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МӘДЕНИ МҰРА

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрлігі Мәдениет 
комитеті директорының орынбасары 
Мақсат Арғынбеков, «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихимәдени қорық
музейі директорының міндетін атқарушы 
Ерсін Тәжібаев, Қолжазбалар және сирек 
кітаптар ұлттық орталығының дирек
торы, PhD докторы Жандос Болдықов 
көрменің лентасын қиып, сәттілік тіледі.

– Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық 
мерейтойына орай ұйымдастырылған 
көрменің тарихи маңызы зор. «Әзірет 
Сұлтан» қорықмузейі қорында сақталған 
жәдігерлер мен мұраларды насихаттап, 

көпшілік назарына ұсыну бағытында 
айрықша еңбек етіп келеді. Ғасырдан 
ғасырға жеткен қолжазбалар жай
лы мәліметтер әрбір адамның тарихи 
көзқарасының қалыптасуына, өткенге 
құрметпен қарауына өз ықпалын тигізеді. 
Ерекше маңызы бар көрменің ашылу
ымен баршаңызды құттықтай отырып, 
істеріңізге сәттілік тілеймін!, – деді 
Мақсат Арғынбеков.

«Әзірет Сұлтан» қорықмузейі 
директорының міндетін атқарушы Ерсін 
Ботабайұлы көрменің мақсаты жөнінде 
әңгімелеп, ел назарына ұсынылған 
жәдігерлердің тарихына тоқталды.

– «Ұлы даланың жазба мұралары» 
атты көрмеге «Әзірет Сұлтан» қорық
музейінің қорында сақталған қолжазба 
құрандар мен тәфсірлер, хадистер мен 
ғазалдар, хикметтер және заң, логика, гео
метрия, астрономия  саласына қатысты 
тарихи жәдігерлер қойылды.

Көрме экспозициясына 60қа жуық 
экспонаттар орналастырылды. Оның 
ішінде 37 дана жазба ескерткіш, 15 
дана Құран Кәрім аяттары картиналар, 
күрсілер мен тасбихтар және шырақтар 
бар. Көрме елорда тұрғындары мен 
қонақтарының назарына бір ай бойы 
ұсынылады, – деді Ерсін Тәжібаев.

Өз кезегінде Қолжазбалар және сирек 
кітаптар ұлттық орталығының директо
ры, PhD докторы Жандос Бекділдәұлы 
да барша қонақтарға алғыс айтып, қорық
музей мен орталық арасындағы іскерлік 
байланыс арта беретінін жеткізді.

ЕЛОРДАДА «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖАЗБА 
МҰРАЛАРЫ» КӨРМЕСІ АШЫЛДЫ

ҚР  Мәдениет және спорт министрлігін 
3  ж ы л ғ а  ж у ы қ  б а с қ а р ғ а н  А қ т о т ы 
Рахметоллақызы Райымқұловаға «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени 
қорықмузейі алғыс білдіреді.

Мәдениет және спорт,  туризм саласымен 
қатар тарихи құндылықтарды сақтап, дәріптеу 
бағытында  көптеген ауқымды жұмыстар 
атқарылып, Түркістан  қаласында да тың жоба
лар жүзеге асты.

Өнертану ғылымдарының докторы, профес
сор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық ғылым академиясының құрметті мүшесі Ақтоты Рахметоллақызының 
алдағы қызметіне сәттілік пен толағай табыстар тілейміз!

Ізгі ниетпен,
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұжымы

Мемлекет басшысының Жар лығымен 
Дәурен Әскербекұлы Абаев ҚР Мәдениет 
және спорт министрі  лауазымына 
тағайындалды.

Мәдениет және спорт, туризм саласын да
мыту жолында атқарылатын еңбектерге толағай 
табыс, тың серпін тілейміз!

Бұған дейін көптеген лауазымды қызметтер 
атқарған Дәурен Әскербекұлы жаңа лауазым
ды да жоғары абыроймен атқаратынына сенім 
мол.

Құрметті Дәурен Әскербекұлы ойға алған барлық мақсаттарыңыз орын
далып, еңбегіңіз жеміс пен жеңіске толсын.

Ізгі ниетпен,
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұжымы

Еліміздің тыныштығы мен ынтымақ, берекесі әрбір азаматтың 
патриоттық сезімі мен Отанға деген сүйіспеншілігінен тұрады. 
Бабаларымыз мұрат етіп, сан соқпақты бастан өткеріп, 
қиындықпен жеткен Тәуелсіздігін мәңгі етіп, тұрақтылықпен ұстап 
қалу баршамыздың міндетіміз.

Құрметті, Қазақ елі!
Мемлекетіміздің іргесі берік, абыройы асқақ, мәртебесі биік, тыныштығы 

тұрақты болуы үшін Отананамызды аса ыстық сезіммен бағалай білейік. 
Тәртіп пен тәрбие бойына сіңген ұлттық ұлылығымызды танытып, жаман 
әдет, жат қылықтан аулақ болуға шақырамыз.

Тәуелсіздіг іміздің 30 
ж ы л  д ы қ  м е р е к е с і н е 
орай Түркістан қала сын
да қазақтың біртуар қай
раткері, тарихи тұлға –  Қа
зыбек би Кел дібек ұлының  
ескерткіші ашылды.

Түркістандағы Қазыбек би 
көшесіндегі «Қазыбек би» аллея
сынан бой көтерген ескерткіштің 
ашылу салтанатына еліміздің 
түкпіртүкпірінен зиялы қауым 
өкілдері, тарихшылар және 
бидің ұрпақтары келді.

Осы орайда, қазақ елінің 
тұңғыш ғарышкері, «Халық 
қаһарманы» Тоқтар Әубәкіров 
бастаған бір топ зиялы қауым 
өкілдері мен Қазыбек бидің 
ұрпақтары Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесінде бабалар рухына 
құран бағыштап, «Әзірет Сұлтан» 
қорықмузейімен танысты.

Ісшара Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы ХҚТУдың мәжіліс за
лында «Қаз дауысты Қазыбек би: 

тұлға және тарих» атты ғылыми 
конференциясына ұласты.

Айта кетсек, Қаз дауыс ты 
Қазыбек би, Қазыбек Кел ді
бекұлы – қазақ халқының XVII 
– XVIII ғасырлардағы ұлы үш 
биінің бірі, көрнекті қоғам және 

мемлекет қайраткері. Орта жүз 
арғын тайпасының қаракесек 
руына кіретін Болатқожа ата
сынан шыққан ол 1667 жылы 
Сыр бойында дүниеге келіп, 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде 
жерленген.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорықмузейінің 
ұйымдастыруымен НұрСұлтан қаласындағы Қолжазбалар және 
сирек кітаптар ұлттық орталығында «Ұлы даланың жазба мұралары» 
атты көрме ашылды.

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ОТАН-АНАМЫЗДЫ АСА ЫСТЫҚ 
СЕЗІММЕН БАҒАЛАЙ БІЛЕЙІК

ҚАЗЫБЕК БИДІҢ ҰРПАҚТАРЫ 
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСІНЕ КЕЛДІ 

ӘРІПТЕСТЕРІМІЗДІҢ ЕҢБЕГІ ЕЛЕНДІ

2 2 3

ШӘЙБӘНИ ӘУЛЕТІНІҢ 
ТҮРКІСТАНДЫҚ 

БҰТАҒЫ

МОНША МӘДЕНИЕТІ 
ЖӘНЕ ШЫҒЫС 

МОНШАСЫ

АРҒЫН, ҚАРАУЫЛ
ДҮЙСЕН БИ 

ЕСЕНБЕРЛІҰЛЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихимәдени қорықмузейінде мерекелік 
жиын өтті.

Осы орайда «Әзірет Сұл
тан» мемлекеттік тарихимәде
ни қорықмузейі дирек то ры
ның міндетін атқарушы Ерсін 
Тәжібаев мекеме қызмет кер
лерін айтулы мерекемен құт
тықтады. 

Сонымен қатар Мемлекет 
басшысының «Қазақстан Рес
пуб ликасының Тәуелсіздігіне 

30 жыл» мерекелік медалін 
қорықмузей директорының 
орынбасары, тарих ғылым
дарының кандидаты Мұрат 
Тас танбековке, Ғылыми зерт
теу бөлімінің бас шысы Берік 
Байболовқа, қор сақтау бөлі
мінің басшысы Нұр жамал 
Әшірбековаға, қор сақтау
шы Әшіркүл Егеубаева және 

кі тапханашы Меруерт Кө пее
ваға тапсырды.

Экскурсия жүргізуші Данияр 
Сәдуақасов пен ғылыми қыз
меткер Динара Арыноваға 
«Мәдениет саласының үздігі» 
төсбелгісін тапсырды.

Ісшара барысында бірқатар 
қызметкерлерге Мәдениет және 
спорт министрінің «Құрмет гра
мотасы» мен «Алғыс хаты», қала 
әкімі мен музей директорының 
мадақтама қағаздары берілді.
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

МОНША МӘДЕНИЕТІ ЖӘНЕ 
ШЫҒЫС МОНШАСЫ

ТАҒЫЛЫМ

Бірінші: Моншада же тер
ліктей су болуы қажет. 

