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КІРІСПЕ
Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. 

Мен жыл басындағы халыққа Жолдауымда 
Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын 
жарияладым.

Осылайша, біз қайта түлеудің айрықша 
маңыз ды екі процесі – саяси реформа мен эко
номи калық жаңғыруды қолға алдық.

Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз 
белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу.

Аталған екі жаңғыру процесінің де нақты 
мақ сатміндеттері, басымдықтары мен оған 
жет кізетін жолдары бар. Мен көздеген жұмыс
тары мыздың бәрі дер уақытында және ба
рынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. 
Бірақ, ойлағанымыз орындалу үшін мұның өзі 
жеткіліксіз.

Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден 
озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып оты
руы тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаң
ғыру ларды толықтырып қана қоймай, олардың 
өзегіне айналады.

Рухани жаңғыру тек бүгін басталатын 
жұмыс емес.

Біз Тәуелсіздік кезеңінде бұл бағытта 
бірнеше ауқымды іс атқардық.

2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы 
аясында Қазақстан аумағындағы тарихимәдени 
ескерткіштер мен нысандарды жаңғырттық.

2013 жылы «Халық – тарих толқынында» 
бағ дарламасы арқылы әлемнің ең белді 
архивтерінен төл тарихымызға қатысты 
құжаттарды жүйелі түрде жинап, зерттедік.

Енді осының бәрінен де ауқымды және 
іргелі жұмыстарды бастағалы отырмыз.

Мен еліміз мықты, әрі жауапкершілігі 
жоғары Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қа
лай қадам басатынымыз және бұқаралық сана 
ны қалай өзгертетініміз туралы көзқарас тарым
ды ортаға салуды жөн көрдім.

І. ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҰЛТТЫҚ  
САНА ТУРАЛЫ

Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда 
өзгеру де. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа 
тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп 
жатқан дүбірлі дүниеде санасезіміміз бен 
дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптау
рын қағидалардан арыл масақ, көш басындағы 
елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру 
мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға 
алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа 
дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз 
керек.

ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру үлгісінің 
бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің 
сыры неде? Меніңше, басты кемшілігі – олардың 
өздеріне ғана тән қалыбы мен тәжірибесін басқа 
халықтар мен өркениеттердің ерекшеліктерін 
ескермей, бәріне жаппай еріксіз таңуында. 
Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамы
ры тарихының тереңінен бас тау алатын рухани 
коды болады.

Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шар
ты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз 
жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы 
опоңай.

Бірақ, ұлттық кодымды сақтаймын деп 
бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни 
болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын 
қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, 
аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың 
аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық.

Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи 
тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 
қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан 
сүрінбей өткен озық  дәстүрлерді табысты 
жаңғырудың маңызды алғышарттарына айнал
дыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық
рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға 
бастайды.

Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық 
сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыс ты
рып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды.

Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгінгі күн 
мен жарқын болашақтың көкжиектерін үйле
сімді сабақтастыратын ұлт жадының тұғыр
намасы.  

Мен халқымның тағылымы мол тарихы 
мен ерте заманнан арқауы үзілмеген ұлттық 
салтдәстүрлерін алдағы өркендеудің берік 
діңі ете оты рып, әрбір қадамын нық басуын, 
болашаққа сенім мен бет алуын қалаймын.

Бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір қа
зақ стан дықтың санасын жаңғыртудың бір неше 
бағы тын атап өтер едім.

1. Бәсекелік қабілет
Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас 

халық тың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана 
та быс қа жетуге мүмкіндік алады.

Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық 
немесе жаһандық нарықта бағасы, я болмаса са
пасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсы на 
алуы. Бұл материалдық өнім ғана емес, соны мен 
бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапа
лы еңбек ресурстары болуы мүмкін.

Болашақта ұлттың табысты болуы оның 
табиғи байлығымен емес, адамдарының 
бәсекелік қа бі летімен айқындалады. Сондықтан, 
әрбір қазақ стандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ 
ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы ке
рек. Мысалы,  ком пьютерлік сауаттылық, шет 
тілдерін білу, мә дени ашықтық сияқты фак
торлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 
алғышарттардың сана тында.

Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде 
білім беру», «Мәдени және конфессияаралық 
келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, 
яғни барша қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың 
талаптарына даярлаудың қамы.

2. Прагматизм
Қанымызға сіңген көптеген дағдылар мен 

таптаурын болған қасаң қағидаларды өзгерт
пейінше, біздің толыққанды жаңғы руымыз 
мүмкін емес.

Төл тарихымызға, бабаларымыздың өмір 
салтына бір сәт үңіліп көрсек, шынайы праг
матизмнің талай жарқын үлгілерін табуға болады.

Халқымыз ғасырлар бойы туған жердің та
биғатын көздің қарашығындай сақтап, оның бай 
лығын үнемді, әрі орынды жұмсайтын тең десі 
жоқ экологиялық өмір салтын ұстанып келді.

Тек өткен ғасырдың ортасында, небәрі 
бірнеше жыл ішінде миллиондаған гектар да
ламыз аяусыз жыртылды. Бағзы замандардан 

бері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келген ұлттық 
прагматизм санаулы жылда адам танымастай 
өзгеріп, ас та төк ысырапшылдыққа ұласты. 
Соның кесірінен, ЖерАна жаратылғаннан бері 
шөбінің басы тұлпарлардың тұяғымен ғана 
тапталған даланың барлық құнары құрдымға 
кетті. Түгін тартсаң майы шығатын мыңдаған 
гектар миялы жерлеріміз экологиялық апат 
аймақтарына, Арал теңізі аңқасы кепкен қу ме
диен шөлге айналды.

Осының бәрі – жерге аса немқұрайлы 
қараудың ащы мысалы.

Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас 
болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамыры
мызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта 
түлетуіміз керек.

Прагматизм – өзіңнің ұлттық және жеке 
байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайда
ланып, соған сәйкес болашағыңды жоспар
лай алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, 
даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу де
ген сөз. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің 
белгісі  – орынсыз сәнсалтанат емес. 
Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық пен 
қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пай
далану көргенділікті көрсетеді.

Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, сала
матты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан 
жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда әр 
нәрсені ұтымды пайдалану – мінезқұлықтың 
прагматизмі деген осы.

Бұл – заманауи әлемдегі бірденбір табысты 
үлгі. Ұлт немесе жеке адам нақты бір межеге 
бет түзеп, соған мақсатты түрде ұмтылмаса, 
ертең іске аспақ түгілі, елді құрдымға бастай
тын популистік идеологиялар пайда болады.

Өкінішке қарай, тарихта тұтас ұлттардың 
ешқашан орындалмайтын елес идеологияларға 
шырмалып, ақыры су түбіне кеткені туралы 
мысалдар аз емес. Өткен ғасырдың басты үш 
идео логиясы – коммунизм, фашизм және либе
рализм біздің көз алдымызда күйреді.

Бүгінде радикалды идеологиялар ғасыры 
келмеске кетті. Енді айқын, түсінікті және 
болашаққа жіті көз тіккен бағдарлар керек. 
Адамның да, тұтас ұлттың да нақты мақсатқа 
жетуін көздейтін осындай бағдарлар ғана 
дамудың көгіне темірқазық бола алады. Ең 
бастысы, олар елдің мүмкіндіктері мен шама
шарқын мұқият ескеруге тиіс.

Яғни, реализм мен прагматизм ғана таяу 
онжылдықтардың ұраны болуға жарайды.

3. Ұлттық бірегейлікті сақтау
Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық 

сананың кемелденуін білдіреді.
Оның екі қыры бар.
Біріншіден, ұлттық санасезімнің көкжиегін 

кеңейту.
Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай 

отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту.
Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру 

үлгіле рі нің қандай қатері болуы мүмкін?
Қатер жаңғыруды әркімнің ұлттық даму 

үлгі сін бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмасты
ру ре тінде қарастыруда болып отыр. Алайда, 
өмірдің өзі бұл пайымның түбірімен қате 
екенін көрсетіп берді. Іс жүзінде әрбір өңір 
мен әрбір мемлекет өзінің дербес даму үлгісін 
қалыптастыруда.

Ұлттық салтдәстүрлеріміз, тіліміз бен му
зыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір 
сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойы
мызда мәңгі қалуға тиіс.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

Түбі бір тамырлас халықтар әлемде 
жаһандану процесі жүріп жатқанда, 
бірлескен жобалар мен ауқымды стра
тегияларды бірігіп атқару арқылы, осы 
түйткілді жеңеді. Қазіргі таңда, әлемдік 
аренада өзіндік ойып алған орны бар 
Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу мақсатында, Елбасы ұсынған 
«Қазақстан 2050» стратегиялық жо
басын бек іт іп ,  соның аясында 
қаншама қыруар жұмыстар жасап, 
жер жаһанға үлгі болып отыр. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында еліміз бен жерімізді, 
тарихи мол мұраларымызды сақтап 
қана қоймай, келешек ұрпақ кадесіне 
жарату, сонымен бірге бүкіл әлемге 
таныту мақсатында «Туған жер» 
бағдарламасын қолға алу қажеттігін 
ұсынды. Осы тарапта атқарылып жатқан 
«Қазақстанның киелі жерлерінің, гео
графиясы» жобасы елімізді танытуға 
тың серпіліс берері даусыз. Соның 
арқасында Ұлы Дала елінің ұланғайыр 
атырабында орналасқан Түркістан, 
Ұлытау, Маңғыстау, Жетісу, Алтай 
сынды киелі орындардың қайта 
түлеуіне зор мүмкіндік беретіні белгілі. 

Қарыштап дамып келе жатқан 
қоғамға, соның ішінде өскелең жас
тар буынына өте қажет екенін жете 
ескерген Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2004 
жылы «Мәдени мұра» бағдарламасын 
қалыптастырды. Тарихы тереңге кет
кен қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті 
мен көркем фольклорлық туынды
ларын, ондағы философиялық ой
түйіндерді қайта өңдеп, қоғамның ру
хани жетілуіне қызмет еткізу жарқын 

болашаққа апаратын даңғыл жол екеніне 
халықтың көзін жеткізді. Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың ұсынған әрбір 
бағдарламасы – еліміздің рухани да
муы жолындағы баспалдақ, ізденістер 
мен армандарға толы жоспар десе де 
болғандай. 

Ақпараттық  технологияның 
қарыштап  дамыған  заманында 
әлеуметтік жүйеде үстемдік ететін 
латын әліпбиі  екендігі  даусыз. 
Баршамыздың қолданып отырған 
электрондық жеке поштамыз бар. 
Ол кирилл, араб, немесе басқа емес, 
латынмен жазылған. Керек десеңіз, 
астымыздағы көлігіміздің нөмірі, жеке 
куәлігіміздегі әріптер де латын тілінде 
берілген. Осындай мысалдар жетерлік. 
Демек, латын әліпбиі бізге таңсық 
дүние емес. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында қазақ 
тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру 
жұмыстарын бастап, бұл мәселеге 
неғұрлым дәйектілікпен терең түсініп, 
байыппен қарау қажеттігін тілге тиек 
етті. Расында, тарихқа көз жүгіртсек, 
VXV ғасырларда түркі тілі Еуразия 
аумағының аса ауқымды бөлігінде 
ұлтаралық қатынас тілі болды. Алтын 
Орда, Ақ Орда, Көк Орданың бүкіл 
ресми құжаттары мен халықаралық 
қатынасы түркі тілінде жазылды. 
Латын әліпбиінің жазу үлгісі қазақ 
қоғамында 1929 жылдан 1940 жылға 
дейін қолданылып, кейін кириллицаға 
ауыстырылғандығы мәлім. Егер 
біз істің түбегейлі жағына үңілсек, 
Елбасымыздың көтеріп отырған 
мәселесі – тіл тазалығы. Бұл бізге не 

береді дер болсақ, бұдан біз ұтпасақ 
ұтылмасымыз анық. Қазақ тіліндегі 
жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді 
қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің 
табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік 
береді. Сонымен бірге, қазақ тілін 
оқытқан кезде басы артық таңбаларға 
қатысты емле, ережелерді қысқартады. 
Ол мектеп қабырғасынан бастап барлық 
жоғары оқу орындарында оқыту үрдісін 
жеңілдетуге мүмкіндік береді. Латын 
әліпбиіне көшу арқылы – қазақ тілінің 
халықаралық дәрежеге шығуына, 

халықаралық ақпарат кеңістігіне 
кірігуге тиімді жолдар ашылмақ. Латын 
әліпбиіне көшу арқылы ұлт мұратының 
жаңа бір белеске өрлеуіне, түркі тілдес 
халықтардың өзара тіл байланысының 
артуына, жаңа заман талабына сай 
өскелең ұрпақтарымыздың ағылшын 
тілін меңгеруіне зор мүмкіндік 

туады. Сондықтан Елбасының тіл 
мәселесіне қатысты ой толғамына ынта
жігерімізбен қолдау білдіру – бүгінгі 
таңда кезек күттірмейтін мәселе.
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Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, 
Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының 
күй лері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар 
үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің бір 
парасы ғана.

Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының өзі мей
лін ше көнерген, жаһандық әлеммен қабыспайтын 
кейбір дағдылар мен әдеттерден арылу дегенді 
білдіреді.

Мысалы, жершілдікті алайық. Әрине, туған 
жердің тарихын білген және оны мақтан еткен 
дұрыс. Бірақ, одан да маңыздырақ мәселені – 
өзіңнің біртұтас ұлы ұлттың перзенті екеніңді 
ұмытуға әсте  болмайды.

Біз әркім жеке басының қандай да бір іске 
қос қан үлесі мен кәсіби біліктілігіне қарап баға
ланатын меритократиялық қоғам құрып жатыр
мыз. Бұл жүйе жең ұшынан жалғасқан тамыр
таныстықты көтермейді.

Осының бәрін егжейтегжейлі айтып отыр
ғандағы мақсатым – бойымыздағы жақсы мен 
жаманды санамалап, теру емес. Мен қазақ стан
дық  тардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені 
түсініп, байыбына барғанын қалаймын.

Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет 
сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды.

Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына 
кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан 
бас тарту керек.

4. Білімнің салтанат құруы
Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға 

ұмтылу – біздің қанымызда бар қасиет.
Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс 

жасалды. Біз он мыңдаған жасты әлемнің маң
дайалды университеттерінде оқытып, дайын
дадық. Бұл жұмыс өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жыл дарының басында қолға алынған «Болашақ» 
бағдар ламасынан басталды. Елімізде өте жоғары 
деңгей дегі бірқатар университеттер ашылды, 
зият керлік мектептер жүйесі қалыптасты. Басқа 
да көптеген іс тындырылды.

Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ор тақ 
болуға тиіс. Оның айқын да, бұлтартпас себеп 
тері бар. Технологиялық революцияның беталы 
сына қарасақ, таяу онжылдық уақыт та қазір гі 
кәсіптердің жартысы жойылып кетеді.

Экономиканың кәсіптік сипаты бұрынсоңды 
ешбір дәуірде мұншама жедел өзгермеген.

Біз бүгінгі жаңа атаулы ертеңақ ескіге айна
латын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл 
жағ дайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл 
өзгер туге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана 
табысқа жетеді.

Осыны бек түсінгендіктен, біз білімге бөлі
нетін бюджет шығыстарының үлесі жөнінен 
әлем дегі ең алдыңғы қатарлы елдердің санаты на 
қосылып отырмыз.

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы 
білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жас
тары мыз басымдық беретін межелердің қатар
ында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. 
Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен 
биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді.

5. Қазақстанның революциялық емес, 
эволюциялық дамуы

Биыл Еуразия құрлығының ұланғайыр ау
ма ғын астаңкестең еткен 1917 жылдың қазан 
айын дағы оқиғаға 100 жыл толады.

Күллі ХХ ғасыр революциялық сілкі ніс терге 
толы болды. Бұл осы аумақтағы барша ұлт   тар ға 
мейлінше әсер етіп, бүкіл болмысын өзгерт ті.

Әрбір жұрт тарихтан өзінше тағылым алады, 
бұл – әркімнің өз еркіндегі шаруа.

Біреуге өзіңнің көзқарасыңды еріксіз таңуға 
ешқашан болмайды. Бізге тарих туралы өздерінің 
субъективті пайымдарын тықпалауға да еш кім
нің қақысы жоқ.

Өткен ХХ ғасыр халқымыз үшін қасіретке 
то лы, зобалаң да зұлмат ғасыр болды.

Біріншіден, ұлттық дамудың көнеден 
жалғасып келе жатқан өзімізге ғана тән жолы 
біржола күйретіліп, қоғамдық құрылымның бізге 
жат үлгісі еріксіз таңылды.

Екіншіден, ұлтымызға адам айтқысыз демо
графиялық соққы жасалды. Оның жарасы бір 
ғасырдан бері әлі жазылмай келеді.

Үшіншіден, қазақтың тілі мен мәдениеті құр
дымға кете жаздады.

Төртіншіден, еліміздің көптеген өңірлері эко
ло гиялық апат аймақтарына айналды.

Әрине, тарих тек ақтаңдақтардан тұрмайды.
ХХ ғасыр Қазақстанға бірқатар игіліктерін 

де берді.
Индустрияландыруды, әлеуметтік және өнді

рістік инфрақұрылымдардың құрылуын, жаңа 
ин теллигенцияның қалыптасуын осыған жат
қызуға болады.

Бұл кезеңде елімізде белгілі бір  жаңғыру 
болды. Бірақ, бұл – ұлттың емес, аумақтың жаң
ғы руы еді.

Біз тарихтың сабағын айқын түсінуіміз керек. 
Революциялар дәуірі әлі біткен жоқ. Тек оның 
формасы мен  мазмұны түбегейлі өзгерді.

Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір ақи
қатқа – эволюциялық даму ғана ұлттың өр кен
деуіне мүмкіндік беретініне көзімізді жеткізді.

Бұдан сабақ ала білмесек, тағы да тарихтың 
темір қақпанына түсеміз. Ендеше, эволюциялық 
даму қағидасы әрбір қазақстандықтың жеке 
басының дербес бағдарына айналуға тиіс.

Бірақ, қоғамның эволюциялық дамуы қағида 
ретінде мәңгі тұмшаланудың синонимі емес.

Сол себепті, тарихтың ащы сабағын түсініп 
қана қоймай, өзіміз күнде көріп жүрген 
қазіргі құбылыстардан ой түйіп,  болашақтың 

беталысына қарап, пайым жасай білу де айрықша 
маңызды.

Бүгінде революциялар өңін өзгертіп, ұлттық, 
діни, мәдени, сепаратистік перде жамылды. Бірақ, 
бәрі де, түптеп келгенде, қантөгіспен, эко  но ми
калық күйреумен аяқталатынын көріп отырмыз.

Сондықтан, әлемдегі оқиғаларды ой елегінен 
өткізіп, қорытынды жасау – қоғамның да, саяси 
партиялар мен қозғалыстардың да, білім беру 
жүйе сінің де ауқымды дүниетанымдық, рухани 
жұ мысының бір бөлігі.

6. Сананың ашықтығы
Көптеген проблема әлемнің қарқынды 

өзгеріп жатқанына қарамастан, бұқаралық сана
сезімнің «от басы, ошақ қасы» аясында қалуынан 
туындайды.

Бір қарағанда, жер жүзіндегі миллиардтан 
астам адам өзінің туған тілімен қатар, кәсіби 
байланыс құралы ретінде жапатармағай оқып 
жатқан ағылшын тілін біздің де жаппай және 
жедел үйренуіміз керектігі еш дәлелдеуді қажет 
етпей тіндей.

Еуропалық Одақтың 400 миллионнан астам 
тұрғыны ана тілдері – неміс, француз, ис
пан, итальян немесе басқа да тілдерді  сыйла
май ма? Әлде 100 миллиондаған қытай мен 
индонезиялықтар, малайлар ағылшын тілін 
еріккеннен үйреніп жатыр ма?

Бұл – бәзбіреулердің әншейін қалауы емес, 
жа һандық әлемге еркін кірігіп, жұмыс істеудің 
бас ты шарты.  

Бірақ, мәселе бұған да тіреліп тұрған жоқ. 
Са наның ашықтығы зерденің үш ерекшелігін 
біл діреді.

Біріншіден, ол дүйім дүниеде, Жер шарының 
өзіңе қатысты аумағында және өз еліңнің айна
ласында не болып жатқанын түсінуге мүмкіндік 
береді.  

