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Жа һан да ну дәуі рін де гі түр кі лік 
ру ха ни құн ды лық тар ды  

жаң ғыр ту дың өзек ті  
мә се ле ле рі

Ма қа ла да түр кі дү ниесі нің ру ха ни құн ды лық та ры ның жаң ғы руы 
мә се ле сі ба йып та ла ды. Ав тор лар ру ха ни құн ды лық тар да му үде рі
сі нің теория лықме то до ло гиялық не гіз де рін ұсы нып, олар ды жү зе
ге асы ру дың прак ти ка лық ас пек ті ле рін мо дель дейді. Со ны мен қа тар 
ма қа ла да жа һан да ну ая сын да ғы түр кі лік бі ре гей лік тің да му ст ра те
гиясы мен Қа зақ стан мә де ниеті нің әлем дік өр ке ниет век тор ла ры на 
ен ген ді гі дәйек тел ген. Жа һан да ну жағ да йына жә не әлем дік бір тұ тас 
ақ па ра ттық ке ңіс тік тің қа лып тас уына, на рық тық қа ты нас қа кө шу
ге, жа ңа мем ле кет ті лік жағ дайы ның қа лып тас уына бай ла ныс ты түр
кі лік ин тег ра цияның рө лі мен мә ні ар тып отыр. Оның се бе бі, бү кіл 
түр кі ха лық та ры на ор тақ та рих, тіл мен дәс түр жал пы түр кі лік қа ты
нас тар ды өзек ті жә не мән ді ете тү су де. За ма науи геосаяси жә не өр
ке ниета ра лық ин тег ра ция жағ да йын да кө не түр кі лік ор та да қа лып тас
қан, түр кі ха лық та рын бі рік ті ру ге мүм кін дік бе ре тін жә не жа һан да ну 
ая сын да түр кі әле мі нің бағ да ры бо ла тын, әлеу мет тікмә де ни жә не 
идеоло гиялық қа лып та ең се ріл ген жә не бейім дел ген ин но ва ция мә
се ле сі өте ма ңыз ды бо лып тұр.

Тү йін  сөз дер: Түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар, Қайта Өр леу, түр кі
лік рух, ру ха ни лық, ада ми да му.
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Actual problems of 
transformation of the spiritual 
values of Turkic civilization in 

the context of globalization

This article discusses the problem of reviving the spiritual values of 
the Turkic people. The authors present a theoretical and methodological 
foundations of development of spiritual values, simulated practical aspects 
of its implementation. The article shows the main targets of the strategy 
of Turkish identity in the context of globalization and the inclusion of Ka
zakhstan in the vectors of development of world culture. In the context of 
globalization and the formation of a single global information space, the 
transition to market relations, the situation in the new state the role and 
importance of Turkish integration increases since understanding that all 
Turkic peoples have a common history, language and traditions makes the 
idea of Turkic relevant and meaningful interaction. In today’s geopolitical 
and intercivilization integration more actualized the problem of innova
tion, borrowed and adapted to the sociocultural and ideological represen
tations arising in the ancient environment that contribute to the consolida
tion of the Turkic peoples and values of the Turkic world in the context of 
globalization.
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Ак ту альные проб ле мы  
транс фор ма ции ду хов ных  

цен нос тей тюркс кой ци ви ли за
ции в ус ло виях гло ба ли за ции

В дан ной статье расс мат ри вают ся проб ле мы воз рож де ния ду
хов ных цен нос тей тюрк ско го на ро да. Ав то ры предс тав ляют теоре
ти коме то до ло ги чес кие ос но вы про цес са раз ви тия ду хов ных цен нос
тей, мо де ли руют ся прак ти чес кие ас пек ты его реали за ции. Так же в 
статье по ка за ны ос нов ные ориен ти ры ст ра те гии раз ви тия тюркс кой 
иден тич нос ти в ус ло виях гло ба ли за ции и вк лю чен нос ти Ка за х стана 
в век то ры раз ви тия ми ро вой куль ту ры. В ус ло виях гло ба ли за ции и 
фор ми ро ва ния еди но го ми ро во го ин фор ма ци он но го прост ранс тва, 
пе ре хо да к ры ноч ным от но ше ниям, в си ту ации  станов ле ния но вой 
го су да рст вен нос ти роль и зна чи мос ть тюркс кой ин тег ра ции воз рас
тает, т.к. по ни ма ние то го, что все тюрк ские на ро ды имеют об щую 
ис то рию, язык и тра ди ции, де лает идею об ще тюрк ско го взаимо дей
ст вия ак ту аль ной и зна чи мой. В ус ло виях сов ре мен ной геопо ли ти ки и 
меж ци ви ли за ци он ной ин тег ра ции все боль ше ак ту али зи рует ся проб
ле ма ин но ва ций, заимс тво ван ные и адап ти ро ван ные со ци альнокуль
турные и идеоло ги чес кие предс тав ле ния, воз ник шие в древ не тю ркс
кой сре де, ко то рые спо со бс твуют кон со ли да ции тюркс ких на ро дов 
и цен ност ных ориен та ций тюрк ско го ми ра в ус ло виях гло ба ли за ции.

Клю че вые сло ва: Тюрк ские ду хов ные цен нос ти, воз рож де ние, 
тюркс кий дух, ду хов ность, че ло ве чес кое раз ви тие. 
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ЖА ҺАН ДА НУ  
ДӘУІ РІН ДЕ ГІ ТҮР КІ ЛІК 

