     Қожаберген батырдың Ақ туы осы 
сандықта сақтаулы.
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жағы көмкерілген, үш жерден байлайтын бауы бар. 
Кезінде садақ оғы ма, найза ұшы ма, тиіп, жыртылған 
жерлерін ақ жіппен тігіп жамаған екен. Тумен бірге 
ұзындығы 30 см мөлшерінде тудың басына байлай-
тын бір уыс жылқының қара қылы, бір-екі қайыс 
бау бар. Сандыққа екінші рет қолымды жүгіртіп, 
найзаның ұшы, бір кісілік ақыреттік ақ мата, ер 
адамның көйлегін алып шықтым. Сан дықта киізге 
салынған «Құран» кітабы бар екен. Найза 30 см 
ұзын, 6-7 см жалпақ, екі жағы жүзделген, сырықтың 
басына сапталатын ұңғысы, шегелеп бекітетін екі 
жерден тесігі бар. Көйлек ақ бұлдан тігілген тік 
жағалы жеңінің ұшы, омырауы сырылған. Жағасы 
мен жеңінің ұшында түймесі бар, бұлының ішкі 
жағында тақта жазу мен қызыл өңді өрнегі бар».

Батырдың ұстаған ақ тудың қандай екенін, 
қайда екенін білсек те, бабамыздың  жатқан 
жері – зиратының нақты қайда екенін білмейміз. 
Тек білетініміз – Қожаберген бабамыздың басы 
Шыңжаңдағы Алтай өлкесінде жоқ екендігі. Осы-
дан 2-3 жыл бұрын ағайындас інім Болатхан Заядан 
екеуміз Қытайдың Шыңжаң өлкесін аралап, Алтай 
аймағының шұбарайғырлар көп тұратын Қаба, Бу-
ыршын аудандарына дейін барып, сондағы көнекөз 
қариялар мен ауылдың шежірешіл азаматтарымен 
сөйлесіп, әңгімелескен кезімізде бұған көз жеткізген 
болатынбыз.  Қожаберген батыр  1760 жылдары 
(небәрі 37 жасында ғана) өз ажалынан о дүниелік 
болып, Сарыарқада «Қызылағаш-Аршалы» де-
ген жерде жерленген деген ел аузындағы әңгімеге 
сену қиынырақ. Өйткені Қожаберген батырдың 

елінің, халқының тағдыры үшін 1757 жылы 
Қытай билігімен келіссөз өткізгені жайлы Қытай 
деректерінде жазылғанына қарап,  бабамыздың басы  
Қазақстан жерінде, яғни, Шығыс Қазақстан облы-
сы, Зайсан «жерінде» деген кейбір зерттеушілердің 
айтқан уәждерімен келісуге тура келеді. Қожаберген 
батырдың Ер Жәнібек батырмен бірге жоңғардан 
босаған Алтайға қарай керей руын алғаш бастап 
көшкені  туралы  жоғарыда айтып өткен тарихи де-
ректер бұған дәлел бола алады. Зайсан ауданының 
шежіресінде: «Шұбарайғыр Қожаберген батыр 
1762 жылы Қалба тауында қайтыс болды», – деп 
жазылған. Бәлкім, батырдың қайтыс болған жері 
солай болуы мүмкін, ал қайтыс болған жылы 
келіңкіремейді. Бұл жерде ашамайлы Қожаберген 
жыраудың қайтыс болған жылы жазылған секілді...

Қытай елінен көшіп келген тарихшы Бақыт 
Еженханұлы қытай мұрағаттарында Қожаберген 
батыр туралы деректердің бар екенін, яғни, оның 
Қазақ хандығы атынан Бейжіңге барған елшілер 
қатарында болғанын, Қытай елімен сауда-саттық 
жасауда ықпалды тұлға болғанын айтады. Осы-
ны қолға алып, зерттеу өте маңызды іс болмақ. 
Қожаберген батырдың Дүзік деген кіші әйелінен 
тараған ұрпақтары Моң ғолияда өмір сүреді. «Қазақ 
жерін кеңейтуге өз үлесін қосқан Қожаберген 
батырдың есімі оның ерлігі жайында тереңірек 
зерттеліп, оқулық кітаптарға енгізілсе, оның ақ 
туын тарихи-мәдени мұра ретінде қорғауға алып, 
ұлттық мұражайлардың біріне қойылса екен» деп 
ойлаймыз. 
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                                 دوسان بايمولدا
تانۋشى، جۋرناليست ساتاساي 

باباالردىڭ عاسىرالر بويعى ارمانى ورىندالىپ، ازاتتىقتىڭ اق تاڭى اتىپ، توبهمىزده تاۋهلسىزدىكتىڭ 
بارىن باعامداپ، ءباي تاريحىمىزدىڭ . هگهمهن هل بولىپ، هڭسهمىزدى تىكتهدىك. كوك تۋى جهلبىرهدى

ان تۇستارىن جادىمىزدا قايتا جوعىن تۇگهندهپ، كهلمهسكه كهتكهن كهر زاماننىڭ كهسىرىنهن اقتاڭداققا اينالع
تاريحي  بۇعان دهيىن. هلۋى كهرهك سهكىلدىبۇل تۇستا الى ده كوپ جۇمىس ىست. جاڭعىرتىپ جاتىرمىز

بىرىنىڭ ءدهرهك، مالىمهتتهردهن گورى كوبىنهسه حالىق اۋزىندا ايتىلىپ كهلگهن باتىر باباالرىمىزدىڭ 
تاريحقا جاسالعان وسى . لىس اتاۋ ورىن الىپ كهلدىىسىن هكىنشىسىنه جاپسىرۋ نه والردى جاڭىءهرلىك 

 . قياناتتى تۇزهيتىن كهز كهلگهندهي
دا  دا، ماقاالالر دا جارىق كورگهن كهيبىر كىتاپتار دا، موڭعوليا وسى ۋاقىتقا دهيىن قازاقستان

اباق  هنشى باتىر قوجابهرگهن تولىباي ۇلى مكهرهيدىڭ اشامايلى رۋىنان شىققان اتاقتى جىراۋ، قولباس
هكهۋىنه قاتىستى تاريحي شىندىق  -كهرهيدىڭ شۇبارايعىر رۋىنان شىققان باتىر قوجابهرگهن جانىبهك ۇلى 

كهرهيدىڭ اشامايلى رۋىنان  -بىرى ء :يحتا هكى قوجابهرگهن باتىر بارتار. جاعدايالر بۇرماالنىپ كهلدى
اباق كهرهيدىڭ  -ولسا، هكىنشىسى انىنىڭ اۆتورى قوجابهرگهن جىراۋ بء» !اي-هلىم«شىققان ايگىلى 

اتتاس بولعاندىقتان، هكى قوجابهرگهن باتىردىڭ تىكهلهي . شۇبارايعىر رۋىنان شىققان قوجابهرگهن باتىر
 . شىندىق -ۇرپاقتارىن تۇسىنىسپهۋشىلىككه، كهيده بىتپهس داۋعا جهتهلهگهنى 

جوڭعار  -ق، هكهۋى ده دهگهنگه كهلهر بولسا» وسى هكى قوجابهرگهن باتىر كىمدهر؟«هندى 
اشامايلى كهرهيدهن شىققان اتاقتى . تاريحي شىندىق -ومىر سۇرگهن اتاقتى باتىرالر بولعانى ءزامانىندا 

ومىر سۇرگهن بولسا، اباق كهرهيدهن شىققان ءجىلدارى -1763-1663جىراۋ، باتىر قوجابهرگهن تولىباي ۇلى 
جوڭعارعا قارسى  هكهۋى ده. ءومىر سۇرىپتىلىعىندا جىلدارى ارا-1785-1723قوجابهرگهن جانىبهك ۇلى 

قوجابهرگهن جىراۋ . جاس باتىر سارباز رهتىنده كوزگه تۇسكهن -بىرى ءقارت،  -بىرى ءكۇرهسته 
دهگهن » كۇلتوبه«جىلى قازىرگى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا قاراستى جامبىل اۋدانىنىڭ -1663

ورتا جۇز اشامايلى كهرهيدىڭ بايبىشه كوشهبه . دۇنيهگه كهلگهنجهرىنده تولىباي سىنشىنىڭ وتباسىندا 
ۇلىنىڭ  رۋىنىڭ تاۋزار تايپاسىنان شىققان اتاقتى باتىر، ايگىلى سۋىرىپسالما اقىن قوجابهرگهن تولىباي

 . داستانى-جىر» !اي-هلىم« -هسىمىن هلىنه تانىتقان، تاريحقا اتىن قالدىرعان 
 كهلهدى،قاراتاۋدىڭ باسىنان كوش 
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                                 دوسان بايمولدا
تانۋشى، جۋرناليست ساتاساي 
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تاريحي  بۇعان دهيىن. هلۋى كهرهك سهكىلدىبۇل تۇستا الى ده كوپ جۇمىس ىست. جاڭعىرتىپ جاتىرمىز
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اباق  هنشى باتىر قوجابهرگهن تولىباي ۇلى مكهرهيدىڭ اشامايلى رۋىنان شىققان اتاقتى جىراۋ، قولباس
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جوڭعار  -ق، هكهۋى ده دهگهنگه كهلهر بولسا» وسى هكى قوجابهرگهن باتىر كىمدهر؟«هندى 
اشامايلى كهرهيدهن شىققان اتاقتى . تاريحي شىندىق -ومىر سۇرگهن اتاقتى باتىرالر بولعانى ءزامانىندا 

ومىر سۇرگهن بولسا، اباق كهرهيدهن شىققان ءجىلدارى -1763-1663جىراۋ، باتىر قوجابهرگهن تولىباي ۇلى 
جوڭعارعا قارسى  هكهۋى ده. ءومىر سۇرىپتىلىعىندا جىلدارى ارا-1785-1723قوجابهرگهن جانىبهك ۇلى 

قوجابهرگهن جىراۋ . جاس باتىر سارباز رهتىنده كوزگه تۇسكهن -بىرى ءقارت،  -بىرى ءكۇرهسته 
دهگهن » كۇلتوبه«جىلى قازىرگى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنا قاراستى جامبىل اۋدانىنىڭ -1663

ورتا جۇز اشامايلى كهرهيدىڭ بايبىشه كوشهبه . دۇنيهگه كهلگهنجهرىنده تولىباي سىنشىنىڭ وتباسىندا 
ۇلىنىڭ  رۋىنىڭ تاۋزار تايپاسىنان شىققان اتاقتى باتىر، ايگىلى سۋىرىپسالما اقىن قوجابهرگهن تولىباي
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 جۇرتىنان ايىرىلعان جامان هكهن،-هل
 قارا كوزدهن مولتىلدهپ جاس كهلهدى

 مىنا زامان قاي زامان؟ باعى زامان،
جىلى قازاق داالسىنا جاسالعان -1723دهپ جىرالعان قوجابهرگهن جىراۋ -....باياعىداي بولسايشى تاعى زامان

اقتابان شۇبىرىندى، القاكول «نشىلىعى كهزىنده هل باسىنا تۇسكهن اۋىر اپاتتى ياعني جوڭعار شاپقى
جاساعان جىراۋدىڭ دهنهسى سولتۇستىك  100. كهزهڭىن وسىالي جىر تىلىنه كوشىرگهن هكهن» سۇالما

قازاقستان وبلىسى، جامبىل اۋدانىنا قاراستى كۇلتوبه جهرىندهگى اكهسى تولىباي سىنشى قورىمىنا 
 .هرلهنگهنج

اباق كهرهيدىڭ شۇبارايعىر رۋىنان شىققان قوجابهرگهن باتىر تۋرالى ايتار بولساق، قوجابهرگهن 
جانىبهك ۇلى جوڭعار سوعىسىنىڭ سوڭعى كهزهڭدهرىنده ابىالي باستاعان قازاق ساربازدارىنىڭ تۋ 

باي، بوگهنباي، هر جانىبهك باتىر بابامىز جوڭعارعا قارسى كۇرهسته قابان. بىرى بولعانءۇستاۋشىالرىنىڭ 
ىلى هل ول دا هرلىگى ارق. ورىن الىپتى هس بولىپ، حان ابىاليدىڭ قاسىنانسهكىلدى باتىرالرمهن ۇزهڭگىل

. دهپ ۇرانداتقان» !قوجابهرگهن، قوجابهرگهن«شۇبارايعىر اۋلهتى جاۋعا شاپقاندا  .اۋزىندا اڭىزعا اينالعان
اباق كهرهيدىڭ شۇبارايعىر رۋىنان شىققان قوجابهرگهن باتىر جانىبهك ۇلى تۋرالى قىتاي، ورىس، موڭعول 

سالى، مى. بار هكهندىگى بۇگىنگى كۇنى عىلىمدا دالهلدهنىپ وتىر دهرهكتهرىنده بىرشاما مالىمهتتىڭ
وز ءاريستوۆ سهكىلدى تاريحشىالر .ا.پوتانين، ن.ن.قوجابهرگهن باتىر تۋرالى ورىس تاريحشىالرى گ

 جىلى كهرهي رۋالرىن باستاپ،- 1750بۇل دهرهكتهرده قوجابهرگهن باتىر . هڭبهكتهرىنده جازىپ قالدىرعان
عاتاي ىلىسى، تارباتان وبقازىرگى شىعىس قازاقس -بۇل . وزهنىنه جهتكهنى ايتىالدىحابارگا بازار 

قوجابهرگهن باتىر باستاعان كهرهيلهر كوشى تۋرالى ورىس تاريحشىسى  .اۋدانىنداعى وزهن اتاۋى
جىلدارىندا قارا هرتىستىڭ بويىمهن -80-70عاسىردىڭ  -18قازاقتار التايعا كهلىپ، «: پوتانين.ن.گ

. دهپ جازادى -، »ىگىن مهكهندهيتىن بولدىتارباعاتاي، ساۋىر تاۋىنىڭ سولتۇستىگى مهن التايدىڭ وڭتۇست
جىلى قوجابهرگهن باتىر باستاعان -1757بىر تاريحي دهرهگىنده ءورىس تاريحشىالرىنىڭ تاعى 

ساۋىردى مهكهندهپ قالعانىن جازسا،  -تۇتىنى هرتىس وزهنىن ورلهي كهله، التاي ءشۇبارايعىردىڭ مىڭ 
ر قالبادان جانتهكهي اۋىلدارىنىڭ ۇلكهن شوعىرىن باستاپ، جىلى قوتىراق باتى-1760بىر دهرهكته ءهكىنشى 

هرتىستى ورلهپ كوشكهنىن، بۇالرمهن قاتار بۇقارباي باستاعان يتهلىلهر، قوجابهرگهن باستاعان 
بۇل كهزده . جىلجي كىشكهنه تاۋ، ماڭىراققا جهتىپ توقتاعانى تۋرالى ايتىالدى-شۇبارايعىرالر دا جىلجي
 . ىپ، بۇكىل ايماق قىتايعا قاراستى جهر بولىپ قالعان هدىجوڭعار حاندىعى جويىل

جاقىن  )امارسانا(هن موڭعول، قىتاي دهرهكتهرىنده كوپ ايتىالتىن، جوڭعار قوڭتايشىسى امىرسانام
كهرىنه قارسى كۇرهسته قىتاي اس-موڭعول دهرهكتهرىنىڭ بىرىنده مانج. قوجابهرگهن باتىر -دوس بولعان 

دهگهن » نۇرا«جىلى - 1756كهرىمهن قوجابهرگهن باتىردىڭ كومهككه كهلگهنىن، مىڭ اس 2 امىرساناعا
قىتاي اسكهرىمهن سوعىسىپ، ۋاقىتشا جهڭىلىس تاۋىپ، قازاق -جهرده امىرسانا مهن قوجابهرگهن باتىر مانج
ىن قىتاي كومهگ-ۇشىن كۇرهسته بىرده مانجءجوڭعار حاندىعى . جهرىنه قاراي شهگىنگهنى تۋرالى جازىلعان

الۋعا ماجبۇر بولعان، بىرده قىتايعا قارسى كۇرهسىپ، ابىالي حاندى پانا تۇتقان امىرسانا قوڭتايشى اقىرى 
جىلى سۇزهكتهن ولگهنى -1757قاشىپ بارىپ، ) توبولسك(مۇراتىنا جهته الماي، رهسهي جهرىنه، توبىلعا 

رگهن باتىردىڭ دوستاستىعىنىڭ بهرىك جوڭعار قوڭتايشىسى امىرسانا مهن قوجابه. تۋرالى تاريحتا ايتىالدى
قوجهكهڭ . وزىنىڭ مۋلتار دهگهن ۇلىن قوجابهرگهن باتىرعا بهرگهن هكهنءامىرسانا  -بولعانى سونداي، 

كهيىن بۇل ۇلكهن اۋلهتكه اينالىپ، ۇرپاقتارى بۇگىنده . دهپ اتاعان» قازاقباي«ۇلى هتىپ،  -7ونى 
ۇشىن كۇرهسپهن وتكهن امىرسانا قوڭتايشى ءومىرى بيلىك ء. ومىر سۇرهدىءموڭعوليادا، قازاقستاندا 

ونىمهن جاقىن دوس بولعان بابامىز قوجابهرگهن ده، . جاس قانا جاساپتى 35جىلى تۋىپ، نهبارى -1822
ال . دان جاڭا اسقان جىگىت هكهن 30قىتاي اسكهرىنه قارسى سوعىسقان شاعىندا -امىرسانامهن بىرگه مانج

قىتاي بيلىگىنه باس ۇرماعان جوڭعار قوڭتايشىسى امىرسانانىڭ سوڭىنان -اراعاندا، مانجقىتاي دهرهكتهرىنه ق
قىتاي اسكهرى شاعان وبا ماڭىندا . جىلى قازاق جهرىنه باسىپ كىرگهن-1756قۋا سوعىسقان قىتاي اسكهرى 
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اق قازاق -وسىدان كهيىن. جۇرىپ، قازاقتىڭ مىڭدىعىمهن قاقتىعىسقا تۇسكهنءتانعۋتاي تايشىنى قۋىپ 
باباالرىنىڭ -قازاقتار هسكى اتا. ساربازدارى مهن قىتاي اسكهرى اراسىندا قاندى شايقاستار باستالىپ كهتكهن

. ارقا توسكهيىنه قاراي شهگىنه بهرگهن داستۇرىمهن قاشا سوعىسىپ، قىتايدىڭ اسكهرىن سوڭىنا هرته سارى
: اردانانىڭ هجهن حانعا جازعان حاتىنداد -قىتاي اسكهرىنىڭ قولباسشىسى » باتىستى باعىندىرۋشى«
وسى جهرده . اسكهري ساپ قۇرىپ، ارى اتتاندىق. اتاالتىن وزهنگه جهتتىك» نۇرا«جاۋالرىمىزدى قۋىپ «

بىزگه قارسى  -سوعىستىق، سۇراستىرساق ) قازاق ساربازدارىن سوالي اتايدى(هكى مىڭ قاراقشىمهن 
قىتاي اسكهرىنىڭ تاعى -دهسه، مانج -، »ىڭ جاساقتارى هكهنسوعىسىپ جۇرگهن امىرسانا مهن قوجابهرگهنن

ابىاليدىڭ بوگهنباي باتىر باستاعان «: حاداحا اسكهري كهڭهسكه جازعان حاتىندا -بىر قولباسشىسى ء
شاقتى ات ولجا  40بىر ادامدى تىرى قولعا تۇسىردىك،  ءولتىرىپ، ءادامدى  20. جاساعىمهن ده شايقاستىق

ارقا توسىندهگى نياز  وسى حاتتا حاداحا قوجابهرگهننىڭ امىرسانانى هرتىپ، سارى .دهيدى -، »بولدى
» وساكاروۆكا«شاقىرىمداي جهر،  100قازىرگى استانا قاالسىنان  -بۇل . تاۋىنا بارىپ بهكىنگهنىن جازادى

هشۋشى هرى اراسىندا سوڭعى شقازاق پهن قىتاي اسك. هلدى مهكهنى وسى تاۋدىڭ بهتكهيىنده ورناالسقان
دهپ » شۇرشىتقىرعان«ۋاقىت وته كهله بۇل جهر . جۇردىءشىدهرتىنىڭ جوعارعى اعىسىندا  سوعىس
ابىالي حان باستاعان قابانباي، بوگهنباي، هر جانىبهك، قوجابهرگهن باتىرالر باسقارعان قازاق . اتالدى

ياكوبي .ۆ ن باسقارعان گهنهرالهگارا اسكهرىسىبىر ش. ساربازدارى قازاق داالسىن قىتاي اسكهرىنهن تازارتتى
باتىس جورىعىنا اتتانعان قىتايدىڭ جيىرما مىڭىنان سهلهنگى شهگاراسىنا تهك مىڭ «: بۇل قىرعىن تۋرالى

 .  دهپ جازادى -، »جۇزى قايتىپ كهلدىءالتى 
عاسىردىڭ هكىنشى جارتىسىنىڭ باسىنداعى جوڭعارالرمهن -18«: اريستوۆ.ا.ن ورىس تاريحشىسى

ابىالي حان  مالىمهتتهردىڭ  كهزدهسهتىندىگىن،سوعىس جونىندهگى قىتاي دهرهكتهرىنده كهرهيلهر تۋرالى 
اي بيلىگىمهن كهلىسسوز جىلى قىت-1757 رگهن باتىردىڭمهن بىرگه جوڭعارالرعا قارسى كۇرهسكهن  قوجابه

تاريحي دهرهك بويىنشا، قىتاي هلشىلهرىمهن بولعان بۇل . تىالتىندىعىن جازادىاي جاساسقانى تۋرالى
ده اياگوز بويىنداعى  شىلده-7جىلى -1757وزى قاتىسقان جانه بۇل كهلىسسوز ءكهلىسسوزگه ابىالي حاننىڭ 