Екіншіден, ол жаңа технологияның ағыны 
алып келетін өзгерістердің бәріне дайын болу 
деген сөз. Таяудағы он жылда біздің өмір салты
мыз: жұмыс, тұрмыс, демалыс, баспана, адами 
қатынас тәсілдері, қысқасы, барлығы түбегейлі 
өзгереді. Біз бұған да дайын болуымыз керек.

Үшіншіден, бұл – өзгелердің тәжірибесін 
алып, ең озық жетістіктерін бойға сіңіру 
мүмкіндігі. Азиядағы екі ұлы держава – 
Жапония мен Қы тай дың бүгінгі келбеті – осы 
мүмкіндіктерді тиімді пай даланудың нағыз 
үлгісі.

«Өзімдікі ғана таңсық, өзгенікі – қаңсық» 
деп кері тартпай, ашық болу, басқалардың ең 
озық жетістіктерін қабылдай білу, бұл – та
быстың кілті, әрі ашық зерденің басты көрсет
кіш терінің бірі.

Егер қазақстандықтар жер жүзіне үйден шық
пай, терезеден телміріп отырып баға беретін 
болса, әлемде, құрлықта, тіпті іргедегі елдерде 
қандай дауыл соғып жатқанын көре алмайды.

Көкжиектің арғы жағында не болып 
жатқанын да біле алмайды. Тіпті, бірқатар 
ұстанымдарымызды түбегейлі қайта қарауға 
мәжбүрлейтін сыртқы ықпалдардың байыбына 
барып, түсіне де алмай қалады.

ІІ.  ТАЯУ ЖЫЛДАРДАҒЫ  
МІНДЕТТЕР

Қоғамдық сана жаңғырудың негізгі қағи
да ларын қалыптастыруды ғана емес, сонымен 
бірге, біздің заман сынағына лайықты төтеп 
беруімізге қажетті нақты жобаларды жүзеге 
асыруымызды да талап етеді.

Осыған байланысты, мен алдағы жылдарда 
мықтап қолға алу қажет болатын бірнеше жоба
ны ұсынамын.

Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын 
әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз 
керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік 
қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз 
және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері 
мұқият дайындалдық.  

Қазақ тілінің әліпбиі тым тереңнен тамыр 
тартатынын білесіздер.  

VIVII ғасырлар – ерте орта ғасыр кезеңі. Бұл 
уақытта Еуразия құрлығында ғылымға «Орхон
Енисей жазулары» деген атаумен танылған көне 
түркілердің руникалық жазуы пайда болып, қол
данылды.

Бұл адамзат тарихындағы ең көне 
әліпбилердің бірі ретінде белгілі.

VXV ғасырларда түркі тілі Еуразия құрлы
ғының аса ауқымды бөлігінде ұлтаралық 
қатынас тілі болды.  

Мәселен, Алтын Орданың бүкіл ресми құ жат
тары мен халықаралық хатхабарлары негізінен 
ортағасырлық түркі тілінде жазылып келді.

Халқымыз Ислам дінін қабылдаған соң руни
калық жазулар біртіндеп ысырылып, араб тілі 
мен араб әліпбиі тарала бастады.

Х ғасырдан ХХ ғасырға дейін, 900 жыл бойы 
Қазақстан аумағында араб әліпбиі қолданылды.

1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық 
Атқару Комитеті мен КСРО Халық Ко мис сар
лары Кеңесінің Президиумы латындан дырылған 
жаңа әліпби – «Біртұтас түркі ал фавитін» енгізу 
туралы қаулы қабылдады.

Латын әліпбиінің негізінде жасалған 
жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін 
қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды.

1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын 
латындандырылған әліпбиден орыс графикасы 
негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң 
қабылданды.

Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін өзгерту та
рихы негізінен нақты саяси себептермен айқын
далып келді.

Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жа
рия еткен «Қазақстан2050» Стратегиясында 

«2025 жыл дан бастап латын әліпбиіне көшуге 
кірісуіміз керектігін» мәлімдедім.

Бұл – сол кезден барлық салаларда біз латын 
қар піне көшуді бастаймыз деген сөз.  

Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, 
мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де ла
тын әліп биімен басып шығара бастауға тиіспіз.  

Ол кезең де таяп қалды, сондықтан біз уақыт 
ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан қолға алу
ымыз керек. Біз осынау ауқымды жұмысты 
бастауға қа жетті дайындық жұмыстарына қазір
ден кірі семіз. Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне 
көші ру дің нақты кестесін жасауы керек.

Латыншаға көшудің терең логикасы бар. 
Бұл қазіргі заманғы технологиялық орта ның, 
ком муникацияның, сондайақ, ХХІ ғасыр дағы 
ғылы ми және білім беру процесінің ерекше лік
теріне байланысты.

Мектеп қабырғасында балаларымыз 
ағылшын тілін оқып, латын әріптерін онсыз 
да үйреніп жатыр. Сондықтан, жас буын үшін 
ешқандай қиындық, кедергілер болмақ емес.      

2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың 
көмегімен, барша қоғам өкілдерімен ақылдаса 
отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 
бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау керек. 
2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін 
мамандарды және орта мектептерге арналған 
оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет.  

Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және 
әдістемелік жұмыстар жүргізілуге тиіс.

Әрине, жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде 
бел гілі бір уақыт кириллица алфавиті де қол
даныла тұрады.  

Екіншіден, қоғамдық және гуманитарлық 
ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын қолға 
аламыз.

Оның мәні мынада:
1. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, филосо

фия, психология, мәдениеттану және филология 
ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды 
білім беруге қажетті барлық жағдайды жасауға 
тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері 
еліміздің жоғары оқу орындарындағы гума
нитарлық кафедраларды қайта қалпына келтіру 
арқылы мемлекеттің қолдауына ие болады. Бізге 
инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі 
заманды және болашақты терең түсіне алатын 
білімді адамдар да ауадай қажет.

2. Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық 
білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі 
ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ 
тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі таң
даулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік 
жасаймыз. 20182019 оқу жылының өзінде 
студенттерді осы оқулықтармен оқыта бастауға 
тиіспіз.

3. Ол үшін қазіргі аудармамен айналысатын 
құрылымдар негізінде мемлекеттік емес Ұлттық 
аударма бюросын құру керек. Ол Үкіметтің тап
сырысы бойынша 2017 жылдың жазынан тиісті 
жұмыстарға кірісе бергені жөн.

Бұл бағдарлама арқылы неге қол жеткіземіз?  
Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа 

сапалық деңгейде білім бере бастаймыз.
Бұл – білім саласындағы жаһандық бәсекеге 

не ғұрлым бейімделген мамандарды даярлау 
деген сөз. 

Оған қоса, жаңа мамандар ашықтық, праг
матизм мен бәсекелік қабілет сияқты сананы 
жаңғыртудың негізгі қағидаларын қо ғам да ор
нықтыратын басты күшке айналады. Осылайша, 
болашақтың негізі білім орда ларының аудитори
яларында қаланады.      

Біздің әлеуметтік және гуманитарлық 
біліміміз ұзақ жылдар бойы бір ғана ілімнің ая
сында шектеліп, дүниеге бір ғана көзқараспен 
қарауға мәжбүр болдық. Әлемнің үздік 100 
оқулығының қазақ тілінде шығуы 56 жыл
дан кейінақ жемісін бере бастайды. Сол 
себепті, уақыт ұттырмай, ең заманауи, таңдаулы 
үлгілерді алып, олардың қазақ тіліндегі аудар
масын жасауымыз керек.

Бұл – мемлекеттің міндеті.  
Үкімет мұны аудармашы мамандармен 

қамтамасыз ету, авторлық құқық, оқуәдістемелік 
бағдарламалар мен профессорлықоқытушылық 
құрамды белгілеу сияқты жайттарды ескере оты
рып, кешенді түрде шешуі керек.

Үшіншіден, Қазақ «Туған жерге туыңды тік» 
деп бекер айтпаған.

Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, 
өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған 
жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады.

Сол себепті, мен «Туған жер» бағдарламасын 
қолға алуды ұсынамын. Оның ауқымы ізінше оп
оңай кеңейіп, «Туған елге» ұласады.

Мәселен, «Ауылым – әнім» атты әнді айт
қанда, «Туған жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма 
туған елін» деп шырқайтын едік қой. Бажайлап 
қарасақ, бұл – мағынасы өте терең сөздер.

Бағдарлама неге «Туған жер» деп атала
ды? Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, 
ғажайып сезімнің иесі. Туған жер – әркімнің 
шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбектеп, қаз 
басқан қасиетті мекені, талай жанның өмірбақи 
тұратын өлкесі. Оны қайда жүрсе де жүрегінің 
түбінде әлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды.

Туған жерге, оның мәдениеті мен  салтдәс
түрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шы
найы патриотизмнің маңызды көріністерінің 
бірі.

Бұл кез келген халықты әншейін біріге салған 
қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени 
генетикалық кодының негізі.

Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан 
құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы 
тозатын ұланғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ.

Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, 
бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат 
жұртқа Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, 
ұрпағына мирас етті.

Туған жерге деген сүйіспеншілік нені біл
діреді, жалпы, бағдарламаның мәні неде?

Бірінші, бұл білім беру саласында ауқымды 
өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны 
жақсартуға және елді мекендерді  абаттандыруға 
баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи 
ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына 
келтіруді көздейді.

Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте 
туған жердің тарихын оқудан көрініс тапса игі.

Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы 
мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер 
атауының төркіні туралы талайталай аңыздар 
мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына 
суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері 
ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. 
Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс.

Екінші, басқа аймақтарға көшіп кетсе де туған 
жерлерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы 
келген кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы 
қауым өкілдері мен жастарды ұйымдастырып, 
қолдау керек. Бұл – қалыпты және шынайы 
патриоттық сезім, ол әркімде болуы мүмкін. Оған 
тыйым салмай, керісінше, ынталандыру керек.

Үшінші, жергілікті билік «Туған жер» бағ
дар ла масын жинақылықпен және жүйелі лікпен 
қолға алуға тиіс.

Бұл жұмысты өз бетімен жіберуге болмайды, 
мұқият ойластырып, халыққа дұрыс түсіндіру 
қажет.

Туған жеріне көмек жасаған жандарды 
қолдапқұрметтеудің түрлі жолдарын табу керек.

Бұл жерде де көп жұмыс бар.  
Осы арқылы қалаларды көгалдандыруға, 

мектептерді компьютерлендіруге, жергілікті жо
ғары оқу орындарына демеушілік жасауға, музей
лер мен галереялар қорын байыта түсуге болады.  

Қысқаша айтқанда, «Туған жер» бағдар
ламасы жалпыұлттық патриотизмнің нағыз 
өзегіне айналады.

Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге 
– Қазақстанға деген патриоттық сезімге ұласады.

Төртіншіден, жергілікті нысандар мен елді 
мекендерге бағытталған «Туған жер» бағ дар
ламасынан бөлек, біз халықтың санасына одан 
да маңыздырақ – жалпыұлттық қасиетті орындар 
ұғымын сіңіруіміз керек.

Ол үшін «Қазақстаның қасиетті рухани 
құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы» жобасы керек.

Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға 
ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол халықтың 
әрбір азаматы біледі.

Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің 
бірі.

Біз – ұланғайыр жері мен аса бай рухани 
тарихы бар елміз. Ұлы Даланың көз жеткізгісіз 
кеңбайтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. 
Бірақ, осынау рухани географиялық белдеуді 
мекен еткен халықтың тонның ішкі бауындай 
байланысы ешқашан үзілмеген.

Біз тарихымызда осынау көркем, рухани, 
қастерлі жерлеріміздің біртұтас желісін бұрын
соңды жасаған емеспіз.

Мәселе еліміздегі ескерткіштерді, ғимарат
тар мен көне қалаларды қалпына келтіруде 
тұрған жоқ.  

Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі 
жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Ясауи мав
золейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет 
ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар мен 
Жеті судың киелі мекендерін және басқа да 
жерлер ді өзара сабақтастыра отырып, ұлт жа
дында біртұтас кешен ретінде орнықтыруды 
меңзейді.

Мұның бәрі тұтаса келгенде халқымыздың 
ұлт тық бірегейлігінің мызғымас негізін құрай ды.

Біз жат идеологиялардың әсері туралы 
айтқанда, олардың артында басқа халықтардың 
белгілі бір құндылықтары мен мәдени символ
дары тұрғанын есте ұстауымыз керек.

Тиісінше, оларға өзіміздің ұлттық құн ды
лықтарымыз арқылы ғана төтеп бере аламыз.

Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени
географиялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де 
бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, 
аман алып шығатын символдық қалқанымыз 
әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы.

Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты 
элементтерінің бірі. Сондықтан, мыңжылдық 
тарихымызда біз алғаш рет осындай ауқымды 
жобаны жасап, жүзеге асыруға тиіспіз.    

Биыл Үкімет жұртшылықпен ақылдаса оты
рып, жобаны әзірлеуі керек.  Онда үш мәселе 
қамтылғаны жөн. Нақтырақ айтқанда:

1. Аталған «Мәденигеографиялық бел деу
дің» рөлі мен оған енетін орындар туралы әрбір 
қазақстандық білуі үшін оқуағарту дайындығын 
жүргізу қажет.

2. БАҚ осыдан туындайтын ұлттық 
ақпараттық жобалармен жүйелі түрде, мықтап 
айналысуы керек.

3. Ішкі және сыртқы мәдени туризм халқы
мыздың осы қастерлі мұраларына сүйенуге тиіс. 
Мәдени маңыздылығы тұрғысынан біздің Түр 
кістан немесе Алтай – ұлттық немесе құр лықтық 
қана емес, жаһандық ауқымдағы құн дылықтар.

Бесіншіден, заманауи әлемдегі бәсекелік 
қабілет – мәдениеттің де бәсекелік қабілеті де
ген сөз. АҚШтың «қырғиқабақ соғыс» кезін
дегі табысының қомақты бөлігі Голливудтың 
енші сінде.

Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында 
ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт бола
мыз десек, «Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет» жобасын іске асыруға тиіспіз.
Әлем бізді қара алтынмен немесе сыртқы 

сая сат тағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, 
мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек.

Бұл жоба нені көздейді?
Бірінші, отандық мәдениет БҰҰның алты 

тілі – ағылшын, орыс, қытай, испан, араб және 
француз тілдерінде сөйлеуі үшін мақсатты 
ұстаным болуы шарт.

Екінші, ол бүгінгі қазақстандықтар жасаған 
және жасап жатқан заманауи мәдениет болуға тиіс.

Үшінші, мәдени қазыналарымызды әлем 
жұртшылығына таныстырудың мүлдем жаңа 
тәсілдерін ойластыру керек.  

Мәдени өнімдеріміз тек кітап түрінде 
емес, әртүрлі мультимедиалық тәсілдермен де 
шыққаны абзал.

Төртінші, бұған ауқымды мемлекеттік қол дау 
жасалуы қажет. Сыртқы істер, Мәдениет және 
спорт, Ақпарат және коммуникациялар министр
ліктері жүйелі түрде, қоянқолтық жұмыс істеуі 
керек.

Бесінші, бұл жұмыста шығармашылық зи
ялы қауым, оның ішінде Жазушылар одағы 
мен Ғылым академиясы, университеттер мен 
қоғамдық ұйымдар үлкен рөл атқаруға тиіс.

Біз заманауи мәдениетіміздің қандай өкіл дері 
әлемдік аренаға жол тартуы керектігін анық тап 
алуымыз керек.  

Ұлттық мәдениетіміздің озық үлгілерін ірік
теп алғаннан кейін шетелдерде оларды таныс
тыру рәсімдерін өткіземіз.  

2017 жыл жер жүзіне мәдениет саласындағы 
қай жетістіктерімізді көрсете алатынымызды ай
қындап алу тұрғысынан шешуші жыл болмақ. 
Содан соң бірегей бағдарламаны 57 жылда тың
ғылықты жүзеге асырамыз.  

Осылайша, мың жылдық тарихымызда 
төл мәдениетіміз тұңғыш рет әлемнің барлық 
құр лық тарына жол тартып, басты тілдерінде 
сөйлейтін болады.

Алтыншыдан, ұлт мақтанышы біздің 
бұрынғы өткен батыр бабаларымыз, данагөй 
билеріміз бен жырауларымыз ғана болмауға тиіс.

Мен бүгінгі замандастарымыздың жетіс тік
терінің тарихына да назар аударуды ұсынамын.

Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 
жобасы арқылы іске асырған жөн.  

Еліміздің Тәуелсіздік жылнамасы жазыла 
бастағанына небәрі 25 жыл болды. Бұл – та
рих тұрғысынан қас қағым сәт десек те, еліміз 
үшін ғасырға бергісіз кезең. Әрине, жасалған 
жұмыстардың маңызы мен ауқымына ешбір 
күмән жоқ.

Дегенмен, осы қыруар істі атқарған, ел да
муына зор үлес қосқан азаматтардың өздері мен 
олардың табысқа жету тарихы әдетте құрғақ 
фактілер мен цифрлардың тасасында қалып 
қояды. Шын мәнінде, Қазақстанның әрбір 
жетістігінің артында алуан түрлі тағдырлар тұр.

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы 
– Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, 
еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі жастағы, сан 
алуан этнос өкілдерінің тарихы.

Жобада нақты адамдардың нақты тағдырлары 
мен өмірбаяндары арқылы бүгінгі, заманауи 
Қазақстанның келбеті көрініс табады.  

Біз «Жаныңда жүр жақсы адам» деген сөз дің 
байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде, Тәуел
сіздік дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, 
өнері мен озып шыққан қаншама замандастары
мыз бар. Олардың жүріп өткен жолдары – кез 
келген статистикадан артық көрсеткіш.

Сондықтан, оларды телевизиялық деректі 
туындылардың кейіпкеріне айналдыруымыз 
керек. Жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз 
тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар 
болуы үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек.

Қазіргі медиамәдениетті суырыла сөйлейтін 
«шешендер» емес, өмірдің өзінен алынған шы
найы оқиғалар қалыптастырады. Мұндай оқи
ғаларды көрсету бұқаралық ақпарат құрал
дарының басты нысанасына айналуға тиіс.  

Бұл жоба үш мәселені шешуге бағытталғаны 
жөн.  

1. Ақылымен, қолымен, дарынымен за манауи 
Қазақстанды жасап жатқан нақты адам дар ды 
қоғамға таныту.

2. Оларға ақпараттық қолдау жасап, танымал 
ету  дің жаңа мультимедиалық алаңын қалып
тас тыру.

3. «100 жаңа есім» жобасының өңірлік 
нұсқасын жасау. Елжұрт ұлтымыздың алтын 
қорына енетін тұлғаларды білуге тиіс.

ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып, қатып 

қалған дүние емес, үнемі дамып отыратын тірі 
ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін заман ағымына 
саналы түрде бейімделуге қабілетті болуы керек.

Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай, 
есік қақпастан бірден төрге озды. Сондықтан, 
заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық 
мемлекеттердің алдында тұр.

Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп 
тұрмайды, жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жал
ғаса беретін процесс.

Екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға 
түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы 
болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи 
мүмкіндігі беріліп отыр.

Мен барша қазақстандықтар, әсіресе, жас 
ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың 
маңы зын терең түсінеді деп сенемін.

Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі 
ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты 
қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. 
Оған көнбегендер тарих тың шаңына көміліп 
қала береді.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
1
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Халқымыздың біртуар азаматы, өнердің 
жілік майын шағып жеген, белгілі қоғам 
қайраткері, алашшыл азамат Дүйсен 
Қорабайұлымен 25 жылдан бері таны
спыз, ол кісі Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің нұсқаушысы қызметін 
атқарып жүргенінде сыртынан білсек, 
19871997 ж.ж. Құрманғазы атындағы 
Алматы консерваториясының ректоры бо
лып қызмет істеген жылдары жақынырақ 
етене таныстық. Ол кісі 19972002 ж.ж. 
аралығында Қазақстан Республикасы білім 
және мәдениет министрлігінің мәдениет 
департаментінің директоры, мәдениет 
комитетінің төрағасы, соңынан вицеминистр 
қызметін атқарғанда да тығыз араласуға 
тура келді. Кейінен «Дегдар» гуманитарлық 

қорының Президенті, Мәдениет министрі 
болып тұрған кездері де байланысымыз 
жақындамаса алыстамады. Ол кісімен 
қасиетті Түркістан қаласына да талай рет 
бірге барып ізгілік мақсатта жұмыс істедік.

