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Фото Ерлан ОМАР

1 ҚЫРКҮЙЕК –
БІЛІМ КҮНІ

КОНСТИТУЦИЯ – МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ ДАМУЫ
МЕН РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ТҰҒЫРЫ
Қазақстан Республикасы өзінің егемен мемлекет ретінде
қалыптасуында конституциялық-құқықтық дамудың бірнеше сатыларынан өтті. Тәуелсіз Қазақстандағы саяси-құқықтық өзгерістердің нәтижелі
болуын қамтамасыз етуге, қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың
жаңа тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесінің қалыптасуына ықпал ететін
конституциялық реформалардың маңызы зор болды.
Конституция – ең жоғары заңдық
күшке ие басты құжат. Ата Заңымыз
еліміз үшін қиын кезеңдерде қабылданып,
қалыптасқан күрделі мәселелерді
шешудің, сонымен қатар қоғам мен
мемлекеттің серпінді және тұрақты
дамуының негізгі кепілі ретінде орнықты.
Ата Заңымыздың арқасында өте қысқа
тарихи мерзімде Қазақ елі бүкіл әлемге
тұғырлы да, баянды мемлекет ретінде
танылып, дүниедегі қабырғалы елдердің
қатарына қосылды.
Еліміздің негізгі Ата Заңы 1995
жылғы 30 тамызда бүкілхалықтық референдум арқылы қабылданып, оған
сайлаушылардың 90 пайызы қатысып,
олардың 89 пайызы Конституцияны
қолдап дауыс бергені бүгінде тарих қойнауында. Бұл – Қазақстан

азаматтары үшін республика дамуының
жаңа беттерінің басталуын білдіретін
ерекше оқиға еді.
Еліміздің Ата Заңының қалыптасуына
белсенді түрде үлес қосып, оны негіздеу
жұмыстарына жетекшілік жасаған
Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев еліміздің конституциясына қатысты: «Жалпы таным тәжірибесі
және соның ішінде Қазақстанның
мемлекеттік-құқықтық дамуы елдің
конституциялық қалыптасу тарихынсыз
жаңа тәуелсіз мемлекеттің конституционализм теориясы да болмайтындығын
үйретеді» деп жазды.
Тәуелсіздік жылдарында қабылданып,
кезең-кезеңімен жүзеге асырылған
қ ұ қ ы қ т ы қ р е ф о рма л а р қ о ғ а м д ы қ
қатынастар дамуының орнықтылығын

қамтамасыз етуге мүмкіндік бергенін
атап өткен жөн. Тәуелсіз Қазақстанның
мемлекеттік-құқықтық дамуы өмір
сүріп отырған кезеңнің әлеуметтіксаяси жағдайымен тығыз байланысты. Сондықтан, Елбасымыз Нұрсұлтан
Назарбаевтың бастамасымен 1998, 2007,
2011 және 2017 жылдары күрделі де
маңызды конституциялық өзгертулер мен
толықтырулар енгізілді. Заман ағымына
қарай негізгі заңымыздың өзгеріске
ұшырауын да ешкім жоққа шығара алмасы анық. Бұл жөнінде Елбасы: «1995
жылғы Конституция тақыр жерде пайда болған жоқ. Ол егемен Қазақстанда
конституциялық құрылыс орнату үшін
бұрыннан жинақталған тәжірибелерді,
сондай-ақ біздің жағдайымызға сәйкес
келетін ең прогрессшіл шетелдік тәжірибелерді барынша толық пайдаланған
еді. Сол конституциялық өзгертулер сәтті
әзірленудің нәтижесінде Елбасы саяси және экономикалық институттардың
қызметтерін одан әрі үйлестіріп, қоғамдағы тұрақтылықты нығайтып, ел
іргетасын бекемдеуге, төл құқықтық
база мызды нығайтуға, мемлекеттік

құры лыс тәжірибесін еселей түсуге
әсері мейлінше мол болды. Онда жалпы адами құндылықтарға қалтқысыз
мән беріліп, елімізде адам, оның өмірі,
құқық тары мен бостандықтары аса
бағалы құндылық деп белгіленді. Адам
құқықтары жөніндегі уәкіл – Омбудсмен
институты құрылып, жаңа саяси партиялар мен үкіметтік емес ұйымдар пайда
болды. Ұлтаралық қатынастарды одан
әрі нығайту бағытында Қазақстан халқы
Ассамблеясы Ата Заңда бекіген жаңа
орнын тапты. Қазақ елінің Тәуелсіздік
алған 27 жыл тарихында Конституцияға
енгізілген өзгертулер мен толықтырулар
көбіне мемлекетті басқару мәселелеріне
ғана байланысты болды деп айтуға болады. Бұл өзгерістер өз кезегінде еліміздің
басқару нысанын өзгертуге, мемлекеттік
билік тармақтары арасындағы өзара
тепе-теңдік пен тежемелік қағидасын
күшейтуге, адам құқықтарын жүзеге
асыруға, кейбір мемлекеттік басқару
органдарының маңызын айқындауға байланысты болды.
(Соңы 2-бетте)

«ТҮРКІСТАН ЖАУҺАРЛАРЫ»
КӨРМЕСІ АСТАНАДА

ФАРАБИДЕН БАСТАУ АЛҒАН АЛТЫН ЖЫЛҒА
Бір жүрекжарды пікірін бөліскен академик Манаш Қозыбаев «Өзекең өзіндік
ізі бар, өзіндік жігері бар, құрыштан сомданып құйылған батыр, ғалым қайраткер,
өнерпаз азамат ретінде қазақ тарихында
есімі қатталады» деп жазған екен.
Ол рас сөз. Рух сардары, ұлтымыздың
ұйытқысы – артында мәңгі мұра, өшпес із
қалдырған көрнекті тарихшы, этнографғалым, мемлекет және қоғам қайраткері
Өзбекәлі Жәнібековтің азаматтық, қайраткерлік қасиеттерін, ұлтжандылығын,
даналығын, көрегендігін үлгі-өнеге ету –
біздің ұрпақтың ортақ борышы, азаматтық
парызы.
Өзбекәлі Жәнібеков 1931 жылы 28
тамызда қазіргі Түркістан облысының
Отырар ауданына қарасты, Арыс өзенінің
Сырға құяр тұсында бой көтерген ескі
қоныстардың бірі – Сарықамыста дүниеге
келген. Ескі дәстүр бойынша ата-анасы
көршілерін шақырып, шілдехана жасап,
ауылдағы қадірменді көнекөз қария Өзбек
ақсақалдың құрметіне Өзбекәлі деп ат
қойыпты.
Әкесі – Жәнібек Құдиярұлы, анасы
– Қаныша Томашқызы ел қатарлы құбатөбел тіршілік кешіп, диқаншылықпен
айналысқан жандар. Өзбекәлі Жәнібеков
дүниеге келген соң көп ұзамай әкесі

қайтыс болып, анасын әмеңгерлік жолымен ерінің туысқаны Серім Сейітбекұлына
қосады.
Анамның менен басқа Спандияр есімді ұлы Финляндиямен болған соғысқа қатысқан. Ұлы Отан соғысы басталысымен
хабарсыз кеткен. Әпкесі Күлараш 1978
жылы дүние салды. Менен үш-төрт жас

ҚАРАЛА ТУЛЫ
ЕР ҚАРПЫҚ

үлкендігі бар Мәдине деген әпкем бала
жастан зерек болатын. Мәдине менің
оқуымды да қадағалайтын. Оқыған кітаптарымның мазмұнын сұрап, неше түрлі
ертегі – әңгімелер айтып беріп отыратын. Дәптерлерімді қарап, дұрыс оқуыма
көмектесетін.
Бір күні мен жөнінде мектептегі қабырға газетіне «өте ұқыпты, сабақты жақсы оқып, кластастарының алдына шықты»
деп мақтап жазыпты. Мен оны қайдан
білейін, үйге келсем әпкем Мәдине мұны
апама жеткізіп үлгеріпті. Апам менің
бетімнен сүйіп, ризашылығын білдіріп
жатты» – дейді өз жазбасында Өзекең.
1938 жылы Өзбекәлі Жәнібеков мектепке барады, 2-сыныпқа өткен жылы
анасынан айырылады. Соғыс басталғанда
өзі қатарлы балалардың көбі жұмыс істеп,
оқуын тастап кетеді. Өзбекәлі Жәнібеков
қаншама қиыншылық көрсе де сабақтан
қалмайды. 1945 жылы күзде 7 жылдық
мектепті бітіріп, аудан орталығы Шәуілдірдегі Жамбыл атындағы орта мектепте
оқуын жалғастырды. 1948 жылы Өзбекәлі
Жәнібеков аталған мектепті бітіріп,
Алматыға келіп, Абай атындағы Қазақ педагогика институтының тарих факуьтетіне
оқуға түсіп, 1952 жылы бітіреді.
Көп оқыды көп ізденді. Осылай

АҢЫЗ – АҚИҚАТ
БАСПАЛДАҒЫ
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Оты рар дай қасиетті өңірде дүниеге
келіп, әл-Фарабидей бабасын рухани ұстаз тұтып, ата-баба мұрасымен
сусын даған Өзбекәлі Жәнібеков өсе
келе қазақтану ғылымының қара нарына, ұлт мақтанышына айналды. Ол қазақ
халқының мәдениетінің, ана тілінің,
дәстүрі мен әдет-ғұрпының жаңарып, дамуына орасан зор үлес қосты. XX ғасырдың
70 жылдарының өзінде-ақ, Қожа Ахмет
Ясауи кесенесінің қалпына келтірілуіне
ұйытқы болды. Ө.Жәнібековтың бастамасымен Қазақстанның көптеген
қалаларында этнографиялық музейлер
ашылды. Қазақтың мәдени және тарихи ескерткіштерін сақтап, қалпына
келтіру мақсатын көздеген «Арқас»
қоғамы құрылды. Сондай-ақ «Шертер,
«Адырна», «Алтынай» т.б. фольклорлық
өнер ансамбьлдерін ұйымдастырды.
Ал 1989 жылы Наурыз мейрамының
жаңғыруына, Мыржақып Дулатов,
Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев,
Ш ә ке р і м Қ ұ д а й бе рд і ұ л ы , А х м е т
Байтұрсынов есімдерінің халқына қайта
оралуына белсене атсалысты. Ана тілін
дамыту бағдарламасының мемлекеттік
тұжырымдамасын жасауға қызу кірісті.
(Соңы 2-бетте)

ПІЛДІ ЖЕҢГЕН
БАБАЙ БАТЫР
3

1 қыркүйек күні Қазақстанда 7024 мектепте алғашқы қоңырау соғылды.
Биылғы оқу жылында еліміздегі мектептерде 3 миллионнан астам оқушы
білім алады.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметіне сүйенер болсақ, жаз кезінде
Қазақстанда 21 мектеп ашылған.
Республикалық бюджет қаражаты есебінен оған қоса 110 мектеп салынып жатыр. Оның ішінде 72-сі биыл пайдалануға беріледі. Жергілікті бюджет есебінен 94 мектеп, 29 мектепке қосалқы құрылыс салынуда. Оның 17
мектебі мен 15 қосалқы құрылысы пайдалануға берілген. Сонымен қатар,
166 мектепте жөндеу жұмыстары жүргізілген. Мектептерде өртке қарсы
қауіпсіздік тұрғысынан жалпы 4 млрд теңгеден астам сомаға оттан қорғау,
өрт сөндіргішті толтыру, автоматтандырылған өрт сөндіру жүйесін
жөндеу жұмыстары жүргізілген.
3, 6, 8 сынып оқушыларына оқулықтар сатып алу үшін биыл 28,6 млн
теңге бөлінген. БҒМ ақпаратына сенер болсақ, 20 тамыздағы жағдай бойынша баспалардан оқулықтарды жеткізу үлесі 82,7 пайызды құрап отыр.
Сонымен қатар, тегін ыстық тамақпен 275 876 адамды қамтамасыз ету
жоспарланған.
Бұл жекелеген білім алушы санаттарының 95,2 пайызын құрайды.
Жергілікті бюджеттердің және демеушілік көмек есебінен тегін ыстық
тамақтандырумен 495 086 мектеп оқушысы немесе оқушылардың
17,6 пайызы қамтамасыз етіледі. Қалған оқушылардың мектепте
тамақтандырылуын жергілікті атқарушы органдар ата-аналар есебінен
ұйымдастырады. Республиканың үш аймағында әкімдердің бастамасымен тегін ыстық тамақтандыру бастауыш сыныптардың барлық
оқушылары үшін ұйымдастырылған. Мектептері жоқ ауылды елді мекендерде тұратын 24084 баланы оқу орнына тасымалдау (98 пайызға) шарасы
ұйымдастырылған.
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Елордамыз Астана қаласының 20
жылдығы және «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейінің 40
жылдық мерейтойына орай Қазақстан
Республикасы Ұлттық музейінде «Түркістан
жауһарлары» тақырыбында көрменің ашылу салтанаты өтті.

