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А Л Ғ Ы С Ө З

Ортағасырлық Сарайшық қаласы, оның тарихы қай за-
манда да қалың көпшіліктің назарында болды. Оның Жошы 
ұлысының, Ноғайлы мен Қазақ хандығының астанасы болуы, 
Еуразия аймағында Жібек жолының алтын көпірі болғаны 
əлемге аян. Мұның өзі қаланың болашқ зерттелуіне жəне 
ертең үшін сақталуына айтарлықтай əсер етті. Əрине қала 
тарихы сонау ХІV ғасырда-ақ жазыла бастағанымен кейінгі 
жылдары тарих ғылымындағы евроцентристік бағытқа бай-
ланысты толыққанды зерттелуге мүмкіндік бермеді. Оны бү -
гін айқын сезініп отырмыз. Бағдарлай қарасақ Жошы ұлы сы 
астанасы болған Сарай-Бату да, Сарай-Беркенің де тағдыр-
лары шамалас. Тек соңғы жылдары ғана Сарай-Бату-да орта-
ғасырлық қаланың макеті жасалды, келетін туристерге жаңа 
мүмкіндіктер ашылды.

Сарайшық қаласы тарихына жаңаша көзқарас ел тəуелсіз-
дігімен қаланды. Сонау ХХ ғасырдың 60-шы жылдары қо-
ғамдық негізде ашылған өлкетанушылар бұрышы, кейінгі 
му зей де соның əсерімен 1999 жылы 3 қыркүйекте «Хан Ор-
да лы-Сарайшық музей-қорығы» құрылуына əкелді. Осылай-
ша Сарайшық қаласы тарихына арналған алғашқы музей ту-
ристер үшін жұмыс жасай бастады. Сарайшық жəдігерлері 
жан-жақтан жиналды, Махамбет аудандық музейі мен Аты-
рау облысы тарихи-өлкетану музейі, жергілікті зиялылар 
кө мегімен көрме залдары толықтырылды. Əрине осы ара-
да сол жылдары облыс əкімі болған И. Тасмағамбетовтың 
қамқорлығын ерекше атап өтуге болады. Оның қолдауымен 
«Сарайшық» мемориалдық кешен құрылысы – бүкіл халық 
құрылысы» болып жарияланып, қысқа мерзімде музей, хан -



дар кесенесі, мешіт туристер үшін қызмет ете бастады. Ен-
дігі басты міндет жылда қала орнын шаятын Жайықтағы өр 
суын тоқтату болды. Көптің көмегімен ол 2017 жылы қолға 
алынып, Атырау облысының əкімі Н. Ноғаевтың қаражат бө-
луімен 2018 жылы толық аяқталды. Осылайша музей-қорық 
жұмысының жаңа тарихын қалыптасты. 

Көп ұзамай облыстық деңгейдегі музей-қорық Қазақстан 
Республикасы Үкіметі шешімімен республикалық мекеме-
ге айналды. «Сарайшық мемлекеттік тарихи-мəдени музей-
қо ры ғы» РМҚК-ны тарихи-мəдени мұраларды сақтау, жаңа 
тарихи деректер мен жəдігерлерді анықтау, насихаттау, ғы-
лыми-зерттеу жəне археологиялық-этнографиялық жұмыс-
тар ды, түрлі экспедицияларды, ашық аспан астындағы музей-
ді ұйым дастыру арқылы туризмді дамытуға бағыт алды. 
Сарайшық ауылында 2 га жерге Сапар орталығын салу мə-
се лесі шешіл ді. Сапар орталығы кешені ішінде əкімшілік 
ғимарат, қонақүй, экспозициялық-көрме залдары, қор қой-
ма сы, 100-150 орындық конференц-зал, зертханалық жəне 
қалпына кел тіру үй-жайы, кітап қоймасы мен электронды 
мə ліметтер базасы бар кітапхана орналаспақ. Оның аума-
ғында лекция өте тін алаңдар, ашық аспан астындағы музей 
мен этноауыл болады. Мұның барлығы Сарайшық музей-
қорығының жаңа келбетін қалыптастыра бастады.
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САРАЙШЫҚ МУЗЕЙІНІҢ 
ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

Музейлер қай заманда да елдің өткенінен сыр шертер, 
оның материалдық жəне рухани байлықтарын жинақ-
тап, мəңгілікке сақтайтын маңызды мекеме саналды. 
Ор та ғасырлардан бастау алатын музейлер Қазақстанда 
алғаш рет Ішкі Бөкей ордасының ханы Жəңгірдің бас-
тауымен ұйымдастырылған «Қару-жарақ палатасынан» 
алады деуімізге əбден болады. Өйткені 1826 жылы 
Жəң гір хан І Николай патшаның ұлықтау рəсімінде бо -
лып, Санкт-Петербург қаласындағы музейдегі қару-жарақ 
коллекциясын аралап, елге келгесін 1828 жылы ор да сы-
ның бір бөлмесіне қылыш, шоқпар, шашка, пистолет, 
са уыт сынды қарудың түрлерін жинақтайды. 

Ол турасында Қазан университетінің кафедра мең-
герушісі, профессор М.Киттара 1849 жылы жария ла -
ған мақаласында: «Залдың сол жағында есік бар. Ол 
беткі қабырғадағы екі терезенің жарығы түсіп тұрған 
кішкене бөлмеге апарады... Бүйір қабырғада екі жіңіш-
ке, бірақ биік қызыл ағаштан жасалған шкафтар тұр, 
онда əртүрлі қорамсақтар, шынтақ қаптар, сауыттар 

БІРІНШІ БӨЛІМ
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жəне басқа əскери қару-жарақтар сақталған; осындай 
сирек те құнды заттардың арасынын тақия түріндегі 
алтынмен ойып безендірілген болат дулыға ерекше 
көзге түседі. Осы бөлменің басқа бөліктерінде мыл-
тықтың неше түрлі үлгілері, қопарғыш винтовкалар, 
қылыштар, қанжарлар ілулі тұр. Олардың арасында, 
мысалы, екі қылыш – алтынмен қапталып, қымбат тас -
тар орнатылған патша сыйлығы. Мылтықтың екеуі аң-
шы лыққа құмар Жəңгірді қатты қызықтыратын. Оның 
бірі құны жүз күміс рубль азиялық өрнекті мылтық бол-
са, екіншісі – ұзындығы екі метрге жететін мылтық» 
деп толық сипаттайды [1; 842-843].

Мұның өзі ханның ата-баба салтымен қару-жарақ 
түрлерін жинақтағанын жəне музей құрылысына кө ңіл 
бөле бастағанын айғақтайды. Бұл кезеңде Ресей Қазақ-
станмен шектес губернияларға музей ашуды жүктеген-
ді. Қазақстанның батыс өңірі бағынған Орынбор өлке-
сінің əскери губернаторы П.Сухтелен 1830 жылы 12 
қа рашада жергілікті тұрғындарға хат жолдап, тарихи, 
археологиялық жəне этнографиялық материалдарды 
жинақтауға көмектесуге шақырады. Осындай үлгідегі 
хат Жəңгір ханға да жолданады. 

1831 жылы Жəңгір хан П.Сухтеленге жауап хатын-
да: «Жаңадан негізі қаланып жатқан мұражайды толық-
тыруды өзімнің борышым деп есептеймін. Қазақ тың ер 
жəне əйел адамының киімдерін жіберіп, болашақта мұ -
ражайға ордалықтарының тұрмысы, шаруашылығы жə-
не өнеркəсіп бұйымдарын жіберуді қолға аламын» деп 
хабарлайды [2; 160]. Мұның өзі Ішкі ордада музей құ-
рылысының қолға алынғанын айғақтайды.

Кейін музейлер Орынборда (1831), Оралда (1859), 
Жетісуда (1898), Семейде (1883) ашылады. Кеңестік за-
манда Қазақстанда музейлер жүйесі кеңейе түсті. 
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Осы тұста Қазақстанмен шектесетін Ресей облыс-
та рындағы музейлер орта ғасырлық Сарайшық қала-
шығына назар аудара бастады. Алдымен Саратов өлке-
тану музейі мен оның ғалымдары П.С. Рыков, Н.К. Ар-
зютов Қазақстанды зерттеу қоғамының Батыс Қазақстан 
бөлімшесімен байланысады. Кейін Батыс Қазақстан 
бөлімшесінің өлкетанушылары П.С.Рыковтың «Изуче-
ние Уральской губернии в археологическом отноше-
нии» тақырыбындағы баяндамасын тыңдайды. Баянда-
ма «Советская степь» газетіне жарияланады [3; 39-40]. 

1937 жылы қыркүйек айында Н.К. Арзютов Сарай -
шыққа алғаш рет кешенді зерттеу жүргізеді. Оның 
зерттеуі 1950 жылы Ə. Марғұлан, Г.И. Пацевич зерттеу-
лерімен жалғасты. Аталған зерттеулер нəти же сінде 
Сарайшықтан табылған археологиялық жəдігер лер Гу-
рьев (бүгінгі – Атырау қаласы), Алматы жəне Ресейдің 
Саратов қалаларындағы музейлеріне əкетіледі. 

1950 жылы Т.Байшеркешов: «Революциядан кейін 
1936 жылы сентябрь айында Саратовтың облыстық 
музейі қазып, зерттеген. Бұл соңғы зерттеудің кейбір 
материалдары құралып жатқан Гурьевтің облыстық 
му зейінде бар. Қалған көпшілігін Саратовтың музе йі 
ғылыми зерттеп, жақында жібермекші» деп «Социа-
листік Қазақстан» газетіне жазған болатын [4; 102]. 
Осы лайша археологиялық зерттеулердің жандануы 1963 
жылы Сарайшық өлкетану музейінің қоғамдық не гізде 
ашылуына себепкер болады [5]. 

Оның бастауында 1947 жылы Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық институты түлегі Мұстажап Намазға-
лиев тұрды. Ол «Мұражай – жазылмаған кітап» мақа-
ласында: «Мен Сарайшық туралы ертеден естісем де 
оны көрудің 1961 жылға дейін сəті түспеді. 1961 жыл-
 дың жазында Балықшы ауданындағы Еркінқала ор-
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та мектебінің директорынан өзім сұранып осында ке-
ліп, мектепке жұмысқа кіріскен күннен бастап көне 
Сарайшықты зерттеу ісімен айналыстым. Сол күннен 
бастап Сарайшық орнынан табылған «көненің көзі» де-
ген нəрселердің барлығын тірнектеп жинай бастадым. 
Сөйтіп мектептен музей бұрышын аштым. Экспо-
наттар жинақтала келе ол мектеп музейіне айнал-
ды» деп жазады [6; 159].

1970 жылы Сарайшық сегізжылдық мектебінде та-
рих пəні мұғалімі қызметін атқарған М.Намазғалиев 
Гурьев облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру инсти-
тутында облыс тарихшылары алдында «СССР тарихын 
жəне Қазақ ССР тарихы сабақтарында өлкетану мате-
риалдарын пайдалану» атты баяндамасын жасайды. 
Ол баяндамасында: «Туған өлкенің топырағына дейін 
қадір тұту біздің халқымыздың атадан балаға мұра бо-
лып келе жатқан дəстүр екендігі баршамызға белгілі. 
Туған өлкенің тарихын зерттеп үйрену оқушылардың 
тарих сабағына деген ынталылағын, сабақтың өмірмен 
байланыстылығын арттыра түседі жəне оқушыларды 
коллективтік пен достыққа тəрбиелейді. Біздің мекте-
біміз селолық мектеп, оның аталуы Сарайшық мектебі... 

Сарайшық қаласының орны бұл кезде Жайық өзе ні-
нің арнасының табанында қалған. Тек бұрынғы аста на-
қаланың сырт жағындағы ескі орта ғасырдың қол өнер 
шеберханаларының орындары ғана сақталған. Мек -
тептегі жас өлкетанушылар үйірмесі осы ежелгі қала-
ның тарихы жөніндегі деректерді жинақтау жəне көне-
нің көзі – əртүрлі экспонаттарды жинап реттеу, сөйтіп 
ортағасырлық Сарайшықтың кəсібі мен негізгі эконо-
микасын жəне мəдениетін зерттеп анықтау ісін қойды. 

Жас өлкетанушылар үйірмесі алғаш 1964 жылы 
ұйым дастырылды. Үйірмеге отыздан аса жоғары класс 
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оқу шысы мүше болып, олардың ішінен үйірме советі 
құ рылды... 

Үйірме құрылған 2-3 жылдың ішінде біраз экспонат 
жиналды. Оларды сұрыптап реттегенде төмендегіше 
болды. 

1. Сыйымдылығы 50 литрлік үлкен құмырадан бас-
тап, үлкендігі əртүрлі жəне түрліше формада жасалған 
əшекейлі, əшекейсіз ірілі-ұсақты құмыралар, құмандар 
т.б. ыдыстар тобы; 

2. Қара тастан ойып жасалған қазан жəне оның түбі-
нің сынығы; 

3. Ертедегі мыс монеталар; 
4. Керамика ыдыстарының сынығы; 
5. Руда балқытудан қалған қортпа қалдықтары; 
6. Алебастр ылайымен кіріктірілген, күйдірілген кір-

піштер; 
7. Шойыннан жасалған қос шүмекті құман; 
8. Мыстан құйылған зеңбірек оғының гильзасы; 
9. Азамат соғысы кезінен қалған винтовка қаңқа-

лары; 
10. Қыштан күйдіріліп даярланған су құбырының тү-

тікпелері, шырағдан т.б.» деп толықтыра түседі [7; 1-2].
М.Намазғалиев осы жылғы «Мектеп музейі» атты 

мақаласында музей тарихын ширата тарқата ды. Өлке-
та ну шы: «Сарайшық мектебінің жас өлкетанушы лары 
мектептің, көне мекен – Сарайшықтың, тіпті ауданымыз-
дың тарихын жүйелі түрде зерттеу ісімен 1966 жыл-
дан бері шұғылданып келеді. Бұл жөніндегі материал-
дар баспасөз бетінен кезінде жарық көргендіктен оған 
тоқталмаймыз. Бұл мақалада жас өлкетанушылардың 
бұдан бір-екі жыл бұрын, дана көсеміміз В.И. Лениннің 
туғанына 100 жыл, республикамыздың 50 жасқа толу 
мерекесін қарсылау құрметіне байланысты қолға алып 
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ұйымдастырған өлкетану музей бөлмесі жөнінде сөз 
етпекпіз. 

Мектептегі бұл музей бір бөлмеге орналасқан. Оның 
ішінде алты түрлі бағытта жинақталған экспонаттар 
бар. Олардың əр біріне жеке-жеке тоқталсақ. 

Бөлмеге кіріп келгенде бірінші көз тартатыны – ар -
хео логиялық бөлім. Мұнда көлемі əртүрлі қыш-құмы-
ралар, тас қазан, керамикалық ыдыс сынықтары, қыш-
тан құйылған су құбырының түтіктері, шамдалдар, өзге 
ыдыстар, құман, күйдірілген кірпіш, əк, металл қорыт-
пасының қалдықтары қойылған. Бұл эспонаттар орта 
ғасырлық Сарайшықтың қолөнері жан-жақты дамыған 
сауда қаласы болғандығын дəлелдейді. 

Екінші – нумизматика бөлімі. Мұнда əр дəуірдің əр 
кезінде əр елде соғылған ескілі-жаңалы бірнеше он-
даған мыс теңге, зергерлер соққан əртүрлі нақышпен 
өрнектеліп, қас-көз орнатылған, алтынмен апталған 
бірнеше үлкенді-кішілі күміс жүзік, қара бағдарлы кү-
міс ілгектер, неше түрлі өрнекпен нақышталып, күміс 
жалатылған өмілдірік-құйысқан, əшекейі, ұзыны он, 
ені жеті сантиметрден асатын көлбақа сауытын шығыр-
шықпен шағын, əдемі мыс тұғырға орнатып жасаған 
шылымның күлін салатын ыдыс (пепельница), жез-
ден құйылған үш тармақты жəне жеке тармақты шы -
рағдан, жарқырата күміс жалатылған айшықты ауыз-
дық қойылған. Бұл экспонаттар ортағасырлық Сарай-
шықтың көп мезгіл əртүрлі елдермен сауда қатынасын 
жүргізгенін жəне Сарайшықта зергерлік өнерінің де 
да мы ғандығын, бір кезде монета сарайының болған-
дығын дəлелдейді. Жоғарыдағы экспонаттардың көбі 
мектеп музейіне оқушылар Меңдіғалиев Қуантай, Ау-
данов Мұрат, Ғұмаров Бауыржан, Иманғалиев Карим, 
Намазғалиев Айдын, Сигуатова Нұржамал тапсырды. 
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Мектеи коллективі бұл оқушыларға ыстық сезіммен 
алғыс айтты. 

Үшінші – этнографиялық бөлім. Мұнда қазақтардың 
ескі салты мен тұрмысын бейнелейтін кейбір экспонат-
тар, атап айтқанда, қазақы ағаш ер, зергерлер құйған 
мыс үзеңгі, қол диірмен, өрмек тоқитын адарғы қылыш, 
аттың жал-құйрығын тарайтын темір тарақ, ағаш сапты 
сүймен, көшпелі өмірге қажетті темір ошақ, шашақты 
зер лер, қолдан тоқылған түкті кілемшік басқұрдың бө-
лі гі, ұстаның қолдан соққан ат кісені бар. 

Төртінші – табиғи бөлім. Бұл бөлімде мұғалім Маш-
калиеваның басшылығымен жасақталған жергілікті та -
биғи өсімдіктер гербарийі, жергілікті егістікте қолда-
нылатын тыңайтқыш түрлерінің стендісі жəне аймақтық 
агрохимия лабораториясының лаборанты Құбаева Өси-
ла ның өзі жасақтап, мектепке тарту еткен жергілікті жер -
дің əр участогінің топырағының химиялық құрамын 
көрсететін стенді қойылған. 

Музей-бөлменің бір қызықты бөлімі – топонимика-
лық бөлім. Мұнда облыс, аудан карталары ілініп, қасына 
кейбір жер аттары неліктен солай аталғаны тура лы мə -
ліметтер, аңыздар жазылған дəптер ілінген. Со ның кей -
біріне көз жүгіртсек төмендегілерді оқуға бола ды. «За-
бурын» деген атау сол жердегі Каспий теңізінің құр-
лыққа сұғына кірген қолтығы (шығанақ), кеме жүру-
ге қолайлы болғандықтан Савапикян, Чевариев деген 
орыс купецтері сол жерден батаға тұрғызып, флот сал-
ған. Батаға жоғарыдағы купецтердің атымен аталған да, 
флот «Забурье» немесе «Ықтасын» деп аталған. Кейін 
алғаш құрылған селолық Совет «Забурын» аталып, сов-
хоз да осы атты иеленген. 

Сол совхоздың «Айғана» участогі Исатай Тайманов 
пен Махамбет Өтемісовтың көтерілісін басуға ханға 
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бо лысқаны үшін Исатай жеңілгеннен кейін оның мекен-
қонысы болып келген «Бессарал» деген жерді Жəңгір 
Айғана Хантаковқа сыйға берген. Содан ол жер «Айғана 
жері» аталып кеткен (архив материалдары бойын-
ша «Чапаев» совхозының «Қызыл үй» участогі Бөкей 
ордасының, яғни болыс ағасы Мысабаев Əлмұрат 
1912 жылы сол жерден қызыл саздан жасалған шикі 
кірпіштен болыстық кеңсе салдырды). Кеңсе «Қызыл 
үй» деп аталады. Қазір ол кеңсе үйдің орны да қалмаған. 

Сол совхоздың «Айбас» участогі неге солай аталған? 
Жəңгір хан өлгеннен кейін Бөкей Ордасын басқарған 
«Уақытша кеңес» құрылған. Ол Астрахан генерал-
губер наторлығына бағынған. 1911 жылы август айында 
«Уақытша кеңес» өкіметтің нұсқауы бойынша Бөкей 
Ордасының №1 Приморский округіндегі бұрынғы 16 
старшина елді енді 16 болыс етіп қайта құрған. Өзгері  -
сі – енді бір ру бірнеше болысқа бөлініп, немесе бір-
неше рудың бөлшектері бір болысқа қараған. Жəне 
əрбір болыс бірнеше ауылдық старостаға бөлінген. 
№1 Жайық болысы ол үш старостыға (аульный строй): 
а) Тумаш, ə) Көтей, б) Шұбар болып бөлінсе; Айбас-
Жайық екі старостыға: а) Құттығай, ə) Айбас ауылдары-
на бөлінген. Революциядан кейін сол жерден құрылған 
тұңғыш ауылдық совет «Айбас» аталған. Участоктың 
Айбас аталуы содан. «Индер», «Ганюшкино» деген 
атаулар жөніндегі аңыздар да мұнда жазылған. Міне, 
топонимикалық зерттеу бөлімі осылайша жалғаса бе-
реді. 

Музейдің алтыншы бөлігі – «Азамат соғысына» 
арналған. Мұнда түрлі винтовка, қару-жарақ қойыл-
ған. Сонымен қатар Сарайшық селосының, Азамат 
соғысының мектептік тарихы жөнінде жасақталған 
жə не оған баспасөз бетінде жарық көрген мақалалар 
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қиындылары, ескі фотосуреттер, естеліктер енгізіл ген 
альбом қойылған. Сонымен қатар онда жас өлкетану-
шылардың өздері жасақтаған тарихи экспонаттардың 
фотостендісі бар. 

Сарайшық мектебінің өлкетану музей бөлмесінің 
əзірге бары осы. Бұл бастамасы ғана екені белгілі. Əри-
не, алға қарай бұл музей бөлмесі экспонаттар жөнінен 
байи түседі деген үміттеміз. Өкінерлік жай, Сарайшық 
мектебі аудандағы ең алғаш құрылған орта мектеп бола 
тұрса да, өлкетану жұмысына бұған дейін ешкім көңіл 
бөлмеген. Соның нəтижесінде көптеген құнды экспо-
наттар жойылып кеткен. Мысалы, К. деген азамат су 
жа ғасынан 1453 жылы шыққан түрікше жазуы бар, 
алтындалған теңге тапқан. Бұл Византияның құлайтын 
жылы. Бұрын Византиямен сауда-саттық жасап келген 
Сарайшықтың енді Түрік сұлтандығымен сауда жаса-
ғандығы, ал жоғарыдағы теңге Константинопольді жау-
лап алу құрметіне сол жылы ІІ Сұлтан Махмудтың соқ-
тырған теңгесі еместігіне кім кепіл?!.

Сондай-ақ азамат Құсенов К. қабір қазу кезінде əде йі 
дөңгелек қорапқа салынған, көлемі де бедері де бір дей 
16 дана мыс теңге табылғанын, оның балаларға ойын-
шық үшін берілгендігін əңгімелейді. Сол кісі бірде қа-
бір қазған кезде белуардан тереңдікте автомашина цис -
тернасының аузы сияқты жартылай дөңгелек тас қақ-
пақ тың шыққанын, оның екінші жартысы қабірдің қа-
зылмаған ернеуінде екендігін, сонда бүтін дөңгелек 
қақпақтың жер астына түсетін қуыстың қақпағына ұқ-
сайтынын айтады. Бірақ, бұлар оған көңіл аудармай 
қазылған шұңқырды көміп тастаған. 

Бұл сияқты мысалдар Сарайшық маңынан көптеп 
кездеседі. Алға қарай жергілікті адамдар байқаған жо-
ғарыдағы сияқты жайларға көңіл бөліп, тиісті орган-
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дарға, мектепке кезінде хабарлап, пікірлесіп отырса, 
игі іс болар еді жəне бұған қоғамдық органдар да көңіл 
бөліп, құлақ түріп отырғаны жөн деп ойлаймыз» деп 
жазады [8]. Мақалада автор өзін Сарайшық мектебінің 
туған өлке тарихын зерттеуші жəне өлкетану музейінің 
жетекшісі деп таныстырады.

1976 жылы 6 мамырдағы қолжазбасында өлкетану-
шы: «Бұл салада біздің ауыз толтырып айтарлықтай, 
мақтанарлық тындырған ісіміз өнжеусіз, жоқтан бар ға -
на. Дейтұрғанмен Ұлы Октябрь социалистік револю-
ция сының 50 жылдығы қарсаңында мен сол кездегі бір 
топ шəкірттеріммен əуесқой тарихшы ретінде осы істі 
қолға алған болатынмын. 200-ге жетер-жетпес оқушысы 
бар, жаңа құралған шағын ғана жұтаң сегіз жылдық мек-
тепте бұл сияқты маңызды жұмысты жүргізу оңайға 
соқпағаны белгілі. Біз бұл жұмысты көктемгі су тасқы-
ны кезінде құлаған жардың астынан əртүрлі экспонат-
тарды жинап алып кетіп жатқан бұрын немесе басқа 
жер адамдарын көргеннен кейін бастап қолға алдық. Аз 
жылдың ішінде археология, нумизматика, топономия 
са ласында шама-шарқымызша бірқатар жұмыстар бі-
тір ген едік. Бірақ, амал не, 1971 жылдың жазында, сол 
кездегі мектеп басшыларының оралымсыздығы мен 
бұл іске мəн бермеуінің нəтижесінде мен жазғы дема-
лыста жүрген кезде жиырмаға жуық алтын жалатқан 
таза күміс əшекей бұйымдарын, өмілдірік-құйысқан, 
көптеген əр кездің күміс монеталары т.б. мектеп бөлме-
сіне орналасқан құрылысшы кавказдықтар тонап кетті. 
Ал бірнеше қыш-құмыра мен өзге ыдыстарды мек-
теп үйіне жөндеу жүргізушілер бөлмеден-бөлмеге та-
сып, лақтырып қиратты. Бұл фактыны осы трибуна да 
мысал ретінде келтіріп тұрған себебім – əрбір тари-
хи ескерткіш, экспонат сайрап тұрған шежіре екенді-
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гін екенің бірі, тіпті, кейбір мұғалімдердің өзі де бі ле 
бермейді. Сондықтан да бұл істің кенже қалып келе 
жатқандығын, əсте жасыруға болмайды» деген пікірле-
рін қағазға түсіреді. Бұл арада М.Намазғалиев сол ке-
зең нің өзінде Сарайшық жəдігерлерінің тоналғанын 
ашық жазады [9].

Сарайшық музей қорынан табылған М. Намазғалиев-
тің баяндамасы мен қолжазбасы оның Сарайшық ауы -
лында өлкетану үйірмесін ашып, ол арқылы жəдігер лер -
ді жинап музей жұмысын үлкен күшпен жандандырға-
нын айғақтайды. Ел тарихын сүйген азамат: «Туған жер-
дің тарихын білу өте пайдалы. Жете білмейтін нəрсесін 
кім-кімнің де сүйе қоймайтыны белгілі. Олай болса ту -
ған өлкені сүю үшін де оның кешегі өткенін жəне бү-
гінгісі мен болашағын бағдарлап білу шарт. Əрбір жас 
буын туған жердің əрбір метрінде аға ұрпақтың аққан 
қаны мен төккен тері бар екендігін білуі жөн. Бұл ту-
ған жердің қасиетін арттырып, оның қадірін молайта 
түсетіні кəдік»; дей келе, Сарайшықтың батыс пен шы-
ғыс ортасындағы сауда қақпасы екенін, Сарайшықта 
1823 жылы Жəңгір ханның Исатай батырды қамауда 
ұстағанын, түрмеден батырдың айып төлеп босағанын 
ерекше атап өтеді [10].

М. Намазғалиев музей жұмысына айырықша көңіл 
бөл ген. Қоғамдық негіздегі осындай жұмысы тəжіри -
бесімен Москвада өткен бүкілодақтық өлкетанушы лар 
конференциясына қатысқан. Конференцияда «Шəкірт-
терге коммунистік тəрбие беруде өлкетану музейінің 
ролі» атты баяндама жасайды. Кейін осы баяндамаға 
пікір берген кабинет меңгерушісі Ж.Дюсемалиев: «Қа-
зіргі кезеңде мектептерде өлкетану музейін ұйым дас-
тыру мəселесі күн тəртібінде қойылып отырған, ең 
бас  ты мəселенің бірі болып есептеледі. Бірақ та жасы-
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ратыны жоқ, бұл мəселені іс жүзінде жүзеге асыра 
орындалуы кең түрде етек алып отырған жоқ. Бұндай 
музейі бар мектеп облыста санаулы-ақ. Сондықтан да 
М.Намазғалиевтің бұл баяндамасын облыстық «педа-
гогикалық оқуға «жіберуді мақұлдадық» деп жоға ры ба -
ғалайды [11]. 

1971 жылы ауыл мектебінде басталған жөндеу жұ -
мыс тары барысында музей жəдігерлері селодағы ауыл 
шаруашылығы тəжірибе станциясы ғимаратының бі-
рінші қабатындағы бөлмеге көшіріледі. М.Намазғалиев 
му зей директоры болады. Содан музей облыстық өлке-
та ну музейінің филиалы болып өзгертіледі. Нəтиже-
сінде «Сарайшық тарихи-өлкетану селолық музейі» 
ресми түрде өмірге келеді [12]. 

М. Намазғалиев Сарайшыққа келетін археолог ғалым-
дармен оң қарым-қатынас орнатқан. Ол турасын да та-
рихшы А. Ахмет: «1974 жылдың көктемінде Сарай-
шық  та болған КСРО Ғылым академиясы Археология 
институтының ғылыми қызметкері Л.Л. Галкин М. На -
маз  ғалиевпен кездесіп, көне қала орнындағы қазба жа-
сал ған жерлермен танысып, тың мəліметтер алған. Сол 
жылдың күзінде археолог-ғалым Москва қаласынан бан-
дероль жібереді. Келген хатта: «Қымбатты Мұстажап! 
Сізге қажет-ау деген бірнеше кітапты жолдап отырмын. 
Өзімнің жұмыстарымнан тек біреу ғана қалған екен, 
оны да жібердім. Бұлар сенің кітапханаңның қымбат 
қазыналары болады деп сенемін. Құрметпен Галкин. 
10.VІ. 1974 ж.», – делінген [13]. 

Л.Л. Галкин жіберген еңбектердің ішінде ірі ғалым 
Б.Н. Заходердің 1962 жылы Москвадағы «Восточная ли-
тература» баспасынан шыққан «Шығыс Европа туралы 
Каспий шежіресі» («Каспийский свод о Восточной Ев-
ропе») жəне сол жылы жарық көрген Амин аль-Холидің 
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«Нил мен Волганың байланысы» (Связи между Нилом 
и Волгой») атты кітаптары бар болатын. Бір қызығы, ар-
хеолог ғалым КСРО Ғылым Академиясының баспасы-
нан жарық көретін «Советская археология» жинағының 
1963 жылғы №4 санын да жолдаған екен. Осы жинақ-
тағы «Жаңа Сарайдан табылған шоқпар» атты өз ма қа-
ласында жолдаған. Бұл мақалада Сарайшықтан табыл -
ған бір ескерткіш жөнінде айтылады. Аталған еңбек-
тердің барлығы да өлкеміздің ертедегі тарихынан аса 
құнды мəліметтер беретін. 

Ал 1976 жылдың қараша айында Л.Л. Галкин бас-
таған бір топ ғалым Сарайшықта тағы да болып, мек теп 
оқушыларымен кездеседі. Кездесу барысында архео-
лог-ғалым мектеп музейіне М.В.Ломоносов атындағы 
Москва мемлекеттік университеті баспасынан шыққан 
көрнекті ғалым Г.А.Федоров-Давыдовтың «Кочевни-
ки Восточный Европы под властью золотоординских 
ханов» жəне өзінің «Одно из древнейших практичес-
ких приспособлений скотоводов» атты кітабын сыйға 
тартқан. Бұл кездесу туралы Мұстажап ағамыз: «Ғалым-
дармен кездесу мектеп оқушыларының туған жер -
дің тарихи жəне мəдени мұраларын қастерлеп, оны құр -
мет теуге, жинақтауға деген құштарлығын арттыра түс-
ті», – деп жоғары бағалайды [15]. 

М. Намазғалиев музейді ұйымдастыра жүріп, оның 
келелі мəселелерін баспасөз бетінде үнемі көтере тін. 
1988 жылы 11 наурызда ол кезекті мақаласын «Комму-
нистік еңбек» газетіне жариялайды. Мақаласында: «Пат -
ша аттандырған осы қол 1578 жылы Сарайшықты тал -
қандайды. Сарайшық ханы Урус осы соғыста қаза та-
бады. Содан бастап Сарайшық Жайық казак-орыс тары 
мен ноғай көпестерінің мекеніне айналады. Жайық ка -
 зак-орыстары алтын мен өзге де қазыналарды іздеп, 
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бұрынғы Сарайшықтың талқанын шығарып қана қой-
майды, тіпті өлгендердің молаларына дейін қопарып, 
қорыс қылады. Сөйтіп Сарайшықтың аты ғана ел ау-
зында қалады. Көне Сарайшықтың орта ғасырларда 
гүлденген қала болғандығына одан табылған музей экс-
понаттары дəлел бола алады. Онда əртүрлі тереңдікте 
су құбырлары болған. Көне көз қарттардың айтуына қа-
рағанда, Сарайшықтан жер астынан табылған қыштан 
күйдірілген құбырдың бөліктері Ұлы Отан соғысы ке -
зінде Сарайшықта жерленген кейбір азаматтардың мүр-
делеріне табыт орнына пайдаланылған көрінеді. 

Қазақ ССР Ғылым академиясының деректері бойын-
ша, ескі Сарайшықтың орны Жайық өзенінің жаңа ар на-
сының астында қалған... Əйтсе де, тарихи көне ескерт-
кіш орындарының бірі ретінде Бүкілодақтық есепке 
алынған Сарайшық бұл күнде жойылып кетудің алдын-
да тұр. Сарайшық аты селолық совет пен орталық мек-
тепте ғана сақталған. Бірақ, бұлардың өзі Сарайшықта 
емес, Опытное селосында орналасқан. Көне мұралар-
дан Сарайшықтың тарихын зерттеп, ескі Сарайшық ор-
нынан табылған экспонаттардан тарихи-өлкетану му -
зейін ұйымдастырған едім. Қазір ол музей селолық му-
зейге айналып, ауыл шаруашылығы тəжірибе станция-
сы ның кеңсесі үйінің бір бөлмесіне орналастырылды. Оның 
«Сарайшық» деген аты өзгеріп, Опытное тарих-өлке-
тану музейі деп аталады. Меніңше мұны дұрыс деуге 
болмайды. Бұл жөнінде республикалық жəне жер гі-
лікті газеттерде əр кезде орынды пікірлер де қозғалды. 
Өкінішке орай, бұл мəселе əлі күнге елеусіз қалып ке-
леді» деп жанайқайын жеткізеді [16]. 

Өз ойларын кейін жарияланған «Көне Сарайшық жө-
нінде не білеміз?» мақаласында жалғастырып, «Көне 
Сарайшықтың аты күні бүгінгі Сарайшық селолық ок-
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ругі мен сондағы орта мектептің атында ғана сақтал -
ған. Қазір ескі Сарайшықтың жайы қыл үстінде тұр. Бір 
кезде гүлденген қаланың болмашы шет-пұшпақтары-
нан қалған археологиялық экспонаттарды жинап, өзім 
құрастырған осындағы тарихи-өлкетану мұражайы бар. 
Алайда оның да болашақ тағдыры белгісіз. Оны «біре се 
облыс орталығындағы мұражайға, біресе аудан орталы-
ғына аламыз» деп оқтын-оқтын əңгіме жасап қояды. 
Біздің пікірімізше, бұл жердегі «Сарайшық» атауы жо-
йылмауы керек, қайта кеңейтіле түскені жөн. Ал тарихи-
өлкетану мұражайы шағын штат пен мемлекеттік дер-
бестік құқығына ие болса дейміз», – деп толықтыра 
түседі [17]. 