وتباسى قازاق تايپاالرىنىڭ «قىتاي دهرهكتهرىندهگى -ال مانجى. مامىرسۋ بايپاقبۇالق دهگهن جهرده وتكهن
 -، »وتباسى قوجابهرگهن باتىردىڭ بيلىگىنده 1000اباق كهرهيدىڭ «: »سانى تۋرالى تىزىم داپتهرىنده

جىلى قىتاي شهگاراسىنا جاقىن بارعان قازاق ساربازدارى تۋرالى ورىس بارالۋشىسى سافير -1760. دهلىنگهن
هكى مىڭ، قابانباي باتىر باستاعان هكى  قىتاي شهگاراسىنا جاقىن ماڭدا ابىالي سۇلتان باستاعان«: سالييهۆ

مىڭ، قوجابهرگهن مهن قوشقارباي باتىر باستاعان هكى مىڭ، كوكجارلى باراق باستاعان هكى مىڭ اسكهر 
 . دهگهن مالىمهت بهرگهن -، »تۇر

مۇقتاجى ۇلى جۇماشتىڭ   -وزى ۇستاعان قاسيهتتى اق تۋى بۇگىنگى كۇنى ونىڭ ۇرپاعى ءباتىردىڭ 
 )سۇمىنىندا(نىڭ بۇعىتى اۋىلىندا ولگهي ايماعى-جۇماش اعامىز موڭعوليانىڭ بايان. ندا ساقتاۋلىشاڭىراعى
هگهر ساندىقتان شىعارسا، جاماندىق «. كيهلى بۇل تۋدى بهيبىت ۋاقىتتا ساندىقتان شىعارمايدى. تۇرادى
عوليا قازاقتارىنان جىلى موڭ-1943بۇل تۋدى . دهگهن سهنىم جهرگىلىكتى حالىق اراسىندا بار» بوالدى

. قاسيهتتهپ اپارىپتى ندان قولىنان ازات هتۋ شايقاسىناجاساقتالعان پارتيزان وتريادى التاي ايماعىن گومي
موڭعوليالىق «: وزىنىڭ هستهلىگىندهءلۇدارىن اقمهر ۇلى ءقيمىلىنا قاتىسقان مايدانگهر -ىسءوسى سوعىس 

تاقتى قوجابهرگهن باتىردىڭ كيهلى اق تۋىن وزدهرىمهن قازاق ساربازدارى شۇبارايعىر رۋىنان شىققان ا
سول تۋدىڭ  شاپاعاتى الده قۇدىرهتى بوالر، موڭعوليالىق قازاق . جۇردىءبىرگه ىرىمداپ الىپ 

شهجىرهشى .  دهيدى -، »ۇشىن اسا ماڭىزدى دا، قيىن تاپسىرمانى هرلىكپهن ورىندادىءساربازدارى وتان 
ابدهن  -بۇل «: ىوزىنىڭ كورگهنىن ايتادءمىزدىڭ وسى كيهلى اق تۋىن وڭعار ماۋسىم ۇلى باتىر بابا

 70 -، هنى سانتىمهتىر 150 -بيىكتىگى . وڭى سارعايىپ كهتكهن اق تۋءسۇزىلىپ، ءۇلى توزىعى جهتىپ، ب
ۇش جهردهن باياليتىن ءسىرىققا بايالر جاعى كومكهرىلگهن، . ، اق ماتادان ىستهلگهن بايراق هكهنسانتىمهتىر

تيىپ، جىرتىلعان جهرلهرىن اق جىپپهن تىگىپ جاماعان ءكهزىنده ساداق وعى ما، نايزا ۇشى ما، . اۋى بارب
بىر ۋىس جىلقىنىڭ قارا ءمولشهرىنده تۋدىڭ باسىنا باياليتىن  سانتىمهتىر 30تۋمهن بىرگه ۇزىندىعى . هكهن

بىر كىسىلىك ءتىپ، نايزانىڭ ۇشى، ساندىققا هكىنشى رهت قولىمدى جۇگىر. هكى قايىس باۋ بار-بىرءقىلى، 
كىتابى بار » رانقۇ«ساندىقتا كيىزگه سالىنعان . ىماقىرهتتىك اق ماتا، هر ادامنىڭ كويلهگىن الىپ شىقت

جالپاق، هكى جاعى جۇزدهلگهن، سىرىقتىڭ باسىنا  سانتىمهتىر 7-6ۇزىن،  سانتىمهتىر 30نايزا . هكهن
كويلهك اق بۇلدان تىگىلگهن تىك . هكى جهردهن تهسىگى بارساپتاالتىن ۇڭعىسى، شهگهلهپ بهكىتهتىن 
جاعاسى مهن جهڭىنىڭ ۇشىندا تۇيمهسى بار، بۇلىنىڭ ىشكى . جاعالى جهڭىنىڭ ۇشى، ومىراۋى سىرىلعان

 .»وڭدى ورنهگى بارءجاعىندا تاقتا جازۋ مهن قىزىل 
 -بابامىزدىڭ  جاتقان جهرى باتىردىڭ ۇستاعان اق تۋدىڭ قانداي هكهنىن، قايدا هكهنىن بىلسهك ته، 

قوجابهرگهن بابامىزدىڭ باسى شىڭجاڭداعى  -تهك بىلهتىنىمىز . زيراتىنىڭ ناقتى قايدا هكهنىن بىلمهيمىز
ىنىم بوالتحان زايادان هكهۋمىز ءجىل بۇرىن اعايىنداس  3-2وسىدان . التاي ولكهسىنده جوق هكهندىگى

عىنىڭ شۇبارايعىرالر كوپ تۇراتىن قابا، بۋىرشىن اۋداندارىنا قىتايدىڭ شىڭجاڭ ولكهسىن اراالپ، التاي ايما
دهيىن بارىپ، سونداعى كونهكوز قارياالر مهن اۋىلدىڭ شهجىرهشىل ازاماتتارىمهن سويلهسىپ، 

نهبارى (جىلدارى -1760 قوجابهرگهن باتىر. بۇعان كوز جهتكىزگهن بوالتىنبىزاڭگىمهلهسكهن كهزىمىزده 
دهگهن جهرده » ارشالى-قىزىالعاش«ارقادا  اجالىنان و دۇنيهلىك بولىپ، سارىوز ء) جاسىندا عانا 37

ويتكهنى قوجابهرگهن باتىردىڭ هلىنىڭ، . جهرلهنگهن دهگهن هل اۋزىنداعى اڭگىمهگه سهنۋ قيىنىراق
دهرهكتهرىنده جىلى قىتاي بيلىگىمهن كهلىسسوز وتكىزگهنى جايلى قىتاي -1757ۇشىن ءحالقىنىڭ تاعدىرى 
بابامىزدىڭ باسى  قازاقستان جهرىنده، ياعني، شىعىس قازاقستان وبلىسى، زايسان  جازىلعانىنا قاراپ،

قوجابهرگهن . دهگهن كهيبىر زهرتتهۋشىلهردىڭ ايتقان ۋاجدهرىمهن كهلىسۋگه تۋرا كهلهدى» جهرىنده«
رۋىن العاش باستاپ كهرهي باتىردىڭ هر جانىبهك باتىرمهن بىرگه جوڭعاردان بوساعان التايعا قاراي 

زايسان اۋدانىنىڭ . جوعارىدا ايتىپ وتكهن تاريحي دهرهكتهر بۇعان دالهل بوال االدى كوشكهنى تۋرالى
دهپ  -، »جىلى قالبا تاۋىندا قايتىس بولدى-1762شۇبارايعىر قوجابهرگهن باتىر «: شهجىرهسىنده

مۇمكىن، ال قايتىس بولعان جىلى بالكىم، باتىردىڭ قايتىس بولعان جهرى سوالي بولۋى . جازىلعان
 ...بۇل جهرده اشامايلى قوجابهرگهن جىراۋدىڭ قايتىس بولعان جىلى جازىلعان سهكىلدى. كهلىڭكىرهمهيدى

قىتاي هلىنهن كوشىپ كهلگهن تاريحشى باقىت هجهنحان ۇلى قىتاي مۇراعاتتارىندا قوجابهرگهن باتىر 
قازاق حاندىعى اتىنان بهيجىڭگه بارعان هلشىلهر قاتارىندا  تۋرالى دهرهكتهردىڭ بار هكهنىن، ياعني، ونىڭ

وسىنى قولعا الىپ، زهرتتهۋ . ساتتىق جاساۋدا ىقپالدى تۇلعا بولعانىن ايتادى-بولعانىن، قىتاي هلىمهن ساۋدا
قوجابهرگهن باتىردىڭ دۇزىك دهگهن كىشى ايهلىنهن تاراعان ۇرپاقتارى . ىس بولماقءوته ماڭىزدى 

وز ۇلهسىن قوسقان قوجابهرگهن باتىردىڭ هسىمى ءقازاق جهرىن كهڭهيتۋگه «. ومىر سۇرهدىءموڭعوليادا 
مادهني -ونىڭ هرلىگى جايىندا تهرهڭىرهك زهرتتهلىپ، وقۋلىق كىتاپتارعا هنگىزىلسه، ونىڭ اق تۋىن تاريحي

 . يمىزدهپ ويال» مۇرا رهتىنده قورعاۋعا الىپ، ۇلتتىق مۇراجايالردىڭ بىرىنه قويىلسا هكهن
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Еуропа қазақтары Тәуелсіздік 
тойын бастады

Германияның Кельн қаласында 
14-15 мамыр күндері Еуропа 
қазақтарының  құрылтайы өтті. 
Бұл шараны еуропалық қазақтар 
Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арнады. 

 Қазақстандық делега-
ция құрамында әншілер 
Ұлықпан Жолдасов пен Фарида 
Ұлықпанқызы,  Төреғали Төрәлі,  
Қажымұрат Шешенқұл және  
ақындар – Мұхаметжан Тазабе-
ков, Жандарбек Бұлғақов, Сырым 
Әуесхан,   суретші – Гүлназым 
Өмірзақ, этнограф – Салтанат 
Өмірәлі, журналистер –  Мар-
жан Тұрысбекқызы мен Жазира 
Амантайқызы болды.

Мен құрылтай сахнасынан 
Қабан жырау мен Көдек ақынның 
термелерін орындау бақытына 
ие болдым.  Тыңдаушым – 
Еуропаның  14 мемлекетінен 
жиналған бауырларым болды. 

Құрылтайдың алғашқы күні 
футболдан жарыс өтті. Оған 14 
команда қатысты. Финалда Ау-
стрия мен Түркия қазақтары ко-
мандалары бақ сынасып, Аустрия 
командасы кубокты жеңіп алды. 
Үшінші орын Кельн қаласының  
командасына бұйырды.

Мұхаметжан Тазабековтің 
Қазақстан және Ел Президенті 
жайлы әнгімесін қандас бауырлар 
зор ықыласпен тыңдап, қошемет 
көрсетті.

Екінші күні ақындар айтысы 

ЕУРОПА ТӨРІНЕН   
ТӨГІЛГЕН ЖЫР

өтті. Жиылған  қандас бауырлар 
бір серпіліп қалды. Артынан кон-
церт берілді. Төреғалидің әндері  
мен Қажымұрат орындаған «Қара 
жорға» әніне залда отырған 
қандастар билеп думандатып 
жіберді.

Мен сахнада Қаблиса жырау 
мен Көдек ақынның термелерін 
орындадым. Кейіннен мәдени 
орталық басшыларымен кезде-
скен жерде Абылай хан, Кабан-
бай, Райымбек, Сұраншы батыр 
жырларынан орындадым. Шетелдік 
бауырлардың елге, тілге және жыр-
термелерге ықыласы ерекше екен. 

Еуропа қазақтары жастардың 
болашағына алаңдайды

Шетелдегі бауырлар  
жастардың болашағына 
алаңдаулы, өйткені жастар өскен 
орта, жүрген жердің ықпалына 
кетіп барады, тілді ұмыту басым. 
Құрылтай  өткізу арқылы мәдени 
және рухани байланыс орнайды, 
салт-дәстүр дәріптеледі, жастар 
бір-бірімен танысады, өзара 
ақпарат алмасып, байланыс ор-
натады. Қазақстандай артында 
елі бар екенін сезінеді, барыс-
келіс орнайды, мұның өзі сыртта 
жүрген қандастарымызға бір 
шаңырақтың астына бірігуге жол 
ашады. Құрылтайды өткізудегі  
шетелдік қандастардың негізгі 
мақсаты – осы.

Еуропа қазақтарының 
құрылтайы жоғарғы дәрежеде, 
мақсат-мүддеге сай  өтті. 
Шетелдік бауырларды көру – бір 

қуаныш, алайда  жат жерде, жат 
елде жат боп кетуі басым екендігі 
көңілге қаяу түсіреді.

Енді менің алдымдағы 
мақсат – Түркия, Франция және 
Моңғолиядағы қандас бауырларға 
барып, жырмен сусындатып 
қайту, одан ары шақырту алған 
Еуропа қазақтарын аралап, 
ұлтымыздың ұлы мұрасы – жыр-
термені   дәріптеу. 

Еуропа төрінде жасалған бата
Құрылтайдың  алғашқы 

күні мен үшін ерекше есте 
қаларлық оқиға болды. Елші 
Болат Нүсіпов мырза құрылтай 
қонақтарына қонақасы берді.  Еу-
ропа қазақтары федерациясының 
президенті Қайым Кесежи 
аға  мыз дың ұсынысымен  дас-
тарқанға  бата жасау мәртебесіне 
ие болдым. Бата жасауда кат-
ты толкыдым. Арқам терлеп 
кетті. Елдегі жасап жүрген бата 
жарамайды. Өйткені батаны 
Қазақ елінің атынан  беру ке-
рек. Ел намысы бәрінен жоғары.  
Еуропаның  14 елінен келген 
қандастар мен Елші және Бун-
дестаг депутаты қарап отыр, 
яғни, халықаралық дәрежедегі 
бата беру керек болды. Әрі  бұл 
–  үлкен дастарқан үстіндегі тари-
хи оқиға. Баталы сөз – аталы  сөз. 
Бата – айтыс сияқты ұлтымыздың 
ұлы мұрасы. Ол бата жасаушы 
адамның ақыл-парасатын, білімін 
көрсететін, өресін танытатын  
қиын өнер. Ұлағаты да зор. Осы 
үрдістен шыға алуым керек бол-

ды. Осыларды ойлағанда терлемеске лажың 
жоқ. Оның үстіне бата – мақал емес, мәтел емес 
өміршеңдігімен бағаланатын. Бата берілген 
сәттегі атқарған миссиясымен бағалы.   
Еуропа қазақтарына арналған батам: 

Жарылқаушы құдірет
Жарылқаудың қамын ет! 

Ойдан-қырдан бас қосып 
Құрылтайға жиналған  
Қазағым аман бар болсын! 
Ынтымақ, бірлік жарасып,  
Бір Алла жар болсын!  
Шашырап жүрмей әр жерде,  
Жұтылып кетпей әр елде, 
Атажұртқа жетіңдер!

Желбіреген көк тудың  
Астында еңбек етіңдер!  
Қамқор болған қазаққа  
Айналдым сенен, немісім,  
Дүниеге танымал

Бетховен, Моцарт елісің. 
Гүлдей берсін жемісің,  
Кеңейе берсін өрісің, 

Көбейе берсін жеңісің!
Достастығы жарасқан  

Қазақ пен неміс арасында  
Мәңгілік болсын келісім!  
Аллаhу акбар! 

Бұл көпшіліктің көңілінен шыққан сияқты. 
Ертесі кейбір қандас бауырлар арнайы келіп, 
қайталап айтқызып, жазып алып жатты.  Оны 
аңғарған Кельн қазақ мәдени орталығының 
басшысы Шуғайып Ерол құрылтай біткен соң 
қазақстандықтарға жайылған мырза дастарқанда 
менен тағы да бата жасауды сұрады.

Сондағы берілген бата: 
Жаратушы бір Алла 
Қайғы-уайым бермесін. 
Қазағымның арасын 
Басараздық бөлмесін.  

Ынтымағы жарасып  
Биіктерге өрлесін.  
Пейілі дарқан халқыма 
Енді нәубет келмесін. 
Алға ұмтылған жастардың 

Жұлдыздары сөнбесін!  
Оң сапар беріп Құдайым, 
Елге аман жетіңдер!  
Бала-шағамен қауышып, 
Ағайын-туыспен табысып, 
Бақытты ғұмыр кешіңдер.  
Артта қалған бауырлар! 
Қайта айналып келгенше 
Сендер де аман болыңдар!

Әбіш Әділбеков, 
Жетісу жыршылық мектебін 

жалғастырушы
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Europa qazaqtari Täuelsіzdіk 
toyin bastadi

Germaniyaniñ Keln qalasinda 
14-15 mamir künderі Europa 
qazaqtariniñ  qwriltayi öttі. Bwl 
şarani europaliq qazaqtar Qazaqstan 
Respublikasiniñ täuelsіzdіgіnіñ 25 
jildiğina arnadi.

Qazaqstandiq delegaciya 
qwraminda änşіler Wliqpan 
Joldasov pen Farida Wliqpanqizi,  
Töreğali Törälі,  Qajimwrat 
Şeşenqwl jäne  aqindar – 
Mwhametjan Tazabekov, Jandarbek 
Bwlğaqov, Sirim Äueshan,   suretşі 
– Gülnazim Ömіrzaq, etnograf 

– Saltanat Ömіrälі, jurnalister 
–  Marjan Twrisbekqizi men Jazira 
Amantayqizi boldi.

Men qwriltay sahnasinan Qaban 
jirau men Ködek aqinniñ termel-
erіn orindau baqitina ie boldim.  
Tiñdauşim – Europaniñ  14 mem-
leketіnen jinalğan bauirlarim boldi.

EUROPA TÖRІNEN 
TÖGІLGEN JIR Qwriltaydiñ alğaşqi künі fut-

boldan jaris öttі. Oğan 14 komanda 
qatisti. Finalda Austriya men Tür-
kiya qazaqtari komandalari baq 
sinasip, Austriya komandasi kubokti 
jeñіp aldi. Üşіnşі orin Keln qalasiniñ  
komandasina bwyirdi.

Mwhametjan Tazabekovtіñ 
Qazaqstan jäne El Prezidentі jay-
li ängіmesіn qandas bauirlar zor 
iqilaspen tiñdap, qoşemet körsettі.

Ekіnşі künі aqindar aytisi öttі. 
Jiilğan  qandas bauirlar bіr ser-
pіlіp qaldi. Artinan koncert berіldі. 
Töreğalidіñ änderі  men Qajimwrat 
orindağan «Qara jorğa» änіne zalda 
otirğan qandastar bilep dumandatip 
jіberdі.

 Men sahnada Qablisa jirau men 
Ködek aqinniñ termelerіn orindad-
im. Keyіnnen mädeni ortaliq basşi-
larimen kezdesken jerde Abilay han, 
Kabanbay, Rayimbek, Swranşi batir 
jirlarinan orindadim. Şeteldіk bauir-
lardiñ elge, tіlge jäne jir-termelerge 
iqilasi erekşe eken.

 
Europa qazaqtari jastardiñ 

bolaşağina alañdaydi
Şeteldegі bauirlar  jastardiñ 

bolaşağina alañdauli, öytkenі jastar 
ösken orta, jürgen jerdіñ iqpalina 
ketіp baradi, tіldі wmitu basim. 
Qwriltay  ötkіzu arqili mädeni jäne 
ruhani baylanis ornaydi, salt-dästür 
därіpteledі, jastar bіr-bіrіmen tanisa-
di, özara aqparat almasip, baylanis 
ornatadi. Qazaqstanday artinda 
elі bar ekenіn sezіnedі, baris-kelіs 
ornaydi, mwniñ özі sirtta jürgen 
qandastarimizğa bіr şañiraqtiñ asti-
na bіrіguge jol aşadi. Qwriltaydi 
ötkіzudegі  şeteldіk qandastardiñ 
negіzgі maqsati – osi.

 Europa qazaqtariniñ qwriltayi 
joğarği därejede, maqsat-müddege 
say  öttі. Şeteldіk bauirlardi köru – 

bіr quaniş, alayda  jat jerde, jat elde 
jat bop ketuі basim ekendіgі köñіlge 
qayau tüsіredі.

Endі menіñ aldimdaği maqsat 
– Türkiya, Franciya jäne Moñğoli-
yadaği qandas bauirlarğa barip, 
jirmen susindatip qaytu, odan ari 
şaqirtu alğan Europa qazaqtarin 
aralap, wltimizdiñ wli mwrasi – 
jir-termenі   därіpteu.

Europa törіnde jasalğan bata
Qwriltaydiñ  alğaşqi künі men 

üşіn erekşe este qalarliq oqiğa boldi. 
Elşі Bolat Nüsіpov mirza qwriltay 
qonaqtarina qonaqasi berdі.  Europa 
qazaqtari federaciyasiniñ prezidentі 
Qayim Keseji ağamizdiñ wsinisimen  
dastarqanğa  bata jasau märtebesіne 
ie boldim. Bata jasauda katti tolki-
dim. Arqam terlep kettі. Eldegі jasap 
jürgen bata jaramaydi.    Öytkenі 
batani Qazaq elіnіñ atinan  beru 
kerek. El namisi bärіnen joğari.  Eu-
ropaniñ  14 elіnen kelgen qandastar 
men Elşі jäne Bundestag deputati 
qarap otir, yağni, haliqaraliq däreje-
degі bata beru kerek boldi. Ärі  bwl 
–  ülken dastarqan üstіndegі tarihi 
oqiğa. Batali söz – atali  söz. Bata – 
aytis siyaqti wltimizdiñ wli mwrasi. 
Ol bata jasauşi adamniñ aqil-para-
satin, bіlіmіn körsetetіn, öresіn 
tanitatin  qiin öner. Wlağati da zor. 
Osi ürdіsten şiğa aluim kerek boldi. 
Osilardi oylağanda terlemeske lajiñ 
joq. Oniñ üstіne bata – maqal emes, 
mätel emes ömіrşeñdіgіmen bağala-
natin. Bata berіlgen sättegі atqarğan 
missiyasimen bağali.   
Europa qazaqtarina arnalğan batam:

 
Jarilqauşi qwdіret
Jarilqaudiñ qamin et! 

