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«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің 
ұйымдастыруымен елордамыз Астана қаласының 20 жылдық ме-
рейтойы және Ұлттық домбыра күні мерекесіне орай «Ұлы Дала 
шежіресі – домбыра» атты лекция – концерт өтті.
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ТҮРКІСТАН ҺӘМ
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ 
КЕСЕНЕСІ

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ 
ТАРИХЫНДАҒЫ ХАҚНАЗАР 
ХАННЫҢ ӘСКЕРИ-САЯСИ 
ҚЫЗМЕТІ

ХАЛЫҚ АҢЫЗДАРЫ – 
ТАРИХИ ДЕРЕККӨЗ

Сәрсенғали ӘБДІМАНАПОВ,
Халықаралық жоғары мектеп 
Ғылым Академиясының академигі, 
педагогика ғылымдарының докторы, 
математика профессоры 

Ұлттық ұлы мүдденің жүзеге асуы үшін 
қарапайым ғана қағиданы жүзеге асыруға 
болады. Оны қиындататындар, елдіктен гөрі 
бас қамын күйттейтіндердің қам-қаракетіне 
жатпақ. Осыдан-ақ рухани жаңғырудың рөлі 
алдыңғы қатарға шығатыны аңғарылады. 
Елдігін ойлай алмайтын жан елінің 
экономикалық хал-ақуалын көтеру жолын 
қалай анықтап, көрегендік таныта алмақ? 
Халық даналығында «Ханда қырық кісінің 
ақылы бар» дейді де, «Үш жылдығын 
ойламаған еркектен без» деп қосып қояды. 
Расында, ел тағдырын күн ілгері болжай ал-
маудан асқан қандай бейшаралық болмақ? 

Әлемдік қағидаттарға зер салсақ, 
өркениетті жою үшін қарапайым ғана үш 
тәсілді жүзеге асыру қажет екен, яғни 
отбасындағы берекені айыру, отанын ой-
рандау; ата-салтты шеттетіп, білім жүйесін 
құлдырату, көш басшының сөзін аяқ-
асты етіп, елдегі беделді, білікті тұлғалар 
мен ойшыл-ғалымдардың айтқанына 
құлақ аспай, шетқақпай қылу. Мұнан 

шығатын қорытынды, қоғамдағы ана 
рөлін, рухты төмендету – ел болашағына 
балта шабу; ұстаз-мұғалімнің, ғылымның 
беделін түсіру – жастарды білімнен қағажу 
ету, сонда ел өркендеуін тоқтатады; 
көшбасшының беделін түсіру – ғалым-
ойшылдардың ғылыммен айналысудың 
орнына таптаурындылыққа салынуы, сон-
да ғылымсыз-білімсіз қоғам алға жылжы-
майды. 

Мұны не үшін еске алдым? Тәуелсіздіктің 
алғашқы кезеңінде «нарықтың тасталқан ет-
кен қирандысы арасынан қайтсе елді аман 
алып шығып, қалай жаңа қуатты мемлекет 
құруға болады?» деген сауал тұрған шақта 
әлгі «кесірлі үш тәсілді» қолданғысы келген-
дер табылмады деп айта алмаспыз. 

Бірақ, көреген Елбасы уақыт талабынан 
әлдеқайда озық кетіп, болашақтың алтын 
ордасын Арқа төсінде тұрғызуды ойла-
стырды және абыроймен жүзеге асырды. 
Ел «ішер асқа жарымай жатқан тұста аста-
наны әсем Алматыдан сары аязы сақылдаған 
Арқаға көшіру ақылға сыймайтын іс» деп 
қарағандар болды. Десек те, өркениетті 
алпауыт елдердің – Америка, Франция, 
Ағылшын, Қытай, Ресей, т.б. атын атап, түсін 
түстемей-ақ, Вашингтон, Париж, Лондон, 
Бейжің, Мәскеу десеңіз болды түсінікті 

болады, себебі олар өзінің даңқты атауымен-
ақ елінің кескін-келбетін көз алдыңызға 
келтіре алады. Оны әлбетте, біз бүгін 
араға жылдар салып түсіністікпен қарауға 
үйрендік. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тәуелсіз елдің жаңаша түлеген 
астанасының әлемдік дүниетанымға сәйкес 
болуын таңдау сыры осында жатқан-ды.

Биыл жиырмасыншы белесін абырой-
мен атап өтіп отырған Астана күні – жалпы 
ұлттық сипатқа ие мерекеге, халықтың асыға 
күтетін зор қуанышына айналды. Қазақтың 
«қайран жиырма» деп армандайтын өмір 
белесіндегі ең елеулі кезеңіне іліккен 
Астананың бүгінгі бағындырған биіктері 
мен жеткен жетістіктері жетерлік. Барша 
қазақстандықтар үміт артып, үлгі тұтып 
отырған бас қаламыздың қарышты қадамы 
шынында да мақтан етуге лайық. Астана – 
еліміздің маңдайына біткен бақыты, көңіл 
қуанып, көз сүйсінетін шаттығына айналды. 

Астана – мақтанышымыз ғана емес, 
өзгеге көрсетіп мерейімізді асқақтататын 
маңдайға біткен жұлдызымыз болып үлгерді. 
Осындай қалада, отанымыздың астанасын-
да өмір сүріп, еңбек ету бұйырғанына 
қуанбайтын жанды табу мүмкін емес. Мен де 
Алматы өңірінде туып, Қарағанды қаласында 
ұстаздық пен ғалымдық баспалдағына 

көтерілсем де, киелі Астанаға келгелі жиыр-
ма жылға жуықтап қалыпты. Сол уақыттар 
аралығы босқа өтпегеніне қуанамын, 
Елорданың көркеюіне ат салысқаныма, 
Елбасының тікелей тапсырмасын мүлтіксіз 
орындалуға жұмсалғанын мақтан етемін.

Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы қиын 
жылдарынан аман өтудің сара жолын 
таңдай білген ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ақыл-парасаты, көрегендігіне 
т аңданбасқа  шара  жоқ .  Заманауи 
Қазақстанның мызғымас тәуелсіздігінің 
басты феномені – ел бірлігі мен қажырлы 
еңбектің арқасы. Әрбір тәуелсіз мемлекеттің 
өмір сүру құқығын анықтайтын шартта-
ры бар десек, қазіргі егемен Қазақстанның 
негізін қалаушы – Ұлт Көшбасшысы 
Президенті, әлемдік салтанатқа сай келерлік 
елорда – әсем Астанамыз бар. Дүниежүзінде 
біздің қазақ елін, оның парасатты, кемеңгер 
мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты 
білмейтін жан бар ма?! Елбасының тікелей 
басшылығымен жүзеге асқан қазақ 
халқының елдігі мен ерлігінің, асқан параса-
ты мен ырыс-дәулетінің айғағы, бақ қонған, 
ырыс дарыған елорда еліміздің ұйтқысына 
айналғаны әлем халқы алдында дәлелденді.

(Соңы 2-бетте) 

Қалдырған мәңгілікке 
мирас-мұра

(ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВҚА)

Құттықтаймыз!
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінің басшысы Нұрболат 

Қадырұлы Ахметжанов пен директор орынбасары Серік Жұманұлы Үркімбаев 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 
жылғы 20 маусымдағы Жарлығымен «Астана 20 жыл» мерекелік медалімен наград-
талды. Ұжым атынан марапатталған әріптестерді құттықтай отырып еңбектеріне 
толағай табыс, дендеріне саулық тілейміз.

Шараға елімізге белгілі айтыскер 
ақындар мен домбырашы өнерпаздар, 
ұлттық-мәдени орталық жетекшілері мен 
зиялы қауым және БАҚ өкілдері қатысты.

Айта кетсек, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев биылғы жылдан бас-
тап әр шілденің алғашқы жексенбісін 
«Ұлттық домбыра» күні деп жариялаған 
болатын. Елбасы Жарлығында айтылған 
мәселе – ұлттық дәстүр мен өнерді 
жаңғыртып, дәріптеуге мұрындық болды.

Жиын барысында «Әзірет Сұл тан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қо рық-
музейінің директоры Нұрболат Ах мет-
жанов шараға келген қонақтарды «Ұлттық 
домбыра» күнімен құттықтап, ұлттық 
өнерді жалғастырып, қасиетті домбыраны 
серік еткен өнерпаздарға ыстық лебізін 
білдірді. Осы орайда, «Ясауи мұрасы» 
республикалық газетінің бас редакторы 
Әбдікерім Манапов домбыра туралы ба-
яндама оқып, домбыраның ерекшеліктері 
мен шығу тарихына тоқталды.

Домбырашылар  басқо суында 
Түркістан қалалық «Өнер» мектебінің жас 

өнерпаздары «Домбыраның шаттық үні», 
«Ерке сылқым» күйлері мен «Алыстан 
қызыл көрінсе», «Өлшеулі өмір», «Жақсы 
мен жаман» термелерін және «Өзім 
туралы» атты толғауларын орындап, 
көпшіліктің қошеметіне бөленді.

Сонымен қатар, Кентау қаласының 
Құрметті азаматы, ҚР білім беру ісінің 
үздігі, Композиторлар Одағының мүшесі 
Әлімбек Қонысбеков «Қаратау шертпесі», 
«Салтанат» және «Өттің дәурен» күйлерін 
күмбірлетсе, Түркістан қалалық «Яссы» 
халықтық-фольклорлық ансамблі 
«Бозінген», «Ата толғауы», «Адай», 
«Бақтыбайдың әуені» күйлерімен тың дар-
манға ерекше әсер қалдырды. Көпшіліктің 
сұрауы бойынша қоңыр домбыраны қолға 
алған қорық-музейідің басшысы Нұрболат 
Қадырұлы орындаған Құрманғазының 
«Балбырауын» күйі қонақтардың айрықша 
ықыласына бөленді.

Мерекелік шараға қатысып, өз 
өнерлерін көрсеткен барша өнерпаздарға 
алғыс білдіріліп, музейдің баспа өнімдері 
сыйға тартылды.

ҰЛТТЫҚ ҰЛЫ МҮДДЕНIҢ ЖҮЗЕГЕ АСУЫ

Қазақтың төріндегі Бас қалаға,
Жаһанды жалт қаратқан Астанаға.
Дүр-сәлем, жамалынан жауһар шашып, 
Жақұттай жарқыраған жас қалаға.

...Абылай көшін түзеп Сыр жағына,
«Қош бол!» деп, келген Бұқар жырауына,
Барасың кімге тастап Сарыарқаны,
Деп ақын жармасыпты шылауына.

Тағы да депті көзін жұмарында:
Қазақтың сүйремеңдер жырағына 
Тербетер әруағым әз-даланы,
Көміңдер атамекен-тұрағыма!

Әрқилы айла оздырып, күшті асырған,
Тарих бар үш мың тарау үш ғасырдан.
Қандай күш ықылым бұл замандағы,
Қиялды шындыққа әкеп ұштастырған.

Көтеріп алтын шаңырақ Күн астынан, 
Өткенді болашаққа ұластырған.
Нұреке, Тәуелсіздік Астанасы,
Қалдырған мәңгілікке мирас-мұраң!

Тоқтатқан Сарыарқаға билік көшін,
Астана – барша әлемге сүйікті есім.
Абылай, Бұқарлардың көксегені ең,
Мәртебең бұдан да зор биіктесін!

Көңіл шат жүрегімнен жыр ұшқанда, 
Жырларым жоғарыдан нұр құшқанда.
Бақ қонған Бәйтерегім – беу, Астана,
Көз қырын сап тұрғайсың Түркістанға.

Нұрмахан НАЗАРОВ,
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі 
Түркістан қаласының Құрметті азаматы

«ҰЛТТЫҚ ДОМБЫРА» КҮНІ 
АТАЛЫП ӨТТІ Түркістан облысының орталығы Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесінің алдында «Ұлттық 
домбыра күні» мерекесіне 1000 домбырашы 
Құрманғазының «Сарыарқа», «Балбырауын», 
Түркештің «Көңілашар» күйлерін орында-
ды. Бұдан бөлек, барлық аудан, қалаларда 
бір мезгілде домбырашылардың флешмобы 
ұйымдастырылды. Осылайша облыс бойын-
ша жалпы саны 3 мыңнан астам домбырашы 
ұлттық өнерді дәріптеді.