РУ ХА НИ ҚҰН ДЫ 
 ЛЫҚ ТАР ДЫ ЖАҢ ҒЫР

ТУ ДЫҢ ӨЗЕК ТІ  
МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ

Еге мен ел бол ған, та мы ры те рең хал қы мыз дың жа ңа руы, 
бар ды ба ғам дай, өзін дік да ра лы ғы мыз ды сақ тай оты рып, ке-
мел де нуі, үз дік сіз іл ге рі ба сып, да муы бү гін гі за ман та ла бы. 
Қо ға мы мыз дың ал дын да мә де ниеті міз дің жа сам паз ру хын 
да мы ту, жа ңа ұлт тық бі ре гей лік ті қа лып тас ты ру жо лын да-
ғы жүйелі із де ніс тер жа сау мін де ті тұр. Ал, осы орай да өт кен 
дәуір мен қа зір гі уа қыт та ғы түр кі ха лық та ры ның дү ниета ны мы 
мен мә де ниеті, ру ха ни са бақ тас тық пен сол мә де ниет тің мәң-
гі лік құн ды лық та ры ту ра лы ой қоз ға сақ бо ла ды. Бұл тұр ғы да-
ғы сауал дар мен мақ сат-мұ рат тар бү гін гі қо ға мы мыз үшін де 
өзек ті лі гін жой ған жоқ. Ру ха ни та ным мен са на-се зім ді ояту, 
жа ңар ту мақ са ты, ру ха ни мұ рат, ер кін дік жо лы на үн де ген түр кі 
ой шыл да ры ның ру ха ни тә жі ри бе сі мен мұ ра сын зерт теп, зер де-
леу, құн ды лық тар ды қайта ба ға лау объек тив ті кө рі ніс. Зерт теу 
жұ мы сы ның өзек ті лі гін ай қын дау ба ры сын да мы на дай тұ жы-
рым дар ға мән бе ру қа жет деп есеп тей міз: ал ды мен, түр кі лер та-
ри хын да өзін дік із де ніс те рі мен із қал дыр ған ой шыл да ры мыз-
дың дү ниета ны мын та ри хи-фи ло со фия лық тал дау дан өт кі зу 
хал қы мыз дың дәс түр лі ру ха ни бол мы сын та ну ға ай рық ша үлес 
қо са ды; сон дай-ақ, әр бір ой шыл дың шы ғар ма шы лық та рын зер-
де леу Қа зақ стан дық фи ло со фия ның жа ңа шыл дық ая сын ке-
ңейт іп, ұғым да рын то лық ты ра ды; үшін ші ден, мұн дай са рап тау 
та ри хи жә не ру ха ни са бақ тас тық ты ны ғайт ып, ал ол өз тұр ғы-
сы нан ұлт тық ой лау дың үз дік сіз да мып, ұдайы жа ңа рып, да му-
да болуын  қам та ма сыз ете ді. Төр тін ші ден, өт кен ді та ну, оның 
қи сы ны на бой лау, қо ға мы мыз дың бо ла ша ғын бе рік қа лып тас-
ты ру ға не гіз бо ла ды.

 Тәуел сіз дік ке қол жет кіз ген нен ке йін гі құн ды лық тар жүйесі 
көп те ген өз ге ріс тер ге еніп жат қа ны бел гі лі. Қа зір гі мо дер ни за-
цияла ну ке зе ңін де фи ло со фия ның, жал пы гу ма ни тар лық бі лім-
нің не гіз гі суб ъек ті сі бо лып адам есеп те ле ді. Сон дық тан қо ғам-
да ғы ру ха ни құн ды лық тар тек адам ның же тілуіне, ке мел ден уіне, 
үйле сім ді өмір сүр уіне қыз мет етуі тиіс. Қа зақ стан да ғы қа зір гі 
фи ло со фия ның ал дын да жа ңа әлеу мет тік жә не саяси шын дық-
тың күр де лі ма ғы на сын ашу, өт пе лі ке зең нің қай шы лық та ры мен 
ерек ше лік те рін анық тау, тәуел сіз Қа зақ стан ның өр ке ниет ті, да-
мы ған отыз ел дің қа та ры на ену дің мә де ни-та ри хи ал ғы шарт та-
рын ба йып тау сияқ ты қиын да, күр де лі мін дет тер тұр.
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Жа һан да ну дәуі рін де гі түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды жаң ғыр ту дың өзек ті мә се ле ле рі

Жал пы ұлт тық қа уіп сіз дік тің қай нар кө зі бо-
ла тын Қа зақ стан хал қы ның ру ха ни бір лі гі мә-
се ле сі, осы ұлт тық фи ло со фия ның қа лып та суы 
мен да муы, яғ ни хал қы мыз дың ру ха нияты ның 
үйле сім ді өр буі құ бы лыс та ры мен ті ке лей ас та-
сып жа та ды. Хал қы мыз дың эт но фи ло со фиясы-
ның маз мұн ды тұс та рын жақ сы көр се те біл ген 
са йын  ұл ты мыз дың ру ха ни әле мі байи тү се ді. 
Ол өз ке зе гін де елі міз де гі әр бір аза ма ты ның же-
ке дү ниета ны мын да са па лы өз ге ріс тер әке ліп, 
олар ды да на лық әле мі не де жа қын да та тү се ді. 
Сон дық тан ұлт тың өзін дік фи ло со фия лық жа-
сам паз, ру ха ни лан ған да на лық әле мін иге ре түс-
кен са йын  елі міз де гі өр ке ниет ті жә не ор нық ты 
да му дың ір ге та сын ны ғайта тү се міз, мә де ниет-
тер ара сын да кө пір ор на та мыз. Ал мә де ниет тер 
ара сын да ғы өза ра бай ла ныс ты ор на та тү су үшін 
түр кі лік өр ке ниет тің ке ңіс ті гі мен тұ тас ру ха ни 
бол мы сын зер де леуі міз қа жет де ген ойда мыз.

Ақ па рат тық дәуір де гі бү гін гі Қа зақ стан Шы-
ғыс пен Ба тыс то ғыс қан еура зиялық ке ңіс тік-
те тө зім ді лік, ық пал дас тық жә не ын ты мақ тық 
идеоло гиясын, ұлт тық жә не түр кі лік мә де ни 
дәс түр ді, түр кі әле мі нің құн ды лық тар тұ ғыр на-
ма сы мен Еура зиялық эт но мә де ни ке ңіс тік те-
гі сұх бат тас тық ты жан дан ды ру ға, өр ке ниет тік 
құн ды лық тар ды ор тақ ті рек ке ай нал ды ру ға үл-
кен ықы лас та ны ту да. «Қа зақ стан – 2050» Жол-
да уын да көр се тіл ген дей, бұл се рік тес тік тің 
үде ме лі сер пі ліс та ба ты ны дау сыз. Елі міз дің 
де мок ра тиялық, ашық қо ғам мен мә де ниет тер 
ин тег ра циясы ұстаным да рын дә ріп теуі – аза мат-
тық қо ғам құ ру да ғы бі ре гей кө рі ні сі. Әлем дік 
жа һан да ну жағ да йын да ғы ұлт тық мә де ниеті міз 
пен құн ды лық та ры мыз дың жаң ғы руы, әлем дік 
мә де ни ин тег ра цияда ғы өзін дік ор ны мен ық па-
лы қан дай бо луы мүм кін сын ды сауал дар жа ңа ша 
тал дау лар ды қа жет ете ді. Мұн да ғы ұлт тық мә де-
ни ком по не нт тер дің да му үр діс те рі мен олар дың 
бейім ді лі гін атап өтуі міз қа жет ті. Мә се лен, тіл мен 
діл, ді ни мә де ниет тер дің за ма ны мыз ға сай транс-
фор ма циясы на ден қоюшы лық елі міз де ар тып ке-
ле ді. Олай бол са, қа зақ қо ға мы ның ұлт тық мә де-
ниеті мен құн ды лық та ры ның түр кі лік не гіз де рі нің 
за ма науи транс фор ма циясын мә де ни-фи ло со фия-
лық тұр ғы дан са ра лау мен зерт теу әлеу мет тік ма-
ңыз ды нә ти же лер ге алып ке ле тін ді гі ай қын. 