Oydan-qirdan bas qosip 
Qwriltayğa jinalğan  
Qazağim aman bar bolsin! 

Intimaq, bіrlіk jarasip,  
Bіr Alla jar bolsin!  
Şaşirap jürmey är jerde,  
Jwtilip ketpey är elde, 
Atajwrtqa jetіñder!

Jelbіregen kök tudiñ  
Astinda eñbek etіñder!  
Qamqor bolğan qazaqqa  
Aynaldim senen, nemіsіm,  
Düniege tanimal

Bethoven, Mocart elіsіñ. 
Güldey bersіn jemіsіñ,  
Keñeye bersіn örіsіñ,

Köbeye bersіn jeñіsіñ!
Dostastiği jarasqan  

Qazaq pen nemіs arasinda  
Mäñgіlіk bolsin kelіsіm!  
Allahu akbar!

Bwl köpşіlіktіñ köñіlіnen şiqqan 
siyaqti. Ertesі keybіr qandas bauirlar 
arnayi kelіp, qaytalap aytqizip, 
jazip alip jatti.  Oni añğarğan Keln 
qazaq mädeni ortaliğiniñ basşisi 
Şuğayip Erol qwriltay bіtken soñ 
qazaqstandiqtarğa jayilğan mirza 
dastarqanda menen taği da bata 
jasaudi swradi.

Sondaği berіlgen bata:  
Jaratuşi bіr Alla

Qayği-uayim bermesіn.
Qazağimniñ arasin
Basarazdiq bölmesіn.  

Intimaği jarasip  
Biіkterge örlesіn.  
Peyіlі darqan halqima 
Endі näubet kelmesіn. 
Alğa wmtilğan jastardiñ

Jwldizdari sönbesіn!  
Oñ sapar berіp Qwdayim, 
Elge aman jetіñder!  
Bala-şağamen qauişip, 
Ağayin-tuispen tabisip, 
Baqitti ğwmir keşіñder.  
Artta qalğan bauirlar! 
Qayta aynalip kelgenşe 
Sender de aman boliñdar!

Äbіş Ädіlbekov, Jetіsu jirşiliq 
mektebіn jalğastiruşi
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Сағымға садақ  ілдірген – ескілікті аңыз 
бойынша, «Шыңғыс хан Тәңірдің шапағынан 
жаралған» деген түсінікпен байланысты 

қалыптасқан тұрақты сөз орамы; идеологема. Біз 
аталмыш фразеологизм аясында халық тілінің 
когнитивтік базасындағы тарихи мағына-мазмұны 
бар тұрақты сөз орамдары (фразеологизмдер) мен 
пареомологизмдерді және прецедентті мәтіндерді 
мақалаға арқау етіп алдық. Бұлар – бір жағынан, таза 
тілдік тұрғыдан буын үндестігі, дыбыс үйлесімімен, яғни, 
ішкі ұйқаспен қалыпқа түскен, мағынасы қырналып, 
мінелген, «балталаса» бұзылмайтын ұйқасты тізбектер. 
Екінші жағынан (тілдік емес жағынан), олардың ішкі 
мазмұнында халықтың тарихи жадын, қоғамдағы 
көнеліктің белгілерін білдіретін, тарихи тұлғалардың 
бейнесін танытатын, сондай-ақ көмескі мағыналарды 
арнайы шешуді қажет ететін әр алуан ақпарат кодқа 
салынған. 

Шыңғыс хан туралы қазақтар арасында кең тараған 
«Қазақтың түбі» атты  аңыздың академик  В.В.Радлов 
жазып алған бір нұсқасында: «Шыңғыс ана құрсағына 
сағымнан келіп түскен», – делінеді. Шыңғыстың бір 
анадан туған үш бауыры болады. Ел-жұрты жиналып: 
«Шыңғысты хан қыламыз», – дегенде, әлгі үш кісі: 
«Мұны патша қылмаймыз, бұл кетсін, кетпесе мұны 
өлтіреміз!» – дейді. Содан соң жұрт жиылып кеңес 
құрады: «Мұны қайтеміз? Бұны патша қылсақ, 
өлтіреміз», – дейді. «Өздерін патша қойсақ, жұртты 
тұтып тұра алмайды. Мұның қайсысын патша қылса 
да, шешесі білсін!» – деді. Шешесіне үшеуін жіберді, 
төрт баласының қайсысын шешесі патша қылса да, 
біз соған ризамыз! – дейді. Төрт баласы шешесіне 
келді. Бірісі: «Мен боламын патша!» және бірісі: 
«Мен боламын!» – деді. Төртеуі таласып келеді. Төрт 
баласына шешесі айтады: «Бәрің де менің баламсың. 
Сендер таласпаңдар! Мен төртеуіңді әділ шариғат 
қылайын. Мына сағымға садақтарыңды іл, сағым 
садақтарыңды көтерсе, соның патша бол!». Төртеуі 
апарып сағымға садақтарын ілді. Үшеуінің садақтары 
жерге түсіп кетті, манағы Шыңғыстың садағын 
көтеріп тұрды сағым, астында тіреу жоқ, үстінде 
байлау жоқ. Сол жерде сол қатын жұрттың бәрін 

жиып алып: «Мынаны көріңдер!» – деді. «Бұл – Алланың 
әмірінен бала болған, мұның садағын Алланың әмірімен 
сағым көтеріп тұр. Мұны патша қылыңыз! Анау үшеуі 
бұған зорлық қылса, сол үшеуін өлтіріңдер! Сендер 
көпсіңдер, зорлық қылдыртпаңдар» [Ел қазынасы – ескі 
сөз (В.В.Радлов жинаған қазақ фольклоры. Үлгілер). - 
Алматы: Ғылым, 1994. - 275-279-б.].

Кезінде, өз заманында, жұртшылыққа кеңінен тараған 
бұл қазақы аңыздың моңғолдардың «Алтын тобшы», 
«Құпия шежіресімен» байланысты екені байқалады. 

Моңғолдардың Шыңғыс хан жайындағы әйгілі 
тарихи эпикалық шежіресі «Құпия шежіре» мен «Алтын 
топшыдағы» баяндауда Бөрте Чиноның (Ақ қасқырдың) 
он екінші ұрпағы Дойұн (Добу) мерген ежелгі Арығ 
Усун (үйсін) жерінде туған Алон Ғоуа деген сұлу 
қызға үйленеді. Одан екі бала туады. Дойұн мерген 
қайтыс болғаннан кейін жесір қалған Алон Ғоуа үш 
балалы болады [Лубсан Данзан. Алтан тобчи («Золотое 
сказание»). Перевод с монгольского, введение, комментарий 
и приложения Н.Т.Шастиной. - М.: Наука, 1973]. 

Құпия шежіреде былай делінеді:
Дойұн мергеннің тірі кезінде туған екі ұлы оңашада: 

«Әкеміз болса – жоқ, ол мына үш ұлды қалай тауыпты?» 
– деп күңкілдеседі.

Балалардың осындай күңкіл сөзі шешесі – Алон 
Ғоуаның құлағына жетеді. Сонымен, көктемгі күннің 
бірінде Алон Ғоуа қойдың сүр етін асып, бес баласына 
бере отырып, оларға бес жебе беріп: «Сындырып 
көріңдер», – дейді. Олар бытырлатып сындыра салады. 
Одан соң Алон Ғоуа бес жебені біріктіріп буады да: 
«Сындырып көріңдер» – дейді. Балалардың ешқайсысы 
сындыра алмайды. Сонда шешесі: «Сен екеуің «Үш 
баланы қайдан тапты екен?»  деп күмәнданасыңдар. 
Бұларың орынды. Дегенмен мұнда мән бар. Әр күні түнде 
бір ақсары адам кейде түндіктен, кейде маңдайшадан 
сағымдай сырғып, сәуледей созылып келеді де менің 
қарнымды сипалайды. Ол сәуле құрсағыма сіңіп 
кеткендей болады. Таң сызылмай, ай бұзылмай тұрғанда 
әлгі сәуле сары ит секілденіп өрмелеп, үйден шығып 
кетеді. Сонымен, екіқабат болып қалатынмын. Одан 
күмәнданатын дәнеңе жоқ. Байқайым, осы балалар 
Тәңірдің шарапатынан жаралса керек.

Қара басты пендемен
Салғастырма бұларды.
Хан болады ұлысқа, 
Халық сонда ұғады», – 
деп, ақыл айтады. Алон Ғоуа бес баласына: 

«Егер сендер алды-алдына кетсеңдер, манағы 
сыңар жебе секілді оп-оңай опырыласыңдар. 
Кім көрінгенге жем боласыңдар. Бастарыңды 
біріктіріп, жұптарыңды жазбай жүрсеңдер, 
біріктіріп буған бес жебедей жұмыласыңдар. Онда 
сендерді ешкімде сындыра алмайды. Ешкімнен 
де жеңілмейсіңдер», – дейді. Сөйтіп, ай өтеді, 
жыл артынан жыл өтеді [«Моңғолдардың 
құпия шежіресі». - ҚХР: Ұлттар баспасы, 1992. 
Аударғандар: Міркамал Жәлелханұлы, Әбдірәшит 
Тойлыбайұлы]. Алон Ғоуа моңғолдар арасында 
қасиетті саналатын «нирундар» деп аталатын 
әулеттің анасы болады. 

Әрине, эпикалық баяндауларда Уақыт пен 
Кеңістік хронологиялық жақтан бірі кейін, бірі 
ілгері болып үйлеспеуі мүмкін. Бергі замандікі 
арғы, керісінше, арғы замандікі бергі болып 
кетуі – эпикалық шарттылық. «Құпия шежіреде», 
«Алтын тобшыда» Тәңірдің таң шапағынан 
«Алон Ғоуа ананың құрсағында пайда болғандар 
шежіре бойынша Шыңғыс ханның оныншы 
атасынан (Боданчар Мүнгтағтан) басталады. 
Шамалауымызша, біздің заманымыздың 900 
жылдарының басталған шағы болса керек.

Ал қазақы аңызда тәңіриялық объект 
Шыңғыстың (Теміршінің) арғы ата-бабалары емес, 
оның өзі болып саналады: Темучун 1155 жылы 
туған, 1962 жылы ҚХР-да 800 жылдығы салтанатты 
түрде аталып өткен.

Ең жоғары билік иесін (хан, хақан, патша, 
әмір т.б.) сакральдандыру – ежелгі көшпенділер 
мәдениетінде де, ерте дүниедегі отырықшы 
өркениетті елдерде де кеңінен тараған 
типологиялық ерекшелік. Мысалы, ежелгі Мысыр 
елінде перғауындар: «Күннен жаралған жердегі 
Құдаймыз!» – деп, өздерін Құдаймен теңестірді. 
«Қасқырдың қаншығын емген бала», «Қасқырдың 
қаншығы мен адамның жұптасуынан туған 
бала» т.б. тәрізді аңыздар ерте дүние тарихын-
да ұшырасып отырады. Мұндай зооморфтық, 
антропозооморфтық аңыздардың биліктегі белгілі 
бір тұлғаны, одан тарайтын әулетті қасиеттендіру 
арқылы билікті, билік иесінің құрған жүйесі мен 
тәртібін күшейтуде идеологиялық функциясы 
болған.

Сағымға садақ ілдірген жайындағы мифтік 
аңыз кезінде Шыңғыс хан құрған империяның, 
оның құрамынан тараған мемлекеттердің 
билік жүйесінің, оның саяси құрылымының 
идеологиясына арқау болды. Байырғы қазақ 
қоғамында оны билер мен ақсақалдар хандық 
мемлекеттің идеологиясына тірек етті. Ескілікті 
бұл фразеологизмнің «сағымға ілген садағым» 
нұсқасы қазақтың ең көне эпикалық жыры – «Қозы 
Көрпеш-Баян сұлуда» да кездеседі [Қозы Көрпеш-

Баян сұлу. - Астана: Фолиант, 2002]. Онда: «Жан 
досым қайда, бері кел, сағымға ілген садағым!» – дейді.

Сағымға садақ ілдіру көшпелі дала 
мәдениетінде хан (қаған) тәрізді ең жоғары 
саяси билік иелерін қасиеттендірудің 
(сакральдандырудың) бір жолы болды. 

Сағымға садақ ілдіру – жай ғана керемет 
емес, оның түпкі мазмұнындағы ақпараттарға 
мән беретін болсақ, хандық лауазым Тәңірден 
бұйырған, сондықтан ханға және оның үрім-
бұтақтарына қаралар (қара халық) сөзсіз бағынуға 
тиіс. «Ханға қарсылық – Құдайға қарсылық» деп 
білді. Тәңірдің қалауымен болған сағымға садақ 
ілдіргендер «төрелер» деп аталып, олар байырғы 
қазақ қоғамында ерекше артықшылыққа ие 
әлеуметтік жікке айналды. Төрелер сағымнан 
жаратылғандардың үрім-бұтағы болғандықтан, 
айрықша құқықтық мәртебемен қамтамасыз 
етілді. Төрені өлтіргендердің төлейтін құны 
қарадан әлденеше есе жоғары болды. Егер қараның 
адамы төреге қамшы тигізсе, қамшы қаны 
жазасын тартатын болған. Хан, сұлтан тек 
төрелерден сайланды. Төрені көргенде қаралар: 
«Алдияр тақсыр!» – деп, этикеттік формуламен 
тіл қату қатаң нормаға айналды. Жер-жерлерде 
ру-тайпаның өз төресі болды. Төресі қартайып, 
артында баласы болмаса, төрелері бар елден «бізге 
төре болады» деп, бесігіне белгі салып кететін 
де болған. Әсіресе арғы аталары хан, сұлтан 
болған төрелерден өз еліне бала алып, төре еткен. 
Сонымен, «табаны жалпақ, құрығы ұзын рулы ел 
болуы үшін дуалы ауыз биі мен ақсақалы, байрақты 
батыры, дәулетті бай-мырзасы, тайпалық таңбасы, 
жауынгерлік ұраны және төресі болуын рулық 
қоғамның қалыптасқан тәртібі» деуге болады. 
Бұндай рудың жүлделі жырауы, адырна жақ ақыны, 
бәйгелі балуаны, тұмарлы жүйрігі (бәйге аты) рулы 
елдің атағын асқақтата түскен.

Сұлтан төрелерден сайланған. Оларды тіпті 
дәріптеп, жергілікті ру «хан» деп те атады. Хан да, 
сұлтан да билер мен батырларға, ақсақалдарға иек 
сүйеді. Олардан тұрымтай кеңес (кіші кеңес), тағанақ 
кеңес (үлкен кеңес) құрылып, ел басқаруда  хан 
билігін жүзеге асырудың ұжымдық институтына 
айналды, олардың ұйымдық, реттеушілік, 
үйлестірушілік, құқықтық функциясы болды. Хан 
қолында биліктің тізгіні болса, шылбыры билер 
қолында болды. 

Жүген, тізгін, ноқта, шылбыр, әдетте, тұрмыстық 
мазмұндағы сөздер болғанмен, халық тілінің 
фразеологиялық қорындағы «екі тізгін бір шылбыр» 
дейтін өрнекті сөз орамы – жай ғана тұрмыстық 
саладағы сөз емес, хандық дәуірдегі биліктің екі 
тармағы болғанын көрсететін саяси-қоғамдық 
деңгейдегі термин. Этномәдени семантикасындағы 
кодты ашар болсақ, тізгін – «хан билігі», ал шылбыр 
– билердің қолындағы билік жүйесі. Әдетте, тау – 
жердің қазығы, хан – елдің қазығы; тұз – май қатығы, 
хан – ел қатығы деп хан билігін дәріптей отырып, 
бір есептен, халық қаласа, хан жалғыз атын сояды; 
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халық хан үшін жаралмаған, хан халық үшін жаралған 
деп, биліктің екі тармағын теңгеру жолымен реттеп те 
отырған. Екі тізгін бір шылбырдың хан қолында болуы, 
яғни, бүтін биліктің тұтасымен ханда болуы ерекше бір 
жағдайда ғана кездесуі мүмкін. Осындай аяға кіретін 
тілдік және этномәдени өрістегі кодқа салынған әр алуан 
ақпараттардың түрлері ерекше этномәдени жүйе құрайды.

Жауласқан қарсы жақтың хан-сұлтандарын қолға 
түсіргенде ханның басын хан алар, қардың басын 
қар алар деген қағида бойынша қаралардың оларды 
жазалауына, өлтіруіне қатаң тыйым салынған, жаза 
тек ханның бұйрығымен орындалады. Сондай-ақ қолға 
түскен ханның ханымы, балаларына дейін хан ордасына 
аман-есен жеткізілуге тиіс. Олардың әрі қарайғы тағдыры 
ханның бұйрығы мен әміріне байланысты.

Хан қараның қызына үйленетін болса, қазақтың 
кәдімгі құдалық жолы жүрмейді. «Құда түсу», «қалыңмал 
беру», «жасау-жабдық беру» деген болмайды. Хан 
мен қара бірін бірі «құда» деспейді. Халық тілінің 
паремиологиялық қорынан тарихи таныммен байланысты 
ондай деректі әзірге ұшыратқамыз жоқ. Хан ордасына 
алдырылған қараның қызы ордада басқа да қызметші 
қыздар тәрізді жүреді де белгілі бір уақыттан соң некесі 
қиылып ханым аталады. 

Алайда қазақ ру-тайпалары әйтеуір «төре екен» деп, 
Шыңғыс ханның кез келген ұрпағын өз елінде төре етіп 
ұстамаған. Шежірені жақсы білетін, рулы елдің билері 
мен ақсақалдары Жошы ханның үлкен ұлы – Орда 
Еженнен тараған хан тұқымдарын ақ киізге отырғызып, 
хан көтеруге лайық көрген. Бұл қағида қазақ қоғамында 
қатаң сақталған. 

Төре немесе сұлтанды ақ киізге (кілемге емес!) 
отырғызып хан көтеру рәсімі – сағымға садақ ілдіргендер 
идеологиясының нақты бір көрінісі. Көрнекті этнолог 
ғалым Нұрсан Әлімбай қазақ қоғамында хан көтеруді 
тарихи, тарихи-этнографиялық жақтан ізерлей келіп, 
бұндағы ақ киіздің «тіршілікпен байланысты киелі 
кеңістік», ал хан – «тіршілік кеңістігіндегі жаңа бір 
кұт-берекенің бастауы көзі» деп, семасиологиялық 
тұрғыдан ақ киіз бен ханның этномәдени мән-мазмұнын 
ашып көрсетеді. Сонымен қатар «хан киімін тәбәрік 
тұтып, жыртып ханталапайға салып бөлісетін болса, 
кеңістіктің символы – ақ киіз ханталапайға түспейді», 
– деп тұжырым жасайды, сондай-ақ «ақ киізді де 
ханталапайға салады» дегендерді кейіннен қосылған 
тиянақсыз дерек деп біледі [Қазақтың этнографиялық 
категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. 
Энциклопедия. 5-том (Ө-Я) Алматы: Азия-Арна, 2014].

Елдің игі жақсылары – сұлтан, би, ақсақал, батырлары 
ханды ақ киізге отырғызып, жиналған дүйім жұрттың 
алдын бір аралатып: Хан жақсы ма?! Хан жақсы ма?! 
Хан жақсы ма?! – деп неше дүркін дауыстап сұрайтын 
көрінеді. Оған дүйім жұрт: Хан жақсы! Хан жақсы! Хан 
жақсы! – деп бірауыздан үн қатады. Бұл, бір жағынан, 
«жұртшылықтың ханды мақұлдап, хош алған дауысы 
Көк Тәңіріне жетеді» деген мәнді білдірсе, екінші 
жағынан, халықтың өздеріне мақұлдату арқылы билік 
идеологиясын күшейту болды. «Ел ішіндегі Хан жақсы 
ма?! деп аталған байырғы жастардың ойын-сауық ойыны 
осы бір рәсімге байланысты шыққан» деуге болады.

Сөйтіп, байырғы қазақ қоғамында Төресіз ел 
болмайды, төбесіз жер болмайды деген қағида 
қалыптасқан. Төресіз елді сағымға ілдірген садағы жоқ 
деп, санаты төмен қатарға жатқызған.

Сағымға садақ ілдіргендер идеологиясының сынға 
түсіп дағдарысқа ұшыраған шағы – Едіге бидің Тоқтамыс 
ханның тағына отырған кезі. Белгілі бір тұлғаны 
сакральдандырудың әртүрлі нұсқалары мен жолдары 
болды. Сакральдандыру көбінесе діни наным-сенімге 
негізделеді. Мысалы, Баба Түкті шашты Әзіздің пері 
қызымен жұпты болуынан Едіге туады. Яғни, Едіге 
халықтың санасында қатардағы жай адам емес, ерекше 
қасиет дарыған тұлғалар санатына жатқызылды.

Алайда сағымға садақ ілдіргендер әулетінен шыққан 
Тоқтамыс хан (1406 жылы өлген) мен әулие санатынан 
шыққан Едіге би (1353 жылы туып, 1419 жылы өлген) 
арасындағы қатынас шиеленіскен күреске айналды. Ер 
өліп, Ертіс бұзылған заман болды. Бірде бірі қуып, бірі 
қашқан, бірде бірі қашып, бірі қуған аумалы-төкпелі бұл 
күрес – өз заманындағы аса ірі тарихи тұлғалардың 
жеке бастарының шайқасы емес еді. Мәселе, түптеп 
келгенде, мемлекеттің саяси құрылымы мен жүйесінің 
сынға түскен кезі болса керек. Бәлкім, «тақ иесі неге 
сағымға садақ ілдіргендерден ғана болуы керек? Билік 
басында билер мен бектер неге отырмасқа?» деген 
сауалдың болуын да қисынсыз деуге болмас.