Екінші: Моншаның іші
сыр тын ластықтан таза ұстау 
қажет. Тазалық сүннетке жата
ды. Адамдар түсерде монша лас 
бо ла тын болса, онда монша иесі 
күнә кар болады. Ондай моншаға 
мұ сыл манның кіруі мәкрүһке 
жатады. 

Үшінші: Моншаға кірген 
адам сол аяғымен кіріп, зиянды 
нәр селерден Алла Тағалаға сиы
нып кіреді. 

Төртінші: Ер кісілер мен 
әйел кісілердің бөлмелері бір
бірінен бөлек болуы тиіс. Яғни 
әр бірінің есігі мүлде басқа жақта 
болуы қажет. Кіріп шыққанда бір
бірлерін көрмеулері керек. 

Бесінші: Ер кісілер де, әйел 
кісілер де өзара бірнеше адам 
болып моншаға түсетін болса, 
бірбірлерінің әурет жерлерін 
көрмеулері қажет. Ер де, әйел 
де өз араларында сәтри әурет 
жерлерін жабық ұстап шомы
лулары қажет. Сол үшін әурет 
жерлерін арнайы орағышпен орап 
жүрулері шарт. Ер кісілердің де, 
әйел кісілердің де өз ара әурет 
жерлерін көрулері харамға жа
тады. Ер адам ерлер моншасын
да әурет жерін ашып шомыла
тын болса күнәкар болады. Сол 
себепті Ислам дінінде моншада 
тыр жалаңаш шомылған адам 
әділдігін жоғалтып алғандықтан 
оның куәлігі қабыл етілмейді. Өз 
жынысының алдында шомылып 
одан кейін арнайы жабық жерде 
әурет жерлерін жууы қажет. 

Алтыншы: Егер бір кісі 
жалғыз өзі шомылғанда жала ңаш
танса, харам болмаса да мәкрүһке 
жатады. Оның әурет жерін жау
ып шомылуы сүннетке жатады. 

Жалаңаштанған жағдайда да 
құбылаға қарап тұрмауы қажет.

Ғалымдардың зерттеуіне сен
сек, дұрыс ұйымдастырылған 
мон шаның процедурасы қар қын
ды спорттық жаттығу жасағанмен 
тең. Жоғары темпера тура әсері
нен, қан белсене ай на лады және 
оттегімен қанығады, тазаланады.

Моншаға тұрақты барғанның 
пайдасы, тамырларға тамаша 
нәтижелі әсері бар. Тем пе ра тура
ның тез ауысуынан, тамырлар 
кеңейіп және тартылады, со
нымен бірге жүрек қан тамыры 
ауруы ның алдын алу профилак
тикасын жүзеге асырады. Монша 
ағзаны тамаша тазартады және 
нығайтады. Монша процедура
сы – суық тиюдің алдын алады. 
Ауаның жоғары температурасы 
стерилдікке жақын ортаны жасай
ды. Сондықтан моншада, көптеген 
келушілер болса да, ешқандай 
қауіпті бактерия болмайды. 
Моншаға барған уақытта ағзадан 

1,5 литрге дейін тер шығады, олар
мен бірге зиян ды тұздар және т.б. 

Бұлшық ет тер стрестен 
және қатты шаршау салдары
нан жиналған сүт қышқылынан 
арылады. Сон дық тан біз мон
шадан кейін, кере мет же ңілдікті 
сезінеміз. Мон шаға түсер де 
асқазанды толтырып алып неме
се ашқарынға ба руға болмайды.

Қазақ жерінде монша ХІ ға
сырдан белгілі. Мысал Оты
рардың рабадында ХІХІІ ғ.ғ. 
екі монша табылған. Тараз қала
сында да көптеген монша орын
дары табылған. Соның бірі біздің 
заманға дейін сақталған Қали 
Жүніс моншасы – ХІХ ғасырдың 
шаруашылық тұрмыстық сәу ле
тінің жақсы сақталған ескерткіші. 
Тараз қаласының орта лық 
бөлігінде орналасқан. 

Мон ша 11орын жайдан 
тұрады жә не римдік терм және 
түрік хамам да ры стилінің бірегей 
үйле сімі. Тараз қала сының бай 

тұрғыны көпес Жүніс, лақап 
атты «Қали» Бұқара жіберіп 
сату арқылы дәулетке кенеледі. 
Оның жеке керуенсарайы бо
лады. Замандастарының айту
ынша Жүністің байлығы бір
неше сандық асыл тас тар 
мен бағаланған. Қалаға құры 
лысшылар – Ферғана мен Бұқа
раның шеберлері келгенін есті ген 
Қали, оларды өзіне шақы рып 
қала тұрғындарына алғыс ретінде 
қоғамдық монша салуды тапсы
рады. Құрылыс орнын өзі таңдап, 
бірінші кірпішті өзі қалайды.

Ал Түркістандағы шығыс 
мон шасында келетін болсақ, Ескі 
Түркістан қаласының ортасында, 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің 
оңтүстік шығысында 80 метр 
қашықтықта орналасқан.

Зерттеушілердің пікірінше, 
монша 15801590 ж.ж. кесенеге 
келетін зияратшылардың арнайы 
дәрет, ғұсыл алып кіруі үшін 
салынған. Ортағасырлық сәу
лет өнері шеберлерінің озық тә
жірибесін көрсететін  бұл монша 
жартылай жер астына орналасқан 
көп күмбезді құрылыс. Монша 
жеті бөлмеден тұрады, дәліз, 
орталық жуыну бөлмесі, ыстық 
және салқын су, массаж бөлмелері 
және екі тазалық бұрыштары. Бір 
ерекшелігі бұл моншаның еден 
астынан жүргізілген жылу жүйесі.
Моншаны жылыту плиталардың 
астындағы өлшеніп, дәл ретпен 
қойылған тастардың арасындағы 
құбырлармен өтетін ысытылған 
ауа, яғни сырттан жағылған 
пештің жылуы арқылы іске 
асқан. Халыққа төрт ғасырдай 
(XVIXX ғ.) қызмет етіп тұрған 
Түркістандағы Шығыс Моншасы 
осы кезеңде салынып, 1975 жылға 
дейін халыққа қызмет жасап 
тұрды.1979 жылы орта ғасырлық 
сәулет өнерінің керемет үлгісін 
болашаққа сақтау мақсатында 
музейге айналдырды.

Ардақ БЕЙСЕНОВА, 
экскурсовод

Арғын – Қарасопы – Қарауыл Көк
шетау өңірінде ғана емес, Арқа төс
кейінде қаусырма жақ, қызыл тілді 
шешендігімен, қыран, сұңқар баулыған 
саятшылығымен ел ілти патына бөленген 
қарауыл Жаулыбайтегі Дүйсен би XVII–
XVIII ғасырлардың тоғысында өмір 
сүрген айтулы тұлға. 

Халқымыздың ауызы дуалы данагөйі 
Қаз дауысты Қазыбек биден тәлімтәрбие 
алып, ел ішіндегі даушарға, билікке ерте 
араласқан Дүйсен би атадан балаға ми
рас болған саясатшылық салтдәстүрімізді 
қадірлепқастерлеудің жарқын үлгісін көрсете 
білді. Әйгілі «Алабас» бүркітімен әбжыланды 
алғаны туралы аңызды бүгінгі күні Көкше 
өңірінің еңбектеген баласынан самайын ақ 
қырау шалған қариясына дейін жыр ғып ай
тады. Бертіндері құс еркесі «Алабас» жайлы 
жыр дүлділі Үкілі Ыбырайдан бастап, қазақ 
әдебиеті мен журналистикасының көрнекті 
өкілдері Сарбас Ақтаев, Хамза Абдулин, 
Төлеген Қажыбай, Айдос Әбутәліпов жыр
дастандар, ғылыми, әдеби еңбектер жазды. 
Дүйсен биден тараған тоғыз ұл: Қойайдар, 
Бекше, Ақшабай, Бабас, Тоқсанбай, Үркінші, 
Дүңкелді ұрпақтары 2013 жылы даңқты 
бабаларының 300 жылдығына арнап ас беріп, 
«Алабас» бүркітіне ескерткіш орнатты. 

«Қарауыл Есенберліұлы Дүйсен би» де
ген арнайы жинақ шығарды. Халқымыздың 
кемеңгер, перзенттерінің бірі қарауыл Дүйсен 
би өз өсиетіне орай Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесінде жерленді. Тарихи бұл деректі 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени 
қорықмузейінің Ғылымисараптама кеңесі 
нақтылы құжаттармен дәлелдеп берді. Біз 
жинаған өмір деректеріне сүйене отырып, 
негізінен Дүйсен би жайлы ел арасын
да жиі айтылып жүрген аңызәңгімелер 
мен ұрпақтары жайына тоқталмақпыз.  
(Қанапия Жақып. Өмір өткелдері. – Алматы, 
«Үш қиян», 2004.) Саятшылықты серік еткен 
Дүйсен би көзі тірісінде Ақмола, Көкшетау, 
Ерейментау, арғы жағындағы Қарқаралы 
мен Баянауыл, тіпті Орал тауына дейін ба
рып қайтыпты. Міне, осындай бір кезеңде 
атақты құсбегі Шорамен кездесіп, дос бола
ды. Жалайыр тұқымынан шыққан Бейімбеттің 
ұрпағы Шора мен Ескелді батыр ағайынды 

болса керек. Олар Төле бидің жиені Ұлбикеден 
туып, елге құрметті кісілер қатарында болған. 
Атақты Шора Жылкелдіұлы жұрт алдында 
өзі баптаған жас алабас бүркітті Дүйсен биге 
тарту еткен. 