Өлкетанушының арманы ел тəуелсіздігіне қолы-
мыздың жетуімен толық жүзеге аса бастады. 1992 жы -
лы 1 шілдеде Сарайшық жəдігерлерінің жағдайын сара -
лаған Атырау облысы мəдениет басқармасы басшысы 
К.Танқиев облыс əкімшілігі басшысы С.Түгелбаевқа: 
«Археологиялық жəдігерлердің басым көпшілігі Ш.Уə-
ли ханов атындағы Тарих, археология жəне этногра-
фия институты, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
музейі жəне Атырау облыстық жəне Сарайшық қоғам-
дық музейінде сақталуда. Біздің есебімізше, Сарайшық 
қалашығы орналасқан елді мекеннен тысқары жерде 
коллекциялардың былайша «шашырап орналасуы» ор-
та ғасырлық мəдениетті жан-жақты, əрі толыққанды 
көр сете алмайды. Ескерткіш өзі қалыптасқан жерінде 
ерекше əсерлі болмақ, «шынында ескерткіш иесіз, экс -
пе  дициялар табылған жəдігерлерді есепке алмай, облыс -
тан тысқары жерлерге алып кетуде» дей келе Сарай-
шық музейіне арнайы қаржы бөлінбейтінін, ал бір ға-
на аға ғылыми қызметкер облыстық тарихи-өлкетану 
есе бінде тұрғанын алға тартып, Сарайшық музейіне 
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қосымша бір штат бөлуін сұрайды. Хатпен танысқан 
облыс басшысы міндетін атқарушы Р.Шырдабаев 1992 
жылы 10 шілдеде Махамбет ауданы Сарайшық село-
сында облыстық тарихи-өлкетану музейінің археоло -
гия секторын құру туралы шешім қабылдайды [18]. 

1996 жылы 26 шілдеде Қазақ Республикасы Ғылым 
министрлігі-Ғылым академиясының Ə.Марғұлан атын-
да ғы Археология институты директоры ҚР Ғылым ака-
демиясы корреспондент мүшесі К.Байпақов Атырау 
об лысы əкімі Р.Шырдабаевқа хат жолдайды. Хатта: 
«1989-1991 жылдар аралығында Атырау облысында 
1989 жылғы Ғылым академиясының көшпелі сессиясы 
шешімімен Археология институтының экспедиция сы 
жұмыс жасады» делінген. Ол бойынша облыста Са -
рай шық пен Ақтөбеде, Иманқарада, Құлсары мен Сар -
қа мыс, Қаратонда т.б. жерлерде қазба жұмыстары жүр -
гі зіліп, кешенді зерттеулер қолға алынғаны анықталады. 
Қазба жұмыстарына облыс қаржылай қолдау көр сет-
кен. Осы жайды алға тартқан К.Байпақов 1996-2000 
жұмыстарды жалғастыру үшін облыстық бюджеттен 
қар жы сұрайды. Қорытындысында институт пен облыс -
 тық мəдениет басқармасы басшысының міндетін атқа-
рушы Г.Дюсенғалиев Атырау облысында археоло гия-
лық қазба жұмыстарына келісім шарт жаса сады. «Көне 
жəне ортағасырдағы Шығыс Каспий аймағы. Көшпелі 
жəне отырықшы халықтар мəдение тінің өзара қарым-
қатынасы жəне трансформациялануы» тақырыбы бо-
йынша облыс зерттеуге 1 млн 500 мың теңге бөледі [19]. 

Облыстық мəдениет басқармасы институт ғалымда-
рына Сарайшық пен Ақтөбені қазуды жүктейді. Деген-
мен қазба жұмыстары барысында түрлі шешімін табуы 
тиісті мəселелер кезе-кезек күн тəртібіне шығып отыр-
ды. Мəселен, оны 1996 жылы тамыз айында өлкетану -
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шы В.Афанасьев көтереді. Қазақстан Республикасы Ғылым 
академиясы Батыс бөлімшесінің басшысы академик-
хатшы Ш.Айталиевке жолданған хатта өлкетанушы 
ке летін археологтарға тұрғын-үй мəселесін алдынала 
шешу қажеттігін ескертеді. Өйткені 1996 жылы шілде 
айында В.Ольховский басқаратын Маңғышылақтан 
кел ген 17 адамның орналасу мəселесін өзі шешкен 
болатын. Ендігі жағдайда ол тамыз айының ортасын-
да Сарайшыққа келетін екінші топқа қажетті көлік т.б. 
жайларын шешіп алуды ұсынады [20]. 

Атырау облысында Сарайшықта басталған археоло-
гиялық қазба жұмыстары, оның соңында табылған жə -
дігерлер ортағасырлық Сарайшық қаласының тарихы-
нан мол ақпарат жинақтады. Олар болашақ музей-қо-
рық  тың ашылуына, оның ғылыми тұрғыдан зертте-
луіне септігін тигізді. Міне, осы арада Атырау облыс-
тық тарихи-өлкетану музейінің директоры қызметін 
атқарған Қуанғали Қаштеұлы Жұмалиев айырықша 
ең бек сіңірді. Ол 1996 жылы облыстық музейге жаңа 
ғимарат іздестіре жүре өлкедегі музей ісіне облыс əкім-
дігінің назарын аударады. Осы тұста ол Сарайшыққа 
келген белгілі археолог З. Самашевпен танысады. Ке-
йін өз естелігінде З. Самашев: «Мен келу жолымда 
осын да мұражайда басшы қызметін атқарып жатқан 
Жұ малиев Қуанғали атты азаматпен таныстым. Қуекең 
үйіне апарып, қонақасы беріп отбасымен таныстырды. 
Бұл кісі үлкен өнер иесі екен – əн салып, күй тартып 
берді. Сарайшыққа өзі бастап жүрді. Осылайша қазба 
жұмысы басталды. Сарайшықтың ХІІ-ХІІІ ғасырларда 
гүлденген, мəдениеті мен қолөнерінің дамыған қала 
екендігі дəлелденді. Сол кездердің өзінде Сарайшықтың 
екі қабатты үйлері бар, қыштан жасалған су ағатын 
құбырлары бар, биік-биік мұнаралары мен керуен жəне 
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де ақша ауыстыратын сарайлары бар екені анықталды. 
Қазба кезінде табылған құнды-құнды мұрағаттар облыс, 
Сарайшық музейлерінде ашылған «Көне Сарайшық» 
атты бөлімдерден орын алды. Екі-үш жылдай ағалы-
інідей болып, қоян-қолтық жұмыс жасадық, көптеген 
деректерді осы Қуанғали ағамыздан алдық. Осы аз уа-
қыттың ішінде Қуекеңнің өлке тарихының сай-саласын 
жақсы білетін, өнеріне білімі сай іскер басшы, жақсы 
жолдас, мықты журналист-қаламгер, жан-жақты дамы-
ған адам екенін білдім» деп ерекше ықыласпен еске 
алады [21; 83]. 

1996 жылы 5 шілдеде Қ.Жұмалиев Атырау облысы 
əкімі Р. Шырдабаевқа жолдаған хатында: «1-шіден, 
му зейді жергілікті халық жəне шетелдік қонақтар ке-
ле алатындай қалалық транспорттар тоғысқан орта лық 
алаңға көшіру; 2-ден, музейге лайық қаладағы бір -
ден-бір ғимарат – «Ғалымдар үйі». Осы ғимаратты өл-
ке  міздің тарихын сақтап отырған музейге беру» қа жет-
тігін көтереді. Хатта: «Халық музейге келетін бола ды. 
Музей халыққа қызмет көрсететін ғылыми жəне ру-
хани орталыққа айналады. Біз музейге сирек келетін 
шетелдіктерді көптеп тартатын боламыз. Олармен кон -
трактыға отырып, ақылы қызмет арқылы қаржы таба-
тын боламыз. Музейдің қазіргі жағдайында бізге кел-
 ген шетелдіктер музей үйінің тұрған орнының қо лай -
сыз дығын, қыс кезінде суықтықтан жабық тұратынды-
ғына реніш білдіріп, бізді талай ұялтып жүр. Сіз бен 
біз осы ұяттан құтыламыз. Сіз осы мəселелерді парасат-
тылықпен шешеді деген үмітпен осы хатты жолдап 
отырмын» деп анық жазады [22]. 

Жаңа бастамаға 1997 жылы Қазақстан Республика-
сы Премьер-министрінің орынбасары-Білім жəне мə -
де ниет министрі, кейін Президент Əкімшілігі Басшы-
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  сының орынбасары, ұйымдастыру-бақылау бөлімі нің 
меңгерушісі болып И.Н. Тасмағамбетовтың тағайында-
луы үлкен серпіліс əкелді. И.Н.Тасмағамбетов облыс 
зиялыларын ортағасырлық Сарайшық қаласы мəсе  ле -
 лерін шешу бағытына тоғыстыра білді. Оның тікелей 
араласуымен облыста алдымен, «Сарайшық – Қазақ-
стан ның ежелгі қаласы» («Сарайчик – древний город 
Казахстана») атты қоғамдық қор құрылады. Қабылдан-
ған қор жарғысында Сарайшық қалашығында «Солтүс-
тік-шығыс Каспий аумағындағы тарих жəне мəдениет 
ескерткіштері» мемлекеттік тарихи-мəдени қорығын 
құ ру жəне ортағасырлық Сарайшықты қорғау, сақтау 
бас ты мақсаты ретінде жазылады.

1997 жылы 9 желтоқсанда Атырау облысы əкі мі Р. Шыр-
дабаевтың шешімімен қорды басқару Кеңесі бекі ті  -
ле ді. Қордың құрметті төрағалығына И.Н. Тасмағам-
бетов, төрағасы болып облыс əкімі орынбасары Е. Нұр -
шаев сайланады. Қор мүшелігіне облыстық мəлениет 
басқармасы басшысы С. Мұхамбетов, облыстық тари -
хи-өлкетану музейі директоры Қ. Жұмалиев, АҚ «Ембі -
мұ найгаз» президенті М. Батырбаев, «Қазақстанкаспий-
шельф» Атырау филиалы директоры А. Қожағалиев, 
Махам бет ауданы əкімі Ұ. Елубаев енгізіледі. Ел азамат -
тары қордың атқарушы директорлығына Қ. Жұмалиев-
ке сенім білдіріледі. Облыс əкімі облыстық финанс 
басқармасы басшысы А. Шанқиевке 1998 жылы əкім-
нің қосымша қорынан Мемлекеттік тарихи-мəдени му-
зей қорық құрылысын жəне Сарайшық қалашығын қор-
шауды, облыстық «Автожол» басшысы П. Липатовқа 
Мемлекеттік тарихи-мəдени қорық мемориалды кешені 
мен Сарайшық қалашығы аралығын жөндеуді, Қ. Жұма-
лиев ке мемориалды кешен салу жəне Сарайшық село-
сы мен Тəжірибе станциясы маңындағы Жайық өзені 
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жағалауын бекіту жұмыстарын жүргізу үшін Қазақстан 
Республикасы Финанс министрлігінен қаржы сұрауды 
жүктейді. 

1998 жылы 30 қаңтарда Атырау облысының құрылға-
ны на 60 жыл толуына арналған ғылыми-практикалық 
конференцияда сөйлеген сөзінде Атырау облыстық та-
рихи-өлкетану музейінің директоры, Қазақстанның 
ең бек сіңірген қызметкері Қ. Жұмалиев: «Үстіміздегі 
Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы Атыраудың 60 
жылдығы, Қазақстан мұнайының 100 жылдығы, ұлы 
компазитор Құрманғазының 175 жылдығы өтетін мере-
кеге толы жылы мəдениетіміз бен өнерімізді дамытуға 
бағытталған шаралардың ауқымы кең. Мұнай музейін 
жасау, тарихи-өлкетану музейін реконструкциялау жə-
не реэкспозициялау, Құрманғазы ескерткішін орнату, 
Сарайшықта ашық аспан астында музей жасап, мəң -
гілік арка тұрғызу жұмыстары тарихымызды таразы-
лап, мəдениетіміз бен өнерімізді тағы бір сатыға көте-
ріп тастайтындығына сенім мол» деп сөз сөйлейді [22]. 

1998 жылы 5 ақпанда Атырау облыстық мəдениет 
басқармасы Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылына 
байланысты арнайы жұмыс қомиссиясы мен облыстың 
жұмыс жоспарын бекітеді. 16 пункттен тұратын жұ мыс 
жоспарының төртеуі тікелей Сарайшыққа бағытта-
лады. Олардың ішінде қазба жұмыстарын жүргізу, Са -
рай шықтағы археологиялық ескеркіштерді консерва -
циялау, музеефикациялау, «Сарайшық-Қазақстан» ғылы  -
ми-практикалық конференциясын ұйымдастыру, Сарай-
шықта туристік инфрастуктураны жүргізу айырықша 
маңызға ие болды. Қ. Жұмалиев əр пунктін негіздеп, өз 
қолымен қажетті сомманы есептеп шығарады. Со ның 
ішінде ол Сарайшықтағы қазба жұмыстары мен архео-
логиялық ескеркіштерді консервациялау, музеефика -
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циялауға 248 млн теңге сұрайды. Оның ішінде Сарай-
шықта ашық аспан астындағы музей құрылысы да қа -
ралады. Қ.Жұмалиев қоғамдық қордың Сарайшық үшін 
1998-2002 жылдарға арналған кешенді жоспарын да 
жасайды. Жоспарда Сарайшық қалашығының бола шақ 
дамуына байланысты мəселелердің барлығы қамты-
лады. 

Дегенмен іскер азамат өзі туған Сарайшықта мемле-
кеттік деңгейдегі музей-қорықтың ашылуын көре ал-
май, 1998 жылы 22 ақпанда қайтыс болады. Ал оның 
қа тысуымен жасалған жоспар көп ұзамай іс жүзіне асы-
рылады.
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«ХАН ОРДАЛЫ САРАЙШЫҚ» 
МУЗЕЙ-ҚОРЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ

1999 жылы 18 ақпанда Атырау облысы əкімі болып 
тағайындалған И.Н. Тасмағамбетов Сарайшық қала шы  -
ғына айырықша назар аударады. Облыс əкімі ел Үкі ме-
тінің 1997 жылғы 11 желтоқсандағы «Қазақстан мұнай 
өнеркəсібінің 100 жылдығын өткізу туралы» қау лысын 
орындау мақсатында жасалған жұмыстарға жаңа қар-
қын беріп, Сарайшықты дамытуға күш салады.

1999 жылы 7 сəуірде оның тапсыруымен əкім орын-
басары Н.Мақашев облыстағы ірі өндірістік мекеме-
лермен кездесу өткізеді. Кездесуге «Ембімұнайгаз» АҚ, 
«АМӨЗ» АҚ, «АКИОК» АҚ, «Каспийшельф» ККШ, 
«АТМА» АҚ, «АНАКО» АҚ, «Теңізшевройл» АҚ тағы 
өзге алпауыттар қатысып, бірауыздан «Сарайшық» ме -
мо риалдық кешен құрылысын бүкілхалықтық құры-
лыс етіп жариялауға келіседі. Нəтижесінде 1999 жы-
лы 23 сəуірде Атырау облысы əкімінің №79 шеші мі 
жарияланады. И.Н.Тасмағамбетов шешімінде: «Тари-
хи-археологиялық «Сарайшық» қорығын құру қажет-
ті лігі еліміздің өткен тарихын жаңғырту жəне зор ма -

ЕКІНШІ БӨЛІМ
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ңызы бар ескеркіштің болашақ тағдырына үлкен қам-
қорлық қажеттілігінен туындап отыр. Ескерткіштің ан-
тропогендік жəне табиғи факторлардың əсерінен күн 
санап бұзылуына қарсы шаралар қабылдау жəне оның 
орналасқан жерін «бірегей тарихи-археологиялық ай-
мақ» ретінде белгілеу арқылы ғана «Сарайшықты» мүл -
де жойылып кетуден, сондай-ақ халықтың ғажайып та-
рихи естелігінен таусылмас қазынасын сақтап қалуға 
болады. 

Қазақстан Республикасының «Тарихи-мəдени мұра-
ны қорғау жəне пайдалану туралы» Заңын орындауға, 
жалпыұлттық маңызы бар тарихи-археологиялық ес-
керт  кіш болып табылатын «Сарайшық» мемориалдық 
ке ше нін құру мақсатында ШЕШІМ ЕТЕМІН:

1. «Сарайшық» мемориалдық кешен құрылысы бү-
кіл халық құрылысы деп жариялансын.

2. Облыстық мəдениет жəне туризм басқармасы (К.Қо-
сыбаев):

1) мəдениетті қолдау ұлттық қорының Атырау облыс-
тық бөлімшесінің есебіне азаматтар мен кəсіп орындар-
дан құрылысқа ерікті жəрдем жинау жұмысын ұйым-
дастырсын жəне бұқаралық ақпарат құралдарында ме-
мориалдық кешен құрылысына арналған материалдары 
жариялансын.

3. Құрылыс, сəулет жəне тұрғын үй саясаты басқар-
масы (И.Əміров):

1) мемориалдық кешен эскизін бекітуге ұсынсын; 
2) орнын белгілеп, мемориалдық кешен құрылысына 

жер бөлу жəне құрылыс жұмыстарына қажетті жоба-
сметалық құжаттарын жасақтасын;

3) 1999 жылғы 1 қыркүйегіне дейін бітіру мерзімімен 
мемориалдық кешен құрылысын сақтау бойынша құры-
лыс жұмыстар кестесін бекітісін.
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4. Кəсіпорын, ұйым мен мекемелер басшылары ке-
шен құрылысының жұмыстарын орындау үшін қаржы-
лық жəне материалдық көмек көрсетсін.

5. Осы шешімінің орындалысын бақылау облыс əкі-
мінің орынбасары Н.Мақашевқа жүктелсін»» деп анық 
жазылады [1; 403-404, 412-413 п.]. 

Кешен құрылысы 2 мамырда басталады. 1999 жы лы 
25 мамырдағы «Атырау» газеті: «Ортағасырлық Сарай-
шық қалашығының орнына «Сарайшық» мемориалдық 
кешенін тұрғызу жөнінде облыс əкімі Иманғали Тас-
ма ғамбетовтың соңғы 3-4 жылдағы идеясы, сəтін сал-
са, биыл-ақ жүзеге аспақ. Осы кешен құрылысы жө-
нін де облыс əкімінің арнайы шешім алғанына бір ай 
да болған жоқ. Енді, міне, «ұрыста тұрыс жоқ» деген -
дей, кешен құрылысы басталып та кетті. Өткен жексен-
бі күні Сарайшық селосының оңтүстік шетінде бой кө-
термек осы кешеннің іргетасын қалаудың ресми сал-
танаты болып өтті. Жиналғандардың құрмет-қошаметі 
үстінде Республика Парламенті Мəжілісінің депутаты, 
атақты ақынымыз Фариза Оңғарсынова мен облыс əкі-
мі Иманғали Тасмағамбетов мемориалдың іргетасына 
алғашқы тасты қалау рəсімін атқарып, сөз сөйледі. 
Одан кейін Атырау мешітінің наиб имамы Жалел Гезер 
құ ран оқыды, ал бас имам Серғазы Ибадулла құрылы -
сы басталған осы бір игі іске сəттілік тілеп, бата бер ді» 
деп облыс жұршылығын ақпараттандырады [2].

Көп ұзамай 2 тамызда Атырау облыстық мəдениет 
жə не туризм басқармасының бұйрығымен кешен дирек -
торы болып М.Бердімұратов тағайындалады. М. Берді-
мұ ратов уақыт созбай жаңа музей-қорығын жасақтап, 
оны жəдігерлермен толықтыруға кіріседі. Ол Махамбет 
аудандық өлкетану музейінен, облыстан көмек сұрай ды. 
Кейін облыстық мəдениет басқармасы басшысы Б. Иман -
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ғалиевке жолдаған хатында «Хан Ордалы-Сарайшық 
музей-қорығы» ашылу қарсаңында Махамбет аудандық 
өлкетану мұражайынан бірнеше жəдігерлер алынып, 
уақытша қойылған еді. Енді осы жəдігерлерді мұражай 
əкімшілігі қайтаруды сұрап отыр. Бұл заттар кейін қай-
тарылса, Сарайшықтағы мұражайдың жартысы бос қа-
лады» деп мойындайды [3]. 

1999 жылы 12-13 тамызда Атырау облысына келген 
ҚР Премьер-Министрі Н. Балғымбаев: «Кеше Сарай-
шықта болып, Бөкей хан ставкасын қарадым. Жұмыс 
жүріп жатыр» деп хабарлайды [4; 8]. Мұнайшылар ме-
рейтойы өлкеміздің рухани жаңғыруына ұласады. Осы 
сəтте музей-қорық кешені құрылысы да аяқталады. Жа-
ңа кешен жобасының авторы жəне құрылыс басшы сы 
Ақтаулық Сайын Назарбеков еді [5; 85]. Оның басшы-
лығымен мемориалды музей мен мешіт қызыл кір-
піш тен, ал монумент Маңғыстаудан əкелінген ақ тас-
тан қаланады. Кешен халықтан түскен қаражат жəне 
демеушілер есебінен салынады. 

1999 жылы 3 қыркүйек «Сарайшық» музей қорығы 
үшін тарихи күн болды.  Өйткені көптен күткен музей-
қорық ашылып, оған Н.Назарбаевтың өзі қатысады. Ел 
Президенті кешенді ашарда: «Ол Қасымхан билік құр -
ған тұста Қазақ хандығының астанасы болды. Сарай-
шық топырағы қасиетті, өйткені, иісі бүкіл түркі əлемі -
не ортақ Алтын Орда хандары – Тоқта, Жəнібек, Берді-
бек, Ноғайлының билеушісі – Оқас, одан бергі Қасымхан 
сияқты атақты хандарымыз бен батырларымыздың жа -
ны осында мəңгілік жай тапқан жер, оны еліміздің ал-
ғаш қы пантеоны десек те болады», – деп қала тарихына 
ерекше маңыз бере сөз сөйледі [6; 7]. Кейін Құрметті 
қонақтар кітабына Н.Назарбаев: «Тау шайқалса да тарих 
шайқалмайды – деген халқымыз. Осы мұражай есімізді 
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жинап, Тəуелсіз ел болып, ата-бабамызды еске алудың 
дəлелі. Жас ұрпақ тарихтан өнеге алып, қазақ елін, 
кең-байтақ жерін сүйіп өссін! Баршаңызға жақсылық 
тілеймін» деген аталы сөзін қалдырады.

Бұл күн расында да Сарайшық қалашығына, оның 
тарихына деген жасалған ерекше құрметке толы бола-
тын. Барша баспасөз басты беттерін Сарайшыққа арна-
ды. 1999 жылы 4 қыркүйекте «Атырау» газеті: «Көне 
Сарайшық басы да сол күні ерекше сəн-салтанатқа бө-
леніп тұрған. Бір қапталға көптеген киіз үйлер тігілген, 
қазандар көтерілген. Махамбет, Исатай жəне басқа ел-
ді мекендерден мың сан жергілікті халық жиналған. 
Аты рау қаласынан да ағылып келушілер толастар емес. 
Ресейден, Қазақстанның басқа облыстарынан, Ал ма-
ты мен Астанадан келген мəртебелі қонақтар, мұ най-
газ өнеркəсібінің басшылары, ғалымдар, жазушы лар, 
ақындар, журналистер бөлек құрылған орындарда 
орналасқан. Ескерткіш алдындағы алаңда Президент 
гвардиясының сарбаздары құрметті қарауылда тұр. 
Пре зидент тікұшағы қонды. Нұрсұлтан Əбішұлы, Нұр -
 лан Өтепұлы, Иманғали Нұрғалиұлы, Сарыбай Сұлтан-
ұлы ескерткіш кешеніне қарай беттеді. Жинал ған ха-
лық ду қол шапалақтап құрмет көрсетіп жатыр. Елба-
сы жəне оның қасына ерген басшылар ақ тастан қа -
ланған биік ескерткішті, оның жанынан салынған 
орта ғасырлық Сарайшық мұражайы мен мешіт үйін 
кө ріп шықты. «Хан ордалы-Сарайшық» ескерткіштер 
кешенін тамашалап шыққан Нұрсұлтан Əбішұлы мен 
оның қасына ергендер шағын сахнаға көтеріліп, он-
да қойылған төрт орындыққа отырды. Облыс əкімі 
Иманғали Тасмағамбетов мұнайдың 100 жылдық мерей -
тойы шараларының бірі – Сарайшық кешенінің ашы-
лу салтанатын қысқаша сөзбен бастап, Қазақстан Рес -
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пуб ликасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назар-
баевқа сөз берді. Президент Сарайшық, оның тарихи 
тағылымдары туралы тебірене сөйледі. Ол көне Са-
райшық қаласының тарихи рөлін, оның елдің елдігін, 
ердің ерлігін сынаған ғасырларда əлемге танымал 
астана атанып, бірліктің, ұйымшылдықтың, ұйтқысы 
болғанын, сондықтан биылғыдай Ұрпақтар бірлігі мен 
сабақтастығы жылы осы тарихты еске түсіру халық, 
оның өткен тарихы алдындағы парыз болғанын атап 
өтті. Елбасы тау құласа да тарих құламайды деді. Еш-
уақытта да өшпейтін бір нəрсе бар, ол – намыс. Тарихқа 
үңілсек, қазақ халқы намысты жоғары ұстаған. Тура 
соғыста, бетпе-бет келіп ешбір жау қазақты алған емес. 
Ол үшін ел бірлігі басты шарт. Біз осы тағылымды 
ұмытпай жүрсек, сонда ғана өсеміз, іргелі ел, бай ел бо-
ламыз. Нұрсұлтан Əбішұлы біздің көк туымыз желбі-
рей берсін, болашақ бақытқа бастасын деп, жиналған 
халықты мұнайдың жүз жылдығымен, Сарайшық ке-
ше нінің ашылуымен құттықтады. Атырау қаласының 
Балықшы поселкесінде тұратын ақсақал, бұрынғы қа-
рапайым балықшы Өтебай Бисенғалиұлы Атыраудың 
бүкіл халқы атынан Ел Президентіне талай қазақ хан-
дарына орда болған Сарайшыққа қош келдің деп ай-
тып, Атырау халқы атынан батиха берді. «Қарағым 
Нұрсұлтан, – деді ақсақал, – Алла тағала сəнді де ұзақ 
өмір берсін, осында жатқан қасиетті хандардың, ата-
бабалардың, Бекет атаның аруақтары қолдасын, тұғы-
рың берік, көк туың биік болсын...». Өтебай ақсақал 
өз елі атынан Нұрсұлтан Əбішұлының келер жылы бо-
латын 60 жасқа толу мерейтойына құтты болсын айт-
ты. Махамбет ауданының əкімі Ұ.Елеубаев Ел Прези-
дентіне ат мінгізіп, иығына шапан жапты. Елбасы жəне 
оның қасында жүрген басшылар арнайы тігілген киіз 
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үйге кіріп, астан дəм татты да, кідірмей Атырауға ұшып 
кетті. Елбасын думанды қол шапалақтармен шығарып 
салған халық Елбасының өзі ашып кеткен ескерткіш-
тер кешеніне бет алды. Ондағы мұражай мен мешітті 
көрді» деп жазылған мақалада [7]. 

Тарихи сəтке куə болған М.Бердімұратов: «Иə, сол 
кезде облысты басқарған Иманғали Тасмағамбетовтың 
ұйғарымымен «Хан Ордалы Сарайшық» мұражайының 
басшысы болып тағайындалдым. Музейдің ашылу сал -
танатына Мемлекет басшысының өзі қатынасуы – біз 
үшін үлкен абырой еді. Ұшақтан түскен бойда халық-
пен амандасып, бірден Хандар кесенесіне келді. Аруақ-
тарға тағзым етіп, жерленген хандар жөнінде түсі нік-
теме берілгеннен кейін атақты əулие ағашқа орамал 
байлады. Ашылған музей жəдігерлерімен танысу ба-
рысында жиі-жиі сұрақтар қойып, көне ұлттық тари-
хымызға үлкен мəн берді. Музей жəдігерлерімен таны -
сып болғасын Елбасына: «Мына естелік кітапқа қолтаң-
ба қалдырыңызшы», – деп кітапты ұсындым» деп еске 
алады [8]. 

Музей-қорық ашылған сəтте 120 жəдігер көрмеге 
шығарылады. Олардың ішінде ХІІІ ғасырдағы Хұм 
құмыра, түрлі құмыралар, құмандар, қасқыр қақпаны, 
Сарайшық монеталары, Ресей патшасы монеталары 
қойылды. Осы арада облыстық музейден тарихи мəтін-
дер, 30 дана Сарайшық теңгелері, Сарайшық эмбле-
малары, 40 дана «Сарайшық – көне тарих көзі» фото-
лар көшірмесі, 1 дана Атырау облысы археологиялық 
ескерткіштері картасы, ХVІ ғасырдағы ескі Сарайшық-
тың орналасу макеті көшірмесі, 4 дана экспонат-ыдыс-
тары алынған. Музейге қызметке директордан бас қа аға 
ғылыми қызметкер Ж. Ғизатов, экскурсовод М. Берді-
мұратов, бухгалтер А. Ғизатова, қарауылға Б. Байтурин, 
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тазалықшыға Қ.Акимова алынса, 2000 жылы жұмысқа 
Б.Намазғалиев қабылданады [3]. 

«Хан Ордалы Сарайшық» музей-қорығы болып 
ашылған сəттен бастап, басшылық қызметті атқарған 
М.Бердімұратовтың еңбегі ерекше. М.Бердімұратов 
1936 жылдың 2 сəуірде Махамбет ауданы, Алға село-
сында дүниеге келген. Содан кейін Сарайшық ауылына 
келіп білімін жалғастырады. Өз əңгімесінде: «Мектеп-
те ұлағатты ұстаздар сабақ берді. Сүйікті ұстазымның 
бірі – тарих пəнінің мұғалімі Бисенғалиев Жаролла аға-
йымның сабақ түсіндіруі, əрбір тақырыпқа жасалған 
талдауы, əсіресе, қазақ тарихына байланысты түсінік 
беруі тым бөлек-тұғын. Кейде ортағасырлық қалаларды 
атап, оның ішінде, Сарайшық Қасым ханның кезінде ас-
тана болған қала деп түсіндіргенде біз таң қалатынбыз. 
Көне Сарайшықтың тарихын зерттеу мақсатында, Жа-
йық тың жағасында қазба жұмысы жүріп жатыр, оның 
басшысы атақты ғалым Əлкей Марғұлан деген ағала-
рың. Барып көрулеріңе болады, бірақ, бір заттарын ша-
шып, бүлдіріп жүрмеңдер», – деп ескертетін ол кісі. Сол 
күннен бастап мен Жайық жағасында қазба жүргізіп 
жатқандардың қасына жиі барып, қолымнан келгенінше 
көмектесіп жүретінмін. Əрбір қазбадан табылған көне 
тарихи жəдігерлерді көріп, таңырқайтынбыз. Ауыл ірге-
сінде қазба жұмыстарын жүргізуге келген ғалым Əлкей 
Марғұлан бірде маған келіп: «Əй, бұйрабас, күндердің 
күнінде Сарайшықтың тарихына сен жауап беретін бо-
ласың», – деп басымнан сыйпағаны есімде» деп» деп 
өмірінде жиі өткен тарихқа деген қызығушылығын 
осы лай сабақтайды. Міне, сол кезден бастап Сарайшық 
тарихына деген құмарлығы арта түскен ол 1953 жылы 
осындағы орта мектепті бітіріп, əр салада жұмыс жа-
сап, кейін Гурьевтің пединститутын 1962 жылы біті-
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ріп, Ембі ауданындағы Гагарин атындағы орта мектеп -
те мұғалім, кейін мектеп директоры қызметіне келеді. 
1970 жылы Сарайшық мектебіне мектеп директоры бо-
лып тағайындалады. Ал 1999 жылдан 2018 жылға дейін 
үздіксіз музей-қорықты басқарады. Оның ел арасын-
дағы еңбегі еленіп, «Лениннің 100 жылды ғы», «Ел ар -
дақ тысы», «Егеменді Қазақстанның 20 жылдығы», «Ха-
лық ағарту ісінің үздігі» медалдарымен марапатталып, 
«Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың Құр -
 метті қызметкері», «Махамбет ауданының Құрметті аза -
ма ты» атағы беріледі.

Музей жұмысының ілгері дамуына үлес қосқан музей-
қорықтың аға ғылыми қызметкері болып қызмет атқар-
ған Жанұзақ Ғизатов болды. 16 жыл ішінде музей уақыт 
талабына қарай үнемі даму үстінде болды.Осы уақыт 
аралығында оның жетекшілігімен музейдің ғылыми 
жұмыстары жүргізілді. «Атырау өлкесі Алтын Ордаға 
дейін», «Ұлы Жібек Жолы – дүниежүзілік өркениет жо -
лы», «Бабамның жұрты – Ноғайлы», «Аңызға толы Са-
райшық», «Сарайшықтың екінші өмірі», «Алтын Орда 
хандары» ғұндар мен хазарлар, оғыздар мен қыпшақ-
тардың Атырау аймағындағы дəуірлеу кезеңін, орта 
ғасырлық көне қала жəйлі сыр шертсе, Ноғай батыр мен 
Едіге биден басқа алты хан туралы түрлі ғалымдардың 
пікірлері жинақтап, салыстырып серияларын жүзеге 
асырды.

Ж.Ғизатов 20-дан аса ғылыми мақаланың авторы. 
Ғылыми зерттеу еңбектері республикалық басылым-
дарда жарияланған. Республикалық «Қазақ тарихы» 
ғылыми-əдістемелік журналдың Атырау облысындағы 
меншікті тілшісі болып қызмет атқарған. «Сарай шық – 
Астана қала», «Ұлы Даланың қасиетті күмбезі» атты 
бірқатар еңбектердің авторы.
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Осындай азаматтар елге қызмет етіп, музей-қорық-
тың өркендеуіне, соның ішінде рухани саласының да-
муына сүбелі үлестерін қосты.

1999 жылы 9 қыркүйекте Сарайшыққа Қазақстанның 
халық жазушысы, мемлекет жəне қоғам қайраткері, Қа-
зақстан Республикасының алғашқы мемлекеттік хат-
шысы Əбіш Кекілбай келеді. Ол қолтаңба кітабына: 
«Алтын Орданың ақтығы, Қазақ Ордасының бесігі, 
Деш ті Қыпшақтың байтағы, Тəуелсіз Қазақстанның 
ежел гі лігінің ең қасиетті жəдігерлерінің бірі, Араб, 
Иран, Тұран, Еуропа араластығының алтын кіндігі – 
Са рай  шықтың санадағы салиқалы да салтанатты есе -
сін қайта тірілткен Атырау азаматтарына аса разы сезім-
мен, ең ізгі тілектермен» деп шалқи жазады.

Осылайша ел зиялыларының араласуымен 1999 жы -
лы 19 қазанда «Хан ордалы Сарайшық» облыстық мұра-
жай-қорығы түкпілікті ашылып, қаржылық мəселесі 
то лықтай шешіледі [10; 105]. 

Бұл арада Ел Президентінің тапсырмасын орында -
ған облыс əкімі Иманғали Тасмағамбетовтың ерен ең бе-
гі айрықша болатын. Ол турасында Сарайшық кесе не-
сін салдыру тарихын еске алған 1994-2003 жылдардағы 
Атырау облысы Махамбет ауданының əкімі Ұзаққали 
Елеубаев бұл идея И.Н.Тасмағамбетовты «көптен тол-
ған дырып жүрген, көкірегінің бір түкпірінде жатқанын 
бұрыннан байқаушы едім. Сирек те болса туған жерге 
келгенде Сарайшыққа соқпай кетпейтін» деп жазған 
болатын. Аудан əкімі Елбасының он мыңға жуық халық 
алдында Сарайшыққа айрықша мəн бере тебірене сөй-
леуі үлкен тарихи оқиға болды жəне Сарайшық қаласын 
қайта жаңғыртуға жол ашқанын атап өтеді.

