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ӘРІ БАТЫР, 
ӘРІ ӘУЛИЕ 
ҚОНАҚАЙ

10 сәуірде Түркістан қаласында 
Орталық Азиядағы ең ірі «Керуен-
сарай» көпфункционалды туристік 
к е ш е н і н і ң  а ш ы л у  р ә с і м і  ө т т і . 
Инвестициялық жобаны Turkistan 
Tourism City компаниясы іске асыр-
ды, кешен құрылысы 2019 жылы 
желтоқсан айында басталды. 

Нысан Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне қара-
ма-қарсы «Әзірет Сұлтан» мәдени қорығының 
буферлік аймағында 20,5 га аумақта орна-
ласқан. Мұнда 4 мыңнан астам тұрақты 
жұмыс орны құрылды. Кешенге Жібек жолы 
дәуіріндегі саудагерлер мен қолөнершілер 
көшесі, «ұшатын театр», ат шоуын өткізуге 
арналған амфитеатр, Шығыс базары, сауда 
сөрелері мен бутиктер, қонақүйлер мен мей-
рамханалар, СПА және фитнес-орталық, кино-
театр, отбасылық ойын-сауық орталығы кіре ді. 
Бұл ретте барлық құрылымдар су арнасы ар-
қылы байланыстырылған, онда судағы «қайық 
шеруі» театрландырылған шоуы өткізіледі. 

«Керуен-сарай» кешенінің Орталық 
Азияда баламасы жоқ және ол Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесінен кейін өңірге туристер мен 

инвестицияларды тартатын басты орталыққа 
айналмақ. 

«Керуен-сарай» кешенінің ашылу сал-
танатына Премьер-Министр Асқар Мамин, 

Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шө-
кеев, Мәдениет және спорт министрі Ақто ты 
Райымқұлова, сондай-ақ инвестор компа ния-
ның өкілі Қуанышбек Құдайберген қатысты. 

О н л а й н  ф о р м а т т а  ө т к е н 
Т ү р к і т і л д е с  м е м л е к е т т е р д і ң 
ынтымақтастық кеңесінің бейрес-
ми саммитіне қатысқан Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстанның ұсынысын қабыл 
алып, Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесінің бейрес-
ми саммитіне қатысуға келісім 
берген Мемлекет басшыларына 
ризашылығын білдірді.

– Бұл басқосуды бәріміз үшін қасиетті 
Түркістанда ұйымдастыруды жоспарлаған 
едік. Алайда пандемияға байланысты 
күрделі ахуалға орай біз саммитті онлайн 
форматта өткізуді жөн көрдік. Індеттің 
беті қайтқан соң, бұрынғыдай бетпе-бет 
жүздесеміз деп сенемін. Осы мүмкіндікті 
пайдалана отырып, баршаңызды Наурыз 
мейрамымен тағы да құттықтаймын. Бұл 
– күллі түркі жұртының төл мерекесі. 
Бауырлас елдерге бақ-береке тілеймін, – 
деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы өз сөзінде Түр-
кіс танның барлық түркі халықтары үшін 
қастерлі қара шаңырақ, құтты мекен және 
аңсарлы атажұрт екенін айтты. Бабалары-
мыздың осы өңірде ғұлама ұстаз Қожа 
Ахмет Ясауиден діни білім алып, түркі-ис-
лам мәдениетін әлемге таратқанын, түр кі лер 
Кіші Азияға бет бұрғанда бұл құнды лықтар 
түп-тамырымызды сақтап, бірлі гімізді бекем 
ұстауға негіз болғанын атап өтті.

– Біздің мақсатымыз – түркі әлемін 
XXI ғасырда маңызды экономикалық және 
мәдени-гуманитарлық кеңістіктің біріне 
айналдыру. Түркі өркениетін жаңғыртуды, 
ең алдымен, Ясауи мұрасы мен қасиетті 
Түркістанды әлемге танытудан бастауға 
шақырамыз. Сол себепті бүгінгі саммит 
«Түркістан – түркі әлемінің рухани астанасы» 
деп аталып отыр, – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың баста-
масымен Түркістан қаласы түбегейлі 
өзгеріп, жаңа келбетке ие болғанына 
тоқталды.

Қазақстан Президенті бүкіл әлем 
теңдессіз сын-қатерлермен күресіп жат-
қан қазіргідей қиын уақыттың өзінде Түр-
кі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастығы 

бәсеңдемегенін ерекше атап өтті. Алайда 
күрделі кезеңдегі қарым-қатынасымызға 
тың серпін беру жолдарын бірлесіп ой-
ластыруымыз қажет екенін жеткізді. Осы 
мақсатта бірнеше мәселе бойынша ойы-
мен бөлісті.

Президенттің пікірінше, індетті тоқ-
та тудың басты жолы – азаматтарды вак-
ци намен жаппай қамтамасыз ету. Бұл 

орай да ортақ мүддеге сай тәжірибе бөлісіп, 
Түркітілдес мемлекеттер бір-бірін қол дауы 
қажет деп санайды. Мемлекет бас шысы 
халықаралық қауымдастық панде мияға 
қарсы күрес кезінде тұтасып әрекет ете 
алмағанын, негізгі ірі мемлекет тер ара-
сында қайшылықтар туындап, вакциналық 
қақтығыс басталып кеткенін айтты. Біріккен 
Ұлттар Ұйымы да осындай күрделі жағдайда 
өз әлеуетін көрсете алмағанын атап өтті. 
Сондықтан осындай кезеңде денсаулық 
сақтау және биоқауіпсіздік мәселесінің 
маңызы арта түскеніне тоқталды.

– Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассам-
блеясының 75-ші сессиясында Қазақстан 
Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халық-
аралық агенттік құру туралы бастама 
көтергені белгілі. Сіздер осы тың идея-
ны қолдайсыздар деп сенемін. Агенттік 
болашақта биологиялық қатердің алдын 
алуға және қауіпті дерт бойынша мәлімет 
алмасуға мүмкіндік берері сөзсіз, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Пандемия бұрын-соңды болмаған 
экономикалық дағдарысқа әкеп соқтырды. 
Індеттің салдарынан өзара сауда айна-
лымы азайып кетті. Нақты айтқанда, 
Қазақстан мен Түркі кеңесіне мүше елдер 
арасындағы сауда-саттық көлемі былтыр 
шамамен 7 миллиард доллар болды. Бұл 
– пандемияға дейінгі көрсеткіштен 11,2 
пайызға төмен.

САММИТ ТҮРКІСТАНДЫ 
ТҮРЛЕНДІРУГЕ 
ОҢ ӨЗГЕРІС БЕРЕДІ

Қазақстан республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы, Түркі Кеңесінің Құрметті Төрағасы Н.Ә.Назар-
баевтың бастамасымен Түркістанда Түркітілдес ха-
лықтардың саммитін өткізу жоспарланған болатын. Алайда 
бүкіләлемді жайлаған пандемияға байланысты жиын он-
лайн форматта өткізілді. 

Н.АХМЕТЖАНОВ
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінің директоры 
«Құрмет» орденінің иегері

Жиында сөз алған Елбасымыз Н.Ә.Назар-
баев саммит «Түркістан – түркі әлемінің ру-
хани астанасы» тақырыбымен өтетіндігін, со-
нымен бірге «Түркі әлемінің келешегі – 2040» 
құжаты әзірленетіндігін жеткізді. Бей рес ми 
саммитте Тұңғыш Президент Түркі кеңе сіне 
мүше бауырлас елдер арасындағы достық пен ынтымақтастықты одан әрі 
нығайтуға серпін берілетінін атап өтті.

Ал Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев онлайн форматта өткен 
Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің бейресми саммитінде 
Қазақстанның ұсынысын қабыл алып, Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесінің бейресми саммитінде Түркістанның барлық 
түркі халықтары үшін қастерлі қара шаңырақ, құтты мекен және аңсарлы 
атажұрт екендігін тілге тиек етті. Сонымен бірге Түркістанда мәңгіге ты-
ныстап жатқан ғұлама ұстаз Қожа Ахмет Ясауиден шәкірттері діни білім 
алып, түркі-ислам мәдениетін әлемге таратқанын, түркілер Кіші Азияға бет 
бұрғанда бұл құндылықтар түп-тамырымызды сақтап, бірлігімізді бекем 
ұстауға негіз болатындығын атап өтті. Сөз барысында Мемлекет басшысы 
Қ.Тоқаев саммит түркі әлемін ХХІ ғасырда маңызды экономикалық және 
мәдени-гуманитарлық кеңістіктің біріне айналдыру және түркі өркениетін 
жаңғыртуды, ең алдымен Қожа Ахмет Ясауи мұрасы мен қасиетті 
Түркістанды әлемге танытудан бастауға шақыратындығын және Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен Түркістан шаһары түбегейлі өзгеріп, жаңа 
келбетке ие болғандығын алға тартты. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев саммитте бүкіл түркітілдес мемлекеттері 
бірлесе бүкіләлемді жайлаған індетті тоқтатудың жолын бірге қарас-
тыруды, Түркістан өңірінде түркі елдерінің бірлескен «Арнайы 
экономикалық аймағын құру», «түркі инвестиция-интеграциялық» қорын 
құру, «Ұлы түркілер» білім беру қорын құру, ТҮРКСОЙ мен Түркі 
акаде миясының Түркістан өңірінде археологиялық ғылыми-зерттеу 
жұмыс тарын жүргізуді және бұдан бөлек тамырластық символы ретінде 
Түркістанда халықтарымызға ортақ сәулет нысанын салу құба-құп іс 
екендігін жеткізді.

ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ЕҢ ІРІ 
«КЕРУЕН-САРАЙ» 

«АЛТАУ АЛА БОЛСА, АУЫЗДАҒЫ КЕТЕДІ,
ТӨРТЕУ ТҮГЕЛ БОЛСА, ТӨБЕДЕГІ КЕЛЕДІ»
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ
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БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫБАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

– Біздің елдеріміз үшін алыс-берісті 
ұлғайта түсу – басты міндеттің бірі. Осы 
орайда тоғыз жолдың торабында орналасқан 
Түркістанның инвестициялық және сауда-
экономикалық мүмкіндігі зор. Оның қомақты 
табиғи ресурсын, адами капиталы мен туристік 
әлеуетін ескеріп, Түркістан өңірінде түркі 
елдерінің бірлескен «Арнайы экономикалық 
аймағын» құруды ұсынамын, – деді Мемлекет 
басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев су-энергетика са-
ласы өзара байланыстардың тағы бір құрамдас 
бөлігі екенін айтты. Өйткені су мәселесі біздің 
аймақтағы өте маңызды, күрделі проблемаға 
айналып отыр. Сондай-ақ трансшекаралық 
су ресурстарын тиімді әрі әділ пайдалану 
– өңірдегі елдердің тұрақтылығы мен өсіп-
өркендеуінің кепілі. Осы орайда Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан көршілес мемлекет-
термен бірлесе отырып гидроқұрылымдар салу 
жобаларына атсалысуға дайын екенін жеткізді.

Қазақстан Президенті Түркі кеңесіне мүше 
елдер арасында жасанды интеллектіні дамыту, 
ауқымды деректерді талдау, цифрландыру, 
интернет саудасы сияқты салаларда ортақ жо-
баларды жүзеге асыруға шақырды. Мемлекет 
басшысы технология қазіргідей жылдам да-
мып жатқан дәуірде бұл қадам инновация-
ларды игеруге және бәсекеге қабілетімізді 
арттыруға мүмкіндік береді деп сенеді. Бұл 
ретте Қазақстан электронды үкімет, банк 
және қаржы жүйесіндегі озық технологи-
ялар мен цифрлы шешімдер төңірегіндегі 
тәжірибесімен бөлісуге әзір екенін айтты.

Түркі инвестиция-интеграциялық қорын 

құру жұмыстарын тездету өте өзекті мәселенің 
бірі. Бұл Түркітілдес мемлекеттерге ортақ 
алғашқы қаржы институты болмақ.

– Бастаманы барлық мүше мемлекет-
тер пысықтаған соң оның штаб-пәтерін 
«Астана» халықаралық қаржы орталығында 
орналастыруды ұсынамын. «Астана» қаржы 
орталығы – халықаралық деңгейдегі қаржы 
институттарының үздік тәжірибесі мен зама-
науи мүмкіндіктерін біріктірген бірегей алаң. 
Мұнда ислам банкингі және сукук құралдары 
ке ңі нен қолданылады. Бұл ұйым түркі елдері-
не кең көлемде инвестиция тартуға жол аша-
тын ерекше құрылым болмақ, – деді Қасым-
Жо март Тоқаев.

Білім беру саласындағы ынтымақтастық 
– болашақтағы табысты серіктестіктің негізгі 
факторы. Осы ретте Қазақстан Прези  денті 
ортақ мәдени-ағартушылық кеңістік қалып тас-
тырған жөн деп есептейді. Президент тің пікі-
р інше, оны «Ұлы түркілер» білім беру қорын 
құру арқылы жүзеге асыруға болады. Қор 
университеттер арасында акаде мия лық ұт қыр-
лық, тағылымдамадан өту, білік тілікті арт тыру 
ісін үйлестіреді. Мемлекет басшысы бауырлас 
елдердің жастары үшін Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы халық аралық қазақ-түрік уни вер-
ситетінде бакалавриат бағдарламасы бо йын ша 
50 грант бөлуге дайынбыз деді. Бұл 50 грант 
«Ясауи стипендиясы» деп аталатын болады.

Қазіргі заманда гуманитарлық және 
академиялық ықпалдастықтың өзектілігі ар-
тып келе жатқанын айтқан Қасым-Жомарт 
Тоқаев, іргетасы орта ғасырда қаланған Түр-
кіс тан шаһарының археологиялық және ғылы-
ми тұрғыда әлі толық зерттелмегенін атап өтті.

– Сондықтан ТҮРКСОЙ мен Түркі 

академиясының Түркістан өңірінде архео-
ло гиялық ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүр-
гізуге баса мән беруі өте орынды. Бұдан бөлек 
тамырластық символы ретінде Түркістанда 
халықтарымызға ортақ сәулет нысанын 
салсақ, құба-құп, – деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті Кеңестің мәртебесін 
арттырып, институционалдық құрылымын 
нығайту мақсатында оны толыққанды ұйым-
ға айналдыратын уақыт келгенін айтты. Мем-
лекет басшысы осы ұсынысты саммит қоры-
тындысы бойынша қабылданатын Түркістан 
декларациясына енгізіп, бекітуді ұсынды.

– Қазіргі халықаралық саясат пен қарым-
қатынаста Түркі әлемінің маңызы арта түс-
кені баршаға мәлім. Ендеше, Түркі кеңесі 
аясындағы ынтымақтастықтың болашағы 
зор деп айтуға толық негіз бар. Біз өңірлік 
және жаһандық мәселелер бойынша өзіміздің 
көзқарасымызды білдіруіміз керек. Біздің дау-
сымыз нық әрі айқын болуға тиіс. Осы орайда 
біз барлық бастамалар мен ұсыныстарды бау-
ырлас елдермен бірлесе жүзеге асыруға дай-
ынбыз, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Жиында Қазақстанның Тұңғыш Пре зиденті 
– Нұрсұлтан Назарбаев, Әзербайжан Президенті 
Ильхам Әлиев, Қырғызстан Президенті Са дыр 
Жапаров, Түркия Президенті Режеп Тайип 
Ердоған, Өзбекстан Президенті Шав кат 
Мирзиёев, Түрікменстан Президенті Гурбан-
гулы Бердімұхамедов, Венгрия Премьер-
министрі Виктор Орбан, Түркі кеңесінің Бас 
хатшысы Бағдад Әміреев сөз сөйледі.

Түркітілдес мемлекеттердің ынты мақ-
тастық кеңесінің бейресми саммитінің қоры-
тындысы бойынша Түркістан декларациясы 
қабылданды.

«АЛТАУ АЛА БОЛСА, АУЫЗДАҒЫ КЕТЕДІ,
ТӨРТЕУ ТҮГЕЛ БОЛСА, ТӨБЕДЕГІ КЕЛЕДІ»

Түркістан ұғымы – ұлы ұғым екендігі 
әмбеге аян. Ұлы дала елінің рухани төрі һәм 
түркітілдес халықтардың қара шаңырағы – 
Түр кістан 2018 жылғы 19 маусымда Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш Прези  денті 
– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назар баев -
тың Жарлығымен облыс орталығы мәрте-
бесін алды. Бұл тарихи тағылымы терең, 
таңға жайып жаңалық болды. Бұл ойлар бір 
күнде жүзеге асқан жобалар емес еді. Түркі-
с танды қайта түлету туралы Тұңғыш Прези-
дентіміз тәуелсіздіктің алғашқы күнінен-ақ 
кемел ойларын ортаға салды. Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың өз қаламынан туындаған 
«Тарих толқынында», «Сындарлы он жыл», 
«Ғасырлар тоғысында» атты кітаптарында, 
ой-толғамдарында Түркістан, ондағы орта-
ғасырлық теңдесіз жауһар Қожа Ахмет 
Ясауи кесенесі, ұлы ұстаздың соңында қалған 
телегей-теңіз рухани мұраларына баса назар 
аударылған. Сонымен бірге Түркістанның 
тарихи-мәдени маңызына қатысты елеулі тың 
тұжырымдар келтірілген. 

Екі жылда адам танымастай өзгерген қай-
та түлеген Түркістанда атқарылып жатқан 
жұ  мыстар да ауқымды. Халықаралық әуе-
жай, Халықаралық меймандостық туризм 
және спорт университеті, «Әзірет Сұл тан» 

қорық-музейінің 88,7 га аумағында архео-
логиялық ашық аспан астындағы музей-
лер бой көтеруге бағытталған жобалар іске  
асуда.

Қорыта айтқанда, Түркістанның мәрте бе-
сін көтеруге жасалынып жатқан жобалар бо-
лашақта түркітілдес мемлекеттерінің ортақ 
іске жұмылуына зор әсерін береді деп сенемін. 

Түркі мемлекеттерінің алтын қазығы һәм 
алтын ұстыны, дәурені басынан арылмаған – 
Түркістан талай тың жобалар мен руханияттың 
жаршысы атанатын орталық болатындығына 
сенімім кәміл. 

Жасай бер, түрлене бер, түркінің киелі 
шаңырағы – Түркістан! 

САММИТ ТҮРКІСТАНДЫ 
ТҮРЛЕНДІРУГЕ ОҢ ӨЗГЕРІС БЕРЕДІ

Жоңғар шапқыншылығы 
кезінде халық тығырыққа тірелді. 
Әр адам өз басын күйттейтін за-
ман туды. Сол кезде халықтың 
басын құрап, жауға қарсы той-
тарыс беруді ұйымдастыру қазақ 
арасынан шыққан қаһар ман-
дардың үлесіне тигені бел гілі. 
Қаракерей Қабанбай, Қан жы-
ғалы Бөгенбайдың бұл тұста 
еңбегі өте зор еді. Үдере көш кен 
елдің еңсесін көтеріп, ба сы аман 
қалған, қолына қару алар лық 
қауқары барларды атқа мінгі-
зіп, жауға қарсы жасақ құрып 
соғысты жүргізе берді. Осындай 
жоңғарлармен соғыста елге та-
ныл ған Қонақай Жанкісіұлы. 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде 
жер ленген тұлғалар тізімінде 
Най ман Қонақай әулие деген ат-
пен жазылған. Қонақай ХVІІ ға-
сырдың аяғына таман дү ниеге 
келіп, ХVІІІ ғасырдың 60-жыл-
дарының бірінші жартысына 
дейін өмір сүрген, аса көрнекті 
қоғам қайраткерлерінің бірі 
болған адам. Кейінгі тарихи 
зерттеулер мен мәліметтерге 
қарағанда Қонақай 1763 жылы 
қайтыс болғанға ұқсайды. Дәл 
осы жылы Қаз дауысты Қазыбек 
те қайтыс болады. Екеуі де ұрпақ-
тарына, қайтыс болған соң, мүр-
делерін Түркістан қаласына 
жет кізіп, Қожа Ахмет Ясауи-
дің кесенесіне апарып жерлеу ді 
аманаттап тапсырған екен. Ата 
шежіресін айтушылар, Түркіс тан 
қаласына екеуінің де мүр десін бір 
күнде жеткізіп, қатар жерлейді. 

