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The Text that was written in Old Uighur  
 
Sartkozhauly Karzhaubai, Doctor of Philological Sciences, professor, the Director of the Center for 
Turkic and Altay studies of the Eurasian national University named after L. Gumilev. Republic of 
Kazakhstan, 010000 Astana, Yanushkevich street, 6. E-mail: 
 
Abstract. In the article the author gives the characteristic of the well-known monument of Uighur script 
Doloodoi, which was discovered in 1955 during archaeological excavations in Western Mongolia by the 
expedition of C. Dorjsuren. The article describes and gives the translation of the monument into the 
Kazakh language. Translation comes with the author’s explanations of the meaning. Besides, there are 
an analysis of the ancient Sogdian-Uighur graphics, historical meaning of the text and comparison text 
graphics of Doloodoi and ancient Sogdian alphabet. 
Keywords: Western Mongolia; monument; Ancient uighur graphics; Doloodoi text; А.М. Shcherbak. 
 
Қадым ұйғыр графикасымен жазылған мәтін 
 
Сартқожаұлы Қаржаубай, филология ғылымының докторы, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті Түркітану және алтайтану орталығының директоры. Қазақстан 
Республикасы, 010000 Астана, Янушкевич к-сі, 6. E-mail:  
 
Түйін. Мақалада Батыс Моңғолия Увс аймағының Түргэн сұмынының Хар-ус (Қарасу) деген 
жерінен 1955 жылы Моңғол археологы Ц. Доржсүрэн тапқан, қазір Увс аймағының Өлкетану 
мұражайында сақталған ескерткіштің қадым ұйғыр графикасымен жазылған мәтіндеріне автор  
өзінің ескерткішке жасаған көшірмесі негізінде талдау жасаған. 
Автор ескерткіштің зерттелуі мен негізгі сипаттарына тоқтала келіп, ұстынтастағы қадым Ұйғыр 
мәтіндерін транскрипцияға түсіріп, қазақша аудармасын жасап, мәтіннің мазмұнына толық 
түсініктеме берген. Сонымен қатар, қадым соғды–ұйғур графикасына, мәтіннің тарихи 
маңыздылығына сараптама жасап, Долоодой мәтінінің графикасын көне соғды алфавитінің 
кескіндерімен салыстырған. 
Түйін сөздер: Батыс Моңғолия; ескерткіш; Қадым ұйғыр графикасы; Долоодой мәтіні; А.М. 
Щербак. 

 
Текст написанный древнеуйгурской графикой 
 
Сарткожаулы Каржаубай, доктор филологических наук, профессор, директор Центра 
тюркологии и алтаистики Евразийского национального университета имени Л.Гумилева. 
Республика Казахстан, 010000 г. Астана, ул. Янушкевича, 6. E-mail:  
 
Аннотация. В статье автор дает характеристику известному памятнику уйгурской письменности 
Долоодой, обнаруженному в 1955 году при археологических раскопках в Западной Монголии 
экспедицией Ц. Доржсурен. В статье дается характеристика памятника и перевод его на 
казахский язык. Перевод автор статьи сопровождает пояснением смысла. Кроме этого, в статье 
дан анализ древней согдийско-уйгурской графике, историческому значению текста, а также 
проводится сравнение графики текста Долоодой с древнесогдийским алфавитом. 
Ключевые слова: Западная Монголия; памятник; Древняя уйгурская графика;  текст Долоодой; 
А.М. Щербак. 
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Сартқожаұлы Қ. 

 
Орны. Бұл ескерткішті Батыс Моңғолия Увс аймағының Түргэн сұмынының 

Хар-ус (Қарасу) деген жерінен 1955 жылы Моңғол археологы Ц. Доржсүрэн 
тапқан. Қазір Увс аймағының Өлкетану мұражайында сақталған. Ескерткіштің 
көшірмесін Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің 
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профессоры Қ. Сартқожаұлы 2011 жылы жасап Қазақстан Республикасының 
Астанадағы Орталық мұражайына тапсырды (Harzhaubaj 1985, P.31-36). 

Зерттелуі. Археолог Ц. Доржсүрэн бұл ескерткіш туралы алғашқы 
ақпаратты 1957 жылы «Долгоодойн булш ба түүний хөшөө» (Долғодой қорғаны 
және ондағы ұстын) атты мақаласында жариялады (Ezhenhan, Oshan 2006, 
P.25-26). Кейін Моңғол археологы Ц. Доржсүрэннің жіберген көшірмесін 
пайдалана отырып Ресейлік түркітанушы А.М. Щербак алғашқы оқылымын 
1958 жылы жариялады (Shherbak 1959, P.34-36). А.М. Щербактың алғашқы 
оқылымын Моңғол филологы Э. Вандуй Моңғол тіліне аударып 1958 жылы 
жариялады (Vanduj 1958, P.45-47). А.М. Щербак 1961 жылы мәтіннің 
толықтырған соңғы нұсқасын жария етті (Shherbak 1961, P.23-25). А.М. 
Щербактың соңғы оқылымын іліп алып С.Г. Кляшторный ескерткішін мәтінінің 
хронологиясы мен тарихилығына түсініктеме беруге (историческая 
интерпретация) талпыныс жасады (Kljashtornyj 1961, P.26-28). С.Г. 
Кляшторныйдің осы мақаласынан кейін 1963 жылы «Советская археология» 
(Kljashtornyj 1963) журналында Л.Н. Гумилевтың сын мақаласы жарық көрді. 
Л.Н. Гумилев ескерткіштің хронологиясына және А.М. Щербактың Тиветке 
байланысты оқылымына күмәнмен қарады (Gumilev 1963, P.295-298). Кейін 
С.Г. Кляшторныйдың «По поводу интерпретации Уланкомской надписи» деген 
атпен Л.Н. Гумилев сынына қарсы мақаласы «Советская археология» 
журналына (Kljashtornyj 1963), одан кейін «История Центральный Азии и 
памятники рунического письма» атты жинағында жарияланды (Kljashtornyj 
2003, P.284-288). 1980, 1986, 2011 жылдар Қ. Сартқожаұлы қадым ұйғыр 
графикалы мәтінді үш мәрте көшіріп 2014 жылы жаңа оқылымын жасап осы 
еңбекке еңгізді (Sartkozhauly 2011, P.18-19; Harzhaubaj, Kljashtornyj 1980, P.21-
24; Harzhaubaj 1985, P.31-36).  