Ке ңес үкі ме ті ыды ра ған нан ке йін  түр кі ха-
лық та ры ның еге мен дік алуы, Түр кия мем ле ке ті-
нің түр кі лік идея ая сын да ғы мә де ни ұм ты лы сы, 
ұмыт бо лып ба ра жа тыр ған ру ха ният тық дең гей 
т.б. оны қайта жаң ғыр ту дың уақы ты кел ген ді гі-
нің обьек тив ті лі гін паш етіп отыр. Шы найы та-
рих ты та ну, та ри хи өзін дік са на ның қа лып та сып, 

да муы бү гін гі кү ні сол ру ха ни құн ды лық тар ды 
қайта жаң ғыр ту ды қа лай ды. Бү гін гі таң да адам-
зат тық өр леу мен іл ге рі леу түр кі лік өмір сал ты 
мен ру ха ният тық дең ге йіне бір ша ма қы зы ғу шы-
лық ту ды ру да, ол дү ниежү зі лік мә де ни аре на да 
айт ар лық тай бе дел ге де ие бо лып ке ле ді. Осы 
орай да, ру ха ният тық дең гейі міз ді қайта са рап-
тау, оның ғы лы ми-теория лық не гіз де рін құ ру, 
ал ды мен, бұл құн ды лық тар ға ие лік етуі міз ді, со-
дан соң, түр кі лік эк зо ти ка ны әлем ге қайтадан та-
ныс ты руымыз ды за ма науи тұр ғы дан та лап ету де 
деп айта ала мыз. Та рих та ғы түр кі лік бір лік ру-
хын ес ке ал сақ, олар дың та рих тың қоз ғаушы кү-
ші ре тін де та ны мал бо луы, әлем дік өр ке ниет ке 
айт ар лық тай ық пал ет кен ді гі т.б. шы найы та ри-
хи әділ ба ға сын алуы тиіс. Қа зір гі түр кі ха лық-
та ры ның бір лі гі идеясы ның бо ла шақ мо де лі нің 
ал ғы шарт та ры ның ру ха ният тық дең ге йін  көр се-
ту үшін де біз қа рас ты рып отыр ған мә се ле өзек ті 
бо лып та бы ла ды. Бұл түр кі ха лық та ры ның бір 
мем ле кет құ ру идеясы на же те ле мей ді, та ри хи 
саяси-әлеу мет тік бір лік тің бү гін гі ру ха ни-мә де-
ни-эко но ми ка лық бір лі гі идея сын қайтадан та ни 
алуы мыз ға ық пал ете ал ды.

Жа һан да ну дың бе та лы сы жағ да йын да ұлт тар 
мен ұлыс тар үшін ерік ті-ерік сіз түр де та лап еті-
ле тін ашық қо ғам мен сұх бат тас тық ұстаны мы 
әр бір субь ек ті лер үшін өзі нің жа ғым ды жә не жа-
ғым сыз қыр ла рын паш етіп ке ле ді. Жа һан да ну ды 
қа был дау дың пси хо ло гия лық кли ма ты ая сын да-
ғы теория лық-бұ қа ра лық са на да ғы пі кір лер дің 
бі рі – эт ни ка лық бол мыс тұ тас ты ғы ның дер бес-
ті гі жә не оның өмір шең ді гі, ұлт тар мен ұлыс тар-
дың та би ғи бі ре гей лі гі нің сақ та лу-сақ тал мауы 
де ген ге ке ліп саяды [1, 10-12 б.]. Осын дай түйт-
кіл ді мә се ле ге сәй кес, ст ра те гиялық-фу ту ро ло-
гиялық жос пар лар ая сын да, елі міз дің кей бір ға-
лым да ры түр кі ха лық та ры ның мә де ни-ру ха ни, 
эко но ми ка лық-әлеу мет тік бір лі гін не гіз дейт ін 
жал пы түр кі лік идея жо ба сын ұсы нып ке ле ді [2, 
2-9 б.]. Бұл тұс та, біз саяси бір лік не ме се ха лы қ- 
а ра лық дең гейде гі қа ты нас тар дың жо ба ла рын 
емес, түр кі ха лық та ры ның мә де ни-ру ха ни құн-
ды лық та ры ның та би ғи-ге не ти ка лық, та ри хи эво-
лю циялық не гіз де рін бас шы лық қа ала оты рып, 
тұ тас ру ха ни құн ды лық та рын са рап тау, жүйеге 
кел ті ру, сұ рып тау мен іл ге рі шіл жақ та рын қайта 
жаң ғыр ту дың не гіз гі бағ дар ла рын теория лық 
тұр ғы дан зер де леу мә се ле сін са рап тап өт пек піз. 
Осы жа зық тық та, мә се ле нің өзек ті лі гі, түр кі лік 
ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тау дың теория лық-
әдіс на ма лық-прак ти ка лық не гіз де рі жә не оны 
рет рос пек ти ва-инт рос пек ция-перс пек ти ва тү зі-
лі мі ая сын да қа рас ты ру ды қол ға ал мақ пыз. 
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Түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тау 
мен қайта жаң ғыр ту бү гін гі за ман ның обьек тив-
ті шарт та ры нан туын дап отыр ған дық тан, оның 
кө кей кес ті лік сұ ра ным да рын бы лай ша тұ тас тан-
ды ра ала мыз:

Бі рін ші ден, жа һан да ну жағ да йын да ғы түр кі 
ха лық та ры ның ру ха ни құн ды лық та ры на сәй кес 
кел мейт ін әртүр лі жат пси хо ло гия лық ық пал өрі сі 
ая сын да ғы идеоло гиялар дан сақ та ну үшін қа жет-
ті бағ дар бо лып та бы ла ды. Шын ды ғын да, қа зір-
гі адам зат тық идеоло гиялық ке ңіс тік ар на сын да, 
әр бір қауым дас тық пен ық пал ды күш тер өзі нің 
на си хат тық-пси хо ло гия лық тү сі нік те рін жал пы ға 
та ңу ға ұм ты лу үс тін де. Мә се лен, еуро па лан ды ру, 
қы тай лан ды ру, аме ри ка лан ды ру тә різ ді ық пал-
дар мен қа тар әртүр лі дін дер дің на си хат шыл дық 
әре кет те рі өріс тей тү су де. Осы орай да, біз, қа зақ 
хал қы жә не бас қа да түр кі ха лық та ры бұ рын ғы 
та ри хи дәс түр шіл дік қа ғи да сын жә не оны қа зір-
гі за ман ға сай қайта жаң ғыр ту идея сын қол дау ды 
ұсы на ала мыз. Се бе бі, әртүр лі бол мыс-бі ті мі міз ге 
сәй кес ке ле бер мейт ін идеоло гиялар дың ық па лы-
нан ал ды мен, ру ха ни лық ты бет ке ұс тау ар қы лы 
сақ та на ала тын ды ғы мыз та ри хи тә жі ри бе де бі не-
ше рет дә лел ден ген ша ра. 

Екін ші ден, түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды 
қайта жаң ғыр ту дың та ри хи қа жет ті лі гі мен хро-
но ло гия лық жа ғы нан да мез гі лі ке ліп жет ті, бұл 
та рих та ра зы сы ның обьек тив ті шар ты де сек те 
бо ла ды. Ке ңес үкі ме ті ыды ра ған нан ке йін  түр кі 
ха лық та ры ның еге мен дік алуы, Түр кия мем ле ке-
ті нің түр кі лік идея ая сын да ғы мә де ни ұм ты лы сы, 
ұмыт бо лып ба ра жа тыр ған ру ха ният тық дең гей 
т.б. оны қайта жаң ғыр ту дың уақы ты кел ген ді гі-
нің объек тив ті лі гін паш етіп отыр. Шы найы та-
рих ты та ну, та ри хи өзін дік са на ның қа лып та сып, 
да муы бү гін гі кү ні осы ру ха ни құн ды лық тар ды 
қайта жаң ғыр ту ды қа лай ды. 

Үшін ші ден, бұл мә се ле нің та ғы бір өзек ті қы-
ры – жал пыа дам зат тық ру ха ни дағ да рыс тар дың 
пай да бо луы мен қы лаң бе руі. Ол уто пия ма, әл-
де өмір дің шын ды ғы ма, не ме се әлеу мет тік миф 
пе – бұл да күр де лі мә се ле. Бі рақ, кей бір зерт-
теу ші ле рі міз әлем де гі «тұ ты на тын адам» дағ-
да ры сы ның ру ха ният ты қа жат қы лы ғын, оның 
тым тұр пайы ерек ше лік те рін ашып көр се те ді [3, 
334 б.]. Егер біз жал пыа дам зат тық ру ха ни дағ-
да рыс ты анық се зіп ке ле жа тыр ған бол сақ, сон-
дай бе та лыс бар екен деп пайым да сақ, сөз жоқ 
түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды қайта жаң ғыр ту 
осы сәт те гі сұ ра нып тұр ған өмір дің заң ды лы ғы-
на айна ла ды. Түр кі лік тұ тас ру ха ният тық ас қақ-
тық әлем дік ру ха ни дағ да рыс тар дың ық па лын да 
бол мауды жә не оған тиіс ті емес екен ді гін де паш 

ете ала ды, мүм кін ол әлем дік ру ха ни дағ да рыс ты 
те жеуде өзін дік бір ор нын ай ғақ тап бе ре ала тын-
дай үлес қо суы да ық ти мал. 

Төр тін ші ден, бү гін гі таң да адам зат тық өр леу 
мен іл ге рі леу түр кі лік өмір сал ты мен ру ха ният-
тық дең ге йіне бір ша ма қы зы ғу шы лық ту ды ру да, 
ол дү ниежү зі лік мә де ни аре на да айт ар лық тай 
бе дел ге де ие бо лып ке ле ді. Мә се лен, қы мыз бен 
шұ бат сын ды су сын дар, киіз үй бас па на сы мен 
ою-өр нек тер, ұлт тық ас пап та ры мыз т.б. қай сі бір 
озық қо ғам ның тал ғам да ры на сай ке ліп құр мет-
те ле ді. Осы орай да, ру ха ният тық дең гейі міз ді 
қайта са рап тау, оның ғы лы ми-теория лық не гіз-
де рін рет теу, ал ды мен, бұл құн ды лық тар ға ие лік 
етуі міз ді, со дан соң, түр кі лік эк зо ти ка ны әлем ге 
қайтадан та ныс ты руымыз ды за ма науи тұр ғы дан 
та лап ету де деп айта ала мыз. 

Бе сін ші ден, бү гін гі таң да ғы іс ке асып ке-
ле жа тыр ған жал пы түр кі лік эко но ми ка лық-
саяси ын ты мақ тас тық ұстаны мы ның ір ге та сын, 
теория лық не гіз де рі нің ал ғы шарт та рын жа сау, 
тұ тас тық идеясы ның түп не гіз де рін көр се ту 
үшін, ал ды мен, ру ха ният тық бір лік тің те рең та-
ри хи-мә де ни не гіз де рін қайтадан өріс те ту ту ра-
лы кон цеп ту альді идея лар қа жет. Бұл – ру ха ни 
құн ды лық тар ды қайта са рап тау ар қы лы өзін дік 
бір жа ңа бе лес тер ді та ни ала ды. 