Бұл дерек тарихшы Б.Батырашұлының 
«Он екі ата жалайыр» – деген еңбегінде 
айтылған. Жылкелді батыр жалайыр тұқымын 
1723 жылғы ала дүрмектен аман алып шығып, 
оңтүстікке ығысады. 1729 жылы Абылай хан
мен бірге қалмаққа қарсы шайқасқа қатысады. 
(Ақтаев С. «Ақиқат» журналы, №8, 2010.) 
Дүйсен бидің елге танылуына Қаз дауысты 
Қазыбек бидің Жанбике атты қызына үйленуі 
үлкен әсер етіпті. Бірінші әйелі Құндыздан 
бірақ бала Қойайдар ғана туады. Жанбике 
көп жыл құрсақ көтермей, Түркістанға ба
рып Әзірет Сұлтанның басына түнейді. Осы 
сапардан елге оралғаннан кейін, аруақ же
беп тоғыз бала көтеріпті. Тұңғыш баласы 
Бекше, сосын Ақшабай, Бабас, Тоқсанбай, 
Сексенбай, Кенжебай, Үркінші туса керек. 
Қалмақтармен арадағы даулы мәселені әділ 
шешкені үшін олар Дүйсен биге қалыңсыз 
қыз береді. Одан бүгінде Дүнкелді ұрпағы 
тарап отыр. Бұлардың нақты туған жыл
дары әзірше белгісіз, шамамен 17401750 
жылдардың арғыбергі жақтары. Дүйсен 

билікке араласып, елдің құрметіне бөленіпті. 
Атысқандар мен шабысқандар, таласқандар 
мен тартысқандар, қыз алып қашу мен 
малмүлкінен айрылғандар, барымта мен 
бақталастықтың қайнап тұрған уақытында 
қара қылды қақ жарған әділдік айту, шешімін 
орындату аса шеберлікті қажет етеді. 

Қаз дауысты Қазыбек биден алған 
тәліммен дұрыс шешім шығарып, ел ара
сында әділ би Дүйсен атаныпты. Дүйсен 
би балаларының алды Қойайдар алғыр, 
төзімді, табанды кісі болған. Жастайынан 
әкесінің қасында жүріп, көп нәрсені үйреніп, 
қандай қиындықтар болса да бірге өткізген. 
Әкесі сыртта жүргенде үйдегі ішкі шару
аны шыдамдылықпен, тиянақты орындап 
отырған. Елге келген сырт меймандарды 
қонақжайлықпен қарсы алып, құрмет көрсете 
білген. Бүгінгі күні Қойайдардан тараған 
алты ата: Ажы, Қарақұл, Көкеқұл, Бота, 
Боздақ, Сандық батыр ұрпақтары Қылшақты 
өзенін жағалай қоныс тепкен Кеңеткөл ау
ылында тұрып жатыр. Ұрпақтары арасы
нан елге қорған болған айтулы азаматтар 
шықты. Мәселен, Ажының баласы Байтас 
атағы алысқа жайылған әйгілі ақын, айтыс
кер, шешен адам болыпты. Көкеқұлдың 
немересі Босқынбай атақты әулие, көріпкел 
адам болған. (Бекенов Ж. Алабасаңыз 
ізімен// Қазақ әдебиеті. 1998. 18 мамыр.). Осы 
Босқынбаймен бірге туған Сүлеймен Ақан 
сері әнге қосқан Балқадишамен дәмтұздары 
жарасып, шаңырақ көтерді. Дүйсен бидің 
Үркінші баласынан тарайтын ұрпақ Кеңеткөл 
ауылын өздерінің талбесігі санайды. Дүйсен 
бидің тоғыз ұлынан тараған ұрпақтарының 
бүгінгі қол жеткен жетістіктері, шыққан 
биіктері жайлы аса көп сөз қозғаған жоқпыз. 
Абылай хан дәуірінің ұлы перзенттерінің бірі 
Дүйсен би жайлы айтылар әңгіме мұнымен 
шектелмесе керек. Қарауыл Дүйсен бидің 
есімі Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жерлен
ген тұлғалар тізіміне 2011 жылы 4 ақпанда №3 
ғылыми кеңес шешімімен 
енгізілді. («Әзірет Сұлтан» 
қорықмузейінің ғылыми 
зерттеу бөлімі архивінен).

Берік БАЙБОЛОВ,
Ғылыми зерттеу 

бөлімінің басшысы

Моншаадам жуынуы үшін арнайы жабдықталған орын. Монша сөзі грек тілінен 
аударғанда «ауруды қуамын» деген мағынаны білдіреді екен. Моншаның адамға ең 
негізгі әсер ететін факторы – ыстық бу. Жоғары температура әсерінен адамның қан та
мырлары кеңейеді, ішкі органдар, тері, бұлшық ет, буындар қанмен қамтамасыз етіледі. 
Моншаға түсудің өзіндік әдептілігі мен мәдениеті бар. Ислам діні тазалыққа аса мән бер
ген дін, сондықтан монша туралы да үкімдер қойылған. Алдымен моншаның жағдайы: 

«ЗЕР ҚАДІРІН ЗЕРГЕР 
БІЛЕР» КӨРМЕСІ АШЫЛДЫ 

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи–мәдени қорық–музейінде «Зер 
қадірін зергер білер» тақырыбында көрме ашылды.

 Көрмеде жылдар бойы музей қорында жинақталған жәдігерлер, 
қазақ қолөнер шеберлерінің әр өңірдегі өз ерекшелігімен жасалған 
зергерлік әшекей бұйымдары таныстырылды.

Көрмені «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық
музейі директорының міндетін атқарушы Ерсін Тәжібаев ашып, 
ісшараның мақсаты мен тәлімтәрбие тұрғысынан алатын орны 
жайлы әңгімеледі.

– Қазіргі таңда қорықмузей қорында 26 мыңға жуық заттай 
түпнұсқа мұрағаттар мемлекеттік есепке алынған. Оның ішінде 
этнографиялық жәдігерлер тобында 2778 жәдігер болса, тек 
зергерлік қолөнер бұйымдарынан 1386 дана құнды мұра бар. 
Әрбір әшекейдің өзіндік мәні, мазмұны бар. Экспозициядан орын 
алған зергерлік бұйымдар – жекежеке тарих, тәрбиенің нағыз өзі, 
даналықтың дастаны. Осындай көрмелер арқылы өткенімізді ғана 
насихаттап қоймай, ұлттық ерекшелігімізді де қайта жаңғыртуға 
күш салуымыз керек, – деді Ерсін Ботабайұлы.

Шара барысында қорықмузейдің қор сақтау бөлімінің басшы
сы Нұржамал Әшірбекова этнографиялық жәдігерлердің идеялық 
мазмұны мен қолдану тәсілдері, салтдәстүрімізде алатын орны 
туралы әңгімелеп берді.

«Әзірет Сұлтан» қорықмузейінде этнография тобындағы 
қазақтың қолөнер туындылары ішінде сырға, шекелік, шашбау, 
белдік, қапсырма, тана, түйме, алқа, бойтұмар, білезік, жүзіктер 
және тазалық құралдарытісқұлақ тазалағыш күміс әшекейлердің 
бірінбірі қайталамайтын бірнеше түрлері бар.

АРҒЫН, ҚАРАУЫЛ 
ДҮЙСЕН БИ ЕСЕНБЕРЛІҰЛЫ

«ХІІІ ҒАСЫРҒА ТӘН АҚША 
ТҮРЛЕРІ» АТТЫ КАТАЛОГ 
ЖАРЫҚҚА ШЫҚТЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорық
музейі Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай жарыққа 
шығарған жинаққа музей қорында сақталған ХІІІ ғасырға 
тән ақша түрлері енгізілген. Жинақ тарихшығалымдар 
мен студенттер, магистрлер мен зерттеушілерге 
арналған.

Тұңғыш рет жарық көрген кітаптың тұсау кесер лентасын та
рих ғылымдарының кандидаты, белгілі ғалым Марат Қымызұлы 
мен «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорықмузейі 
директорының міндетін атқарушы Ерсін Тәжібаев, нумизмати
ка саласының білікті маманы Толқын Жолдасов қиып, оқырман 
қауымды құттықтады.

Кітапта Түркістан оазисі ескерткіштерінде жүргізілген 
археологиялық зерттеу жұмыстары кезінде және жекеле
ген адамдар тарапынан музей қорыларына өткізген тиындар 
мен көмбелердегі ХІІІ ғасырда соғылған ақша түрлері жайлы 
толыққанды мәлімет берілген.

Қазақстан музейлерінде қордаланған нумизматикалық 
жәдігерлерді зерттеу жұмыстары әлі күнге толыққанды қолға 
алынбай отыр. Тек соңғы жылдары ғана музей қорларындағы 
нумизматикалық материалдар тұрғысында жүргізілген еңбектерден 
ресейлік нумизматғалым П.Н.Петровтың ІІ томдық «Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік Орталық Музейі қорындағы XIV 
ғасырдың бірінші ширегіндегі шағатай монеталарының Алматы 
көмбесі» атты каталогтық жинақты ғана айтуға болады. 