Биылғы жылғы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Жарлығымен жарияланған «Ұлттық домбы-
ра» күнін түркістандықтар кең көлемде атап өтті. Ұлттық 
дәстүр мен өнерді жаңғыртып, дәріптеуге бастау болар бұл 
мереке қолөнер шеберлері мен суретшілердің көрмесімен 
бастау алды. Сонымен қатар, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 
алдында Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияның 
«Сүгір» атындағы ұлт аспаптар оркестірінің концертімен 
жалғасса, мерекелік күн «Күй құдіреті» күйшілердің 
облыстық байқауымен қорытындыланды.

Ұлттық домбыра күні мерекесінің ашылу салтана-
тына қатысқан Түркістан облысы әкімінің орынбасары 
Ұласбек Сәдібеков барша тұрғындарды осынау мерекемен 
құттықтады.

«Домбыра – қазақ халқының ең кең тараған екі ішекті, 
көп пернелі музыкалық аспабы. Ол – қазақтар өмірінде 
маңызды орын алатын, өзіндік музыкалық сипаты бар 
аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, 
термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра кейін 
аспаптық шығарма – күй жанрының қалыптасуына 
ықпал еткен. XIX ғасырда қазақ халқының тұрмысында 
анағұрлым кең тараған музыкалық аспап екі ішекті 
домбыра болатын. Әр түрлі ескерткіштерге, сондай-ақ 
этнографтардың жазып қалдырған еңбектеріне жүгінсек, 
домбыра және өзге халықтардың осы тектес аспаптары 
тіпті сонау ерте ғасырларда белгілі болған екен. Мысалы, 
Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерінен тамбур аспабы 

жайында оқимыз. Қазақтың халық аспабы домбыра XIV 
ғасыр жазбаларында кездеседі. Оның бастағы түрі мен 
құрылысы қазақтың домбырасынан аумайды, осындай 
аспап аттарының ұқсастығы да олардың түпкі шығу тегі 
бір екенін көрсетсе керек», – деді Ұ.Сәдібекұлы.

«Ұлттық домбыра күні» мерекесі Түркістан облы-
сы ның барлық аудан, қалалардың мәдениет және өнер 
меке мелерінде, орталық саябақтарда, ойын-сауық орта-
лық тарында, ашық алаңдарда түрлі мәдени іс-шаралар 
түрін де өткізілді.
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ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев – 
өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарында 
ғасырлар бойы ата-бабамыз аңсаған ар-
манын жүзеге асырып, Алаш идеясын да-
мытып, дербес, егеменді мемлекет құрды. 
Сақылдаған сары аязы бет қаратпайтын, 
дүлей желі жер тамырын суыратын Арқа 
төсінде қиял-ғажайып ертегісінің әсем 
қаласы бой көтереді дегенге кім сеніп еді?! 

Әлбетте, қай кезде, қай мемлекетте де 
жаңа астана – мыңдаған еңбек адамдарының 
маңдай терімен жүзеге асады, десек те, 
қыруар еңбекті шеберлікпен ұйымдастырып, 
бағдарын кім айқындап, бағыттың қайда же-
телеп, жөн сілтейтініне байланысты екенін 
есте ұстанамыз. 

Міне, бүгінде әсем, сұлу, сәулетті қала 
– Астанамыздың өзі мемлекетіміз бен 
халқымызға, тіпті, әлем жұртшылығына 
бағыт көрсетуші міндетін қолға ала 
бастағандай. Өйткені, Астана келбеті, онда 
туындаған ұшқыр ойлар, қабылданған 
маңызды шешімдер оның атағын асқақтатып, 
мемлекет құрушы орталық келбетке ие бо-
лып келеді. Астана көркі – Қазақстанның 
болашағының бейнесін айқындайтын за-
манауи келбетке, имиджге айналғанына 
шетелдік меймандар, олардың мәртебелі 
басшылары мен зиялы қауымы да таңырқай 
қарайтын болды.

Мұның бәрі Елбасының көрегендік 
саясатының жемісі. Астанада бастау алған 
жаңа идеялар әлемді шарлап, халқымыз бен 
Елбасымыздың есімі дүние жүзі халықтары 
алдында ұлықтаушы рөлін атқара бастады. 
Астана – толыққанды мемлекет астана-
сы болып орнықты. Зер салып қарасаңыз 
«Қазақстан – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев – 
Астана» деген бірін-бірі толықтырып тұрған 
ғажайып тұтас ұғымға айналды. 

Астанамен бірге еліміздің жаңа зама-
науи өмір сүру салты, жаңарған бейнесі 
қалыптасуда. Осында тың ойлар туындап, 
қордаланған қиын мәселелер оң шешімін 
тауып, әлемнің әр тұсынан әділдік іздеп 
ат басын бұрған жандарға бітімгерлік 
қызметін ұсынуда. Астанамен бірге жаңа 
мемлекеттік-аумақтық, геосаяси балансқа 
оң өзгерістер енгізілуде. Сөйтіп, Астана – 
үлгілі қала ғана емес, елдігіміздің қазіргі 
биік өлшемінің белгісі, шоқтығымызды 
биіктететін абырой асқарға айналды. Бүгінде 
қай-қайсысымыз болсақ та, Астанамызды 
айтып мақтанарымыз анық. 

Отан деген ұлы ұғым – тарихи көрші 
елдердің де бірлігін сақтап, ұйытқысы мен 
берекесін қамтып, адамзатты үйлесімдікке 
бастайтын киелі ұғым. Отанда береке 
болмаса, тұтас әлем алаңдаулы болмақ. 
Сондықтан да мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев өткен ғасырдың 90-
шы жылдарының басынан-ақ әлем халқын 
тұтастықта, бірлестікте көргісі келді. Жаңа 
арналарға, жаңа биіктерге ұмтылған білім 
мен ғылымды осы мақсатқа жұмылдырды.

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін 
жариялаған кезден бастап Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев білім мен ғылым саласына 
ұдайы көңіл бөліп келеді. 90-шы жылда-
ры экономикалық қиындықтар көп саланы 
шідерлегені белгілі. Ол білім саласын да 
айналып өтпеді. Оқу орындарының жа-
былу, мамандардың қысқару қаупі тұрды. 
Бірақ Қазақстанның білім-ғылым әлеуетін 
қожыратпай сақтап қалдық. Әлемдік 
кеңістікке жолдама алған отандық білім 
мен ғылым ендігі жерде ықпалдасудың ру-
хани тетігіне айналды.

1994 жылы М.В.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университеті мінберінен 
айтылған ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Еуразиялық одақ туралы 
идеясы кеңестен кейінгі қаңырап қалған 
кеңістікке жан бітірді. Сол бір тарихи 
құжатта: «Қазақстан Республикасының 
халықаралық байланыстарының үздіксіз 
кеңеюін, оның әлемдік ықпалдастық 
процестеріне, Еуразиялық одақ идеясын 
жүзеге асыруға белсенді түрде қатысуын 
ескере отырып», Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің негізін 
қалау қажеттігі жазылған еді. 

Еуразиялық одақ туралы идеяны 
жүзеге асыру үшін шекаралас елдердің 
арасында тілеулестік, достық көзқарас, 
түсінік қалыптасу керек-ті. Достастық 
елдерінің іргесімен, ішкі-сыртқы қуатын 
бекітетін қоғамдық институттар, ресми-
бейресми тетіктер қажет. Осылайша көз 
алдымызда посткеңестік кеңістікте жаңа 

ықпалдастықтың ғимаратының іргетасы 
қаланып жатты.

Бұл – жаңашыл, реформатор тұлға 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ел тарихын 
қолымен тұрғызған тарихи миллиондаған 
томдық еңбегінің бір тарауы-тын. Еуразия 
кеңістігінде Қазақстанның елдік мүддесін 
баянды ету мақсатында Елбасы 1996 - жылғы 
23 мамырда Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
университетін құру туралы Жарлыққа 
қол қойды. Осылай 1994 жылғы ММУ-
дағы тарихи мәлімдеменің іс жүзіне асуы 
– Мемлекет басшысының сөзі мен ісінің 
бірлігін көрсетті. 

Елбасының тікелей нұсқауымен 
жаңашыл университет – ақыл-ойдың 
қайнары, пікір-пайымның үздіксіз ағынын 
жетілдіру мәселесін жедел қолға алды. 
1996 жылдан басталған Еуразия ұлттық 
университеті А.Құсайынов, М.Жолдасбеков 
сынды білікті ректорлардың ұйытқы болуы-
мен білім кеңістігінде өз орнын айқындады. 
Заман талабы жыл санап қарқын ала бастады. 
2004 жылы Еуразия ұлттық университетінде 
ректорлық қызмет маған жүктелгенде, осы-
нау елдік жауапкершіліктің салмағы аз емес 
екенін сезіндім. Жалпы университет бас-
шысынан бастап, қарапайым оқытушысына 
дейін отандық білімнің парызы мен қарызын 
пайымдай білсе, бәрімізге де абырой. 
Естеріңізде болса, сол тұста Елбасының: 
«Профессор ауылға барды ма? Дәріс оқыды 
ма?» дегенге саятын ой айтқан сөзінің үлкен 
мәні бар-ды. Қалыптасып жатқан мемлекет 
үшін университет оқытушысының ғалым 
болуы аз, ол әрдайым – елшіл, шынайы па-
триот болуы қажет. 

XXI ғасырдың басы – университет 
дамуындағы белесті кезең. Ол білімі мен 
ғылымы терең дамыған халықаралық 
деңгейдегі классикалық оқу орны ретінде 
қалыптасты. Сондықтан да Елбасы 2001  
жылы 5 шілдедегі Жарлығымен Еуразия 
Ұлттық университетіне ерекше мәртебе 
берді. 2003 жылғы сәуір айында қазіргі 
заманға сай жаңа оқу лабораториялық 
корпустың ашылу салтанатына қатысқан Ел 
Президенті Еуразия Ұлттық университетінің 
ел болашағы үшін таңдаулы (элиталы) 
мамандар даярлау ісінде ерекше рөл 
атқаратынын баса айтқан болатын. Өйткені, 
дүние жүзіне ядролық қарудан азат, эконо-
миканы өркендетуге аса мүдделі, әрі осы са-
лада батыл қимылға барған демократиялық 
ел ретінде танылған Қазақстан жаңаша даму 
кезеңінде білімге көп иек артады. Әлемдік 
өркендеу мен өрістеу үдерісі білім және 
ғылым әлеуетінсіз жүзеге аспайтыны анық.

 ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
2 0 0 3  ж ы л ғ ы  Қ а з а қ с т а н  ха л қ ы н а 
Жолдауында оқу ордамыздың болашақ 
элиталық бағдарын айқындап берді. Онда 
университеттердің маңызы ерекше атап 

көрсетіліп, «басқарудың барлық деңгейі 
үшін кадрлар даярлауды кешікпей қолға алу 
және оған ұдайы жағдай туғызу» міндеті 
қойылды. Сол жылы 9 сәуірде Мемлекет 
басшысы Еуразия ұлттық университетінің 
жаңа оқу-зертханалық ғимаратын салтанат-
ты түрде ашып, оқытушы-профессорлар 
құрамы мен студенттер алдында сөз сөйледі. 
Елбасының нақты тапсырмасы – Еуразия 
Ұлттық университетін деңгейі жағынан 
Оксфорд, Кембридж, Сорбон, Гарвард 
сияқты білім мен ғылымның, танымал 
орталығына сәйкес келетін элиталық уни-
верситетке айналдыру болатын. Оған қалай 
қол жеткізуге болатынын нұсқай келе, 
Нұрсұлтан Әбішұлы: «Элиталық маман-
дар даярлауда Еуразия университеті аса 
маңызды рөл атқарады», деп атап көрсетті. 

