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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жар-
лы ғы мен «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі» РМҚК археологы, тарих ғылымдарының 
кан дидаты Марат Тұяқбаев «ЕРЕН ЕҢБЕГІ ҮШІН» медалімен 
марапатталды.

Мемлекеттік награданы Тәуелсіздік күні мерекесіне орай Т.Жүр-
генов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында өткен Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік наградаларын тапсыру салтанатын-
да Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова тапсырды.

КӨРЕГЕН 
ТЕМІР 
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КЕРЕМЕТТЕР

ҮКАША 
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КӨРЕГЕН 

ҚАБІРІНДЕГІ 
КЕРЕМЕТТЕР

МУЗЕЙ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 
ЕҢБЕГІ ЕЛЕНДІ

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінде арнайы жиын өтті.

ҚҰЛАҚТАН 
КІРІП, 

БОЙДЫ АЛАР
Құлақтан кіріп, бойды алар
Жақсы ән мен тәтті күй.
Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең, менше сүй.

Дүние ойдан шығады,
Өзімді өзім ұмытып,
Көңілім әнді ұғады,
Жүрегім бойды жылытып.

Аңсаған шөлде су тапса,
Бас қоймай ма бастауға?
Біреу түртсе, я қақса,
Бой тоқтамас жасқауға.

Бір күйгізіп, сүйгізіп,
Ескі өмірді тіргізер?
Өмір тонын кигізіп,
Жоқты бар қып жүргізер.

Есіткендей болады
Құлағым ескі сыбырды.
Ескі ойға көңілім толады,
Тірілтіп өткен құрғырды.

Ішіп, терең бойлаймын,
Өткен күннің уларын.
Және шын деп ойлаймын
Жұрттың жалған шуларын.

Тағы сене бастаймын
Күнде алдағыш қуларға.
Есім шығып қашпаймын,
Мен ішпеген у бар ма?

Сағаттың тырсылымен, жүректің 
дүрсілімен сынаптай сырғып аққан 
уақыттың жетегінде сиыр жылымен де 
аман-есен қауышып отырмыз. «Ескі жылда 
есірке, жаңа жылда жарылқа» дейді қазақ 
халқы. Парасаты биік әлеумет әлімсақтан 
жаңа күн мен жаңа жылдан жақсылық тоса-
ды. «Уақыт – әділ төреші» демекші, өткен 
жылға көз тастап, өткен күндерімізге зер 
салсақ, атқарылған іргелі істер, байрақты 
бастамалар, берекелі бетбұрыстар мен 
қайырлы қадамдар еске түседі. 

Бүгінгінің жеңісі – өткен өмірдің жемісі 
екендігі сіздер мен біздерге айдай ақиқат. 
Сондықтан да 2020 жылды табысты жыл 
болды деп нық сеніммен айта аламыз. 
Келіп жеткен сиыр жылы да сіздерге 
мол қуаныштар, ұмытылмас әсерлер мен 
үкілі үміттер сыйласын. Ұшқыр арман-
қиялдарыңыз бен ақ тілек-ниеттеріңіз 
шүбәсіз орындалатын жарқын да көңілді, 
табысты да мақсатты жыл болуын тілеймін. 

Сәтсіздіктер өткеннің еншісінде қалып, 

өкпе реніштер ұмытылып, достық пен 
сүйіспеншілік дәуіріне жол ашылғай. 
Сүйікті істеріңізде барлық бастамалардың 
бағы жанып, асқар асуларға жетелесін. Сиыр 

жылы әрқайсыңыздың жұлдыздарыңыз 
жоғарылап, абыройларыңыз артуына мол 
мүмкіндіктер туғызып, өмірлеріңізді мәнді 
оқиғаларға, татулық пен жасампаздыққа 
толтырғай!  Дендер ің і зге  саулық , 
отбасыларыңызға бақ-береке әкелгей! 

Сиыр жылы қағып тұр есігіңді,
Өтпейді той-думанның кеші мұңды.
Жаратқан түгелімен берсін дейміз,
Бақыт пен ырысыңды, несібіңді.

Ғасырдың ашылды бір ақ парағы,
Сіздерге Қыдыр дарып, бақ қарады.
Жаңа жыл берекелі жыл боп кірсін,
Табысқа бастап елді асқаралы.
Жаңа 2021 жыл құтты болсын! Тәуелсіз-

ді гіміз тұғырлы, ел бірлігі ғұмырлы бол-
сын!

Құрметпен, 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-

мәдени қорық-музейінің директоры 
Н.АХМЕТЖАНОВ 

ҚЫМБАТТЫ ОТАНДАСТАР, 
ҚАДІРЛІ ƏРІПТЕСТЕР!

«ЕРЕН ЕҢБЕГІ ҮШІН» 
МЕДАЛІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ

Басқосу барысында қо рық-
музейдің директоры Нұр бо лат 
Ахметжанов мекеме қыз мет  кер ле-
рін айтулы мерекемен құттық тады.

– Баршаңызды ең ұлы мереке 
– Тәуелсіздік күнімен шын жү-
ректен құттықтаймын. Елімізден 
ты ныштық, отбасыларыңыздан 
бақыт кетпесін. Әрбіріңіздің еңбек-
теріңіз – еліміздің дамуы, өсіп-
өркендеуі үшін қосылып жатқан 
үлес. Арамызда отырған Марат 

Тұяқбаев ағамыздың әрбір ісі мен 
атқарған жемісті еңбегі – барлық 
қызметкерлерге үлгі, тәрбие мек-
тебі. Түркістан тарихын зерттеп, 
зерделеу жолында өлшеусіз үлес 
қосқан Марат Қымызұлына Пре-
зи дентіміз Қасым-Жомарт Кемел-
ұлының Жарлығымен беріл ген 
«Ерен еңбегі үшін» медалі ла-
йықты бағалау, шынайы құрмет 
деп білеміз және ұжым атынан 
құттықтаймыз, – деді Н.Қадырұлы.

Жиын аясында «Әзірет Сұл-
тан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейінің инженері Асан 
Мырзабеков, жүргізуші Аблахан 
Ораз баев және экскурсовод Әсем 
Орынбекова «Мәдениет саласының 
үздігі» төсбелгісімен марапаттал-
ды.

Сондай-ақ ғылыми қызметкер 
Динара Арыноваға Мәдениет 
және спорт министрінің Құрмет 
гра мотасы, Қызмет көрсету және 

экс плуатация бөлімінің басшысы 
Нұрлан Зейдулла мен реставра тор 
Нұржан Таджибаев, музей қараушы 
Сембек Аянбаевқа министрдің 
алғыс хаты табысталды.

Қорық-музей директорының 
орынбасары Бақытжан Нұрханов 
пен ТМЕҚ бөлім басшысы Асыл-
хан Кәрім және қорықшы Роллан 
Азизбеков, музей қараушы Серік-
бай Абдрахманов облыс әкімі 
Ө.Шө кеевтің алғыс хатымен, музей 

қараушы Самат Керимов, би лет 
кассирі Роза Изтилеуова, сыпы-
рушы Мария Бейсенбекова, жұ-
мысшы Абдулаходжан Султанов 
қала әкімі Рашид Аюповтың алғыс 
хатымен марапатталды.

Ғылыми қызметкер Сұлтан 
Бай сеит пен музей қараушы Дін-
мұ хамед Кадирсизов, жұмысшы 
Ашир  бек Тойкараев, сыпырушы 
Би бігүл Набиеваға «Әзірет Сұл-
тан» мемлекеттік тарихи-мәде-
ни қорық-музейінің директоры 
Нұрболат Ахметжановтың алғыс 
хаты берілді.

Іс-шара барысында «Ерен ең-
бегі үшін» медалінің иегері, архео-
лог Марат Тұяқбаев барша әріп-
тестердің ыстық ықыласы мен құт-
тықтауларына алғыс білдіріп, әрбір 
еңбек ескерусіз қалмайтынын және 
адам баласын қолынан келетін 
кәсібі ғана шыңға шығаратынын 
айтты.

ЖЕТІ АТАНЫ 
ЖЕТІМСІРЕТПЕЙІК
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Жаңа жылда жаңа тілек тілелік, 
Ескі жылды ескере де жүрелік, 
Кеп жүрмесін қайта айналып түнеріп; 
Көзің жасты, көңілің қаяу, алашым!
Жұрт болудың ойланалық амалын, 
Қамсыз жатар емес енді заманың;
Надандықтың қираталық қамалын, 
Мақсатыңа ұмтыл таяу, алашым!
Өз қамыңды ойлан өзің ел болсаң, 
Ел боламын, тең боламын дер болсаң; 
Көктен теңдік келмес өзің кем болсаң, 
Мең-зең болмай, талпын, оян, алашым!

ЖАЅА ЖЫЛДА ЖАЅА ТІЛЕК

Бұл – Міржақып Дулатовтың «Қазақ» газетінің 1917 
жылғы 9 наурыз күнгі санында жарияланған жыры. 
Бүгінгі есепке салсақ, ол «Қазақтың» 22 наурыз күнгі 
санында жарық көрген.

Фараби Құрандағы болмыс, Алланың заты, 
сипаты, саналар әлемі, мемлекеттік жүйе, ке-
мел адам мен кемел қоғамның мәнін рухани 
арылу мен рухтың дамуына негіздейді. Ибн 
Сина да Құрандағы рухани хәлдер мен махаб-
бат және құдайлық ғашықтық мәселесін сөз ет-
кен. Матуриди болса, тауил және тафсир, ақыл 
мен нақыл, амал мен ой теңдігін, негіздері мен 
ұстанымдарын реттеді. Баласағұн Құрандағы 
құт-хикмет мәселесі төңірегінде ой толғады. 
Қашқари Құран аяттарын түркі тілінде сөйлетті. 
Иүгнеки мен Ясауи Құран хикметін моральдық-
этикалық тұрғыдан түсіндірді. Құран арқылы 
ойлау жүйеміз жалпы қоршаған әлеміміз 
болмыстық, мазмұндық, құндылық тұрғысынан 
қайта түлеп-толықты. Ислам өркениетінің 
негізінде жатқан доктриналар мен құндылықтар 
жүйесі Құранға негізделген. 

Сондықтан да Әл-Фараби «Мадинат-ул-
фадила» яғни, Парасатты ел теориясын «миллату-
ул фадила» – парасатты дін теориясымен тұтас 

қарастырған. Философиялық аянға негізделген 
ғылымға түсініктеме беруінің ислам тарихында 
алатын орны айрықша.

Әл-Фараби адамның ең жоғары дәрежедегі 
ақылын қолдануына мүмкіндік жасайтын құдайлық 
ақылды «белсенді сана» деп атайды. Бұл доктри-
на бүгінгі ғылыми ақиқатқа жету жолындағы 
әрбір зерттеушіге жол көрсететін, маңызын әлі 
күнге жоймаған жүйелі түсіндіру формасы. Адам 
санасының интуициялық қабілеті – ішкі сезім 
мәселесі бүгінгі ғылым үшін әлі құпия күйінде 
қалып отыр. Ой, категория сияқты құбылыстардың 
тегі туралы мәселеге жауап іздеумен айналыса-
тын бүгінгі ғылым осы физикалық әлеммен ғана 
шектелген. Өйткені бүгінгі ғылыми көзқарас 
ақиқаттың материя мен сана әлемінен тыс жатқан 
тарапын жоққа шығарады. Адам санасының 
табиғатындағы құдайлық субстанция мен мета-
физика мойындалмайды. 

ӘЛ-ФАРАБИ – ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ҰЛЫ ТҰЛҒАСЫ

Исламды қабылдауда ескі түркілік дүниетаным 
мен құндылықтық жүйенің маңызы зор болды. Түрік – 
ислам өркениетіне жол салған тарихи тұлғаларымыз 
Фараби, Ибн Сина, Матуриди, Баласағұн, Қашқари, 
Иүгнеки, Ясауи сияқты даналарымыз болатын. 
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МӘДЕНИ МҰРА

«100 АҢЫЗ» КІТАБЫНАН

КЕСЕНЕДЕ ЖЕРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАР

Солардың бірі – КК 77 нөмірімен 
сақталған ағаш күрсі. Бұл ерекше күрсі шеге 
немесе желім пайдаланылмай тұтас емен 
ағашынан ойылып жасалған, қоңыр бояу-
мен боялған. Жайылған кезінде ашылып 
қойылған кітап пішінін беретін жиналмалы 
күрсінің жасалу технологиясы өте күрделі. 
Күрсі Құранның қағаз бетіне түсірілген зама-
нынан бері қолданылып келе жатқан бұйым. 
Ислам дінін ұстанған әрбір мұсылман 
адам Құран кітабын дәретсіз қолына 

ұстамайтыны және Құран кітапты жоғары 
қойып ерекше қадірлейтіні белгілі. Осындай 
күрсіге қойып оқу біріншіден Құран кітапты 
жерге қоймау мақсатында ойластырылған 
болса, екіншіден Құран кітапты сағаттап 
оқыған адамға күрсі өте ыңғайлы. Күрсіні 
шығыс халықтары әртүрлі атаған: Өзбек 
халқы  «лаух», татарлар «лавх»  десе  
ирандықтар «рейл», ал араб халқы «рахле» 
деген «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінің қорында сақтаулы 

тұрған. Күрсінің жиналып тұрғандағы 
ұзын  дығы 49 см, ені 7 см. Күрсіні Алматы 
Қаз. музей жаңғырту шеберханасы  
1978 ж. му зейге тапсырған. Күрсіні жасау-
да шы ғыс халықтарының ұсталары әртүр-
лі материал дарды қолданған, әсіресе емен 
немесе жаңғақ ағаштарынан жасалған күр-
сілер халық арасында кең тараған.

 
Дәулетияр 

АДИЕВ, 
қор сақтаушы

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

МАРАТ ТҰЯҚБАЕВ –
«ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ 
ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ»

Тәуелсіздік күніне арналған жиында Түркістан облысының 
әкімі Өмірзақ Шөкеев «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінің қызметкері, тарих ғылымдарының 
кандидаты, ғалым, археолог Марат Тұяқбаевқа «Түркістан 
облысының Құрметті азаматы» атағын салтанатты түрде 
тапсырды.

Құсшы ата – Қожа Ахмет Ясауидің он 
екі шәкірттерінің бірі, сайыскер, құс са-
латын сегіз қырлы бір сырлы жан болған. 
Ол Ислам дінін жергілікті тұрғындар ара-
сында таратуға үлкен үлес қосқан. Кентау 
мен Түркістан арасындағы жол бойында 
орналасқан Құсшы ата мазарын сол жердегі 
тұрғындар күтімге алған. Құсшы ата 
жөніндегі деректерде Құсшы атаның шын 
аты – Қарашайық. Баһауадин шайыхтың 
екі ұлы болған: Үсеншайық, Қарашайық. 
Хазіреттің белгілі мүриттерінің бірі әрі ту-
ысы Құсшы ата көзі тірісінде-ақ әулиелікке 
қолы жеткен адам болса керек. «Жас кезінде 
саятшылық құрып, аң аулаған» дейді. 
Сондықтан да оны ел «Құсшы» атап кеткен. 

Бір күні ол құс салуға шығады. Бір жерге 
келген кезде қолындағы құс ұшып барып, 
бір бейіттің үстіне қоныпты. Құсын әрі-бері 
шақырса келмепті. Сол сәтте ат үстінде 
тұрған Құсшы ата: – Ей, Найсап, құсымды 
ұшырып жібер, дейді. Осы кезде бейіттен 
күңгірлеп үн естіліпті: – Баяғыдан бері 
ескерусіз жатыр едім, «Найсап» десең де, ел 
енді ескеріп мені білетін болды-ау. Рахмет, 
пақырым. Сені де маған Алла жіберіп 
тұрған шығар, деп үстіндегі құсты ұшырып 
жіберіпті. Бұл күнде сол өңірде Найсап ата 
атымен аталатын елді мекен де бар және 
Найсап өзені ағып жатыр. Құс салумен 
дүйім елді асыраған әулие баба құстан 
тек қаршыға ұстаған. 7-11 қаршығасы 
болған. Құсшы ата аталуының себебі – 
қаршығалары көк аспанда торғай сықылды 

еркін самғаған. Атын ерттей бастағанда үш 
қаршығасы мінгенде бес қаршыға болған. 
Қасқыр кездесетін күні жетеуі төбесінде 
ұшып жүрген. Ел ашыққан жағдайда он бір 
қаршығасы түгел аспанға көтерілген. Әр 
қаршығаға бір-бірден ғана қоян алдырған. 
Құсшы ата құстарын қатты қадірлеген, егер 
жазатайым мерт болған жағдайда, арулап, 
Құран бағыштап, ас беріп көмген. Негізгі 
кәсібі – диқаншылық және құсбегілік. 

Арал өңірінен бастап Қаратаудың 
теріскей, күнгей бетін, Түркістан, 
Сырдарияның арғы-бергі бетін мекендеген 
халықтардың арасынан шыққан құсбегілер 

арнайы келіп, қасқырға, түлкіге, киікке, 
қырғауыл-қоянға, арқарға салатын құстарды 
сынатады екен. Олар «Қаршығалық» деген 
жердегі бөлмелері көп үйде 10-15 күннен 
жатып, құстарын аңға салуға жаратқан. 
Бірде ағасы Үсеншайық Қарашайықты 
шақырып, ас-суларын ішіп болған соң: – Ей, 
ақымақ, Құдайдан бейхабарсың. Азаннан 
кешке дейін ит жүгіртіп құс саласың, жер-
жерден құс жинап сынайсың, түнімен 
қу-қулап шығасың, үсті-басың садыра-
садыра құстың қиы бұл жүрісіңді қой. 
Менің саған жаным ашып айтып отырмын, 
деп ұрыса бастаған. Інісі: – Аға, сыртқа 
шығайық, – депті. Сыртқа шыққан соң оң 
қолын көтеріп: – Мына саусақтың арасына 
қараңызшы, – дейді. Үсеншайық көз салса 
саусақ арасынан «Арша Алла» деген жазу 
көрініп тұр екен. – Кешір, жетіліп қалған 
екенсің шырағым, менен білместік өтіпті, 
деп кешірім сұрапты ағасы. Сонда інісі: 
«Көке, сіздің үу-үуіңізден, менің Қуқуым», 
деген екен. 