Бұл күнде 70ті желпіне жүріп еңсерген 
Дүйсекең жайлы қанша жылы сөз айтсақ 
та бір нарсе жетіспей тұратындай. Ресейдің 
көргеннің көзін қарықтыратын, сұлулығына 
с ұ қ т а н д ы р а т ы н  А л т а й  ө л к е с і н д е  
туылғанымен ол кісінің жаны да, тәні де 
қазақы салтдәстүрден ада еместігі тумы
сынан байқалып тұрады. Өзгелер қанша 
өбектегенімен, қанша өздеріне тартқанымен 
қазақтығынан айнымай, өз ұлтын сүюдің 
ерен үлгісін көрсетіп кеткен біздің «өз 
ағамыз» Өзбекәлі Жәнібековтің лайықты 
ізбасары десе де болғандай. Осындай  
ағамыздың 70жылдығында бір ауыз жылы 
сөз айту парызымыз ғой деген ой осы 
мақалаға түрткі болды.

 Әзір 70ке келген Дүйсекең әкесі Қора
бай ақсақал мен анасы Күләй апаның тәрбие
сінде өсіп, халықаралық тұлға дәрежесіне 
дейін жеткен қазақтың ірі ұлдарының бірі 
екендігіне ешкім шәк келтірмес. Мәде
ниет министрінен бастап Халықаралық 
ТҮРКІСОЙдың бас директорына дейін 
көтерілген жан жайлы қандай мақтау, 
қандай теңеу айтсақ та жараса кетпек.  

Қорқыттан қалған көне сарын, боз да
ланың бозінгеніндей, аш бөрінің айға қарап 
ұлығанындай, иен далада көшіп қонған 

ұлы даланың ұлағатты ұлдарының ой
тол ғаныстары оны бала күнінен дуалаған 
сиқырдай өзіне тартқан қобыз үні еріксіз 
баураған сықылды. Әттегенесі сол ол 
өскен аймақта қобыздан гөрі скрипканың 
орны белсендірек еді. Скрипканың баста
уын қобыздан алғаны қазір айдай әлемге 
ақиқат, басы ашық дүние заман ғой десек 
те ол тұста үндес, бауырлас осынау аспап
ты Дүйсекең жатсына қоймаған. Үздік оқу, 
ерекше қабілетімен танылу оны қарымды 
музыка маманы ретінде көпшілікке паш 
етті. Әлемнің отыздан астам елінде өнер 
көрсеткен Дүйсекең Құрманғазы атындағы 
консерваторияның ректоры болып қызмет 
еткен табаны күректей 10 жыл бойы ұлты
мыздың дарынды музыканттарын тәрбиелеу 
ісіне көп көңіл бөлді. Осы жылдар ішінде 
қаншама музыкалық конкурстар өткізді, 
тіпті 1989 жылы өнер сүйер қауымды дүр 
сілкіндірген «Алтын алма» фестивалін 
ұйымдастырғанының өзі неге тұрады. Осы 
бастама уақыт өте келе өз жалғасын тауып 
«Азия дауысы» фестиваліне негіз болды.

Дүйсекеңнің бастауымен «Қазақстан 
театрлары тәуелсіздік жылдарында» атты 
дөңгелек үстел өткізілді, сол кездері хор 
дирижері А.В.Молодов Италияға отыз кісіні 
бастап барып өнер көрсетсе, Қ.Ахметов 
бастаған үрмелі аспаптар оркестрі со
нау Тайваньға ат басын тіреді. Дүйсен 
Қорабайұлы Мәдениет министрі болған 
жылдары бастау алған «Мәдени мұра» 

мемлекеттік жоспары 10 жылға созылып, 
бүкіл Қазақстанның сәулет және тарихи 
ес керткіштері қайта жаңғыртудан өтті. Бұл 
сол кезде теңдесі жоқ ерлік десе де артық 
айтпағандық. Ол кісінің «Болат Сары баев 
және музыка аспаптары» атты ғылыми 
конференциялар өткізуі арқасында қазақ 
музыка аспаптарын өмір бойы жинап 
екінші ғұмыр сыйлаған, уағыздаған біре гей 
ағамыздың аты тарихта қалды. Сол қиын 
жыл дары осындай конференция өткі зуге 
қаржы тапқан Дүйсекеңді қалай мақта мас
сың. 

Мәдениет министрі болып тұрған кез
де уақытының тығыздығымен санаспай 
Қазақстанның барлық облыстарындағы 
мәдениет және сәулет ескерткіштерімен 
түгелдей танысып, тиісті шаралар қолданған 
да Дүйсекең еді. Сол сапарларында қасында 
жүріп, ескерткіштер жайлы сыр бөлісіп,  
әңгімесін тыңдап, өнегесінен үлгі алып, 
дәмдестұздас болғанымды, осындай 
қазақтың біртуар адамымен қызметтес, за
мандас болғанымды мақтан тұтсам ешкім 
де айып санамас. 

Дүйсен Қорабайұлы кезінде Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі, ТМД 
елдерімен гуманитарлық байланыс жүргізу 
ісінің арнайы өкілі қызметтерін де атқарды. 
Алайда оның бар қырынан танылуы 
ТҮРКІСОЙмен бірге өрілген ғұмырында 
жатыр деп білемін. 2008 жылдан бері, 

міне 10 жылға жуық Дүйсен Қорабайұлы 
Қасейінов ТҮРКІСОЙдың бас директоры 
қызметін абыроймен атқарып келеді. 

Бүкіл түркі халықтарының басын қос
қан бұл ұйым алғашында 1993 жылы 12 
шілдеде Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғыз
стан, Өзбекстан, Түркия, Түрікменстан мем
лекеттерінің Мәдениет министрлерінің бас 
қосуында келісімшарт негізінде құрылды. 
Негізгі мақсаты: түркі халықтарының мә
дениеті мен өнер саласын дамыту, түркі 
әлемінің мәдени құндылықтарын тану, 
зерттеу, сақтау, уағыздау және толықтыру, 
ортақ мәдени кеңістік қалыптастыру, түркі 
әлемінің ортақ мәдени құндылықтарын, та
рихи, мәдени және сәулеттік ескерткіштерін 
анықтау, жүйелеу және оларды сақтау ша
раларын қарастыру, түбі бір түркі тілдерін 
жақындастыру, түркі тілдес мемлекеттердің 
мәдениеті мен өнері жөніндегі халықаралық 
ақпарат орталығын құру және т.б. көптеген 
мақсаттарды алға қояды. Бүгінгі күндері 
бұл мақсаттардың көбі іске асуда, 1993 
жылы Анкарада түркі тілдес жазушылардың 
1ші халықаралық конференциясы өтті, 
1994 жылы М.Физулидің 500 жылдығы, 
Түркі тілдес мемлекеттердің қолданбалы 
өнерінің көрмесі өтті. Сол жылы Кипрде 
ТҮРКІСОЙға мүше елдердің әншілері 
қатысуымен опера күндері өтті, оған қоса 
Ашғабатта түркі халықтарының дәстүрлі 
және халық музыкасының халықаралық 
фестивалі өтті,  19941995 жылдары 

Анкарада түркі халықтарының Наурыз 
мерекесі тойланды, биыл бұл дәстүр 
қасиетті Түркістан қаласында жалғасын тап
ты. М.Әуезовтың арқасында әлемге танымал 
болған «Манас» эпосының 1000 жылдығы, 
ұлы Абай атамыздың 150 жылдығы той
ланды. 1995 жылы түркі тілдес елдердің 
фольклорлық өнерінің халықаралық 1ші 
фестивалі ұйымдастырылды, ал, 1996 жылы 
ТҮРКІСОЙ Парижде өткен «Эксполанг96» 
халықаралық көрмесіне қатысты. Бейнетіне 
зейнеті сай осынау нардың жүгін арқалаған 
Дүйсекеңді түріне қарап жігіт ағасы дерсің. 
Аллаға тәуба еткен еңбектің өтеуі бола
ры да заңды құбылыс қой. Ол 2010 жылы 
Башқұртстан Республикасының Президенті 
Рустем Хамитовтің Жарлығымен осы елдің 
«Халықтар Достығы» орденімен, сондайақ, 
Ресейдің «Достық», Польшаның «Поляк 
мәдениетіне сіңірген еңбегі үшін» орден
медальдарымен марапатталды. 

Қырғыз Ұлттық консерваториясының 
құрметті профессоры екендігінен де көп
шілік хабардар. Егеменді еліміздің көсеге
сін көгерткен ол бүгінде Түркі мәдение тін 
және өнерін ортақ дамыту халық аралық 
ұйымының (ТҮРКІСОЙ) бас хатшысы, 
қазақтың нағызы, түркінің абызы Дүй
сен Қорабайұлын айтулы мерейтойымен 
құттықтай отырып шашасына шаң жұқ
пауын, әлем мәдениеті мен өркениетінде 
өз лайықты орнын таба беруіне інілік ізгі 
тіле гімді білдіргім келеді. 

Қанат ТҰЯҚБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Дегдар болмысты Дїйсен Ќасейінов

Қазіргі уақытта ұлттық мәдение
тіміздің қайта өркендеуіне орай 
халықтың ата – бабадан мирас болып 
келе жатқан мәдени мұраларына, 
оның ішінде мазмұны бай, түрі 
орасан көп түрлеріне ерекше мән 
берілуі бұл заңды құбылыс. Әрбір 
халықтың саналы өмір сүруі ұлттық 
өнерімен танылады. Өнері жоқ 
халық ұлттық рухын жоғалтады, ал 
өнерсіз ел болуы мүмкін емес. Сол 
себепті халықтық ұлттық қолөнерді 
терең танытып білу – бүгінгі күннің 
басты мәселелерінің бірі. Қазақтың 
ұлттық қолөнерімен жете таныса 
білу, олар жайлы өзіндік пікірін айта 
білу әр адамның талғамы мен ойын 
кеңейтеді. 

Қазақ халқының көшпелі және 
отырықшы мәдени жағдайына өтуі
не орай күнделікті тұрмыста пайда
ла нылған ағаштан жасалған үй іші 
жи һаздары мен ыдыстары да соған 
бейімделіп жасалған. Ағаштан жа
салған үй ішінің жиһаздарына мы
налар кіреді: «ағаш төсек», «ағаш 
жастық», «жүкаяқ», «кебеже», «адал
бақан», және т.б. Қазақ арасында он 
саусағынан өнер тамған, қолөнердің 
сан саласын жақсы меңгерген шебер
лер аз болмаған. Бірі ағашатан, 
сүйек тен жасалған іске бейімделсе, 

екіншісі темірден түйін түйген, 
үшін шісі көздің жауын алар күміс 
зергерлікпен айналысқан. Осылайша 
шеберлер қолөнердің бірнеше 
саласын игерудің нәтижесінде 
бірігіп, үй бұйымдарының сан алуан 
түрін аса көркем етіп шығарған. 
Қазақ халқы қашанда қолөнердің 
күре тамыры халық арасындағы 
шеберлердің шығармашылығымен 
тамырласып дамытуында жатыр 
деп білген. Қазақ халқының ертеден 
келе жатқан дәстүрлі қол өнері 
мен сәндік қолданбалы қол өнері 
арасында табиғи байланыстар бар. 
Сондықтан олар біртұтас дамып, 
өркендеу үстіндегі ұлттық төл өнер 
болып табылады. Шеберлер ұлттық 
нақыштағы бұйымдарды жасауға 
талпыныс жасап, қолөнерді жаңа 
қырынан көрсетуге бет бұрды. 
Қолөнер шеберлері сақтар және 
түр кілер тақырыбында орын даған 
көркем туындыларында шығар ма
шылық ізденіс, ата бабаларымыздың 
рухани байланысы бар. Сондай
ақ үй ішіндегі жиһаздарға келсек, 
ХІХХХ ғасырдағы киіз үй ішіндегі 
сүйег ін ің  құрамына  т ікелей 
енбегенмен, міндетті түрде шебер 
жасайтын қажетті бөлшектерінің 
бірі – адалбақан. Адалбақанды 

үйшілер ағаштан жасаса, ұсталар 
темірден жасайды. Қазіргі таңда 
ХХХХІ ғасырда көбінесе ұсталар 
темірмен сәндеп, сәндәк ретінде 
түртүрін шығарып жүр. Кейде 
ағаштан жасалған адалбақанды 
күмістелген темір ілгектермен, тағы 
басқа зергерлік әшейкейлермен 
де безендіреді. Оның металдардан 
жасалатын қосымша бөлшектерін, 
көбінесе, үйшілердің өздеріақ, 
кейде ұста – зергерлер де жасаған. 
Адалбақанның ағаштан жасалатын 
ішкі беттеріне ою – өрнек жүргізіліп, 
көркемделетін болған. Кейбір 
жерлерде адалбақанды қызғылт 
түсті жеміс ағашынан немесе 
қызыл қайыңнан жасайтын болған. 
Шеберлер ұзына бойы мүсіндеп 
шауып алады да, сосын ою өрнектерін 
ойған. Одан кейін ағаштың беттеріне 
зер салып өндеп, қайтақайта мұқият 
тексеріп өсімдік майын сіңдіріп 
жағып қояды. Сосын ағаштың өзіңдік 
керемет табиғи реңін еңгізіп кептіріп 
қояды. Адалбақанды теміршілер 
де, үйшілер де, ұста – зергерлер де 
жасай білген. Сол кездегі ауқатты 
адамдар мен қарапайым халықтың 
тапсырысына қарай адалбақанды да 
әрқилы жасайтын болған. Мысалы: 
ауқатты адамдардың кейбірі темірден 

жасатса, кейбіреулері ағашты ойғы
зып өрнектеп жұмырланып шабылған 
адалбақанның сыртын түгелдей был
ғарымен қаптатып, ілгектерін күміс
теп, темірден сәндеп жасатқан. Көп
шілік адамдар адалбақанды ағашпен 
ою өрнектетіп, шамаларына қарай 
тап сырыстар берген. 

Адалбақанның ұзындығы кере
генің иінінен келетіндей биік
тікте болған. Тігінен сүйеп қоя тын 
адалбақан бір жағына ауып кетпей
тін дей бас жағы екі айыр болып, 
уықтың иініне ашасымен тірей 
сүйеліп тұруға арналып жа сал ған. 
Әдетте, кей адалбақанның түп жағы 
көркемделмейді, өйт кені сол кездерде 
түп жағын жерге көміп қоятын да 
болған. Адал ба қан негізінде киім 
ілуге арналса, ертеректе қаружарақ 
ілу үшін де қолданылған. Жоғарыда 
айтылған сипатамалар дәлірек болу 
үшін, атап айтсақ Қазақстаның әр 
жер лері нен адалбақаның тамаша 
бірнеше түрлерің кездестіруге 
болады. Сондайақ ОҚО тарихи
мәдениэтнографиялық орталықта 
12 қанатты киіз үйдің ішінде біз 
айтып кеткен адалбақанның бірі 
орналасқан. Адалбақан ХІХХХ 
ғасырға тән ғаштан жасалған. 
Адалбақан төрт  бөліктерден 

тұрады, тоғыз темір ілгіштері бар, 
ілгіштері өрнектеліп жасалған бойы 
226 см, ені 13 см. Этнографиялық 
орталыққа 2010 жылы «Этнодизайн 
Қазақ2030» ЖШСнің директоры, 
профессор Аманжол Найманбайдан 
сыйға алынған болатын. Қолөнер 
қазақ халқының қоғамдық және 
рухани өмірінде әрқашан елеулі 
орын алатындығы тарихтан белгілі. 
Дәстүрлі қазақтың қолөнері өзіне 
ғасырлар бойы ұрпақтардың рухани 
тәжірбиесін сіңірді. Атап айту 
керек қазақтың дәстүрлі қолөнер 
шеберлігі өте бай және ол халықтың 
ғасырлар бойғы тарихи тәжірибиесін 
бейнелеп келеді. Қорыта айтқанда 
қазақ  өнері  –  адамның ішкі 
дүниесінің, оның рухани құндылығы 
жоғары болуының терең көрінісі. 
Қазақ халқының қолөнері оның 
тарихимәдени және рухани даму 
кезеңдерінің өзіндік өлшемі болып 
табылады. Тұтастай алғанда қазақ 
халқының өнері мен мәдениеті ұзақ 
тарихи даму нәтижесінде қазіргі 
биіктен көрінуде. 

Ғани БИТАСОВ,
ОҚО тарихи-мәдени-

этнографиялық орталықтың 
 кіші ғылыми қызметкері

Хадис – дін ғылымының бір саласының 
зерттеу нысаны ғана емес, олдін саласының 
ішіндегі ең құнарлы қатынас құралы. Хадис 
дін саласында жан жақты, көп қырлылығымен 
де ерекшеленеді. Хадис деген уақытта ойға 
Пайғамбарымыздын айтқан сөздері, дін 
тұрғысында берген үкімдері оралатыны да 
рас. Сондықтан хадис белгілі бір мәселеге 
орайластыра айтылған сөз десе де болғандай. 
Оның белгілі бір авторы бар. Ол – Мұхаммед 
с.ғ.с.

Ол айтқан өсиеттер бабалар тіліндегі 
нақылға айналып, ел аузында кеңінен тара
ла бастады.

Қандай да бір ғылым болсын, сол 
ғылымның өзіне тән тілдік және терминдік 
мағыналары болады. Себебі терминдік 
мағына арқылы дін үкімдері мен ере
же қағидаттар бекітіледі. Соған орай дін 
үкімдері орындалып, амалдар іске асады. 
Ал осы дін заңы бойынша өзіндік үлкен 
маңызы бар, мұсылман өмірінде Құраннан 
кейінгі Ислам дінінің екінші дереккөзі 
ретінде қарастырылған хадис ғылымының 
да тілдік және терминдік мағыналары 
жеткілікті. Хадис терминдерін білухадис 
кітаптарын оқуда, оны дұрыс ұғынуда, 
шариғат үкімдерін үйренгенде және оған 
зерттеу жүргізгенде өте маңызды рөл 
атқарады. 

Хадистің тілдік мағынасы қандай, Хадис 
араб тілінде «хадисун»деп айтылады,көпше 
түрі «Ахаадис» Араб тілінің грамматикасын
да есім сөздерден, көбінесе, етістіктерден 
жасалады. Мұндағы  «хадисун» сөзі «фиғлу 
суляси мужаррад» І бап етістігінің түбір фор
масында тұр. «Хадис» сөзі көп мағыналы 
сөздерге жатады, хадистің «жана», «сөз», 
және «әңгіме» деген тілдік мағыналары да 
бар.

Хадис терминінің қалыптасу жолы мен 
түрлеріне тоқталсақ. Термин ретінде ха
дис «Мұхаммед с.ғ.с пайғамбардың айтқан 
сөздері«Ақуал», істеген іс әрекеттері  «афа
ал», және бір іске немесе оқиғаға байланы
сты берген құптаулары «тақрир», сондай 
ақ «хулқи» – мінезқұлқына қатысты си
паты және «халқи» бейнелік сипаты деген 
анықтаманы білдіреді». Толығырақ айта
таын болсақ хадистын терминдік ережесі 
: «Аль хадис: Хуа ма удифа илан Набиий 
Саллаллаху аляйхи уасаллям мин қаулин ау 
фиғлин ау уасфин халқин ау  хулқин(уа ма 

Мәңгілік мәнге ие

Адалбаќан

ДҮНИЕЛЕР

удифа иляс сахаби ау ат табиғи)» «Хадис 
деп: сөз, іс – амал, үкім, жаратылыс немесе 
мінезқұлыққа қатысты пайғамбарға (немесе 
сахабаға немесе табиғинге тиісті айтылған 
барлық нәрсені айтамыз».

Хадис Ғылымындағы осы терминдік 
анақтаманы ашып айтар болсақ:

1.Араб тілінде сөз дегеніміз«қаулун», 
көпше түрі «ақуал», пайғамбардың түрлі 
жағдайларда және әр түрлі мәселелерде 
айтқан сөздері. Мәселен, «Әр бір амал ниетке 
байланысты» деген сөзін алайық. Бұл хадис 
мәтіндерінде мынадай сөздер арқылы келген: 
«Қала әнНабийю», пайғамбар былай айтты. 
«Қала Расулуллах» – Алланың Елшісі былай 
деді, «Амара әнНабию пайғамбар былай 
бұйырды». мұны қаули хадис деп айтады.