2004 жылы 22 наурызда Ұлыстың 
Ұлы күні – Әз Наурыз мерекесінде ҚР 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразия 
университетіне арнайы келіп, өзі негізін 
қалаған оқу орнының ұжымын мейрам-
мен құттықтады,  тағы да таңдаулы әрі 
сапалы маман даярлаудың мән-маңызы 
жөнінде келелі ойлар айтылды. Мемлекет 
басшысы «Бәсекеге қабілетті Қазақстан 
үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, 
бәсекеге қабілетті халық үшін» атты 2004  
жылғы Жолдауында элитарлық жоғары 
оқу орындары туралы ойын одан әрі 
тереңдетті. Президент қойған міндеттерге 
сәйкес, Еуразия ұлттық университетінің 
2005-2015 жылдарға арналған «Қазақстан 
Республикасында Элитарлық университеттік 
білім Тұжырымдамасын» әзірлеп, таяу және 
алыс шетелдік ғалымдардың қатысуымен 
аталған құжатты талқылауға арналған 
ғылыми-тәжірибелік алқалы жиын өткіздік. 
Жиында Ресей, АҚШ, Франция, т.б. елдердің 
ғалымдары Қазақстан жоғары мектебінің 
ізденісіне және университеттерге деген 
Мемлекет басшысының қамқорлығына 
ықылас білдіріп, зор қызығушылық та-
нытты.

Біздің университеттің халықаралық 
байланыстарының басты ұйтқысы – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 
ашылған М.В.Ломоносов атындағы ММУ-
дың Қазақстан филиалы отандық ғылым 
мен білімнің әлеуетіне зор серпін қосып 
отырғанын атап өткен жөн.

Саясатта әрқашан таңдауға ұсынатын 
әр түрлі жолдар бар, бастысы өзіңе 
тиімді бағытты ажырата білу. Елбасының 
көрегендігі де осы тұста айқындалды. Ол 
тәуелсіз Қазақстан үшін оқшауланған «бей-
тарап» мемлекет емес, қайта әлемдегі алпа-
уыт мемлекеттермен белсенді қатысатын, 
әлемдік үдерістерді игеруге ұмтылатын, 
сондай-ақ, жаңа кезеңде өз ұсыныс, тың 
бастамаларын өзгеге де мақұлдата алатын, 
ғасырлар бойы қалыптасқан дала тектілігін 

таныта білетін алдыңғы қатарлы мемлекет 
болу жолын таңдады, солай болды да.

Дегенмен, ұлы державалар ретінде әлем 
халқы мойындап қойған көршілес Ресей, 
Қытай және алыстағы Америка Құрама 
Штаттарымен өз деңгейінен де артық қарым-
қатынас орнату, ресми келісімдер жүргізу 
оңайға түспегенін оқырмандардың біле 
жүргенінің артықтығы жоқ.

Елбасының табандылығының арқасында 
келелі ойды қажет бағытқа оңтайластырып, 
өз қалауын іске асырудағы іскерлігін 
бағалаған әлем халқы оны көшбасшы 
ретінде таныды. Сол арқылы Қазақ еліне 
деген дүниежүзінің қызығушылығы артты. 
Алайда, мемлекеттің ішкі бірлігі нығаймай 
тұрып табысты ел болуы мүмкін емес-ті. 

Қазақстан түрік-ислам және славяно-
христиандық өркениеттердің арасына 
сына қағатын тар шеңбердің жетегінде 
кетпеуінің өзі көптеген саясаткерлердің 
болжамын тас талқан еткені аян. Ондай 
теріс пікір туындағаны рас, мысалы, 1990-
шы жылдары американдық саясаттанушы 
С.Хантингтонның жобалауынша Қазақстан 
іріткі жасаушылар қатарында болады деп 
топшылағаны мәлім. Ел іргесіне сына 
қақтыруға Елбасы ешқашан жол берген 
жоқ. Керісінше, ынтымақты жақтаған мем-
лекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев со-
нау 1994 жылы Еуразиялық экономикалық 
қоғамдастық құру мүмкіндігін ұсынды.

Нұрсұлтан Назарбаев – тәуелсіз 
мемлекетіміздің ұлт көшбасшысы, өйткені, 
ол ұлттық, аймақтық және жаһандық 
ауқымдағы қордаланған мәселелердің алдын 
алып, дер кезінде шешім қабылдауды ұсына 
білетін данышпан, кемеңгер, дара тұлға. Ел 
бағына жаралған жан.

Арқа төсінен ғажайып қала салған 
Елбасының қаһармандығы, тоқырау жыл-
дарында тосырқап қалмай, елін тығырықтан 
аман-есен алып шыққан тынымсыз еңбегі 
мен ерлігі, қайраткерлік ерекше қасиеттерін 
қалың бұқараның табиғи құбылыс ретінде 
қабылдауы, Астана қаласының өркендеуін 
Елбасы атымен байланыстыра қарауы 
үйреншікті жай болып қалыптасуы да 
таңқаларлық жай. Тұғырына қалт-құлт етіп 
енді қонақтап жатқан тәуелсіздікті жаңа 
асқарға бастап, айбынды Алатаудан аязды 
Арқаға бет түзеген ұлы көштің қадамының 
сәтті боларын көрегендікпен болжай білу 
де көшбасшыға тән парасат пен пайымның, 
даналықтың белгісі болатын.

Расында да, соңғы жиырма жылдың 
көлемінде елорда Астана жаһан құлақ 
түрген ауқымды оқиғалардың орталығына 
айналды. Ғаламдық келіссөздер, ауқымды 
іс-шаралар өтіп, әлемнің сан тарапы-
нан мемлекет басшылары, аузы дуалы 
саясаткерлер, қаржыгерлер елордада 
бас қосып, әлемдік деңгейдегі күрделі 
оқиғалардың күрмеуін шешті. Тәуелсіз 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың төл перзенті 
– Астана қазақстандықтар үшін құтты 
мекенге айналды. Осы жылдардағы 
экономикалық, географиялық қарқынның 
өсімі қаланы заманауи урбанизация, өмір 
сүру сапасы жоғары және инновациялық 
жаңашылдықтардың орталығына ай-
налдырды, қала халқы – 3,5 есеге өсіп, 
тұрғындар саны – 1 миллионнан асты. 
Экономикаға салынған инвестиция көлемі 
44 есеге өсті. ҚР Үкіметі қаулысымен 
Астананың 20 жылдығы аясында өтетін 
175 шара бекіді. ЭКСПО-2017 көрмесі 
кезінде халықтың ілтипатына бөленген 
этноауыл қызметін жалғастырды. «Нұр 
Әлем» ғимараты туризм және халықаралық 
көрмелердің әлемдік мұрасына енді.

Дана халқымыздың қамқор, қоғамшыл 
көңілінен туған «Той тойға ұлассын!» де-
ген ғажап тілегі бар. Мамыр айында өткен 
Challenges Summit-2018 форумының жалпы 
отырысында Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев қазақстандық қалалардың да-
муы туралы: «Бізде бұрын миллиондаған 
халқы бар бір ғана қала болатын. Ол – 
Алматы. Ал қазір оның қатарына Астана 
мен Шымкент қосылды. Енді еліміздің үш 
қаласында халық миллионға жетті. Бұл 
процесс жалғасатын болады. Сондықтан да 
Астананың 20 жылдығын мерекелеу аясын-
да 5 шілде күні Ұлы Жібек жолы бойында 
орналасқан елдердің ірі қалаларының фору-
мын өткізу тосыннан қолға алынып отырған 
жоқ», – деген еді. 

Міне, бұл да өркениетке ұмтылған 
халқымыздың керегесінің кеңейе түскенінің 
бір көрінісі. Ұзағынан сүйіндірсін!

КЕЛЕШЕГІ КЕМЕЛ ОБЛЫС
Жуырда Түркістан облысына іссапармен келген ҚР Премьер-

министрінің бірінші орынбасары Асқар Маминнің төрағалығымен об-
лыс орталығында Түркістан аймағын дамыту перспективалары туралы 
комиссияның алғашқы отырысы өтті. 

Ерлан ТӨЛЕУТАЙ

Бала кезімде үлкендердің «Абылайдың 
заманында... Түркістанда жүргенде... ...біз 
Түркістанның қазағымыз» деген әңгімесін 
естігенде «Түркістан қайда, біз қайда?» деп 
таңғалушы едім. Түркістан – менің бала 
қиялымда тым шалғай жер, тіпті сәбилік 
сана түкпірінде алыстың алысы болып 
есептелінетін жердің түбі – Тескентаудан да 
алыс болып саналатын. Әйтеуір сәби санама 
Түркістан ұғымы еш симайтын. Қазақ дала-
сынан қашық, түрік деген атын естіген, бірақ 
көз алдымда түрін елестете алмайтын бөтен 
ұлттың тұрағы, мекені болып елестейтін. 

Кейін мектепке бардым, Түркістан жай-
лы мәліметтермен там-тұмдап болса да 
танысудың реті келді. Әйтсе де 80 жылдарға 
қарай Түркістан туралы, Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесі, эрмитажда тұрған тайқазан жайын-
да газет-журналдарда жиі жазыла бастады 
(Әсіресе, «Мәдениет және тұрмыс», «Білім 
және еңбек» журналдарында). Содан бері 
Түркістанды бір көру арманыма айналды.

Кейін Түркістанды үш рет көрдім. Үш 
ретінде де Әзірет Сұлтанға тәуеп еттім. 
Алғаш рет 1995 жылы құдалық сапары-
мен барғанымыз есімде. Қазан айы еді, 
кешкісін құданың үйіне барып түстік, 

таңертең ұйқыдан тұрған Қарағандыдан 
барған құдалардың аузына түскен алғашқы 
сөзі: «Қожа Ахмет Ясауиге барамыз» болды. 
Ақыры не керек, бас құдамызды жолбасшы 
етіп алдымызға салып алып Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесіне қарай тарттық. Ол уақытта 
кесененің қазіргідей емес, күтімсіз кезі еді. 
Әлі түріктер реставрация жасамаған, ескілік 
атмосферасы мол уағы. Тіпті ол кезде Құл 

Қожа Ахмет бабамыздың сүйегі жатқан төргі 
бөлме ашық болатын. Қабірін сипап зиярат 
етіп, ерекше әсермен қайтқан едік.

Содан кейін ұзақ жылдар бойы жол түспей 
жүріп, тек 2017 жылы ғана қасиетті топыраққа 
екінші рет табан тигізудің сәті түсті. Ол жолы 
қазақтың ұлы биі Қаз дауысты Қазыбек би 
туралы деректі фильм түсіру қамымен ба-
рып, Түркістан арқылы Сыр бойына астым. 

Қаз дауысты Қазыбек би Түркістанда, Сыр 
бойында дүниеге келген ғой. Ескі аңыздарда 
«Мейрам арық» деген жерде өмір есігін 
ашқаны айтылады. Сол «Мейрам арықты» 
іздедім. Жер жұтып кеткендей жоқ. Ал сол 
замандарда «Мейрам арықпен» аты қатар 
аталатын «Найман арық» болса, күні бүгінгі 
дейін Түркістанның Шымкент жақтан кіре 
берісінде сарқырап ағып жатыр. Ал Қаз 

дауысты Қазыбек бидің арғы бабасы Мейрам 
софы есімін иеленген көне арықтың сорабы 
да қалмаған, ел аузынан да өшіп кеткен. Сол 
арықты іздеп Сырдың Түркістанға қарайтын 
бетін шолып қайттым. Жым-жылас. Содан 
«Мейрам арықтан» күдерімді үзгендей бо-
лып, Әзірет Сұлтанның ішіндегі Ақсарайда 
мәңгілікке тыныштық тапқан Абылай хан, 
Қаз дауысты Қазыбек би, тарақты Наймантай 

батыр т.б аруақты бабаларымыздың рухына 
құран бағыштап, Қоқан хандығы заманының 
құлпытас қиратушы жауыздарынан ғайыптан 
тайып аман қалған Қазыбек бидің құлпытасын 
таспаға түсіріп қайтқан едік.