Көрменің ашылуында ҚР Мә дениет және спорт вице-министрі Ақтоты
Райымқұлова, сатирик ақын Көпен
Әмірбек, қорық-музей директоры
Нұрболат Ахметжанов ізгі тілектерін
білдіріп, көрме жұмысына сәттілік тіледі.
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейінің көшпелі көрмесі
3 бөлімге топтастырылды.
Көрменің бірінші бөлімі Түркістан
өңірінде орналасқан тарихи қалалар жайында сыр шертеді. Қазақстанның ортағасырлық
тарихында, оның ішінде Қазақ хандығының
мемлекет болып қалыптасуы және дамуы барысында ерекше орын алатын
тарихи-географиялық аймақтар бар. Сол

аймақтың біріне Сырдың орта ағысы бойында орналасқан және ХІІІ-ХVІ ғасырдағы
шығыс жазба деректерінің мәліметтері бойынша белгілі болған Түркістан өңірі жатады. Түркістан – түркі дүниесінің ежелден
келе жатқан рухани, мәдени орталығы.
Аталмыш бө лім де Шауғар-Шөйтөбе,
Қаратөбе-Сауран, Ясы-Күлтөбе, Ескі Түркістан және Хан ордасында жүргізілген
археологиялық қазбадан табылған қола
дәуір ескерткіштері, ортағасырда кең етек
жайған керамикадан құйылған құманқұмыра, ыдыстар, нумизматикалық материалдар қамтылады.
(Соңы 2-бетте)
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КОНСТИТУЦИЯ – МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ
ДАМУЫ МЕН РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ТҰҒЫРЫ
(Соңы. Басы 1-бетте)

Елбасы Қазақстан халқына арнаған
Үндеуінде «Саяси реформа жасайтын кез келді. Біздің алдымызда билік
тармақтарының өкілеттіктерін қайта
бөлу міндеті тұр. Қазір заманның дидары
өзгерді, біз де өзгеруге тиіспіз, енді Үкімет
пен Парламенттің құзіреті артпақ. Реформа
екі негізгі бағыт бойынша іске асады.
Біріншіден, Президенттің әлеуметтікэкономикалық процестерді реттеудегі
біршама өкілеттіктерін Үкіметке және
басқа да атқарушы органдарға берген жөн. Сонда бұл салаға Үкімет,
министрліктер және әкімдіктер толықтай
жауап беретін болады. Өкілеттіктерді
беру тиісті заңдарды өзгерту арқылы іске
асады. Екіншіден, одан да күрделі міндет
– билік тармақтары арасындағы қарымқатынасты конституциялық деңгейде
теңгерімді ету. Осы реформаның аясында Үкіметті жасақтаудағы Парламенттің
рөлін күшейтеміз. Ал Үкімет құрамын
Парламент сайлауында жеңген партия анықтайтын болады. Президенттік
билік сақталады. Сондықтан мемлекет басшысы ішкі саясат, ұлттық
қауіпсіздік, әскери қуаттылық секілді
ауқымды істермен айналысады. Бұл
реформалардың бағыты-демократиялық
даму. Айтылған екі бағыттың қай-қайсысы
да жауапкершілік пен кәсібилікті арттыру
арқылы мемлекеттік басқару тиімділігін
күшейтеді», деп мәлімдеген болатын.
Е л і м і зд е г і ж ү р г і з і л і п ж ат қ а н
конституциялық реформалар негізгі
қоғамдық-с аяси институтт ар мен
олардың даму келешегін түсінудегі
жаңа тұжырымдамалық көзқарастарды

айқындай отырып, мемлекеттік биліктің
мақсатын, мемлекет функциясының
мазмұнын жаңаша түсіндіруге, мемлекеттік
органдардың, қоғамдық бірлестіктер мен
азаматтардың өзара қарым-қатынасы
принциптерін айқындауға, азаматтық
қоғам инст итуттарын мемлекеттік
маңызы бар мәселелерді шешуге кеңінен
қатыстыруға, өзгеріп отыратын қоғамдық
қатынастармен бара-бар заң нормаларын
белгілеуге мүмкіндік береді.
Ал көптеген зерттеушілердің пікірінше,
Қазақстанның Конституциясы әлемдегі
жалпы адамзаттық құндылықтарды
дәріптейтін ең үздік 50 конституцияның
бірі болып саналады. Мұның өзі Ата
Заңымыздың үлкен әлеуетін білдірсе
керек. Елбасының сөзімен айтқанда
«Конституцияны қатаң ұстану бұл
мемлекеттіліктің табысты дамуының және
қоғамдағы азаматтық келісімнің негізі. Ол
бойынша өмір сүру бұл демократияның ең
жоғары мектебі.
Қазақстан Республикасы бүгінгі таңда
өз дамуының стратегиялық бағдарын
айқындап, жаңа заман талабына сай,
әлемдегі 30 мемлекеттің қатарына қосылу
бағытында Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық,
э ко н о м и к а л ы қ ж ә н е ә л еу м е т т і к
салалардағы терең және қарқынды
өзгерістерімен жаңа тарихи кезеңге
қадам басып келеді. Саяси-экономикалық
жаңғыру өз алдына, елдің рухани өмірін
елеулі өзгерістер күтіп тұр. Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы арқылы ел
Президенті әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың алты негізгі бағытын
айқындап берді. Елбасы ұлттық сананы

жаңартып, рухани жаңғырудың қырсырын тізбектеп көрсетті. Тағылымы
мол тарихы мен ерте заманнан арқауы
үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы
өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір
қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен
бет алуын айқындап берді. Рухани
жаңғыру – кезең-кезеңімен атқарылып
жатқан елдегі реформалардың жалғасы
болып отыр. Бұл біздің қоғамға аса
қажет дүние. Технологиялық жаңарумен
шектеліп қоймай, адамның сана-сезімін
қатар жетілдіруге мемлекет баса мән
бермек. Ұлттық сананы жаңғыртқанда
қазақтың барлық ұлттық салт-дәстүрлерін,
ең бастысы, мемлекеттік тіліміз бен
әдебиетімізді, мәдениетімізді, қазақи рухымызды жаңғырту. Мақаланың мазмұны
осы төңіректе өрбіді. Елбасы ұлттық сана
мен ұшқыр ой, білім мен бәсеке, прагматизм мен ұлттық бірегейлікті сақтау
қағидаттарын тізіп, болашақта ұлттың
табысты болуы оның табиғи байлығымен
емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен
айқындалатынын жеткізді.
Мақалада руханиятты қайта түлету
көзделген. Ол үшін мемлекет басшысы бірнеше бастама көтеріп, жобалар ұсынды. Соның бірі – патриоттық
тәрбие, білімге ұмытылысты күшейту,
көпшіліктің ой-өрісін кеңейтуді көздеген
бастамалардың көпщілігі – жастар үшін!
Ұлт руханиятын топтастыратын тағы бір
жоба – «Қазақстанның қасиетті рухани
құндылықтары». Мақаланың мақсаты да
сол – қоғамға рухани серпіліс беріп, оны
заман көшіне ілестіру болып отыр. Осы
тұста аға буын ардагер ұстаздардың да
Ұлы көштен қалмай жастарға дәстүрлі
құндылықт ардың қадыр-қасиетін

жеткезе отырып, ой-санасының рухани
жаңғыруына тигізер игілікті істерімен үлгі
бола білуі қажет-ақ.
Р у х а н и ж а ң ғ ы р уд а ғ ы ә р б і р
азаматтың басты міндеттерінің бірі
– Қазақстан Тәуелсіздігінің тірегіне
айналған Конституцияны қатаң ұстану,
яғни, Ата Заңымыз, Конституцияны
құрметтеп қорғау, аса ұқыптылықпен
қарау, оның маңыздылығын жоғалтпай
сақтап қадірлеу – деп ойлаймын.
Өзіміздің елімізді, өзіміздің тарихымызды, өзіміздің жетістіктерімізді
қалай құрметтесек, оны да солай аялауымыз керек. Конституцияны сыйлай
білмесек, оның талаптарын мүлтіксіз
орындай алмасақ, онда қоғамдық
келісімге, тәртіпке, бейбітшілікке және
тыныштыққа жету мүмкін болмайды.
Болашақ ұрпаққа да осы талапты санасына қалыптастыру міндеті тұр.
Қорытындалай келе, елімізде жүр
гізіліп жатқан конституциялық реформа
– мемлекетімізді одан әрі демократия
ландыру жолындағы маңызды тарихи
кезең. Бұл реформалар саяси-әлеуметтік
дамуға, экономикалық жаңару мен жаң
ғыруға үлкен серпін берді. Конституция
ның жаңа үлгісімен мемлекетіміз ұзақ
жылдар алға қойған үлкен мақсаттарды
орындауға қадам басты. Осы өзгеріс
тердің барлығы дер кезінде іске асқан,
Қазақстан халқының тұрмысын жақсар
тып, елімізді дамуға бастайтын оң шешім
болды деп толық сеніммен айта аламыз.
Балғабай НАҚЫПОВ,
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дің
профессоры,«Құрмет» орденінің иегері

«ТҮРКІСТАН ЖАУҺАРЛАРЫ» КӨРМЕСІ АСТАНАДА
(Соңы 2-бетте)
Көрменің екінші бөлімі әулиелердің
Сұлтаны атанған Қожа Ахмет Ясауи
мұрасына арналған. Түркі халықтарының
құрметпен тағзым етер алтын бесігі, қасиет
пен кие дарыған мекені. Орталық Азияға
алғаш ислам дінін аша келген Ысқақ бап,
Әбдіжәлил бап, Әбдірейім баптардың
Түркістан төңірегінде тоғысқаны да тегін
болмаса керек. Мұның барлығы Маулана
Сафи ад-дин Орын Қойлақының «Насабнама» қолжазбасында егжей-тегжейлі
баяндалған. Аталған бөлімде Қожа Ахмет
Ясауидің артында қалған баға жетпес
мұралары «Диуани хикмет», «Рисоллә дәр
адаби тариқат», «Бустан ул-михиббин»,
«Насабнама» шежіресі, Әмір Темірдің
пәрменімен салынып, басынан талай сын
сағаттарды өткерген, күмбезі көкпен талас
қан, исі түркі жұртының бойт ұмарына
айналған Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің
көшірмесі, ондағы ХІV ғасырдан жеткен
түпнұсқа кірпіштері, аспалы, айдаһар басты шырағдандары, Тайқазан, Лауһа, Қақпа
есігінің көшірмелері экспозициядан өз орнын тапқан.
Көрменің үшінші бөлімі Түркістанда
жерленген тарихи тұлғалар жайында

