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СҮЙІНШІ!!!

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің 
ұйымдастыруымен «16 желтоқсан - Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күні» мерекесі және Астана қаласының 20 жылдық мерей-
тойына орай салтанатты шара өтті.
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Түркістан қаласында «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі «Есімханның ескі жолы», 
«Қасымханның қасқа жолы», «Әз 
Тәукенің жеті жарғысы» дүниеге келген 
киелі жерде Алаштың айбынын асырған 
Абылайды хан көтеріп, қазақтың 
қабырғалы биі Қазыбектің жамбасы 
жерге тиген көне шаһар Түркістанда 
аузы дуалы жақсылар мен жайсаңдар, 
батырлар мен бағландар, хандар мен 
сұлтандар рухына құран бағыштау 
мақсатында көпшілікке ас берді. 

Игілікті шараға Түркістан қалалық 
ақсақалдар алқасы және қалалық ар-
дагерлер кеңесінің төрағалары мен 
мүшелері, қаладағы университет және 
колледж басшылары мен ұстаздары, зия-
лы қауым өкілдері және облысқа қарасты 
музейлердің қызметкерлері мен БАҚ 
өкілдері және қала тұрғындары қатысты.

«Ел Тәуелсіздіг і  жолындағы 
төгілген маңдай тер, ерлікке толы 
әрбір еңбекте- елім, жерім деп өткен 
тұлғалардың алар орны орасан. Әрбір 
тарих тағылымының алтындай айбын-
ды беттері қасиетті бабалардың ізі, сөзі, 

ісіне толы. Ал, олардың ұрпағына тілеп 
өткен арманы да азат, тыныш, бейбіт 
өмір болса, бұл күннің шуағы да, қуаты 
да өткенді құрмет тұтып, келешекке 
нық қадам басу, ұлыларды ұлықтау, 
мақтан етіп, бір сәтке естен шығармау» 
– деді «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінің бас-
шысы Н.Қадырұлы.

Жиын барысында музей директо-
ры Түркістан қаласындағы әлеуметтік 
жағдайы төмен 10 отбасыға мекеме аты-
нан қаржылай қайырымдылық көмек 
көрсетті.

Сонымен қатар, Түркістан қалалық 
мәслихатының хатшысы Ғаппар Сәр-
сен баев көпшілікті «Тәуелсіздік күні» 
мере кесімен құттықтап, жыл көлемінде 
төрткүл дүниеге аты әйгілі болған «Түр-
кістан – түркі әлемінің мәдени астана-
сы» жылы аясында өткен іс-шараларды 
ұйым дастыруға еткен ерен еңбегі үшін 
Халық аралық ТҮРКСОЙ ұйымының 
бас хат шысы Дүйсен Қасейіновтың ар-
найы алғыс хатымен музей директоры 
Ахмет жанов Нұрболат Қадырұлына 
табыстады.

Жиын барысында «Тәуелсіздік 
туындысы – Астана» тақырыбында 
фотокөрменің тұсауы кесілді. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
айтылғандай тарихи құндылықтарды 
жаңғыртып, дәріптеу бағытында көрме 
экспозициясына музей қорынан 20-ға 
жуық фотосуреттер орналастырылды. 

Музей басшысы Нұрболат Ахмет-
жанов көрмеге келген қонақтарды «Тәу-
ел сіздік күні» мерекесімен құттық тап, 
тарихтың құнды дүниелеріне айналған 
жәдігерлерді тамашалауға шақырды. 

«Тәуелсіздік туындысы – Астана» 
тақырыбындағы фотокөрмені қала 
тұрғындары мен қонақтар көріп, ыстық 
ықыластарын білдірді. «Аядай ғана 
Түркістан қаласының ең маңызды 

қасиеті осы кесенеде. Мұнда алы-
стан ат арытып келіп жатқан қонақтар 
қаншама. Бәрі де баба рухына құран 
бағыштауға ынтығып, аңсап жетіп жа-
тыр. Қожа Ахмет Ясауи бабамыз және 
тарихымыздың қаншама тұлғалары 
жерленгендігі де осы мекеннің нағыз 
қасиетті екендігін айғақтап тұр. Бұл 
жерде өткен тарихымыз бен құнды 
дүниелерді насихаттайтын көрмелер 
жиі  ұйымдастырылып тұрады. 
Отбасымызбен келіп көрме тамашала-
уды, рухани ілімді толықтыруды әдетке 
айналдырғанымызға қуанамын.Бүгінгі 
көрме де қатты ұнады. Баршаңызды 
тарихи мерекемен шын жүректен 
құттықтаймын! Елімізден тыныштық 
мәңгілік кетпесін!» – дейді, қала 
тұрғыны Дархан Алтынбеков.

ЯСАУИ ЕСІМІМЕН 
БАЙЛАНЫСТЫ 
МӨР ХАҚЫНДА
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ҚОЛТАҢБАСЫ

Cейдолла САДЫҚОВ, 
филология ғылымдарының 
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Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
2017 жылғы 17 сәуірде еліміздің бас ба-
сылымы – «Егемен Қазақстан» газетінде 
жарияланған «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласы ұлттық рухани 
өсіп-өркендеуіміз бен кемелденуіміздің 
айқын бағдарламасы ретінде қабылданды.  
Президент мақаласында білімге айрықша 
назар аударады. «Табысты болудың ең іргелі, 
бас ты факторы білім екенін әркім терең тү-
сінуі керек, – дейді Мемлекет Басшысы. Се-
бе бі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрі-
нен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді». 

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Жарлығымен 1991 жылғы 
6 маусымда бұрын аудан орталығы бо-
лып келген шағын қалада Түркістан 
Мемлекеттік университетінің ашылып, 
оған ұлы ақын және  ойшыл Қожа Ахмет 
Ясауи бабамыздың есімі берілуі күллі 
түркі дүниесінде тарихи оқиға еді. Келесі 
жылы Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Түркия Республикасы Үкіметі арасындағы 
Келісім бойынша Түркістан Мемлекеттік 
университеті түркі дүниесіндегі  тұңғыш 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
мәртебесіне ие болды. Содан бері арадан 
жиырма алты жылдан астам уақыт өтті. 
Халықаралық білім ордасы Орта Азиядағы 
іргелі оқу орындарының бірінен саналады. 
Қазірге дейін оқу орнын 75 мыңға жуық 
жас бітіріп шықты. Олар елімізде және 
шетелдерде өндіріс, білім, бизнес секілді 
қызметтің көптеген өзекті салаларында жүр. 

Жоғары оқу орнының негізгі мақсаты 
–  терең білімді, іс-тәжірибесін жүзеге 

асыруға қабілетті білікті маман даярлау. 
Киелі топырақта бой көтерген білім ордасы 
Италияның Болон университетінде  үдерістің 
негізі болып қаланған университеттердің  
Ұлы Хартиясына қол қою арқылы білім 
берудің әлемдік кеңістігіне қосылды. Болон 
декларациясының талаптарына сәйкес 
құрылымға бірсыпыра өзгерістер енгізіліп, 
жаңа стратегиялық бағыттар белгіленді. 

Оқу орнының білім беру жүйесіндегі сан 
қырлы жетістіктері әлем университеттерінің 
«гринметрик» рейтингінде жақсы нәтиже 
берді. Сондай-ақ 2015 жылы QS Quacquarelli 
Symons компаниясының зерттеуі бойын-
ша жасалған әлемдік QS EECA рейтингіде 
алғаш рет «Дамушы Еуропа және Орталық 
Азия» рейтингінің тізіміе енді. Бұл біз үшін 
үлкен жетістік болып табылады. Ал биыл 
қабатынан үшінші рет рейтингтің тізімінде 
болып, Ресей, Болгария, Румыния, Чехия, 
Польша, Венгрия, Түркия, ТМД елдері 
университеттері ішінде үздіктер тізіміне 
ілінді. Білім ордасы БСҚА (НКАОКО) 
агенттігінің рейтингісінде де соңғы төрт 
жылдан бері ұдайы алға жылжып, алғашқы 
ондықтың ішінде келеді. Үстіміздегі жылы 
«Республикалық рейтинг агентігінің» (РРА) 
ұйымдастыруымен алғаш рет (ЖОО бас 
рейтингі -2017) ұйымдастырылып, оған 
қатысқан 50 жоғары оқу орындары арасынан 
7 орынды иеленді. 

Университет әлемдік деңгейдегі білім 
беру мекемесі ғана емес, сонымен қатар, 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша да білім тарататын, тәжірибе 
алмасатын орталық болып табылады. 
Университет шетелдегі 45 жоғары оқу орны-
мен, сондай-ақ, «Erasmus+» бағдарламасы 
бойынша 5 шетелдік жоғары оқу орны-
мен ынтымақтастық келісім-шарттар 

жасаған. «Мәулана» академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша Түркияның 
алдыңғы қатарлы университеттерімен, 
оның ішінде Хаджетепе, Гази, Эрджиес 
университеттерімен 113 екіжақты келісім-
шарт жасалды. Келісімдер негізінде 
білімгерлер 1 семестр бойы ағылшын және 
түрік тілдерінде білім алуда. Ал, «Визитинг-
профессор» бағдарламасы бойынша 264 
оқытушы-профессор Ұлыбритания және 
АҚШ-тың Оксфорд, Кэмбридж, Екзетер, 
Брунель, Небраска, Линкольн, Огайо, 
Кампус Саффолк университеттерінен 
және Германия, Польша, Кипр, Болгария, 
Норвегия, Испания, Түркия және Ресейдің 
алдыңғы қатарлы университеттерінен 
2 апталық дәріс оқуға шақыртылды. 
Сонымен қатар, екіжақты келісім-шарт 
және «Мәулана» бағдарламасы бойын-
ша университетіміздің 18 оқытушы-
профессоры Түркияның Эрджиес, Ялова, 
Кырккале, Думлуыпынар, Сакрья, Акдениз, 
Коджаели, Битлис Эрен университеттерінде 
білім арттырып келеді.  Сондай-ақ, 
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша 400-ге жуық білімгерлер Түркия 
және Еуропа мемлекеттерінде оның ішінде, 
Финландия, Италия, Болгария, Польша 
елдерінде 1 семестр жоғары білімді дамы-
ту мүмкіндігіне ие болды. Сонымен қатар 
Түркия, Қырғызстан елдерінен 245 шетелдік 
білімгер келіп білім алды.  

Университетте қазіргі кезде 29 ұлт өкілі 
саналатын 10 мыңға жуық жас білім алуда. 
Оның ішінде түркітілдес  15 мемлекеттен 
келген 1200-дей студент пен тыңдаушы бар. 
Студенттер негізінен қазақ, түрік, ағылшын, 
орыс тілдерінде оқытылады. Сондай-ақ 
барлығы 54 мамандық бойынша білім алуға 
мүмкіндік болса,  30 мамандық бойынша 

магистратура,  3 мамандық бойынша рези-
дентура және 11 мамандық бойынша доктор-
антура (PhD) ашылған.

Жыл сайын қазақстандық талапкерлерге 
Түркия Республикасы Тарапынан 500 білім 
гранты беріледі. Бұл гранттар университетте 
тегін білім алуға мүмкіндік береді. 

Түркия гранттары бірінші кезекте ре-
спублика бойынша ҰБТ мен КТ қа ты сып, 
жоғары ұпай жинағанмен Қазақстан гран-
тына түсе алмаған талапкерлерге бері-
леді. Бұл орындарға Білім және ғылым ми-
нистрлігінің тізімі бойынша Қазақстанның 
барлық облыстарынан талапкерлер оқуға 
қа былданады. Сондай-ақ, халықаралық 
және республикалық пәндік олимпиада 
жүл  де герлеріне, Әлем, Азия, Республика 
дең  гей лерінде жүлдегер атанған спорт саң-
лақ тарына беріледі. Сонымен қатар, тұл 
жетім және мүгедек талапкерлерге де орын 
бөлінеді. 

Ұлттық бірыңғай тестілеу немесе 
кешенді тестілеу нәтижесінде қабылдау 
комиссиясының тізімінде ең жоғары ұпай 
алған студентке тоғыз ай бойы ай сайын 75  
АҚШ доллары мөлшерінде қосымша ынта-
ландыру шәкіртақысы төленіп келеді.