Ал тын шы дан, түр кі ха лық та рын тұ тас тай 
жә не олар ды же ке лей ал ған да да, өзі нің тұ ғыр-
лы мәр те бе сін әлем дік саяси-мә де ни аре на да 
анық тайт ын мез гіл дің ке ліп жет кен ді гі де осы 
ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тап, қайта жаң-
ғыр тып, еш кім ге ұқ са майт ын төл ту ма ерек ше-
лік те рі міз ді әйгі леудің бір ден-бір се бе бі бо лып 
та бы ла ды деп айт уы мыз ға бо ла ды. Бұн дай за-
ма науи та лап түр кі ха лық та ры ның әлем де гі ор-
ны ның сал мақ ты түр де ай ғақ та луы, дү ниежү зі-
лік ха лы қа ра лық ке ңіс тік те өзін дік мәр те бе сі нің 
ны ғаюы сияқ ты мә се ле лер шең бе рін де ру ха-
ният тық дең гейі міз ді паш ете тін мез гіл дің ке-
ліп жет кен ді гін әйгі леп тұр ған дай. Осы орай да, 
«Бұл мем ле кет тер дің мә де ниет те рі нің да му үр-
діс те рін ғы лы ми-фи ло со фия лық тұр ғы дан зер-
де леу, түр кі ха лық та ры ның жал пыа дам зат тық 
мә де ниет тің құн ды құ бы лы сы ре тін де гі өзін дік 
бол мы сы мен ру ха ни әле мі нің ерек ше лік те рін 
сақ тап қа лу қа жет», − де ген пі кір де [4, 17 б.] 
біз дің тұ жы рым да ры мыз ды дәйек тей тү се ді. 
Та рих та ғы түр кі лік бір лік ру хын ес ке ал сақ, өт-
кен ге көз жү гі рт сек, жер бе тін де бір не ше түр кі 
тек тес ха лық тар дың им пе рия лар құ руы, шын-
дап кел ген де, зерт теу ші ле рі міз атап көр се тіп 
жүр ген дей, олар дың та рих тың қоз ғаушы кү ші 
ре тін де та ны мал бо луы, әлем ха лық та ры өр-



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №1 (76). 201644

Жа һан да ну дәуі рін де гі түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды жаң ғыр ту дың өзек ті мә се ле ле рі

ке ниеті не айт ар лық тай ық пал ет кен ді гі т.б. [5, 
105-204 б.] шы найы та ри хи әділ ба ға сын алуы 
тиіс.

Же тін ші ден, құн ды лық та ры мыз ды қайта 
жаң ғыр ту дың өзек ті мә се ле ле рі нің бі рі – олар-
дың ру ха ният тық ке ңіс тік ала ңы нан жо ға лып 
ба ра жа тыр ған ды ғы мен жо ға лып кет кен кей-
бір тұс та рын қал пы на кел ті ру мен шарт та ла ды. 
Мүм кін, тек түр кі ха лық та ры на ға на емес, жал-
пыа дам зат қа игі ық пал ете ала тын ру ха ният тық 
дең гей за ма науи сұ ра ныс тар дан туын дап отыр-
ған дай деп бол жам дауы мыз ға бо ла ды. Бұл шын-
ды ғын да да со лай. Мә се лен, Ш. Иб раев тың: «Ал 
адам зат тың дам уына өл шеусіз зор үлес қос қан 
түр кі лік мә де ниет тің ор ны мен ба ға сын, маз мұ-
ны мен да ра лық си па тын, құ рам дас бө лі гін зерт-
теу – түр кі лер ге ға на емес, жер бе тін де гі адам 
ба ла сы үшін қа жет ті іс», − де ген пі кі рі де [6,  
10 б.] жал пыа дам зат тық ру ха ни дағ да рыс тар ды 
те жей ала тын ма ңыз ды күш тер дің бі рі осы түр-
кі лік ру ха ният та жа тыр де ген ойды мең зеп тұр-
ған сы ңай лы. 

Се гі зін ші ден, қа зір гі түр кі ха лық та ры ның 
бір лі гі идеясы ның бо ла шақ мо де лі нің ал ғы шарт-
та ры ның ру ха ният тық дең ге йін  көр се ту үшін де 
біз қа рас ты рып отыр ған мә се ле өзек ті бо лып та-
бы ла ды. Бұл түр кі ха лық та ры ның бір мем ле кет 
құ ру идеясы на же те ле мей ді, та ри хи саяси-әлеу-
мет тік бір лік тің бү гін гі ру ха ни-мә де ни-эко но ми-
ка лық бір лі гі идея сын қайтадан та ни алуы мыз ға 
ық пал ете ал ды. «Түр кі ха лық та ры ның ру ха ни, 
мә де ни және тіл дік туыс ты ғы тиім ді де, се нім-
ді эко но ми ка лық ын ты мақ тас тық тың ке пі лі», 
− деп тұ жы рым да ған ға лым да ры мыз дың пі кір-
ле рі не сәй кес [7, 19 б.], ал ды мен, жал пы түр кі лік 
ру ха ният тық ке ңіс тік ті өріс те ту мә се ле сі жол ға 
қойы лып тұр. 

Түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тау 
мен қайта жаң ғыр ту да олар дың бір не ше ға сыр-
лық бе лес тер ден өтіп кет кен ша ғын да, мін сіз ың-
ғай лас қан аса оң тай лы жұ мыс емес екен ді гі де 
шын дық. Кей жағ дайда, бұл мә се ле ні өріс те ту 
сә тін де мы на дай қиын шы лық та ры мен күр де лі-
лі гі үне мі ал ды мыз дан шы ға ды. 

Атап айт қан да; ұмыт бол ған құн ды лық тар-
ды ес ке тү сі ру; түр кі мем ле кет те рі мен ав то но-
мияла ры ның аз емес ті гі; түр кі лік ұлыс тар дың 
құн ды лық тар жүйесі нің әртүр лі лі гі мен олар дың 
ке йін нен өз ге ріп ке туі; бұл құн ды лық тар дың 
ұлт тық бе дел, бренд ре тін де же ке да ра сақ та луы; 
түр кі ха лық та рын да бү гін гі кү ні тек эко но ми ка-
лық қа на емес, ру ха ни бір лік тің де ар найы жүйелі 
құ рыл мауы; кей бір түр кі ха лық та ры ның эт ни ка-
лық са на сы ның жойыла бас тауы; ру ха ни құн-

ды лық тар дың өзін дік іш кі қай шы лық та ры ның 
кез де суі; түр кі мем ле кет те рі нің саяси ұстаным-
да ры ның тұ тас тай бір кел кі емес ті гі; түр кі лік ру-
ха ни құн ды лық тар дың же ке ұлт тар мен ұлыс тар 
ая сын да та рам да лып, іш кі жағ дайда ие лік етуі 
мен сол мем ле кет тің идея лық құ на ры ре тін де 
мен шік те луі; түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды 
әр та рап ты тү сін ді ру лер дің кез де суі; түр кі лік өр-
ке ниет та ри хы ая сын да ғы оның көш пе лі не ме се 
оты рық шыл ха лық бол ған ды ғы ту ра лы бү гін гі 
ғы лы ми дис курс тың нақ ты бір ше шім ге кел меуі; 
түр кі лік жал пы тұ тас тық идеясы ның өзін бү гін гі 
күн гі әртүр лі тү сі ну ші лік т.б. 