Сипаттамасы. Ескерткіш орналасқан Қарасу (Хар-ус) деген жер Увс 
аймағының орталығы Улаанғом қаласының Солтүстік батыс бағытында 50 км 
қашықтықта екен. Осы жерде бағзы заманның екі тас қорған орналасқан. Бұл 
екі қорған археолог Ц. Доржсүрэн 1956 жылы қазба жұмысын жүргізген. Қорған 
тарихи-мәдени құндылықтар табылмаған. Адам сүйегі де шықпаған (Ezhenhan, 
Oshan 2006, P.3-4). Жергілікті халық бұл екі үйме тас орнын «Долоогодойн 
керексур» деп атайды екен. Бұлайша аталуының себебін жергілікті тұрғындар 
түсіндіріп бере алмайды. Екі қоған өзен суына желініп малта болып қалған 
үлкенді-кішілі тастардан үйіп жасаған. Қос қорған бірінің артына бірі қатарласа 
орналасқан. Шығыс жағындағы қорғанның биіктігі 2 м, шеңберінің диаметрі 20 
м. Төрт жағына төрт қызыл гранит тас орнатылған. Әр қайсысының биіктігі 107-
130 см. Шығыс жағындағы тастың биіктігі 168 см, ені 70 см, қалыңдығы 21-22см. 
8 жол қадым ұйғыр графикасымен мәтін қашалған. 

Ұстынтастағы қадым Ұйғыр мәтіні эрозияға көп ұшырамаған. Мұражай 
қызметкерлері ұстындағы жазудың әріп кескіндерін айқындамақ болып ақ түсті 
бояумен жосықсыз бояп тастағандықтан окуға ауыртпалық тудырды. Мәтін 
жоғардан төменге қарай бағытталған. 3-жолдағы 5-сөздің екінші әріпі, 4-жолдың 
6-сөзі эрозияға ұшырағандықтан оқылмайды. 

Транскрипция: 

1. Er atytm boγaz tegin jeti jigmir [1] jašymta bul-uluγ-ta [2] 
2. sül[e]dim. Myŋ jont aldym. Toquz jigirmi joqum-ta 
3. öki [3] sunčtu [4] tačyγ-un [5] sunlundy [6] ………[7] 
4. ydtym. jarγan-ta [8] eŋitü [9] toqγm [10] tolu[q] [11] 
5. tübünče[13] tölüg [14] kisre türges bolču ögüz-[te] 
6. altym. Ben [15] otuz jašym-ta otun-ša [16] söntim [17] 
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7. töplet [18] baba ögej [19]  tegin el tükdi [20] kisre 
8. men etni-ke [21] [etintim] 

 
Фото №1. Мәтін  

 

 
 
Аударма:  

1. Ер атым (азаматтың есімі) Боғаз-тегін. Он жеті жасымда Бұл-ұлұғта 
2. шабуылдадым. Мың жылқы барымталап (шауып) алдым. Он тоғыз жасқа 
жетпей  
3. маңдай шеп [басқарып] шабуылға ұсынылып (жіберіліп) ............. (2 сөз 
оқылмады) ............ . 
4. жібердім [жауды]. Жарып кіріп бағындырып малын [мал-мүлкін] толық жинап 
[алдым]. 
5. Түбіне (соңына) дейін төлесін (әрекеті үшін соңына дейін жауап береді) одан 
соң түргешті Болчу дариясында 
6. [жаулап] алдым. Мен отыз жасымда отша сөндім (өмірден өттім). 
7. Баба-Өкей ханзада [елді] басқар! Одан соң Елді ұстады (басшылық етті) 
8. Мен істерімді [істедім]. 

Түсініктеме: 

[1]. Ұстында «jigirmi» сөзі «jigmir» деп қате қашаған «-r» әріпінің орны ауысып 
кеткен. 
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[2]. Бірінші жолдың соңғы сөзін А.М. Щербак «bur uluγta» деп оқыған. Мәтінде 
  деп жазылған алғашқы «bu»-буыннан кейін «-r» әріп-кескін емес «-l» әріпі 

қашалған. 
[3]. Ұстындағы  деп жазылған сөзді А.М. Щербак «ögi» деп оқыған. Түбірі 
«ök/ög» қыпшақ тіл тобының барлығында сақталған. Бүгінге дейін «ök de/te»-
(күштеу мағынасында) және «öktem/ögdem» түрінде қолданыстағы сөз. 
Мағынасы: өктем, өркөкірек, батыл, жүректі, батыр (ЭСТЯ1 518), және QBN2 593, 
QBN 1578, ДТС3 379, 381). Моңғол тіліне «ökі» сөзі «биік, жоғарғы, алдыңғы, 
маңдай алды» (БАМРС4. - Т.2. - 505 бет) деген мағына береді. VІІ-Х 
ғасырлардан бізге жеткен байырғы түрік түпнұсқа жазба деректерде «ögе» -
атақ-даңқ атауы (Е. 492; С3; USР 2616) болумен қатар «ögе alqaju»(шегіне 
жеткізіп керемет мақтау) (ТТ5.ІІІ.97), ögе bilge (керемет білікті) (QBN 1224; Uig. I6 
1411) деген мағына береді. Ал моңғол тілінде ökі manlaj (алдыңғы шеп), ökі 
degeji (керемет дән). 
[4]. Бұл сөзді А.М. Щербак «sunutu» деп оқып алдыңғы «ögi» сөзімен бірге жер 

