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«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» ҚОРЫҚ-
МУЗЕЙІ – ЖЫЛ ҮЗДІГІ

Түркістан қаласында Түркістан облысы Туризм және 
сыртқы байланыстар басқармасының жылдың үздік ата-
лымын тапсыруға арналған іс-шара өтті.

Аталған шарада облыс əкімі Жансейіт Түймебаевтың «Тарихи-
мəдени туризмді дамытуға қосқан үлесі үшін» аталымы бойынша арнайы 
дипломмен «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейі 
марапатталды.  

Астана қаласындағы «Астана» 
концерт залында Қазақстан 
Республикасының Мәдениет 
және спорт министрлігі, Астана 
қаласы әкімдігі, «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейі  және Астана қаласы 
мемлекеттік филармониясының 
ұйымдастыруымен тұңғыш рет 
Қожа Ахмет Ясауидің хик мет-
теріне қалам тартқан елге бел-
гілі  ағайынды композиторлар 
Серікжан және Әліби Әбдінұ ров-
тардың «Әзірет қонған Түркістан» 
атты концерті зор табыспен өтті.

Концертке Астана қаласы мемлекеттік 
филармониясының академиялық сим-
фониялық оркестрі, камералық хоры, 
жеке орындаушылар жəне Павлодар 
қаласынан арнайы келген вокалдық 
квинтет (əншілер тобы) қатысты.

«Хикметтер» симфониялық дас-
таны Ұлы бабамыздың «Диуани хик-
мет» кітабын оқу барысында туған 
тол ғаныстарда жəне «Мəңгілік» дауыс 
пен симфониялық оркестрге арналған 
шығармаларда сазгердің Ясауи ілімінің 
рухани маңыздылығына, тереңдігіне 
көңіл бөлінген. «Уа, жаратқан» дауыс 
пен оркестрге арналған романста 
Жаратқанның хақ екендігін, күнəларының 
кешуін, жауапты күннің келетіндігі 
туралы толғанса, «Қожа Ахмет Ясауи» 
туындысы ақын жəне симфониялық 
оркестрге арналған тұсы ерекше ықылас 
аудартады. Бейт-симфонияда автор 
жеке орындаушы ретінде ақынды 
таңдады. Себебі ол Ұлы бабаның өз 

бейнесі іспеттес. Тыңдармандарға ұлы   
ұстаз, ақын өзі тіл қатып, хикметтерін 
халқына өзі оқып тұрғандай əсер береді. 
Қазақстанда алғаш рет кəсіби музыка 
тілімен насихаттайтын, хикметтерімен 
таныстыратын шығармашылық кеш – 
Қожа Ахмет Ясауидің соңында қал ған 
телегей-теңіз рухани мұрасын насихат-
тау ды мақсат тұтқан.

Кеште Қ.А.Ясауидің хикметтеріне 
жазылған көптеген шығармалар орын-
далды. Олардың қатарында дəстүрлі 
əншілердің «Ей, сопы», «Расулдың 
ризалығы», Павлодар қаласынан келген 
вокалдық квинтеттің «Салауат», «Аш, 
ей момын көзіңді» шығармалары, қыл-
қобызбен «Диуани хикмет», баянмен 
«Арыстанбаб», «Абыз», скрипка ас-
пап тарымен «Күй-толғау», дауыс жəне 

оркестрмен «Уа, жаратқан», «Мəңгілік», 
оркестрмен «Сүйінші», «Балбал», дауыс, 
флейта жəне хормен «Яссы», сим-
фониялық дастан «Хикметтер», ақын 
жəне симфониялық оркестрмен «Қо жа 
Ахмет Ясауи» шығармалары орын далды. 

Қазақстан композиторлық мектебінде 
рухани тақырыпқа алғаш рет қалам 
тартқан ағайынды композиторлар Түркіс-
тан облысының тумалары. Қасиетті Түр-
кістан, Отырар топырағынан нəр алып, 
саналы шығармашылық жолында Қожа 
Ахмет Ясауидің рухани ілімін басты тақы-
рып етіп таңдаған. 

Сонымен қатар Астана концерт 
залының фойесінде 1 желтоқсан – 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күні мерекесіне орай 
«Елбасы жəне Түркістан» тақырыбында 

ұйымдастырылған көрме келушілерге 
қызмет көрсетті. Үш бөлімге топ тас-
тырылған көрме экспозициясына қорық-
музей қорынан 60-тан астам жəдігер 
қойылды. 

Көрменің бірінші бөлімінде Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың 1985 жылы Қазақ 
ССР Министрлер кабинетінің басшысы, 
тəуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Пре зи-
денті тұсындағы бауырлас Түркия Рес-
публикасының президенттері Тұр ғыт 
Өзал, Сүлеймен Демирел, Ахмет Се зар, 
Абдулла Гүл, Реджеп Тайип Ердо ған, 
Өзбекстан Республикасының Прези денті 
И.Каримовпен, 2018 жылғы Түркіс тан-
дағы ресми сапарларынан сыр шертетін 
фотосуреттер экспозициядан орын тапты. 

Т.М.ЖОЛДАСОВ, 
«Əзірет Сұлтан» қорық-музейі 
қор сақтаушысы

Коррупция – адамзат дамуының 
алғашқы кезеңдерінде-ақ орын ала 
бастаған қоғамдық құбылыс. Алайда, 
жемқорлықтың сан ғасырлық тари-
хы болса да, оның барлық кезеңдерге, 
кез келген географиялық ортаға, 
жер бетін мекендеген халықтардың 
менталдық ерекшеліктеріне қатысты 
ортақ анықтамасы əлі күнге берілген 
емес. Өйткені адамзаттың коррупция 

ұғымына қатысты ой-пікірлері, бұл 
ұғымды айқындаудағы ұстанымдары əр 
кезеңдерде, түрлі қоғамда қоршаған ортаға, 
айналасындағы қоғамда қалыптасқан 
адами құндылықтардың, азаматтық 
принциптердің, діни-дүниетанымдық 
көзқарастардың əрекеттілігіне байла-
нысты қалыптасып отырған. Мəселен, 
бір қоғамда жемқорлықтың белгісі 
ретінде танылған бір əрекет өзге қоғамда 
қонақжайлылық немесе құрмет ретінде 
бағаланып та жатуы мүмкін. 

Бүгінгі жаһандану жағдайында бір 
елде орын алған коррупциялық жағдай 

өзге елдердің де экономикалық, саяси, 
рухани жай-күйіне тікелей əсер ететіндігі 
айқын көрініс таба бастады. Əсіресе 
ХХ ғасырдың екінші жартысынан бас-
тап жемқорлық нəубеті халықаралық 
мəселеге айналды. Дегенмен жемқорлық 
ұғымы қай қоғамның танымында қалай 
қабылданса да, оның қоғам өмірінің 
кез келген саласының эволюциялық 
өрбуінің, рухани-экономикалық ахуалдың 
прогрессивті дамуының ең басты тежегіші 
болып отырғандығы анық.

Жалпы, коррупцияның жалпыға 
ортақ бірегей анықтамасы болмаса да, 

адамзат дамуының тарихындағы ең 
сорақы, негативті құбылыстардың бірі 
екендігі жасырын емес. Осы орайда 
жемқорлықты адамзат ұжданы мен 
санасының ең үздік үлгілері негізінде 
түзілген, қоғамды реттегіш заңдардың 
ұстанған принциптеріне қарсы жасалған 
əрекеттердің қозғаушы күші деп бағалауға 
болады. Себебі коррупцияның негізгі 
принципі, заң тұрғысында істеуге тыйым 
салынған əрекетті жасауға мүмкіндік беру 
арқылы сыйақы алуға негізделеді. 

ЖАҢА ЖЫЛ ЖАҢА 
ТАБЫСТАРҒА БАСТАСЫН

Құрметті достар, әріптестер, барша отандастар! 
Сіздерді 2019 Жаңа жыл мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын! 

Жылдардың  төрешісі зы-
мыран уақыт, халыққа жайлы, 
жаңалыққа толы тарихтың тағы 
бір алтын парағын артқа тастап, 
үлкен үмітпен Жаңа жылға да алып 
жетті. Өтіп бара жатқан ит жылы 
еліміз үшін де, біздің ұжым үшін 
де толағай табыстарға толы жыл 
болды.

Баршамыз жаңа жылмен бірге 
жақсы жаңалықтардың келуін 
күтетініміз ақиқат. Ескі жылдың 
жақсылығы ғана есте қалып, 
болашақта жүздеріңізден күлкі 
кетпесін. Доңыз жылы барлық 
жоспарлаған істеріңіз бен тың 
бастамаларыңызға ақ жол ашып 
ғана қоймай, мол табыстар ала 
келсін, жетістіктерге толы болсын. Баршаңызға зор денсаулық, қуаныш пен 
шаттыққа толы ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға бақ-береке, ашық аспан, шуақты 
күндер тілеймін. 

2019 жыл бейбітшілік пен бақыттың, ырыс пен ынтымақтың, береке мен 
байлықтың жылы болғай. Аялы арманымыз орындалып, жүректер жан жы-
луынан айырылмасын. Көңілге қуаныш, жүрекке шаттық сыйлаған Жаңа 
жыл құтты болсын!

Бірлігі жарасқан ұжымның игі істері «Жастар жылы» да жалғасын таба-
тынына сенімдімін.     

Халықтың нұрлы ертеңі үшін, ел игілігі жолында атқарып жүрген 
еңбектеріңіз жемісті болсын! 

Ізгі тілекпен, 
Н.АХМЕТЖАНОВ

ТҰҢҒЫШ РЕТ ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІ КӘСІБИ 
МУЗЫКА ТІЛІМЕН ОРЫНДАЛДЫ

МЕМЛЕКЕТТІЛІК САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ – 
ПАРАСЫЗ ҚОҒАМ БАСТАУЫ 

– Құрметті Нұрмахан Сей сен-
ұлы! Қожа Ахмет Ясауи кесене-
сіндегі Тайқазанды кезінде Санкт-
Петербургтегі Эрмитаж музейіне 
уақытша алып, кейін қайтармай 
қойған. 54 жылдан соң қайта 
оралғанынан хабардармыз. Сол 
кезде сіз мавзолейдің директоры 
екенсіз. Жəдігердің өз отанына, өз 
ұясына қайта келіп қауышқанына 
сіздің де қатысыңыз болған екен. 
Бірақ қандай деңгейде ықпалыңыз 
болғанын өз аузыңыздан естісек?

– Тайқазанның қайта оралуына 
қатысты мəселе жөнінде мен ке зінде, 
«Қазақ əдебиеті» газетінде (1989 
ж. қа раша) «Жас алаш» газетінде 
(2002 ж.), «Егемен Қазақстан» газе-
тін де тілшілердің сұрақтарына жа-
уап қайтарғанмын. Сіздерге де сол 

бір əңгімені қайталай бергенім құр 
мақтаншылық болмай ма?

– Жəдігер ə дегенен келе салған 
жоқ шығар, сəті түсіп, Тайқазанды 
қайтарудың қалың ортасында 
сіз жү ріпсіз. Ең соңғы амалды сіз 
жасап сыз. Сонда қиындықтар, 
кедергілер болған жоқ па? 

– Өз мүлкімізге 54 жылдан кейін 
əзер дегенде қолымыз жеткенде, 
əрине кедергілер болғаны түсінікті. 
Бірақ, елдің, халықтың атынан өтініш 
жасауымызға ешқандай кедергі 
болған жоқ. Мəскеуде съездер са-
райында жүріп жатқан кезекті съезге 
жолданған жеделхаттар қабылданған 
28 күннен кейін КСРО-ның Мəдениет 
министрі Захаровтың өтінішімізді 
қанағаттандырған бұйрығы шықты. 

ТАЙҚАЗАННЫҢ ЖЫРЫ 
БАР ТАУСЫЛМАЙТЫН

СҰХБАТ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҚҰТТЫҚТАУ

БƏРЕКЕЛДІ!
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Уа, дариға, не істемекпін ғаріптікке,
Содан да мен кезбе болып қалдым, міне.
Шам, Хорасан, Ғират жаққа бет түзедім,
Ғаріп жайдың мағынасын білдім, міне.

Басқа түссе көрмек керек, – ол Құдайдан,
Жүсіпті де айырды ғой ол Кəнғаннан,
Туған жерім – киелі жер Түркістаннан,
Іш-бауырымды елжіретіп келдім, міне!

Ғаріп мирас Мұстафадай əз жандардан,
33 мың сахабадай жарандардан,
Əбубəкір, Омар, Оспан, Мұртазадан,
Олардың да ғаріптігін айттым, міне.

Киімге де, асқа да еш жарымаған,
Ғаріптікте жетілер тек жарым адам.
Дана болар өсе келе дарынды адам,
Соның үшін Түркістанға келдім, міне.

Сол ғаріптік өмір бойы болса «мейман»
Бақыт, тақыт бəрі оған болар зындан,
Ғаріптікке құлдық қылған Махмуд сұлтан.
Ей, жарандар, ғаріп болып күйдім, міне!

Ғаріптікті Арслан бабам іздеп тапты,
Кем-кетігін біліндірмей, бүркеп, жапты,
Бихамділла, көрдім-ау, – деп қайран қапты.
Үшбу сырды көріп қайран қалдым, міне!

Емірендім ел-жұртыма, уəлəйатқа,
Мен сыйындым Ұлық баба аруаққа,
Баба рухы салды-ау мені бұл азапқа.
Біле алмадым, тақсыр неден 

жаздым, міне?!

Құл Қожа Ахмет айтқандары 
Хақтың жады,

Естімеген достарымның балқыр жаны,
Ғаріп болып шаһарына қайта оралды,
Түркістанда мазар болып калдым, міне!

Абылай ханның тұсында өмір 
сүрген арғынның атығай оның ішінде 
қарауыл руыннан шыққан Құлсары, 
Құлеке, Жəпек, Жантелі, Тілеке 
батырдың есімдері исі Алаш ара-
сында жиі айтылады. Əсіресе жоңғар 
шапқыншылығына қарсы азаттық 
соғысында ерекше көзге түскен Жəпек 
батырдың орны бір төбе. Жəпек ба-
тыр, Орта жүздің арғын тайпасының 
атығай-қарауыл руының бас батыры 
ғана емес, Абылай ханның сенімді 
серігі əрі оның таңдаулы əскер бас-
шысы болған. Батыр жөнінде та-
рата айтсақ, Бəсентиін Малайсары 
батырдың қарындасы Кежекке үйленіп 
одан – Сейтен, Жауқай, Жортушы, 
Жарты, Сарықазақ туған. 

Тарихи деректерде Жəпек ба тыр-
дың кенже ұлы Сарықазақ Абылай 
ханның ұлы Уəли ханды хан көтерген 
басты адамдардың қатарында бол ған-
дығы айтылады.

Халқымыздың этнографиясы, 
салт-санасы мен тарихын зерттеуші 
Ш.Уəлихановтың 1961 жылы жарық 
көрген «Собрание сочинений в пяти 
томах» кітабында: «Жəпек батыр əйгілі 
Құдайберді – атығай руының батыры» 
деген жазба қалдырған. Сонымен бірге 
Шоқан Уəлихановтың айтуы бойын-
ша, Абылай хан қапылыста жау қолына 
түскенде, оның жанында Жəпек батыр-
дан басқа бірнеше биі болған. Кейін 
Абылай хан тұтқыннан босағанда 
Жəпек батыр өз баласын аманат 
ретінде (кепілдікке) қалмақ қолына 
қалдырған. Бұл бала қалмақ қолында 
жүріп ерлігімен жəне аңшылығымен 
жұрт аузына ілініп, Сарықазақ атанған 
екен.

Екінші нұсқаларда Жəпек батыр 
есімі шежіре деректерде Абылайдың 
елге алғаш танылуы оқиғасына бай-
ланысты кездеседі: «Майдан даласын-
да қалмақтың Шарыш деген батыры 
қазақтың екі батырын бірінен соң бірін 
өлтіріп, қалың қазақ дағдарып тұр екен. 
Абылай астында тұлпары, қолында 
қылышы бар, келе қалмаққа қарсы 
шауып, Шарышты аттан түсіреді. Сол 
жерде Атығай Жəпек батыр да бар 
екен. Халық Абылайдың астына ақ киіз 
төсеп қарсы алған» екен. Құдайберді-
атығай Жəпек батырға қатысты екінші 
елеулі шежіре дерек: «Қалмақ ханы 

Қалдан-Серен қапысын тауып Абылай 
ханды қолға түсіргенде атығай руы-
нан шыққан Жəпек батыр да бірге 
тұтқындалыпты. Абылай ханның қолға 
түскенін естісімен Қалдан-Серен оны 
өзінің хан шатырына алып келуді əмір 
етеді. Жанында Жəпек батыры бар 
Абылай шатырға кіргенде Қалдан-
Серен жолбарыс терісін жапқан алтын 
тақта отыр екен дейді. Кекке булығып 
жүрген қалмақ ханы Абылайды көрген 
бетте көзі шатынап, қаны басына теуіп: 
«Шарышымды өлтірген сенбісің?» 
– деп дауыс көтерсе керек. Біреудің 
алдында түрегеп тұрып жауап беруді 
ар санаған Абылай хан үнсіз қалады. 
Сол кезде Жəпек батыр: «Қалдан 
қалмақтың ханы болса, сен қазақтың 
ханысың, Абылай!Төмендеме, хан 
ием, менің үстіме отыр!» – деген сөз 
халық аузында қалған екен.

Тарихшы-этнограф Ж.Артықбаев 
өзінің «Халық тарих толқынында» 
еңбегінде де осы оқиғаны кеңінен 
тарқатып жазған.

Жəпек батырдың туған жылы ша-
мамен 1711 жыл деп жорамалданса, 
қайтыс болған жылы белгісіз. Соңғы 
жылдары жарық көрген Қазақстан та-
рихы туралы Қытай деректемелерінде 
батырдың есімі – Япек деп жазылса, 
«Казахско-русские отношения в ХVІ-
ХVІІІ в.в.» деректерінде Джапек деп 
кездеседі.

Жəпек батыр Абылай ханның 

1745 жылы Түркістанды азат ету 
жорығына қатысқан жəне хан 
Абылайдың жоңғарлармен жүргізген 
Шаған соғысында жоңғардың атақты 
ноянының бірін жекпе-жекте мерт 
қылған екен. Батырдың ерлігіне 
риза болған Абылай хан жоңғар 
ноянының қызы Шағанды Жəпекке 
қосқан екен. Осы оқиғаға байлынысты 
халық аузында қалған жырды ақын 
И.Ғайып «Жəпек-Шаған» поэмасы 
тақырыбымен жарыққа шығарған бо-
латын. 

Жəпек батыр хақында Бұқар 
жырау, «Қалданменен ұрысып» –
деп басталатын өлең жолдында: 
«Құдайберді Жəпек батыр қасында, 
бақ дəулеті басында» – деп жыр-
лайды. М.Жұмабаевтың «Батыр 
Баян» поэмасында, І.Есенберлиннің 
«Көшпенділер» трилогиясында, қазақ-
жоңғар қатынастарын зерттеуші та-
рихшы В.Моисеевтің «Джунграское 
ханство и казахи ХVІІ-ХVІІІ вв.» мо-
нографиясында Жəпек батыр жайында 
деректер көптеп кезедеседі.

Жəпек батыр қайтыс болған соң 
өзінің аманаты бойынша Абылай 
ханның мəңгіге тыныс тапқан мекені 
Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесіне жерленіпті. 

Берік БАЙБОЛОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
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КЕСЕНЕ МАҢЫНА ҚЫЗҒАЛДАҚ 
ТҰҚЫМЫН ОТЫРҒЫЗДЫ

Облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлының тапсырмасымен 
Түркістан қаласының бірқатар орындарында егіліп жатқан гол-
ланд қызғалдағының баданасын қондыру жұмысы «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі аумағында жалғасты.

Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, «Қылует» жерасты мешіті, «Шығыс моншасы» 
ескерткіші айналасына жалпы саны 160 мыңнан астам голланд қызғалдағының 
баданасы егілді.

Қыстай қар астында жатып, көктемде көзтартар сұлулықпен даланы 
көмкеретін қызғалдақтар түрлі ою-өрнектер негізінде жасалуда.

ТАРИХИ ҚҰДЫҚ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінде 

ортағасырлық тарихи құдық іске қосылды. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде ХІV ғасырда қазылған құдық суы ас суға 
пайдаланылған. Кесене құрылысы аяқталған соң «жамағатхана» бөлмесіндегі 
алып Тайқазанға су толтырылып, зияратшыларға арнайы тарқатылып 
отырғаны белгілі. Құдық ХІХ ғасырдың бастапқы ширегіне дейін жұмыс 
жасаған. 1992-1999 жылдар аралығында Түркияның «Вакф Иншаат» фирма-
сы кесенеге жүргізілген реставрациялық жұмыстарға байланысты құдық суы 
мүлде жабылған болатын. 