Қожа Ахмет Ясауи дүниеден өтер ша ғын-
да шәкіртіне Түркістанның шығысындағы 
жеті бұлақ қатар аққан осы нұрлы өңірді 
мекен етіп, кәсібін жалғастырып, ілімін та-
ратуды аманат еткен деседі. Содан ел Әзірет 
Сұлтанның шәкіртін құрметтеп «Құсшы 
ата» атаған екен. Сопылық жолды берік 
ұстаған Құсшы ата дүниеден өткен соң, ел 
оны әулие тұтып сыйынған. Күні бүгін де 
ауыл маңындағы бұлақты ел-жұрт «Құсшы 
ата бұлағы» деп атайды.

СПОРТТЫҚ САЙЫСТЫҢ 
ЖЕҢІМПАЗДАРЫ 
МАРАПАТТАЛДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейі» РМҚК директоры Нұрболат Ахметжанов Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күніне орай мекеме 
қызметкерлері арасындағы бұқаралық спорт түрлерінен 
өткен сайыстың жеңімпаздарын марапаттады.

Қазақстаның халық ақыны Манап 
Көкенов  тің айтыс өнеріндегі, жыршылық, 
терме шілік саласындағы алатын орны ай рық-
ша алабөтен. Халықтық қазынала ры мызға 
қауіп төніп, шетқақпай қалған кезеңдерде 
де Мәкең секілді шын жүйріктер өнер ді 
өгейсітпей, ел ішіндегі кеніш көздері нің 
құрғап қалмауына ұлан-ғайыр үлес қосқан, 
Алтын көпірді құлатпай, ұстап қалған.

Тарланбоз талант танбай келеді. Манап 
Көкеновтің атақты Абылай ханның тойын-
да айтқан арнау жырынан үзінді жариялап 
отырмыз.

Аруағыңды ардақтаймыз, Абылай!
Қазақ деген халықтан
Дана туған Абылай.
Атақ-даңқы жер-көкті
Жара туған Абылай.
Түркістаннан теңдес жоқ,
Дара туған Абылай.
Өз бақытын тарихтан
Таба туған Абылай.
Басын кұрып қазақты,
Топтастырған Абылай.
Жауын жеңіп жарақаты,
Шоқ бастырған Абылай.
Танымасқа әйтеуір,
Біреу болған Абылай.
Танығанға ақпейіл,
Сүйеу болған Абылай.
Жеті жұрттан қыз алып,
Күйеу болған Абылай.
Бәрін уәжбен ырза ғып,
Медеу болған Абылай.
Батыр қалмақ Шарыштың,
Басын шапқан Абылай. 

Бітеріне әр істің,
Ақыл тапқан Абылай.
Қытай, орыс, қалмаққа,
Қалжың айтқан Абылай.
Қарымтасын әр уақта,
Алып кеткен Абылай.
Бейне көктен баршаға,
Сәуле шашқан Абылай.
Елге еңбегі қаншама
Жыр мен дастан Абылай.
Ойға алғаны ерлікпен,
Күнде өтелген Абылай.
Қалың қазақ елдікпен
Хан көтерген Абылай.

Тұяқбаев Марат Қымызұлы 
– 1982-1989 жылдар аралығында 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музей-
інде экскурсовод, кіші ғылыми 
қыз меткер, 1990 жылы ғылы-
ми-зерттеу және жобалау инсти-
туттының Түркістан филиалында 
ғылыми қызметкер болып жұмыс 
атқарған.

1995 жылдың 1 сәуірінен бас-
тап, «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінде 
аға ғылыми қызметкер жұмысын 
бастап, бүгінге дейін музей ісін 
дамыту жолында ерен еңбектер 
атқарып келеді.

Марат Тұяқбаев Түркістан, 
Отырар, Сауран қалаларының ескі 
орындарын Алматы қаласындағы 
«Археология және этнография» 
институтының мамандарымен 
бірлесіп, бірнеше археологиялық 
экспедицияларға қатысқан.

Ол Түркістан оазисіндегі бір-
неше тарихи нысанға архео-
логиялық қазба жұмыстарын 
жүр гізуде басшылық жасап, му-
зей қорын көптеген экспонатпен 
толықтыруға атсалысты.

2000 жылы Түркістаннның 
1500 жылдық мерейтойы қарсаң-
ын да қорық аумағынан «Архео-
логия және этнография» және 
«Түркістан тарихы» музейлерінің 
эскиздерін жасап, музейлердің 
ашылуына ерен еңбек атқарды.

Марат Қымызұлы Түркістан 

оазисінде 50-ден аса қалашық 
пен қоныстарға зерттеу жүргізген. 
Ол Түркістан оазисінде ежелгі 
дәуір ден кейінгі ортағасырларға 
дейін гі аралықта қалалар мен 
қо ныстардың дамуының архео-
ло гиялық карталарын жасады. 
Түркістан қаласындағы «Түр-
кіс тан қаласы музейі», «Қылует 
жер асты мешіті», «Жұма мешіт 
музейі», «Археология және этно-
графия музейі», «Н.Оңдасынов 
му зейі», ашық аспан астындағы 
«ХVІІІ ғ. көшесі» музейлерінің 
та  қырыптық-экспозициялық 
жос  пар лары мен экспозиция-
лар ын құруға қатысқан ғалым. 
Да маск қаласындағы «Әл-Фара-
би мавзолейі мен этно-мә дени 
орталығының» тақы рып  тық-
экспозициялық жоспар мен 
экс позициясын дайын дау дың 
халықаралық жобасына қаты-
сушы, Тұңғыш Прези ден ттің 
Теміртау қаласындағы музейінің 
тақырыптық-экспо зи циялық жо-
спарын жасау шы лардың бірінен 
саналады.

Көптеген ғылыми мақала лар-
дың және «Ортағасырдағы Түр-
кістан», «Түркістанда жер лен-
ген тарихи тұлғалар», «Түркіс-
танда жерленген қазақ билері», 
«Түркістан сырлары», «Түркістан 
өңір індегі тарихи-мәдени ескерт-
кіш тер» сынды бірнеше кітап тар-
дың авторы. Марат Қымызұлы 
Тұяқ баев көпшілікке кең танымал.

Қорық-музей жұмысын жан-
дандыру жолында өзіндік елеулі 
үлестерін қосумен қатар сала-
матты өмір салтын насихаттау 
бағытында қолға алынған шараға 
да белсенділік танытып, қарым-
қабілеттерін көрсете білген бар-
ша қызметкерлерге алғысын 
білдірген қорық-музей басшы-
сы спорттық жарыстар алдағы 
уақытта футбол, волейбол, бас-
кетбол ойындармен жалғасын 
табатынын жеткізді.

Қорық-музейдің 20-63 жас 
аралығындағы қызметкерлері 
қатысқан жарысқа музей қыз-
мет керлері және қалалық Балалар 
мен жасөспірімдер орталығының 
шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ 
үйірмесінің мамандары қазылық 
жасады.

Шахмат жарысы бойын-
ша қо рық-музейдің электр 
мама ны Марат Қадыров I 

орын ды (30 000 теңге) иелен-
се, кі ші ғылыми қызметкер 
Сұлтан Байсейт II орынға (20 000 
теңге), шаруашылық қызметкері 
Убайдулла Убайдуллаев III 
орынға (10 000 теңге) лайық деп 
танылды.

Дойбы ойыны бойынша қар-
сы ластар ішінен оқ бойы озық 
шығып I орын тұғырынан му-
зей қараушысы Самат Керимов 
(30 000 теңге) көрінді. Сондай-
ақ, шаруашылық қызметкері 
Нұрбол Шереханов II орынды 
(20 000 теңге) қанжығасына бай-
ласа, ғылыми қызметкер Динара 
Арынова III орынды (10 000 
теңге) иеленді.

Жеңімпаздар «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі» РМҚК директо-
ры Нұрболат Қадырұлының ар-
найы алғыс хаты және ақшалай 
сыйлықтарымен марапатталды.

ҚҰРАНҒА ТҰҒЫР КҮРСІЛЕР

ҚҰСШЫ АТА 

АЙБЫНЫ АСҚАҚ АБЫЛАЙ

Күрсі – кітап оқығанда кітаптың астына қойылатын тұғыр. «Әзірет Сұлтан» 
қорық-музейінің қорында ағаштан жасалған күрсілердің бірнеше түрі 
сақталған. 
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КӨРЕГЕН ТЕМІР ҚАБІРІНДЕГІ КЕРЕМЕТТЕР

Түркі халықтары тарихындағы ұлы 
тұлғалардың бірі Әмір Темір туралы 
түрлі-түрлі пікірлер айтылып жүр. Оның 
әлемді жаулаған іс-әрекетіне, қарама-
қайшылыққа толы өміріне біржақты баға 
берушілер де бар. Көрегеннің бойындағы 
кемшілігін қазбалап, Тұранның байтақ да-
ласына ғимараттар салып, гүлдендіргенін 
еске алғысы келмейтіндер де кездеседі. 
Керек десеңіз кезінде: «Әмір Темір 
кесенесінде қаһарлы қолбасшы мен оның 
ұрпақтарының сүйегі жатыр ма, әлде ол 
жалған қауесет пе?», деп күдіктенушілер 
де болыпты. Әмір Темірді зерттеушілер 
мұсылмандық салтты аттап, қасиетті 
тұлғаның әруағын мазалап, бейітті ашуға 
дейін барған. Ғылыми маңызы бар деп 
есептелетін бұл оқиға Шығыстың жеті 
жұлдызының бірі – Әлішер Науайының 
500 жылдық мерекелік мейрамын өткізу 
үшін құрылған комиссияның қаулысы 
арқылы жүзеге асырылды. Оған Өзбек 
ССР Халық комиссарлары Советінің 
төрағасы А.Абдурахманов пен Өзбекстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің 
секретары У.Юсупов қол қойған еді. 
Сөйтіп құрамын да Қари-Ниазий, 
А.А.Семенов, Садриддин Айни, М.Каю-
мов, Л.В.Ошанин, В.Н.Кононов, Б.Н.За-
сыпкин, М.М.Герасимов, В.И.Шишкин, 
X.Т.Зарифов және тағы басқалар бар 
комиссия мүшелері 1941 жылдың 14-
15 маусым күндері Самарқанға кел ді. 
Экспедицияда бұлардан басқа көп теген 
журналист пен оператор болды.

Таңданарлық оқиға 16 маусым кү ні 
болыпты. Кинорежиссер Малик Каю мов 
«Өмірім – кинематография» деген кіта-
бында былай деп жазады. «Мен комиссия 
үлкен іске кірісердің алдында шайханаға 
барып шай ішіп алмақ болдым. Екі 
ақсақал маған таяп келді.

Сіз әлгілерденсіз бе? – деді. «Әлгі-
лері» жаһангердің қабірін ашушылар 
екенін түсініп:

Иә, соларданмын, – дедім.
Бастығы боласыз ба?
Солай, – дедім күліп, – ең үлкен 

бастығымын.
Аналар менің әзілімді шындық деп 

қа былдаған болуы керек, көкейін дегі-
лерін іркілмей айтып салды.

– Әмір Темірдің қабіріне тиюге бол-
майды. Оның аруағы мазаланса, қиямет-
қайым соғыс басталады деп мына кітапта 
айтылған. Олардың қолындағы үлкен 
кітап араб әрпімен жазылған екен.

– Оқи аласыз ба? – деп сенімсіздікпен 
ұсына берді.

Шынында да оқып көрсем: «Темірдің 
қабіріне тиюге болмайды, аруағы ма-
заланса, ұрыс рухы сыртқа шығып, 
қия метті күндер басталады» деген 
сөздер жазылыпты. Мен тез арада Әмір 
Темірдің кесенесіне барып Қари-Ниа-
зийға, Семеновке, Айниге кітаптан оқы-
ған дарымды айттым. Олар шайханаға 
келіп, өздері де әлгі айтылғандарды 
оқып көрді. Бірақ оған сенбей үшеуі де 
күлді. Садриддин Айни шалдарды келе-
меж деп, шайханадан шығарып жіберді. 
Тосын әңгіме кезінде мен әлгі қариялар 
мен олардың қолындағы кітапты лентаға 
түсіріп алуды ойламаппын». Малик 
Каюмов одан әрі қарай оқиғаның қалай 
өрбігенін тәптіштеп жазады.

Бұл күндері әлем әлденеге тыныш-
сызданып тұрған. Екінші дүниежүзілік 
соғыстың оты өршіген кез. Совет 
мемлекеті мен Германияның арасындағы 
шиеленіс әбден пісіп жетілген. Соған 
қа рамай Жер шарындағы ғылыми орта-
лықтар Самарқандағы оқиғаға елеңдеп 
тұрды. Сондықтан да ғылыми комиссия 
мүшелері бұл іске аса құштарлықпен 
кірісті.

Біз бұл мақаланы жазарда экспе-
диция мүшелері Т.Н.Қари-Ниазийдің, 
В.А.Шишкиннің, М.М.Герасимовтің, 
А . А . С е м е н о в т і ң ,  Л . О ш а н и н н і ң 
‘М.Е.Мас  сонның, В.В.Бартольдтың, 
В.Л.Вят  кин нің, Л.Зиминнің орыс тілін-
дегі жазбаларынан, сондай-ақ Өзбек 
ССР пәндер Академиясы Архео ло гия 
институтының, Әлішер Науайы атын-
дағы әдебиет музейінің материалдарын 
пайда ландық.

Экспедиция 
күнделігінен

Көреген Темір мен оның ұрпақ та-
рының қабірлерін ашып көру мақсатында 
құрылған экспедиция 1941 жылдың 15 
мау сымында Самарқанға жиналды.

16 маусым 1941 жыл. Экспедицияның 
барлық мүшелері Әмір Темірдің 
кесенесіне жиналып қабірлерді ашуды 
қайсысынан бастау керегін ойластырды. 
М.М.Герасимов Мир Саид Омардың 
қабірінен бастауды ұсынды. Археолог В. 
А. Шишкин бұған қарсы болды. Өйткені 
мемлекеттік комиссия тек қана Темір 
ұрпақтарының қабірін ашу мақсатында 
құрылған еді. Сондықтан экспедиция 
мүшелері осыған тоқталды.

Мираншах қабірінің 
ашылуы

Мираншах жаһангердің үшінші ұлы 
еді. Ол 1366 жылы туып, 1396 жылы 
отыз жасында қайтыс болған деген дәл 
емес деректер бар. Темірдің үкімімен 
Армения, Әзербайжан, Күрдістан, Ирак 
және Иранның біраз бөлігін билеп 
тұрған қаһарлы қолбасшы екен. Тарихта 
бұған қарсы пікірлер де кездеседі. 
Темір 1399 жылы ұлын тақтан алып, 
кішігірім өлкелерді еншісіне береді. 
Бұған риза болмаған Мираншах өз ұлы 
Әбу Бакирмен одақтасып, тақ үшін күрес 
бастайды. 1408 жылы түркімендердің 
Қарақойлы тайпасынан шыққан Қара 
Юсуф және Сұлтан Ахмадтардың 
бірлескен жасағымен жойқын шайқас 
болады. Қарақойлының қолы үш-төрт 
есе көп еді. Ержүректігімен, асқан 
ептілігімен даңқы шыққан Мираншах 
өз әскерінің арасында жүреді. Оның 
үстіндегі алтын жалатылған сауыт 
саймандары жау адамдарының көкейін 
теседі. Сөйтіп батыр қолбасшыны 
қоршап алып, әскерлерінен ығыстырып 
шетке әкетіп, жарақаттайды. Мираншах 
аттан құлағанда оны қоршаған жау дың 
біреуі ғана тірі қалған екен. Ол бас-
қалардың көзінен таса жерде жаужүрек 
жанның басын кесіп, үстіндегі алтынмен 
зерленген киімдерін шешіп алады. Сөйтіп 
Мираншахтың басын Қара Юсуфке 
әкеліп береді. Әлгі ләшкер бұл адамның 
Әмір Темірдің ұлы екенін білмейтін еді. 
Қарақойлының қолбасшысы Миран-
шахты танып, оны өлтірген ләшкерді 
өлім жазасына бұйырады.

Мираншахтың денесі мумияланып, 
алдымен Табризге, соңынан Самарқанға 
әкелініп жерленген. Кейбір деректерде 
Қара Юсуф Көреген Темірдің сайып-
қыран баласының өлгеніне өкініп, әмір-
шіден кешірім сұрап, мәйітті бірден 
Самарқанға жөнелткен деп те айтады.

Сонымен Әмір Темірдің кесенесндегі 
Мираншахтың қабірін ашқанда мыналар 
дәлелденді. Қабірдің ұзындығы 1 метр 
66 сантиметр, ені – 54 сантиметр. Оның 
қабырғасы төртбұрышты күйдірілген 
қышпен өрілген. Лақаттың аузы берік 
жабылған. Мәйіттің сол жағы көтерілің-
кіреп, астына топырақ төселген. Лақатқа 
су енгендіктен сүйектер аздап өзгеріске 
ұшыраған. Дене табытсыз қойылған. 
Мираншахтың бас сүйегін антропологтар 
зерттеп көргенде, оның өткір қарумен 
денеден кесіліп алғандығы анықталды. 
Бірнеше тісі жоғалған екен. Сондай-ақ 
бас сүйекте найзаның шаншылған ізі 
қалған. Соған қарағанда мына бір тарихи 
дерек шынға айналады. Ұрыс кезінде 
Мираншах өлтірілген соң әлгі ләшкер 
батыр адамның басын найзаға шаншып, 
жауларына көрсетіп, үрейлен дірмек 
болған. Ал сайыпқыранның әс кер лері 
қолбасшысының бет-пішінін танып, 
майданды тастап қашқан. Сөйтіп Миран-
шахтың бас сүйегін зерттеген антрополог 
М.Герасимов мынандай пікірге келген:

1. Мираншахтың қабірі деп ашылған 
мәйіт шынында да екінші рет жерленгені 
байқалып тұр.