Биыл «Қазақ Елі» сериалының түсірілімі 
кезінде Қожа Ахмет Ясауи бабамыздың басы-
на үшінші рет тәуеп етудің сәті түсті. «Қазақ 
Елі» тарихи сериалының екінші маусымының 
біраз эпизодтарын осы кесененің іші мен сыр-
тында түсірдік. Себебі қасиетті кесене «Қазақ 
хандығы» заманынының «көзі тірі» куәгері 
ғой. Әрі қазіргі шетелдік импорттық діндерге 
қарсы Ясауи мұрасы бірден-бір идеологиялық 
тірек, күш, арқа сүйер қамалымыз. Сол себепті 
фильмде Керей мен Жәнібек хандарымызды 
Құл Қожа Ахмет Ясауидің басына тәуеп 
еткізіп, құран оқыттық. Шындығында солай 
болған ғой. Қазақ хандарының Ясауиге зиярат 
етпегені кемде-кем. Тәуеп етпегендердің не 
болғанын көне тарихтан білесіздер.

Бір кереметі, Қожа Ахмет Ясауи кесене-
сі нің сыртында Қазақ Ордасының Керейден 
кейінгі екінші ханы Жәнібек сұлтанды ақ 
киізге хан көтеріп жатқанда (әрине, сценарий 
бойынша) Түркістан қаласы облыс орталығы 
болды деген сүйінші хабар келді. Мұны да 
жақсы ырымға жорыдық. 

Гүлдене бер, Түркістан! Жайнай бер, 
Түркістан! Біз саған әлі келеміз! Жолыққанша!

ТЕМУРИДТЕР МУЗЕЙІНІҢ 
КӨРМЕСІ АШЫЛДЫ

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі және 
Өзбекстан Республикасы Ғылым Академиясының Темуридтер тарихы 
мемлекеттік музейінің ұйымдастыруымен «Темуридтер тарихы музейінің 
жауһарлары» тақырыбындағы фото-кітап көрмесінің салтанатты түрде 
ашылуы өтті.

ҰЛТТЫҚ ҰЛЫ МҮДДЕНIҢ ЖҮЗЕГЕ АСУЫ

ТҮРКІСТАН һәм ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСІ
НЕМЕСЕ «ҚАЗАҚ ЕЛІ» ТАРИХИ СЕРИАЛЫН ТҮРКІСТАНДА НЕ ҮШІН ТҮСІРДІК?

Аталған көрме Қазақстандағы Өзбек-
стан жылы аясында, сонымен қатар Аста на 
қаласының 20 жылдығына орай ұйымдас-
тырылды.

«Темуридтер тарихы» Мемлекеттік 
музейі Өзбекстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Ислам Каримовтың бастамасымен 
1996 жылы Әмір Темірдің 660 жылдығына 
орай құрылған.

1000-ға жуық жәдігерлері бар «Темуридтер 
тарихы» музейі қорында Өзбекстан ғана емес 
бауырлас түркі елдері тарихын көрсететін 
бірегей бұйымдар жинақталған. Олардың 
қатарында түрлі қолжазбалар мен хаттар, ал-
тын, күміс және мыс тиындар, керамикалық, 
қола және мыс бұйымдары, Әмір Темір және 
Темуридтер дәуірінен сыр шертетін жәдігерлер 
сақтаулы.

Көрменің мақсаты – екі ел арасындағы 
мәдени байланыстарды нығайту және музей 
ісіне тың серпін беру болып табылады.

Көрменің ашылу салтанатында «Әзірет 
Сұлтан» қорық-музейі директорының 

орынбасары Серік Үркімбаев қос ел 
арасындағы құндылықтарды дәріптеуге 
арналған шараның маңыздылығына тоқтала 
келе, достық қарым-қатынастың одан әрі да-
муына тілектестігін білдіріп, қонақтарға алғыс 
хат және кәдесыйлар мен музейдің баспа 
өнімдерін табыстады.

Темуридтер тарихы мемлекеттік музейінің 
директоры Файзиев Хуршид мырза да музейдің 
тарихына тоқталып Түркістан жүртшылығына 
Өзбекстан мемлекетінің ыстық сәлемін 
жеткізді. Ыстық ықыласпен қарсы алған 
«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің ұжымына 
да зор алғысын білдірді.

Өзбекстандық қонақтармен бірге келген 
тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Абдумажид Мадраимов «Әзірет Сұлтан» 
қорық-музейі кітапханасына «Жемчужины 
Государственного музея истории Тимуридов» 
альбом-каталогын және «Адолат ва Қудрат 
Тимсоли» кітабын сыйға тартты. 

Тарихи танымдық көрме көпшілік назары-
на бір ай көлемінде жұмыс жасайтын болады.

Түркістан облысының әкімі Ж.Түймебаев 
облыстық мемлекеттік органдарды Шым-
кент қаласынан Түркістан қаласына көші ру 
туралы егжей-тегжейлі баяндаса, Түркіс-
тан қаласының әкімі Ә.Өсербаев қаланың 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұ-
ры лымының қазіргі жағдайына тоқталып, 
алдағы уақытта атқарылар тірліктерге назар 
аудартты. 

Істің нәтижелі болмағы – дұрыс жоспар-
лаудан. Кеңейтілген басқосуда Түркіс тан 
қаласының бас жоспарының тұжырым да-
масына конкурс жариялауды ұйымдастыру 
мен оны тиянақты өткізу және облыстың 
экономикасын одан әрі дамыту мәселелері 
таса қалмады. 

Облыс орталығы мен өңірді түрлендіру, 
экономикалық дамытуға қаржы көздерін тар-
ту, туристік аймаққа айналдыру жайлы келелі 
ойлар ортаға салынды. 

Шаһардың дамуына байланысты бүгінде 
бірнеше сәулеттік жоба әзірленіп жатыр. Қала 
аумағы келешекте 35 мың гектарға ұлғай мақ. 
Түркістанның оңтүстік шығысынан қазір дің 
өзінде «Отырар» деп аталатын мөлтек аудан 
бой көтеріп келеді. Келешекте бұл жер ге 
облыстың әкімшілік іскерлік орталығы ор-
наласады деп күтілуде. Сәулеттік жобаға сай 
мұн да атқарушы билік органдары, құқық 
қорғау құрылымдары, бизнес орталықтары-
ның ғимараттарымен қоса, тұрғын үй 
кешендері, мәдениет ошақтары, 4 мектеп 
пен 8 балабақша орналаспақ. Осылайша, 
Түркістан мемлекеттік қолдаудың арқасында 
келешекте тек руханияттың орталығы ғана 
емес, экономикалық әлеуетті мықты, сәулеті 
ерек ірі шаһарлардың біріне айналғалы отыр.

«Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің 
баспасөз қызметі
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ХАЛЫҚ ІШІНДЕ ҰЛЫҚ 
БОЛДЫМ ЕНДІ, МІНЕ!
Аяу, достар, надандармен ұлфат болып,
Бауырымды езіп, жаннан безіп, өлдім міне!
Тура айтсамда қисық жолға бетін бұрып,
Қайғы жұтып зар-зәһарға тойдым, міне!

Надандармен өткен өмір ақырет-азар,
Жақындатпай дозағыңда одан қашар.
Топастармен дозаққа да шекпе сапар,
Надандықпен қазан ұрып солдым, міне!

Мінәжат қыл, надандардың жүзін көрме,
Алла жар боп, жанына да жақын келме,
Арам қатсын олардың сен халін білме,
Солардан мен 100 мың жапа көрдім, міне.

Зар илесем Хаққа зарым жетер ме екен?
Көкіректегі қайғы шерім кетер ме екен?
Күллі надан бұ ғаламнан өтер ме екен?
Солардан мен 100 мың жапа көрдім, міне!

Хақ асылын іздеп таппай қайғыратын,
Зар жылаған көңілі қапа диуанамын,
Хал сұрасаң, мен бір бейбақ бейшарамын!
Медет сұрап пақыр болып келдім, міне!

Жер астына қашып кірдім надандардан,
Қолым жайып, дұға тілеп әз жандардан,
Ғаріп жаным жүз тасаттық даналардан,
Дана таппай жер астына ендім, міне.

Надандарды көрген кезде, көңілім қапа,
Хақтан қорқып құлдық ұрсам, күлер «ха-ха».
Жайын ауыз, нәпсісі зор, нағыз лақа.
Сондай жаннан қорқып Саған келдім, міне.

Күдеріңді үз надандардан, қадір қалмас,
Зұлмат барып, жол адассаң жолға салмас,
Жалбарынып жалынсаң да қолыңды алмас,
Надандардан үміт үзіп келдім, міне.

Ақырында, жақсылар жоқ қалдым жалғыз,
Надандардан естімедім бір де алғыс,
Дана кетті, надан қалды – атсын қарғыс!
Жол таба алмай қайран болып қалдым, міне.

Қайғы, қақпа бауырымды езді, қаным тасқан,
Дана жерде, надандардың көңілі аспан,
Аят-хадис айтсаң күлер ұялмастан,
Көкірек күпті, дерт қайғыға толды, міне!

Қайғы мен дерт тұралатты бар ма дауа?
Мұң-шерімді Саған айтам, Қадір Хұда!
Менен басқа үлес алды, мен бейшара!
Үлес тілеп, сағым сынып, келдім міне!

Мал-жаныңды тәрік етсең де үлес алғыл,
Ей, бейхабар, дүние қамын кейін қалдыр,
Сахи Алла мейірін төксе риза болғыл,
Көремін деп бәрін тастап келдім міне!

Жәдігерге қалды сізге дәптер сана,
Аруағымнан  медет сұрап, оқып қара,
Дұға қылам қабыл еткей Хақ Тағала!
Рахман Ием арыз айтып келдім, міне!

Хикматымнан бәһрә алған көзге сүртсін,
Ықыласпенен көзге сүртіп дидар көрсін,
Шарты сол дүр, қанағатқа мойынсұнсын,
Жан пида ғып жанананы көрдім, міне!

Дидар үшін пақыр болдым «Әумин» - деңдер,
Ей тәлибтер, халім көріп, қамың жеңдер.
Кейін қалған Қожа Ахметке жол беріңдер,
Жолды іздеп пақыр болып келдім, міне!

Құл Қожа Ахмет пақыр болсаң Хаққаболғыл,
Басыңменен жарандарға қызмет қылғыл,
Хақты тапсаң, алқа құрып, сұхбат құрғыл,
Халық ішінде ұлық болдым енді, міне!

Талғат ОРАЗОВ,
кіші ғылыми қызметкер

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Егер 
қазақтардың рухани тарихы жазыла қалса, 
Қожа Ахмет Ясауидің хикметтері оның бір 
бөлігі болып кіруге тиіс» деп айтқандай 
Ахмет Ясауи исламның нағыз өзін түркі 
әлеміне ұсынған адам. Қожа Ахмет  Ясауи 
хикметтерінің мәні, философиясының 
өзегі – адам. Адам «кемелдікке» жетуі 
үшін қажетті білімді игеруі керек. Бұл 
білімнің қайнары – хикмет. Хикметтерде 
адам жаратылысы – Жаратқан иенің 
ұлылығын көрсететін, көркемдігі жағынан 
ең жоғарғы кейіпте жаратылған болмыс 
екендігі айқын көрсетілген. Қожа Ахмет 
Ясауи хикметтерінде адамның табиғаты 
Құранда айтылғандай – су мен топыраққа 
телінеді. «Асылың білсең су уа кил (күл) 
және килге (күл) кетер йа» – дейді ол. 
Сопылық мағынада «топырақ» – адамның 
жаратылыс табиғаты, парасаттылық пен 
қарапайымдылық. Ал, нәпсіқұмарлық, 
менмендік, өркөкіректік – адамды 
адамшылықтан аулақтатар қасиеттер. Қожа 
Ахмет Ясауидың кейбір хикметтерінде 
өзінің бүкіл болмысымен топыраққа 
айналғандығын білдіретін символдық 
ұғымдар қолданылады: «Басым топырақ, 
өзім топырақ, тәнім топырақ; Хаққа 
қауышар ма екем деп – рухым муштақ». 
Бұл сопылық мағынада «уисал» (Хаққа 
қауышу) мақамын білдіреді. Топырақ болу, 
нәпсіден арылу – Хаққа қауышудың бірінші 
шарты. Осыдан кейін адам ақиқатқа жетіп, 
инсани кәміл дәрежесіне ұласып, өзін 
Хаққа бастар «жол» екендігінің мәніне 
қанығады. «Топырақ болғыл әлем сені 
басып өтсін» дегендегі мақсат осыған 
саяды. Өйткені сопылық атауда әулиелер 
мен пірлердің қабірін де «топырақ» дейді. 