«2018 жылдың қазан айында Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаевтың 
Түркістан қаласына ресми сапары барысында Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесіне арнайы атбасын бұрып, ортағасырлық құдықты халық 
игілігіне жаратып, іске қосу туралы тапсырма бергені белгілі. Осыған 
орай құдық суын тазарту жұмыстары жүргізіліп, судың құрамы барлық 
сараптамалардан өткізіліп, тиісті құжаттар дайындалды. Қазақстан 
Республикасының Тəуелсіздік күніне орай аталмыш құдық қайта іске 
қосылып халықтың игілігіне жаратылды. Енді зияратқа келушілер тари-
хи құдықтан шөлін қандыратын болады», деді қорық-музей директоры 
Нұрболат Ахметжанов.

Құдықхана – қазандық пен дəліз арқылы байланысатын ғимараттың 
шығыс жағындағы, мұнараға көтерілетін баспалдағы бар шаршы бөлме. 
Оңтүстіктегі шұңғыл ойық есебінен созылыңқылау болып көрінеді. 
Құдықхананың аты осындағы құдықпен тікелей байланысты. Тарихи 
дереккөздерде құрылыс кезінде су алу үшін қазылған, кейіннен дін иелері 
құдықтан тартылған суды да шипалы деп жариялаған деп айтылады. Құдық 
айналасы дөңгелене кірпіштен қаланған, диаметрі-80 см. Бұрын су 7-8 метр 
тереңдіктен шығатын болса, ал қазір жерасты суларының көтерілуіне бай-
ланысты су 5-6 метр тереңдіктен алынады.

«ТӘУЕЛСІЗДІК –– МӘҢГІЛІК ЕЛ ТҰҒЫРЫ» 
Ел тәуелсіздігінің 27 жылдығына орай «Әзірет Сұлтан» мем ле-

кеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің ұйымдастыруымен Түркістан 
қаласының Абай атындағы мектеп-интернатында «Тәуелсіздік – 
Ұлы дала ұрпағына аманат» көрмесі мен «Тәуелсіздік – Мәңгілік 
ел тұғыры» атты мерекелік іс-шара өтті.

Салтанатты жиынды қорық-музейі ғылыми-зерттеу бөлімінің меңгерушісі 
Берік Байболов пен Абай атындағы мектеп-интернат директорының орынба-
сары Сұлтанов Махмуд Уайсұлы ашып берді.

Көрмеге музей қорынан 50-ге жуық сурет пен кітап қойылып, тəуелсіз 
жылдардың бел-белестері жəне Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
Түркістанға сапарлары, əр жылғы Жолдаулар мен түрлі бағдарламалар 
негізінде музейде жасалған тың серпілістер жөнінде кеңінен мағлұмат беріліп, 
таныстырылды. Шара мектеп өнерпаздарының концерттік бағдарламасына 
ұласып, жас дарындар патриоттық əндер айтып, күйлер орындады.

Жиын барысында Абай атындағы мектеп-интернаттың директоры 
Шынар Тилеубергенова «Əзірет Сұлтан» қорық-музейіне 40 жыл» мерекелік 
медалі жəне музейдің баспа өнімдері, шарада өнер көрсеткен оқушылар мен 
ұстаздарға «Əзірет Сұлтан» қорық-музей əкімшілігі атынан алғыс хаттар та-
быстады.

«Коррупция» ұғымы латын тілін-
дегі corruption сөзінен яғни, саяси қай-
раткерлерді, мемлекеттік шенеуніктерді, 
қолында билігі бар лауазымдық тұлғаларды 
сатып алу ал, «Сыбайлас жемқорлық» 
латынның corrumpere – біреуді ақшамен не-
месе басқа да материалдық құндылықтармен 
сатып алу сөзінен  шыққан. Кейінірек бұл 
сөз қоғамдағы игілікті істерді іске асыруға 
бөгет жасайтын адамдардың бірлесе істеген 
теріс əрекеті деген түсінікке ие болды. 
Яғни, жеке тұлғаның немесе белгілі бір 
топтың қызметтік жағдайын өз мүддесіне 
заңсыз пайдалануы.  

Қарастырылып отырған мəселені 
толығырақ ұғыну үшін жемқорлықтың 
шығу тарихына шолу жасап өткеніміз 
жөн шығар. Зерттеушілердің көпшілігінің 
пікірінше жемқорлық тəжірибесі алғашқы 
қауымдық құрылыс кезінде бастау алған. 
Белгілі бір қауым мүшесі сол қауымды 
басқарып отырған көсемге өз мүддесін 
қорғауы үшін қымбат сыйлықтар беруінен, 
соның нəтижесінде сыйлық берушінің 
мүддесі дұрыс-бұрыстығы есепке алын-
бай оның пайдасына шешілген тұстардан 
басталады деген ойды ұстанады. Уақыт 
өте келе, адамзат қоғамында биліктің 
орталықтандырылған жүйесі қалыптасуына 
байланысты түрлі кəсіби шенеуніктер 
қауымы қалыптасты. Өзіне белгіленген 
жалақыны ғана місе тұтуы қажет бұл 
қауым қолында шоғырланған лауазымдық 
билікті астыртын түрде өзінің жеке пайда-
сын ұлғайту мақсатына пайдалана бастады. 

Жазба ескерткіштерде жемқорлыққа 
қарсы күрес ұйымдастырған алғашқы 
билеуші, б.д.д. XXIV ғ. өмір сүрген 
шумерлердің Лагаша қала-мемлекетінің пат-
шасы Уруинимгина болатын. Бхаратаның 
(Үндістан) министрлерінің бірі Каутилья 
б.д.д. IV ғ. «Артха-шастрада» жемқорлық 
жайлы алғашқы трактатты жазды. Осындай 
жағдай, күрделі бюрократиялық аппарат 
қалыптасып үлгерген Ежелгі Мысырда да 
орын алғандығы Итахетол деген кісінің: 
«Бастығыңның алдында тізе бүгіп, басыңды 
исең сенің шаңырағың бүтін, жалақың 
дұрыс болады. Бастықтың қолдауына 
ие болған адам жақсы өмір сүріп, қарсы 
шыққан адамның жағдайы нашар бо-
лады» деп қалдырған «өсиет» сөзі сол 
кезеңде қоғамда орын алған сыбайлас 
жемқорлықтың деңгейін көрсетіп тұр. 

Коррупцияның нəубеттік сипатына 
анықтама беруде Николо Макиавелли ке-
ремет салыстырмалы мысал береді. Ол: 
жемқорлықты адам бойында белең алған 
ауруларға мəселен, өкпе ауруына теңейді. 
Ауруды алғашқы кезеңдерде анықтау қиын, 

ал емдеу оңай, ал егер ауру асқынса оны 
анықтау оңай, бірақ емдеу қиынға түседі 
дейді.

Батыста XVIII ғ. аяғынан бастап қоғамда 
жемқорлыққа деген көзқарас түбегейлі 
өзгеріске ұшырай бастады. Онда билік 
қоғамның мүддесі үшін қызмет атқарады, 
осыған орай билікті, шенеуніктерді, 
олардың заңдық нормаларды тиісті 
көлемде қамтамасыз етіп отыруға қажетті 
шығындары мемлекет құзырындағы 
азаматтарға жүктеледі. Батыста орын алған 
бетбұрыстың көрсеткіші ретінде 1787 ж. 
қабылданған АҚШ Конституциясында 
жемқорлық АҚШ президентін орнынан 
алып тастауға себеп болатын негізгі екі 
қылмыстың бірі етіп көрсетілуін айтуға 
болады. Осылайша қоғамның мемлекеттік 
аппарат қызметінің сапасын бақылаудағы 
рөлі уақыт өткен сайын артып отырды. 

Жемқорлық дертінің мемлекет құры-
лымының барлық саласының дамуына 
кері əсер етеді. Мемлекеттің негізгі төрт 
бағытына тигізер зияндарының кейбіріне 
тоқталар болсақ; 

1) Демократиялық институттардың 
дұрыс жұмыс жасауына, құқықтық биліктің 
үстемдік етуіне теріс ықпал етеді.

2) Жемқорлық – мемлекет байлығын 
дұрыс бағытта пайдаланбай, бүкіл 
қоғамға тиесілі материалдық құндылық 
мақсаттары мемлекет мүддесімен сəйкес 
келмейтін белгілі бір топ үшін жұмыс 
жасайды. Рыноктағы бəсекелестікті 
төмендетіп, мемлекеттің инвестициялық 
тартымдылығына кері əсер етеді.  

3) Жемқорлық – халықтың билікке де-
ген сенімін төмендетеді. Жемқорлық белең 
алған мемлекетте билік қоғамның талап-
тарын есепке алмай, тек жеке адамдардың 
мүдделерін қорғаумен айналысып, кор-
рупция қоғамдық өмірдің бір бөлшегіне 
айналады. 

4) Жемқорлық белең алған ортада билік 
өндіруші кəсіпорындар, зауыттар мен 
фабрикалардың қоршаған ортаға тигізіп 
жатқан зияндарын жоққа шығарады. 
Себебі олар бұл жобалардың іске асуы 
мен жұмысын жалғастыруына материалды 
түрде мүдделеніп отырады.

Жемқорлықтың мемлекеттің, қоғам-
ның, жеке адамның қалыпты өмір сүруі 
мен дамуы процесіне тигізер зияны ора-
сан зор. Жеке тұлғаның моральдық, 
мате риалдық тұрғыда дамуы, жетілуі 
көп жағдайда өзі өмір сүріп отырған 
орта да қалыптасқан көзқарастар мен 
тұжы рым дарға негізделеді. Сондықтан 
саламат ты болашақ қалыптастыру жо-
лында жемқорлық нəубетімен күресу – əр 
азаматтың міндеті. 

Кез келген қоғамның прогрессивті 

дамуын тежеуші нəубет – жемқорлықпен 
күрес бағыттары ең алдымен;

а) Тиімді экономикалық жəне салықтық 
саясатты қалыптастыру

ə) Құқықтық жəне  соттық жүйелердің 
тиімділігін арттыру

б) Осы бағытта жұмыс атқарып отырған 
мемлекеттік бақылауға қосымша қоғамдық 
бақылау жүйесін қалыптастыру

в) Антикоррупциялық шаралардың 
бағыттары мен мазмұндары үнемі жаңар-
тылып, жетілдіріліп отырылуы 

г) Қоғамдық құрылымдардың жем қор-
лықтың алдын алу мен оны жою жолын-
дағы рөлі мен міндеттерін арттыру жолына 
жұмылдырылуы қажет. 

Б ұ л  б а ғ ы т т а  ə л е м  е л д е р і н і ң 
тəжірибелерінен үздік үлгілерді қолдануға 
да болар еді. Мəселен, Оңтүстік Кореяда 
кəмелет жасына жеткен əрбір азамат 
өзі байқаған пара беру ісіне қатысты 
жеке тұлғалық тексеру жұмыстарын 
жүргізе алады. Сол мемлекеттің ең басты 
антикоррупциялық ұйымы болып табы-
латын Аудит жəне инспекция жөніндегі 
комитет жеке тұлғаның жүргізіп жатқан 
тексеру жұмыстарына қолдау көрсетуге 
міндетті. Бұл істің жүйелі түрде іске асыры-
луы Open онлайн қадағалау жүйесі арқылы 
жүргізіледі. Яғни, кез келген кəмелет жасқа 
толған азамат пара алу фактісі бойынша 
тергеу-тексеру жұмыстарына араласа ала-
ды. Оңтүстік Кореяның бұл тəжірибесі 
əлемдік жемқорлыққа қарсы күрес ісінде 
жоғары бағалануда. 

АҚШ-тағы заңнамалық жүйе мем лекет-
тік қызметті жеке мүдделік мүмкіндіктерге 
мүлдем жол берілмейтін қызметтік ая ретін-
де қарастырады. Мемлекеттік қызметте 
мұндай ортаны қалыптастыруда полиграф 
жүйесі қызмет көрсетеді. Бұл полиграфтық 
рəсімнен өтуден бас тартқан адам 
қызметке қабылданбайды. Жемқорлықпен 
əшкереленген адамдар алған парасынан 
3 есе көп мөлшерде айыппұл төлеу, 15 
жылға дейін бас бостандығынан айырылу, 
кей жағдайларда осы екеуін де бірге өтеу 
жазасы кесіліп отырады.

Пакістанда 2008 жылдан бастап 
жемқорлықты балалар қолымен салынған 
суреттер көмегімен тоқтатуға əрекеттер 
жасалып келеді. Transparency International-
дің жергілікті бөлімшесі балалар мен 
жасөспірімдер арасында жемқорлықты 
əшкерелейтін суреттер сайысын өткізді. 
Жеңімпаздардың туындылары елдің үлкен 
қалаларында шығарылатын брошюралар 
мен жарнама тақталарына шығарылып 
отырады. 

Жемқорлық нəубетінің əлем елдерінің 
экономикалық-саяси дамуына тигізіп 
отырған кері əсерінің мөлшерінің үлкендігі 

сонша, бұл нəубетпен күресу ісі əлемдегі 
кез келген елдің ең алғашқы мəселелерінің 
бірі болып отыр. 

Жемқорлықпен күрес жолында 
коррупциялық əрекеттердің нəтижесімен 
емес, сол əрекеттерді туындатып отырған 
этикалық-моральдық алғышарттармен 
күрескен тиімді нəтиже берер еді деген 
ойдамыз. Яғни, қоғамда жемқорлықтың 
қоғамның материалдық-рухани өмірінің 
ең басты тежеуіші екендігін түсіндіретін 
арнайы орталықтар құрылып, олар өз 
жұмыстарының кең көлемде іске асуларын 
қамсыздандыру үшін бұқаралық ақпарат 
құралдарымен бірлесе жұмыстар атқару, 
балабақшалар мен мектептерде танымдық-
тəрбиелік мақсаттағы сабақтар жүргізу 
сияқты іс-шараларды жүйелі түрде іске 
асырып отыру арқылы азаматтардың бо-
йында жемқорлық сынды мемлекет дамуы-
на кері əсер етуші факторға деген қарсылық 
иммунитетін қалыптастыруға сеп болар еді 
деген ойдамыз.

Қазіргі таңда  жемқорлық атты нəубеттің 
əлемдік мемлекеттік жүйелерде мықтап 
орын алғандығы, оның біздің күнделікті 
өміріміздің құрамдас бөлігіне айналып 
кеткені соншалық, бұл фактор жайлы 
қалам тартпаған, сөз қозғамаған ойшылдар 
мен жазушылар жоқ. Əлемдік əдебиеттің 
белді өкілі Марк Твеннің «Мемлекеттік 
қызметкер: параны реттеп отыру үшін 
халық тарапынан сайланған адам» деген 
афоризмі де осынау індеттің қоғам сана-
сына қандай сапада енген ұғым екендігінің 
көрсеткіші секілді. 

Ресейлік афорист Анатолий Канашкин 
айтқан «Жемқорлар азаймайды, өйткені 
олар бөліседі» деген сөзін, «Жемқорлық 
жойылады, себебі мен жəне менің 
ұрпағым кемелденген қоғамда өмір сүруге 
құқылымыз» деген ұстаныммен алмасты-
ратын қоғам тəрбиелеуге міндеттіміз. Ал 
мемлекеттігіміздің баяндылығын сақтап 
қалу үшін Англоирландық мемлекеттік 
қайраткер Эдмунд Бэрктің сонау 1777 
жылы «Жемқорлық билеген қоғамда 
бостандық ұзақ уақыт өмір сүре алмайды» 
деп айтып кеткен сөзін өмірлік ұранымызға 
айналдыруымыз қажет. 

Мемлекеттің дамуы мен өркендеуі 
жолында антикоррупциялық заңнаманың 
жетілдірілуі ең қажетті əрекеттердің бірі 
екендігі анық. Бұл істе жемқорлықтың 
жойылуына мемлекеттік жəне қоғамдық 
институттық жүйелер əрқайсысы же-
ке-дара емес, бірлесе отырып қызмет 
жасауы қажет. Сонымен қатар азамат-
тар мен шенеуніктердің түсінігінде жем-
қорлық жайлы қалыптасып үлгерген теріс 
бағыттағы стереотиптерді өзгерту жолын-
да да қыруар жұмыстар атқарылуы қажет. 

МЕМЛЕКЕТТІЛІК САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ – 
ПАРАСЫЗ ҚОҒАМ БАСТАУЫ 

ЖӘПЕК БАТЫР
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М.ТҰЯҚБАЙ

Өткен ғасырдың ортасына 
жақын əлемдік археологияда кез 
келген ортағасырлық қалалардың 
үш бөліктен тұратындығын 
ағыл шын археологі Чайлд Гор-
дон Вир (1892-1957 ж.ж.) дəлел-
деп шықты. Сонымен бірге бұл 
бө ліктердің біреуі жойылған 
жағдайда немесе əлі қалыптасып 
үлгермеген жағдайда өмір сүруін 
тоқтатқан болса, ол қаланы то-
лық қанды қала деп атауға бол-
май тындығын анықтап, тұжы-
рымдады.

Оның анықтауынша, Таяу 
Шығыстағы ортағасырлық қа-
лалар арк (цитадель), шаһарстан 
жəне рабад деп аталатын үш 
бөліктен тұрады. Бұлардың 
алғашқы екеуі міндетті түрде 
қамал қорғанмен қоршалады, 
ал рабад бөлігі көбіне жеке 
шаруашылықпен (бау-бақша, 
егіс, мал бордақылау, қолөнер 
мен (жүн иіру, бояу, тері илеу, 
ат-арба, əбзел, киіз үй ағашын 
да йындау, ұсталық (металл өң-
деу, құрал-сайман жасау жəне 
т.б) айналысатан тұрғындар ме-
кендейтін болған.

Түркістан қаласының 1951 
ж. планынан (4-сурет) бұл бө-
лік терді анық көруге болады, 
мұндағы жасыл түспен қоршалып 
«1» деген санмен анықталған 
жер Ясы-Күлтөбе қалашығының 
цитаделі мен шаһарстаны, көк 
түспен қоршалып «2» санымен 
анықталғаны ХV-ХVІІІ ғ.ғ. Ескі 
Түркістан қаласының, ал «4,5» 
деген сандар қойылған жерлер 
Есім хан мен Сейіт хандар негізін 
салған цитаделдер (хан ордалары).

Қызыл сызықпен қоршалып 
«3» деген санмен анықталған 
тер ритория ХІХ-ХХ ғ.ғ. Ескі Түр-
кістан қаласының шаһарстаны, 
осы 88,7 гектарлық қаланың 
сыр ты да егістіктер, бақтар, 
маза раттар, тұрғын үйлермен 
қор шалғанын көреміз жəне «6» 
санымен анықталған бұл ра-
бад бөлігінің көлемі 1000 гек-
тардан асып жығылған, алайда 
бізге жеткені оңтүстік-шығыс 
беттегі 40 гектардан астамы 
ғана (4-сурет). Бұл пландағы 
сары шеңбермен қоршалып, 
сия көкпен жазылып, қасына 
«стрелка» қойылған 1-ден 6-ға 
дейінгі сандар қала қақпалары 
– Мүсəллə, Тəкиə, Жеті ата, 
Дарбаза, Иқан жəне Орыс қақпа.

Қаланы қоршаған бақтар 
жайлы ғалым А.И.Добромыслов 
былай дейді «Фруктовых ма-
леньких садов в городе и его 
окрестностях до 70. Они служат 
только для удовлетворения мест-
ных потребителей. Здесь разво-
дятся: урюк, персики, сливы, 
вишни, яблоки, груши».

Полковник Л.Ф.Костенконың 
1880 ж. еңбегінде «От г. Тур-
кес тана до ночлега на канаве 
Шур нак 21,025 верста. Дорога, 
выходя из Туркестана в се-
веро-западном направлении, 
идет сначала полтора верс та 
(1,06 км) между стенками са-
дов до канавы Джинишке». 
Бұл деректен қала түбінен бас-
та ла тын бақ 1,5 шақырымға 
дейін яғни, Жіңішке арығына 

дейін созылатындығын көреміз. 
В.Наливкиннің еңбегінен 
Н.А.Веревкиннің əскерлері 1864 
ж. 8 маусымда қоқан əскерлерін 
Қарашықтан ығыстырып, 9 
мау сым күні қаланы қоршаған 
баққа кірді дейді, орысшасын-
да «Вытесняя кокандцев с по-
зиций, занятых ими 8 июня за 
речкою Карачиком, 9-го в садах, 
окружающих город в растоянии 
от 200 до 300 сажень от него» – 
делінген. Мұндағы «сажень» деп 
отырғанымыз 2,13 м тең өлшем 
яғни, қала қорғанынан «200 са-
жень» (426 м), «300 сажень» (639 
м) қашықтықтан басталатын бау 
Жіңішкеге дейін, кей жерде тіпті 
одан да əрі созылған қаланы жан-
жағынан қоршап жатқан.