2. Бас сүйегі денесінен ажыратылып 
кесілген, найзамен шаншылған.

Сүйектегі белгілер мен өзгерістер 
Темір ұрпақтарына тән!

Мираншах пен Шахрұқ аға-іні болып, 
бір анадан туған.

Қабірге су кіруінің әсерінен сүйектер 
аздап бұзылған. Кесененің айналасына 
басқа жер табылмағандай-ақ гүлзар 
егіліп, оған су жіберу орыстар келген 
соң, XIX ға-сырдың 80 жылдарында бас-
тал ған. Графиня П. С. Уварова: «Кесене 
маңындағы барлық жерлер тазаланып, 
орыс үкіметінің бұйрығымен ғажайып 
бақ қа айналдырылған еді» деп жазады. 
Ал ғажайып бақтың тарихи мэні бар кесе-
неге, ондағы қабірлерге зияны тиетінін 
біл се де білмеген болған, діні бөлек 
адам дар аруақты сыйлаған жоқ. Өзгенің 

әдет-ғұрпын қадірлеу олардың ойына 
кіріп те шықпаса керек.

Мырза Шахрук 
қабірінің ашылуы

17 маусым, 1941 жыл. Үлкен мем-
ле кеттерді басқарған, Әмір Темірдің 
үшінші ұлы, 73 жыл өмір сүрген Мырза 
Шахрұқ (Ұлықбектің әкесі) жаһангердің 
оң жағында жатыр. Қабірдің үстіне күл 
түстес, жазуы бар мәрмәр тақта қойылған. 
Бұл кейін анықталғанындай денені 
жатқызған мәрмәр табыттың қақпағы 
екен. Шахрұқтың мәйіті сол желкесі 
аздап көтерілген қалпында жатыр. Онда 
аздаған топырақ та сақталған. Мәйіт екі 
қабат кебінге оралған. Бірінші қабаттың 
матасы көкшіл түсті өте шеберлікпен 
тігілген. Екінші кебін иірілген жүн мен 
тоқылған. Шахрұқтың сүйектерінде 
мумияланған бұлшық еттердің кесек 
қалдықтары да сақталған. Мұның өзі оның 
денесі Гераттан Самарқанға әкелердің 
алдында мұқият мумияланып басқа да 
ұзақ мерзімді сақтау мүмкіндігі бар 
майлардың пайдаланғанын байқатады. 
Табыттың бас жағына ағаштан жасалған 
құты қойылған. Оған түрлі қымбат 
бағалы әшекей тастар толтырылыпты.

Сүйектерді зерттеген антрополог 
Л.В.Ошаниннің пікірінше Мырза Шахрұқ 
70-ке келген кезінде қаусап қартайған 
секілді. Тірі кезінде-ақ тістері түгел 
түсіп қалған екен. Ал М.Герасимовтің 
айтуынша, Әмір Темірдің өзі 70 жасын-
да 50 жастағы адамдай қайратты болған 
көрінеді. Шахрұқ тумысынан нәзік екен. 
Л.Ошаниннің анықтауынша оның бойы 1 
метр 57 сантиметр. Кейбіреулер ол Әмір 
Темірдің кіндігінен тарамаған шығар де-
ген пікірлер айтқан. Бірақ зерттеу кезінде 
Шахрұқтың бас сүйегіндегі ұқсастықтар 
жаһангер мен Мираншахтың бойынан 
да табылған. Сондықтан оған күмән 
келтірудің кажеті жоқ.

Шахрұқтың денесін баласы Ұлықбек 
Гераттан алдырып, ұлы атасы Темірдің 
жанына қойдырған.

Мырза Ұлықбектің 
қабірінің ашылуы

Ұлықбек атасының аяқ жағына жер-
ленген. Атақты ғалым 56 жасында өз 
ұлы Абдуллатиф билеушінің қолынан 
зұлымдықпен қайтыс болған. Оның 
қабірі 1941 жылы 18 маусым күні 
ашылды. Қабірдің ұзындығы 2 метр 
10 сантиметр. Табыт Шахрұқтікіне өте 
ұқсас. Соған қарағанда олар бір шебердің 
қолынан шыққан болуы мүмкін.

Ұлықбектің денесі шалқасынан 
жат қызылып, сол жағына топырақ 
тасталған. Оның басы денесінен бөлек, 
жүзі Меккеге қаратып қойылған. Дене 
бірнеше қабат матамен оралған. Атақ-
ты ғалымның етегі тізесіне жететін 
көйлегі де шешіліп алынбаған екен. 
Онда шыбынның отырып кеткен қара 
дақ тары да сол күйінде сақталыпты. 
Оның көйлегінің шешілмеу себебі – сол 
кездегі мұсылмандық ғұрып бойын-
ша шейіт кеткен адам киімімен қойы-
латын болған. Тарихшы Дәулетшах 
Самар  қанийдің айтуынша, Ұлықбек 
Мек кеге бара жатқанда кішігірім 

дария  ның бойында 1449 жылы 25 қазан 
(октябрь) күні өлтірілген. Бұл дария 
қазіргі Дарған каналы болуы мүмкін. 
Ал жауыздық әрекет Найман немесе 
Хишрав ауылдарында іске асқан көрінеді. 
Абдуллатиф әкесін өзге біреулердің 
қолымен өлтірген соң, арадан екі-үш күн 
өткенде інісі Әбдуләзізді де қиналмай-
ақ о дүниелік етті. Әкесі мен інісіне 
опа бермеген шаһзаданы Ұлықбектің 
кегін алуды ойластырып жүрген Баба 
Хұсайн Түркистаний батыр аңысын 
аңдып, оққа байлайды. Оның басын 
Регистандағы медресенің қабырғасына 
іліп қойып, жұрт алдында әшкерелейді. 
Абдуллатифтің денесін Әмір Темірдің 
кесенесіне қойғызбай, Самарқанның 
иегі астындағы төбешіктердің біріне 
тас астына бастыра салады. Мұның өзі 
тақ үшін таласып әкесін, бауырларын 
өлтіретін мансапқұмарларға ойлантарлық 
сабақ еді. Ұлықбектің сүйегін зерттегенде 
тірі кезіндегі бойының биіктігі 1 метр 66 
сантиметр болады деп шамаланды. Бас 
сүйегінде әкесі Шахрұқ пен атасы Әмір 
Темірге тартқан ұқсастықтар табылды.

Жаһангер  
Әмір Темірдің қабірінің 

ашылуы
Үкімет экспедициясының, алдындағы 

ең жауапты жұмыс жаһангердің қабірін 
ашу еді. Өйткені әлдекімдер мұнда Әмір 
Темір сүйегі жатқан жоқ деген пікір де 
жүретін. Аңыз-әңгімелерге қарағанда, 
әлемнің жартысын билеген әмір шіні 
оның ұлдары мен немерелері көлке сір 
асыл заттарымен басқа жерге көміп, 
кесене ішіне жалған табытты жерле-
ген десетін. Осындай күдікпен 19 мау-
сым (июнь) күні экспедиция мүше-
лері сайыпқыранның қабірінің басына 
жиналды. Бұл ретте журналистер мен 
тарих қа қатысы барлар күндегіден 
көбірек болды. Алғашқы күні ұзындығы 
3 метр, ені 1 метр қабірдің сыртқы қабаты 
ғана алынды. Әрбір әрекет, әрбір зат 
құжатқа түзіліп, жұмыс мұқияттылықпен 
жүргізілді.

20 маусым. Жаһангердің табытын 
ашу басталды. Ол көкшіл түсті матамен 
екі қабат оралған екен. Матаның жиек-
тері алтын жалатылған жіппен тігіліпті. 
Қабірге өткен су оны біршама бүлдір-
ген. Араб әрпімен жазылған сөздер 
де (бұлар да алтынмен жалатылған 
жіп тен тоқылған) ара-арасынан төгіліп 
қалған. Археолог В. Шишкин бұл мата-
лар қасиетті әулиелерден әкелінген деген 
пікір айтса, Қари-Ниазий: «Бұл сайып-
қыран Әмір Темірдің байрағы» деген 
тұ жырым жасады.

Матаның орауынан ажыраған табыт 
кәдімгі арша ағашынан жасалынған 
екен. Оның қақпағы және төрт аяғы бар 
еді. Таңғаларлығы арша табыт жақсы 
сақталған. Қақпақ төртбұрышты шегелер 
мен бекітіліпті.

21 маусым, сенбі. Экспедиция 
мүше лері табыттың қақпағын ашуға 
жиналды. Бүкіл кинокамералардың, 
фото аппараттардың объективтері бір 
нүктеге бағытталды. Жұрт демін ішіне 
алып табытқа қадалды. Кенет оқыстан 
қақпақ көтеріліп алынғанда жұрт шошып 
кетті. О, керемет! Алдымен шалқалай 

жатқай жаһангер Әмір Темірдің бейнесі 
көрінді. Сол сәтте табыттың ішін қою 
бу перделеп алды. Қас қағымда елес 
берген әміршінің бейнесі мен аяқастынан 
пайда болған бу табытқа телміргендерді 
үрейлендіріп кейін серпілтті. Ешкім 
ләм-мим деп тіл қата алмады. Бу да тез 
тарады. Енді бір сәтте табытта Ақ сақ 
Темірдің жүзі Меккеге қараған сүйек-
тері ғана жатыр еді. Жұрт аң-таң. Му-
мияланған ет бұлшықтары, бас сүйектегі 
әміршінің жабысып қалған шаш тұқыл-
дары көзге айқын көрініп тұрды. Мәйітке 
су кіріп, лай тұнбалары жабысыпты.

Қабірден өте ықтияттылықпен шыға-
рылып алынған сүйектер үш сағат бойы 
кептірілді. Антропологтар Темірдің бас 
сүйегіндегі шаш, сақал, қас қалдықтарын 
абайлап көшіріп алды. Оның шашта-
ры сарғыш, тот басқан темір түстес еді. 
Ғалымдарға Темірдің сақал, шаштары 
әйтеуір бір себептермен боялмады ма 
екен деген пікір келді.

В.Кононов бұған зерттеу жүргізіп 
жаһангердің шаш-сақалдары таби ға-
тынан жирен екендігін мәлімдеді.

Сүйектің ұзындығы 1 метр 70 сан-
тиметр, өте мықты екендігі анықталды. 
М.Герасимовтің анықтауынша, жаһан-
гердің оң қолы шынтағынан бүгілмейтін 
болған, соған қарамай ол желке мен иық 
буындары арқылы қолын өте жылдам, 
ептілікпен ыңғайына қарай тік қал-
пында қозғай алған. Тіпті қылыш сілтеп, 
жұдырықтасуға да өте бейім болған. Оң 
қолдың саусақтары жақсы әрекет ет-
кен және өте күшті екендігі анықталды. 
Темірдің замандасы Шарафуддин әл-
Иаздийдің жазуынша 1362 жылы жаһан-
гер бір шайқаста улы оқпен осы оң қолы-
нан жараланған. 

М.Герасимов сүйекте улы оқтың іздері 
мен бүлінген жерлерін анықтады. Оның 
бұл ажалдан қалай аман қалғандығы 
әлі күнге дейін жұмбақ. Немен, қалай 
емделгені де белгісіз.

Жаһангердің Ақсақ Темір атануы 
оның оң аяғының жарақаттан бүгілмей 
қалғандығынан екендігін көпшілік 
біледі. Бірақ оң қолы мен оң аяғының 
кемістігін өмірші сезінген емес. Ол ұрыс 
кезінде күштілік те танытқан, ептілік те 
көрсеткен. Мұның үстіне бойындағы туа 
біткен ержүректілікті қосыңыз. Өмірде 
көп қатыгездікті басынан өткерген 
әміршінің қаталдығы мен мейірімсіздігі 
кімге де болса түсінікті.

Темір замандастары жазғандай болат 
табытпен жерленбеген болып шықты. 
Оның аршадан жасалынғанын экспеди-
ция мүшелері анықтады. Сонымен бірге 
әмірші мен оның ұрпақтары да алтынмен 
апталып, күміспен күптеліп көмілмепті. 
Бар байлық жаһангердің табытын ораған 
маталардың алтын жіппен тігілгендігі 
ғана. Кейбіреулердің пікірінше ол мата 
әміршінің байрағы болуы да мүмкін.

Әмір Темірдің сүйегі қабірден алын-
ған соң ертесіне Герман фашизмінің 
біздің елімізге соғыс жариялағандығы 
х а  барланды. Экспедиция мүшелері қол-
да рына кітап ұстаған «көріпкел шалдар-
ды» іздеп таба алмай қалды.

 
Аміриддин БЕРДІМҰРАДОВ, 

ғалым 

ТАҒЫЛЫМ

Әлемге әйгілі Ақсақ Темір туралы қаншама романдар мен ғылыми 
зерттеулер жарық көргендігі бесенеден белгілі. Әйтсе де жалпақ жерді 
тітіреткен жаһангердің әлі де ашылмаған құпия-сырлары көп екен. 
Самарқандық өзбек ғалымы Амриддин Бердімуратов Көрегеннің тари-
хи тұлғасына өзіндік көзқараспен үңіліп, жазған мақаласын ықшамдап 
аударып ұсынып отырмыз.



4 №1-2 (40) қаңтар-ақпан 2021 жыл
«Ясауи мұрасы» газеті

MUSEUMAZRETSULTANWWW.AZRETSULTAN.KZ MUZEI_AZRETSULTAN

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ 
АЛДЫН АЛУҒА АРНАЛҒАН  
ЖИЫН ӨТТІ 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің «Адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің 
жетекшісі Марат Қамзолдаев пен Мәдениет және өнер 
істері департаменті директорының орынбасары Мақсат 
Арғынбеков арнайы іссапармен Түркістан облысына  келді.

Сапар барысында сыбайлас жемқорлықты алдын алу және олар-
ды болдырмау жұмыстары  бойынша «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейі басшылығымен және қорық-музей жа-
нынан құрылған «Адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің мүшелерімен 
жүздесті.

«Сен бұл асатаяқты қайдан алдың, бұл 
асатаяқтың сыртында менің есімім жазылған, 
бер», дейді. Содан екеуінің арасындағы дау 
күшейіп, қазыға барыпты. Қазы асатаяқтың 
иесіне, бұл асатаяқта сенің қандай белгің бар 
дегеңде, ешқандай белгісі жоқ, бары осы, 
өзімдікі, – депті. Қазы Қазақстаннан барған 
даугерге, сенің бұл асада қандай белгің 
бар, – депті. Сонда бұл асатаяқты ұстаға екі 
бөлінетін етіп жасатқам, ішінде 3 ділдәм бар 
депті. Қазы көрсет ендеше белгіңді дегенде 
ол кісі асаны екі бөліп, үш ділдәсін алып 
көрсетіпті. Сонда қазы даугердің біріне бұл 
асаны қалай жоғалттың десе, мен өз елімде 
жүргенде Қаратаудың етегінде бір шыңырау 
құдыққа түсіріп алдым, – депті. Екіншісі мен 
бұл асатаяқты Меккенің зәм-зәм суының 
касындағы бұлақтың жағасынан тауып ал-
дым», депті.

Қазы сонда артынан дау болмасын, 
тындаңыздар, деп мына әңгімені бастапты.

– Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) 
халқына сөз арнап айтыпты: «Уа, халайық, 
мен сіздермен қоштасқалы тіл катып 
тұрмын, мен өзімді елші етіп жіберген 
Жаратушыға қайта ораламын. Араларыңда 
менің қолым тиіп кеткен адамдар болса, 
міне, менің арқам – ұрыңдар. Егер мен 
біреулеріңді балағаттасам – қазір оның 
да есесін қайтарыңдар. Егер мен біреуден 
бірдеңені әділсіз алған болсам – қазір ай-
тып ақысын алсын» депті. Сонда ортаға 
Үкаша сахаба шығып: «Менің сізден алар 
алашағым бар» депті. Пайғамбарымыз 
«Мұхаммед (с.а.у.): «Айт, алашағыңды 
берейін» дегенде, Үкаша айтыпты: «Сіз мал-
дүниеңізбен кұтыла алмайсыз, қаныңызбен 
қайтарасыз. Мен сіздің қаныңызды төгуім 
керек» дегенде, төрт шадияр – Хазіреті 
Әбубәкір Сыздық, Хазіреті Омар, Хазіреті 
Оспан, Хазіреті Әлилер Укаша сахабаға 
қылыштарын көтеріп тұра ұмтылыпты. 
«Сен не айтып тұрсың, Алланың елшісі 
Мұхаммед Мұстафаның (с.а.у.) қанын 
төккенің – біздің де қанымызды төккенің», 
деп қылыштарымен шаппақшы болған төрт 
шадиярды Пайғамбарымыз тоқтатыпты.

Мұхаммед Мұстафа (с.а.у.) төрт 
шадиярға айтыпты: «Сахабам Үкашаның 
адал екенін өзім ғана білемін, Үкашаның 
басын кесіп тастасаңдар, о дүние ақыретке 
қарыз арқалап кетпеймін бе» депті. Сонда 
Үкаша сахаба Мұхаммедке (с.а.у.):

– Ей, Мұхаммед (с.а.у.), мен сізге өмір 
бойы адал қызмет еттім, сізге қандай қатер 
төнсе де, жан-тәніммен қорған болдым, 
дұшпанның сізге атқан оғына кеудемді тос-
тым. Мен де көңілімдегі арман еткен ойымды 
айтқалы тұрмын. Сіз алашақтарыңды алып 
қалыңдар дедіңіз. Осыдан қаншама жылдар 
бұрын кәпірлермен соғысып жатқанымызда 
бізге қарай шауып, мен сіздің түйеңізді 
бұрамын дегенше, сіз қамшыңызды асығып 
сілтеп жіберіп, түйеңіз бұрылып кетіп, 
қамшыңыз менің екі жауырыныма тиіп, 

қаным судай аққан болатын. Көзімнен аққан 
жасым о дүниеге барғаныңызда алдыңыздан 
шығып, мойныңыздан қыспасын деп алашақ 
ретінде алғалы тұрмын, депті.