Қазіргі таңда университетте білім беруді  
сала-сала бойынша дамытуға айқын бағыт 
алынып отыр. Солардың бір-екеуін тілге 
тиек ете кетейік. Айталық, медицина саласы 
бойынша мамандар Еуропа стандарттарына 
сәйкес дайындалады. Ғылымға иек артқан 
тәжірибелі ғалым-мамандар жетерлік. Түркия 
Республикасының бірнеше оқу орындарымен 
келісім-шарт түзілген. 2012 жылғы қаңтар 
айынан бері Медицина факультетінің 4-курс 
студенттері Хажеттепе университетінде бір 
семестр бойы ағылшын және түрік 
тілдерінде білім алуда. 

ЕЛБАСЫ ИДЕЯСЫМЕН НҰРЛАНҒАН КИЕЛІ ТҮРКІСТАН

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын «Қаз қай-
тажаңарту» РМК Түркістан филиалы қызметкерлері де қолдап, 
«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» тақырыбы бой-
ынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы дөңгелек үстөл өткізді.

Дөңгелек үстөлге Ж.Нурманов – 
«Қазқайтажаңарту» РМК Түркістан 
филиалының директоры, М.Туякбаев 
– «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі архео-
логия және ескерткіштерді қорғау 
бөлімінің меңгерушісі, тарих ғылым-
дары ның кандидаты, Н.Имажанов 
– архи тектор, А.Умирзахов– тарих-
гео графия пәні мұғалімі, мекеме ма-
маны Ш.Абдукадиров, Д.Мұста паева-
Халықаралық Қазақ-Түрік Уни вер-
ситетінің доценті, тарих ғылымдарының 
кандидаты, А.Рысбаев - керамика 
ше бері, ҚР суретшілер одағының мү-
шесі, Л.Асильбекова Л – инженер-
құры лысшы, «Қазқайтажаңарту» РМК 
Түр кістан филиалының ӨЭБ басшы-
сы, М. Сейтов – инженер-механик, 
«Қаз қайтажаңарту» РМК Түркістан 
филиалының бас механигі, және аталған 
филиалдың бір топ қызметкерлері 
қатысты.

Дөңгелек үстөл жұмысында Елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
көтерілген міндеттерді орындау ая-
сында Қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі 
Ұлттық комиссияның шешімімен 
қабылданған «Қазақстанның киелі 

жерлері географиясы» жобасы талқы-
ланды. 

 «Қазқайтажаңарту» РМК Түркістан 
филиалының директоры Ж.Б. Нурманов 
кіріспе сөзінде «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы қоғамдық 
сананы жаңғыртуды мақсат еткен, бұл 
идея тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең 
ауқымды және ең маңызды жобалардың 
бірі болып отырғанын айтты. «Рухани 
жаңғыру» тұтас бір халықтың тұрмыс-
тіршілігін, болмысын, салт-дәстүрін 
жаңғыртатынын, Рухани жаңғыруды 
жүзеге асырудағы басым бағыттардың 
бірі – Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясын әзірлеу екенін сөзге 
тиек етті. Бұл ең алдымен рухани 
құндылықтарымызды жаңғыртумен 
қатар, елдегі туризм жүйесін дамытуға 
зор әсер ететінін айта отырып, осы 
сала бойынша жан-жақты жұмыстар 
жүргізіліп жатқандығына тоқталды. 
Атап айтқанда, биыл 22 тарихи маңызы 
бар орындарға реставрация жүргізіліп, 
елдің рухани құнды ескенрткіштермен 
танысып, көруіне жағдай жасалған. 
Ахмет Ясауи кесенесі, үлкен Қылует, 
Гауһар ана, Айша бибі т.б. қалпына 
келтірілген рухани құнды нысаналар 
осының куәсі. 

«Қазқайтажаңарту» РМК Түркістан 
филиалы қайтажаңғырту жұмыстарын 
жүргізген Қ.А.Яссауи кесене-кешені 
(Рабия Сұлтан Бегім кесенесі, Үлкен 
Қылует, Күлтөбе (Ясы) қалашығы, 
Гауһар ана кесенесі), Арыстан баб ке-
сенесі, Ибраһим ата кесенесі, Қарашаш 
ана кесенесі, Баба Түкті Шашты Әзіз 
кесенесі, Домалақ ана кесенесі, Абат-
Байтақ кесенесі, Оқшы ата кесенесі, 
Қарахан кесенесі, Айша бибі кесенесі 
мен Бабажы Хатун мазары және 
басқалары діни және ғибадат орында-
ры ретінде жалпыұлттық маңызы бар 
қасиетті 100 нысан тізіміне енген.

Оңтүстік Қазақстанда әлі де анық-
талып, тізімге енбеген нысандардың 
барын анық және оларды болашақта 
анықтап, қайта жаңғырту мақсаты да 
барын,.бұл жұмысты жүргізу, келешек 
ұрпақтарға аманаттап көрсету борышы 
тұрғанын да айтты.

Дөңгелек үстөлге қатысушы Туяк-
баев М.К. Қазақстанның киелі жерлері 
төңірегінде ғылыми-іздену жұмыстары 
ғалымдар тарапынан үздіксіз атқарылып 
жатқанын, «Әзірет Сұлтан» қорық-
музейі ұйымдастырған Түркістан 
археологиялық экспедициясының 
«Түркістан жазирасы» отряды 1996-
2016 жж. аралығында аудан терри-
ториясында орналасқан 90-нан аса 
қала мен қоныс, 130 кәріз жүйесі 
мен 50-ден аса обалар мен қорғандар 
топтарын, 54 діни-рухани 
ескерткіштерді зерттеп шыққан. 

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІНІҢ ГЕОГРАФИЯСЫ» 
ЖОБАСЫ – РУХАНИ ДАМУДЫҢ БІР САЛАСЫ

БАБАЛАР РУХЫНА АРНАП АС БЕРДІ

«ТӘУЕЛСІЗДІК ТУЫНДЫСЫ – АСТАНА» 

ҚҰТТЫ БОЛСЫН ӘРIПТЕСТЕР!
Қазақстан Республикасының Тәуел-

сіздігі күніне орай «Шымкент плаза» 
ойын-сауық орталығында Оңтүстік 
Қазақ стан облысы әкімдігінің «Оңтүстік 
Туризм Орталығы» ұйымдастыруымен «Өз 
өлкеңді таны» іс-шарасы болып өттi. 

Мерекелік жиын 
барысында «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-
музейін ің  ұжымы 
өңіріміздегі туризм са-
ласын дамытуда елеулі 
үлес қосып, туристік 
саланы насихаттаудағы 
табысты еңбектері 
үшін арнайы Алғыс 
хатпен марапатталды. 

Қорық-музей ұжы-
мына еңбектеріне жеміс, толағай табыстар 
тілейміз!

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі 
күні қарсаңында Мәдениет және спорт 
министрлігі өткізген мәдениет, өнер және 
спорт қайраткерлері марапатталған салта-
натты жиында «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінің басшы-
сы Ах метжанов Нұрболат Қадырұлы 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен «Құрмет» 
орденімен наг рад талды. Лайықты марапатыңыз 
құтты болсын!

Еңбегіңіз қашанда абыройлы, жемісті, 
жеңісті бола берсін, Нұрболат Қадырұлы!!!

ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРДЫ 
ДӘРIПТЕУГЕ АРНАЛҒАН КӨРМЕ АШЫЛДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің 
кітапхана бөлмесінде Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық 
көтерілістің 180 жылдығына орай «Қазақта Кенесарыдай хан өткен 
бе...» тақырыбында кітап, сурет көрмесі ашылды. 

«ТҮРКСОЙ» МӘДЕНИЕТ МИНИСТРЛЕРІ 
«ӘЗІРЕТ СҰЛТАНДА»

Түркі әлемінің 2017 жылғы мәдени астанасы болған Түркістан 
қаласында «ТҮРКСОЙ» Мәдениет министрлерінің ХХХV-ші Тұрақты 
Кеңесінің отырысы және «Түркістан – Түркі әлемінің мәдени астанасы» 
жылының жабылу салтанаты болып өтті. 

Осы орайда «ТҮРКСОЙ» Мәдениет 
министрлерінің ХХХV-ші Тұрақты 
Кеңесіне қатысушылар «Әзірет Сұл-
тан» мемлекеттік тарихи-мәдени қо-
рық-музейін аралады.

Атап айтсақ «ТҮРКСОЙ» Бас хат-
шысы Қасейінов Дүйсен Құрабайұлы, 
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі 
Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы, ҚР 
Мәдениет және спорт министрі Арыс-
танбек Мұхамедиұлы, Түркия Респуб-
ликасының Мәдениет және туризм 

министрі Нуман Куртулмуш, Қырғыз 
Республикасының Мәдениет, ақпарат 
және туризм министрі Сұлтанбек Жұ-
мағұлов және ТҮРКСОЙ-ға мүше 
елдердің мәдениет министрліктерінің 
өкіл дері, мәдениет қайраткерлері, 
сондай-ақ Түркі Кеңесі, Түркітілдес 
мем лекеттердің Парламенттік Ассам-
блеясы, Халықаралық Түркі Ака-
демиясы, Түркі «Мәдени мирас» қоры 
секілді халықаралық ұйымдардың 
өкіл дері бар.

Аталмыш көрменің ашылуына му-
зей қызметкерлері және қала қонақтары 
көптеп қатысты. 

Көрме экспозициясында Ке не-
сары Қасымұлы бастаған ұлт-азат тық 
көтеріліс жайында жазылған Е.Бек-
маханов, И.Ерофеева, Б.Кәрібаев тардың 

кітаптары мен қолтаңба түпнұсқалары 
және маңызды ақ параттардан құралған 
30-дан аса құнды жәдігерлер ел наза-
рына ұсынылды. 

Көрмені бір ай көлемінде қала тұр-
ғындары мен қонақтары тамашалай 
алады.
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10-ші ХИКМЕТКЕСЕНЕДЕ ЖЕРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР

ХАЙ ЗІКІРІ
Хақ жаратқан – Бір Алланың жанабына ұш,
Лағин шайтан жолдарынан қайтың, достар.
Ықыласпен махаббаттың шарабын іш,
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Сол шарапты – айтып ішсең Хай Зікірін,
Жолда жатсаң, танымассың қайғы түрін.
Харап болмас Аллаң үшін қай бітімің?! –
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Зар илесем босағаңа еңсемді ұрып,
Алқа құрып, қойсаң жұртты теңселдіріп.
Зікір айтып сол сұхбаттың терсем дүрін –
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Ғылымына амал қылған – сауап алар,
Өлгенде ертең тар лахатта дауа болар.
Алла, Расул: «Дінің кім?» – деп жауап алар,
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Мүңкір-Нәңкір: «Раббың кім?» – деп сұраққа алар,
«Қал» ілімі пайда бермес – жырақ қалар.
Сорлы-ау, сонда халің нешік – сынақ болар?! –
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
«Алла» деген жүректерден бал ағылды,
Ақыретте Алла амалын пана қылды.
Амал қылған шын ғашықты дана қылды,
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Көз жасың – май, халің – білте, сөзің – шырақ,
Ғибрат алмас тас жүректер көзін шылап.
Жол үстінде топырақ болғын өзің, шырақ,
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Ессіз ғалым амал қылмай тая құлар,
Оқып ұқпас, дүние жыйнар аяғы бар.
Менмендікпен есіл ғұмырын зая қылар –
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Сыртты бұзып, ішті түзе ғалым болсаң,
Мақшар таңы жағылады жаныңнан шам.
Жолда қалсаң, тәубә қылып жалынған – сән.
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Ғалым сол-дүр, намаз оқып тағат қылса,
Хақтан қорқып ақыретін абат қылса.
Хай – АЛЛАНЫҢ Тірі деген сыйпаты.
Құран оқып, еңіреп, малын харап қылса,
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Ол ғалымның жасы кеппес жанары бар,
Сахарларда ерте тұрып нала қылар.
Хақтың жолын күйген жанға пана қылар,
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Тарт қорлықты, кәпір нәпсің басы қатсын,
Бұл дүниеде жаны өртенсін, жасы да ақсын.
Топырақ бол, ғалам-дария басып ақсын!–
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Қорлық тартып Хақ Мұстафа «үмбет» деді,
Күнәһардың қамдарын жеп, дірдектеді.
Сол себептен еңбегі оның құр кетпеді,
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Хақ-Тағала қылмасын деп тозаққа отын,
Бауыры күйіп, демі өртеніп, тежеп дәтін,
«Үмбетім» деп батты ол ұлық азапқа тым,
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.
Құл Қожа Ахмет, алам десең Хақтан үлес,
Баязиттей нәпсіңменен, жатпа, күрес.
Әй, бейхабар, үмбет болсаң арттан ілес! –
Жан-жүрекпен Хай Зікірін айтың, достар.