А.И.Добромысловтың еңбе-
гінде «...под са дами и огородами 
929 десятины, 342 кв. сажени...», 
деп келтірілген, бұл өлшемді 
гектар мен метрге көшірсек 
173 мың 261 га 846 ш.м жер бау 
мен бақшаға берілген болып 
шығады. Жоғарыда келтірілген 
қала қорғаны мен бақтардың 
аралығындағы ені 426-дан 639 
метрге дейінгі жерлерді тұрғын 
үйлер, цехтар, ұстаханалар, ба-
зарлар, дүкендер, қасапханалар 
жəне бай тұрғындардың үйлері 
алып жатты. Қаланың бақтары 
жайлы көптеген орыс саяхат-
шылары, ғалымдары жазып 
кеткен, мысалы Н.А.Северцев 
«Проехали мы пояс лугов и по-
лей... и пояс садов и увидели г. 

Туркестан», деп жазса, суретші 
В.В.Верещагин «Мы приближа-
лись к городу Туркестану, ему 
предшествует множество са-
дов» дейді, ал, полковник В.Пол-
торацкий «местами при домах 
находятся сады»... охотнее раз-
водят они сады, огороды и бахчи, 
засеваемые в большом количе-
стве арбузами, дынями и.т.п.», 
деген анықтама береді.

Ш ы ғ ы с т а н у ш ы  ғ а л ы м 
К.Аба  заның айтуынша, «Тур-
кес тан весь окружен садами». 
Көріп отырғанымыздай қа ла -
ның айналасы түгел бау-бақ-
шамен қоршалған жəне оның 
ені кей жерлерде 1 шақырымнан 
асып кеткен, ал қала мен сол 
бақ белдеудің ортасы рабад деп 
аталып, мұнда жұрт тек кəсіп-
шілікпен ғана айналыспай, жаз 
айларында қала ішінен кө шіп 
шығып отыратын (саябақ сияқ-
ты) тұрғын жайларды да салған.

Атақты саяхатшы ғалым 
А.К.Гейнс 1866 ж. Түркістанды 
көргенін былай суреттейді: 
«Слава Богу! мы опять прибли-
жаемся к горам! Далеко около 
них затемнели сады Туркестана, 
которых зелень группами от-
тенялась на светлой степи с 
сожженной на нею травою. 
Около дороги показались бах-
чи». Впереди поднялась высо-
кая арка и купол знаменитой 
туркестанской мечети, или так 
называемого Азрета. Как все 
это приятно действует на глаз, 

привыкший к однообразию сте-
пи! Будто подьезжаешь Парижу: 
такое чувство удовольствия ис-
пытал по крайней мере я, по-
дьезжая к Туркестану... Общий 
вид Туркестана и производит 
тоже приятное впечатление. По 
сторонам его тянется множество 
Садов, из которых поднимают-
ся стройные пирамидальные 
тополи...».

Қаланың рабадында да кі ші-
гірім баулардың болғандығын 
биылғы қазба жұмысы айғақтап 
берді, мұны қаланың 1979 ж. 
аэрофотосынан да байқауға бо-
лады, фотодан көріп отырға ны-
мыздай кішігірім төрт бұрышты, 
тік төртбұрышты учаскелер бұ-
рынғы аула, бау-бақша орында-
ры, ал оларды қоршаған қара 
нүктесі бар ақ жолақтар құлаған 
үйлердің орындары. Əрбір 
үйдің, не отбасының кішігірім 
(1 соттықтан 5 соттыққа дейін) 
ауласы болған, онда міндетті 
түрде құдық, оның түбінде 
терек, айналасында бірнеше 
жеміс ағашы егілген. Міне, 
қаланың тап осындай рабады 
біздің бағымызға əлі күнге дейін 
сақталып отыр.

Бүгінде қаланың қоқыс тө-
гетін жерге айналып бара жат-
қан бұл бөлігін аман сақтап 
қана қоймай, туризмнің нағыз 
орталығына айналдыру үшін 
біртіндеп қайта қалпына келтіру, 
кімді де болса ойландырса керек-
ті. Мұнда ірі де биік құрылыстар 

салуға заң рұқсат етпейді. Ал 
ортағасырлық қала көрінісін 
жаң ғырту, онда да регенерация 
əдісімен археологиялық, ар хи-
тектуралық зерттеу лер нəти-
жесіне сүйеніп, қайта қалпына 
кел тіру заңға еш қайшы кел-
мейді. Мұндай ортағасырлық 
қа лалардың ХІХ ғ. аяғында не-
месе ХХ ғ. басында тұрғызылған 
кварталдары сақталған Са-
марқан, Бұхара, Хиуа, Баку 
сияқты қалалардан үлгі алып 
Түркістанның ХІХ ғ. аяғы мен 
ХХ ғ. басы арасында өмір сүрген 
рабадын қайта қалпына келтіріп, 
туристік орталыққа айналдыру – 
басты мақсатымыз болуы тиіс.

Кезінде ИКОМОС маманда-
ры туризмге байланысты (кесе-
не ЮНЕСКО тізіміне енген соң) 
мəселелерді ақылдасып, кеңес 
беру үшін Түркістанға келіп се-
минар өткізген болатын. Сол ма-
мандар Еуропалық туристерді 
негізінен қызықтыратын жер-
гілікті халықтардың тұрмыс-
салт ерекшеліктері екендігіне 
баса назар аударып, осы бағытта 
жұмыс істеуге кеңес берген 
болатын.  Еуропа болсын, 
Америка құрлығы болсын ол 
жақтың туристері біздің жақтан 
бұрын көрмеген экзотика іздеп 
келеді, оларға біздің тұрғын 
үйлеріміз, жейтін тамағымыз, 
киер киіміміз, музыкамыз, 
əн-күйіміз, жеміс-жидегіміз 
де бұрын көрмеген қызық, 
таңсық нəрсе екендігі белгілі. 
Оларды біздің 4 жұлдызды 
қонақүйлеріміз бен мейрамха-
наларымыз, супермаркеттеріміз 
қызықтырмайды. Себебі оның 
барлығын өз елдерінде көріп, 
«тойып» болған. Керісінше, 
олар далаға (аулаға) түнегенді, 
масахана, ағаш сыпа-кереуетке 
жатқанды қалайды, самауыр-
дан шай ішіп, көзінше сойған 
қой етінен жасалған қуырдақты, 
пісіп тұрған шие мен өрік, 
жүзімді өз қолымен үзіп жегенді 
қызық көреді. Сонымен бірге 
біздің жерде өсетін жеміс-
жидек, бау-бақшалық өнімдерді 
экологиялық жағынан таза, 
ГМО-сыз өсірілген деп есеп-
тейді, шын алманың дəмі мүлде 
басқа екендігін естігенімен, жеп 
көрмеген адамдарға сол қызық. 
Ол жақтың (ірі қалалардан 
келетін) туристері шығыс база-
рын да, табиғаттың адам қолымен 
бұзылмаған көріністерін де аса 
жоғары бағалайды. Туризмді 
ұйымдастырушы елдің бас ты 
мақсаты да табыс табу, яғни, 
бір күнге келген туристі үш 
күн ге ұстап, үш күнге келгенін 
бір апта ұстап «бізде мына-
дай бар, мынадай бар» деген 
бағдарламамен мүмкіндігінше 
мəдени түрде бар ақшасын 
осын да жаратқызуға күш салу. 
Ол үшін Ескі Түркістан қала-
сының бір бөлігін толық қайта 
қалпына келтіріп (инвестор-
кəсіпкерлердің өзі болуы тиіс) 
туристердің шын мəнінде орта-
ға сырлық қалада тұрып, түнеп, 
сауда жасап, қызық көруіне 
жағдай жасауымыз қажет. Сонда 
ғана Қазақстан туризмі етек-же-
ңін қымтап, елге қыруар септігін 
тигізеді.

ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ОҢТҮСТІК РАБАДЫ

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 
КӨРМЕ ҰЙЫМДАСТЫРДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінде 
жемқорлыққа қарсы күресті күшейту мақсатында «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес – қоғамдағы ең өзекті мәселе» атты көрме-
лекция ұйымдастырылды. 

Музей кітапханашысы Меруерт Көпеева қатысушыларға қоғамның кез-
келген ортасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, рухани тəлім-тəрбиені 
бойға терең сіңіре отырып, жаман əдет, жат қылыққа бой алдырмау, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарды негізге ала отырып, құқықтық 
мағлұматқа баса назар аудару жайлы ой бөлісті.

Көрмеге қойылған материалдардан көрермендер «жең ұшынан жалғасып», 
заңды белшесінен басуға жол бермеу, онымен күресу жолдары, тиісті 
заңнамалар туралы ақпараттар алды.

Жиын барысында сөз алған «Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің 
қызметкерлері Елбасы тапсырмасын жүзеге асыру нəтижесінде елімізде 
сыбайлас жемқорлықпен күрес кең ауқымды қамтыған науқаншылыққа 
айналып бара жатқандығын айта келе, осыған байланысты жемқорлықпен 
күресу тек құқық қорғау органдарының ғана емес, барлық мемлекеттік жəне 
қоғамдық құрылымдардың да ең басты міндеттерінің біріне айналғанын 
атап өтті.

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ АТАП ӨТІЛДІ
16 желтоқсан – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 27 

жылдық мерекесіне орай «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінде мерекелік салтанатты жиын өтті.

Шараға музей ұжымы жəне қалалық білім беру орындарының басшылары 
жəне қорық-музейіне еңбегі сіңген ардагер қызметкерлер қатысты. 

«Əзірет Сұлтан» қорық музейінің директоры Нұрболат Ахметжанов 
музей ұжымын жəне жиынға қатысушыларды Қазақстан Республикасы 
Тəуелсіздігінің 27 жылдық мерекесімен құттықтап, аталмыш мерекеге орай 
бірқатар азаматтарды марапаттады.

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «Мəдениет 
саласының үздігі» төсбелгісімен музейдің қор сақтаушысы Ə.Егеубаева жəне 
экскурсовод К.Асетова марапатталса, қорық-музей есепшісі Л.Рүстемова  
Мəдениет жəне спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының Алғыс хатын 
алды.

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейіне 40 жыл» 
мерекелік медалімен қорық-музейдің ардагері Бибажар Зиябекова, қалалық 
А.Байтұрсынов мектебінің директоры Гүлназ Шерімқұлова, М.Жұмабаев 
мектебінің директоры Тамара Пірімжанова, Хамза мектебінің директоры 
Замир Мухамеджанов, сонымен қатар қорық-музейіне еңбегі сіңген бірқатар 
қызметкерлер марапатталды. 

ЦИРК ӘРТІСТЕРІ МУЗЕЙМЕН ТАНЫСТЫ
Түркістан қаласына Шымкент және ресейлік цирк ұжымдары 

келді.

Ресей Федерациясының халық əртісі Мстислав Мстиславович Запашный 
жəне Шымкент циркінің директоры Арман Əлиев бастаған цирк əртістері 
Дүниежүзілік мəдени мұралар тізіміне енген қасиетті Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесі жəне «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейінің 
құнды жəдігерлерімен танысты.

«Шымкент қаласына тұңғыш рет жасаған сапарымыз ерекшелігімен есте 
қалуда. Біз ресейлік цирк майталмандарының өнерін тарту етуімізбен қатар, 
қаншама тарихи жерлерін аралап, туристік орындардың маңыздылығы мен 
тарихи құндылығына қызығып келеміз. Цирк саңлақтарының бірегей тұлғасы 
ретінде тарихта қалған Қажымұқан балуанның басына барып тағзым етіп, 
музейімен таныстық. Ақмешіт үңгірін де көрдік. Ал бүгін Отырар жеріне 
барып тарихымен, жəдігерлерімен танысып, Түркістан қаласына келдік. 
Қожа Ахмет Ясауи түркі жұртының ортақ тұлғасы ретінде танылса, ізгілік 
пен мейірімге толы өмірі мен мұрасы барша адамзат баласын бас игізген 
руханилығымен ерекше. Қаншама деректерді тыңдап, сан ғасырлардың 
көзін көрген ғимараттың ішіне кіріп, тұлғалар мұрасын шынайы көрудің өзі 
қуанышқа бөлейді», деген Ресей Федерациясының халық əртісі Мстислав 
Запашный киелі өлкеге жасаған сапар цирк өнерпаздарына да ерекше əсер 
қалдырғанын жеткізді.

«Ontustik Tourism Center» туристік ақпараттық орталығының 
ұйымдастыруымен Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-
Түрік университетінде түркиялық кәсіби экскурсовод Мустафа 
Ялчынкайдың экскурсия жүргізудің ерекшеліктері, туристік өнім жасау, 
экскурсиялық маршруттарды дұрыс қалыптастыру тақырыптарында 
шеберлік сабағы өтті. 

Аталмыш іс-шараға «Əзірет-Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейінің 
де экскурсоводтары қатысып, туризм саласы бойынша жан-жақты білім алып, экс-
курсия жүргізудің тың тəсілдері бойынша тəжірибе алмасты.

Түркия Республикасынан келген тəжірибелі маман экскурсиядағы аналогия 
əдісіне ерекше тоқталды. Бұл əдіс экскурсанттардың алып жатқан жаңа білім мен 
мəліметтерін есінде жақсы сақтауына септігін тигізетін бірден-бір тəсіл болып табы-
лады. Себебі кез келген жан жаңа мəліметті ойындағы мəліметпен салыстыру арқылы 
ұғады. Сондықтан да экскурсиялық процесте экскурсанттардың қай мемлекеттен 
келгендігі ескеріле отырып, айтылып жатқан тарихи оқиғаларды туристер еліндегі 
тарих жəне дəстүрмен ұқсас жақтары да ескеріліп, қоса ақпараттандыруы маңызды.

ЭКСКУРСОВОДТАР 
ДӘРІС АЛДЫ

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ
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2018-2022 ж.ж. АРНАЛҒАН «ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» ҚОРЫҚ-
 «Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі 

бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі 
дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптау-
рын қағидалардан арыл масақ, көш басындағы елдермен тереземізді 
теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, 
заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға 
сіңіруіміз керек».

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ

1. КІРІСПЕ
ХХІ ғасыр тарихи өткен шақты зерттеу жəне 

насихаттаудың, біздің мемлекеттілігіміздің тарихи 
тəжірибесінің жəне ұлттық мəдениетімізді сақтау 
мен дəріптеу ісінің орталығы ретінде Қазақстан 
музейлерінен жаңа технологиялар мен тəсілдерді 
талап етеді. Осы мақсатқа жету үшін ғылым мен 
техника саласындағы қазіргі дəуірдің барлық 
заманауи жетістіктерін қолдану қажеттілігі өте 
маңызды болып табылады. 

Қазіргі таңда Қазақстанды ірі халықаралық 
туристік орталыққа айналдыру үшін туризм 
көлемінің өсуін жəне туристерге қызмет көрсету 
сапасының заманауи стандарттарын қамтамасыз 
ету қажеттілігін ескеру өте өзекті мəселелердің бірі 
болып келеді. Осы мақсаттарға жетудің қолайлы 
тəсілдердің бірі – Қазақстан аумағында туристік 
инфрақұрылымды қалыптастыру. 

Осы заманда əлемдегі көптеген музейлер, 
соның ішінде Қазақстанның музейлері де жаңару, 
модернизациялау жəне ребрендинг үдерісінен 
өтуде. Музейлерге келушілердің өзгеріп отыратын 
талаптарына сай болу үшін олар осы үдерістерден 
өтуі қажет. Қазіргі қоғам – тұтынушылар қоғамы. 
Осы факторды музейлерге ескеру керек. Сонымен 
бірге тұтыну мəдениетін тəрбиелеу қажет. Музейлер 
үшін бұл өте күрделі үдеріс. ХХІ ғасырда болып 
жатқан өзгерістер əлемдегі барлық музейлерде 
даму бағыттарының түрленуін көрсетеді. 

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 
қорық-музейі Қазақстанның көпғасырлық тарихын 
көрнекілік бейнесін көрсететін жəне көне заманды 
зерттеумен айналысатын отанымыздағы жетекші 
орталықтарының бірі болып табылады. «Əзірет 
Сұлтан» қорық-музейі тарих пен мəдениетте 
болған белгілі өзгерістердің көрінісі, сонымен 
бірге əдеттегі ахуал саласына құнды бағдарларды 
енгізумен айналысатын мекеме.

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің аумағында 
орналасқан тарихи-мəдени ескерткіштер мен 
қорында сақтаулы тұрған құнды музейлік 
жəдігерлер халықтың мəдени-тарихи үздіксіз 
дамуы мен сабақтастығын қамтамасыз етеді. Осы 
артефактілер арқылы музейге келушілер алдында 
тарих жанданады, ұлттық сана-сезімі нығаяды. 
Ең маңыздысы, отанымыздың дүниежүзілік 
өркениетте орнын анықтауға жəне болашақ даму 
жолдарын көрсетуге көмек береді. 

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 
қорық-музейі дүние жүзіне белгілі Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесі негізінде 1978 жылы ҚазКСР 
Министрлер Кеңесінің шешімімен қалыптасты. 
1989 жылы Қазақстан КСР Министрлер Кеңесінің 
қаулысымен Түркістан қаласының аумағында 
«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени 
қорық-музейі болып қайта құрылды. Қожа Ахмет 
Ясауидің кесенесі (Əмір Темірдің нұсқауымен 
ХІV ғ. салынған), Күлтөбе қалашығы (IV-VI ғ.ғ.), 
Қылует (Х-ХІІ ғ.ғ. жерасты сопылардың мешіті), 
Шілдехана салттық құрылысы, атаусыз жəне сегіз 
қырлы кесенелер, Шығыс моншасы (ХVI ғ.), Рабия 
Сұлтан Бегім кесенесі (ХV ғ.), Есім хан, Əлқожа ата 
жəне Гауһар ана кесенелері, Жұма мешіт (ХІХ ғ.), 
Ортағасырлық Түркістан қаласының шахристаны 
мен цитаделі, фортификациялық құрылыстар, 
ортағасыр қақпасы, əскери казарма, Əулие Құмшық 
ата жерасты мешіті тарихи-мəдени ескерткіштер 
қорық-музейі құрамына енгізілді. Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесінде қазақ халқының белгілі хандары 
мен сұлтандары, билері мен батырлары жерленген. 
Солардың ішінде Абылай хан, Жолбарыс хан, 
Қасым хан, Жəнібек батыр, Қазыбек би жəне т.б. 

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің ең маңызды 
нысаны – Қожа Ахмет Ясауи кесенесі. Бұл əйгілі 
архитектуралық ескерткіш Қазақстан аймағындағы 
ескерткіштердің ішінде алғашқы болып 2003 жылы 
ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне 
енгізілді. Қорық-музейдің жалпы көлемі 88,7 га 
аумақты қамтиды.

Қырық жыл қызмет атқарып келе жатқан «Əзірет 
Сұлтан» қорық-музейі Қазақстанның ең атақты 
музейлерінің қатарына еніп, осы жылдарда бірнеше 
жетістіктерге қол жеткізді. Атап айтатын болсақ: 
Қожа Ахмет Ясауидің архитектуралық кесене-
кешенінде реставрациялық жұмыстар жүргізілді, 
Түркістан тарихы музейіне айналған ХІХ ғасырдың 
казарма ғимаратында күрделі жөндеу жұмыстары 
жасалды. Түркістан тарихына арналған бірнеше 
ғылыми еңбектер жарияланды. Музей қорында 24 
мыңнан астам музейлік жəдігерлер жинақталды. 
Осы жəдігерлер негізінде экспозициялық жəне 
көрме жұмыстары іске асырылады. 

Бірақ қазіргі заманның талабына байланысты 
бұл жұмыстар жеткіліксіз. Музейдің дамуына 
арналған заманауи талаптарға сай, қоғам дамуының 
сұранысына жауап беретін ғылыми негіздемесі бар 
жаңа бағдарлама қажеттілі туып тұр. Сонымен 
қатар жаңа талаптарға сəйкес музей ісін де 
жетілдіру мұқтаждығы бар. 

Ұсынып отырған Тұжырымдама «Əзірет 
Сұлтан» қорық-музейінің жəне оның аумағының 
2019-2022 жылдар аралығында дамуына арналған 
іс-шаралар бағдарламасының негізі болмақ.