2.Пайғамбардың істеген іс әрекеті мен 
атқарған амалдары жекеше түрде «фиьл», 
көпше түрде «афаал» үлгісінде келеді. 
Мысалы: дәрет алу, намаз оқу, қажылық 
жасау, және т.б. Пайғамбардың бұл іс 

әрекеттерін көзімен көріп, маңайында жүрген 
сахабалар арқылы жеткендігі мағұлым. 
Мұндай хабарлар «Калан Набийю», 
«Пайғамбар солай істеген болатын, істеген 
еді». «Раайтун Набия», «пайғамбардың 
осылай істегенін көрдім», деген сөздермен 
келеді. Осылайша іс қимыл арқылы  кел
ген сүннеттерді хадис терминінде  «фиғли 
сүннет» деп айтады.

3.Бір іске немесе оқиғаға байланысты 
берген келісім немесе құптау «Тақрири».

а) «Сарих тақрири» – сөзбен құптауы. 
Мысалы, кейде сахабаларды бір жерге ат
тандырар сәтте барған жерлерінде түйткіл 
мәселелер орын алып жатса, оны қалай 
шешу керектігін сұраған. Сонда сахабалар 
Құраннан яки хадистен таппаса, өздерінің 
ыждағаттықтарымен (ізденістерімен) 
шешетіндігін айтқан.Осындай жауапты 
естіген кезде пайғамбар сахабаларына 
ризашылық білдіріп, сөзі мен құптаған.

ә) Үнсіз құптауы «дмни тақрири». Бұл 

жайында да хадистер баршылық. Бір ғана 
мысал келтірейік, әскер қолбасшысы болған 
сахаба Халид Ибн Уалид күннің суықтығына 
байланысты ғұсыл алмастан таяммуммен на
маз оқиды. Пайғамбар бұны естігеннен кезде 
үндеместен мақұлдағанын білдіреді. Жалпы 
үнсіз құптауы хадис мәтіндерінде мынадай 
үлгілерде келеді. «Фатәбассәман Набию», 
«Пайғамбар ол жағдайды көріп күлімсіреді.»

4) Мінез құлқына қатысты сипаты – 
«хулуқи» және «хилқи» – бейнелік сипаты. 
Хулқи «ахлақ» деген сөзден тарайды. Мұнын 
баламасы әдеп, этика деген сөз. 

Қ.А.Ясауи кесенесіндегі жалпы кітап
ханада сақталған қолжазба кітаптардың 
бір бөлігі жойылып, бір бөлігі басқа 
қорларға көшіріліп, ал кейбіреулері жеке 
адамдардың қолдарына түсті, нәтижесінде 
1977 жылы мұражайды негіздеу шеңберінде 
қолжазбаларды жоспарлық тұрғыдан 
жинақтау жүргізілген кезде кесене 
кітапханасында бірде бір кітап қалмаған. 
Кітаптардың қорға мол түсімі 19781979 
жылдары жүзеге асырылды. 1978 жылдың 30 
қыркүйегінде мұражай тұсауын кескен кез
де мұражай жетекшілігі Орталық Азияның 
әр аймақтарында археографиялық экспеди
цияларды ұйымдастырды. Қазіргі уақытта 
«Әзірет Сұлтан» қорық мұражайының жаз
ба ескерткіштер қорында екі мыңнан астам 
қолжазба кітаптар сақтаулы тұр, оның 500і 
литографиялық тәсілмен жарық көрген. 

Қорға келіп түскен кезде көптеген 
кітаптар түптелмеген күйде болды, мұны 
бірқалыпты түптелген кітаптардан көруге 
болады, себебі олар бір уақытта түптелген 
болуы керек. Түптеуші тек осы кітаптарды 
түптеп және түсіп қалған парақтардың ор
нын білмесе де арасына тігіп отырумен 
ғана айналысқандай әсер қалдырады. Бұл 
парақтарды түптеу кезінде бірнеше кітаптар 
23 парақ бойынша тігілген, көптеген көне 
кітаптардың ішіндегі парақтардың кітап 
тақырыбымен де ешқандай байланысы 
жоқтығы көзге ұрып тұрады. 

Литография тәсілін ойлап тапқан Алоизия 
Зенефельдер. 

Қорда литографиялық тәсілмен басы
лып шыққан 500 кітап сақтаулы тұр. Зерттеу 
кезінде олардың жартысының екі тілде: араб
парсы тілінде немесе арабтүрік тілінде басы
лып шыққаны белгілі болды, негізгі мәтіннің 
араб тілінде жазылуына назар аударған. Бұл 
кітап бөліміндегі туындылар араб тілінде 
жазылған, ал қалғандары 25% түркіше, және 
шамамен 25% парсыша.

Нәтижесінде қордағы ғылым салалары 
бойынша топтауға жатады:

1) Құран мен Құран ғылымы; 
2) Хадистер;
3) Догматика; 
4) Фикх; 
5) Логика; 
6) Филология; 
7) Поэзия; 
8 ) Мутафарриқат 
Қордағы Құран және Құран ғылымы 

бірнеше Құран кітаптарынан тұрады, бұған 
тажуид – Құранды дұрыс, жүгіртіп, қатесіз 
оқу, Құранның тәпсірі «Джами ут таф
сир қади ва хашияту шейх зада», Құранды 
түсіндіру, «Илм ат тафсир» еңбегі кіреді. 
Бұл Құран тәпсірі туралы ғылым, авторы 
танымал ғалым Джалаладдин асСуфти. 
«Тахсилуль баян фиттафсириль Құран» 
тәпсірі Құранның мәні мен тәржімасымен 
таныстыру және т.б.

Хадистер арасында Мұхаммад аз 
Зарканидің «Шарх ала Сахих әл Муватта» 
еңбегі атақты мухаддис Мәлик бин Анастың 
қаламына тән «әл Муватта» хадистер 
жинағына түсініктеме болып есептеледі. 
Сонымен қатар Касталанидің «Джами матн 
хадис ва шарх Касталани» хадистері, әл 
Баркауидің «Мусталихаль Хадис», Сейд аш 
Шарифтің «Аррисала фи Мусталихатил
ахадис» атты жинақтары және сол сияқты 
авторлары белгісіз болып келген «Мажма 
ъаул Латиф» және «Рисаляту нахбатил фикр» 
атты еңбектер де сақталған.

Сонымен қатар қорда хадис ғылы мының 
көшбасшы ғұламасы Имам әлБухаридің 
(810870/194256 гг.х.) шынайы хади
стер жинағы «Сахих әлБухаридің» құнды 
нұсқасы орын алған.

Догматика бөлімінде мұсылмандық 
догматика (әлақида) бойынша, шамамен 
алғанда, Абу Ханифаның, АнНасафидің 
қырыққа жуық еңбектері бар, айта кетерлік 
бір жайт, анНасафидің кітабына оннан аса 
түсініктемелер жазылған, сонымен қатар 
атТафтазанидің, әл Иджи Джалаладдин ас 
Суютидің, аль Хайали, асСиялкутидің де 
еңбектері осында жинақталған.

Фикх бойынша еңбектер қатарында 
айтарлықтай танымал еңбектер «Убайдуллах 
ибн Масъуди» (747/1346) «Мухтасар 
әлвакайя», Лютфуллах анНасафидің 
(7501349 ж. қайтыс болған) «Фикх әл
Қайдани» сияқты шығармалар және осы 
кітаптарға түсініктеме ретінде авторлар 
ұжымының «ӘлФатуа әл аламкирия» атты 
тақырыпта көп томдық еңбегі, сонымен 
қатар Шамсуддин Мухаммад әлХорасанидің 
«Джамиь ур румуз», Мухаммад Абдуль 
Хайй әл Хисари әлХидаяның және басқа 

да авторлардың туындылары жинақталған.
Логика бойынша бірнеше кітаптар, 

олардың ішінде Кутбуддин арРазидің 
(х. 766 қайтыс болған) «Әл Кутби Ма`ас 
Са`дия» және «Ляуа`ми уласрар». Садуддин 
ат Тафтазанидің «Тахзибул калям фи тах
ририл мантики уал калям» Мубарак шах 
әлБихаридің «Шарх Хикматил айн». Адуд 
аддин Эль Иджи (х. 759 ж.) «Рисаля уй
дия», Мухибаллах әлБихаридің (1707 ж.) 
«Суллямум улум» және т.б. кезігеді.

Филология бойынша еңбектер үлкен 
топқа жатқызылады. Мұнда араб граммати
касы, лексикографиясы, морфологиясы мен 
риторикасының мәселелері қарастырылады. 
Бұл шығармалар «Илмус Сарф», «Илмун 
Наху» және т.б. Еңбектер Абдул Қахири әл
Журжанидің (471/1079 ж. қайтыс болған), 
Аззамахшари (538/1144 ж. қайтыс болған), 
Ибн әл Хадиба (646/1249 ж. қайтыс болған), 
әл Жами (898/1492 ж. қайтыс болған) 
қаламына тән. Ерекше атауға лайық ибн 
Малик және әл фияту бин Маликтің Ибн 
Хадибаның өте сирек ұшырасатын грамма
тика бойынша жазған кітабы.

Поэзия. Бұл имам әл Буватаридің 
«Қасидатул Бурд» еңбегі және бұл еңбектің 
тізіміне түркі тілінде жасалған түсініктемелер 
кіреді. Олар Мухаммад әл Ханафияның 
«Қасидату әл Хайя» және Тадж аддин ас 
Суютидің «Қасида Мунфариджа» атты 
жұмысы.

Ал мутафарриқат бөлімінде Имамуддин 
бин Мутфуллах әл Мухандистің астрономия 
бойынша «Ат таслих фи шархит ташрих» 
атты бірнеше еңбектер, сонымен қатар Муса 
ар Румидің «Шарх Джаъмини» кітабы мен 
оған жасалған түсініктеме де бар. Анатомия 
мен медицина бөлімінде асСуютидің 
«Илмут ташрих», «Илмут тибб» кітаптары 
– діни, ғылыми, саяси мәселелер талқыға 
түскен «Азхарул Хаққ» жинағы да осын
да. «Баян ун нубзати мин манақибил аим
матил Мужтахидин» атты шығармада Абу 
Ханифа мен оның шәкірттерінің өмірлеріне 
сипаттама жасалады және жұма күндері 
айтылатын уағыздар, өсиеттер, күнделікті 
оқылатын жеке дұғалар және дәрет алу, 
әртүрлі намаздар, ораза ұстау және басқа 
да көптеген жайттар қамтылған еңбектер өз 
құндылықтарымен де дараланады. Мұнын 
бәрі зерттеушілерге өз кезегін күтіп жатқан 
дүниелер екендігі даусыз.         

Күнсұлу ӘСЕТОВА,
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 

тарихи-мәдени қорық-мұражайының 
қызметкері
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ТҮРКІСТАНДЫ 

● Жаңа сауылған түйе сүтi де, бие сүтi де саумал ата-
лады. Қымыз ашытылған мерзiмiнiң ұзақтығына қарай 
уыз қымыз, бал қымыз, тай қымыз, құнан қымыз, дөнен 
қымыз, бестi қымыз деп бөлiнедi. Күздi күнгi қымыз бiр 
сөзбен сары қымыз деп аталады.

● Айран сиыр сүтiнен ұйытып жасалса, қойдың сүтiнен 
жасалғанды қатық дейдi. Қатықтың құнарлылығы басқа 
түлiктiң сүтiнен жасалатын тағамның бәрiнен жоғары, 
оған салған қасық тiк тұрады, оны дiрiлдек немесе меңiреу 
қатық деп те атайды. 

● Сиыр мен қой төлдегендегi сүтi уыз деп аталады. 
Сиыр сүтi мол болатындықтан, күрiштен, тарыдан уыз 
көже дайындап, оған үлкендердi шақырып, батасын алу 
– салтымыз.

● Бұрын қойшылар бақырашқа (темiр тостаған) сауып 
алған қойдың уызын бүйенге құйып, оны бақыраштағы судың 
iшiне салып қайнатып, пiсiрген тағам уыз қағанақ деп аталған.

● Құрттан жасалған құрт көженi бұрынғылар 
«қыстың қымызы» деп атаған.

● Ежiгей – ашымаған iркiтке одан екi есе көп сүт қосып 
қайнатып жасайтын тәттi де қуатты тағам.

● Қазақ дастарқанын iрiмшiксiз көзге елестету мүмкiн 
емес. Оны «ақ iрiмшiк» (жаңа дайындалғаны) және 
«қызыл iрiмшiк» (кептiрiлген түрi) деп екiге бөледi.

● Iрiмшiгiн сүзiп алған сарысуға қант қосып қайнатса, 
сарысу немесе жұрт әзiлдеп айтатын «қазақ шоколады» 
шығады.

● Қайнатқан қой сүтiн iрiтiп, сүзiп алып, ыстық 
кезiнде сары суымен қоса сары май салып езсе, «бел 
көтерерге», яғни науқастарға, кәрiлерге қуат болсын деп 
беретiн өте нәрлi ақлақ пайда болады.

● Бұрын қойшылар далада кiшкентай бiр-екi тастың 
астына от жағып, оны қой сүтi құйылған бақырашқа 

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Ұлы күнге әлімсақтан баланған, жасампаз жыл ба-
сынан саналған Әз-Наурыз – бiрлiк пен береке мейрамы.  

Әр үйдің дастарқанына меймілдеп ақ тола-
тын, елiмiзге мерейлі бақ қонатын осынау арайлы 
шақты халқымыз Ұлыстың Ұлы күнi деп сондықтан 
да ұлықтаған. Күн мен Түндi теңестірген, бүкiл 
адамзатқа шаттық сыйлаған.

Жыл басы Наурызбен бiрге қаһарлы қыстың ор-
нын шуақты да шырайлы көктем басып, тiршiлiк 
қайта жаңғырып түлейдi. Бұл күнi адамдар бұлақ 
көзiн ашып, жоқ-жiтiкке жәрдемдескен. Алыс кеткен 
ағайын ат арытып кеп қауышқан, араз жандар тату-
ласып, төс қағыстырып, қайта табысқан. Осындай 
ерекшеліктерімен дiн мен тiлге бөлмейтiн Наурыз мей-
рамы тәуелсiздiк жылдары ұлысты ұйыстыра түстi. 
Ұлы өркениетiмiзден түп-тамырын тартқан Ұлыстың 
ұлы күнi Ай мен Күндей, әлемге бiрдей адамзаттың 
ортақ қазынасына айналды. Отанға деген шынайы 
сүйiспеншiлiк – мемлекеттiк сананы орнықтырады. 
Сондықтан осындай игi дәстүрдi ұрпақ бойына молы-
нан сiңiруге тиiспiз.

Көктемнiң жетегiне iлесiп әз-Наурыз мейрамы есiк 
қаққан сәттен қасат қардың көбесi сөгiлiп, сай-саладан 
жылғадан су ағады. Қары кеткен жерлерде көктемнiң 
алғашқы нышаны – бәйшешек қылтияды. Тіршілік 
қайта оянады, сондықтан да Наурыз мейрамы – барлық 
мереке атаулының төресi, бастауы болып саналады.

Ертеде даналығымен дараланған ата-бабаларымыз 
бұл күндi табиғаттың айрықша белгiлерiн ескере оты-
рып белгiлеген екен. Қазақ үшiн ғана емес исі шығыс 
халықтары үшін де Наурыз айы қасиеттi, себебi, на-
урыз айында Күн мен Түн теңеледi төскейдегі төрт 
түлiк мал төлдеп, қора шуға толады. Қытымыр қыс 
бойы ұйқыда жатқан жаны бар жәндiк атаулы оя-
нып, өсiмдiктерге жан бiтедi. Сол күндері қанатына 
көктемдi iлестiрiп, қиқулаған жыл құстары жетедi. 
Самарқанның мұз боп қатқан көк тасы жiбидi. 

Табиғаттың тылсымы мен ғалам ғажайыптарын 
терең ұғынған ата-бабаларымыз осындай қасиеттерi 
үшiн бұл күндi Жыл басы санаған. Жануарлардың жыл 
басы болуға таласқандығы жөніндегі аңыз-ертегі 
қандай ғажайып.

Наурыз күнi адамдар бiр-бiрiне жақсы тiлектер 
тiлеп, мерекемен құттықтаған. Араздасқандар өкпе-
ренiшiн ұмытып, бiр-бiрiнен киыла кешiрiм сұраған. 
Алты ай қыс көрiспеген ағайын шұрқыраса табысқан. 
Көрісу деген міне осы.

Ұлық күннің озық үлгiлерi адамзат баласын жоғары 
саналылыққа, әдептiлiкке, өнегелiлiкке, бауырмал-
дылыққа, көргендiлiкке, iзгiлiк пен бiлiмдiлiкке баули-
тыны да айдай ақиқат екендігі даусыз.

Наурыз Жыл басы саналғандықтан Ұлыстың ұлы 
күнi ешкiм жұмыс iстемеген, жаңа iс бастамаған. 
Адамдар бұл күнi дауыс көтермеген, әбес сөйлемеген, 
ешкiмдi ренжiтпеген, өзi де ренжiмеген. Шығыс 
халықтары бұл күнi жер дүниенi Қыдыр ата аралай-
ды деген сенiммен үйiнiң есiгiн ашып отырған. Жастар 
үлкен кiсiлерден бата сұраған. Жiгiттер қыздар мен 
жеңгелерiне сый-сияпат жасаған.

Міне осындай тағылымға толы Әз-Наурыз құтты 
болсын, ағайын!

Ќарлыєашы берекелі кґктемніѕ, 
Жер бусанып, мамыражай жеткен кїн.
Əз Наурызды Тїркістанныѕ тґрінде,
Ўрпаќтары тойлап жатыр текті елдіѕ.
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Тамырын көк түріктен тартқан бар 
түркітілдес халықтар үшін киелі мекен, 
қасиетті Атажұрт. Түркістанда ӘзНаурыз 
күні «Түркістан − Түркі әлемінің мәдени 
астанасы» аясында Наурыз мерекесіне 
арналған «Наурызнама» шарасының сал
танатты ашылуы өтті. Аталмыш жиынға 
23 мемлекеттен түркі тілдес 25 ұлттан тұра 
тын 300ге тарта қонақтар киелі қалаға ат 
басын тіреді. Олардан бөлек халықаралық 
ұйым өкілдері мен зиялы қауым, қала 
тұрғындарын қосқанда ұзын саны он мыңға 
жуық адам қатысқан. 

Ісшараның ашылуында сөз тізгінін қолға 
алған Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі 
Жансейіт Түймебаев барша жұртшылықты 
«Түркістан  Түркі әлемінің мәдени аста
насы» атанған жылдың басталуымен 
құттықтап, осы абыройлы міндетті бірлесе 
өткізуге шақырды. Келесі сөз кезегін алған 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи
мәдени қорықмұражайының директо
ры Жандос Әубәкір келген қонақтарға 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерлен
ген хансұлтандар, батырлар мен билер, 
игі жақсылар мен тарихи тұлғалар жайлы 
мәлімет беріп, Қазақстан ғана емес әлем 
мәдениеті тарихында көрнекті сәулет 
ескерткіші болып саналатын Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесіне арнайы тоқталды.

Құрметті қонақтар зиярат жасаған соң 
қазақтың мол тарихын жинақтаған, кешегісі 
мен бүгінін түгендеген «Түркістан тари
хы» музейін аралады. Келушілерге му
зей экспозициясының басты бағыттары 
(концепциясы) ретінде Түркістан өлкесін 
алғашқы адамдардың қоныстануынан бас
тап қола, ерте темір дәуірлері тұсындағы 
ескерткіштер, алғашқы тұрақтар мен 
отырықшылық қоныстары және ежелгі 
дәуір қалалары, ерте орта ғасырдағы 
қалақұрылысы ескерткіштері мен Түркі 
мәдениеті, өлкенің саяси, экономикалық 

және рухани орталықтарының даму тарихы, 
Түркістанның Қазақ хандығы тұсындағы 
дамуы мен астанаға, кесененің ұлттық 
пантеонға айналуы және Тәуелсіздік 
тұсындағы Түркістан мен өлкеден шыққан 
тарихи тұлғалар жайлы кең көлемдегі та
рихи, археологиялық, этнографиялық, 
нумизматикалық түпнұсқа жәдігерлермен, 
мәтіндермен негізделген кешенді музейлік 
құрылымдар ұсынылды. 