Едігенің Алтын Орданың тағына отырған шағы – 
Ноғайлы мемлекетінің негізін қалаған кезі халықтың тарихи 
жадында ел қамын жеген Едіге би, Едіге батыр; ханның ісін 
қарашаға түсірген тұлға ретінде сақталып қалды.

Хан-сұлтандар арасында тақталастық пен бақталастық 
етек алып,  күшейе түсуі, ру-тайпалардың бытыраңқы 
күйге ұшырауы Алтын Орданың бүтіндігін, саяси-
әлеуметтік ахуалын төмендетпей қойған жоқ. Бұл кез ел 
аузында Алтын Орда билеушісі болған Орманбет бимен 
(Ұлығ Мұхаммедпен) байланысты Орманбет би өлгенде, 
он сан ноғай бүлгенде деп аталады (Орманбет би 1445 ж. 
өлген).

Ал елдің терістік батысында Ордаға алым-салық 
төлеп тұрған Русь княздіктері бытыраңқылықтан 
бірегейлікке қарай бет алып, ес жия бастаса, олардың 
қайсыбірі кейбір хандықтардың, ханзадалардың 
сүйемелімен күш жия берді. 

Сонымен, бір жағынан, Алтын Ордадағы аласапыран, 
ел ішін меңдеген ішкі жаулық, екінші жағынан, 
қарағайлы қалың ормандай тұтасып келе жатқан ауыр 
қолы бар күні ертеңгі сыртқы жаулық Асанқайғы (Қайғы 
би) сынды кемеңгер қария, кемел бидің уайым жеп, 
қайғы жұтуына себеп болмай қойған жоқ. Сарайдағы, 
Қазандағы хан ордаларында ықпалы аса зор би Орданың 
ішкі және сыртқы саясатынан мүлде көңілі қалған 
ренішпен Ноғайлы еліне, кейіннен қазақ ханы – Әз 
Жәнібектің ордасына келсе керек. 

Дегенмен хандық мемлекеттің саяси құрылымдық 
жүйесінің қаймағы бұзылып, дағдарысқа түскен 
шағы Алтын Ордадағы бүліншілікпен байланысты. 
Асанқайғы мен Жәнібек ханның арасындағы жайттан 
да байқалады. Тарихта бірнеше Жәнібек хан болғаны 
мәлім. Асанқайғымен байланысты аңыздағы Жәнібек 
хан, шамалауымыз бойынша, Өзбек ханнан (1312-1342) 

кейінгі таққа отырған Жәнібек (1342-1357) болса керек. 
Халықтың тарихи жадында Өзбек хан туралы Өзбектен 
дін қалды деген сөз қалса, ал Жәнібек хан жайында 
Құладынға қу ілдірген Жәнібек дейтін сөз орамы біздің 
заманымызға жеткен екен. Бұл жөнінде ел аузында аңыз 
қалған. Әрине, аңыздың аты – аңыз. Онда тура сөзден 
гөрі тұспал сөз көп. Тұспал сөз тура сөзге ауыстыруды 
керек етеді. Аңызда Жәнібек хан үш мәрте жорамипа той 
қылады. Тойға ақылшысы Қайғы би келмей қояды. Ел 
аузында Асанқайғыны Қайғы би деп те атаған.

«Ел азды, жұрт тозды, ақыл қылу керек еді», – деп 
хан Асанқайғыны қолқалап алдыртады. Ақылшысын Хан 
бек хош алып, бірқатар отырғаннан соң Асанқайғыдан 
сөз сұрай бастады. 

– Тақсыр, мен сізді мұнан бұрын үш той қылып 
шақырдым, не себепті келмедіңіз? – деді.

– Ол тойларыңыз – қай той еді?
– Әуелі Қаракөз сұлуды алып тойға шақырдым, оған 

келмедіңіз. Не себепті келмедіңіз? – дегенде:
– Ол Қаракөз төре қызы ма, қара қызы ма? – деп 

сұрады.
– Қара қызы, – деді.
– Ендеше, оның несін қызық көріп келемін. Алтын 

сүйегіңді мырышқа айырбастадың. Төренің ақыры – осы, 
сен Қаракөзді алғаннан ілгері болады. Енді мұнан кейін 
«төре» деген зат болмайды. «Енді сенен ілгергі төре 
туады» деймісің? «Әз-Жәнібек те қараның қызын алған», 
– деп, қалған төре бәрі қараның қызын алады. «Асыл 
заты қараға араласқан соң төрелік зат қалмайды», – деп  
қайғыланып келмедім, – деп ханға жауап берді. 

Хан еш нәрсе айта алмады.
– Жә, тақсыр, екінші тойға неге келмедіңіз? – деді.
– Екінші той – қай той? – деді.
– «Құладын» деген құстың заты еш нәрсе алған емес 

еді. Оған қайтаруын келістіріп аққу алғыздым, – деді.
– Ай төре, оның несін қызық көріп келейін. Ол – бір 

жаман ырым емес пе? Ол құладын – құстың құлы еді, 
аққу – құстың төресі еді. Оның  несін «жақсы» дейсіз? 
Енді мұнан кейінгі заманда ханның басын қара алады 
екен. Бұл – соған көрінген ғибрат емес пе? Өз басыңды 
қараға алдырып, сонымен «өнер таптым» деп той 
қылғаның – о да бір татымсыз ісіңіз, – депті. 

Хан үндемепті оған да.
– Үшінші шақырған тойға неге келмедіңіз? – деді.
– Үшінші той – қай той? – деді.
– Үлкен, жалпақ судан кеме жасатып, содан 

халықты өткізіп, ар жағында неше жылғы шөпті малға 
жегізіп, жер алдық. Ол һәм бір өнер емес пе қай жерде 
қандай судан өтсек те? – деді.

– Уай, хан, бұл да – сіздің жетімсіздігіңіз. Оның 
несін қызық көріп келейін? Сенен де халқы көп патшалы 
жұрттар бар, соған көрсеткен бұл – өнеге емес пе? Енді 
бұл жерді көзі шегір, [сары] шашты алады. Бұл жер 
саған, сенің халқыңа жоқ, – деді.

– Енді не лаж? – деді. 
Асанқайғы айтты:
– Енді мен желмаяға мініп, дүниежүзін аралаймын. 

Қай жер берік, һәм қай жерді бүтін, патшаның 
халқы ала алмайды, соған көшемін. Мен қайтқанша 
аманшылықпен осы жерден табысалық, – деп 

Асанқайғы он жеті жыл дүниежүзін аралады дейді» 
[Бұл аңыз «Асанқайғы» деген атпен «Дала уалаяты 
газетінің» («Киргизская степная газета») 1901 жылғы 
13-санында жарияланған. Аңыз мәтіні әдебиетші ғалым 
Ү.Сұхбанбердина құрастырған «Дала уалаяты газеті». 
Әдеби нұсқалар (Алматы: Ғылым, 1992. - 413-415-б.) 
кітабынан ықшамдалып алынды]. 

Дәстүрлі қазақ мәдениеті – контекске тәуелді 
мәдениет. Айтылған сөз мағынасында кодқа салынған 
ақпараттар контекстік мәдениеттің бұндай типінде 
«жабық» болды. Мысалы, Қайғы бидің жорамипа тойға 
бармауы – жоғарыда келтірілген Жәнібек ханның ішкі 
және сыртқы саясатымен келіспегені. Құладынға қу 
ілдірген деген сөз орамы елдің саяси өміріне төнген 
қауіпті аңғартады. Құладын – жылан, тышқан, ұсақ-
түйек құстарды аулайтын жыртқыш құс. Оны тек 
саятшылардың ең үздігі ғана қайырып, адал құсқа (қаз, 
үйрек, дуадақ) салады. Сырттан тиетін жау күш алып келе 
жатқанда саятшылық өнерін даңға шығарып, той істеп, 
дақпыртқа айналдыруын ханға лайық көрмеген Қайғы би 
оны билік жолынан шет қылық көреді. Дәстүрлі тәртіпте 
«ханның басын хан алатын болса, ендігі жерде ханның 
басын қара алатын болып, елдің саяси өміріне үлкен 
қауіп төнеді» деп болжайды. Бұл – Қайғы бидің бір қаупі.

Хан ордасы үшін қала тұрғызып, кесектен үй салып 
жатқан шегір көз, сары шаштылардың бұл әрекетін, 
«ханның суда кеме жүргізіп, арғы бетке өтіп, малға 
өріс табамын» дегенін мақұл көрмеген Қайғы би «елдің 
тұтастығымен қоса жердің тұтастығына қауіп төніп тұр» 
деп болжайды. Ел қамын жеген Қайғы бидің тағы бір 
қаупі күшейіп келе жатқан сыртқы жаулықты меңзейді.

Құрбанғали Халид: Асан – тақпақтап, мақалмен 
сөйлейтін, әрбір сөзінде терең мағыналы мазмұн 
жататын ұлы адам екен. Екі елдің, яғни, моңғол-татар 
сарай хандарының, сондай-ақ Россия кінәздарының 
әрекет-қимылдарын ойланып, бейілдерін пайымдап, 
өз хандарының тұрақсыз тұрғанын көріп, дәулеттің 
қолдан кетерін, Россияның бұл өңірге аяқ басып жетерін 
аңғартып, осы сөздерді айтқан болу керек?! – деп, дұрыс 
жорамал жасайды. 

Ханның қарадан қыз алып, той жасауы белгілі бір 
румен сүйекшатыс туыстыққа жатады. Былайғы жұрт 
ондай руды артықшылыққа ие болғандай көреді. «Алтын 
сүйегіңді мырышқа айырбастадың, бұдан былай қарадан 
қыз алуы әдетке айналса, ондай елдің төресі де – бір, 
қарасы да – бір: парық болмайды. Сөйтіп, ол елдің 
басқару жүйесі бұзылады» деп қауіптенеді. Қайғы бидің 
ішкі жағдаймен байланысты бір қаупі – осы. 

Хафиз Таныштың (16 ғ.) жазбаларында Асанқайғы 
би Қазақ хандығының, қазақ-ноғай елінің тұтастығы 
үшін күрескен қайраткер тұлға ретінде айтылады. 
Асанқайғы туралы жазба дерек әзірше жоққа тән. Алайда 
жазбаға бергісіз ауызша деректер де жоқ емес. Кезінде 
Құрбанғали Халид әйгілі би туралы мына бір деректі 
хатқа түсіріп алған екен.

Екі көзі жоқ «Құдабай» деген ақын кісі бар еді. 
Қыжыраның 1288 жылы қарашаның он жетісі еді, бір 
жерде кезігіп қалып:

– Асанқайғы кім? Оның мақалдарынан 
білетіндеріңізді айтып көріңізші, – дегенімде, мынау 
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өлеңді айтты:
Асанның асыл түбі – ноғай деймін,
Үлкендердің айтқаны солай деймін.
Бұл сөзге анық-қанық емес едім,
Естігенім, тақсыр-ау, былай деймін.

Тегінде ноғай, қазақ түбіміз бір,
Алтай, Ертіс, Оралды қылған дүбір.
Орманбет хан ордадан шыққан күнде  
Асан Ата қайғырып айтыпты жыр, – 
деп, Қойшекем айтып отырушы еді, – деді. 
«Қошекем» дегені – «Қойшан» деген білімді кісі болса 

керек. Құдабай ол кісіден әңгіме ретінде естіген сөзді 
бізге өлеңмен айтып берді. Өйткені ақындарға қара 
сөзден өлең жеңіл, олар өлеңмен айтқанын қара сөзбен 
мұндай ұғымды қылып айта алмайды. Бұл туралы: 

Ақын дауға жарамас,
Шешен жауға жарамас, –
деген мақал бар [Бұл айтылғандар әдебиетші ғалым 

Сәрсенбі Дәуіт құрастырған «Абылай хан» атты жинаққа 
(Алматы: Жазушы, 1993) енгізілген. Тарихи деректер 
Құрбанғали Халидтің 1910 жылы Қазан қаласында 
шыққан «Тарих хамса шарки» кітабынан алынып 
жарияланған]. 

Ел ішінде Асанқайғыны білмейтін қазақ жоқ. 
Расында, Қайғы биді (Асанқайғыны): «Қазақ-ноғайлы 
дәуірінің данышпан биі, аруақты әулиесі болған», – 
деседі

Кезінде Бұқар жыраудың да хан Абылайға: «Қатын 
алма қарадан», – деуі рулық қоғамның бүтіндігін көздеп 
айтқан сөз болар. «Абылай сегіз (кейде он) қатын алған, 
олардан отыз ұл көрген, он қатынның алтауы Атығай-
Қарауылдан», – деседі. Кенесарыға ақын Арыстан айтқан 
өлеңде:

Кене хан, жақсы көрсең, қарашыңмын,
Жек көрсең де, өзіңнің алашыңмын.
Атаңа алты қатын алып берген 
Атығай-Қарауылдың баласымын, – 
деген сөз бар.
Бұл ретте Абылай жайында ел арасына тараған 

аңыздардың бір нұсқасын келтіре кетуге болады: Бірде 
ат үстінде еріккен қымызмасы бір топ жігіт: «Ханның 
басындағы қалпағын қағып түсірейік. Бізге не істер 
екен, байқайық!» деп, аңдаусызда хан қалпағын басынан 
қағып түсіреді. Шамасы, Абылайды жездесінген болуы 
керек. Бұндайда төрелер ат үстінен түспейді, ашу-ыза 
да білдірмейді. Бірақ кейіннен көрсетер зілі қатты 
болады. Ал жерге түскен затын қара алып беруге тиіс. 
Оны күтпестен Абылай сонда: «Ханнан қасиет, қарадан 
ұят кетейін деген екен. Көп ұзамай-ақ ел екі жүз жыл 
бодандықтың ноқтасын киер!» – деп, өз жолымен кете 
барады. Айтса айтқандай-ақ, қазақ еліне бодандықтың 
екі түрінің бірін – не қайыс ноқтаны, не темір ноқтаны 
таңдауына тура келеді. Содан Ресей патшалығына 
бодан болып, ұзын арқан, кең тұсауға түсті. Алайда 
басқалардай емес. «Амал қане, хан Кененің ноқтаға басы 
сыймай кетті-ау!» – деп отырады ел ақсақалдары. 

Қазақтануда Құрбанғали Халид сынды парасатты 
оқымыстының жинаған деректері де, орны да ерекше. 
Қазақтың көрнекті тарихнамашысы қадірменді 

Құрбанғали Халид қалдырған деректер аз емес. Солардың 
бірі – Абылай мен Бұқар жырауға қатысты. Абылай хан 
ауырып, төсек тартып жатқанда көңілін сұрап келген 
атақты Бұқар жыраудың мына бір өлеңіндегі қайғысыз  
ұйқы;  қайырусыз  жылқы; қалыңсыз  қатын деген үш 
сөзге Құрбанғали Халид ерекше көңіл бөледі. 

Бұқар:
«Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан ханым-ай,
Қайырусыз жылқы бақтырған ханым-ай,
Қалыңсыз қатын құштырған ханым-ай, 
Үш жүзден үш кісіні құрбан қылсам,
Сонда қалар ма екен қайран жаның-ай!» – дейді. 
Тағы да сөйлейін дегенде хан көзін ашып: «Тоқта!» 

деп ымдапты. Одан кейін:
– Мен еліме осы айтқан үш сөзіңнен артық пайда 

жеткізе алмадым. Егер бұдан  артық айтсаң, мен 
масаттанып кетемін де сен өтірікші боларсың, – депті.

«Бұл үш сөздің мағынасы: Қайғысыз ұйқы – 
алаңсыздықты, байлықты меңзейді. Қайырусыз 
жылқы – ұры-жаудан аман, жұрттың тыныштығын 
меңзейді. Қалыңсыз қатын – олжаға түскен әйелді 
көрсетеді», – дей келіп: «Осы сөз немесе жоғарыда 
айтылған өлең-жырлар егер араб-парсы ақындарының 
аузынан айтылған болса әлде түрік білгіштерінің 
аузынан шыққан болса, талай мағыналар шешіліп, 
талай кітап болар еді. Қазақ тілінде айтылғандықтан, 
«өлең», «жыр» деген атпен мән берілмейді. Мазмұнына 
түсінбеген соң, оған амал не?» – дейді. 

Қазіргі лингвоэтнологиялық тұрғыдан айтқанда, 
Құрбанғали Халид үш сөздің мағынасында кодқа 
(кілтке) салынған ақпараттарды дәл ашып, Абылайдың 
халық танымындағы тұлғасын айқын танытып отыр. 
Бұқар жыраудың сөзі – халықтың сөзі. Елдің алаңсыз 
болуы, ел ішінде ұры-қараға жол бермеуі, жау қашырып 
алған олжасын хан ордасының емес, ел мүддесіне 
жаратуы ел басқарудағы Абылай билігінің әлеуметтік 
саяси сипатының қандай болғанын білдіреді. Расында, 
Абылай хан, бір жағынан Ресей, бір жағынан, Қытай 
билеушілерімен, сондай-ақ Жоңғар қоңтайшыларымен 
мәмілеге келіп, ел тыныштығын сақтауға күш салғанын 
Бұқарекең «қайғысыз ұйқыға» балап айтқан; Ұйқы бұзып 
жылқы алған, күйме, бұзып қыз алған жаугершілік кезді 
«қалыңсыз қатын құштарған» деп тұспалдаған. Қара 
арбада қатын бар дейтін заманда Шыңғыс ханның әкесі – 
Йесугей баһадүр да күйме бұзып, меркіттің жесірін алған. 

Шыңғыс ұлы хан болып сайланарда жеті мәрте атқан 
оғы астында тіреуі, үстінде байлауы жоқ сағымда қалқып 
жерге түспей тұрған екен. Содан болар, «Шыңғыс қаған 
әулеті жеті жүз жыл бүтін әлемнің жарымына хандық 
құрыпты», – деседі. Ал «қазақтың хандық мемлекетінде 
сағымға садақ тартқан әулеттен Майқы биден бата 
алған алғашқы хан Алаш (Алаша) болса, ақырғысы да, 
айбындысы да Абылай болған екен», – дейді. Алайда 
хандық дәуіріндегі қазақ қоғамында екі тізгін бір 
шылбыр, яғни «бүтін билік» хан қолында болған жоқ. 
Рас, ел басқарудың тізгіні хан қолында болғанмен, ноқта 
шылбыры Майқы би, Қайғы би (Асанқайғы), Үлгілі үш 
би (Төле, Қазыбек, Әйтеке), Бұқарекең сынды билердің 
қолында болды. Бәрі де ел есінде. Елдің есіндегісі тіл 
қазынасында сақталған.

Арада елдің бүтіндігін нығайтқан толы хандар да, 
бүтін елді бөле-жара билеуді көксеген келте хандар да 
болды. Бұл жайында қазақтың тұңғыш этнографиялық 
энциклопедиясында былай делінген: Үш жүздің 
соңғы ханы болған Абылайдың тәуелсіз мемлекет 
құру жолындағы жанқиярлық ұйымдастырушылық, 
дипломатиялық, әскери іс-шаралары социумның қалыпты 
тіршілігінің алғышарты – ру-тайпалардың арасындағы 
сан-салалы және сан деңгейлі байланыстар жүйесіне 
соны серпін берді. Бірақ бұл – қазақ социумы үшін соңғы 
серпін болды. Осы кезеңнен кейін қазақ өлкесіне, әсіресе 
Ресей империясының уақыт өткен сайын күшейе түскен 
әртүрлі саяси әкімшілік, өңірлік әкімшілік, идеологиялық 
экспанциясы қазақ қоғамының барлық саласын қайтып 
оңалмастан ірітуге (дағдарыс емес!) ұшыратты. Бұл 
гәптің ең бір көрнекті көрінісі – осы кезеңде келте 
хандардың пайда болу жайты және олардың билеуші 
ретінде орыстың отаршыл тәртібінің қауқарлы ықпалына 
түскен пұшайман күйі [Қазақтың этнографиялық 
категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. 
Энциклопедия. 5-том (Ө-Я) Алматы: Азия-Арна, 2014]. 

Сағымға садақ ілдіргендер идеологиясы арқау болған 
Қазақ хандығының дәуірлеген тұсын да, құлдыраған кезін 
де танымал тарихшы ғалымымыз – тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Талас Омарбековтің қазақ хандары 
туралы «Ана тілі апталығындағы» (2015 жылы) үздіксіз 
жарияланып отырған ғылыми очеркінен айқын байқауға 
болады. 

***
Сонымен, сағымға садақ ілдірген хан – Шыңғыс 

заманынан құладынға қу ілдірген хан – Жәнібек заманына 
дейінгі немесе Майқы  биден  Қайғы биге дейінгі 
хандық құрған Қазақ елінің ауызекі тарихнамасының 
тілдік таңбалар түріндегі бір үзігі – міне, осындай.