2. ТҰЖЫРЫМДАМАНЫҢ 
МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Осы Тұжырымдаманың негізгі мақсаты – 

туризм саласы дамуының механизмдерін жасау, 
«Əзірет Сұлтан» қорық-музейі құрамындағы 
тарихи-мəдени мұралар нысандарының сақтау 
жəне қолдану тиімділігін көтеру. 

Алдымызға қойған мақсатқа жету үшін төменде 
көрсеткен міндеттерге көңіл аудару қажет:

Түркістан облысында кең көлемді кешенді 
археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу;

тарихи-мəдени мұраларды сақтап қалу жəне 
оларды дамыту үшін арнайы қолайлы жағдайлар 
жасау;

халықаралық деңгейде Қазақстанның тарихи 
жəне мəдени мұраларын белсенді түрде насихаттау 
жұмыстарын жүргізу;

туризм саласын дамыту мақсатында тарихи-
мəдени мұраларды белсенді тү рде пайдалану 
мəселелерін шешу, туризм инфрақұрылымында 
тарихи жəне мəдени ескерткіштерді туризм 
инфрақұрылымының өте маңызды буыны ретінде 
қарастыру; 

сыртқы жəне ішкі туризмді дамыту;
туристік өнімнің сапасын көтеру жəне оның 

бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету;
Түркістан қаласындағы, Сауран, Сидақ ата 

жəне т.б. тарихи-мəдени кешендердегі бірнеше 
маңызды ескерткіштерді қалпына келтіру үшін 
бағдарламалар жасау, халықты біріктіретін, 
мемлекет құндылығы ретінде олардың қызметін 
көрсететін жүйелі іс-шаралар өткізу. 

3. «ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК 
ТАРИХИ-МӘДЕНИ ҚОРЫҚ-

МУЗЕЙІНІҢ ҚАЗІРГІ 
ЖАЙ-КҮЙІНІҢ ТАЛДАУЫ

Қазақстан көне қалаларының ішінде Түркістан 
қаласы көптеген тарихи-мəдени мұралардың жəне 
көне заманнан бері сақталған қала құрылысы 
мəдениетінің материалдық құндылықтарының иесі 
болып табылады. 

Архитектуралық жəне қала құрылысы мұра-
лары ның құндылығы жағынан Түркістан қаласы 
та рихи даму кезеңдері, қала құрылыс ескерткіш-
тері, архитектурасы, археологиясы жəне табиғи 
ланд шафты анық сақталған қалалардың қатарына 
жатады. Қаланың құрылымдық-кеңістік қалыпта-
суының негізінде анықталған алты тарихи 
кезеңдерді атап көрсетуге болады: 

● IV ғ. – Күлтөбе қалашығы;
● XII ғ. – Ясы қаласы, өңір орталығы;
● XIV ғ. – Əмір Темір нұсқауымен Қожа 

Ахмет Ясауиге арнап монументальді діни ханака-
кесененің салынуы, Ясы қаласы діни орталыққа 
айналуы;

● XVI ғ. – қала атауының Түркістан болып 
өзгеруі, Қазақ хандығының орталығы ретінде 
қызмет атқаруы, діни орталық ретіндегі қызметінің 
күшеюі;

● XIX ғ. – бірінші жартысы – Қоқан хандығы-
ның құрамына енуі;

● XIX ғ. – екінші жартысы – Ресей империясы-
ның құрамына енуі жəне отарына айналуы.

Қала тарихы б.э.д. IV-VI ғ.ғ. қамалынан 
(Күлтөбе қалашығы) басталады. Қазіргі кезде 
бұл қамалдың орнында биіктігі шамамен 5 м. 
төбе орналасқан. Анықтап қарағанда балшықтан 
салынған құрылыстардың ізі байқалады. 

Қала əрі қарай дамып көлемі ұлғайып тұрпаты 
өзгереді. 1166 жылы Ясы қаласының қорымында 
əйгілі сопы, уағыздаушы Қожа Ахмет Ясауи жер-
ленеді. Осы уақыттан бастап Ясы қаласы діни орта-
лыққа айнала бастайды. Уақыт өте бұл қала Оң-
түстік Қазақстан аймағының саяси, экономикалық 
жəне мəдени орталығы болып қалыптасады.

XIV ғ. – XIX ғ. дейін Түркістан қаласы бекініс 
қорғаны фортификациялық ормен қоршалған қала 
болған. Отырар, Испиджаб, Сауран, Сығанақ, 
Ташкент жəне Қаратау тауларының өткелдеріне 
бағытталған жолдары қаланың алты мұнаралы 
қақпасынан басталған. Қисық көшелері қаланы 
ақсақалдар басқаратын бірнеше махаллəға бөліп 
тұрған. Қожа Ахмет Ясаудің кесене-ханакасы 
ерекше дəрежеге ие болған. Бұл аймақта құрылыстар 
ХІV ғ. соңында ХV ғ. басында басталып қаланы 
үлкен көлемді қонысқа айналдырады. 

Бекініс қорғанның сыртында қаланың ша руа-
шылық рабады орналасқан. Рабадтың құрылыстары 
көбінесе керуен жолдарының бойында орналасқан. 
ХІХ ғ. ортасына дейін қаланың осы шекарасы 
сақталып тұрған. Түркістан өңірі осы уақытта 
Қоқан хандығының құрамында болғаны белгілі. 

ХІХ ғ. ортасында əскери-саяси жағдайларға бай-
ланысты қаланы жаңа бекініс қорғанымен қоршап 
шығады. Қорған ішіне жаңа қала құрамына жаңа 
аумақтар енді. Бұл құрылыс жұмыстары ХІХ ғ. 
40-жылдары жүргізілді. Жалпы алғанда, Түр-
кістан қаласының жобалық құрылымы дəстүрлі 
тұрпатта қалыптасқан. Атап айтқанда, қала бекініс 
қорғанымен қоршалған көшелерінің егіншілік 
маңындағы радиалды-сақиналы түрінде кездесетін 
маңызды магистралды жолдардың бойында орна-
ласқан.

Ресей əскерлері Түркістан қаласын басып ал-
ған нан кейін қала құрылымында тіктөртбұрышты 
құрылым үстемділік жасай бастайды. Бұл құ ры-
лымдық жобалар ескі қаланың ең маңызды Отырар 
– Түркістан – Қарнақ, Сауран – Созақ – Иқан – 
Испиджаб керуен жолдарының бойларында орын 
тепкен. 

Қаланың дамуы Кеңес Одағы дəуірінде жалға-
сын тапты. Ескі бөлігі Борисовка елді мекенімен 
қо сылып қала маңы аймақтары қала құрылымына 
кірді. Жаңа тұрғын үй аудандары мен өнеркəсіп 
аймақтары қалыптасты. Кеңес үкіметінің бастапқы 
кезінде Түркістан қаласы Сырдария облысының 
орталығына айналады. 1928 жылы əкімшілік жүйе 
қайта құрылғаннан кейін Түркістан аудан орта-
лығы болып жарияланады. 2018 жылы ҚР Прези-
денті Н.Ə.Назарбаевтың 19 маусымдағы №702 
Жар лығына сəйкес, облыстың əкімшілік орта лығы 
Шым кент қаласынан Түркістан қаласына көшірілді.

1978 жылы қалыптасқан «Əзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейінің 
жалпы көлемі 529 га аумақты қамтиды. Соның ішіне 
XVI-XVIII ғ.ғ. Қазақ хандығының астанасы болған 
Ұлы Жібек жолының бойында өте тиімді жерде 
орналасқан 1500 жылдық тарихы бар Түркістан 
қаласының орталығында орналасқан Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесінің жəне оның маңындағы аумағы 
(88,7 га) жəне қорық-музейінің тізіміне кіретін 
тарихи-мəдени ескерткіштердің қорғау аймақтары 
кіреді. Қорық-музейі тас дəуірінен бастап əртүрлі 
тарихи кезеңдерге жататын өзіне назар аударарлық 
архитектуралық, археологиялық жəне тарихи 
ескерткіштердің мекенжайында орналасқан.

Түркістан қаласының ең құнды ескерткіші, 
көптеген архитектуралық ғимараттардың ішінде 
осы уақытқа дейін сақталып келген Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесі – көне дəуірдің бірден-бір 
ескерткіші. Бұл кесене Шығыс елдеріне Əзірет 
Сұлтан есімімен əйгілі, ақын жəне сопылықтың 
уағыздаушысы Ахмет Ясауиге арнап 1399-1405 ж.ж. 
аралығында Темірланның нұсқауымен салынған 
болатын. Ғимараттың бірнеше порталы мен 
күмбездері бар, биіктігі 44 м, ені 52 м. 2003 жылы 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің архитектуралық 
кешені ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мəдени 
мұралар тізіміне енгізілген. 

«Əзірет Сұлтан» қорық музейі – мəдени 
нысан, зияратшылықтың жəне тарихи туризмнің 
орталығы. Қорық-музей Түркістан қаласының 
өте бай тарихи мұраларының археологиялық жəне 
архитектуралық ескерткіштерін жинақтау, сақтау 
мен зерттеу қызметімен айналысатын ғылыми-
зерттеу, ғылыми-ағартушылық бірден-бір мекеме 
болып табылады.

Түркі əлемінің, барлық мұсылман халқы үшін 
Түркістан мен Қожа Ахмет Ясауи кесенесі зиярат 
ететін орталыққа айналғаны мəлім. Қожа Ахмет 
кесенесінен басқа Түркістан аумағында зиярат 
ететін орындарға келесі ескерткіштер кіреді: 
Ахмет Ясауи өмірінің соңғы жылдарын өткізген 
жері Қылует жерасты мешіті, Рабия Сұлтан Бегім 
кесенесі, сопылардың діни ғұрыптарын өткізетін 
жері Құмшық ата жерасты мешіті, Үкəша ата 
кесенесі мен құдығы, Ахмет Ясауидің қызы 
Гауһар ана кесенесі, Ахмет Ясауидің күйеу баласы 
Əлқожа ата кесенесі, шəкірті Жүсіп ата кесенесі 
жəне сырлы қайнар бұлағы бар Жылаған ата орны. 
Жыл сайын келушілердің саны артып, Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесі мен атап өткен зиярат орындарына 

жылына 1 млн-нан астам адам зиярат етеді. 
Қазіргі таңда «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік 

та ри хи-мəдени қорық-музейі» РМҚК-ның құра-
мында 5 бөлім бойынша қызмет көрсетеді:

- əкімшілік-шаруашылық;
- ғылыми-зерттеу;
- тарихи жəне мəдени ескерткіштерді қорғау 

жəне есепке алу;
- музей қоры;
- насихат жəне экскурсия. 
Аталған бөлімдерде 100 қызметкер жұмыс іс-

тейді. Маусымдық жұмыстарға келісімшарт негі-
зінде қосымша 15 адам жұмысқа қабылданады.

Қорық-музейде бір философия Phd докторы, бір 
тарих ғылымдарының кандидаты жəне 11 магистр 
қызмет атқарады.

3.1 «ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» ҚОРЫҚ-
МУЗЕЙІНІҢ МУЗЕЙ ҚОРЫ ЖӘНЕ 
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің қорында 

қазіргі таңда 24 мыңнан астам музейлік жəдігер 
сақтаулы. Қазақстан аймағында бұл ең ірі жи-
нақ тардың бірі болып танылады. Музей қорында 
сақталуда тұрған музейлік жəдігерлердің негізгі 
бөлігі нумизматикалық жəне археологиялық жə-
дігерлер. Бұл жəдігерлер музей қызметкерлерінің 
тікелей еңбегінің нəтижесінде жинақталған.

Қорық музейдің ең басты музейлік жəдігері 
– Қожа Ахмет Ясауи кесенесі. Мұндай архи тек-
туралық ескерткіш Қазақстанның басқа аймақ-
тарында кездеспейді жəне де Орталық Азияда ең ірі 
ғимараттардың бірі болып табылады. Осы құрылыс 
нысанын салуға Иран жəне басқа елдерден көп-
теген ұсталар жұмылдырылған. Тимурид дəуірінің 
архитектуралық ескерткіштерінің ішінде Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінің орталық күмбезі көлемі 
жағынан ең ірісі болып келеді. Бас бөлмесінің 
ортасында Əмір Темірдің нұсқауымен қоладан 
құйдырылған қазан орналасқан. Бұл ғимарат 
көптеген аңыздар мен мифтармен əйгілі.

Кесененің бірнеше көлемі төмен болып келетін 
кесенелермен қоршалып тұр. Осылар Ахмет Ясауи 
кесенесінің архитектуралық кешенінің ішіне кіреді. 
Ең ірісі Əмір Темірдің немересі, əйгілі ғалым 
Ұлықбектің қызы, Ақ Орданың ханы Əбілхайыр 
ханның жұбайы Рабия Сұлтан Бегімге арнап 
салынған. Кесененің жанында қазақ ханы Есімнің 
кесенесі орналасқан. Бұл кесене кезінде бұзылуға 
ұшырап, кейіннен қайта қалпына келтірілген. 

Кешеннің аумағында орналасқан Қылует 
жерасты мешітінің орны айрықша. Бұл құрылыс та 
бұзылып кеткен. Археологиялық ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының арқасында оның құрылыс орнын 
анықтап, қайта қалпына келтіруге мүмкіндік туды. 
Бұл мешітте Ахмет Ясауидің ізбасарлары мен 
шəкірттері жиналып діни ғұрыптарын өткізген.

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің айналасында 
археологиялық жұмыстардың нəтижесінде жəне 
бірнеше кесенелер ашылған. Кімге арнап са лын-
ғаны əзірге белгісіз, бірақ көлеміне қарағанда бұл 
кесенелер əйгілі адамдарға тұрғызылғаны анық.

Музей қорында тарихи оқиғалардың куəгері 
болған өте құнды музейлік жəдігерлер сақтаулы 
тұр. Олардың қатарына Əмір Темір арнайы 
кесенеге сыйлыққа тартқан қола шамшырақтары, 
зергерлердің сирек кездесетін алтыннан жəне басқа 
металдардан жасалған бұйымдары жатады.

Қорық-музейінің ғылыми кітапханасында 
5 мыңнан астам кітап қоры жинақталған. Оның 
негізгі бөлігін ғылыми, ғылыми көпшілік кітаптар 
құрайды. Кітапхана музей қызметкерлерінің 
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен шұғылдануға өте 
көп көмек береді.

Қорық-музей қызметкерлерінің ғылыми-
зерттеу тақырыптары Қожа Ахмет Ясауидің 
өмірі мен іліміне, архитектуралық құрылысына 
жəне кешеніне байланысты. Жылда қорық-музей 
археологиялық зерттеу жұмыстарына қаржы бөліп 

тұрады. 
Соңғы жылы қорық-музейдің қызметкерлері 

музейтану, тарих, археология жəне этнография 
саласына байланысты 100-ден астам ғылыми ма-
қа ла жариялады. Музей қорындағы құнды жəді гер-
лерді насихаттау мақсатында бірнеше монография, 
каталог-альбомдар жарық көрді.

Жыл сайын Қазақстаннан жəне шетелдерден 
мектеп жасындағы балалар «Ясауитану» халық-
аралық сайысына қатысады. 

Қазақстанның жəне шетелдердің атақты 
ғалым дарының қатысуымен республикалық жəне 
халықаралық ғылыми-практикалық конферен-
циялар өткізіледі. Конференцияға тұрақты түрде 
Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия жə не т.б. 
елдердің ғалымдары қатысады. Бұл конфе рен-
цияларда ясауитану, музей ісі, тарих, археология, 
этнография жəне философия салаларының ғылыми 
мəселелері талқыланады. 

3.2 ЭКСПОЗИЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 
ТАРИХИ-МӘДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕРДІ 

НАСИХАТТАУ ЖҰМЫСТАРЫ
Қорық-музейдің экспозициялық жұмыстарының 

негізі музей қорының жинағы болып табылады. 
Музей қорындағы жəдігерлердің негізгі бөлігі 
археологиялық жəне этнографиялық экспедициялар 
барысында табылған. «Əзірет Сұлтан» қорық-
музейі экспозициясының негізгі экспонаттары 
тарихи ғимараттар: Қожа Ахмет Ясауи, Рабия 
Сұлтан Бегім, Есім хан кесенелері, Жұма жəне 
Қылует жерасты мешіттері, Шығыс моншасы, 
ХІХ ғ. əскери казармасы, гарнизон штабының 
ғимараты. Сондықтан «Əзірет Сұлтан» қорық 
музейі ашық аспан музейлерінің де қызметін қоса 
атқарады. Экспозициялық кешендер осы аталған 
ғимараттарда орналасқан. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жайғасқан 
экспозициялық бөлімдер біртекті кешеннің құ-
рам дары болып табылады. Оның негізгі мақсаты 
Ахмет Ясауи өмір сүрген дəуірді жəне кесененің 
құрылыс уақытын көрсету. 

Басқа ғимараттарда орналасқан экспозициялық 
кешендер жоғарыдағы мақсатқа лайықты жасақ-
талған. 

Экспозициялық кешендердің ішінде ең көр не-
кі лігі жəне толыққандылығы жағынан маңыз дысы 
Түр кістан тарихы музейінде орналасқан экс пози ция. 
Экс позициялық бөлімдер тас ғасырынан бас тап қа-
зіргі уақытқа дейінгі Түркістан тарихын қамтиды. 

Осыған орай музейлік экскурсиялар жоғарыда 
аталған ғимараттарда өтіледі.

Экскурсиялар тақырыбы жағынан жалпы-
ламалық болып келеді. Негізгі мақсаты Түркістан 
жəне Қожа Ахмет Ясауи туралы ақпарат беру.

Өкінішке қарай қазіргі кезде қорық-музей қыз-
меткерлеріне толық форматта экскурсия өткізуге 
мүмкіндік жоқ. Мұның бірнеше себебі бар:

Біріншіден, қорық-музейдің кейбір қызықты 
нысандарына экскурсоводтар келушілерді аяқ жол 
жоқтығына байланысты жеткізуге мүмкіндік жоқ 
(Күлтөбе, Хан ордасы, Хан мешіті).

Екіншіден, келушілердің потенциалды түр де 
қызығушылығын тудыратын нысандарда архео-
логиялық зерттеу жұмыстары жүргізілмеген.

Үшіншіден, зиярат орындары қызметін атқа-
ратын кейбір ескерткіштер қайта қалпына келті-
ріл меген (Ахмет Ясауидің нағашысы Тағайын ата, 
Ахмет Ясауидің əкесінің бауыры Садыр Баб, Яадан 
шейх, Үсен шейх жəне т.б.).

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейі тарихи-мəдени 
ескерткіштерді анықтаумен жəне заңды түрде 
рəсімдеу жұмыстарымен айналысады. Қазіргі таңда 
Түркістан аумағында 100-ге жуық архитектуралық, 
тарих жəне археологиялық ескерткіш тізімге 
алынған. Соның ішінде 1 ескерткіш халықаралық 
дəрежеде, 21 ескерткіш республикалық дəрежеде, 
7-еуі жергілікті дəрежеде маңыздылығы бар. 
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4. «ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК 
ТАРИХИ-МӘДЕНИ КОРЫҚ-

МУЗЕЙІНІҢ ДАМУ ІС-ШАРАЛАРЫ
Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында негізгі даму бағыттары:

1. Бəсекелік қабілеттілік;
2. Прагматизм;
3.Ұлттық бірегейлікті сақтау. 
Дəл осы бағыт қазіргі таңда Қазақстан музей-

лерінің дамуына аса қажет. 
Қазіргі таңда қорық-музейдің негізгі мақсаты – 

қазақстандықтармен бірге шетел азаматтарын тарта 
отырып, Түркістан қаласын Орталық Азиядағы 
туристік орталыққа айналдыру. Бұл бағыттағы 
мақсатқа жету үшін жақын арада бірқатар іс-
шараларды өткізу жəне туристік маршруттарды 
жаңартумен бірге материалдық-техникалық 
базасын нығайту қажет. 

4.1 ТУРИСТІК ОРТАЛЫҚ ҚҰРУ
Қазіргі таңда қорық-музейде мамандандырылған 

туристік орталық жоқ. Қорық-музейге келуші 
туристерді тарту мақсатында жəне оларға 
қажетті жағдай жасау үшін қабылдау бөлмелері, 
медициналық бөлме, буфет, ақпараттық киоск, 
ғылыми қызметкерлер, бір терезе қағидасы 
бойынша жұмыс жасайтын мамандар, кеңсе жəне 
қойма бөлмелерімен жабдықталған туристік 
орталық құру қажет. Қорық-музей аумағында 
жалпы көлемі 275,54 шаршы метр ғимарат бар. 
Атал ған ғимарат жоғарыда көрсетілген маман дан-
дырыл ған туристік орталықты ашуға мүмкіндік бе-
реді, алайда бұл мақсатқа жету үшін ғимаратқа күр-
делі қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу қажет. 