хабардар етеді. Түркістан қаласы ХVІ
ғасырдан бастап Есім ханның тұсында
Қазақ хандығының астанасы болып жарияланды. Онда қазақтың Жәңгір, Тәуке,

Болат, Әбілмәмбет, Абылай, Тұрсын,
Сәмеке, Қайып, Сейіт, Сығай, Барақ,
Әбілмәмбет, Абылай, Әбілфейіз, Тоғай,
Бөкей, Әликен сынды қазақтың атақты

хандары билік құрды. Осы кезеңде алаштың
игі жақсылары ұрпақтарына Түркістанға
өздерін жерлеуді аманат етті. Сол кезеңнен
бастап Түркістан иісі қазақтың ұлттық
пантеонына айналды. Аталмыш бөлімде
Түркістанда жерленген Есім, Тәуке,
Әбілмәмбет, Абылай, Әбілфейіз, Барақ,
Бөкей хандардың күміс жүзік бетіне түскен
мөрлері, хандарға қатысты Ресей, Қытай
мұрағаттарынан табылған құжаттар мен
хаттардың көшірмелері (муляждары),
сондай-ақ, Хан Ордасынан археологиялық
қазба кезінде таб ылғ ан қыш табақтар,
құмыралар, қылыш, қанжар жәдігерлері
экспозицияда көрініс тапқан.
Тарихи көрмені Астанада ұйым
дастырудағы мақсат – Түркістанның тарихи орнын, оның мәдени-рухани келбетін
ашып көрсету, музейлер арасындағы
ынтымақтастықты нығайту және туризм
саласын дамыту болып табылады.
Көрме үстіміздегі жылдың 1 қазанына
дейін Астана қаласы тұрғынд ары мен
қонақтарының назарына ұсынылады.
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейінің
баспасөз қызметі

САРМАТ ДӘУІРІНІҢ ЕСКЕРТКІШТЕРІ –
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЙНАСЫ
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты мақаласында халқымыздың
болашағы мен келешегін бекемдеудің қажетті тұстарын
түсіндіреді. Атап айтар болсақ Елбасымыздың
мақаласындағы «ХХІ ғасырдағы ұлттық сана туралы»,
«Бәсекелік қабілет», «Прагматизм», «Ұлттық бірегейлікті
сақтау», «Білімнің салтанат құруы», «Қазақстанның
революциялық емес, эволюциялық дамуы», «Сананың
ашықтығы» және «Таяу жылдардағы міндеттер» бөлімі
мен қорытындысы – мемлекетіміздің даму жолындағы
қадамының одан әрі нығайуына және рухани тұрғыдан
жаңғыруына жетелейтін көзқарастар болып табылады. Жоғарыда айтылған басымдықтарға қарап отырсақ
бәсекеге қабілетті болу тек қана экономикаға байланысты
емес екендігін оның бірнеше жолмен жүзеге асатындығын
түсінуге болады. Расында «ХХІ ғасырдағы ұлттық сана
туралы» түсінікті қалыптастырудың өзі бізді заманның
бұралаң жолдарынан алып шығып көш басындағы елдермен тереземізді теңеуге мүмкіндік береді. Елбасымыз
айтқандай мұның ең басты шарты ұлттық кодты сақтау.
Бұл үшін ұлттық салт-дәстүрлер, ырым-жоралғылар,
мәдени құндылықтар және тіл секілді сан ғасырлық

тарихымыздағы құндылықтардың барлығы біздің бойымызда болу керек. Сонымен қоса әрбір өскелең ұрпақ
даламыздың өткенінен сыр шертетін археологиялық
ескерткіштерді, соның ішінде Сармат қабірлерін танып,
білуге тиіс. Осы ескерткішті танып білудің арқасында
ұлттық салт-дәстүрлер, ырым жоралғылар мен мәдени
құндылықтарымыздың тарихи маңыздылығын ұғына
аламыз. Сондықтан да бұл мақаламызда Сарматтардың
подбой (жанама, лақат) тәріздес қабірі мен қазіргі қазақ
халқының лақат көрі жайында қысқаша сөз өрбітпекпіз.
Сарматтар б.з.б. IV-II ғасырлар арасында Батыс
Қазақстан және Солтүстік Қаратеңіз аймағын мекендеген жауынгер тайпа болып табылады. Аталмыш тайпа Орталық Азияда өмір сүрген Сақтар секілді қайтыс
болған туыстарын обаларға жерлеген. Яғни бұл тайпаны
мәдени ерекшеліктер тұрғысынан Сақтарға жақын деуге
болады. Археологтар әсіресе Прохоров кезеңіне жататын
Сармат обаларын қазған кезде, мәйіттердің көбінесе подбой қабірлерге жерленгені анықталған. Бұл қабір түрінде
алдымен жер белгілі өлшем және тереңдікте төмен қарап
қазылып, бір жағы жанына қарай ойылады. Яғни қазіргі
қазақтардың жанама немесе лақат көріне ұқсас етіліп
жасалады. Бұл жағдай әлі күнге дейін қазақ халқының

ежелгі әдет-ғұрып және салт- дәстүрлерді жалғастырып
келе жатқандығын көрсетеді.
Қорыта айтқанда, адам өткенін білмей болашаққа
нық қадам жасай алмайды. Тәуелсіз ел ретінде құнды
деректерді игеру біз үшін өте маңызды. Құнды деректер
деп отырғанымыз бұл археологиялық зерттеулер барысында анықталған мағлұматтардың жиынтығы. Мұндай
археологиялық деректер халықтың өткен өмірі мен жүріп
өткен жолының айнасы іспеттес. Яғни біз қазба барысында табылған заттарды қазіргі кезең мен салыстыру арқылы
ұлттық құндылықтарымыздың түп тамырына сүңгіп,
олардың тарихи маңыздылығын ұғына аламыз. Бұл өз
кезегінде жастар арасында ұлт құндылықтарына деген
сүйіспеншілікті арттыруға және оларды құрметтеуге
бағыттайды. Сондықтанда Елбасымыздың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын жүзеге асыру
барысында археологиялық деректердің қазіргі кезең мен
сабақтастығына аса мән беруіміз керек.
М.ГУРСОЙ,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті, Археология ғылымизерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері (PhD)

ҚАРАЛА ТУЛЫ ЕР ҚАРПЫҚ
Түркістанның қасиетті топырағында жамбасы жерге тигендердің бірі
қиян-кешті тар заманда ерлік-даңқы асқан Қарпық батыр еді. Дулаттың
төрт баласының бірі Ботпайдан небір ел қорғаған, аты аңызға айналған
батырлар көп шыққан. Ботпай бабамыздың бесінші ұрпағы Қарпық тарихта орны бар батыр болған.

Д.АРЫНОВА,
ғылыми қызметкер
Қарпықтың әкесі Өтеп те аттан түспеген
айтулы ерлігі бар батыр кісінің бірі. Жастық
шағын көбінесе жорықта, Көкшетау жерінде
өткізген. Сонда жүріп орта жүздің АтығайҚарауылды руының қызы Жанбикеге үйленіп,
кейінірек елге Меркіге қайтады. Елге келген
соң Жанбике егіз ұл туады. Олардың есімдерін
Жанбикенің елдегі қос бауыры Алтай мен
Қарпықтың құрметіне Алтай, Қарпық деп
қояды. Бұл шамамен 1715 жыл болса керек.
Алған бетінен қайтпайтын қайсар мінезді,
қимылы өте жылдам, шапқан аттың бауырынан өтетін шабандоз. Сөзден гөрі әрекетке тез
көшетін алғыр, жолдасына айрықша адал, еш
уақытта бұлтармайтын, не төнседе сатпайтын.
Ол өлімге тіке қарайтын Қарпық сөз бастаған
шешен, ел бастаған көсем болған. Жауының
зәре-құтын қашырған батыр Жоңғарлармен
шайқаста айрықша өжеттілігімен көзге түскен.
Іле өзенінің оңтүстік бетінде қалмақтың он
бір батырын найзамен түйреген. Аңырақай
шайқасына да қатысқан.
Оның жолдасына деген айрықша
адалдығын мына бір оқиғадан аңғарсақ та болады. Аталас, қоралас руының он бес жастағы
«Бала би» аталған Жауғаш (кейін Жауғаш батыр атанған), бір ерегісте қалмақ ноянының баласын өлтіріп, елдің үлкендері қалмақ кегінен
қаймығып жас болсада тастүлек қырандар
Алтай мен Қарпық, Жарас батырдың баласы
Майлыбайды қосып, Арқадағы Алтай мен
Қарпықтың нағашыларына аттандырады.
Қарпықтың қарт нағашысы жастарды Абылай
хан ордасына ертіп апарады.Төрт жігіт Абылай
ордасына жетіп ханға сәлем бергеннен кейін,
хан сұлтан олардың батырлығы мен өжеттігін,
шешендігі мен даналығын бағалап өзінің оқ
қағары, күзетшілерінің қатарына алады.
Қарпық батыр, Абылай хан болып
сайланған соң, барша халыққа ел қорғау туралы сауын айтқанда, өзімен ниеттес үш жүзден
астам жігіттерімен Абылай ханның қолына
қосылып, қалмақ шапқыншылығынан елімізді,
жерімізді қорғауда үлкен ерлік көрсеткен
қазақ батырларының бірі. Ол талай ұрысқа
қол бастап кіріп, талай жеңістерге жеткен талай жекпе-жекте қалмақтың «менмін» деген
батырларын жер жастандырып, серіктеріне
жауының аттары мен қару-жарақтарын
олжалатқан. Оның бір дәлелі-қазақ пен
қалмақтың арасындағы үлкен ұрыста қалмақ
қолын ойсырата жеңіп, олардың ту ұстаған батырларын ұрып түсіріп, қалмақтың қарала туы
мен қалмақ қызын Абылай ханға тарту еткен.
Оның Абылай хан ордасында өмір сүрген
кезінде, Дулат руының батырлары Өтеген,
Сәмен, Сеңкібай, Шойбек, Малдыбай, Жауғаш,
қарақалпақ Құлашбек, Қожа тұқымдары
Қанқожа, Күнқожал армен, қаракерей
Қабанбай, қанжығалы Бөгенбай, балтерек
Тұрсынбай, шапырашты Наурызбай, албан
Райымбек, көкжарлы Барақ, шанышқылы
Бердіқожа және кіші жүз ханы Нұралы, орта
жүз сұлтандары Әбілфайз, Әділдермен бірігіп
қазақ халқының жері мен суын, қалың елін
қалмақ басқыншыларынан қорғауға қатыса
жүріп өзінің ержүрек батырлығымен тарихта
қолбасшы ретінде есте қалғандығы шежіре
деректерінде анық айтылған.
Қалмақ қоңтайшылары қазақ жауынгер
лерінің Абылай хан ордасының төңірегіне
шоғырланғандығын байқап, ендігі жерде
қазақтың жекелеген ауылдарын жеке-жеке
шабуды күшейткен. Сол кезде де Қарпық батыр өзі бастап барған қолымен Талас, Меркі,
Жетісудың Іле өзенінің жағалауын қалмақтан
азат етуге аттанғанда Абылай хан Қарпық
батырдың қалмақтан олжалаған қарала туын
өзіне беріп, «енді бұл сенің туың болсын», деп
содан «Қарала тулы Қарпық батыр» атанған.
«Жау жағадан алғанда, бөрі етектен
демекші» қалмақ қонтайшылары қазақ жерін
басып алуға бірнеше жылдар бойы шабуылдарын толастатпағанда, еліміздің оңтүстігін
қоныстанған руларының, еркек кіндіктілерінің