ЖӘДІГЕР
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Орталық Азияның әртүрлі аймақтарында екі 
ғасырдан астам уақыт бойы негізін Жошы ханның 
бесінші ұлы Шибан (Сыбан) хан салған Шәйбәнилер 
әулеті билік жүргізді. Шәйбәнилер әулеттері ішінен 
саяси жағынан да, әскери күшқуат жағынан да ең 
мықтысы Әбілхайыр мен оның Шах Будах деген тұңғыш 
ұлынан туған Мұхаммед Шәйбәни хан және оның інісі 
Махмудтан туған Ұбейдолла хандар әулет даңқын асыр
ды. Шибан (Сыбан) ханнан Бахадүр хан, одан Жошы
бұға, одан Байдақұл, одан МөңкеТемір, одан Болат, 
одан Ибрагим оглан, одан Дәулетшайых оғлан, одан 
Әбілхайыр хан туады.

 Әбілхайырдың 11 ұлы болды, үлкен ұлы ШахБудах 
сұлтаннан Мұхаммед (лақаб аты Шахбахт) туды, ол 
жанжақты білімді, ақылды да батыр қолбасы және та
маша ақын болатын. Өзі жазған жырдастандарының 
соңына атасының (Шибан) атын қосып Мұхаммед 
Шибани (Шайбани) деп қол қоятын.

 ШахБудах сұлтанның екінші ұлы Махмуд сұлтан 
еді, одан атақты Ұбейдолла (Абдуллах) хан туады.

 Әбілхайырдың екінші ұлы Қожа Мұхаммед еді, одан 
Жәнібек хан, одан Искандер хан туды, бұл екеуі де ақылы 
кемдеу адамдар болды, алайда Искандердің ұлы тарихта 
Абдулла ІІ, «құрылысшы» деген атпен қалған даңқты 
қолбасы болды. Міне, осы мемлекет қайраткерлері 
Шәйбәнилер әулетінің атын әлемге танытты.

 Бұл әулет жайлы айтқанда Әмір Темір мемлекеті 
мен оның әулеті тарихына соқпай кету мүмкін емес. 
Темірдің үшінші ұлы Мираншах пен оның інісі Шахрух 
ұрпақтарының Әбілхайыр әулетімен тығыз байланысы 
болды.

 Әбілхайыр хан, шын мәнінде, өз иеліктерінің 
көлемін оңтүстікке қарай – Тимуридтер мемлекетінің 
(13701506 ж.ж.) есебінен ұлғайтуға онша ықыласы 
болмады, алайда, Темір әулетінің өзара қырқысына 
араласпай тұра да алмады. Соның бір айғағы Әмір 
Темірдің үшінші ұлы Мираншахтың Мұхаммед деген 
ұлынан туған, тарихта ӘбуСаид Сұлтан (14511469 
ж.ж.) деген атпен белгілі жауынгер де батыр, батыл да 
ақылды, айлакер шөбересі Әбілхайырдан қолдау алып 
Самарқанды басып алады. Тарихтан Әбу Саидтың 
Самарқанды 1449 ж. Ұлықбектің қызметінде жүріп (му
лозим) те басып алуға әрекет жасағаны белгілі. Ұлықбек 
пен оның ұлы Әбд әлЛәтиф Әмударияның жағасында 
бірбіріне қарамақарсы әскерлерімен тұрғанда, есебін 
тауып Ұлықбектен сытылып шыққан Әбу Саид арғын 
тайпасының көмегіне сүйеніп, Самарқанға жорық 
ұйымдастырып, қаланы қоршауға алады. Ұлықбек 
қалаға жақындағанда өз жақтастарымен арғындарға 
өтіп кетеді, алайда, кейінірек Әбд әл Ләтиф оны ұстап 
алып Самарқан аркісіндегі түрмеге қамайды. Әбд әл 
Ләтифке қарсы әмірлер жәрдемімен бұл түрмеден 
қашып шыққан Әбу Саид Бұхараға өтіп кетеді. Әбд әл
Ләтифті өлтіруді ұйымдастырған Әбу Сайд Самарқанды 
басып алу үшін 1450ші жылы тағы бір әрекет жа
сайды, алайда, Ұлықбектің інісі Сұлтан Ибрагимнің 
ұлы Мырза Абдулладан жеңіліп қалып Мәуараннахр 
мен Түркістан аймағында «қазақлық» қылып жүреді. 
Соңырақ, Ұлықбектің тағы бір інісі Байсұңқардың 
ұлы Ала адДоуленің Мырза Абдулламен Хисар үшін 
қырқысын пайдаланып ЯсыТүркістанды басып ала
ды да Әбу Саидтың жақтастары Мәуараннахр мен 
көшпелі өзбектердің арасында көбейе түседі. Бұл жағдай 
Әбу Саидқа Әбілхайыр ханмен жақындасуға септігін 
тигізеді, ол алдымен Нақшбандилер орденінің атақты 
шайхы Қожа Ахрарға барып батасын алған соң ғана 
Әбілхайыр ханға барып жәрдем сұрайды. Масуд ибн 
Усман Кухистанидің «Тарихи ӘбулХайрхани» атты 
еңбегінде Әбілхайырдың арнайы адамдары Әбу Саидты 
бірнеше күн тыңғылықты бақылап, сынап, әңгімелесіп, 
пікір алысып барып ханға сұлтанның аса бай, өте 
ақылды, жүректі және мемлекетті басқаруға қабілетті 
екенін хабарлаған соң ,ғана оны қабылдағаны жазылған.
Хан оғландармен, сұлтандармен, нойондармен және 
мемлекеттік шенеуніктермен ақылдасып болған соң 
Әбу Саидпен Самарқанға жарық жасауға келісім береді.

 1451 жылдың жазында Әбу Саидтың өзбектермен 
Самарқанға жорығы өтті, өзбек әскерін Әбілхайыр 
ханның өзі басқарды. Әбу Саид пен Мырза Абдулла 
әскерлері 1451 ж. 10 маусымда Бұлыңғыр өзені 
бойындағы Құтуан деген жерде кездесіп, қырғын 
соғыстың нәтижесінде Мырза Абдулла толық жеңіліп, 
Әбу Саидтың бұйрығымен өлтіріледі. Осылайша 
Самарқанға ие болған Әбу Саид өзбектерді қалаға 
кіргізбеу үшін күн сайын Әбілхайырға аса қымбат бағалы 
сыйлықтар жіберіп тұрады. Ақыры Әбілхайыр Дешті 
Қыпшаққа қайтуға жиналған кезде оған Ұлықбектің 
қызы Рабиа Сұлтан бегімді Әбу Саид ұзатады (жасауы
мен, қызметшілерімен, күңдерімен т.б. қоса).

 Тарихтан Ұлықбектің бес әйелі мен он үш кәнизәгі 
болғандығы белгілі, сонымен бірге, 10 ұлы және 10 қызы 
осы әйелдері мен кәнизәктарынан туған.

Әбд әлЛәтиф тізімде Ұлықбектің оныншы ұлы, 
ол және оның қарындастары Сұлтан Бахт, Ақ Баш 
және Рабия Сұлтанбегімнің анасы Рукаийахатун 
(Сұлтан). Рукаийахатун арлат тайпасының көсемінің 
қызы, ол Ұлықбектің әйелі емес ең бірінші үйленген 
кәнизәгі, сондықтан да оның ұлдары мен қыздарын 
Ұлықбектің әкесі Шахрухтың бәйбішесі Гауһаршадаға 
кішкентайынан қолына алып, тәрбиелеп өсіреді. Рәбия 
ең кенже қыз болғандықтан Шахрух өз қызындай көрген 
болуы керек, оның есімінің Ұлықбектің қыздарының 
тізімінде де, Темір әулеті шежіресінде де жоқ болуы осы 
себептен деп қабылдаймыз.

«Түркістан қаласына жерленген Әмір Темір 
ұрпақтары» атты мақаламызда біз Рабианы Ұлықбектің 
тұңғыш қызы болуы керек деп қате болжам жасағанбыз. 
Ұлықбек (шын есімі амирзада Муғис аддин Мұхаммед 
Тарағай бахадүр, 1394 ж. 22 наурызда туған) өмірге 
келісімен Әмір Темірдің бесінші әйелі Сарай Мулк 
Ханымның тәрбиесінде болады. Ұлықбек 10 жасқа 
толғанда (1404 ж.) Әмір Темір өзінің үшінші ұлы 
Мираншахтан туған немересі Мұхаммед сұлтанның 
қызы Ика (Укабигим(Угай бегім) үйлендіреді, ал, 16 
жасында әкесі Шахрух оны бүкіл Мәуераннахр әкімі етіп 
бекітеді. Рабиа Сұлтан бегім Ұлықбектің әйелдерімен 
тең дәрежедегі кәнизәгі Рукаийадан 14201430 ж.ж. 
аралығында туған болуы керек деп жобалаймыз және ол 
Ұлықбек қыздарының ең кенжесі10шы қызы.