Күнсұлу ӘСЕТОВА, 
Динара АРЫНОВА,
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің 
қызметкерлері

Ұлттар ұйытқысы қасиетті Түркістан 
–  жалпы түрк і  жұртының және 
қарашаңырақтың иесі қазақ халқының 
рухани-мәдени тарихында айырықша 
орын алатын рухани орда. Сан ғасырлар 
бойы исі мұсылман жұртының қасиетті 
зиярат орны, әулиелердің Сұлтаны 
Қожа Ахмет Ясауидің рухани мұрасы 
мен ілімін, Әмір Темір дәуірінен қалған 
құнды ортағасырлық жәдігерлер мен 
мұражай ісін және кесене маңында жер-
ленген хандар мен би, батырлардың, игі 
жақсылардың өнегесін зерттеу, насихат-
тау жұмысымен айналысып отырған му-

зей ұжымының жұмыстарының негізінде 
дайындап, көпшілікке ұсынып отырмыз.  

ЮНЕСКО 2016 жылды «Ясауи жылы» 
деп жариялады. Яғни  Қожа Ахмет 
Ясауидің  қайтыс болғанына 850 жыл. 
Осыған орай ұлы тұлғаның ұрпақтары 
сақтап келген мөрге тоқталмақпыз.  
Жалпы мөрдің көне екені көзге бірден 
байқалады. Бұл мөрден басқа музей-
де мөрдің заманауи жасалған нұсқасы 
да сақтаулы. Қожа Ахметтің мөрін 
Археология, тарих және этнография 
қоғамында мүше-қызметкер А.А.Диваев 
1895 жылы 24 желтоқсанда Ташкенттен 
хатпен жеткізген. А.А.Диваев мөрдің 
таңбасын немере ағасы,  полков-
ник Диваевтың көмегімен алған. Ол 
Түркістан қаласында ояз бастығы бо-
лып қызмет ете жүріп, Әзірет-Сұлтан 

Ахмет Ясауи мешітінің қаржы кірістеріне 
әкімшілік бақылау жасайтын және халық 
арасында абыройлы, қадірлі кісі болатын. 
Ал біздің қолымыздағы мөрдің жазуы 
теріс жазылған. Екі шеңберден тұрады 
ортасында домалақ келген, айналасын-
да көлемдері бірдей сопақша келген 
он шеңбер. Ішкі шеңбер мен сыртқы 
шеңберде арабтын настағлик жазуы-
мен жазылған. Мөрдің келесі бетінде 
жасаған ұстанын есімі мен жасаған 
жылы жазылған, яғни «Ұста Абдулқайюм 
Абдул Азиз 1330 жыл». Қоқандық шейх 
ул-исламдар билеп тұрған кезде. 1797 
жылы жасалған П.Н.Ахмеров аудар-
масын жасаған мөрдегі Ахметтерден 
Ханбель (Ханбал) мен Кабири ғана бар. 
Мөр жайында «Также, по утверждению 
Ф.З. Яхина, «печать Ахмеда Ясеви хра-
нилась как самый таинственный амулет 
и среди народа было распространено по-
верье о том, что носящего при себе его 
копию обходили стороной всякие беды». 
Это подтверждает и П.Н.Ахмеров (1862-
1900), который считал большой удачей 
«получить оттиск ея, так как печать эта 
чтится большою святынею». Известно, 
что староста мечети Ахмеда Ясеви, вы-
славший А.А.Диваеву (1855-1933) этот 
неожиданный подарок, рекомендует но-
сить его как амулет. 

 Біздің қарастырып отырған мөрімізді 
Түркістан қаласының батысында, 27 
шақырым жерде орналасқан Қарнақ елді 
мекенінде тайқазанды құйған тұлғаның 
ұрпағы Нуриддин атты азаматтан көріп, 
фотосын түсіріп алдық. Яғни атап өтейік, 
кесенені салдырған Көреген Әмір Темір 
тапсырысымен бұл қазан 1399 жылы 
25-маусымда, (хижр. 801 жыл, 20-шәуәл) 
құйылған болатын. 

Қарнақ ауылдық округінен тайқазанды 
құйған шеберлердің ұрпақтарының 
бірінің  қолынан табылған Ясауидің бұл 
мөріндегі ортадағы домалақ шеңберде  
Шейх Ахмет Ясави Султан деген жа-
зуы бар айналдыра арабтың настағлик   
қолтаңбасымен Он Ахмет есімдерден 
жалғасын тапқан.

Бірінші боп пайғамбардың «Ахмет 
Мурсал есімі» және тарихта болған 
Ахмет атты он әулие-ғалымдардың есімі

1 Шейх Ахмед Мурсал
2.Шейх Ахмед Ханбаль 
3.Шейх Ахмед Зувауир 
4.Шейх Ахмед  Кабири 
5. Шейх Ахмед Субхан 
6. Шейх Ахмед  Джуржани 

7. Шейх Ахмед  Ибрахим
8. Шейх Ахмед  Аббаси 
9. Шейх Ахмед Жаами 
10 Шейх Ахмед Суржат   
Бұдан басқа да Астанадағы орталық 

архивте 1848 жылғы Қожа Ахмет Ясауи 
мөрінің түпнұсқа бедері сақтаулы. (ҚР 
ОММ.  374 қор.) 

Бұл екі мөр де бір біріне өте ұқсас 
екені көрінеді. Мөрдiң бедерi қағазға қара 
бояумен түсiрiлiп отырған, жазу мөрдiң 
табанына ойып салынғандықтан оның 
басқанда түскен бедерi тiптi көмескi 
болып түседі. Тура тұрған беттен оқу 
мүмкін емес тек қағаз бетіне басқанда 
ғана сөздер айқын шығады.

Өз заманында мөр – белгілі куәлік, 
заңды қатынас құжаттарын растауға 
арналған анықтама ретінде қолданылған. 
Археология табыстарына жүгінсек мөр 
ерте замандардан бері белгілі. 

Міне осылай Қожа Ахмет Ясауи 
мөрлерінің бірнеше нұсқалары бізге де 
жетіп отыр. У.Утепбергенованың «ОБ 
ОДНОМ КУЛЬТЕ В ТУРКЕСТАНЕ» 
атты мақаласында «Данная статья по-
священа анализу культа «Одиннадцать 
Ахмадов» (по- персидски, «Йаздах 

Ахмад», по-тюркски, «Он-бир Ахмад»). 
Он известен широко в Центральной 
Азии и зафиксирован в Сырдарьинском 
бассейне (Казахстан), Ферганской доли-
не и Восточном Туркестане. Например, 
при мавзолее Ходжа Ахмада Ясави су-
ществовала традиция шайхов держать 
печать (мухр), названная обобщенным 
именем этих 11 святых. Эти шайхи во 
время зийарата раздавали за плату палом-
никам оттиски данной печати на бумаге 

в качестве оберега (тумар). Люди счита-
ли, что обращение к духам этих святых 
может иметь чудесное воздействие»-
деп атап көрсетеді. Яғни Қожа Ахметтің 
мөрін қағаз бетіне басып тұмар ретінде 
қабылданғаны аталады.

Сондай-ақ  Түркістанда Арыстан-
баб ұрпағымыз деп есептейтін қожалар 
әулеті бар. «Қожа Ахмет Йасауи мөрі» 
деп аталатын мөрдің бір үлгісі осы 
қожалар қолында екендігі тағы да ай-
тылады.

Ясауидің мөрін  Отырар өңірінде 
сақтап отырған Жаңыл әжеде де дәл 
осындай мөр бар. Ағаштан жасалған. Бұл 
мөрді зияратшыларға тұмар ретінде басып 
беріп отырған. Мөр ортасында: «Сұлтан 
Қожа Ахмет Ясауи», айналасындағы 
жапырақтарға оңға қарай ретімен:

Шайқы Ахмет Раванде
Шайқы Ахмет Жами
Шайқы Ахмет Маржан
Шайқы Ахмет Кабир
Шайқы Ахмет Аркам
Шайқы Ахмет Саххак
Шайқы Ахмет Харб
Шайқы Ахмет …(толық оқылмайды)
Шайқы Ахмет Марсал.
Тағы бір  мөр жайлы дерекке 

тоқталсақ: «Нарымбетов Мамасадықтың 
қолындағы бабаларынан қалған ескі мөр. 
Мөр ағаштан ойылып жасалған, жалпы-
пошымы дөңгелекше, бетінің диаметрі 
11,5см. Әбден қарайған, кей жерлері 
жарылған ағаш мөрі қолға ұстаушы 
ең алдымен қас бетіндегі гүл тәріздес 
өрнекке, арабша жазуларға назар ауда-
рады. Жазуды алғаш музейдің бұрынғы 
арабтанушы қызметкері С.Ергөбеков 
көріп мөр арасындағы әріптер өрнегінен 
Қожа Ахмет Ясауи есімін оқыды. Мөр 
ортасында: «Сұлтан Қожа Ахмет Ясауи», 
айналасындағы жапырақшаларда, оңға 
қарай ретімен: «Шайқы Ахмет Раванде, 
Шайқы Ахмет Жами Шайқы Ахмет 
Қабир Шайқы Ахмет Аркам Шайқы 
Ахмет Саххак Шайқы Ахмет Харб, 
Шайқы Ахмет.../толық оқылмайды/ деп 
жазылған.

«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінде 
кісі есімі жазылған жәдігерлеріміз 
бұнымен шектелмейді. ХІҮ ғасырда 
өмір сүрген Тұранның ұлы билеушісі 
Әмір Темір Көрегеннің пәрменімен 
жасалған – тайқазанда,  шырағданда, 
лауха және қордағы қабіржапқыш сын-
ды жәдігерлерде де кісі есімдері көптеп 
кездеседі.

Дана СҮЙІНДІКҚЫЗЫ

«Қазақ хандығының қалыптасу, даму тарихын-
да аттары айшықталып, хандар мен сұлтандар, 
билермен қатар, қазақ ханымдары мен арулары 
да қиын қыстау кезінде ер азаматтармен қатар 
қолдарына шашақты найза алып, жауға қарсы 
аттанған.  Тарихтан белгілі Томирис, Тұмар, Зарина 
патшайымдардан бастап, қасиетімен дала аңызына 
айналған Ұмай, Домалақ аналар, ел басқарған 
ерлердің әрі жұбайы, әрі серігі атанған Жаған 
бегім, Бопай ханым, Аманбике, Фатима Тоташ, 
Күнімжан ханымдардың алар орны ерекше. Есімі 
алтын әріппен жазылатын аналарымыз, ханымдар 
мен ханшалар құдайға шүкір жетерлік. Бұл үлкен 
ғылыми зерттеулерді қажет ететін тың тақырып. 
Қазақ қоғамының даму үдерісіне мән берсек, 
нәзік жанды аруларымыздың елеулі оқиғаларға 
белсене араласып, ұрпақ тәрбиесімен қатар, ұлт 
тағдырындағы шешуші рөлін анық байқауға бо-
лады. 