оннан сегізін қырған кезде, көрші отырған,
қырғыз елінің манаптары мен билері де тыныш
жатпай, қазақтың малын шауып, көп жәбір
көрсеткен. Есенқұл манап бастаған қырғыз
қолы, Найманның бас батыры Көкжал Барақ
батыр бастаған бірнеше қазақ батырларын
Шудың бас жағында опасыздықпен қырып
тастаған. Мұны естіген Қарпық батыр, түбі туыспыз деп жүрген қырғыздырдың іс-әрекетін
қатты өкінішпен қабылдап, өзінің үзенгілес
әріптестерімен бірігіп «Сарғау» өңірін
қырғыздардан тазартып, сол өңірді жайлаған
қазақтардың жерін, малын қайырған» деп
жазған Белек Солтанбаев «Қызыл қырғыз тарихы» атты еңбегінде.
Қарпық батырдың Тәуелсіздік жолын
дағы үлкен ерлігін және ағайын-туысқан
қамқорлығы мен әділдігін, елді татулыққа,
бастаушылығын ел ақсақалы Қаңтарбайұлы
Ыдырыс былай әңгімелейді:
– Ботбайдың Құдайқұл-Шағайынан
шыққан Өтепұлы Қарпық өжет, алғыр болып туған адам. Ол тек Абылай ханның бастауымен қазақ жерін жаудан қорғаған батыр
ғана емес, досқа да берік болған жан, – дейді.
Бірде қалмақ пен қазақ арасындағы үлкен
шайқаста албаннан шыққан Шойғара батыр
қалмақтардың қоршауында қалады. Оны көріп
қалған Қарпық батыр қалмақтардың қалың
қолын бұзып кіріп, шайқаста ерлік көрсетіп,
Шойғара батырды құтқарып шығарады. Міне,
содан екеуі достасып, келесі шайқастарда да
бірге жүрген екен.
Қарпық қол бастаған батыр ғана емес,
сондай-ақ даналығымен де көзге түскен.
Өйткені өзара оңаша қалған кездерде Қарпық
батыр Шойғараға: «Елді отырықшы етіп,егін
салып, бау отырғызуға үйрету керек, жеке-жеке қыр астында көшіп жүрмей, көрші елдер
сияқты біртұтас ел болуымыз керек. Сонда
біздің елімізді сыртқы жау ала алмайтын болады» – деген әңгімелерді жиі айтқан. Бұл –
көрегендік, даналық, өмірді алыстан болжай
білушіліктің белгісі.
Қазақ жігіттерінің Абылай туы астына Арқаға жиналғанын сезген жау бірде Іле
өзенімен Шымкент арасындағы елді мекендерге ұмтылған. Сол кезде Абылай хан Жетісудан
барған біраз батырларды өз қолдарымен
Жетісу-Талас аралығын жаудан тазартуға
қайырған. Сонда Қарпық пен Шойғара батырлар жұптарын жазбай, Талас пен Іле
аралығындағы қазақ жерін жаудан тазартуға
бірге қатысқан.
Қарпық батырдың қаруласы, жақын досы,
Ботпайдың Коралас руынан шыккан Жауғаш
батырға да еліне қайтарда Абылай хан қазақ
халқының қасиетті Жеңіс туын сыйлаған екен.
Сол туды сақтап отырған Жауғаш батырдың
ұрпақтары «Бұл тудың желегін Жауғаш атамыз
өзімен бірге жорықтас болған жан жолдасы
Қарпық батырға берген екен» деп жазыпты
Бақтияр Әбділда «Жауғаш батыр-Абылай
ханның елшісі» деген 1999 жылы басылып
шыққан кітабында.
«Қарпық атамыз Арқаға нағашыларына
жастай кетіп, елге үйленіп, үйлі-жайлы,
балалы-шағалы болғанда, артынып-тартынып көшіп келген. Қарпықтың Қарала туын
оның немерелері Елеу мен Дүзен батырлар
Қоқан хандығына қарсы қозғалыста да одан
кейін 1916 жылғы орыс отаршылдарына қарсы
«Ақкөз көтерілісінде» де ұстаған болатын»,
деп жазады Қарпықтың алтыншы ұрпағы
Найзабектің Қайсары.
Қарпық батырдың ерліктері, халық
алдындағы қызметі әлі терең зерттеуді талап етеді. Қарпық бабамыз қайтыс боларында, бәйбішеден туған балаларының
кенжесi Мәукеге «сүйегімді Әзірет Сұлтанға
қоярсыңдар» деп өсиет еткен көрінеді. Батыр
қайтыс болғаннан кейін балалары ол кісіні
жерлеу мәселесін ақылдасқанда Мәуке әке
өсиетін ортаға салады, оған барлық балалары
келісіп, үлкен балалары Мүсіреп, Есенгелді
және кіші баласы Мәуке бастаған қырық адам,
Қарпық бабаның сүйегін Түркістанға әулие
баба кесенесіне әкеп жерлеген.

ФАРАБИДЕН БАСТАУ АЛҒАН АЛТЫН ЖЫЛҒА
(Соңы. Басы 1-бетте)

«Қазақтың ұлттық қолөнері», «Жаң
ғырық», «Уақыт керуені», «Жолайрықта»,
«Қазақ киімі», «Ежелгі Отырар», «Тағдыр
тағылымы» сияқты кітаптары ана тілімізде
жарық көрген құнды мұраларға айналды.
Өзбекәлі Жәнібеков – іргелі музейлер
ден бастап, тарихи өлкетану бағытындағы
салалық музейлерге дейін ұлттық сипат дарып, қазақтың төл мәдениетін айшықтайтын
музей жасаудың ғажап үлгісін көрсеткен
мәдениет қайр аткері ретінде танымал.
Ол – музей ісінің концепциясын жасаған

теоретик. Қазақстандағы музейлер Өзбекәлі
Жәнібековтің ғылыми-теориялық концеп
циялық ойының жемісі.
1978 жылы араға біраз уақыт салып
Түркістандағы «Әзірет Сұлтан» қоры
ғындағы Ахмет Ясауи сәулет ғимаратын,
басқа да ескерткіштерді қалпына келтірудің
кешенді жоспары жасалып, іске асырыла
бастады.
Ең алдымен елімізде Қожа Ахмет
Ясауидің мұрасы мен іліміне бетбұрысты
бастаған да осы Өзбекәлі Жәнібеков. Көне
«Диуани хикметтердің» нұсқаларын музей қорына жинақтауды сол кезеңде қолға

алған еді. Сондай-ақ, кесене ішіндегі
құлпытастарды оқуды да қолға алған
еді. Ө.Жәнібековтің ұйытқы болуымен
XIV ғасырдың басты құндылығы Қожа
Ахмет Ясауи кесенесінің құрылысы
ауытқи бастаған, опырылып құлау қаупі
төнген бөліктері – Бас портал мен мешіт
мығымдалды. Қабірхананың еденінің
бастапқы деңгейінде қалпына келтіріліп,
Ахмет Ясауидің еңкейіп, құлауға айналған
құлпытасы түзетілді.
Кесенедегі Әмір Темірдің пәрменімен
құйылған XIV ғасырдың басты құнды
жәдігері – қасиетті тайқазанды 1989

жылы Санкт-Петербордағы «Эрмитаж»
мұражайынан араға 54 жыл салып елге
қайтаруға мұрындық болған да осы Өзбекәлі
Жәнібековтың іс-әрекеті еді.
Қазіргі таңда Қожа Ахмет Ясауи
кесенесіндегі құжра бөлмесінде Өзбекәлі
Ж ә н і бе ко в а ғ а м ы з ғ а а р н ап к ө рм е
ұйымдастырылған. Көрмеде ағамыздың
жазған еңбектері, сонымен қатар көзінің
тірісінде пайдаланған заттары қойылған.
Музей ісінің дамуына зор үлес қосқан
Өзбекәлі Жәнібеков ағамызға қанша құрмет
көрсетсек те көптік етпейтіні баршамызға
мәлім.

Өзбекәлі Жәнібеков 1952-1955 жылдары Шымкент облысының (қазіргі
Түркістан облысы) Келес ауданында мектеп мұғалімдігінен 1988-1991 жылдары
Қазақстан компартиясы ОК-нің хатшысы
қызметтеріне дейінгі атқарған тірліктері
ұшаң теңіз.
Үш мәрте Еңбек Қызыл Ту орденімен,
медальдармен марапатталады.
Отбасында зайыбы – Қалихан Жәні
бекова, қызы – Жұлдыз, ұлдары – Ниетжан,
Бауыржан. Белгілі қоғам қайраткері және
ғалым Өзбекәлі Жәнібеков 67 жасқа қараған
шағында дүниеден өтті.

Қорыта айтқанда, Ө. Жәнібековтың
халықтық мәдени мұрамыздың құрып
бітуге айналған тарихи, сәулеткерлік,
көркемдік, тұрмыстық нұсқаларын іздес
тіру, мемлекеттік есепке алу және қорғау,
мүмкіндігінше қалпына келтіру сияқты қатқабат қам-қаракеттер тұрғысында тұңғыш
бетбұрыс жасаған қажымас қайратын ел
ешқашан ұмытпайды. Оның бұл ісі қазақтану
ғылымын жолға қою мұрат – мүддесімен
ұштасып жатырғаны шүбәсіз шындық.
А.ЖАНЫСБАЕВА,
экскурсовод
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АҢЫЗ – АҚИҚАТ БАСПАЛДАҒЫ

ДИУАНИ ХИКМЕТ

Толассыз заман толқыны
Ақиқатты жасырып, құпияның бетін ашады.
Не ғажапты одан күтуге болады...
Софокл. Аянт.
Қ.А.ЯСАУИ КЕСЕНЕСІНЕ ЖЕРЛЕНГЕН
ЕСІРКЕП БАТЫР ЖАМАНҚАРАҰЛЫНЫҢ АТА ТЕГІ ТУРАЛЫ
С.ШАМЕТОВ,
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейінің
кіші ғылыми қызметкері