 Әбілхайыр хан мен Рабия Сұлтанбегім үйленген 
1451 ж. хан 39 жаста, Рабия 26 мен 30 жастың аралығында 
болған сияқты. Әбілхайыр 1469 ж. 57 жасында, ал Рабия 
тағы 17 жыл өмір сүріп 60 жастың ол жақ, бұл жағында 
өмірден озған болуы (1485 ж.) керек. Бұл екеуінен туған 
Көшкінші мен Сүйініш хандардың Шәйбәнилер әулетіне 
жататындығы түсінікті, алайда, әкерлері Әбілхайыр 
1469 ж. қайтыс болып, ол құрған Көшпелі өзбекқазақ 
мемлекеті бір жылға жетпей сұлтандардың өз ара билікке 
таласып, қырқысуынан ыдырап кетуіне байланысты, 

сол тұста 1415 жас шамасындағы бұл сұлтандар ешбір 
билікке қол жеткізе алмағандығы түсінікті. Бұл тұста 
олардың бас амандығын сақтаудың өзі негізгі мәселе 
болғандығы, бұл істе Рабияның ел ішінде абыройы мен 
атағы сеп болғандығы анық.

 Әбілхайыр ұрпақтары (10 ұлы болған) өз ара және 
көршілерімен соғысып жатқанда бұлардың ішінен 
стратегиялық және әскери істе үздік болған Мұхаммед 
Шәйбәни (екінші есімі Шах Бахт Шайбани) көзге түсті, 
ол Шах Будах Сұлтанның (Әбілхайырдың тұңғыш ұлы) 
ұлы болатын. Айналдырған жетісегіз жылда (1500
1507 ж.ж.) Мұхаммед Шәйбәни оңтүстіктеБалх пен 
Гератты, солтүстіктеТүркістан аймағын, батыстаХо
резм өлкесін, шығыстаҚашғарды өзіне қаратып үлгерді. 
Темір мемлекеті бұл жерлерге иелігінен толық айры
лып, Орталық Мәуераннахр мен оның солтүстігіндегі 
аймақтарды қамтыған жаңа мемлекет Шәйбәнилер 
хандығы қалыптасты [8].

 Бұл мемлекеттік құрылым құрамына ежелгі заман
нан отырықшылық жазиралары ретінде белгілі Ясы
Түркістан, Сауран, Ташкент, Ферғана жазығы, Самарқан, 
Бұхара, Қашқардария және Балх енді, Шәйбәнилер 
қолында бұл аймақтар ХҮІ ғ. аяғына дейін болды. 
Мұхаммед Шәйбәни хан (толық есімі –ӘбулФатх 
Мұхаммед ашШайбани) 1510 ж.29 қарашасында қаза 
тапты. 1509 ж. 6 сәуірінде Шәйбәни хан өз астанасы 
Сығанақтан Түркістанға зиарат етіп келген болатын. 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде оның ертеректе қайтыс 
болған әйелі Махдәлиә жерленгендігі белгілі, ол ханның 
үлкен ұлы Мұхаммед Тимур Сұлтанның анасы еді [9].

 Одан бұрын, 1508 ж. 9 желтоқсанында Бұхараға кел
ген Шәйбәни хан қол астындағы жерлерді жақындарына 
бөліп берді: немере ағасы Көшкінші сұлтанға Түркістан 
қаласы мен аймағын, СүйінішқожаханғаТашкент 
қаласын, Бахтияр Сұлтанның ұлы Хамза сұлтанға 
Хисар мен Чаганиан уәләятын, немере інісі Убейдоллаға 
Бұхараны, өз ұлы Мұхаммед ТимурСұлтанға 
Самарқанды, оның ұлы Пуладсұлтанға Хорезмді билік 
ету үшін тапсырады.

Жоғарыда аты аталған Мұхаммед Шәйбәни ханның 
атасы Әбілхайыр мен Рабиадан туған Көшкінші (кітапта 
Кучум) мен Сүйінішқожахандар өз тұстарында үлкен 
билікке ие болғандар, мысалы 1509 ж. 23 ақпанда Арқұқ 
қаласы (қазіргі Артық ата) тұсынан Сырдың оң жағасына 
өткен Шәйбәни хан барлық әскерлерін көру үшін 
жиналуға бұйрық береді. Мұнда Түркістан, Ташкент, 
Әндижан, Ходжент, Шахрухия және басқа уәләяттардан 
әскерлер жиналады, осы жиынға Түркістаннан Көшкінші 
хан отыз мың әскерімен келеді, оның 10 мыңы атты әскер 
болды, ал, Сүйінішқожахан болса іріктеліп алынған, 
тек өзбектерден тұратын, бірлігі, ұйымшылдығы мықты 
және жоғары әскери дайындығы бар 10 мың атты 
әскерімен келді.

 Мұхаммед Шәйбани хан Мерв түбінде парсылық 
Сефевидтер әулетінің шахы Исмаил І мен 1510 ж. 
қараша айында соғыста қоршауға түсіп қалады. Сүйініш
қожахан өз әскерімен көмекке ұмтылады,бұл кез
де ол Ташкент пен Түркістан уәләяттарын билейтін. 
Самарқанға жақындағанда Шәйбәни ханның қаза 
тапқанын есітіп, шұғұл түрде, Шәйбәни мемлекетінің 
астанасы Самарқанға әскерімен кіреді. Осында ол 
«өзбектердің жаңа хаканы» деп жарияланып оның 
құрметіне хұтба оқылады. Исмаил шахтан қауіп күткен 
қалған Шәйбәнидтер бұл істі қолдайды. Осылайша 
Сүйініш Қожа хан 1510 жылдың желтоқсанынан 1512 
жылдың қазанына дейін Шәйбәнидтердің жоғарғы 
хаканы (ханы, билеушісі) міндетін атқарады.Бабыр 
Мырза  (тимурид) Мәуараннахрды жаулап алып (1512 
ж.), сол жылы Шәйбәни ханның немере інісі Ұбейдолла 
хан оны қайта қайтарып алған соң өзін «жоғарғы ха
кан» деп жариялайды, алайда, басқа Шәйбәнидтердің 
қысымы мен «қасиетті Жаса заңдарының талабына» 
сәйкес, әулеттің жасы үлкені Көшкінші ханға жоғарғы 
билеуші тағын беруіне тура келді. Мұның нәтижесінде 
Көшкінші хан мен Ұбейдолла сұлтан 15121530 ж.ж. 
аралығында Бұхара хандығын бірігіп биледі, дегенмен, 
мемлекет астанасы Самарқан деп есептелді. Сонымен 
бірге, Сүйініш Қожа ханға Ташкент пен Түркістан 
қалдырылып «жоғарғы билеушінің орынбасары» деген 
лауазым берілді.

 Шәйбани ханның қайғылы қазасынан кейін (1510) 
оның тағына немере ағалары, жастары келген: Сүйініш 
Қожа хан (аз уақытқа) мен Көшкінші хан 20 жыл бойына 
(15101530) отырды. Олардың екеуі де аналары Рабияның 
қасында, отырықшылық жағдайда тәрбиеленіп, білім 
алған болуы керек. Көшкінші ханның тарихи әдебиетке 
қызыққаны белгілі. Ол тәжік тілін жақсы меңгерген 
Мұхаммед Әлибен ДәруішӘлийи Бұхариға Рашид
адДиннің белгілі тарихи еңбегі «Тарихи Ғазаниді» 
тәжік тілінен өзбек (шағатай) тіліне аударуды тапсыра
ды, мұнымен қоса Шараф адДин Иездидің Әмір Темір 
тарихы жайлы еңбегін де аудартады. Бұл жайлы тұңғыш 
рет ғалым В.В.Бартольд өзінің «Отчет о командировке 
в Туркестан». деген еңбегінде: «Любопытно и, кажется, 
новоизвестие, что при Кучкунджихане были переведе
ны с персидского языка на турецкий «Тархи Газани» 
Рашид адДина и «Зафернаме» Шерреф адДина Иезди» 
деп жазады. 

 Көшкінші хан өмір бойы намазын үзбеген, тақуа жан 
болды. Үнемі оқып –жазумен айналысып, поэзияға да 

аса құштар еді. Мемлекет басшысы болғанымен сыртқы 
істерді, түрлі соғыстарды негізінен інісі Сүйініш Қожа 
хан жүргізді. Көшкінші хан Бұхарада, Сүйініш Қожа хан 
Ташкент пен Түркістанда қоныстанды.

 Сүйініш Қожа хан жас шағындаақ әкесі Әбілхайыр 
ханмен түрлі жорықтарға қатысып тәжірибелі 
қолбасшыға айналды. Оның Моғолстан ханы шағатайлық 
Сұлтан Саидпен Ташкент, Бисканд үшін соғыстары, 
Көшкінші және Мұхаммед Шәйбанимен бірігіп Ташкент 
үшін, Ұбейдолламен бірігіп Қаршы үшін Бабырмен 
соғыстары тарихтан белгілі. Бұларға қоса Ферғананы 
Сұлтан Сайдтан Қазақ ханы Қасымнан Ташкентті 
қоғауы Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарии Рашиди» 
еңбегінде баяндалады. 

 Көшкінші мен Сүйініштен тараған ұрпақтар 
Шәйбәнилер әулетінің Түркістандық бұтағына жа
тады десек қателеспейміз. Олардық аналары Рабия 
Түркістанда, әкелері Әбілхайыр Сығанақта жатқанымен 
Көшкінші мен Сүйініштің өз ұрпақтары Самарқанда, 
Ташкентте, Бұхарада орналасқан алты мазаратта 
жайғасқан.