Қазақ халқында кез-келген отбасы ерте заман-
нан бері анаға, қызына аса ерекше мейіріммен, 
ілтипатпен қараған. Сонымен қатар жаугершілікті 
басынан көп өткерген әр қазақ қызының жастай-
ынан ат құлағында ойнаған шабандоз, бес қаруын 
асынып жауға қаймықпай баратын батыр, өжет 
жүректі болып өсуін қадағалаған. Ел мақтаны 
болған, тарихта ізі қалған асыл жандар өз отбасының 
ғана емес, күллі елінің тыныштығын қорғаған. 

Сонау сақ заманындағы мемлекет тізгінін 
ұстаған Тұмар патшайым мен Зарина сұлудан ба-
стап, оғыз-қыпшақ дәуіріндегі ел басқарған жеті ару 
(бұған мысал даңқты әйелдерге арналған кешендер 
Көк-Кесене, Бикен мұнара, Белең ана, Болған ана, 
Жұбан ана, Баршынның көк кешені) Алаша ханның 
ханымы – Ханбибі, Абылай ханның ержүрек қызы 
– Айтолқын, Бәсентиін Малайсары батырдың қызы, 
Қаракерей Қабанбайдың жары – Гауһар батыр, 
қос асылдың құдіретінен жаралған Назым қыз, 
Сүйіндік Олжабай батырдың анасы – Есенбике, 
Емельян Пугачев соғысына қатысып, «қыздың 
пірі», «сиқыршы», «киелі», «Көктемір», «ақ сағым» 
атанған Табын Сапар (Сапура) Мәтенқызы, ұлы 
күйші Құрманғазының жан-жүрегін толқытқан қыз 
Данай сынды қыран жүректі сұңқарлардың сапын-
да 1838-1847 жылдардағы қазақтың ұлт-азаттық 
қозғалысының жалынды ұйымдастырушысы, ұлы 
қолбасшы Кенесары Қасымұлының қайраткер 
қарындасы, дала көкжалы, «Алланың шын 
жаратқан тамашасы» Бопай ханымды айрықша 
атауға болады. 

Аналарымызға деген құрметті қазақ халқының 
ру-тайпа және оның бөлімшелерінің атауларынан, 
тіпті ру-тайпалар ұрандарынан көруге болады. 
Енді осы пікірімізді төменде дәлелдеп көрсетелік. 
Енең (шын аты Бөкей) Домалақ ана, арғынның 
қаракесегінде Айбике Шаншар, Нұрбике-Шаншар 
және найман ішіндегі Мұрын, Қызай сияқтылар 
кездеседі. Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне де 

жерленген әзірге белгісі сегіз әйел аналарымыз 
бар. Соның бірі де бірегейі Аманбике ханым ту-
ралы тоқталсақ. 

Әңгімені әуелі Аманбике ханымның шыққан 
тегінен басталық. КП 37 номермен сақтаулы 
құлпытас қазақ хандығының негізін қалаушының 
бірі Жәнібек ханның қызы Аманбике ханымға 
тиесілі. Түркі халықтарының рухани астанасы, 
қазақ халқының киелі ордасы Түркістандағы 
Ясауи бабамыздың кесенесіне жерленуінің аста-
рында үлкен мән бар. Қазақ халқының рухани 
тұтастығының кепілі, ұлттық пантеон ретіндегі 
Ясауи кесенесінің маңызын Кеңес үкіметі тұсында 
әдейі төмендету, жою саясаты бүгінгі күні де 
жемісін беріп отыр. Ясауи бабамыздың киелі 
кесенесіне жерлеудің бірнеше себептері болуы 
мүмкін. Ең басты себебі дана бабаларымыз кейінгі 
ұрпақ Ясауи бабамыздың ұлт үшін қандай құрметке 
ие екендігін түсіндіру үшін жасаған. Қазыбек 
бидің, Шоң билердің сонау Арқадан осында әкеліп 
жерленуі бұған анық мысал бола алады. Екінші 
басты себебі әулиеден медет, шарапат тілеу Ислам 
дінінің айнымас қағидаларының бірі.   Ясауи 
салған сара жол қазақтың ұстанған жолы екендігін 
көрсетеді.

Әз-Жәнібек хан (Жәнібек Әбусаид) (туған жылы 
белгісіз - 1480) — Қазақ хандығы мен қазақ ханда-
ры әулетінің негізін қалаушы, Барақ ханның ұлы, 
Орыс ханның шөбересі. ХҮ ғасырда өмір сүрген. 
Аманбикеден басқа Жәнібек ханның Қасым хан, 
Еренші, Таныш, Жаныш, Әдік, Жәдік, Сүйімбике 
Ханым сынды ұрпақтары бар. Анасының  есімі 
Жаған-бегім Ханым болған. 

Жәнібек ханның қыздарының жасаған істері 
жайлы нақты деректер әлі де аз. Аманбике 

ханымның жерленген уақыты Қасым ханның 
Түркістанға уақытша билік еткен тұсымен 
сәйкес келеді. Шамасы осы кезде қайтыс болып, 
әулие кесенесіне келіп жерленген. Құлпытаста: 
А.Дербісалиевтің аудармасында «Бұл құлпытас 
Барақ ханның немересі, Жәнібек ханның қызы 
мейірімді, қасиетті  Аманбике ханымға қойылған. 
Қасиетті раджап айында хижра жыл санағы бой-
ынша 925-ші жылы, 1518-дің шілдесінде дүние» 
деген жазулар жазылған. Аманбике ханымның есімі 
кесенеде жерленген тұлғалар тізіміне енгізілген. 
Б.М.Бабажанов пен А.К.Муминовтың аудармасын-
да «По верхней и боковым плоскостям почерком 
сульс нанесены фрагменты из корана (П.17,256 и 
др) По боковым торцам:...

Перевод: «Эта усыпальнице прощенной, по-
милованной … Мастура Иман бика Хоним дочери 
Джанибек-Хана сына Барак хана» дата на проти-
воположном торце: 925 г.х. – 1519 -1520 г.г.»- деп 
жазылған. 

М.Е.Массон 1930 жылы Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесіне архитектуралық тұрғыда алғаш зерт-
теу жүргізді. Сондай-ақ сол жерде жерленген 
қазақ хандарының қабірлері жайында зерттеп, 
нақты мәліметтер қалдырды. Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесінің ішінде, қазандық залында Аманбике 
ханымның құлпытасы тұрған (қазір Кіші Ақсарай 
бөлмесінде тұр).           

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі ел тұтастығын 
көксеген билер, жер тұтастығын қорғаған ба-
тырлар, елдің игі-жақсылары, ерлермен қатар 
есімдері әспеттелген аналарымыз жерленген 
ұлттық пантеонға айналып отыр. Мұнда жерленген 
тұлғаларымыз әрқайсысын бүкіл ел болып есімін 
ардақтап құрметтеуге лайықты. 

Сондай-ақ университетте 
аумағы 13 мың шаршы метр 

болатын 120 орындық жаңа клини-
ка ашылған. Клиника Түркиядан ар-
найы алынған қажетті медициналық 
құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз 
етілген. Материалдық база жоғары 
дәрежеде. Клиникалық базалардың 
материалдық-техникалық жағынан озық 
үлгімен жарақтандырылуына шетелдік 
ғалым-мамандар жоғары баға берді. 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
жанынан клиникалық-диагностикалық 
орталықтың ашылуы Түркістан қала-
сының ғана емес, Оңтүстік Қазақ стан, 
Қызылорда облыстарының да тұр-
ғындарына сапалы қызмет көр сетумен 
қатар,  Медицина факультеті студент-
терінің біліктілігін арттыруда да үлкен 
маңызға ие болып отыр. Сонымен ме-
дицина мамандықтарында білім ала-
тын студенттер үшін Шымкент және 
Түркістан қалаларында екі клиника оқу 
базасы ретінде пайдаланылуда. 

Халықаралық білім ордасында 
Ғылым орталығы жұмыс істейді. Оның 
құрамында Түркология, Экология және 
Археология ғылыми-зерттеу инсти-
туттары бар. Университеттің ғылыми-
зерттеу институттары  Елбасының 
ұлттық бәсекелестікке қол жеткізу 
үшін білім мен ғылымды өндіріспен 
ұштастыру, отандық инновация жүйесін 
қалыптастыру бағытындағы алға қойып 
отырған талаптарды орындау жөнінде 
ғылыми-зерттеу аясын кеңейте түсуде. 

Университетте кәсіби бағдар жұ-
мыс тары жүйелі жүргізілуде. Әлеу-
меттік желілердегі талапкерлерге ар-
налған парақшалар күн сайын үздіксіз 
ақ параттар жариялауда. Университеттің 
позитивті бейнесін арттыру мақсатында 
көптеген танытым материалдары шы-
ғарылып, жарнама роликтер респуб-
ликалық телеарналар арқылы жазғы 
оқуға қабылдау маусымында көрсе-
тілуде. Озат оқыушыларды қабылдау 
қол дау мақсатында 2014 жылдан Респуб-
ликалық «Ясауи» пәндік олимпиадасы 
ұйымдастырылып, жыл сайын 100-ге 
жуық Түркия грант тары қазақстандық 
мектеп бітіру ші лерге берілуде. Дарынды 
балаларға ар нал ған «Білім-инновация» 
мектеп-ли цейінен (ҚТЛ), «Дарын», 
Назарбаев зияткерлік мектептерінен 
қабылданатын білім герлердің саны да 
көбеюде. Олардың ішінде ҰБТ бойын-
ша ең жоғары бал алып, ерекше нітиже 
көрсеткен білімгерлер де бар. Қазіргі 
таңда зерек және шет тілдерін жетік 
меңгерген талапкерлерді университет-
ке тарту мақсатында арнаулы мектеп-
гимназиялармен жүйелі байланыстар 
орнатылуда. 

Қалаға көрік беретін үздік сәулет-
керлік шеберлікпен салынған оқу ғи ма-
раттарымен, оқытушы-профессорларға 
арнайы салынған коттедждерімен, 
спорттық сауықтыру кешендерімен, 
зәулім Мәдениет орталығымен, жа тақ-
хана, асхана және кітапхана кешен-
дерімен де ерекшеленеді. Аумағы 160 
гектарды алып жатқан таңғажайып 
ботаникалық бақ та қасиетті Түркіс-
танның көркіне көрік қосып тұр. 

Елбасы –  Ұлт  көшбасшысы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақа ласының екінші бөлімінде қоғам-
дық сана жаңғырудың негізді қағида-
ларды қалыптастыруды ғана емес, 
соны мен бірге, біздің заман сынағына 
лайық ты төтеп беруімізге қажетті нақ ты 
жо ба ларды жүзеге асыруымызды да та-
лап ететіні алға тартылып, таяу жылда-
ры атқарылуы тиіс міндеттер белгі-
ленді. Осы орайда Елбасы ең бірін ші 
қазақ тілін латын әліпбиіне көші ру жұ-
мыстарын бастау қажеттігіне тоқталды.

Тұңғыш Президенттің қазақ әліпбиін 
кириллицадан латын графикасына 
көшіру туралы Жарлығы Тәуелсіз 

еліміздегі ең басты оқиғалардың 
біріне айналып отыр. Білім ордасының 
о қ ы ту ш ы - п р о ф е с с о рл а р ы  м е н 
студенттері латын әліпбиіне көшу – 
Қазақ елінің рухани жаңғыруындағы 
жаңа қадам екенін терең түсіністікпен 
қабылдап, барынша қолдауда. Бұған 
Жарлыққа қол қойылған күннен бастап, 
аудиторияларда өткен басқосулардағы 
жүрекжарды ой-пікірлер мен тебіреністі 
лебіздер айқын дәлел.

Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі 
Қазақ елінің рухани жаңғыруы аясын-
да жүзеге асырылғалы отырған кең 
ауқымды жобалардың бірі екендігі ай-
дан анық. Қоғамдағы қызу талқылаулар 
бұл проблеманың қаншалықты маңызды 
екенін дәлелдеп отыр.

Біз барша түркі дүниесі әлем 
елдерінің басым көпшілігі қолданып 
отырған жазуға көшсе, біріншіден, өзара 
ақпарат алмасудың жеңілдейтініне, 
екіншіден, жаһандық өркениетке даңғыл 
жол салынатынына кәміл сенеміз.