Халқымыздың тарихи бастауы, түп
төркіні – есте жоқ, ескі замандардан бастау
алары хақ. Бабалар туралы деректерді
қазақтың бай ауыз әдебиетінен, сонау
Орхон-Енисейден басталатын көне
түркі ескерткіштерінен, тарихи жазба
мұралар мен осы күнге дейін тұрмыстіршілігімізде орын алып келген салтдәстүрлерімізден іздеу ләзім.
Нақты тарихи деректерге жетелер
мәліметті баға жетпес мәдени асыл
мұрамыз, ұлы дала көшпенділерінің
архиві іспетті ел аузынан тараған аңыз
әңгімелерден, жыр-дастандардан табамыз. Онда айтылған оқиғаларда адам
аттары мен жер – су атаулары, оқиғалар
көптеген деректерге, деректер ғылыми
жаңалықтардың ашылуына сілтейтін
сүрлеуге салмақ.
Жаһандану үрдісі құбылыс пен
болмыстың сырын жан-жақты қарас
тыратын, өзі бастан кешкенді салмақтай,
саралай білетін, өз тегінен бастап күллі
адамзаттың басынан өткен тарихын
саралап, қорытынды жасай алатын
тарихи сананы қалыптастыру қажеттігін
тудыруда.
Ол үшін өткенге үңіле қарап,
байқағанымыз бен тапқандарымызды
ортаға салу, аңыз, жыр-дастандар арқылы
жеткен мұраларымызды заманауи
көзқарас тұрғысынан байыптау қажет.
Тарихымыздың бізге жеткен ең
басты дерегі – аңыз әңгімелер. Оқиғасы
шындық өмірден алынғанымен, ауызша
айтылып таралғандықтан, толыққан,
өзгертілген көркем шығарма. Аңыз
әңгімелер тарихта болған белгілі бір
адамдардың атына, іс-әрекетіне байланысты туған дүние.
Сондай елге тұтқа, ұрпаққа тұлға бола
білген арыстарымыздың бірі-Есіркеп
Жаманқараұлы.
Есіркеп Жаманқараұлы (16961764) – қазақ-жоңғар және
қазақ-қоқан соғысына қатысқан
батыр. Қазығұрт тауының өңірінде
туып, сол жерде жау қолынан қаза
тапқан. Ұлы жүз құрамындағы сіргелі
руының байжігіт атасынан шыққан.
Анасының есімі – Ақторғын. Ел аузында
Есіркеп батырдың Төле биден бата
алғандығы туралы аңыз сақталған.
Есіркепті батырлыққа, бес қаруды жете
меңгеруге, ат үстіндегі шайқасқа Тоғанас
батыр баулыған. Сіргелі қолын бастаған
Ер Тоғанас қаза тапқанда Есіркеп
батыр сіргелілердің қолбасшысы
болып сайланады. Бөгембай батырдың
қоластында мыңбасы болған Есіркеп
Түркістанды қорғауға, Орда
басыдағы құрылтайға қатысқаны,
Қалмаққырған, Аңырақай шайқасы және
тағы басқа үлкен шайқасында ерен
ерлік көрсеткені туралы деректер
сақталған. Оның есімі Елшібек, Қойгелді,
Саңырақ, Қасқара, т.б. батырлардың
аттарымен қатар аталады. Түркістан
облысы Бәйдібек ауданы Ағыбет
ауылында Есіркеп Жаманқараұлына
ескерткіш орнатылып, орта мектепке
аты берілген. Денесі Қожа Ахмет Ясауи
кесенесі жанындағы Кіші ақсарайға
жерленген. Құлпытасы сол жерде».
Ел арасында таралған шежіре
бойынша осындағы Байжігіт Сіргелінің

жетінші ұрпағы болып келеді. Сіргеліден
Райс би, оның бірінші әйелінен Ақсиық,
Қожасиық. Екінші әйелінен Құбасиық,
Қарасиық. Қожасиықтан Тобыт,
Тобыттан Бөгентай, Бөгентайдан Құлаша,
Құлашадан Байжігіт туады. Сіргелі мен
Байжігіттің арасы 6 ата, демек екеуінің
арасы 180 – 200 жыл деп жобалаймыз
(ары кеткенде 250 жыл).
Ал, М.Әбдәкімұлының жазуы
бойынша, 1628 жылы Байжігіт өзінің
немере туыстары Бура, Шалдармен бірге
Есімханның тұрақты әскері сапында
болады». «Рузбиханның «Михман наме
и Бухара» шығармасында Сіргелі 14
– 15 ғасырларда Ноғай ордасына тән
тайпалардың бірі. Олар Байұлымен қатар
Еділ бойында көшіп-қонып жүрген деген
мәлімет берілген.
XIV-XV ғасырларда Сіргелі тайпа
дәрежесіне жетсе, Ноғай ордасының
белді тайпаларының бірі болса, оның
а лтыншы ұрпағы Байжігіт 1628
жылы Есімханның тұрақты әскерінің
құрамында болуы мүмкін бе? Келтірілген
деректе немесе ел аузынан жиналған
шежіреде бір жаңсақтық кеткен бе?
Мүмкін «Рузбиханның «Михман наме
и Бухара» еңбегінде Байжігіт, Шалдар
руларынан шыққан сарбаздар туралы
айтқан болуы да мүмкін. Алайда осы
жерде бір ойланатын жайт, шежіре
бойынша Ойсыл мен Байжігіт арасы 9
ата, Ал Бәйдібек би мен Үйсін арасы 5 ата
болады екен. Барлық ғылыми әдебиеттер
мен еңбектерде Бәйдібек би VI-VII
ғасырларда өмір сүрген деп келтіріледі.
Сонда Байжігіт салыстырмалы түрде
алғанда VІII-IX ғасырларда өмір сүрген
болып шығады.
Егер, Есіркеп батыр Жаманқ а 
раұлынан ары қарай есептейтін болсақ
оның жетінші атасы Байжігіт ХV
ғасырдың орта тұсына, ат жалын тартып
мінген кезі Есім ханның билік құрған
кезеңіне тура келеді. Сонда Байжігіт
пен Сіргелі арасындағы немесе Сіргелі
менен Ойсыл арасындағы бірнеше ата
хатқа ілікпей, шежіреге тізілмей қалғанға
ұқсайды. Себебі: Уикипедия ашық
энциклопедиясында «Қазақ шежіресінде
Сіргелі Ұлы жүздің құрамындағы ежелгі
тайпалардың бірі. Қазақ хандығының
іргесін қалаушылардан болады.
Мәселен, біз келтіріп отырған ататегінің таралуына қарағанда, Сіргелі
Бақтиярдың немересі, Үйсінге бауыр
болып келетін Ойсылдың ұлы. Сөйтіп,
қазақтың шығу тарихы сіргелілерді
үйсін дәуіріне дейін апарады» делінген.
Бұл сұрақтың жауабын анықтайтын
деректі немесе шежірені өкінішке қарай
кездестіре алмадық. Жалған ақпарат
жинап, тарихқа қиянат жасамай, дерек
табылғанша ізденіп, сұраққа жауап
табуға қайта айналып соққан жөн шығар.
Орыс шығыстанушысы Н.Аристов
«Труды по истории и этническому
составу тюркских племен» атты
еңбегінде В «Родословной таблице»
Г.Южакова Ошакты и Чапрашты
показаны сыновьями Суака (Суана),
но он поясняет, что по другим рассказам «Исты (или Сты), Чапрашты и
Ошакты происходят от Юйсюня, от
младшей жены, тогда как Дулат, Адман
и Суанот старшей». В той же таблице
у Уйсуна значатся сыновья Сергелы
(у него означены восемь сыновей:
Байджигит, Карабатыр, Батырляр, Учтамгалы, Илибай, Джакабай, Айт-бузум,

Турт-тамгалы) и Исты (ссыновьями
Тилики Уюк)».
Н.Аристов еңбегінде айтылғандай
біріншіден Сіргелі Үйсіннің ұрпағы
емес, оның бауыры Ойсылдың
ұрпағы; екіншіден Сіргелі 8 ата емес,
ел аузындағы шежіреде, «Қазақстан»
ұлттық энциклопедиясында он екі ата
Сіргелі деп айтылады. Олар: Байжігіт,
Ш ал д ар , А й т б о з ы м, Қ ар аб ат ы р ,
Батырлар, Жайдақ, Жаңабай, Елібай,
Тутаңбалы, Қайшылы, Қаракөңірдек,
Ақкөңірдек.
Есіркеп батыр Жаманқараұлы
осы Байжігіт руынан келіп шығады.
Байжігіттен бастап таратар болсақ
шежіре былай өрбиді:
Байжігіт → Амалдық → Тілеуқабыл
→ Күшік → Өтеп → Жаманқара →
Есіркеп туады. Есіркеп пен Байжігіт
бабасының арасы жеті ата. Жоғарыдағы
аты аталған Есіркеп батырдың ұстазы,
бүкіл Сіргеліге «жауға ұран» болған
Тоғанас батыр Байжігіттің Өтеміс
ұрпағынан, Есіркеп батыр Байжігіттің
Өтеп ұрпағынан тарайды.
«1709 жылы көктемде Тәуке хан қазақ
қолын бастап Шу бойында қалмақпен
соғысады, Тобыт қолын осы соғыста
Байжігіт Тоғанас батыр басқарады»
(Тобыт Сіргелінің шөбересі).
Ел аузындағы осыған сәйкес келетін
мынадай аңыз да айтылады. «Есіркеп
батырдың әкесі Жаманқара Өтепұлы екі
әйелінен де перзент сүймей бірнеше жыл
жүреді. Жасалмаған ырым, емделмеген
бақсы, қаралмаған тәуіп қалмайды.

Ағайын арасында болатын бір келеңсіз
жағдайдан соң перзентсіз қамкөңіл
Жаманқара інісі Тоғанас батырға
өкпелеп, елге қадірлі, аруақты кісі ғой
деп Қазығұрт тауын жайлап отырған
Төле бидің қонысына жақын, іргелес
жерге қоныс аударады. Төле би жанына орын, малына жайылым береді.
Міне, содан бастап Жаманқараның
тілегі қабыл болып, әйелдері бірінен
соң – бірі 3 ұл босанады. Әр баласы
туылған сайын Жаманқара Төле биге
атты кісі шаптырып, сүйінші сұрайды
екен. Төле би өз кезегінде өзінің тері
сіңген киімінен бір парасын қиып алып,
баласына жөргекке пайдалансын деп
беріп жіберіп отырған. Сонда осы Есіркеп
батырға Төле би бабамыздың көйлегінің
жоғарғы өңірі жағасымен бұйырған екен.
Осылайша Жаманқараның 3 ұлына Төле
би өкіл әке болады. Үш ұлды болып
көңілі жайланған Жаманқара Шаян өзені
бойында қалған ағайындарын сағынып,
Төле бидің рұқсатымен атамекеніне
қайта көшеді. Ағайын арасына келген
соң да Жаманқара үш ұл сүйеді. Ел
аузындағы аңыз бойынша Байжігіт руы
ХVII – XVIII ғасырларда Қаратауды
жағалай қазіргі Бәйдібек ауданының
территориясындағы Үлкен Шаян, Кіші
Шаян, Бөген, Бала Бөген өзендерінің,
Ордабасы ауданындағы Арыс өзенінің
бойын жайлаған. Бұл жерде Сіргелінің
тобыттан тарайтын Есентай, Бөгентай
әулеттері тұратын. Осы ауылдардан  
қалмақ соғысы тұсында дүйім қазаққа
белгілі Тоғанас батыр, Есіркеп батыр,