Есім хан алаңында «Түркістан − 
Түркі әлемінің мәдени астанасы» мен 
«Наурызнама» думаны басталды. Мерекелік 
шараны облыс әкімі Жансейіт Түймебаев 
ашты. Салтанатты жиында Мәдениет және 
спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы 
жолдаған құттықтау сөзін оқып берді.

Осынау игі шара барысында ТҮРКСОЙ 
халықаралық ұйымының «Баспасөз 
сыйлығы» түркі халықтарының бірлігін 
салт дәстүрін кеңінен насихаттап жүрген 
шетелдік және қазақстандық 15 үздік жур
налиске тапсырылып, мереке әрі қарай 
концерттік бағдарламаға ұласты. Онда 
500ге жуық биші атсалысқан күн мен 
түн, жұлдыздар бейнесінде «Күн мен 
Түннің теңелуі және Табиғаттың оянуы» 
театрландырылған саздыхореографиялық 
қойылымы кімді  болсын бейжай 
қалдырмады. Сонымен қатар, түркітілдес 
халықтарға ортақ ұлы тұлғалар – Арыстан 
баб, Ясауи, әлФараби, Қорқыт ата образ
дары сахналанған көріністер де өте сәтті 
шықты. Қазақ хандары киелі шаңырақты 
көтеріп, ондағы уықтарды өңіріміздегі 20 
этномәдени орталықтың өкілдері ұстауымен 
бейбіт еліміздегі тұрақтылық пен татулықты 
көрсеткен  тұс көпшілік көрерменді 
тебірентіпақ жіберді .  Концерттік 
бағдарлама барысында «Сүйінші. Шашу» 
көрінісі қойылды. Онда ұлттық киімдегі 
аттылы жаршылар Наурызды сүйіншілеп 

шашу шашты. Алаңда түркітілдес мем
лекеттерге арналған 6 киіз үй көтеріліп, 
түркітілдес мемлекеттердің «Наурыз» 
керуені келді. Керуенде 18 түйе, 30 ат, 4 арба 
және түркітілдес мемлекеттерден келген 
300ге жуық мәдениет қызметкерлері өнер 
көрсетті. Исі түркі халықтары бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығарса алынбас асу 
болмайтынын осы бір көрініс дәлелдеп 
тұрғандай. Салтанатты жиын барысында 
түркітілдес мемлекеттердің әлем халқын 
бірлікке, достыққа, бейбітшілікке шақыруға 
арнаған үндеуі қабылданды.

Наурыз тойы Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 
жанындағы ұлттық нақыштағы әбзелдермен 
безендірілген 12 қанатты 33 киіз үй тігілген 
этноауылда жалғасты. Шіркін Қазақтай 
дархан халық әлемде сирек қой. Үйге кел
ген қонақты күтуге дастарқанға барын 
салатындығы әлімсақтан мәлім. Сол ұлттық 
мінез әр киіз үйден көрінді.

Шаттығы шалқыған Наурыздуманнан 
соң Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақтүрік университеті 
базасында «Түркістан және Түркология» 
атты халықаралық ғылымитеориялық 
конференция өтті. Түркологияның өзекті 
мәселелері ғылыми талқыға түскен 
алқалы жиынға алысжақын шет елдер 
мен қазақстандық 100ден аса ғалымдар 
мен қоғам және мемлекет қайраткерлері 
қатысты.

Шара барысында Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ТҮРКСОЙ 
халықаралық ұйымының бас хатшысы 
Д.Қасейіновке 70 жыл толуына орай жолдаған 
құттықтау хаты мен төсбелгісін тапсырды.

Сонымен Түркістанда дүркіреген Наурыз 
да өтті. Қатысқан да арманда, қатыспаған 
да арманда кетті. Өйткені бұл екі рет 
қайталанбайтын барша түркі халықтары бас 
қосқан той еді. 

ДҮРКІРЕТКЕН ҰЛЫҚ ТОЙ

салып, пiсiрiп алған сүтiн қорек етiп жүре беретiн болған. 
Ол тағам қорықтық немесе тасқорық деп аталған.

● Сиырдың пiскен сүтiне тары немесе күрiш қосып, 
сүт көже, қайнатылған суға аз ғана тұз салып, оған бөлек 
суық суға араластырылған ұнды қосып, күрiш, жүгерi не-
месе бидай қосып, шөлдi жақсы басатын ашыған көже 
атты сусын дайындалады.

● Сары май – ет жоқта ет орнына жүрген, қысқы 
маусымға арнайы дайындалатын қадiрлi тағам. Қазақ оны 
шайқап алғаннан кейiн тұздап, суын кетiрiп, қарынға салған. 

● Сары майды қорытса, ыстық күйiнде тезiрек әл жи-
нау үшiн жас босанған әйелге бiрiншi берiлетiн тағам – 
шыртылдақ жасалады.

● Торта – сары майды қайнатқанда ыдыс түбiнде 
қалатын қою тұнба. 

● Қазақтың теңдессiз тағамының тағы бiрi 

– балқаймақты қаймаққа бал мен ұн қосып қайнатып 
жасайды.

● «Сүмесүт» дегеннiң не екенiн бiлесiз бе? Жүнi 
қырқылған ақ тоқтыны сояды, терiсiн ұстарамен қырып, 
шелiнен, майынан, етiнен әбден тазалап болған соң үш 
күн ағын суға байлап қояды. Сол сумен жағымсыз дәмнiң 
бәрi кетедi. Қойды сауады. Қазанға терiнi салады. Сүттi 
толтырып құйып, қайнатады. Терi сүттi бойына сiңiрiп 
ала бередi, сүттi құйып, қайната бередi. Сүттi сормай 
қалатын кезi болғанда, терi қалыңдығы бармақтай болып 
iсiнедi. Терiнi кептiрiп, бiр ыдысқа салады. Ендi көш кезiнде 
дана қазақ мал сауып әуре болмайды – шайға қосатын 
құрғақ сүтi дайын. Көш үстiнде емшектегi бала жыласа, 
жаңағы терiден кiшкентай кесiп алады да, ортасына ши 
өткiзiп, баланың аузына сала қояды. Бiр жағы таусылса, 
баланың аузына екiншi жағын салып қояды. Сiңiрiп алған 
сүт таусылған соң терiнiң өзi қалмай ма, бұл ендi кәдiмгi 
ауызға салып шайнайтын сағыз болады». 
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Әбілмәмбет хан – XVIII ғасырдың 3060 жылдары 
аралығында қазақ қоғамының ішкі және сыртқы саяси тари
хында белгілі бір дәрежеде рөл атқарған, сондайақ бірнеше 
ғасыр бойы қазақ мемлекетінің саяси тізгінін өз қолдарында 
ұстаған билеуші әулеттің өкілі болған тарихи тұлға. Ол 
біртұтас Қазақ мемлекетінің соңғы билеушісі Тәуке ханның 
туған немересі. 

Әбілмәмбет ханға қатысты деректердің жазба түрін 
XVIII ғасырдың 3060 жылдарындағы  қазақорыс және 
қазаққытай қатынастарын сипаттайтын материалдардан 
көруге болады. 

1741 жылы жаз айында Орта жүзде, Әбілмәмбет ханның 
Ордасында кеңес өткізіліп, онда қазақжоңғар қатынасына 
байланысты маңызды мәселелер қарастырылады. Ондағы 
ең басты мәселе, ол – жоңғарлармен соғысты жалғастыра 
беру немесе олармен бейбіт келісімге келу мәселесі бол
ды. Кеңеске қатысушылардың көпшілігі бейбіт келісімге 
келуді жақтайды. Әбілмәмбет хан да осындай ойда бола
ды. Сол мақсатпен жаз айының соңында Әбілмәмбет хан 
Жоңғарияға қазақ елшілігін  аттандырады. Елшілік жоңғар 
тұтқынындағы қазақтарды босату, оның ішінде Абылай 
сұлтанды босату, екі жақты бейбіт келісімдер жасасу сияқты 
маңызды мәселелерді жүзеге асыруды алдында мақсат етіп 
қояды.

Тарихтан XVIII ғ. Ескі Түркістан қаласында екі хан ор
дасы (цитадель) қатар өмір сүргені жайлы да белгілі. Бұл 
жайлы И.В. Ерофееваның «Казахские ханы и ханские дина
стии в XVIII – середине XIX вв.» деген еңбегінен және Б.Т. 
Тұяқбаева мен А.Н.Проскуриннің «Проект регенерации ци
тадели в городе Туркестане» деген мақаласынан толыққанды 
деректер табуға болады.  Тарихшы И.В.Ерофееваның 
мақаласындағы деректерде 174345ж.ж. аралығында 
Түркістанды және оның айналасындағы қалаларды 
Әбілмәмбет хан мен Сәмеке ханның үлкен ұлы Сейіттің 
екіге бөліп билегені айтылған. Бұл жайлы ең алғашқы деректі 
XVIIғ. соңында жасалған Д. Г. Мессершмидт картасынан 
табамыз. Бұл поляк суретшісінің біреудің ауызша берген 
дерегіне сүйеніп жасаған Тәуке ханның мөрі басылған 
Түркістан қаласының картасы.  «Әзірет Сұлтан» мекемесінің 
археология бөлімінің қызметкерлерінен құралған топ «Хан 
ордасының» дәл орынын анықтап, қайта қалпына келтіру 
жұмыстарына ат салысты. 

Қазіргі таңда ескі Түркістан қаласында орналасқан 
Әбілмәмбет хан ордасына туристік бағыт ашып, оны 
түркістандықтар мен қалаға келген туристерге насихаттау 
жұмыстарын қолға алу кезек күттірмейтін мәселе.  

Талғат ОРАЗОВ,
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің 

экскурсоводы

Қолөнер – ғасырлар бойы дамып, 
қалыптасып келе жатқан қастерлі өнер, 
атадан балаға мұра ретінде бізге жеткен 
дәстүрлі де халық шығармашылығының 
сарқылмас қайнар көзі. Қандай халықтың 
қолөнері болса да оның тарихымен, 
қоғамдық құрылысы, әдетғұрпы, жөн
жоралғысы, салтсанасымен астасып 
қатар дамуы – заңдылық. Қолөнер адам 
баласының көркемдікке, нәзіктікке, 
сұлулыққа деген ұмтылысын, сол бағытта 
табиғатты өзінше таңбалап бедерлеуін, 
сұлулықты іздеуге деген құштарлығын 
танытады.

Сан қилы кезеңдерден өтсе де, 
көркемдік бейнелердің өзіндік ерек
ше ліктерін бұлжытпай сақтай оты
рып, ұрпақтанұрпаққа мұра ретінде 
жалғасын тауып келе жатқан киелі әрі 
күрделілерінің бірі – зергерлік өнер.

Зергер аты айтып тұрғандай – сәндік 
бұйымдарды зерлеп, айшықтап жасаушы 
шебер, ұста. Зергерлік – әшекейлі бұйым 
жасау өнері.

Ұлттық мәдениетімізде тарихи орны 
ерекше болумен қатар, бір жағынан 
халқымыздың материалдық дәрежесін 
көрсетсе, екінші жағынан – рухани жан 
дүниесі мәдениетінің философиялық, 
эстетикалық көзқарастарын білдіреді.

Жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбие
леуде, халық өнерін, салтдәстүрін 
меңгер туде зергерлік өнердің мәні зор.

Қазіргі таңда да ұлттық мәдение ті
міздегі қолданбалы өнер халқымыздың 
тарихымен, ұлттық болмысбітімімен, 
дүниетанымымен үндесе дамып келе жа
тыр. Тамырын тереңнен алатын өнердің 
тылсым сыры бар қасиетті де, қастерлі 
кәсіп.  Осы өнермен айналысатын адам
дарды «ақ ұста» деп атаған. Зергерлік 
өнер сонау ерте кезеңнен бас тау ала
ды. Мәселен «Әзірет Сұлтан» қорық
мұражай қорында тастан жасалған 
моншақтар сақтаулы. Ал қола дәуірінде 
әйелдер құлақтарына сырға, мойын
дарына моншақ, өңіржиек, қолдарына 
білезік, жүзік таққан. (Қазақстан тарихы. 
Очерктер, 1994, 24). Сондай – ақ әшекей 

бұйымдарға оюөрнек салу да біртіндеп 
қалыптаса бастаған. Өрнектердің өзінің 
сан алуан түрлері бар, қазіргі таңда ою
ларлы бөліп те қарастырады.

Әлкей Марғұлан оюөрнектерді 4 
топқа бөледі. Олар: космонологиялық, 
зооморфтық, өсімдік тәрізді, геомет рия
лық өрнектер. Олардың ішінде жануар
лардың сыртқы пішініне, мүйізіне, 
тырнағына, мойнына, табанына, т.б. 
мүшесіне ұқсас оюөрнектер халық ара
сына (зооморфтық түр) кең тараған. 
Зооморфтық оюөрнек кебеже, жүк
аяқ, әбдіре, асадал сияқты тұрмыстық 
бұйым дар әшекейінде жиі кездеседі. 
(Ә.Мар ғұлан. 1986. 98 б.) 

Аталған оюөрнектер кебеже бүйі
рін де, көбінесе, тігінен бедерленіп, бос 
жерлерін толықтырған, ал төсектің жақ 
ағашы белгілі бір ырғақпен түгел дерлік 
өрнектелген. Кейде оларды өсімдік си
патты өрнектермен сабақтастырып, жара
сымды тұтас композиция құраған.

Қазақ халқы молшылықты дарияға, 
теңізге, бәйтерекке ұқсатса, батыр
ды арыстанға, қыран бүркітке, гүлді 
әсемдікке, әдемілікке теңеген. Халқымыз 
әсемдікті аң құстан, өсімдіктен, табиғаттан 
іздеген. Өрнек түрлері геометриялық 
ерекшелікке ие: шахмат түрінде, тік 
төртбұрыш, үшбұрыш, көпбұрышты, 
жарты шеңбер, жұлдызды, шеңберлі, 
т.б. түрлі болып келеді. Өсімдік мотивті: 
ашылмаған гүл пішіні, бұтақта өскен 

гүлдер, жемісжидек түрлеріндегі пі шін
дер, бүршік, т.б. осыған ұқсас түрлер; 
жанжануарлар бейнесі: түйе, ит, қораз, 
көгершін, бүркіт, айдаһар, қаз және тауық 
тектес құстар бейнесі. Аталмыш өрнек 
бір кілемде бір жануардың, яки құстың 
бейнесі қайталану арқылы көрінуі мүмкін.

Сақтарда зергерлік өнер жақсы дамы
ған. Зергерлер алтын күмісті балқы тып 
құю, штампылап өңдеуді жақсы мең гер
ген. Қазбалардан табылған жетістіктер – 
бұның дәлелі.

Қазақтың алғашқы оюөрнек үлгі
лері Андронов мәдениеті мен байыр
ғы сақ, гұн, үйсін өнері мұраларынан 
гео мет риялық, зооморфтық жанжануар
лар дың табиғи және фантастикалық бей
нелері, көгеріс өрнек пен қиялғажайып 
оюөр нектер аспанның, жердің симво
лы ретінде кездеседі. Қазақ зергерлік 
өнерінде  құс образы. «Құстұмсық жүзік», 
«құс тұмсық құман» және құсты тұс
палдай тын кесет, кілем мен үй жиһаз
дары мен тұрмыстық заттарды кеңінен 
қолданған. «Құстұмсық» – бұл өрнек 
құстың тұмсығын тұспалдаудан туған. 
«Құстұмсық» тармақты мүйіздер мен 
сызықтардан құралады. Оюөрнекті 
қойғанда ортасындағы сызық ұшы 
құстың тұмсығына ұқсас етіп қиылады. 
(Өмірбекова М.Ш, 2003, 33) «Құстұмсық» 
жүзік немесе «топсалы» жүзік сәлемдеме 
ретінде туыстар арасында дәнекер 
қызметін атқарған. Құс бейнесі халық 
түсінігінде азаттықтың, еркіндіктің    сим
волы болып табылады.

Құстұмсық   қыздар тағатын 
сақинаның бір түрі. Оның рәміздік 
мәні «құстай ерікті, өз еркі өзінде», 
яғни «қыздың басы бос» деген ұғымды 
білдіреді. Тұрмысқа шыққаннан кейін 
төркін жағы Құстұмсықты қыздың 
киімдеріне қосып жіберетін болған. 
Қыздың інілері, сіңлілері жағдайын 
білуге келгенде қыз жүзікті төркініне 
қайтарса, ол оның жағдайының жақсы 
болғаны. Қыздың шешесі қуанып, 
«құдағиыма рақмет, қызыма өз қызындай 
қарайды екен» деп ауылаймағын қонаққа 

шақырып, Құстұмсықты көрсеткен. 
(Қазақ ұлттық энциклопедия. 2004, 148) 

Сонымен қатар құс әдеміліктің 
де белгісі іспеттес. Шеберлер құман, 
көзелердің де суағарын құстың тұмсығына 
ұқсатып жасаған. Ол бір жағынан өте 
әсем көрінеді және су құюға да ыңғайлы 
болып келеді. Су құюға арналған 
құманның суағары құманға жапсарла
сып орналасқандықтан құстұмсық деп  
атайды. Құман  сөзін Махмуд алҚашқари 
«Дивани Лугат атТурк» атты еңбегінде 
(Махмұт Қашқари, 2005, 412) «Құмыра, 
бутыл яғни шыныдан жасалған ыдыс» 
деп көрсетеді. Парсы тілінде Хум деген 
сөзден шыққан, құман хумның көпше 
түрі. Араб тілінде сусын құятын ыдыс 
деген сөзді білдіреді.

Мұражай қорында КК 1578, 2456 нө
мірлі жүзіктер осындай құс тұмсық жү
зіктерге жатады. Аталмыш жәдігерлеріміз 
ХVІІІХІХ ғасырларға жатады. Жалпы 
қор да мұндай жүзіктердің ұзын саны 
отыз дан астам түрі сақтаулы. (1,2 сурет) 
Мұражай қорында құс тұмсық іспет
тес құмандар, самаурын құмандар да 
кез деседі. (3,4,5 суреттер) Күнделікті 
самау рындардың екі жағында ұстайтын 
тұтқасы, бұрамалы шүмегі болады. Ал біз 
әңгіме етіп отырған самаурында бұндай 
бөлшектер жоқ. Құманның ішіне оттық 
орнатып қойған. Қорымызда сақтаулы 
самаурын құман ХҮІІІ ғасырға жатады. 
Ұстаның аты белгісіз. Мавзолейдің қорғау 
аймағында жүргізілген қазба жұмыстары 
кезінде табылған

Бұл құман самаурындардың бірінің 
құрылымы алмұрт пішінді тұғырының 
жан жағы ойылған. Оттығына кіріп тұру 
үшін оттығының түтігі жоғары қарай 
көтерілген кернейге ұқсап қақпағы 
салынған және түтікке қаптама кигізілген.  
Бұл құман самаурынның қызметі шәй 
қайнатуға арналған. Кейде жеңілжелпі 
тамақ та әзірленетін болған. Заман 
ағымына қарай қазақ халқы да көшсе 
өзімен бірге алып жүруге ыңғайлы етіп са
маурын мен құманның үлгілерін біріктіріп 
жасаған көрінеді. Бір қарағанда құманға 

ұқсағанымен оттығы бар ішінде су 
құюға арналған орны бар самаурын. Ата
бабаларымыз не нәрсені де өз орнымен 
өте ұқыпты, жақсы пайдалана білгендігі 
осыданақ аңғарылады. 

Қ ұ с  б е й н е с і  э т н о г р а ф и я л ы қ 
жәдігерлердің ішінде кілемдерде және 
ыдыс сыртында бейнеленген. Көне 
түркілердің түсінігі бойынша, құс – көктің, 
балық – судың, ағаш – жердің белгісі. 
Бұйымдарда жан – жануарлардың мүйізі, 
дене мүшесі, тұяғы, құстың тұмсығы, 
түлкінің басы, бөрінің құлағы немесе 
иттің құйрығы т.б. және өсімдіктердің 
түрлері кеңінен белгіленген. 