«Əзірет Сұлтан» туристік орталығының жоба-
сын іске асыру үшін Түркістан оазисіндегі тарихи 
жəне діни-рухани ескерткіштерге экскурсиялар 
ұйым дастыру мақсатында арнайы транспорт 
түрлерін алу қарастырылған. 

Өз кезегінде «Əзірет Сұлтан» қорық-му зейі-
нің осы жұмысты ұйымдастыруда бірқатар артық-
шылығы бар. 

Бірінші – барлық тарихи ескерткіштер қорық-
музейдің қорғау аймағында орналасқан.

Екінші – туристік маршруттарды құру жəне 
экскурсиялық қызметтерді ұсыну тəжірибесі.

Үшінші – туроператорлармен байланыс орна-
тыл ған. 

Жобаны іске асыру барысында инновациялық 
шешімі бар жоғары технологиялық ғимарат құру 
күтілуде. Сондай-ақ жаңа қызметтерді енгізу, 
жа ңа туристік бағыттар мен мəдени-білім беру 
бағдарламаларын əзірлеу ұсынылады.

«Əзірет Сұлтан» туристік орталығын құру жəне 
қаржыландыру:

тарихи-мəдени игілікті сақтау міндеттерін ше-
шуде кешенді тəсілді қолдануды сондай-ақ архео-
логиялық кешенді ұлттық жəне əлемдік маңызы бар 
нысан (объект) ретінде ғылыми, білім беру жəне 
туристік мақсаттарда пайдалануды қамтамасыз етеді;

орналасқан мəдени туризмді даму орталығы 
Түр кістан оазисіндегі экологиялық жағдайды жақ-
сартуға ықпал ететін болады;

- туризм саласын жəне онымен байланысты 
өндіріс пен қызмет көрсету салаларын дамыту 
үшін жағдай жасайды. Атап айтқанда, қонақүй 
бизнесі, көлік қызметтері, кəдесый өндірісі жəне 
т.б. салаларды дамытуға ықпал ететін болады, бұл 
өз ке зегінде жергілікті жəне республикалық бюд жет -
тер ге түсетін алым салық көлемін ұлғайтуға əкеледі.

4.2 ТҮРКІСТАН ОАЗИСІН 
АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ

Қалалық проблематикаға ғылыми қызы ғу-
шылық əрдайым отандық археология назарында 
болды. ХХ ғасырдың қырқыншы жылдарынан 
бастап А.Н.Бернштам, Е.И.Агеева, Г.И.Пацевич, 
К.А.Акишев, К.М.Байпаков, Л.Б.Ерзакович бас-
қар ған бірнеше ірі экспедициялар жұмыстарының 
қорытындысы бойынша мақалалар мен моно-
гра фиялар жазылды, сондай-ақ «Қазақстанның 

археологиялық картасы (1960) жəне Оңтүстік 
Қазақстан облысына арналған Қазақстанның тарих 
жəне мəдениет ескерткіштері жинағының бірінші 
томы (1994) шығарылды.

Соңғы онжылдықта Қазақстан археологтары 
ежелгі қалаларды зерттеу бойынша үлкен жұмыс 
атқарды. Қазақстанның оңтүстігіндегі көпжылдық 
археологиялық зерттеулер мұнда өзіндік қала 
мəдениетінің қалыптасуы мен дамуының тарихи 
панорамасын қайта құруға мүмкіндік берді. 
Өткен жылдары жаңа материалдар, əсіресе 
Түркістан оазисі бойынша, Ə.Х.Марғұлан 
атындағы Археология институты мен «Əзірет 
Сұлтан» мемлекеттік қорық-мұражайының 
бірлесіп ұйымдастырған Түркістан археологиялық 
экспедициясының көпжылдық жұмыстарының 
нəтижесінде (1996 жылдан бастап 2018 жылға 
дейін) жинақталды.

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің аумағында 
археологиялық зерттеулер ХХ ғасырдың бірінші 
жартысында басталды. Бірақ олар кезең-кезеңімен 
өткізілді жəне кешенді сипатта болған жоқ. Осыған 
байланысты көптеген маңызды нысандар сол күйі 
анықталған жоқ. Сондықтан бүгінгі таңда Күлтөбе, 
Ескі Түркістан, Сауран, Сидақ ата, Шойтөбе жəне 
т.б. қалашықтардың қалалық құрылымын анықтау 
мақсатында кешенді археологиялық зерттеулер 
жүргізу өте маңызды болып табылады.

Қорық-музейдің аумағында Күлтөбе, Ескі 
Түркістан сияқты ескерткіштерге археологиялық 
зерттеулер жүргізу аса маңызды. Бұл ежелгі 
қалашықтарда археологиялық қазба жұмыстары 
кезінде олардың шекаралары, сəулет құрылыстары, 
соның ішінде Қазақстан үшін төрт жапырақ 
түріндегі бірегей храм, мешіт пен Хан Ордасы, 
Түркістан қаласының ежелгі қақпасы анықталды. 

Қазіргі уақытта осы сəулет нысандарын сақтау 
бойынша консервациялау жұмыстары жүргізілуде. 
Бірақ туристерді жəне келушілерді қызықтыру 
үшін тек консервациялау жұмыстарын жүргізу 
жеткіліксіз екенін атап өту керек. Шахристанды 
жəне қаланың шаруашылық бөлігін қалпына 
келтіру бойынша реновациялық жəне қалпына 
келтіру жұмыстары қажет.

Түркістан оазисінде археологиялық ескерт кіш-
терді заттай зерттеуді, фотофиксациялауды жəне 
ғылыми сипаттауды, егжей-тегжейлі топографиялық 
түсірілім алуды, ескерткіштің шекарасы, хро-
нологиялық ұстанымы мен мəдени тиістілігі 
туралы ақпарат алу үшін мəдени қабаттарды 
шурфтау мен тазартуды, көтергіш материалдарды 
жинауды, жекелеген (объектілердегі) нысандардағы 
қазуларды болжайтын кешенді археологиялық 
зерттеулер жүргізу археологиялық жіктеуге жəне 
жүйелеуге, ескерткіштердің кешендерін жəне 
тарихи-ландшафтық шағын аудандарды бөлуге 
мүмкіндік береді, адам мен табиғат арасындағы 
байланысты үзбеу мақсатында ескерткіштердің 
топографиясын зерттеу.

Зерттеу нəтижелері ғылыми конференцияларда, 
жарияланымдарда, бірқатар ғылыми мақалаларда, 
монографияларда ұсынылады жəне талқыланады. 

Археологиялық зерттеулер Түркістан ауда-
нының тарих жəне мəдениет ескерткіштерінің пас-
порттарының сандық деректер базасын жасауға 
мүмкіндік береді, бұл «Əзірет Сұлтан» қорық-
музейінің базасында ірі зерттеу орталығының 
пайда болуына жағдай жасайды.

Түркістан оазисінде тарих жəне мəдениет 
ескерткіштері орналасқан жерлер бойынша жаңа 
туристік маршруттарды құру жəне ескі туристік 
маршруттарды қайта сараптау мүмкіндігі пайда 
болады.

Осындай жоба Қазақстанда алғаш рет жүзеге 
асырылатындықтан, бұл жұмыстардың тəжірибесі 
жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақ-
станның басқа өңірлерінде пайдаланылуы мүмкін. 
Осы жұмыс үрдісінде алынған тəжірибе музейтану 
саласындағы одан əрі ізденістердегі құнды 
қайнар көзі болады. Бұл əсіресе зерттелген жəне 
паспортталған мұражай объектілеріне туристердің 
назарын аудару бойынша музей жұмысында 
маңызға ие болмақ. 

4.3 ТУРИСТІК 
БАҒЫТТАРДЫҢ ДАМУЫ

Жыл сайын «Əзірет Сұлтан» қорық-музейіне 
баратын туристер саны артып келеді. 2011 жылмен 
салыстырғанда қорық-музейге келушілер санының 
жалпы өсуі 44%-ға өсті. Əсіресе соңғы жылдары 
алыс жəне жақын шетелдерден келген туристер 
санының өсуі артып келе жатқанын атап өту керек. 
2011 жылмен салыстырғанда шетелдік туристер 
санының өсуі іс жүзінде 34 %-ға өсті, бұл осы 
бағыттағы қызметтің үлкен перспективасын 
көрсетеді. «Əзірет Сұлтан « қорық-музейіне деген 
қызығушылық жыл сайын артып келеді. Бұл 
қорық-музейден жаңа перспективалы туристік 
бағыттарды əзірлеуді жəне енгізуді талап етеді.

«Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен ежелгі 
Түркістанның сəулет кешенінің көрнекті 
орындары» атты бірінші туристік бағыт».

Бұл бағыт ең алдымен Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесінің сəулет кешені мен оған іргелес 
тарихи ғимараттарды қамтиды. Егер кесененің 
архитектуралық кешені көптеген кедергілер 
тудырмаса, туристердің басқа нысандарға (объек-
тілерге) өту жолдары бірнеше көкейкесті мəсе-
лелерге (проблемаларға) ие. Туристерді бұл жерге 
келген кезінде Ахмет Ясауидің шығармашылығы 
мен сол уақыттың тыныс-тіршілігі қатты қызық-
тырады. Өкінішке қарай, қазіргі танда объектілердің 
аздығына байланысты келген туристер сол уа-
қыттың тыныс-тіршілігі туралы толық ақпарат ала 
алмайды. Ал барына жолдың қолайсыздығынан 
бара алмайды.

Күлтөбе қалашығының нысаны өте маңызды. 
Бұл – Түркістан қаласының ең ерте қонысы. Ол 
кесенеден 700-800 метрдей жерде орналасқан. 
Жол салынбаған, объектінің өзі консервациялау 
сатысында. Қаржыландырудың жетіспеушілігінен 
жұмыстар өте баяу жүргізілуде. Музей қызмет-
керлерімен қалашықтың эскизі жасалынған. 
Оның сəулеттік келбетін қалпына келтіру 
(реновация) келушілердің үлкен қызығушылығын 
тудырады.

Келесі нысан – ескі Түркістан қаласы. Қазіргі 
уақытта археологиялық жұмыстар нəтижесінде 
Тəуке хан дəуіріндегі Хан Ордасы мен оның 
мешіті анықталды. Мешіт пен Хан Ордасы 
жартылай қалпына келтірілді, əттеген-айы сол 
осы нысандарға баратын жолдың жоқтығы. Хан 
Ордасы мен мешіт объектілері Жеті ата қақпасы 
(қалпына келтірілген) арқылы кіретін радиалды 
көшенің бойында орналасқан жəне ол Ахмет 
Ясауи кесенесіне апарады. Кешенді археологиялық 
жұмыстарды жүргізу осы көшенің сəулеттік 
келбетін қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Бұл 
көшеде əкімшілік ғимараттар орналасқан. Бұл 
ғимараттарды қалпына келтіру сол уақыттағы 
жағдайды көрсететін экспозициялық кешендерді 
орналастыруға мүмкіндік береді. Бұл – туристің 
назарын аудару үшін қажетті факторлардың бірі.

Екінші қақпа арқылы, сондай-ақ турист Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесіне əкелетін радиалды 
көшеге кіреді. Бұл көшенің бейнесі сол уақыттың 
барлық атрибуттарымен қалпына келтірілуі тиіс. 
Бұл көшенің бойындағы қалпына келтірілген құ-
рылыстар кəдесыйларды сату бойынша сауда 
нүктелері, шырындар мен сулар, қолөнер шебер ха-
налары бола алады. Сонымен қатар ортағасырлық 
көшенің қалпына келтірілген келбеті туристке 
ежелгі тарихтың бір бөлігін сезінуге көмектеседі.

Мүсəллəнің үшінші қақпасы арқылы магис-
тральды көше Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне де 
барады. Қазіргі уақытта көшесі асфальтталған, 
бірақ екі шеттері қираған. Бұл көшенің бойында 
туристердің демалуына арналған құрылыстар салу 
керек, онда тиісті инфрақұрылым құру қажет.

Дарбазаның төртінші қақпасынан көше 
қазіргі уақытта тас тақталармен салынған. Көше 
құрылысы уақыт өте қирап қалған, оны қалпына 
келтіру мүмкін емес.Тарихи деректер бойынша бұл 
жерде Дарбаза қақпасының жанында орналасқан 
ортағасырлық базар болған. 

ТАРИХИ ЖӘНЕ МӘДЕНИ ЕСКЕРТКІШТЕРІНІҢ ТІЗІМІ

№ Ескерткіштердің атауы Ескерткіштің мəртебесі
1 Қожа Ахмет Ясауи кесенесі (ХІІ-ХІVғ.ғ.). Халықаралық маңызы бар
2 Рабия Сұлтан Бегім кесенесі. Республикалық маңызы бар
3 Есім хан кесенесі (ХVІІ ғ.). Республикалық маңызы бар
4 Қылует жерасты мешіті. Республикалық маңызы бар
5 Шығыс моншасы. Республикалық маңызы бар
6 Жұма мешіті (ХІХ ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
7 Шілдехана (XII-XIV ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
8 Белгісіз сағана (ХVІ-ХVІІ ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
9 Казарма (ХІХ ғ.). Жергілікті маңызы бар
10 Гарнизон штабы (ХІХ ғ.). Республикалық маңызы бар
11 Əулие Құмшық ата қылуеті (ХІІ ғ.). Республикалық маңызы бар
12 Күлтөбе-Ясы  қаласы (ІІ-ХІV-ХVІІ-ХІХ ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
13 Қаратөбе (Сауран) қаласы (ІV-V-ХІV ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
14 Сауран қаласы (ХІІІ-ХІV-ХVІІІ ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
15 Сегіз қырлы сағана (ХVІ-ХVІІ ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
16 Цитадель қамал қабырғасы (ХVІ-ХІХ ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
17 Цитадель қақпасы (ХVІ-ХІХ ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
18 Шахеристан қорғанының іргесі Алдын-ала тізімде
19 Көне Түркістан қаласы (ХV-XIX ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар
20 Міртөбе қонысы Республикалық маңызы бар
21 Гауһар ана кесенесі (ХІІ ғ.). Республикалық маңызы бар
22 Үкəша-ата мазары мен құдығы (ІХ-Х ғ.ғ.) Республикалық маңызы бар
23 Мүсəллə қақпасы (ХІХ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
24 Жеті ата қақпасы Алдын-ала тізімде
25 Тəкиə қақпасы Алдын-ала тізімде
26 Дарбаза қақпасы Алдын-ала тізімде
27 Хан мешіті Алдын-ала тізімде
28 Жəудір ана мешіті Алдын-ала тізімде
29 Хан ордасы (XVII- XVIII ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
30 Белгісіз жаңа сағана (ХV-ХVІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
31 Əлқожа ата кесенесі (ХІІ ғ.). Алдын-ала тізімде
32 Жүсіп ата кесенесі (ХІІ-ХІV ғ.ғ.). Жергілікті маңызы бар
33 Бала би (Тамабай) мазары (ХІХ ғ.ғ.). Жергілікті маңызы бар
34 Мұнара (ХІХ ғ.). Жергілікті маңызы бар
35 Имам Марқозы мазары (ХІХ ғ.). Жергілікті маңызы бар
36 Меңдуана ата мазары. Жергілікті маңызы бар
37 Жалаулы ата мазары (ХІ-ХІІ ғ.). Алдын-ала тізімде
38 Сəдуақас ата мазары (ХІІ ғ.). Алдын-ала тізімде
39 Шаш ана бейіті (І-V ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
40 Қарахан ата мазары (ХІV-ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
41 Сарай ата мазары (ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
42 Тағайын ата мазары (ХІ-ХІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
43 Ер Қоян ата бейіті (ІХ-Х ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
44 Үйрек ата мазары (ІХ-Х ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
45 Құрышхан ата мазары (V-VІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
46 Əздер əулие мазары. Алдын-ала тізімде
47 Қарашық төбе-ІІІ қалашығы (б.з.д. ІV-ІІІ ғ.   ғ. - б.з. - ІV ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
48 Қазтөбе қалашығы (б.з.д. -VІ-V ғ.ғ. - б.з І-ІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
49 Мейрам төбе қалашығы (б.з.д. ІV - б.з. ІV ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
50 Шаштөбе қалашығы (б.з.д.V - б.з. І-ІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
51 Бершін төбе қалашығы (б.з.д. V-ІV ғ.ғ. - б.з. - ІІ-ІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
52 Ақтөбе (Ибата) қалашығы (б.з.д. ІІІ-ІІ - б.з. ІV-V ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
53 Көксарай І қалашығы (б.з.д. IV-II ғ.ғ. – б.з. IV-V ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
54 Құлан төбе қалашығы (б.з.д. ІІ-І - б.з. ІV-VІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
55 Шорнақ төбе қаласы (б.з.д. І - б.з. ІV-VІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
56 Байбалық (Майбалық) қалашығы (б.з.д. - ІІ-І - б.з. ІV-VІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
57 Қорыс төбе қалашығы (б.з.д. І - б.з.V-VІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
58 Ақтөбе (Абай) қалашығы (І-VІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
59 Оқжетпес қонысы (б.з.д. І -  б.з. ІV-V ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
60 Ақтөбе (Теке) қалашығы (б.з.д І - б.з. ІV-V ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
61 Сидақ ата қаласы (І-VІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
62 Қарауыл төбе (V-VІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
63 Қалашық (І-VІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
64 Шаш ана қалашығы (І-VІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
65 Үштөбе (шығыс) қонысы (I-IV ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
66 Үштөбе (орталық) қонысы (I-V ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
67 Үштөбе қонысы (батыс) (I-V ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
68 Шаға ІІ қонысы (І-ІVғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
69 Шаға ІІІ қалашығы (І-ІVғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
70 Дəуленбайтөбе қалашығы (І-VІғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
71 Ибата қалашығы (І-ІVғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
72 Оғызтау ІІ қалашығы (VІ-VІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
73 Төрткүл І (Қарашық) қаласы (VІ-ХІV-ХVғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
74 Бұзауқорған қонысы (ХІІІ-ХІV ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
75 Ғартөбе (Қарнақ) қаласы (VІІ-VІІІ ХІVғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
76 Төрткөл-Қаратөбе қаласы (VІІ-VІІІ – ХІІІ-ХІV ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
77 Шойтөбе І қонысы (ІХ-Х-ХІV-ХVғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
78 Шойтөбе ІІ қонысы (ХІІ-ХІV ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
79 Төрткүл-Қаражон қонысы (ХІІІ-ХІV ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
80 Айнакөл-Бабайқорған қаласы (ІХ-Х-ХVғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
81 Шауғар-Шойтөбе қаласы (ІІ-ІІІ-ХІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
82 Тағайын ата қаласы (ХІІ-ХVІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
83 Жүсіп ата қонысы (ХІІ-ХІІІ – ХІХғғ.) Алдын-ала тізімде
84 Көксарай ІІ қонысы (ХІІІ-ХІVғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
85 Төрткөл-Құшата қаласы (VІІІ-ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
86 Шаға І қаласы (ІV-V – ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
87 Жүйнек қаласы (VІ-ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
88 Иқан қаласы (ІХ-Х-ХVІІІ ғ.ғ.). Жергілікті маңызы бар
89 Əбдімəлік қаласы (Ташнақ), (ХІІІ-ХІV, ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
90 Қосқорған қаласы (ХІІІ-ХІV, ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
91 Оғызтау І қалашығы (ХV-ХVІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
92 Сауқым ата қаласы (ХІV-ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
93 Күлтөбе (Оранғай) қаласы (ХV-XVI-ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
94 Төрткөлтөбе-Бабайқорған қаласы (ХІV-ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
95 Қарнақ-Ішкент қаласы (ХІV-ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
96 Төрткүлтөбе ІІ (Қарашық) қаласы (ХІV-ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
97 Қостөбе (Нұртас) қонысы (ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ.). Алдын-ала тізімде
98 Жоғарғы Ташнақ қонысы (ХVІІІ-ХІХ ғ.ғ.) Алдын-ала тізімде
99 Жаңа Сауран қонысы (ХІХ-ХХ ғ.ғ.). Республикалық маңызы бар

3.3 ТУРИСТІК АҒЫМЫНЫҢ САРАПТАУЫ
Келушілер саны 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Келушілердің жалпы саны 617803 611215 701578 944561 981344 1015088 1090755
Шетелдіктер 19914 19361 23820 20905 20425 16062 30189

МУЗЕЙІНІҢ ДАМУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНЫҢ ЖОБАСЫ
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2018-2022 ж.ж. АРНАЛҒАН «ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» ҚОРЫҚ-
МУЗЕЙІНІҢ ДАМУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНЫҢ ЖОБАСЫ

Бұл базарды Бұқар, Самарқан жəне Хиуа 
базарларына ұқсас қалпына келтіру қажет деп 
ойлаймыз. Бұл нысан тек сауда нүктесі ғана емес, 
ежелгі қаланың ең қызықты бөліктерінің бірін 
көрсететін экспозиция ретінде қызмет етеді. 
Туристерге бұл үлкен қызығушылық тудырады.