Мұхаммед (с.а.у.) қызы Бибі Фатимаға 
айтыпты: «Алып келші үйдегі түйе айдайтын 
қамшымды, Үкаша сахабам қарыз алашағын 
алып қалсын, қарызымнан құтылайын» 
деп. Сонда Мұхаммедтің (с.а.у.) қызы Бибі 
Фатима жаны күйзеліп, үйіне дейін жылап 
барыпты: «Үкаша сахаба не деген қатыгез 
жан еді, менің өлім халінде тұрған бейкүнә 
әкеме қамшы ұруға қалай дәті барады екен, 
күнәсін кешіре салса болмас па» депті де, 
әкесінің түйе ұратын қамшысын әкеліп 
беріпті. Сонда Мұхаммед (с.а.у.) қамшысын 
Үкаша сахабаға ұсынып: «Мә, ала ғой, мені 
қарызымнан құтқар, алашағыңды ал» депті.

Үкаша Мұхаммедті (с.а.у.) биік тастың 
үстіне шығарғанда, Пайғамбарымыздың екі 
жауырыны Үкаша сахабаның тура жүзіне 
бетпе-бет келіпті. Сол сәтте Мұхаммед 
касиетті жүзін төмен түсіріп: «Ұр арқамнан» 
дегенде, Үкаша сахаба айтыпты: «Ей, 
Мұхаммед (с.а.у.) сіз мені ұрғаныңызда мен 
жалаңаш едім ғой, көйлегіңізді көтеріңіз» 
депті. Сонда Мұхаммед Мұстафанын (с.а.у.) 
екі жауырынының арасындағы дөп-дөңгелек 
мөрінен әппақ сәуле шашқан айдай бір Нұр 
шығып, айналасын жарқыратып жіберіпті. 
Мұны көріп тұрған бүкіл сахабалар және 
қанша халық есінен адасып кеткендей 
күйге еніпті. Шамалы уакыттан кейін осы 
бір көрінген Нұр ғайып болып, халық есін 
жиыпты. Сол кезде Мұхаммед (с.а.у.) тіл 
қатыпты халқына: «Мен қанша қалың 
киінсем де, Үкаша сахабаға Алла тағала осы 
өмірді және Нұрды көруді жазған екен. Алла 
тағала мені Миғражға көтергенде, менің 
екі жауырынымдағы мөрге және Алланың 
салған Нұрына бір пендем мен өлім хәліне 
жеткенімде жүзін тигізеді, – деп еді. Міне, ол 
Укаша сахаба екен. Енді Үкаша сахабаның 
жүзін көрген адамға тозақ оты арам. Ол 
шексіз жәннатқа кірер» депті.

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) Үкаша 
сахаба батырына айтыпты: «Сіз аяғыңыз 
жеткен жерге дейін жер-дүниені аралағайсыз. 
Сізді мұсылмандықты мойындаған халықтар 
көрсін» дегенде, Укаша сахаба: «Бармаймын, 
сіздің қасыңызда бола берейін. Менің сізге 
өмір бойы оққағар қорғаушы болуымның 
себебі, менің арманым, шәһит өлімімен 
өліп, қабірім сіздің қасыңызда болса деп 
едім, ол ойым орындалмады. Алла маған 
өмір берді, енді сіз мені басқа мемлекеттерге 
жұмсап тұрсыз, бас сүйегім қайда қалары 
белгісіз, осыған өкініп қамығып тұрмын» 
дейді. Сонда Мұхамед Мұстафа (с.а.у.) Ал-
лаға сыйынып, тілегін айтыпты: «Я, Алла, 
Үка ша сахабама қай күні ажал жібересің, 
қай уа қытта шәһит болса – жердің бетімен 
бол сын, астымен болсын, Үкаша сахабаның 
басын қасыма жеткере гөр» деп дұға жасап 
тілепті. Алла тағала Мұхаммед Мұстафаның 

(с.а.у.) тілегін қабыл қылып, Үкашаға ақ бата-
сын беріпті.

Содан Укаша сахаба бірнеше жыл 
дінсіздермен күреседі. Алланың кұдіретімен 
оған оқ та, қылыш та өтпейді. Дінсіздердің 
патшасы бір жансызын жіберіп, Үкашаның 
таңғы намазға жығылғанда бүкіл денесі 
балқитынын, оған қылыш сол кезде ғана 
өтетінін біліп, таңғы намаз үстінде басын 
шабады. Сонда Үкаша сахабаның жансыз 
басы бір аунап қайта құбылаға қарап түседі. 
Оны көрген кәпірлер шоқпармен ұрмақ 
болғанда басты періштелер домалатып 
алып қашып жөнеледі де, екі қыр асып, 
үшін ші қырға көтеріле бергенде жер жары-
лып, бас жердің жарығына түсіп кетеді. 
Осыдан Түркістанда жерге түскен Үкаша 
сахабаның басы жерасты өзенімен ағып 
барып, Меккеден, зәм-зәм суы шыққан бұ-
лақ тың қасынан шығады. Сонда зәм-зәм 
суының жанында мәслихат құрып, демалып 
отырған сахабалардың дәл орталарынан жер 
астынан бұлақ шығыпты да, ұзамай астынан 
бір бас шығыпты. Отырған сахабалар Үкаша 
да бұл дүниеден өткен екен дейді. Алла ның 
құдіретімен жерасты өзенімен жет кен Үка-
шаның басын арулап ақ жауып, Мұ хам мед 
Мұстафаның (с.а.у.) қасына жерлепті деседі.

Мына асатаяқ сол Үкашаның құдығына 
түсіп, осы Меккеден шығып тұр. Бұл асатаяқ 
қасиетті Меккеге Алланың құдыретімен 
жеткен екен, осында қояйық, дейді қазы.

Сонда асатаяқты қолдан өзі жасатып, 
Түркістанда жоғалтқан иесі: «Бұл асатаяққа 
Алланың құдіретімен сонау Түркістаннан 
Меккеге келуді бұйыртқан болса, арманым 
бар ма, қазеке» депті.

– Ендеше, бұл Меккеде қалсын, бұл аса 
таяқтың орны Мекке, деп кесімін айтқан 
қазыға асатаяқтың екі иесі де ризалығын 
білдіріп, өз жөндеріне тарасады.

Үкашаның басы түскен қасиетті кұдық 
түбінде Үкашаның денесіндегі Нұр қалған 
дейді. Кімде-кім осы судан ішсе, ішіне Нұр 
кіріп, иманды болып, не тілесе тілегі қабыл, 
бұл дүниеде рахат көріп, о дүниеде жәннатқа 
барады екен. Үкаша сахабаға зиярат қылған 
кісіге Алланың нұры жауады. Ата бабалар 
рухына табынып, олардың сүйегі жатқан 
жерді аялап, қастерлеп отыру адамзат 
баласының ежелден келе жатқан игі дестүрі. 
Бұл дәстүрдің түп-төркіні, сірә, адамдардың 
мәңгілік өмір жайлы ой-толғаныстары мен 
арман-қиялында жатса керек. Әйтпесе, бұл 
дүниеде мәңгілік не бар?

«Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек, 
Тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек. 
Басқан із, көрген кызық артта қалмақ, 
Бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек», 

деп Абай хакім айтқандай, бұл дүниеде 
мәңгілік ештеңе жоқ. Шындық осы. Сонда 
өзгермейтін, мәңгі өлмейтін нәрсе не? 
Ол адамның адам үшін жасаған игілікті 
ісі, ақыл-ойы мен өсиет өнегесі, оның 
кейінгі ұрпақтарға қалдырып кеткен руха-
ни мұрасы. Ал сол мұраны қастерлеп, қадір 
тұту, әрқашан құрметпен карау әрине біздің 
қасиетті борышымыз.

Ләззат САРЫБАЕВА, 
журналист

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

«ҮЗДІК ЭКСКУРСОВОД-2020» 
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігі «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі» РМҚК экскурсоводтары арасында өткен 
«Үздік экскурсовод – 2020» байқауының жеңімпаздары 
анықталды.

ҚОРЫҚ-МУЗЕЙ 
ЭКСКУРСОВОДТАРЫ
6 ТІЛДЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕДІ 

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінің Экскурсия және насихат бөлімінде 10 экскурсо-
вод, 18 музей қараушы қызмет атқарады. 

Аталған қызметкерлер қорық-музейге келушілерге қазақ, орыс, 
ағылшын, түрік, қытай, араб тілдерінде экскурсиямен қамтамасыз 
етіп, насихат жұмыстарын жүргізеді.

Экскурсия және насихат бөлімі 2016 жылы жаңадан құрылды. 2016 
жылдан бастап бөлім меңгерушісі Н.Таңатаров болып тағайындалған. 

Байқау жеңімпаздарын «Әзі-
рет Сұлтан» мемлекеттік тари-
хи-мәдени қорық-музейі дирек-
торының орынбасары Мұрат 
Тастанбеков марапаттады.

Төрт кезең бойынша өткен 
сайыста бірінші орынға Әсем 
Орынбекова лайық деп танылса, 
екінші орынды Гаухар Жүзбаева 
жүлделі үшінші орынды Салтанат 
Ералиева иемденді.

Е л і м і з д е г і  т у р и з м  м е н 

экскурсия қызметін кеңінен наси-
хаттау және музейдің ағарту-
шылық жұмыстарын жанданды-
ру, экскурсиялық қызмет көр-
се тудің тиімділігі мен сапасын 
арттыру, музей ісінің беделін арт-
тыру жолында жаңалықтың жар-
шысына айналған бұл мекеменің 
атқарып жатқан ізгі істері бар-
шылық. Алда мұндай жарыстар 
басқа сала қызметкерлерімен де 
өткі зілмек.

ҮКАША САХАБА

...Түркістан қаласының Қаратау маңында өмір сүрген ауылдың бір қазағы 
тау аралап келе жатып, тау етегінен Үкаша атаның құдығын көріп, су бар ма 
деп үңіледі, сонда қолыңдағы асатаяғын құдыққа түсіріп алады. Сонымен осы 
кісі бірнеше айдан кейін Меккеге қажылыққа барып, сол жақтан бір кісінің 
қолындағы асатаяғына көзі түсіп кетіп, ана кісіге жармаса кетіпті. 

ТАҒЗЫМ

Дегенмен, Фарабидің айтқанындай 
көздің көру функциясы бар, бірақ ол, 
жарықсыз, нұрсыз көре алмайды. Демек, 
көз көру – куә болу үштігі тұтас болғанда 
ғана оның болмыстық мәні ашылады. Сол 
сияқты адам санасы белсенді сана, яғни, 
құдайлық құт арқылы нұрланғанда ғана 
терең ойлауды жүзеге асыра алады. Ол 
үшін ақыл, яғни адам санасы иман нұрымен 
суарылып, құдайлық аянмен үндестікте 
болуы керек.

Фараби барлық еңбектерінде физикалық 
және метафизикалық, яғни транценден-
тальды әлемнен бастап тұтастай себептілік 
арқылы адам мен қоғамның осы әлемдегі 
табиғи жағдайын және болуы тиісті күйіне 
байланысты түсіндірме жасауға тырысқан.

Оның пікірінше, өзін-өзі білетін 
транцендентальды «бірінші болмыс пен 

себептен» белгілі жүйе мен тәртіпке сай 
орналасқан әлем толығымен пайда болған 
соң адам мен қоғам жаратылған. Басқаша 
айтар болсақ, Фараби философиясында 
әлем екіге бөлінеді. Бірі адамның тіршілік 
ортасы саналатын физикалық әлем және 
метафизикалық әлем. Бір жағынан тран-
цендентальды саналы болмыстар (10 
сана, 9 планета) мен аспан денелерінің 
орналасқан әлемі, әсіресе соның ішіндегі 
«белсенді сана» адамның ең жоғарғы 
таным көзі болып табылады. Адамның 
тіршілік ортасы, физикалық әлемде рет-
ретімен алғашқы материя, төрт элемент 
пен минералдар сияқты жансыз денелер, 
кейіннен өсімдіктер, жануарлар мен адам-
дар сияқты жанды денелер жаратылған. 
Бұл жерде адамның қалыптасуына қатысты 
Фарабидің айтқан ойы, адамның болмы-
сынан бұрын пайда болған минералдар, 
өсімдіктер мен жануарлардың бар бо-
луы міндетті болса, ал адамның уақытқа 
қатысты бар болуы, ақиқатты тани алуы, 
жақсыны қалауы сияқты ерекшелігіне 

орай осы әлемдегі ең құнды болмыс болу-
ына қарамастан, шектеулі болмыс екендігі 
де түйінделеді. Демек, адам кемелденуге 
мұқтаж. Осы нұқсандығын адам уақыт 
ішінде жоя алатындығы үшін, адамның та-
рихы – оның кемелдену үдерісінің тарихы 
болып табылады.

Фараби философиясында адам өз 
болмыстық тіршілігін таным арқылы 
жүзеге асырады. Сонда Фараби түсінігінде 
таным мен болмыс немесе таным арқылы 
бар болу тең ұғым. Адам – уақытқа қатысты 
болмыс. Адамға сол өз уақытының шарасы-
нан асып кемелдікке, бақытқа жетуі үшін 
тек таным жеткіліксіз, оған қоса амалды 
да жүзеге асыруы шарт. Бұл Құрандағы 
білім алу, оны жүзеге асыру ұстанымымен 
үндеседі. Адамдық болмысты толық 
қалыптастыру өлімнен соң аяқталады. 
Сондықтан адамның алдында өлімнен 
бұрын жүзеге асыратын үш түрлі таңдау 
бар: Біріншіден, адам ілімі мен амалын 
тең дәрежеде қолданып, жүзеге асырып, 
яғни парасатты адам (фазыл) болып, шексіз 

бақытқа (ас-саадат-ул қусуа) ұласады; 
екіншісінде адам тек таным, ілім иесі бо-
лып қалады, бұл жерде ол амал арқылы 
жүзеге аспағандықтан (фасық) шексіз 
бақытсыздыққа душар болады, (шақауат) 
яки, адам танымды да қалауды да жүзеге 
асырмаса, өліммен бірге жоқ болады. 
Фарабидің таным мен амал немесе сөз бен 
істің тұтастық ұстанымы Ясауиге дейінгі 
және оның жолын жалғастырушы ірі ой-
шыл тұлғаларымыздың шығармаларында 
жүйелі көрініс тапқан. 

Фарабидің көзқарасы бойынша, адам 
өз бетінше жеке алғанда уақыт ішінде 
нұқсандығын жойып кемелдікке жете ал-
майды. Өйткені Фарабидің ұстанымында 
адам қоғамдасып тіршілік етуге мәжбүр. 
Бұл қажеттілік адамның (әлеуметтенуі 
үшін) табиғатынан туындайды. Сондықтан 
Фараби «адам қауымшыл тіршілік иесі» 
дейді. Сонымен әрбір адам парасатқа қол 
жеткізуі үшін қоғамның ішінде болуы 
шарт. Дегенмен, адамның қоғам ішінде 
болуы, ол қоғамның басым көпшілігінің 

парасатты болуы, оның жеке басының 
бақытқа жетуі үшін жеткіліксіз. Демек, 
адам парасат жолындағы таным мен 
құндылыққа өзінше жете алмайды. Оған 
ұстаз кәміл жол көрсетуші қажет. Ал 
қоғамдағы барлық адамның түгел дерлік 
бақыт пен кемелдікке жетуі де мүмкін емес. 
Сондықтан оларға болмысы жағынан кәміл 
жол көрсетуші пір, ойшыл философ басшы 
қажет. Фарабидің ойынша, адамды бақытқа 
жеткізетін құрал – философия. Ал осы 
философиялық танымға адам екі жолмен 
жетеді. Біріншісі – адамның ақыл қуаты, 
екіншісі – оның транценденталь ұстанымы 
болып табылатын 
«белсенді санаға» 
байланысты.

Гауһар 
ЖҮЗБАЕВА,
экскурсовод

ӘЛ-ФАРАБИ – ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАСЫ

1



5№1-2 (40) қаңтар-ақпан 2021 жыл
«Ясауи мұрасы» газеті

MUSEUMAZRETSULTANWWW.AZRETSULTAN.KZ MUZEI_AZRETSULTAN

Қазақстан Республикасының 
П р е з и д е н т і  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Тоқаевтың 2019 жылдың 24 тамы-
зында «Ұлытау 2019» форумында 
сөйлеген сөзінде, Туризм саласын 
дамыту үшін Түркістан, Отырар, 
Сауран,  Сығанақ және т .б. 
ескерткіштердің барша жұрттың 
құңдылығына айналуы тиіс және 
оларды туризм арқылы кеңінен на-
сихаттау – бүгінгі заман талабы де-
ген үлкен мақсат қойған болатын.