Ал зооморфтық оюөрнектер ту
ралы Ә.Марғұлан «тұрмыстіршілігі 
негізінен мал шаруашылығы болғаннан 
соң қазақ халқы оюөрнектердің 

көпшілігі жануарлар бейнесі, мүйізі, 
құстардың қанаты, іздері ұғымдарымен 
тығыз байланысты» деген. Сондықтан 
болар құс бейнесі оюөрнектерде жиі 
кездеседі. Негізіне құс бейнесі жастықты 
да білдіретін болғандықтан жастардың 
киімдеріне әшекейлеріне де салынады. 
Ондағы мән жастардың көкте қалықтаған 
құсша самғап, биіктерден көрінуіне сая
ды. Зергерлер қолтаңбасында жалпы құс 
тұмсық іспеттес жасалған жәдігерлеріміз 
біршама баршылық. Сонымен қатар қорда 
осындай пішінмен жасалған сырғалар, 
алқалар да кездеседі.

Динара АРЫНОВА,
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейі

ғылыми қызметкері

ҚҰС ОБРАЗЫ МУЗЕЙ ЖӘДІГЕРЛЕРІНДЕ 

ӘБІЛМӘМБЕТ 
ХАННЫҢ ОРДАСЫ

Аңыздардың тарихи дерек ретіндегі маңызы
Едіге би өз заманының ірі тари

хи қайраткері. Тарихи деректерде 
Едіге батыр жөнінде ресми жазба 
мағлұматтар баршылық. Солардың 
бірқатары Едігенің жастық шағы, са
яси билікке келуі және көрші мемле
кеттермен жүргізген дипломатиялық 
байланыстары жөніндегі жазба 
құжаттардан тұратыны белгілі. Ресми 
тарихта олар біршама көрініс тапқан. 
Алайда осы деректерді айқындай 
түсуге Едіге батырдың өскен орта
сы, дүниетанымының қалыптасу 
мәселелері бойынша жазба деректер 
аздық еткен жағдайда халық ауыз 
әдебиетінде сақталған аңыздар мен 
жырларға сүйену қажет сияқты. Кей 
кездері бұл мәселе тарихшылар на
зарынан тыс қалып қойды ма деген 
ой туады.

Тарихшылардың деректану сала
сында кешенді зерттеулердің әлі де 
жетпей жатқандығы бірқатар зерттеу 
еңбектерінде айтылған.

Кезінде белгілі шығыстанушы, 
ғалымэтнограф Ш.Уәлиханов, ака
демик Ә.Марғұлан, Ә.Қоңырат
баев сияқты әдебиетші, түркіта ну
шылардың мұндай фольклорлық 
деректерді тарихи сананы қалып
тас тыруда деректану ретінде пайда
ланғаны белгілі. 

Едіге батырдың тарихына жіті 
үңілген кезде осындай тарихи аңыз
жырлардың бар екені белгілі. Жалпы 
түркімоңғолда шыққан тегін «құ
дыретті көкпен», «киелі тотемдер
мен» және «әруақтармен» байла
ныстыра қарау үрдісі болған. Едіге 
би тарихында да біз осы жайттарға 
кезігеміз. Сондай аңыздардың бірінде 
перілермен туыстық байланысы тура
лы немесе Едігенің анасының бөрінің 
етіне жерік болуы, Баба Түкті Шашты 
Әзіздің тікелей қолбасшысы немесе 
баласы сияқты түрлі аңыз деректер
ден бізге дейін жеткен.

Сол секілді халық аңыздары түркі 
халықтарының бөріні «күштілік» 
пен «ерліктің», «рухтың» символы 
ретінде және «бөрі» тотемін Көк 
Тәңірісімен бірге байланыстыра
ды. Оның бір мысалы академик 
Ә.Марғұлан зерттеулерінде, қытай 
деректерінен келтірілген аңыздардың 
бірінде көрініс тапқан. Аңыз бойын
ша: «Ғұндардың бір ханынан екі қыз 
туыпты. Олар күн десе күндей, ай 
десе айдай, адам таңқаларлық сұлу 
болыпты. Әкесі «осы сияқты ай
дай ару баламды басқаға бергенше, 
Көкке (Тәңірге) тапсырайын деп , 
айдала жапан түзге сарай салдырып, 
екі қызын сонда сақтайды. Хан күн 
сайын аспанға қарап тілек тілеп. «Ару 
баламды құшағыңа ал» (бала бер)»
дейді. Үш жыл өткен соң шешесі 
«қыздарды қапасқа тастау жарамас, 
үйге алайық» десе, енесі: «әлі уақыт 
болған жоқ шығар, күтейік»»дейді. 

Бір жылдан соң көк бөрі сарайдың 
қасына келіп, күндізтүні ұли беріпті. 

Ханның кіші қызы «сол бөріге 
тигісі келетінін айтқанда, үлкені 
ұрсады». Ақыры, аңыз бойынша 
қыз сол бөріге тиіп содан бір ұл 
туады. Ескі көне заманда қазақ
моңғол жұртына тотем болған, ең 
күшті, қасиетті саналған. Көк бөрі 
ескі үйсін, қаңлы, ғұн жұрттарында 
жаугершілікте туған жас баланы 
емізіп өсіретін аң болған. Көкжал 
бейнесі түркітектес халықтардың 
фольклорлық шығармаларында 
сақталған.Ал еуропалықтарда 
бөріге қатысты аңыздардың тууын 
Ә.Марғұлан ғұндармен байланысты 
деп санайды. 

Жалпы түркімоңғол халық
тарында кездесетін бөріге қатысты 
аңыздар түрлі кезде пайда болғанына 
қарамастан, осы бөрі тотемді ердің 
немесе елдің ел билеу құқығына 
ие болғаны байқалады. Болмаса, 
кейінгі Шыңғысхан тегіне қатысты 
«Моңғолдың құпия шежіресіндегі» 
аңыздарда ит тотеміне (қасқыр 
тұқымдас) қатысты аңыздар ту
мас еді. Шыңғыстың шыққан тегін 
боржигин атауымен аталуында да 

осындай аңыздардың ізі бар деп са
найды Қ.Анарбаев, өз тарапынан.

Қасқыр бейнесі қазақтың жауға 
шапқанда көтеретін байрағына да 
түскен. Атақты ақын Сүйінбайдың 
«Бөрілі менің байрағым, Бөрілі 
байрақ көтерілсе, Қозып кетер 
қайдағым...» деп жырлағандай бөріні 
жаудың құтын қашыратын қасиет пен 
бірге көнеден келе жатқан тарихи 
сана сабақтастығынан көруге бола
ды. Көне түріктердің де байрағында 
алтынмен зерленген бөрінің басы 
бейнеленген. Ал туда бөрі басының 
бейнеленуі сол саяси билеушінің 
немесе сол басқарушының елдің 
туының астына қалған елді жи
науы деп қарастыру керек. Бұл 
жайттарға қарай отырып бөрі тотемді 
билеушілер немесе солардың елі 
қоғамда ерекше құрметке ие болған 
деген қорытынды жасауға да бо
латын сияқты. Дәл осындай жайт 
Едігенің де жай қарапайым отбасы
нан емес, текті отбасынан шыққанын, 
елді басқаруынан аңғаруға бола
тын сияқты. Сөзіміз жанды бо
луы үшін дәлел ретінде Зікірия 

Жандарбектің зерттеулерінде «Едіге 
Баба Тукластың төртінші ұрпағы, 
ал олар Қарахан әулетінен шыққан. 
Ал, Қарахан билеушілері шығыс 
деректерінде Алып Ертонғадан 
тараған ұрпақ екендігі туралы айты
лады деп хабар береді.

 Әлкей Марғұлан еңбектерінде де 
бөрі етіне жерік болған әйелді рула
стары тарапынан ерекше құрметтеліп, 
одан туған балаға «Маңғыс», 
«маңғыт», «ноғай», «адай», «көбек» 
сияқты ат қойған. «Маңғыс», «адай», 
«ноғай» деген сөздер бір кезде «бөрі» 
мағынасында қолданылып, алып ерді 
ардақтап айтатын болған.

Р.Бердібай өз тарапынан Едігенің 
Темірден кейін іргесін аулақ салуға 
тырысқаны, өзінің қарауындағы 
Маңғыт ұлысының бүтіндігін 
көздегені, бірден бір билеушісіне 
айналғанын турасында айтады.

Қ. Анарбаевтың зерттеулерінде: 
Үйсін мемлекетінде, яғни үйсіндерде 
«Күнби» сөзі бірінші би сөзінен пай
да болған, ал ғұндардың «бөрте», 
түркілердің «ашына», Оғыз қаған 
жорықтарындағы «бөрінің» бастауы, 
қыпшақтардағы «елбөрілі» тайпасы 
және де Едігенің Шыңғысханнан 
қаймықпастан осы елді басқаруы,сол 
секілді «бөрі» есімі немесе соған 
байланысы бар рулардың, әулеттің 
билікке ие болатындығы, жеңіске 
жетелейтіндігі,  сол халықтың 
ұйытқысы бола білетіндігі туралы 
айтылады.

Осы деректердің барлығында да 
Едігенің текті ұрпақтан шыққандығы 
айтылады және де «тектідентекті 
туады, тегін тартпай қоймайды»
дегенге салды. Өйткені, кейінгі 
Алтын Орда дәуірінде Едіге өз 
биліктерін заңдастырды десек, әсте 
қателеспеспіз. 

 Себебі, Едіге батырды тәңірдің 
сүйгені ретінде берілген деректі, 
халық өз жадында идеология ретінде 
сіңірген.Бөрі тотем сонау Едігенің 
билікке келуге, билік жүргізуіне, 
дүниетанымының қалыптасуына 
негіз болған деп санаймыз. 

 Тағы бір назар аударатын қызық 
жайт Едігенің өзен бойын мекендеген 
тайпа өкілі екендігін анықтай түсетін 
деректер дер едік. Оның су перісімен 
байланысы назар аударатын жайт. 
Көне түрік, славян халықтарының 
аңыздарында сақталған «Пері» және 
«Перун» құдайларының арасындағы 
ара жігі ажыратылмаған. Мысалы: 
«су» туралы «түнде суға барма, су 
перісі ұрады» деп айтылады. Ондай 
жағдайда перімен байланыстыра 
сөйлеуі «тәңірдің» сипаты ретінде 
көрсетілгендігін бір жағынан сол 
кездің дүниетанымынан да аңғаруға 
болады.

 Едігенің дүниеге келуі, ата тегі 
туралы жырда былай делінеді: «Ерте 
заманда Баба Омар (Ғұмар) деген 
әулие болған екен. Он бес жасында 

ол аралап жүріп, бір қызға көзі түссе, 
ол қыз екіқабат  болыпты. Қыз жүкті 
болып, ұл тауып, ұлдың атын Баба 
түкті шашты Әзіз қойыпты. Баба 
түкті шашты Әзіз жиырма жасқа 
келгенде, ол да әулиелік құрып, 
Ағын дариясының жағасына барады.
Дария жағасына барса, алтын ша
шын алдына салып тарап отырған 
бір қызды көреді. Баба түкті шашты 
Әзіз қызға жақын келгенде, қыз суға 
шомылып түсті. Дарияның астында 
алпыс ақ отау үй тұр екен, шашты 
Әзіз отауға кіріп барады. Ішінде ай 
десе – аузы бар, күн десе – көзі бар, 
бұлғарыдай бұлқыған, иісі жұпар 
аңқыған ғажайып бір қыз отыр екен. 
Қызды көрді де, қайта шықты. Қыз 
етегінен ұстап: «Иә, жігіт қайда 
барасың?» – дейді. Жігіт оған қарап 
тұрды. Қыз айтты: «Егер мені ал
май кетсең, он бестегі күнәм сенің 
мойныңда». Жігіт ақыл ойлады. «Мен 
сені алмай кетсем, күнәм жоқ бо
лар» – деп едім, алмай кетсем, күнәм 
көп болады екен, алайын», – деп ой 
қылды. Некелеп алды. Қыз: «Әбден 
менікі болдың ба?» – деді.

– Иә, болдым, – деді.
– Олай болса, мен етігімді шеш

кенде, етігіме қарама, көйлегімді 
шешкенде, қолтығыма қарама, ба
сымды жуғанда, шашыма қарама, 
– деді.

Күндерде бір күн етігін шешті, 
аяғы ешкінің аяғындай, оны жігіт 
көрді. Бір күні көйлегін шешті, 
қолтығынан өкпесі көрініп тұр.Жігіт 
оны көрді. Қыз жігіттің көргенін 
біліп, аспанға ұшып кетті. Бірақ қайта 
түсті. Тағы бір күндерде қыз шашын 
жуды: бас терісін алдына алып та
рап отыр екен, жігіт оны көрді. Қыз 
аспанға ұша жөнелді.

– Ей, жігіт, – деді, – Ішімде 
алты айлық балаң кетіп барады.
Ніл дариясының басына, Құмкент 
шаҺарының қасына балаңды тастап 
кетермін, өзің іздеп тауып ал, – деді.

Сонымен қыз кетті. Баба түкті 
шашты Әзіз баланы іздеп Ніл 
дариясының басында, Құмкент 
шаҺарының қасында жібек орамалға 
ораулы баласын тауып алды. «Елсіз, 
күнсіз жерде туды» деп атын «Едіге» 
қояды.

 Әрине, осы секілді аңызжырлар 
баршылық және де бір мақала аясын
да оның барлығын түгел тізбелеп, 
олардың барлығына тарихи деректік 
маңызына талдау жасау мүмкін 
емес. Дегенмен осындай жайттарға 
зерттеуші тарихшы мамандар үнемі 
назар аударып, ден қойып отырса 
жазба деректерді фольклорлық және 
тілдік материалдармен қосымша бай
ытып қарастыру мүмкіндіктері туа
тыны заңдылық деп ойлаймын. 

Омар ЖЕКСЕНБАЕВ,        
ОҚО тарихи-мәдени-

этнографиялық орталық қызметкері
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5-ші ХИКМЕТ

Əнтал ћəди
Құнсыз құлың – дәргейіңе жылап келдім,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Ия, Құдірет, адастырмас шырақ бергін,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Болдым басыр, мыйсыз басты нанға тығып,
Сеніменен сырласпаппын таңда тұрып.
Кешермісің өкінсем мен мәңгі «аһ» ұрып,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Азғын жолға түстім, достар, халім – харап,
Жөн айтар ма жыйған жандар қарынға – бақ?!
Сен жол көрсет, Жаратушым – Әли Жанаб,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Қорқып келгем Жан мен Тәннен харамдалған,
Кенет маған дауыс жетті Жан-Алламнан.
Қайта жақты үміт отын тәмам болған,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Жылап келдім, бетім бар ед кімге қарар,
Айдың нұрын шырақ қылшы түнде жағар.
Падишам – Сен, сүйенішім – Бір және Бар,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Кір күнәмен былғап алдым иманымды,
Бұралқы итпін, қақпан шалған сыйрағымды.
Қалай көрем бұл халіммен Дидарыңды!? –
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Қол-аяғым куәлік берер өлгенде мен,
Сен кешпесең ақтала алар пендең немен?–
Күнәм шексіз, жұртта қалған шермендең ем,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Көп қылмысым ауру қылды – Дәргерім Сен,
Жаным да – Сен, Сүйіктім де, Дәрменім – Сен,
Адасқанның халін сұрар Жан-Бегім – Сен! –
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Кім бола алар саған деген сенімге кес?! –
Сенсіз жүрген жолым дәйім менің көмес.
Мейіріңсіз қыйындығым жеңілдемес,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Жерде, көкте Сенен өзге Қадір де жоқ,
Осы сөзді естіп тұрсың – шәгім де жоқ.
Бірсің, Барсың, еш шүбәсіз әзір де боп,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Мен жолыңа басты берем, Қадір-Жарым,
Бас деген не? –
Жүз мың пида ғаріп жаным!
Дертім – өзің, Дәрім де өзің, Зарым – қалың,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Сенің зауқың бар қорегі Жан-Иманның,
Махаббат бер, орынына жанымды алғын.
Махшар Күні Нұр ғып соны қабылдармын,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
«Құл һу Алла» Сүбхан сөзі – қамшы-дағы,
Ораза, намаз, тәхлил, тәсбих – жаршылары.
Пірмұғандар тәліптердің шамшырағы,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Зікірін айтып Әнтәл Һәди, Әнтәл Хақтың,
Келіп еді тура жолда шер тарқатқым. –
Шайтан қорқып зікірімнен, дәркәр таттым,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Әнтәл Һәди, Әнтәл Хақтың зікірі зор,
Пірмұғанның сөзін ұқсаң пікірі зор, –
Жан сарайың жарық табар – шүкірі мол. –
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.
Құл Қожа Ахмет, саған рахым тиер ме еді,
«Шүкір» дейін, «пендем» десе Ием мені.
«Пендем» демей, жүз қайырса – күйер көгім,
Жетегіңе ал, жолыңа сал, Әнтәл Һәди.

«Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, 
мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ», халық 
даналығы осылай дейді. Астанада өтетін 
ЭКСПО көрмесі табиғатпен байланыс
ты, «Болашақ энергиясы» деген атпен 
өтетіні бәрімізге мәлім. Яғни, көрмеге 
қатысушы мемлекеттер, ісшара бары
сында өздерінің энергия саласындағы 
техникалық жетістіктерін бүкіл әлем 
халықтарының назарына ұсынбақ. 
Қазіргі жедел дамып отырған әлемде алға 
жылжудың алғы шарттарының көш ба
сында энергия көздерінің жетімді болуы, 
энергетикалық құрылымдардың қоршаған 
ортаға залал келтірмеуі секілді міндеттер 
тұр. Халық санының бүкіләлемдік өсу 
деңгейіне тікелей әсер ететін азықтүлік 
өндірісінің бағытбағдары, индустриялық 
дамудың осы заманға лайықты жетілуі, 
ғылым мен техниканы дамытудың биік 
деңгейіне қол жеткізу жолдары да, ең ал
дымен энергетикалық қуаттар деңгейіне 
тікелей байланысты.

Сарқылмайтын энергия көздері: күн 
сәулесі, жел, жер асты сулары арқылы 
энергия алу – адамзатқа қажетті ресур
стар. Халықаралық көрменің тақырыбына 
байланысты, табиғи жарық беруші құрал  
шырағданның да алатын өзіндік орны бар. 
Шырағдан – «Болашақ энергиясының» 
арғы тегі ретінде Астана қаласында өтетін 
ЭКСПО2017 көрмесі алаңында орын ала
тын болады. 

Шырақ – (зат) (парсы тілінде, черағ, 
шәм, әзиз деген мағыналарды береді) 
Қазақ тілінде шырақ – деген сөздің 

мағынасы көп мәнді: Шырақжарық көзі, 
сәуле, шырақекі көздің жанары, шырақ
(діни ғұрып) ертеде бейіт басына барғанда 
өлген адамға арнап жағатын жарық, 
шырақеркелету сезімімен айтылатын 
қарағым, қалқам деген мағынадағы сөз. 
Шырақжарық көзі, сәуле. Ықылым за
манда күндіз жарықты күн сәулесінен ала
тын болса, ал қараңғы түскенде үй ішіне 
жарық түсіру үшін адамдар шырағданға 
малдың тоңмайын ерітіп құйып, жүннен 
не мақтадан босаңдау есілген білтені 
сол майға батырады да, майға шыланған 
ұшына от тұтатып, қарапайым жарық 
көзін жасаған.

Біздің ойымызша, шырағданның 
материалдық емес, рухани маңызы терең 
сияқты. Шырақәулие, жарық. Адамзат 
баласы да білімсіз күнінің қараңғы екенін 
түсініп, ілімбілімді жарық сәулеге теңеп, 
қандайда бір нанымсеніміне қарамай 
жарық беруші күн, ай, жұлдыз, шырақ, 
шам, сәулені ілімбілімнің, ғылымның, 
даналықтың символы ретінде бейнеле
ген. Мысалы, Ыбырай Алтынсариннің 
«Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ 
жағылар...», Ахмет Байтұрсынұлының 
«Даналық өшпес жарық,  кетпес 
байлық...» деген өлеңдерінен және 
«Оқубілім бұлағы, білімөмір шырағы» 
секілді мақалмәтелдерден оны анық 
көреміз. Көптеген ғұлама ғалымдар 
шырақ жарығының астында не бір 
ойлы түндер кезіп, артында өшпес мұра 
қалдырды. Пайғамбар жасы 63ке то
лып, Пайғамбарға көрсетілген құрмет 

ретінде қалған өмірін жер асты «Хилует» 
мешітінде өткізген Қожа Ахмет Ясауи 
бабамыз «Ғар» бөлмесінде жер бетінен 
төрт метр тереңдікте орналасқан қараңғы 
бөлмеде, шырақтың жарығымен оты
рып, халық арасында «Диуани хикмет» 
(Даналық кітабы) деген атпен кең тараған 
өлеңдер мен даналық сөздер жинағын 
жазғанын жақсы білеміз. Шырағдан 
жарығымен Шығыс ақылойының, ежелгі 
түркілер өркениетінің не бір асыл жолда
ры жазылып, таңғажайып материалдық 
жәдігерлері өмірге келді. Шырағдандар 
– бізге дейінгі мыңжылдықтардың 
қойнауына өз жарығын шашып, өз 

сәулесін сепкен асыл мұралардың бірі. 
Ол түрлі ғасырларда қолданылған 
мыңжылдықтар сәулесі.