Елбасының бағдарламалық еңбегінде 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар 
бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жо-
басына айрықша мән берілген. Бұл 
жас ұрпаққа жаңа сапалық деңгейде 
білім беруге батыл бетбұрыс жасап, 
білім саласындағы жаһандық бәсекеге 
неғұрлым бейімделген мамандарды да-
ярлау деген сөз. 

Мемлекет басшысы мақаласында 
«Туған жер» бағдарламасы мен «Қазақ-
стан ның қасиетті рухани құндылық-
тары» немесе «Қазақстанның киелі жер-
лерінің географиясы» жобасын жасауды 
тапсырды. Әрбір қазақстандық өз елінің 
патриоты болуға міндетті. Патриотизм 
өз тарихы мен тамырын білумен тікелей 
байланысты болса керек. 

Университет еліміздің нағыз пари-
оттарын даярлауда. Өз дәуіріндегі білім 
мен адамгершіліктің жарық жұлдызы, 
байсалдылық пен салауаттылықтың, 
адамдардың ар-ұятының символы 
болған  Қожа Ахмет Ясауи бабамыз 
атындағы Халықаралық университеттің 
рухани астанамыз – қасиетті Түркістанда 
шаңырақ көтеруі жастар жүрегіне 
әрдайым қасиет нұрын құяды.  Адамзат 
баласы тарихындағы түркі әлемі де-
ген қастерлі ұғымның түпқазығы, ру-
хани шаңырағы ұлы бабамыз Қожа 
Ахмет Ясауидің отаны – қасиетті 
Түркістанда бабалар рухы жаңғырып 
жатыр. Қазақ хандығының астанасы 
болған ежелгі Түркістан – тегі бір, ділі 
бір, діні бір күллі түркі халықтарының 
Атажұртында басын қосып, рухын 
асқақтататын руханият орталығы, рух 
астанасы. Кезінде «Дін - апиын» де-
ген қағида ұстанған Кеңес өкіметінің 
тұсында Ясауи бабамыздың кесенесі 
де, Түркістан қаласы да «өгейлік» көрді. 
Кеңестік империя идеологиясы ұлт 
перзенттеріне байланысты сыңаржақ 
көзқарас қалыптастырғанымен, халық 
жадынан тарихи ақиқатты өшіре алған 
жоқ. Ұлы ақын-әулиені рухани көсем 
санаған мұсылмандар тоғыз жүз жылдан 
бері оның ілімімен бірге жасап келеді. 

Әлем түркілерінің рух астанасы 
– қасиетті Түркістанның бүгінгідей 
жасарып-жаңғыруында  білім ордасы  
жетекші рөл атқарып отырса,  түркілер 
бірлігі жолындағы ұлы іске тас-түйін 
жұмылған мыңдаған шәкірттер универ-
ситет қабырғасынан түлеп ұшып жатса, 
бұл сенімнің ақталғаны емес пе!  Қазақ 
елі Тәуелсіздігінің жиырма алты жыл 
мерзімі ішінде Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың көтерген идеясы киелі 
Түркістанның ұлы қасиетінің жанда-
на түсуіне, бүгінгідей ізгілікті істердің 
белең алуына басты негіз болды. 

Зиялы қауым мен шәкірттер білім 
ордасын  мақтаныш сезіммен «Елбасы 
құрған университет» деп атайтыны да 
сондықтан.

ЕЛБАСЫ ИДЕЯСЫМЕН НҰРЛАНҒАН 
КИЕЛІ ТҮРКІСТАН

Олардың ішіндегі 60 қала 
мен қоныс, 120 кәріз, оба-

лар мен діни-рухани ескерткіштер 
бұрын ғылымда белгісіз болатын. 
Қазіргі кезде Оңтүстік Қазақстан об-
лысы ескерткіштері жинағының жаңа 
нұсқасын толықтырып, екі тілде қайта 
құрастырумен «Қазқайтажаңарту» 
РМК мамандары 2010 жылдан бері 
айналысуда. «Әзірет Сұлтан» қорық-
музейі қызметкерлері аудандағы 
ең белгілі киелі жерлер мен архео-
логиялық ескерткіштердің карта-
сын жасап шыққанын, ендігі кезек-
те әулие орындар мен оларға бара-
тын жолдар, маңындағы өзендер, 
су лар, ескерткіштің Түркістаннан 
қанша қашықта орналасқандығы 
көрсетілген үлкен «Зиярат карта-
сын» жасау мақсаты алда тұрғанын 

баяндады. Мәдени маңыздылығы 
тұрғысынан біздің Түркістан немесе 
Алтай – ұлттық немесе құрылықтық 
қана емес, жаhандық ауқымдағы құн-
дылықтар» – деп ой-пікірін жеткізді.

Архитектор Н.Имажанов ғылыми 
тұрғыда «Ірі орта ғасырлық қалалық 
орталықтар және Қазақ хандығы 
астаналары» санатына кіретін 
Отырар, Сығанақ қалашықтарының 
қақпаларын қайта қалпына келтіру, 
жаңғырту жұмыстары туралы баян-
дап берді. 

Қолөнерші А.Рысбаев қолөнер 
– елдің рухани байлығы, мәдениет, 
салт-дәстүрдің ажырамас бөлігі 
екенін, өзінің ежелгі Отырар қол-
өнер шілері дайындаған дәстүрлі 
құмы ралар үлгілерін жасап, насихат-
таумен айналысуда екенін айтты. 

Отырар көзешілерінің игі дәстүрлерін 
ұрпақтан-ұрпаққа мирастап дамыту 
қажет деп ойын түйіндеді.

М.Сейітов мекеме маманы 
Рухани жаңғыру ерекше де аса ма-
ңызды, келешек ұрпақққа көп дү-
ниені қалдыратын, болашағы кең 
жоба екенін баяндады. 

Дөңгелек үстелге қатысушылар 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
қоғамдық сананы жаңғыртуды 
мақсат еткен, тәуелсіз Қазақстан 
тарихындағы ең ауқымды және ең 
маңызды жобалардың бірі болып 
отырғанын, осы бағыт бойынша 
көптеген атқарар игі жұмыстардың 
барын айтты

Д.МҰСТАПАЕВА,
т.ғ.к., доцент
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ЖЫРЛАЙМЫН ТУҒАН ӨЛКЕНІ

Ей, уақыт дөңгелегі зырла кейін,
Ұл едім аңыз бенен жырға бейім,
Болашаққа беттеген жас ұрпаққа
Сауранның айтары бар, тыңда дейін.

Бұл халық қажет етпес көпірмені.
Неше ықылым заманның өтілгені.
Қазақтың ұлан-байтақ даласында,
Көнерген небір тарих нөпір легі

Астасып шежіремен келе жатыр,
Маржаннын тізбектейді ел елеп ақыр.
Тылсым сырын жасырып қойнауына, 
Обалар мен төбелер неге жатыр?

Қайтпаған ерлер көңілі жаудан дәйім,
Бойыма шақтамастан дауды алмайын.
Сырын бізге сырқып та берері анық
Отырар, Күлтөбе мен Саурандайын.

Орнаған Сыр бойында қырық қала,
Бау-бақша құлпырыпты тұнып дара,
Бір күнде құлазыған қу мекиен
Шежірісі – кіліттеулі құлып қана.

Біздерге тек аңыз боп жетті ме екен,
Кирлерге, Шыңғыстарға өшті ме екен,
Жер жұтып ен байлығын кетті ме екен,
Басынан ауып бағы көшті ме екен?

Біреулер «хан ордасы болған» – дейді,
«Байлыққа іші-сырты толған» – дейді.
«Ақсақ Темір Тоқтамысқа аттанарда,
Түнемелік осында қонған» – дейді.

Біреулер «бекініс бұл – қорған – дейді,
Тұрғызылған күшпепен зордан – дейді,
Жеті қабат ор жасап, су жіберіп
Алынбас қамал өрген қолдан» – дейді.

Жан-жағы қоныстанған ауыл-аймақ.
Желісінде құлын мен бота-тайлақ.
Ерлері мінген кілең қазанаттан,
Жауына тиісетін «а, Құдайлап».

Кім білсін бұл қамалдың құты кімде,
Көңілдің арқау еттік бүтінін де.
Жібек жолы бойында орналасқан,
Жасапты ел саудасын, бітімін де.

Қиырда қарт Қаратау мұнартады.
Сұлу Сыр сылқ-сылқ күліп сыр артады.
Дақпыртын Сауран қамал есіткендер
«Шіркін» – деп, бір көруге құмартады.

Бежіннен шыққан керуен Ұрым кеткен,
Оралады жыл салып бұрын кеткен.
Күре жолдың тамырында өнген халық,
Кезі жоқ тобасынан қырын кеткен.

Бір жағы – Яссы, бір жағы – Сығанақ-ты,
Білмейтін кем тарихтан бұл алапты.
Араптың жиһанкезі – ибн Фадддан,
Таңырқап таңдай қаға тұра қапты.

Қасында білгірлерден сұрасып ед,
Салиқалы бір сұхбат құрасып ед,
Жер жомартын дәл мұндай көрмеген-ді,
Жыңғылының әр түбінде бір асым ет.

Көз алдында қазақтың тұрды ауылы.
Аңыз болган талайға бір қауымы.
Көз ұшында бұлдырлап құралайы,
Ор қояны, кекілік, қырғауылы.

Қамысында ыңыранған жолбарысы.
Жеміс-жидек бау-бақшаның толған іші.
Солардың жазуымен бізге жеткен
Сауранға сүйсінісі, толғанысы.

Бәрі де мұқияттап қатталғаны,
Ерлерінің жүзінен нұр-бақ тамғаны,
Ай астында тебіліп алтыбақан,
Арулар ақ дидарлы шаттанғаны.

Күндерді бастан кешіп бір әдемі,
Жыр еткен әрбір сәтін Тұран елі.

Өткен күн көрген түстей елес бәрі,
Жалғыз ғана Сауран-қамал куәгері.

Ажырамай уақыттың желісінен, 
Хабардар етелік те тегісінен.
Мұсылман діні мұнда өркен жайған,
«Баптардың» бұл өлкеге келісімен.

Заманда аума-төкпе, ұрма-соқпа
Табынған біреу суға, біреу отқа.
Сиынып біреу Күнге, біреу Жерге,
Бір-бірден Құдай сайлап алған топқа.

Арыстанбаб алдымен салған түрен.
Дін мұсылман жүзіне кірген рең.
Әбдірейім, Әбдіжәлил, Ысқақ баптар
«Сен тұр, мен атайын»-дар шеттен кілең.

Алла бір, пайғамбардың жолы ақтығын,
 Адамзат бұл дүниеге қонақтығын,
Ұқтырып ақиқаттың анық кейпін,
«Құдай көп» деген ойдың шолақтығын.

Алла нұры ерекше жауған екен.
Ықыласы бұл өлкеге ауған екен.
Сыр бойында исламға алғаш кірген
Отырар, Яссы менен Сауран екен.

Мұсылман боп кәрісі, тақа жасы
Сауранда беріліпті бата басы.
Пайғамбар хадистерін айтыпты елге,
Үкаша ата-сүйікті сақабасы.

Исламға айқара ашып есіктерін,
Теріпті Сауран жұрты несіптерін.
Күмбезін көк тіретіп салдырыпты,
Әр мәхалла Құдай үйі-мешіттерін.
Өз көзіммен әрине көргенім жоқ,
Құйма құлақ шалдардан есіткенім.

Сауранның абыройы салмақтана,
Беріліпті ерекше арнап баға.
Азаншының аңыраған таңғы даусы,
Жетіпті Яссыға да, Қарнаққа да.

Демегін мұны сірә бекер еді,
Көне тарих бізді алысқа жетеледі.
Тіл бітсе, әттеген-ай, өткенінен
Сауран өзі құлағдар етер еді.

Қан шеңгелдеп туылған кәрлі Шыңғыс
Мейманасы тасынған зәрлі Шыңғыс.
Отырарды қиратып жермен-жексен,
Қанды қолын Сауранға салды Шыңғыс.

Қамалды оңайлықпен жоя алмады.
Ел мықты – рухы  асқақ, ой – арманы.
Сауранның сары даласы шаңға бөгіп,
Қан жұтты Сүбітайдың нояндары.