атауы ретінде алған. Мұнда 4-әріп кескіні «-u» емес «-č». деп 
жазылған. Сондықтан біз «sunčtu» деп транскрипция жасадық. Сөздің түбірі 
«sun» (ұсыну, созылу, жіберу) (МК7.ІІ. 28. QBN 2977; Chaust İe coq. 93; Suv. 
61610; ДТС. 514 және көптеген қазіргі түркі тілдерінде - ЭСТЯ. - C.335), 
«sunlunsy» - ұсынылды (МК.ІІ.28). sunus-екі жақ бір-біріне әлде бір нәрсені 
ұсынып берісті (МК.ІІ.112). қадым моңғол тілінде түбірі «sun» (ұсыну, созылу, 
алға ұмтылу), «sunγuqu» (алға ұмтылу, созылу). 
Қазіргі қазақ тілінде «сұнды» (бой сұнды), «ұсыну». Мәтінде «sunčtu» 
ұсынылған, жіберілген сөзі 3-түсініктемедегі ögі/ökі сөзімен жұптаса «алдыңғы 
ұсынылған, алдыңғы жіберілген топ (шеп)», «tačyγ-un»(шабуылы) деген 
етістіктің анықтауы бойынша «алдыңғы топ=маңдай шеп» деп аударуды жөн 
көрдік.  
[5]. Үшінші жолдың 3-сөзін А.М. Щербак «tytamta» деп оқыған. Ұстындағы мәтін 

 tačyγ-un деп жазылған. Мағынасы «шабуылын» деген сөз.  
[6]. Үшінші жолдың 4-сөзін А.М. Щербак «sületip» деп оқыған. Олай оқуға 

келмейді. Ұстында  sunlundy (жіберілді) деген мағына береді (қараңыз 
4-түсініктеме). 
[7]. Осы жолдың 5-сөзінің үшінші әріпі эрозияға ұшырағандықтан дұрыс оқи 
алмадық. Одан кейінгі 6-сөзді де шығара алмадық. 
[8]. Ұстындағы 4-жолдың екінші сөзін А.М. Щербак «jarmaγanta» деп оқыған. 

Мәтінде «jarγan-ta» А.М. Щербак «r» әріпінің артындағы тастың 
өзінің жарылған эрозиясын «m» әріпі деп түсінген. Егер нағыз «m» дыбысы 
екені рас болса «r»-дан кейін алға қарай тағы бір «тіс» белгіленіп барып «m» 
дыбысының құйрықшасы төмен тартылған болу керек еді. Бұл арада «r» мен 
«m»-ның ортасына арнайы «тіс» салынбаған. Сондықтан «m» дыбысы деп 
оқуға келмейді. Сондықтан да біз бұл сөзді «jarγan-ta» деп транскрипция жасап 
«жарып кіргенде» деп аудардық. 
[9]. Жоғардағы сөзден кейінг деп жазылған. А.М. Щербак «irtürü» деп 
оқыған. Бұлай оқуға келмейді. Транскрипциясы «eŋitü», мағынасы (бағындыру, 

                                                             
1 Этимологический словарь тюркских языков. 
2 Qutadɣu bilig (список Наминганский вариант) 
3 Древнетюркский словарь 

4 Большой академический монгольский словарь 
5 список Манихейским письмом 
6 Фрагменты из буддийской сутры «Золотой блеск» (уйгурским письмом) 
7 Kasgarī M. Divanü Lugat-it-türk (B. Atalay) 
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тізебүктіру). Түбірі «еŋ» (еŋ. ІІ. -ТТ. V8. А57; ДТС. 174; ThS9. ІІ47;)  еŋittir – тізе 
бүктіру, бағындыру (ТТ.ІІІ78; ДТС. 175). 

[10]. Одан кейінгі сөзді А.М. Щербак «tudym» деп оқыған. Ұстында  
«toqуm» (мал, іріқара мал, сиыр, жылқы, түйе) (QBК10. 27610; ДТС. 576). 

[11]. Мәтінде деп жазылған. А.М. Щербак «tolun» деп оқыған «tol» 
түбірден кейін u- әріпі бар. Ал одан кейінгі әріптер эрозияға ұшыраған. А.М. 
Щербак өшіп кеткен әріпті таста сақталғандай етіп «n» әріпін жазып жіберген. 
Біз бұл сөздің соңғы әріпі «q» болуы мүмкін деп жаңғырттық. Өйтсе «tolu[q]» 
деп оқылады. Бұндай түбір байырғы түрік тілінде сақталған (ДТС.574; U5р.7010). 
[12]. Одан кейінгі сөзді А.М. Щербак «jylqy» деп транскрипция жасап «год 
(жыл)» деп аударған. Мәтінді былай оқуға келмейді. Мұражай қызметкерлері 

бұл сөзді шала айқындаған. Мұнда  деп жазылған. Транскрипцияласақ 
«qam» болып шығады. Түбірге жалғанған жалғаулары өшіп кеткен. Мағынасы 
«Қамтып, жинап, топтап» боп келеді.  
[13]. Бесінші жолдың бірінші сөзін А.М. Щербак «tübüt» (Тивет) деп 

транскрипция жасаған. Ұстындағы мәтін  деп жазылған. Бұл сөзді 
қалай оқысаңыз да «tübüt» (Тивет) деген сөз шықпайды. Транскрипциясы 
«tübüncü» (түбінде немесе түптің түбінде) деп оқылып аударылады.  