 Самарқандағы алғашқы мазаратдахма (биік сыпа) 
Шәйбәнилерге арналып Әли медресесінің ауласында 
(Мадрасайи Алийа) орналасты. 1504 ж. мұнда алғашқы 
жерленген адам Мұхаммед Шәйбәни ханның туған 
ағасы Махмуд Сұлтан болды, 1509 ж. мұнда олардың 
анасының сүйегі Бұхарадан көшіріліп әкелінді. 1510 

ж. мұнда Шәйбәни ханның өзі, 1514 ж. ұлы Тимур 
Сұлтан да осында жерленеді Бірнеше жыл өткен соң 
бұл дахма оңтүстікшығысқа қарай 7080 м көшірілді. 
Самарқандағы 196062 ж.ж. ескі қаланы қайта құру 
кезінде дахма тағы да көшіріліп Регистан алаңына ор
натылды.

 Екінші қабірханада Көшкінші хан мен оның 
ұрпақтары жайғасқан, ол Регистан алаңының оңтүстік 
бөлігіне орналасқан. Бұл қабірхананы қала тұрғындары 
«Чихил Духтаран» (Қырық қыз) деп атап кеткен. 1920
30 ж.ж. аралығында қабірхананың күмбезі құлап түседі 
де ондағы құлпытастар сүйегімен ШирДор медресесінің 
жанындағы Дәріс ханаға көшіріледі.

 Самарқанан оңтүстік  шығысқа қарай 45 км жерде 
Барақ хан дахмасы орналасқан (Қожа Ахрар мазараты 
территориясында).

 Тағы бір Шәйбәнилер мазары Түркістанда, Рабия 
Сұлтан бегім кесенесінде жайғасқан.

 Ташкентте Шайх Хаван Таур (Шайхантаур) 
мазарында Мұхаммед Шәйбәнидің қызы Джамал 
Ханым, Бұхарадағы Баха адДин Нақшбанд мазарында 
Убейдолла хан мен АбдоллаІІ ханға арналған дахма 
орналасқан.

Әбілхайыр ханды Сығанақта жерленген деп Рузбехан 
да, Қадырғали Жалайыр да жазады.

І. Регистан алаңындағы алғашқы 
Шәйбәнилер дахмасы Әбілхайыр хан ұлы 

Көшкінші хан ұрпақтары
1. Қибақ Мұхаммед сұлтан (1525 ж.қ.б.), Әбу Саид 

Сұлтан ұлы, Көшкінші хан немересі;
2. Мұхаммед Шағатай Сұлтан (1552 ж.қ.б.) Әбд әл

Ләтиф ұлы, Көшкінші хан немересі;
3. Нұр Әзиз Ханым (1550 ж.қ.б.), Сүйініш Мұхаммед 

Сұлтан қызы, Қибақ Сұлтан немересі, Әбу Саид хан 
шөбересі, Көшкінші хан шөпшегі;

4. Сүйініш Мұхаммед Сұлтан (1586 ж.қ.б.), Қибақ 
Сұлтан ұлы, Әбу Саид хан немересі, Көшкінші хан 
шөбересі.

ІІ. Регистан алаңының оңтүстік бөлігінде 
орналасқан Чихил Духтаран мазары

1. Шахрух Сұлтан (1522 ж.қ.б.), Әбу Саид Сұлтан 
ұлы, Көшкінші хан немересі;

2. Мұхаммед Жуки Сұлтан (1522 ж.қ.б.), Әбу Саид 
Сұлтан ұлы, Көшкінші хан немересі;

3. Бәди әлЖамал Ханым (1512 ж.қ.б.), Әбу Саид 
Сұлтан қызы, Көшкінші хан немересі;

4. Салиха Сұлтан (1522 ж.қ.б.), Көшкінші хан қызы;
5. ӘбулМансұр Көшкінші хан (1531 ж.қ.б.), 

Әбілхайыр хан ұлы;
6. Барақ Сұлтан (1531 ж.қ.б.), Әбу Саид Сұлтан ұлы, 

Көшкінші хан немересі;
7. ӘбулҒазы Әбу Саид хан (1533 ж.қ.б.), Көшкінші 

хан ұлы;
8. Шахр Бану Ханым (1542 ж.қ.б.), Әбу Саид хан 

қызы Көшкінші хан немересі;
9. ...Сұлтан Ханым (1535 ж.қ.б.), Әбу Саид хан қызы, 

Көшкінші хан немересі;
10.Бахтияр Сұлтан (1538 ж.қ.б.), Абдаллах хан ұлы, 

Көшкінші хан немересі;
11. Абдаллах хан (1540 ж.қ.б.), Көшкінші хан ұлы, 

Әбілхайыр хан немересі;
12. Қариағди Ханым (1549 ж.қ.б.), Әбд әлЛәтиф хан 

қызы, Көшкінші хан немересі;
13. ӘбулҒазы Әбд әлЛәтиф (1552 ж.қ.б), Көшкінші 

хан ұлы, Әбілхайыр хан немересі;
14. ӘбулФатх Құдай Берді Сұлтан (1568 ж.қ.б.), 

Әбу Саид хан ұлы Көшкінші хан немересі;
15. Абдаллах Сұлтан (1576 ж.қ.б.), ӘбулФатх 

Музаффар Сұлтан ұлы, Жауан Мард Сұлтан немересі, 
Әбу Саид хан шөбересі, Көшкінші хан шөпшегі;

16. Жауан Мард Әли Сұлтан (1583 ж.қ.б.), Әбу Саид 
хан ұлы, Көшкінші хан немересі;

17. Аппақ бегім (1592 ж.қ.б.), Жауан Мард Сұлтан 
қызы, Әбу Саид хан немересі, Көшкінші хан шөбересі

18. Ләтифа Ханым (1621 ж.қ.б.), Әбул Хайыр Сұлтан 
қызы, Әбу Саид хан шөбересі, Көшкінші хан шөпшегі;

19. Рәбия Сұлтан Ханым (1632 ж.қ.б.), Жауан Мард 
Сұлтан қызы, Әбу Саид хан немересі, Көшкінші хан 
шөбересі;

20. Қариағди Ханым (1646 ж.қ.б.), Әбул Хайыр 

Сұлтан қызы, Жауан Мард Сұлтан немересі, Көшкінші 
хан шөпшегі;

21. Бахадүр Сұлтан (1568 ж.қ.б.), Құдайберді Сұлтан 
ұлы, Әбу Саид хан немересі, Көшкінші хан шөбересі

22. Көшкінші хан шөбересі;
23. Иззат Ханым (1573 ж.қ.б.), Жауан Мард Сұлтан 

қызы, Әбу Саид хан немересі, Көшкінші хан шөбересі;
24. Шах Суар Сұлтан (1573 ж.қ.б.), Әбу Саид хан 

ұлы, Көшкінші хан немересі.

ІІІ. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен  
Рабиа Сұлтан бегім кесенесіне қойылған 

Әбілхайыр хан ұрпақтары
1. Рабиа Сұлтан бегім (1585 ж.қ.б.), Ұлықбек әмір 

қызы, Шахрух әмір немересі, Әмір Темір шөбересі;
2. Сүйініш хан (1525 ж.қ.б.), Әбілхайыр хан ұлы; 
3. Құл Мұхаммед Сұлтан (1523 ж.қ.б.), Келді 

Мұхаммед Сұлтан ұлы, Сүйініш хан немересі, Әбілхайыр 
хан шөбересі;

4. Мүбәрәк Шах Сұлтан (1519 ж.қ.б.), Келді 
Мұхаммед Сұлтан ұлы, Сүйініш хан немересі, Әбілхайыр 
хан шөбересі;

5. Мәстура Ханым (1519 ж.қ.б.), Келді Мұхаммед 
Сұлтан қызы, Сүйініш хан немересі, Әбілхайыр хан 
шөбересі.

 Осы жерде айта кететін бір нәрсе, ол Келді Мұхаммед 
Сұлтанның да Түркістанда жерленгені жайлы дерек, 
мұны 14851556 ж.ж. өмір сүрген тәжік тарихшысы әрі 
жылнамасышысы Заин адДин Васифидің «Таңқаларлық 
оқиғалар» атты естелік кітабынан көре аламыз. Онда, 
Васифи, Келді Мұхаммед Сұлтан қайтыс болған соң 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің маңына жерленгендігін, 
ал оның өзіне (Васифиге) құлпытасқа арнап қаралы 
жыр«марсийа» жазуға тапсырыс берілгендігін және 
Самарқаннан келген тасқа жазу жазатын каллиграф
бәдізшілердің бұл жырды көптен күтіп жатқандығын 
айтады. Яғни, келесі алтыншы сүйек Келді Мұхаммед 
Сұлтандікі, ол 15291533 ж.ж. аралығында қайтыс 
болған, алайда, оның құлпытасы бізге дейін жетпеген, 
сірә кесенедегі көптеген жөндеу жұмыстары кезінде 
жоғалса керек. 

 Тағы бір түзететін жағдай Б.М.Бабажанов қазақ ханы 
Жәнібектің қызы Аман бике Ханымды Сүйініш Қожа 
ханның ұлы Барақ ұрпағы деп шатастырады. Құлпы 
таста былай жазылған «... Аман бике Ханум, дочери 
Джанибек Хана, сына Барак хана...».