Сағымға садақ ілдірген; төбесіз жер, төресіз ел 
болмайды; бесікке белгі салу; тау – жердің қазығы, 
хан – елдің қазығы; май бұзылса, тұз түзер, ел бұзылса, 
хан түзер, хан бұзылса, кім түзер?; халық қаласа, хан 
жалғыз атын сояды тәрізді т.б. фразеологизмдер хандық 
дәуірдегі билік жүйесін идеологияландырумен, ал қардың 
басын қар алар, ханның басын хан алар, екі тізгін бір 
шылбыр дегендер хандық дәуірдегі құқықтық, этикалық 
қатынастар жүйесімен байланысты болды. Ханның 
басын қара алар; ер өліп, Ертіс бұзылды; ханның ісі  
қарашаға түскен кез тәрізділер қоғамдағы алашапқын 
бүліншілікті, ал қалыңсыз қатын; ұйқы бұзып, жылқы 
алған, күйме бұзып, қыз алған; қара арбада қатын бар 
дегендер жаугершілікті; табаны жалпақ, құрығы ұзын 
деген тұрақты сөз әлеуеті күшті руды; қайғысыз ұйқы, 
қайырусыз жылқы сияқты сөз орамдары қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған ел ішіндегі мамыражай 
тыныштық  заманды білдіреді.

Құладынға қу ілдіру; алтын сүйекті мырышқа 
айырбастау; ханның қарадан қыз алуы;  ханнан қасиет, 
қарадан ұят кету бір кезде дәуірлеп тұрған сағымнан 
жаралғандар билігінің ыдырап, қаймағы бұзыла бастауын 
аңғартады. Бұдан кейінгі кезеңнің тілдік штрихы темір 

ноқта; қайыс ноқта; ұзын арқан, кең тұсау бодандықты 
мойындау болса, ноқтаға басы сыймау «бодандыққа 
мойынсұнбау, қарсыласу» дегенді білдіреді. 

Бұндай ерекше тілдік таңбаларда жинақталып, 
мәдени кодқа салынған ақпараттардың кілтін ашудың, 
әрине, лингвоэтнологиялық қырдан тетігі дұрыс табылса, 
өткен бір замандарға қан жүгіріп, жан біткендей болады. 
Өйткені сөзімізге арқау болып отырған тілдік бірліктер, 
түптеп келгенде, тарихи тұлғалармен, олар өмір кешкен 
ортамен, қалыптасқан құндылықтармен, қоғамдық 
қатынастардың әр алуан сипатымен байланысты айрықша 
семиотикалық таңбалар жүйесі болып табылады. 
Халықтың өткен бір өмірдегі тарихи танымы, білім-
түсінігі, рухани тынысы сыз берген таңдай бірте-бірте 
ашылып, санамыздағы тасқараңғылықтың етегін 
түргендей болады.

Сонымен, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман 
өтіп, Қайғы би (Асанқайғы) айтқандай, қарағай басын 
шортан шалған қилы заман басталып, бодандықтың 
қайыс ноқтасына мойынсұнған елдің ендігі тағдыры 
жайында уайым-қайғы жеп, жыр төккен ақын-жыраулар 
заманның тілдік бейнесін (картинасын) жасап, зарзаман 
атандырды.

Сөйтіп, Жошы ұлысының (хандығының) бас биі 
болған Майқы би тұсында сағымға садақ ілдіргендер 
билігі идеологиясының дәуірлеген шағы болды. Ал 
Алтын Орданың шаңырағы шайқалып ыдыраған тұсы 
– бұл билік идеологияның дағдарысқа түскен шағы, 
Асанқайғының ел қамы үшін уайым жеп, қайғы жұтқан 
кезі. 

Қазақ хандығының Қасым ханнан Әз Тәукеге дейінгі, 
әсіресе Әз Тәукенің үш биі атанған Төле, Қазыбек, 
Әйтеке билер тұсы – сағымға садақ ілдіргендер билігі 
идеологиясының заңмен («Жеті жарғымен») тізгін түзеген 
шағы. Ал Абылай ханнан, сол кезеңнің кемеңгері де, 
көрегені де – Бұқар жырау биден былайғы кез сағымға 
садақ ілдіргендер билігінің сиырқұйымшақтанып, екі 
тізгін бір шылбырдың жат қолына көшкен шағы. Сағымға 
садақ ілдіргендердің ақыр-аяғы ел ішіндегі сұлтандардың 
Ресей патшалығынан шен алып, шекпен кигендермен, 
шынжырбалақ шұбартөстермен тәмамдалды. Патша 
билеушілері солар арқылы отарлау саясатын жүргізуді 
көздеді, өйткені қоғамдық санада сағымға садақ 
ілдіргендерді қасиетті көрудің сарқыты әлі де болса 
сақталған кезі еді.

Оқырман назарына ұсынып отырған біздің бұл 
мақаламыз мәселені тарихи ізерлеу емес. Әдетте тарихшы 
өз зерттеуінде жазба деректердегі фактілерге жүгініп, 
айрықша басымдылық беріп, өзара байланыстыра, 
өрістете отырып, олардың тарихи мән-мағынасын 
ашу тәсілін қолданады. Рас, тарихшылар да тілдік 
атауларды, фразаларды пайдаланады, бірақ зерттеу тәсілі 
бойынша оларды жүйелі түрде емес, редукцияланған 
сипатта береді. Ал лингвоэтнолог, керісінше, тілдік 
таңба деректерін жүйелі түрде, ал тарихи жазба 
деректерді редукцияланған сипатта қолдану тәсілін 
ұстанады. Бұл тұста біз де мәселені ізерлеу барысында 
лингвоэтнологиялық талдау бағытын ұстандық. 

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
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Бұл сауал  бізді 2013 жылы 
жазушының кітапханасындағы 
кітаптар мен ғылыми, әдеби, 
көркем басылымдардың тізімін 
жасау, жүйелеу  жұмыстарын 

жүргізу кезінен мазалай бастады. Өйткені 
ұлы суреткерге  әріптестері, аралас-құралас 
болған  белгілі қоғам және қалам қайраткерлері 
сыйлаған туындылардағы, тіпті күнделікті 
басылымдарда, журналдарда жарық көрген 
мақалаларына дейін қолтаңба (автограф) 
қалдырып, естелік ретінде ұсынылулары түрлі 
ойларға түрткі болды.  Кезінде табиғат тарту 
еткен талантымен, дара дарынымен, кемел 
ойшылдығымен, талайларды таңғалдырып, көзі 
тірісінде-ақ төрткіл дүниеге танылған ғұлама 
ғалым, көрнекті суреткер, ұлы ұстаз Мұхтар 
Әуезовке әйтеуір бір сылтаумен  кездесіп, 
дидарласудың, бір жол болса да қолтаңбасын 
алудың өзі арман болғаны – ақиқат. Алайда 
«әрбір уақытының қадірін біліп, өзінің  атақ-
абыройын арзан дақпыртқа айырбастамайтын 
ой алыбы қолтаңбаға қалай қарады екен?! 
деген сауалға жауап іздеп, ұлының ұлағатын 
көрген, дәрісін тыңдап, шәкірт болған, күнде 
болмаса да, кезі келгенде  көңілі жарасқан, 
дәмдес, әріптес, қаламдас, пікірлес болған-ау 
деген көнекөз қариялардан, еліміздің белгілі 
қайраткерлерінен, ақын-жазушылардан, 
көрнекті ғалым-академиктерден азды-көпті 
сұрастырғанымызда байқағанымыз – Мұхтар 

М.ӘУЕЗОВ          
  ҚОЛТАҢБАСЫН 
КІМДЕРГЕ БЕРГЕН?

филология 
ғылымдарының 
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Гүлзия ПІРӘЛІ

Әуезов қолтаңбаға сараң болған сыңайлы. Оны да 
жанына жақын тұтқан тұлғаларға, көңілі құлаған 
қаламгерлерге, сенімінен шыққан шәкірттеріне,  
мейірімі түскен жақынына ғана жазған.

Шынында да, жүректен шыққан шынайы сөз 
ғана жүрекке жететінін ескерсек, жалғандыққа 
жаны қас жазушы бұл жанрда да жаңылмапты. 

Мұхтар Әуезовтің өз қолымен жазылған, 
жүрегінен шыққан шынайы сезімдерді, ыстық 
ықыласты танытатын әзірге қолға түскен 
қолтаңбалар төрт жол болса да, жолданып 
отырған жанға деген ізгі ілтипатты, іріден ғана 
туар ізгілікті танытады. Оған дәйекті дәлел – осы 
қолтаңбалар мәтініндегі мөлдірлік, мәрттік, кез 
келген жүректі толқытып, тәнті ететін тазалық. 
Оқып көрелік: «Дорогому моему воспитателю Ва-
силию Ивановичу, впервые зародившему во мне 
большую любовь к русской литературе. Навсегда 
признательный  автор  /қолы/. 4/ІІ. 49 г.». Бұл – 
алғашқы ұстазы –  Семейдегі 5 кластық қалалық 
училищедегі орыс тілі мен әдебиеті пәнінің  
мұғалімі В.И.Поповқа жазған қолтаңбасы.

Екіншісі жазушының  сүйікті әрі үлкен сенім 
артқан қызы – Ләйлә Мұхтарқызына жазған 
қолтаңбасы: «Моей надежде и радости самой 
любимой моей Лелюсенке. С крепкой верой втвое 
светлое будущее. Папа. 2/VІІ.42».

Бұл екі қолтаңба да М.Әуезовтің 
мұражайындағы экспонаттар залында ұлыдан 
қалған бойтұмардай қастерленіп, құнды жәдігер 
ретінде  тарихи орындарын иеленген.   Үлкен 
жүректен шығып, жүрекке  жеткен жылы лебіз, 
зор махаббат, төрт жол болса да, теңдессіз 
сезімнің құйылысын, оймақтай ойдың орда-
лы арнасын танытатын теңіздің тамшысындай 
тағылымды ой-түйіндер тамсандырады. 

Автографтағы әке сенімінің ақталғанының 
алғашқы бір куәсі – «ҚазССР ҒА Хабарлары» 
журналының 1957 жылғы санында жарияланған 
Ләйлә Мұхтарқызының «Развитие земледелия 
у казахов в последней четверти ХІХ в.» деген  
алғашқы ғылыми еңбегіне: «Дорогому папе – 
первый труд от дочери. 30/Х 57. Лейля», – деп 
ұсынуы еді. Әрбір ата-ананың бақыты баласының 
қуанышына ортақтасып, еңбегінің жеңісін көру 
емес пе?! 

1975 жылы Қазақстан Республикасы ҒА 
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері, 
тарихшы ғалым Ләйлә Мұхтарқызы Әуезова  
«М.О.Әуезов творчествосындағы Қазақстан 
тарихының проблемалары («Абай жолы» 
эпопеясының материалы бойынша)» атты 
докторлық диссертация қорғап, әке аруағын тағы 
бір қуанышпен тербеді.

Дарыны мен данышпандығы дара суреткердің 

сол сенімін, шынында да,  сүйікті қызы Ләйлә 
Әуезова ақтады. М.Әуезов мұражайының ашы-
луына, ондағы барлық мұрағаттың мұқият әрі 
жоғары сапада сақталып, ғылыми, әдеби, тарихи 
айналымға енуіне, «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени 
орталықтың жазушы мұрасын жүйелі түрде 
зерттеуіне жетекшілік жасап тек ұлының ұрпағы 
ғана емес, қазақ руханиятының жанашыры, 
қазақтың қайраткер ғалымы ретінде әке аманаты-
на адал болып, сенімінен шыға білді.

Мұхтар Әуезовтің сүйікті қызы – Ләйләдан 
кейін әкелік мейірімін төгіп, шапағатын 
шашқан,  үлкен сеніммен үміт күткен ұлы Мұрат 
Әуезов болды. Мұхтар Әуезовтің соншалықты 
сағынышпен күткен ұлына өзі ат қойғысы келгені 
жөнінде Фатимаға (Мұхтар ол кісіні Батима деп 
атаған – Г.П) жазған хатында мынадай мәлімет 
бар: «...Мен сенің жайыңды ойламайды емеспін. 
Көңілде сенің балалы болған халің бірде-бір 
уақыт ұмытылған емес. Сен кеткелі өзіңді 
сағынып та, дос жүрекпен соншалық жақын 
тұтып та көп-көп ойлаймын. Кейде уайым етіп, 
кейде адамшылық қайратыңа, бас қасиетіңе 
сеніп, үміттеніп қуанышта еске аламын. Болашақ 
кішкененің тірлігіне, саушылығына үміт артып 
қуанамын.

Сүйікті, сағынышты, ыстық балам болады, 
Батиматай. Осыныма сен. Қыжылданбай, қатты 
болмай, дос жүрекпен сен.

Балаң ертең бала болса, атын қарапайым 
қазақша қойма. Өз аттарымдай кітапша ат 
қой. Мен «Хайдар» деген атты ұсынар едім. 
Амандық саулықпен босанған жайыңды ай-
тып хат жаз. Сағынып, сүйген досың М.  
10.ХІ.42 ж.». (М.Әуезовтің 50 томдық толық 
шығармалар жинағы. 50-том). Міне, осы хат-
та айқындалғандай, жазушы ұлының есімін 
«Хайдар» деп ұсынғанымен,  анасы Фатима 
«әкесі Мұхтарға ұқсас болсын» деген ниетпен 
«Мұрат»  қойыпты. Оған Мұхтар Әуезов те қарсы 
болмаған сияқты. Фатима Ғабитованың алғашқы 
ерлері – Біләл Сүлеев пен Ілияс Жансүгіровті 
Мұхтар Әуезов жақсы танып, сыйлаған, аса қатты 
құрметтеген. Сондықтан кейін екеуі де ұсталып, 
саяси репрессияға ұшырап, Фатима айдауда 
болған жылдары өзгелер қамқор қолын созуға 
үркіп,  шетте жүргенде ештеңеден жүрексінбей, 
қазақтың екі ұлы қайраткер, қаламгерлердің ұл-
қыздарын қолтықтан демеп, өмір сүруіне, білім 
алуына бар күш-жігерін жұмсаған бірден-бір 
тұлға да Мұхтар Әуезов болатын. 1938 жылдың  
10 тамыз күні НКВД жендеттері: «24 сағат ішінде 
Алматыны тастап, қайда болса да, 2 жыл ға 
кетесіз» дегенде Семейге, ал 1942 жылдың шілде 
айында  тағы да Алматыдан кетуге тура 
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келгенде Мұхтар Әуезовтің кеңесімен оның туыста-
рын жағалап, Меркеге баруға мәжбүр болған. Осы 
айдаулардың бәрінде тек Мұхтар Әуезов қана  
4 баласы бар Фатима Ғабитоваға қамқорлық 
көрсетіп, ұлылардан қалған ұрпақтардың ұнжырғасы 
түсіп, тапталып кетпеуіне көп көмегін көрсеткен. 
Оған М.Әуезовтің өз қолымен жазған бірнеше хаты 
куә.  Кейін өмірге Мұрат келген соң бұл қамқорлық 
нығайып, таза әкелік сүйіспеншілікке ұласқаны 
көпшілікке мәлім. «Жырақта болса да жүрек жылуын 
сезініп өссін» деген дана жүректің Мұратқа деген ма-
хаббаты алабөтен ерекше болатын. Әрбір хаттарын-
да: «Кішкентай Мұраттың саушылығы, өсуі қалай?... 
Мұратайым жақсы өссін... Мұрат туралы осылайша 
жақсы қып, жиі жазып тұр... 5.1.45»,– деп үнемі 
мейіріммен атап, әкелік қамқор көңілмен қадалағап 
отырған. Ұрпағы мен ұлтын ұлықтаған кемеңгер 
Мұраттай ұл өсіріп, сәби жасынан сөз өнеріне бау-
лыды. Кітапқа үйір етіп, өз шығармаларын оқытуға, 
олардан үлкен ой түйіп, танымын тәрбиелеуге талап-
тандырды.

Алыста болса да, айналайынын аямай, аяулы 
сезіммен сүйе білген сүйікті ұлы Мұратқа  деген 
мөлшерсіз махаббат оған сыйлаған алғашқы авто-
граф мәтіндерінде  де сол мөлдірлігін жоғалтпаған 
күйінде сақталыпты: «Алтын балам, ақылды, жақсы 
Мұратайға. Ағасынан» 28/ХІ.1953 ж.». Бұл – Фатима 
Ғабитқызы айдауда жүрген кезде өмірге келген кенже 
ұлы – Мұратқа арнап жазған алғашқы жүрекжарды 
сөзі, сағынышы, сүйіспеншілігі, әкелік махаббаты еді.

1953 жылы Алматыдағы «Қазақтың мемлекеттік 
көркем әдебиет» баспасынан түзетіліп, үшінші 
басылымы ретінде шыққан «Абай» атты тари-
хи романының бірінші кітабына түскен осы екі 
ауыз сөзден құрылған  қолтаңбадан қаншама 
мейірімнің мәйегі менмұндалайды. Бір сөйлемге 
ұлы жазушының ұлына деген шексіз әрі шынайы 
сүйіспеншілігі сыйып кеткен. Автографтың шағын 
болса да, жанға шуақ шашар жанрлық қасиеті, 
жүрекке жылу сыйлар сөзі, мәңгілік есте қалар 
құндылығы да осында болса керек.

Мұхтар Әуезовтің көзі тірісінде көзінің 
қарашығындай болған ұлы Мұратқа өз қолымен 
жазған екінші қолтаңбасы 1953 жылы араб қарпімен 
жарияланған «Абай жолына»: «Мұратай мен 
тәтелеріне. Сәлеммен...» – деп, өз қолы қойылып 
берілген.

Сол сағынышпен күтіп, өмірінің мәніне айналған 
ұлы Мұратқа жазған үшінші қолтаңбасы Қазақ ССР 
Ғылым Академиясы Тіл және әдебиет  институтының 
баспасынан 1959 жылы шыққан «М.О.Әуезовтің 
алпыс жылдығына арналған мақалалар жинағы» 
деген еңбекке түсіріліпті: «Сүйікті ұлым Мұратайға 
Келешегіңнен үлкен үміт еткен, қуаныш күткен 
көңілмен сыйлаймын. Ағаң» 1959. 10 ноябрь». 

Мұраттың анасы Фатимаға жазған әрбір хатында да 
жүрек жарды сырлары мен мөлшерінен асып-тасыған 
мәңгілік махаббаты, мөлшерсіз мейірімі төгіліп 
жатады. Жазушының өз қолымен жазған әрбір мәтін  
әке мен бала арасындағы өлшеусіз махаббаттың 
куәсіндей.

Автограф сыйланған кітаптың бірінші бетіне 
жазылар сөз ғана емес, автордың қолтаңбасы 
түскен барлық құжат, барлық көркем мәтін, 
жазбалар екендігін ескерсек, Мұхтар Әуезов 
жазған эпистолярлық мұрасы да осы жанрды 
толықтыратыны анық. Сондықтан ұлы жазушының 
сүйікті ұлына деген мөлшерсіз махаббатын 
мәлімдейтін бір-екі мәтінді орайы келгенде орын-
ды пайдаланған да оңды болар деп ойлаймыз. 
Бұл мәтіндер Мұхтар Әуезовтің әлгінде жазған 
автографтарындағы сөздерін толықтыра, нақтылай 
түсері сөзсіз: «...Мұратай! Айналайын жақсы балам. 
Тілі тәтті, өзі тәтті Мұратайым. Сен мені сағындың 
ба? Мен сені көп ойлап, көп сағынам. Қашан 
тағы көрер екем деп ойлаймын. «Енді көргенде 
Мұратайым маған тағы қандай әндер айтып берер 
екен» деп ойлаймын. Сен әнді жақсы айтушы едің. 
Осы күнде тіпті көп өлең, ертегі білетін болған 
шығарсың. Үйрене бер. Ең болмаса, харіптер үйрен. 
Тәтеңе айтып, маған өзің де хат жаз.

Жаздыгүні мен саған велосипед әперем, алда-
маймын, айналайын жаным. Ал, бетіңнен, көзіңнен 
сүйдім. Хат жазған ағаң. 4.ІІ.48 ж.», – десе, енді бір 
хатында:

«...Айналайын, Мұратайым!
Сенің тәтеңе ерік бермей, маған хат 

жазғызғаныңа мен соншалықты қуанамын. Сен 
ақылды болып келесің. Ағаңды ойлағаның – сол 
ақылды болғандығыңнан. Енді бұдан былай аз-аздап 
сабақ та оқи беру керек. Тәтең саған жеңіл-жеңіл 
кітаптар оқып беретін болсын...», – деген сөздерінің 
сөзі даналықтың дәнегіндей, тағылым мен тәрбиенің 
төресіндей емес пе? 

Өзінің әрбір шыққан жаңа шығармасына шы-
найы әкелік махаббатын мөлдіретіп жазып, ұсынған 
Мұхтар Әуезов ұлы Мұратқа төртінші қолтаңбасын 
1958 жылы қалдырыпты. Осы 4 қолтаңба да  әке 
мен бала арасындағы аса бір  сұлу сүйіспеншіліктің 
символы іспеттес. Кішкене кезінде осындай ойлы 
хаттар жазып, бүлдіршінін білімге баулып, оқуға 
дағдыландырса, есейе келе енді әдебиет әлеміне 
әкесінің мұраларын оқыту арқылы өзіндік ойлау 
жүйесін қалыптастыруға тырысады. Оның айқын 
айғағы – мына автографы: 

«Мұратай!
Мен сені енді ер жетті, есі кірді деп менің 

кітабымды оқитын, білетін кезі де жетті деп «Абай-
ды» жіберіп отырмын. Асықпай тәтеңмен бірге оқып, 
біліп ал. Папаң. 1958. 28.ХІ». Бір ескеретін жайт 

бұрынғы хаттарында «Ағаң» деп қол қойса, мұнда 
«Папаң», яғни «Әкең» деген атаулар пайда болыпты. 
Бұл да баласының есі кіріп, оң-солын дұрыс тануына 
сай кезеңде айтылған ақиқаттарды айқындаса керек. 
Автографтар арқылы талай тарихтың беті ашылып, 
өмір мен өнердің тасасындағы тылсым сырлар  
ғылыми, әдеби тақырыптарға өзек болары хақ. Бір 
ғана «Ағаң» мен «Папаңның» арасындағы сырлар 
жүгі, бұл түсініктердің орныққан кезі т.б  зерттейтін 
жанға қаншама құнды деректер ұсынар еді?!