Сарайшық тарихындағы маңызды тарихи оқиғаны ке-
йін саралаған И.Н.Тасмағамбетов: «Бүгінде осыған қа -
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тысты жəдігерлердің біразы, сонау 1999 жылы Елбасы-
ның өзі Атырау облысына арнайы келіп ашқан «Хан Ор-
далы Сарайшық» атты мемлекеттік қорық-мұражайда 
сақтаулы тұр. Сонымен бірге бұл жерге халқымыздың 
арғы-бергі тарихында игі істерімен танылған жеті хан 
жерленген. Атап айтқанда, олардың үшеуі – Алтын 
Орда хандары – Мөңке-Темір, оның ұлы Тоқтағу жəне 
Өзбек ханның баласы – Жəнібек. Үшеуі – Ноғай Орда-
сының хан дəрежесіндегі билері – Оқас, Шейх-Мамай 
жəне Жүсіп билер. Ал енді Сарайшықта жерленген 
же тінші тұлға – қазақтың Қасым ханы. Міне, осы бір 
ғана деректің өзі осынау шежірелі қаланың еліміз үшін 
қаншалықты мəн-маңызы мен мəртебесі барын айшық-
тап отыр. Осылайша Сарайшық қазаққа 50 жылдан ас -
там астана болды. Бұл хандықтың экономикалық, əлеу -
меттік кемеліне келіп, шаруашылығын тіктеп, өрісін ке -
ңейтуге үлкен мүмкіндіктер туғызды. Əрине, жаугер-
шілік заман болған соң уақытша құлдырау кезеңдері де 
болды. Міне, осындай бір кезеңде астана біресе Созаққа 
қайта ауып, біресе батысқа кері қайтып алмағайып күй 
кешеді. Кейін ел тізгіні Тəуекелге тиіп, қайта өрлеген 
Қазақ хандығында тұрақты заман орнайды. Ендігі жер-
де елдің тоқырауға түспей, одан əрі өркендеуіне күшті 
рухани серпіліс керек еді. Сондықтан Есім ханның ке-
зінде елорда Сарайшықтан Түркістанға көшті» деп то-
лықтыра түседі [11]. 

Музей-қорық ашылу барысында Сарайшықта архео -
лог З. Самашев бастаған археологиялық экспедиция өз 
жұмысын бастаған-ды. 1999 жылы 6 қазанда М. Бер -
ді мұратовқа жолдаған хатында З.Самашев экспеди ция 
қорытындысы бойынша Атырау облыстық өлкетану 
му зейінде 10-20 қазан аралығында арнайы көрме өткі-
зетінін хабарлап, музей-қорық ашылар сəтте уақытша 
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тапсырған жəдігерлерді кейін қайтаруды сұрайды. З. Са -
ма шев осы мақсатта Сарайшыққа əдейі археолог В. Пла -
ховты жібереді. 

1999 жылы 1 қарашада З. Самашев М. Бердімұратовқа 
келесі бір хатын жолдап, археологиялық қазба орын-
дарын қорғау қажеттігін көтереді. Ғалым хатында: «В 
связи завершением исследовании на городище Сарай-
чик в сезоне 1999 г. обращаюсь к Вам с просьбой не 
направлять группы организованных посетителей и част-
ных граждан на огражденные участки археологичес-
ких раскопок. Они пока являются объектами научных 
исследований, не музеефицирована, официально не яв -
ляются объектами туристическо-экскурсионных по-
сещений. После создания соответствующих техниче-
ских и материальных условий – проведения дорожек, 
смотревых площадок, закрепления специальными сос -
тавами стен и интерьеров помещений, полной кон-
сервации и реставрации эти раскопки будут доступны 
всем. В настоящее время, до полной сдачи объектов 
органам госохраны историко-культурного наследия, за-
прещается производство не согласованных фото-виде-
осьемков. Материалы экспедиции Вам будут переданы 
в апреле 2000 года» деп қазба орындарындағы күрделі 
мəселелерді көтереді [3]. З. Самашевтің ұсынысы орын-
ды талап болатын.

Қалыптаса бастаған жаңа музей-қорық алдында өзге 
де шешімі табылмаған мəселелер тұрды. Оны Махамбет 
ауданы əкімінің орынбасары Ұ.Төлегенов 2000 жылы 24 
наурызда Сарайшық селолық округі əкімі Е.Нүкеев пен 
музей кешені басшысы М.Бердімұратовқа жолдаған ха-
тында анық көрсетеді. Хатта: «Хан ордалы Сарайшық» 
мемориалдық кешені пайдалануға беріліп, халық игі-
лігіне айналғанымен, кейбір мəселелер Сіздердің қатер-
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леріңізге берілгенімен күні бүгінге дейін Сіздердің та-
раптарыңыздан оларды шешуге деген нақты шаралар 
алынбай жатыр. Əсіресе үш мəселеге көңіл аударып, 
мəселені шешу шарасын қолға алуды тапсырамын: 1. Ке -
лушілер аялдайтын, сусын, жеңіл тамақ ішетін орын, 
2. Мұражайды көгалдандыру, 3. Мұражайға жазғы су 
тарту. Мұражайдың қаржыландырылуы облыстық мə -
де ниет басқармасы арқылы болғандықтан қаржы мəсе-
лесі тек қана облыстан шешіледі. Ал аудан əкімі аппа-
раты өз тарапынан көмек көрсетуге даяр» деген жолдар 
жазылады [3]. 

2000 жылы 21 сəуірде Сарайшық музей-қорығына 
ақын, Халық жазушысы, Қазақстан Республикасы Пар-
ламенті Мəжілісінің I жəне II шақырылымдарының де-
путаты Фариза Оңғарсынова келеді. Қолтаңба кітабына 
ақын: «Атыраудың киелі бір нүктесі – осы Сарайшық. 
Ұрпақтың жады жасай береді екен, əйтпесе ұмытыла 
жаз даған тарихымыз қайта жаңғырып, бүгін бүкіл ел 
тəу ететін мекен болар ма еді! Елге, еңбек етіп жүрген 
ұл-қыздарға бас иемін, тілекшімін» деп қолтаңбасын 
та рихқа қалдырады.

И.Н. Тасмағамбетов облысты басқарған кезеңнен 
бас тап осылайша музей-қорықтың жаңа кезеңі бастала-
ды. Ол тек музей-қорықтың салынуымен ғана емес, 
сонымен бірге ол археологиялық жұмыстардың жан-
дануымен ерекшеленеді. Ол турасында Сарайшықта 
Ə. Марғұланнан соң қазба жұмыстарын жүргізген та-
рих ғылымдарының докторы З. Самашев: «1999 жылы 
басталып, 2008 жылы тоқтаған қазба жұмыстарының 
қайта жандануын тарихи бір кезең деп атауға тұрарлық» 
деп мəлімдеген-ді [12]. 

Дегенмен бұл кезеңдегі басты мəселе музей қорын 
толықтыру болды. Ол турасында облыстық мəдениет 
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басқармасы 2000 жылы 29 желтоқсанда Махамбет мұ-
ражайы меңгерушісі А.С.Бердімұратоваға ашық жазады. 
Осы арқылы біраз жəдігерлер Сарайшыққа əкелі неді. 
Кейін 2003 жылғы археологиялық қазбалар нəти же-
сінде З. Самашев 1341 жəдігерді тапсырады [3]. 

Музей қорық жұмысына Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2000 жылды «Мəдениетті қолдау» жылы 
деп жариялау туралы Жарлығы жаңа сілкініс əкеледі. 
Жарлық бойынша 2001 жылы 30 қаңтарда Махамбет 
ауданы əкімі Ұ.Елеубаев «аудандық мұражай мен «Хан 
Ордалы Сарайшық» мемориалдық кешенінің жұмыс-
тарын» арнайы қарайды. Аудан басшылығы мəжілісте 
«Аудандық мұражай жəне «Хан Ордалы Сарайшық» 
мемориалдық кешені аудандағы тарихи жəдігерлерді 
ке лушілерге түсіндіру, жалпы тарихты насихаттау 
барысында бірқатар жұмыстар атқарып келеді. Мұра-
жай мен кешен қажетті мүліктер алуға, жөндеу жұ-
мыс тарын жүргізуге жеткілікті қаражат бөлінуде. Бі-
рақ та осы екі орында да атқарылып келе жатырған 
жұмыстар əлі де өз дəрежесінде емес. Əсіресе аудандық 
мұражайда жəдігерлер қорын толықтыру, түрлі ша-
ралар ұйымдастыру жеткіліксіз. Жұмыс жоспарлары 
сапасыз жасақталынған. Мұндағы табыс табу өте тө-
мен  гі дəрежеде. Тарихи мəдени мұраларды қорғауға 
деген мұражай директорының жетекшілігі төмен, қыз-
меткерлердің өз міндеттерін жете түсінбеушілігі, білік-
сіздігі басым. Аудандық мəдениет бөлімі (К.Байкунова) 
тарапынан мұражай жұмысын бақылау жəне методика-
лық көмек ұйымдастыру жеткіліксіз. Соңғы екі жылда 
мұражай жұмысы мəдениет бөлімі кеңесінде бірде-бір 
рет қаралмаған. «Хан Ордалы Сарайшық» мемориал -
дық кешенін дамыту мүмкіндіктері бола тура туристер-
дің демалыс аймағын ұйымдастыру мəселесі шешілмей 
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келеді. Кешендегі мешіт үйінің жабдықталынуы нашар» 
дей келе, көрсетілген кемшіліктерді жою мақсатында 
ше шім қабылдады. Шешімде:

1. Аудандық мұражай басшылығына (А. Бердімұра-
това) жұмысындағы кемшіліктер атап көрсетілсін.

2. Аудандық мұражай жұмысын жолға қою үшін тө-
мендегі шараларды атқару тапсырылсын:

- Мұрағаттарды толықтыру жəне жаңарту үшін экс-
педициялар, тарихи жəне мəдени процестерді зерттеу, 
зерделеу үшін ғылыми іссапарлар ұйымдастыру;

- Баспасөз беттерінде ғылыми, тарихи тақырыптарда 
материалдар жариялап тұру;

- Мұражай мұрағаттарымен аудан тұрғындарын жəне 
басқа да көрермендер тартуды ұйымдастыру. Ол үшін 
тақырыптық экскурсиялар; лекциялар; кездесу кеште-
рін; тақырыптық жəне арнаулы күндер ұйымдас тыру;

- Мұражай жанынан үйірмелер, мектептер ұйымдас-
тыру;

- Мұражай жарғысында көрсетілген заңдылық шең-
бе рінде қаржы табу;

- ғылыми, танымдық, библиография кітаптардан ша-
ғын кітапхана ұйымдастыру.

3. «Хан Ордалы Сарайшық» мемориалдық кешені 
(М. Бердімұратов).

- мұражай жəдігерлерін толықтыруды жалғастыру;
- ғылыми жұмыстарды жүйелі жүргізу;
- туристердің демалыс аймағынын ашылуына тиісті 

орындарға мəселе қою тапсырылсын.
4. Аудандық мəдениет бөліміне (Н. Байжунова) мұра-

жай лар қызметіне қатаң бақылау жəне методикалық кө-
мек көрсету тапсырылсын.

5. Аудандық мұражай мен «Хан ордалы Сарайшық» 
кешені жұмысы туралы осы жылдың шілде айында ха-
барлама түсіру мұражай директорларына міндеттелсін.
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6. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан əкімінің 
орынбасары У.Төлегеновке жүктелсін» делінеді [3]. 

Аудан əкімшілігінің талабы орынды болатын. Көрсе-
тілген нақты кемшіліктер музейдің дамуына бағыт-бағ-
дар сілтеді.

2004 жылы 27 сəуірде «Мəдени мұра» бағдарламасын 
дамыту мақсатында арнайы қаулы қабылданып оны іс 
жүзіне асыру облыс əкімі орынбасары Р.Мүрсəлиеваға 
жүктеледі. Бағдарлама бойынша тарихи-мəдени жəне 
сəу лет ескерткіштерін қайта жаңғырту, мəдени мұраны, 
соның ішінде қазіргі заманғы ұлттық мəдениетті, ауыз 
əдебиетін, дəстүрлер мен əдет-ғұрыптарды зерделеудің 
тұтастай жүйесін құру, көркем жəне ғылыми толық дес-
телерін шығару арқылы ұлттық əдебиет пен жазудың 
сан ғасырлық тəжірибесін қорыту т.б. қолға алынады. 
Қорытындысында Сарайшық қаласы мен Ақтөбе жер 
ас ты қалашықтарына археологиялық қазба жəне ғылы -
 ми-зерттеу жұмыстары жүргізу, «Хан Ордалы Сарай-
шық» жəне «Арал төбенің Алтын адамы» атты дерек -
ті фильмдер түсіру, ЮНЕСКО-ның бастапқы тізімі не 
кіргізілген «Жібек жолы» (Сарайшық) бойы шекарасы-
ның қорғау аймағын анықтау, облыс аумағында ғылы-
ми-зерттеу экспедицияларын ұйымдастыру, оның қоры-
тын ды сында «Тарих тағылымы» кітабын шығару, Аты-
рау аймағындағы тарихи-мəдени мұралардың орналасу 
картасын жасақтау міндеттері тұрды [13; 451-456]. 

З. Самашев 2017 жылғы Сарайшықтағы қазба жұмыс-
тары Есебінде 2004-2007 жылдардағы қазба жұмыс  та -
рын тағы бір сын көзбен саралайды. Ғалым: «Мощный 
толчок в проведении мероприятий по исследованию, 
сохранению и популяризации исторического прошло-
го края дала Государственная программа «Культурное 
наследие», в ходе реализации которой в 2004-2007 гг. 
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исследовалось и городище Сарайчик. Именно в этот пе -
риод проводились полномасштабные работы по изу-
чению древнего города. В этот период исследовался 
ком  плекс погребальных сооружений (корхана), остатки 
бани, печь для обжига поливной керамики, городские 
жилые постройки, архитектурный комплекс обществен-
ной постройки «хана». Применение тогда методик ком-
плексного исследования памятника позволило полу-
чить интересные материалы по питанию и жизнеобе-
спечению средневекового населения города, выявить 
особенность технологии гончарного производства, де-
нежного обращения, архитектурные особенности фор-
мирования древнего города» деп жасалған жұмыстарға 
бағасын береді.

Сарайшық қалашығындағы өзгерістер, ғалымдар дың 
ұсыныс-пікірлері көп ұзамай ел үкіметінің назарын ау-
дартты. Нəтижесінде 2008 жылы 21 наурызда Қазақ стан 
Республикасы Үкіметі №279 қаулысымен Сарайшық қа -
ла шығын Республикалық маңызы бар тарих жəне мə-
де ниет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне қосады. 
Осы жылы З. Самашев 300 м2 жерді қазып, ХІІІ-ХІV ға-
сырларға қатысты мəліметтерді жинақтайды.

З. Самашевтың археологиялық қазбалары, оның қо -
ры тын дылары бойынша облыс басшылары мен минис-
тр ліктерге Сарайшық мəселесін көтере жолдаған ақпа-
рат тары мен ұсыныстары қолдау таба бастады.

2009 жылы 30 желтоқсанда ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігі су ресурстары комитетінің төраға мін-
детін атқарушы А. Орман ҚР Мəдениет жəне ақпа рат 
министрлігіне арнайы хат жолдайды. Хатта: «Қазақ-
стан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-
лігінің Су ресурстары комитеті, Мəдениет жəне ақпа-
рат министрлігінің Сарайшық қалашығының тарихи 
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орнын Жайық өзені ағысының шаюынан сақтап қа-
лу жөніндегі хатына байланысты келесіні хабарлай-
ды. Сарайшық қалашығы Атырау қаласынан солтүс тік 
бағытта шамамен 45 км қашықтықта, Жайық өзе ні -
нің оң жақ жағалауында орналасқан. Бүгінгі күндері көне 
Сарайшық қалашығының көп жерлері өзен жағалау-
ларының құлауына байланысты Жайық өзенінің сол 
жағында жəне өзеннің түбінде қалған. Өкінішке орай, 
Жайық өзенінің тік жарлары жыл сайынғы көктемгі 
су тасқынының салдарынан жəне жарлардың құмды-
топырақты болуына байланысты əлсіз болғандықтан 
құлап, Жайық өзенінің арнасы оң жақ бағытқа жылма-
жыл 3-4 метрге ығысуда. Жайық өзенінің жазды күнгі 
деңгейі – 27,58 м БС, ал көктемгі су тасқыны кезде – 
21,43 м. БС екенін жəне су келетін көп жылдары судың 
ағысы секундына 2500-3000 М3/сек болатынын ескер-
сек, Сарайшық қалашығының тұсындағы Жайық өзені-
нің ұзындығы 1-1,5 км оң жағалауын бекіту керек деп 
есептейміз (жаға бекітудің ауданы шамамен 15000 м2). 
Сонымен қатар Жайық өзенінің негізгі арнасын Сарай-
шық қалашығына жеткізбей бөгеп, арнаны бұру арқы-
лы да жүзеге асыруға болады деп есептейміз (Схема 
тіркелген). Осыған орай, Мəдениет жəне ақпарат ми-
нистрлігіне бекітілген заңнама тəртібімен Атырау об-
лысы əкімшілігі арқылы Сарайшық қалашығының 
тұсын дағы Жайық өзенінің жағалауын бекіту неме-
се өзеннің негізгі арнасын бөгеу бойынша, арнаны 
бұру жобаның техникалық – экономикалық негіздеме 
мен жобалық-сметалық құжаттамасын əзірленуін бас -
 та ма шылық етуді ұсынамыз. ҚР АШМ Су ресурста-
ры комитеті өз кезегінде, аталған құжаттар Комитет ке 
енгізілгеннен кейін тиісті ұсынысты 031 «Гидротехни-
калық құрылыстарды қайта жаңарту» бюджеттік бағ-
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дар ламасы аясында Республикалық бюджеттік комис-
сиясының қарауына енгізуге дайын екенін хабарлай-
мыз» деп жазылады [3]. 

2010 жылы «Хан Ордалы Сарайшық» 1999 жылдан 
бері жинақталған іс қағаздарына, соның ішінде іс жүргі-
зу жəне құжаттарды сақтаудың жəй-күйіне назар аудара 
бастады. Оны 2010 жылы 9 наурызда Махамбет аудан-
дық мемлекеттік мұрағат директоры А. Андашев жəне 
І санатты мұрағатшы Т. Шапауова арнайы тексереді. Тек-
серу бойынша «Атырау облысы мұражай қорығы «Хан 
Ордалы Сарайшық» 1999 жылы 3 қарашада заңды тұлға 
ретінде тіркеліп, негізгі жұмыс бағыты өлкенің тарихи-
мəдени құндылықтарын зерттеу, сақтау, мұражайды ар -
хеологиялық қазбалармен толықтыру, ғылыми жұмыс -
тар жүргізу екені анықталады. Сонымен бірге тексе ріс 
барысында 2010 жылға дейін «Хан Ордалы Сарайшық-
та» құжаттау мен басқаруды құжаттамалық қамтама сыз 
ету жұмыстарының ұйымдастырылмағаны белгілі бо-
лады. Ол 2010 жылдың қаңтарынан бастап ҚР Мəде-
ниет жəне Ақпарат министрлігінің 2009 жылғы 25 қыр -
кү йектегі №128 санды бұйрығымен бекітілген үлгілік 
ережеге сəйкес құжаттау мен басқаруды құжаттамалық 
қамтамасыз ету жұмыстарының қолға алынғанын ай-
ғақтайды. Іс қағаздар мен азаматтардың арыз-шағым-
дарын тіркеуге бас маман О.Сағынбаева жауап берген. 
Тексеру қорытындысында көрсетілген кемшіліктерді 
жоюға 15 күн берілген [3].

2010 жылдың бірінші тоқсанына атқарылған жұмыс-
тар бойынша мəлімет Атырау мəдениет басқармасы на 
тапсырылады. Мəліметте: «Ғылыми-мəдени жұмыс-
тардан: Облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру инс-
титутымен бірлесіп, Қасым ханның туғанына 565 жыл 
толуына байланысты «Қазақтың Қасым ханы» тақыры-
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бында облыстың бір топ тарихшыларымен дөңгелек 
стол өткізілді, облыстық мəдениет басқармасы жаны-
нан бұдан екі жыл бұрын құрылған Тарих жəне ар-
хеология орталығының осы кезеңде атқарған жұмыс 
нəтижелері республикалық «Қазақ тарихы» журналы 
арқылы (№1, 2010 ж.) көпшілікке таныстырылды, му-
зейге келушілерге, студент жастар мен оқушыларға 
түр кі жұртының ұлттық мерекесі Наурыз туралы (экс -
кур совод О. Сағынбаева), «Сарайшық – Батыс Қып шақта 
исламды тарату орталығы» тақырыбымен (ғылыми 
қызметкер Ж. Ғизатов ), «Ұлт бірлігі – дамудың кепі -
лі» тақырыптарында (директор М. Бердімұратов) лек -
циялар, пікіралысулар өткізілді. Музейдің тарихи қор 
кітапханасын толықтыру бағытында: Түркі халықтары-
ның ежелгі жəне орта ғасырлардағы тарихы туралы 
жазылған Ислам Қабышұлының «Тұран əлемі» (Алма-
ты: «Санат», 2007 ж.) кітабынан Алтын Орда дəуіріне 
сəйкес бөлігі көшірмесі алынды, интернет арқылы элек-
тронды нұсқамен Қазақ тарихына байланысты Қытай 
деректерінің 2-ші, 3-ші, 4-ші жəне 5-ші томдарының 
аннотациялары мен мазмұны жазылып алынды. Енді 
осы материалдардан Сарайшық тарихына байланысты 
деректерді теруді бастаймыз. Сонымен қатар жоспар-
да қарастырылған ұйымдастыру жұмыстары (наурыз 
айынан бастап ауладағы ағаштар тазаланып, гүл егетін 
орындарды даярлау, ауланың жиектерін ағарту) да өз 
кезегінде атқарылып жатыр» делінген [3]. 

2012 жылы 14 наурызда М.Бердімұратов Атырау об -
лыстық Мəдениет басқармасының бастығы Н.М. Ерға-
лиевке хат жолдайды. Хатта: «Хан Ордалы Сарайшық» 
музей қорығының ашылып, жұмыс жасағанына биыл 
12 жыл толады. Осы уақыт ішінде көне қала, өлке та-
рихымен танысушылар легі толастаған емес, жылына 
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10-12 мыңға жуық көрермені бар. Қазіргі уақытқа дейін 
табылған жəдігерлер музейдің көлемі 5,37х17,4=94 м 
болатын екі көрме залына қойылған. Көрермен сұраны-
сына сай музейге экспозициялық көрініс залын жасақ -
тау қажет-ақ. Сонымен қатар көне Сарайшық қаласы-
ның орнына жүргізіліп келе жатқан қазба жұмысының 
тоқтағанына биыл 4 жыл болды. Себебі су тасыған са-
йын қазба жүріп жатқан жағаны шайып, су астына ке-
туде. Осыған орай 2-3 жылдан бері су шайып жатқан 
жағаны бетонмен бекіту туралы сөз қозғалып келеді. 
Осыған орай музей басшылығы Сізге қазіргі таңда 
шешімін табуға тиіс төмендегідей мəселелер ұсынып 
отыр: 

1. Музейге қосымша көрме залын салып, жасақтауға 
көмектесу; 

2. Қазба жүріп жатқан көне қала орнының тазалығын, 
қоршауының бүтіндігін қадағалау мақсатында күзетші 
қою, яғни бір штат бөлдіру» деп жазылады [3]. 

Музей қорық басшысының хаты мекеменің жайын 
толық сипаттайды.

2012 жылы Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 
технологиялар жəне инжиниринг университеті Сарай-
шық қаласының орнын Халықаралық ЮНЕСКО бақы -
лауындағы ескерткіштер тізіміне енгізу туралы Үндеу 
жариялайды. Үндеу «Хан Ордалы Сарайшық» музей-
қорығы қыметкерлерінің қолдауына ие болды. Ұсыныс-
ты Сарайшықтағы барша еңбек ұжымдары бірауыздан 
қолдайды [3].

2013 жылы Қазақстан Республикасы Мəдениет жə-
не ақпарат министрлігі мен Атырау облысы əкімдігі 
Сарайшық қалашығын сақтап қалу мақсатында жаңа 
істерге бастамашы болады. Оған белгілі дəрежеде 
архео лог ғалым З.Самашев өз үлесін қосты. Мəселен 
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архивте оның Қазақстан Республикасының Мəдениет 
жəне ақпарат министрі М.А. Құл-Мұхаммедке жолда-
ған хаты сақталған. Ғалым хатынан: «Қадірлі Мұхтар 
Абрарұлы! Биылғы жылдың 13-маусымында «Мəдени 
мұра» Мемлекеттік бағдарламасы аясында өткен Қоғам-
дық кеңестің отырысындағы Елбасының баяндамасын-
да ерекше аталып, үкіметке арнаулы тапсырма ретінде 
қарастырылған мəселенің бірі – Сарайшық қалашығын 
сақтап қалу жөнінде болғаны өзіңізге аян. Осыған сəй -
кес мен, 1989 жылдан бері сол қаланы зерттеумен шұ-
ғыл данып жүрген маман ретінде, алдағы 2009-2011 
жылдарға арналған «Мəдени мұра» бағдарламасына 
Сарай шық қалашығының орнында арнаулы археоло-
гиялық құтқару қазба жұмыстарын кең көлемде одан 
əрі жалғастырудың жоспарын енгізуді сұраймын. Ал 
негізгі шара – Жайық өзенінің жағалауын бекіту, не-
месе оны ескі арнасына қайта бұру болғандықтан, бұл 
мəселеменен Атырау облысының Əкімдігі шұғылда-
нуға тиісті деп есептеймін. Кезінде осы жоба бойын-
ша əртүрлі жергілікті ұйымдар шұғылданған болатын. 
Соның ішінде 2006 жылы «Толқын» ЖШС-і екі-үш 
жоба ұсынған. Бірақта, олар да мəселені түбегейлі ше -
ше алмады. Сондықтан бұл істі Министрлік пен жер-
гілікті əкімшіліктің бірлескен комиссиясын құру арқы-
лы шешкен жөн деп есептейміз» деген жолдарды оқуға 
болады. Осындай мəтіндегі хат Қазақстан Республика-
сы Президент Əкімшілігінің Ішкі істер бөлімінің мең-
герушісі Е.Қаринге де жолданады.

2013 жылы 11 қыркүйекте министр М.Құл-Мұхаммед 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірін-
ші орынбасары Б. Сағынтаевқа арнайы хат жолдайды. 
Хатта: «Құрметті Бақытжан Əбдірұлы! Мəдениет жə-
не ақпарат министрлігі Сіздің республикалық маңы зы 



49

бар тарих жəне мəдениет ескерткіші – Сарайшық қа -
лашығын сақтап қалу мəселесіне қатысты тапсырма-
ңызды мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе қарап, 
төмендегіні хабарлайды. ҚР Қоршаған ортаны қорғау 
министрлігі Су ресурстары комитетінің мамандары-
нан арнайы жұмыс тобын құрып, мəселені Сарайшық 
қалашығының басында қарады. Нəтижесінде екі нұс-
қада ұсыныс жасады. Атап айтқанда:

1. Жайық өзенінің ағысын апатсыз өткізу үшін жер 
жұмыстарын жүргізу арқылы өзеннің қазіргі арнасын 
Сарайшық ауылының жоғарғы жəне төменгі бөліктерін 
бөгей отырып, ағысты ескі арнаға өзгерту;

2. Жайық өзенінің қазіргі арнасын өзгертпей Сарай-
шық қалашығының орналасқан жерінде ұзындығы 1500 
текше метр құрайтын жағалауға бекіту жұмыстарын 
жүргізу.

Ал Атырау облысының əкімдігі ортағасырлық Са-
райшық қалашығын сақтап қалу бойынша жүргізіле тін 
жұ мыстардың бағытын анықтау үшін республикалық 
деңгейдегі комиссия құруды ұсынады. Мəдениет жəне 
ақпарат, Өңірлік даму жəне Ауыл шаруашылығы ми-
нис  трліктері Атырау облысының ұсынысына қол дау 
біл  діреді. Ал Экономика жəне бюджеттік жоспар лау ми-
нистрлігі өз құзыретіндегі мəселелерді қарауға дайын 
екенін жеткізеді. Осы ұсыныстарды саралай келе түп-
кілікті шешім қабылдау мақсатында ведомство аралық 
арнайы комиссия құрып, оның отырысын объектіде 
ұйымдастыруды жөн деп санаймыз. Тапсырманы орын-
дау тəртібінде енгізіледі» делінеді [3]. Көп ұзамай ми-
нистрлік облыспен бірлесе арнайы жұмыс тобын құ-
рады.

2013 жылы 5 желтоқсанда «Республикалық маңызы 
бар тарих жəне мəдениет ескерткіші – «Сарайшық» 
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қалашығын сақтап қалу мəселесін талқылау жөнінде гі 
ведомствоаралық комиссиясы отырысы Атырау қала -
  сын да ұйымдастырылады. Отырысқа комиссия төр  -
а ға сы, Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Мəде ниет 
комитеті төрағасы Т. Қышқашбаев, комиссия мүшелері 
Шəкімов, Мұқан, Əбілдинова, Əбілда, Қияшев, Төлеков, 
Самашев, Қуанов, Агитаев, Сарин, Кенжеғалиевтер қа-
тысады. Отырыс барысында Сарайшық мəселесін жете 
зерттеп жүрген З.Самашев мəжіліске қатысушылар на-
зарына өзінің 1989 жылдан бері жинаған деректерінің 
нəтижесінде көне қаланы құтқарып қалу шараларына 
арналған екі жобасын атап өтеді. Оның алғашқысы – 
Жайық өзенінің жағасын бекіту, екіншісі – 1942 жылы 
болған су тасқыны салдарынан су астында қалған қала 
орнын ашып алу. Ғалымның бұл сөзіне Жайық-Каспий 
бассейндік су инспекциясының басшысы Бисен Қуанов: 
«Екінші нұсқа шығыны көп жəне нəтижесі неғайбыл -
дау, сондықтан тек бірінші нұсқаны ғана бағытқа алған 
жөн. Сарайшықтың негізгі бөлігі Жайық өзенінің сол 
жақ бетінде орналасқан. Қазір жағаны бекіту жұмыс-
тарын қолға алмасақ, ертең кеш болады. Біз көп қар-
жы кетеді екен деп бұл жұмысты кейінге ысыра бер-
ме уі міз керек. Егер қазірден бастап қолға алсақ, бір 
жылдың ішінде Сарайшықтың орнын аман сақтап қа -
лар едік. Атырауға алыс-жақын шетелдерден, еліміз-
дің əр аймағынан келетін туристер саны артып келе-
ді. Сарайшықтың қазіргі орнын сақтап, жаңа техно-
логиямен жағалауды бекітіп, жарықтандырсақ, ұялмай 
көрсететін орынға айналар еді» деген пікірін білді-
реді. Яғни ел азаматтары Сарайшық үшін арнайы екі 
жобаның дайындалғанын алға тартады. Отырыс соңын-
да толтырылған хаттамада төмендегідей шешім дер қа-
был данады.
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1. Атырау облысы əкімінің орынбасары Ш. Мұқан -
ның, ҚР Мəдениет жəне ақпарат министрлігінің Мə де -
 ниет комитеті төрағасының орынбасары Ə. Əбілдинова-
ның, археолог З. Самашевтің республикалық маңызы 
бар тарих жəне мəдениет ескерткіші – ортағасырлық Са  -
рай шық қалашығының қазіргі жай-күйі жəне оны сақ-
тап қалу мəселесі туралы ақпараты назарға алынсын. 

2. Қазақстан Республикасының Қоршаған орта жəне 
су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің 
«Су ресурстарын пайдалануды реттеу жəне қорғау 
жө ніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы» 
РММ-нің бастығы Б.Қуановтың ұсынымдары назарға 
алынсын;

1) Сарайшық қалашығы аумағынан айналып өту 
үшін Жайық өзенінің ағысын түзету;

2) Жайық өзенінің Сарайшық қалашығының ай-
мағы жағалауын бекіту.

Ведомствоаралық комиссияның көшпелі мəжілісі -
нің қорытындысы бойынша Ұсыным беріледі:

1. Атырау облысының əкімдігі заңнамада белгілен-
ген тəртіпке сəйкес Жайық өзенінің жағалауын бекіту 
үшін ТЭН жəне ЖСҚ əзірлеуге қажетті қаржылық шы-
ғыстарды қарастырсын.

2. ҚР ҚОСРМ Су ресурстары комитеті жағалауды 
бекіту жұмыстары бойынша ұсынылған нұсқаларға қо-
ры тынды берсін.

3. Атырау облысының əкімдігі Сарайшық қалашы-
ғының іргелес аумағынан жер тілімін бөлуге мораторий 
жарияласын.

4. ҚР БҒМ, Атырау облысының əкімдігі, ҚР МАМ 
көне Сарайшық қалашығының тарихи-мəдени маңыз-
дылығы жəне шекарасын анықтау үшін археология лық 
іздестіруді жүргізу мүмкіндіктерін қарастырсын [3]. 
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Осылайша жылда Жайық өзені шайып жатқан орта-
ғасырлық қалашықты қорғауға алғаш рет тиянақты 
ұсыныстар жүзеге аса бастайды [3]. 

2014 жылы қараша-желтоқсан айында «Хан Ордалы 
Сарайшық» ҚР Үкіметінің 2011 жылға 11 ақпандағы 
№127 «Мемлекеттік мəдениет ұйымдарын аттестат-
тауды жүргізу қағидасын бекіту туралы» қаулыға сəй -
кес арнайы аттестаттаудан өтеді. Нəтижесінде «Мəде-
ниет жəне мұрағат ұйымдарын аттестаттау үшін құрыл-
ған облыстық аттестаттау комиссиясы мəжілісінің 2014 
жылғы №11 хаттамасына сəйкес өндірістік-шығарма-
шылық жəне қаржылық қызметін ұтымды пайдалану, 
ұйымның əкімшілік-басқару қызметі, ұйымның ма те-
риалдық-техникалық қамтамасыз етуілуі туралы құжат-
тары зерделеніп, өткізілген аттестаттау нəтижеле рі не-
гізінде оң қорытынды алған «Атырау облысы Мə дениет, 
мұрағаттар жəне құжаттама басқармасының Атырау 
облысы мұражай қорығы «Хан Ордалы – Сарайшық» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны аттес -
татталды» деп есептелінсін» деген бұйырық 19 желтоқ-
санда жарияланады [3]. 

Сарайшықтың болашақ тағдырына жəне тарихи-ар-
хео логиялық ізденістеріне Х. Досмұхамедов атында ғы 
Атырау мемлекеттік университетінің тарихшы ғалым-
дары айрықша назар аударады. Алғашқылардың бірі 
болып оны аға оқытушы Ж.Мұстафин арнайы зерделей 
бастады. Көп ұзамай оның Қазақ тарихы журналында 
«Сарайшық ашық мұражай» атты мақаласы жариялан-
ды [14; 75]. Ал 2004 жылы «Сарайшық қаласының тари -
хы мен тағдыры» тақырыбындакандидаттық диссер-
тациясын сəтті қорғады. 2015 жылы монографиясы 
жарияланды [15; 177]. Ғалым еңбегін саралаған тарих ғы -
лымдарының докторы Л. Бердіғожин: «Жеңісбек Жұп-
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болұлы 1968 жылдан елімізге белгілі шығыстанушы 
Вениамин Петрович Юдиннің жетекшілігімен ортаға-
сырлық Сарайшықты зерттеумен келеді... Жалпы моно-
графия ғылыми ортаға жəне өлке тарихына қызығатын 
көпшілік қауымға арналған... Көне Сарайшықтың та-
рихы жаңа қырынан зерделенетініне жəне болашақ 
ұр паққа ұлтжандылық тəрбие беруде ерекше мəнге 
ие болатынына сенім мол» деп жоғары бағалаған бола-
тын [16]. 