Қожа Ахмет Ясауи дүниетанымында әулие 
– даңғыл жол, өйткені ол – халқына жақсы 
мен жаманның, ақиқат пен жалғанның 
арасын айыруға жөн сілтейтін, Алла 
рақметінің қоғамдағы көрінісі болып та-
былатын дана тұлға. Қожа Ахмет Ясауи 
сопылық ілімінің, дүниeтанымы мeн 
философиясының нeгізін моральдық-
этикалық жәнe сопылық xикмeттeр дeп 
жіктeугe болады. Қожа Ахмет Ясауи 
іліміндeгі парасат ұғымы адамның 
адамгeршілік аxлақи мәртeбeсінe жәнe 
«кeмeл адам» дәрeжeсінe жeту мәсeлeсін 
қарастырады. Қожа Ахмет Ясауидың 
дүниeтанымдық тұжырымдамасының 
тeория нeгізін шариғат пeн мағрифат құраса, 
ал тәжірибeлік нeгізін тариқат бeлгілeйді.  
Қожа Ахмет Ясауи дүниeтанымының 
мәні – «адамның өзін-өзі тануы» арқылы 
«Xақты тануы». Осы жолдың алғашқы 
мақамы – «тәуба», сoңғысы «құлдық».  
Бұл жолдағы адам «жаратылған – мeн» 
eкeндігінің ақиқатына, жаpатылыс сыры-
на көзі жeткeндe, өзінің адамдық пары-
зы – «Алла мeн адамның жәнe адам мeн 
қоғамның» арасында «көпір – жoл» болу 
eкeндігін ұғынады .

Түркі-ислам мәдениетіне негізі 
болған Ясауи ілімінің ұстындары мен 
ұстанымдарының қалыптасуындағы 
діни,тарихи және сопылық ағымдарға ар-
найы тоқталған жөн. Түріктердің өзіндік 
түркілік мұсылмандық болмысқа ие бо-
луында суннилік,шиилік және сопылық 
ағымдардын орны ерекше. Ясауи ілімі 
өзіндік болмысымен зәрулік көрсетуде. Бұл 
туралы Елбасымыз Н.Ә Назарбаев: – Егер 
біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің 
мемлекеттігімізді ұзақ уахыт құрғымыз 
келсе, онда халық руханиятының бастау-
ларын түсінгеніміз жөн. Оған барар жол 
халық даналығының негізінде жатыр, – деп 

мемлекеттіктің тұғыры етіп мәдениетті, 
ал мәдениеттің бастауы ретінде халық 
даналығын білді, даналықты көрсетіп 
отыр.

Түрк і -ислам өркениет іне  жол 
салып,түркілік дүниетанымдық ойлау 

арқылы жаңа құндылықтар әлемін ашқан 
кемеңгер әулие Қожа Ахмет Ясауи 
халықымыздың жадында, киелі тари-
хи сахнасында өшпестей орын алған. 
Адам кемелдікке жету үшін біріншіден 
қажетті білім, мәлімет және таным керек. 

Қожа Ахмет Ясауи өзінің хикметтерінде 
сонымен қоса адам қайратты, жігерлі, 
қиындықтан тайсалмайтын батыл бо-
луы керектігін айтады. Адам тек хақтан 
қорқуы керектігін санаға құйып, хақтан 
әлемде барлық жанды мен жансыздың 

қорқатынын ұқтырады. Сондықтан 
адамның Хақты тануға, Хақ жолына ба-
стайтын күші – оның тәуекелі мен тәубе 
қайраты. 

Тәубе қылып, 
Хаққа жанған ғашықтарға,

Пейіш ішінде төрт бұлақтың 
шәрбәті бар.

Тәубесіздер хақтан танған  
ғашықтарға,

Тар лахадта  қатты азап қасіреті бар. 
Адам өзінің қайраты, тәубесі арқылы 

өмірдегі таңдауын, өмір сүру жолын, ор-
нын белгілейді. Адам тек Хақтан қорқуы 
керек, ал жалған дүниенің қорқынышына 
бой алдырса, онда оның жаны семіп, има-
нынан айрылады.

Осы жерде тағы бір айта кететін тың 
мәселе, ол Ясауи хикметтеріндегі қайрат-
тылық, жігерлілік жайы. «Түркілер әлемінде 
эпикалық сарындар дәуірлеп тұрған шақта, 
ел зердесінде Күлтегін,Тоныкөк секілді 
бейнелер жатталғанда, сұңғыла парасат 
иесі қаһармандық өмірбаяндық үлгіні  ру-
хани өмірбаян жазуға қолдануы мүмкін. 
Өйткені әр пендеден өз бойындағы адамзат 
атаулыға тән жауларын жеңу, яғни ынсап 
пен ындынның айқасын қанағатшылдық, 
тақуалық, аскеттік пайдасына шешу 
батырға тән  күш-жігерді талап ететіні 
сөзсіз»

Қорытындылай келгенде Ахмет Ясауи-
өз кезеңіндегі білімді адамдардың бірі, 
жасынан ислами тәрбие алған діни-
мистикалық жақтаушы, өзіне тән ерекше 
жолды тудырушы, әрі таратушы ақын. 
Осы білім мен ғылымдағы жаңалықтарды 
халыққа түсінікті болуы үшін ескі түркі 
тілінде жазылған «Диуани хикмет» 
халықтың білімге, ілімге, дінге деген тал-
пынысына жол ашқандай әсер беретіні де 
сондықтан.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ТАРИХЫНДАҒЫ ХАҚНАЗАР 
ХАННЫҢ ӘСКЕРИ-САЯСИ ҚЫЗМЕТІ
А.БЕЙСЕНОВА,
«Әзірет Сұлтан» қорық-музей 
қызметкері

Қазақ хандығының мемлекеттік 
құрылымы дала  демократиялық 
монархияға негізделген. Мемлекет бас-
шысы хандар саяси білік жүргізіп, олар 
тек төре тұқымынан шыққан сұлтандар 
арасындағы таңдау негізінде сайланатын.

Мындаған жылдар бойы Ұлы қазақ 
даласында данышпан қайраткер тұлғалар 
Қазақ халқының тарихына орасан зор 
үлестерін қосты. Әскери дарындылық 
пен дана саясаткерлік қасиеттерін ұрпақ 
бойларына сіңіре отырып, олар гео-
саяси стратег ретінде халқының және 
мемлекеттің тағдырын шеше алды.

Тарихқа көз жүгіртсек XVI-XVII 
ғасырлар аралығында қазақ халқының 
басына сұмдық ауыр кезең төнді. Ел ба-
сына күн туып, қазақ халқына көптеген 
сынақтардан өтуіне тура келді. Осындай 
кезеңде, ел тағдыры таразы басына түскен 
замандар халқының амандығы үшін жан 
аянбай күш-жігерін салысқан қазақтың 
ұлы тұлғаларының бірі – Хақназар хан.

Он алты жасынан орда бұзып 
жауға шапқан жас сұлтан жастығына 
қарамастан батырлығымен ерекшеленіп, 
бүкіл қазақ халқының әскери жасағының 
Бас қолбасшысы дәрежесіне жетті. Оның 
жеке басының сипаты ерлігімен даңқы 
асқан батыр, көреген саясатшы, соны-
мен қатар тұлғалы мемлекет қайраткері 
ретінде көптеген тарихнамаларда бей-
неленген.

Өзінің ақылдылығымен, тапқыр-
лығымен, көптеген жетістіктерімен, 
ішкі және сыртқы саясатта тарихи із 
қалдырған істерімен Хақназар хан сөзсіз 
өткен ғасырлардағы қазақ басшыларының 
ішіндегі ең көрнектілері қатарына енері 
даусыз.

Хақназар тұлғасы ол тек қазақ 
халқының ханы ретіңде ғана емес, 
сондай-ақ көрші халықтардың тарихында 
ірі қоғамдық және саяси қайраткер, күшті 
әскери қолбасшы ретінде танымал.

Қасым ханның баласы Хақназар 
(Ақназар) хан тұсында қазақ хандығы 
қайта бірігіп, дами түсті. Хақназар 
қазақ хандығын 42 жыл биледі. Қазақ 
хандығының 300 жылдық тарихын-
да Хақназардай ұзақ ел билеген хан 
болған емес. Ол ел басқару, әскери-саяси 
істерінде қажырлы да қабілетті қайраткер 
болды. Оның үстіне аса күрделі сыртқы 
жағдайларда дипломатиялық дарыны мол 
майталман екендігін көрсетті. 

Қазақстан аумағында бұрын болған 
мемлекеттік құрылымдардың мұрагері, 
этникалық процестермен байланысты 
әлеуметтік қатынастардың өзгерістер 
мен экономикалық даму нәтижесі. 
1457 жылдың күзінде Әбілқайыр хан 
Сығанақ түбінде қалмақтардан ой сырай 
жеңілгеннен кейін, Керей мен Жәнібек 
сұлтандар қол астындағы ру-тайпалармен 
Шу өңіріне бөлек қоныстанып, Қазақ 
хандығының негізін қалады. Мұхаммед 
Хайдар Дулатидің «Тарихи Рашиди» 
кітабында Қазақ хандығының құрылған 
жері - Шу бойы мен Қозыбасы деп айты-
лады. 1458 жылдың көктемінде Керейді ақ 
киізге көтеріп хан сайлайды. Әбілқайыр 
ханға наразы сұлтандар, әмірлер, ру-
тайпа басылары Керей мен Жәнібекке 

келіп қосылады. Аз уақыттың ішінде 
халықтың саны 200 мыңнан асып түседі. 
Қазақ хандығының құрылуы осыған 
дейін бүкіл Қазақстан аумағында болған 
әлеуметтік-экономикалық және этно- сая-
си процестердің заңды қорытындысы еді.

XV-XVII-ғ. Қазақ хандығы дәуірінде 
қазақ этносының материалдық және 
рухани мәдениетінің негізгі сипаттары 
қалыптасты.

Қазақ хандығының әрмен қарайғы 
нығаю процесі жер аумағының кеңеюі 
Сырдария өңірінде, Оңтүстік Қазақстан 
өлкелерінде мемлекеттін орнығуымен 
қатар жүрді. Қазақ хандары Сыр 
бойындағы қалалы өңірлерді өзінің эко-
номикалык және әскери базасы деп та-
ныды.

Оңтүстік Қазақстан о бастан-ақ Кіндік 
Азияға тән – көшпелі мал шаруашылығы 
мен отырықшы-егіншілік деген екі негізгі 
мәдени типтің бір-бірімен үйлескен, 
тоғысқан жері болатын. Осындай аралас 
тарихи-географиялық жағдай өңірдің 
мәдени-шаруашылық ерекшелігін 
ғана айқындап қоймай, ежелгі және 
о рт а ғ а с ы рл а рд а ғ ы  м е м л е ке т т і к 
құрылымдардың қарым-қатынасының 
тарихында да ерекше роль атқарды. Түрлі 
тарихи кезеңдерде Оңтүстік Қазақстан 
әр түрлі мемлекеттерді басқарған ақсүйек-
тердің тайталасқан жері болды.