Жалпы, туризм инфрақұрылымын 
дамытудың критерийлеріне келсек – та-
рихи нысан немесе сәулет ескерткіштері 
кешені үлкен жолдың бойында жатуы, 
туристерді барлық жағынан жабдықтай 
алатын қызмет көрсету жүйесінің бо-
луы басты өлшем (критерий), көрсеткіш 
болып табылады. Бұл жағынан алсақ 
Түркістан барлық көрсеткіштер бойынша 
алда тұр, олар:

- Түркістан қаласы мен аудандағы 
қалалар мен қоныстардың шоғыры 2000 
жылдан бері Ұлы Жібек жолының бо-
йында жатуы;

- Туристер тамашалайтын және діни 
зиярат ететін тарихи, сәулет, архео ло-
гиялық және діни-рухани ескерткіштердің 
аса мол орналасуы;

- Бүкіләлемдік ескерткіштер тізіміне 
(ЮНЕСКО) енген және енгізілуі жос-
парланып отырған нысандар молдығы 
(Әзірет Сұлтан кесенесі, Ескі Түркістан, 
Ясы-Күлтөбе, Сидақ ата, Қаратөбе-
Сауран, Сауран, Міртөбе қалалары);

- Туристерге қазақ, өзбек, түрік, орыс, 
араб, ағылшын тілдерінде қызмет көрсете 
алатын мамандардың жеткілікті екендігі;

- Туристерді қабылдайтын мей-
манханалар мен дәмханалар жүйесінің 
қалыптасқандығы;

- Аталған ортағасырлық қалалардың 
Батыс Еуропа – Батыс Қытай жолының 
бойында орналасуы. Міне, осы көрсет-
кіштер халықаралық туризм ісін дамытуға 
қажетті талаптардың барлы ғына ең басты 
негіз болып табылады.

Ортағасырлық Түркістан қаласының 
тарихи қалыптасқан екі Хан ордасын 
байланыстыратын ең басты көшесі «Жеті 
ата» деп аталады. Осы көше бойындағы 
тарихи нысандарды археологиялық 
зерттеуден өткізіп қайта жаңғырту 
2020, 2022 ж.ж. жоспарланған бола-
тын. Жұмыстың алғашқы бөлігі толық 
атқарылғанымен қазіргі таңда қайта 
жаңғырту ісі тығырыққа тіреліп тұр, осы 
мәселеге байланысты өз көзқарасымызды 
білдіргіміз келеді.

Түркістан қаласының басты көшелері 
мен қақпалары бір-бірімен тікелей 
байланысады, яғни, бір қақпадан еніп 
екіншісінен шығып кетуге болады және 
кез келген қақпадан Әзірет Сұлтан 
кесенесіне жетуге мүмкіндік бар. Бұл 
құрылым жан-жақтан келген тауар мен 
құрылыс заттарын кесенеге жеткізуге 
қажет болған тұста, яғни, XIV ғасырдың 
соңы мен XV ғ. басында қалыптасқанын 
байқау қиын емес. XIV ғ. 90-жылдары 
Алтын Орда ханы Тоқтамыс ескі кесене 
мен Ясы қаласын бірнеше рет шауып, 
тонап кеткен соң Әмір Темір осы алып 
құрылысты тұрғызуға бұйрық береді. 
Құрылыс басталысымен Ясы (Күлтөбе) 
қаласының тұрғындары оның маңына 
көшіп қона бастайды. Құрылысқа өте 
көп күйдірілген кірпіш кесенені тұрғызу 
үшін сыртын да, ішін де қоршайтын 
ағаш баспалдақтар (строительные леса), 
әрлеу үшін ғаныш пен бор, әк, тұзсыз 
саз балшық, бояулы кірпіштер дайын-
дау үшін мыс, күміс, қорғасын, мар-
ганец, кобальт, калий, хром, натрий, 
қалайы, темір, тіпті уран, алтын мен ири-
дий тотықтары да көптеп қажет болды. 
Мыңдаған шеберлер, құрылысшылар, 
олардың көмекшілері, ағаш шеберлері, 
темір ұсталары, т.б. тұратын жай мен 
шеберханалары және оларды тамақпен 
қамтамасыз ету де көп азық-түлікті 
қажет етті, бір Түркістанның өзі оларды 
жабдықтай алмайтыны түсінікті.

Ұсынылып  отарған  1875  және  1951  
жылдардағы қала құрылымының сыз-
басына қарасақ (№1-2 сызба) әлемнің 
төрт жағынан да келген керуен жолдары 
осында тоғысатынын байқаймыз. Әрбір 
қақпа мен жолдың және магистральды 
көшенің өз міндеті мен атқарар қызметі 
бөлек болды, мысалы №2 Дарбаза 
қақпасынан Сауранда дайындалған 
кірпіш пен тұзсыз таза саз келіп жатса, 
Қарнақтан түсті металдар тотығы, Бабай 
мен Жүйнектен ғаныш (азбест) пен бор, 
әк келіп жатты. Ал №3 Мүсәллә қақ-
пасынан Қаратаудың Хантағ, Хантағы 
І-ІІ, Кент, Мырғалысайынан қорғасын, 
марганец, Ащысайдан қорғасын мен тас 

көмір жеткізілді. Қаратаудың ең жеңіл 
асуы Тұрланның қақпасы іспетті Ойық 
қонысы арқылы Созақтан мыңғырған 
мал, ат-көлік, Иқан мен Шағадан азық-
түлік, жеміс-жидек, астық құйылып 
тұрды. №4 Иқан қақпасы арқылы Оты-
рардан мал, Ташкенттен ұсталар мен 
ағаш шеберлері, мәуе, жеміс ағылғаны 
анық, ал №5 Тәкиә қақпасынан Сыр 
бойы ның талы, терегі, тораңғысы, жың-
ғылы мен сексеуілі, ағаш көмірі тасыл-
ды.

Ең маңызды №1 Жеті ата қақпасынан 
Үшқайық өткелі арқылы Сырдан өткен 
Самарқан, Бұхара, Хорезм ұсталары, 
бояуға қажетті металдар тотықтары, 
құрылысқа қажетті Сыр бойының 
ағаштары, арғы жағалаудағы сексеуіл мен 
жыңғыл келіп жатты. Себебі көк түсті 
шыңылтырмен қапталған кірпіш дайын-
дау үшін кобальтты Таяу Шығыстан Иран 
шеберлері алдыратын, ал сексеуілдің 
күлінен «поташ» деп аталатын ақ түсті 
бояу жасалса, сексеуіл көмірі металл 
қорытуға пайдаланылатын. Осы ағылған 
керуендер кесене маңына 1393-тен 1405 
жылға дейін тоқтаған жоқ, олар жүрген 
жолдың екі бетіне тұрғын үйлер түсіп 
бірте-бірте қалаға айналды. Көшелер 
де қақпалардың атымен аталып кетті, 
қаланың рабады да, оның сыртындағы 
қоныстар да, егістіктер мен баулар, тіпті 
мазараттар да радиалды түрде жан-жаққа 
тарауы кейін де жалғасқанын 1951 ж. 
(№2-сызба) жоспардан да көреміз. Осы 
88,7 га қаланың іші-сыртында 20 маза-
рат орналасқан, Жеті ата қақпасының 
аты да Ахмет Ясауидің бір жерге жер-
ленген жеті шәкіртіне қатысты. Бұл 
жайлы В.А.Гордлевскийдің 1962 ж., 
А.Л.Троицкаяның 1927 ж. еңбектерінде 
айтылады, ал В.Н.Басилов өзінің «О 
происхождении туркмен-ата (просто-
народные формы среднеазиатского су-
физма)» атты 1975 жылы жарияланған 
мақаласында «... Одна из старых улиц г. 
Туркестана носила наименование Етти-
ата-кочеси (Улица семи ата) из-за погре-
бенных там каких-то семи святых» деп 
жазады. Ислам тарихынан біз халықты 
ислам дініне енгізгендерді «бап (баб)» 
деп, ал сопылық ағымға енгізгендерді 
«ата» деп атағанын біле аламыз.

Әзірет Сұлтан кесенесінің ба-
тыс бұрышынан басталатын Жеті ата 
көшесінің (сызбаларда қара түспен 
боялған) жалпы ұзындығы 660 м, ені 4 
м-ден 5 м дейін ауытқып отырады, бұл 
көшеге солтүстік-батыс және оңтүстік-
шығыстан 16 кішігірім және 3 магисталь-
ды – Дарбаза, Тәкиә, Мүсәллә көшелері 
келіп қосылады. Жеті ата қақпасына 
бағытталған көше Хан ордасы мен 
Хан мешітінің ортасымен өтіп, Тоған 
суқоймасын солтүстік-батыс жағасы 
арқылы айналып кетеді де қақпаға жетіп 
қаланы қоршаған ордан Бабырат ата 
көпірі арқылы батысқа қарай кеткен ке-
руен жолына жалғасады.

Ортағасырлық шығыс қалаларында 
керуен сарайлар, моншалар, кішігірім 
базарлар мен мешіттер қақпадан ен-
ген жердегі «майдан» деп аталатын 
алаңды қоршай орналасатын болған. 
Түркістандағы үлкен «Хаммами 
мұхтасар» моншасының Мүсәллә 
қақпасына жақын орналасуы бұған дәлел, 
басқа қақпаларда да кішігірім мешіт 

пен қазіргі заманғы душқа ұқсайтын 
«мүричэ» моншалардың болғаны анық.

Базарлардың бес түрі болған, ең көп 
тарағаны магистральды көше бойын 
бойлап орналасатын Жайма базарлар. 
Жеті ата көшесінің де базар ретінде 
пайдаланылғанын қақпаға енген жердегі 
майдан алаңы, оның солтүстік-батыс 
бетіндегі керуендер жүк түсіретін қойма 
мен дүкеншелер дәлелдейді. Мұнда 
негізінен көтерме саудамен (оптовый 
торг) сатылған тауарлар бүкіл көше 
бойындағы дүкендерде жекелеп (штуч-
ный торг) сатылып отырған.

Егер Жеті ата қақпасының кіреберісін 
кеңейтіп зерттесек керуен сарай да, мон-
шасы да табылатыны анық, ал мешіт пен 
кішігірім базар -майдан алаңы аршылып, 
қайта қалпына келтіріліп те қойды.

2004-2014 ж.ж. аралығында өт кен 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағ дар-
ламасы аясында Жеті ата, Тәкиә, Мүсәл-
лә, Дарбаза қақпалары, Тәуке хан мен 
Әбілмәмбет хандардың қысқы тұрғын 
үйлері, яғни, Хан ордасы аршылды, бұл 
екі хан билік құрған 1718-1739 жылдар 
аралығында орданы Қайып хан, Болат 
хан мен Сәмеке хандар мекен еткенін 
тарихшылар жазады.

Ордаға қарама-қарсы Хан мешіті 
орналасқан, ол заманда үйде намаз оқуға 
тыйым салынған, барлық қала тұр ғын-
дары бес уақыт намазды өздері тұрған 
махәллә (квартал) мешіттерінде оқыған. 

Бұл мешіттің ерекшелігі онда көпшілікке 
арналған Жамағат мешіт үйіне жалғаса 
үлкен лауазымды адамдарға (ВИП) 
арналған Мақсура бөлмесінің де бо-
луы, яғни Қазақ хандары намазды осы 
жерде атқарғандығы. Бұларға қоса Жеті 
ата қақпасының шығыс қапталынан Баб 
Араб мешіті, Баба Ғаріп пен Үндемес ата 
кесенелері мен қақпа алдындағы Бабырат 
ата көпірі де аршылып, зерттеліп, қайта 
қалпына келтіріліп те қойды.

Ал 2019-2020 жж. археологиялық 
қазба барысында аршылған көшенің ке-
сене түбінен басталатын ұзындығы 100 
м, ені 25 м болатын бөлігіндегі тұрғын 
үйлер, дүкендер, базар мен мұнара, 
сонымен бірге Хан ордасының көше 
бойындағы ұзындығы 110 м, ені 15 м 
бөлігі, Хан мешітінің оңтүстік-батыс 
бетіндегі үлкен квартал мен медресеге 
ұқсас құрылыс сол күйі консервацияла-
нып қана қалатын болса атқарған жұмыс, 
шығарған қаржының еш болғаны, желге 
ұшқаны деп есептейміз. Себебі бірде-
бір ел кесек пен пахсадан тұрғызылған 
құрылыстарды ашық аспан астында да, 
төбесін шатырмен жапқан күйінде де 
сақтай алмай отыр. Сонымен бірге мұндай 
нысандар туристерді де қызықтыра 
қонуы екіталай. Аталған қазбалардан 
аршылған құрылыстар сол күйінде толық 
қайта қалпына келтіріліп (іші-сыртын 
түгіл, есік, терезе, төбе жабыны мен ко-
лонналарды, тіпті еденді де) барып ұзақ 
жылдар сақтауға, ашық аспан астындағы 
музейге айналдыруға болады. Алайда 
XVIII - XIX ғ. бірінші жартысына жата-
тын бұл үйлер мен қоғамдық құрылыстар 
музей жәдігерлері ретінде жергілікті 
тұрғындарды мүлдем қызықтырмайды, 
ал шет жұрттық туристерді Әзірет Сұлтан 
кесенесі мен Рабия, Шығыс моншасы, 
Халуат пен Жұма мешіті сияқты сирек 
кездесетін сәулет ескерткіштері өзіне 
тартып кетеді.

Сонымен бірге бір жан жоқ өлі көше 
де көңілді құлазытады. Егер көшеде 
тіршілік қайнап жатса (жаршылар ас, 
сусын ішуге шақырып, дарбаз (кана-
таходец) өнер көрсетіп, шығыс музы-
касы, әуені ойнап жатса) ғана келген 
жұрт «Бұл не екен деп» арнайы бара-
ды. Оңтүстіктің ерекшелігі – жеміс-
жидек, қауын-қарбыз, мәуесі мен жүзімі, 
түрлі ұлттық сусындарың, тағамның 

көп болуы. Осылардың әрқайсысына 
арнайы жәрмеңкелер, фестивальдар 
ұйымдастырып отырса бұл жергілікті 
тұрғындардың да ағылып келуін 
қамтамасыз етер еді, ал, кесене маңына 
келген адам оған бір кіріп, Құран оқытып, 
Тайқазанға нәзірін, садақасын салмай 
кетпес еді.

Туризм дамыған Өзбекстан, Әзер-
байжан елдеріндегі Самарқан, Бұхара, 
Хиуа, Бакуде XIX ғ. кварталдары мен 
көшелері сақталғаны және олардың 
ел экономикасына көп табыс әкелетіні 
белгілі. Жеті ата көшесінің нысандарын 
толық қайта қалпына келтіріп музейге 
емес «көше базарға» айналдырғанда ғана 
жасалған енапат еңбек пен шығарған 
қаржыны қайтарып қана қоймай үлкен 
табыс та табатынымыз анық.

Кезінде Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
«Мәдени мұра» бағдарламасында пай-
даланылатын ескерткіштердің туристік 
маршруттар мен елді мекендерге жақын 
орналасуына және олардың қайта жаң-
ғыртудан өтуіне, ғылыми, инженерлік, 
сәулеттік тұрғыдан әбден зерттелуіне 
көңіл бөлуді баса айтты. Сонымен бірге 
оларға мемлекет шығарған қаржының 
қайтарымы да болуы шарт екендігін 
атап өтті.

Кесене ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік 
Ескерткіштер тізіміне енгізілген соң 
осы ұйымнан келген қызметкерлер 
«Әзірет Сұлтан» музейінің кеңсесінде 
өткізген семинарында «Еуропалық 
та, Америкалықта туристер сіздердің 
елге экзотика, таза табиғат, таза өнім 
іздеп келеді. Оларды бесжұлдыздық 
қонақүймен де, супермаркеттермен де 
қызықтыра алмайсыздар, олар оның бәрін 
өз елдерінде әбден көріп тойып болған. 
Тарихи-сәулет ескерткіштерінен басқа 
оларды таза ауа, бүлінбеген табиғат, 
тіпті көздерінше сойылатын қой мен отқа 
қақталатын ет, ағаштарда өсіп тұрған 
жемісті өз қолымен үзіп жеу, немесе ба-
зарларда саудаласып сатып алу, фабри-
када емес зергерханаларда көздерінше 
жасалған әшекей заттары, теплиңада 
емес аулада, егістікте дәрісіз өскен 
жеміс-жидек, жазда сіздердегі сияқты 
там төбесінде немесе масаханада түнеу 
сияқтылар да қызықтырады», деген бо-
латын.

Мұның барлығын Жеті ата көшесін 
толық қайта қалпына келтіру арқылы ғана 
туристерге ұсынуға болар еді.

Реставрацияның басты мақсатының 
бірі – ескерткішті сақтауға немесе қайта 
қалпына келтіруге кеткен шығынды 
қайтарып қана қоймай табыс та табуы ке-
рек, яғни, пайдалы болуы да есепке кіреді. 
Мұны атақты Египет археологы, Каир 
университетінің профессоры Гамаль Әбд 
эл-Рахимның «Мәдени муралардың өзі де 
ел экономикасының бір бөлігі, оларды да 
кез келген ел сатып пайда табады» деген 
сөзінен-ак аңғарамыз. Құрметті профес-
сор бұл жерде коне Мысырға ағылып 
жататын туристерден түсетін пайданы 
әңгіме етіп отырғаны анық.

Турист басқа елде жүрген мүсәпір, ол 
ақшаны судай шашу үшін емес, үнеммен 
жұмсап көп көру, көп білу, көп алу 
үшін келеді. Оның ең басты көкейкесті 
мәселесі түнемелік орын, ас, сусын ішетін 
жайлар, естелік (сувенир) сатып ала-
тын дүкендер – міне, осының барлығын 
бір ғана Жеті ата көшесін толық қайта 
қалпына келтіріп-ақ атқаруға бола-
ды. Ол үшін көше бойындағы үйлерді, 
дүкендерді, асханалар, қымыз, қымыран, 
ашыған көже, айран-қатық, ашымал сата-
тын жайма (лавкалар), ұлттық тағамдар 
дайындайтын бастырмалы орындар, 3-4 
адам түнейтін қонақүй – мәнзелдер, на-
маз оқитын мешіттер «мүричә» моншасы, 
Тоған суқоймасы жағасында демалатын 
саябақ, Бабырат ата көпірінен кесене-
ге дейін қатынайтын жылқы, түйе, есек 
жеккен қоқан арбалар, пәуескелер, дарбаз 
(канатаходец) өнер көрсететін орындар 
құруға болады. Ол үшін барлық қайта 
қалпына келтірілген құрылыстарды ұсақ 
кәсіпкерлерге, зергерлерге, аспаздарға 
т.б. жұмыс орны ретінде жалға беру 
қажет және оны күтіп ұстау, сумен, 
жарықпен, т.б. жабдықтау шығынын да, 
жөндеу-жаңғыртуды да мойнына арту 
қажет. Сонда ғана көп адамды жұмыспен 
қамтуға, салық төлетуге, қызмет ақысын 
алуға болады. Ал көшені осы күйінде 
қалдырып консервациялау, оларды тек 
қана адам көретіндей жағдайда ұстап 
тұру, күзету, экс курсиямен қам тамасыз 
ету зиян нан, шығыннан бас қа ештеңе 
бер ме сі анық.