Жазушының  Ғабитова Фатима Зейноллақызынан 
туған сол сүйкімді ұлы Мұрат Мұхтарұлы – бүгінде 
елімізге кеңінен танымал тұлға, мәдениеттанушы 
ғалым, публицист жазушы, мемлекет және қоғам 
қайраткері. Қазақ пен қытай мемлекеттерінің са-
яси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени қарым-
қатынасының тәуелсіздік кезеңінде зор қарқынмен 
дамуына үлес қосқан тұңғыш дипломат, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері. Мәскеу мемлекеттік 
университетінің шығыс тілдері факультетін және 
М.Горький атындағы Әдебиет институтының 
аспирантурасын бітіріп, 1969 жылы «филология 
ғылымдарының кандидаты» атанды. Ол бүгінде – 
«Времен связующая нить», «Иппокрена», «Уйти, 
чтобы вернуться» атты кітаптардың авторы. Өз 
ұсынысымен құрылған «Мұхтар Әуезов қорын» 
(2007-2014) басқарып, ұлы жазушының аса бай әдеби 
мұраларын жинап, жариялауда көп жұмыс жүргізді. 
Қоғамдық ұйым негізіндегі қор ұлы жазушының 
кітаптарын жариялау, әлем тілдеріне аударылып, 
кеңінен насихатталу, 100 жылдық мерейтойын 
ЮНЕСКО деңгейінде өткізу, деректі фильмдер түсіру   
секілді көптеген ұйымдастыру, қаржыландыру 
жұмыстарын жүргізді. Бұл өмірлік деректер – 
М.Әуезовтің ұлын сәби кезінен саналы түрде өзінің 
рухани іздеушісі болуға баулығандығының дәлелі. 
Өзіндегі ұлттық ойдың өзегін үзбейтін ұлы да 
Мұрат екендігіне сенген әке баласын о бастан қазақ 
мектебіне беріп, әдебиетші ғалым, шығыстанушы 
болуға бағыттады. Ақыл-ой өрісін  өз бақылауында 
ұстаған әке-ұстаз балапанын баптаған бүркіттей 
шыңдарға шақырды. Әке тарапынан көрсетілген 
мейірімділік, мәрттік, адалдық, тазалық, ізгілік пен 
адамгершілік бала бойындағы асыл қасиеттерді 
қалыптастырды. Бауыр еті баласының бетінен 
қақпай, барын бағалай, белін буып, ел болашағын ой-
лайтын ер-азамат етіп өсіруі – өнеге ғана емес, күллі 
қазақ сүйсінерлік сирек құбылыс. 

 «Қыранды қыран қиядан таниды», – дегендей, 
болар баланың болмысын зерттеушілік зердемен, 
кемеңгерлік көсемдікпен байқаған бапкер – әке 
бар білімді кітаппен беріп, қолтаңбасындағы 
қомақты ойлармен ауыр жауапкершілік жүктеген. 
Әрбір қадамын қадағалап,  «елдің, ұлттың, жал-
пы адамзаттың рухани құндылығына үлкен үлес 

қосар» деген үмітпен қайраткерлікке, қаламгерлікке 
бағыштады. Оған М.Әуезов өмірінің ең соңғы 
күндері өз қолымен жазған қолтаңбасы, яғни, 
Мәскеудегі Кунцева ауруханасынан жазған хаты 
айғақ. Қолтаңба  құндылығының өзі қаламгердің 
қолы тиіп, өзекжарды тілегін қағазға өз қалауымен 
түсіруінде емес пе?! Үміт күткен ізбасарын, өзінің 
бар шығармашылығының шырағы болар жанашы-
рын, ұлының ұлы мұратын ақтар перзентін, тап бір 
табиғат тәңірі сездіргендей, өз елінің абыройлы аза-
маттарына, ең жақын ағайын-туыстарына, етжақын 
жолдастарына сеніп тапсырып, «ендігі тағдыры, 
ел-жұртымен табыстыру – сендердің міндеттерің» 
дегендей хат жолдап, аманат етуі де – тылсым сырға 
толы ғажайып құбылыс. Хат жазушының Семейдегі 
ең жақын туысы Кәмен Оразалинге 25-шілде күні 
жолданады. Себебі 26 күні операцияға дайындау 
жұмыстары жүргізілетіндіктен, хат жазуға, кітап 
оқуға, кісі қабылдауға рұқсат берілмеген. Сондықтан 
Мұратқа  өзінің туып-өскен жеріне барып, туған-
туыстарымен танысып қайтуды табыстайды. Ал сол 
сапар туралы әсерін кейін ауруханадан шыққан соң 
Ыстықкөлде кездесіп, арқа-жарқа бір отырғанда 
әңгімелеп беруін де тапсырады.

Мұхтар Әуезовтей ұлының ұрпағы, алтынның 
сынығының сағы сынбауы үшін арқасүйер ағалары, 
өз ел-жұрты болуын қатты қадалаған қаламгердің 
соңғы сезімдері мен сөздері түскен қолтаңба мәтіні 
мынадай:   

«Қымбатты Кәмен!
Мынау Мұрат Әуезов – менің туған балам. 

Москва университетінде оқушы еді. Қазір жазға Се-
мейге, содан ары Абай ауданын – әкесі туған жерді, 
елді көруге бара жатыр. Өзіне: Саған, Балташқа 
бар», – дедім. Осыны ауданды аралатып, елді, жерді 
көрсетіп, танытуға, өзің бар, Балташ бар, көмек 
етулеріңді сұраймын. Өзім «сен өз үйіңе түсірсең» 
деймін.

Мен ауырып, Москвада больницада жатырмын, 
жайымды Мұрат айтар. Үйіңе көп-көп сәлем. Мұхтар 
Әуезов.

Елдегі бар ағайынға мың сәлем. Балташтікіне 
жайды ұғындырып, өзің алып барарсың» («М. 
Әуезов. Шығармаларының елу томдық толық 
жинағы.Алматы: Жібек жолы 2011. 50-том, 91-б.). 
Қазір ойласаңыз, М.Әуезовтің бұл хаты жалғыз 
Кәмен Оразалинге емес, бейне бір барлық қазақ 
жұртына жолдаған соңғы аманатындай сезіледі. 

«Ұлыдан – ұлағат» дегеннің өзі осы емес пе? Ұлт 
пен ұрпақты сабақтастырып, тұтастандырып тұрған 
да осы бауырмалдық пен бапкерлік болса керек. 
М.Әуезовтің қолымен жазылған соңғы қолтаңбаның 
қазақ әдебиеттануы мен мұхтартану саласы үшін де 
тарихи орны мен маңызы ерекше. 

ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ ТУҒАН ТІЛ – ТҰҒЫРЫМ
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ӨСІМДІКТЕРДІҢ ТӨЛ 
АТАУЫН ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРУГЕ БОЛА МА?

Ерлік Ержанұлы, журналист

Табиғаттың бір бөлшегі ретінде адам баласы 
сонау есте жоқ ескі замандардан-ақ өсімдіктер 
дүниесімен тығыз байланыста өмір сүріп келе 
жатыр.  Өсімдіктерсіз тіршілікті көзге елестетудің 
өзі мүмкін емес. Олар болмаса жер бетіндегі бүкіл 
тіршілік иелері тыныс алып отырған оттегі де болмас 
еді. Өсімдіктер бізге өмір ғана сыйлап қоймай, бүкіл 
тіршілігімізге қажеттінің бәрін беріп отыр. Олардан 
алынған өнім кисек – киім, ішсек  – тамақ, жатсақ 

– төсек, бір нәрсені жазып-сызам десек – бояу мен 
қағаз ғана емес, аңшылық пен жаугершілік кезінде 
қару да бола алды. 

Ғалымдардың анықтауынша, өсімдіктердің 
ғылымға белгілі 500 мыңнан астам түрі бар. Оның 
жартысына жуығы суда, қалғаны құрлықта өседі. 
Қазақстанда оның 15 мыңы бар көрінеді. Бұлардың 
500-і мүк,  600-і қына, 2 мыңнан астамы балдыр, 
5 мыңы саңырауқұлақ, 6 мыңнан астамы жоғары 

сатыдағы түтікті өсімдіктер екенін ескерсек, жер 
көлемі жағынан әлемде тоғызыншы орын алатын 
Қазақстан үшін аз болып көрінуі күмәнсіз. Оған негіз 
де жоқ емес. 

Қазақстан аумағын  ата-бабалары өте ерте 
замандардан бері тұрақты мекеніне айналдырған 
қазақ халқының өзін қоршаған ортаны танып-білуде 
өзгелерден кем қалуы – ақылға қонымсыз нәрсе. 
Егер олардың көшпенді өмір салтын өткен ғасырдың 
алғашқы ширегіне дейін сақтап келген, әлемдегі 
санаулы ұлттың бірі болғанын еске түсіретін болсақ, 
бұл мүлде елдігімізге сын болуы тиіс. Өйткені 
табиғаттың тепе-теңдігін толық сақтап, оның әрбір 
құбылысы ғана емес, барлық жанды-жансызына 
ат қойып, айдар тағудағы біздің бабаларымыздың 
тапқырлығына қайран қалып, таңырқап, тамсанған 
саяхатшылар мен түрлі зерттеушілердің жазбалары 
өте көп. Тек оны оқып, танып, жарыққа шығарып, 
ғылыми айналымға түсіруге кежегеміз кейін 
тартып, енжарлық танытып жүргенімізді мойындау 
керек. Мәселен рауғаш өсімдігін көрген алғашқы 
еуропалық Марко Поло екен. С.Небесный 
«Необыкновенное в необыкновенных овощах» 
(1970) деген кітабында: «Марко Полодан алты 
ғасырдан кейін Қытайда рауғаш плантациясын алғаш 
көрген М.П.Пржевальский (1870-1873) болды», 
– дейді. Алайда оның шындыққа жанаспайтынын 
білетін адамдар әдетте үнсіз қалып жүр. Себебі 
М.Полодан кейін рауғашты сипаттап жазған Шоқан 
Уәлиханов еді. Ол өзінің 1856 жылғы «Ыстықкөл 
сапарындағы күнделігінде» рауғаштың сабағында 
қымыздық қышқылы болатыны жөнінде пікірін 
айтады, дәмінің анар жемісіне ұқсайтығын ескертіп, 

суретін салады. Ал тибеттіктер рауғаштың шипалық 
қасиетін біздің жыл санауымыздан 2700 жыл бұрын 
білген екен. Кейін оны қытайлар Грекияға, одан соң 
Персияға қымбат бағаға сатып тұрған. Ол бір кездері 
қытайлардың сыртқа шығарып сататын ең пайдалы 
деген заттарының бірі болған көрінеді. 

Жалпы орыстарда 70-80 мың, ал ағылшындарда 
500 мыңнан астам өсімдіктің  атауы бар екен. 
Ал қазақ тіліндегі өсімдік атауларының саны 
«Уикипедия» ашық энциклопедиясындағы мәлімет 
бойынша – 848. Он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде» – 736.  Тоғыз томнан тұратын «Қазақстан 
флорасында» – 350. Әрине, бұл – көңілге кірбің 
түсіретін сан. Сондай-ақ Қазақстанда өсетін 15 мың 
өсімдіктің 730-ы – әлемде тек біздің жерімізде ғана 
кездесетін эндемиктер. Басқасын былай қойғанда, 
тек біздің жерімізде ғана кездесетін осы бірегей 
эндемиктердің төл атауын түгел білмейміз. 

Әрине, «өсімдік атауларының ең алғашқысы 
қайсы?» дегенге дәл жауап беру қиын. Өйткені ол  
халықпен бірге жасасып келе жатыр. Ал тіршілігінің 
қайнар көзі болған төрт түлік малының жағдайына 
қарап, жылдың төрт маусымында шөптің шүйгінін, 
судың тұнығын іздеп, көшіп-қонып жүрген ата-
бабаларымыздың өсімдіктердің қайсысы малға 
жұғымды, қайсысы улы екенін білмеуі мүмкін емес. 
Ендеше қазақ халқында оның төл атауының болмауы 
– мүлде ақылға сыйымсыз жағдай. 

Тарихқа көз жүгіртсек, өсімдіктердің қазақша 
атаулары жөніндегі алғашқы мағлұматтар 
Н.И.Анненковтың 1878 жылы жарық көрген  
«Ботанический словарь» деген кітабында 
кездеседі. Өсімдіктердің қазақ тіліндегі халық 

ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІ ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІ
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атауларын жинап, жариялауға алғашқы кезде 
шетелдік ботаник-ғалымдар  көп еңбек сіңірді. 
Мәселен, И.В.Ларин (1930), Н.В.Павлов (1947)  
еңбектерінде 300-ге жуық өсімдік атаулары 
берілген. Одан кейін оның саны «Орысша-қазақша 
сөздікте» (1954) және С.Арзымбетов (1955) 
пен Т.Мұсақұловтың (1959, 1960) сөздіктерінде 
толықтырыла түсті. 9 томдық «Қазақстан 
флорасы» (1956-1966) деген кітапқа енген 5630 
өсімдік  түрлерінің 350-нің ғана қазақша атаулары 
келтірілді. Ал  1977 жылғы С.А.Арыстанғалиев пен 
Е.Р.Рамазановтың «Қазақстан өсімдіктері» атты 
кітабында  республикада өсетін 126 тұқымдастың,  
1024 туыстың және  5685 түрдің қазақ тіліндегі 
атаулары келтіріліп, 64 тұқымдасқа халық атаулары 
қабылданып, 25 тұқымдасқа жаңа атау ұсынылды.  
Одан кейін 2002  жылы С.Арыстанғалиев «Қазақстан 
өсімдіктерінің қазақша-орысша-латынша атаулары 
сөздігінде»  гүлді өсімдіктердің  1022 туысы 
мен 5647 түрінің қазақ тіліндегі халықтық және 
ғылыми атауларын келтірді.  Өкінішке орай, өз 
ұлтымыздан шыққан бұл зерттеушілердің бастаған 
жұмысы әлі де жүйелі түрде, өз жалғасын тауып 
жатқан жоқ. Оны кейінгі жылдары жарық көрген 
30 томдық «Қазақша-орысша, орысша-қазақша 
терминологиялық сөздікте», 15 томдық «Қазақ 
әдеби тілінің сөздігінде», 10 томдық «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігі» және өзге де ғылыми еңбектерде 
өсімдіктердің қазақ тіліндегі атауларының әртүрлі 
көрсетілуінен де айқын аңғаруға болады. 

Өткен ғасырдың алғашқы жартысында жазылған 
Ілияс Жансүгіровтің «Жер түгі» деп аталатын 54 
жолдық өлеңінде 30 түрлі ағаш, 60-қа жуық шөптесін 
өсімдіктің атаулары кездеседі. 

Ағашта өзің білген қарағай, тал,
Жалғыз-ақ неше алуан түрлісі бар.
Долана, ұшқат, шетен, ырғай, арша,
Ақ сасыр, қызыл қайың, барша, шынар.
Шырғанақ, сөңке, терек, сөгет, емен,
Үйеңкі, шырғай, балғын тораңғылар,
Сарыағаш, қойқарақат, жиде, шетен,
Тобылғы, түйеқұйрық, бауырқұрттар;
Қараған, бозқараған, шеңгел, шілік
Сықылды ағаштардың талайы бар.
Биікте бітед шөптен сарыкүйік,
Тістеніп жатыр жұлып малы сүйіп,
«Қымызын сарыкүйіктің ішеміз», – деп,
Албандар қоныстайды құстай биік.
Тауқонақ, шайшөп, маңқа, құлынембес,
Сүттіген, еңдік, мейіз, киізкиік. 

Ақшалғын, көкемарал, бетеге, раң, 
Жапырақтеңге, бұйра, қисық, иық.

Балдырған, уқорғасын, атқұлақты, 
Елік жүр сонысында соны қиып. 
Желкеуір, бәрпі, шырыш, шытыр, 

Сауыны биеемшектің кеп тұр иіп.
Мыңтамыр, жуа, рауғаш, жаужапырақ, 

Балауса, сорғыш, селдір, ермен, бақбақ, 
Сыбызғы, жалбыз, құлмақ, қарақияқ, 
Шоңайна, меңдуана, сора, шақпақ.

Ішінде сол қурайдың сұлу солар, 
Шырмауық, кендір, қылша, жыланқияқ, 
Қанжыға, қоға, сасық, аққой болып 
Бөлінед жуалар мен таусарымсақ. 
«Қымыздық», «қызсаумалдық» дейтіндерге 
Ат қойған тау елінде сүйіп шын-ақ.

Өріске біткен осы өңкей сүттің
Ішінде бір сүйкімсіз отыр бір-ақ:
Қалақай қара тарғыл – ол айтқаным,
Сүйеді сүйкенгенді шымшып, бұрап.
Өзге жан өмірі оған жоламайды,
Төңбекшіп түйе жесе, қалар құлап.
Шалқиды шалғын көлдің қамысындай, 
Атқұлақ Тасарықтың тарысындай
Үш қырлы, сұлу қырлы айылқияқ,
Кіндігі қырғыз өрме қамшысындай.
Селтеңдеп сепсе қурай сырға қадап,
Саржағал сәлемдесед танысындай.
Жуалар шайқаңдаған, ол – бір кербез,
Шалма орап мұсылманның абызындай.
Құс таңдай самал соқса – сыбырласад
Әзілді әйел, ажын-абысындай.
Солармен судырласып ойнайды жел
Дүрмектің көкпар тартқан шабысындай.
Неше елді аттандырған құтты қоныс
Әлі тұр әсемдігі тауысылмай.
Суретін сөз баяндап жеткізе алмас,
Жерінің Жетісудың бәрі сондай!
Қазіргі жастар бұл өсімдіктердің кейбірінің атын  

мүлде естімегені анық. Өйткені олар күнделікте 
қолданыста аталмайды. Жалпы өсімдіктер туралы, 
олардың атаулары туралы шығарма  жазған ақын-
жазушылар  елімізде аз емес. Өздерінің туып-өскен 
жерлеріндегі өсімдіктер дүниесін  К.Әзірбаев «Шөп 
аттары», Ж.Шантөбетов «Қызылқұм көрінісі», 
С.Мұсабеков «Шөлдің түгі» деген өлендерінде, ал 
Дулат Исабеков «Дермене» повесінде  жан-жақты 
жазады. 

Өсімдіктер туралы сөз болған кезде, көбіне-
көп  оның емдік қасиеті алдымен назарға алынады. 
Өкінішке қарай, Қазақстанда өсетін емдік  өсімдіктер 
тізімінде «Уикипедия» ашық энциклопедиясында 
62 өсімдіктің ғана  атауы бар. Ал халық емшісі, 
тамыршы Сейітқамза Қалиев «Емдік рецептер 
энциклопедиясы. Қазақ емінің рецептері мен Тибет 
медицинасының негіздері» деп аталатын кітабында 
дәрілік өсімдіктерді халық емшілерінің төрт рай 
(суық, ыстық, жылы, салқын), бес дәмге (қышқыл, 
кермек, тәтті, ащы, сор) бөлетінін айтып, 700-ге 
жуық өсімдіктің атауын мысалға келтірген. 

Жалпы дәрілік шөптерді жинап, оны халықтық 
медицинада қолданудың тарихы өте тереңде 
жатыр. Зерттеушілердің анықтауынша, адамның 
ауруға, аштыққа төзімділігін арттыру үшін Шығыс 
Азия халықтары шай ішсе, Орталық Америка 
халықтары какао, Оңтүстік Америка халықтары мате 
жапырақтарын, ал ондағы Амазонка тұрғындары 
гуараны пайдаланған. Біздің дәуірімізге дейінгі 
460-377 жылдары өмір сүрген, медицинаның атасы 
саналатын әйгілі грек дәрігері – Гиппократтың 
еңбегінде 230 дәрілік өсімдіктің атауы келтірілген 
екен.  Біздің дәуірімізден 4000 жыл бұрын 
мысырлықтар дәрілік өсімдіктердің 80-нен астам 
түрін,  3000 жыл бұрын қытайлықтар  230 түрін 
білген.  Б.з.д. 2600  жылдары жазылған Қытайдың 
алғашқы дәрілік шөптер туралы кітабында (Бень 
Цао) 900 дәрілік өсімдік сипатталған. Кейін Әбу 
Әли ибн Сина өз еңбегінде 900-дей дәрілік затты 
пайдалану жолын жазған. Испандық Ибн Байтер оны 
ары қарай толықтырып,  1400 өсімдік түрін сипаттап 
көрсеткен. 

Тарихқа жүгінсек, дәрілік өсімдіктермен 
сауда-саттық жасау біздің дәуірімізге дейінгі 
мыңжылдықтарда-ақ басталғанын байқауға 
болады. Патшалық Ресейде ХVII ғасырда басталған 
дәрілік өсімдіктерді іздеу, анықтау жұмысын түрлі 
экспедиция құрамындағы ғалымдар ХVIII ғасырда 

Қазақ жерінде де қарқынды түрде жүргізе бастайды. 
Ал XIХ  ғасырдың екінші жартысынан бастап 
қазақ жерінен жиналған дәрілік өсімдіктер Еуропа 
елдеріне экспортталды. Бұл жұмысты кейін Кеңес 
Одағы ары қарай жалғастырып, оның тізімі мен 
жиналатын көлемін ресми түрде белгілеп отырды.  
Өкінішке қарай, халықтың ғасырлар бойы атадан 
балаға жалғасып келген дәрілік шөптерді жинау 
мен оны қолдану өнері өткен ғасырдағы күштеп 
ұжымдастыру мен қуғын-сүргін науқандарынан 
кейін тоқырауға түсіп, жинақталған мол білім мен 
тәжірибе ұмыт бола бастады. Көптеген өсімдіктердің 
байырғы атаулары ұмытылып,  сырттан таңылған 
бөтен атауларға ие болды.