[14]. А.М. Щербак ұстында деп жазылған мәтінді «tünlüg» деп оқыған. 
Біз бұл транскрипцияны қабылдай алмадық. Себебі, «t» әрпінен кейінгі доғаның 
астындағы «тіс» доғамен бірігіп –«ü/ö» графикасын белгілейді. Одан кейінгі 
«тіс» жоғары қайырылған «құйрықпен» бірігіп – «l» әрпінің кескінін береді. Осы 
жағдайда «n» әрпіне орын болмай қалады. Сондықтан біз бұл сөзді «tölüg» деп 
транскрипциялап, «төлесін» (істеген әрекетіне жауап берсін) деген мағынада 
аудардық. «töle.II» (төлеу) (Usp11 3216; ДТС. 579). 
[15]. 6-жолдағ  «ben» сөзін А.М. Щербак «bir» деп транскрипция жасаған. 
Мұнда –r әрпінің таңбасы жоқ. 
[16]. 6-жолдың бесінші сөзін А.М. Щербак «omuza» деп транскрипция жасап жер 
атауы етіп көрсеткен. Мәтін  деп жазылған. Транскрипциясы «otun-
ša», аудармасы «отша» (ошақтағы отша) болады. Бұл оқылымның дұрыстығын 
17-түсініктеме кепілдендіреді. 

[17]. Мәтінде  деп анық жазылған сөзді А.М. Щербак «sületib» деп 
транскрипция жасаған. Мүлде қате. Біз  «söntim» (өштім, бұл дүниеден өттім) 
деп транскрипция жасап аудардық. 

[18]. Ұстындағы  деген сөзді А.М. Щербак «töbelib» (стустился вниз) 
деп транскрипция жасап аударған. «töb» түбірден кейін «е» әріпі мәтінде жоқ. 
Соңғы «доға» «b» әріпі емес «t» графикасы. Сондықтан біз «töplet» деп оқып, 
«баста, басшы бол» деп аудардық (МК.ІІІ. 322; ДТС. 580). 

[19]. Ұстындағы  сөзін А.М. Щербак «biditegi» деп транскрипция 
жасаған. Бұлай оқуға мүлдем келмейді. Транскрипциясы «baba ögej», 
мағынасы «өгей әке», «ögej» (МК.І.123; ДТС. 379). бұл арада «Баба-өгей тегін» 
(Баба-өгей ханзада) деген адам есімі ретінде берілген. Моңғол империясының 
қағаны Өгедей (Ögedej) деген есім бар (Usp 2213). 

[20]. Ұстынд деп қашалған мәтіндегі екі сөзді А.М. Щербак бір сөз 

ретінде қарастырып «iltügi» деп транскрипция жасаған. Мәтінде еl сөзінен 
кейінгі «t» графикасы «l» таңбаға қосылып жазылмаған. Осы ерекшелігін еске 

                                                             
8 Буддийский текст уйгурским письмом 
9 Рукописные фрагменты руническим письмом лондонский коллекции 
10 Qutadɣu bilig (список гератский вариант) 
11 Уйгурские юридическте докменты ХII – ХIV вв. 
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ала отырып біз «el tükdi» деп транскрипция жасап «елді ұстады, елді 
басқарды» деген мағынада аудардық. Tük-ұста (МК.ІІІ.270; ДТС.595). 
[21]. Соңғы 8-жолды А.М. Щербак оқымаған. Біз мұндағы екі сөзді оқуға 
тырыстық. «men» (мен) деген сөзден кейінгі сөзді «etni-ke» (істеуге тиісті істі) 
деп аударып одан кейінгі эрозияға ұшыраған етістікті «etintim» (істедім) деп 
жаңғыртуды жөн көрдік. 

Қадым соғды –ұйғур графикасына сараптама. 

1. Жоғарыда Долоодой мәтінінің түпнұсқасы және оның транскрипциясы 
аудармасымен таныстырдық. Барлық жағдай оқырманға түсінікті болған болар 
деген сенімдеміз.  

Мұндағы А.М. Щербактың үлкен қателігі ұстынды өз көзімен көріп, мәтіннің 
көшірмесін өзі жасаған болса мұндай қателікке ұрынбас еді. Асығыстықтың 
салдарынан С.Г. Кляшторный А.М. Щербактың қателігін онан әрмен еселеп 
жіберді. Л.Н. Гумилев аталмыш екі зерттеушінің қателігін дөп басып тапқан. 
Бұған бұдан 1200 жыл бұрын жазылып бізге жеткен түпнұсқа мәтін дәлел 
болып отыр. Мұны түріктанумен айналысып жүрген зерттеушілер (тілші, 
тарихшы, эпиграфист) мойындау керек. Барлық жағдай түсінікті болғандықтан 
С.Г. Кляшторный мен Л.Н. Гумилев екеуінің тартыстары күнтәртібінен өзінен өзі 
ысырылып қалып тұр.  

А.М. Щербактың тағы бір ебедейсіз қателігін айтпай кетуге болмас. А.М. 
Щербак мақаласын «надпись на древнеуйгурском языке ...» деп атаған. ол 
дәуірде «ұйғур» деген ұлт болған жоқ. Б.з. 744-841 жыл аралығында Орталық 
Азияға билік жүргізген Қағанаттың атауы «Ұйғур». Бұл біріккен түрік 
тайпаларының мемлекеті болғандықтан осылай атаған. Тіл-түрік тілі. Ол 
туралы белгілі  түріктанушы Л. Тугушева: «Время их создания относится к 
периоду между ІХ и ХІV вв. Авторы текстов называли язык своих пройзведений 
тюркским (türk tili). Этот термин несомненно восходит к тому периоду в жизни 
тогузогузских племен, когда они вместе с тюркютами (позднее-коктюрками), 
являвшимися доминирующим племенем в тюркских каганатах, составили 
этническое ядро каганатов и имели единый с ними литературный язык, 
отраженный в рунических на монументах в прихангайских степях, где 
находились главные резиденции тюркских каганатов» (Tugusheva 2011, P.5) - 
деген тұжырымы дәлел бола алады. 