Түрлі шырағдан нұсқалары архео ло
гия лық қазба жұмыстары кезінде Ұлы Жі
бек жолы бойындағы Отырар, Тараз, Сай
рам, Талғар қалашықтарынан табылған.

Ежелгі Тараз қалашығынан табылған 
тарихи жәдігерлер саны да аз емес. Міне, 
соның қатарында шырағдандар да бар. Әр 
өңірдің шырағдан жасау ерекшеліктері 
әр түрлі болған. Оны ортағасырлық 
қалалардың қазба жұрттарынан көптеп 
табылған сан алуан түрлі шырағдан 
қалдықтары да айғақтайды. Айта кетерлік 

бір ерекшелік, Тараз қалашығынан 
табылған шырағдандардың басқа 
өңірлерден кездесетін шырағдандардан 
айрықша өз ерекшелігі бар, оларды 
безендіру стилі де мүлдем басқаша. Тараз 
қаласына тән нұсқаларда көбінесе қоңыр, 
жасыл, ақ түстерді жиі қолданылады. 
Басым бөлігі геометриялық және өсімдік 
тектес өрнектермен безендірілген. 
Материалдық ерекшелігіне байланы
сты шырағдандар керамикадан немесе 
қоладан жасалған болып, екіге бөлінеді. 
Ортағасырларда шырағдандар дәстүрлі 
түріқайық секілді резервуары мен тұзақ 
секілді тұтқадан тұратын түрлері көп 
тараған. Ежелгі Тараз қалашығынан 
табылған шырағдандардың көбінің та
рихи мерзімі  әйгілі Қараханид әулетінің 
өмір сүрген кезеңіне сәйкес келеді (XI
XIIғғ).

Адамзат өркениетіне өлшеусіз үлес 
қосқан түркі қауымы ежелден отты қасиет 
тұтқаны белгілі. Дәстүрлі қазақ қоғамында 
әулие адамдардың жербесігі маңында, 
қасиетті жерлерде шырақ жағу дәстүрі 
әлі күнге дейін сақталған. Адамдар отты 
құдіретті күш, тылсым күш иесі ретінде 
бағалады. От адамды бәлежаладан, жаман 
ойпиғылдан, аурусырқаудан арылтады 
деп ұқты. Археологиялық қазба жұмысы 
кезінде табылған ХIХII ғасырларға 
тән тұрғын үйлердің ошақтары ерекше 
безендірілгенін байқаған ғалымдар бұл 
көріністі отқа табынудың бір белгісі деп 
те тұжырым жасайды. Қазақ халқы үшін 
от әлі күнге дейін қасиетті. Қазақтың 
отты қадірлегені соншалық, «менің үйім» 
деп айтпайды, «отбасым», дейді яғни «от 
жаққан жерім», «отымның басы». Міне, 
сондықтан шырағдандар аса маңызды 
құндылыққа ие. 

Баяғыда жау шапқан кезде алды
мен шаңырағын ортасына түсіріп, 
отын өшіріп, күлін шашатын болған. 
Сондықтан ырымшыл халқымыз «күлді 
шашпа», «отты өшірме», деген тиым 
сөздерді жиі айтып отырған. Қазақта жас 
келін түскен кезде отқа май құйғызады. 
Себебі май құйғанда от лаулап жанады. 
Сондағы оттың жалынына қолын қойып, 
сосын келінінің бетін сипайды. Бұл «Енді 
сен бір оттың иесі болдың, отың лаулап 
жансын»! деген ақ тілектің бейнесі.

Тараз жұртының қолданған шырағ
дандары бүгінгі күні көздің жауын ала
тындай тарихи жәдігер ретінде «Көне 
Тараз» музейінің сөрелерінен орын 
алуда. Олардың қай – қайсысын зерде
леп қарасаңыз, әрбіреуінің жекежеке 
өнер туындылары екендігін байқайсыз. 
Музейдегі шырағдандар әрбір келушіні 
киелі өлкеміздің 2000 жылдық бай та
рихына үңілдіре қаратады, адамзат 
өркениетіне қосқан қомақты үлесінің 
белгісіндей әсер етеді. 

Таңшолпан ЖҮЗБАЕВА,
«Ежелгі Тараз ескерткіштері» 

тарихи-мәдени қорық-мұражайының 
қызметкері 

«Әзірет Сұлтан» тарихимәдени 
қорық мұражайының жазба ескерткіштер 
бөлімінде 620 дана діни және қолжазба 
кітаптар бар. Оларды атап айтар болсақ 
ислам діні туралы, фыкых, құран кәрім, 
пайғамбарымыздың өмірбаяны, хадистері 
жайлы олар өте құнды болуыменен 
ерекшеленеді. Солардың бірі КК № 1052 
номерлі кітап. Аты «Ғибадат» деп атала
ды. Түркі тілінде жазылған. Қазан қаласы 
Домбровский баспаханасында басылған. 
Жылы белгісіз.

Бұл кітапта бірнеше шариғаттағы заңдар 
мен фыкыхтық мәселелер қарастырылған:

1)  Ғибадат, 2) таһарат (дәрет) бөлімі,  
3) құдық  пен теңіздегі  сулардың қандай 
жағдайда  (халал және харам) болатындығы 
жайлы сөз болады. 

Ислам ғалымдары адамдарға пайда
лы әрбір ісәрекетті ғибадат қатарына 
жатқызған. Мысалы адамзатқа пайдалы 
ғылым үйренуі немесе көмекке мұқтаж 
адамдарға көмек беруі ғибадат болып та
былады. Бұл ғибадаттың жалпы түсінігі. 

Негізінен ғибадат (арабша жалбары
ну, сиыну) Бір Аллаға деген құлшылықты  
білдіреді.1 Ғибадаттың фикхтағы  түсінігі  
жайында:  Хазіреті  Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.а.у)  «Ислам бес нәрседен 
құралған»  деп бізге оны көрсетіп берген. 
Исламның бес парызы: Әуелі Аллаға иман 
келтіру (кәлимаи шәһәдат) сөзін айтумен  
орындалады. Яғни «Алладан басқа Тәңір 
жоқ  Мұхаммед оның құлы, әрі елшісі» деп, 
тілмен айтып жүрекпен бекітумен орында
лады.  Бұл сөз Алланың бар екендігіне және 
Мұхаммед (с.а.у) оның елшісі екендігіне 
деген сенімді білдіреді. Екінші  намаз оқу, 
үшінші ораза тұту, төртінші зекет беру және 
қажылыққа барудан тұрады. 

Ғибадат құл мен Жаратушы арасындағы 
байланысты көрсетеді және ғибадат жа
саушыны Аллаға жақындатады. Бұл 
көзқарасты қолдайтын ғалымдардың ай
туынша шариғат пен дін Алла қойған 
үкімдерді анықтайды. Бұл үкімдер мақсаты 
бойынша – шариғат, ал оларға мойынсұну 
міндетті болғандықтан дін деп атала
ды. Адамзат баласы ғибадаттарды өзіне 
көрсетілген түрде жасайды. Адамның 
ғибадаттардың түріне араласып, оны 
белгілеуге құқы жоқ. Сондықтан ғибадат
тар қағида ретінде ақылдық мәселелер 
арасынан орын алмайды, ол сенімдік 
(догматикалық) болып табылады. Сол се
бептен мұсылмандықтағы намаз, ораза, зе
кет  және  қажылық ғибадаттарды өзгертуге 

болмайды. Бұл жайында Алла Тағала Құран  
Кәрімде: «Мен  жын мен адамзатты тек  
Өзіме құлшылық етулері үшін ғана жарат
тым», (Зәрият сүресі 56 аят) деген.2 

2) Таһарат (дәрет алу) бөлімінде Аллаға 
құлшылық етуден алдын жасалатын та
зару (пәктену) рәсімі. Мұсылмандардың 
құлшылығы өзін таза ұстаудан басталады. 
Таһараттың тілдік мағынасы: «тазалық, 
таза болу». Шариғаттағы мағынасы: 
Дәретсіздіктен тазару және нәжістен таза
ру. Тазалықтың артықшылығы турасында 
Аллаһ Тағала Құран Кәрімде былай дейді: 
«Расында Аллаһ тәубә етушілерді және таза 
жүрушілерді жақсы көреді» деген.3

Оның артықшылығы жайында 
пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у) тің 
хадисінде «Тазалық  иманның жартысы»4 
деген. Жалпы айтқанда тазалық дегеніміз 
адамның лас нәрселердің барлық түрінен 
таза болуы. Тазалық жайында Құран 
Кәрімнің Маида сүресінің 5,6 аяттарын
да «Ей иман еткендер! Намазға тұрарда 
жүздеріңді және қолдарыңды шынтаққа 
дейін жуыңдар. Бастарыңа мәсіх тартып, 
аяқтарыңды екі тобығына дейін жуыңдар»5 
делінген.  

3) Бөлімде құдық пен теңіз суының 
қандай жағдайда лас және жарам
сыз болатындығы жайлы сөз болады. 
Шындығында Алла Тағала суды таза әрі 
тазартушы етіп жаратқан. Ханафи мәзхабы 
бойынша шариғаттың сипаттауында су бес 
түрге бөлінеді:

«Таза және тазалаушы» су жеті 
жағдайда өз үкімін жоғалтпайды.

1) Ағын суға түскен жансыз таза нәрсе 
су сипаттарының (дәмі, түсі, исін) бірін 
немесе бәрін өзгертсе, алайда су ағуын 
тоқтатпаса су таза және тазалаушы үкімін 
жоғалтпайды.

2) Суға араласқан сұйықтық су 
құрамына басым әсерін тигізбесе су таза 
және тазалаушы  үкімін жоғалтпайды. 
Мысалыға: суға төгілген сүттің бір сипаты 
(түсі және дәмі) суда пайда болса су дәрет 
алуға жарамайды. Ал сірке суы секілді таза 
сұйықтық араласып, судың құрамында 
оның бір қасиеті пайда болса, мұнда да су 
таза болып есептеледі. 

3) Суға қаны жоқ шыбын, маса, шаян 
секілді жәндіктер түскенде тіпті өліп 
қалса да су таза және тазалаушы үкімін 
жоғалтпайды. 

4) Суда балық секілді су жануарла
ры өлген жағдайда су таза және тазалау
шы үкімін жоғалтпайды. Бұған қатысты 
Әбу Һурайра (р.а) ның жеткізуімен Аллаһ 
Тағала оған разы болсын бір кісі Мұхаммед 
(с.а.у) пайғамбардан теңіз суының үкімін 
сұрағанда ол: «Теңіз суы таза және ондағы 
жануарлар адал»6  деп жауап береді.

5) Қолданылған суға араласқан таза 
судың көлемі басым болса су таза және та
залаушы үкімін жоғалтпайды.

6) Көп тұрып қалған су. 
7) Суға түскен бақа өліп қалса су 

нәжістенбейді және тазалануға жарайды. 
Алайда бақаның еті харам болғандықтан ол 
суды ішуге болмайды. Нәжістен су:

Құдықтағы су мәселесіне қатысты 
Мұхаммед (с.а.у) пайғамбарымыз  өз 
хадисінде:  «Егерде құдыққа жануардың 
үлкені не болмаса кішісі  түсіп кетсе,  сол 
құдықтың суының көбісін тартып алып 
төгу керек  немесе ол құдықтың суының 
барлығын тартып алып тазалау керек»7  
деген.

Құдықтағы суға  арақ (шарап) секілді 
мейлі ол бір тамшы болса да тамып кетсе 
онда дәрет алуға  жарамсыз болып табы
лады. Себебі арақ нәжіс болып саналады. 
Арақты ішке қабылдауға болмайды. Ал 
егерде сыртқы ем үшін қолданса онда 
рұқсат етіледі. 

Құдыққа үлкен немесе кіші хайуан 
(адам не қойға ұқсас) түсіп өліп қалса 
ісінсе не шірісе және ісініп шірімесе де 
құдықтың суы бүтіндей түгел шығарылып  
төгіледі, егерде барлық суын төгіп тастау 
мүмкін болса. Ал егер барлық суын төгіп 
тастау мүмкін болмаса, мөлшерін шама
лап, екі ер кісіден құдықта қанша шелектей 
су барлығын сұрап, олар пәлен мөлшерде 
пәлен шелек су бар десе сол мөлшердегі 
суды тартып төгіп тастайды. 

Үлкен құдықтан 200300 шелек су 
шығарылатын жағдайлар: 

1) доңыз суға түсіп кетсе өлсе де өлмесе 
де суын тазартып және құдық суының лай
ын қырып алады. Бұл хайуанның  етімен 
қоса сүйегі де, қылы да, терісі де тіпті 
өңделген болсын нәжіс (лас, харам) сана
лады. 

2) ит немесе кезкелген жыртқыш жа
нуар түсіп кетсе, аузы суға тисе,

3) қой немесе адам түсіп ішінде өліп 
қалса, 

 Егер құдыққа тауық түсіп кетсе онда 
қырық қауға су алынып, тазалау керек. Ал 
егер ол құдыққа торғай түсіп кетсе онда жи
ырма қауға тартып алып төгу керек деген. 

Нәжіс түскен құдықтың суы сол түскен 
уақыттан бастап, нәжіске жатады, егерде 
қашан түскендігі белгілі болса, ал белгілі 
болмаса өлген нәрсе шірімеген болса, бір 
тәулік деп есептеледі. Яғни бір тәуліктің 
намазын қайта оқиды. Егерде түскен нәрсе 
иісі шығып шіріген болса онда судың 
ластанғанына үш күн болды деп үкім 
етіледі. Яғни үш күндік намазын қайтадан 
оқиды. Әһли сүннет ғалымдары  құдықтан 
нәжіс табылған уақыттан бастап үкім етеді.

Адамның, аттың және де етін жеу
ге болатын хайуандардың, құстардың  
қалдырған сулары яғни ішкеннен қалғаны 
пәк, онымен таһарат (дәрет) алуға болады. 

Жыртқыш хайуандардың ішкеннен 
қалған сулары нәжіс болғандықтан таһарат 
алуға болмайды. 

Су  мәселес іне  қатысты жазу
шы Шәкәрім Құдайбердиев өзінің 
мұсылмандық шарты  кітабында былай 
деген:  Қар, мұз, жаңбыр сулары таза жерде 
немесе таза ыдыста болып ерісе адал бола
ды. Көл немесе кішірек қақтардың айнала
сы қырық метрге толса, қолменен алғанда 
түбі ашылып қалмаса, ондай ағынсыз су 
да адал болады. Бірақ ішіне харам нәрсе 
түсіп исін, түсін, дәмін өзгертсе онда ха
рам болады. Сондай шұңқырда  көп тұрған 
су ескіргендіктен сарғайыңқыраса  онда 
да адал болады. Егерде мұндай ағынсыз 
судың айналасы қырық метрге толмаса, 
харам нәрсе түспегені ит, қасқыр сияқты 
арам хайуан жаламағаны анықталмаса 
харам болады. Ол сумен дәрет алуға бол
майды. Шегіртке, құрт, құмырсқа сияқты 
кішкентай жанды нәрселер түссе суда 
өлгенменен суды арамдамайды. Құдыққа 
немесе ыдыстағы суға жаңа туған қозы, не 
болмаса адал құстың жұмыртқасы түссе 
суды арамдамайды деген. 

Таза бірақ тазалығы күмәнді су. 
Бұл есек пен қашыр секілді жануар

лар ішкен судың екінші нәрсені тазар
туында күмән бар. Олардың өздерінің 
адалдығында шек бар. Тек пайдалануға 
басқа су табылмаған жағдайда ғана, есек 
пен қашырдан қалған суды пайдалануға 
болады. 

– Тақырыбымызды қорытындылай келе 
құлшылықты дұрыс орындау бізге парыз 
болғандықтан Аллаға ғибадат ету барлық 
адамға ортақ міндет. – Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.а.у) суды таза сақтауды 
бұйырған және шариғи үкімдерді дұрыс 
және қатесіз орындауымыз керек. 

Ж. МАЙЛЫБАЕВА,
қор сақтаушы

Єибадат

Шуаққа бөлеген 

ШЫРАҒДАНДАР

Тараз қалашығынан табылған глазурьленген жасыл шырағдан Қоладан жасалған шырағдан

Тараз қалашығынан табылған екі құлақты шырағдан

Ер Дəуіттіѕ тґрелігі
Рабғузи (лақап аты; шын аты-жөні – Наср әд-Дин Бурһан әд-Динұлының Қисас-ул әнбийя 

(Пайғамбарлар қиссалары) атты еңбегі қазақ әдебиетінің ертедегі нұсқаларының бірі сана-
лады. 1899 жылғы 23 қазанда Санкт-Птербургте басып шығарылған Рабғузидің осы еңбегінің 
339-350 беттері Дәуіт Пайғамбардың өнегелі өмірі мен қызметіне арналған. Ер Дәуіттің төрелігі 
мен айтқан биліктері жайлы онда былай келтіріліпті.

Ер Дәуітке Алла Тағала 
даналық ғылымын, әділ 
патшалық  пен  бил ікт і , 
пайғамбарлық міндеті мен 
теміршілік өнерін (қазақта 
«Темірдің пірі – Ер Дәуіт де
ген содан қалған) берген еді. 
Сондайақ, Дәуіт әсем әуез 
бен керемет дауыс иесі бо
латын. Ол кісі өзіне түскен 
төрт қасиетті кітаптың бірі 
Зәбурді оқыған кезде тек 
адамзат баласы ғана емес, 
жанжануарлар мен аспанда 
ұшқан құстар да, маңына жи
ылып, ессіз ұйып тыңдайтын 
еді.

Хикаятда келтірілгендей, 
Дәуіттің есігінің алдында бір 
шынжыр асылып тұратын еді. 
Дауласып келіп, Ер Дәуіттің 
билігіне жүгінген кісілер 
сол шынжырға қолдарын 
ұзататын еді, қайсысының 
сөзі түзу болса қолы сол 
шынжырға жетіп, оңайлықпен 
ұстай алатын еді. Ал теріс сөйлеген, дұрыс емес 
тарап қолын қанша созса да, шынжырға жеткізе 
алмайтын еді. 

Бір күні бір кісі екінші бір кісіге жүз мысқал 
алтын аманат беріп едім, соны қайтармай жатыр 
деп, әділдік сұрап Ер Дәуітке келеді. Ал алған 
кісі Ер Дәуіттің шынжырынан хабары бар өте 
айлакер қу адам екен. Жүз мысқал алтынды бір 
асатаяқтың ішіне білдірмей салып, өзімен бірге 
ала келеді. 

Ер Дәуіт әдеттегіше әлгі шынжырды талап
керге ұстатады. Оның қолы кедергісіз жетіп, 
шынжырды оңай ұстайды. Кезек жауапкер 
қуға келгенде ол асатаяқты «ұстай тұршы» деп, 
талапкердің қолына береді де шынжырға қол со
зса, оның да қолы шынжырға жетеді. Осылайша 
бірнеше рет қайталағанымен кімнің кінәлі кімнің 
кінәсіз екенін ажырату қиынға соғады. Адамдар 
тарапынан мұндай айлакерлік пен қулық орын 
алғаннан кейін әлгі шынжыр жер бетінен 
жоғалып кетіпті.