Қонақай қазақтан шыққан 
ал ғаш қы дипломаттардың бірі. 
Оның аты 1738 жылдардан бас тап 
орыс тарихынан орын ала баста-
ды. Ол орыс-қазақ қа ты нас тарын 

анықтайтын құжаттарға қол да 
қойды. 

Найман руының бүгінде қа-
лың Бураның ішінде өсіп-өніп 
отырған, жалпы шежіре дәс тү-
рінде Қара Қоңдыбай, Сары Қоң-
дыбай атанып, танымал болған 
ру аталықтары Бегімнен тарай-
ды. Алушының ұлы Бегімнің 
үлкен ұлы Жанкісі ел ішінде Қа-
ра Қоңдыбай, екінші ұлы Алты-
кісі Сары Қоңдыбай деген ат-
пен белгілі. Бірақ ауызекі ше-
жіре нұсқаларында атала бер-
мейтін үшінші ұлы Қодас кейде 
Тыран деп те аталады. Қара 
Қоңдыбайдан (Жанкісі) Наза-
рым бет, Қонақай атты екі ұл 
туылған. Назарымбеттен Үшшал, 
Шоң, Байарыстан, Кә дірім бет, 
Сатыпалды, Зорбас, Борал тай 
атты 7 ұл еріп, олар дың ұрпақтары 
бүгінде өсіп-өніп, қанатын кеңге 
жайып отыр. Қара Қоңдыбайдың 
(Жан кісі) екінші ұлы Қонақай 
шама мен 1690-1763 жылдары 
өмір сүр ген, қазақ халқының 
жоң ғар шапқыншылығына қарсы 
азат тық күресінде ел мен жердің 
тұтас тығы, еркіндігі мен бола-
шағы үшін күрескен батыр. Қона-
қай әрі батыр, әрі әулиелігі бар 
адам болған. «Жігіттің жақсы-
сы нағашыдан» демекші Қона-
қай батырдың анасы – ар ғын-
қаракесектен шыққан, қазақ тың 
төбе билерінің бірі, әйгілі Қаз 
дауысты Қазыбек бидің ту ған 
апайы, Келдібек бидің қызы 
екен. Қонақай батырдың да арты-
нан ерген Ханкелді, Бала пан, 
Қалмақалы, Мөлдір, Құтты қ-
адам, Боздақ, Ниязбек, Тоқ сары 
атты ұлдарынан тараған ұрпақтар 
бүгінгі күні Семей – Өскемен 
өлкесінде өсіп-өніп отыр.

Қонақай батырдың батыр-
лығы қазақ-жоңғар соғысында 
ел мен жердің азаттығы үшін 
күрескенінен көрінеді. Батыр 
есімі 1738 жылы Ресей бодан-
ды ғына ант берген қазақтың игі-
жақ сыларының арасында ата-
лады. Ол туралы тағы бір келе сі 
тарихи мәлімет 1742 жылы қара-
қалпақтарға қазақ жері арқылы 
барып қайтқан ағылшын көпесі 
Гоктың жазбаларында сақталған. 
Бұл кезде Елек өзені бойында 
отырған Қонақай батыр ағылшын 
көпесін құрметпен қарсы алған. 
Қарақиын шатқалында отырған 
Жәнібек батырға саяхатшыны 
шығарып салған. Найман рула-
ры ішінде Терістаңбалылардың 
жетекшілік рөлі ХVІІІ ғ. ортасы-
на дейін сақталған сияқты. Оған 
мынандай тарихи факті дәлел 
бола алады. 

1839 жылғы деректе бура 
най мандар қонысы Көкпекті 
сыртқы округінде Қызылсу, Шар 
өзен дерінен, Құлыртөбе және 
Жуантөбе тауларынан Былқыл-
дақ және Жылансу өзендеріне 
қарай, Приказдан солтүстік-батыс 
жағына қарай 90 шақырым жер-
де орналасқандығы көрсетілген. 
Аталған өңірде 1079 ауылда 4879 
шаңырақты құраған.

Ж.Тілекенің шежіресінде 
Ше геден екі ұл – Дүрбеуіл мен 
Ша рық таратылып, Дүрбеуілден 
Бөгі, Қожай, Қара, Менгім атты 

төрт ұл, ал Шарықтан Әй тім, 
Мамай, Жұмабай деп көр сетеді. 
М.Сыздықовтың шежіре сінде 
Ше геден Шарық, Алтай, Дүр-
беуіл есімді үш ұл таратылған. 
Шеге әйелі қайтыс болғаннан 
кейін Қонақай батырдың Нұрғай-
ша есімді қызын алып қашып, Ер-
тістен өтіп кетіпті. Осы әйелінен 
Алтай туған деп көрсетеді . Міне, 
осы шежіре нұсқаларын талдай 
келе, Шегеден Дүрбеуіл, Алтай, 
Шарық ру аталықтары тарай-
тындығына көзімізді жеткіземіз. 
Бірақ Ж.Тілеке Шарықтан тарат-
қан Әйтім, Мамай, Жұмабай ру 
ата ларының бірі – Мамай М.Сыз-
дықов нұсқасында Алтайдан 
таратылған. Бұл нұсқада Алтайдан 
Мамай, одан Тапан, ал одан Боқа 
мен Тебіс ұрпақтары өрбітілген. Ал 
Ж.Тілеке еңбегінен басқа аталған 
шежіре нұсқаларының бар лығы 
Шарық ру атасының тармақталуын 
келтірмейді. Сон дықтан біз, Ша-
рықтан Әйтім, Жұмабай ру ата-
лары, ал Ал-
тай   дан Та пан, 
одан Тоқа, Те-
біс ру әу  лет-
тері өсіп-өнген 
бо луы керек 
деп топшылай-
мыз.

Динара АРЫНОВА,
ғылыми қызметкер

ӘРІ БАТЫР, ӘРІ ӘУЛИЕ ҚОНАҚАЙ
МӘДЕНИ МҰРА

Тарихтың сан алуан қатпарына көз жіберіп, ой елегінен 
өткізсек, бүгінгі біздерге мұра болып және сандаған басқа 
да халықтарға жайлы мекен, саялы бақ болып отырған ұлан-
ғайыр қазақ даласын, бір кезде жар құлағы жастыққа тимей, 
ақ найзаның ұшы мен, ақ білектің күшімен қорғаған, алты  мал-
таны ас етіп, түн қатып, түс қашып, ер жастанып, қу толағай 
басталған талай ардақты аталарымыздың бейнелері көз ал-
дымыздан тізбектелте шұбырып, елес беретіндей күй кешеміз. 
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МИНИСТР БАСТАП, 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ҚОШТАП...

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың 
қатысуымен министрлікке бағынысты мекеме қызметкерлері 
Түркістан қаласына 300 түп ағаш көшет екті.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласында Наурыз мейрамы 
тұжырымдамасын дайындау және көктем мерекесінің мазмұнын байы-
ту туралы тапсырмасына сәйкес Мәдениет және спорт министрлігі жаңа 
тұжырымдама тәсілдерін әзірледі.

Бұл бағыттағы алғашқы қадам Мемлекет басшысы жариялаған «Таза 
табиғат» акциясы болатын. Наурыз мейрамының тәрбиелік шарттарының 
бірі – табиғатқа ұқыпты қарау, жасыл желектерді сақтау. Бұл күндері дәстүр 
бойынша арықтар тазаланады, тұрғындар жас ағаш көшеттерін отырғызады. 

Мәдениет қызметкерлерінің қатысуымен көгалдандыру, ағаш 
көшеттерін отырғызу жұмысын Түркістан қаласынан бастадық. Мұндай 
игілікті жұмыс барлық өңірде жалғасады», деді Ақтоты Рахметоллақызы.

«Наурыз – тазалық пен қоршаған ортаға қамқорлық мерекесі» аясын-
да Түркістан қаласының аумағын абаттандыру, көгалдандыру үшін қолға 
алынған шараға Туризм және қонақжайлық университеті, «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК, Отырар мемлекеттік 
археологиялық тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК басшылары мен 
қызметкерлері Түркістан қаласындағы жаңа әуежайға баратын жолдың 
жиегіне ақ қайың, қарағай, бозарша ағаштарын екті.

ЯСАУИДІҢ НАҒАШЫСЫ ҰСТАҒАН 
800 ЖЫЛДЫҚ АСАТАЯҚ

Мәдениет және спорт министрлігінің «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі ұйымдастырған 
«Ясауи ізімен» ғылыми-танымдық экспедициялық жоба-
сы аясында Қожа Ахмет Ясауидің нағашысы Тағайын ата 
қолданған асатаяқ пен қолжазба табылды. 

Б ұ л  м ұ р а л а р д ы 
Тағайын ата кесенесінде 
ата-бабаларынан бері 
шырақшы қызметін 
атқарып келе жатқан 
әулет сақтап келген. 
Биыл 82-ге келген 
Шарипулла Хайдарұлы 
жәдігердің тарихын 
жайып салып, ақ мата 
ішіне түйіліп, сандық 
түбінде жатқан көне 
қолжазбаны шығарды.