Марат ТҰЯҚБАЕВ,
археолог ғалым

ЖЕТІ АТАНЫ ЖЕТІМСІРЕТПЕЙІК
ҚАЗАҚ ҚАЗЫНАСЫ
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Ұлы Жібек жолының алғашқы сауда байланыстары б. з. д. III-II 
ғасырларда жасалынған.Сауданың басты тауары Қытайда өндірілетін 
жібек болғандықтан «Жібек жолы» деп аталғаны белгілі. Жібекпен бірге 
Шығыстан Батысқа, Батыстан Шығысқа – Римде, Францияда, Византияда, 
Русьте, Иран мен Араб халифатында, Ерте түркі қағанаттарында, Қытай, 
Корей, Жапонияда өндірілген көптеген тауар тасымалданды.Мұндай 
экзотикалық тауарлардың тізімі өте көп болды.

Кішік атаның бәйбішесінен 
Сәңкімұрын, Бейімбет, тоқалынан 
Әнет, Әйтек тарайды. Әнет баба-
ның бәйбішесінен Байболат, 
ортан шы әйелінен Жаубасар, одан 
Өтеғұл, Маң, кіші әйелінен Есбо-
лат, Шақа ұрпақтары бар. Ал 
Әнеттің інісі Әйтектің бәйбіше-
сінен Олжай, тоқалынан Байбөрі, 
Қал қаман («Қалқаман-Мамыр» 
жыры ның кейіпкері) үрім-бұтақ-
тары тарайды. Ертедегі жаугер-
шілік, шапқыншылық «Ақтабан 
шұбырынды, Алқа көл сұлама» 
аталған қиыншылық заманда 
Тобықты елі осы күнгі Ақтөбе, 
Батыс Қазақстан, Қостанай, Тор-
ғай облыстарының жерінде, енді 
бір аталары ауыл-аймағымен Сыр-
дария, Әмудария араларындағы 

Қызылқұм даласында және Бұқара, 
Ташкент, Түркістан, Сауран, Шым-
кент шаһарларын мекендеп, тір-
шілік еткен. Тобықтыдан шыққан 
Ырғызбай, Торғай, Кеңгірбай, 
Бұхарбай деген билер мен батыр-
лар есімі сол тұста белгілі болса 
керек. Ендігі бір деректе мына бір 
әңгіме аңыздалады: Жоңғарлармен 
соғыста Әнет би алты баласымен 
бірге жау қолында қалып, балалары 
мерт болады. Екі қабат бір келіні 
аман қалып, одан ұл туады. Оның 
атын Әнет бабасының соңғы тұяғы 
деп «Бақай» қояды. Сол Бақайдан 
Әйтек ата ұрпағы тарайды. 

Әйтектің бәйбішесінен Олжай, 
ал тоқалынан Байбөрі, Қалқаман 
туады. Байбөрі ел басқарған 
беделді кісі болған соң «Бәкең» 

аталып кеткен. Осы күнгі «Бәкең 
балалары» сол Байбөріден тараған. 
Ал Калқаман өзі сері әрі батыр 
жігіт екен. Ол өзінің Мамыр де-
ген қарындасына ғашықтығынан 
жазықты болып қалады. Әнет би 
оны өлім жазасына кеседі. Бидің 
бұйрығы бойынша Қалқаман садақ 

кезеніп тұрған жігіттердің алды-
нан шауып өте бергенде, ауыр жа-
раланып аман қалады. Қалқаман 
еліне өкпелеп, Алатау асады. Ол 
Жетісуды жайлап отырған наға-
шысы үйсіндер ауылына жетіп 
пана табады. Осы күнгі Алматы 
жанын дағы «Қалқаман ауылы» сол 

Қалқа маннан қалған үрім-бұтақтар. 
Әнет баба – «Жеті жарғыны» құрас-
ты руға қатысқан атақты жеті бидің 
бірі. Руы тобықты. Жас кезінде 
Бұхар-шарифте үйсін Сарышуаш 
жыраумен бірге медресе бітірген 
ол ислам қағидаларына, шариғат 
ережелеріне жүйрік болған. Әділ-
дігімен, діндарлығымен аты 
шық қан. Қалқаман-Мамыр дауы 
кезінде бірін-бірі сүйген екі жас 
жазадан босатылсын деген билік 
шығарады, бірақ оған Мәмбетбай 
руының басшысы Көкенай ба-
тыр көнбейді. Ол Мамырды атып 
өлтіреміз, енді тентегіңді сен де 
өлтір деген ауыр шарт қояды. 
Көкенай батырдың ауыр шар-
тына амалсыз көнген Әнет баба: 
«Қалқаман жүйрік атпен шауып 
өтсін, Көкенай сонда атсын», де-
ген тоқтамға келеді. Бұл жаза-
дан Қалқаман аман құтылады. 
Әнет бабаның Жаубасар, Есболат, 
Шақа есімді ұлдары болған. 
Бұлардан бұрын ержеткен бес ұлы 
қалмақтармен соғыста қаза табады. 

Әнет бабаның бәйбішесінен 
туған бес баласы «Ақтабан шұ-
бы рын дыда» қалмақтың оғынан 

өліпті. 1723 жылы көктемде 
жоңғар лар шабуылы басталып, 
ел «Ақтабан шұбырындыға» 
ұшыраған кезде Әнет баба жұртта 
қалады. Кейін Көкенай бастаған 
батырлар ұлы бидің сүйегін тау-
ып, Түркістандағы Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесіне жер лейді. Қаза 
тапқан бес ұлынан нәсіл қал ғаны 
мәлім емес. Мұнда сол бәй біше ба-
ласы – Байболат деген нің Балуан, 
Бақай деген екі баласы бесікте 
келген екен, соның Балуа нынан 
тұқым жоқ. Бақайдың балалары 
өсіп-өнген. Әнет бабаның басқа 
әйел дерінен Жаубасар, Есболат, 
Шақа деген ұрпағы бар. Әнет тек 
то бықтыға ғана емес, исі қазаққа 
қа дірменді қарт баба, қазақтың 
әйгілі төбе билері Төле, Қазыбек, 
Әйте келерге «көмекей әулие» 
атанған Бұқар жырауға батасын 

берген қайраткер 
тұлға.

Берік 
БАЙБОЛОВ, 

ғылыми-зерттеу 
бөлімінің 
басшысы

Олар: хош иісті заттар – жасмин иіс 
майлары, мускат жаңғақтары; женьшень 
мен дәрі-дәрмектер; кілемдер мен кенеп-
тер, бояулар мен минералдық шикізаттар; 
алмас, яшма, янтарь мен теңіз маржан-
дары, морж азу тістері, піл сүйегі мен 
алтын, күмістер; садақ-жебелер, қылыш 
пен найзалар, т.б. заттар болды. Жібек 
жолының бойында Тараз, Баласағұн, 
Бұқара, Сайрам, Сауран, Отырар, Сығанақ, 
Мерв, Үргеніш, Испиджаб, Шаш, Шауғар, 
т.б. ірі ортағасырлық қалалар орналасқан. 
Кейіннен Жібек жолы – сауда жолы 
ғана емес, көшпелі отырықшы халықтар 
мәдениетінің даму жолына айналды.

Кей інг і  жылдарда  Ұлы жібек 
жолының бойында орналасқан Тараз, 
Отырар, Түркістан ортағасырлық қала 
орындарындағы қазба жұмыстары ба-
рысында сауда керуендері арқылы өзге 
құрлықтардан тасымалданған заттар 
көптеп табылды. Олар негізінен әр түрлі 
тұрмыстық және әшекей бұйымдарымен 
бірге олардың жекеленген бөліктері бол-
ды. Солардың ішіндегі Түркістан өңіріндегі 
Шербай, Шпан, Сидақ, Шойтөбе, Сауран, 
Ясы қала орындарынан алынған олжалар 
«Әзірет Сұлтан» музей-қорының сирек 
жәдігерлер қорында сақтаулы. Нақтылай 
кетсек металдан жасалған айналар, фарфор-
дан жасалған ыдыс бөліктері мен бағалы 
тастардан жасалған әртүрлі моншақтар мен 
жалған жүзік түріндегі мөрлер. Қазбалар 
барысында жұрт ықыласын еріксіз өзіне 
аудартады табылған әртүрлі әшекейлік 
бұйымдар сол кезеңдегі әйелдердің 
әсемдікке құштарлықтарын көрсетумен 
бірге, негізгі себептерінің діни-магиялық 
болғандығын да білдірсе керек. Ерте 
кезеңдерде түрлі аңдардың азу тістерін, 
теңіз бақалшақтары мен т.б. заттарды тағу. 
Оның иесіне күш беріп, түрлі қауіп-қатерден 
сақтайды деген наным-сенімге де байланы-
сты болған. Әшекей бұйымдар әр халықтың 

өзіндік сыр-сипатын, ұлттық тағылымы 
мен қоршаған ортаға деген түсінігін 
қалыптастырады. Біз тақырыбымызға 
арқау етіп, ерекше әшекей бұйымдардың 
көрнектісі болған, музей қорындағы сирек 
жәдігерлердің бірі« кауриді» алып отыр-
мыз. Каурилердің Орта Азия мен Қазақстан 
аумағындағы қазбалардан көптеп табы-
луы, әлемнің бірқатар халықтың дәстүрлі 
әшекейлерінің бірі болғандығы білдіреді.
Кезінде каурилерді сақ патшайымдары 
өздерінің алтынданған әшекей бұйымдары 
бола тұрса да, армандаған деседі. Оларға 
дәлел Үнді мұхиты жағалауларындағы 
экзотикалық жемістердің сүйектеріне 
ұқыптап салынған каурилерді археолг-
тар Алтай және Қазақстан жеріндегі 
әйелдер жерленген қорымдардан тапқан 
болатын. Каурилер өз иелеріне өте қымбат 
болғандықтан оларды өздерімен бірге басқа 
әлемге алып кетуге қайтыс болғанда бірге 
жерлеген екен.

Ендігі жерде, әрі қарай қалыптасқан 
атау бойынша каурилерді бақалшықтар, 
ұлу қаңқалары деп қарастыратын боламыз.
Ежелгі уақыттарды бақалшықтар бірнеше 
құрлықты бағындырып, жүзжылдықтарда 
халықтардың тағдырын, экономикала-
рын басқарды десе, ал кейбір елдерде 
әйелдерге бақыт әкелетін зат деп қараған.
Мәселен, бақалшықтар да әйелдердің 
ұрпақ жалғастырған қабілеттіліктерін 
жақсартатын және бедеуліктен қорғайтын 
сиқырлы күш болуымен бірге, оларды 
тіл көзден сақтайтын құдірет бар деп 
тұмар ретінде таққан. Қытайда бақалшық 
қабығы – инь әйел принципінің сим-
волы болып саналды. Сонымен бірге 
әйелдер бақалшықтарды моншақ, білезік 
ретінде тағумен бірге киімдерді әшекейлеу 
үшін де қолданған. Жалпылама барлық 
бақалшақтардың пішіндері сопақшалау 
және іштері қуыс болып келеді. Олардың кей 
бір түрлерінің бір беті сопақша саңылаулы 

болып, екінші бетіндегі көрінісі адам 
анатомиясындағы ерін тәрізденіп қусырыла 
кішкене иректелген. Түстері фарфор тәрізді 
немесе ақшыл сары бақалшықтар «жылан 
басы» деген лақап атымен әлемнің ондаған 
елінде әртүрлі тілдерде белгілі болған. 
Барлық бақалшықтардың түстері ақшыл 
фарфор тәрізденіп жылтыр болып келеді.
Бақалшықтар қазба жұмыстары кезінде б.з. І 
ғасырларынан бастап кездеседі. Ерте заман-
дарда Үнді мұхиты жағалауы елдері ақша 
ретінде де, әшекейлік бұйымдар ретінде 
де сәндік үшін де қолданған. Ақша ретінде 
кауриді Қытайда 3500 жыл бұрын пайда-
ланып, металл ақша шыққан кездің өзінде 
де Юньань провициясында ХІХ ғ. дейін 
пайдаланып келген. Каурилер Қытайдан 
Кореяға, Жапонияға. Үндістанға, Тайланд, 
Филиппин аралдарына тараған. Үндістанда 
2 мың жыл бұрын пайда болып, ІV-VІ ғ.ғ. 
Көп қолданылған Каурилер керуен жол-
дары арқылы әлемнің көптеген еліне Орта 
Азияға, Еуропа, Африка елдеріне де жеткен. 
Үнді мұхиты елдері де ақша ретінде пайда-
ланып, өзге елдерге ақша орнына айырбас 
зат ретінде таратқан. Олардың бағасы түсі 
мен көлеміне қарай бағаланған. Латынша 
каурилерді «cyprea moneta» деп атаған. Ұлу 
қаңқалары теңіз мұхит түптерінен алына-
тын болғандықтан жағалаудағы елдер үшін 
ақша орнына айырбас саудада қолданатын 
қымбат бағадағы бұйым ретінде жүрген. 

Теңізден алынған каурилерді екіге жа-
рып арнайы шеберлер жылтыратып таза-
лап айналымға шығарған. Каурилерді ең 
алғаш ақша ретінде теңіз жағалауларында 
орналасқан мемлекеттер пайдаланған. 
Әлемде Үнді мұхитынан алынған ақшыл 
түсті, ұзындықтары 2-3см келетін каурилер 
ең сапалы каурилер болып есептелген. Ал 
теңiздердiң жылы жағалауын мекендеген 
тайпалар айырбас құралы ретiнде теңiзде 
өмір сүретін қабыршақты бақалшықтар 
қолданған. Олардың iшiнде ең көп тарағаны 
ақшыл сары түстi, үлкендiгi түймедей – ка-
ури деп аталатыны. Әшекей ретiнде жiпке 
тiзген каури Үндiстанда, Қытайда, сол 
сияқты Африканың Шығыс жағалауында 
және Цейлон мен Филиппин аралдарында 
да ақша ретiнде айналысқа енген. 

Кезінде осыншалықты халықтың зор 
беделіне бөленген бақалшықтар Үнді 
және Тынық мұхитының таяз сырында 
мекендейтін кішкентай тіршілік иесі екен. 
Бақалшық деп – көптеген омыртқасыздың 
д е н е с і н  ж а у ы п  т ұ р а т ы н  с ы р т қ ы 
қорғаныш қаңқасын атайды. Кішкентай 
моллюскілердің бақалшықтарынан 
меруерт және оның бір түрі інжу 
өндіріледі. Бақалшықтардың қорланып 
шоғырлануынан көптеген шөгінді тау 
жыныстары түзіледі; Қарапайым түрде 
түсіндіретін болсақ, бұлардың әдетте іші 
қуыс, бос болады, яғни өліп қалған кейбір 

теңіз жануарларының бұрынғы «үйшігі» 
деп түсінген дұрыс. Дейтұрғанмен, ұлулар 
орманды алқаптарда да, өзендерде де 
кездесетіні белгілі. Сонда қалай, олар-
ды құрлықтардан да жинай береміз бе, 
деп ойланып қалуымыз да ғажап емес. 
Ал біздің қолдағы каурилерді «ұлу» деп 
аталатын /былқылдақ денелілер/ теңіз 
жануары түзген. Олар жұмсақ терілерін 
қорғайтын қалқандарда (бақалшық) өмір 
сүреді. Бақалшық – ұлудың қаңқасы не-
месе жануардың бір бөлігі деп айтуға 
болады, яғни, ұлу оған денесімен бекіп 
орналасқан. Былқылдақ денелілер өз 
«үйлерін» ешқашан тастап кетпейді. 
Бақалшық ұлудың белгілі бір бездері, су-
дан әкті тарту арқылы түзіледі екен. Музей 
қорында Сауран, Шойтөбе, Сидақ ата 
археологиялық қазбалар барысынан әр түрлі 
хронологиялық кезеңдерді қамтитын елуге 
жуық бақалшықтар табылған. Олардың 
ішінде жоғарыда атап өткендегіміздей 
түстері ақ фарфор тәрізденген ӘСММ кк 
1220 ХV- ХVІІІ ғ.ғ. және ӘСММ кк 697/1-
4 VІІІ-ІХ ғ.ғ. тән бақалшықтарды ерекше 
атағанымыз жөн. Өлшемдері бойынша: 
ұзындықтары 1,2 см – 1,8 см аралығын 
қамтиды. Бұлар Шойтөбе және Сауран 
қазбаларынан табылған. Мұнан бөлек 
Сидақ ата қазбасынан табылған, көмбе зет-
тарымен бірге шыққан ӘСММ кк 3165/1-32 
ІV-VІ ғ.ғ. тән бақалшақтар да бар. Бұлардың 
жалпы саны 32 дана музей қорындағы 
басқа бақалшықтарға қарағанда ғасырлары 
ерте болғандықтан сақталулары нашар-
лау. Кезінде бұл бақалшықтарды моншақ 
етіп мойынға немесе білезік ретінде қолға 
тақты ма? әлде ақша ретінде айналымда 
жүрді ме, ол жағы бізге  белгісіз. Біздің  
білетініміз шетелден тасымалданған ең 
асыл зат ретінде өткен ғасырларда адамдар 
өз қажеттіліктеріне пай даланғандығы және 
болашақта да, көрер меннің көзайымына 
айналып көпшілікті 
таңғалдыратын музей-қо-
рындағы құнды жәдігер-
лердің бірі болып қала-
тындығы ғана.