Ж. Мұстафин Сарайшық тағдырына алаңдап облыс 
əкімі Б.С. Ізмұхамбетовке арнайы хат жолдады. Бір жо-
лы жолданған хатында: «Құрметті Бақтықожа Сала-
хатдинұлы! Сізге «Қасымхан (1445 – 1518 жж.) – тарихи 
тұлға» атты мақаламды жолдай отырып, кейбір ұсыныс-
пікірлерімді қолдайды деген сенім білдіремін. Адамзат 
тарихында кез келген ірілі-ұсақты мемлекеттің тарихы 
бірнеше кезеңдерден құралатындығы баршаға аян. Сол 
сияқты қазақ ұлтының да ес жиып, ірге орнықтыруы, 
яғни біртұтас халық ретінде «ҚАЗАҚ» деген атпен дер-
бес мемлекеттілігінің қалыптасуы да бірнеше кезеңнен 
тұратындығын тарихи жазба деректермен қатар, соңғы 
жылдардағы белгілі тарихшылардың зерттеулерінде дə -
йектелу үстінде. Қазақ мемлекеттілігінің орта ғасыр-
дағы алғашқы көрінісі – Қазақ хандығының да тари-
хында өз ерекшеліктерімен ұлттық тарихымызда өш пес-
тей ізі қалдырған, дақпырттан да ада даңқты кезең  дері 
қалыптасу, нығайып, біржолата орнығуы болғандығы 
даусыз. Алғашқы кезеңде əкелі-бала Керей мен Бұрын-
дық хандар 1470-1511 жылдар аралығында ұлтымызды 
ұйыстыра, мемлекетіміздің негізін қалау жолында көр -
шілерімен сан арпалыстарды бастан кеше отыра, кө-
ре ген мəмлегерлікке де берік жол салды. Мəселен, 
ал ғашқы қазақ тарихшысы Мухаммед Хайдар Дула-
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ти «Хандық билікті Бұрындық əкесінен, яғни Керей 
ханнан иеленгендей келе, Дешті-Қыпшақтағы Жошы 
ұлысында Бұрындық (1473 – 1511) хан болды. Барлық 
хан задалар мен Жошы ұрпақтары оның билігіне бас 
иді, олардың əскерлерінің көптігі жөнінен жауын там -
шыларымен тайталаса алатын» деген дерек қалдырған. 
Осылайша XV ғасырдың аяғы мен XVI ға сырдың ба-
сында Бұрындық хан басқарған Қазақ ханды ғы алыс-
жақын көршілеріне айтарлықтай қаһары бар Шығыс-
Қыпшақтағы бірден-бір мемлекетке айналды. Қазақ 
хандығының іргесі берік ел болуына Керей, Бұрындық 
хандардың ақыл-парасаты, қажыр-қайратымен қатар, 
сансалалы қолайлықтарды иеленген ежелгі Қыпшақ да -
ла сының кіндігі, ертеден шартарапқа өзіндік ерекше-
ліктері мен даңқын жайған туған өлкеміздің жалқы 
шаһары – Сарайшықты таңдап, алғашқы ел ордасы на 
айналдыруын қазақ хандарының көреген қайраткерлігі 
деп тұжырымдауға мəжбүрлейді. Өйткені бұл туралы 
Мухаммед Хайдар Дулати мен белгілі орыс шы ғыс та-
ну шысы В.В.Вельяминов-Зернов былай деді: «Сарай-
шықты қазақ ханы Бұрындық бағындырып, алғашқы 
астана етті». Ең алғашқы ұлттық мемлекетіміздің ны -
ғайып, біржолата орнығуы мен алыс-жақын көршілері-
мізге мойындалуы Қасым тұсында іскерлікпен жал-
ғастырып, хан ел ішінде де, сыртында да айрықша 
абы ройға бөленгені белгілі. Міне, Қасым хан билеген 
кезең Қазақ хандығының даму тарихында мемлекет -
ті лігіміздің біржолата орнығу, ықпалды аумағының 
кеңе йіп, бүгінгі Қазақстан аймақтарын тұтас бағын-
дырып, едəуір уақытқа тыныштық орнаған кезеңі бол-
ды. 

Сондықтан да хан Қасым билігі тұсында хандық 
күшейіп, ел билеу жүйелері мен қоғамдық қатынастар 
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реттеле бастаған тұс «Қасым ханның қасқа жолы» де-
ген атауға ие болып, ұлтымыздың тарихы мен сана-
сында өшпестей із қалдырды. Қасым хан абыройға əс -
ке ри-мəлімгерлік талантымен жеке басының қаһарман 
жүректілігімен жəне өзгелерді соңынан ерте білу қабі-
ле тімен, алысты болжағыш көреген ақылды лығымен, 
сезімтал атбегілігімен тұстасрына айрықша беделдігі 
арқасында жеткен. Қасым ханның ресми билігі 1511-
1518 жылдар аралығын қамтығанымен жалпы Қазақ 
хандығы тарихындағы елдің ішкі-сыртқы халық көк-
сеген бейбітшілікті орнатқан ең көрнекті тарихи қай-
рат кер тұлға. Қасым ханға арналған бұл мадақ – қазақ 
халқын бір орталыққа тұңғыш рет біржолата біріктіруі 
мен халықтың табиғи мүддесі үшін жасалған еңбегіне 
байланысты. Өйткені, Қасым хан дəуірінде ұзаққа со-
зылған тұрақты бейбітшілікке қол жеткізіліп, шын мə-
нісінде мал шаруашылығымен ғана айналысқан көш-
пелілер үшін жайылым кеңейіп, «қой үстінде бозторғай 
жұмыртқалаған» тыныштық заман орнады. Ел ішінде 
шынайы əділеттілік нығайды. 

Сондықтан да орта ғасыр деректерінде Қасым хан-
ның жеке адамдық қасиеттері айырықша мадақтауларға 
толы. Мысалы, Мухаммед Хайдар Дулати жəне сол 
дəуір куəгерлерінің бірі жəне атақты қоғам қайраткері 
Захир ед Дин Мұхаммед Бабур: «Қазақ хандары мен 
сұлтандарының ешқайсысы бұл халықты Қасым хан-
дай біріктіріп билей алмады. Оның əскерінде 300 000-
ға жақын адам болды» деп сүйсіне жазған. Ұлан-байтақ 
территорияны иеленген Қазақ хандығының абырой-
беделі де өсіп, нығай түскен қаһары Орта Азияға емес, 
Ресей патшалығы мен Батыс Еуропаға да таралып, са  -
насуға мəжбүр етті. Өйткені, Қазақ хандығының ай-
мақтарын түгелдей біріктіріп біртекті этностан құрал-
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ған мемлекеттің пайда болуы алыс-жақын көрші ел-
дерді үрейлендіріп, сескенткен болатын.

Осыншама ұлт бірлігі мен мемлекетіміздің асқақ-
тауына бүкіл өмірін арнаған Қасым ханның мəңгіге 
көз жұмып, топырақ бұйырған жері туған өлкеміздің 
орта ғасырлық киелі де қасиетті мекені Сарайшық 
шаһарында болуы – бүгінгі ұрпақ, біз үшін баға жет-
пес мақтаныш болғанымен, ұлтжанды тұлғалар мен өл-
кені қадір тұтар барша жерлестерімізді ойланта отыра, 
қынжылтуда. 

Өйткені, дана халқымыз «Жаныңның азығы, санаң-
ның қазығы болғаны лəзім» демеуші ме еді? Ұлттық 
са намыздың діңгек қазығы, тарихи біртуар тұлға – хан 
Қасымның мəңгі тыным тапқан киелі қабірінің бүгінгі 
жəйі, яғни, күйдірілген қызыл кірпіштен тұрғызылған 
сəулетті ескерткіштің түп негізіне дейін талқандалып, 
белгісіз қиранды күйінде күні бүгінге дейін шашы-
лып жатуы. «Текті ұрпақ – тегін іздейді» дегендей бү -
гінде халқымыз өткен тарихқа ауып, тарихи деректер-
ге құлап тұра құмартып, жоғын жоқтай бастаған шағы-
мызда Қасым ханның мəңгіге топырақ бұйырған тари-
хи орнынан Ұлт мақтаныш етер сəнді кесене орнату 
баршамызға, ата-баба алдындағы қасиетті парыз жə-
не келер ұрпақ алдындағы ғибратты қарыз іспеттес. 
Өйткені, Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлының: «Тарихта -
ғы өз орыңды білу, бабалардың ру төмпешігінің деңге-
йінде емес, жалпы ұлттық өреде мақтан тұту, ұлан-байтақ 
Еуразия тарихында ұлы істерге ұйытқы болған қазақтар 
мен олардың бабаларының өзіндік орнын танып-тү сі-
ну, ұлттық қадір қасиетіңді қорлайтын жаттанды жа ла  -
лардан арылу, міне, ұлттық тұтастыққа ке піл болатын 
бүгінгі күннің ең қуатты тетіктері осылар»; деуі бүкіл 
ұлтжанды халқымыздың тоқтамы деп түсіну шарт. 
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Алдымыздағы 2015 жыл Қазақ мемлекеттілігіміз -
дің тарихи ресми қалыптасуының 550 жылдығы екенді-
гін Президент Нұрсұлтан Əбішұлы атап көрсеткендей, 
біз үшін айтулы жыл екенін ескеруіміз қажет. Осы ай-
тулы жылы университет тарихшыларының бастама-
сымен жалпы жұртшылықтың жəне əкімшіліктердің 
қолдауымен ауыз толтырып айтарлықтай ауқымды ша-
ралар өткізіліп, өскелең жəне келер ұрпақтарға үлгі-
өнеге боларлықтай мəнді де, сəнді шаралар өткізілсе 
деп ойлаймыз. 

Яғни, біріншіден, халықаралық деңгейде ғылыми-
теориялық конференция ұйымдастыру. 

Екіншіден, Сарайшықта мəңгілік топырақ бұйырған 
Қасым ханға ескерткіш-кесене тұрғызу. 

Үшіншіден, «Сарайшық кешенді мұражайын» кеңей-
тіп, оның жанынан келісті жағажай, қонақ үй, демалыс-
спорттық алаңдар, түрлі сувенирлік, қолөнерлік, т.б. та-
уарлар сататын дүкендер ашу. 

Төртіншіден, Сарайшық кешенін университеттің та -
рихшы, туризм мамандықтарын даярлайтын археоло-
гиялық тəжірибелер жинақтайтын алаң базаға айнал-
дыру. 

Бесіншіден, орта ғасырлық Сарайшық шаһарының 
қазіргі сақталған қирандыларын «Ашық мұражай» ре -
тінде сақтап пайдалану. Бұл ұсыныс-шаралар жүзе ге 
асырылса, сөз жоқ, біздің елдігімізге, азамат тық абы-
ройымызға сай келер еді жəне Сарайшық топыра ғында 
мəңгіге орын алатын ата-бабаларымыз дың рухтары 
риза болып, үнемі қолдар еді; университетіміздің та-
рихшы, туризм сияқты мамандықтарының білімдік са-
паларының артуына да игі ықпал жасар еді; шаралар 
нарық заңына сай шағын жəне орта кəсіпкерліктің да-
муына да түрткі болар еді; облыс, аудан аймақтарында-
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ғы жаңадан дамып келе жатқан туризм бизнесіне де пəр -
менді қозғау салар еді» деп тебірене хат жолдайды [3]. 

2014 жылы 2-3 қыркүйекте Қазақстандағы орта-
ғасырлық қалаларды зерттеуге бағытталған «Жайық-
Са рай шық» экспедициясы өз жұмысын бастады. Оны 
Ба тыс Қазақстан облысы Тарих жəне археология ор -
 та   лы  ғының директоры, тарих ғылымдарының док то-
ры, профессор М.Сдықов ұйымдастырып, экспедиция-
ға халықаралық мəн берді. Мақсат – Атырау, Батыс 
Қазақстан облысы аумақтарында орналасқан Сарай-
шық, Ақтөбе-Лаэти, Жалпақтал жəне Орал қаласы тү-
біндегі Жайық қалашықтарын кешенді зерттеу бола-
тын. Ұзындығы 1500 шақырымнан асатын жорыққа 
Қа зақ стан мен Ресей ғалымдары қатысты. Экспеди-
ция құрамында жергілікті тарихшылар Ж.Мұстафин, 
М.Қасенов жұмыс жасады. Сайып келгенде экспеди-
ция Сарайшық мəселесінің маңызды тұстарын тағы бір 
ғылыми ортада талқыға салды.

Ел зиялылары ұсыныстарымен 2015 жылы 26 қыр-
күйекте Атырау облысында «Қазақ хандығынан – еге-
мен Қазақстанға» атты халықаралық конференция ұйым-
дастырылды. Маңызды шараға белгілі ресейлік ғалым, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор, Азия жəне 
Африка елдері тарихы институтының президенті, Мəс-
кеу мемлекеттік университеті Таяу жəне Орта Шығыс 
елдері тарихы кафедрасының меңгерушісі М. Мейер, 
Швецияның Қазақстан Республикасындағы Төтенше 
жəне Өкілетті елшісі К.Кристиан, Əзербайжан Респуб-
ли ка сының Ақтау қаласындағы Бас консулы, бірінші 
сыныпты Төтенше жəне Өкілетті елші Р. Маммадов, т.б. 
қатысты. 

Конференцияны ашқан облыс əкімі Б. Ізмұхамбетов 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Хандықтың мерей-
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тойын бабалар рухына тағзым ету үшін, тағдырлы та-
рихынан тағылым алу үшін өткізіп отырмыз» деген 
сөзімен бастап: «Қазақ хандығы жайдақ жерде құрыл ған 
жоқ. Хандық заманға дейін де Еуразияның жон арқасын 
қоныстанған бабаларымыз батыста Византия, Рим им-
перияларымен, шығыста Парсы, Қытайлармен тең тере-
зе көрші болып, үстемдік етіп, дəурендеген дəуірлер де 
болған. Көне Түркі заманда бұл жер шығысты батысқа, 
батысты шығысқа қосып, Ұлы Жібек жолы атты эконо-
микалық логистикалық белдеуге айналды. Бүгінгі күн -
нің басты термині – жаһанданудың іргесі байтақ дала-
мызда қаланды десек, артық айтқанымыз емес. Ұлы 
Да ла халқының екінші дəурендеуі – «қазақ» деген этно-
нимнің төңірегінде топтасып, Қазақ хандығын құрумен 
байланысты. Қазақтың алғашқы он төрт ханының жете-
уі нің жорықта қаза тапқанын ескерсек, елдікті сақтап 
қалудың оңай болмағанын байқаймыз. Бүгінге үлкен 
ұла ғат қалдырып, ішкі-сыртқы себептерге байланыс-
ты хандықтың дəуірі де өтті. Түркі заманынан есепте-
сек, бүгінгі тəуелсіз Қазақстанымыз – Ұлы Даланы 
ме кен еткен халықтың үшінші дəуірлеу кезеңі. Мем-
лекет басшысының сөзімен айтсақ, бұрынғы қазақ қо -
ға мы  ның бірлігі жарасқанда даңқы асқан, билікке та-
лас қанда берекесі қашқан екен. Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған конференция өзек ететін тақы-
рыптарының бірі – төл тарихымыз аманат еткен осы 
ащы шындық пен сындарлы сабақ болуы тиіс деп ой-
лаймын» деген пікірін білдіреді [17]. 

Халықаралық конференцияға қатысушылар – Ресей, 
Əзірбайжан, Франция, Индонезия, Үндістан, Қытай 
мемлекеттері мен еліміздің белгілі ғалымдары, қоғам 
қайраткерлері, академиктер, жоғары оқу орындарының 
профессорлары 27 қыркүйекте Сарайшық селосына 
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келеді. Онда Қазақ хандығының 550 жылдығына орай 
«Сарайшық сыр шертеді» атты театрландырылған көп-
шілік мəдени шара өткізіледі. Оған М. Ломоносов атын-
дағы Мəскеу мемлекеттік университеті Азия жə не Аф-
рика елдері институтының директоры, тарих ғылым-
дарының докторы, профессор М. Мейер, осы институт 
директорының орынбасары, белгілі тарихшы, профес-
сор Ж. Сыздықова, филология ғылымдарының док-
торы, «Отырар» ғылыми кітапханасының директоры, 
профессор, жазушы Т. Жұртбай, Дели университетінің 
профессоры Индира Ганди атындағы Өнер орталығы -
ның ғылыми жетекшісі М. Хайдар, Ресейден тарих ғы-
лым  да рының докторы, профессор РҒА Ресей тарихы 
инс титутының бас ғылыми қызметкері Н. Бекмахано-
ва, Р. Сү лейменов атындағы Шығыстану институтының 
дирек торы, профессор, академик Ə. Дербісəлі, М. Əуезов 
атын дағы Əдебиет жəне өнер институтының бөлім мең-
геру шісі С. Ананьева келеді. Қонақтар алдымен жер -
 гі  лікті жəне көршілес аудандардан келген қолөнер 
ше берлері нің бұйымдарымен, одан соң «Хан ордалы 
Са райшық» мемориалды кешенін аралайды. Кешен 
ди ректо ры М. Бердімұратов Сарайшық қолөнершілері 
да йын даған керамикалық ыдыстар, темірден жасалын-
ған тұр мыс тық бұйымдар, қыш құбырлар бөлшектері, 
сан ға сыр өтсе де сапасын жоймаған кірпіштерімен, кө -
не қа ла ның ескі археологиялық картасы жəне сызба-
лары, керуен жолдарымен, қалаға қатысты аңыз əңгіме-
лермен таныстырады.

Осы тұста университет ғалымдарынан археолог 
М. Қа сеновтың де ізденістері Сарайшық тарихында анық 
кө ріне бастады. Ол облыстағы жалғыз кəсіби археолог, 
тарих ғылымдарының кандидаты еді. Ол кəсіби маман 
ретінде студенттерді археологиялық қазбаға тарта бас-
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тады. М. Қасенов бір мақаласында: «Ежелгі Сарайшық 
қаласының мүшкіл халі туралы баспасөзде қанша уа-
қыттан бері айтылып та, жазылып та келеді. Дегенмен, 
сол «баяғы жартас – бір жартас» күйінде қалып отыр. 
Сонау, 50-ші жылдары Ə. Марғұлан, С.П. Толстов, 
Г.И. Пацевичтер қазба жұмыстарын бастаған көне Са-
рай шықтың бүгінде небəрі 30 пайызы ғана қалғаны қын -
жыл тарлық жайт. Жайық өзенінің қатты ағысынан жаға 
бұзылып, жылына көне қалашықтың 1-2 метр жері су 
астына кетеді. Қалашықтың аумағында көне бейіт бар 
болатын. Қазір су оны да шайып өтіп, өзен жағасында 
адам сүйектері де шашылып жатыр. Қазба жұмыстары 
жүргізілген орын қоршаулы тұрғанымен сол жерге кі-
ріп-шығып жүрген балалар өздері тауып алып келген 
көне жəдігерлерді саяхатшыларға сатып та жүр» дей 
келе, қалашықты сақтаудың күрделі мəселелерін баспа-
сөзде көтере білді [18]. 

Сарайшық тарихы мəселелерінің кешенді зертте луі-
не тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырыл-
ған профессор Ж. Жұмабаева да өз үлесін қосты. Оның 
бірнеше мақаласы мен «Сарайшық – бабалар мұрасы. 
Сарайшық қалашығының тарихы туралы дереккөздер» 
жинағына дайындаған материалдары, ой қорытулары 
біраз жаңалықты қамтыды [19].

Қорыта келгенде, «Хан Ордалы Сарайшық» му зей-
қорығының ашылуы ортағасырлық Сарайшық қала сы-
ның ғылыми тұрғыдан зерттелуіне жəне оны əлемге шы-
найы насихаттауға, қала орнын сақтау жұмыстарының 
жандануына жаңа жол ашты. 
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ҮШІНШІ БӨЛІМ

«САРАЙШЫҚ» МЕМЛЕКЕТТІК 
ТАРИХИ-МƏДЕНИ МУЗЕЙ-ҚОРЫҒЫ» РМҚК 
ҚҰРЫЛУЫ ЖƏНЕ АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕР

Сарайшық музей-қорығының замана талабына сай 
даму кезеңі Атырау облысына Н. Ноғаевтың əкім бо-
лып тағайындалуымен тұспа-тұс келді. Өйткені облыс 
əкімдігі Сарайшық мəселелерін мемлекеттік деңгейге 
көтереді. Атыраулықтар ұсынысын Мəдениет жəне 
спорт министрлігі қолдайды. 

2017 жылы 23 ақпанда Атырау облысына жұмыс 
сапа рымен ҚР Мəдениет жəне спорт министрі Арыс-
танбек Мұхамедиұлы арнайы келіп, Сарайшық қала-
шы ғын сақтау мəселесі бойынша кеңейтілген отырыс 
өткізеді. Кеңейтілген отырысқа депутаттар, таны мал 
қоғам қайраткерлері, жергілікті атқарушы билік өкілде -
рі, жетекші тарихшылар мен археологтар, атап айтқан-
да, ҚР Парламенті Сенатының депутаты С. Еңсегенов, 
ғалымдар З. Самашев, К. Байпақов, Б. Аяған, Б. Кəрібаев, 
философ Ғ. Есім, зиялы қауым өкілдері Е. Раушанов, 
М. Құлкенов жəне т.б. қатысады. Отырыс барысында 
А. Мұхамедиұлы: «Біздің басты мақсатымыз – көне Са-
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рай шық қалашығының табиғи бұзылуын тоқтату. Біз 
бұл бірегей мəдени ескерткішті сақтап қалып, болашақ 
өскелең ұрпаққа табыстау үшін бар күшімізді салуымыз 
қажет. Бұл жерде əкімдікке жа ғалауды бекіту жұмыста-
ры бойынша қабылданған шаралар үшін алғысымды 
білдіргім келеді. Бекіту жұмыстарын жүргізгеннен ке йін 
археологиялық зерттеулер өз жалғасын табатын бола-
ды. Археологиялық қазбалардан кейін бірден реставра-
циялық жұмыстарға көшетін боламыз», – деп өз жоспа-
рымен бөліседі [1]. Осылайша отырыс алдағы үлкен 
шаруаларға жол ашады.

2017 жылы 3 сəуірде Атырау облысының əкімдігі ел 
назарын аудару мақсатында Қазақстан Республикасы 
Мəде ниет жəне спорт министрлігімен бірлесе Астана 
қа ла сында «Сарайшық: ұлы қала тарихы» тақырыбын-
да Халықаралық ғылыми конференция өткізеді. Оған 
40-тан аса отандық жəне шетел ғалымдары арнайы ша-
қырылады. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрі А. Мұxамедиұлы халықаралық жиында 
табиғи-климаттық жəне антропогендік факторлардың 
əсе рінен Сарайшық қаласын сақтау жəне қалпына кел-
тіру мəселелерін қозғай келе, «Бұл проблемаларға біз 
білікті шетелдік жəне отандық ғалымдардың назарын 
аудартуымыз керек. Сөйтіп, ұтымды бірлескен шешім-
дер қабылдағанымыз жөн. Жалпы алғанда, қаланы сақ -
тау ға жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдар, ға  -
лым  дар мен өзге де мүдделі тараптар қалашыққа қатыс-
ты күрделі мəселелерді бірлесіп шешуге атсалысуы қа-
жет. Мəселен, Жайық өзенінің жағалауын бекіту жұ-
мыс  тарын аяқтау, археологиялық қазба жұмыстарын 
жал  ғас тыру, осыдан кейін қалашықта консервациялау 
жұ мыстарына барлық ресурстарды жұмылдыруымыз 
керек» деп түйіндейді. 
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Конференция барысында Мəдениет жəне спорт ми-
нистрлігі мен Атырау облысы əкімдігінің арасында бір -
 лескен меморандум жасалды. Халықаралық конферен-
цияда Атырау облысы əкімі Н.Ноғаев: «Сарайшық Аты -
рау облысы тұрғындарының немесе осы саламен айна-
лы сатын ғалымдар, тарихшылар, археологтардың айта -
тын əңгімесі ғана емес, Сарайшық – біздің мақтаны-
шымыз. Біз осыны түсініп, білуіміз керек»,-деді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академия-
сының академигі, тарих ғылымдарының докторы, про  -
фессор археолог К.Байпақов: «Бүгінгі жиын тек Сарай-
шық қаласының тарихи-мəдени маңызына ғана арнал -
ды десек, қателесеміз. Жайық-Каспий өңірінде көптеген 
Жалпақтас, Ақтөбе-Лаэти сынды қалалар бар. Қазба жұ -
мыс тары соларға да жүргізіліп, зерттелуі керек. Тек 
Аты рау ғана емес, Маңғыстауда да талай мұра жатыр. 
Батыс Қазақстанда да солай. Бəрі үлкен туристік бағ-
дардың құрамына кіріп, халықаралық жəне ішкі ту-
ризмнің нысандарына айналуы керек. Екіншіден, Сарай -
шықты су шайып кетуден сақтау үшін өзен арнасын 
бекіту жұмыстары мені айырықша қуантты. Бұл тари-
хи мұраны консервациялаудың басы деп білемін. Ен -
ді археологиялық жұмыстармен қатар консервация да 
жалғаса береріне сенемін. Салалық министрліктің бұл 
қалаға көңіл аударуы да – құптарлық іс», – деп тұжырым-
дады. 

Ресей ғалымы, тарих ғылымдарының докторы А. Ко -
валев: «Сарайшық – бəріміз үшін қымбат. Өйткені, Ал-
тын Орда көбіміздің мемлекеттілігіміздің бастауында 
тұр. Сондықтан Сарайшық қаласын сақтап қалу ісін 
құптаймын. Бірақ, мені алаңдататын дүние басқа. Ол – 
«қара археология» мəселесі. Археологиялық жұмыстар 
жүргізілген жерлерден табылған дүниелерді саудалау-
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шылар бар. Заңдарымыз осал. Мəселен, Ресейде 100 
жыл ға жетпейтін тарихы бар дүниелерді археология-
лық мұра деп бағаламайды. Сарапшылардың бірі «мұ-
ның тарихи-мəдени құны жоқ» деген бір жапырақ анық-
тама берсе болды, қалаған адам ел мұрасын шет елге 
алып кетуі мүмкін. Сондықтан заңнамалық тұрғыда ар-
хеологиялық, тарихи мұраларды сақтау мəселесін рет-
теу қажет» деп Сарайшықтың əлемдік тарихтағы орнын 
тағы бір айшықтады [2]. 

Осылайша алғаш рет ел астанасында халықаралық 
деңгейде өткен конференция Сарайшық қалашығын сақ-
тап қана қоймай, оны туристік орталыққа айналдырудың 
нақты жолдарын көрсетті. Мəселенің түйіні 2017 жылы 
26 сəуірде Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаң -
ғыру» бағдарламалық мақаласымен бекітіле түсті. Нəти-
жесінде республика бойынша жасалған қасиетті жер -
лер дің 2-ші тобы «Археологиялық ескерткіштер жəне 
орта ғасырлық қалалық орталықтар» тізіміне Атырау 
облысынан – Сарайшық қалашығы енгізіледі. Мұның өзі 
Сарайшық бағытындағы жұмыстарды жанданды руға 
тікелей себепкер болады. Облыс əкімдігі Жайық жаға-
лауын бекіту жұмыстарына қаржы бөліп, археология-
лық қазбаға қаржы бағыттады. 

2017 жылдың жазында З. Самашев бастаған архео-
логтар қазба жұмыстарына кіріседі. Ол турасында об-
лыстағы «Ақ Жайық» газеті 11 қазанда арнайы мəсе ле 
көтереді. Қазбаға қатысқан Орыс географиялық қоға -
мы ның толық мүшесі, Астрахандағы тарихи-сəулет музей-
қорығының археология секторының меңгерушісі В. Пла-
хов: «Астрахан облысының аумағында Еділ бойында 
ондаған көне қалалар бар. Алайда Иван Грозный зама-
нында жəне одан кейін тонауға ұшырап, əрбір кірпіші 
бөл шектеліп қалғандықтан тарихтың кейбір қойнауын 
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қалпына келтіру мүмкін болмай отыр. Сарайшық се-
кіл ді қалашықтар көп жылдар бойына ғалымдарға ты-
ныш  тық бермей келе жатқан көптеген құқпиялардың 
сырларын ашады» дей келе, «Сарайшықта бір кездері 
құрметті, əйгілі шеберлер өмір сүргенін, шəкірт ұстап, 
оларға өздерінің кəсіби құпияларын сеніп тапсырғанын 
əңгімелейді. Оның анықтауынша «Сарайшықта жасал-
ған саз құмыра Қытайдан əкелінген немесе тіпті, бірне-
ше шақырымдағы əлдебір көрші қаладан əкелінген құ-
мы радан ерекшеленеді. Бір елді мекен шеберлерінің 
негізгі сурет тақырыбы бір (сарайшықтық шеберлер 
құс тарды бейнелеген), бір түс гаммасы, тіпті, бұйым құ-
рамы бірдей болған», – деп ғалым еңкейіп жерден жаңа 
ғана қазылып алынған ескі ыдыс сынығын алып көр-
сетті. «Қазір, тіпті, заманауи технологиялар мен білім 
бол са да, мынадайды дəл жасау мүмкін емес. Неліктен? 
XXI ғасырдың шебері сурет салу кезінде бояуды аралас-
тыру үшін қандай өсімдіктің шырыны қолданылғанын 
қайдан білсін? Иə, ол төңіректегі бүкіл өсімдікті жинап, 
мың қайтара одан сығынды жасап көруі мүмкін. Бірақ 
қажетті түс немесе қоюлық шығу үшін оларды қандай 
маусымда жинау керектігін ол қайдан біле алады? Оның 
сырлары көп: желім, илем, температура... Бұл ешқашан 
ашылмайтын мəңгілік құпия болып қалады. Бірақ осы 
сынықтардың негізінде тарихтың басқа элементтерін 
толықтыра аламыз. Мəселен, керуендер қайдан бастап 
шыққан жəне олардың жету нүктесі қандай болған? 
Олар дың жолында қандай ұсақ аралық «станциялар» 
болған? Мұның бəрін Жібек жолындағы керуендердің 
саудагерлері айырбас жасағанын жəне сатқанын осын-
дай артефакттерден анықтауға болады» – деп ойын тү-
йіндеді. 

Осы жолғы қазбада археолог М. Қасенов ұзындығы 
шамамен 20 сантиметр, іші қуыс, екі жағы тегіс өңдел-
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ген, ортасы ойылған жəне жоғарғы жағында екі кіш-
кентай жəне төменде бір тесігі бар сүйекті тапқан. Ар -
хеолог оны əріптестеріне, жергілікті тұрғындарға: аң-
шы ларға, балықшыларға, қариялар мен əйелдерге де 
көр  сеткенімен оған нақты жауап таба алмаған.

Ол сонымен бірге кіп-кішкентай қытай вазасын 
та уып, «Фарфор құмыраның кесегі шамамен XIV ға-
сырға тиесілі. Ноғай сұлуының қола айнасы, оның 
ке ле сі жағына жүгіріп бара жатқан киіктер мен түлкі-
лер дің бейнелері соғылған. Арабша өрме жазумен ба-
сылған қырық дана Сарайшық монетасы жəне сан-
сыз сазды пазлдар. Сенбейтін шығарсыздар, алайда, 
осы сынықтарда дəмдеуіштердің нəзік иісі сақталып 
қалған... Ал осы жазда табылған ең бағалы олжа – қа-
малды қорғап тұрған жəне жақын маңдағы тұрғын по-
селкеге қарай созылатын бекініс қабырғасының бірі 
бөлігі» деп қорытады [3]. 

2017 жылғы археологиялық қазба жұмыстарының қо-
рытындылары 2017 жылы 8 қараша айында Х. Досмұ-
хамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде 
облыс əкімдігінің ұйымдастыруымен өткен «Ибн Батту -
таның Ұлы Жібек жолымен саяхаты: мəдениеттер ара-
сын дағы диалогты алға бастыру» атты Халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциясында шығарылады. 
Түрік Республикасы Анкара университетінің профес-
соры Гондугдуй Абдуллах, Əзірбайжан Ұлттық акаде-
миясынан тарих ғылымдарының кандидаты Исмайл  заде 
Пирага, Қазақстаннан белгілі тарихшылар Б. Ермұ-
ханов, З. Самашев, Ə. Мұқтар, М. Сдықов, «Қасиетті 
Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығының басшысы 
Б. Əб діғалиұлы, «Халық қазынасы» ғылыми зерттеу ор -
та  лы ғы ның басшысы А. Оңғарұлы, филология, мəде-
ниет   тану салаларының ғалымдары, көршілес Ресей дің 



69

Астрахань облысының музей қызметкерлері, өлкетану-
шылар қатысқан конференцияда облыс əкімдігі мен 
Мə дениет жəне спорт министрлігі арасына жасалған 
«Ор   тағасырлық Сарайшық қаласының зерттелуі» жо-
ба  сының іс жүзіне аса бастағаны белгілі болды жəне 
осы жылғы археологиялық қазбаның қорытындылары 
жарияланды [4; 8-9]. Конференция тағы да барша жұрт-
шылықтың назарын Сарайшыққа аударды. 

2018 жылы 23 ақпанда Сарайшық қаласын мұра-
жайға айналдыру жұмыстары барысымен танысу мақ -
са тында ҚР Мəдениет министрі А.Мұхамедиұлы тағы да 
арнайы Сарайшыққа келді. Ол турасында өз facebook 
парақшасында: «Достарым, сіздерге Сарай шық қала-
сының орнын сақтау жəне мұражайға айналдыру жұ-
мыс тары барысымен таныстырғым келіп отыр. Есте-
рі ңізге сала кетсем, қазіргі Атырау қаласынан 50 км 
қа шықтықта, Жайық өзенінің оң жағалауында орналас-
қан теңдесі жоқ көне қорық-мұражайды сақтау шара-
ларын белсенді түрде қолға алғанбыз. Зерттеу жəне 
жүргізілетін жұмыс нысаны – өзен суы шайып жатқан 
қаланың мəдени қабаттары орналасқан Жайық өзенінің 
жағалауы. Жобалық-сметалық құжаттар 2015 жылы жа -
салып, одан кейінгі жылдары №3 археологиялық қазба-
ны сақтап қою жəне №5 қазбаның үстіне қалқан құру 
жұмыстары жүргізілді. 2016 жылдың аяғында мұнда қа-
ла ның мəдени қабаттары бар жағалауды су тасқынынан 
қорғау мақсатында дамба салу жұмыстары басталған бо-
латын. 2017 жылы Жайық өзенінің жағалары бекітіліп, 
Атырау облысында орналасқан тарихи жəне мəдени ес -
керткіштерді қорғау аймағы айқындалды, тарихи-мəде-
ни мұра нысандарын іздестіру үшін дала экспедиция-
лары ұйымдастырылды, Сарайшық қаласының айна-
ласын қоршау жұмыстарының жобалық-сметалық құ -
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жаттар дайындалды, т.б. Сарайшық қаласындағы жұ-
мыс тар Атырау облысы əкімдігі бөлген қаржыға жəне 
облыс əкімі Н.Ноғаевтың бастауымен жүргізілуде. 
Жұ мысты орындаушылар ретінде Ресей Федерация-
сынан, Астана, Алматы, Орал қалаларынан ғалымдар 
мен мамандар шақырылды. Сарайшық ескерткішіндегі 
ғылыми жəне қайта жаңғырту жұмыстары жалғаса бе -
реді, бұл ашық аспан астында мұражай жасауға мүм -
кін дік туғызады. Биыл №5 қазбада сақтап қою жұмыс-
тарын орындап, маңайын абаттандыру жоспарланып 
отыр. Бұл жұмыстар бізге жеткен ескерткіштің тари хи 
бейнесін барынша сақтап қалуға бағытталған. Бола-
шақта Сарайшық қазақстандық мемлекеттік жəне ха-
лық аралық туристік маршруттар жүйесіне қосылып, да -
мып келе жатқан туристік инфрақұрылымының ерекше 
торабы болатыны сөзсіз», – деп жазады [5]. 

2018 жылы 4 сəуірде Қазақстан Республикасы Үкі-
метінің №162 қаулысы жарияланады. Қаулы бойынша 
«Атырау облысы Мəдениет, архивтер жəне құжаттама 
басқармасының Атырау облысы мұражай қорығы «Хан 
Ордалы – Сарайшық» коммуналдық мемлекеттік қазы -
налық кəсіпорны Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлiгiнің «Сарайшық» мемлекеттік та -
рихи-мəдени музей-қорығы» республикалық мемлеке-
ттік қазыналық кəсіпорны (бұдан əрі – кəсіпорын) болып 
қайта құрылады. Ол турасында «Қасиетті Қазақ стан» 
өлкетануды дамыту орталығының директоры Б. Əб ді -
 ғалиұлы; «Осы орайда республикалық деңгейде үш қо-
рық ашылды. Бұл үлкен жетістік. Оның ішінде, алғаш-
қысы – Сарайшық, екіншісі – жылқы малы алғаш қол -
ға үйретілген жер екенін бүкіл əлем мойындаған Сол-
түстік Қазақстандағы Ботай. Үшіншісі – Бозоқ», – дей 
келе, жобаның тұңғыш рет жалпыұлттық деңгейде іске 
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асырылғанын атап өтті. Ол жобаның мақсатын «Киелі 
жерлер арқылы ел өз-өзін тану, тарихын, дəстүрін та-
нудың маңызын түсінеді. Туристік сапармен сол жер -
лер ді аралап шыққанда батыстағы ағайындар шығыс-
тағы қасиетті жерлерді білсе, шығыстағы ағайындар 
оңтүстіктегі жерлерді білсе, сөйтіп, бүкіл Қазақстанда-
ғы қасиетті жерлер бəріне бірдей белгілі болса, бұл 
елдің басын қосады» деп анықтады. Үкімет қаулысы 
бет бұрысты қадамдардың бастамасы болды. 