Туристер тамашалайтын келесі нысан – Түр-
кістан қаласы тарихының музейі, бұл жер туристік 
экскурсияны аяқтайтын бағыт. 

Осылайша – осы туристік маршрутты іске қосу 
үшін:

1. мəдени-тарихи объектілер-ескерткіштерді 
анықтау мақсатында «Əзірет Сұлтан» мұражай-
қорығының аумағында кешенді археологиялық 
жəне тарихи ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

2. анықталған тарихи жəне мəдени ескерт кіш-
теріне қалпына келтіру жəне жаңғырту жұмыс-
тарын жүргізу;

3. гидтерді жəне тиісті экскурсиялық мəтінді 
дайындайтын егжей-тегжейлі экскурсиялық жос-
парды əзірлеу;

4. туристердің демалуына арналған сервистік 
объектілерді салу;

5. кəдесыйлар мен басқа да туристік өнімдерді 
сату бойынша сауда пункттерін ашу мақсатында 
инвесторлар мен жеке кəсіпкерлерді тарту.

6. арнайы жарнамалық проспектілерді əзірлеу 
жəне шығару;

Екінші туристік бағыт. Жоғарыда көрсетіл-
ген дей, «Əзірет Сұлтан» қорық-музейі Арыстан-
баб, Гауһар ана, Үкəша ата, Жылаған ата сияқты 
нысандарға келген туристердің қызығушылығын 
тудырады. Сонымен қатар тəуелсіздік жылдары 
Жүсіп ата мен Əлқожа ата сияқты ескерткіштер 
қайта тұрғызылды.

Осы ескерткіштердің негізінде «Ясауитану» 
атты маршрутты əзірлеу жəне іске қосу жоспар-
ланып отыр. Бұл ескерткіштердің барлығы Қожа 
Ахмет Ясауидің өмірі мен қызметі жəне Қазақ-
стандағы исламның таралуымен тығыз байла-
нысты. Бұл туристік маршрутқа Ибраһим ата мен 
Қарашаш ана (тиісінше Ахмет Ясауи əкесі мен 
анасы) кесенелерін қосу қажет.

Туристерді күтіп алу Шымкент қаласынан 
басталғаны жөн. Бұдан əрі сапар бағыты Сайрамға 
апарады, Ахмет Ясауидің туған жері Сайрамда 
оның əке-шешесінің кесенелері орналасқан. 

Туристің одан əрі жолы Арыстанбаб кесенесінде 
(Отырар ауданы) жалғасады. Арыстанбаб Ахмет 
Ясауидің рухани ұстазы болған.

Туристер келетін келесі орын – Жүсіп ата 
кесенесі (Иқан). Бұл тарихи тұлға – Хазірет 
сұлтанның сүйікті шəкірттерінің бірі. Аңыз 
бойынша, Жүсіп ата шебер жүзімші болған, оны 
рухани тəлімгері ерекше бағалайтын. Өкінішке 
қарай, қазіргі уақытта Жүсіп ата кесенесі ғана 
бар. Оның кесенесінің жанында жүзім бақтарын 
отырғызу орынды болар еді, олардың жемістерімен 
туристерді тамақтандыруға болады. 

Осы аталған ескерткіштерге барғаннан кейін 
туристер Түркістан қаласына жеткізіледі, онда 
олар Қожа Ахмет Ясауи кесенесін тамашалайды. 
«Əзірет Сұлтан» қорық-музейіне экскурсиядан 
кейін туристерді Гауһар ана жəне Əлқожа ата 
ескерткіштеріне апарады. Бұл тарихи тұлғалар 
Ахмет Ясауидің қызы мен күйеу баласы болған. 

Туристерге баратын келесі нысан – Үкəша 
ата кесенесі мен қасиетті құдық. Аңызға сəйкес 
Үкəша ата пайғамбарымыздың сахабаларының бірі 
болған жəне Оңтүстік Қазақстандағы Ислам дінінің 
таралуына əсер еткен. Бұл туризм объектісінде 
құдық бар, оның суы емдік, қасиетті болып сана-
лады. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, 
құдық тек рухани таза адамдарға ғана су береді.

Қазіргі уақытта Үкəша ата кесенесі біршама 
жаңғыртудан өтуде. Құдыққа апаратын жолда 
асфальт төселді, асфальт төселген автотұрақ, 
құдыққа өз кезегін күтіп тұрған келушілерге 
арнайы бастырма салынды. Бірақ бұл жеткіліксіз. 
Мешіт салу, Үкəша ата кесенесін қайта жаңарту, 
ескерткішке су құбырын тарту, электржелісін 
жүргізу, зияратшыларға арналған Керуен сарай 
(қонақүй) салу орынды болар еді.

Туристердің Үкəша ата кесенесіне зиярат 
еткеннен кейін, Жылаған атаның қасиетті бұлағына 
бару керек. Бұлақ өз кереметтілігімен ерекшеленеді. 
Бұлақтың суы белгілі бір жағдайларда ғана ағады, 
мысалы, құраннан дұға оқығаннан кейін. Сондай-
ақ су ағыны əрдайым əртүрлі. Бұл объектіде 
тау үңгірі бар, оның мөлшері адамдардың біраз 
таңданысын жəне жоғары эмоцияларын тудырады. 
Барлық осы жағдайлар көптеген қызықты аңыздар 
мен мифтердің пайда болуына себеп болды. 
Жылаған ата объектісі тау шатқалында орналасқан, 
оған белгілі бір қиындықтармен жетуге болады. 
Бұл туристердің аса қызығушылығын тудырады.

Маршруттың соңғы сатысы Түркістан қа ла-
сында өтеді, онда туристерге бос уақытында демалу 
жə не қаланың көрікті орындарын тамашалау ұсы-
нылады.

Қолданысқа енгізу үшін төмендегі бағыттар 
қажет:

1. барлық қажетті ақпаратты жинау жəне өңдеу 
бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

2. көрсетілген объектілерде туристік инфра-
құ рылымды дамыту (қонақүйлер, тамақтану, ме-
дициналық қызмет көрсету пункттерін салу);

3. жол құрылысы (əсіресе сапалы жолға мұқтаж 
Жылаған ата нысаны);

4. экскурсоводтармен қамтамасыз ету;
5. арнайы жарнамалық проспектілерді əзірлеу 

жəне шығару.
Үшінші, келесі əзірленетін туристік бағытты 

«Оңтүстік Қазақстан аумағындағы Ұлы Жібек 
жолы» деп атауға болады.

Ұлы Жібек жолы маңызды сауда-экономикалық 
жəне саяси артерия болды, өз уақытында Шығысты 
Батыспен байланыстырды. Оның арқасында 
Оңтүстік Қазақстанда көптеген қалалар қалыптасты 
жəне қарқынды даму мүмкіндігіне ие болды. 
Ұлы Жібек жолы халықтар мен мемлекеттердің 
қалыптасу процесін жылдамдатқан катализатор 
болып табылады. Сондықтан бұл бағыт тарих 
тұрғысынан маңызды.

Оңтүстік Қазақстандағы Ұлы Жібек жолының 
басты қалалары – Тараз, Испиджаб (Сайрам), 
Отырар, Түркістан, Сауран, Сығанақ болды. 
Туристік бағытты тиісінше осы қалалардың 
желісі бойынша салу ұсынылады. Маршруттың 
жалпы ұзындығы шамамен 600-700 км. Барлық 
жағдайларды ескере отырып, маршруттың уақытша 
ұзақтығы 4-5 тəулікке болжанады.

Туристерді Тараз қаласында қабылдау орынды. 
Бұл жерде барлық инфрақұрылым (вокзал, 
автобекет, əуежай) жасалынған. Туристік бағыт 
тек тарихи бөліктермен ғана емес, сонымен қатар 
қа ла лардың қазіргі жай-күйімен де танысуды 
көздейді. Сонымен қатар осы маршрутта турис-
терді та рих, археология, этнография бойынша 
барлық ақпа ратпен толық таныстыруға толық 
мүмкіндік бар. 

Тараздан сапар барысында туристер Батыс 

Қытай – Батыс Еуропа магистралінің бойында 
орналасқан тарих жəне мəдениет ескерткіштеріне 
(Қарахан жəне Айша Бибі кесенелері) бара алады. 
Қаланың бүкіл Жібек жолы бойында бір керуен 
өткелінде, яғни шамамен 10-15 шақырым жерде 
орналасқанын ескеру қажет. Барлық қалалар 
толық зерттелмеген, сондықтан аялдаманы тек ірі 
қалаларда жəне неғұрлым зерттелген қалаларда 
ғана жүзеге асыру қажет. Мұндай қалаларға Тараз, 
Шымкент, Испиджаб, Отырар жəне оның оазисі, 
Түркістан жəне оның оазисі, Сидақ ата, Қаратөбе, 
Сауран, Сығанақ жатады.

Осы объектілерді тамашалау барысында турис-
тер осы қалалардың өлкетану, археологиялық музей-
лерімен таныса алады. Тараз, Шымкент, Испиджаб 
(Сайрам), Отырар, Түркістан қалаларының му-
зейлері аса қызықты. 

Түркістан қаласында 7 музей бар. Олардың 
барлығы туристер үшін қызықты болуы мүмкін. 

Туристер тобы жасына, кəсібіне, аумақтық 
категорияға бөлінеді. Туристер тобының санатына 
байланысты тиісінше экскурсиялық мəтіндер жасап 
жəне экскурсиялық маршруттарын өзгертуіне 
болады. 

Топқа бөлінген туристерге ең қызықты объек-
тілер мен ақпаратты анықтайтын талдамалық зерт-
теулер жүргізілуі тиіс.

Қолданысқа енгізу үшін осы бағыт қажет:
1. көлікпен қамтамасыз ету;
2. туристер топтарының əрбір санаты мүдде-

лерінің шеңберін анықтау үшін ғылыми-талда-
малық зерттеулер жүргізу;

3. туристердің əр санаты үшін демалыс жəне 
та мақтану пункттерін анықтау;

4. туристік топтарға баратын əрбір объект бо-
йынша тарихи-археологиялық зерттеулер жүргізу;

5. туристердің санатына байланысты толық 
экскурсиялық мəтіндерді əзірлеу;

6. арнайы жарнамалық проспектілерді əзірлеу 
жəне шығару.

«Тимурид кезеңінің архитектурасы» деген 
атауға ие болған төртінші туристік бағыт «Бұл 
туристік бағыт халықаралық болады. Осы ке зең-
дегі ең жарқын сəулет құрылыстары Өзбекстан-
ның: Самарқан, Бұхара жəне Хиуа қалаларында 
орналасқан. Бұл қалаларда туристік инфрақұрылым 
дамығанын ескере отырып, осы мүмкіндіктерді 
толық көлемде пайдалану қажет. Сондай-ақ Кеңес 
Одағы кезіндегі экскурсиялық сапарларды өткізу 
тəжірибесін пайдалану қажет. Сол уақытта бұл 
туристік бағыттар өте танымал болды.

Түркістанда туристер тобын қалыптастыру 
көзделіп отыр. Ол үшін барлық мүмкіндіктер 
бар, яғни темір жол вокзалының, автовокзалдың, 
ал болашақта заманауи əуежайдың болуы. 
Сонымен қатар туристер тобының негізгі санатын 
Қазақстан Республикасының азаматтары құрайды. 
Жоғарыда көрсетілген санаттар бойынша бөлінетін 
туристердің қалыптасқан топтары автобустарда 
Хиуа қаласына экскурсиялық маршруттың 
бастапқы нүктесіне жіберілетін болады. Бұл 
шамамен 1000 шақырым. Сондықтан осы топтар 
үшін демалыс жəне тамақтану пункттерін алдын 
ала қарастыру керек.

Хиуадан кейін оның ескі қаласымен Бұхараға 
бару керек. Кейінгі кезекте Самарқан, оның көне 
мешіттері мен кесенелері (Гур Əмір, Ұлықбек 
обсерваториясы жəне т.б.) болады. Жол бойында 
Ташкент қаласына келу міндетті. Бұл қала демалыс 
пен тамақтануды ұйымдастыруға ыңғайлы. Сон дай-
ақ базары да танымал, мұнда туристер өз қа лау лары 
бойынша қалаған затын сатып алуына бо ла ды. Бұл 
бағыттың соңғы пункті – Түркістан қаласы. 

Қолданысқа енгізу үшін осы бағытқа қажет:
1. көлікпен қамтамасыз ету;
2. туристер топтарының əрбір санаты мүд де-

лері нің шеңберін анықтау үшін ғылыми-талда-
малық зерттеулер жүргізу;

3. туристердің əр санаты үшін демалыс жəне 
тамақтану пункттерін анықтау;

4. əр қала бойынша толық ғылыми-көпшілік 
ақпарат жинау;

5. туристердің санатына байланысты толық 
экскурсиялық мəтіндерді əзірлеу;

6. арнайы жарнамалық проспектілерді əзірлеу 
жəне шығару.

Осылайша жоғарыда аталған маршруттарды 
іске қосу кезінде Қазақстан Республикасының 
аза маттары мен шетел қонақтарын туристік айна-
лымға тарту мүмкіндігі пайда болады. 

Сонымен қатар жоғарыда аталған туристік 
маршруттарды іске қосу үшін барлық ықтимал 
қаржылық шығындарды экономикалық есептеп 
ескеру қажет. Туристер топтарының əрбір санаты 
үшін олардың мүмкіндіктеріне сəйкес қаржылық 
шығындар есептелуі тиіс. Ол үшін кешенді əлеу-
меттік-экономикалық зерттеулер жүргізілу қажет.

Жүргізілген зерттеулердің деректері негізінде 
туристік бизнесті дамыту жəне бизнес топтарды 
туристік іске тарту үшін туристік кластерлердің 
жобалары əзірленетін болады. 

Мемлекет басты қаржылық құйылымдарды 
жасауы тиіс жəне олар мемлекеттік бюджетте көз-
делуге тиіс. Бұл – ең алдымен ғылыми-зерттеу қыз-
ме тіне, материалдық-техникалық базаны нығай-
туға, туристік объектілерді салуға жəне қосым ша 
қыз мет көрсету аппаратын ұстауға жұмса латын 
шы ғын дар. 

5. ТҰЖЫРЫМДАМАНЫҢ 
ҚАҒИДАСЫ МЕН МЕХАНИЗМІ
Тұжырымдаманы іске асыру мынадай қағи-

даттарды ескере отырып жүзеге асырылады:
1) іс-шараларды жүзеге асыру кезінде инно ва-

ция лық тəсілдердің жүйелілігін, сабақтастығын 
жəне енгізілуін қамтамасыз ету;

2) туризм, тарихи-мəдени мұраны сақтау жə не 
насихаттау саласындағы əлемдік тəжірибені пай-
да лану;

3) туризм, тарихи-мəдени мұраны сақтау жə-
не насихаттау саласында қазіргі заманғы инно ва-
циялық жəне ақпараттық технологияларды енгізу;

4) қорық-музейге келушілер үшін ұсынылатын 
туристік қызметтердің сапасын жақсарту (мазмұнды 
экскурсиялар, ғылыми-танымдық ақпарат ұсыну, 
сандық технологиялар пайдаланылған ақпараттық-
анықтамалық қызметтер);

5) тұжырымдама шеңберінде жүзеге асы ры ла-
тын археологиялық, ғылыми-зерттеу жəне іздес  тіру 
жобаларының жалпыға қол жетімділігін қамта ма-
сыз ету.

Тұжырымдаманы іске асырудың тетіктері бо-
лып табылады:

1) тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2018-
2022 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын да-
йындау; 

2) 2018-2022 жылдарға арналған тұжы рым-
даманың іс-шараларын іске асыру мониторингін 
жүзеге асыру; 

3) туризмді дамыту мақсатында бұқаралық 
ақпарат құралдары мен əлеуметтік желілер арқылы 
елдің мəдени байлығын кеңінен насихаттау;

4) туристік маршруттар карталарын əзірлеу 
жəне оларды жандандыру.

6. ТҰЖЫРЫМДАМАНЫ ІСКЕ 
АСЫРУДАҒЫ КҮТІЛЕТІН 

НӘТИЖЕЛЕР
Тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі ұсы ны-

латын шаралар кешенін жүзеге асыру 2018-2022 
жыл дарға есептелген:

- «Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің материалдық 
жəне ғылыми базасын нығайту»; 

- қазақ халқының мəдениеті мен ділінің халық-
аралық тенденциялары мен бағыттарын, ерекше-
лік терін ескеретін əлемдік аренада елдің тарихи-
мəдени мұрасын насихаттаудың бірыңғай тетігін 
əзірлеу;

-  Түркістан оазисіне кең ауқымды археологиялық 
зерттеулер жүргізу;

- «Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің іргелес 
ау мақ тарының тарихи келбетін абаттандыру жəне 
қай та жаңарту арқылы келушілер мен туристер 
үшін жағдай жасау»;

- ұлттық тарихи мұраны халықаралық деңгейде 
насихаттау;

- туризмді дамыту үшін жағдай жасау;
- мəдениет жəне туризм саласында шетелдік 

ғы лыми-талдау орталықтарымен іскерлік байла-
ныс тар орнату, бұл осы саланың халықаралық 
тренд терін тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Осы тұжырымдама елдің бай тарихи-мəде-
ни мұ расының сақталуын жəне тиімді пайда ла-
нылуын қамтамасыз етуге, Оңтүстік Қазақстанды 
ірі ту ризм орталығына айналдыруға, 2022 жылға 
қа рай шетелдік туристердің санын шамамен 20-25 
па йызға ұлғайтуға, қазіргі заманғы турис тік ин-
фрақұрылым мен бағыттар құруға, туризм сала-
сын дағы қызметті орнықты даму стратегиясының 
негізгі факторларының бірі етіп қайта құруға 
мүмкіндік береді.

4-5

Биыл Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың Жарлығына сəйкес Түркістан облысы 
құрылып, облыс орталығы болып Түркістан қаласы бекітілді. Елбасы 
Түркістанға арнайы іссапарында «Əзірет Сұлтан» тарихи-мəдени қорық-
музейінің аумағында орналасқан Қожа Ахмет Ясауи мавзолейін аралап көрді.
Мемлекет басшысына Түркістанның тарихи-мəдени орталығын қайта 
жаңғыртуға байланысты «Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің даму жоспары 
таныстырылды . 

Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Цифрлы Қазақстан» жобасы негізінде 
қорық-музейге қарасты Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен Қылует 
жерасты мешіті, Шығыс моншасы, Гаухар ана, Укəша ата кесенесі мен 
құдығы, Сауран қалашығы сынды тарихи орындардың 3D тур нұсқасы 
дайындалып,  халықаралық көрмелерде алғаш рет көрсетіліп, көзілдірік 
арқылы таныстырылды. Сондай-ақ Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде 
жерленген қазақтың хан-сұлтандары мен би-абыздары,батырлары мен игі 
жақсылары жайлы цифрлы форматтағы нұсқасы əзірленді.

Биылғы жылдың қорытындысы бойынша қорық-музей еліміздің 
бірқатар қалаларында ғана емес, Астана жəне Тараз қалаларында «Ұлы 
даланың жазба жауһарлары» көрмесі, Петропавл қаласында, «Киелі 
Түркістан» көрмесі, Алматы қаласында, «Қазақстандағы ақша айналымы: 
көне заманнан бүгінге дейін» көрмесі, Астана қаласында, «Елбасы жəне 
Түркістан» көрмесін ұйымдастырды. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында көрсетілген «Жаһандағы заманауи 
қазақстандық мəдениет» жобасы аясында Түркия республикасының 
Кастамону, Бурса, Анкара қалаларында «Қожа Ахмет Ясауи мұралары 
жəне Түркістан» атты көрме ұйымдастырылды.

Сондай-ақ Грекияның Салоники қаласында «Филоксения-2018» 
халықаралық көрмесінде, сонымен қатар Ресейдің Сочи қаласында «Сочи 
- 2018» халықаралық туристік форумы аясында  «Əзірет Сұлтан» қорық-
музейі көрме ұйымдастырды.

Сəуір айында Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласы, елордамыз Астана қаласының 20 
жылдығы жəне Орбұлақ шайқасындағы жеңіске 375 жыл толуына орай 
«Қазақ хандарының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық соғысындағы 
рөлі» атты республикалық ғылыми-тəжірибелік конференциясы, елордамыз 
Астана қаласының 20 жылдығына жəне «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мəдени қорық-музейінің 40 жылдық  мерейтойына орай мектеп 
оқушылары арасында дəстүрлі XXII «Ясауитану» халықаралық байқауы 
өтті. 