Бұл графиканың қайнары финикиядан басталып      ұйғур      ұйғұржын 
(моңғол)      мәнжі алфавиті пайда болып өркен жайғаны ғылымда белгілі. 
Соғды графикасы бүгінгі моңғол үстіртіне таралғаны қақында тиветтің «Хор 
чойнжунг» деп аталатын көне тарихи нұсқасында былай деп жазып қалдырған. 
Онда: «Соғдылардың білікті білімпаздары ұйғұрлар ортасына хат танатып, 
бурханның ұлы өсиеттері мен жарлықтарын, шежірелерін сол тілде оқытуды 
көрсетіп үйретті» (Shagdarsurjen 2011, P.133). Бұл тарихи дерек VІІІ ғасырдың 
екінші жартысында Ұйғұрдың Бөгү қағаны Манихей дінін қабылдап өз еліне 
таратуға әрекеттенген кезеңін мегзеп отырған сияқты. Өйтсе, соғды жазуы 
түріктер ортасына манихей дінімен бірге келгендігіне күмандана алмаймыз. 

Долоодой мәтінінің графикасы соғды-ұйғур үлгісінде жазылған. Мәтін 
жоғарыдан төмен бағытталған. Ал, көне соғды мәтіндері оңнан солға қарай 
көлденең (горизонталды) бағытта болған еді. 

Көне соғды графикасымен соғды тілінде жазылып бізге жеткен 
эпиграфикалық біраз нұсқалар моңғолиядан табылды. Олар Бұғыты 
ескерткішінің мәтіні (581-582 жж), Өмнөгов аймағының Сэврээ тасының жазуы, 
және Говь-алтай аймағының Жарғалант сұмыны, Хайрхан (Қайырхан) төбедегі 
жартас бетіндегі мәтіндер.  
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Ұйғыр графикасымен сақталған мәтіндер жоғарыдағы Хайрхан төбе, 
Завхан аймағының Идэр сұмынындағы Бичигт булан, Арханғай аймағының Их-
тамир сұмынының Тайхар тас мәтіндерін атауға болады.  

Долоодой мәтінінің графикасын көне соғды алфавитінің кескіндерімен 
салыстырып қарағанымызда аса үлкен айырмашылық байқалмады.  

Көне соғды  (альф) графикасын түрік тілінің а, е дыбысын сөз басында 
және ортасында белгілеуге қолданса, сөз аяғында соғдының   графикасымен 

түріктің і, ϊ дыбысын белгілеген. Ал сөз аяғында соғдының  деп альфтің аяғын 
созып қолданған.  

Соғдының «а» дыбысын сөз басында қос альф (қостісті) кескінімен 
жазылған еді. Түрік тілінің Ұйғұр графикасында сөздің басында, ортасында 
және аяғында соғды графикасымен бірдей қолданған.  

Соғдының  (альф+вав) о/u;  (альф+вав+иод) ö/ü дыбыстарын түрік 
тілінің ұйғұр гафикасында өзгертпестен қолданған. 

Көне соғды мен соғды-ұйғур, және кейінгі Түрік-ұйғұр айырмашылықтағы 
дауыссыз дыбыстарын белгілеген графикаларын салыстыра қарастырсақ: 
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Кестедегі салыстырмаға қарағанда қылауышпен жазылған t, b, p, m, k, g 

әріп кескіндері мен сызып жазылған әріп кескіндемесінде аздаған өзгешелік бар 
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болып көрінгенмен оның жалпы сипаты бірдей. Ал,  j/ž, L, d, č, s, š әріптері көне 
соғды графикасынан өзгеше. Бұл дыбыстардың таңбасын түріктер өздері 
қосқаны байқалып тұр. Көне соғды графикасында «ŋ» дыбысы белгіленбеген. 

Бұл дыбысты түріктер  n+g=ŋ болдырып белгілеген. Долоодой мәтінінің 
гарфикасында көзге түскен тағы бір ерекшелік сөз аяғында байырғы түрік 

бітігтің «m» дыбысын белгілеген  кескінін қолданған. Бұған қарағанда Орхон 
бітігінің әсері мол болған сияқты. Қалған басқа дауыссыз дыбыстарды 
белгілеген таңбаларда айырмашылық жоқ.  

Х-ХVІ ғғ аралығында ұйғұр графикасын түркілер жетілдіріп, альфтің алдына 

«бір нүкте» қойып  (n) дыбысын е, і, ϊ кескіндерімен айырған,  (q) таңбаның 
алдына қос нүкте қойып  (ɣ) дыбысын белгілесе,  (s) дыбысын белгілеген 

таңбаның артына қос сызық қойып  (š) дыбысын белгілеген. Бұл өзгеріс 
байырғы түрік тілінің табиғи заңдылығын назарда ұстаумен қатар қадым ұйғыр 
мәтінін дұрыс оқып, жазуға үлкен әсерін тигізген.  

Міне осы ерекшеліктер Долоодой жазуы Соғды-Ұйғур үлгісімен 
жазылғандығын дәлелдейді.  

Мәтіннің тарихи маңыздылығына сараптама.  

1. Мәтінде Боғаз-тегін ханзаданың іс-әрекеті, оның басқарған қолының 
(армиясының) жетістігі және жалындап тұрған жас шағында (30 жасында) 
өмірден өткені сөз болады.  