Қаулыдан соң 1999 жылы ашылған Атырау облысы 
мұражай қорығы «Хан Ордалы – Сарайшық» комму-
налды мемлекеттік қазыналық кəсіпорны «Сарайшық» 
мемлекеттік тарихи-мəдени музей-қорығы» республи-
калық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны аталып, мү-
ліктік кешен ретінде республикалық меншікке Қазақ-
стан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі 
қарамағына қабылданады. Міне, осыдан соң оның Жар -
ғысы бекітіледі. Ал 2018 жылы 27 қыркүйекте ҚР Мə-
де ниет жəне өнер істері департаментінің ұсынысы бо  -
йынша тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Ə.Мұқ  тар музей-қорық директорының міндетін атқа -
рушы болып тағайындалады. Сөйтіп жаңадан ұйымдас-
тыру жұмыстары басталады.

Сарайшық музей-қорығының маңызды мəселелерін 
шешу барысында алдымен аудан, облыс əкімдігімен 
байланыс жолға қойылады. 2018 жылы 26 қазанда Ма-
хам бет ауданы əкімі Ж.Ахметовпен кездесу ұйым дас-
тырылады, өзара жоспар жасалады. 

Содан соң 2018 жылы 22 қарашада Атырау облысы 
əкімі Н. Ноғаевқа арнайы хат жолданады. Хатта: «Құр -
метті Нұрлан Асқарұлы! Сіздің қай уақытта да облы-
сы мыздың рухани дамуына барлық жағдайды жасап 
келе жатқаныз барша жұртшылыққа аян. Оған өзіміз 
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еңбек ететін Сарайшық ортағасырлық қалашығы үшін 
жасаған қыруар жұмыстарыңыз куə. Тікелей қолдауы-
ңызбен 2017–2018 жылдары тұңғыш рет Сарайшық 
қа ла шығын Жайықтың тасқын суынан сақтап қалу жо -
басы жүзеге асырылып, жағалау толық бекітілді, қала-
шыққа археологиялық қазба жұмыстарына қаржы бө-
лін ді, реставрациялық жұмыстар басталды, өлкеде ту -
ри зм ді дамыту үшін жаңа Сапар орталығына жер бөлі-
ніп, жобалық-сметалық құжаттары жасала бастады. 
Осын дай игі істердің жалғасы ретінде қыркүйек ай-
ын да «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мəдени музей-
қорығы» РМҚК құрылды. «Сарайшық» мемлекеттік та-
рихи-мəдени музей қорығының алдына қойылған бас ты 
міндет – көне Сарайшық қалашы ғын туристік орталыққа 
айналдыру, ол арқылы халқымыздың бай мұраларын 
əлемдік деңгейде насихаттау. Оған Елбасының «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласы жа -
ңа серпін берді. Мемлекеттік басшысының тапсырма-
ларын орындау мақсатында музей-қорыққа қазіргі таң -
да кəсіби мамандар тартылып, жаңа даму концепция-
сы əзірленді, археологиялық жəне реставрациялық жұ-
мыс тарға лицензия алу бағытындағы шаралар қолға 
алын ды. Бүгінде Сарайшық қазақ халқының ғана емес, 
сонымен бірге барша түркі жұртының, əлем жұртшы-
лығының назары ауған ортағасырлық қалашық. Ол Жо-
шы Ұлысы, Ноғайлы мен Қазақ Хандығының астана-
сы болуымен емес, керісінше, əлемге жоғары рухани-
мəдени байлықтарымен, гүлденген экономикасымен, ком -
  муникациялық жаңалықтарымен сол заманда-ақ белгілі 
болды. Ендігі мақсат оны лайықты көрсете білуде болып 
тұр. Ал бұл тұрғыда көптеген шешімін таппаған мəсе-
лелер баршылық. 

Біріншіден, бүгінге дейін көне Сарайшық қалашы-
ғының территориясы нақты белгіленбеген. Оның заң-
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ды құжаттары жасалмаған. Нəтижесінде қорғалуы тиіс 
аумағы ашық-шашық жатыр. Жаяу жүргінші, мал, авто -
кө ліктер Жайық жағалауын əбден бүлдірген. Ал қала-
шық қа келіп-кетушілерге, тіпті «жабайы» археологтар -
ға есік əрдайым ашық. Оның үстіне «Қазреставрация-
ның» Қазақ бейіті қорымы ішінде жəне Жайық жағала-
уында жасалған археологиялық қазбалар алаңындағы 
темір торлы қоршауды ұрылар бүгінде түбірімен ке сіп 
алып кеткен. Бұл жөнінде облыстық Ішкі істер бас -
қар масына қыркүйек айында облыстық мəдениет бас -
қармасы басшысы С.Сабыр хат жолдаған болатын. 
Əзір ге еш нəтиже жоқ. Ол жүзеге аспағасын мен қыз-
мет ке тағайындалған соң 19 қарашада Махамбет ауда-
ны əкімі Ж.Ахметовке хат жолдадым. Ендігі басты 
мақсат мүмкіндік болса облыс бюджетінен қаржы бө-
ліп тез арада көне Сарайшықты қоршау аса маңызды 
шаруа болып тұр. Мұнсыз археологиялық зерттеулер 
ретке келмейтіні ақиқат. 2017 жылы Атырау облыстық 
тарихи-мəдени мұраны қорғау, қалпына келтіру жəне 
пайдалану жөніндегі мемлекеттік инспекциясы қала-
шық ты қоршау жұмыстарына жобалық-сметалық құ-
жат тамасын дайындаған. 

Екіншіден, қалашықтың цитаделі саналатын қазақ 
бейіті шоғырланған қорымға жергілікті халық жақсы 
ырым санап бүгінгі күнге дейін қайтыс болған адам-
дарды жерлеуді жалғастырып келген. Бұл сорақылықты 
жақында ғана тоқтатқандай болдық. 

Үшіншіден, Өзіңіз білетіндей, Жайық жағалауынан 
Сапар орталығына 2 га жер бөлінген. Ендігі жағдайда 
Музей-қорық пен хандар кесенесінен Қалашық орны-
на, Қалашық орнынан Сапар орталығы аралығына ту-
ристер жүретін инфрақұрылымдарды да ойластырған 
орынды болмақ. Өкінішке орай, ол аралықта тұрғын 
үйлер орналасқан. 



74

Төртіншіден, Сарайшық қалашығына археология-
лық қазба жұмыстарын жүргізуге ұзақ мерзімді жыл 
са йын облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, арнайы 
жос пар жасалса орынды болар еді. Бұл – жұмыстың ке-
шен ді жүргізілуін қамтамасыз етеді жəне қалашықты 
қалпына келтіру жұмыстарын жеделдетеді. Біздің есе-
біміз бойынша қазба жұмыстарының шығыны 2019 
жылы шамамен 50 млн теңгені құрайды. 

Бесіншіден, музей-қорықтың материалдық-техни-
калық базасы мүлдем сын көтермейді. Бұл арада архео-
логиялық экспедицияға қажетті темір іздеуіш детек -
тор, əуеден аэро фото-, видеотүсірілім жасайтын дрон 
аппараты, кəсіби фотоаппарат, видеокамера, жер сканер-
лейтін георадар аппараты жəне т.б. арнайы құрылғылар 
қажет-ақ. 

Бұған қоса мекеме 2019 жылы республика, шет ел-
дер деңгейінде көрме жасауды жоспарлауда. 

Құрметті Нұрлан Асқарұлы! Елбасымыз «Ұлы Дала-
ның жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласы арқылы 
барша қоғамымызға жаңа міндеттер жүктеді. Оны іс 
жүзіне асыру жəне Сарайшық қалашығының жаңа кел-
бетін жасау кім-кімге де абырой» деген жолдарды оқуға 
болады [6].

2018 жылы 5 желтоқсанда Атырау облысы əкімі Н. Но -
ғаев «Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі Б. Бабаш-
пен кездесіп, «Атырау елі – тарихи, мəдени мұралары 
берік сақталған өңір. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында «Қазақстанның киелі жерлері географиясы» 
жобасына облыстан 7 нысан енді. Соның ішінде Са-
рай шық қалашығы да бар. Көне Сарайшықты жаңа за -
ман ға сай жаңғырту мақсатында тағы қандай жоспар-
лар бар?» деген сұрағына: «Ұлы Даланы мекендеген 
халқымыздың жалпыұлттық қасиетті саналатын орын-
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дарын зерделеу бағытындағы «Қазақстанның киелі 
жер лерінің географиясы» жобасының төл тарихымыз-
да алар орны ерекше. Сондықтан жобаға енетін ны-
сан дардың құндылығын анықтау мақсатында тарих-
шы, өлкетанушы, музей, архив жəне қоғамдық ұйым 
өкілдерінен облыстық жұмысшы тобы құрылды. Нəти-
же сінде Қазақстанның жалпыұлттық деңгейдегі 100 қа-
сиетті нысанының тізіміне өңірден 7 нысан енді. Олар: 
Сарайшық қалашығы, Махамбет Өтемісұлының жер-
ленген жері, Ақмешіт жəне Ұшқан ата қорымы, Арал-
төбе қорғаны, Құлшан ата жер асты мешіті, Иманқара 
үңгірі. Биыл республикалық маңызы бар макронысан-
дар тізіміне Индердегі Тұзбұлақ кешені секілді 17 орын-
ды ұсынып отырмыз. 

Сарайшыққа келсек, ол – қазақ халқының ғана емес, 
сонымен бірге барша түркі жұртының, əлем жұртшы-
лығының назары ауған ортағасырлық қалашық. Ол əлемге 
жоғары рухани-мəдени байлықтарымен, гүлден ген эко-
номикасымен, коммуникациялық жаңалықтары мен сол 
заманда-ақ белгілі болды. Ұлы Жібек жолындағы тари-
хи маңызы бар көне Сарайшық қалашығын сақтап қалу 
мақсатында Жайық өзенінің жағасын бекіту бо йынша 
облыс əкімдігіне ұсыныстар енгізіліп, 2017 жылы Аты -
рау облысы əкімдігі мен Қазақстан Республикасы Мə-
дениет жəне спорт министрлігінің бірлескен ведом-
 ствоаралық отырысы өтіп, екіжақты меморандум жасақ-
талды. Меморандумға сəйкес Сарайшық қалашы ғын 
Жайық өзені арнасының шайып кетуінен сақтап қалуға 
1,6 млрд теңге бөлініп, жағаны бекіту жұмыстары жүр-
гізілді. 

Қала орнына археологиялық қазба жұмыстары жүр-
гізіліп, оған Зейнолла Самашев бастаған белгілі ғалым 
археологтер тартылды. Бұл жұмысқа да жергілікті бюд-
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жеттен 40,0 млн теңге бөлінді. Ал министрлік тарапы-
нан қазба орнын реставрациялау жəне консервациялау 
жұмыстары іске асты. Əрине, аталған шаралар келер 
жылдары да жалғасын табады. Тарихи ескерткішті сақ-
таумен қатар оны жаңғырту, туризмді дамыту басты 
мақсаттардың бірі. Биыл «Хан Ордалы Сарайшық» му -
зей-қорығын республиканың меншігіне ұсындық. Са-
рай шық қазба орны мен музей-қорықтың жаңа даму 
кон цеп циясы дайындалып, кəсіби мамандар тартылу -
да. Сонымен қатар Сарайшықта Сапар орталығын салу 
жоспарда тұр. Қазір Сапар орталығына жер телімі бө-
лініп, жобалық-сметалық құжаттары жасақталуда. Құ-
жат тар аяқталып, мемлекеттік сараптамадан келісім ал -
ғаннан кейін құрылыс жұмыстары басталады» деп ал-
дағы жоспарымен бөліскен болатын [7]. 

Бұл арада Сапар орталығы туристер мен келушілер 
үшін барлық жағдай жасалған толық кешен болуы нақ-
тыланды. Кешен ішінде əкімшілік ғимарат, қонақүй, ша -
руашылық-тұрмыстық үй болмақ. Екі қабатты əкімшілік 
ғимарат ішінде экспозициялық-көрме залдары, қор қой-
масы, 100-150 орындық конференц-зал, зертханалық 
жə не қалпына келтіру үй-жайы, кітап қоймасы мен элек-
тронды мəліметтер базасы бар кітапхана орналасып, 
оның аумағында лекция өтетін алаңдар, ашық аспан 
ас тындағы музей мен этноауыл болады. Яғни елдегі 
осындай игі жоспарлар Сарайшықтың жаңа келбетін 
қалыптастыра бастады.

2019 жылы 9 қаңтарда «Сарайшық» мемлекеттік та-
ри хи-мəдени музей-қорығында Ғылыми кеңес құрыл-
ды. Кеңестің басты мақсаты, біріншіден, ортағасырлық 
Сарайшық қалашығының туристік орталыққа айналу 
бағытындағы мемлекеттік саясатты іс жүзіне айналды -
ру; екіншіден, музей-қорықтың материалдық-техни-
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калық базасын нығайту; үшіншіден, музей-қорықтың 
одан əрі дамуына ықпал ету болса; негізгі міндеті, му-
зей-қорық қызметінің мəдениет саласындағы ғылыми-
зерттеу, мəдени-білім беру жəне танымдық-туристік 
қыз  меті үрдісіндегі негізгі мəселелері бойынша шешім 
қабылдау, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асы-
рылуын қамтамасыз ету болып белгіленеді. 

Сол күні Сарайшық ауылындағы орта мектепте 
Ғылыми кеңес өз жұмысын бастады. Кеңес құрамында 
мекеме мамандарымен қоса облыстық тарихи-мəдени 
мұраны қорғау жөніндегі мекеменің басшысы М. Ки-
пиев пен Х. Досмұхамедов атындағы АтМУ тарихшы 
ғалымдары Ж. Мұстафин, Қ. Сүндетұлы, Л. Бердіғожин, 
Ұ. Ахметова, Семей мемлекеттік университетінің про -
фес соры А. Исин енгізіледі. Кеңеске арнайы шақырыл-
ғандар қатарында аудандық Мəдениет бөлімінің басшы -
сы Н. Аруев жəне БАҚ өкілдері болды. Мəжіліс бары-
сында 9 мəселе – Ғылыми кеңес құрамын бекіту, кеңес 
орынбасарын бекіту, кеңестің ғылыми хатшысын бекі-
ту, Ғылыми кеңестің жұмыс жəне музей-қорықтың жыл-
дық жоспарын бекіту, «Музей-қорықтың 2018 жылғы 
қорытындылары жəне алдағы міндеттері», музей-қо-
рықтың 2018 жылғы қаржылық есебі, Музей-қорықтағы 
жəдігерлерді тексеру қорытындылары, «Сарай шық – 
Қазақ хандығының астанасы» сериясымен музей қыз-
мет керлері дайындаған брошюраларды баспаға ұсыну, 
«Сарайшық музей қорығы сайты» презентация сы тал-
қыға шығарылды. Сонымен қатар мəжіліс бары сында 
музей-қорықтың ғылыми қорына М. Кипиев Сарай-
шық қа қатысты құнды фотолар мен құжаттарын жəне 
Ж.Мұстафин өзінің Сарайшықты зерттеу жөнін дегі ең-
бектерін табыс етті.

Музей қорық үшін ендігі үлкен мəселе «Ортағасыр-
лық Сарайшық» жобасына жер алу болды. Атырау облы-



78

сы Махамбет аудандық əкімдігі 2017 жылғы 9 маусымда 
№182 «Сарайшық ауылы жерінен «Ортағасырлық Са -
райшық» жобасы үшін жер учаскені резервке алу тура -
лы» қаулысына сəйкес 8 га жерді «Ортағасырлық Са-
райшық» жобасына бөледі. Кейін, 2018 жылы ақпан ай -
ында Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
ми нистрі А.Мұхамедиұлының арнайы Сарайшыққа ке-
ліп резервке қойылған жермен танысып, болашақ са-
лынатын Сапар орталығын туристерге тартымды болу 
үшін Жайық жағалауына жақын бос жерлерге көшіру 
туралы мəселені қозғайды. Содан 2019 жылы 6 сəуірде 
Махамбет аудандық құрылыс, сəулет, қалақұрылыс бө -
лім шесінің басшысы А. Қуанғалиевтің шешімімен бү -
гінгі ескі Сарайшықтағы №1 арнаулы əлеуметтік қыз -
меттер көрсету орталығы артындағы Жайық жағалауы-
на жақын жерден 2 га жер беріледі. Мұны есепке алған 
музей қорық басшылығы 2019 жылы 21 қаңтарда Ма-
хамбет ауданы əкімі Ж. Ахметовке: «Бүгінде Өзіңіз бі -
летіндей «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мəдени му -
зей-қорығы» РМҚК осы мақсаттағы жұмыстарды қай та 
жаңғыртып бұрынғы берілген 8 га жерді Жайық жаға -
лауында бір аймақта болуын маңызды санап отыр. 
Өйткені, туризм объектілері тұтастай кешен ретінде са -
лынбақ жəне Сапар орталығы өзге салынатын этно 
объектілермен бірге болуы тиісті» деген мəтінде хат 
жолдайды. Мақсат туризм кешенінің бір бағытта бо-
луын қамтамасыз ету болатын. Уақыт өте Жайық жа -
ғалауындағы жердің табиғи-географиялық қолайсыз-
дығы белгілі болады. Мұның өзі Сапар орталығы құры-
лысының кешеуілдеуіне əкелді.

2018–2019 жылдары музейге арнайы келетін ғалым-
дар саны арта түсті. Мəселен, 12 қыркүйекте Токио қа -
ласындағы Риккио университетінің профессоры, Жошы 
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ұлысы, Алтын Орда тарихының маманы Йоккаичи 
Ясухиро, 26 қазанда Түрік Республикасы Анкара уни-
вер ситеті профессоры Абдуллах Гюндогду, 27 қазанда 
белгілі ноғайтанушы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Əнес Сарай, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Қ. Мұхамбетқалиев, 1 қарашада На -
зарбаев университеті түркітану кафедрасының оқыту -
шысы, археология жəне этнология магистрі А. Жүнісха-
нов, 19 қарашада Атырау мемлекеттік университетінен 
ф.м.ғ.к., профессор Ж. Джумамухамедов, Түрік Респу-
бликасы Ниде университетінен профессор Аднан Горюр, 
27 қарашада Алматыдан филогогия ғылымдарының док -
торы, профессор Ғарифолла Əнес, Москвадан Ресей 
Ғы лым академиясы Тарих институтынан тарих ғылым-
дарының докторы, профессор Д. Аманжолова арнайы 
келді. Мұндай кездесулер əрдайым пайдалы. Мəселен, 
жапон Йоккаичи Ясухиро ортағасырлық керамика са-
ласынан, Ə. Сарай ноғайтану мəселелерінен, соның іш -
ін де Сарайшықта жерленген Мамаш хан туралы, түрік 
Абдуллах Гюндогду ортағасырлық сауда жолдары, Ас-
трахандық археолог В. Плахов Сарайшықта жасалған 
ке рамика ерекшеліктері туралы кеңес берді.

2018 жылдың соңында Атырау облысында ноғай хал -
қының мəдениет күндері ұйымдастырылды. Арнайы 
келген делегация жəне «Ибн Батуттаның Ұлы Жібек жо-
лымен саяхаты: мəдениеттер арасындағы диалогты алға 
бастыру» ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конфе-
ренциясына қатысып, 25 желтоқсан күні Сарайшыққа 
Анкара университетінен тарих ғылымдарының канди-
даты, PhD Серхан Чынар, Ресей Ғылым академиясы 
Дағыстан Республикасының Тарих, археология жəне 
этнография орталығының профессоры, тарих ғылым-
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да рының докторы Даниял Кидирниязов, Семей мемле-
кеттік университетінен ноғайтанушы ғалым А. Исин 
келді.

2019 жылы қаңтар айында музей-қорық Сарайшық-
та жерленген Қазақ хандығының ханы Қасым ханның 
мəңгілік мекенін табу экспедициясын қолға алады. Оның 
құрамына бас инспектор Ф. Байдаулетов, археолог А. Тұ -
рарұлы, археолог М. Əбдіғали, топограф С. Мираш ен -
гізіледі. Олар 1861 жылғы топограф Алекссев картасы-
мен жұмыс жасап, ортағасырлық Сарайшықтың цита-
делі орнын жəне Қасым ханның жерленген орнын ша-
мамен анықтайды. 

Экспедиция нəтижесіне сүйене отыра музей-қорық Аты -
рау облысы əкімі Н. Ноғаевқа Атырау-Орал трас   сасы 
бойында Сарайшық ауылы тұсында еңселі ескерткіш 
орнатуды ұсынады. Облыс əкіміне жолданған хатта: 
«Ортағасырлық Сарайшық қаласы ХVІ ғасырдың бас 
ке зінде Қазақ хандығының астанасы болып, елдің ірге-
сінің бекуіне жəне болашақ бүгінгі Қазақ мемлекеті нің 
территориялық тұтастығын айқындауда маңызды саяси 
орталығы болды. Оның басында сөз жоқ, Керей жəне 
Жəнібек хандардың сарабдал саясатын батыл жүр -
гізген, өзінің даналығымен əлемге мəшһүр болған Қасым 
хан тұрды. Тарихи деректер Қасым хан тұсында қазақ 
халқының саны 1 млн-нан асып, əскері 300 мыңға жет-
кенін айғақтайды. Қасым хан өзі билік жүргізген жыл-
дары қазақ қоғамындағы құқық-нормаларды реттеу мақ-
сатымен алғашқы қазақ заңы «Қасым ханның қасқа жо-
лын» жарыққа шығарды. Елбасымыз Нұрсұлтан Əбіш -
ұлы айтқандай, Қасқа жолды Қасым хан жұртын жұды-
рықтай жұмылдыра білгенінің арқасында қазіргі қазақ 
жерінің негізгі аумағын біріктірді. 

Қасым хан 1523 жылы Сарайшықта қайтыс болып, 
мəңгілікке өзі туын тіккен Ел астанасында жерленді. 
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Оны сол заманда өмір сүрген Мұхамед Хайдар Дула-
ти, Қадырғали Жалайыри еңбектері, 1861 жылғы Алек -
сеевтің картасы мен ел ішіндегі аңыз-əңгімелер дəлел-
дейді. Қасым ханның тарихи қызметіне ешкім шек қой-
майды, алайда біз оның тарихи қызметін толығымен 
бағалап, ел жадында мəңгі сақтанарлық еңбек еттік деп 
айту ерте. Өйткені осы уақытқа дейін Қасым ханның 
есімі кең-байтақ Қазақстанның бірде-бір елді мекеніне, 
оқу орнына берілген жоқ, еліміздің қалалары мен ауыл-
дарында бірде-бір ескерткіш орнатылған жоқ. Осыны 
ескере келе Атыраулықтар бірінші болып қазақтың атын 
əйгілеген атақты ханы Жəнібекұлы Қасым құрметіне 
бір кезеңде өзі Ел астанасы еткен, мəңгілік мекені бол-
ған Сарайшық ауылы тұсындағы Атырау-Махамбет тас 
жолы жанына еңселі ескерткіш тұрғызуы қажет деп есеп -
 тейміз. Бұл шара Елбасының «Рухани жаңғыру» жəне 
«Ұлы Даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақа-
ла лары аясында атқарылар аса маңызды шара бола-
ры сөзсіз. Ол бүгінгі ұрпақтың парызы. Осыған орай, 
Сізден Қасым ханға ескерткіш салу мəселесінің жүзе -
ге асуына ықпал етуіңізді сұраймыз» деген жолдар жа-
зылады. 

Көп ұзамай Атыраулық ғалымдар да өз ойларын об-
лыс əкіміне жолдап, музей-қорық ұсынысына қолдау 
білдіреді. Хатқа тарих ғылымдарының докторлары 
А. Сар сенов, Л. Бердіғожин, Ұ. Ахметова, ғылым канди-
дат тары Ж. Мұстафин, Г. Қайырғалиева қол қояды [8]. 

Көтерілген ұсыныс 2019 жылы 4 ақпанда Атырау об-
лысы қоғамдық кеңесінің мəжілісіне шығарылады. Мə-
жіліс төрағасы М. Өтешов, Атырау облысы мəслихаты 
А. Зейнуллин қатысқан жиын Сарайшық музей-қорығы-
ның ұсынысын бірауыздан қолдайды. 

2019 жылы 17 маусымда Қазақстан Республикасының 
Мəдениет жəне спорт министрі болып тағайындалған 
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Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлова да Сарайшық 
музей-қорығы мəселелерімен жете таныс болатын. Ол 
вице-министр кезінде-ақ Сарайшықта бірнеше рет бол-
ған-ды. А. Райымқұлова министрліктің игі бастамала-
рын жалғастырып, Сарайшықта жерленген қазақтың 
атақты ханы Қасым ханға арнап түсірілетін фильмнің 
еліміз үшін маңыздылығына назар аударды. 

Министр: «Жақын арада біз 75 сериялы Қасым хан 
туралы фильмді түсіруді бастаймыз Елбасының арнайы 
шақыруымен келген, фильмге сценарий жазған таны-
мал түрік режиссері Гюнай Метин тарихи орындар-
ды аралады. Осы картинаның арқасында біздің ежелгі 
Түркістан, Отырар, Сарайшық, Сауран жəне басқа да 
жерлеріміз орасан зор танымалдылыққа ие болып, мил-
лиондаған туристер келетін орынға айналатынына се-
німдімін» деп нақтылады [9]. Мұның барлығы Сарай-
шық музей қорығының жұмысын жандандыра түсті. 

2019 жылы шілде айында Сарайшық қалашығында 
облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, археологиялық 
қаз ба жұмыстары басталды. Соңғы рет ол 2017 жылы 
жүргізілген болатын. Оған белгілі дəрежеде республи-
калық мəртебе алған Сарайшық музей-қорығының да 
əсері болды деуімізге болады. Өйткені музей-қорық 
тарихында алғаш рет 2018 жылы желтоқсан айында 
республика көлемінде тарихи-мəдени ескерткіштерге 
ғылыми-реставрациялық, археологиялық қазба жұмыс-
тарын жүргізу лицензиясына ие болды. Мұның өзі му-
зей-қорыққа археолог ғалымдарды тартуға, олармен 
жылдың төрт мезгілінде археологиялық экспедиция-
лар ұйымдастыруға жол ашты. 2019 жылғы қазбаға му -
 зей-қорық атынан археологтар А. Тұрарұлы мен М. Əб -
діғалиев қатысты. Оны болашақ үлкен жұмыстарға да-
йындық деп түсінген абзал. 
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Оған қоса музей-қорық еліміз көлемінде жарияла-
натын ірі ғылыми жобаларға қатысу үшін аккредита-
циядан өту құжаттарын Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрлігіне құжаттарын тапсырды. Олай 
болса ғылыми бағыттағы ізденістер нəтижесі алда бол-
мақ.
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Осылайша кітапхана қоры көбейіп келеді. Болашақ-
та салынатын Сапар орталығында арнайы арнайы ка-
бинет беріледі. Ол жас ізденушілер үшін аса маңызды. 
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Музей қорықтағы жəдігерлер

«Көненің көзіндей, тарихтың өзіндей болған жəдігер -
лерді жинақтап жүйелеу, оларды келешекке сақтап жет-
кізу, өзге жұртқа барымызды көрсетіп насихаттау – абы-
ройлы міндеттің бірі», – деп Елбасымыз Н.Ə. Назарбав 
айтқандай тəуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда ұлт-
тық мұраны қастерлеуге, сақтауға ерекше ден қойылды.

Қазіргі заманның кезек күттірмес маңызды міндет-
терінің біріне айналған халықтың мəдени мұрасы сақ-
талатын, көрсетілетін, насихатталатын орны – музей. 
Му  зейдің негізгі жұмысы тарих арқылы тарихи-мəдени 
ескерткіштерді насихаттау, сол арқылы жастарды пат-
риоттық рухта тəрбиелеу. Сонымен қатар қорларды жи-
нақтау, сақтау мұражай қызметінің ең негізгі міндет.

1999 жылы 3 қыркүйекте «Сарайшық» мемлекеттік 
тарихи-мəдени музей-қорығының ғимараты 120 жəді-
гермен ашылады. Олардың дені 1996–2000 жылдары 
З. Самашевтың жетекшілігімен Батыс Қазақстан экспе-
дициясының жүргізген зерттеулері кезінде жинақтал -
ған болатын. Мəселен, облыстан Мұқашева 1999 жылы – 
140, З. Самашев 2000 жылы – 161, 2003 жылы 789 жəді-
гер мен 1 кг дəн (тары), кейін – 1341, 2004 жылы – 263, 
археолог В. Плахов 2000 жылы 2 қарашада – 12, 2005 
жылы Оралбай – 181, 2006 жылы археолог Т. Локаше-
ва – 191, 2007 жылы – 391 жəдігер тапсырады. Соның 
ішінде З.Самашевтың 2003 жылы тапқан 17 күміс тиы-
ны құнды жəдігерлер қатарына қосылады.

Бүгінде қазба жұмыстары барысында жəне жергілік-
ті ауыл тұрғындары тапсырған 3827 жəдігер музейдің 
негізгі қорын құрап отыр. Жергілікті жерде жасалған 
жəне сырттан əкелінген, көркемдігі жағынан аса тар-
тымды жүздеген бұйым, теңгелер, əшекейлер, тұрмыс-
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тық заттар, еңбек құралдары, қару-жарақ түрлері, шикі 
кірпіштен тұрғызылған сəулет өнерінің ғаламат үлгі-
лері, «хана» деп аталатын Сарай кешенінің қалдықтары 
жəне тағы басқалар Сарайшықтың негізгі қорын құрай-
ды. 2018 жылдың аяғында оларды қайта түгендеу жұ-
мыстары басталды.

Сарайшық музей-қорығында 
сақталған жəдігерлер 

Сырланбаған қыш ыдыстары – ХІІІ ғ.
Сарайшық қазба орнынан табылған. Қыштан жасал-

ған ыдыс. Жалпы қыштан жасалынған ыдыстар Сарай-
шықта керамикалық коллекцияның 80-90%-ын құрай-
ды. Дайындау үшін шикізат ретінде құрамы темір то-
тығымен, иі қануымен жəне ұсақ қоспалармен (қоңыр 
темір-тас, пирит, слюда, əктас) ерекшеленетін темірлен -
ген балшық пайдаланылған. Формалық массаларды 
да йындау технологиясы жоғары деңгейде дамыған, се-
бебі сынған жерлері тегіс, кедір-бұдырсыз болып кел-
ген. Жалпы барлық ыдыстар «көзе дөңгелегінде» жа-
салған. Ыдыстардың көбісі ангобталған, яғни боялған. 
Зерттелген ыдыстардың барлығы жоғары температу-
ра да күйдірілген. Керамикалық қыш ыдыстарды одан 
əрі жіктеу, жалпы ыдыстарының пішінінің-ернеуінің, 
мойынының, бойынының, тұтқаларының жəне түбінің 
ерекшеліктеріне қарай жүргізіледі. 

«Горшок» тəріздес ыдыстар
Шартты түрде 3 топқа бөлуге болады. Біріншісі – 

тұт қасыз, цилиндр мойынды, екі немесе үш сызықша-
мен əшекейленген, жоғары жағы тіке кеңейтілген гор-
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шоктар. Олардың шаңағы күмпиіңкі, жоғары жағы шар 
секілді жəне төмен қарай конустала бітеді. Екіншісі – 
бір тұтқалы, сəл ғана қайырылған жиегінінің қимасы 
үшбұрышты болып көрінетін ыдыстар. Бойының ұзын-
дығы оның диаметрінен аздап үлкендеу болып келетін 
ыдыстар. Үшінші тобы – қос тұтқалы, цилиндр мойын-
ды жəне ернеулерінің пішіні əртүрлі: дөңес, қималары 
үшбұрышты болып келеді.

Құмыралар
Ірі өлшемді құмыралар. Ұзынша келген тік мойын-

ды, дөңгелентілген кең иықты, кеңейте немесе ұзарта 
жасалған құмыралар көп таралған. Түптері жалпақ. 
Ыдыс ернеуінің диаметрі табанының диаметрінен кіші. 
Бұл категорияға жататын ыдыстар көп жағдайда шана-
ғының жоғарғы тұсында көлденеңінен айналдыра жəне 
толқын іспеттес қылып салынған сызықтармен əшекей-
ленетін болған. 
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Көлемі орташа құмыралар
Аласа əрі кең мойынымен жəне сыртқа қарай сəл шы -

ғыңқы, қимасы сопақша келген ернеуімен ерекше ле-
неді. Құмыра диаметрінің ең бір кеңейген жері – бұ-
йымның орта тұсы. Құмыраның түбі оның мойын диа-
метрінен біршама кең болып бітеді. Бұл категорияға 
жататын ыдыстар көбіне безендірілмейді. Кей жағдай-
ларда ортасынын тек көлдеңен сызықтар кездеседі. Кей -
бір құмыралардың кішігірім суағары бар. 

Көлемі шағын құмыралар
Шанағы шар тəрізді, мойындары қысқа, ернеуі мен 

шанағын жалғастыратын тік орналастырылған ілмек іс-
петтес тұтқасы бар ыдыстардан тұрады. Сондай-ақ, мо-
йыны аузына қарай кеңейе беретін шағын құмыралар 
да бар. Олардың ернеуінің қимасы дөңес, шеті сыртқа 
шығыңқы. Шанағы күмпиген жəне шар тəрізді. Тұтқа-
сының қимасы сопақ, ернеуі мен шанағы біріктіреді. 
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Құмғандар (шүмегі бар құмыралар)
Биік мойынды, кең ауызды ыдыстар. Жиегінің қима-

сы үшбұрышты немесе дөңес. Мойынының кеңейе тү-
сетін ортасына тұтқа бекітілген. Ыдыстың иініне конус 
тəріздес шүмекше орнатылған. Ыдыстың ортасы көбі-
несе ойып салынған енді сызықтармен əшекейленген. 
Түбі тар, əрі жалпақ. Бұндай ыдыстар бүкіл Алдыңғы 
Шығыс, Кавказ жəне Орта Азияда кеңінен таралған. 
Алтынордалық кезеңде бұндай құмғандар Төменгі Еділ 
бойы жəне Хорезм қалаларында кездеседі. 

Мескей
Жоғары жағына қарай дөңес, төмен қарай кесік ко -

нусты шанағы мен жалпақ түбі бар ыдыс. Мескей ыдыс-
тар бірнеше категорияларымен ерекшеленеді. Бірінде, 
шанағы орта тұсына қарай кеңейетін дөңес жəне астың-
ғы жағы кесік конус, ернеуі сөре тəріздес, ал түбі жалпақ 
əрі тар болып келеді. Кейбір мескейлердің жиегі күр-
делі кескінделген. Ал шанақтардың жоғары жағы ай -
налдыра жүргізілген сызықтармен əшекейленген. Ке ле-
сі бір түрлері шанағының жоғары жағы дөңес, ал ас-
тыңғы жағы кесік конусты болып келеді, түбі жалпақ, 
ернеуі сыртқа шығыңқы. 

Тостаған
Конус табанды, жартысфера тəрізді шанақты, қа-

быр ғасы биік тостағандар жатады, олар қимасы дөңес 
немесе сəл үшкірленіп бітетін тік ернеулі болады. Тос-
тағандар сырт жағынан жиегінің астын ала бір неме-
се бірнеше тырнап, айналдыра салынған сызықтармен 
əшекейленген. Жиектері ішке кіріңкі. 
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Тұз құтылары
Көлемдері шағын болып келеді. Шанағы сфералық 

дерліктей болып келеді. Шанағының төменгі жағы 
біртіндеп жалпақ түпке айналады. Пошымы жəне кө-
лемі жағынан ұқсас болып келетін «тұз сауыттары» Еділ 
бойы, Өрен-Қала қазба материалдарында кездескен. 