Қаратілеуке (Тілеулі) батырлар шыққаны
белгілі.
Бұл оқиға жаңаша жыл санауымызда
1708 жылдардың тұсы. Е.Бүрлібайұлы
тағы да сол мақаласында:
«1709 жылы соғыста Тобыттар екі
кісісінен өлідей, екі келінінен тірідей көз
жазып қалған соң, олар енді Шорнақтан
көшуді ұйғарады. Сондағы олардың
келген жері Арыстанды өзенінің
тау шатқалдары болады. Осы жерде
Тобыттар 1724 жылдың көктеміне дейін
отырады. 1709-1724 жылдар аралығында
қалмақтар Қаратауға шабуылын әсте
тоқтатқан емес. Тәуке хан өлген соң 1715
жылдан кейін қазақтар қалмақтардан
жеңіліс таба бастайды. Әсіресе 1718
жылы Арыс, Бөген, Шаян өзені бойында
қазақ ауылдары қалмады десе де болады.
Қалмақтар егесіз қалған ауылдардың
малдарын өздерімен қоса алып кетіп
отырған. Дегенмен Арыстанды өзені құз
шатқалын паналаған Тобыттар осы жерде
бір жола қырылып кетуден аман қалады».
Еркебай Бүрлібайұлы, ҚР еңб егі
сіңген қызметкер, тарихшы («Ша
нышқылы Бердіқожа батыр» мақала
сынан):
Арыстанды өзені Бәйдібек ауда
нындағы Шаян, өзенімен қатар ағатын
өзен. Осы көрсетілген мәліметтегі
хижра жылын Григориан календарына
айналдырып көрейік. 786 – (786:33); 78623 =763+622=1385 жыл шығады. Демек
Қаратау баурайын Байжігіт руы XIV
ғасырдың екінші жартысынан бастап
қоныс еткен.
Жоғарыдағы мәліметтер мен ел
аузындағы аңыздарды салыстыра
отырып он екі ата Сіргелінің Байжігіт
руы жаз жайлауын табиғаты әсем,
шүйгін жайылымды Қожа Шаян, Үлкен
Шаян, Кіші Шаян, Бөген, Бала Бөген
өзендерінің жағасынан, қыстауын
қысы жұмсақ, сулы да нулы Сырдың
жағасынан сайлаған деуге негіз бар. Жау
қолының Түркістанға, Сыр жағасына
өтуіне қатты қарсылық көрсеткен қазақ
жасақтарының жүзбасы, кейін мыңбасы
дәрежесіне көтерілген Есіркеп батыр
Жаманқараұлының ата-тегі осылай
тарайды. Есіркеп батырдың қол
бастаудағы ақыл-парасаты мен батырлық
іс-әрекеттері, қару қолданудағы
шеберлігі, батагөйлігі, әділ билігі туралы
аңыздар ел ауызында, оларды жинап,
саралап, тарихи құжаттармен салыстыра
отырып елге таныту басты мақсатымыз
болмақ.
Байжігіт руы еліміздің ел болып
қалыптасуы мен өркендеуіне елеулі үлес
қосқан, Тоғанас, Есіркептей қол бастаған
батырлар, Ағыбет сынды сөз бастаған
би, Қозыке датқа сынды ел басқарған
бектер шыққан бір рулы ел. Қазіргі
Түркістан облысы Бәйдібек ауданының
Ағыбет, Майбұлақ, Шалдар, Ақбастау
ауылдарында, Ордабасы ауданының
Шұбар, Созақ ауданының Құмкент
елдімекендерінде ірге тепкен.
Халқымыздың тәуелсіздік жолында
жанын да, малын да аямай елге, жерге қорған бола білген бабалар бүгінгі
«Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған»
кеңшілік заманда ұмыт қалмауға тиіс.
Халқымыздың рухани тірегіне,
дүниетанымдық тұғырына айналған
жырлардың, аңыз-әңгімелердің, ел ішіне
кең тараған шежірелердің, барлығының
көркемдік құндылығын, идеялық бағытбағдарын саралағанда алдымен тарих
тағылымына сүйену қажет. Сонда ғана
қазақ батырларының мәңгі өшпес рухы
тәуелсіздігімізді баянды етуге, алған
бетімізден адаспауға жол ашады.

Көңіл көзін қуантпайсың тағат қылса,
Дәргәһіңа ұнамды емес білдім, міне,
Хақиқатта бұ сөздерді бек үйреніп,
Ләмәкәнда Хақтан сабақ алдым, міне.
Жалғыз Ием сабақ берді сәуле шашып,
Жер мен көкте тұра алмады шайтан қашып,
Сайран салып, бал шәрбәттан көңілім тасып,
Ләмәкәнда Хақтан сабақ алдым, міне.
Мұнда жапа шеккендерге дидар тақыт,
Махшар күні Алла сыйлар оған бақыт,
Жаратушы жарылқайды болсаң ғашық,
Ләмәкәнда Хақтан сабақ алдым, міне.
Көздерімнің қанын төгіп жад етпедім,
Жүз мың түрлі михнат салдың дад етпедім,
Сенен қорқып көңілімді әсте шат етпедім,
Ләмәкәнда Хақтан сабақ алдым, міне.
Алла дерті жабысады сақ болмасаң,
Кәміл пірдің қызметінде ақ болмасаң,
Хақ жолына түсіп болмас, пәк болмасаң,
Ләмәкәнда Хақтан сабақ алдым, міне.
Ғашық патша, ғашық пақыр, қайта оралмас,
Хақтан пәрмен болмайынша сөйлей алмас,
«Алла» – деген дүнияға көзін салмас,
Ләмәкәнда Хақтан сабақ алдым, міне.
Құл Қожа Ахмет 7 жаста алдың сабақ,
Сегізінде дүние қамын еттің талақ,
Тоғызымда, Құдайымды көңілім қалап,
Ләмәкәнда Хақтан сабақ алдым, міне.

ҚАБЫРҒАЛЫ БИ –
ЕЛДІҢ ҚҰТЫ
Абылай хан бір мерекеде тұрып, бір қарт, әрі данышпан шежіреші биінен:
– Асан Атаның «қилы-қилы заман болар, қарағай
басын шортан шалар» дегенін естіп едім, мәніне бара
алмадым, бұл қандай сөз, – деген екен. Сонда би қырын
қарап, көзіне жас алып, қамшысын ер басына іліп:
– Ай, хан-ай, бұл сөзді сен сұрамасаң керек еді, мен
айтпасам керек еді. Ханға жауап айтпасам, хан, сенің
көңілің қайтады. Қандыра жауап сөйлемесем халқым не
деп айтады. Хан Абылай, Абылай, қайғылы мұндай хабарды, сұрамасаң нетеді. Сұраған соң айтпасам, кісілігім
кетеді. Енді айтайын тындасаң, маған қаһар қылмасаң,
қарағай судан қашып, шөлге біткен бір дарақ (ағаш), шортан суға шыдамсыз, балықтан шыққан бір қарақ. Ойлама
шортан ұшпас деп, қарағайға шықпас, деп күн батыстан
бір дұшпан, ақырда шығар сол тұстан. Өзі сары, көзі көк,
бастығының аты боп. Күн шығысқа қарайды, шашын алмай тарайды. Құдайды білмес – діні жоқ, жамандықта
міні жоқ, осы сынды бір кәпір, аузы-басы жүн кәпір,
жаяулап келер жұртыңа, жағалы шекпен кигізіп, балды
май жағар мұртыңа. Жемірлерге жем беріп, ел қамын
айтқан жақсыны, сөйлетпей ұрар ұртына. Бауыздамай
ішер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды. Қағазға жазар
малыңды, есепке салар барыңды, еліңді алар қолыңнан,
әскер қылар ұлыңнан, тексізді төрге шығарып, басына ол күн туғанда, теңдік тимес құлыңнан, бұл айтқан
сөз Абылай. Болмай қалмас артыңнан, есітсең мына
қартыңнан, – деп сөзін аяқтағанда, Абылай хан да бекер сұраған екенмін деп аһ ұрып қалған. Сол Асан ата:
– Мұнан соң қилы-қилы заман болар,
Заман азып, заң түзіп жаман болар.
Қарағайдың басына шортан шығып,
Балалардың дәурені тамам болар.
О күнде қарындастан қайыр кетер,
Ханнан күш, қарағайдан шайыр кетер.
Ұлың, қызың орысқа бодан болып,
Қайран ел, есіл жұртым сонда не етер, – дейді.
Асан Атаның сөздерінде өзгеше бір мағыналар көп.
Моңғол-татар мен Сарай хандарының, орыс княздарының
аяқ алыстарын пікірге алып, өз хандарының орынсыз, ел
басқарып, елдің берекесін алып, ақыры мұның соңы
Ресей сияқты бір алыптың азуында кетуге ыңғай жасарын байқап, соған ишара жасағаны.
Абылай хан соңғы күндерінде науқастанып жатқанда
атақты жыршы Бұхар жырау келіп былай деген екен:
Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан ханым-ай,
Қайырусыз жылқы бақтырған ханым-ай.
Қалыңсыз қатын құшқызған ханым-ай,
Үш жүзден үш кісіні құрбан етсем,
Сонда қалар ма екен қайран жаның-ай, – деп және
сөйлемек болғанда хан оны тоқтатып, мен жұртыма
осы айтқан үш қызметтен басқа пайда келтіргем жоқ,
егер енді сөйлесең менің көкірегім өсер, сен жалғаншы
боласың – депті.

ӘМІР ТЕМІР ЖӘНЕ ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСІНІҢ САЛЫНУ ТАРИХЫ
ТУРАЛЫ ХАЛЫҚ АУЗЫНАН ЖИНАҚТАЛҒАН АҢЫЗ ӘҢГІМЕЛЕР
Г.Н.ЖҮЗБАЕВА,
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық мұражайының экскурсоводы

Ұсынылып отырған аңыздар 1980-ші жылдары
мұражайдың байырғы қызметкері қазіргі зейнеткер Р.С.Жүзбаева, Отырар жеріндегі жергілікті
ақсақал, көпті көрген қария, Бейсембек қажы деген кісіден біршама аңыздар жинақтаған, бірақ
жария етілмеген.
І. Әмір Темірдің әділдігі туралы
Әмір Темір заманында жорықта жүргенде
өзінің бөлмесінің есік алдына ағаш байлап
кімде кім сөйлесуге келсе кедергісіз ауызба
ауыз сөйлесу үшін оған қоңырау ілдіріп қояды
екен. Екінші адам немесе біреу арқылы жеткен
сөзде міндетті түрде қоспа болады, мәселе әділ
шешілмей қалуы мүмкін деген оймен осылай
әрекет ететін болған.
Бір күні есік алдындағы қоңырау сылдырайды, кім болса да кірсін десе ешкім кірмепті.
Уәзірді жұмсаса ол тақсыр адам емес бір алып
жылан келіп тұр депті. Әмір Темір таң қалып
қару жарағын асынып сауыт сайманын киіп есік
алдына шықса ағашқа оралып ақ жылан тұр
екен. Әмірді көріп ақ жылан ағаштан сусып түсіп
патшаға тәжім етеді де, былай жүр дегендей ишара
жапсап жылжып кете беріпті.
Жылан жылжып отырып тауға келіп үлкен
үңгірге кіреді, Кірсе онда тола ақ жыландар бар
екен. Олар Әмірді көріп екіге қақ айырылып жол
ашады. Түкпірде бір сандық тұр екен. Әмір найзасымен түртіп сандықты ашса, ішінен қара жылан

айбат қылып шыға келеді. Әмір дереу қара жыланды қылышымен шауып өлтіреді.
Осы оқиғадан Әмір Темір мынадай ой
қорытыпты; жыландардың да мұсылман, кәпірі
болады екен, ақ жыландар мұсылмандар, қара
жыландар кәпірлер екен деген. Қара жылан ақ
жыланның әйелін тартып алған көрінеді, сонан
Әмір Темірден көмек сұрай келе киелі затқа ие
етіп жіберіпті.
Қара жыланды өлтіргеннен кейін манағы ақ
жылан сандықтың ішіндегі затты ал дегендей
ишара жасапты. Қараса ішінде бір айна бар екен.
Ол айна Сүлеймен Пайғамбардың киелі айнасы
көрінеді, соны алғаннан бері Әмір Темір көреген
деген атаққа ие болған деген аңыз бар.
ІІ. Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің салыну
тарихы туралы
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің кірпіштері
Түркістаннан 40 шақырымдай қашықтықта
орналасқан Сауран жерінде құйылып дайын
далғандығы және ол кірпіштердің Саураннан
Түркістанға дейін қолмен тасымалданып
жеткізілгендігі туралы аңыздар баршылық және
ол көп басылымдарда жарияланған. Ал сол
кірпіштердің қалай қандай жағдайларда, қандай
тәртіппен тасымалданғандығы туралы деректер
жоқтың қасы. Бейсембек қарияның айтуы бо
йынша оны ата-әкесі жағы да нағашы жағының да
қариялары үлкен көпті көрген аузы дуалы, ілімді
кісілер болған көрінеді. Солардың айтып отыратын әңгімелері құйма құлақ қазақ балаларының
есінде қалған сияқты.
Кезінде Қожа Ахмет Ясауи кесенесін салуда

ерлер мен әйелдердің күн шығыс бетке қарап
тұрғандарына еңбекақына көптеу төлесе, күн батыс жаққа қарап тұрғандарына аздау еңбекақы
төленіпті, себебі таңнан шыққан күнге және
қайтар күнге маңдайлары күйіп еңбек еткендердің
жалақысы көп болу керектігін ескерген.
Сонымен қатар кесене кірпіштері Түркістанның
өзінде де дайындалған. Сол кездегі қаланың
аты Яссы шаһарындағы Тастақ, Тоған деген
өзендердің суы тартылып тек ұлтаны қалған
көрінеді, осы ұлтанға жусан шөбін өртеп қыш
құйғызған деген де аңыздар болған.