Бір кездері әйгілі этнограф Жағда Бабалыққа  
малдың жайын жетік білетін ағасы Оспан тек 
Алматы қаласының айналасында өсетін 10 мың 
өсімдіктің түсін түстеп, қазақша атауын атап берген 
екен. Өкінішке қарай, Жағда атамыз қайтыс болған 
соң, ол кісінің мұрағатындағы құнды деректер 
зерттеушілер назарынан тыс қалып келе жатыр. Егер 
мемлекеттік құзырлы мекемелер қызығушылық 
танытып, оны жарыққа шығарып, ғылыми айналымға 
түсіретін болса, бұл тек Қазақстан ғана емес, күллі 
әлемнің өсімдіктанушылары үшін  зор жаңалық 
болары күмәнсіз.

ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІ ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІ
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ПРОФЕССОР 
ҚАЙЫРБОЛАТ 
ЕСЕНОВТІҢ ҚАЗАҚ 
СИНТАКСИСІНДЕГІ ІЗІ

Қайырболат Мұқанұлы 
Есеновтің еңбек 
кітапшасында үш-ақ 

мекеменің мөрі басылған. 1931 
жылы Омбы облысы Назыбаев 
ауданында дүниеге келген ол 
1947 жылы Омбы педагогикалық 
училищесін бітіріп, Омбы 
облысындағы №1 жеті жылдық 
мектепте үш жыл қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі болады. 
1955 жылы қазіргі Қазақ ұлттық 
университетін тәмамдағаннан 
кейін екі жыл Көкшетау облысы 
Мұғалімдер білімін жетілдіру 
институтында қазақ тілі мен 
әдебиеті кабинетінің меңгерушісі 
қызметін атқарады. Міне, осыдан 
кейін 1957 жылдан бастап 
Қайрекең Ахмет Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтында 
тапжылмастан, өмірінің соңына 
шейін жарты ғасырға жуық 
уақыт қызмет етті. Бар ғұмырын 
қазақ синтаксисінің қыр-сырын 
зерттеуге арнады. «Қазіргі 
қазақ тіліндегі шартты және 

қарсылықты бағыныңқылы 
сөйлемдер» деген тақырыпта 
кандидаттық диссертация, 
«Қазіргі әдеби тіліміздегі 
күрделенген сөйлемдердің негізгі 
мәселелері» деген тақырыпта 
докторлық диссертация қорғады. 

Құрмаластың сабақтас түрін 
жай сөйлемнен айыру жөнінде 
синтаксис тарихында әртүрлі 
пікірлер болғаны белгілі. Бұл 
мәселе тек қазақ тілі білімінде 
ғана емес, жалпы түркі 
тілдеріндегі даулы мәселелердің 
бірінен саналып келді. Ғалымның 
күрделенген сөйлемдерге қатысты 
айтқан тұжырымдары құрмалас 
сөйлемдерді тану, синтаксистік 
оралымдардың, үйірлі мүшенің 
күрделі құрылым ішіндегі 
қызметі, ортақ бастауышты 
сөйлемдер мәселесіне дәстүрлі 
синтаксис өкілдерінің қайта 
үңілуіне мұрындық болды. 

Ғалым күрделі құрылымдар 
мәселесін терең қарастыра түсіп, 
1982 жылы «Сабақтас құрмалас 

сөйлемнің құрылысы», 1985 
жылы «Қазіргі қазақ тіліндегі 
синтаксистік қатынастар» деген 
монографияларын жариялады.

Мен танитын Қайрекең 
мінезі ауыр, тұйық, күнделікті 
тұрмыстық әңгімелерден шет, 
алдындағы ғылымына ғана 
мейлінше бас қойған біртоға, 
орыс мінезді кісі болатын. 
Сексенінші жылдардың аяғына 
қарай Қайрекең Қазақ ұлттық 
университетінде құрмалас сөйлем 
синтаксисінен дәріс оқыды. 
Сабағынан артық әңгімесі жоқ, 
қасы қалың, түрі сұстылау 
оқытушыдан алғашында бәріміз 
сескеніп жүрдік. Бірақ ол кісі 
дәріс оқығанда, дауысын сәл 
көтеріңкіреп қойғаны болмаса, 
студенттер үшін өте жайлы болып 
шықты. Ол кісінің ғалымдық 
қана емес, шәкірт тәрбиелеуді 
қатар ұстанған ұстаздық 
болмысы сол кездегі жүздеген 
студенттің зердесінде қалып 
қойды. Өйткені  сексенінші 

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЙРАТКЕРІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЙРАТКЕРІ
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жылдардан бастап Қайрекең 
Қазақ ұлттық университетінде 
ғана емес, Қыздар педагогикалық 
институтында, Қызылорда 
педагогикалық институтында 
тұрақты түрде құрмалас сөйлем 
синтаксисінен дәріс оқып жүрді 
және жай жүрмей, өзіне шәкірт 
жинап жүрді. 

Қайрекеңнің Шанжархан 
Бекмағамбетов деген шәкірті сол 
кездерді: «Біздің кафедрамен 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты шығармашылық 
байланыс орнатып, Грамматика 
бөлімінің меңгерушісі филология 
ғылымдарының докторы, 
профессор Қайырболат Есенов 
бізге келіп, студенттерге 
дәріс оқып, бірқатар жас 
оқытушыларды ғылыми жұмысқа 
тартты. Бұл қоғамымызда 
бірқатар қиыншылықтар болып, 
жастар ғылым қууға мүмкіндік 
таппай, көбіне тіршілік қамымен 
кете бастаған уақыт еді. Соған 
қарамастан ғылым-білім іздеген 
бірқатар Сыр бойы жастары 
Қайрекеңнің ізіне еріп, сол 
кісінің қамқорлығымен, ақыл-
кеңестерімен жігерленіп, 
қазақ тіл білімінің күрделі бір 
саласы – синтаксистің ғылыми 
мәселелерімен айналыса бастады. 
Осы бір кезеңдегі бір шоғыр 
жас оқытушылардың ғылым 
жолына түсуіне Қайырболат 
ағамыздың шапағаты мол 
болды», – деп еске алады. Сол 
Қызылордадан шыққан Жеңіс 
Сәдуақасұлының «Қазіргі 
қазақ тіліндегі бір құрамды 
сөйлемдердің құрылымдық 
типтері» атты докторлық 
диссертациясына Қайрекең 
кеңесші болса, бүгінгі профессор 
Зәуреш Ерназарованың, 
ғылым кандидаттары Болат 
Боранбай мен Шанжархан 
Бекмағамбетовтың кандидаттық 
диссертацияларына жетекшілік 
етті. 

Қ.Есеновтің кандидаттық 
диссертация ретінде зерттеуге 
ұсынған тақырыптары 
синтаксистің нақтылы 
мәселелеріне арналады. 
Ғалым ғылыми зерттеулердің 

ауқымдылығынан гөрі тереңділігі 
маңыздырақ болатындығын 
сексенінші жылдардың аяғында-
ақ аңғара бастағандығы 
байқалады. Мәселен, қырқыншы 
жылдары Н.Сауранбаев 
«Қазақ тіліндегі құрмалас 
сөйлемдер жүйесін» түгел 
алып қарастырса, жетпісінші 
жылдары Қ.Мамытбеков 
«Салалас сөйлемдерді», ал 
Ұ.Салиева «Салаластың 
жалғаулықсыз түрін» 
зерттеген болатын. Сексенінші 
жылдардың басында Қ.Есенов 
«Сабақтас құрмалас сөйлемнің 
құрылысын» қарастырды. Кейін 
өзі шәкірттеріне әр сөйлемнің 
түрін жеке зерттеу тақырыптары 
етіп бере бастады. Мәселен, 
көп компонентті салалас 
сөйлемдер (Садирова Күлзат), 
аралас құрмалас сөйлемдер 
(Сағындықұлы Бекен). 

Құрамындағы 
сыңарлардың саны қалыпты 
құрмаластардағыдай екеу ғана 
емес, үш немесе одан да көп 
болып келетін құрылымдарды 
жалпы тіл білімінде әртүрлі 
атайды: күрделі синтаксистік 
бірлік, құрмалас сөйлемдердің 
күрделенген түрі, көп 
сыңарлы құрмалас сөйлемдер, 
полипредикативті сөйлем, 
синтаксистік кешен және т.б.

Б. Шалабаев 1982 жылы 
жарияланған мақаласында 
мұндай сөйлемдерді «күрделі 
құрмалас» деп атаған еді. 
Құрмалас сөйлемнің құрылымдық 
типтерін анықтау жеңіл болу 
үшін, алдымен, құрмаластарды 
компоненттердің санына қарай 
бөлген (жай құрмалас, күрделі 
құрмалас) дұрыс. Мұнда жүйелік 
бар, сондықтан болар, қазақ тіл 
білімінде сол күрделі құрмалас 
деген термин қалыптасып, 
орнығып келеді. Екі сыңардан 
құралған құрмаластарды жай 
құрмалас десек, үш не одан артық 
компоненттерден құралғандарын 
күрделі құрмалас сөйлем 
қатарына жатқызамыз. Одан 
әрі жай құрмалас сөйлемдер 
салалас және сабақтас болып 
бөлінеді. Ал күрделі құрмалас 

сөйлемдер көп сыңарлы 
салалас, көп бағыныңқылы 
сабақтас және аралас құрмалас 
сөйлемдерге жіктеледі. 
Кейінгі өзімізден шыққан 
академиялық грамматикада (2002) 
құрмаластардың құрылымдық 
типтерін анықтау жеңіл болу үшін 
осы із сақталған. Оған, әрине, 
Қайрекеңнің жетекшілігімен 
зерттелген күрделі құрмаластарға 
қатысты зерттеулердің, 
яғни Садирова Күлзат пен 
Сағындықұлы Бекеннің 
тұжырымдары негіз болады.

Кейін бірқатар ізденушілер 
құрмалас сөйлемдердің 
сыңарларының ішкі мағыналық 
қатынастарына қарай 
топтастырылғандағы жеке 
түрлерін (амал, себеп, мезгіл 
және т.б.) зерттеу нысаны етіп 
алып жүрді. Бұлай зерттеу 
жұмсалымды грамматиканың 
«мағынадан тұлғаға» де-
ген әдістеріне сәйкес келеді. 
Бұның бастауы да Қайрекеңнің 
жетекшілігімен жазылған 
жұмыстардан басталады: 
Түсіндірмелі құрмалас сөйлемдер 
(Ш.Бекмағамбетов), салы-
стырмалы сабақтас сөйлемдер 
(З.Жұмаділова). 

Қазақ тіл білімінде мұндай 
бағытты зерттеулер кейін 
басталды десек те болады. 
Осы мағынадан оны жасай-
тын құралдарға өту тәсілімен 
құрмалас сөйлемдердің 
сыңарлары арасындағы 
мағыналық қатынастарды (се-
беп, мезгіл, қарсылықты т.б.) 
алып қарастырса, онда салаласа 
және сабақтаса байланысу деген 
мәселелер кейінге ысырылып, 
белгілі бір мағынаны жасауға 
қатынасатын формалар басты на-
зарда болар еді.

Қ.Есеновтің өзі мезгілдестік 
қатынасты «Құрмалас сөйлем 
синтаксисі» атты кітабында 
арнайы қарастырып, оларды 
іштей бір мезгілдес сабақтас 
және әр мезгілдес сабақтас 
деп екіге жіктеген болатын. 
Сыңарлары арасындағы мезгілдік 
қатынастардың әртүрлі болуына 
қарай салаласа байланысқан 

сөйлемдер де осылай іштей 
жіктеледі. Кейбір мамандар 
мұндай құрылымда келген 
сөйлемдерді бір салаластың екі 
түрлі көрінісі деп қарамай, екеуін 
екі түрлі мағыналық қатынаста 
тұрған салалас сөйлемдердің 
дербес  түрлері деп таниды 
да оларды «мезгілдес» және 
«іліктес» деп атайды. 

Мезгілдестік қатынастар 
қазір жұмсалымды грамматика-
да семантикалық өріс түрінде 
қарастырылып жүр. Жалпы тіл 
білімінде таксистік семантикалық 
өріс жан-жақты зерттелген 
(Р.О.Якобсон, В.С.Храковский, 
А.В.Бондарко және т.б.). Ал 
қазақ тіл білімінде таксистік 
қатынастарды зерттеудің бастауы 
Қайрекеңнің еңбектерінде жатыр. 
Ол кісі «бір мезгілдес» және «әр 
мезгілдес» деген терминді енгізіп 
кетті.

Құрмалас сөйлемдерге 
қатысты нақты, жеке мәселелерді 
зерттеудің әрі теориялық, 
практикалық жақтардан зор 
маңызы бар. Бұлар жинақтала 
келгенде, жалпы құрмалас 
сөйлемге байланысты ілімнің 
жан-жақты айқындала түсуіне 
негіз болады. Осы тұрғыдан 
келгенде Қ.Есенов құрмалас 
сөйлемдерді үш аспектіден 
кешенді түрде қарастырған. 
Шәкірттеріне тақырыпты осы 
үш аспектіден беріп, үш түрлі 
позициядан келіп құрмалас 
сөйлемдердің қыр-сырын 
барынша ашуға тырысты. 
Біріншісі, құрмалас сөйлемдердің 
құрылымдық типтері. Шәкірттері 
қарастырған салаластың 
жалғаулықсыз түрі, көп сыңарлы 
салалас сөйлемдер және аралас 
сөйлемдерге қатысты ғылыми 
тұжырымдар кейінгі оқулықтарға 
негіз болды. Мағынасы арқылы 
салаласып жақын тұрған 
сөйлемдерді А.Байтұрсынұлы 
«іргелес» деп атаған болатын. 
Кейін бұл атау Н.Сауранбаевтың, 
С.Аманжоловтың еңбектерінде 
аталып, кейін жоғалып кетті. 
Енді қазір Р.Әмір осы терминді 
жалғаулықсыз салаластарға 
қайта қолданып жүр. 

Осындай ізденістер мен жеке 
тұжырымдардың себебінен 
2002 жылы жарық көрген 
«Қазақ грамматикасында» 
бірізділік сақталмай кетті. 
Яғни мұның айналасында 
пікір жарыстығы арқылы 
әлі анықтала түсетін мәселе 
баршылық. Ал көп сыңарлы 
құрмаластар жөнінде жоғарыда 
айтып өттік. Сабақтастың 
құрамында қарастырылатын 
көп сыңарлы салаластар 
да – байланысу тәсілдерінің 
өзгешелігі болмаса, аралас 
құрмаласпен бірдей деңгейдегі 
құрмаластар. Сондықтан да 
оларды күрделі құрмаластар 
деп бөліп топтастырған дұрыс 
және олардың арасындағы 
мағыналық қатынас жалпы тіл 
білімінде қалыптасқан дәстүрге 
сүйеніліп үлкен блоктарға бөлініп 
қарастырылғаны жөн деген 
ойдамыз.

Екінші, құрмалас 
сөйлемдердің мағыналық 
түрлері. Бұл бағыт Қайрекеңнің 
құрмаластарды зерттеуіндегі 
жұмсалымды грамматиканың 
принциптеріне өте жақын кел-
ген тұсы. Қазақ синтаксисінің 
тарихында -ып/-іп формантты 
көсемшелер арқылы жасалған 
мына сияқты құрмаластарды 
сабақтас па әлде салалас па 
деген талас пікірлер болған. Мен 
кітап оқып, ол жазу жазып отыр. 
Жүк жиналып, үй тігіліп жатыр 
және т.б. Егер жұмсалымды 
грамматика тәсілімен зерттеу 
нысаны етіп құрмаластардың 
сыңарлары арасындағы 
мағыналық қатынасты алатын 
болсақ, формальдік белгіге қарап 
таласу мәселесі күн тәртібінен 
түсіп қалатындығын жоғарыда 
айттық. 

Үшінші аспект 
құрмаластырушы тәсілдер. 
Мәселен, сабақтас құрмалас 
сөйлем жасайтын тәсіл үшеу 
– шартты рай, көсемше және 
есімше. Қ.Есенов маған 
университет бітірерде көсемше 
арқылы сабақтасқан сөйлемдерді 
диплом жұмысының тақырыбы 
етіп берді, кейін осы тақырып 

бойынша кандидаттық 
диссертация қорғадым. Құрмалас 
сөйлемнің бұл аспектісінде де 
қарастырылуға, анықталуға тиісті 
мәселе көп. Шартты рай жұрнағы 
жіктік жалғауын жалғап тиянақты 
тұлғада тұрса да, бағыныңқы 
сөйлемнің баяндауышы қызметін 
атқара береді. Ал бағыныңқының 
баяндауышы қызметіндегі 
көсемше тұлғалары жіктік 
жалғауын жалғап тиянақтанса, 
онда бағыныңқы сөйлем 
салаласқа айналып кетеді. 
Есімшелер тиянақсыздану 
үшін септік жалғауларын, түрлі 
функциялық жұрнақтарды, 
қосымша сөздерді жалғайды. 
Содан кейін барып қана 
бағыныңқының баяндауышы 
қызметін атқаруға жарайтын 
болады. Бағыныңқы сөйлем 
жасаудағы қызметі бір, бірақ 
морфологиялық табиғаты әртүрлі 
жұрнақтар (шартты рай, көсемше, 
есімше) арнайы және жеке 
қарастыруды қажет етеді. Бұл 
формалар тіл жүйесінде түрлі 
позицияларда жұмсалатындықтан,  
көпмағыналы болып келеді. 
Қазіргі таңда олардың бір 
ғана (құрмалас сөйлем жасау) 
қызметін бөліп қарастыру 
жеткіліксіз болып отыр. Тілдік 
құралдың жұмсалу мүмкіндігін, 
яғни семантикалық потенциалын 
толық білу үшін тіл жүйесіндегі 
барлық қызмет түрінің 
парадигмасын анықтап, олардың 
өзара байланысына назар аудару 
керек. 

Жоғарыда аталған үш 
аспект (құрылымдық типтері, 
мағыналық түрлері, жасалу 
тәсілдері) құрмалас сөйлемдердің 
бүкіл табиғатын жан-жақты 
ашып беруге негіз болады. 
Біздің ойымызша, профессор 
Қайырболат Есенов – күрделі 
құрылымдарды кешенді түрде 
қарастырып, синтаксис саласында 
өшпес із қалдырған ғалым.     

Бижомарт Қапалбеков 
Филология ғылымының 

кандидаты  

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЙРАТКЕРІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЙРАТКЕРІ
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	 Шығыс	Түркістан
Арылмай сор мен қырсықтан, 
Жөргекте жатып тұншыққан. 
Арманым болдың бұл күнде, 
Аяулы Шығыс Түркістан!

Көз жасқа толы шарасың, 
Қайғылы қайсар анасың. 
Аңғалдық қылған батырсың, 
Аңқаулық қылған баласың.

Сарбазың отыр түрмеде, 
Егеудей тілі күрмеле. 
Бұлбұлың отыр қапаста, 
Жауларың сенің іргеде.

Арыстанмен алысқан, 
Жолбарыспен жұлқысқан. 
Қасіретім сенсің бұл күнде 
Көзімнің жасын ыршытқан, 
Аяулы Шығыс Түркістан!

	 Туған	жер
Туған жердiң қар, мұзы,
Аязыңмен «жуындыр».
Туған жердiң бал қызы,
Бұрымыңмен буындыр.

Туған жердiң бұлағы,
Толқыныңмен ат менi.
Туған жердiң жыланы,
Шырылдатып шақ менi.

Туған жердiң шеңгелi,
Тырна аямай бетiмдi.
Туған жердiң ерменi,
Аузыма құй өтiмдi.

Туған жердiң доңызы,
Қан-жоса ғып жарып кет.
Туған жердiң қоңызы,
Домалатып алып кет.

Туған жердiң қасқыры,
Кемiр ақын сүйегiн.
Туған жердiң тас, құмы,
Сенi осылай сүйемiн!

	 Арша
Тарту еттің туған жер аршасын көк, 
Сағынышы інімнің тарқасын деп. 
Сол аршадан көзіме елестеді 
Ауыл-аймақ, 
Ата-жұрт, 
Барша сурет…

Бар болғаны бір тұтам сол аршадан, 
Иісі аңқиды тауымның көп аңсаған. 
Иісі аңқиды қып-қызыл таба нанның 
Шығатұғын бұрқырап қоламтадан.

Иісі аңқиды анамның, 
Әкемнің де, 
Иісі аңқиды мақалдың, мәтелдің де… 
Шіркін, аға, осынау көк аршаны  
Жанға қуат болсын деп әкелдің бе?

Иіскеймін де басамын ой алаңын, 
Бұл әдетті мен қалай қоя аламын? 
Сол аршаның түбінде мызғимын да  
Сол аршаның түбінде оянамын.

Болмасын деп көңілдің қошы дара, 
Иіскетемін аршаны досыма да. 
Иіскетемін аршаны балама да, 
Жер сағыну дегенің осы ма, аға?

О, туған жер аршасы – ерге сенім, 
Аңқып тұрған иісі бар менде сенің. 
Сынық сүйем осынау тұқылыңды  
Ат басындай алтынға бермес едім.

	 Менің	тауым
Қарқылдақ қарғасын да қарғаттырмас,
Бүлікшіл бөрісін де қан қаптырмас.
Шоғындай сексеуілдің қызыл тасы,
Үстіне мұз шөгеріп,
қар жаттырмас.
Тау бар ма бұл ғаламда жайыр таудай?!  
Үңгірде мызғып жатқан аю паңдай.
Жұтынған жеті жұрттың заманында,
Анамыз кіндік сауған,
қайың саумай.