Тəрелке
Қазба барысында табылған тəрелкелерді екі топқа 

бөлуге болады. Бірінші топқа жататын тəрелкелердің 
шанақтары сегмент тəрізді жəне жиектері қалың да қи-
сайыңқы тəрелкелер. Келесі нұсқасы – шағын шанақты 
жəне сыртқа қатты шалқайтылған жиегінің қимасы дө-
ңес болып келетін түрі. Кейбір тəрелкелердің жиегінің 
асты жіңішкелеп, ойып салынған сызықтармен əшекей-
ленген. Жалпақ түпті немесе аласа диск тəрізді табаны 
бар болып келеді.

Тагора
Жалпақ табанды, конус пішімді, ернеуі сыртқа қа-

йырылған ыдыс. Кейбір тагораларда ернеуінің астына 
көлденең бекітілген текше тұтқалары бар. 

Амфора
Шанағы жұмыртқа тəріздес, қысқа əрі тар мойынды 

жəне сəл қалыңдау қарапайым ернеулеріне екі тұтқа 
бекітілген. Түбінің диаметрі мойынынан үлкен. Шанақ 
пошымы бойынша келесі нұсқаларды ажыратуға бола-
ды, біріншісі – ең үлкен диаметрі бұйымның орта тұ-
сынан жоғарылау жерден өтетін шанақтары созылыңқы 
пропорциялы ыдыстар; екіншісі – ең үлкен диаметрі 
бұйымның ортасынан өтетін шанақтары күмпитілген 
ыдыстар.
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Хұм
Сұйық жəне дəнді азық-түліктерді сақтауға арналған 

ірі көлемді ыдыстар. Олардың ернеулері əртүрлі болып 
келеді. Мойындары жоқтың қасы. 

Хұмша
Хұмдардан көлемі кішірек, сұйық жəне дəнді азық-

түліктерді сақтау мен алып жүруге арналған ыдыстар. 
Олардың шанағы жұмыртқа тəріздес, ұзынша болып 
келеді, түбі жалпақ, кең емес. Бұл ыдыстар түзу жəне 
ирек сызықтармен əшекейленіп отырады. 

Тиын сауыт
Мойыны жоқ, шанағының жоғарғы жағы шар тəріздес, 

ал төменгі жағы ұзыншалау болып келетін жəне ша нағы-
ның жоғарғы жақ қапталында тесігі бар шағын ыдыстар 
түрі. Бұндай ыдыстар Еділ бойындағы, Болғарда, Пруто-
Днестрлік қос өзен аралығындағы алтынордалық қала-
ларда кеңінен тараған болатын, себебі ұсақ монеталар-
дың кең айналыста болғандығымен тү сін діріледі. 
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Түбек
Өрнектелмеген горшок тектес, жиегінің шеті жұқа 

болса да, тік бұрыштандырыла кеңінен қайырылған, 
жалпақ түпті балалардың бесігіне арналған гигиеналық 
заттар қатарына жатады. Олардың түп отаны Орталық 
Азия деп есептеледі. 
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Қақпақ
Жиектері енді жəне қысқа кертпесі цилиндр тəріз-

дес; үстінде қысқа шошақ тұтқасы бар, іші ойық сфера-
лық сегмент тəрізделері де бар. 

Шығыр ыдыстары
Егіндікке, мал суарғанда пайдаланылған. Бұл қыш 

құмыралар шығыр доңғалағына төменгі жағынан бай-
ланып бекітілетін болған. Сарайшық қазба орнынан та-
былған шығырлық ыдыстарының биіктігі 30-дан неме-
се 50 см дейінгі мөлшерде болып келеді. Олардың ауыз 
қуысы кең, шеттері қалыңдатылған, кейбір ыдыстардың 
мойыны қысқа, болмашы ғана бой көрсетеді. Мойнына 
қарағанда, шанағы кеңдеу келеді. 
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Құбырлар
Қолданылуына қарай көлемі мен пошымы əртүрлі 

жасалған. Кесік конусты түрінің жіңішке шетінде ернеу 
(муфта) бар. Муфтаның көмегімен құбырлар бір-біріне 
бекітіліп, су құбыры жүйесін құрайды. Олар тандыр 
пештерге түтін тарту үшін де, су тасымалдау мен кана-
лизация өткізуге жəне басқа да қажеттіліктерге қолда-
нылған.
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Ұршық
Ұршықтың басы негізінен сынған ыдыстардың жа -

рам ды бөліктерінен жасаған. Оларға дөңес пішім бері-
ліп, ортасын бұрғылап тескен. Кейбір ұршық бастарын-
да кесіп салынған белгілер бар. 

Батырғылар
Ортасында тесігі бар, дөңес пішінді болып келеді. 

Олар балық аулағанда керек, батырғы ретінде қолда-
нылған [1]. 

Сфероконус
Саз балшықтан шарықта нəзік түрде əсем жасалып, 

жоғары температурада күйдірілген қыш сфероконус-
ты ыдыстар немесе сынапкөзелер. «Сфероконус» деп 
ыдыстың сыртқы пішініне қарай қарай айтылған. Ол 
екі сөзден: «сфера» жəне «конус» сөзінен құралған. 
Ыдыстың үстіңгі бөлігі (бүйірінен жоғары) «сфераға» 
(грекше «sphaіra» – шар), ал төменгі жағы «конусқа» 
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(латынша «conus», грек тілінде «konos» – геометрия-
лық дене) ұқсайды. Сфероконустардың көбіне аузы тар. 
Бүйірі домалақ, түбі үшкір, кең иықты, мойны жіңішке 
əрі қысқа, бас жағы саңырауқұлаққа ұқсас, ернеуі ұр-
шықтасы секілді, қара сұр жəне күлгін сұр түсті болып 
келеді. Сырттары əртүрлі тəсілде əшекейленеді. Сынап-
ты тасымалдау үшін немесе жұпар судың ыдысы ретін-
де пайдаланылған [2].

«Қаражылтырақ» ыдыстар
Құрамында темірі көп балшықтан даярланып, 

ерекше қалпына келтіру атмосферасында (оттегінің 
жетімсіздігі жағдайында немесе пешке қатты түтін-
дейтін отын түрін салу арқылы) күйдірілген. Күйдіріл-
ген ыдысты ұн ерітіндісіне (қайнатпасына) малып не-
месе сулы жапырақтарға батырған. Нəтижесінде ыдыс-
тың сыртында баттасқан қара «қабықша» пайда бола-
ды. Кейін оны ысқылап жылтыратады. 

Штампөрнекті ыдыстар
«Штампталатын» бұйымдарды жасау үшін бал-

шықтың бірнеше түрін пайдаланған. Штампөрнекті 
ыдыстар бөліктерден құралып жасалған. Шанағының 
жоғары жағын қыш бұйым формасы – қалыпта басып 
шығаратын болған. Тостаған-қалыптың ішінде бедерлі 
жəне ойық техникасымен өрнек жасалған. Қалыпқа ба-
сып алғаннан кейін ыдыстың сыртқы беті əлі де «өңде-
ле» түсетін: салынған өрнек тазаланатын, түзетілетін, 
кейде ол қосымша өрнектермен сызып немесе ойып 
салынған, кейде кішігірім штамптармен басылған өр-
нек түріндегі əшекейлермен толықтырылатын болған. 
Дегдіген ыдыстың сыртына қосымша балшық жапсы-
рып, оның үстіне штамппен өрнек салу – жиі қолданған 
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əдістің түрі. Штамп арқылы жасалған қыш ыдыстары-
ның əрленуінде жан-жақтарын өсімдік өскендері мен 
геометриялық фигуралар қоршаған, бедерлеп өрнекте-
ген араб жазуларынан тұратын эпиграфиялық жазулар 
да едəуір маңызды орын алған. 

Сырланған қыш бұйымдар
Сырланған қызыл балшықты қыш бұйымдар. Қыш 

бұйымдарды жасау үшін темірлеген, пластикалық қа-
сиетті жоғары немесе орташа деңгейлі балшықтар, со-
ның ішінде əртүрлі темірленген қоспалы, темірленген 
жəне карбонаттық қоспалы түрлері пайдаланылған. 
Қоңыр теміртас, слюда жəне əктас бұл балшықтардың 
табиғи қоспалары болып келеді. Қамыры, ыдыстардың 
сынықтары арқылы көз жүгіртсек, өте тығыз да тегіс 
немесе ұсақ қиыршықты. Жасанды қоспалар ретінде 
тозаң түрлі, негізгіге ұқсас шамот пен ргоза жиірек, ал 
граниттік ірі құмдар сирек пайдаланылған. Барлық бұ-
йымдар көзе дөңгелегінде даярланған. Бұйымдардың 
сырлануы əртекті болып келеді: мөлдір қорғасандық 
жəне күңгірт, қорғасынды-сілтілі жəне сілтілі. Жа-
сыл мөлдір сырлы, мөлдір сары сырлы, қоңыр сырлы, 
мөлдір, түссіз сырлы қыш бұйымдар.
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Кашиндік балшықтан жасалған сырланған қыш 
бұйымдар

Қыш бұйымды жасау үшін кашин, яғни силикат текті 
ашық ақ түсті ерекше қамыр пайдаланылған. Оның не-
гіз гі компоненттері құм, каолин, далалық шпат, балшық 
жəне желімдегіш заттағы əк болған. Қамыр үлпілдек бо -
лып шығатын, сондықтан оны сырланған қабаты тозаң-
данудан сақтайтын. Сарайшық қазба жұмысында табыл-
ған бұндай ыдыстардың саны 66% құрайды. Мұндай 
ыдыстарды екі үлкен бөлімге, біріншісі – сыры мөлдір 
кашиндік қыш бұйымдар (сыры түссіз қыш бұйымдар, 
глазурь асты полихромды суреті жəне глазурь асты бе-
дері бар қыш бұйымдар, бедерсіз глазурь астылық полих-
ромды суреті бар қыш бұйымдар, ою өрнекті кобальтты, 
ақық түсті мөлдір сыр жағылған, глазурь астына қара 
түсті суреттер салған қыш бұйымдар, глазурь астында 
қара суреттері бар жəне бедерлі қыш бұйымдар, суретсіз 
жəне бедерсіз қыш бұйымдар); екіншісі – ультрамарин-
мен сырланған қыш бұйым – құрамына кобальт қосу ар-
қылы қол жеткізеді.
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Қытай фарфоры
Селадон негізінен ашық жасыл түсті ыдыстар қата-

рына жатады.
Еуропада бұндай ыдыстарды «селадон» деп атаған. 

Фарфор тəрізді массадан даярланатын, жасыл реңді 
мөлдір сырмен жалатылған қалың қабырғалы шағын 
тостағандар.

 
Сарайшық ғимараттарының дені текше кірпіштер-

ден салынған. Сондай-ақ, бұл кірпіштер ішкі бөлме-
лердің еденіне төсеуге де пайдаланылған [1]. 

Сарайшықтың ақша тиындары
Сарайшықтың ақша тиындары кешені Жошы ұлысы 

жəне басқа да мемлекеттердің 25 қаласының тиын соға-
тын орындарында соғылып шыққан өнімдер. Олардың 
ішінде, Сарайшықтың өзінде ХV–ХVІ ғасырларда со-
ғылған тиындары да бар. Тиындардың көпшілігі қаланың 



102

мəдени қабаттарында жүргізілген археологиялық зерт-
теулер барысында табылған. Қаладан табылған ең кө -
не тиын Бату ханның немересі Меңгу-Темірдің (1266 – 
1282 жж.) билігі кезінде соғылған дирхем. Ол қаланың 
төменгі мəдени қабатынан табылды жəне Еділ бойын-
дағы Үкек қаласында шығарылған. Үкектің дирхемдері 
жалпы өте жұқа əрі қоспасы сапасыз күмістен жаса-
лынып тұрған. Аталмыш дəуірдің тиындары алғаш рет 
Жошы ұлысы хандарының аттары жазыла басталды. 
Бұрын Ұлыстың тиындары марқұм халиф Насыр-ад-
диннің атымен шығатын еді. Г.А.Федоров-Давыдовтың 
пікірінше, осындай дирхемдер Берке хан (1257 – 1266 
жж.) тарапынан соғылып, мемлекетте исламды уағыз-
дап насихаттауға арналған болатын. Қалған дирхемдері 
оған ұқсас, əрі оларда Шыңғыс ұрпақтарының таңбасы 
бедерленген еді. Ол кезде мемлекет Қарақорым орта-
лықты моңғол империясынан бөлектеніп, Жошы ұлы-
сының дербестігі күшейе бастады, оның белгісі іспетті 
ол кездері тиын ақшаларда мұсылмандық символдар 
пайда болды. Дəл Меңгу-Темір заманында Алтын Ор-
далық хандардың атымен алғашқы тиындар соғыла 
бастады. Тиындар хандарға қатысты «сұлтан», «ағзам» 
(ұлық) деген мұсылманданған атақтар мен сөз тіркес-
тер пайда болды. 

ХІІІ ғасырдың соңына қатысты Сарайшықтың тағы 
бір тиын түрі Меңгу-Темірдің ұлы Тоқты немесе Тоқ-
тоғұның (1290 – 1312 жж.) атымен байланысты. Оның 
билік құрған кезеңіне байланысты Сарайшықтан табыл -
ған хұлағұд елхандардың (ирандық) тиындары жата -
ды. Ол тиындар мұнда Иранмен жүргізген саяси-əске ри 
қатынастары мен сауда-экономикалық байланыстар нə-
тижесінде келсе керек. Тоқтының Ноғай туыс тарымен 
болған үздіксіз талас-тартыстар мен билеуші Шыңғыс 
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ұрпақтары ханшайымдарының билікке деген тақталас 
ұмтылыстары ұлыстың жағдайын қиындатып, əбден əл -
сіретіп те жіберді. Күміс тиындар айналымнан ғайып 
бола бастады. Кейбір тиын шығарылымдарда билеуші-
нің аты жазылмай, біркелкі ұқсас соғылып жатты. Дир-
хемдегі күміс салмағы да тұрақсыз болды. Сондықтан 
Тоқтағұ алғашқы ақша реформасын жасады. Қай жерде 
болмасын дирхем 1,365 грамм салмақпен соғылатын 
болды. Тиындарда Тоқтының аты кейде мадақтау аты-
мен «Насыр-ад-Дин» жəне «Гийяс ад-Дин» («дін тіре-
гі») деп жазылды. Мыс тиындары аз мөлшерде ғана ақ-
ша айналымына енгізілді. 

Экономиканы тұрақтандыру екінші кезеңде, яғни 1310–
1311 жылдары саяси тұрақтылықтың арқасында тағы 
да қосымша ақша реформасы жасалды. Дирхемнің сал-
мағы 1,486 грамм болды. 

Империяда Өзбек ханның (1312 – 1342 жж.) кезең-
дерінде тұрақтылық пен гүлденудің ең жоғары деңгейі-
не жетті. Мемлекеттің базарында алтын, мыс тиындар 
қалың санмен қолданылды. «Гийяс ед-Дуниа» мен 
«Гийяс ед-Дуниа уа ед-Дин» («діннің тірегі, дүниенің 
қамқоршысы») деген лақап атымен Өзбек хан өзінің 
тиындарында тұрақты түрде соқтырып отырды. Өзбек 
ханның немересі Бердібек хан өз ағасынан қолынан 
қай тыс болған соң, Орда əлсірей бастайды. Орданың 
ұрпағы Қызыр билігі дəуірі басталады. Ол өз билігін-
де көптеген пұлдар соғылып шығады, содан кейін Қы-
зырдың ұрпағы Əзіз-Шейх таққа отырған кезден бас-
тап, тиындар неізінен Гүлістан мен Сарайда соғылып 
тұрды. Кейіннен Ноғай Ордасының билерінің тұсында 
да соғылған тиындар Сарайшық қазба орнынан көп та-
былған. 
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Қордағы қару-жарақ түрлері

Берік сауыт кигізді,
Садағын сала байланып.
Ер қаруы – бес қару
Бесеуін тамам ілгізді.

(«Құбығұл») 

«Ер қаруы – бес қару» дейді халық мақалында. Ер 
жігітке сын сағатта қару болған жарақтар ел аузында 
түрліше аталып жүр. Алыстан шолып, аңдысуға неме-
се бетпе-бет келіп, алысуға байланысты қару түрлері 
де əртүрлі болғаны белгілі. Қазақ сарбазының соғыс 
қаруы негізінен бес түрге бөлінеді. Ату үшін – садақ, 
түйреу үшін – найза, кесу үшін – қылыш, шабу үшін – 
айбалта жəне соққы қаруы – шоқпар. Қару – атадан ба-
лаға мұра болып қалып отырған. Ер жетіп, алғаш рет 
ел қорғауға шыққан жас батыр əкесінің, не атасының 
қаруын сандықтан алып беліне тағынған. «Қоңырау-
лы найза қолға алып, Қоңыр салқын төске алып, Қол 
төңкерер ме екенбіз?! Жалаулы найза жанға алып, Жау 
қашырар ма екенбіз?!» – деп жырлайды Ақтамберді 
жырау. Осылайша отансүйгіштікке, ерлікке шақырады 
[4]. Осы аталған бес қарудың үш түрі Сарайшық қазба 
орнынан табылған. 

Садақтың оғы, яғни жебесі
Ұшы ғана табылды, мыстан жасалған, кезеңі ХІV ғ. 
Екінші бір түрі, ол найзаның ұшы. 

Найза – атты жауынгердің негізгі түйреу қаруы. Сабы 
қайың, қарағай, емен сияқты қатты ағаштардан жаса -
латын болған. Əдетте найза басына шашақ тағылады. 
Бұл аққан қанды қарудың сабына жібермеуге арналған. 
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Əскербасының найзасына дəреже белгісі ретінде бай-
рақ, жалау тағылады. Сабының қолға ұстайтын жері 
жұм сақ болу үшін барқыт, мақпалмен оралып, қайыстан 
ілгек салынады. Əдетте қазақ найзаларының ұзындығы 
150-190 см болғанымен, темір сауытқа қарсы қолданы-
латын «сүңгінің» ұзындығы 3-3,5 метрге дейін жеткен. 
Өткен ғасырларда сирек те болса найзаның тағы бір 
түрі – алыстан лақтыруға арналған қысқа сапты найза 
да болған. Оны «жыда» деп атаған. Музейде тек найза-
ның ұшы ғана көрмеге қойылған, сабы сақталмаған. 

Қазақ қылышы – басы бір жүзді, сыртына қарай қай -
қылау болып келетін кесу қаруы. Басының қайқылау 
болуы қылыштың кесу күшін күшейтеді. Ал өте қай-
қы қылыштарды қазақтар «Наркескен» деп атаған. Қы-
лыштың басының ұзындығы əдетте 75-88 см, жүзінің 
ені 3-3,5 см болып келеді. Сабы 10-13 см болып, ағаш-
тан, сүйектен немесе мүйізден жасалған. Сырты күміс-
пен көмкеріліп, əртүрлі ұлттық нақыштармен өрнектел-
ген. Қылышты «қынап» деп аталатын арнаулы қабына 
салып, қылышбау арқылы белге тағып жүреді [4].

Шойыннан жасалған мүсінше
«Бай мен кедей» атты башқұр ертегісінің мотиві бо-

йынша жалпы келген көрермендерімізге, мəн-мағына-
сын біз былай деп түсіндіреміз: «Қандай адам болма-
сын, бай болсын, жарлы болсын, екеуі де бір кеменің 
үстінде келе жатыр». Қашан да біздің халқымыз қалып 
айтпаған, бұл көршілес елдің жерінде шығарылған мү-
сін шеге де біздің ата-бабамыздың бір нақыл сөзі бар: 
«Кемедегі адамның жаны бір» деген. 
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Шырағдан
Халық түсінігінде шырағдан негізінен бөлмені жа-

рықтандыру үшін қолданылатын зат. Сонымен қатар 
шырақ сөзі де ұлт ұғымында мəртебелі мағынаға ие. Ті-
лектің ең жақсысы «Шырағың сөнбесін!» болуында да 
үлкен мəн жатыр. Əрдайым тілегін жақсылықпен байла-
ныстыратын, ісін игілікке балайтын халқымыз қашанда 
шырағының сөнбеуін тілеген. Сондықтан да ортағасыр-
лық шеберлер сол дəуірдің болмысы мен мінезін бей-
нелейтін дүниелер жасап, ұрпағына аманат еткен [5]. 
Шырағдандардың тарихы ерте дəуірлерден бастау ала-
ды. Мəселен, Сарайшық қалашығында жүргізілген ар-
хеологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған түрлі 
кезеңдерді сипаттайтын шырағдандар бай тарихымыз-
дан, өнегелі өткенімізден хабар береді. Қазба жұмыс 
барысында ортағасырлық кезеңде қыштан жасалынған 
шырағдандар мен табақшалары табылды. Бөлмелерінің 
ішіне қойылған шырағдандары діни сенімдері бойын-
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ша тұрғындардың өз отауларының отын сақтауға негіз-
делген болса, кішігірім шырақтары бөлмелерінің ішін 
жарықтандыру үшін пайдаланған. Жоғары қарай созы-
лыңқы келетін конустық пішінінің үсті шырақ қоятын 
тостағаншамен бітетін шамдалдарда болған. Шамдал-
дар көбінесе «шағын табақша» секілді болып келеді, 
бұл еріп аққан балауызды жинау үшін жасалған. Кейбір 
шырақтарын бөлме арасында жүргенде, қолдарына ұс-
тап жүру үшінде пайдаланған. Оны табылған шырақ-
тардың құлақшаларынан байқауға болады. 

Сарайшық қазба жұмыс барысында шығыс монша-
сының орны табылған.

Су қыш құбырлармен тартылған. Іші мозайка таста-
рымен безендіріліп отырған. Мұның өзі орта ғасыр мə-
дениетінің даму дəрежесін көрсетеді.

1996–2000 жылдары жүргізілген зерттеулер бары-
сын да табылған үйлердің шикі кірпіштен қаланғаны, 
көлемі 4х5 метр 2 немесе 4 бөлмеден тұрады. Бөлме-
лердің төр жағында етегінен ені 1,5-2 метр келетін көл-
денең орналасқан түтін шығатын қос каналмен жылы-
натын суфа орналасқан. Олар тандырлы ошақтан шы-
ғып, бөлмеден қабырғаның арасына тік жол арқылы 
төбеге шыққан [6]. Түтін шығатын құбырлары қыштан 
жасалған, 20-25, градусқа дейін қыш жылуды бойында 
ұстап тұрған екен. 

Музей қорында ұлтымыздың ұрпақтан-ұрпаққа жал-
ғасқан кейбір зергерлік өнер туындылары да бар. Зер-
гер лердің өте көп жасайтын, көбінесе қыз-келіншек-
тердің ажарын ашып, көркін келтіретін, оларды нəзік, 
талғампаз, сұлу етіп көрсететін зергерлік бұйымдардың 
бірі – білезіктер. 



108

Білезік – қазақ əйелдерінің ең көп тұтынатын бұйымы.
Шығыс елдерінде сақина, жүзіктерді сиқырлы күші 

бар заттар деп қарастыру кеңінен таралған түсінік. Кез 
келген əйел ас тазалығы үшін күміс сақина немесе жүзік 
салып жүруге тиіс болды. Бұл ретте қазақтың «Тамақ 
адал болуы үшін қолда күміс жүзік болуы керек» деген 
қағидасы бар. Сақинаның жасалуы жүзікке қарағанда 
оңай. Өйткені, оның сыртына бізбен безеу, шапқымен 
шеку əдісімен орындалатын қарапайым ою-өрнектер 
салынды Құдағи жүзік – жаңа түскен келініне аналық 
мейірімін, шуағын төге білген парасатты құдағиға ғана 
сыйға тартылатын дəстүрлі сыйлық [7].

2019 жылы музей-қорыққа 
қабылданған жəдігерлер

Музей-қорықта 2019 жылдың басында «Музейге сый» 
акциясы бастау алды. Акцияны ауыл тұрғындары жəне 
ел зиялылары қолдады.

Терме алаша мен қылыш 
Оны музей-қорыққа Сарайшық селосының тұрғы-

ны З. Қайрошева тапсырды. 109х220 см болатын терме 
алашаны Зəмзə апайдың енесі Ж. Қожахметова сақта-
ған, алашаны 1960 жылы Сəнім əже (Жаңылсын əженің 
енесі) тоқыған. Ол иірілген жүн жіптен термелеу əдісі-
мен тоқылған, қызыл, сары түстерден құралған бес жо-
лақтан тұрады. Сары түсті жолақтарға қызыл түспен 
қазақ оюларының бейнесі тоқылған. Ал, ақ түсті жал-
пақ жолақ бетіне қызыл түспен жүз теру өрнегі салын-
ған. Екі шеті қара түсті матамен көмкерілген. 
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Кебеже
Сарайшық селосы тұрғыны Ж.Ж. Мұқанов өткен ға-

сырдың жиырмасыншы жылдары жасалған кебежесін 
сыйға тартты. Кебеженің өлшемі биіктігі – 41см, ұзын-
дығы – 76 см, ені – 37 см. Геометриялық пішіндер мен 
ою-өрнектер түсірілген. 

Кебеже – қазақ халқының қол өнері ішінде өнер ту-
ындыларына жататын бұйымдарының бірі. Тамақ сақ-
тауға арналған сандық сияқты ағаш бұйым. Кебеженің 
түбі қалың тақтайдан жасалады. Қазақ ежелден азық-
түлік сақтауға кебежені пайдаланған. Көшпелі заманда 
сүр ет, құрт-май салып сақтауға да, түйеге теңдеп алып 
жүруге де ыңғайлы, кімге болса да тұрмысқа өте қажет 
бұйым болған.

Домбыра 
Белгілі шебер Н.Т.Бисенбаев «Нұрриза» шеберхана-

сында 2015 жылы алғашқы жасаған домбырасын сыйға 
тартты. Домбыраның басы, сағағы жидек ағаштан, ша-
нағы қара талдан, бет ағашы қарағайдан жəне тəжірибе 
ретінде шанақ ішіне ірі əйнек сынығын желіммен ай-
ластырып жағылып жасалған.

Суреттер
ҚР Мəдениет қайраткері, Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің профессоры Отар-
бай Кендір Сарайшық қалашығына жəне Махамбет ба-
бамызға қатысты өзінің 4 туындысын тапсырды. 

Кебеже мен жастық ағаш
Бейбарыс ауылының тұрғыны Қ.Биляшева «Музей-

ге сый» акциясын қолдап, жастағаш (жастық ағаш) пен 
кебежесін сыйға тартты. Кебеже мен жастағаш енесі 
Уалиқызы Замариядан (1912 ж. дүниеге келген) қалған. 
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Жалпы жастағаш қазақ тұрмысында жастықты биік-
теп салу үшін қолданылатын арнайы ағаш жиһаз, яғни 
жастық ағаш. Далалық мəдениетте жастағаштың тұр-
мыстық қажетінен басқа философиялық та мəні бар. 
Оны жаңадан отау құратын баласына арнап əкесі неме-
се атасы жасатады, яғни ол қыздың жасауына кірмейді. 
Сондай-ақ, жастағаштың басы неғұрлым биік болса, 
жа сатқан адамның беделі соғұрлым жоғары болғаны 
жəне балаларына бастарың төмендемесін, айналаңа 
қадірің жоғары болсын деген тілегін білдіреді.

Құран кітап
Сарайшық ауылының тұрғыны М. Уалиева өзінің 

қа йын атасы Дінқуат Уалиевтан қалған ХХ ғасырдағы 
арабша жазылған, Қазан баспаханасынан шығарылған 
Құран кітабын табыстады.

Арба
2019 жылы музей-қорыққа Махамбет ауданы Бейба-

рыс ауылының тұрғыны Ж.Ж.Шағаев ХХ ғ. бас кезін-
дегі жасалған, 17-разъезд тұрғыны Үмбетияров Ерба-
тыр тұрмысқа пайдалануға берген арба тапсырылды. 

Арба-ертеде əскери көлік ретінде қолданылған, кейін 
жол жүруге, жүк тасуға, сондай-ақ уақытша жылжыма-
лы тұрғынжай ретінде пайдалануға арналған көне көлік 
түрі. Арба түрлері шаруашылық, тұрмыс қажеттілік-
теріне байланысты үнемі жетілдіріліп отырған.

Музей-қорық қорына алынған жаңа архивтік құ-
жаттар

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Ə.Мұқ-
тар Башқортостан Республикасы Орталық мемле-
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кеттік архивінен əкелінген атасы имам қатып Кəкімбек 
Байғазиевтің архивтік құжаттары мен фотосын, қажы 
Ғұбайдолла Араловтың архивтік құжаттары мен Мек-
кеге барған күнделігін, Ə.Марғұланның Қазақстан Рес-
публикасы Орталық мемлекеттік архивінен алынған 
қолжазбасын, Г.Ф. Генстің қазақ хандары туралы қол-
жазбасын; 

- тарих ғылымдарының докторы, Х.Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университетінің про-
фессоры А.Ахмет Қазақстан Республикасы Орталық 
мемлекеттік архивінен əкелінген атасы қажы Алдоңғар 
Қарағұловтың Меккеге барған құжатын; 

- тарих ғылымдарының кандидаты, Семей мемле-
кет тік университетінің профессоры, ноғайтанушы 
А.Исин Мəскеудегі Ресей көне деректер архивінен 
алынған Ноғай Ордасы мен Қазақ хандығына қатысты 
құжаттарды;

- Атырау облыстық тарихи-мəдени мұраны қорғау 
жөніндегі мекеменің басшысы М.Кипиев Сарайшыққа 
қатысты Москва архивтерінен алынған құнды фотолар 
мен құжаттарын тапсырды.

Жоғарыда аталған тағылымы мол, баға жетпес осы-
нау тарихи жəдігерлер мен архивтік құжаттар ата-ба-
ба ларынан қалған қаншалықты құнды дүниелер бол-
са да, музей қорына табысталып, тек бір адамның ға -
на меншігі болмай, баршаға ортақ болып, қанша рет 
музей-қорыққа келген туристерді таңқалдыруда. Олар 
ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып қала береді.
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БЕСІНШІ БӨЛІМ

«САРАЙШЫҚ МУЗЕЙ-ҚОРЫҒЫНДА» 
САҚТАЛҒАН ҚОЛТАҢБАЛАР

Музей-қорықта 1999 жылы 3 қыркүйектен бері ар -
найы келген қонақтар лебізі, тілегі қалдырылған кітап 
сақталған. Оның басы Нұрсұлтан Əбішұлының қолтаң-
басымен басталады.

Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың музей-қорық ашылар сəтте 
қалдырған қолтаңбасы

«Тау шайқалса да тарих шайқалмайды» деген хал қы-
мыз. Осы мұражай – есімізді жинап Тəуелсіз ел болып, 
ата-бабамызды еске алудың дəлелі. Жас ұрпақ тарихтан 
өнеге алып, қазақ елін, кең-байтақ жерін сүйіп өссін! 
Баршаңызға жақсылық тілеймін. 

03.09.1999 жыл

Ақын Ақұштап Бақтыгерееваның қолтаңбасы
Қалмау керек айтылмай тойда бір əн,
Мынау байлық кімдікі, ойлан ұлан! 
Атамекен Атырау – қасиетім,
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Қара алтынның жыры аққан қойнауынан
Мынау тарих кімдікі, ойлан ұлан!
Беткейіңде өтетін тойлар ғажап, 
Ұлан-асыр той өтпеу жайлауға жат,
Ғасыр бойы мұнайлы бұл өлкенің
Кедей болса ұрпағы, ойлан қазақ! 
Тарихы бар елденсің, ойлан қазақ!
1999 жыл. Мұнайдың 100 жылдық тойы, Сарайшық-

та мұражай ашылды. Тарихи күн. Тілім жырлайды, жү-
регім жылайды, ұрпақты көріп қуанамын. Ертеңі нұрлы 
болғай!

03.09.1999 жыл. Сарайшық

Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет жəне 
қоғам қайраткері. Қазақстан Республикасының ал ғаш-
қы мемлекеттік хатшысы (1996-2002) Əбіш Кекілбай-
дың қолтаңбасы 

Алтын Орданың ақтығы, Қазақ Ордасының бесігі, 
Дешті Қыпшақтың байтағы, тəуелсіз Қазақстанның 
ежел гілігінің ең қасиетті жəдігерлерінің бірі, Араб, 
Иран, Тұран, Еуропа араластығының алтын кіндігі – 
Сарайшықтың санадағы салиқалы да, салтанатты есе-
сін қайта тірілткен Атырау азаматтарына аса разы се-
зім мен, ең ізгі тілектермен.

09.09.1999 жыл

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академия-
сының академигі, жазушы Зейнолла Қабдоловтың қол-
таңбасы

Қасиетті Сарайшыққа келген қазақты ғажайып мақ-
таныш сезімі билейді: дана бабалар үшін мақтанасың, 
батыр бабалар тұлпардың тұяғымен жазып кеткен Ұлы 
Даланың тарихы үшін мақтанасың, осылардың бəрін 
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біздің дəуірімізде жер қойнынан қаздырып жер үсті не 
шығарып, қираған дүниені қалпына келтіріп, ұрпақ тан 
ұрпаққа ұлағат етіп ұсынып жүрген біздің бү гін гі Шо-
қанымыз – атыңнан айналайын Иманғали Нұрға лиұлы 
Тасмағамбетов үшін мақтанасың...

09.09.1999 жыл

Прозик, драмматург, қоғам қайраткері Алтыншаш 
Жағанованың қолтаңбасы

Айналайын ағайын!
Біздің тəуелсіздігіміз көктен түсе қалған жоқ. Аруақ-

тар қолдаған болар. Ал аруақтың үлкені осы Сарайшық 
пен Сарай-Беркеде. Қазақ мемлекеті болғанының дəлелі 
осы қасиетті Жайық-Атырау айдынының жағаларында. 
Тарихсыз ел болмайды, біздің ұлы тарихымыз бар. 

Бабаларымызға ұқсап бағайық!
Ел-жұрт аман болсын!
Алла жар болсын!

29.09.1999 жыл

Қазақстан Республикасы Ғылым академиясы Тарих 
жəне этнология инститының директоры (1988–2002), 
Ұлттық Ғылым академиясының академигі Манаш Қо-
зы баевтың қолтаңбасы

Ұлы Дешті Қыпшақ Сахарасының кіндігі – астана сы 
болған, Дала өркениетінің Ордасы болған киелі Сарай-
шықтың мұражайына табыс тілеуші академик Манаш 
Қозыбаев. 

09.12.1999 жыл
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Қазақ ақыны, Халық жазушысы, Қазақстан Рес -
пуб ликасы Парламенті Мəжілісінің I жəне II шақы ры-
лымдарының депутаты (1996–2004) Фариза Оңғарсы-
нова қолтаңбасы

Атыраудың киелі бір нүктесі – осы Сарайшық. Ұр-
пақтың жады жасай береді екен. Əйтпесе ұмытыла жаз-
даған тарихымыз қайта жаңғырып, бүгін бүкіл ел тəу 
ететін мекен болар ма еді! Елге, еңбек етіп жүрген ұл-
қыздарға бас иемін, тілекшімін.

21.04.2000 жыл

Қазақстанның Құрметті сəулетшісі А.Мамырбаев-
тың қолтаңбасы

Біздер, Қазақстанның тарихи жəдігерлері көп сақ-
талған Оңтүстік өңірінен келген бір топ қонақтар, мұра-
жай экспонаттарымен таныса отырып, ата-бабамыздың 
біздерге мұраға қалдырған жəдігерлері мен ескерткіш 
ретінде сақталған қолөнер туындыларын тебірене қа-
рап шықтық. Келешек ұрпаққа аманат ретінде жеткізу 
үшін аянбай еңбек етіп жатқан мұражай қызметкерлері-
не ал ғысымыз шексіз. Сіздерге шығармашылық табыс, 
зор денсаулық тілейміз.