2. Байырғы түріктердің әскери тактикасынан (маңдай шеп) ақпарат береді.  
3. Елді (қағанатты) басқаруды әке орнында жүрген өгей әкеге тапсырғаны. 
4. Долоодой мәтініндегі соғыс Түргештермен (қарлұқ, шато (құмдықтар = 

кейін онгут атанған) Тиветтердің каолациясы) болған оқиғаны көрсеткен. 
Өйтсе Баба-Өгей ханзада деген кім? Ұйғыр қағанатының көсемдері 

манихей дінін қабылдағаннан кейін хан тұқымынан басқа тайпадан қаған 
тағына отырған қаған кім? Міне осы сауалдарға жауап табу қажет болды. 

Өгей (ögej) сөзі «жат тұқым» (не родной; не кровной) деген мағына береді. 
Жат тұқымнан Боғаз-тегін ханзадаға әке орнына әке болған Өгей-әке кім?  

«Синь Тан шудың (Таң патшалығының жаңа тарапы) «Ұйғур баяны» 217 
бумада: «11-жылы (795 жылы) қаған қайтыс болды. Оның өз кіндігінен туған ұл 
болмағандықтан ел оның орнына уәзір Құтлұғты қаған сайлады. Олар (Ұйғур 
қағанаты) бұл оқиғаны мәлімдеуге (Тан патшалығына) елші жіберді. [Таң] 
патшасы атқарушы (орындаушы елші) Чжан Цзяньды жіберіп: «Ай Тәңірде үлік 
болмыш Алп Құтлұғ ұлық білге қаған (қытайша – Ай Тэнли илою йлу моши 
Хэхулу пицзя Хуйсинь кэхань) деген атақ Таң патшалығы тарапынан 
берілгендігін жеткізеді. Құтлұқтың өзінің шыққан тегі Едіз тайпасынан еді. 
Жастайынан жетім қалғандықтан оны ұлыстың төбе биі (уәзір) асырап өсірді. 
Ол аса зерек, өжет, әрі қару өнеріне шебер болып ержетті. Тәіңр сүйер 
қағанның (Тұн Баға Тархан = Дун Баға дагань = қыт) тұсында талай мәрте қол 
бастап, Ұлыс басшыларының ерекше қадыр – құрметіне бөленді. Ол бүкіл 

өмірін билік жүргізуші Иоллуғ (басқа тарихшылар  (ио-ло-гэ) деген 
иероглифті «яғлақар» деп жаңғыртып келген) әулетінің атақ-абройын көтеру 
үшін күш-жігерін жұмсады. Өзі шыққан әулетінің атын да атамады. Таң 
патшасының сарайына сәлем жеткізуге (дипломатиялық елшілікке) қағанның 
ұрпақтарын жіберіп отырды. Юнчжэньнің бірінші жылы (805 жыл) қаған қайтыс 
болды» (Bichurin 1950, P.330-331; Myrzahanuly, Akyshtajuly, Kajyrzhanuly 2006, 
P.207; Dorzhsurjen 1957, P.355-356). 
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Бұл тарихи дерек ақпаратта Құтлұғ қағанды «Өгей-баба (әке)» деп атағаны 
айқын жазылған. Өйткені Құтлұғ хан тұқымының алтын ұрпағынан емес, шығу 
тегі едіз тайпасынан. Өйтсе, Боғаз-тегін кім? 

Ел етміш Білге қағанның (Моюн-чор) үш ұлы болған. Үлкен ұлы Жабғу 
(Ябғу) лауазымды Қағанаттың тардуш қанатының басшысы Тайцзы (түрікше 
есімі сақталмаған) екінші ұлы Шад лауазымды, Қағанаттың төлес қанатының 
басшысы От-тегін (И-дицзянь). Моюн-чордың туған бауыры тарихта есімі Тун 
Баға Тархан (Дунь Мохэ дагань) деген атпен қалған. Үлкен ұл Жабғу Тайцзы 
қателесіп жазаланған. Екінші ұлы От –тегін Бөгү қаған деген атпен (хандық 
атағы: Тәңірде құт болмыш Ел тұтмыш Алп Күлүг Білге қаған) 760-780 жж 
Біріккен түрік қағанат (Ұйғур) қағаны болған. Оның қатыны (ханымы) Тоғыз-оғыз 
тайпалық Одақтың ең белді Бұғы тайпасының көсемі Хуай-эньнің қызы. Тун-
Баға-Тархан Бөгү-қағаннан жолы үлкен әке орнында отырған адам. Бөгү қаған 
Тан патшалығы мен Ұйғур қағанат арасындағы саясатта Тун Баға-Тарханның 
ақылын алмай қарсы шыққандықтан өлтіріп, Қаған тағына өзі отырған. Тун Баға 
Тархан (хандық атағы: Алп Құтлұғ Білге қаған) 780-789 жылдары Қағанат тізгінін 
ұстаған қаған. Тун Баға Тарханның үлкен ұлы Долосы (Қытайша есімі Ли 
Чжань-жэн. Хандық атағы: Ай Тәңірде болмыш Күлүг Білге қаған). 789-790 жж. 
қаған тағында болған. Оның кіші қатыны (ханымы) Хуай-эньнің немере қызы 
еді. Бұғы тайпасының Хуай-эньнің ұлы Тун Баға Тархан қаған болған кезінде 
Қағанаттың оң қанатының басшысы, Тардуш қанатының Жабғуы деген атақ 
алған ел басшыларының бірі-тін. Осыдан кейін Бөгү қаған ұрпақтары (Хуай-
эньнің жиендері) хан тағына шыға алмаған. Тун Бага Тархан әулетінен Хуай-
энь ұрпақтары өш қайтаруға мықтап бекінген сияқты. Онымен қатар Долосының 
Жабғу Құнчұй ханумынан туған тақ мұрагеріне үміткер ұл болмаған сияқты. 
Сондықтан Хауй-эньнің немере қызы Жабғу Құнчұй-ханум тақ билігіне отырып 
кешікпеген Долосыға (Ли Чань-жэн) у беріп өлтірген (Dorzhsurjen 1957, P.384; 
Bichurin 1950, P.329). 