«Қасиетті де киелі әулие Тағайын атамыздың қабірін күтіп, сақтап, 
басына құран оқып келушілерге қызмет ету бақыты оның жан жолдасы 
болған бабамызға бұйырған екен. Яғни ең бірінші шырақшы болған – Боғи 
шайық бабамыз. Өздеріңіз білесіздер, Ахмет Ясауидің анасы Тағайша 
бибінің лақап аты – Қарашаш ана. Шыққан тегі, діни ілімі ерекше қасиетті 
жандар болған. Қарашаш анамыздың бауыры болып келетін  Тағайын ата 
осы асатаяқты қолынан тастамаған екен. Қасиетті жанның қолданған за-
тын шырақшы бабаларымыз да көзінің қарашығындай сақтап, ұрпақтан-
ұрпаққа аманаттап келе жатыр. Асатаяқ 800 жыл өтсе де әлі күнге дейін 
шіріп, бұзылмай берік қасиетін сақтап тұр. Ал мына қолжазбада не 
жазылғаны жайлы әзірге беймәлім. Көне жазу және шеңбер, үшбұрыш, 
төртбұрыш етіп салынған белгілер ішінде түсініксіз жазулар. Бұл кітаптың 
құпиясын менен бұрынғы аталарым да шеше алмады», дейді Шарипулла 
Хайдарұлы.

Тарихи деректерге жүгінсек, Тағайын атаның шын есімі – Нуриддин 
шайық. Оның батырлығы мен білімдарлығы, ерекше қасиетіне бас иген 
халық Қожа Ахмет Ясауидің шешесі Қарашаш ананың құрметіне орай 
«Тағайын ата» деп атаған. 

Тағайын атадан қалған мұра – қорық-музейдің басты жәдігерінің біріне 
айналмақ. Ел сыртындағы жәдігерлерді елге қайтару, бабадан мирас бо-
лып келе жатқан мұралар мен деректерді іздеп тауып, қорық-музей қорына 
жинақтау, ғылыми тұрғыда зерттеу музей әкімшілігінің алға қойған негізгі 
мақсатына айналуда.

Түркі жұртының орталығы Түркістанның жаңғырып түлеп жатқан 
тұсында рухани тұлғаға тән тарихи мұралардың да табылуы Ясауи әлемін 
зерттеп, тануға ашылған қақпа іспеттес. Былтырғы жылы бастауына алған 
«Ясауи ізімен» ғылыми-танымдық экспедициясы оң нәтижесін беруде. 
Қазыналы қариялардың қолынан табылып жатқан барлық мұралар тиісті 
сала мамандарының көмегімен зерттеліп, анықталатын болады. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің қазандық бөлмесінде  
18 сәуір – Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар 
күніне орай көрме ашылды.

Көрмеге Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің тарихы, құрылыстық 
ерекшелігі,  кесене ішіндегі тарихи мұралар мен қорық-музейге қарасты 
тарихи-мәдени орындар жайлы суреттер қойылды.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне қарасты 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК 
құрамында 99 тарихи-мәдени ескерткіш және 24 мыңнан аса жәдігер бар. 

КЕСЕНЕ ЖАЙЛЫ КӨРМЕ 
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ЯСАУИ ХИКМЕТТЕРІНЕН

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

Бұдан дана халқымыздың 
әрбір тұ тынған мүлкі мен 
зат тарын мағы наландырып 
киелі лік, қасиеттілік сипат 
да рытқаны, олардың әрқай-
сы сына терең мән бере оты-
рып ұрпағының ғибрат алуға 
деген ықыласын оят қаны 
ай қын көрінеді. Сон дық тан 
да ке сенедегі есіктер ге зор 
мән бері ліп, айрық ша шебер-
лікпен, асқан талғам паз дық-
пен, ғажап көр кемдік п ен әше-
кейленуі заңды. Әзірет Сұл-
тан кесенесіндегі ХІV ғасыр-
дан сақталған жама ғатха на 
бөлмесінің есігі – «Қақ  па» 
және қабірхана есігі – «Қап-
сыр маны» Сафар есімді шебер 
жасаған, өкінішке қарай толық 
аты- жөні белгісіз. 

Кесененің қалған есіктері 
1978 жылы түгелімен жаңадан 
жанғыртылып қойылған. Ше-
берлер есіктің берік және әсем 
жасалуымен қатар, рәміздік 
мән- мағынасын арттыру үшін 
оған символдық мәнге ие ою-
өрнектер, терең мағыналы ха-
дистер мен нақыл сөздердің 
бедерленуіне көңіл бөлген. 
Жамағатхана бөлмесінің 
Қақпа  есігі (өлшемі – 3,7 х 
2,1 м) екі жаққа ашылатын – 
ғи мараттың оңтүстік порта-
лының тереңінен орын алған 
негізгі есік. Ол екі бетінен 
ағаш, сүйек, алтын, күміс әше-
кей   өрнектермен әрленген. Әр-
түсті ағаш қиындыларымен 
және піл сүйектерімен жап-
сы рып әшекейленген өрнекте-
рінің біразы уақыт тезіне төтеп 
бере алмай тозып, жойылған. 

Есіктің сыртқы бетіндегі 
өрнегі бедерлі белдеумен 
үш бө лікке бөлінген. Сегіз 
ұшты жұл дыз  шалардың 
өзара ұласуы нан құралған 
бұл бедерлі өр нектермен тек 
белдеулер ғана емес жалпы 
есік жақтау лары да жиектей 
көмкеріл ген. Жоғары бөліктегі 
төрт бұ рышты екі картуштың 
бетінде екі қатар араб жазуы-
ның алғашқы жартысы оң 
жақ тауда, екінші жартысы 
сол жақтауда бедерленген. 
Бірінші қатардағы жазудың 
әріптерінің ұзындығы 0,10 м, 
жуандығы 3 мм, гүлденген 
куфа (куфи танзйини) қолтаң-
басы қолданылған. 

Екінші қатардағы жазу су-
лус қолтаңбасымен жазылған. 
Әріптердің ұштары барын-
ша ұзартылып картуштың 
ішін тұтас алып тұр. Қақпа 
– есік тің жікжапқыш жарты 
баға нының орта белдеуінде 
сулус қолтаңбасымен таңба-
ланған сөздер бар. Бұл өрнек-
тер ағашқа ойып өрнек салу 
арқылы таңбаланған. Есік-
тегі өрнектер үш деңгейлі 
терең дікте бір -бірімен астаса 
ұласып, ғажайып симме трия-
лық үйлесімде, қайталанбас 
әсем ою- өрнектер композиция-
сын түзеді. Бұл келісім мен 
үйле сімнің сырлы әлемі Ислам 
дінінің жасампаз рухын ғалам-
ның сұлулығын паш етердей. 
Белгілі бір затты ишаралай-
тындай символдық мағынаның 
өрнекке ұласуы немесе мән-
мағынасы терең жазулар мен 
сөз тіркестерінің ою- өрнекке 
ұқсатылып немесе  ою-
өрнектермен астасып жатуы 
хәл ілімінің астарлы сыр лы 
әлеміне бастайды. Жаратушы 
ие нің шексіз ғылымына мең-
зеуімен қатар, ақиқатты танып 
білу үшін жаратылыс әсем-
дігіне ой жіберіп пікір қы луға 
шақырады. «Аллаға мадақ! Иә, 
Ал ла тағала! Аллаға ш үкір! 
Иә, Алла та ғ а ла! Әулие жақ-
сы лардың қақпасы – ба қыт-
тың кені, әулие жандарды сүю 
– ба қыттың кілті» деген сөздер 
жазылған. 

Есіктің көрнекі жерінен 
орын алған жазулардың Ал-
лаға шүкір етуден және оны 
мадақтаудан басталуы – құл-
шы лық- ғибадаттың асыл 
негізін көрсетеді. Әулиелердің, 
яғни Құдайдың достығына 
жеткен адамдардың адам ба-
ласын екі дүниенің бақытына 
бастайтын жетекші болаты-
нына нұсқайды. «Әулиенің 
қақпасына» келген, яғни 
олар дың насихат сөздері 
мен өсиет теріне ден қойып, 

мән -мағынасына жеткен адам 
ұрпақтары үшін оларды ба-
қытқа кенелтетін қазына бар. 

Ал ол қазынаның қақпа сын 
ашатын кілт – әулиенің махаб-
баты, яғни рухани ұстаздың на-
зарын иелену екендігі айтыл-
ған. Парсы тіліндегі мәтіннің 
қазақ тіліндегі мағынасы: 
Ас танаңдағы (қасиетті та-
бал дырығыңдағы) қызметші 
дәулетті болғай! Әулиенің ба-
сын дағы қызмет – рухани жол-
ды қалаған шәкірттердің әрқа-
шан да зор құрметпен атқарған 
істері болған. Себебі әулиенің 
шарапатынан үміт етіп келген 
халыққа қызмет жасау – Қожа 
Ахмет Ясауидің «топырақ бо-
лу» яғни адамға риясыз қыз-
мет жасау қағидасына сай 
келеді. «Қырықтың бірін – 
Қы дыр» деп білген халық на-
нымына сай зия ратшылардың 
дұғасының шарапаты Әулие-
нің жолында қызмет жасаған 
әрбір адамға да тиіп, бақ дәу-
лет әкелетініне сенген. Қақ-
па  -есіктің орта бөлігінде есікті 
қағуға арналған екі қола ал қа 
мен оларды орната тын топ-
са  тұғырлары бар тік төртбұ -
рышты тақташалар орналас-
қан. Тақта шал ардың әрқай-
сысы ағаш есікке әшекейлі, 
үлкен төрт шегемен бекітілген. 