Ке ле сі ке зек те, бі рін ші ден, түр кі лік ру ха-
ни құн ды лық тар дың ая сын қай дәуір ден бас тау 
ке рек жә не оны шарт ты түр де қан дай ке зең дер-
ге жік теу ге бо ла ды; екін ші ден, жал пы ру ха ни 
құн ды лық тар дың өзін дік жүйе сін құ рып, оның 
ая сын да түр кі лік ру ха ният ты зер де леу қан дай 
ба ғыт тар ға ажы рай ды; үшін ші ден, олар ды са-
рап тау мен жүйелеу де, біз қан дай әдіс на ма лар-
ды қол да на мыз; төр тін ші ден, пайым дал ған, зер-
де лен ген, та ра зы лан ған құн ды лық тар жүйе сін 
бү гін гі күн ге қа лай кө ші ре ала мыз, қайта жаң-
ғыр ту дың өзін дік тә сіл де рі нің теория сын қа лай-
ша ұсы ну ға бо ла ды? де ген проб ле ма лық алаң ға 
ке зі ге міз жә не оны бы лай ша та ра зы лап өт пек піз: 

Бі рін ші мә се ле бо йын ша, та рих қа көз жі-
бер сек, ес те жоқ ес кі за ман дар ға шо лу жа са-
сақ, «түр кі лік тай па лық ны шан дар дың» пай да 
болуын  тым әрі ден бас тау ға да бо ла ды. Мә се лен, 
Сол түс тік Аме ри ка мен Шы ғыс Азияны бі рік ті-
ре тін Бе ринг бұ ға зы ашыл май тұр ған ке зең де гі 
алып екі ма те рик тің жал ға сып жат қан дәуі рін де 
мә де ниет тер дің сұх бат тас ты ғы мен қа тар кө ші-
қон үр ді сі де орын ал ған ды ғы шын дық. Осы ған 
орай, қа зір гі ға лым дар Аме ри ка да ғы үн діс тер 
мен бү гін гі түр кі ха лық та ры ның ара сы нан тір-
ші лік ету дәс түр ле рі бол сын, діл мен се нім бір лі-
гі бол сын, мә де ни-әлеу мет тік ны шан дар бол сын 
бел гі лі бір ұқ сас тық тар ды та уып  оты руы да заң-
ды құ бы лыс. Не ме се, Үн ді-Арии лік тер дің тір ші-
лік ет кен ме ке ні ре тін де, түр кі лік мә де ниет тің 
түп та мыр лы тү бір лес тік те рін иран, үн ді, еуро-
па ның кей бір ха лық та ры нан да кез дес ті руі міз 
де ұмы тыл ған та рих тың шы найы кел бе ті бо лып 
та бы ла ды. Сон дай-ақ қа зір гі Қа зақ стан аума-
ғын да ғы ай мақ та құ рыл ған Анд ро нов мә де ниеті 
де тым кө не ар хе тип тер ді оята ды. Осы ған орай, 
қа зақ ру ха нияты ның та ри хи та мы ры ның те рең-
де жа тыр ған ды ғын ба йып та ған Ел ба сы Нұр сұл-
тан На зар баев өзі нің «Та рих тол қы нын да» ат ты 
туын ды сын да оның эво лю циясы ның хро но ло-
гия сын жа сап, түп бас та уын  бұ дан 6000 жыл дық 
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уа қыт аре на сы нан туын да тып, бү гін гі күн ге де-
йін гі қа лып тас қан он екі ке зең ді ажы ра тып көр-
се те ді жә не оны арии лік тер дәуірі нен бас тайды 
[8, 267-284 б.]. Түр кі лік өр ке ниет пен ру ха ният-
тың та мы ры, шын ды ғын да да, әзір ге мә лім та-
рих бо йын ша (мүм кін, одан да әрі) 5-6 мың жыл-
дық ты құ рай ды [9, 15 б.]. 

Ен де ше, түр кі лік ру ха ният түр кі қа ға на-
ты дәуі рін де бір ден туа сал ған құ ры лым, саяси-
идеоло гиялық қон дыр ма емес, биоге не ти ка лық 
ұр пақ тар са бақ тас ты ғы ар қы лы эт ни ка лық тұ-
тас тық ру хы ның та ри хи-мә де ни түп та мыр ла-
ры нан жал ға сын та уып  ке ле жа тыр ған байыр ғы 
ата-тек те рі міз ден та сы мал да нып, бү гін гі күн гі 
Түр кі лік мем ле кет тер дің ру ха ни лық дә ре же сі 
мен өмір сүр уін ің ви таль дік кү ші нің кі рік ті ріл-
ген құн ды лы ғын ай ғақ тап отыр. Түр кі лік Ру ха-
ният бел гі лі бір эт нос тың тұ тас ру ха ни мә де ниет 
бол мы сы мен, тір ші лік ету салт та ры мен, өмір лік 
құн ды лық тар жүйесі мен, оның іш кі дү ниесі мен 
ас та сып жа тыр ған мыз ғы мас, ба рын ша тұ рақ ты 
ұстаным дар дың, ұс тын дар дың, қа ғи да лар дың, 
да на лық бас тау лар дың жүйе лен ген, обьек тив тен-
ді ріл ген жиын ты ғы нан құ ра ла тын бол ған дық тан, 
оның та сы мал да ну жол да ры да көп түр лі. 