Сүйініш ханның ұлы (тарихта Наурыз Ахмет де
ген атпен белгілі) Барақ хан деген болған, бірақ оның 
Жәнібек деген ұлы жоқ, Жәнібек деген інісі бар, алайда 
оның Аман бике деген қызы жоқ. Сонымен бірге, Наурыз 
Ахмет (Барақ хан) 15011503 ж.ж. аралығында туған, ал 
құлпытастағы Аман бике 15191520 ж.ж. қайтыс болған, 
бұл кезде Наурыз Ахмет (Барақ хан) бар жоғы 1718 
жастағы бозбала, қалайша Аман бике оның немересі 
болмақ.? Ал, қазақ ханы Барақ Қойыршық ханның ұлы, 
Ұрыс (Орыс) ханның немересі болып келеді және ол 
1428 ж. қайтыс болған. Барақтың ұлы Жәнібек Керей 
сұлтанмен бірген Қазақ хандығын құрушы, шамамен 
1480 ж. дейін билік еткен, өлген жылы белгісіз. Оның 
ұлы Жәдік сұлтан 1519 ж. қаза тапқан, ал бізде жерлен
ген Аман бике Ханым оның әпкесі немесе қарындасы 
болуы керек, ол да 15191520 ж.ж. қайтыс болған, яғни, 
құлпытас тап осы кісінікі. 

ІV. Қожа Кәфшір елді мекендегі 
Қожа Ахрар мазары (Самарқаннан оңтүстік-

шығысқа қарай 4 км жерде)
1. Барақ (Наурыз Ахмет) хан (1556 ж.қ.б.), Сүйініш 

хан ұлы;
2. Хакима Сұлтан Ханым (1544 ж.қ.б.), Дәруіш хан 

қызы, Барақ хан немересі, Сүйініш хан шөбересі;
3. Майва Жан Ханым (1555 ж.қ.б.), Қожа Мұхаммед 

(Бұрындық) Сұлтан қызы, ӘбулХайыр Сұлтан 
немересі, Хамза Сұлтан шөбересі, Жәнібек сұлтан 
шөпшегі, Сүйініш хан неменесі;

4. Хадиша Сұлтан Ханым (1590 ж.қ.б.), Тахир 
Мұхаммед Сұлтан қызы, Барақ хан немересі, Сүйініш 
хан шөбересі;

5. Айша Сұлтан (Хан Бибі) (1595 ж.қ.б.), Наурыз 
Ахмет (Барақ) хан қызы, Сүйініш хан немересі;

6. Фатима (1596 ж.қ.б.), Қасым Сұлтан қызы, Наурыз 
Ахмет (Барақ) хан немересі, Сүйініш хан шөбересі;

7. Сахыбжамал Ханым (1672 ж.қ.б.),) Қалид би 
Мұхаммед хан қызы, Әбд асСаттар Сұлтан немересі, 
Баба хан шөбересі, Барақ (Наурыз Ахмет)хан шөпшегі, 
Сүйініш хан неменесі.

V. Регистан алаңындағы алғашқы Шәйбәнилер 
дахмасындағы Сүйініш хан ұрпақтары

1. Әбулхайыр (1512 ж.қ.б.), Хамза Сұлтан ұлы, 
Жәнібек хан немересі, Сүйініш хан шөбересі;

2. ӘбунНасыр Хамза Сұлтан (1511 ж.қ.б.), Жәнібек 
хан ұлы, Сүйініш хан немересі;

3. ӘбунНасыр Махди Сұлтан (1511 ж.қ.б.), Жәнібек 
хан ұлы, Сүйініш хан немересі;

4. Мұхаммед Фагфур (1522 ж.қ.б.), Қожа Мұхаммед 
(Бұрындық) Сұлтан ұлы, ӘбулХайыр немересі, Хамза 
Сұлтан шөбересі, Жәнібек Сұлтан шөпшегі, Сүйініш 
хан неменесі;

5. Қасым Сұлтан (1531 ж.қ.б.), Қожа Мұхаммед 
(Бұрындық) Сұлтан ұлы, Әбулхайыр немересі, Хамза 
Сұлтан шөбересі, Жәнібек Сұлтан шөпшегі, Сүйініш 
хан неменесі;

6. Шүкір Сұлтан (1534 ж.қ.б.), Қожа Мұхаммед 
(Бұрындық) Сұлтан ұлы, ӘбулХайыр немересі, Хамза 
Сұлтан шөбересі, Жәнібек хан шөпшегі, Сүйініш хан 
неменесі;

7. Фарика Ханым (1556 ж.қ.б.), Жәнібек хан қызы, 
Сүйініш хан немересі;

8. Зейнеб Сұлтан (1571 ж.қ.б.), Тұрсын Мұхаммед 
қызы, Махди Сұлтан немересі, Жәнібек хан шөбересі, 
Сүйініш хан шөпшегі;

9. Мұхаммед Рахым Сұлтан (1571 ж.қ.б.), (әкесі 
белгісіз), Тұрсын Мұхаммед немересі, Махди Сұлтан 
шөбересі, Жәнібек сұлтан шөпшегі, Сүйініш хан 
неменесі.

 Сонымен, қорыта айтсақ, Регистан алаңындағы 
алғашқы Шәйбәнилер дахмасында Көшкінші ханның 
төрт ұрпағы, Сүйініш ханның тоғыз ұрпағы жерленген:

– Регистан алаңындағы Чихил Духтаран мазарында 
Көшкінші хан және оның өзінің 23 ұрпағы жерленген;

– Қожа Кәфшір елді мекеніндегі Қожа Ахрар маза
рында Сүйініш хан ұлы Наурыз Ахмет (Барақ) ханның 
өзі және оның алты ұрпағы жерленген;

– Түркістандағы мазар, кесенелерде Рабиа Сұлтан 
бегім мен оның бес ұрпағы жерленген;

 Байқағанымыздай, Самарқан мен оның маңында 
және Түркістан қаласында Әбілхайыр мен Рабиадан 
тараған 49 адам жатыр, бұлар тек құлпытасы барлары 
ғана, атыжөні де, моласы да белгісіздерінің саны тек 
бір Аллаға аян.

М.ТҰЯҚБАЕВ, 
т.ғ.к., археолог,

Н.ТАДЖИБАЕВ, 
реставратор

ШӘЙБӘНИ ӘУЛЕТІНІҢ ТҮРКІСТАНДЫҚ БҰТАҒЫ
1996 ж.осы тақырыпқа байланысты «Түркістанда жерленген Әмір Темір ұрпақтары кім еді ?» атты 

мақаланы жергілікті « Түркістан » газетінде жариялап едік. Ол тұста Әмір Темірдің кесенені салдырғаны 
жайлы  (13931405 жж.) көптеген мақала баспасөзде жарияланып жатқандықтан біз де өз тарапымыз
дан Әмір Темірдің шөбере жиен қызы мен шөпшек жиеншарлары жайлы мәліметтерді жариялауды 
жөн көрген едік. Шын мәнінде, Әмір Темірдің шөбере, шөпшек, немене, жүрежат жиендері болып 
келетін бұл адамдар атақты Шәйбәнид Әбілхайыр ханның тікелей ұрпақтары болғандықтан тарихи 
шындықты ашып көрсетуді міндетіміз деп санап осы еңбекті жазуға тура келді.

МИРАС
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Тапсырыс № 452

2022 көптеген жұлдыз белгілері үшін оңды өзгерістер мен сәттілік алып 
келетін жыл болмақ. Әсіресе, қызмет пен жеке өмірде жақсы жаңалықтар 
күтуде. Алайда тек сәттілікке сеніп, қол қусырып қарап отыруға болмайды. 
Әрекеттенбеген адам ешқандай нәтиже көрмейді.

ТОҚТЫ 
 2022 жылы тоқтылар өмірдің барлық саласынан 

үйлесімділік табады. Қауіп төндіретін, көңіл түсіретін 
болжам жоқ. Өте сәтті жыл болмақ. Жылдың екінші жар
тысы, яғни көктемнің аяғынан қарашаға дейін ең сәтті 
кезең. Осы уақытта қызметте өсу байқалып, қаржылық 
жағдай жақсарып, жеке өмір реттеледі. Сондайақ, батыл 
мақсаттарды жүзеге асыруға ең оңтайлы кезең. Жазда қарым
қатынас құруға немесе нығайтуға мүмкіндік ашылады.

ТОРПАҚ
Торпақтар үшін қыстың алғашқы екі айы өмірдің 

көптеген салалары үшін ауыр өтуі ықтимал. Есесіне көктем – 
үйлесімділік табатын мезгіл. Бұл кезеңде торпақтар қызметте 
жоғарылап, ақшалай табысқа кенелуі мүмкін.  Жазда жаңа 
адамдармен танысуға немесе ескі таныстармен қарым
қатынасты жандандыруға кеңес беріледі. Күздің соңғы 
айы жеке өмір үшін сәтсіз болғанмен, қаржылай жағынан 
қуанышты хабарлар күтіп тұр.

 ЕГІЗДЕР
Қаңтардан мамырға дейін жұмысқа ден қою маңызды. 

Осы аралықта егіздер алға қойған мақсаттарына жетуге 
тырысады. Жұмыста қиыншылықтар болғанымен, махаб
батта жолы болады. Мамырдан қарашаға дейін егіздердің 
бастамалары сәтті болады. Жыл бойы қиялға ерік бермей, 
проблемаларды саналы және рационалды түрде шешкен 
дұрыс. Жұмыста серіктестер мен әріптестер алдауы мүмкін. 
Айналадағы адамдарды сүзгіден өткізуге кеңес беріледі. 