Алқаның топса тұғыр-
ларында барыстың бас бей-
несі сомдалса, одан төме нірек 
алқаның өзінде барыс тың 
екі кішкене аланымен бей-
неленген. Бұл барыс бей-
нелерінің сол жақ алқадағы-
лары ның көздері ашық және 
үлкенінің жалы бар болса, 
оң жақ алқадағылардың көз-
дері жабық және жалдары 
жоқ. Қола тақташада алқаның 
ұрылып дыбыс шығаруына 
арналған сегіз жапырақшалы 
гүл бедеріндегі кішкене төстігі 
бар. Екі алқаны қаққанда ды-
быс жиілігі әр алуан, екі түрлі 
дыбыс шығатыны көңіл аудар-
тады. Қола тақташаның жоға-
ры жағы оймышты құйылған 
қошқармүйіз оюлардың жал-
ғаса біріккен композициясы-
нан тұрады. Тақташаның бе-
тінде де өсімдіктектес, қошқар 
мүйіз және құс қанаты, құс 
тұмсығы, т.б. бейнелейтін 
ою лардың ерекше сәнді, үйле-
сімді өрнегі бедерленген. 

Алқалардың жалпы піші-
ні жүрекке ұқсайды, жиек тері 
иректелген он төрт жа пы-
рақшадан құралған өрнек-
термен жиектелген және 
ортасындағы өсімдік тектес, 
қош қар мүйіз оюлардың әсем 
де күр делі өрілімінен түзілген 
үйле сімді композиция орын 
алған. Тайқазан құлақтарының, 
ту лаухасының сырт пішін-
дері нің жүрекке ұқсас етіп 
жаса луы, осы және басқа да 
кесе не мүліктеріндегі оюлар да 
жүрекке ишаралайтын өр нек -
тер композицияларының көп-
теп кездесуі Ясауидің хәл ілімі 
хик мет дәстүріндегі жү рек та-
нымына нұсқайды. Ал қа лар-
дың ұш жағында балық және 
құс бейнелері таңба ланған. 

Бір ескерерлігі көктегі, 
жер дегі, судағы жануарлар 
әлем ін бейнелейтін – құс, ба-
рыс, балық сияқты хайуанаттар 
су  реттері осы есік сыртындағы 
алқа лардан басқа жерде кез-
дес  пейді. Бұл алқаларды жиек -
тей және тақташалардың жо ға -
ры бөлігінде ойылып жа зыл  -
ған, алтынмен апталып, кү  -
міс пен күптелген парсы, араб 
ті ліндегі насх жазуы бар. Қа  зақ 
тіліндегі мағынасы: Пай ғам бар 
айтты, ол кісіге сә лем бол сын: 
«дүние өткінші, сен дү ниеде 
(Аллаға) бағынып өт». 

Қола тақташалардың оң 
жағындағысында бас талып, 
сол жағында аяқтал ған Мұ-
хаммед (с.ғ.с.) пайғам бар-
дың хадисінде дүниенің 
баян сыздығы айтылып қана 
қоймай, Аллаға мойын сұ-
нуға бұйрық берілген. Шын-
ды   ғында адамның жалған 
дү ние дегі өмірінің мәнге то-
лып, мағынасы артуы үшін 
оның ақиқат жолды қалап, 
Ал лаға мойынсұнуы, Оны 
жа дынан шығармай әмір-
лерін бұлжытпай орын дауы 
шарт. Сонымен қатар пар сы 

ақыны Сағдидің «Гү лістан» 
поэмасы нан төрт шу мақ 
өлең келтірілген: – Біздің 
мақ сат артқа өрнек қалдыр-
сақ, Жаралыстың баяны жоқ 
аңдасақ, Ақ жүректі адам ұлы 
кез болса, Еске алып, дұға 
қылсын, біз бейбақ. (Сағ ди 
Гүлстан) Бұл кең есік әрқа шан 
достарға – құтты һәм ашық, 
жауға – тар әрі жабық бол сын. 
Жаратылыс сырына үңіліп, 
пікір толғауға жетелей тін, 
терең символдық мәнге толы 
өрнекті алқаларда жазыл ған 
сыр шумақтардың мағы насы 
да аса терең. Шебер өзінің 
қо лынан шыққан өнер туын-
дысын ғибратты өрнектер мен 
әшекейлегенде, өзінің де бұл 
дүниеде мәңгі емес еке нін, 
жаратылыстың да баянсыз ды-
ғын ескере отырып, бола шақ 
ұрпаққа өнеге, өрнек қалды-
рып, оның бағыштаған дұға-
сына мұқтаж екенін де айтады. 

Яғни алқаларда адам бақи-
лыққа сапар шеккесін де оның 
еңбегінің, ізгі ісінің же місі 
– қоғам игілігіне пайдалана-
тын заттарының сауабы жә не 
жақсылыққа бастар өнегесі-
нің сауабы, сондай- ақ дұға 
бағыш таған ұрпағының са-
уабы ретінде тоқталмай жетіп 
тұратыны жайлы Пайғамбар 
(с.ғ.с.) хадисінің мәнісі таңба-
лан ған. Халқымыздың бұл 
дүниедегі пенделердің тілек 
дұ ға сының Алла дәргәйын да 
қабыл болуы үшін Әулиелер-
дің дәнекер боларына деген 
сенімінің Пайғамбар (с.ғ.с.) 
ха дисіне негізделгенін, осы 
сөз дердің Әулиелердің сұлта-
нының кесенесі есіктерінде 
таңбалануынан да байқаймыз. 
Адамның бұл ілімнен жан-
дүниесінің бәһәра тауып, мейі-
рі қануы үшін әулиелердің 
сұлтанының сырлы сұқбатына, 
осы күнге дейін жиылмаған 
хақтықтың дастарханына ізгі 
ниетпен, таза көңілмен ке-
ліп, үлес алуы керек дегенге 
ишаралайтын нақыл сөзі таң-
баланған. Ал бұл ілімді дұрыс 
түсінбей немесе бұрыс мақ-
сатта пайдалану ниетіндегі 
адам ның жанына ешбір пайда 
таппасы, тіптен өзі теріс пи-
ғылының зардабын шегуі хақ. 

Сондықтан да бұл есік 
дос қа ашықдұшпанға жабық. 
«Менің хикметтерімді дерт-
сізге айтпа, Баға жетпес гау-
һарымды наданға сатпа», 
«Ясауи хикметін даналар есті-
сін, Естіген жандар мұратына 
жетсін, Жауһар кенінен бір 
түйір алсын, Естімегеннің бәрі 
қасі ретте қалсын», «Менің 
хик меттерім – кемел пір, Кім 
Құ дайды таныса, жанымен 
бір», – деген Ясауи мінәжат-
тарында бұл ілімнің салма ғы 
мен жауапкершілігі, қадір  -қа-
сиеті ашылып айтылады. Терең 
мағыналы хадистерді Қақпа 
есіктің жоғарғы картушына 
және қола тақташалардың да 
жоғарғы жағына таңбалануы, 
қола алқалардың барынша биік 
орнатылуы – Алла қаләмін 
қасиет тұтқан халықтың салт-
санасынан хабар береді. 

Биік орнатылған қола алқа-
лардың есікті ашатын тұтқа 
қызметінен гөрі, есіктің ашы-
лып жабылғанын білдіретін 
есік қаққыш қызметін атқарып, 
әулие есігіне қадам басқан 
шәкірттің мойынсұну ниетінен 
хабардар қылатын символдық 
мәні басым болса керек. Кірер 

есіктегі барыстың көзсіз бо-
луы – мойынсұнуды білдіріп, 
ұстаздың жолбасшылығына 
толықтай бағынған шәкірттің 
ханака табалдырығынан тәуе-
келмен аттағанының ишарасы 
десек, көзі ашық, жалы бар ба-
рыс бейнесі ілкі лімді иеленіп, 
ақиқат жолының күрескері 
болып шыққан, рухани адам-
гершілік кемелдікті мақсат ет-
кен адамды ишаралайтындай. 

Шеберлердің жасаған бұ-
йым дар ында өз есімдерін 
таң балап қал дыра отырып, 
әрдайым өздерінің дұға ға мұқ-
таж, Құдайға ғашық ғаріп тік 
хәл дерін білдіруі олардың да 
Хаққа ғашықтықтың үлгісі 
болған Әзі рет Сұлтанның 
шара патынан үміт кү тетінін 
көрсетеді. Кесене ғимара ты-
ның, эпиграфиялық таңбала-
рының, ондағы жәдігерлердің 
аса көркем өрнек телуімен 
қатар, терең символдық мән-
мағы  намен байытылуы ол 
заман   дағы шеберлердің 
Машаих  тардың ұлылығының 
ілімінен сусындаған Ясауи 
тариқа  тының өкілдері екен-
дігін ай  қындай түседі. Бұл 
күнде қақ па- есіктің орнына 
көшірме есік орнатылған. 
Көшірме есікте жазулар 
толық енгізілмеген және ою-
өрнектер де түпнұсқаға толық 
сәйкес келмейді. Қосалқы 
бөлшектер тұтас берілмеген. 

Кесенедегі XIV ғасырдан 
сақталып келе жатқан екі 
есіктің бірі қабірхана есігі – 
Қапсырма. Бұл (өлшемі – 2,5 х 
1,4 м) есік ортағасырлық оюлы 
есіктердің тамаша үлгісі бо-
лып табылады. Жалпы пішіні 
Жамағатхана есігіне ұқсас екі 
жақты ашылатын қабірхана 
есігі Жамағатхананың төрінде 
орналасып, қабірханамен 
аралықты жалғастырады. 
Есіктің маңдайшасында үлкен 
қаңылтыр тақташа бар және 
оның жақтауы мен босағасы 
қаңылтырмен қапталған. Осы 
(тұтас күйіндегі өлшемі – 3,5 
х 1,65 м) П тәріздес қа ңыл тыр 
қаптамалы босағада гео мет-
рияланған медальондар тізбегі 
ішіне сулс қолтаңбасымен 
зер леніп, алтынмен апталған 
жазулар бар.