Қазақтың белгілі ақыны, Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі, Халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты, «Астана-Бәйтерек-2006» 
әдеби байқауының жүлдегері Жәркен Бөдешұлы 
биыл 70 жаста. 

Қырық	жылдан	соң…
Бек сағынып келдім мен,
Өңім сарғыш,
Көңіл пәс.
Сүймесең салқын ернімнен,
Темекіңнің шоғын бас.

Ұқсаймын тозған көрпеге,
Күлімді алшы, өрте де.

  ***    
Сені ойлаймын ұйқысыз күні-түні,
Көз жасымды толассыз төгіп келгем.
Неткен қатал тағдырдың бұл үкімі 
Екеумізді екі елге бөліп берген?! 
Қашанғы күн кешесің қорғалақтап?
Қасыма тез жетсейші, тордан аттап! 

	 Соңғы	батыр
Қазақта – соңғы батыр Кенесары,
Атанды «қоңыр» болмай, неге «сары»?
Көз еті тым сарғайып кетеді екен,
Жауының көрінбесе төбе, шаңы...
 
Жалына алмас қылыш жанығанда,
Сілкініпті ол мінген жануар да.
«Еркіндік!»,
«Бостандық!» деп тастапты ұран 
Бойында алты алаштың қаны барға...
 
Қазақтың суалғанда құт тұмасы,
Жанарына шер болып бұқты жасы...
Тауында Кекіліктің кесілді де 
Алтынға бағаланды түкті басы...
 
Қонды да шыққан жаны сары құсқа,
Таңғалды ел қара бұлтты жарып ұшса...
Тізесі бүгілмеген майданда қап,
Рухы кетті айналып сағынышқа.

ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ АҚЫНЫ ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ АҚЫНЫ
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Сұрғылт күз. Иірімге 
жиналған көбіктей 
бөртпештенген құба құм 

көкжиектегі көгілдір мұнармен 
сілемдесе көсіліп жатыр. Сол 
құмның батыс жағындағы тай 
шаптырым құмайтты, ақтаңдақ 
қойнаулардың іші, андыз-андыз ақ 
жемденген сексеуіл, сарбалақ, түп-
түп жарбиып өскен бақал жыңғыл 
мен ойдым-ойдым қоңыраулы 
шеңгел болушы еді.

Балық қарынданған сары 
тораңғылы қойнаудың ортасын 
алаңқыдағы мұқыл тамнан бірінің 
жетегінде ер-тоқымды аты бар, 
үш атты адам суырыла шықты 
да ұлы құмға бет түзеді. Бұлар – 
осы қойнаудағы табиғи орманды 
күзететін Ешенді іздеп шыққан 
адамдар еді.

Осыдан төрт күннің алдында 
түскі шайда отырған Ешен: 

– Әлгі бала көк қарын болып 
желденіп кеткен бе? Таң атқанша 
шалқалап, ауық-ауық жылайды 
екен. Оған сілесін қатырып, көк 
тотияйын дәріні береді екен-
ай келіп. Амалсыздан ішпек 
астындағы өңдікті келінге тастап 
кеттім: «Қыздырған сарымайдан 
жағып, баланың қарнына тартып 
жүр», – деп. Сасықсынып, 
лақтырып жібере ме, кім білсін?! 
Осы күнгі жастарды... 

   Биыл жаз жауынды 
болғандықтан, қарақұйрық құмнан 
түспеді. Өңдік жоғы болмайды 
екен, тоқым аттың терімен 
қақтанып барады. Бұйырса, ертең 
құм жаққа шығып көрейін. Жолым 
болып қалар. Құдай қаласа, екі-
үш күнде оралармын. Сұрағандар 
болса: «Ауылдардың біріне кетті 
дей», – сал. Менің қарамды 
аңдыған алаяқтар тағы да орманды 
қынадай қырып жүрмесін.....

   Маған бірнеше күндік азық 
әзірле! – деген еді аққұйрық 
шайды сораптай тартып отырған 
кемпіріне. 

Ертеңінде бөктеріншегі бар 
Ешен ала көбеден құнжиып, 
Құйқалы құмға тартып берді. Міне, 
содан бері Ешен жоқ. Тек ер-
тоқымды аты ғана келді. 

   Көлеңке ұзарып, күн аш 

мойнақ құмдарға қарай құдиып 
барады. Жарық барда қолайлы 
жерге қисая кету үшін із шалып 
келе жатқан үш атты адам 
жал-жал орғыл құмдардың 
сүйір тұмсықтарынан қиялай 
асып келеді. Олар құмға тұяғы 
шашасынан көміліп, аяқтарын 
ауыр ала ілбіп келе жатқан 
аттарының терін аяды ма – 
көлденеңнен кезіккен құмайтты 
кішкене ағынға келгенде, 
тізгіндерін солай бұрды. Үшеуі 
ағынды құлдап, қозы көш 
жүргеннен кейін тығыз өскен 
ақселеу мен ажырықты көріп, 
аттарының белін жазды.

Еспе құмның жалында сексеуіл 
шоғы жайнап тұр. Жалдың 
ағын жақ бүйіріндегі құмға ер-
тоқымдарын жастанып, киімшең 
жантая кеткен үш адамның шет 
жағындағы біреуі ғана аунақшып 
ояу жатыр. Құмның түнгі салқын 
ауасын рахаттана сіміріп жатқан 
екеуінің танаулары шұрылдап, 
пысылдайды. Ояу жатқан Еркін 
көпке дейін шоқтай жайнаған 
жұлдыздарға қадалып жатып, 
көз шырымын ала алмаған соң 
басын көтеріп, майда құмға 
аяғы көсіліп, тік отырды. Ай 
сүттей жарық. Аттар ағардағы 
қойған жерінен көп ұзамапты. 
Бұйрат-бұйрат құба құмдардың 
жондарында қадау-қадау болып, 
секиген сексеуілдердің кейбіреуі 
бейне, шоқиып-шоқиып отырған 
қасқырлар мен жалға шығып келе 
жатқан кісікиік сияқтанып көрінеді 
оған. Енді оның назарын қарсы 
бүйірдегі сексеуілдің томары 
бұрып кетті. Ол құдды қақпанға 
түсіп қалып, жаутаңдай шоқиып 
отырған түлкі сияқты көрінді. Кем 
шақ қарап қалған Еркін  сусыма 
құмды қолымен көсіп-көсіп 
жіберіп, жастығын биіктетті де бір 
қырынан қайта жантайды. Осы сәт 
оның ойына өзінің әкесін алдаған 
бір оқиға орала кетті.....

   Тау-дала жүдеу тартқан қара 
күздің аяғы болатын. Кері өгізге 
тоқым тартып жатқан әкесі: 

 – Бүгін қойды мен жайып 
келейін, сен Құржырадағы 
қақпандарды көріп кел. Қақпанның 

жанына тым жақын барма, із түссе, 
түлкі сезіп қояды,– деді қой санап 
жатқан Еркінге.

 Әкесінің тапсыруы бойынша 
Құржыраны өрлеп келе жатқан 
Еркін  қақпанның тұсынан елбең 
еткен бір нәрсенің қылпын байқап 
қалды. Ол қақпанның қасына жетіп 
барып еді, бір түлкі өзіне қарап, 
бұға қалды. Аттан қарғып түсіп, 
құмбыл зөңгіні суырып алып, 
таяй берген Еркіннің көзі түлкінің 
жыламсырағандай жаудыраған 
көзіне түскенде, жүрегі шым етіп, 
зөңгіні құлаштап сермей берген 
қолы қалтырап, зөңгі түлкіге 
тимей, қақпан шынжырына 
барып шақ етті. Сіңіріне ілініп, 
салбыраған сүйір сирағының ұшын 
қақпан тісінде қалдырған түлкі 
жалт берді. Қақпаннан босаған ол 
жан ұшырта зытып берген. Еркін 
қақпандағы қан дағын құмға ысып 
кетірді де қақпанды орын жөткеп 
құрды. Ол әкесіне қақпанды 
түлкі шаптырып кетіпті. Орын 
жөткеп,  қайта құрып келдім деп, – 
судыртты.

Сезгір әкесі:
– Акау, ондай болмаса керек 

еді. Бұл қалай болды екен, ә, – деп 
таңырқай барып: – «Қу түлкі» 
деп бекер айтылмаған ғой, – деп 
сүйрейсалды қып қойған еді. 
Шімірікпей өтірік айтқан Еркін 
де қузаусыз қалған еді. Осы 
оқиғаны ой елегінен өткізіп жатқан 
Еркіннің назарын төбесінен 
шығыс терістікке қарай ұшып 
бара жатқан бір топ құстың қанат 
сусылы бөліп жіберді. Басын оқыс 
көтерген ол терістік жаққа қарады. 
Бірақ құстардың бараны тез ғайып 
болды. Әдетте «Шөлейтте құс 
топталып ұшса, жақын маңда су 
болады», – деп, әкесінен естуі бар 
еді Еркіннің. 

«Құс ұшқан бағытта әкем....», 
– деп іштей, күдік пен үміттің екі 
ортасында қалжыраған ол:

– Әдетте қысқа таң неғып 
ұзарып алды? – деп, қайта қисая 
кетті. 

Қысыр емген тайдай жонданып, 
бұйраттала көрінген құба құмның 
төбелері таң арайына малынды. 
Жетегі бар үш атты адам 

Орал	Құрманбайұлы	1960	жылы	Сауан	ауданы	Шаңхуди	ауылының	
Қарасу	қыстағында	туған.	1978	жылдан	бастап	туған	ауылында	
оқытушылықтан	бастаған	жазушы	бүгінде	Сауан	аудандық	радио,	
кино-телевизия	мекемесінде	тілші,	редактор	болып	қызмет	атқарады.	
Қазақстанда	шығармасы	алғаш	рет	жарияланып	отыр.			

ҚАЙРАН	
КӨНЕ	КӨЗДЕР-АЙ
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маңдайларын таң нұрына төсеп, 
кішкене ағынды бойлап, аяңдап 
келеді.

Ағынның топырағы барған 
сайын сағызданып, шөбі қоюлана 
түсті. Көңілдері серги бастаған 
үшеуінің бозарған көздерінен үміт 
ұшқыны біліне бастады...

Арнасы далиған ағардың 
ішіндегі қызыл күрең жантақ 
пен боз жусан зөңгіні қағады. 
Қарсы алдағы бота мойнақтан 
желкілдеген үкілі сары қамысты 
алдымен көре қойған Еркін, 
жетегіндегі атты жанындағы 
жігітке ұстата беріп: 

– Қақ, қақ! А, Құдай, әкем 
осында болса игі еді! – деп шөлден 
бұрлыққан атын тепеңдей жөнелді. 

Өйтетіні – қамыс бар құм 
жылғасында қақ болатынын, 
аңшы атаулының дала түзде 
қонып жүргенде, сулы жерден 
ұзап кетпейтінін ол әбден білетін. 
Еркін алда, мойнаққа үздік-создық 
шыққан үшеуі сусаған көліктерінің 
тізгінін іркіп, қақтың бойын тінте 
қарады.

   Үш ағынның түйіскен ойпаң 
ортасы – үш-төрт қырманның 
аумағындай аймақтана жарқыраған 
қақ екен. Шала шыққан сүтті 
шай сияқты бозамық қақ суы 
жатқан ойпаңның ортан беліне 
дейін белдеу-белдеу ақшулан 
қайран топырақ екен. Ағарлардың 
қаққа құяр сағасы шытынап 
айғыздала жарылған сарғыш 
сағыз қайран, қайран жағаларына 
шибиіп ұсақ сары қамысек өсіпті. 
Айналасындағы түйе өркеш құм 
жоталарының етегіндегі шанжау-
шанжау көк бұйра сексеуілдердің 
діңі кішігірім келідей-келідей 
көрінеді.

Сабыры таусылған Еркін 
бір-екі мәрте дыбыстап та 
үлгірді. Суға сүзе тартып, 
шылбырымен алыстырып тұрған 
сымпыс құйрық, ер-тұрманды 
жетектегі торы ат қақтың оң жақ 
қапталындағы сарбас сексеуіл 
шоғырына елең етіп, құлағын 
қайшылай қарады. Үшеуі ат 
елеңдеген маңға сәп сала қарап еді, 
шала туған лақтың даусындай әлсіз 
үн естілгендей болды.

Сол-ақ екен, жал құмды жоса 
қиялай түскен олар дыбыс шыққан 
бағытқа тұра ұмтылды. Тағы да 
бұрын жеткен Еркін болды. Аттан 
аударыла түсіп, таяққа сүйеніп, 
үні бітіп, кемсеңдеп тұрған әкесін 

бас салып құшақтап, өксіп-өксіп 
жіберді. Майда құмның үстіне 
жүгініп отыра кеткен қою сақалды, 
бүйрек бет қызыл күрең шал: 

– Су ішерлігіңіз бар екен! 
Мынадай иен құмда жаяу 
қалғанда. Балалардың көз жасы 
ғой сізді аман алып қалған, – деді 
иегі қаужаң қағып. 

Тозаңы шығып, қуарған 
жүзіндегі айқұш-ұйқыш әжімдерді 
құбалай тарамданған сорасын 
мүйізгекті алақанымен сыпыра 
сүртіп, жылт-жылт еткен шүңгіл 
көзін сығымдап жіберген Ешен, 
сыбырлаған үнмен: 

– Е, несін айтасыз! 
Балалардың көз жасы ма әлде 
әлгі ақсақ аңның киесі қақты ма, 
қайдан білейін?! Әйтеу шыбын 
жаным қыл үстінде қалды ғой,– 
деп кеберсіп, шыт-шыт болған 
ернін жалап қойып, көсілген сол 
аяғын ауырсына бір қозғап қойды. 

Аттарды абың-күбің 
сексеуілдің бұтағына байлай 
салып, Еркіннің қасына еміне келіп 
отырып жатқан жалпақ бет, көнтек 
ауыз дембелше сары жігіт: 

– Аяғыңызға не болған үлкен 
кісі? – деп Ешеннің ауырсынған 
аяғына бағжия қарады. 

Шөлден ширығып тұрған торы 
аттың күн нұрына шағылысқан ер-
тұрманына бір қарап қойған Ешен: 

– Ойбой, қарағым-ай, не болған 
дерің бар ма, мертігіп қалдым, 
– деп тырсиып тұрған балағын 
тізесіне қарай ақырын ысырды. Ақ 
жейденің жыртығымен шаңдып 
таңылған қыр жіліншіктің екі 
жағы білеулене талаурап тұр екен. 
Балағын ақырын қайта түсіріп 
жатқан Ешен: 

– Әнеу, астаушадағы 
сексеуілдің түбінде қоржын мен 
шәугім бар. Шәугімнің түбінде 
біраз шай қалды ма екен? Алып 
келші, Еркін, – деді. 

   Екі жігіт аттарды отқа қойып, 
шай қайнатқанша екі шал емен-
жарқын әңгімеге кірісті. 

Әсілі әңгіме былай еді: 
   Үйінен ерте шыққан Ешен 

суыт жүріспен сол күні түс ауа өзі 
жатқан қаққа келіп, ат арқасын 
күн шалдырады. Бұл қақты 
білетіндер «Құлан қақ» деседі 
екен. Қақ маңынан із шалып 
жүрген Ешеннің алдынан бір нәрсе 
қамысты сылдыр еткізіп ытқи 
жөнелді. Жүрегі зу етіп сескеніп 
қалған ол шоқаңдап бара жатқан 

бір қарақұйрықтың қарасын көріп 
қалады да атының айылын қайта 
тартып, қоржын қолаңының 
қасындағы қайыс арқанды ала 
салып әлгі қарақұйрықты қуа 
жөнеледі. Шоқаңдап қашып бара 
жатқан қарақұйрықты қазан құмға 
жеткізбей қуып жетіп, шалма 
тастайды. Шалманың ұшын 
тақымға басып, тарта бергенде, 
екпінмен келе жатқан аттың 
аяғын сексеуілдің томары қағып 
кетіп, ат сүрініп кетеді де Ешен 
ат мойнынан аса анадай жерге 
барып түседі. Ат ойнап шыға 
береді. Ешен шым еткен аяғына 
қарамастан, салманы саумалай 
тартып, аласұрып, бұлқына 
құлап түсіп, дірілдеп жатқан 
қарақұйрықтың қасына таяй 
береді. Ешен пышағын қынынан 
суыра беріп, қолын кілт тартып 
алады. Өйткені алдыңғы бір аяғы 
мен артқы бір бақайын қақпан 
қырқып кеткен қарақұйрықтың 
қап-қара көзіне көлкіп жас 
іркіліп жатқанын көзі шалып 
қалады. Бүргеннің арасынан 
үрке қашқанда, алдыңғы тұғыл 
сирағын томарға соғып алған ба, 
– сірне тұғылдан шыпылдап қан 
шығып тұр. Бұл жаралы жануарды 
аяп кеткен Ешен оны босатып 
қоя береді. Өрекпіген жүрегі де 
басылғандай болған Ешен  шалма 
арқанды шумақтай тұрып, таңы 
ағараңдай жан ұшыртып бара 
жатқан қарақұйрық кезеңнен 
асып кеткенше қарап тұрды. Ол 
бастапта етқызумен байқамаған 
сияқты, қоржын-қолаңын қойған 
қаққа қарай жүргенде барып, 
аяғының шымырлай сырқырап 
бара жатқанын бір-ақ білді. Ол 
сүйретіле жал құмның қырына 
шыққанда, атының қақтан су ішіп 
алып, ағынды өрлеп қайқайып бара 
жатқанын көреді. 

Санын бір-ақ салып: 
– Қап, әттеген-ай! Құрығаным 

осы болар! – деп отыра кеткен 
Ешен  күңіренген даусының қатты 
шығып кеткенін де сезбей қалды. 

Аты «моһ-моһ» деп 
дабыстағанына пысқырып 
та қараған жоқ. Басын жерге 
салмастан тартып берді...

Үйретілгеніне ұзақ 
болмағанымен, босай қалса, 
маңайыңда жайылып тұра беретін, 
шылбыр қашағаны жоқ жануар 
мынау құм медиеннен безіп кеткісі 
келді ме, кім білсін?! 

– Қолды болмаса, әйтеу үйге 
барары хақ,– деп атының қарасы 
үзілгенше, ернін тістеп, егілме 
құмды сығымдай жал басында 
отырып қалды Ешен. 

   «Жол ортада шөпке айналса, 
сусап, қайта қаққа келер» деп те 
үміттенеді. Ол енді етекке түспек 
болғанда, аяғының бағанағыдан 
да қатты ауырсынып, жанына 
батқанын сезінеді. Сонда да 
сүйекке қарысып, қоржын-
қолаңының қасына әрең жетеді. 
Ауру жанына батқан ол аяққа 
жабысатын сары сағыз қайранның 
із түспеген жерінен шеңгелдей 
ойып алып, сырқырап тұрған 
аяғына добалдай қып жапсырып, 
жейдесін жыртып, таңып тастады. 
Ымырт үйірілгенше қиралаңдай 
жүріп, бір шәугім шайды әрең 
қайнатып ішкен Ешеннің қаптағы 
қақпандары құрылмай жайында 
қалады.

  Сырқаты жанына батумен 
қабат, іші әлем-жәлем болып, 
аунақшып, кірпік айқастырмай 
таң атырған ол тор атынан 
күдерін мүлде үзді. Ендігі үміт  

үйіндегілерде. Бірақ кеудесіндегі 
қылаң берген осы үміт ұшқынына 
үйіріле төніп келе жатқан ала 
құйын тап бергенде, арқасы мұздап 
сала берді. Өйткені «Құлаң қақты» 
күні бүгінге дейін өзінен басқа 
жан баспаған еді. Оның үстіне  күн 
аунаған сайын құмдағы із өшеді. 
Оның бер жағында жел тұрса, 
құрыдым дей бер. Тірлік тәтті 
ғой, одан ары ойлауға батына алар 
емес.....

  Өстіп, заманақыр басына 
бір-ақ күнде түсіп, көңіл күйі 
астан-кестен болған Ешен «Құлан 
қақтың» бойында сарғайып үш 
тәулік жатады.

  Төрт адам боз төбешік құмның 
етегінде қауқылдасып, шайға бас 
қойды. Таңдайы жібіп, маңдайы 
терши қалған Ешен: 

– Торы ат үйге қай мезгілде 
барды? – деп сұрады, дастарқан 
етіп жайылған қаптың шетіне 
босаған тостағанын қойып жатып. 

– Құм етегіндегі өзекте 
жайылып тұрған жерінен өткенде 
сіз кескен ағаштарын тартып алған 
Әмір ақсақалдың екі «қасқыры» 

ұстап алып, қораларына жасырып 
қойыпты. 

Торы атты ер тоқымынан тани 
кеткен Әмір ақсақал:

– Қазақ шылбырын сүйреткен 
ер-тоқымды атты жол ортадан 
ұстап пайдаланбайды, – деп 
ұлдарын бір сыбап алып, – жұма 
күні іңірде атты жетелеп, үйге 
өзі әкеліп берді, – деді әкесінің 
шынысына шай құйып жатқан 
Еркін.

Маңдайын құрыстыра 
сығымдап ауыр тыныстаған Ешен 
торы атқа тағы бір қарап қойып: 

– Екінің бірі жасырып алып 
жатқан екі шірік шөрке үшін 
үйіне дейін тебітіп барып, 
ұлдарымен шармаяқтасып, ел 
алдында жерлеңкіреп жіберіп едім, 
сонымды көңіліне алмаған екен 
ғой, мың болғыр қасиеттеріңнен 
айналдым, қайран көне көздер-
ай! – деп добырайған қолын 
шынысына соза берді.

   Көп отырмай, сергек көңілмен 
атқа қонған төртеуі таң арайына 
арқаларын беріп ағарды бойлап, 
шерте аяңмен ауылға тартты.
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