Таққа 790 жылы Долосының інісі Ачоны (Түрікше есімі Ай-чор болуы 
мүмкін) отырғызды.  

Кезінде Ел-етміш Білге қаған Нинго құнчуйды (елдестіргіш ханыша)  
айттырып қатындыққа алған-ды. Көп кешікпей Нинго (елдестіргіш) ханшаның 
байы (Ел-етміш Білге = Моюн-чор) өліп бағы тайған соң, ұрпағы болмағаннан 
кейін Таң патшалығына қайтарылған еді. Сол кезде Нинго ханшаның 
шаңырағына мініп келген қыз Ордада қалып қойып Қағанаттың Ержүрек (Ин-у) 
қағаны мен Әділетті (Ин-и) қағандарға атастырылды. Қағанат Ордасында ол 
кіші елдестіргіш ханым (Шао Ниньго құнчұй) деп аталды.  

Долосы қағанат тағына отырған соң «Тәңір сүйген қаған» атақ алған. Осы 
Тәңір сүйер (Тянь Цинь) қаған кезінде Кіші елдестіргіш ханымды ордадан 
шығарып жіберген. Ол Әділетті қағанға (Ин-и) қатын болған кезінде екі ұл туған. 
Бұл екі ұлдың екеуінде Тянь-Цинь (Долосы қаған) өлтірген. Олар келешекте тақ 
мұрагерлігіне үмітті. Олардың анасы қытай. Егер таққа отырса Қағанаттың 
қауіпсіздігіне қауіп төнеді деген сақтықтан жасалған. Көк Түрік, ұйғұр 
қағанаттарының билік әулеті тақ мұрагерлеріне қыта анадан туған адам 
отыруынан ерекше сақтанған. 

Ордадағы осы интриганың сыртында қағанаттың Оңтүстік батыс өлкесіндегі 
Шато (кейінгі Онгут, уақтардың арғы бабалары), үш қарлұқ Баян-түріктер 
Қағанатқа қарсы көтеріліп Тиветтермен бірігіп кетті. Олар Тарбағатай, Тәңіртау, 
Бес-балық, Құмылдан Гансуға дейінгі территорияда орналасқан еді. Осы 
тайпалармен жүргізген соғыстарда Ұйғұр жағы үнемі жеңіліс тауып келген -ді. 
Соңғы 791 жылғы соғыста жоғарыдағы қарсылық білдіруші каолияцияны жеңіп, 
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тұтқындарды Тан патшалығына тарту етеді (Bichurin 1950, P.330; Dorzhsurjen 
1957, P.355 бет). Ал келесі жылы 792 жылы Ордадан Тан патшалығына 
Иоллуга-Гүй (шығу тегі қытай. Фамилиясы қытайша Люй) елшілікке барады. 
Люй жоғарыдағы қағандардың бірінің асыранды ұлы боп өсіп, орда ішінде үлкен 
беделге ие болған адам еді. Сондықтан да ол Қағанаттың билеуші тайпасы 
«Иоллугты» фамилия етіп алған екен. Қытайша «Гүй = цзюн» дегенді (Bichurin 
1950, P.330; Dorzhsurjen 1957, P.355; Myrzahanuly, Akyshtajuly, Kajyrzhanuly 
2006, P.207) сөз етіп отырған Долоодой мәтініндегі «ögei» (өгей) деп 
жаңғыртуға болады. Өйткені, едіз тайпасынан шыққан Құтлұғ, Қаған тағына 
отырғаннан кейін Баба-Өгей деп аталған. Осы Люй (Иоллуғ-Өгей) Патшаға 
барғанда оның Ордадағы беделін, әрі Тан патшалығына жасап отырған еңбегін 
ескеріп мол сыйлық береді. Онымен қоса оны Бақылаушы санатының оңқол 
атарманы (қытайша; Цзянь Сяо шаншу юпушэ) етіп тағайындайды. Міне бұл 
адам Тан патшалығының Ұйғур Ордасында отырған ең бір сенімді жансызы, 
тыңшысы. Ордада болып жатқан оқиғалар мен жүргізіліп жатқан саясаттың 
барлығы уақытында Тан патшалығына жетіп тұрады деген сөз.  

Тарихи дерек осындай. Бұған сараптама жасайтын болсақ: 
Тан патшалығы мен Біріккен түрік (Уйғұр) қағанаты арасында әр жақтың өз 

мүддесін мықтап ұстаған дипломатиялық қатнас жүріп жатқан көреміз.  
1. Тан патшалық тарапынан: 
а) Тан тарапы Ұйғұр қағанатымен бейбіт қатар өмір сүрумен қатар өздеріне 

қарсы шыққан көшпелілерді жаныштап басып ұстау үшін пайдалану; 
б) Қағанат ішіндегі тайпаларды біріне –бірін қарсы қойып, Қағанатты құлату; 

Тан империясының қоластына енгізу. Бұл саясатта сатқындарды дәулетпен 
сатып алу, өз тыңшыларын жіберіп жұмыс жасату; 

в) Ұйғыр қағандарына Тан ханышаларын беріп одан туған ұлдарды хан 
тағына отырғызып өз саясатын жүргізу: 