Шілде айында Қазақстандағы Өзбекстан жылы аясында, сонымен 
қатар Астана қаласының 20 жылдығына орай «Əзірет Сұлтан» 

мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейі жəне Өзбекстан Республикасы 
Ғылым академиясының Темуридтер тарихы мемлекеттік музейінің 
ұйымдас тыруымен «Тимуридтер тарихы музейінің жауһарлары» 
тақырыбындағы фото-кітап көрмесі өтті.

Астана қаласының 20 жылдық мерейтойы мен «Əзірет Сұлтан» 
қорық-музейінің 40 жылдығына орай «Жырлаймын сені, Астана» 
атты жыр мүшəйрасы, жас суретшілердің «Астана жəне Түркістан» 
тақырыбында сурет салу байқауы өтті.

Биыл «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейінің 
40 жылдық мерейтойы тойланып, «ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ БОЙЫНДАҒЫ 
ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚАЛАЛАР» атты халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясы мерейтойға өзек болды.

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейінің 
40 жылдық мерейтойына орай мерекелік төсбелгі дайындалып, музей ісіне 
өзіндік үлес қосқан бірқатар азаматтар марапатталды. 

«Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейінің 
40 жылдық мерейтойына арналған альбом-кітап,  «Түркістан жазирасының 
қыш ыдыстары», «Зергерлік бұйымдар топтамасы»,  «Жетпіс хикмет» 
кітабы латын қарпімен, сонымен қатар Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында 
«100 аңыз» атты кітаптар көрермен көзайымына айналды. 

 Астана қаласында арнайы ұйымдастырылған концертте тұңғыш рет 
Қожа Ахмет Ясауи хикметтері кəсіби музыка тілімен орындалды.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары 
А.Мамин, Мəдениет жəне спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
Түркістан қаласын дамытуға арналған іссапар барысында «Əзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық-музейіне қарасты 
«Хан мешіті», «Хан Ордасы» жəне Күлтөбе қалашығы мен 
«Жеті ата», «Дарбаза», «Мүсəлла», «Тəкия» қақпаларын аралады.
«Ұлы да ланың жеті қыры» бағдарламалық мақаласы мен қаланы түркі 
дүниесінің рухани астанасы ретінде таныту жəне тарихи орындар-
дың төл келбетін сақтай отырып, жандандыру мақсатында Мəдениет 
жəне спорт министрлігі Түркістан қаласындағы 88,7 гектар аумақта 
орналасқан ортағасырдағы тарихи-мəдени мұра объектілерінің тарихи 
келбетін анықтауға жəне қалпына кел ті  руге арналған жобаны дайындап 
шыққан болатын. Жоба  ны əзірлеуге қойылатын барлық халықаралық 
нормалар мен талаптар ды сақ  тау мақсатында жетекші ғалымдар мен 
халықаралық сарапшылар тар тылып, алғашқы деректер, ғылыми жəне 
мұрағат мəліметтері зерттелсе, барлық ұсынылған реконструкциялар 
жəне археологиялық жұмыстар ЮНЕСКО өкілдерімен келісу арқылы 
жүзеге аспақ. 

«ӘЗІРЕТ СҰЛТАН» МЕМЛЕКЕТТІК ТАРИХИ-МӘДЕНИ 
ҚОРЫҚ-МУЗЕЙІНДЕ 2018 ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН 
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– Шыныңызды айтыңызшы. Тай-
қазанды Эрмитаждан қабылдап алу 
сіздің себебіңізден он шақты күнге 
кешіккені туралы қауесеттің дұрысы 
қайсы, бұрысы қайсы?

– Бір күні, менің атыма Алматыдан 
Мəдениет министрлігінен Торсайын 
Ахметовадан – Тайқазанды қабылдап, 
өзінің орнына жеткізуді тапсырған же-
дел хаты келді.

Қа ла лық  партия  комитет ін ің 
төрағасына барып мəлімдедім. Ол – 
жұмысыңызды істей беріңіз. Өзіміз ха-
барласамыз деді. 2-3 күннен кейін атқару 
комитетіне барсам, төрағаның орынба-
сары «Сіз қайда жүрсіз. Төраға екі-үш 
адамдарын алып, Тайқазанды əкелуге 
кетті» – деді.

Белді бекем будым да Эрмитаждың 
директоры Пиотровскидің атына жедел 
хат жібердім.

«В соответствии приказа министра 
Захарова прошу Тайказан передать толь-
ко ответсвенным лицам мавзолея». 2-3 
күннен кейін атқару комитетінен қоңырау 
соқты. «Сіз бармасаңыз болмайды екен» 
– деп. 

3 күн өз жұмысымды істеп жүре 
бердім. Атқару комитетінен тағы қоңырау 
келді «Тез І хатшыға жолығыңыз». 
Бардым «Сен қазанның қайтарылуына 
қарсысың ба?» – деді.  Мəдениет 
министрінің бұйрығын, өзім жіберген же-
дел хаттардың көшірмесін алдына жай-
ып тастадым. Қазанды тиісті мекеменің 
өкілдері қабылдап алуы керек емес пе? 
«Оны келген соң мəселесін бюрода 
қараймыз» деді. Ташкент арқылы само-
летке отырып ұшып жеттім. Алдымнан 
төраға шықты да «15 күннен кейін 
беретін болды. Упаковка жасайды екен» 
деді. Келген ізіммен қайтып кеттім, олар 
да қайтты. 

1 5 - 2 0  к ү н н е н  с о ң  М ə д е н и е т 
министрінің орынбасары, төраға, 
оның достары Эрмитажда жолықтық. 
Сұрастырсам, жəдігер төрағаның 
досының атына жазылған сенім хат 
арқылы (облисполкомнан берілген) 
құжатталатын болыпты.

Қабылдау бөлімінің басшысы əйел 
кісі екен. Бұл қазанды исполкомның 
залына апарып қоймақшы ма? Мені 

кіргізіңіз директорға-деп, дауыстап 
жібердім. Ол «сыртта күте тұрыңыз, 
өзім шақырамын» – деді. 5-10 минуттан 
кейін əлгі адам «Поздравляю, победа за 
вами», деді.

– Нұрмахан аға, қазан Эрмитажда 
тұрған бөлменің терезесінен шығарған 
кезде музейдің терезесі сынған екен де-
ген сөз де естідік.

– Өтірік, əсірелеу сөз. Эрмитаж 
терезесін сындыру түгілі зақымдандыруға 
жол беретін отын сарайы емес-қой. 
Кептеліп барып шыққаны рас.

– Қазанды қайтаруға сіздің ық-
палыңыз болғанына жергілікті бас-
шы лық жылы сөз айтып, қолыңызды 
қысқан шығар?

– Тас-түйін болды. Маған жылы 
қабақ танытпағандарына таңданған 
жоқпын, іштей көңіліме де алған жоқпын. 
Пендешілік оларда да болды ғой. Бірақ 
тұғырына қонған соң да тайқазанға 
қожайындық жасағылары келді ғой. 

– Шамасы өздерінше қайы-
рымдылық қор жасап, Тайқазанға 
түскен садақаға қол салғылары да 
келген ғой.

– Солай шығар бір күні облыстың 
əкімі (З.Тұрысбеков) келіп жиналыс 
өткізбекші, деді. Бардым. Облыс əкімі 
мен қаланың əкімі президуымда оты-
рып, жиналысты ашты. Алдыңғы екі 
қатарда Шымкенттен іскер, кəсіпкерлер 
жайғасқан екен. Облыстың əкімі 
«Тайқазан» деген қайырымдылық қорын 
құруға жиналдық деп, бірер минут наси-
хат сөз айтты. Қордың мақсат-міндетін 
түсіндірді. Мен орнымнан тұрып сөз 
сұрап, мінбеге көтерілдім.

Біріншіден мекеменің өз жанын-
да қоры бар. Жарғысы бар. Ұжымнан 
сайланған төрайымы бар. Алдымен сол 
қорды жою керек шығар. Бұл мекеме, 
қала, аудан, облыс емес распубликалық 
мəртебесі бар. Мəдениет министрлігіне 
қарайды. Егер сіздерге қаржы керек бол-
са, ұжымның атынан біздерге шығып, оң 
шешім қабылдауға болар. Сіздерден де 
бұрын бір қор құрғыштар болған дедім.

Облыс əкімі қаланың əкіміне – əй, 
пəленше, сен не айтып едің бізге, мына 
кісі не айтып тұр? – деді. Сөйтті де төмен 
түсіп залдан шықты. Соңынан шұбырып 
талапкер қор мүшелері де кете барды.

– Сөйтіп басшыларға жақпай 
қалған екенсіз ғой. Сізге зияны тиген 
жоқ па?

– Ол да бір ұзақ əңгіме. Алматыға, 
министрлікке барып тұрамын. Бір күні 
жігіттер айтты əкіміңіз сіздің орныңызға 
біреуді жіберіпті, екі күн болды осында 
жүр – деді. Онымен сол жерде жолықтым. 
Баяғы Эрмитажға екі рет бірге барған 
өзімнің жерлесім.

« Қ о й  д е д і м ,  ө з і  к и е л і  ж е р , 
айналасының бəрі мазар, бір күні бұлар 
мені майып қылар.

«Ырза бол, бабам!» – деп арызымды 
жазып қоштасқанмын. Бірер ай үйде жат-
тым, шығармашылықпен айналыстым.

Бұрынғы Мəдениет министрі , 
Қазақстан компартиясының хатшысы 
Өзбекəлі Жəнібеков, партия тарқап, 
денсаулығы да болмай жүргенде 
Түркістанға, мавзолейге келіпті. Жігіт-
терден – Назаров қайда жүр? – деп сұ-
рапты. Жігіттер: – Үйінде жатыр – десе, 
– «неге жатады ол» – депті. Олардың 
бірі маған қоңырау соқты: – Нұреке, 
Өзағаң келіп сізді, сұрады. Неге жатыр 
ол үйінде деді. Қала басшыларына кетті 

жобасы, барсаңызшы сізге көмектеседі 
ол кісі деді.

Бармадым, жолықпадым. Біріншіден, 
денсаулығы онша болмай жүргенін 
білемін. Жұмыста жоқ. Қапалығы тағы 
бар. Бір айдан соң Саттар Ерубаев музейін 
басқарсын деп Мəдениет министрлігінен 
қоңырау келді. Сол жерден пенсияға 
шықтым.

Бəлкім, Өзағаңның шапағаты тиген 
шығар деп жақсы істі жақсы адамға 
телимін.

– Өзбекəлі аға жөнінде біраз жа-
зып жүрсіз. Бізге де ол кісі туралы ай-
тарыңыз болса.

– Ол кісі Түркістанның жанашыры еді. 
Түркістанды түлету үшін, Ахмет Ясауи 
мав золейінің есігін əлемге айқара ашты. 
Бұрын жеңілтек дінші сымақтардың 
нəпахасына айналған орынды музей-
ге айналдырды. Атеизм заманындағы 
батырлық, ерлік еді бұл бір.

Екіншіден, біз əбден мақтанып сөйлеп 
отырған Тайқазанды өз орнына қайтаруға 
белін буып кіріскен Өзағаң еді. Ол кезде 
Мəдени жəдігерімізді қайтар деп басшы 
коммунистер айта алмады. Орнына бізді, 

қоғам қайраткерлерін іске қосты. Осы 
кісінің бізге көрінбейтін, естілмейтін 
нұсқауларымен сол кездегі қалалық пар-
тия комитетінің жалпы бөлім меңгерушісі 
Эркін Жорабековпен бірге (мен аппарат-
та нұсқаушы едім) Мəскеуге бара жатқан 
Жоғарғы Кеңестің депутаттарының, 
делегаттардың Тайқазанды қайтару ту-
ралы хаттарды дайындағанбыз.Эркін 
бақилық болып кетті. Тайқазанды 
Түркістанға аман-есен жеткізуге зор 
белсенділік жасады. Жатқан жеріне 
Алланың нұры жаусын!

– Тайқазан туралы тағы да ай-
тарыңыз бар ма?

– Тайқазанның елге қайтарылуына, 
мысалы, сəл бір үп еткен самал болса 
сабағынан үзіліп түскелі тұрған піс кен 
алмаға тиген лептей əсерім болса бақыт-
ты шығармын деп ойлаймын. 

– Рахмет аға! Түркістанның бағына 
орай деніңіз сау боп жүре бергейсіз.

– Рахмет.

Əңгімелескен
Сəкен ШƏМЕТОВ

ТАЙҚАЗАННЫҢ ЖЫРЫ БАР ТАУСЫЛМАЙТЫН
Бүгінгі сыр сұхбаттың қонағы Түркістан қаласының құрметті азаматы Нұрмахан НАЗАРОВ
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Көрменің екінші бөлімі əулиелердің Сұлтаны 
атанған Қожа Ахмет Ясауи мұрасына арналған. 
Қожа Ахмет Ясауидің артында қалған баға жетпес 
мұ ралары ХVІІІ ғасырға тəн «Диуани хикмет» 
кітабының қолжазба жəне баспа нұсқалары, ХІХ 
ғасырда қайта көшірілген «Рисоллə дəр адаби 
тариқат», «Насабнама» шежіресі, Ұлы тұлғаның 
шəкірттері С.Бақырғанидің «Диуан» қолжазба 
еңбегі, Шейх Худайдад Таш-Мухаммед əл-Бухаридің 
«Бустан уль Мухиббиннің» түркі тілінде жазылған 
қолжазба еңбегі, Ə.Науаидің «Ғазалдары», Софы 
Аллаярдың «Муслик ал-Муттакин», «Əулиенің 

өсиеттері» еңбегі, Қожа Хафиздің «Диуаны», Имам 
Мағрудидің «Қиссалары», Əулие Биделдің «Диуан» 
еңбектері қойылды. 

Көрменің үшінші бөлімінде Түркістан өңіріндегі 
киелі орындар мен тарихи ескерткіштер жайында 
фотосуреттер көпшілік назарына ұсыныл ды. 

Аталмыш шаралар 1 желтоқсан – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президент күні 
мерекесіне орай ұйымдастырылған.

Айта кетсек,  Елбасымыз Н.Ə.Назар-
баевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы мен күні кеше ғана 
жарияланған «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласында Алтай мен Атыраудың арасын, 

Ертіс пен Есілдің жағасын мекендеп, Қаратаудан 
Ұлытауға дейінгі Ұлы даланы жайлаған 
ұлтымыздың ұлылығына, бабаларымыздың 
батырлығына ел тағы бір мəрте қанықты. Ұлы 
даланың ұлы есімдерін халық жадында мəңгі сақтау 
арқылы ұлы бабамыз Қожа Ахмет Ясауидің рухани 
мұрасы мен ілімін халық санасында жаңғыртып 
қана қоймай, қарға тамырлы қазақтың ғана емес 
түбі бір түркі дүниесінің рухани тарихының жаңа 
беттерін тануға жол ашылды деуге толық негіз бар. 

Түркістанның рухани орталыққа жəне 
облыстық мəртебеге ие болуы Қожа Ахмет 
Ясауи есімімен байланысты екендігі белгілі. Өз 
заманында-ақ халықтың ерекше ілтипатына ие 

болып, «Əулиелер Сұлтаны» атанған, кейінгі 
ұрпақтың да руханият əлеміндегі бағдарын 
айқындауда жетекші рөл атқарған Қожа Ахмет 
Ясауи артына баға жетпес байлық, өшпес мұра 
қалдырды. Ауызбіршілігіне сызат түспей, қандай 
қиын қыстау жағдайда ниет біріктіре алған қазақ 
халқының тұтастығы Ясауи сілтеген татулық, 
мейірімділік жолы нан бастау алады. Елбасымыз 
Н.Ə.Назарбаевтың «Түркістаннан тараған аса 
қуатты рухани сəулемен нұрлан ған Қожа Ахмет 
Ясауи Орталық Азиядағы оның ішінде Қазақстанда 
да, барлық түркі халықтарының ұлттық рухани 
ілім жүйесін өрнектеп берді» – деуі Əзірет 
Сұлтанның рухани тұлғасын айқындай түседі. 

Арыстанбабтың Отырардағы кесенесі мен Қожа 
Ахмет Ясауидің Түркістан дағы кесенелері – 
қазақтың ұлттық руха ниятының аса маңызды 
орталықтары. Ата жолын ардақтаған əулие 
бабаларымыз да «Хақ Расулдың сүннетін, Қожа 
Ахметтің міндетін – өшіре көрме жүректен!» деп 
біздерге аманаттайды. 

Қожа Ахмет Ясауи жалпы түрік тік мəдени 
жəне дүниетанымдық кеңіс тіктегі ішкі тұтастықты 
қалыптастырып, исламдық құндылықтарға 
негізделген философиялық-этностық ар-ождан 
ілімін жүйелеген рухани тұлға.

Д.ҚОЖАМҰРАТОВ

ТҰҢҒЫШ РЕТ ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІ 
КӘСІБИ МУЗЫКА ТІЛІМЕН ОРЫНДАЛДЫ
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 Тапсырыс №3970

2019 доңыз жылының келуіне де санаулы күндер қалды. Сарапшылардың 
пікірінше, 2019 жылға арналған жұлдыз жорамал физикалық және 
эмоционалдық деңгейде жақындық, алаңсыз және прагматизмді жыл бо-
лады деп уәде етеді. Доңыз жылында бұрынғы одақтардың қалыпқа келуін 
және жаңа адамдармен одақтастық құруды күтуге болады. Астрологтардың 
айтуынша, доңыз жылы қайсарлық пен жігерлілік танытатындарды қолдайды. 
Тиісінше өзгерістерден қорықпайтын адамдарды қызықты оқиғалар күтеді. 
2019 жыл жұлдыз белгілерінің ішінде шаян, саршаян және балықтар үшін 
сәтті болмақ. Сондай-ақ торпақ пен арыстандарға және суқұйғыштарға 
да бақ қонады деп болжанады.

ТОҚТЫ
2019 жылы тоқтыларды көптеген қызықты мүмкіндіктер күтіп 

тұр. Астрологтар осы жұлдыз белгісінің өкілдері махаббат мен 
бизнесте жəне шығармашылықта табысқа жетеді деп болжайды. 
Жаңа мүмкіндіктің арқасында тоқтылар қосымша сенімділік пен 
табандылыққа ие болады.

Сондай-ақ 2019 жыл тоқтыларда достар мен одақтастардың қара-
сының кеңеюімен сипатталады. Бұл белгінің өкілдері сүйкімділігінің 
арқасында жиі көпшіліктің назарында болады.

2019 жылы тоқтыларда қуанышты сəттермен қатар, қиындықтар 
да бо лу мүмкін. Астрологтар оларға қаржы жағынан мұқият болуды 
ес кер теді. Себебі осы кезеңде тоқтылар өте ысырапшыл болуы мүмкін.

ТОРПАҚ
Торпақтар 2019 жылы өз отбасына мүмкіндігінше көп көңіл бөлуі 

керек. Астрологтар бұл жұлдыз белгісінің өкілдеріне 2019 жылы бала-
ларына көп қамқорлық жасап, баласының тəрбиесі мен біліміне көңіл 
бөліп, отбасылық ұяға жайлылық қосып, сүйіктісін одан əрі бақытты 
етуді ұсынады.

Келесі жыл тоқтыларда отбасы үшін ең қолайлы жыл болмақ. Ал 
əлі де өз махаббатын таппаған осы белгінің өкілдері отбасымен жəне 
достарымен көп уақыт өткізуі керек. Себебі астрологтар көктемде 
торпақтарда басшылықпен түсініспеушілік болуы мүмкін деп бол-
жайды.

Бірақ кейбір шағын түсініспеушіліктерге қарамастан, тоқтылар 
2019 жылы бизнес пен қарым-қатынаста табысқа жетеді.

ЕГІЗДЕР
Еңбекқорлығы мен адалдығы жəне жауапкершілігі үшін 2019 жылы 

егіздер барлық салада табысқа қол жеткізеді. Бұл белгі өкілдерінің 
махаббатта, бизнесте жəне отбасы мəселесінде жолы болады. 2019 
жылдың басында-ақ, егіздер өткен жылдан қалған барлық мəселелерді 
шешіп, жаңа жоспарларды жүзеге асыруға дайын болады.

Қаржы саласындағы жетістіктердің арқасында егіздер əртүрлі 
алаяқтар үшін магнит болады. Сондықтан астрологтар бұл белгінің 
өкілдеріне аса сақ жəне абай болуға кеңес береді. Сондай-ақ махаббат 
майданында да осындай сақтықты ұстау керек. Өйткені 2019 жылы 
екінші жартыңызды кездестіруге көп мүмкіндік беріледі.