Есіктің өзі үш бөлікке 
бөлін ген. Жоғарғы жағындағы 
екі шар шының ішінде оң жа-
ғында басталып, сол жағында 
аяқталатын, гүл өрнекті ою-
лармен астасқан сулс қолтаң-
басымен ағашты ою арқы лы 
бедерлеп жазылған Пай ғам-
бардың (с.ғ.с.) хадисі орын 
алған. Есіктің ортаңғы бөлі-
гінде, жарты баған жікжап -
қыштың екі белдеуінде куфи 
қол таңбасымен парсы ті лін де 
жазылған жазу бар. Есік тің 
жоғарғы тұсында екі алқа ның 
дөңгелек қола тақташалары 
(диаметрі – 15 см.) және гүлге 
ұқсас сегіз жапырақты кішкене 
төстігі сақталып, алқаларының 
өздері жоғалған. Деректер 
бойынша жоғалған алқалар 
қақпа есіктің алқаларына 
ұқсас, сондағы жазулар да 
қай таланып жазылған. Бұл 
алқа лардың суретін 1905 ж. 
А.Гур жиенко салған. 

Гүл жапырақшаларына 
ұқсатылып құйылған дөңгелек 
қола тақташа айналдыра суле 
қолтаңбасымен өрнектелген 
жазулардан құралған. Бүгінде 
босағасында жазылған жазу-
лардың көп бөлігі  өшіп 

қал ған, кейбір жерлері ғана 
оқы латын, қаңылтырлары 
барын ша қарайған. Есік за-
манында өте әдемі болған 
жазуларда Құран аятынан 
үзінділер және хадистер мен 
даналық сөздер кездеседі. 
Қазақ тіліндегі мағынасы: 
Пайғамбар, ол кісіге сәлем бол-
сын, айтты: «Алланың сыйы 
– қақпасына келіп сұраған 
момынға [беріледі]» Мәтін 
парсы тілінде: Қазақ тіліндегі 
мағынасы: Құтты болсын. 
Қазақ тіліндегі мағынасы: 
Иә, Рахымды [Алла]! Иә, Пәк 
[Алла]! Иә, Дәлел [Алла]! 
Иә, Мейірбан [Алла]! Иә, 
Міндеттеуші [Алла]! Иә, 
есеп сұраушы Патша [Алла]! 
Қазақ тіліндегі мағынасы: 
Пайғамбар, ол кісіге сәлем 
болсын, айтты (1) «…әй мүлік 
иесі Алла! [Кімге қаласаң] 
мүлік бересің….» Пайғамбар, 
ол кісіге сәлем болсын, айт-
ты: «уа қыты өтпей тұрып на-
маз оқу ға асығыңдар, ажал 
кел мей тұрып тәубеге келуге 
асы ғыңдар». Алланың елшісі 
рас айтты. Пайғамбар, ол кісі-
ге сәлем болсын, айтты: «ілім 
іздеу – барлық мұсылман ер -
кекке және әйелге парыз». 
Алланың елшісі рас айт  ты. 
Ол кісіге игілік болсын. Пай -
ғамбар, ол кісіге сәлем бол-
сын, айтты: «дүние өткін ші, 
сен дүниеде (Аллаға) бағы-
нып өт». Пайғамбар, ол кісі-
ге сәлем болсын, айтты: «дү-
ниеде сый- құрметке бөлену 
– мол байлықпен болса, ақы-
ретте сый-құрметті иелену – 
дүниедегі ізгі істердің көпті-
гімен болады». 

Пайғамбар, ол кісіге сәлем 
болсын, айтты: ...иә, Алла 
Мұ хам медке игілік бер. …
Мұхаммед... ...әл Хасанға 
және Хусайынға, ...мухажир-
лер мен ансарлар... ...Алла 
жақтан бір көмек және жақын 
бір жеңіс бар (3)... ...Алла. 
Мұхаммед. Хасан. «Алланың 
сыйы» – ладуни ғылым, яғни 
Ясауидің хикмет дәстүріндегі 
хәл ғылымы, Шәкәрімнің сыр 
сөздеріндегі ар ілімі деп білсек, 
онда осы ілкі ілімді иелену-
ге кім лайықты? Бұл ілімнің 
– «Оның қақпасына келіп 
сұраған момынға» берілетіні 
айтылуы хадистің мағынасына 
терең үңілуге жетелейді. «Хәл 
ғылымына оқыңдар, хәл ғы-
лымына жетіңдер, жоқ тық 
ішіне батыңдар, барлық-
тардан алыңдар» деген Ясауи 
хикметтерінің астарына үңі-
ліп, осы ладуни ілімі жайлы 
білуге болады. Адамның тек 
оқып білумен меңгеретін ілімі 
хәл ілімі болса, онымен қатар 
Алла тарапынан сый ретінде 
беріліп,  жүрек тереңіне 
үңілгенде қол жеткізетін, хәл 
ілімі бар. Әулиенің кесенесі, 
оның бүкіл құрылымы, ою-
өрнектері, онда сақталған 
киелі заттардың барлығы, 
сон дай- ақ кесене есіктерінің 
өздері де адам баласын екі 
дүние нің бақытына, сый-
құрме тіне, шексіз игілігіне еге 
қы латын тек осы ладуни ілімі 
екенін нұсқап, соны иеле ніп, 
рухани  адамгершілік кемел-
дікке жетуге шақырып тұр. 

«Хаққа нанып, момын бол-
саң тағат қылғыл, Тағат қылған 
Хақ дидарын көрер достар», 
«Хай зікірін айтып ішкен 
жами шарап, Жол үстінде 
ғазиз басың мысал топырақ, 
Алла үшін хәлі – харап, бауы-
ры – кәуап, Жан мен ділде хай 
зікірін айтқын достар», «Заһир 
бұзып, батин түзе ғалым 
болсаң», хикмет жолдарында 
Әулиелердің сұлтаны иман 
келтірген құлдың сипатын 
Хақ дидарына ғашықтық деп 
көрсетеді. Бүкіл парыз етілген 
ізгі амалдардың, құлшылық-
ғибадаттардың басты мақсаты, 
асыл мұраты адамды рухани 
интеллектуалдық кемелдену-
ге жеткізу болса, осы жол да 
ілім үйрену, игілікті істер ді 
мейлінше көп атқару әр адам-
ның парызы екенін жоғары-
дағы Пайғамбар өсиеттерінің 
мән- маңызынан ұғамыз. Міне, 
«Әзірет Сұлтан» кесенесіндегі 
есік- қақпалардан біз түйген ой 
осындай.

Күнсұлу ӘСЕТОВА,
мәдениет саласының үздігі 

Пұт-самас – нәпсісі пұтқа айналған есалаң.  
Әбутәліп дүр еді ол – Әлі-Шердің атасы, 
Күллі арабтың ұлығы, қабыл болған батасы. 

Әбутәліп табылды барлық істің басынан, 
Мұхаммед те екі елі қалмаушы еді қасынан. 

Сөйтіп жүріп Мұхаммед жасқа жетті он жеті, 
Хадишаның жүзіне түсті нұр боп келбеті. 

Мұхаммедке кез келсең, – айтар едің сұңқар деп, 
Хадиша оны көргеннен зар иледі іңкәр боп. 

Махаббаты аударды Хадишаның тілегін, 
Мұхаммедке ғашық боп өрт шарпыды жүрегін. 

Күн-түн жылап Құдайға, жасы айналды бұлаққа,
Көріп Құдай көз жасын, жетті ақыры мұратқа.

Көріңіздер Құданың келтірген бұл жүйесін, 
Мұхаммедке баққызды Хадишаның түйесін. 

Расулді Хадиша жалшы қылды ақылы, 
Фазылымен Алланың жары болды ақыры. 

Хадишаның Жаратқан шын бақытын ашты-дүр, 
Расулдің басына дүр-жақұтын шашты-дүр. 

Жылжып ғұмыр, Расул толған шақта қырыққа, 
Жаратушы иеден келді уаһи  ұлыққа. 

Содан кейін Мұхаммед падиша боп жұртына, 
Жар болды Алла Расулге, көндірді елін ырқына. 

Мұхаммедтің әр ісін оңдап, жолға иді Алла,
Барша жұрттың жүрегін келтірді өзі – иманға. 

Ақ сәлдесі оралған Расулдің басында,
Отыз үш мың сахаба кемел тапты қасында. 

КЕСЕНЕНІҢ СЫРЛЫ ЕСІКТЕРІ
Адамның күнделікті тұрмыс-тіршілігінде жиі 

қолданылатын есік – халықтың дүниетанымында 
да, дәстүрлі ислам діні арқылы санамызда берік 
орныққан рухани әлемімізде де киелі, қасиетті са-
налады. Есіктің халық санасындағы киелілік мәні 
мен рәміздік мағынасы, табалдырыққа, тағы басқа 
есік бөліктеріне байланысты ырымдар мен тыйым-
дардан айқын көрінеді. Сондықтан да болар халық 
әдебиетінде есікке байланысты бейнелі ойлар, 
астарлы сөздер, мақал -мәтелдер жиі кездеседі. 

САПАР 
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
ІРГЕТАСЫ ҚАЛАНДЫ

Түркістан қаласындағы Жүсіп ата 
кесенесі аумағында қорық-музей мен 
демеушілер есебінен сапар орталығының 
құрылысы басталып, аманат капсуласы 
қойылды.

Тарихи кесенеге келушілерге арналған 
ғимараттың іргетасын қалауға арналған іс-шараға 
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінің директоры Нұрболат Ахметжанов, жеке 
кәсіпкер, демеуші Рахметжан Абдусаттаров, Ескі 
Иқан ауылының жергілікті тұрғындары мен Жүсіп 
ата ұрпақтары қатысты. Тарихи деректер мен аңыз-
әпсаналарда Жүсіп ата Қожа Ахмет Ясауидің жиені 
әрі замандасы, шәкірті болғандығы айтылады. Оның 
кесенесі Түркістан қаласынан 25 шақырым жердегі 
Ескі Иқан елді мекенінде орналасқан. Жергілікті 
маңызы бар ескерткішке 2005 жылы археологиялық 
зерттеулер жүргізіліп, құрылыстың іргесі ХV 
ғасырда қаланғандығы анықталған.