Бі рақ, бұл ке зең дер де гі түр кі лік ру ха ни құн-
ды лық тар ды зер де леу мен пайым дау айт ар лық-
тай қиын шы лық тар ға ке зік ті ре ді жә не ол мә-
де ниет тер дің сим биозы на, түр кі лер дің бас қа 
ха лық тар мен ас си ми ля цияға тү сіп кет кен дік те рі-
нен, түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды са рап тау ды 
не ғұр лым бе рі рек, «әб ден ор нық қан» ке зең нен 
бас та ған жөн сияқ ты. Осы тек тес көз қа рас тар да 
бү гін гі түр кі лік ру ха ният ты өр ле ту дис кур сын-
да кез де сіп оты ра ды: «Түр кі мә де ниеті жоқ жер-
ден пай да бол ған жоқ, ол өзі нің құн ды лық тар 
жүйесі не үйле се кет кен бар лық мә де ни же тіс тік-
тер ді сі ңі ріп ал ды», – деп тұ жы рым да ған Ж. Ма-
да лиева, оның та ри хы ның өте ер те за ман дар дан 
бас тау ала тын ды ғын дәйек тей ке ле, пі кір ле рін 
бы лай ша са бақ тайды: «Өкі ніш ке қарай, та рих та 
біз дің алыс ба ба ла ры мыз жай лы ақ па рат өте аз, 
ал ға сыр лар те ре ңі нен жет кен ша ғын мә лі мет тер 
өт кен та рих ты то лы ғы мен си пат тай ал май ды. 
Ең бас ты сы түр кі ті лі, дін ті лі, ғы лым-бі лім ті лі, 
мем ле кет ті лі не ай нал ды» [10, 340 б.]. 

Ен де ше, түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды 
та ри хи тұр ғы дан зерт теу де мы на дай дәуір лер-
ді шарт ты түр де бө ліп көр се туіміз ге бо ла ды: 1. 
Сақ-скиф дәуірі (б.э.б 1 мың жыл дық – б.э де йін ); 
2. Ғұн дар ке зе ңі (б.э.б. 300 жыл дар – б.э. 400ж); 
3. Түр кі қа ға на ты за ма ны (5-8 ғғ); 4. Оғыз-қып-
шақ бір лес ті гі нің дәуірі (8-12ғғ.); 5. Түр кі ха лық-
та ры ның ыды рауы мен әлем ге та ра лу мез гі лі жә-

не Шың ғыс шыл дық идеясы ның үс тем дік құр ған 
уақы ты (12-15 ғғ.); 7. Түр кі ха лық та ры ның же ке 
мем ле кет құ рып, дер бес тір ші лік етуі (15-19 ғғ.); 
8. Қа зір гі түр кі ха лық та ры ның ру ха ни ын ты мақ-
тас тық қа ұм ты лу ке зе ңі (20 ға сыр дың аяғы мен 
21 ға сыр дың ба сы). 

Жо ға ры да көр се тіл ген екін ші түйт кіл бо йын-
ша, ру ха ни құн ды лық тар ды жік теу дің дәс түр лі 
па ра диг ма сы на сүйен сек, атал ған мә се ле ні зер-
де леу үшін түр кі лік ру ха ният не гі зін де оның 
мы на дай жал пы ла ма құ ры лы мын, бол мыс тық-
функ цио нал дық не гіз де рін шарт ты түр де тұ тас-
тай ал ған да, бы лай ша ұсы нуымыз ға бо ла ды: 
Қыз ме ті: ин тег ра тив тік, ре гу ля тор лық, ком пен-
са тор лық, идеал дық, фу ту ро ло гиялық, кон сен-
сус тық т.б. Түр ле рі: ло ги ка лық, эс те ти ка лық, 
эти ка лық, саяси, ақ па рат тық т.б. Кө рі ні сі: дін-
де, әде биет те, өнер де, сая сат та, дү ниета ным да, 
миф те, салт-дәс түр де, қо ғам дық та ри хи өмір де 
т.б. Түп  не гі зі мен шы ғу кө зі: тіл, діл, ар хе тип, 
ұжым дық бей са на т.б. Сақ та луы мен са бақ та су 
жол да ры: эт ни ка лық бір лес тік идеоло гиясы мен, 
та ри хи са на ар қы лы, дәс түр шіл дік прин цип-
тер мен, эт ни ка лық дү ниета ным мен, биоге не ти-
ка лық са бақ тас тық бо йын ша, объек тив ті идея 
тү рін де, қо ғам дық са на да сақ та ла оты рып, ар-
хе тип тік түр де, өмір лік ви таль дік күш ық па лы-
мен, түр кі лік рух ая сын да т.б. Өмір сү ру тә сі лі: 
мәң гі бар бо ла ды, тыл сым рух тү рін де, синк ре-
ти зм дік, конст рук тив ті, мо дер ни за цияла на тын, 
кон цеп ту ал ды, уни вер сал ды фор ма да, ас қақ тық 
бо йын ша, ке ңіс тік сіз-уа қыт сыз, идеоло гиялық, 
ди дак ти ка лық си пат та т.б. Жаң ғыр ту дың қоз-
ғаушы күш те рі: түр кі лік рух, жал пы түр кі лік се-
зім, на мыс пен жі гер, ин тел лек ту ал ды-ру ха ни 
ек пін т.б. Қайта жаң ғыр ту дың мә ні мен мақ са-
ты: та ри хи-мә де ни өмір бо йын ша (салт-дәс түр ді 
сақ тау, дін мен өнер ді да мы ту, тіл мен әде биет, 
на ным-се нім дер, түр кі лік се зім ді жаң ғыр ту), 
саяси-әлеу мет тік ұстаным да (геосаяси ке ңіс тік-
ті сақ тау дың ру хы, дү ниежү зі лік саяси аре на-
да ғы ли дер лік ке ұм ты лу идеоло гиясы, түр кі лік 
эт ни ка лық дер бес тік (ин ди ви дуализм), түр кі лік 
да му дың перс пек ти ва сы мен прог нос ти ка сын 
құ ру), биоп си хо ло гиялық тұр ғы да (ұр пақ тар са-
бақ тас ты ғы, ге не ти ка лық тұ тас тық пен та за лық, 
түр кі лік діл, түр кі лік рух жә не рух та ну, өзін дік 
са на – Мен) т.б 