Сырдарияның ортаңғы және төменгі 
ағысы бойындағы жерлер Орта және Кіші 
жүз қазақтарының қыстайтын мекендері 
еді.

Ол кезде Сарыарқа Орта Сырдариямен 
етене тығыз байланыста болды. Өйткені 
осы өлкені Орта жүз қазақтары қолайлы 
қыс тық жайылым ретінде жоғары баға-
лайтын.

Астанасы Түркістан қаласы болған 
Қазақ хандығы тұсында Орталық 
Қазақстан мемлекеттің стратегиялық 
тұрғыдан аса маңызды өлкелерінің біріне 
айналды. Керуен жолдары ішінде көне 
дәуірлерден жеткен екі бағыт ерекше 
орында тұрды.

Хақназар хандық құрған кезде 
Қазақ хандығының сыртқы жағдайында 
аса ірі тарихи оқиғалар болып жат-
ты. Мемлекеттің солтүстігінде Ресей 
өз иеліктерін қазақ даласына едәуір 
жылжытты. Қазан мен Астраханьды 
басып алғаннан кейін Еділ өзенінің 
барлық аңғары Ресейдің қол астына 
кірді. Башқұрт және Сібір хандықтары 
Ресей құрамына енгеннен кейін, ноғайлар 
Қазақ хандығының солтүстік-шығысына 
ығыса бастады, олар Еділден Ертіске 
дейінгі аралықта көшіп-қонып жүрді. 
Башқұрттар мен Сібір татарлары да 
қазақ жерлеріне көз алартып енуін 
тоқтатпады. Сырдарияның төменгі 
ағысына қарақалпақтар қоныстана ба-
стады.

Еділ мен Жайық арасындағы өңірді 
мекендеген Ноғай Ордасы ыдырай бастап, 
Ноғай одағы ауыр дағдарысқа тап болды. 
Оған қарасты көшпелі тайпалардың бір 
бөлегі Қазақ хандығына келіп қосылды. 
Соның арқасында Хақназар Ноғай 
Ордасының көп ұлысын (бұлардың көбі 
қазақтың Кіші жүзі – алшын одағына 
енген тайпалар) өзіне қаратып алды. 
Тарихи деректерде Хақназарды «қазақтар 
мен ноғайлардың ханы» деп те атаған. 
Сөйтіп, ХVІ ғасырдың 60-жылдары 

Ноғай Ордасына қараған қазақ тай-
палары және олардың этникалық тер-
риториясы Қазақ хандығына бірікті. 
Бұрын Ноғай Ордасының астанасы бо-
лып келген Сарайшық қаласы да Қазақ 
хандығына өтті. Бұл жағдай Қазақ 
хандығының солтүстік-батыс және 
солтүстік жағындағы жағдайда недәуір 
өзгеріс тудырды. Орыс мемлекеті мен 
Қазақ хандығы арасындағы кең өңірді 
алып жатқан Ноғай Ордасының ыдыра-
уы, оның бір бөлігінің Қазақ хандығына 
қосылып, енді бір бөлегінің орыс патша-
сына бағынуы, шығысқа қарай кеңейіп 
келе жатқан орыс мемлекетінің шека-
расын Қазақ хандығына бұрынғыдан да 
жақындата түсті.

Хақназар билiкке келген алғашқы 
кезеңде Дештi-Қыпшақты қазақ хандығы 
туының астына қайта бiрiктiрудi көздедi. 
Сондай-ақ, Моғолстанды бағындыруға 
көп күш жұмсады. Ол Ноғай мырзаларын 
да бiр тудың астына бiрiктiру қажеттiгiн 
жете түсiндi.

Сондықтан да Хақназар сыртқы 
сая сатын алдымен Жайық өзенiнiң сол 
жағында көшiп жүрген ноғай ұлыстарын 
Қазақ хандығына түпкiлiктi қосып алу 
әрекетiмен бастады. Хақназардың бұл 
мақсаты орындалды да. Ноғай мырза-
сы Ысмайыл 1557 жылы Ресей патшасы 
IV Иванға: «Қазiр менiң немерелерiм 
Жайықтың арғы жағында қалып, қазақ 
патшасына қосылды, сөйтiп, менiмен 
соғысу сәтiн күтiп жүр» деп шағым 
айтып, хат жазған. Осылайша Қасым 
ханның кезiнде бастау алған Жайықтың 
бойын Қазақ хандығына қосу әрекетi 
Хақназардың тұсында да жалғасып, 
нәтижесiнде қазiргi Қазақстанның баты-
сы Қазақ хандығына толығымен қосылды. 
1549 жылы Хақназардың Амудария 
өзенiн кешiп өтiп, Гераттың әмiршiсi 
Мұхаммед ханның баласы Казакпен Пули 
Хатун түбiндегi шайқасы осы территория 
үшiн болған деп топшылауға негiз бар.

Хақназар хан бастаған қазақ пен 
қырғыздың бiрiккен қолы Моғолстан 
ханы Абдурашиттiң баласы Абдулатифтi 
1556 жылы ойсырата жеңдi. Абдулатиф 
осы шайқаста қаза болды. 1550 жылдың 
соңына дейiн Моғол ханы Абдурашитпен 
Жетiсу мен Ыстықкөл үшiн шайқастар 

жүргiзiп отыруға тура келдi. Жетiсу 
мен Шу, Талас аумағы 1570 жылдары 
түпкiлiктi түрде қазақтардың иелiгiне 
өттi.

XVI ғасырдың 50-60 жылда-
ры қазақтар шығыста қалмақтармен, 
оңтүстiк-шығыста моғолдармен, 
оңтүстiкте Ташкент билеушiсi Навроз 
Ахмет ханмен (Барақ хан) шайқасуға 
мәжбүр болды. Сонымен қатар батыста 
ноғай мырзаларымен, солтүстiкте Көшiм 
ханмен күресуге тура келдi. Бұл Хақназар 
хан басқарған тұста Қазақ хандығының 
қаншалықты күшейгенiн айғақтайды. 
Алайда, сол кезеңде қазақ мемлекетiне 
жан-жақтан қауiп төнгенiн де көрсетедi. 
Еруліге қарулы дегендей қазақтар да өз 
кезегiнде оларға қауiп төндiрдi.

X V I  ғ а с ы р д ы ң  ж е т п i с i н ш i 
жылдарының соңында Қазақ хандығының 
сыртқы саясатында, әсiресе, шайбанилық 
өзбек хандарымен қарым-қатынас 
шиеленiсе бастады. Сырдария өзенiнiң 
орта ағысы бойындағы қалалар, соның 
iшiнде Ташкент үшiн XV ғасырдың 
соңында бастау алған шайбани ұрпақтары 
мен қазақ хандары арасындағы күрес әлi 
де жалғасып жатты. Бұқара хандығының 
негiзiн қалаушы Абдулла II хан (1557-
1598) билiгi кезеңiнде Түркiстан мен 
Ташкент өңiрi Бұқара хандығының вас-
салына айналды. Ташкент билеушiсi 
Баба сұлтан (1576-1582) Бұқарадан бөлек 
хандық құрғысы келдi. Хақназар ханның 
Баба сұлтан жағына шығып кетуiнен 
қауiптенген Абдолла хан Хақназармен 
«анттасқан шарт» жасасты.

М. Әбусейiтованың пiкiрiнше, 
Түркiстанның төрт қыстағын сыйға 
тарту - анттасу шартының бiр тармағы 
болған. Хақназар хан да, Абдолла хан 
да уәдесiнде тұрды. Алайда, айлакер 
Баба сұлтан Абдолла ханмен 1579 жылы 
тамызда өзара бiтiмгерлiк келiссөзiн 
жасауға қол жеткiздi. Бұл жөнiнде 
Миллер: «...бiраз уақыт өткен соң Баба 
сұлтан кезектi айласын iске асырып, өз 
мақсатына жеттi. Ол Абдолламен 1579 
жылы тамызда бейбiт бiтiм жасасты. 
Дәл сол уақытта Баба сұлтан жеңiл 
олжа тапқысы келген қазақ сұлтандары 
– Сарбан мен Бұзағыр сұлтандарға 
«Егер олар Абдоллаға қарсы шықса, 

ол қазақтарға маңызы зор аймақтар 
– Түркiстан мен Сауранды беремiн» 
деп хабар жiбердi. Олар 1579 жылдың 
соңында Сырдариядан өтiп Бұқара 
иелiгiндегi ауылдарды шауып, малда-
рын айдап әкеттi». Абдолла хан бұл iске 
қатты наразы болды. Миллердiң жазуын-
ша, осыдан кейiн Абдолла мен Хақназар 
арасындағы одақ бұзылды.

Осы арада Хақназардың мемле-
кет қайраткері ретіндегі ұстанымдары 
мен көзқарастары, сан-салалы қызметі 
мен оның нәтижелеріне объективті 
түрде баға беруді талап етеді. Хақназар 
ханның саяси қайраткер ретіндегі 
қол жеткізген жетістіктерінің ең бас-
тысы – қазақ халқының мемлекеттік 
территориясын көрші халықтардың 
шапқьшшылықтарынан қорғап қалуында, 
осы территорияда дәстүрлі мемлекеттік 
билік жүйесі – хандықты сақтап, ұстап 
тұруында және оның нығаюына күш салу-
ында, сонымен қатар дәстүрлі құқықтық-
нормативтік реттеу механизмі – әдеп 
құқығын тиімді пайдалана білуінде еді.

Хақназар хан заманында мемлекеттік 
қызметтің халыққа ең қажетті нысаны 
және түрі – ел қорғау ісі, әскери қызмет 
саналды. Хақназар ханның өзіде осы 
қызметті толық және жан-жақты игеруге 
күш салды, сонымен бірге әскери өнер 
саласындағы сол кездегі қол жеткізген 
барлық жетістіктер мен тиімді әдістерді 
қолбасшы ретінде қазақ халқының 
мемлекеттігін сақтап қалу үшін және 
оның этнос есебінде тарихтан өз орынын 
жоғалтпауы үшін сарқа пайдаланды.

Хақназар хан хандық билікті әскери 
қол бас шылықпен, ал әскери қолбасшы-
лықты мәмлегерлік – дипломатиялық 
өнермен сәтті ұштастыра білген тари-
хи тұлға. Оның үстіне Хақназар әскери 
қызметі кейде оның дипломатиялық 
іс-әрекеттерінің бастауында жатса, ал 
кейде, керісінше, оның дипломатиялық 
қадамдары әскери күш қолданудың 
алдын алып отырды. Өз дәуіріндегі 
мемлекеттік қызметтің сан-салалы түрін 
және қырын жете меңгерген Хақназар 
оларды ортақ мақсат – мемлекеттік терри-
торияны сыртқы жаудан қорғау, көшпелі 
қоғамдағы мемлекеттіліктің негіздерін 
шайқалтып алмай оны нығайта беру, 
хандық биліктің аясын кеңейте беру 
мақсатында жұмсады.

Қорыта айтқанда, Хақназар ханның 
тұсында Қазақ хандығының iшкi және 
сыртқы саяси жағдайы айтарлықтай 
жақсарды. Қазақ мемлекетi көршi жатқан 
елдермен байланыс жасап, достық одақтар 
құруға ұмтылды. Қазақ мемлекетiнiң 
халықаралық субъектi ретiндегi рөлi 
қалпына келдi және Қазақстанның батыс 
аймақтары хандыққа бiржола қосылды. 
Осының бәрi Хақназар ханның қазақ 
халқы мен мемлекеттiлiгiнiң тарихындағы 
орны ерекше екенiн көрсетедi. Бiз 
Қазақ хандығының тарихын сөз еткен-
де Керей мен Жәнiбек, Қасым, Есiм, 
Тәуке, Абылай, Кенесары хандарды 
ерекше атаймыз. Қазақ хандығын қырық 
жылдай басқарып, ХVI ғасырдың 20-
30 жылдарындағы құлдыраудан кейiн 
мемлекеттi қайта түлеткен ардақты да 
даңқты хандарымыздың қатарында 
Қасым ұлы Хақназардың аты мен елге 
сiңiрген еңбегiн қалай дәрiптесек те жа-
расады.