Әшіркүл 
ЕГЕУБАЕВА, 

қор сақтаушысы

МӘДЕНИ МҰРА

– Қой, мен сол досымды бір көріп 
қайтайын. Жасымда бірге жүрген жолдасым 
еді ғой, амандық-есендік айтысайын, деп жолға 
шығады. Жол үстінде бір бала кездеседі. Жөн 
сұраса ол да Жыланкөздің ауылына бара жа-
тыр екен.

Олар жүріп келе жатып сәске түс кезінде 
көп жылқыны көреді. Жылқының көптігі 
соншалық, кіші бесінге дейін шетіне шыға 
алмайды. Сонда жол серік бала:

– Ата, мынау жылқы қандай байдың 
жылқысы болды екен? Білесіз бе? – деп 
сұрайды. Оған Қоңқа би:

– Қарағым, бұл нысапсыз деген байдың 
жылқысы, – дейді.

– Нысапсыз деген қаңдай бай?
– Балам, айтайын. Нысапсыз деген осы 

малды жия берген, өсіре берген, көбейте 
берген. Бұл нашарға, кедейге қайырымы 

жоқ ат майын бермейтін байдың малы.
Екеуі одан әрі жүріп келе жатады. Кенет 

жалпақ далада жайқалып өсіп тұрған қалың 
егіннің үстінен түседі.

– Ойпырым-ай, ата, мынау қандай 
адамның егіні болды екен? Көз жауын алып 
жайқалып түр ғой. Мынау бір байдың егіні-
ау, – деді бала.

– Ә, шырағым, бұл қайырсыз деген 
байдың егіні.

– Қайырсыз деген бай ма? Қай ел бол-
ды, ата?

– О, шырағым, оны айтайын. Бай бір өзі 
пәлен адам жалдап, осынша жерді айдатты. 
Арзанға жұмыс істетіп, еңбегін бір жеді. Енді 
егінді біреудің еңбегімен орып, қырманға 
салады. Бастырып қамбаға құйды. Мұның 
бәрін өзі істемейді, біреуге істетеді. Содан 
соң елде астық болмай қалған жылы қымбатқа 

сатады. Өзі жан қинамай үйде май шайнап 
жатады. Ендігі жылы тағы егеді. Енді екі есе 
адам жалдайды. Жылдан-жылға осылай кете 
береді. Одан жұртқа пайда жоқ. Ал ашыққаңда 
қымбатқа сатады. Мұның қайырсыз болатын 
себебі осы. Түсініп ал, балам.

– Түсіндім, ата!
Екеуі келе жатса, бір жерде көп адам жи-

налып, көр қазып жатыр екен.
Сен барып біліп қайт. Көметіңдері өлген 

адам ба екен, тірі адам ба екен? Соны сұрағын.
Бала шапты да кетті. Барып көр қазып 

жатқандарға сәлем береді.
– Сіздердің жерлейтіндеріңіз өлген адам 

ба, тірі адам ба?
Кісі өліп, жаны күйіп тұрғандардың 

біреуі:
– Не деп былшылдайды мынау? – дейді 

екіншісі келіп қамшысымен басынан салып 
жібереді.

– Иттің баласы, не оттап тұрсың?
Бозбалалардың екі-үшеуі жабыла кетіп 

еді, бір қариялау кісі:
– Тоқтаңдар! – дейді айқайлап. – Әуелі 

жөн сұралық. Қайдан келе жатқан бала екен, 
білейік.

Бала жөн айтады.
– Апырым-ай, мұны сұраған қария тегін 

адам емес екен-ау. Қой, баланы ұрмаңдар, 
жігіттер. Мұнда бір мән бар. Сол қарияны 
біреуің барып шақырып келіңдер.

Екі жігіт қуып жетіп, сәлем беріп:
– Ақсақал, бір қадірлі адамымыз қайтыс 

болып, соны қойып жатыр едік. Ілгергінің 
жолы, өлікке Құран оқып аттаныңыз, – дейді. 
Қоңқа би:

– Ә, ондай болса, жарайды, – деп атының 
басын бұрып келеді. Өлікті қойып болған 
соң, көпшілік:

– Ақсақал, алыстан келе жатыр екенсіз.
Бұл кісі қадірлі адамымыздың бірі еді.
Бұл өлі өлік пе, жоқ, тірі өлік пе дегеніңізді 

түсіндіріңіз?
– Ә, оны дұрыс сұрайсыңдар. Тірі өлік 

пе дегенім, артында өзіндей болатын бала-
шағасы бар ма, ас-су беретін мал-жаны бар 
ма дегенім. Ал өлі өлік пе дегенім, өзіңдей 
боп өсетін артында бала-шағасы жоқ болса, 

мұның аты шын өлік, шырақтарым. Осының 
қайсысы екенін білгім келіп еді. Бұл өлік 
осының қайсысы?

– Уә, ата, артында баласы бар, ас-суына 
жарайтын мал-жаны бар, дәулетті кісі.

– Ауылға жүріңіздер, мейман болыңыздар, 
– деді көпшілік.

– Шырақтарым, маған ауылға қонуға бол-
майды. Мен түздің адамымын, – дейді Қоңқа 
қарт. Жолда келе жатып бала:

– Ата, түздің адамымын дегеніңіз қалай? 
– деп сұрайды.

– Қарағым, өзің аңғарымпаз адал бала 
екенсің. Сенің атың кім?

– Атым, Төле, ата!..
– Төле, қарағым, түздің адамымын дегенім, 

көпшіліктің, халықтың адамымын дегенім... Бата 
берейін,  сені  түзде кездестіріп, серік болдым.

Мен секілді сенің де өмірің түзде өтсін, 
түздің адамы бол балам, – деп бетін сипай-
ды қарт.

Төле есейген соң жол үстінде жолыққан 
Қоңқа қартты үнемі құрметпен еске алып, 
өзіне ұстаз тұтқан екен.

ДАНАЛАР СӨЗІ – АҚЫЛДЫҢ КӨЗІ
Қоңқа бидің жасынан жауға бірге аттанып жылқы алысқан, дауға бірге 

түсіп олжа табысқан Жыланкөз деген досы болыпты. Екеуі екі ауылдың 
адамы болғанына қарамастан, бір анадан туғандай тату өсіпті. Қоңқа 
қартайып, жетпістен асқан шағында:

ҚАРА ҚЫЛДЫ ҚАҚ ЖАРҒАН ӘДІЛДІКПЕН

ӘСЕМДІКТІ МОЙЫНДАТҚАН КАУРИЛЕР

Әнет баба Кішікұлы (кейде Көшек, кейде Күшік деп те ата-
лады) – 1626–1723 жылдар аралығында ғұмыр кешкен әйгілі 
абыз, Әнет баба аталған ара би. Әнет бидің ата тегі қазақ 
шежіресінде, оның ішінде Шәкәрім Құдайбердіұлының 
жазған «Тобықты шежіресінде» былай таратылады: «Орта 
жүз арғыннан Ақсопы, одан Тобықты, одан Рыспек, 
Дәулетік (Жуан таяқ), Рыспектен Дауан, Мұсабай, Көкше, 
Мұсабайдан Сүйірбас, одан Сары, Сарыдан Кішік туады. 

ЖӘДІГЕР

ТАҒЫЛЫМ
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Шетелдік «Bild» газеті дүние жүзін-
дегі ең қымбат заттардың тізімін жа-
сап шыққан екен.

Әлемдегі ең қымбат әйел – Дженнифер 
Лопес (суретте). Оның әдемі дене бітімі  
Нью-Йорктегі  сақтандыру компания-
ларының бірінде 1 млрд еуроға сақтан-
ды рылған.

Ең қымбат фильм – әлі де сол 
«Титаник» оны түсіруге 200 миллион дол-
лардан артық қаржы жұмсалған.

Әлемдегі ең қымбат жарнама ком
паниясы. 2002 жылы  «Рерsі» фирмасы 
өзінің өнімін жарнамалау үшін әнші 
Бритни Спирсті шақырған. 90 секундтық 
ролик 7,53 миллион долларға түскен.

Әлемдеп ең қымбат сайлау компа
ниясы.  Бұған Нью-Йорк қаласының мэрі 
қызметіне сайлауға түскен Майкл Блум-
берг жатады. Ол үшін берілген 744 757 
дауыс тың әрқайсысы М.Блумберге 86,10 
еуроға түскен.

Әлемдегі ең қымбат қала – Токио 
екен.

Ең қымбат аяқкиім. Белгілі ювелир 
Стюарт Вайцман бағасы 1,6 миллион еуро 
тұратын биік өкшелі туфли жасаған. Туфли 
642 рубин тастарымен безендірілген.

Ең қымбат түстік ас. «Greenlight 
Carital» фирмасының бастығы Дэвид 
Айнхорн саудаласу барысында өзінің 

кумирі, миллиардер Уоррен Баффетпен 250 
100 долларға ас ішу құқығына ие болған.

Ең қымбат картина – Питер Пауэль 
Ру бенстің «Избиение младенцев» полот-
носы 2002 жылы 73,5 миллион еуроға 
сатылған.

Әлемдегі ең қымбат сигарет «Trea-
suret» маркасы екен. Тек арнайы дүкендерде 
ғана сатылатын оның бір корабы шамамен 
24 еуро тұрады.

Ал ең қымбат кофе – Суматра ара лын да-
ғы «Koti Luwak» сорты екен. Фунттың төрт -
тен бір бөлігі шамамен 75 доллар тұра ды.

Әлемдегі ең қымбат костюм – амери-
калық ғарышкерлердің костюмі екен. 
Бағасы 9 миллион доллар тұрады.

Әлемдегі ең қымбат қонақүй – Ду-
байдағы «Вuri Al Arab» қонақүйі. Мұнда 
қарапайым деген нөмірге бір түнге 770 
еуро төлеу керек болса, королевалық 
аппартамент 7 700 еуроға түседі екен.

Ең қымбат стадион – Париж маңындағы 
«Stadt de Franse» стадионы. Мұнда 1998 
жылы Франция ұлттық құрамасы әлем 
чемпионатында жеңіске жеткен. Оның 
құрылысы 460 миллион еуроға түсті.

Әлемдегі ең қымбат акция. Амери-
калық «Berkshire Hathaway» инвестициялық 
фирмасының бір биржалық акциясы 64 
мың еуро тұрады.

Әлемдегі ең қымбат футболшы – Зи-
недин Зидан. Француз футболшысы 2001 
жылы рекордтық сома 68,7 миллион еу роға 
«Ювентус»-тан «Реал»-ға (Мадрид) өткен.

Әлемдегі ең кымбат сауда маркасы 
– «Соса Соіа». Ол фирманың 60 пайызын 
құрай тындай 68,9 млрд долларға баға-
ланады екен.

Әлемдегі ең қымбат қуыршақ – «Бар-
би». Бағасы – 100 мың еуро. Қуыршақтың 
көй ле гі нағыз бриллианттармен безенді-
рілген.

Әлемдегі ең қымбат кітап – Леонардо 
да Винчидің «Лестерлік кодекс» кітабы. 
«Су, жер және аспан істері туралы трактат. 
Кітап қымбат қағазға айналы әріптермен 
басылған. Оны Билл Гейтс 24 миллион 
долларға сатып алған екен.

Қара қыпшақ Қобыланды батырдан 
тараған бес атасы былай екен: – Ұзын, 
Бұлтың, Көлденең, Қара балық және Торы 
депа талады екен.

Ал бес ата Қыпшақ былай бөлінеді.
1.Алтыбасы. 2.Құлан. 3.Бердікей. 

4.Бошай. 5.Абыз.
Бұл аталардың ішінен бізге керегі 

Қажекең.
Сол үшін Қажекеңді тауып алуымыз 

керек.
Ең бірінші Ұзын атадан екі бала бо-

лады. Ол Алтыбасы мен Алтыс. Енді 
Алтыбасы атадан да екі баланың бірі 
– Тіней де екіншісі Қарамыс. Айтатын 
болсақ, Тінейден Саңай атты бала болады 
екен. Осы Саңай атадан өмірге Шәді туы-
лады. Шәдіден Ернақ есімді ұл туылады.

Сөйтіп Ернақтан дүниеге екі бала 
келеді. (Кезінде Ернақ атамыз Қаракерей 
Қабанбай батырдың сарбазы болған екен 
деген әңгіме бар). Оның біріншісі Тәшім, ал 
екіншісі – Мұңайтпас. Әу баста Мұңайтпас 
атамыздан үш бала болған. Асан-Үсен де-
ген екі бала төрт-бес жастар шамасында, 
қызыл шешектен шетінеп кетіпті. Сөйтіп, 
Кабира анамызды Айсары (Ернақтың 
әйелі) әжеміз, әулиеге ат айтып, Қорасанға 
қой айтып аруақты жерлерге түнетіп жүріп, 
дүниеге Мұқан атты ұл келіпті. Мұқан жеті 
жасқа келгенше ана сүтін еміп өсіпті деген 
әңгіме де бар. Әсіресе бес-алты жасқа жет-
кенше ана сүтіне қанағаттанбай сүт іздей 
бергесін, Исабек деген нағашысы сүтті екі 
ешкі әкеп берсе керек. Қажекең ержетіп, 
өзіне-өзі келгенше кедейлікті көрінкіреп 
жалшылықпен жалданып үйішін асырау-
га әл жеткізеді. Тәңірі берген қара күштің 
арқасында жалданып жалшылықпен күн 
кешіп жүргенде, Орыс балуандарына 
қосылып, күрестің әдіс-тәсілін меңгеріп, 
дүниенің төрт бұрышына таныла бас-
тайды. Отбасылық жағдайы дер болсақ. 
Не керек, Қажекең бес әйелге үйленеді. 
Кешегі Кеңес заманында соғыстан соң 
көп әйел алған деген саясаттың қисық 
жолының кесірі Қажекеңе де тимей 
тұрмайды. Әсіресе, өмірінің соңғы екі-
үш жылдан кәдімгідей мемлекеттен ала-
тын зейнетақысы мен жоғарыдан беріліп 
тұратын арнайы тапсырыстағы алатын 
(мата, қант-шай секілді) нәрселерден 
қол үзіңкіреп жүргенін, көзі көргендер 
шындыққа саяды.

Енді сол Қажекеңнің әйелдерінен 

тараған бүгінгі ұрпақтарына кезек берелік.
1.Батима анадан Халиолла туылады.
Халиолладан: 1.Шабдан. (баласы 

Жұмахан). 2.Жанайдар. 3.Әлке. 4.Құ лым-
бет.

Бұл балалары Ресейдің Омск облы сын-
дағы Варшава ауданына қарасты Редькое 
деген селоның Қыпшақтар ауылында тұ-
рады.

2.Ырыстыдан: 1.Рашид. 2.Әсия. 3.Азия.
Бұлар Қызылорда облысының Шиелі 

деген жерінде тұрады.
Азиядан: Бақытбек, Тұрлыбек деген екі 

бала бар. 3.Хадишадан Мұхтар деген ұл 
бар дейді. Кезінде Москваның мем лекеттік 
циркінде ойын көрсеткен екен. Елдегі 
әкесінің туыстарына бір келіп кеткен 

дегенді де естідік. 4.Мінәйдан: Ай дархан 
туылады. Ал Айдарханнан: 1.Нұрлан. 
2.Шаттық. 3.Арман деген балалары бар. 
(Бұл жерде ескерте кететін бір нәрсе, ол 
Ескермес дүниеден өткен соң, Қажымұқан 
Мінәйға, қазақы салт-дәстүрлік үрдіспен 
әмеңгерлікпен үйленеді) 5.Бибіжаннан: 
Жанәбіл туылады. Жанәбілдің: 1.Бақытжан. 
2.Еркебұлан. 3.Жанар атты ұл-қыздары бар 
екен.

Біз білетін Қажекеңнің ұрпақтары міне, 
осылар. Бұл кұндері Шілік пен Темірланда 
Қажекеңнен тараған жиырмаға жуық үрім-
бұтақ өз алдына түтін түтетіп отыр. 

Шәмші НИЯЗИН,
әуесқой этногроф

ВАНГА:
«АДАМ ӘУЕЛДЕ 
ШӨППЕН ЕМДЕЛГЕН»

ЖОНАРҚАНЫҢ ОҢ ЖАУЫРЫН ТҰСЫНЫҢ СЫЗДАУЫ
Ванга бұл кеселдің жас шақта қандай да бір жарақат (кездейсоқ 

құлаудан) және елеместен аяқсытып жіберуден пайда болады деп есеп-
теген. Ал бұл кеселден айығу үшін қоянның терісін сылып алып, оған 
жылы күйінде қызыл дәрі сеуіп, пісте майын бүркіп, сырқаттың сыздап 
ауырып тұрған жеріне мұқияттап таңып қою керек. Бұл емді үш күн 
өткен соң тағы да қайталауға болады.

БІЛЕК ПЕН ЖІЛІНШІКТІҢ СЫЗДАУЫ
Оның бірден-бір емі – сыздап тұрған жерге жүннен тоқыған 

тоқыманы таңып, сыртынан ыссы, шыдауға болатындай мыс қаңылтыр 
немесе тарелка (темір ыдыстың, қаңылтырдың қажеті жоқ) басу керек. 
Осылайша үзбестен үш кеш ем жасаса бұл сырқаттан құлан-таза айығып 
кетуге әбден болады.

КЕУДЕНІҢ СЫЗДАУЫ (созылмалы)
Ванга мұндай кеселдің пайда болуын өкпенің сыртқы қабығын 

суық шалғандықтан – деп санаған. Ал оның емі – қамырлы компресс 
(қыздыру) жасауды бірегей ем деп білген. Ол үшін 100 грамм сірке 
суына 100 грамм өсімдік майын және 100 грамм шараи (кез келгенін) 
араластырып, оған квас (сусын) қосып, қаттылау етіп қамыр илейді 
де, оны ауырып тұрған жерге жапсыру немесе ақ матамен таңып қою 
керек. Бұл емді, ең дұрысы, төсекке шалқалап жатып, әлгі қамырды 
сыздаған жерге еркін түрде жапсырып қойған тиімді. Сырқаттың үстіне 
терлемейтін етіп жеңіл жамылғы жауып қою қажет.