Орайлы тұста сұхбаттасқанымызда «Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті 
қыры» бағдарламалық мақалаларында көрсетілген 
басымдықтарды негізге ала отырып, Түркістан 
өңіріндегі тарихи орындарға келген туристерге сапа-
лы қызмет көрсету мақсатында қорық-музей тарапы-
нан бірқатар жұмыс атқарылуда. Ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдық мерейтойы қарсаңында Жүсіп ата 
кесенесінде бой көтергелі отырған сапар орталығы өз 
кезегінде Түркістан өңіріне келетін зияратшылар мен 
туристерге дұрыс жағдай туғыза отырып, еліміздегі 
туризм саласының дамуына оң серпіліс берері сөзсіз. 
Осы мақсатта біз жергілікті кәсіпкерлермен келіссөз 
жүргізу арқылы сапар орталығы мәселесінің оң 
шешімін таптық. Жүсіп ата кесенесіне келушілерге 
арналған сапар орталығын салуға демеушілік жа-
сап отырған кәсіпкер Рахметжан Абдусаттаровқа 
ерекше алғыс білдіремін. Мұндай жұмыстар алдағы 
уақытта қорық-музейге қарасты басқа да тарихи ке-
сенелерде жалғасын табады. Қазіргі таңда, Әлқожа 
ата кесенесінің де айналасын абаттандыру бойынша 
демеушілер тартылып, ауқымды жоба қолға алы-
нуда», деді «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-музейінің директоры Нұрболат 
Ахметжанов.

Құрылыс саласы мамандарының қатысуымен 
дайындалған жобалау құжаттары бойынша турис-
тер мен зияратшыларға арналған қызмет көрсету 
орталығы 4 бөлмеден тұрады. Онда әкімшілік, музей 
экспозициясы, қонақжай бөлмелері, шаруашылық 
бөлмелері қарастырылған. Сонымен бірге тарихи 
орынды абаттандыру ісі де қолға алынбақ. Тарихи де-
ректерге сәйкес жүзімнің ерекше түрін өсірген Жүсіп 
атаның сүйікті жұмысын қайта жаңғырту мақсатында 
12 түрлі жүзім ағашы егіліп, арнайы бақ жасалады.

Демеуші Рахметжан Абдусаттаровтың айтуынша, 
баққа жоғары сұрыпты жүзімдер ғана егілмек. Қазіргі 
таңда, еліміздегі және шетелдегі жүзімдердің ерек-
ше түрлері таңдалуда. Ал сапар орталығы санаулы 
мезгілде пайдалануға беріледі.

КӨНЕ ТАРИХ КӨМБЕСІ
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ҚОЛТАҢБА

Кеңес Одағының екі 
мәр те Батыры, Қазақстан 
авиация сының генерал-
майоры Талғат Бигелдинов 
1922 жылды 5 тамызда 
Ақмола облысының Май-
балық ауылында дүниеге 
келген. Ол – Кенесары 
ханның қолбасшыларының 
бірі Басығара батырдың 
тікелей ұрпағы. 

Ол 1938 жылы Фрунзе 
қала сын да орналасқан 
аэроклубқа оқу ға түседі. 
1940 жылы Балашов әскери 
авиациялық мектебіне оқуға 

аттанғаннан кейін Орынбор қаласындағы Чкалов әскери 
авиациялық ұшқыштар мектебіне ауысады. Оны 1942 жылы 
бітіреді. Осылайша, соғыс қызған шақта Талғат нағыз 
майданға қажет маман – ұшқыш мамандығын алып шығады.

Талғат Бигелдинов 1942 жылдың желтоқсанында 
Калинин майданындағы 296-авиациялық дивизияның 
800-шабуылдаушы авиаполкіне қосылады. Оның «Ил-2» 
ұшағын немістер «Қара ажал» деп атаған екен. Талғат 
Бигелдинов әскери тапсырмамен 305 рет әуеге көтерілген. 

1943 жылғы қыркүйекте Днепр үшін ұрыста жауға 
аянбай қарсы тұрады. Осы шайқаста Бигелдиновтің 
ұшағы зақымданып, өртене бастайды. Сонда ол ұшағын 
жау техникасы жасырынған тұсқа бағыттап, өзі 
ұшақтан секіріп үлгереді. Оның әуедегі бұл ерлігі фото-
суретке түсірілген.

Тағы бір ерлігі, ол сол жылдың көктем айында жаудың 
жойғыш ұшағын (истребитель) дәл көздеп атып түсірген 
тұңғыш шабылдаушы-ұшқыш (штурмовик) болды. 
«Мессершиттің» ішінде отырған адам – әуе шайқасының 
шебері, 108 ұшақты атып түсірген Испания, Франция 
мен басқа елде көрсеткен ерлігі үшін марапаттар алған 
капитан фон Дитрих еді. Жас Талғаттың бұл жаңа әдісі 
жоғары бағаланып, ол соғыстағы алғашқы марапаты – 
Екінші дәрежелі Отан соғысы орденін алды. Содан кейін 
Талғаттың бұл ерлігін қайталағандар көбейді.

1944 жылдың 26 қазанында 22 жастағы лейтенант 
Бигелдиновке Знаменка, Кировоград қалаларын босату 
кезіндегі ерлігі мен әскери шеберлігі әрі атып түсірген 
төрт жау ұшағы үшін Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілді.

1945 жылы 27 маусымда Талғат Бигелдинов екінші рет 
Кеңес Одағының Батыры атағын иеленді. Бұл жолы ол 

эскадрильяны шебер басқару мен Краков, Оппельн (қазіргі 
кездегі Ополе), Катовице, Бреслау (қазіргі кездегі Вроцлав), 
Берлин қалалары үшін шайқастардағы әскери ерлігі үшін 
марапатталды.  

1945 жылдың маусымында Мәскеудегі Қызыл алаңда 
өткен Жеңіс шеруіне қатысты. 

Соғыс бітіп, бейбіт өмір басталғанда, Талғат 
Жақыпбекұлы 1956 жылға дейін КСРО Әскери-әуе 
күштерінде өз қызметін жалғастыра берді. 1956-1970 
жылдары азаматтық авиацияда жұмыс істеді. 1968 
жылы Мәскеу құрылыс-инженерлік институтын бітіріп, 
Қазақ КСР Мемлекеттік құрылыс комитетінің жүйесінде 
басшылық лауазымдарда қызмет етті.

КСРО 2-3-ші, 12-ші шақырылымындағы Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты болды. Ұлы Отан соғысының 
мүгедектері мен жетім балаларға көмек беретін 
қайырымдылық қордың Президенті болып жұмыс істеді.

Өмірінің соңғы 40 жылында аты аңызға айналған 
ұшқыш омарташылыққа ден қойып, ара өсірген 
қарапайымдылығынан бір танбаған. Талғат Жақыпбекұлы 
Бигелдинов 2014 жылдың 10 қарашасында 93 жасы-
на қараған шағында дүниеден өтті. Батырдың денесі 
Алматыдағы Кеңсай зиратына қойылды. Басына ескерткіш 
орнатылып, есімі жоғары оқу орындарына берілді. Талғат 
Бигелдинов туралы бірқатар фильм түсірілді.

Соғыс пен әуедегі шайқастары туралы ол үш кітап 
жазған: «305-ші рейд», «Мәңгілік шыңында»; «Илдер ша-
буылдайды».

Әзірлеген 
Талғат ОРАЗ

ҚАНАТЫ ТАЛМАҒАН ҚЫРАНҚАНАТЫ ТАЛМАҒАН ҚЫРАН

2012 жылы түркістандық 
Әбдіқадырұлы Сапарбай (2019 
жылы 83 жасында қайтыс болған) 
ақсақалдан сұрағанымызда «1970 
жылдары осы өңірде Жолбарыс 
деген қари кісі өткен. Менің әкем 
Әбдіқадырға сенің үй жағыңда 
үлкен ғұлама, әулие кісінің қабірі 
бар. Есімі Шахабаддин Исфиджаби 
(Әзіреті Молла). Қожа Ахмет 
Ясауимен бірге Исфиджабтан 
келген. Кейбір деректерде оны 
Ясауидің ұстазы ретінде де айтады. 
Ал сайрамдықтар ол кісіні Ақ ата 
деп атаған. Иқан көшесінің бойын-
да қабірі орналасқан. Сол жолмен 

жүрсеңдер құран оқып өтіңдер», 
деп айтқан екен. «Менің әкем әр 
апта қалалық Қылует мешітінде 
жамағатпен жұма намаз оқып, 
үйге келер жолда алдымен тізе 
бүгіп, Шахабаддин Исфиджабидің 
қабірінің басына, одан кейін Әзірет 
Сұлтанға құран оқитын еді», деп 
естеліктерімен бөліскен еді. 

1980-1985 жылдары Жолбарыс, 
Қадыр қари бастаған түркістандық 
бір топ көнекөз қариялардың ба-
стауымен ескі төмпешік әулие 
мазарының жан-жағы кірпішпен 
өріліп, оның сырты темір шар бақ-
пен қоршалған. Уақыт өте келе, 

ескі мазарат кірпіштері құлап, 
2015 жылдары қабырғасы қайта қа-
ланып, жан-жағына тал, гүл егіліп 
абаттандырылған болатын.

Өкінішке қарай, 2018 жылы  
мемлекет мұқтаждығы үшін үй-
лер сүрілген тұста Шахабаддин 
Исфид жабидің де қабірі  бұзылып 

кетті. Дегенмен, орны мен архивтік 
фотосуреттері сақталған. 

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейі жа-
нынан құрылған Ғылыми сарап-
тама кеңесінің 30 желтоқсан 2020 
жылғы №4 хаттамасына сәйкес, 
Шахабаддин Исфиджаби (Әзіреті 
Молла) Түркістанда жерленген 
тұлғалар тізіміне енгізілді.