Шыңғыс  та зіркілдейді  асықтырып, 
Соғысуға үйренген машық қылып,
Сауран да беріспеді, әр тұрғыны
Қарсыласты жау мысын басып тұрып

Бітеген алдырмастай ел іргені.
Айлар өтті қамал да берілмеді.
«Азық-түлік таусылса жеңіледі» –
Деген күлі көкке ұшты сенімдері.

Аты  бар «Тәңір құты – Шыңғыс» деген,
 Бұған кетті бір көктем, бір қыс пенен,
Сауранға Бату енді төкті кәрін,
Испиджаптан алдырылған тың күшпенен

Әскердің де жоқ енді көрмегені,
Қаншама рет қорғанға өрмеледі. 
Ыстық маймен күйдіріп қорғаушылар, 
Шалажансар боп қалад өлмегені.

Қарамастан тірілген-өлгеніне,
Дұшпанын алып кетед көрге бірге.
Өлермендік танытқан қаншасының
Үшкір найза қадалды өңменіне.

Сұр жебелер жыланша ысқырады.
Оқ тигендер омақасып, ышқындады.
Тас атқыштар тыным жоқ, гүрс те гүрс-гүрс
Талқандамақ осалдау тұсты дағы.

Күн сайынғы тірлік бұл қайталанар. 
Соғыс – соғыс! Жеңбей кім жай таба алар?.
Баяғыдай Сауранның  басқа бағы
Күн болар ма, шіркін-ай, қайта оралар. 

Көбейді өлгендер де, жаралы да, 
Түгесіліп сарбаздар амалы да,

Қамалдың қолбасшысы – Орақ батыр
Ашылмады сол күні қабағы да.

Жиып алып би мен бек, сардарларды
Ортаға салды өзі аңғарғанды.
« – Соғыста өлген сарбаз шейіт» – деген,
Аман алып қалалық қалған жанды.

Азық-түлік ол да жоқ молыменен, 
Құтылу тағы қиын тобыменен,
Тіл алсаңдар шал-шауқан, сәбилерді
Құтқаралық жер асты жолыменен

Сыр бойы тоғайына сіңіп кетсін,
Ел рухы өлмейтінін ұғып кетсін,
Ерлер шейіт болса да аман қалып,
Салт-дәстүр, ұлағат пен ғұрып кетсін.

Бұлар барда тіршілік жалғанады.
Түгесілмес дәуірдің арман әні.
Әлі талай толады дала гүлге,
Сауран қайта гүлденіп жанданады».

Таң саз бере жұрт бұйрық күтіп үнді,
Талқыланып барлық жайт пісірілді.
Кемпір – шал, жас сәбилер түгелімен,
Жер асты жолына әкеп түсірілді.

Орақ та ұлын сүйіп, құшып қатты,
Сақ болуын ерекше  пысықтатты.
« – Ал, жол болсын, жандарым, аттаныңдар,
Таң боз беріп сәуле де түсіп қапты».

Қоштасып жатар кез бе ұзағынан,
Айрылысты ел ата-анадан, ұланынан,
Үш-төрт сарбаз бастаған көш қозғалды, 
Құтылса болды жаудың  тұзағынан. 

Сырын бүгіп  ішіне алап тұрды.
Бүткіл қамал көз ілмей таң аттырды.
Жасырын жолдың аузын ертеңгілік
Орақ батыр өз қолымен қалаттырды.

Шығарып сап қашқындарды қырды асырып,
Үлгерді Сауран тағы сыр жасырып.
Қирап қамал, бастауға «қанды қасып»
Бату мен Сүтібай да тұрды асығып.

Мұнан кейін айтуға да қорқынышты.
Дұшпан алды үстемдік зор тынысты.
Адам  түгілі құс екеш құсың дағы
Бұл өлкеден үрке көше, қорқып ұшты.

Басталды қанды шайқас, қырғын анық.
Барысын Бату өзі тұрды бағып.
«Бірің өліп, бірің қал»- дегендейін, 
Уақыт та өтіп жатты, сырғып ағып.

Дұшпанның  қонды шындап бақ басына,
Күн туды Сауранды енді таптасына,
Лап қойды Сүбітайдың нояндары,
Қамалдың  опырылған  қақпасына.

Әр бір тұсы қорғанның  күйрей  берді.
Қорғаушылар  қатары  да  сирей  берді.
Қызыл қанға суғарылған топырақты,
Ат тұяғы  армансыз  илей  берді.

Орақ  бастап  арпалысқан серіктері,
Қатары  жатса дағы кеміп тегі,
«Еркек тоқты – құрбандық» басты тікті,
Құл болмауы үшін де ерікті Елі.

Қорғаушылар мерт болды тегісінен,
Қызыл қанға соңғы сарбаз бөгісімен, 
Сүбітай кеп сайын ханды құттықтады, 
Сауранды  басып  алған  жеңісімен.

– Жеңіс! – дейді, саңқ етті Бату налып, 
Қабағы қарс жабылды қатуланып, 
Тәңірім нәсіп етпепті бұл өңірдің 
Қан төгіссіз тұз-дәмін татуды  анық.

Сауранда қай бір менің қимасым  бар, 
Өртеңдер, талқандаңдар, қиратыңдар!
Тірілері ақыры бас имеді, 
Ең  болмаса  өлісіне сыйлатыңдар!

Ұғады  тақсыретін ел кейіндеп, 
«Жарасын – кім бар тұрған – емдейін» деп.
Өрт пен бүлік ортасында  қала  жатты, 
Суреттей  беріп несін, зерлейін көп.
«Сорлы болған Сауранның соңғы халін
Күн батты ұясына – көрмейін» – деп.

Заманда  жаугершілік  өткен  не бір, 
Өтіпті талай құқай, талай жебір,

Аңыздың әлқиссасы қатарында
Алдымен аталады Ақсақ Темір.

Қолбасшы  жарты  әлемді  бағындырған.
Жүрген жерін  отқа орап, жалын қылған.
Үнді менен Қытайың дірдек қаққан, 
Иран- Парсы, Ауғанды сабылдырған.

Тұра алмапты қарсы оған Тоқтамыс та, 
От тигендей ыршыпты шоқ қамысқа, 
Стамбулда бас ұрған дәргәйына,
Мүмкін бе тасқын суға тоқталысқа.

 
Бір күні бір ой келсін «көрегенге»,
Өзі –патша, іркіп сөз бөгеген бе, 
Дос-жары да аз емес бек-манаптан,
Сыйласқаны аз емес төреден де.

Жиып алып уәзірі, қазыларды,
-Көбі кетті өмірдің азы қалды, 
Деді әмір, - ойға алған бір іс бар-ды,
Қисам да жарты соған қазынамды.

Қожа  Ахмет - піріміз Яссыдағы,
Хикметімен мәртебеміз асты дағы,
«Жеңілмейсің» деп түсімде аян беріп, 
Талқандағам тау менен тасты дағы.

Адалдыққа  неткен  бір  құмар  жаны,
Хикметі – шын  жауһар, жыр ардағы.
Иншалла сәтін салса қаржымызға
Бір кесене басына тұрар дағы.

Белгілі  шеберлердің ағылғаны, 
Аты шыққан Шын, Машын, Қабұлдағы.
Ираның  бар, Гүрдістан, Қырымың бар
Әмірдің бұйрығымен сабылғаны.

Ұсталар келгеннен  соң тоқырады.
Басылып алғашқы екпін шоқырағы.
Кесененің кірпішін күйдіруге, 
Жарамады Ясының  топырағы.

Сыр  бойын  ұнатпады «соры көп» – деп.
Қыр бойын «қиыршық тас қоры көп» – деп
Отырар, Төрткөл, Қарнақ бәрін көрді,
«Әртүрлі таңдаудың да жолы көп» – деп.

Әр жерді хас шеберлер  аңлап алды.
Құрамын қайта-қайта барлап алды.
«Саздауыт, езілмейд-деп-қар, жаңбырға», 
Сауранның топырағын таңдап алды.

Дұрыс шығар әзірге шектелгенім,
Ысырылғаны жаңа ғой бет перденің.
Айтпадым Сауран-Яссы арасында
Кесектерді қолдасып жұрт жеткергенін.

Елдің бәрі аңыз, жыр, сөз қылғанын,
Қожа Ахмет атын көкке оздырғанын,
Ырдуан арбалар да екі ортаның
Шаңдатып қара жолын тоздырғанын.

Біледі үлкен түгілі балаңыз да,
Арқау болған желі ғой сан аңызға,
Күнге жетер күмбез салса олқы болар, 
Қожа Ахмет Ясауидей дарамызға.

Мұны құр аңыз екен десек тегі, 
Ұсталардың дұрыс шықты есептері
Мұрты да бұзылмастан тұр әлі күн,
Сауранның қамалының кесектері.

Сол кесек бабыменен күйдіріліп, 
Пәленбай жан қызметіне жыйдырылып,
Қожа Ахмет  кесенесі көтерілген
Әмірдің пәрменімен сый  қылынып.

Әбдікерім МАНАПОВ

Марат ТҰЯҚБАЕВ

Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі 
көптеген құлпытастардың ішіндегі 
тағы бір көңіл аударуға тұратындары 
– бұл Бақы Сұлтан мен Дана Бибі атты 
Молла Мір Қаланидің балаларының 
басына қойылған ескерткіштер. Мұн-
дағы бізді қызықтырған нәрсе құлпы-
тастардың елден ерекше сәнделуі не-
месе өңделуі қиын, қымбат тау жы-
нысынан қашалуы емес, тасқа ойы-
лып жазылған адам ныспыларындағы 
«Мир» (Мір) деген қосымша атаудың 
шығу тарихы мен ол атаққа ие болған 
адамның қоғамдағы тарихи орны-
на байланысты мәселелер болып 
отыр. Міне осы сұраққа байланысты 
тарихқа шегініс жасап көрейік.

Тарихта «Мир» немесе «Мір» 
деген қосымшаның бірнеше қызмет 
атқарғанын байқаймыз. Бұл сөздің 
негізін іздестірсек парсы (фарс) 
тіліне барып тіреледі, бұл тілдегі 
«Мир» сөзінің араб сөзіндегі балама-
сы «Әмір» деген мағына беретіндігін 
«Әрәб вә фарс сөзләри лұғати» де-
ген азербайджан тіліндегі сөздіктен 
анықтауға болады. Мұнда «Мір» 
сөзінің бірнеше баламасы және 
анықтамасы берілген, оған сүйенсек 
аталмыш сөздің тікелей аудармасы 
«рәйіс, басшы, рәһбар» деген мағына 
береді, ал анықтама ретінде кейде 
адам аттарының алдына қосылып 
жазылады, егер мәселе дінге қатысты 
болса онда ол адамның «сейіт» 
нәсілінен-Мухаммед пайғамбар 
әулетінен екендігін білдіреді, яғни 
бізше айтқанда «Сейіт қожа» деп 

аталатын қожалар тобына жатады 
деген сөз.

Тағы бір анықтамасы ретінде 
«Мири-һачылар басшысы» – деген 
сөзді келтіреді, біздіңше, мағынасы 
– Меккеге зиарат етушілердің са-
парын бастап жүретін адам, рәһ 
бәрі – деп көрсетілген. Бұл сөздік 
Әзербайжан классикалық әдебиетін 
оқып үйрену үшін шығарылған, 
ал бізге керегі тарихи мағынадағы 
атқаратын қызметі, яғни, «Мір» 
сөзінің тарихқа қатысы болмақ. 
Сондықтан Орта ғасырлардағы тари-
хи тұлғалардың есімдеріне қосылып 
жазылған бұл атауға тоқталмай кетуі 
мүмкін емес. Мысалы, Моғолстан 
тарихына көз салсақ-ақ, бұл сөзді 
көптеп кездестіреміз, сонымен бірге 
дулат тайпасының тарихында да бұл 
сөзді жиі-жиі ұшастыруға болады.