ҚОЖА АХМЕТ  ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІНІҢ МӘНІ
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?ЖАҚСЫНЫҢ ҚОЛТАҢБАСЫ

Омар ЖЕКСЕНБАЕВ

Ж а л п ы  о т а н д ы қ  ж ә н е 
түріктану мәсе лесінде кенже-
леп келе жатқан сала – түрік 
халықтарының ауыз әдебиеті мен 
жазба сөздіктерінде кездесетін 
деректерді тарихи дереккөз 
тұрғысынан зерделеу десек әсте 
қателесе қоймаспыз. Өйткені, 
қатаң жазба мағлұматтарды ғана 
негізгі тарихи дереккөз ретінде 
қарастыру кешегі Кеңестік дәуір та-
рих ғылымының алдындағы басты 
мақсаттардың бірі болды. Алайда, 
жазуы мен сызуы көшпелі өмір 
салтына орайластырылған және 
түрлі тарихи жағдайлар тікелей 
немесе жанама байланысты кен-
желеп қалған қазақ халқының та-
рихын тек жазба деректерден ғана 
іздестіру көп жағдайларда дерек-
тер жұтаңдығына соқтыруда. Ерте 
және ортағасырлық тарихты зерт-
теуде ғылыми құндылығы жағынан 
маңызды саналатын жазба дерек-
тер тапшылығы осындайда анық 
сезіледі. Осы тұста ортағасырлық 
тарихқа қатысты тілдік және жаз-
ба деректер мол дегенімізбен сол 
жазба мұралардың көпшілігін 
халықтың тарихи санасынан хабар 
беретін аңыздар мен фольклорлық 
шығармалармен байланыстыра 
қарағанда ғана тарихи шындықты 
тануға жақын келеріміз ақиқат.

Фольклорлық материалдар 
бүгінгі күнге дейін түрліше си-
патта жете отырып, өз бойын-
да халықтың тарихи санасын-
да орныққан мол деректердің 
жинақтаған мол асыл қазынасы 
десекте болады. Бүгінгі біздің 
мақаламыздың арқауы да халық 
санасындағы аңыздарға байла-
нысты болмақ.Нақтылай түссек, 
қасқыр немесе бөрі тотемді қасиет 
тұтқан тарихи аңыздардың тілдік 
материалдар арқылы ұрпақтан-
ұрпаққа жете отырып, өз бой-
ында тарихи дереккөз боларлық 
мағлұматтар сақтаған кейбір 
тұстарына назар аудару болып тұр.

Халық аңыздарында түрлі 
кезеңде пайда болып, түрліше 
сипатта айтылатын «бөрі» тотемі 
Көк тәңірісімен байланысты-
рылады. Халық аңыздары түркі 
халықтарының бөріні «күштілік» 
пен «ерліктің», «рухтың» сим-
волы ретінде қарастырғанын 
байқатады. Оғыздардың көне 
жыры «Оғызнамеде» Оғыз қағанда 
жеңісті жорықтарға бастайтын аң 
– көктен түскен көкжал.

Мысалы академик Ә.Марғұлан 
зерттеу лерінде қытай деректерінен 
келтірілген аңыздардың бірінде 
көрініс тапқан, Аңыз бойынша: 
«Ғұндардың бір ханынан екі қыз 
туыпты. Олар күн десе күндей, 
ай десе айдай, адам таңқаларлық 
сұлу болыпты. Әкесі «осы сияқты 
айдай ару баламды басқаға бер-
генше, Көкке (Тәңірге) тапсы-
райын деп, айдала жапан түзге 
сарай салдырып, екі қызын сон-
да сақтайды. Хан күн сайын 
аспанға қарап тілек тілеп: «Ару 
баламды құшағыңа ал(бала бер)» 
– дейді. Үш жыл өткен соң шешесі 
«қыздарды қапасқа тастау жа-
рамас, үйге алайық» десе, енесі: 
«әлі уақыт болған жоқ шығар, 

күтейік» – дейді. Бір жылдан соң 
бір көк бөрі сарайдың қасына 
келіп, күндіз-түні ұлый беріпті. 
Ханның кіші қызы «сол бөріге 
тигісі келетінін айтқанда , үлкені 
ұрсады». Ақыры аңыз бойын-
ша қыз сол бөріге тиіп, одан 
бір ұл туады. Көкжал бейнесі 
сол түріктектес халықтардың 
фольклорлық шығармаларында 
да сақталған. Ал еуропалықтарды 
бөріге қатысты аңыздардың тууын 
Ә.Марғұлан ғұндармен тікелей 
байланысты деп санайды.

Түріктектес халықтардың ба-
сынан бақ ауар уақытта қасқыр 
тотем жаудың рухынан жеңіледі. 
Айт а лық ,  т арихшы ға лым 

М.Әбдіровтың зертеулерінде 
осыған мысал боларлықтай ауыз 
әдебиетінің материалдары оңтайлы 
пайдаланғанын зерттеушілер 
көрсетіп келеді. Сібірдің соңғы 
ханы Көшім Ермактың әскері ке-
лер алдында түс көреді. Түсінде 
Ертіс жақтан келген ақ қасқыр 
мен Тобыл жақтан келген ит бір-
бьірімен таласады. Ақырында 
кішкентай қара ит жеңіп, ақ қасқыр 
қашып, Ертіске батып кетеді. Хан 
жанындағы түс жорушылар ақ 
қасқыр ханның өзі, ал қара ит 
Ресейден келіп жеріңді алатын жау 
деп жориды. Осындайда зерттеуші 
Қ.Анарбаевтың бар қазаққа киелі 
саналатын «Алаш» сөзінің арғы 
шығу тегін осы тотеммен байла-
ныстыра қарастыруының ғылыми 
тұрғыдан да маңызы жоқ емес деп 
санаймыз. Ондай түсініктер кейде 
өте ерте заман тарихына үңілуге 
мәжбүрлейді. Айталық, ежелгі 
Рим негізін қалаған этрускілерде 
қасқыр тотемді елден шыққаны 
туралы деректерді ғылыми сарап-
тау әлі күнге кенжелеп келе жатқан 
мәселелердің қатарында қалып 
келеді. Бұл жайлы О.Сүлейменов 
еңбектерінде ой қозғар біршама 
пікірлер айтылғаны белгілі.

Осындай халық аңыздары мен 
төл тарихымызға қатысты өзге 
де жазба деректерге көз жүгірту 
арқылы да сонау көне замандардан 
бөрі тотеміне қатысы бар ерлердің 
немесе елдің ел-жұртты билеуі 
құқығына қатысты аңыздарға 
арқау болғаны назар аударуды 
қажет ететін сияқты.

Тарихи әдебиеттер мен 
ғылыми зерттеулерде көп айтылып 

жүргендей ең алғашқы қасқыр 
тотемді ел туралы аңызды ежелгі 
Үйсін мемлекетінің ерте тарихы-
мен байланыстыра кездестіреміз. 
С од а н  с о ң ,  о с ы ғ а н  ұ қ с а с 
аңыз ғұндардың шығу тегіне 
қатысты ауызекі әңгімелерге 
негізделген ортағасырлық Түрік 
қағандығының генеалогиясы-
на қатысты аңыздан көреміз. 
Фольклорлық туынды Оғыз қаған 
туралы аңыздарында да бөрі тотемі 
айқын көрініс берсе, ортағасырлық 
Қыпшақ хандығының ел биле-
ген тайпасы да елбөрі атауымен 
белгілі болған. Қазақ халқы басқа 
да туыс халықтар сияқты қыпшақ 
тілді халық екені, қазақ әдеби 

тілінің қайнар көзі – қыпшақ тілді 
екені белгілі.

Қыпшақ қоғамындағы саяси 
билік атадан балаға мұрагерлікпен 
өткені ортағасырлық жазбагер-
лер дің еңбектерінен белгілі. Өз 
кезегінде ХІІІ ғасырда Шыңғысхан 
«Дешті қыпшақты» және оған 
қараған аумақтарды басып алған 
соң осы билік басындағы елбөрі 
тайпасының мұрагерлерін аяу-
сыз қырғынға ұшыратты. Осы 
тайпаның ұрпақтары Мысыр 
мен Үндістанға құлдыққа саты-
лып немесе әскери жасақ ретінде 
барса да билеушілер тұқымынан 
екендіктерін дәлелдегені тарихи 
Бейбарыс сұлтан сияқты тұлғалар 
тарихынан белгілі. Бейбарыстың 
тегі Беріштен екені, ал Бе ріштің 
«бөрімен» байланысты екені зерт-
теушілер тарапынан пікірлер ай-
тылып келеді.

Әйгілі «Алпамыс батыр» жы-
рында да Байбөрі есімі қоғамы мен 
халқына қадірлі адамға қатысты 
айтылғаны эпотің мәтінінен 
көрініп тұр. Біздіңше, осы жайттар 
мен түркі халықтарының, оның 
ішінде қазақ халқының тарихи жа-
дында «бөрі киесіне» қатысты ай-
тылатын тілдік материалдар, яғни 
мақал немесе мәтелдер деңгейінде 
күні бүгінге дейін қолданыста 
келе жатқан сөз тіркестерінің 
арасында бір байланыс бар. Миф 
мазмұнындағы бөріні жебеген 
«тәңірлік» ұғымы немесе «киелі» 
санау қазақтың «Иттің иесі болса, 
бөрінің тәңірісі бар» мақалында 
сақталған. Этнографиялық дерек-
терден негізінен қазақ келіндері 
қасқырдың атын тікелей атамай 

«ұлыма», «итқұс» сияқты атау-
лармен атағаны да осы тотемдік 
тотемдік түсініктермен асьтасып 
жатса керек.

Халық аңыздарында «ел 
боларлық ұл дүниеге келер 
мезгілде шешесі бөрі етіне жерік 
болатыны» сияқты оқиғалар желісі 
көп кездеседі. Ә. Марғұлан та-
рапынан бөрі етіне жерік болған 
әйел руластары тарапынан 
құрметтеліп, одан туған балаға 
«Маңғыс, «маңғыт», «ноғай», 
«адай», «көбек» сияқты ат 
қойғаны, Үргеніш сияқты қаланың 
арғы атауына да осындай аңыздар 
ізі жатыр деген ой айтылған. 
Бұл пікірлер әлі де қосымша 
зерттеулерді қажет еткенімен де, 
ішінара келісудің де негіздері 
жоқ емес сияқты. Себебі, ресми 
тарихтың сұлбасы да Маңғыстау 
өңірінің ертедегі ғұн ордаларының 
бірі болғанын көрсетеді. Аттила 
ордасының сол батыстағы Еділден 
Еуропаға өткені белгілі.

Қ.Анарбаевтың зерттеулерінде: 
Үйсін мемлекетінде, яғни үйсін-
дер де «Күнби» сөзі бірінші би 
сөзінен пайда болған, ал ғұн дар-
дың «бөрте», түркілердің «ашы-
на», Оғыз қаған жорықтарын-
дағы «бөрінің» бастауы, қыпшақ-
тар дағы «елбөрілі» тайпасы 
және де Едігенің Шыңғысхан-
нан қаймықпастан осы елді бас-
қаруы,сол секілді «бөрі» есімі не-
месе соған байланысы бар рулар-
дың, әулеттің билікке ие бола-
тын дығы, жеңіске жетелейтіндігі, 
сол халықтың ұйытқысы бола 
білетіндігі екендігі туралы айта-
ды. Болмаса, кейінгі Шыңғысхан 
тегіне қатысты «Моңғолдың 
құпия ше жі ресіндегі» аңыздарда 
ит тотеміне (қасқыр тұқымдас) 
қатысты аңыздар тумас еді. 
Шыңғыс тан шыққан тегі бор-
жигин атауы мен аталуына да да 
осындай аңыздар ізін байқауға 
болады.