Ер Дәуіттің патшалық сарайын қаншама 
әскер күзететін еді. Бұдан бөлек сарайда 
пайғамбарлар ұрпағынан үш мыңдай адам 
бар еді. Соған қарамастан Ер Дәуіт түндерде 
ешкімге білдірместен көшеге шығып, жолыққан 
адамдардан патшаларың қалай? деп, елдің 
ахуалын сұрайтын еді. Бір түні бір кемпірге 
жолығып, сұрағанда, ол кемпір: «Патшамыз 
жақсылыққа жақсы ғой, бірақ елдің жиған
тергенінен (хақысын) жепішеді» депті. Сол кезде 
Ер Дәуіт Аллаға жалбарынып, Ей Жаратушы ием, 

маған бір өнер берсең, соны 
кәсіп етіп, халал ризықтан 
(адал еңбегіммен тауып) 
жесем  деп сұрапты. Сол 
тілегінің берекесіне Алла 
Тағала Ер Дәуітке теміршілік 
өнерін нәсіп етіпті.  Ол 
темірді қыздырып, ерітіп, 
түрлі құралсаймандар жа
сап шығарып, күн көреді 
екен. Ер Дәуіт әрбір күнін үш 
бөлікке бөліп, бір бөлігінде 
Аллаға құлшылық жасай
ды екен, екінші бөлігінде 
патшалық билігін жүргізеді 
екен, ал үшінші бөлігінде 
халал (адал) ризық (несібе) 
үшін теміршілік кәсібін жа
сайды екен.

Хикаятта келтірілгендей 
Ер Дәуіттің он ұлы бар еді, 
оның ең кенжесі Сүлеймен 
өте ақылды әрі зерек екен. 
Сүлеймен жеті жасар кезінде 
оның әкесіне екі кісі билікке 
жүгініп келіпті. Олардың 

біреуі мына кісінің қойлары менің егтістігіме 
түсіп, барлық егінді жеп, түк қалдырмай таптап 
кетті, депті. Оған Ер Дәуіт олай болса сен мына 
адамның қойларын ал, есесіне тапталған егістікті 
қой иесі алсын депті. Бұл билікке қой иесі 
келісінкіремей, ренжіп шығады. Сыртта бұларға 
Сүлеймен жолығып мәнжайды сұрайды. Олар 
болған жайтты баяндап болған соң, Сүлеймен 
оларға: бұл әділ шешім болмапты, Ер Дәуітке 
қайта кіріңдер депті. Ер Дәуіт олардан не үшін 
қайта келдіңдер деп сұрағанда, олар ұлыңыз 
Сүлеймен шешім әділ болмапты, қайта кіріңдер 
деп Сізге қайтарып жіберді, депті. Ер Дәуіт ұлы 
Сүлейменді шақыртып, Ей, ұлым, мыналарға 
қандай үкім айтар едің, деп сұрапты. Сонда 
Сүлеймен Сіз айтқан үкімде біріне көптеу пай
да, ал біріне зиянырақ болған екен. Негізі ана  
қойларды бір жылға дейін егінші алсын, олар
дан сол бір жылдың ішінде қанша (қозы бол
са) көбейсе егінші алсын, ал тапталған егінмен 
егістікті бір жылға дейін қойшы алсын, осы бір 
жылдың ішінде егістіктен түсетін пайда мен зи
янды өзі көтерсін, деген екен. Бұл сөз барлық 
тараптардың көңілдері қонымды болып, үкімге 
риза болған екен. Мұны көрген Ер Дәуіт ұлы 
Сүлейменнің тапқырлығына риза болып, оған өз 
батасын берген екен. Сол күннен кейін Ер Дәуіт 
дау шешкенде ұлы Сүлейменді жанына алып 
отыратын болыпты.

Хабибулла МОЛЛАҚАНАҒАТҰЛЫ,
мәтінтанушы
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ҚОЛТАҢБА

АҢЫЗ-ӘПСАНА

ФОТОШЕЖІРЕБАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Жазылбек Қуанышбаев (1896 
– 1986) Жамбыл облысының Шу 
өзені бойындағы Мойынқұм ау
данында дүниеге келген.

Мал тұқымын асынданды
руда, шәкірт тәрбиелеуде қол жеткізген толағай табыстары үшін Екі мәрте 
Социалисттік Еңбек Ері атағын иемденген әйгілі шопан. 

Жазекеңнің Қожа Ахмет Ясауи бабамызға зиярат ете келіп, қалдырған тілек 
қолтаңбасымен оқырманды таныстыруды лайық көрдік. 

Ерекше қасиет дарыған Қожа Ахмет 
жайлы ел аузында аңыз көп. Ол кісі таң 
намазының екі бас сүннетін Түркістанда, 
екі бас парызын Меккеде оқиды екен. 
Осыны естіген бір жігіт: «Сен әулие емессің, 
жұртты алдапарбап жүрген көзбояушысың» 
деп сенімсіздік білдіреді. Сонша ғайбаттап 
жатқанда хазірет сабырлы қалыптан танбай: 
«Таңертең ерте кел, Меккеге бірге барамыз» 
дейді. Уәделескен уақытта жігіт те жетеді. 
Кенеттен аппақ қардан қашалғандай ақ атан 
пайда болады, әнеміне дегенше әулиенің 
алдына келіп шөгеді. 

Қожа Ахмет: «Артыма мінгес! Межелі 
жерге жеткенше көзіңді ашпа!» – деп 
бұйырады жігітке. Пыр етіп ұшып көкке 
көтерілген түйе Меккені бетке алады. 
Сәлден соң жігіттің қызығушылығы ар
тып, көзін ашып кеп қалады. Зеңгір көк 
аспан, қазбауыр бұлттар төменде қалқиды. 
Таңданған жігіттің дауысы оқыс шығып 
кетеді. Сол сәтте түйеден сыпырылып бара 
жатқанын байқайды. Бірақ бәрі кеш еді, 
құлдилаған жігіт есін Жолбарыс ханның 
қазына сарайында жияды. Ондағылар мұны 
қазынаны тонауға келген ұры екен деп әбден 
қинайды. Шыдамсыздықтың зардабын шек
кен жігіт зар илейді. Болған оқиғаны бүкпесіз 
айтып береді. Мұны естіген Жолбарыс 
хан: «Ендеше, ол шын әулие болса сені 
құтқаруға тиіс. Әйтпесе өлесің, ағашқа 
таңып, өртеңдер» дейді ашулы кейіппен. Осы 

кезде адам нанғысыз оқиға болады. Меккеден 
намазын оқып қайтқан хазірет өртке оранған 
ағашты, зар илеп құдайға жалбарынған 
жігітті көреді, «ілес соңымнан» дейді тақап 
кеп. Жүз жылдық ағаш қопарыла көтеріледі. 
Ақ түйенің артынан шаң саулатып ұшып 
бара жатқан алып дарақты көргендер әулие 
кереметіне еріксіз таңдай қағады. Ертесіне 
Жолбарыс хан Ясы шаһарын бетке алып, 
нөкерлерімен жолға шығады. Әулиені пір 
тұтқан хан өлеөлгенше мүрит болып, Қожа 
Ахмет Ясауидің қызметінде қалып қояды. 
Ал, халық осындай кереметтері үшін, баурап 
алар хикметтері үшін Қожа Ахметті «Әзірет 
Сұлтан» деп атап кетті. 

МЕККЕДЕ ОҚЫЛҒАН НАМАЗЕҢ  ҰЛЫ ҚАЗЫНА-ЖАҚСЫ  КІТАПХАНА
Қазына – ел байлығы. 

Қазынамыз толық бол
са  еліміздің қуаты ар
т ы п ,  м ә д е н и е т і  д а м и 
ды.  Кітапхананы елдің 
ұлы қазынасына теңеу 
к ө р е г е н д і к т і ң  ш ы ң ы , 
даналық биігі. Алтын, күміс 
ол тас, табылатын байлық. 
Азайса толады, жоғалса та
былады. Ал кітапхана – ұлы 
байлық. Кітап адамзаттың 
өз тарихында ойлап тапқан, 
баға жетпес ең үздік туынды

сы . Жоғалтсақ орнын толтыру мүмкін емес.
Біз ХХІ ғасырға аяқ бастық. Бүгінде бұл ғасыр – ақпарат ғасыры, өнегелік 

пен адамгершілік ғасыры, адам ғасыры деген атқа ие болып отыр. Ал ЮНЕСКО 
бұл ғасырды «Білім ғасыры» десе, Біріккен Ұлттар Ұйымы 20032012 жылдарды 
«Сауаттылықтың он жылдығы » деп жариялады. Сол себепті, бұл ғасырда өмір 
сүру үшін біздің білімді, мәдениетті және жанжақты дамыған адам болуымыз 
шарт .

«Тегінде адам баласы ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады»деген 
ұлы Абай сөзі бүгінде адам болам деген, ынта мен талапқа бой алдырғандарды 
алға шақырған шамшырақ болуы тиіс. Өйткені бүгінгі өмірде сағат сайын 
өзгерістер туындайды. Адам өмірінде де небір түрлі өзгерістер болуда. Заман 
ағысына орай адамдар дәл осы кезеңге сай нәрсені ғана қабылдауға, білуге құштар. 
Кітапхананы—ғасырдан ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей 
әкеле жатқан, шырағы биік парасаттылық пен білімділіктің киелі ордасы десек, 
бүгінгі өмірде ештеңеге теңестірілмейтін байлығы дейміз. Себебі қазіргі кезең 
кітапханаларға жоғары талаптар қоюда. Кітапханалар бүгінде негізгі ақпарат 
орталықтарына айналуда. 

 Заман талабына сай мұражай ғылыми кітапханасы интернет жүйесіне 
қосылған, қажетті ақпараттар алып отыруға жағдай жасалған. Музейдің ғылыми 
кітапхана қоры 1997 жылдардан бері әдебиеттермен толықтырылып қазіргі кезде 
7000нан асты. Қаладағы көпшілік кітапханаларға қарағанда біздің кітапхананың 
ерекшелігі тарихи, этнография, археология, нумизматикаға байланысты 
әдебиеттермен толықтырылуда. « Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы ая
сында жарық көрген «Бабалар сөзі» қазақ фольклорының 100 томдық жинағының 
әзірге жарық көрген 41 томын, «Қазақстан тарихы» орыс деректерінде, «Қазақстан 
тарихы »араб, маңғол деректерінде, «Қазақстан тарихы» парсы, қытай, түрік 
деректерінде т.б. Қазақстан тарихына қатысты деректі кітаптар мұражай ғылыми 
қызметкерлері мен экскурсоводтарымызға таптырмас дерек көзіне айналуы 
көңіл қуантады. Ғылыми кітапхана кітап қорынан жылжымалы кітап көрмелері 
көптеп ұйымдастырылды. Атап айтқанда Жезді елді мекеніне «Қожа Ахмет 
Ясауи мұралары мен ілімінің зерттелу тарихы» атты көрме орталық мұражайда 
«Өзбекәлі Жәнібеков – мемлекет және қоғам қайраткері», «30 тамыз – Қазақстан 
Республикасы Конституция күні», «Тарихы терең Түркістан», «Қайта оралған 
жәдігер» атты кітап көрмелері ұйымдастырылды.  
                    

Меруерт КӨПЕЕВА,
кітапхана меңгерушсі

Мұнан жүз елу жыл бұрын 
қалада болған орыстың атақты 
шығыстанушы ғұламалары, саяхат
шылары П.И.Лерх, П.И.Пашино, 
А.И.Федченколар қала медресесін, 
ж а у  ш а п қ а н д а  қ о р ғ а н а т ы н 
қорған бекінісін, алтын жүзіктей 
тізбектеліп жер ана төсінде жатқан 
кәріздерін сипаттап жазып өз 
еңбектерінде лайықты бағасын 
берген. Белгілі дерек негіздеріне 
сүйеніп, тарихи ескерткіштерді 
ғасыр өткен соң Е.Смағұлов, 

М.Тұяқбаев бастаған археологтар 
қала ішінде орналасқан медресе, 
ханака, регистан алаңы, көше, кәріз 
жүйелерін, қақпасын зерттеп ашады. 
Ал, «Қазқайтажаңғырту» мекемесі 
аталған тарихи нысандарды қайта 
қалпына келтіріп, жұрт назарына 
ұсынды. Алайда, ашық аспан астын
да орналасқан ескерткіштердің 
жайкүйі әлі де «Әзірет Сұлтан» 
қорықмұражайының қорықшы 
мамандарын мазалайды. Онсыз да 
жауыншашын, табиғат әсерінен 

бұзылыпмүжіліп бара жатқан 
ескерткіштеріміз сол маңдағы 
елдімекендердің, төрттүлік 
малдарының аяқ астында тапта
лып жатқан жайы бар. Бұл кереғар 
үрдістен тұрғындар, өндіріс орын
дары да қалыс қалып жатқан жоқ.

Мәселен, ежелдегі Қаратөбе
Сауран қаласының рабады бүгінде 
топырақ алатын карьерге айналған. 
Мұндай ісәрекеттер елдігіміздің 
төл тарихына балта шабумен бірдей 
екенін айта кеткен жөн секілді 
мұны кейінге сырғыта бермей 
қолға алғанымыз ләзім. Әсіресе, 
биыл еліміз ЭКСПО2017 көрмесін 
өткізгелі отырған тұста Сауран 
қалашығына қаншама мыңдаған 
туристер ағылады деген сөз. 

Ендеше, ғаламтор сайттарынан 

бақылап, алыстан ат басын бұрып 
келетін шетел туристерінің алдын
да мұндай келеңсіз жағдайға тап 
болу  ел алдында масқара болумен 
тең. Сондықтан кешіктірмей ескі 
қаланы музейлендіріп, саяхатшы
ларды қызықтырар әрекеттер жа
сауымыз керек. Туристерге арнап 
қала маңынан ұлттық сапаға сай 
етіп бірнеше алты қанатты киіз 
үй тігіп, қазақ халқы тұтынатын 
құралсаймандар, ертұрман, ат 
әбзелдері мен ыдысаяқ, торсық, 
күбі, ожау, диірмен т.б. дүниелермен 
жабдықтап толтырумыз қажет. 
Сауран қаласынан зерттеу барысын
да табылған құмыра, сақман таста
рын т.б. жәдігерлерді музей экспо
зициясы ретінде орнатумыз керек. 
Көне қалашық ішіндегі көшелермен 
туристерді пәуеске атарба неме
се маятүйемен серуендетіп алып 
жүрсе нұр үстіне нұр болар еді. 
Сондайақ, ұлттық сусындарымыз 
қымыз, қымыран, боза қойып, қазақ 
дастарханының асыл да бай мұрасын 
көрсеткеніміз абзал. Сонда ғана, өз 
елімізбен өзге елдің ат терлетіп 
келген туристері Сауранның көне 
тыныстіршілігімен танысып зор 
әсер алып қайтады деген ойдамыз.

Төкен ТАЖЕНОВ,
Тарихи-мәдени ескерткіштерді 

қорғау бөлімінің қорықшысы

САУРАН ЕСКЕРТКІШТЕРІ 
ТУРИЗМДІ ДАМЫТУҒА ҮЛЕС ҚОСА АЛАДЫ МА?

● «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінің кітапхана бөлмесінің оқырмандар залында «ЭКСПО 2017 
көрмесі – елдіктің ерен жемісі» атты көрменің ашылуы болып 
өтті. Көрме елімізде 2017 жылы Халықаралық мамандандырылған 
ЭКСПО 2017 көрмесінің өткізілетіндігіне және осы көрмені на-
сихаттау, таныту мақсатында ұйымдастырылды. Көрме 
экспозициясында ЭКСПО 2017 тарихы жайлы сыр шертетін 
бірегей фотосуреттер, баспасөз беттеріне басылған мақалалар, 
мұражайымыздың баспа өнімдері көпшілік назарына ұсынылды.

● Апат айтып келмейді. «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінің қызметкерлері еліміздің бірқатар 
аймақтарында орын алған су тасқынынан зардап шеккен 
ағайындарға қолдау көмектерін көрсету туралы үндеуге қосылды.
Мекеменің арнайы жиналысында ұжым мүшелері табиғат 
апатына ұшыраған отбасыларға көмек көрсету мақсатында 
бір күндік еңбек жалақыларын арнайы есепшотқа аударуға 
бірауыздан шешім қабылдады. 

● Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық универ сите-
тінің ректоры Ғалымқайыр 
Мұтанов пен аталған уни-
верситет жанындағы 10 
ғылым институтының ғалым-
дары, өңірдегі жоғарғы оқу 
орындарының ғалымдары мен 
өнеркәсіп саласының маман-
дары «Әзірет Сұлтан» мем-
лекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейіне келіп тарихы-

мен, тыныс тіршілігімен танысып, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне 
зиярат етті.

● «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінде музейге ерен еңбегі сіңген ардагер қызметкерлерімен 
басқосу болып өтті. Бақилық болған қорық-музей қызметкерлерінің 
рухына құран бағышталды. Қорық-музей басшысы ардагерлерге 
алғысын білдіріп, отбасыларына амандық тілеп, алдағы уақытта 
да осындай игі шаралар жалғасын табатындығын жеткізді және 
арнайы сый-сияпаттар жасалды.

● М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер инсти-
туты «Классикалық зертте-
улер» Ғылыми қазына сериясы 
бойынша 34 томдық кітабын 
және «Ұлы дала тұлғалары» 
атты сериясымен шыққан 
Абылхан Қастеев, Куләш, 
Құрманғазы, Абай, және 
Уалихан Қалижановтың 
«Ойкөз» атты кітаптарын 
сыйға тартты.

● 18 сәуір – Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орын-
дар (Әлемдік мұралар күні) күніне орай Қызылорда қаласында 
«Қызылорда облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді 
қорғау жөніндегі» КММ-нің ұйымдастыруымен «Сыр өңірінің 
тарихи-мәдени мұрасы: зерттеу, насихаттау және сақтау 
мәселелері» атты дөңгелек үстел болып өтті. Дөңгелек үстел 
жұмысына «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейі» РМҚК-ны тарапынан Тарихи-мәдени ескерткіштерді 
қорғау және археология бөлімінің инспекторы Ж.Әбсадық 
қатысып, «ЮНЕСКО құрамына кірген ескерткіштерге 
қойылатын талаптар» тақырыбында баяндама жасады. 

● «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
мұражайы» РМҚК ұйымдастыруымен Түркістан қаласындағы 
мектеп оқушылары арасында тарихи-мәдени ескерткіштерді 
таныстыру, насихаттау және қорғау жұмыстарын түсіндіру 
бойынша қаладағы М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимна-
зиясында мектеп оқушыларымен кездесу болып өтті.

● «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі кітапхана бөлмесінде 
«Тағылымы терең тарихи мұралар» атты көрменің ашылуы бо-
лып өтті. Атаулы кітап көрмесі 1984 жылдан бастап жыл сай-
ын 18 сәуір  күні атап өтілетін «Халықаралық ескерткіштер мен 
тарихи орындар күніне» орай ұйымдастырылды. 

● «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
мұражайы РМҚК және ҚР БҒМ ҒК «Әлкей Марғұлан атындағы 
археология институты» арасында алдағы уақытта бірлескен 
ғылыми жобаларды, археология саласында зерттеулерді жүзеге 
асыру, екі жақты қарым-қатынас туралы келісімшартқа қол 
қойылды. 

● Әдебиет және өнер, тарих, музей саласындағы ғылыми 
зерттеулер мен ізденістерге бағытталған ынтымақтастықты 
дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігі «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-мұражайы РМҚК мен Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті М.О. Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер институты өзара шығармашылық 
ынтымақтастық туралы келісімшартқа қол қойды.

Түркістан қаласынан батысқа қарай сапар шексең 50 шақырым 
жерде ортағасырлық Сауран қаласына (ХІІ-ХҮІІІғғ.) табан тірейсің. 
Бұл кәдімгі  иісі қазақ тайпаларының құт мекеніне айналған Ақ Орда 
мемлекетінің астанасы болған көне шаһар. Бір қызығы қамал ор-
нымен мұндалап түгел сақталған, мұндай жер әлемде сирек десе 
де болғандай.

P.S. «Халықаралық ескерт-
кіш тер мен тарихи орындар 
күніне» орай «Әзірет Сұлтан» 
мем ле кеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейінің қызметкерлері 
ежел гі «Сауран» қаласына тари-
хи танымдық экскурсияға барып 
қайтты.

ГАУҺАР АНА
Хазіреттің тұқымы,
Иманы нұр сыр көзі.
Көзіңе ыстық басылар,
Гауһар ана күмбезі.

Мың ауруға ем дейді,
Қасиетті бұлағын.
Әлқожадай тауыпты,
Ғұмырлық жар-сыңарын.

Бақытты өмір кешіпті,
Жүректер шын достасып.
Айналыпты аңызға,
Әулие боп қос ғашық.

Төрежан ӘБДІСАДЫҚТЕГІ