кірпішті Саураннан Түркістанға тасымалдау үшін
Әмір Темірдің бұйрығы бойынша адамдар төрт
қатар тұрғызылады екен. Қатарға бір ер кісі тұрса
екінші әйел адамды қоятын болыпты, себебі олар
жұмыс барысында бірыңғай әңгімеге кетпейді,

және жұмыс сапалы әрі өнімді болады деп есептеген. Сонымен қатар, қазіргі заманғы сегіз сағаттық
жұмыс күні сол кезден бастау алған көрінеді. Олар
әрбір екі сағатта орын алмастырып күніне сегіз
сағат жұмыс жасаған көрінеді. Төрт қатар тұрған

ІІІ. Әмір Темірдің өмірі туралы
Әмір Темірдің Ясы шаһарында қайтыс
болғандығы тарихтан деректерден белгілі, яғни
онда Әмір Темір суық тиіп кенеттен қайтыс болды делінеді. Дәлірек қандай жағдайда қайтыс
болғандығы туралы мына аңыз шындыққа сәйкес
келетіндей.
Әмір Темір суық тиіп ауырғаннан кейін ажал
жеткенін ғұлама, көреген адам ретінде әрине сезген сияқты. Маңайына аздаған әскерилерін жинап
таңғы памдат намазын оқиды да түскі бесін намазын Сарайдың оңтүстік қақпа жағында орналасқан
үлкен мешітте оқитынын айтады. Әскерилерге
мен қайтыс болғанда сүйегімді Самарқанға
жеткізіңдер, ол үшін осы аймақта өсетін үлкен екі
теректі көлденең кесіп, арасын торлап, денемді
ара өсіретін омарташылардың таза балына малып
ортаға қоясыңдар. Екі ат басына, екі атты соңына
байлап жеткізіңдер депті де бесін намазы үстінде
көз жұмған көрінеді.
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ПІЛДІ ЖЕҢГЕН БАБАЙ БАТЫР

ТАРИХИ ҚАЛПЫ ЖАНДАНБАҚ
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінде
киелі өңірді тарихи қалпына келтіру, абаттандыру мақсатында
жиын өтті.
Айтулы жиынға Түркияның «Sembol
Construction» құрылыс компаниясының
корпоративтік техникалық департамен
тінің директоры Селшүк Елкен және «Каз
реставрация» мекемесінің өкілдері мен
тарихшы – археологтар, музей қызмет
керлері қатысты.
Шарада «Әзірет Сұлтан» қорық-му
зейінің директоры Нұрболат Ахметжанов
тарихи қорғау аймағының жағдайымен,
онда орналасқан ескерткіш құрылыстары
және тарихы жөнінде сөз етті.
Жиында «Әзірет Сұлтан» қорықмузейі аумағында орналасқан «Жеті
ата», «Тәкия», «Мүсәлә», «Дарбаза»
қақпаларын бір-бірімен байланыстыратын қорғандар мен көне мешіттер және
көшелерді тарихи қалпына келтіру бо
йынша мәселелер талқыланды.
Сонымен қатар, түркиялық маман
өңірдің туристік потенциалын дамыту
мақсатында киелі жерлердің көне келбетін

сезіндіретін және абаттандыру кезінде
түрлі гүлдердің тарихи сезім сыйлайтын
өзгеше әсемдікпен егілуі сынды бірқатар
жобаларын ұсынды.
Белгілі ғалым, археолог Марат Тұяқ
баев кесене аумағында әлі де ашылмаған
тарихи мағлұматтар мол екендігіне тоқ
талды. Сонымен қатар, көне базар орны,
көше мен қақпалардың тарихы, маңызы
жөнінде де тілге тиек болды.
Сондай-ақ, қорық-музей қорында
25000 дана құнды тарихи жəдігерлер
қордаланған. Олардың арасындағы жазба, археологиялық этнографиялық жəне
нумизматикалық тобына жататын жəдігер
лер талапқа сай сақталуы үшін соңғы
үлгідегі арнайы құрылғылар орнатылған.
Алайда, аталған жәдігерлерді келушілерге
толықтай көрсету мүмкін емес. Осы орайда кесенеге қарасты Гарнизон штабында
экспонаттарға арналған арнайы ғимарат
жасақтау мәселесі де айтылды.

КӨРМЕНІ БЕЛЬГИЯЛЫҚТАР ТАМАШАЛАДЫ
Түркістанда Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы және «Әзірет
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің 40 жылдығына
орай Абылай ханның немересі Кенесары Қасымұлының өмірі мен
қайраткерлігіне арналған «Қазақта Кенекемдей ер өтпеген...» көрмесі өтті.

Дербес мемлекет құру қазақ халқының
ғасырлар бойы аңсаған арманы болғаны
белгілі. Тәуелсіздік жолында бүкіл өмірін
сарп еткен хандарымыз бен билеріміз,
батырларымыз аз емес. Солардың бірі де
бірегейі – Кенесары Қасымұлы. Қазақтың
соңғы ханы Кенесары Қасымұлы – өшпес
өршілдігімен, қайтпас қайсарлығымен,
халыққа деген риясыз көңілімен ел
есінде мәңгі қалған.
Тарихи мәні терең көрмеде «Әзірет
Сұлтан» қорық-музейінің қорында
сақталған Кенесары ханның Орынбор

шекарасының басшысы генерал-майор
Г.Ф.Генсқа 1842 жылы жазған хатымен
қатар, Омбы облыстық өлкетану музейінде
сақталған қару-жарақтарының суреті,
Түркістан облыстық тарихи өлкетану
музейінде сақталған Кенесарының
қылышы мен Санкт-Петербург музейінде
сақталған кісе белдігінің суреттері және
сол кезеңдегі орыс әскерінің қарулары,
Лефоше револьвері мен ХІХ ғасыр
винтовкасының түпнұсқасы, Қоқан
әмірлігі зеңбірегі, тарихшы ғалымдардың
Кенесары Қасымұлы туралы зерттеу
еңбектері қойылған.
Шараға Түркістан қаласына Бельгия
және Голландия елдерінен келген
шетелдік туристер, музей қызметкерлері
мен қала тұрғындары, бұқаралық ақпарат
құралдары қатысты.
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің директоры Нұрболат Ахметжанов жиынға қа
тысушыларды айтулы көрменің ашылуы
мен құттықтап, маңыздылығын жеткізді.
Сондай-ақ, Бельгия елінен келген
қонақтар да барша түркістандықтар
мен музей қызметкерлерін Астананың
20 жылдығы және «Әзірет Сұлтан»
қорық-музейінің 40 жылдық мерейтойымен құттықтап, музей қызметкерлеріне
шексіз алғысын білдірді.

ҮКАША АТА КЕСЕНЕСІНДЕ АБАТТАНДЫРУ
ЖҰМЫСТАРЫ ЖАНДАНА БАСТАДЫ
Түркістан қаласының Бабайқорған ауылдық округіне қарасты Серт
ауылында орын тепкен Үкаша ата кесенесі мен құдығы исі мұсылман баласына түрлі аңыз-әңгімелер мен қасиеті арқылы мәлім. Жыл бойы мұнда
ағылып келушілердің қарасы қалың. Жылдан-жылға зиярат етушілердің
де қатары ұлғайып келеді. Тарихи жерге тек қазақстандықтар ғана емес
көптеген шетелдік туристер де ынталы.
«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейінің құрамына дінирухани ескерткіш ретінде алынған, жалпы
көлемі – 90 гектар жерді қамтитын Үкаша ата
кесенесі мен құдығына барар жолға биылғы
жылы асфальт жол төселіп, абаттандыру
жұмыстары жанданды.
Зияратшыларға арнап арнайы демалатын
бастырмалар мен орындықтар орнатылып,
автотұрақ пен алаң және әжетханалар ретке
келтірілді.
Туризм саласын дамытып-келушілердің
ынтасын арттыру тек аңыз-әңгімелерді ғана
насихаттау емес, тарихи орындардың көркі
мен келбетін жақсарту, халыққа жайлы
жағдай жасау.
Осы мақсатта Үкаша ата кесенесі мен
құдығы аймағында қуатты электр жүйесін
тарту, ауыз суға арналған құдық қазу,
абаттандыру сынды көптеген мәселелер

«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің негізгі
күн тәртібінде тұр. Арнайы құбырлар тарту арқылы ағын су жүргізіп көркейту,
көгалдандыру жұмыстары қарастырылуда.
Мұның бәрі келушілерге, яғни туристерге
сапалы қызмет көрсету үшін іске асырылуы
тиіс шаруалар», – дейді «Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің
директоры Нұрболат Ахметжанов.
Бұған дейін, зияратшылар мен сая
хатшылардың кесенеден 2 шақырымға жуық
жердегі Үкаша ата құдығына қатынауы
әжептеуір әуре-сарсаңға салатын. Себебі, қос
араның қашықтығы жазда ыстықта, көктемкүз айларында лай-батпақта жаяу адам түгілі
көліктегі кісіні де қажытатын. Меккедегі зәмзәм суының қасиетімен бірдей саналатын қыр
басындағы құдыққа ағылған жұртшылық жуырда ғана төселген жаңа жол мен абаттандыру
істеріне алғыстарын білдіруде.