АЯҚТЫҢ ҚАҚСАУЫ
Оның емі – үлкен ыдысқа (кіржуғышқа немесе қазанға) бір бау жас 

жоңышқаны, кепкені болса да болады, қайнатады да, әбден салқындаған 
суды сарқып, сүзіп алады. Содан соң осы тұнбаға, сәл жылытып 
аяқтарыңызды үш кеш жарты сағаттан салып отырсаңыз болғаны. Кейде 
бір кештің өзін де бірнеше рет қайталауға да болады.

БЕЛ АУРУЫ
Бұл кілтін табу қиын кесел. Әйтсе де оның да оңай емі бар. Кәдімгі 

күйген кірпішті мұқият ұнтақтап, оны електен өткізіп алады. Содан соң 
осы ұнтаққа үш жұмыртқаның ақ уызын, ұнтақталған 20 грамм иісті 
қара май (смола) бір пиалай жүзімнен жасалған шарап қосып, мұқият 
араластырады. Дайын болған қоспаны кенеп матаға (міндетті түрде) 
жағып, түнге қарай белге орап жату керек. Бұл қарапайым да тиімді 
емнің бірі. Ауырмаңыз, ал егер де сырқаттана қалсаңыз, қолданып 
көріңіз, ем болсын!

ТІС ЕТІНІҢ ҚАБЫНУЫ
Бұған қолданылатын ем қарапайым. Ол үшін тасшөптің (кейде 

жебі деп те атайды) бір сығымының қайнатқан тұнбасына бір шөкім 
ашытқы (дрожж) қосып араластырып, сонымен ауыз қуысын күніне 
5-6 рет шаю керек.

БҮЙРЕК АУРУЛАРЫ
Әрине, оның түрлері көп. Әйтсе де: 1) бүйрегі ауырғандар кәдімгі 

асқабақ шопағын қайнатып, оны тұндырып, сүзіп алып апта бойы 
үзбестен ішуі қажет Сонымен бірге түнге қарай, ұйықтар алдында бүйрек 
тұсына компресс жасауды да ұмытпаған жөн. Ол үшін ұнтақталған 
зығыр дәнін, шамамен 100 грамдай, аздаған қайнаған жылы сумен 
араластырып, белге таңып жатады. 2) сырқат бір апта бойы қайнатылған 
(жарылып, езіліп кетпеуі керек) бидай жейді және бидай қайнаған суды 
сусын ретінде пайдаланады. 3) қара бүлдіргеннің тамырын (көп емес) 
5 литр суға салып, су жартысына келгенше қайнатылады. Содан оны 
тұндырып, осы тұнбаны күніне 100 грамнан үш мезгіл қабылдау қажет) 
қыш ыдыстар жасайтын кәдімгі саз балшықты (шамалы мөлшерде) 
алма суымен (бұл да шамалы мөлшерде) мұқият араластырады да иін 
қандырып илейді. Дайын болған әлгі балшықты бүйрек тұсынан белге 
таңып қояды. Кеселдің айығуына қарай бұл емді бірнеше рет қайталауға 
да болады. Бір ескерте кететін нәрсе: мұңдай жағдайда науқас өзін жылы 
ұстап, күтініп журуі қажет.

БАЛАЛАР БРОНХИТІ (тыныс жолдарының қабынып, қызарып 
ауруы)

а) Доңыздың не иттің майын шыжғырып аз ғана суға тұзын өткірлеу 
етіп жұмыртқаны қайнатып пісіреді де, салқындаған соң сол қайнаған 
жұмыртқаны езіп баланың кеудесіне түнге қарай таңып қояды. Ал 
таңертең жұмыртқаны таңған жерді, жан-жағын да өсімдік майымен 
жақсылап ысқылап майлау керек. б) бір бас пияздың (мүмкіндігінше 
қызыл түрін) қабығын аршып алып, оның ортасын үңгіп оған 
шақпақталған екі дана қант салып, ағаш немесе эмальданған ыдысқа 
(темір емес) салып қойыңыз. Қант әбден еріп пияз: қатпарларына сіңіп 
(оны ең сыртқы қатпарынан байқап көруге болады) қолданылар дәрі- 
дәрмек пайда болады. Міне, содан соң пияздың сыртқы қатпарынан 
бастап күніне екі рет балаға жегізу керек. Сырқат баланың жалпы 
денсаулығын қарай бұл емді бір ай бойы, тіпті жарты жылға дейін үзбей 
қолдануға болады. Пияз бен қанттың бала ағзасына, кеселіне пайдасы 
болмаса, ешқандай зияны жоқ. в) Баланың тамағы алғашқы қабынып 
ауырған кезде сырқат балаға майсана күніне үш мезгіл, таңертең 
тамақтан соң мүмкін болса ұйықтар алдында ішкізу керек. Ванга май-
сана майының адам организміне, әсіресе балаларға ешқандай зияндық 
қасиеті жоқ, деп есептеген.

ҚАЖЫМҰҚАН ҰРПАҚТАРЫ

ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҚЫМБАТ ДҮНИЕЛЕР

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН
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Тапсырыс №3438

Сарапшылардың пікірінше, 2021 жылға арналған жұлдыз жорамал 
физикалық және эмоционалдық деңгейде жақындық, алаңсыз және 
прагматизмді жыл болады деп уәде етеді. Сиыр жылында бұрынғы 
одақтардың қалыпқа келуін және жаңа адамдармен одақтастық құруды 
күтуге болады. 

ТОҚТЫ
Кез келген ауыртпалықтарға қарамастан, әйелдер үшін биыл 

өз өмірлерін оң бағытқа өзгерте алатын жыл болмақ. Қаңтар ай-
ынан бастап, тамыз айының соңына дейін айналадағы жандарға 
өз мүмкіндіктеріңізді көрсетуге мүмкіндік туады. Ер-азаматтар 
үшін 2021 жыл – бедел мен құрметтің артуына септігін тигізетін 
жыл болмақ. Бастаған жобаларыңыз бен жоспарларыңызға атүсті 
қарамай, оның іске асуына бар күш-жігеріңізді салған кезде ғана 
толағай табыстарға кенелесіз. 

ТОРПАҚ
Сиыр жылында өзіңізге үлкен сенімділік пайда болады. 

Бар күш-жігеріңізді тек өзіңізге ғана жұмсайсыз. Жыл берекелі 
болмақ. Тек жалақы үшін емес, өз мақсаттарыңызға қол жеткізу 
үшін еңбек етіңіз. Сізге кемшіліктермен жұмыс істеуге тура 
келеді. Жылдың бір-біріне ұқсамайтын, күтпеген тартулары 
көп. Махаббатта да, отбасында да тыныштық орнайды. Жылдың 
бірінші жартысында барлық істе де айыңыз оңынан туады. Ең 
бастысы, жалқаулыққа салынбаңыз. 

ЕГІЗДЕР
Бірінші жартыжылдықта өзіңізге есеп беріңіз. Өткен жылы 

бітпей қалған істеріңізді аяғына дейін орындауға зор мүмкіндік 
бар. Келесі жартыжылдыққа жаңа жоспарлар құру үшін, бұл 
мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Уақыт сізге бағынбайды. Алған 
бағытыңыздан таймай тура жүріңіз. Өміріңіздің барлық сала-
сында толағай табыстар күтіп тұр. Наурыз айында құпия кездесіп 
жүрген ғашықтардың сыры көпке мәлім болады немесе қарсы 
топпен түсініксіз достығыңыз ыстық сезімге ұласуы мүмкін.   

ШАЯН
Адамдарға бос күмән артпаңыз. Болмашы нәрселерді көңі-

ліңізге жақын қабылдау да зиян келтіреді. Қарсы пікір лерден 
қорықпай, ойыңызды ашық айтыңыз. Сиыр жылы сол арман-
дарыңызды жүзеге асыруға зор мүмкіндіктер сыйлайды. Жыл 
бойы шаяндар туысқандарымен қарым-қатынастарын жақсартуға 
ұмтылады. Бұған дейін алыстан сыйласатын кей туыстарымен 
жақыннан араласатын болады. Көктем айларында көршілер не-
месе жақын таныстарыңызбен ортақ істе абай болыңыз.

АРЫСТАН
Бұл жылы сіздің айналаңызда тек сенімді адамдар қалуы ке-

рек. Материалдық жағдай тұрақтылығы, тек еңбексүйгіш арыс-
тандарда ғана болады. Жылдың екінші жартысында күтпеген 
сәттіліктер тосып тұр. Арыстан жігіттер бұл жылы отбасындағы 
жандарға қамқор болып, ал қызметтестеріне үстемшіл болып 
көрінеді. Ал әйелдер 2021 жылы романтиканың жетегінде кетуі 
мүмкін. Басты қағида – таңдаған жартысы көңілінен шығатын, 
сеніміне ие болғаны дұрыс.

БИКЕШ
Бикештер – еңбекқор жандар. 2021 жыл сіз үшін табыс жылы 

болмақ. Қажеттіліктеріңіз – қолжетімді, еңбегіңіз – жемісті. 
Жеңіс туы бұл жылы да тынбай еңбектенуіңіздің арқасында 
желбірейді. Сізге керегі – сабырлық қана. Уақыт тапшылығынан 
жылдың бірінші жартысында достарыңызбен хабарласып, көрісу 
өте сирек болмақ. Кейбір бикештер тіптен достарымен жүздесуді 
доғарады. Қызмет барысында танысқан әріптестеріңіз жақын 
достарыңызға айналып кетуі әбден мүмкін.

ТАРАЗЫ
Бұл жылдың екінші жартысында жететін жетістіктеріңіз мол 

болғалы тұр. Бұл жетістіктерге алғашқы қадамды жылдың бірінші 
жартыжылдығында жасайсыз. Мақсаттарыңызды жүйелеп 
алғаныңыз абзал. Таразы әйелдер келер осы жылы өздерінің 
жанына үңіле түспек және өз ойымен санасатын тең құқылы 
қатынасты іздейді. Өмірінде орын алатын салмақты өзгерістерге 
дайын. Ер таразылар ірі кәсіптің (қаржылық жобаларда) жеңіс 
шыңына жету үшін бар күшін аямайды.

САРШАЯН
Сіз ерік-жігері мықты адамсыз. Сиыр жылында босаңсуыңызға 

негіз жоқ. Жылдың алғашқы жартысында бар назарыңыз жұмысқа 
ғана ауады. Ал екінші жартысында жауапкершіліктің тең жарты-
сын әріптестеріңізбен бөлісетін боласыз. Ең қуаныштысы – осы 
жылы не дәрежеңіз өседі, не айлық жалақыңыз көбейеді. Жеке 
өміріңізде жағдай аздап қынжылтады. Бірақ бәрі уақытша. Бұл 
жылы сіз өз қызығушылықтарыңыз үшін аянбай күресесіз. Ешкім 
де сізді адастыра, алған бетіңізден қайтара алмайды.  

МЕРГЕН
Күтпеген оқиғаларға дайын болыңыз. Сырларыңыз бен ішкі 

сезімдеріңізді тұншықтырмай, сыртқа шығарып отырыңыз. 
Уақтылы тындырылған істер берекелі болмақ. Әйелдер 2021 
жылы қозғалыс үстінде болады. Қолға алған кез келген істі табы-
сты тындыруға тырысады. Ер-азаматтар отбасы байланысында 
туындайтын қиындықтарға тап болуы мүмкін. Денсаулығыңызға 
ұқыпты қараңыз. Спорт пен дұрыс ұйқы сізге серпін сыйлайды. 
Басы бос мергендер үшін махаббат құруға қолайлы жыл.

ТАУЕШКІ
Қоршаған ортада болып жатқан құбылыстарға қарамастан, әр 

шешімді өзіңіз қабылдағаныңыз жөн. Ішкі әлеміңіз ғана дұрыс 
бағытты көрсетеді. Мақсаттарыңызды айқындаңыз, жүретін жол 
көп, таңдау – біреу. Тауешкілер табиғатынан тез тіл табысуға 
бейім жандар. 2021 жылы белсенділігіңіздің арқасында әртүрлі 
адамдармен танысасыз. Жылдың алғашқы жартысында дос-
тарыңызбен көңілді қыдырыстарда шек болмайды. Алайда жыл-
дың келесі жартысында сауық-сайран құруды азайтқаныңыз жөн. 

СУҚҰЙҒЫШ
Жыл бойы келіп түскен ақпараттарға, алып-қашпа әңгі-

мелерге, кеңестер мен бөгде кісілердің уәдесіне сене берме-
геніңіз абзал. Өйткені алдап кеткісі келіп жүрген жандар жақын 
жерде жүр. Бірақ адамдармен қарым-қатынас жасауда өзіңіз ге 
шек қоймаңыз. Жылдың әзірлеп тұрған тосын сыйлары баршы-
лық. Нәзік жанды суқұйғыштар туған-туыс, бауырларына де-
меу болады. Уақыты мен зейінін жақын жандарынан аямайды. 
Өзіне де уақыт табады. 

БАЛЫҚТАР
Осы жылы өз-өзіңізге психолог болуыңыз керек. Айналаң-

ыз дағы кей адамдардың қылықтарына ренжімеңіз, сәтсіздікке 
ұшырасаңыз налымаңыз, бастаған істі аяқтай алмағандығыңызға 
қапаланбаңыз, ой-пікіріңізді әлдекімдерге жеткізе алмағаныңызға 
күйзелмеңіз. Дұрысы – барлық жағдайды сабырмен ой талқысына 
салып, өмірлік сабақ болатын қорытындылар шығарыңыз. 
Таныстарыңыздың қатары көбейе түспек. Өмірлік серігіңізді 
табуға деген тілегіңіз арта түседі.

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰЛДЫЗ ЖОРАМАЛ

ГИННЕСТІҢ РЕКОРДТАР КІТАБЫНАН 

КҮЛЕ ОТЫРЫҢЫЗ

Бірде Қожанасыр өзінің мініп жүрген есегін 
жоғалтып алады. Онысын өзі жаяулатып іздеп 
жүреді. Бір кезде ашық тұрған қораны көреді де, 
солай қарай тарта жөнеледі. Қораға кіріп, ішін 
аралап жүргенде, қыз бен жігіттің әңгімелесіп 
тұрғанын байқап қалады. Жігіт өзінің қызына:

– Мөлдіреген көздеріңнен бар дүние көрінеді! 
– деп айтқаны сол еді, сол уақытта Қожанасыр 
атып шығып:

– Сол дүниеңнен менің есегім көрінбей ме? 
– десе керек.

* * *
Қожанасыр түн жарымында бастығына телефон шалып тұр дейді:
– Есегім өліп қалды, басеке, – депті жыламсырап.
– Ей, есің дұрыс па? Бір есектің өліміне бола түн ішінде мені мазалап! – 

десе, Қожекең:
– Сол туыс-туғандарына хабар беріп жатыр ем, – деген екен.

Б.Өтепов атындағы мамандандырылған «Өнер» мектеп-интернат оқушысы 
Әріпжан Қадыржан Айдарұлы

«ТҮРКІСТАНЫМ ТҰРАНЫМ»

АЛЫП СҮҢГУІР КЕМЕ
«Тайфун» класына жататын Ресейдің 

сүңгуір кемесі әлемдегі ең үлкен субмари-
на болып есептеледі екен. Оның ұзындығы 
171,5 метр, су жинау мүмкіншілігі 26500 
тонна. Ал құрал-жабдықтырына келсек 8300 
шақырымға дейінгі аралыққа ұша алатын за-
манауи SS-N зымыранының жиырмасымен 
жабдықталған екен.

          

ЕҢ ҮЛКЕН ЕСІК
АҚШ-тың Флорида штатында орналасқан ғарыш кемелерін құрастыратын 

цехтың 4 есігінің биіктігі 140 метрге тең.
 

ЕҢ КӨП БАСПАЛДАҚ
Швейцарияның Низен тауында салынған саты жол әлемдегі ең ұзын 

баспалдақ деп саналып, әйгілі кітапқа тіркелген болатын. Онда 1669 метр 
биіктікке дейін бастайтын 11674 тепкіш бар көрінеді.

Газеттің өткен санындағы 
«тылсым дүние» мақаласына 
орай қосымша беріл іп 
отырғанын ескертеміз.

Қожа – ұраны Алла, Қожа Ахмет, 
таңбасы – әліп.

Орта жүз
Тарақты – ұраны Ақжол, таңбасы 

– тарақ.
Қоңырат –  ұраны Алатау, 

таңбасы – босаға.

СЫН САҒАТ
Қара күн ғой сын сағатта бұл фәниден сапар қылсаң, 
Болмас, тіпті, шаңырағыңнан бір тамшы су татар мұршаң. 

Ажал сенің қарамайды жердегі әмір-құдіретіңе, 
Үкіміңмен бар ғаламға астан-кестен қаһар қылсаң. 

Барлық жанға Хақ бұйрығы – шын өлімнен шәрбат ішу, 
Қашып одан құтылмайсың – ой, қиялды қатар қусаң.

Қабірстан жаққа барып өлілерден ғибрат ал, 
Сол жарасар: тәнді – кәуап, жан жарасын зәһар қылсаң. 

Тірлік – жалған әрқашанда, тек ізгілік жолдас саған, 
Қиямет үшін жігерді – құм, жүрегіңді баһар қылсаң. 

Хақ бұйрығын тұтқан ғана Хақтың сүйген құлы болар,
Уәлиге айналасың ғибадаттан шаһар құрсаң. 

Малың-мүлкің пана болмас, 
кімді көрдің ажал алмас, 
Қара жерге бір кіресің – қанша айламен сақал қырсаң. 

Құл Қожа Ахмет, кір күнәмен қылма зая өміріңді,
Жаратқанның жанабына ылайықсың саһар тұрсаң. 

ХИКМЕТ ЕСКЕРТУ