Үшін ші мә се ле бо йын ша, түр кі лік ру ха ни 
құн ды лық тар ды са рап тау мен қайта жаң ғыр ту-
дың осын дай ке ле лі өзек ті лі гі не орай, оны зерт-
теу мен пайым даудың обьек тив ті ың ғай лас ты-
ғы мен сұ ра ныс та ры на сәй кес, жо ға ры да атап 
көр се тіл ген күр де лі гі мен қай шы лық ты лы ғы на 
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Жа һан да ну дәуі рін де гі түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды жаң ғыр ту дың өзек ті мә се ле ле рі

қа ра мас тан, бұл мә се ле ні ғы лы ми-теория лық 
тұр ғы дан зер де леу үшін, оның әдіс на ма лық не-
гіз де рін құ ру, яғ ни, не гіз гі әдіс те рін мә се ле ге 
қа рай ың ғай лас ты ру ма ңыз ды қа дам дар дың бі-
рі бол мақ: та ри хи-ло ги ка лық – түр кі лік ру ха ни 
құн ды лық тар ды рет теу мен жи нақ тау; та ри хи-
са лыс тыр ма лы лық – түр кі лік ру ха ни құн ды лық-
тар ды са лыс ты ру; гер ме нев ти ка лық – түр кі лік 
ру ха ни құн ды лық тар ды тү сін ді ру; фе но ме но ло-
гия лық – құн ды лық тар дың бұ рын ғы жә не қа зір гі 
са на да ғы кө рі ніс те рін көр се ту; пси хо ана лиз дік 
– құн ды лық тар дың іш кі мә нін пси хо ло гия лық 
тұр ғы дан са рап тап көр се ту; құ ры лым дық – тұ-
тас түр кі лік құн ды лық тар дың жал пы құ ры-
лы мын, бө лік те рін, жүйе сін құ ру, топ тас ты ру; 
функ цио нал дық – түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар 
жүйесі нің қыз ме тін көр се ту, бұ рын ғы жә не қа-
зір гі кез де гі мә нін ашу, ма ңы зын пайым дау; ана-
лиз бен син тез – түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар-
дың тұ тас ты ғын, жал пы бір не гіз ді кө рі ніс те рін 
са ра лау, тия нақ тау; проек циялау – түр кі лік ру ха-
ни құн ды лық тар дың бү гін гі за ман ға кө ші ру дің 
үл гі сін, қа зір гі за ман үшін ма ңы зын ұсы ну; мо-
дер ни за циялау – түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар-
ды са рап тап, олар ды қа зір гі за ман ға бейім деудің 
не ме се сол кү йін де жет кі зу дің үл гі сін жа сау; 
мо дельдеу – бо ла шақ та ғы түр кі ха лық та рын да-
ғы ру ха ният тық дең гей дің жа ңа бір үл гі сін құ ру 
мен ұсы ныс тар жа сау, жал пы түр кі лік ру ха ният 
бір лі гі нің тұ жы рым да ма сын бе ру, т.б. 

Төр тін ші мә се ле бо йын ша, түр кі лік ру ха ни 
құн ды лық тар ды қайта жаң ғыр ту дың ст ра те гиясы 
мен так ти ка сын ай қын дау қа жет. Сон дық тан ол, 
ғы лы ми дис курс айма ғын да тал қы ла нып, бас тап-
қы да көп түр лі жо ба лар мен, тұ жы рым да ма лар мен 
жаб дық та лып, олар ірік те ліп, бо ла шақ қа жол да-
нуы тиіс. Ол по лиэт ни ка лық тұ тас тық, ді ни ке лі-

сім, мә де ниет тер диало гы, ор тақ мә де ни игі лік тер 
құ ру, жал пыа дам зат тық гу ма низм мен түр кі лік 
ру ха ният тық құн ды лық тар ая сын да т.б. жү зе ге 
асуы қа жет. Ен де ше, түр кі лік мә де ни құн ды лық-
тар дың ал ма суы, та ныл ма ған оқ шау, оң ды, тиім ді 
деп та был ған кө рі ніс тер дің түр кі лік жә не әлем дік 
аре на ға шы ға ры луы ке рек, түр кі ха лық та ры мен 
эт нос тар дың мә де ниет те рі нің ком му ни ка циясы 
− бі рін-бі рі то лық ты ру шы лық, да мы ту шы лық, 
жүйелеу ші лік қыз мет тер ді ат қа руы тиіс. Осы ған 
сәй кес, түр кі лік ор тақ құн ды лық тар ды жаң ғыр ту 
мақ са тын да ғы лым мен тех ни ка ның же тіс тік те-
рін пай да ла на оты рып, ру ха ни құн ды лық тар дың 
өз ді гі нен ер кін транс фор ма цияла нуы, оны жаң-
ғыр ту дың жа ңа жо ба ла рын іс ке асы ру үшін түр-
кі ха лық та ры на ор тақ ғы лы ми ор та лық тар мен 
кор по ра циялар құ ру өзек ті лі гі туын дай ды. Бұл 
ба ғыт та ат қа ры лып отыр ған ша ра лар да аз емес. 
Ал да ғы уа қыт та: ру ха ният тық түр кі лік ин тег ра-
ция, ин те рэт ни ка лық ру ха ни коэво лю ционизм, 
эт ни ка лық субп рог ресс, ру ха ни құн ды лық тар ды 
жаң ғыр ту дың фу ту ро ло гиялық жо ба ла ры, олар-
ды қайтадан эт но мо дер ни за циялау қа жет ті гі де 
туын дап қа луы ық ти мал. 

Осы кон цеп ту ал ды-теория лық мә ні бар идея-
лар ды іс ке асы ру үшін, түр кі жұр ты ның әр бір 
субь ек ті сі, өзі нің ру ха ни же тілуін ің аса ма ңыз ды 
құ бы лыс еке нін анық се зі не оты рып, оны қа да-
ға лауы тиіс. Адам ның өзін-өзі ру ха ни же тіл ді руі 
«да ла фи ло со фы» Асан қай ғы айт қан дай, «да на-
лық тың өзе гі» бо лып са на ла ды [11, 38 б.]. 

Де мек, түр кі лік ру ха ни құн ды лық тар ды жа-
һан да ну ая сын да са рап тау мен қайта жаң ғыр ту 
мә се ле сі, ір ге лі ғы лы ми із де ніс тер мен ру ха ни 
ке лі сім ді, мә де ни-саяси бір лік ті жә не бо ла шақ ты 
нақ ты жос пар лауды қа жет ете тін әлеует ті түйт-
кіл дер бо лып та бы ла ды. 
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