Берік БАЙБОЛОВ,
ғылыми-зерттеу бөлімінің 

басшысы

ШАХАБАДДИН ИСФИДЖАБИ (ӘЗІРЕТІ МОЛЛА)(ӘЗІРЕТІ МОЛЛА)  
Бұрынғы Иқан көшесі, кейінгі Әмір Темір көшесі мен Рәбия 

Сұлтан бегім көшесінің қиылысында Қожа Ахмет Ясауимен 
бірге Исфиджабтан келген Шахабаддин Исфиджабидің (кейбір 
мәліметтерде Әзіреті Молла) шағын ғана кірпішпен қоршалған 
қабірі сақталған болатын. 

Іс-шараға «Әзірет Сұлтан» 
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-
музейінің директоры Нұрболат 
Ахметжанов, философия және 
теология ғылымдарының докто-
ры, профессор Досай Кенжетай, 
тарих ғылымдарының кандида-
ты, доцент, ясауитанушы Зікірия 
Жандарбек, тарих ғылымдарының 
кандидаты, археолог-ғалым Марат 
Тұяқбаев қатысты.

– «Әзірет Сұлтан» энцикло-
педиясын тұңғыш рет баспа-
дан шығарып, көпшілік қауымға 
ұсынып отырмыз. Осы уақытқа 
дейін елімізде Абылай хан, 
Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, Шоқан Уәлиханов, 
Жамбыл Жабаев, Мәшһүр Жүсіп 
Көпеевтің көптомдық кітаптары 
жарыққа шыққаны белгілі. Алай-
да Қожа Ахмет Ясауиге арнал-
ған энциклопедия жоқ. Осы 

орайда «Әзірет Сұлтан» энци-
клопедиясының бірінші томы 
ұсы нылып отыр, – деген Әзірет 
Сұл тан» мемлекеттік тарихи-мәде-
ни қорық-музейінің директоры 
Нұрболат Ахметжанов қорық-
музей қорындағы 1842 жы лы 
көшірілген Қожа Ахмет Ясауи дің 
«Диуани хикмет» кітабы шаға-
тай тілінен қазақ тіліне аударыл-
ғанын да айтып өтті. – Бүгінге 
дейін арнайы ғылыми экспе диция 
ұйымдастырып ел аузын дағы 
және хатқа түскен аңыз-әңгі-
мелерді жинақтаған болатынбыз. 
Таңдамалы кітаптың орыс және 
ағылшын тілдеріндегі нұсқа сын 
жарыққа шығардық. Бұл ұсы ныс 
кесенеге келген шетелдік турис-
тердің қызығушылығы негізінен 
туындады. 

«Әзірет Сұлтан» энциклопе -
дия  сына ЮНЕСКО-ның Бүкіл әлем - 

дік мәдени мұралар тізіміне 2003 
жылдан бастап енген Орта Азия-
дағы теңдессіз бірегей сәулет 
ескерткіш Қожа Ах мет Ясауидің 
кесе несі, онда ғы араб, парсы тіл-
дерінде жазыл ған жазулар мен 
оның мән-мағы насы, сайыпқыран 
Әмір Темір дің бұйрығымен жа-
сал ған орта ғасырлық түпнұсқа 
ХІV ғасыр дың шырағдандары, 
тайқазан, лауһа (тудың ұшы), есік-
тері, Қожа Ахмет Ясауидің артын-
да қалған баға жетпес мұралары, 
ұлы тұлғаның соңынан ерген 
шәкірттері, олардың еңбектері, 
Түркістанда жерленген қазақтың 
хандары, сұлтандары, билері, 
батыр лары, діни-рухани және игі 
жақсылары туралы мәліметтер, 
қорық-музей қорында сақталған 
құнды жәдігерлер, Ясауи есімімен 
байланысты тарихи орындар 
және қорық-музей құрамындағы 
халықаралық, республикалық 
маңызы бар ескерткіштер туралы 
мәліметтер енгізілген. 

Қожа Ахмет Ясауидің «Диуани 
хикмет» кітабы шағатай тілінен 
қазақшаға аударылған. Бұрын-
соңды жарияланбаған нұсқасы 
қорық-музей қорында сақталып 
келген. Кітапты қорық-музейдің 
тапсырысымен шағатай тілінен 
Т.Қыдыр және К.Асетова аударса, 
Кенжеғали Қошым-Ноғай көркем 
аударма жасады. 

Сонымен қатар «Түркістанда 
жерленген қазақ билері» кітабы 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
жа рық көрді. Бұған дейін «Түр кі-
с танда жерленген хандар мен сұл-
тандар» кітабы қолданысқа енген 
болатын.

АСЫҚ ШЕБЕРЛЕРІ АЛҚАЛАНЫП, 
ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚШЫЛАР ТҰҒЫРҒА ҚОНДЫ

«Тәуелсіздік ұрпақтары» ұлттық жобасы аясында ЮНЕСКО-ның 
бүкіләлемдік материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енген ұлттық 
ойындар тоғызқұмалақпен асық атудан сайыс өтті.

КИЕЛІ ШАҺАР ТАРИХЫНА 
ҚАТЫСТЫ КІТАПТАР

Тұңғыш рет «Әзірет Сұлтан» энциклопедиясы және 
«Диуани хикмет», «100 легенд», «Қожа Ахмет Ясауи кесенесі», 
«Түркістанда жерленген қазақ билері» атты жаңа кітаптардың 
тұсаукесері өтті.

ТҰСАУКЕСЕР

Ел Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына және Нау-
рыз айы «Мәдениет айы» 
болып жариялануы на 
орай Қазақстан Респуб-
ликасы Мәдениет және 
спорт министр лігі «Әзірет 
Сұлтан» мем лекеттік 
тарихи-мәдени қо рық-
музейі» РМҚК ұйым-
дастырған бұл сайысқа 
Түр кістан қалалық Адами 
капиталды дамыту бөлі-
міне қарасты барлық мек-

тептер және Балалар мен жасөспірімдер орталығындағы тоғызқұмалақ, асық ату 
үйірмесінің оқушылары қатысты.

Ереже бойынша асық атудан 3-7 сынып оқушылары, тоғызқұмалақ сайысына 
3-10 сынып оқушылары қатысып, бақ сынаған.

Спорттық доданың мақсаты – елі міз дегі бұқаралық спортты кеңінен наси хат-
тау арқылы оқушылар арасында хал қымыздың бай мәдени мұрасына деген құрмет 
сезімін қалыптастыру.

Асық ату сайысы бойынша 1-орын ды Ердәулет Темірхан иемденсе, 2-орынға 
Бақкелді Жаңабек, Иманғали Әбдірах ман лайық деп танылды. Сон дай-ақ 3-орын 
Асылбек Бағланұлы, Нұртас Шекер бай, Саян Ешпекке бұйырды.

Тоғызқұмалақ сайысы бойынша 1-орынды Қоқыш Бекжігіт қанжы ғасына 
байланса, 2-орынды Марғұлан Жүсіпәлі, Ақерке Ергенбайқызы иеленсе, 
жүлделі 3-орынды Нұрай Әбсаттар, Ислам Нұрбекқожа және Інжу Дүйсенбек 
еншіледі.

«Әзірет Сұлтан» мем-
лекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейінің директо-
ры Нұрболат Ахметжанов 
бұқаралық спортты шебер 
меңгерген жеңімпаздарға  
алғыс айтып, ақшалай 
сый-сияпаттар мен қорық-
музейдің баспа өнімдерін 
және дипломдар тапсырыл-
ды.

– Ясауи кесенесінде күлше таратудың да 
өзіндік дәстүрлі тарихы бар. Бұрын мұнда 
Әмір Темірдің уақыфтық қолхаты бойын-
ша ет пен бидайдан 24 сағат бойы қайнатып, 
пісіретін «Хәлім ботқа» тамағы дайындалған. 
Аптасына екі рет әзірленетін ботқаны ағаш 
астауларға салып, қариларға, дәруіштерге, 
жарлы-жақыбайларға, мүгедектерге, жиналған 
көпшілікке, жолаушыларға үлестірген. Күн са-
йын асханада пісірілген күлше нанды алыс жол-
дан келген зияратшыларға да таратқан болған. 
Бұл дәстүрді қайта жаңғыртып Ұлыстың 
ұлы күніне орай ұйымдастырған әзірет-
сұлтандықтарға ризашылықтарын білдірген 
қасиетті жерге келген қонақтар «Ырыс пен 

берекенің бастауы – әз-Наурыз мейрамында 
таратылған күлшелер үшін алғыстарын жау-
дырды.

КЕСЕНЕДЕ ТАРАТЫЛҒАН КҮЛШЕ НАН 
Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат етіп келген қонақтарға күлше нан таратылды. 

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында тари-
хи дәстүрді жаңғырту, кесене аумағында орындалған игі іс-әрекеттерді насихаттау, 
тарихи сананы қалыптастыру. 

Ұлыстың ұлы күні қарсаңында ұйым-
дас тырылған шара барысында «Әзірет 
Сұлтан» мемлекеттік  тарихи-мәдени 

қорық-музейі директорының орынбасары 
Мұрат Тастанбеков балаларды мұсылманша 
жаңа жылмен құттықтап, ыстық ықыласын 
білдірді.

Жиын барысында Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығына орай 30 оқушыға мектепке қажетті 
оқу құралдары сыйға берілді.

Мәдениет және спорт министрі А.Райым-
құлованың бастамасымен наурыз айы – «Мә-
дениет айы» болып жарияланғаны белгілі. 
Ұлттық киімдегі қорық-музей қызметкерлері 
әз-Наурыз бен ұлтымыздың салт-дәстүрі, ою-
өрнектері жайлы да әңгімелеп берді.

Мерекелік кездесу өнерлі оқушылардың 
концерттік бағдарламасына ұласты.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – 
ҚАЙЫРЛЫ ІС

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК Түркістан 
қаласында орналасқан Тілінде ауыр кемістігі бар облыстық мектеп-интернатында 
«Қайырымдылық – қайырлы іс» атты мәдени іс-шара өткізді. 

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ ХАБАРЛАЙДЫ

ШЕЖІРЕ-ТАРИХ