2. Ұйғур тарапы Тан патшалығының ниетін жақсы түсіне отырып төмендегі 
саясат қолданған. Онда: 

а) Ел экономикасы тығырыққа тірелген кезде Тан патшалығынан көмек 
алып тұру мақсатта дипломатиялық қатынасты нығайтып, Тан патшалығының 
қауіпсіздігін сақтауға көмектесу; 

б) Шекаралық сауда саттықты нығайту; 
в) Тан тарапынан қысым күшейген жағдайда шекаралық шабуылдар 

ұйымдастырып, сес көрсетіп отыру: 
г) Қағанаттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жат жұрттықпен қан 

араласқан ұрпаққа ел тізгінін ұстатпау. 
Тан патшалығы мен Ұйғұр қағанат арасындағы осындай үлкен саяси 

ойынның салдарынан Тун Бага-тархан қағанның ұрпақтарынан таққа мұрагер 
жалғыз Боғза –тегін қалған сияқты. 

Қараңыз. Орда ішінде Бөгү-қаған мен Тун Баға Тархан ұрпақтары, 
жақтастарының күресі жүріп жатыр. Бөгү қағанды өлтіріп тақты тартып 
алғанына Бұғы тайпасының адамдары  қарсы. Бөгү қағанның ханымы Хуай-
эньнің қызы. Сондықтан да таққа жаңағана отырған Долосыны (Чжань-шэн) 
Бұғы тайпасының көсемі Хуай-эньнің немере қызы Жабғу құнчуй (ханыша) у 
беріп өлтірді. Ал, Долосы (Тян-цинь-тәңір сүйген = Чжань-шэн) қаған қытай 
ханышадан (Шао Нинго) туған таққа мұрагер болатын екі ханзаданы өлтіріп 
тастаған. Бұдан кейін таққа мұрагер жалғыз Боғаз –тегін қалған. Ол Шато 
қарлұқ  (түргеш), Тивет каолияциясына қарсы жариялаған 791 жылғы соғыста 
жеңіспен оралып өзінің қаған тағына лайықты ханзада екенін дәлелдейді. 
Долоодой мәтініндегі «Болчу-дариясында түргештерді бағындырдым» деген 
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ақпарат жоғардағы үштіктің каолияциясын айтып отыр. Түргеш хандығы б.з. 756 
жылы құлап, орнына Қарлұқ хандығы шығып келгені тарихта белгілі. Ұйғурлар 
мәтінде сол бұрынғы «Түргеш» атауымен атап жазып қалдырған. Мұндай 
мысалдар көп. 753 жылы орынатылған Теркін ұстыны Тан патшалығын Сүй 
патшалығы» деп көрсеткен (Теркін12. ІІІ. 20). Қарсыластары Боғаз –тегінді 
қандық таққа отырғызбау саясатын жүргізген сияқты. Дәл осы кезде Тан 
патшалығының жымысқы саясаты араласу қажет болған. Ордадағы Тан 
тыңшысы, «бақылаушы атарман» болып тағайындалған Иоллуг-Өгей (Иолугэ-
цзюн) Патшадан арнайы тапсырма алып келіп Боғаз-тегіннің өліміне 
ортақтасқан болуы мүмкін. Сондықтан да, мәтінде: «отша жанып тұрып сөндім» 
деп жазып қалдарған. Долосы (Чжань-шэн), Ай-чур (Ачо), Боғаз-тегін үшеуі де 
Тун Баға-тарханның ұлы. Сөйтіп, тақ мұрагерлеріне Иоллуг әулетінен ел 
басқаратын адам қалмағандықтан, осы әулет үшін адал қызымет жасап жүрген 
Құтлұғты қаған тағына отырғызудан басқа амал қалмаған. Өлім алдында тұрған 
Боғаз-тегін Баба-Өгейге (Құтлұғқа) «елді басқар, елге басшылық ет!»-деп өсиет 
қалдыруы бойынша Ордадағы уәзірлер қаған тағын Құтлұғқа ұсынған.  

Хан тұқымының бір лидері осындай ұсыныс қалдырмаған жағдайда басқа 
әулеттен қаған тағына отыра алмайды.  

Тарихи оқиғаның осы желісі Долоодой ұстынын 791-792 жылдары 
орнатылған деп тұжырым жасауға итермелеп отыр. 

Сөз етіп отырған ескерткіш орнатылған жердің аты Хар-ус (Қара су). Ал, 
сонда орнатылған екі қорғанды жергілікті халық «Долоогодойн керексур» деп 
атайды. Уйғуржын монғол графикасымен «toloɣodojn kereksur» деп жазылады. 
Қытайдың ресми тарихында Ли Чжэн-шэннің аты «Долосы». Осы екі атауда 
ұқсастық тұрған жоқ па? «Долоогодой» жердің аты емес қорғанның атауы. Міне, 
ғажап! Қазақ аңызында «тау көтерген Толоғай» деп хатталған. Қорған екі дана. 
Бірінде байырғы түрік бітіг графикасымен, екіншісіне қадым соғды-ұйғур 
графикасымен мәтін қашалған. Ұйғыр графикалы мәтін  қашалған орын Боғаз –
тегін ханзадаға арналған. Ал, түрік бітігті қорған белгісіз «čad» лауазымды 
адамға арналған. Мүмкін осы қорған Боғаз –тегіннің туған ағасы Долосыға 
арналған орын емес пе? Долосыға арналған қорғанның аты жергілікті халықтың 
жадында «dolōɣodoj» болып сақталған. Байырғы түрік тілінде «toloɣoj» немесе 
«tolaɣaj» болады. Өйтсе, келешекте осы екі қорғанға археологиялық қазба 
жүргізу арқылы бұл мәселенің түйінін шешуге мүмкіндік туар деген үміттеміз. 
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