15.08.2008жыл

Қазақстан Республикасының ғылымына еңбек сіңір-
ген қайраткер, профессор Садықұлов Төлеуханның қол-
таңбасы 

ҚР Жоғарғы Сотының судьясы Ештай Сарайшық мұ -
ражайын көріп, өзіміздің ата-бабаларымызға деген сү-
йіс пеншілігіміз, өз елімізге деген патриоттық сезімі міз 
теңдей жоқ артты. Осы мұражайдың жарық көріп, осы-
ған ат салысқан адамдарға зор алғыс айтамыз.

16.08.2008 жыл
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Қазақстан Республикасының Премьер-министрі 
Кəрім Мəсімовтің қолтаңбасы

Ұлт тарихын түгендеу, ұлт руханиятын ұлықтау жо-
лында «Хан Ордалы Сарайшық» мұражай қорығының 
алар орны айырықша.

Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстанды Ұлы 
Дала өркениетінің қара шаңырағы ретінде халықара-
лық деңгейде танытып, қалыптастыруымыз керек» де-
ген сөзі мəдени мұраларымыздың əлемдік тарихта қан-
шалықты құнды екенін көрсетеді. Сондықтан, бəріміз 
ұлттық тарихымызды əлемдік деңгейге көтеруге күш 
салуымыз керек. Бұл орайда, мұражай ұжымының ал-
дағы қызметіне сəттілік тілеймін. 

18 маусым 2010 жыл

Қазақстан Республикасы Парламенті мəжілісінің 
де путаты, ҚР Президенттігіне экс-кандидаты Жам-
был Ахметбеков

Ұлы Қазақ Елі тарихын жандандырып, кейінгі ұр-
паққа үлгі етуде, салт-дəстүр, əдет-ғұрпымызды дəріп-
теуде жасап жатқан еңбектеріңізге табыс тілеп, істеріңіз 
жандана берсін демекпін.

Керемет мəдениетіміз бен қолөнеріміз дамыған, бү-
кіл дүние жүзіне паш ете алатындай Сарайшық қала-
сы туралы деректеріміз арта берсін. Мен осындай ата-
бабаларым құрған елінің баласы болғанымды мақ-
таныш тұтамын. Ендігіде де еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болғай.

27.11.2012 жыл



118

Қазақстан Республикасының Мұнай жəне газ ми-
нистрі Ұзақбай Қарабалиннің қолтаңбасы

Сарайшық – қазақ еліміздің ең маңызды тарихи же -
ріміздің бірі. Бұндағы деректерді өсіп келе жатқан ұр-
пақ тарға сақтап, таныстырып отырған мұражай жұ-
мыс керлеріне үлкен рахметімді айтамын. Соның ішінде 
мұражай директоры Бердімұратов Молдашқа зор ден-
саулық, ізденістерде үлкен табыс тілеуші.

01.10.2013 жыл

Қоғам қайраткері Асан-Əлі Əшімовтің қолтаңбасы
Ойыңды кеңейтетін де, шыңдайтын да, өткен тари-

хың. Соның бірі, бірегейі – Сарайшық қаласы. Ұлы ата-
ларымыздың рухы. Көз алдыңа келіп, өткен күндердің 
елесі көз алдыңа елестеп, ойыңды шыңдайды. Тарихқа 
жиі оралып, кеңінен үңілмесең мəңгүрттікке ұшырауың 
мүмкін. Мүмкін емес, хақ! Ұлы Көсем – хан Қасымхан-
ның рухы қолдасын деп, қол жайып, басымды иемін.

30.05.2015 жыл

Павлодар облысы Əділет департаменті басшысы 
Сейдімбек Ернар Ақселеуұлының қолтаңбасы

Қазақ елінің болашағы біздің тарихымыздың бай-
лы ғында, тарихымыздың құндылығы елдің рухының 
құн дылығында, күшінде. Бұның себебі ретінде көріп 
отырған Сарайшық қаласының бейнесі сол заманға тəн 
өмір сүріп, өркендеудің, дамып-өркендеудегі ең бір 
биік белгісі деп білемін. Осы тарихымыздың бейнесін 
сақтап отырған, халқымызға, қонақтарға таныта білген 
мұражай ұжымына алғысымыз зор. 

11.08.2015 жыл
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Халық қаһарманы, Қазақстан Республикаы космо-
навт ұшқышы Айдын Айымбетовтың қотаңбасы

Огромная благодарность коллективу музея за вашу 
работу! Спасибо, что сохранили историю казахского 
ханства для будущих поколений. Без прошлого нельзя 
построить будущее! Желаю вам всего наилучшего и 
творческих успехов! 

31.10.2015 г.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
де путтаттары Аңсар Мұхасанов пен Жабал Ерғалиев-
тың қолтаңбасы

Біз сəтін салып Астанадан келіп, көне Сарайшық қа-
ласының тарихымен танысып, қуанып тұрмыз. Қазақ-
тың бай тарихы мен бар тарихын Сарайшық арқылы 
таныту қажет. Бұл орайда Елбасымыз түгел тарихты тү-
гендеу жөніндегі тапсырманы орындау баршамыздың 
міндетіміз. Елге, халыққа, мұражай ұжымына сəттілік 
тілейміз.

26.03.2016 жыл

Қазақстан Журналистер одағының мүшелері Карим 
Бақриденов, Ораз Исмайловтың қолтаңбалары

Сарайшық жеріне неше келсем де тебіреніп, тарих 
шежіресінен тұшымды əңгімелер естіп, татымды сыр-
ларға қанығамын. Не бір тарих тəлкегіне ұшыраса да 
тарих өзгеруге тиіс емес, соны саф алтындай сақтап, 
кейінгі ұрпаққа жеткізіп жүрген өлкеміздің асыл ұл-
дары жасай берсін. Иманғалидай ұрпақтың бастамасы 
осыдан кейінгі жастарымызға тəлім-тəрбие, үлгі бо-
лып, ел рухын көтеретіндей, тарих шежіресімен су-
сындап, бойын тіктеп, ойын діттеп, айтарын саралап 
сөз саптайтындай жетілген ұрпақ болып өсіп-өне берсе 
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деген тілектемін. Алтын Сарайдың ішін біліммен де, 
ғылыммен де шырайландырып, өнеге өсиетіңізбен де, 
шежіре сырларыңызбен де елді нұрландырып, санас -
ын гүлдендіріп, жаттаған өлең-жырларыңызбен де са-
наға жарық сəуле шашудан еш шаршамай аман-сау 
жүріңіз!

Əз аға Молдаш Бердімұратұлы, Жеті Ханның аруағы 
қолдап, ел аман, жұрт тыныш, халқымыз тоқ, аспаны-
мыз ашық, ұрпағымыз алаңсыз өсіп, ынтымақты тату-
тəтті болып, шат-шадыман заман болса екен,басымыз 
аман болса екен деген тілекпен. 

 26.03.2016 жыл

Филология ғылымдарының докторы, профессор 
Б. Момынова, Ғ. Əнес, Ə. Меңдеке, Б. Үсенбаев, Р. Жұ-
мағазинаның қолтаңбасы

Ноғайлылар мен қазақтар көршілес болып, көшіп-
қонған кездегі, Ұлы Жібек жолының тірі көзі, қазақтың 
қағаз емес, жер бедеріндегі жазба тарихы Сарайшықты 
көздің қарашығындай сақтай беру керек. Өздерін Ал-
тын Орданың иесі, тірі мұрагері етіп алған татарлардың 
ғалымдары ғана емес, дүниежүзінің аймақты саяхатшы-
лары тамсана жазатын, қайран Сарайшықтың шырақ-
шысына мың алғыс!

07.05.2016 жыл

Атырау облысы əкімі Нұрлан Ноғаевтың қотаңбасы
Өткенсіз болашақ жоқ... Тарихта болған оқиғалар-

дың жақсы жақтарын асыра отырып, келтелеп қалған 
тұстарын ескере отырып, бүгін Еліміздің болашағына 
оң əсер ететін шешімдер қабылдау лəзім. Музей қыз-
меткерлерінің, Молдаш ағайдың атқарып жүрген қыз-
меттері өскелең ұрпаққа, баршамызға өнеге. Ойлаған 
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ойларыңыз орындалғай! Орталарыңыз толып, Елінің 
өткенін ескеріп, жарқын болашаққа, Отанына қызмет 
ете тін Азаматтар көбейсін!

16 шілде 2016 жыл

Төлеген мен Қыз Жібек – Құман Тастанбеков пен 
Меруерт Өтекешованың қолтаңбасы 

Мұражай ұжымына үлкен алғысымызды айтамыз. 
И.Н. Тасмағамбетовке мың алғыс! Жастар тарихын жете 
білгені жөн! Сарайшық тарихына бай мекен! Аман жү-
ріңіздер! Қуаныштымыз!!!

10.09.2016 жыл

ҚР ҰҒА академигі Болат Көмековтың қолтаңбасы
Дала өркениетінің құндылығына байланысты Қазақ 

елінің жеріндегі талай қалалар мен қоныстар ғасырлар 
бойы дамып өсіп жатқан. Соның бірі, бірегейі қасиетті 
Сарайшық қаласы киелі жерінде Қасым хан жерленген, 
сондықтан біздің тарихымызда, руханиятымызда Са -
райшықтың орны ерекше, мəртебе тұтатын Қазақ хан-
дығымыздың кезіндегі астанасы. Сарайшыққа мемле-
кетіміз көңіл бөліп, қаражатын бөлуі абзал. Сарайшық іс -
петтес киелі орталықтарымыздың арқасында елдігіміз 
қадамын жаяды, мəңгі жасайды.

12. 10. 2016 жыл

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт ми-
нистрі Арыстанбек Мұхамедиұлының қолтаңбасы

Аты дүниежүзіне мəшһүр Сарайшық қаласының 
қайта құлпырып, Қазақ Елінің мəртебесін одан əрі биік -
 тетер уақытына куə болып, бүкіл Ел қуанышын көз кө-
ру бəрімізге жазсын. 



122

Ерекше ілтипат Молдаш ағамызға білдіре отырып, 
Сарайшықтың тарихын сақтай отырып, əрі дамуына ті-
лектеспіз. 

23.02.2017 жыл

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Пернебай 
Дүйсенбиннің қолтаңбасы

Мен Жамбыл облысының Жаңатас қаласынан кел-
дім. Сарайшық мемориалдық мұражайымен танысудан 
үлкен əсер алдым. Əсіресе мұражай экспонаттары ның 
байлығына, олардың орналасу ретіне үлкен қызығушы-
лық таныттым. Үлкен ұстаз, үлкен жүректі азамат, та-
рих пəнінің мұғалімі Мұстажап Намазғалиевтің ізден-
гіштігі, алғырлығы, туған өлке тарихына сүйіспен шілігі 
нəтижесінде осы республикалық мəні бар мұражайдың 
ашылуына түрткі болған, қозғау салған азаматтығына 
басымды иемін. Иманды болсын, пейіште нұры шалқы-
сын! Мұражай экспонаттары үлкен талғаммен жинақтал-
ған. Мұражайдың ақсақалы, осы тарихи орын ның шы-
рақшысы Молдаш Бердімұратов ақсақалға тағылымды, 
тартымды əңгімесі үшін, Жанар қызымның байымды 
да пайымды əңгімелеп, əр экспонаттың қыр-сырын, та-
рихын айтып бере салған шеберліктеріне тəнтімін.

Қазақ рухының, əдебиеті мен өнерінің ұлы жоқтау-
шысы, жанкүйері Иманғалидың ерен бітімді зерделі 
тір ліктеріне басымды иемін. Сонау 1999 жылы төрт ай -
да ұлы Сарайшықты аяғынан тік тұрғызып, елдің игі-
лігіне айналдырған қызметіне халық алғысы шексіз. 
Осынау Сарайшық топырағына мəңгі қоныс тапқан ұлы 
ханымыз Қасымның салған қасқа жолы бəрімізге нұр 
шапағатшы болсын! Сарайшық тарихы қазақ тарихы-
ның ажырамас ұлы бөлшегі болып, рухымызды асқақта 
та беруге қызмет ете берсін.

17.03.2017 жыл
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Ф.ғ.д., профессор Күлшат Медеуова, т.ғ.д., профес-
сор Арайлым Мұсағалиева, ф.ғ.к., доцент Ұлболсын Сан -
дыбаева, т.ғ.к., доцент Роза Мұсабекованың қолтаң-
балары

Біз, Астана қаласындағы Л.Гумилев атындағы Еура-
зия Ұлттық университетінің ғалымдары арнайы Сарай-
шық қаласын көру үшін келдік.

Сарайшық қаласының тарихи құндылығы қазақ та-
рихы үшін өте маңызды. Осы жерде біз үлкен əсер ал-
дық. Музейдегі жəдігерлердің түпнұсқалығы ерекше 
екен. Біз тарихшы ретінде тарихтың бір бетімен таныс-
қаныма қуаныштымын. Музей қызметкерлерінің тарих-
ты ерекше бейнелеп айтуы жергілікті тұрғындардың өз 
тарихына деген құрметін аңғартады.

 19.03.2017 жыл

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академия-
сының академигі, физика-математика ғылымдарының 
докторы, профессор Асқар Жұмаділдаевтың, физи-
ка-математика ғылымдарының докторы, профессор 
Нұрлан Темірғалиевтің қолтаңбасы

Əр түрлі елдер өз тарихын мақтаныш етіп көрсетеді, 
бұл мұражай қазақты биікте көрсететін жер екен! Басқа 
елдерден асып түспесе, ешқандай кем емес!

Əрине, əр жақсы істің бастауы болады, сондай аза-
мат Молдаш Бердімұратов болып табылады. Рахмет!

07.04.2017 жыл

Ақжайық ауданының əкімі Əділ Жоламановтың қол-
таңбасы

Біз, Батыс Қазақстан облысы, Ақ Жайық ауданынан 
арнайы осы Сарайшыққа келдік. Тарихтағы алатын ор-
ны ерекше, Қазақ хандығының ордасы болған атақты 
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Сарайшық қаласы туралы көптеген мағұлымат алдық.
Ұлы тарихты келешек ұрпаққа жеткізуге орасан зор ең -
бек сіңіріп жатырған мұражай ұжымына, оның басшы-
сы Молдаш ағамызға болашақта шығармашылық та-
бысқа жетуде, сонымен қатар зор денсаулық тілеймін.

17.06.2017 жыл

Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасының 
(ҚМДБ) төрағасы, бас мүфти Серікбай Ораздың қол-
таңбасы

Сарайшық мұражайына, Молдаш ағама! Қызметкер-
леріне, атсалысқан азаматтарға тұнып тұрған тарихы-
мызды қайта жаңғырту мен ұрпаққа жеткізу жолын-
дағы істеріңізге Алла Тағала жар болсын! Өркениет 
үдерісіне өзіндік үлесі мен кейінгі қалың мұрагер қазақ 
елі үшін Сарайшық естеліктері аса маңызды. 

 13.04.2018 жыл

Қазақстанның Халық əртісі Құман Тастанбеков 
жə не ҚР Еңбек сіңірген əртісі Меруерт Өтекешева-
ның қолтаңбасы

Сарайшық мұражайының қызметкерлеріне, халық 
игі лігінде жасап жатқан қызметтері үшін мың да бір 
алғыс білдіреміз. Молдаш ағамызға мықты денсаулық 
тілейміз. Кең пейілдеріңіз бен дархан көңілдеріңіз үшін 
ризамыз. 

«Қыз Жібек пен Төлеген». 29.07.2017 жыл
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Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт 
вице министрі, композитор Ақтоты Райымқұлованың 
қолтаңбасы

Киелі Сарайшықтың тұрғындары!
Ағаларым, апаларым, қандастарым!
Ата-бабаларымыздың тарихын сақтап, тарих толқын-

дарындағы бейнесін сақтай, ұрпақтарға жеткізетін өз-
деріңіз аман болыңыздар! Егеменді Еліміз Мəңгілік Ел 
болсын! Киелі Сарайшық жеріне, еліне тағзым ете мін!

22.05.2017 жыл

Қазақстан Республикасының мемлекеттік Елтаң-
басының авторы Жандарбек Мəлібекұлының қолтаң-
басы

Сарайшық мұражайына келгенде халқымыздың кө -
 не тарихи құндылықтарының көзі болған Сарайшық-
тың қасиетті құндылықтары Еліміздің еңсесін көтеру-
де аталар аманатынан қалған. Мəдениетіміздің, дəс-
түріміздің сарқылмас бұлағы болып санамыздың жаң-
ғыртуына, рухымыздың ұлттық дəрежесінің биіктерге 
жетелей беретініні дəлелі. 

Мұражай қызметкерлері Молдаш мырза мен Жанар 
қызымызға алғысымызды білдіреміз.

22.11.2017 жыл

Қарақалпақстан Жазушылар ауқамының əдебиет 
мəс  лəқəтшиси Сейдин Əмирланнің қолтаңбасы

Сарайшық – Орайлық Азия халықлары ушын тарй-
хы ортақ, ески қалалардың бири һəм бирегейи. Əсире-
се, туби бир қазақ, қарақалпақ, ноғай халықлары ушын 
бул муқаддес орын. 

Сарайшықтың тарйхын тиклеп, музей салып, қала қа -
р а  баханасын қазыуда əмелге асырылып отырған жу-
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мысларға бас-қас болып жүрген Молдаш аға баслап 
бəрше маманларға, жас қəнигелерге миннетдаршылы-
ғымыз шексиз. Бул бағдардағы нигиликли иелериңыз 
жемисли болғай, деп тилеймиз.

S_ amirlan@mail.ru 23.11.2018 жыл

Халықаралық академияның докторы, Қарақалпақ  -
стан Республикасына еңбегі сіңген экономист, тарих -
шы-шежіреші Даниярхажы Беласаровтың қолтаң басы 

Ұлы қазақ халқының ауыз бірлігін сақтауда жəне бі -
ріктіруде өткен өмірде жəнеде келешек қазақ елінің ұр-
пағына, киелі, қасиетті орын Сарайшықтың тарихтағы 
үлесі, ұлағаты үлкен болмақ. Себебі Сарайшық біздің та -
рихтың тарихы, біздің ұлы қазақтың жері. Осы тарихты 
жас ұрпақ біліп үйренуге тиіс, келешек ұрпақ үйренуі 
парыз. Қазақ ешбір халықтан, ұлттан кем еместігімізді 
бірде-бір қазақ əрбір сағым сəтте естен шығармауы ке-
рек деп түсінемін. Өзінің тарихын білмеген елдің келе -
шегі болмайды, соны жақсы ұғуымыз жəне де тарихы-
мызды білуіміз, жазуымыз, бүгінгі ұрпаққа, келешек 
ұрпаққа үйретуіміз жеткізуіміз керек!

Сарайшық мұражайын қазіргі күнгі орнына салды-
рып, керемет қазақ архитектурасы үлгісінде жасап, қы-
руар еңбек сіңірген ағаларымыз, бауырларымыз, Иман-
ғали Тасмағамбетовке жəне мұражай бастығы Молдаш 
аға Бердімұратовқа алғысымыз шексіз. Осы бауырла-
рымызға денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Қазақтар үшін 
осындай көрегенді, елім, жұртым, қазағым деп жүрген 
қазақтардың көп болуын тілер едім жаратқаннан.

Осындай ұлағатты істерді жасау кім болса соның қо-
лынан келетін жұмыс емес, оған үлкен қазағым, елім 
деген қазақи жүрек керек! Соның үшін Иманғали Тас-
мағамбетов қазақ елін басқаруға келешекте – деп пікір 
білдіремін жəне де ылайықты деп ойлаймын.
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Молдаш ағамыздың хандар тарихын мазмұнды, те-
рең, ақ жүрегі мен түсіндіруі, Молдаш ағамыздың на-
ғыз қазақтың азаматы екендігін білдіреді. Молдаш аға! 
Еңбегіңізге көп-көп халық атынан рахмет. Алдымызда 
аман жүріңіз. Сіз қазаққа керексіз.

18 тамыз 2018 жыл

Дагыстан, Ногай район, шаьйүр Салимет Майлы-
баеваның қолтаңбасы

Казах кардашларымызга Ногай шоьлден исси салам 
аькелдик. Ата-бабамыз яшаган, уллы оькимет болган 
ерде юрегимиз калай оьсип туры!

24.12.2018 г.

Қостанай қаласы, ҚМУ профессоры, жазушы Ақыл-
бек Шаяхметтің қолтаңбасы

Киелі Сарайшыққа ат басын тіредік. Көп мағлұмат ал-
дық. Ұрпаққа мирас болған жəдігерлер көңілді толқытты.

Мұражай қызметкеріне мың алғыс.
Ата-баба əруағы қолдап-қорғап, желеп-жебеп жүр сін!

23.02.2019 жыл

Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова-
ның қолтаңбасы

«Өткендерін ескерген – өскендіктің белгісі,
Өткендерін ұмытқан – өшкендіктің белгісі» дейді 

халқымыз. Құдайға шүкір өсіп-өніп, жоғалғанымызды 
тауып, ұмытқанды жаңғыртып, ұрпағымызға үлгі ретін-
де көрсетіп жатырмыз. Болашақ, келешектің иесі жас 
ұрпақ өткенін білуі керек, біліп қана қоймай бүгінгі, 
ертеңгі күнге бабалар аманатын жеткізіп жалғастыр. 
Өмірлі болсын! Ата-баба құндылықтары, рухани ардақ 
мұралары жұғысты, сіңімді болсын деп тілеймін!

21. 06. 2019 жыл
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Қазақстан Мұсылмандар Діни басқармасының тө-
раға орынбасары Алау Əділбаевтың қолтаңбасы

Бүгін Алла Тағалам сəтін салып қазақтың киелі ша-
ңырақтарының бірі Сарайшық қаласын көру нəсіп бол-
ды. Қазақтың тарихи санасын жаңғыртып, күш-қуат, 
жігер беретін тарихи жəдігерлермен таныстық. Алла 
Тағалам қазақтың шежірелі тарихын қайта жаңғырта-
тын ғылыми жұмыстарға сəтін салып, жемісті болуын 
нəсіп етсін.

Əумин. 
25.06.2019 жыл

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы тұрғындары Мух -
тарова Қаламқас Қапизқызы, Рахимов Қабибулла, Ра-
химова Ақтілектің қолтаңбасы

Қасиетті Сарайшық мекеніне Ақтау қаласынан кел-
дік. Көптен армандап жүретінмін, киелі өңірді көрсем, 
Хан ордасы туралы тарихи мəліметтерді білсем деп. 
Өте қуаныштымын. Өзімде тарих пəні мұғалімі болған-
дықтан көп мағлұматтарға қызыға қарап, тыңдадым. 
Тарихқа тұнған əуезді сырлы əңгімелері үшін қызмет-
керлерге үлкен рахмет. Тарих жалғасын таба берсін, 
бо лашақтағы атқаратын жоспарларыңыз игі істерізге 
сəттілік тілейміз.

08.07.2019 жыл

1980 жылғы Орал педагогикалық институтының 
түлектері Құспанова Баян, Сисенова Күлəнда (Батыс 
Қазақстан облысы), Садақбаева Рзахан, Аманжолова 
Тамара (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы), Мұхта-
рова Сандуғаш, Аймұқанов Бекежан (Атырау облысы) 
қолтаңбасы

Біз көне Сарайшық қаласына Ақтау қаласынан, Батыс 
Қазақстан облысынан келдік. Тарихтан сыр шертетін 



«Хан ордалы Сарайшықты» көріп үлкен əсер алдық. 
Көп тарихи мəліметтер алдық. Музей қызметкерлері 
өте үлкен мағлұматтар берді. Ұлы Жібек жолымен, көне 
Сарайшықтың көрінісімен танысып, қазақ даласында 
осындай керемет қала болғанын білдік. Болашағының 
зор екеніне күə болдық. Сəттілік тілейміз. Музей дирек-
торы Мұқтаров Əбілсейітке, гид Назеркеге алғысымыз 
шексіз.

19.07.2019 жыл
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АЛТЫНШЫ БӨЛІМ

САРАЙШЫҚ МУЗЕЙ-ҚОРЫҒЫ ТАРИХЫ 
АРХИВ ҚҰЖАТТАРЫНДА

№1
Главе Атырауской областной администрации 

тов. Тугельбаеву С.К.

Сарайчиковский краеведческий музей функциони-
рует на общественных началах с 1963 года. Его коллек-
цию составляют 1800 предметов археологии, этногра-
фии и нумизматики, представляющие исторические 
ценности. Одной из главных задач музея является обес-
печение сохранности городища Сарайчик – памятника 
археологии ХІ-ХІІІ вв., определенного Постановлени-
ем Совета Министров Казахстана, в республиканскую 
категорию охраны.

Сарайчик являлся крупнейшим городским центром 
средневековье на территории Западного Казахстан, 
одним из городов Золотой Орды. Здесь пролегал крат-
чайший торговый путь из Европы в Азию. Богатая 
культура города и его населения, а также удобное гео-
графическое расположение на важном торговом пути 
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привлекало к себе внимание завоевателей. В 1396 году 
Сарайчик был разрушен войсками Тимура. Позднее он 
польностью отстроился и являлся политическим цен-
тром Ногайской Орды.

В 1580 году казаки, селившиеся по берегам реки 
Урал и Волга, окончательно разгромили и разрушили 
городок. 

В середине ХІХ века в Сарайчике проводились раз-
ведочные раскопки. Начиная с 30-х годов нашего столе-
тия в городище неоднократно проводились археологи-
ческие раскопки научно-исследовательскими экспеди-
циями АН СССР и АН КазССР. В результате раскопок 
обнаружены интереснейшие находки золотоординского 
времени: остатки мазара, жилые дома, кирпиче-обжи-
гательная печь, большая коллекция монет, керамики; 
изделия из бронзы, железа, стекла и другие.

Большая часть находок хранятся в музее Института 
истории архелогии и этнографии им. Ч.Валиханова АН 
Республики Казахстан, Центральном Госмузее Респу-
блики Қазахстан, Атырауском областном и Сарайчиков-
ском общественном музеях. С нашей точки зрения, такая 
«разобщенность» коллекции не может способствовать 
всестороннему и полному отражению яркой культуры 
средневековья где-либо, помимо месторасположения са -
мого городища. Все же, памятник действеннее там, где 
он был создан. 

В настоящее время состояние памятника требует 
опе ративных мер по охране и сохранности городища. 
Большая часть уже разрушена разливом реки, культур-
ный слой сильно нарушается случайными посетителя-
ми. Фактически уникальный памятник бесхозен, нет 
учета вывозимых экспедициями находок за пределы 
области. До сегодняшнего дня крупнейший памятник 



казахстанской археологии остается до конца неиссле-
дованным, в связи с чем, начиная с 1990 года, совмест-
но с АН Республики Казахстан намечены конкретные 
мероприятия.

 Надо отметить, что специально выделенных финан-
совых средств для Сарайчиковского музея не имеет ся. 
Единственный работник – старший научный сотрудник – 
содержится за счет штатной единицы отдела областно-
го историко-краеведческого музея. Исходя из вышеиз-
ложенного, областное управление культуры просит Вас 
выделить дополнительно штат одного научного сотруд-
ника для Сарайчиковского краеведческого музея.

Начальник областного управления культуры К.Тан-
киев

АОМА. 376 қ., 1 т., 4 іс, 40-42 п. 



133

№2
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

№199                                                  от 10 июля 1992 г.

«О создании сектора археологии областного 
историко-краеведческого музея 

в с. Сарайчик Махамбетского района»

В целях дальнейшего изучения и охраны уникально-
го памятника средневековья, крупнейшего золотоор-
динского городища Сарайчик, глава областной админис -
трации РЕШИЛ:

1. Создать сектор археологии областного историко-
краеведческого музея в с. Сарайчик Махамбетского рай-
она.

2. Финансирование сектора производить в пределах 
сметы расходов областного музея.

3. Областному управлению культуры (т. Танкиев К.), 
областному управлению финансов (т. Шанкиеву А.), 
областному историко-краеведческому музею (т. Нурму-
хамбетов А.) определить структуру, штаты, фонд опла-
ты труда, обеспечить функционирование сектора.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз -
ложить на заместителя областной администрации т. Би-
сенова А.Б.

И.О. главы областной администрации     Р.Чердабаев

АОМА. 376 қ., 1 т., 4 іс, 38 п.
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№3
Атырау облысының Əкімі 
Шырдабаев Р.Т мырзаға

Облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің директоры,

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қызметкері 

Жұмалиев Қуанғалидан

Жұмыс бабындағы арнаулы хат

Құрметті Равиль Тəжіғараұлы, облыс орталығында-
ғы өлкеміздің тарихымен этнографиясын, флорасы мен 
фаунасын жинап, зерттеп, сақтап, халыққа насихаттап, 
келесі ұрпаққа шашау шығармай жеткізу үшін жұмыс-
танып отырған тарихи-өлкетану музейінің тағдыры 
алаңдаушылық туғызып отыр. Өткен жылы жылу қа-
занында авария болуына байланысты ішкі жылу жəне 
өртке қарсы су құбырларының жүйелері толықтай істен 
шықты. Қаржының жоқтығынан күні бүгінге дейін күр-
делі жөндеу жұмыстары жүргізілген жоқ. 

Жыл басында музейді қазіргі милиция мектебі тұр-
ған ғимаратқа көшіру мəселесі қойылды. Біз бұл ғима-
ратты мұқият тексеріп, күрделі жөндеу жұмыстарының 
жобалық сметасын мамандарға жасатқанымызда 5 млн. 
теңгеден астам қаржы керек болатын болды. Ал, му-
зейді көшіріп, қайта жасап шығу үшін 13 млн. теңге-
ге жуық қаржы керектігін ескерсек, бұл экономикалық 
жағынан аса тиімсіз қымбатқа шығады. 

Жобалық-сметалық жоспар бойынша қазіргі музей 
үйі ғимаратының тек қана жылу жүйесін күрделі жөн-
деуден өткізу үшін 6,2 млн. теңге қаржы керек. Оның 
үстіне 60-шы жылдары эксплуатациядан түсірілген, қа-
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зір авариялық күйдегі жылу қазанын ауыстыру қажет-
 тігін жəне оның құлау қаупінде тұрған үйін бұзып, қай-
та салуға қажетті қаражат мөлшерін есептейтін болсақ, 
шығын мөлшері үш есе өседі.

Мұның сыртында музейге келетін қалалық су құбы-
ры, оның ғимаратқа тартылған бөлігі бұдан 30 жыл бұ-
рын салынған, қазір шіріп біткен, толықтай ауыстыру-
ды қажет ететінін ескерсек, музейдің қазіргі ғимаратын 
қалыпты күйде ұстау үшін жыл сайын күрделі қаржы 
жұмсау қажет болады. Бұл экономикалық жағынан өте 
тиімсіз. Сондықтан төменгідей ұсыныс енгізіп, өтініш 
жасаймын:

1. Музейді жергілікті халық жəне шетелдік қонақтар 
келе алатындай қалалық транспорттар тоғысқан орта-
лық алаңға көшіру.

2. Музейге лайық қаладағы бірден-бір ғимарат – «Ға-
лымдар үйі». Осы ғимаратты өлкеміздің тарихын сақ-
тап отырған музейге беру.

Мұның мынадай тиімді жақтары бар:
1. Музей үйін жөндеу үшін біраз жылға дейін күр-

делі қаржы жұмсау қажет болмайды.
2. Қазіргі музей үйінің жылу жүйесін күрделі жөн-

деуден өткізуге қажетті қаражат, көшкен жағдайда, му-
зей экспозициясын қайта жасауға пайдаланылады.

3. Аса құнды музей экспонаттары пайдасыз болудан 
сақталады.

4. Халық музейге келетін болады. Музей халыққа 
қызмет көрсететін ғылыми жəне рухани орталыққа ай-
налады.

5. Біз музейге сирек келетін шетелдіктерді көптеп 
тартатын боламыз. Олармен контрактыға отырып, ақы-
лы қызмет арқылы қаржы табатын боламыз. Музейдің 



қазіргі жағдайында бізге келген шетелдіктер музей үйі-
нің тұрған орнының қолайсыздығын, қыс кезінде суық-
тықтан жабық тұратындығына реніш білдіріп, бізді 
талай ұялтып жүр. Сіз бен біз осы ұяттан құтыламыз. 

Сіз осы мəселелерді парасаттылықпен шешеді деген 
үмітпен осы хатты жолдап отырмын. 

Аса жоғары ілтипатпен жəне сезіммен 
Сізді құрметтеуші Қ.Жұмалиев 

 5 шілде 1996 ж. 
 Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№4
Қазақстан Республикасы              Республика Казахстан
Атырау облысы                                                РЕШЕНИЕ
Əкімінің                                Акима Атырауской области
ШЕШІМІ 

«9» декабря 1997 ж. №547

Атырау қаласы                                                     г. Атырау

О создании фонда 
«Сарайчик – древний город Казахстана»

В целях создания на базе Сарайчиковского городища 
Государственного историко-культурного заповедника 
«Памятники истории культуры Северо – Восточного 
Прикаспия» РЕШИЛ:

1. Создать фонд «Сарайчик – древний город Казах-
стана» и утвердить Совет по его руководству (приложе-
ние № 1).

2. Исполнительным директором фонда назначить 
Жумалиева К. – директора областного историко-крае-
ведческого музея.

3. Поручить Жумалиеву К. – исполнительному ди-
ректору фонда в 10-ти дневный срок внести предложе-
ния по Уставу фонда, штатному расписанию и плану 
мероприятий.

4. Заместителю акима области, председателю Совета 
фонда (Нуршаев Е.Н.), начальнику областного управле-
ния культуры, члену Совета фонда (Мухамбетов С.К.) 
решить вопросы, связанные с материально-техниче-
ской базой фонда и определить место дислокации с не-
обходимыми средствами и условиями для его нормаль-
ной деятельности.



138

5. Правлению «Туран-Алем банка» (Курмангалиев К.) 
открыть самостоятельные расчетный и текущий счета 
фонда.

6. Областному финансовому управлению (Шанки-
ев А.К.) предусмотреть в проекте областного бюджета 
1998 года средства за счет резервного фонда акима об-
ласти на строительство музея государственного исто-
рико-культурного заповедника и ограждения Сарайчи-
ковского городища.

7. Атыраускому казенному предприятию «Автодор» 
(Липатов П.Д.) обеспечить ремонт подъездной дороги 
соединяющей Мемориальный комплекс государствен-
ного историко-культурного заповедника и Сарайчиков-
ское городище.

8. Фонду «Сарайчик – древний город Казахстана» 
(Жу малиев К.) ходатайствовать перед Министерством 
финансов РК о выделении средств на строительство 
мемориального комплекса государственного историко-
культурного заповедника и средств для берего- укрепи-
тельных работ р. Урал в районе села Сарайчик – Опыт-
ная станция.

9. Исполнительному директору фонда (Жумалиев К.) 
в 10-ти дневный срок представить полные финансовые 
расчеты, связанные с созданием историко-культурного 
заповедника на базе Сарайчиковского городища.

10. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на заместителя акима области Нуршаева Е.Н.

Аким области Р.Чердабаев

Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№5
Приложение № 1

к решению акима области 
№ 547 от 9 декабря 1997 г.

СОСТАВ

Совета по руководству Фондом «Сарайчик – древ-
ний город Казахстана»

1. Тасмагамбетов И.Н. – заместитель Премьер-ми-
нистра, Министр образования и культуры Республики 
Казахстан, Почетный Председатель Фонда (с его согла-
сия)

2. Нуршаев Е. Н. – заместитель акима области, пред-
седатель Фонда

3. Мухамбетов С.К. – начальник областного управле-
ния культуры, член Совета Фонда

4. Жумалиев К. – директор областного историко-кра-
еведческого музея, член Совета Фонда

5. Батырбаев М.Д. – президент АО «Эмбамунайгаз», 
член Совета Фонда

6. Кужагалиев А.У. – директор Атырауского филиала 
«Казахстанкаспийшельф», член Совета Фонда

7. Елеубаев У.Б. – аким Махамбетского района, член 
Совета Фонда.

Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№6 
 Проект

 УТВЕРЖДЕН
собранием учредителей
от «____» __________199

УСТАВ
Атырауского областного фонда 

«Сарайчик – древний город Казахстана»

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Данный устав регламентирует деятельность юри-

дического лица – некоммерческой организации, уч-
режденной в организационной-правовой форме обще-
ственного фонда, далее именуемого как «Фонд», пол-
ное наименование которого указано ниже.