Бұл екі тарих та тығыз байланы-
ста екендігі белгілі. Мысал ретінде 
1418- 1462 жылдардағы Моғолстан 
ханы Есенбұғаның таққа отыру та-
рихына көз салайық. Моғолстан 
ханы Уәйс хан өлген соң оның орны-
на Жүніс Сұлтан мен Есенбұғаның 
таласқаны жайлы және оларды екі 
күшті тайпалар одағы қолдағанын 
білеміз, олардың алғашқысын Барін, 
Шорас және Бұлғашы тайпала-
ры, екіншісін Дулат тайпасының 
әмірі, Ұлысбегі Мір Мүхаммед-Шаһ 
бастаған топ басқарып жеңіске жетті. 
Мір Мұхаммед-Шаһ Моғолстанда 
армия мен мемлекеттің ішкі істеріне 
басшылық етумен қатар Дулат 
тайпасының мұрагерлік жолымен 
жалғасатын жоғарғы қызмет иесі 

– Ұлысбегі де болатын. Сол за-
мандарда өмір сүрген Мұхаммед 
Хайдар Дулатидің аталарының бәрі 
де Ұлысбегі болуымен қатар тархан 
қызметін де атқарған. Мұхам¬мед 
Хайдардың бір атасы – Әмір 
Худайдат дулат ұлысбегі болып 
тұрғанда Моғолстан тағына алты 
хан отырғызды. Бұл Үлысбектерінің 
барлығы да «Әмір» деген атаққа ие, 
яғни, парсыша айтқанда «Мір» – бас-
шы, билеуші мағынасында.

Есенбұғаны Мір Мұхаммед-Шаһ 
дулат қолдағанымен, бұл тайпаның 
бірқатар әмірлері «хан» деп мойын-
дамады, атап айтсақ Мір Кәрімберді 
дулат Алабұға деген жерге қамал ор-
натып, Ферғанаға шапқыншылық жа-
сай бастаған, ал Мір Хакберді дулат 
Ыстықкөл маңына орналасып алып, 
Сайрам мен Түркістанға шабуыл жа-
сап тұрған. Дулаттар негізінен XIY-
XVI ғасырлардағы тарихи оқиғаларға 
жиі араласып, олардың дамуына 
күшті ықпал жасап отырды.

Міне, тарихтағы «Мір» атауының 
ең жиі кездесетін жерін анықтадық, 
енді бұл сөздің діни мағынасына көз 
салайық. Жоғарыда, Әзербайжан 
сөздігі бойынша бұл сөздің адам ат-
тарына қосылып айтылуы, олардың 
Сейіт нәсілінен екендігін білдіретін 
анықтама ретінде қолданылатынын 
айттық. Деректерде бұл атау «Мір» 
деп те «Әмір» деп те кездесе береді.

Аты әлемге әйгілі Әмір Темірдің 
езі де дінге қатты арқа сүйегендігін, 
о н ы ң  і ш і н д е  М ұ х а м м е д т і ң 
тікелей ұрпақтары деп саналатын 
«сейіттерге» көп көңіл бөлгендігін  

өзінің "Әмір Темір аманаты» де-
ген өмірбаянында «Діннің өсуіне, 
гүлденуіне демеу, медеу боларлық 
бірінші амалым – Мұхаммед 
Әулетінен лайықты біреуін ислам 
жұртына дінбасы сайладым» деп 
атап өтеді. Сонымен бірге, Темір 
«Заман ғұламаларының ең үлысының 
бірі болған Мірсейіт Шәріп бұл 
орайда маған жазған хатында: «Әр 
жүз жылдың басында алла тағала 
өз елшісі Мұхаммед дінін оның 
үмбетіне жаюшы және жаңартушы 
адамды дүниеге әкеледі»,– деп бол-
жап, сегізінші жүз жылдықтың 
ба¬сында жаратқан иеміз Әмір Темір 
сайыпқыранды ислам дінінің жара-
тушысы әрі дамытушысы сипатын-
да дүниеге келтірді» – деген оның 
сөздерін мысалға келтіреді. Тағы 
бір жерде Тоқтамысханмен болған 
ұрыста Мір Зиәуиддин Сабзауиридің 
әскерлерге өз дуасы мен Алладан 
медет сұрауы арқасында қалай әсер 
етіп, жеңіске қосқан үлесінің қандай 
дәрежеде болғанын салмақтайды. 
Әмір Темірдің өзі сейіт Берекені 
аса жоғары бағалағаны, тіпті әз 
мүрдесін оның аяқ жағыма жерлеуді 
тапсырғаны да тарихтан мәлім.

Сейіт Береке 1370 жылы Темірге 
дауылпаз (барабан) мен әскери ту 
сыйлады, осыдан соң-ақ Темірдің 
ісі оңға басып, өмірінің ең бір қиын 
кезендерінде Берекенің қолдауы 
мен дүғаларының әсері арқасында 
жеңістен-жеңіске жете береді деп 
түжырымдайды өз еңбектерінде Ибн-
Арабшах пен Шараф ад-дин. Темірдің 
өзі де жеңістеріне себепкер болған 

сейіттер Шемс ад-дин Кулалдың 
дұғасы, Зейін ад-дин Хавафидің 
қамқоры және сейіт Берекенің ба-
тасы деп баға береді. Темір мен 
оның ұрпақтары жатқан Гүр Әмір 
мавзолейінде сейіт Берекемен бірге 
сейіт Омардың да мүрдесі қойылған, 
мұндай діни жоралғы Темірден кейін 
де болғандығын тарихтан білеміз. 
Мысалы: XV-XVI ғасырлардағы 
билеушілер өз ата-бабаларының 
мүрдесінің қасына сейіттерді 
жерлеуді жалғастырды, тіпті Бұқар 
әмірлері мен Хиуа хандары сейіт 
ұрпақтарына зорлықпен үйленіп, өз 
балаларының есіміне «сейіт» неме-
се «Мір» деген сөзді қосу құқына ие 
болып отырған. Ал Темірдің әкесінің 
Шахрисәбздегі кесенесінде бірнеше 
сейіттің мүрдесі қатар жерленгені 
мәлім болып отыр.

Бұл айтылған деректерді В.В. 
Бартольдтің «О погребении Тимура» 
деген еңбегінен және Шараф ад-
дин Әли Иездидің «Зафарнама» 
атты шығармасынан табуға болады. 
Сонымен бірге Н.Д. Ондасыновтың 
«Арабша-қазақша түсіндірме сөздік» 
атты еңбегінен де көп сұракқа жа-
уап алғанымызды атап өтпекпіз. 
Қорыта айтсақ, «Мірлер» немесе 
«сейіт-мір-әмір» деген қосымша ат 
иеленгендердің қоғамдық тарихта 
алатын өз орны бар, кезінде оның 
дамуына, қозғалысына өз әсерін 
тигізе білген Ислам иерархиясының 
е ң  б і р  жо ғ а р ғ ы  с ат ы с ы н д а 
тұрған әлеуметтік топ, яғни күш 
болғандығын байқаймыз. Бұл топтың 
кейінгі кезеңдерде де өз билігін 

жүргізе біліп, ірі-ірі діни орталықтар 
мен насихат кұралдарын уысында 
ұстап тұрғандығын тарихтан білеміз.

Ендігі сөз біз әңгіме етіп отырған 
Мир Қаланидің осы екі топтың 
қайсысына жататындығын анықтау, 
саралау болмақ. Тастағы жазуда Бұл 
адамның есімі, «Молла Мир Қалани» 
деп берілген, яғни бұл оқымысты, 
білімдар кісіні «сейіт» ұрпагы деу-
ге негіз бар, алайда Бақы (Баки) де-
ген ұлына «Султан» деген атаудың 
қосылып жазылуы ойға қалдырады.

Негіз інен «Сұлтан» деген 
атаққа тек әмірлердің ұлы ғана ие 
болғандығын еске алсақ Мир Қалани 
дулат руынан шыққан ұлысбегі бо-
лып шығады, себебі «ұлысбегің – 
мұрагерлік жолмен ғана берілетін 
жоғарғы қызмет, яғни өз есіміне 
парсыша – «Мир» немесе арабша – 
«Әмір» деген атауды қосып айтуға 
занды түрде рұқсат беретін лауа-
зым, ал дулат ұлысбектері негізінен 
«Мір» деп аталғаны мәлім. Бірақ Мир 
Қаланидің қызы Дана Бибінің 1597 
жылы қайтыс болғандығын есепке 
алсақ, оның өзі XVI ғасырдың басын-
да өмір сүрген болып шығады, бұл 
түс Темір әулеті құрған мемлекеттің 
күйреп, Моғолстанның ыдыра-
уы және жас Қазақ хандыгының 
өркендеуі кезеңіне сай келеді, яғни, 
Мир Қаланидің өз ата-бабалары 
сияқты Әскербасылық, мемлекеттік 
істерге басшылық пен ханзадаларға 
тәрбиеші – «аталық» қызметтерін 
атқаруға мүмкіндігі болған жоқ, себебі 
XVI ғасырдың басында Моғолстан 
күйреп, оны билеушілердің соңғысы 

Сұлтан Сайд хан Қашқарияға қоныс 
аударған болатын, ал оның баласы 
Әбу ар-Рашид хан 1533 жылдан ба-
стап Дулат тайпасының басшыларын 
қатты қуғынға үшыратты да, олардың 
қызметін тек Үндістандагы Ұлы 
Моғол мемлекетін билеушілер ғана 
пайдаланатын болды.

Бұл фактілер Мир Қаланидің 
дулат ұлысбегі болғандығын жоққа 
шыгарса да оның «сейіт» мірі болу 
мүмкіндігін жақындата түседі. 
Темір мемлекеті күйрегенімен, оның 
Мұхаммед ұрпақтары-сейіттерге бер-
ген қуқы жойылған жоқ, сондықтан 
Мир Қаланидын Түркістанда тұрып 
Ахмет Иасауи кесенесінде діни уағыз 
орталығының бір саласын басқаруы 
әбден мүмкін.

Оның қызы Дана Бибінің 
құлпытасындағы жазуларға қарағанда 
ол кісінің де дін жолын берік ұстаған 
оқымысты болғандығын көреміз, 
сонымен бірге ол Әз-Жәнібек хан 
қызы Аман Бике ханым, Ұлықбек 
қызы Рабия Султан Бегім мен оның 
немересі Әл-Мәстура ханымдармен 
бірге кесенеге әйел затынан жер-
ленген әзірге белгілі төрт адамның 
бірі. Мұның өзі ол кісінің де көптің 
бірі болмағандығына айғақ дәлелдің 
бірі деуге болады. Мир Қаланидың 
ұлы Бақы Сұлтанның туған-өлген 
жылдары тасқа түспеген жөне 
оның кім болғандығы жайлы да 
нақты бір шешімге келетін фактілер 
жоққа тән. Дегенмен деректер жию 
тоқталмайды, әлі де талай қызықты 
пікірлер туындап, зерттеу жүмыстары 
жалғаса береді демекпіз.

САУРАН

ҚҰЛПЫТАСТАР СЫР ШЕРТЕДІ...

(ПОЭМАДАН ҮЗІНДІ)
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ФОТОЭТЮД

ТҰСАУКЕСЕРЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

ҚОЛТАҢБА

Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов - 
Авиация генерал-майоры, Кеңес Одағының 
екі мәрте батыры, «Барыс» орденінің иегері. 
Атақты ұшқыш 1922 жылы 5-тамызда 
Ақмола облысының  Майбалық ауылында 
дүниеге келген.

Жасынан ұшқыш болсам деген көңілмен 
Бішкектегі ДОСААФ авиамектебіне түсіп, «У-
2» ұшағында ұшуды үйренген, ұстаздарының 
назарына іліккен Талғатты олар 1940 жылы 
Саратов әскери-авиация мектебіне оқуға 
жібереді. Ондағы қатаң сұрыптаудан 
жаңылмай өткен ол Саратовтағы ұшқыштар 

мектебін екі жыл оқып, сержант шенімен 
бітірген соң, Чкаловтағы бомбалаушы 
ұшқыштар мектебін тамамдайды.