Қасқыр бейнесі – қазақтың 
жауға шапқанда көтеретін байра-
ғына түскен. Атақты ақын Сүйін-
бай дың «Бөрілі менің байрағым, 
Бөрілі байрақ көтерілсе, Қозып 
кетер қайдағым...» деп жырлау-
ында қасқырдың жаудың құтын 
қашыратын қасиетімен бірге 
көнеден келе жатқан тарихи сана 
сабақтастығын айқын аңғаруға 
болады. Көне түріктердің де 
байрағында алтынмен зерленген 
бөрінің басы бейнеленген. Бұл 
жайттар бөрі тотемді билеушілер 
немесе солардың елі қоғамда 
ерекше құрметке ие болған деген 
қорытындыға жетелейді. Ал туда 
бөрі басының бейнеленуі сол саяси 
билеушінің немесе сол басқарған 
елдің туының астына қалған елді 
топтастыру деп қарастыру керек. 
Әрине, бір мақала шеңберінде 
халық аңыздарын тізбелеп, 
олардың тарихи деректік маңызы 
мәселелеріне талдау жасау мүмкін 
емес. Дегенмен оындай жайттарға 
зерттеуші тарихшы мамандар 
үнемі назар аударып отырса жаз-
ба деректерді фольклорлық және 
тілдік материалдармен қосымша 
байытып қарастыру мүмкіндіктері 
молыға түсері анық.

Скрипкашы Айман Қожабекқызы Мұсақожаева 
1958 жылы 15 наурызда Алматы қаласында туған. 
Қазақстанның халық артисі, Қазақстанның Еңбек 
Ері (2014), «Әлем артисі» (ЮНЕСКО, 1998 ж.), 
Халықаралық шығармашылық Академиясының 
академигі.

Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік 
консерваториясын, П.И.Чайковский атындағы 
Мәскеу мемлекеттік консерваториясын бітірген. 
Айман ұйымдастырушы, талантты ұстаз. 1993 
жылдан «Солистер Академиясы» Мемлекеттік 
камералық оркестрін ұйымдастырды. 1998 жыл-
дан ол Астанадағы Қазақтың Ұлттық музы-
ка Академиясының ректоры қызметіне тағайындалды. Қазіргі кезде Президент оркестрінің 
көркемдік жетекшісі. А.Мұсақоджаеваның аты музыкалық Олимпте М.Плетнев, Г.Кремер, 
Е.Грач, В.Третьяков, И.Гаврш сияқты әлем жұлдыздарымен қатар тұр. Ол Шығыс музыкасының 
нәзіктігін, сезімталдығын Еуропаның музыкалық мәдениетінің руханилығымен, көпқырлығымен 
үндестіріп, ұлттық өнерді әлем халқына танытқан тұлға.

МУЗЕЙГЕ КІРУ АҚЫСЫ 
ҚЫМБАТ ПА?
Күнсұлу ӘСЕТОВА

ҚР Үкіметінің 24.07.2015 жылғы ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің республикалық мемлекеттік 
мекемелерін қайта ұйымдастыру туралы №585 қаулысына 
сәйкес «Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейі» РМҚК (Республикалық мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорын) болып қайта құрылған. Музейге ақылы кіру 
жоғарыдағы қаулыға сәйкес 2015 жылдың 3 қарашадан ба-
стап күшіне енген, себебі музей өзін өзі қаржыландыру тиіс.

Қазіргі таңда бұл бастама үкімет тарапынан белгіленген 
заңнама аясында іске асырылып жатыр. Әлемдік тәжірибеде 
сыналғандай ешбір ел біздің музейіміздің санатындағы 
мәдени ошақтарына туристерді ақысыз кіргізбейді. Бұл 
музей ішіндегі тәртіпті сақтау үшін де маңызды. Билет 
құны Қазақстан Республикасы азаматтарына бар жоғы 
200 тг. Мұның ішінде зейнеткерлер мен оқушылардың 
музейге кіру ақысы бөлек көрсетілген: зейнеткерлер үшін 
150 тг., оқушылар үшін 100 тг. Шетелдік азаматтарға 500 
теңге. Алайда осы төлеммен тек Ясауи кесенесін ғана 
емес, «Әзірет-Сұлтан» қорық музейі кешенінде орналасқан 
«Жұма мешіті», «Қылует» жер асты мешіті, «Шығыс мон-
шасы», «Түркістан тарихы  музейі» тарихи орындарын 
түгелдей тамашалауға болады. Аталған орындарды тамаша-
лау үшін кемінде екі-үш сағат уақыт кетеді. Бұл тұрғыдан 
200 теңгеге соншама тарихи орынды тамашалау тым қымбат 
дей алмаймыз. Басқа, әлемдік деңгейдегі музейлерге кіру 
билетінің құнымен салыстырғанда бұл өте арзан. Оның 
үстіне ай сайынғы тегін музей күнін қосыңыз. 

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық 
музейіне кіру ақысының тарифі екі түрлі екені жөнінде 
әлеуметтік желілерде түрлі пікірлер жариялануда. Музейге 
кіру билеті шетелдіктерге жоғары болуы бұл әлемдік 
тәжірибеде бар. Осы орайда төмендегі әлемдік музейлердің 
бүгінгі күнгі кіру билетінің құнын салыстырмалы түрде 
байқауға болады.  

Мәскеу,  «Третьяков  галереясы» 500 рубль  
(2 721 теңге)

Париж, «Лувр» 17 евро (6 847 теңге)
Ыстамбұл, «Топкапы» музейі 40 лира (2995 теңге)
Санкт-Петербург, «Эрмитаж» 700 рубль (3 809 теңге)
Самарқанд, «Гур-Эмир» кесенесі Өзбекстан азаматтары-

на 600 сум, шетелдіктерге 4,5 доллар (1500 теңге).

«КИЕЛІ ТҮРКІСТАН» СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАНДА
Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласында «Абылай 

хан рези денциясы» музей кешенінде «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінің «Киелі Түркістан» көрмесінің ашылу 
салтанаты өтті. 

Көрме елордамыз – Ас тана 
қаласының 20 жыл дығы және 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мә дени қорық-музейінің 
40 жылдық мерейтойына орай 
ұйымдастырылды.

Көрменің мақсаты – кие лі 
Түр кістан мен Солтүстік Қа зақ-
стан өңірінің арасын да рухани, 
мәде ни және музей аралық қарым-
қаты  нысты одан әрі дамытуға 
бағытталған.

Елбасы Н.Ә.Назар баев тың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» бағдарламалық мақала-
сында көрсетілген «Жаһандағы 

қазақстандық мәдениет» жобасы аясында ұйымдастырылған көрме экспозициясына қорық-
музей қорынан 250-ден аса көз жауын алар жәдігерлер орналастырылды.

Шараға Солтүстік Қазақстан облысы Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының 
басшысы Ермек Рахимов, «Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің директоры Нұрболат Ахметжанов, 
М.Қозыбаев атындағы мемлекеттік университетінің проректоры Ақмарал Ибраева, 
университеттің оқытушы профессорлары мен студенттер және БАҚ өкілдері қатысты. 

Түркістаннан рухани керуенді бастап келген «Әзірет Сұлтан» қорық-музейінің директоры 
Нұрболат Ахметжанов Солтүстік Қазақстан облысы жұртшылығына көрменің мақсаты мен 
міндеті жөнінде жеткізе келе, Дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне енген үш нысанның бірі – 
Қожа Ахмет Ясауи жөнінде мәлімдеп, тарихи күнмен құттықтады.

Сондай-ақ, Солтүстік Қазақстан облысының Мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасының басшысы Ермек Рахимов «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейі ұйымдастырған көрмеге ыстық лебізін білдіріп, арнайы алғыс хат пен сый-сияпатын 
табыс етті. 

«Киелі Түркістан» көрмесі Солтүстік Қазақстан облысы тұрғындары мен қонақтары үшін 
бір ай бойы қызмет көрсететін болады.

«АЛАШТЫҢ БАҚ ОРДАСЫ – АСТАНА»
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейінде елор-

дамыз Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына қарай «Алаштың бақ 
ордасы – Астана» тақырыбында мерекелік шара өтті.  Оған қаламыздың 
жасөспірімдері мен мектеп оқушылары және музей қызметкерлері 
қатысты. 

Шараның негізгі максаты – елор дамыз Астана туралы болашақ ұрпақ тың ой та-
нымын байытып, туған елге сүйіспеншіліктерін арт тыру. Отансүйгіштікке тәрбие лей 
отырып, патриоттық сезім қалып тастыру. Мерекелік шарада Түркістан қаласының 
бүлдір шіндері мен мектеп оқушылары Астана күніне орай өз өнерлерін ортаға са-
лып, ән айтып, би билеп, өлең оқыды. 

Шара соңында «Ясауи мұрасы» республикалық газетінің бас редакторы Әбдікерім 
Манапов және бас қор сақтаушысы Нұржамал Әшірбекова мерекелік шараға белсе-
не қатысқан қонақтарды Астана күнімен құттықтап, еліміздің болашағы жас ұрпақ 
өнеріне сәттілік тілеп, қорық-музей атынан алғыс хаттармен марапаттады.

МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ 125 ЖЫЛДЫҒЫНА 
АРНАЛҒАН КӨРМЕ АШЫЛДЫ

«Түркістан – екі дүние есігі ғой,
Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.
Тамаша Түркістандай жерде туған
Түріктің Тәңірі берген несібесі ғой»,
деп жырлаған ақиық ақын Мағжан 
Жұмабаевтың туғанына биыл – 125 
жыл.

Осыған орай «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінде белгілі алаш қайраткері, 
ақын Мағжан Жұмабаевтың 125 
жылдығына арналған «Жырыменен 
Түркістанды тербеткен» атты фото-
кітап көрмесі ұйымдастырылды. 

Шараға Түркістан қаласының тұрғындары, студенттер мен оқушылар және музей 
қызметкерлері қатысты.

Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы 25 маусымда Солтүстік Қазақстан об-
лысы, қазіргі Мағжан Жұмабай ауданы, Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш 
қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы. Өз заманының үздік 
оқу орындарында оқып, араб, парсы, түрік тілдерін меңгеріп, Фирдоуси, Сағди, Хафиз, 
Омар Һайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарымен танысып, 
әдебиет әлеміндегі өз орнының жан-жақты қалыптасуына жол ашқан.

Аталған көрмеде «Әзірет Сұлтан» қорық-музейі қорынан Мағжан Жұмабаев туралы 
материалдар, өмірбаяны, оның кітаптары мен көп томдық шығармалар жинағы, өлеңдері 
мен дастандары және бірқатар поэзиялық аударма туындылары орналастырылды.

ОҚУШЫЛАРДАН ҚҰРАЛҒАН 
КЕРУЕН-ШЕРУШІЛЕР МУЗЕЙДІ ТАМАШАЛАДЫ

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы аясын-
да Түркістан облысының мектеп 
оқушыларынан құралған «Облыс та-
рихы-2018» атты керуен-шеруі облыс 
орталығы Түркістан қаласына келді. 
Аталған керуен-шеруіне Түркістан 
облысының әр ауданынан үлгілі 
оқитын көп балалы, әлеуметтік 
жағдайы төмен, аз қамтылған отба-
сыларынан шыққан және тұл жетім 
10 мектеп оқушыларынан құралған 
150-ден аса бала қатысты. Еліміздің 
өскелең ұрпақтары Қожа Ахмет 
Ясауи және хан, сұлтан, батыр баба-
лар мен аналар рухына құран бағыштап, «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық 
музейінің тыныс тіршілігімен экспозициясымен танысты.

ХАЛЫҚ АҢЫЗДАРЫ – ТАРИХИ ДЕРЕККӨЗ