ШАЯН
2019 жылы шаяндарда денсаулық бірінші орында болады. Осы 

белгінің өкілдеріне ақыр соңында, басқа адамдарға ғана емес, өзіне 
де қамқорлық жасауға уақыт келді. 2019 жылы шаяндар өмір сал-
тын қайта қарастыратын болмақ. Олар спортпен шұғылданып, дұрыс 
тамақтана бастайды.

Сондай-ақ келесі жылы жаңа жəне жарқын əсерлерге толы бола-
ды. Ал бұл белгінің көптеген өкілдері үшін ақша басты мəселе болу-
ын доғарады. Себебі доңыз жылы қаржы саласында табысқа жетуге 
жағдай жасайды. Сондай-ақ астрологтар шаяндарға жақындарына 
көбірек назар аударуға жəне жайлы үй жағдайын жасауға кеңес береді.

АРЫСТАН
Егер арыстандар 2019 жылы барлық оқиғалардың эпицентрінде 

болудан қорықпаса, олар үлкен жетістіктерге жетеді. Сондай-ақ бұл 
жұлдыз белгілерін ішкі өсу мен көпшіліктің назарында болу мүмкіндігі 
күтіп тұр.

Алдағы жылы олардың беделі өсіп, алда жүреді. Бірақ негатив пен 
агрессия танытудан аулақ болуыңыз керек, өйткені бұл барлық эмо-
циялар арыстандарға молынан оралады. 2019 жылы арыстандардың 
жарқын жүзділігі мен ақ көңілділігі көп сəттілік əкеледі.

Тұтастай алғанда, астрологтар арыстандарды көптеген жаңа таны-
сулармен тиімді ұсыныстар күтіп тұр деген болжам жасауда.

БИКЕШ
2019 жыл бикештер үшін де сəтті жыл болады. Көптеген 

мүмкіндіктерге ие болған бикештер жалқаулықтан толығымен бас 
тартуға жəне еңбекқорлыққа мұқтаж. Келесі жылы бұл белгінің 
өкілдерін көп жұмыс күтіп тұр. Сондықтан астрологтар бір мүмкіндікті 
де жібермеу үшін батыл жəне үнемі мұқият болуға кеңес береді.

Махаббат мəселелерінде бикештерге əдептілік пен əдепсіздік 
арасындағы ортаны табуға кеңес беріледі. Сондай-ақ 2019 жыл-
да бикешкерге ықылас білдірушілер көп болады. Сонымен қатар, 
қалағаныңызға ақша шаша бермей, қаржы тұрғысынан да мұқият 
болуыңыз керек.

ТАРАЗЫ
Аз ойлап – көп əрекет ету! Таразылар 2019 жылы осы ұранды 

ұстануы керек. Шындығында, мүмкіндіктер көп болса, ойлануға көп 
уақыт болмайды. Бірақ бұл осы белгінің өкілдеріне сақтанудың қажеті 
жоқ дегенді білдірмейді. Өйткені өздеріңіз білетіндей сақтықтың 
ешқашан артықтығы жоқ.

2019 жылдың ішінде таразылар жұмыс пен бизнесте көптеген 
қызығарлық ұсыныстар алады. 2019 жылы отбасылы таразылар туыс-
тарымен жылы-жарқын араласып жан тыныштығын табады.

САРШАЯН
2019 жыл саршаяндар үшін табысты болуға уəде етеді. Жəне 

2019 жыл осы жұлдыз белгілерінің барлық өкілдерінің дұшпанына 
сəтсіз жыл болмақ. 2019 жылы саршаяндардың барлық жағымды 
мүмкіндіктері белсенді болады.

Ал саршаяндар неғұрлым көп кедергілерге тап болса, олар 
соғұрлым күшті болады. Жалпы алғанда, доңыз жылы өте табысты 
болуы тиіс. Сондай-ақ саршаянның өздері күш-қуат пен белсенділікке 
ие болып, бизнесте табысқа жетеді.

Бірақ саршаяндардың жеке өмірінде сəтсіздік орын алуы мүмкін. 
Астрологтардың айтуынша, мүмкін емес нəрселерді талап етпейтін 
саршаяндар екінші жартысын оңай таба алады.

МЕРГЕН
2019 жылы мергендер оң өзгерістердің нəтижесі ретінде эмо-

ционалды жоғары сезімге ие болады. Келесі жылы мергендер үшін 
жағымды жаңалықтарға толы болады. Жеке өмірдегі жетістіктер тіпті 
кəсіби саладағы мəселелерді де жеңе алады. 2018 жылға қарағанда, мер-
гендер 2019 жылы өз мансабына жəне басқаларға көбірек көңіл бөледі. 
Алайда астрологтар мергендерге кəсіптік салада үлкен өзгерістер бол-
майды деп болжайды.

Мергендер үшін басты артықшылық тіл табысқыштығының өсуі. 
Бұл белгінің өкілдері жаңа достар мен серіктестерді оңай таба ала-
ды. Жəне кез келген идеялар табысты жүзеге асуға мүмкіндік алады.

ТАУЕШКІ
Қабан жылы тауешкілер үшін жағымды тосынсыйларға толы бола-

ды. Қаржы мəселесінде жəне жеке өмірде де кенеттен өзгерістер болуы 
мүмкін. Сондай-ақ келесі жылы болашақта мансаптық тұрғыда өсуге 
көмектесетін көптеген жаңа адамдармен танысасыз. 2019 жылы махаб-
бат майданында да табысқа жету үшін қолайлы жағдайлар жасалады.

Бірақ астрологтар табысқа жəне жаңа жетістіктерге жету жолын-
да тауешкілер денсаулығын құртып алуы мүмкін, деп сақтандырады. 
Сондықтан бұл белгінің өкілдері денсаулығына көбірек уақыт бөлуі 
керек.

СУҚҰЙҒЫШ
2019 жылы суқұйғыш өз табиғатына байланысты бірқатар шағын 

мəселелерге тап болуы мүмкін. Ал ондай мəселелерді туыстары ше-
шуге көмектесетін болады. Бірақ соған қарамастан, оларды көптеген 
жағымды оқиғалар күтіп тұр. Астрологтар келесі жылы қызықты 
оқиғалар мен жарқын эмоцияларға толы жыл болады деп болжайды.

Позитивті көзқарас суқұйғыштарды көптеген адамдармен 
жақындастырады. Жалпы, осы белгінің өкілдері келесі жылды жақын 
достарының ортасында өткізеді.

БАЛЫҚТАР
Астрологтардың сөзіне сүйенсек, балықтар келесі жылды өз мақ-

саттарына қол жеткізуге арнайды. 2019 жылы пайдалы нəрселер жайлы 
қиялдайтын балықтар сөзсіз, табысқа жетеді. Əсіресе шығармашыл 
балықтар үшін қолайлы жағдайлар көп туады. Ал балықтар жаңа идея-
ларды түсіністікпен, басшылықтың қолдауының арқасында таба алады.

Келесі жылы қаржылық жағынан табысты болатынымен, балықтар 
ақшаны бекер далаға шашпай, сақ болы тиіс. Себебі бұл белгінің 
өкілдері күтпеген жерден қомақты сома жұмсап, үлкен заттар салып 
алуы мүмкін.

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰЛДЫЗ ЖОРАМАЛ ХАБАРЛАМА

Əбіш Кекілбайұлы (6 жел-
тоқ сан 1939 жыл, Оңды ауылы, 
Маңғыстау облысы – 11 жел-
тоқсан 2015 жыл, Астана қа-
ласы) – Қазақстанның халық 
жазушысы, мемлекет жəне 
қоғам қайраткері. Қазақстан 
Республикасының алғашқы Мем-
лекеттік хатшысы (1996-2002), 
Парламент Сенатының депута-
ты (2002-2015).

Атақты қаламгердің əде-
биет ке құмарлығы мектеп қабыр-
ғасында басталады. 1957 жылы 
5 мамыр «Лениншіл жастың» 
белсенді ауылдық тілшісі ре-
тінде Қазақстан Комсомолы 
Ор талық Комитетінің мақ тау 
қағазымен марапатталады. 
1957 жылы Қазақ мемле кет-
тік университетінің фило ло гия 
факультетіне түседі. Уни вер-
ситетте əдебиет бірлестігін 
басқарып, жас талаптар 
шоғырын жарыққа шығарады. 
Соңғы курста оқып жүріп, 
«Қазақ əдебиеті» газетінде 
қызмет атқарады. Мұнда ол 
сыншылық қабілетімен көзге 
түседі. «Қазақ əдебиетінен» 
кейін 1962-1965 жылдар аралы-
ғында «Лениншіл жас» газетінде 
бөлім меңгерушісі болып істеді. 
Ол Қазақстанның Халық жазу-
шысы, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлығының лау-
реаты, Қазақстанның Еңбек Ері 
(2009), Көрнекті мемлекеттік 
қоғам қайраткері, Қазақстан 
Республикасы ұлттық Ғылым 
академиясының академигі 
(2009), əл-Фараби атындағы Қа-
зақ ұлттық университетінің, 
Л.Н.Гумилев атындағы ұлттық 
Уни верситетінің, Ақтау Аты-
рау, Батыс Қазақстан, Шы-
ғыс Қазақстан, Жезқазған 
университетінің жəне Қазақ стан 

Əлеуметтік ғылым дар ака де мия-
сының құрметті профес соры, 
АҚШ-тың Кен ту ки шта тының 
құрметті пол ковнигі, Маң ғыстау, 
Атырау облыстары, сондай-
ақ рес пуб ли ка мыздың бірқатар 
аудан ының құрметті азаматы. 
2015 жыл дың 11 желтоқ са нында 
дүниеден өтті. 

Əбіш Кекілбайұлының ал-
ғашқы өлеңдер жинағы «Алтын 
шуақ» деген атпен 1962 жылы, 
«Бір шөкім бұлты» 1965 жылы 
жарық көрді.

Ауыл өмірінен жазылған по-
весть, əңгімелер жинағы «Дала 
балладалары» – Əбіш Кекіл-
байұлының кең тынысты эпик, 
суреткерлік болашағын таны-
тады. 1974 жылы «Дəуірмен 
бетпе-бет» сын мақалалар 
жинағы, «Бір уыс топырақ», 
1979 жылы «Тырау тырау тыр-
налар», Маңғыстау түбегінің 
өткені, бүгіні, болашағы тура-
лы «Ұйқыдағы арудың оянуы» 
тарихи танымдық баян, 1982 
жылы «Шыңырау» повестер 
жинағы, 1992-1993 жылдары 
Таңдамалы екі томдық, 1995 
жылы «Заманмен сұхбат», 1998 
жылы «Азаттықтың ақ таңы» 
публицистикалық мақалалары, 
толғамдары, 1999 жылы 12 
томдық шығармалар жинағы 
жарыққа шықты.

Əб іш Кек і л байұлының 
«Үр кер» (1981), «Елең-алаң» 
(1984) романдары қазақ əде-
бие тінің үлкен табысы ретін де 
бағаланып, Қазақ КСР Мем ле-
кеттік сыйлығын алды.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Қаңтар айында дүниеге келген әріп тес -

терімізге зор денсаулық, баянды бақыт, ең-
бектеріне шығармашылық табыс тілейміз! 

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің ұжымы

ҚАҢТАР
1 Керимов С. 03.01.1992
2 Каймов Ж. 06.01.1986
3 Əмір Б. 08.01.1979
4 Айтпенбетова М. 16.01.1989
5 Ералиева С. 17.01.1990
6 Салибекова А. 20.01.1987
7 Майлыбаева Ж. 29.01.1980

ӘЙГІЛІ ТҰЛҒАНЫҢ ҚОЛТАҢБАСЫ ТҮСКЕН ҚАРЖЫ 
ҚАЙДА ЖҰМСАЛАДЫ? 

Қараша айында «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мəдени қорық-музейіне қайырымдылық пен 
демеушілік есеп шотына 4 001 515 теңге қаражат 
түскен. Осы соманың есебінен:

Банк қызметіне 14 093,03 теңге;
Халықаралық конференцияны ұйымдастырып 

өткізуге 4 600 000 теңге; 
Химиялық жəне бактериологиялық сараптамаға 

36 500 теңге;
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарына 330 000 

теңге жұмсалды.
Басқа да қорық-музейдің жоспарындағы 

мəдени іс-шараларды ұйымдастыру шығындарына 
979 078,03 теңге қаржы жетпей қалғанын да айта 
кеткеніміз жөн. Бұл қаржы, алдағы айда түсетін 
түсімдердің есебінен қаралатын болады.

Желтоқсан айында «Əзірет Сұлтан» мем-
лекеттік тарихи-мəдени қорық-музейіне қайы рым-
дылық пен демеушілік есеп шотына 5 210 954 теңге 
қаражат түскен. Осы соманың есебінен:

Банк қызметіне 11 971 теңге;
Шаруашылық жұмыстарына 1 198 982 теңге 

жұмсалды.
4 000 000 теңгені кесене аумағының топо гра-

фия лық түсірілім жұмыстарына жұмсау көзделуде. 

«Əзірет Сұлтан» қорық-музейінің 
баспасөз қызметі

Тəуелсіз еліміздің келешек ұрпақты 
тəрбиелеу мəселесінде бүгінгі күннің 
өзекті тақырыбы. Бұл мəселенің шешімін 
табуда үздіксіз білім беру жүйесі 
айтарлықтай дəрежеде қайта қаралып, 
оны жетілдіру жолдары іздестірілуде. 
Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың «Болашақ 
ұрпағымызды тəрбиелегенде оларға жа-
сайтын имандылық пен сауаттылық 
қасиеттерді сіңірсек, тəлім-тəрбие бер-
сек, сонда ғана рухы дамыған, Отанның 
гүлденуіне өз үлесін қоса алатын азамат 
өсіре аламыз деген сөзін басшылыққа 
алған біздің балабақша ұжымы бүгінгі 
таңда білім мен тəрбие жұмысын дамыту, 
өркендету барысында жұмыс жасайды. 

Қоғамымыздың іргетасын нығайту 
үшін бүгінгі жас ұрпаққа үлгілі, өнегелі 
тəрбие беру – қазіргі білім беру жəне 
тəрбиелеудегі басты міндеттеріміздің 
бірі болып табылады.

Қазіргі заманда жас ұрпаққа са-
палы білім мен саналы тəрбие беру 
əлеуметтік құрылымы ең маңызды 
міндеттердің біріне айналады. Қазақстан 
Республикасының 2015 жылға дейінгі 
білімді дамыту тұжырымдамасындағы 
«Мектепке дейінгі тəрбие үздіксіз білім 
берудің алғашқы сапасы. Ол баланың 
жеке бас ерекшелігін ескере отырып 
дамытатын орталық» делінген. Баланы 
тəрбиелеу, дамыту мен білім беру 
мəселелерінде отбасы мен балабақша 
ұжымы өзара тығыз байланыста болуы 

қажет. Мектепке дейінгі тəрбие мен білім 
берудің алғашқы баспалдағы балабақша 
екені белгілі. Əрбір елдің əуелгі ойлай-
тыны – өз ұрпағының жай-күйі болмақ. 
Ертеңгі болашағымыздың тағдыры жас 
ұр пақтың бүгінгі тəрбиесіне байланыс-
ты екендігі айтпаса да түсінікті. Жан-
жақ ты білім алған, тəлім тəрбие алған, 
парасатты, саналы азаматты тəр биелеп 
шығару, олардың жан дүниесін əлемдік 
өркениетке сай рухани қазына лар мен 
байыту, халықтық педагогика дəстүр-
лерінің озық өнегелерін ой-санасына 
орнықтыру – бүкіл ел-жұрт, ауыл-аймақ, 
от ба сы, қоғамдық мекемелер болып бір-
ле се атқаратын аса жауапты міндет. Сол 
себепті, тəрбиешілеріміз үнемі шы ғар-
ма шылық ізденіс жолында болуы тиіс.

«Адамға ең бірінші білім емес, тəр-
бие берілуі керек, əр тəрбиесіз берілген 
білім – адамзатың қас жауы, ол келешек-
те оның барлық өміріне апат əкеледі» 
– дей ді əл-Фараби. Жас ұрпаққа тəлім-
тəр бие беруді қоғам болып, ұстаздар 
қауы мы болып, ең бастысы ата-аналар 
болып қолға алсақ болашағымыз жарқын 
болмақ.

Ата-аналар А.С.Макаренконың «Ба-
ла ларды тəрбиелеу – біздің өміріміздегі 
ең жауапты сала. Дұрыс тəрбиелеу – 
бұл біздің бақытты қарттық шағымыз, 
жаман тəрбиелеу – бұл біздің келешек 
қасіретіміз, бұл біздің көз жасымыз, бұл 
біздің басқа адамдар алдындағы, бүкіл ел 

алдындағы айыбымыз» – деген пікірінің 
мағынасын түсінуі тиіс. Сондықтан əр 
отбасында ата-ана өз баласының инабат-
ты, тəрбиелі де əдепті, адамгершілігі зор 
азамат болып өсуі үшін, ұлттық тəрбие 
бере білуі керек.

Еліміздің ертеңгі болашағы жас 
ұрпақты азаматық пен имандылыққа бау-
лу – тəрбиенің басты міндеттерінің бірі. 
Сонымен қатар ата-аналар мен мектепке 
дейінгі ұйымдар ұлттық тəрбиеге де мəн 
бергендері жөн. Бұл саладағы күш-жігер 
алдымен бүлдіршіндерді отаншылдыққа 
тəрбиелеуге бағытталады. «Отан» деген 
киелі ұғымды балаға дүние есігін ашқан 
үйі, ата-анасы, ағайын туыстары, туған 
жері, кең-байтақ гүлжазира даласы, тау-
тасы, өзен-көлі, сылдырап аққан мөлдір 
бұлағы бейнесінде қабылданып, ең 
қасиетті де құдіретті алтын бесігі ретінде 
үйретуге тиіспіз.

Жас ұрпақты кішкентайынан салт-
дəстүрлер рухында баулу, құлағына сіңіру 
əдет-дағдысына айналдыру – парызды 
іс. Қазақ сөз өнерін қатты құрметтеген 
халық: «Жақсы сөз – жарым ырыс», 
«Жақсы сөз жан семіртер. Сонымен 
қатар балаға «сіз», «рахмет», «кешіріңіз», 
«өтінемін» деген сияқты сыпайылықты 
білдіретін сөздерді үлкендерге айтып 
жүруге үйрету, оған дағдыландыру ата-
аналар мен тəрбиешілердің міндеті.
Халқымыздың дəстүрінде қол алысып 
амандасуға ерекше көңіл бөлген, жас ба-
ланы сəби кезінен үлкендермен қол алы-
сып амандасуға тəрбиелейді. «Көкеңе 
қолыңды беріп амандас», «Ағаңның 
қолын ал», «Атаңа екі қолыңды бер» 
деп үйретеді. Ондай кезде үлкендер 
яғни аталар, əжелер «Ой азамат болып-
ты ғой!», «Таудай бол!» деп баланың 
қолын алып, сəлем беруге ынталанды-
ратын сөздер айтып баланың дағдысын 
қалыптастыруға тырысады. Баланы жас-
тайынан осындай инабаттылыққа баулу, 
ол есейгенде сыпайы, əрі жеке тұлға бо-
лып қалыптасуына негіз болады.

Бүгінгі таңда қоғамымыздың ілгерілеу 
бағытында жан-жақты дамыған сауатты, 
саналы азамат тəрбиелеу мəселесі жүк-
теліп отыр. Мұндай мақсаттың баянды 
болуы оқу-ағарту жүйесінің үлесіне тү-
сетінін ескерсек, білім негізі бастауыш-
тан басталатындықтан, жас жеткіншек-
тердің білімді, білікті болуына ойын 
арқылы берілетін тəрбиенің мəні зор. 

Атам қазақ «баланы жастан» дегенде 
осы ойды меңзегені ақиқат.

Шұға АРЫНОВА,
«Бəйшешек» бөбекжай бақшасы 

МКҚК қызметкері

БАЛАБАҚША  – ТӘРБИЕ БАСТАУЫ
Тәрбие – балабақшадан басталады. Тәрбиешінің шеберлігі – бұл 

балалардың ыңғайын тауып, әрбір баланы бауырына басу. Балаларға 
тәрбиелік ықпалдың тиімділігі олармен көбінде дұрыс қарым-қатынас 
жасай білуге байланысты. Қазақтың белгілі ақыны Мағжан Жұмабаев: 
«Бала тәрбиесі – бір өнер, өнер болғанда да ауыр өнер, жеке бір 
ғылым иесі болуды тілейтін өнер» – дейді. Шынында балабақша 
табалдырығынан аттаған балаға тәрбие беру үшін тәрбиеші маманның 
өзі тәрбиелі, білімді, өнерлі болғаны абзал.  