Содан соң, Ижевск қаласында «ИЛ-2» 
штурмовигімен ұшуды меңгереді, 1942жылы 
майданға аттанады, ұшақпен көк жүзінде 
500 сағат ұшып, 305 рет әскери шабуылға 
шығып, жау ұясы – Берлинді алуға бірінші бо-
лып қатысады. 23 жасында Кеңес Одағының 
екі мәрте батыры атағын иеленіп, соғыста 
небір көзсіз ерлік көрсеткен қыран қазақ қан 
майданнан аман-есен оралған соң, әскери 
әуе академиясын аяқтайды. Қазақстанның 
әскери-әуе күштерінде түрлі басқару 
қызметінде болады.  КСРО Жоғарғы Кеңесінің 
үш мәрте депутаты болып сайланады. Өзінің 
біліктілігін көрсеткен ол 1957 жылдан 1970 
жылға дейін азаматтық авиация саласында 
қызмет атқарады. 

Өзіндік даралығымен де, даналығымен де 
ерекшеленген батырдың қолтаңбасы «Әзірет 
Сұлтан» қорық-музейінің мұрағатында 
сақталған. 

Барымен базар қылып той тойлаған,
Уа, пәлi! Айхай заман, ойхой заман!
Жерошақ… тай қазанда ет асылып,
Болыскей-ай, болыскей,
Самауырда шай қайнаған.

Қайырмасы:

А-а-а…
Уаридай, уаридай,
Уа, пәлi!
Ауыл жатыр той жасап,
Ат шаптырып, ат шаптырып-ай!

Ауыл жатыр той жасап, 
ат шаптырып,

Атасының дәстүрiн мақсат бiлiп.
Қызыр қазақ қарайды қыр басынан,
Лақтырып-ай, лақтырып,
Шашуларын сақ-сақ күлiп.

Қайырмасы

Жыр жинағы жарық көрді
Б и м ы р з а е в а  Ә с е л 

Маханбетқызы 1985 жылы 
15 маусымда Тараз қаласында 
д ү н и е г е  кел г е н .  Б а л а л ы қ 
шағы Арыс қаласында өткен. 
Балауса кезінен өлеңге таласы 
бар Әселдің өлеңдері, әңгіме, 
мақалалары республикалық 
«Жалын», «Жұлдыз», «Ұлағат» 
журналдарында, республикалық, 
облыстық, қалалық баспасөз беттерінде жиі жа-
рияланып тұрады. Облыстық жас ақындардың 
«Түркістан – Ер Түріктің бесігі» жыр мүшәйрасында 
«Фариза Оңғарсынова» атындағы жүлденің иегері. 
«Жамбы өлең» жыр жинағының авторы.

«ҚАЗАҚ» ДЕГЕН ҚАНЫ ТАЗА ЖҰРНАҒЫМ!
Айтам саған ағымнан қуанып шын,
Нар қазақпын жасырмайтын куанышын. 
Тарих саған жүгін артты, себебі, 
Тәуелсіз таңнан жаралған ұланысың.

«Өз ғасырың өзіңнің иінінде», 
Өзгелерден өзгеше күйің мүлде. 
Іздегенің білім, ғылым, өнер болса, 
Тәңірден «сана бер» деп сыйын күнде.

Бұл жастарда асыл арман таусылған ба?! 
Орындалмай қалса да жасыған ба?! 
Еңбек ет те, терің төк ер еліңе 
Өмір сүрсін мәңгілік жасыл маңда!

Мен сені құттықтаймын азат өрен, 
Меңдегі «ғасыр рухты» саған берем. 
Үкідейін «жеңіл» болса ақ үмітім 
Соншалықты мағынасы маған терең.

Осы күні өз-өзімді баса алмадым, 
Жо-жоқ, өксік емес қақалғаным. 
Кешегінің күңіренген қабағы жоқ,
Бұл менін қуаныштан жас алғаным.

Құтты болсын ертеңім, келешегім. 
Болашақтың саған көп берешегі. 
«Мәңгілік Ел» деп сенім артып өзіңе 
«Нұрлы жолда» Елбасынын көп есебі.

Дархан елді «жасыл» етіп құрмағым,
Сен үшін бауырым, туыс, ұрпағым!
Шексіз бол, тамырды тереңге жай,
«Қазақ» деген қаны таза жұрнағым!

Суреттің авторы – Қуаныш СЕЙІТБЕКОВ (Түркістан)

ҚЫРАННЫҢ ҚОЛТАҢБАСЫ

Ауыл жатыр той жасап

Шараға Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Д н е п р о д з е р ж и н с к  т е х н и к а л ы қ 
училищесінде бірге оқыған курстасы 
Каримов Әсетулла, Қ.А.Ясауи атындағы 
ХҚТУ профессоры, Елбасытанушы 
Садықов Сейдолла, облыстық мәслихат 
де путаттары Тәңірбергенов Рахым, 
Сүлей менов Баймахан, Түркістан қалала-
лық ардагерлер кеңесі мен ақсақалдар 
алқасының төрағалары мен мүшелері 
қатысып көрменің лентасын қиды. 

Тарихи танымға толы шарада 
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейі қорынан 
100-ге жуық құнды дүниелер орна-
ластырылса, оның ішінде Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың 1985 жылы Қазақ 
ССР Министрлер кабинетінің басшысы, 
егеменді, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш 
Президенті тұсындағы, бауырлас Түркия 
Республикасының Президенттері 
Тұрғыт Озал, Сүлеймен Демирел, 
Ахмет Сезар, Абдулла Гүл, Р.Т.Ердоған, 
Өзбекстан Республикасының Президенті 
И.Каримовтармен Түркістандағы ресми 
кеңестері мен Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
сыйға берген Құран кітаптары, қазақ, 
орыс, ағылшын, түрік тілдерінде жарық 
көрген «Ғасырлар тоғысында», «Тарих 
толқынында», «Сындарлы он жыл», 
«Қазақстан жолы», «Казахстанский 

путь», «Бейбітшілік кіндігі», «Туған 
елім — тірегім», «Евразийский Союз 
идеи, практика перспективы», «Kutup 
Yildizi», «Nursultan Nazarbayev» атты 
жарық көрген кітаптары да бар.

Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесі – түркі халықтарының, 
оның ішінде исі қазақтың айрықша 
құрмет етіп, тәбәрік тұтар мекені. Ұлы 
ұстаздың рухани ілімі бағзы заманнан 
бері шынайы еркіндікке, тәуелсіздікке 
жеткізетін дара жол ретінде танылған. 
«Есім ханның ескі жолы», «Қасым 
ханның қасқа жолы» деп өткен кешегі 
қазақтың хан-сұлтандары ел басқару 
ісінде Ясауи қағидаларын басты негізге 
алған. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
«Түркістан мен оның ұлы ғимаратын 
бүгінгі ұрпақ қазақ мемлекеттілігі 
тағдырмен тығыз бірлікте қарастырады. 
Ұлттық бостандығымыз бен іргелі 
елдігіміздің ақ ордасы, асыл көзі деп 
ардақ тұтады» деп киелі мекеннің 
дәрежесін одан әрі айқындай түсті. 
Осы алтын сабақтастықтың бүгінгі 
күнге дейін тіні үзілмей жеткендігін 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
өткен тарихымызға, рухани мұрамызға 
деген ізгі ниетімен, ілтипатымен 
байланыстыруға болады. Әр кез бабалар 

дәстүріне айнымас адалдықтың үлгісін 
көрсетіп келе жатқан Елбасымыз Әзірет 
Сұлтан кесенесінің ЮНЕСКО-ның 
Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енуіне 
тікелей мұрындық болды» – дейді, 
қорық-музей басшысы Н.Ахметжанов.

Елбасы 1985-1988 жылдары Қазақ 
ССР Министрлер кабинетінің басшы-
сы қызметін атқарып жүрген тұста, 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне арнайы 
ат басын бұрып, мұндағы атқарылып 
жатқан іс-шаралармен танысса, одан 
бері де сапары үзілген жоқ. Еліміз 
тәуелсіздігіне қол жеткізіп, егеменді 
мемлекет ретінде еңсесін тіктеген 
кезеңде Елбасы Н.Ә.Назарбаев Түркістан 
қаласының абыройын асқақтатар, 
күллі түркі жұртының басын қосуға 
бағытталған жобаларды осында бекітті. 
Тұңғыш рет киелі мекеннен Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-
Түрік университеті ашылды. Сонымен 
қатар кесененің көрік-келбетін қалпына 
келтіруге бар күш жұмылдырылып, 2000 
жылы Түркістан қаласының 1500 жылдық 
мерейтойын ЮНЕСКО деңгейінде атап 
өтуге мүмкіндік берілді . Президенттің 
Әзірет Сұлтан кесенесіне жасап отырған 
қамқорлығының арқасында «Мәдени 
мұра» бағдарламасының аясында көне 
шаһардың шынайы шежіресін айқындау 
қолға алынса, аталған бағдарлама аясын-
да орындалған нәтижелі еңбектердің өзі 
бір төбе. 

«ЕЛІ СҮЙГЕН, ЕЛІН СҮЙГЕН-ЕЛБАСЫ» КӨРМЕСІ АШЫЛДЫ
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінде 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орай «Елі сүйген, 
Елін сүйген – Елбасы» көрмесінің ашылу рәсімі өтті.

Жыл сайын 1 млн туристерге сапа-
лы қызмет көрсетіп келе жатқан «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі қызметкерлері абаттанды-
ру ісіне барынша көңіл бөлуде. Биыл да 
мекемеге қарасты Әлқожа ата, Үкаша ата 
кесенелерінің аумағына 340 түп жеміс талда-
ры отырғызылып, баптап күтілуде. Сондай-
ақ Үкаша ата құдығына апарар жолға 30 
метрлік көпір тұрғызылды. Бұрындары көп 
қиындық туғызатын құдыққа дейінгі қос 
аңғар арасы енді көпір салынған соң әсіресе 
мүгедек жандарға, қарт кісілерге қолайлы 
демеу болды. «Әзірет Сұлтан» қорық музейі 

аумағында талапқа сай дәретхананың іске 
қосылып, халыққа қызмет ете бастауы да жұрт 
ризашылығын тудыруда. Мекемеде келер 
көктемдік науқанға даярлық жұмыстары да 
назардан тыс қалмаған. Гүл отырғызылатын 
жерлерге табиғи тынайтқыштар себіліп, 
арық-атыздар жүргізілуде.

Кесенеде жерленген тұлғалар жайын-
дағы деректер, заманауи техникалық жарақ-
тандыру арқылы жарнамалық жүгіртпе жол-
дар, шақыртқылары өз үйлесімін тапты. Енді 
көңіліңіз қалаған тұлға жайлы толыққанды 
мағ лұматтарды іздегенде қиналмайтын бо-
ласыз.   

Суы шипалы, қарыс сүйем жері құнарлы 
Сарыағаш ауданының әкімі Қайрат 
Әбдуәлиев және аудандық мәслихат депу-
таттары мен зиялы қауым өкілдері аудандық  
Мәдениет сарайында өтіп жатқан «Әзiрет 
Сұлтан» мемлекеттiк тарихи-мәдени 
қорық-музейiнің «Тарихи Түркiстан» атты 
көрмесімен танысты.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар:рухани жаңғыру» мақаласы ая-
сында музей қорындағы тарихи мәнге ие 
құнды дүниелерді аудан жүртшылығына 
таныстыру, жәдігерлерді кеңінен насихаттау 

мақсатында құрылған көшпелі көрмеге 50-
ден аса құнды жәдiгерлер қойылған.

Көрмені аудан халқы мен ұстаздар 
және оқушылар да қызыға тамашалады. 
Игілікті шара таңертең Жетісай қаласында 
өз жалғасын тапты. 

Мақтарал ауданында «Әзiрет Сұлтан» 
мемлекеттiк тарихи-мәдени қорық-
музейiнің ұйымдастыруымен өткен «Тарихи 
Түркiстан» атты көрме де ерекше ілтипатқа 
ілікті.

Күнгей Оңтүстік аудандарында өткен 
көрме діттеген меже биігінен көрінді.

Көпшілік өтініші ескерілді

ӘЗIРЕТ СҰЛТАН ЖАУҺАРЛАРЫ 
ОҢТҮСТІК АУДАНДАРЫНДА