 ШАЯН
Шаяндар үшін өзгерістерге, қоныс ауыстыруға, жаңа 

жерлерді көруге оңтайлы жыл. Қиыншылықтар болмайды. 
Қаңтар мен мамыр аралығы және қараша мен желтоқсан 
айлары өмірдің барлық салалары үшін сәтті болмақ. Осы 
мерзімде сыйлықтар мен қосымша бонустарға кенеліп, 
қызметте шарықтауыңыз мүмкін. Көктемнің аяғы мен 
жаздың басында шаяндар жеке өмірге көбірек көңіл бөліп, 
жарқын эмоцияларға бөленеді.

АРЫСТАН
Арыстандар үшін көптеген өзгерістер алып келетін 

шешуші жыл болмақ. Көп еңбектенуге тура келеді. Бірдеңені 
құрбан етуге мәжбүр болуы мүмкін. Есесіне мамыр мен 
қараша айының арасында еңбегінің жемісін көреді. Өмір тек 
кәсіби салаға емес, қарымқатынасқа өзгеріс әкеледі. Наурыз 
бен сәуірде жеке өмірде түсініспеушіліктер болғанымен, 
мамырмаусымда барлығы реттеледі. Тамыз айынан жыл 
соңына дейін қарымқатынаста үйлесімділік орнайды.

БИКЕШ
Бикештерге бұл жылы өз өмірін қайта қарауға кеңес 

беріледі. Себебі биыл кез келген өзгерістер оңай іске асады. 
Қаңтардан мамырға дейін, қарашадан желтоқсанға дейін 
шиеленістер болуы мүмкін. Бұл кезеңде амбицияларды жүзеге 
асыру қиындау болады. Күшіңізді жеке өмірге бағыттап, 
әлеуметтік жетістіктерді құрбан етуге тура келеді. Ал сәуір 
қарымқатынас үшін сәтсіз ай, айырылысу қаупі бар. Шілде 
мен тамыз айында басы бос бикештер теңін табуы мүмкін. 

 ТАРАЗЫ
2022 жылы таразыларды қызметте табыс күтіп тұр. Бірақ 

ірі жетістікке жету үшін көп күш салу қажет. Мамырдан 
қарашаға дейін қиындықтар туып, сәттілік теріс айнал
ды деген ой қалыптасуы ықтимал. Осы аралықта қарым
қатынасқа көбірек көңіл бөлсеңіз, өзге салалар махаббаттың 
көлеңкесінде қалады. Осы мерзім ішінде жаңа адамдармен 
танысуға, махаббатыңызбен қарымқатынасты жақсартуға, 
некеге тұруға кеңес беріледі.

САРЫШАЯН
Келер жылы діттеген мақсатына жету үшін сарышаяндарға 

көп еңбектену қажет. Бұл белгі иелері үшін – қаңтардан 
мамырға дейін және қарашажелтоқсан айлары сәтті болмақ. 
Жеке өмірде қиындықтар болуы мүмкін, бірақ сәттілік те 
жаныңыздан табылады. Мысалы, басы бос сарышаяндар 
өз махаббатын табуы мүмкін. Жанды қажытып жіберген 
қарымқатынастан құтылғысы келетіндердің де жолы бо
лады. Махаббат үшін шілде мен тамыз ең ыңғайлы кезең.

МЕРГЕН
Мергендер үшін жағымды жаңалықтарға толы жыл. 

Әсіресе, қызметке қатысты қуаныштар көп болады. 
Мамырдан қарашаға дейін мергендерге тағдыр өмірдің әр 
саласында сый жасайды. Осы аралықта жобаларды іске 
қосып, ірі ісшараларға қатысуға кеңес беріледі. Жеке 
өмір үшін көктем, жаздың соңы мен күздің соңғы айлары 
сәтті болмақ. Осы уақытта жеке өмірді реттеп, неке қиюға 
мүмкіндік ашылады.

 ТАУЕШКІ
2022 жылы тауешкілерді ірі өзгерістер күтуде. Консер

вативті көзқарастан жаңаға ауысып, бағытты өзгертуге 
ыңғайлы уақыт. Қаңтардан мамырға дейін және қараша
желтоқсан айларында сәттілік серігіңіз болады. Осы уақытта 
өмірге айтулы өзгерістер енгізуге кеңес беріледі. Жеке 
өмірдегі жағымды жаңалықтар қыста, сәуір, қыркүйек, 
қараша айларында келуі мүмкін. Басы бос тауешкілер өз 
теңін табуы ықтимал.

СУҚҰЙҒЫШ
Суқұйғыштар үшін қарқынды жұмыс істейтін жыл. Қыз

метті ауыстыруға қажеттілік тууы мүмкін. Бірақ ол қиынға 
со ғады. Сыртқы факторлардың кері әсер етіп тұрғаны сезі
леді. Бірақ салыңыз суға кетпесін, мамыр мен қараша ара
лығында барлық істе сәттілік жаныңызда болады. Жұмыс
бастылықтың салдарынан көктемде жеңілдікті, махаббатта 
жаңашылдықты қалауыңыз мүмкін. Жеке өмірді реттеуге 
мамыр, шілде және күзден жаңа жылға дейін оңтайлы 
уақыт.

БАЛЫҚТАР
2022 жылы сәттілік балықтардың ажырамас серігі болмақ. 

Дамуға, жаңа жобаларды іске қосып, өмірді жаңалауға сәтті 
уақыт. Әсіресе, алғашқы төрт ай және қараша мен желтоқсан 
сәтті болады. Балықтар үшін жыл тыныш өтеді, сондықтан 
сынақтардан қорқудың қажеті жоқ. Жеке өмірді реттеуге 
де оңтайлы жыл.

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖҰЛДЫЗ ЖОРАМАЛ

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ФОТОЭТЮД

Заманым ақыр болғанда,
Не істермін, Құдайым?
Жаналғыш қолды салғанда,
Не істермін, Құдайым?

Жан алуға жолдаса,
Әзәзіл келіп арбаса,
Шапағат Сенен болмаса,
Не істермін, Құдайым?

Өзіңе жанды берерде,
Жаббарым, келтір кемелге,
Құдай жоқ өзге денемде,
Не істермін, Құдайым?

Көктерге жаным самғар да,
Бұл жерде тәнім қалғанда,

........................................,
Не істермін, Құдайым?

Әлсіз болып жатқанда,
Періште келіп ақ таңда,
«Раббың кім?» деп сұраса,
Не істермін, Құдайым?

Қойғанда көрге апарып, 
Жеті қадам да жасалып, 
Сұраушы келсе тақалып,
Не істермін, Құдайым?

«Раббың кім?» деп тұрғанда,
Қайтпекпін тықса зынданға,
«Раббым Алла мұндарға»,
Не істермін, Құдайым?

Құл Қожа Ахмет, сен пенде,
Нәпсінің құлы шерменде,
Махшар күні келгенде,
Не істермін, Құдайым?

ХИКМЕТ. ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ
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БАЛАЛАРҒА МЕРЕКЕЛІК 
СЫЙЛЫҚТАР ТАПСЫРЫЛДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени қорықмузейінің 
ұйымдастыруымен Түркістан қалысы көмекші мектепинтернаты КММ 
«Тәуелсіздік және Түркістан» тақырыбында фото және кітап көрмесі өтті.

СТУДЕНТТЕР ЭКСКУРСИЯ 
ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ

Халықаралық туризм және меймандостық университетінің 
студенттері "Әзірет Сұлтан" мемлекеттік тарихимәдени қорықмузейіне 
оқутаныстыру тәжірибесінен өтуге келді.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығын 
наси хаттауды мақсат еткен көрмеде 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіндегі 
орта ға сырлық тарихи жәдігерлер 
жайлы мағ лұматтар беріліп, деректі, 
мазмұны терең құнды кітаптар таныс
тырылды.

Көрмеге мектеп әкімшілігі мен ұс
таздар және оқушылар қатысты.

Басқосу барысында «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихимәдени 
қорықмузейінің қызметкерлері 

оқушыларды мерекелерімен кұт
тықтап, Тәуелсіздік пен Түркістан 
ұғым дарының кешегі, бүгінгі және 
болашақтағы маңызы туралы әңгіме
леді.

Сондайақ «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихимәдени қорық
музейінің ұйымдастыруымен Сауран 
ауданы, Қызыл Әскер атындағы жал
пы орта мектебінде «Тәуелсіздік және 
Түркістан» тақырыбында жылжымалы 
көрмелекция өткізілді.

Болашақ кәсіби қызметінің негіздері 
және оның мақсаты мен міндеттерімен та
нысу, таңдаған кәсіптің ерекшеліктері ту
ралы мәліметтер алу мақсатында экскур
сия жүргізу жұмысымен танысқан сту
денттер қорықмузейге қарасты тарихи 

орындарды аралап, деректерін тыңдады.
Экскурсия барысында туристер 

және зияратшылармен жұмыс жүргізу, 
қызметтік этика, дұрыс қарымқатынас 
орнату, біліктілік жайлы мәліметтер 
беріліп, тапсырмалар жүктелді.