Қаратауды жамбастай қоныстанған Бабай
ауылының қақ ортасындағы көне қорымда
Бабай батырдың кесенесі мен мұндалайды.
Бір ауылдың атын иемденген қандай ғана батыр дейтіндер де табылар. Қалың елді бірде
батыр, бірде Бұхар билеген заманда Сунақ
елінің қайғақты атасынан тарайтын Бабай атты
батыры болған. Бірде Бұхар ханының алымсалық жинайтын жасауылдарының шектен тыс
озбырлығына зықысы шыққан елдің намысын
қорғаған Бабай әлгілерді дүрелеп, елден түре
айдап шығады. Әңгіме ушығып Бұхар ханына
жетеді. Кім адамын сабатып қойсын, «Бабайды
ұстап беріңдер, әйтпесе» деген хан қаһарынан
сескенген ауыл-аймақ шындап сасады. Сонда
батыр: «Әуре болмаңдар мен өз аяғыммен барамын» деп, аттанып кетеді. Шілденің шіліңгір
аптабында күйіп тұрған қызылдың құмын
кесіп өтуге бел байлайды. Жер шалғайлығы
бар азық-түлігі де таусылады. Ақыр соңында
ішерге су таппауға айналады. Не істемек керек,
айнала бұйырғын, жыңғыл, адам құшағы зорға
жетер сексеуіл. Енді қимылдамаса қаталап
өлетін түрі бар. Жас сексеуілдің бұтақтарын
бұрай сыққанда бір тамшы су әзер шығады.
Қойшы аптадан аптаны артқа салып ел шетіне
ілікті. «Құдайы қонақпын» деген жігітті үй
иелері жатырқамады. Ертесіне Бабай батыр
ханның алдына барды, оқиғаны түгел баяндады.
– Сен өзің күшің тасып жүрген жан
екенсің, ертең палуандарымды шақырамын.
Жеңсең басыңа бостандық беремін, жеңілсең
жазаланасың. – Құп тақсыр. Ертесін қызық
көргісі келетін халық нөпірімен аяқ алып
жүрудің өзі мұң болды. 			
– Иә, Әзірет Сұлтан бабам жар бол деп
шаршы алаңға шыққан Бабай палуан шақ
келтірмеді. Ерен күш иесіне жан риза болды
әрі намысы буып, іші қазандай қайнады. –
Жарайды бала, ертең сені пілмен күрестіреміз
деді хан. Бабай өмірінде піл көрмеген даланың
еркін ұланы емес пе, сөз астарына мән бермеді.
Болған жайды естігелі жатқан үйінің егелері
ойланып қалды.

КІТАПХАНА ҚОРЫ ЖАҢА
ДЕРЕКПЕН ТОЛЫҚТЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейінде дәстүрлі «Музейге сый» акциясы жалғасын
тапты.
Шымкент қаласының тұрғыны Шүкірбеков Болысбек
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерленген Күлен би
жайында жазылған кітапшаның 100 данасын музей
кітапханасына сыйға тартты.
Аталған кітапшада Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде
жерленген Қоңыраттан шыққан Күлен бидің ғибратты
өмірі туралы баяндалады. Есімі белгісіз болып келген
Күлен бидің өмірі, оның ел үшін атқарған еңбегі орыс
деректері мен қолжазба қорында сақталған мәліметтерге
сүйене отырып алғаш рет жазылған. Кітапшаның мәтінін
дайындаған Боранбек Шүкірбекұлы Түркістан облысы, Арыс, Сайрам аудандарының Құрметті азаматы,
Социалисттік Еңбек Ері атанған.

– Піл деген өте күшті, ашуланса жайпап
жіберетін мақұлық, қол күшің қалай еді?
– Шапқан атты құйрығынан тартып
тоқтаушы едім – деді ағынан жарылып.
– Жарайды онда ертең пілге қарсы шыққанда
алма алып шық, сөйт те әй-шайға қаратпай
тұмсығына тығып, бұрай бер. Айырылып
қалсаң құрығаның. Ертесіне халық кешегіден
де көп жиналыпты. Сайыс басталды. Үйреткен
әдісті қолданып алма тығылған тұмсықты
бұрай жөнелді. Алғашында Бабайға қарсылық
көрсетердей болған піл ақыр соңында
шыңғырып қашты. Пілді жеңген палуанның
күшіне бүкіл ел сүйсініпті. Ханның батырдың
басына бостандық беруден басқа амалы да
қалмапты.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Қыркүйек айында дүниеге келген әріпт ес
терімізге зор денсаулық, баянды бақыт, еңбектеріне
шығармашылық табыс тілейміз!
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің ұжымы
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28 тамыз – халқымыздың салт-дәстүрінің білгірі, еліміздегі музей ісінің дамуында өзіндік қолтаңбасын қалдырған мемлекет және қоғам қайраткері,
ғалым-этнограф Өзбекәлі Жәнібековтің туған күні.
Осы орайда «Әзірет Сұлтан» мемл е
кеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің ұйым
дастыруымен белгілі қоғам қайраткерін еске
алу жиыны өтті.
Шараға ұлт жанашыры Өзбекәлі
Жәнібековтің нұсқауымен Тайқазанды
Түркістанға қайтару жолында аянбай еңбек
еткен «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық-музейінің бұрынғы директоры, қазіргі ардагер, Түркістан қаласының
Құрметті азаматы Нұрмахан Назаров, қоғам
қайраткерінің қарындасы Айғаным Серім,
қоғам қайраткерінің өмірі мен қоғамдық
қызметін зерттеуші ғалым, филология
ғылымдарының кандидаты Баян Адырбекова,
ХҚТУ «Тарих» кафедрасының доценті
Хазретәлі Тұрсын және тарихшы-ғалымдар
мен музей қызметкерлері қатысып, өз
естеліктерімен бөлісті.
– Өз ағам өте ерекше жан болған. Ол тек
туған-туыстың ғана емес барша қазақтың
ағасына айналды. Жүзге, руға бөлінгенді жаны
қаламайтын. Қазақтың салт-дәстүрлеріне
де өте байыппен қарайтын. Жеңгем де
ағамның осындай қасиеттерін толықтыруға
лайықты жан болды. Қазаны оттан түспеуші
еді. Қазақтың қаншама жақсы-жайсаңдары
ағамның шаңырағындағы берекелі дастарханнан дәм татты. Өзім жастайымнан ағама еркелеп өстім. 5 жыл қолында тұрып, тәрбиесін
алдым. Қызметі мен отбасына бірдей көңіл
бөлетін адалдығы, ағалық ақылдары әлі де
көз алдымда тұрады, – дейді қоғам қайраткері
Ө.Жәнібековтің қарындасы Айғаным Серім.
Ал Түркістан қаласының Құрметті азаматы Нұрмахан Назаров өзге елде тұрған
Түркістанның жәдігерін елге қалай да
қайтару жолында барын салған Өзбекәлі
Жәнібековтің өз ұстанымы мен болашағына
деген көзқарасының беріктігіне тоқталды.
«Өзекең тарихи-мәдени мұраларды
сақтау, музейлендіру және айналасын
көріктендіріп, абаттандырумен бірге оны
пайдалану барысында барлық мұраның рухани тәрбиелік мәніне, тарихи маңызына көңіл
аударып отыратын жан болатын. Бірде музей
жұмысын жандандыру бағытында жасаған

жұмысымызға көңілі толмаған кейіп танытты. Тым ашулы. Сөз астарынан ұғындырды.
Меңзегені – Тайқазанды қайтарып алу.
Жұмысымыздың басты мағынасы, ұрпақ үшін
маңызы – сол құнды мұрада екенін білсек те
жол табу әсте қиын. Бұл мәселе Өзағамды
терең ойландырғаны байқалды. Ақыр түбінде
тікелей өзі ұйытқы болуымен бұл қуанышқа
қол жеткізуімізге жол ашып берді».
«Өзбекәлі аға жайында айтылар тарихи әңгімелер таусылмақ емес. Оның артында қазақ халқының құндылықтарын сақтап
қалу жолында сайраған іздер жатыр. «Әзірет
Сұлтан» қорық-музейінің қоржыны бүгін
тағы да құнды мұралармен толықты. Тарих
тұлғасына тән төл дүниелерінің бір бөлігін
Айғаным апа да әкеліп табыстап отыр. Ісшарамыз алдағы уақытта да жалғасын табады. Музей ісі жолында еңбегі орасан қоғам
қайраткері біз үшін аңыз, мақтаныш болып
қала бермек»,деп келелі ойлар мен тың деректерге толы ерекше жиынға қатысқан
қонақтарға ізгі лебізін білдірген «Әзірет
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорықмузейінің басшысы Нұрболат Ахметжанов
арнайы сый-сияпаттар табыстап, Өзбекәлі
Жәнібековтің қарындасы Айғаным Серімнің
иығына ұлттық ою-өрнектермен көмкерілген
камзол және ақ орамал жапты.
ХҚТУ «Тарих» кафедрасының доценті
Хазретәлі Тұрсын да Қазақстандағы музей
лердің басым бөлігінде Өзбекәлі Жәнібековтің
жатқандығын айтты. Рухани жаңғыруды сол
кезеңнен бастаған ұлт қайраткері ұлттық киім,
дәстүрмен қатар өнер және мұралар жолын
сақтауда айрықша еңбек еткендігін тың деректерге сүйене отырып жеткізді.
Өзбекәлі Жәнібеков 1931 жылы 28
тамызда Түркістан облысы, Отырар ауданы, Сарықамыс ауылында қарапайым
жанұяда дүниеге келіп, еңбекқорлығы мен
ізденімпаздығы нәтижесінде жоғары білім
алған. Еңбек жолындағы қызметін шәкірт
тәрбиелеуден бастап, бойындағы тума
талантының арқасында саяси қызметте
аудандық комсомол комитетінен Қазақстан
Компартиясының Орталық Комитетінің

Хатшысына дейінгі қызметтерді абыроймен атқарған. Ө.Жәнібековтің өмір жолында
қызмет бабымен Қазақстанның қай өңіріне
барса да ел басқарудағы ерекше қасиеттері,
халқымыздың қазынасы-ұлттық өнер, салтдәстүрді дәріптеудегі өнегелі істері ұшантеңіз. Сондықтан да халқымыздың біртуар
ұлы Ө.Жәнібековті туған жері, тек оңтүстік
өңірі ғана емес барша қазақ мақтан тұтады.
Төрткүл дүниеге аты мәлім, түркі
жұртының ортақ шаңырағы – Қожа Ахмет
Ясауи кесенесіндегі Тайқазанның СанктПетербургтің Эрмитаж музейінен 54 жылдан
соң елге оралғанына дейін қаншама тар жол
тайғақ кешуді бастан өткергені белгілі.
Қожа Ахмет Ясауи кесенесін музей етіп
құруда, сол кезде мәдениет саласында қызмет
атқарған Өзбәкәлі Жәнібековтің сіңірген
еңбегі орасан.
Қазіргі таңда «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-мұражайының қорында
Жәнібеков есімімен байланысты бірнеше
жәдігерлер бар. Ол 1978 жылдан бастап өз
қолымен қорық-мұражай қорына өткізген
Қабіржапқыш, Қоңырат кілем, Шұғыла кілем,
бөлме жиһазы (Асадалға ұқсас жасалған),
кесене тарихы мен осы өңірдің тұрмыстіршілігіне, жағрафиясына қабысатын тағы
да басқа жәдігерлерді Алматы қаласындағы
Орталық мемлекеттік мұражайынан алдырып, қорық-мұражай қорына табыстаған.
Соңғы жылдары көз майын с арқып
«Алтынай», «Адырна» фольклорлық ансамбль қызметкерлеріне ұлттық нақышта
тіктірген киімдері, немересі Әзелге Ұлыстың
Ұлы күні – Наурыз мерекесіне орай тіктірген
қазақы көйлегі (1989 жыл), сондай-ақ өзге де
тұтынған заттары жинақтала бастады.
Артына мол мұра қалдырған дара тұлғаның
қазақ халқына сіңірген еңбегі өлшеусіз. Оның
қаламынан «Эхо», «Жолайрықта», «Ежелгі
Отырар», «Уақыт керуені», «Қазақ киімі»,
«Тағдыр тағылымы» сынды баға жетпес
мұралары дүниеге келді.
Белгілі қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәні
бековтің туған күніне орай ұйымдастырылған
еске алу жиынынан соң «Әзірет Сұлтан»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің
директоры Нұрболат Қадырұлы Ахметжанов
бастаған шараға қатысушылар Отырар
ауданындағы кесенесіне барып құран
бағыштады.
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