2. Наименование фонда: Атырауский областной 
фонд «Сарайчик – древний город Казахстана».

3. Фонд основан Решением Акима области от 
______1997 г и учредительным собранием его учреди-
телей, добровольных взносах и создан путем объедине-
ния их усилий для комплексного исследования ранних 
и поздных истории, культуры Северо-Восточного При-
каспия.

4. Местонахождение фонда: город Атырау, ул.Айтеке-
би,14.

ІІ. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
1. Фонд является юридическим лицом по законода-

тельству Республики Казахстан, имеет самостоятель-
ный баланс и счет в кредитном учреждении, круглую 
печать со своим наименованием и другие реквизиты, 
выполняет возложенные обязанности и пользуется 
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правами, связанными с этой деятельностью, может от 
своего имени заключать договоры, приобретать иму-
щественные и личные неимущественные права и вести 
обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим ли-
цом в суде.

2. Фонд несет ответственность по своим обязатель-
ствам всеми своими средствами.

ІІІ. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
1. Главной целью деятельности является:
– оказание материальной, финансовой помощи вете-

ранам, инвалидам, сиротам, пенсионерам ликвидиро-
ванных в бюджетных организации, семьям погибших 
участников Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним, а также пенсионерам, прибывшим из 
районов и других областей, беженцем.

2. Участие в разработке, финансировании и реализа-
ции целевых программ в области социальной защиты 
граждан.

– Создание при фонде промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятии, организации, кооперативы, 
хозрасчетные, посреднические, акционерные и другие.

ІІІ. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
1. Главной целью деятельности является:
– комплексное исследование памятников савромато-

сармато-массагетского этнокультурного массива и более 
ранних и поздных культур Северо-Восточного Прика-
спия в контексте выявления механизмов и специфики 
развития хозяйственно-культурных типов на протяже-
ний последних 4-х тысячелетий и их адаптации к при-
родно-экологическим нищем;

– генезиса и эволюция древних культур и т.д.
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2. Охрана и сохранение Сарайчика – древнего города 
Казахстана. 

– продолжать археологические раскопки
– изучение и исследование динамики развития тор-

гово-экономических и культурных связей Золотой Ор-
ды с центрами средневековых цивилизации Востока и 
Запада и определение роли Сарайчика в системе евра-
зийских культурных ценностей, изучение особенностей 
домостроительства, системы жизнеобеспечения в го-
родских центрах империи и других проблем с полным 
вскрытием всю территорию, занимаемую этим ком-
плексом.

1. На базе Сарайчиковского городища создать Госу-
дарственный историко-культурный заповедник «Памят-
ники истории и культуры Северо-Восточного Прикас-
пия».

2. Участие в разработке, финансировании и реализа-
ции целевых программ в области исследования, охра-
ны, защиты, пропаганды памятников истории и культу-
ры в Северо-Восточном Прикаспии.

– Создание при фонде промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятии, организации, кооперативы, 
хозрасчетные, посреднические, акционерные и другие 
цехи.

– Определение в установленном порядке цены на 
то вары и услуги подведомственных ему предприятий, 
учреждений и организации, обеспечивая широкую ин-
формацию об использовании полученных средств.

ІV. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
1. Акимат Атырауской области 
2. Атырауское областное отделение «Казахстанкас-

пийшельф»
3. АО «Эмбамунайгаз»
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4. Обласной комитет экологии и биоресурсов
5. Обласной комитет по чрезвычайным ситуациям
6. «Гурал»
7. Нефтегазовое управление «Жайкнефть»
8. А,О, «Первомайский»
9. АНАКО
10. Товарно-фондовая биржа «Тенгиз»
11. Атырауское казенное предприятие «Автодор»
12. Областное управление культуры
13. АО АНПЗ
14. Чердабаев
15. АО «Атыраубалық»
2. Учредителями фонда могут быть граждане и юри-

дические лица, признающие уставные цели фонда и 
име ю щие возможность внести определенный вклад в 
раз витие деятельности фонда.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФОНДА
1. Имущество фонда составляют финансовые ресур-

сы, находящиеся на балансе.
2. Источниками и имущества фонда является:
– вступительные и иные взносы учредителей;
– безвозмездные и благотворительные взносы;
– доходы от разрешенной деятельности;
– иные поступления.
3. Взносы учредителей, а также прибыль принадле-

жат фонду на основе права собственности.
4. За счёт взносов учредителей и полученной при-

были создается фонд оплаты труда.
5. Учредитель не имеет имущественных прав на иму -

щество фонда.
6. Денежные и материальные поступления фонда не 

могут быть распределены между учредителями и рас-
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ходуются на цели, предусмотренные уставом по реше-
нию уполномоченных органов фонда.

VI. УПРАВЛЕНИЕ 
Управление делами фонда обеспечивается: 
1. Общим собранием учредителей.
2. Советом фонда.
3. Ревизионной комиссией.
І. Общее собрание.
1. Высшим органом управления фонда является 

общее собрание его учредителей. Могут быть созваны 
очередные и внеочередные собрания. С учетом положе-
ния данного устава и действующего о законодательства 
Республики Казахстан, время и место проведения со-
брания определяются президиумом.

2. Общее собрания созывается советом не позднее 
3-х месяцев со времени окончания финансового года. 
Решение о созыве собрания по требованию учредите-
лей (20 процент) должно быть принято в течении 20 
дней со дня подачи требования.

3. Учредители могут участвовать в собрании лично 
или через представителя.

4. Общее собрания правомочно принимать решение 
при наличии 3/4 общего количества учредителей.

5. К исключительной компетенции общего собрания 
относится:

– изменение устава и их размеров; 
– определение основных направлении деятельности 

фонда; 
– образование исполнительных органов фонда, из-

брание их руководителей и отзыв; 
– утверждение годовых отчетов; 
– избрание ревизионной комиссии фонда; 
– о внесении дополнительных взносов; 
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– ликвидация и реорганизация деятельности фонда.
6. Решения собрания считается принятым, если дос-

тигнуто единогласное или большинство голосов по 
всем рассматриваемым вопросам.

VІІ. СОВЕТ ФОНДА
1. Текущее руководство деятельностью фонда обес-

печивается совет фонда, избираемым общим собрани-
ем учредителей на неопределенный срок и отчитывает-
ся ежегодно о результатах деятельности.

2. Совет решает все вопросы деятельности фонда за 
исключением тех, которые входит в компетенцию об-
щего собрания.

3. Совет избирает председателя, исполнительного 
директора и секретаря фонда. 

4. Председатель фонда на общественных началах 
осуществляет руководство со всеми действиями фонда.

5. Исполнительный директор фонда (штатный) впра-
ве без доверенности, и пределах, предоставленных ему 
полномочий, осуществлять все действия от имени фон-
да, представлять его интересы, распоряжаться сред-
ствами, заключать договоры, в том числе трудовые, вы -
давать доверенности, открывать в банках расчетные и 
другие счета, издавать обязательные для исполнения 
приказы и выполнять другие действия.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Ревизионная комиссия осуществляет текущий и 

перспективный контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью фонда. 

2. Ревизионная комиссия избирается общим собра-
нием сроком на один год и состоит из трех членов, не 
являющимся членами президиума. 
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3. Ревизионная комиссия проводит ежегодные плано-
вые ревизии и отчитывается перед общим собранием. 

4. Ревизионная комиссия, в случае необходимости, 
имеет права требовать от президиума созыва внеоче-
редного о Общего собрания.

5. Члены комиссии имеют право присутствовать на 
заседаниях президиума в качестве наблюдателя без 
права голоса. 

VIII. ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Финансовый год фонда устанавливается с 1 января 

по 31 декабря календарного дня.
2. Бухгалтерский отчетность и учет ведутся в поряд-

ке, установленном действующем законодательством.

IХ. ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Фонд в праве производит наем работников с за-
ключением трудового соглашения.

2. Социальное и медицинское страхование работ-
ников осуществляется в порядке и условиях, установ-
ленных действующим законодательством Республики 
Казахстан.

3. Режим работы устанавливается решением общего 
собрания в соответствии с общепринятой практикой.

4. Характер и порядок взаимоотношений фонда с 
третями лицами определяется в конкретных трудовых 
и хозяйственных соглашениях.

Х. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
1. Реорганизация фонда/слияние, присоединение, раз -

 деление, преобразование производится: 
a) по решению высшего органа фонда;



б) по другим основаниям, предусмотренным законо-
дательством.

2. Фонд считается реорганизованным в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

3. Фонд может быть ликвидирован по любому осно-
ванию по решению органа фонда, уполномоченного на 
том Уставом, а также в случае предусмотренных Граж-
данским кодексом Республики Казахстан.

4. Орган принявший решение о ликвидации назна-
чает ликвидационную комиссию и устанавливает со-
ответствии Гражданским кодексом Республики Казах-
стан, порядок и сроки ликвидации.

5. Оставшийся средства фонда, по решению уполно-
моченного органа используется для целей, предусмо-
тренных уставом. 

Председатель совета фонда                    Нуршаев Е.Н.
Исполнительный директор фонда         Жумалиев К.

Сарайшық музей қорығы архивінен
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 №7 
Атырау – өнер өлкесі

Осыдан 60 жыл бұрын Атырау өз алдына дербес об -
лыс болып құрылғанда бұл өңірде қазіргі мұнайшы-
лардың Мəдениет үйі мен қорында 5600 кітабы, 2-3 
қызметкері бар округтік кітапханадан басқа бірде-бір 
мəдениет пен өнердің ошағы болған жоқ. Адамзат қо-
ғамы дамуының тарихы үшін қас қағым уақытқа тең 
60 жылдың ішінде Атырау облысының мəдениеті мен 
өнері қарыштап дамып, əлемдік сахналарда өнер көр-
сететіндей ұлттық драма театры, профессионал ұлт ас-
паптар оркестрі, тарихи өлкетану жəне өнер музейлері, 
филармониясы, 2 млн 402 мың кітап қоры бар кітапха-
налары, ондаған халықтық өнер ұжымдары, мəдениет 
пен өнердің білікті мамандарын даярлайтын жоғарғы 
жəне арнаулы оқу орындары, мəдениет сарайлары мен 
клубтары, алуан түрлі жанрлардан өнер көрсететін хо-
реографиялық ұжымдары мен ансамбльдері, хор, балет 
үйірмелері, оларды ұйымдастыратын, басшылық жа-
сайтын білікті мамандары, материалдық-техникалық 
базасы бар өнер өлкесіне айналды. 

1940 жылы 221 мұрағатпен есігін ашқан облыстық 
тарихи-өлкетану музейі қорында 40 мыңнан астам мұ-
рағаты, 5 аудандық бөлімшесі, 3 аудандық музейі жəне 
өнер музейі, жылына 1000-ға жуық мұрағат жинап, 30 
мыңдай көрермен қабылдап, БҰҰ мен ЮНЕСКО-ның 
дəрежесінде аймақтық көрме өткізу дəрежесіне жеткен 
мəдениет ошағына айналып отыр. 

Облыс мəдениеті мен өнерінің қарыштап дамуын мы-
надан көруге болады: облыс құрылғанда екі ғана мəде-
ниет ошағы бар облыста тоқсаныншы жылдардың орта 
кезінде 356 қалалық жəне аудандық мəдениет үйі, 239 
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селолық клуб, 54 дербес автоклуб, 223 кітапханасы, 
оларда қызмет істейтін 827 маман, 116 хор үйірмесі, 
91 хореографиялық ұжым, 76 қазақ ұлт аспаптар ор-
кестрі, 13 халық театры, 140 вокальді-аспаптар ан-
самблі, 152 мəдени-үгіт бригадасы мен автоклубтары 
бар, оларға 18 мыңдай көркемөнерпаздар қатысатын 
мəдениет пен өнердің өлкесіне айналды. 

Облыс өнерінің қара шаңырағы Махамбет Өтеміс-
ұлы атындағы драма театры, Дина Нұрпейісова атын-
дағы ұлт аспаптар оркестрі – республикалық, кезінде 
Одақтық байқаулардың бірнеше дүркін жеңімпаздары. 

Облыстық драма театры екі дүркін Қазақ ССР Жо-
ғарғы Кеңесінің Грамотасымен байрақталды. 

Бұл екі өнер ұжымы 1994 жылы Египетте өткен дү-
ниежүзі театрларының халықаралық, Түркияда өткен 
«Жерорта теңізі алауы» атты əлемдік фестивалінде же-
ңімпаз атанды.

«Жайық қызы» əн-би ансамблі кезінде Одақ көлемі-
нен шығып, Шығыс Еуропа елдерінде өнер көрсетті. 

Н. Жантурин атындағы облыстық филармонияның 
«Атырау-Жайық», «Нарын» фольклорлық ансамбльдері 
республикамыздың көптеген облыстары мен Қарақал-
пақ, Түрікменстан мемлекеттерінің көрермендерінің 
сүйікті өнер ұжымына айналды.

Облыс мəдениеті мен өнерінің қауымы соңғы жеті 
жылда халық аспаптарында орындаушылардың Құр-
манғазы атындағы республикалық конкурсын екі дүр-
кін, тұңғыш рет Құрманғазы атындағы облыстық кон-
курсты, өнер шеберлері қыз-келіншектердің Дина Нұр-
пейісова атындағы республикалық тұңғыш конкурсты 
өткізіп, қазақ музыка өнерін дамытуға зор үлес қосты. 
Облысымызда үстіміздегі жылы өтетін Құрманғазы атын-
дағы республикалық конкурс облыс мəдениетін та ғы 
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бір биікке көтеретіндігі сөзсіз. Мұндай ірі-ірі респуб-
ликалық дəрежедегі шаралардың өткізілуі облыс мəде-
ниеті мен өнерінің деңгейінің жоғарылығын, тəжіре-
бесінің молдығын көрсетеді. 

Соңғы үш жылда өткізілген ұлы Абайдың 150 жылды-
ғы, Жамбылдың 150жылдығы, М.Əуезовтың 100 жыл -
дығы рухани дəрежемізді көтеріп, өмірді өнерге айнал-
дырудың тəжіребесінен өткізді. 

Жыл сайын өткізіліп тұрған «Жас қанат», «Əнші ба-
лапан», «Жыл əні», биыл тұсауын кескен «Айналайын» 
сияқты байқаулар облысымыздың болашақ мəдениеті 
мен өнерінің майталмандарын тəрбиелеуге бағыттал-
ған, өнерді ұрпақтан ұрпаққа жалғастырудың дəстүрін 
сақтауға негізделген, тамыры тереңде жатқан көре-
гендік пен көсемдіктің болашағын ойластырған шара-
лар. Ертеңін ойлаған ел осылай болуға тиіс.

1998 жылдың Елбасы шыршасының Атырауда өтуі 
мəдениетіміз бен өнерімізді бір саты жоғарыға көтеріп 
кетті. Ел игілігіне сыңары жоқ мəдениеттің тамаша ғи-
мараты тұрғызылып, пайдалануға берілді. Өнерпаз жас 
бүлдіршіндер мен шашасына шаң жұқпаған өнердің 
тарландары, тəжірибелі ұйымдастырушылары өнер сы-
нынан тағы бір өтіп, есейіп қалды. 

Үстіміздегі Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы, 
Атыраудың 60 жылдығы, Қазақстан мұңайының 100 
жылдығы, ұлы композитор Құрманғазызының 175 жыл -
дығы өтетін мерекеге толы жылы мəдениетіміз бен өне -
рімізді дамытуға бағытталған шаралардың ауқымы 
кең. Мұнай музейін жасау, тарихи-өлкетану музейін 
ре конструкциялау жəне реэкпозициялау, Құрманғазы 
ескерткішін орнату, Сарайшықта ашық аспан астын-
да музей жасап, мəңгілік арка тұрғызу жұмыстары 
тарихымызды таразылап, мəдениетіміз бен өнерімізді 
тағы бір сатыға көтеріп тастайтындығына сенім мол.



Облыстық тарихи-өлкетану 
Музейінің директоры, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Қ. Жұма-

лиев

Атырау облысының құрылғанына 60 жыл толуына 
арнап өткізілген ғылыми-практикалық конференцияда 
облыс мəдениет басқармасының атынан 1998 жылы 30 
қаңтарда сөйлеген сөз.

Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№8
Проект

Перспективный план
работы фонда «Сарайчик – древний
город Казахстана» на 1998-2002 годы

1. Строительство ограждений в зоне раскопки горо-
дища Сарайчик; срок 1998 год.

2. Консервация археологических памятников этого 
городища, строительство стеклянных колпаков, продол-
жение археологической работы; срок 1998-2002 годы.

3. Реставрация и музеефикация наиболее значимых 
объектов древнего Сарайчика; срок 1998-2002 годы.

4. Создание собственного музея фонда под откры-
тым небом в древнем городе Сарайчик и археологиче-
ского музея Западного региона Казахстана; срок 1998-
2002 годы.

5. Строительство и создание туристической инфра-
структуры: кемпинг, станции, гостиницы, лавки суве-
ниров, спортивно-оздоровительных станций, пляжа, 
кафе, жилого дома для работников и т.д.; срок 1998-
2002 годы.

6. Строительство триумфальной арки, смотровых 
площадок, автостоянки и обустройство всей террито-
рии; срок 1998-2002 годы.

7. Строительство и создание мастерских по изготов-
лению сувениров; срок 1998-2002 годы.

8. Строительство и создание фото-, видеолаборато-
рии, лаборатории по научной реставрации археологи-
ческих экспонатов, столярной мастерской; срок 1998-
2002 годы.

9. Приобретение мини типографий, компьютерной 
системы и множительных аппаратур; срок 1998-2002 
годы.
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10. Приобретение аудио-, видеосистемы и средства 
связи (оргтехника); срок 1998-2002 годы.

11. Приобретение станков, материалов, инструмен-
тов; срок 1998-2002 годы.

12. Приобретение спортивных оборудований по ос-
новным видам (шахматы, шашки, бадминтон, бейсбол, 
футбол, по гимнастике, баскетбол, бильярд, спортивный 
тир, виды спортивных лодок, катамаранов, инструменты 
спортивной рыбной ловли и т.д.); срок 1998-2002 годы.

13.  Приобретение музейно-канцелярского оборудо-
вания и материалов; срок 1998-2002 годы.

14. Приобретение автотранспорта для хозяйствен-
ной, организационной работы: а) автобус – 1 единица, 
б) грузовая машина – 1 единица, в) легковая машина 
«Джип» – 1 единица; срок 1998-2002 годы.

15. Создание научной библиотеки, фото- и видеоте-
ки; срок 1998-2002 годы.

16. Проведение археологической раскопки и науч-
но-исследовательской работы (по особому плану); срок 
1998-2013 годы.

17. Издательская деятельность по итогам научно-ис-
следовательской работы и по истории края; срок 1998-
2002 годы.

18. Проведение научно-практической конференции 
по проблемам древней и средневековой истории края, 
традиционной культуры современного населения регио-
на (этнологическая конференция); срок 1998-1999 годы.

19. Идентификация, определение культурно-хроно-
логической атрибуции памятников региона; срок 1998-
2002 годы.

20. Определение границ и составление реестра па-
мятников истории и культуры историко-культурного за-
поведника; срок 1998-2002 годы.
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21. Научная связь с научно-исследовательскими ин-
ститутами и учреждениями МН-АН Республики Казах-
стан и Российской Федерации Узбекистана, Туркмени-
стана, Таджикистана, Киргизстана, Китая, Азербайджа-
на, Армении, Грузии, Турции, Ирана, Египта, Украины, 
Болгарии, Румынии и др. государств; срок 1998-2002 
годы.

22. Комплексно-строительная работа по изменению 
русла реки Урала и по направлению течения реки по ее 
рукаву речки Сорочинко; срок 1998-2002 годы.

23. Строительство двух мостов по речке Сорочинко 
и открыть дамбы-перекрытия по этой речке; срок 1998-
2002 годы.

24. Строительство и ремонт асфальтированной доро-
ги от автомобильной трассы Уральск-Атырау до старо-
го городища Сарайчика; срок 1998-2002 годы.

25. На базе фонда «Сарайчик – древний город Казах-
стана» создать историко-археологический и культур-
ный заповедник «Золотая Орда»; срок 1998-2000 годы.

26. На основе тендерной комиссии определить про-
ектировщиков, общую сумму строительства комплекса, 
сооружений и строителей; срок 1998 год.

27. Ходатайствовать перед Министерством образова-
ния, культуры и здравоохранения, Министерством фи-
нансов Республики Казахстан о выделении средств на 
строительство мемориального комплекса государствен-
ного историко-культурного Заповедника и средств для 
изменения русла реки Урал к ее рукаву Сорочинко.

Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№9
«САРАЙШЫҚ» кешені

құрылысын бүкіл халық құрылысы деп 
жариялау туралы

Тарихи-археологиялық «Сарайшық» қорығын құру 
қажеттілігі еліміздің өткен тарихын жаңғырту жəне зор 
маңызы бар ескерткіштің болашақ тағдырына үлкен 
қамқорлық қажеттілігінен туындап отыр. Ескерткіштің 
антропогендік жəне табиғи факторлардың əсерінен күн 
санап бұзылуына қарсы шаралар қабылдау жəне оның 
орналасқан жерін «бірегей тарихи-археологиялық ай-
мақ» ретінде белгілеу арқылы ғана Сарайшықты мүлде 
жоғалып кетуден, сондай-ақ халықтың ғажайып тарихи 
естелігінің таусылмас қазынасын сақтап қалуға болады.

Қазақстан Республикасының «Тарихи-мəдени мұра-
ны қорғау жəне пайдалану туралы» Заңын орындауда, 
жалпыұлттық маңызы бар тарихи-археологиялық ес-
керткіші болып табылатын «Сарайшық» мемориалдық 
кешенін құру мақсатында ШЕШІМ ЕТЕМІН:

1. «Сарайшық» мемориалдық кешен құрылысы бүкіл 
халық құрылысы деп жариялансын.

2. Облыстық мəдениет жəне туризм басқармасы 
(К.Қо сыбаев)

1) мəдениетті қолдау ұлттық қорының Атырау об -
лыс тық бөлімшесінің есебіне азаматтар мен кəсіп -
орын дардан құрылысқа ерікті жəрдем жинау жұмысын 
ұйымдастырсын жəне бұқаралық ақпарат құралдарын-
да мемориалдық кешен құрылысына арналған мате-
риалдарды жарияласын.

3. Құрылыс, сəулет жəне тұрғын үй саясаты басқар-
масы (И.Əміров)

1) мемориалдық кешен эскизін бекітуге ұсынсын;
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2) орын белгілеп, мемориалдық кешен құрылысына 
жер бөлу жəне құрылыс жұмыстарына қажетті жоба-
сметалық құжаттарын жасақтасын;

3) 1999 жылғы 1 қыркүйегіне дейін бітіру мерзімі-
мен мемориалдық кешен құрылысын сақтау бойынша 
құрылыс жұмыстарының кестесін жасақтап бекітсін.

4. Кəсіпорындар, ұйымдар мен мекемелер басшы-
лары кешен құрылысының жұмыстарын орындау үшін 
қаржылық жəне материалдық көмек көрсетсін.

5. Осы шешімнің орындалысын бақылау облыс 
Əкімінің орынбасары Н.Мақашевқа жүктелсін.

Облыс Əкімі                                       И.Тасмағамбетов

 Атырау, 1999,  27 сəуір, №47
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№10
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
МАХАМБЕТ АУДАНЫНЫҢ

ƏКІМІ                                                                                    

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКИМ
МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА

Махамбет селосы 
№239
8.04.1999 ж.

 Облыс əкімі орынбасары 
 Т.К.Мурсалиева ханымға 

Аудан көлемінде орналасқан Сарайшық селосы Қа-
зақ мемлекеті астаналарының бірі. Бұл қала туралы 
деректер сонау ХІV ғасырда Ибн Батутаның, ағылшын 
көпесі Джениксонның, орыс ғалымы Бартольдтың жаз-
баларынан кездесетіні өзіңізге аян.

Көне орында 1950 жылдары академик Ə.Марғұлан да 
қазба жұмыстарын жүргізген. Соңғы кездері Ə.Х. Мар -
ғұлан атындағы Археология институты ғалымдары қаз-
ба жұмыстарымен айналысуда.

Ілгеріде көне астана орнын ұлттық мұра ретінде 
сақ тау, кейінгі толқындар игілігіне жарату үшін кейбір 
төмендегі шараларды атқару мүмкіндігі қаралса деген 
өтініш бар.

Бұл өтініш атқарылмақшы жұмыстар үшін ғалым-
дар ұсынысы жəне қаржы қажет болғандықтан аудан 
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мүмкіншілігінен жоғары болғандықтан сізге хабарла-
нып отыр.

1. Ескі Сарайшық ауылы маңындағы қазба жұмыс-
тары жүріп жатқан жердегі 600 (алты жүз) метрдей 
Жайық өзені жағасын бекіту. Бұлай болмаған жағдай-
да таяудағы 10 жыл ішінде қазба жұмыстарын жүргізіп 
жатқан орын түгелдей су астында қалу қаупі бар. 

2. Күні бүгінгі қазба жұмысы жүріп жатқан (керуен – 
сарай орны) учаскені ашық мұражай ретінде қалдыру 
үшін үстінен жабын (қалқан) жабу мəселесін ғылыми 
тұрғыдан шешу қажеттігі туындауда. Себебі, жылма-
жылғы қазған жер жаңбыр, қар əсерінен құлап зерт-
теушілерге, қиындық келтіріп көрермендерге ескі дү-
ние ескерткіштерін тамашалауға мүмкіндік бермеуде.

3. Қазба орнын қоршап, жарықтандырып, трассадан 
бұрылатын алаңға мемориалды арка орнату мəселесіне 
көңіл бөлінсе

Аудан əкімі орынбасары                                  У.Төлегенов

 Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№11
Атырау облысы                             Заместитель Акима
Əкімінің орынбасары                 Атырауской области

08 апреля 1999 г.

 Президенту АО «Атыраужолдары»
 г-ну Нургалиеву К.

Уважаемый Кабдолрахим Сагинович!
Инициатива общественности Атырауской области под-

держанное Президентом Республики Казахстан Назарба-
евым Н.А. по строительству мемориального ком плекса 
«Сарайчик» одобрено и поддержано всеми участника-
ми совещания, проведенного 7 апреля 1999 г. в област-
ном акимате.

Придавая огромное значение к строительству данно-
го комплекса, который увековечит историю первой сто-
лицы казахского народа, аким области принял решение 
возводить мемориальный комплекс силами обществен-
ности, предприятий и организаций, объявив его «Все-
народной стройкой».

Исходя из этого, мы просим Вас, уважаемый Каб-
долрахим Сагинович, как руководителя, небезразлично 
относящегося к судьбе и истории народа, поддержать 
наше решение и во исполнение протокольного реше-
ния, выделить 100 м.3 песка.

С уважением,
Заместитель Акима области                       Н.Махашев

Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№12
Атырау облыстық                    Атырауское областное
МƏДЕНИЕТ ЖƏНЕ                             УПРАВЛЕНИЕ
ТУРИЗМ                             КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
БАСҚАРМАСЫ                                                      

466400 Атырау қаласы               466400 город Атырау 
Балықшы поселкесі                               пос. Балыкши
Набережная 
Лермонтова көшесі, 64а.    Набережная Лермонтова, 
                                                                                         64а
Тел: 5-20-06.                                                   Тел:5-20-06

Исх: № 01-и. 404
13.05.99 г.

Махамбет ауданының əкімі 
У.Б. Елеубаев мырзаға

Сіздің хатта (№239. 8.04.99 ж.) баяндалған ұсыныс-
тармен таныса келіп мынаны хабарлаймыз:

Атырау облысының басшылығы қазақ халқының ор -
тағасырлық тарихындағы ерекше орны бар ұлы Сарай-
шық қаласының Отан тарихындағы орнын қалпына 
келтіру үшін бүгінгі еліміздегі экономикалық жағдайда, 
Сіз көтерген мəселелерге орай, ғылыми тұрғыдан бір-
ден-бір дұрыс шешім – қаланың сақталған территория-
сында археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу деп 
шешті. Осы мақсатта облыс 1996–1998 жылдары бюд-
жеттен 6 млн тенге жұмсаса, биылғы 1999 жылы 7 млн 
тенге көлемінде қаржы бөлініп отыр. Сөйтіп бұрынғы 
3 жылғы қазба жұмыстарының нəтижесінде ашылған 
сақтаулы əртүрлі дəрежедегі құрылыс ғимараттарының 
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(керуен сарай, монша, мешіт, шеберхана жəне т.б.) бас-
қа да материалдық мəдениет ескерткіштерінің ғылыми 
нақты документациясын жасауды қамтамасыз етті.

Қаланың қалған орнының жойылып кетуінің бірден-
бір себепкері – Жайық өзенінің жағалауын бекіту де күн 
тəртібінде тұр. Өйткені бұл шара болашақта ашылмақ 
Сарайшық қорық-музейінің экспозициялық қорының 
негізін құрайтын архитектуралық, діни-монументаль-
дық ескерткіштерді сақтаудың бірден-бір алғышарты 
бо лып есептеледі. Аталған мəселенің оң шешімін табу 
үшін үлкен көлемде қаржы қажеттілігін ескере отырып, 
оның əлеуметтік-экономикалық, экологиялық əрі тари -
хи-танымдық тұрғыдан ғылыми тұжырымдалған жоба-
сын жасау үшін үстіміздегі жылдың шілде айында об-
лыстық мəдениет жəне туризм басқармасы қала орнын-
да археологиялық қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан 
Археология институтымен бірге облыстық ғылыми-
шаруашылық мекемелерінің қатысуымен Атырау қа-
ласында аймақтық ғылыми-практикалық конференция 
өткізуді жоспарлап отыр. Мемориалды арка орнату жұ-
мыстары басталып жүріп жатыр.Үстіміздегі жылдың 
қыркүйек айында аяқтау жоспарланып отыр.

Облыстық мəдениет жəне 
туризм басқармасының бастығы            К.Т.Косыбаев

 Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№13
07.07.1999 ж.

Махамбет ауданы əкімі
Елеубаев У.Б мырзаға

Көшірмесі: Атырау облыстық 
мəдениет басқармасыныңбастығы 
Қосыбаев Кеңес Темірұлы мырзаға

«Сарайшық» мемориалдық кешені құрылысын аяқ тау 
жəне «Қазақстан мұнайының 100 жылдығын сал та натпен 
атап өтуге əзірлік» мəселелері туралы ұсыныстарымыз.

І. «Сарайшық» мемориалдық кешені құрылысын аяқ -
тауға байланысты төмендегі ұсыныстарымыз бар:

- Кешеннің қоршау жұмысы жедел қолға алынуы 
керек, қоршау элементтері, архитектурасы, дизайны 
жедел арада бекітілуі тиіс.

Бұған жауапты «Шельф» заводына бөлінетін қаржы 
мəселесі жедел шешілуі керек деп есептейміз.

- Қоршау көлемі кемінде 200х200 и немесе 300х300 м 
шамасында (периметрі 800-1200 м, аумағы 4-9 га шама-
сында зертхана, актовый зал салынуды т.с.с даму перс-
пективасын ескертуді қажет деп есептейміз.

- Тез арада музей үйі мен мешіттің электр жүйесін, 
сантехникалық жылу жүйесінің схемасын шешіп, əрлеу 
жұмыстары алдында осы жүйелерін жүргізу қажет.

- Музей үйіне қойылатын экспонаттар тізімі анық-
талып, аудио-, видеотехникалар мəселелері шешіліп, 
стендалар көлемі мен мөлшері музейдің көрме залы-
на лайықталып (6 х 20 = 120 М2) əзірленіп, облыста 
жинақталып, қажетті тумбалар, шкафтар алынып, ме-
бельдер шешіліп, нақты экспонаттар қойылып əзір тұру 
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керек, музей құрылысы аяқталғанда көшіріп апаруға 
əзірленсе.

- Сыртқы жарнама (вывеска) дарбаза қақпа элемен-
тіне еніп, əрбір музей мен мешіт жарнамасы, кешеннің 
кіреберісте объектілер орналасу схемасы, мешіттің маң -
дайына араб əрпімен жазылатын сөздер ақ тасқа ойы-
лып, маңдайында тұратын (қаптау элементімен) жым-
дасып тұруы, архитектуралық жəне дизаиндік тұрғыдан 
шешілуге тиісті. Осы шаруаға облыстық имам Серғазы 
Убайдоллатегі араласса, ақыл қосса.

- Сарайшық мемориалдық комплексінің ескерткіш 
белгісі (значогы) шығарылып, Республика Президентіне 
бата беріп, Сарайшық мемориалдық комплексінің кіл-
тін табыс ету, немесе лентасын қию рəсімін жасау, Са-
рай шық мемориалдық кешеніне.

- Мемлекеттік статус беру, Сарайшық ескі қаласы 
орнын мемлекеттік қорық немесе Сарайшық кешенінің 
комплексті дамуы бағдарламасы туралы Президент Ука-
зына қол қою сияқты шара жоспары келісілсе, қажетіне 
қарай жоғарыға ұсынылса.

- Кешен кіреберісін, ішін асфальттау, су жүйесін жүр-
гізу, көгалдандыру схемасы жасалып, бекітілсе, барлық 
жұмыстар соған сəйкес жүргізілсе.

- Кешен территориясын электрлендіріп, ерекше жа-
рық беретін өрнекті бағандар мен шамдар пайдаланыл-
са (сыртынан 2 жерге, ішінен 10 жерге) түнде ескерт-
кішті электр жарығымен сəулелендіріп, алыстан көрі -
 нуіне мүмкіндік жасау, төбесіне навигациялық электр 
жарығын қою жəне жайтартқыш элементін орнату.

- Тез арада кешен, музей, мешіт штатын бекітіп, əзір-
лік жұмыстарына сол қызметкерлердің жедел кірісіп 
кетуін шешу.

2. Сарайшық ауылына кіреберісті жəне ауыл ішін 
көрнекі үгіт тақталарымен қамтамасыз ету:
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- Атырау-Махамбет аралығындағы жолдың белгі-
лерін жаңарту, елді мекендер тұсына қойылатын инфор-
ма циялық бағдарлама белгілерді, сервис белгілерін жа-
ңар ту.

- Сарайшық селосына кіреберісте «Қазақстан мұна-
йының 100 жылдық мерекесіне қатынасушыларға жа-
лынды сəлем!» атты транспорант – 2 жерге, жолда ұр-
пақтар сабақтастығы мен бірлігі жылының символы, 
«Қазақстан 2030» символы плакаттары, Н.Назарбаевтың 
сөзінің цитаты жазылса. «Құдай тек ендігі жерде өлінің 
үрейін, тірінің мерейін ұшырмайтындай қып, қай ісіміз-
ді де оңға бастыра көргей», т.с.с

3. Қазақстан мұнайының 100 жылдығына əзірлік 
мəселесінде шешімін күткен жайлар:

- Киіз үй ішіне қажетті мүліктерді қайта жасау, тақ-
тай еден əзірлеу, реставрациялау, жаңарту, сырлау, өңдеу 
шығындары – 10 мың теңге.

- Киіз үй киіздерін ақ матамен қаптау, іші сыртына 
ою-өрнектер салу, түрлі түсті ши тоқу, қоржын, аяққап, 
дойыр қамшы, түскиіз, күміс ер-тұрман т.с.с элемент-
тер əзірлеуге – 20 мың теңге.

- Транспорт жалдау, киіз үй құру, күзету, жарнама-
сын даярлау үшін ұлттық тағамдармен қамтамасыз ету 
т.б. қонақ қабылдау шығындары – 20 мың теңге.

Барлығы – 50 мың теңге көлемінде.

Сарайшық селосында Республика Президентін қа-
был дауға əзірлік жұмысына, селоны безендіру, көрнекі 
үгіт жұмысына ауданның мəдениет жəне басқа да бө-
лімдері белсене қатынасады деген сенімдеміз.

Сарайшық селолық округ əкімі                       Е.Нукеев

Сарайшық музей қорығы архивінен
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№14

06.10.99. №13               Директору музея
           «Хан Ордалы «Сарайшық» 
                                       гос-ну Бердимуратову

 Западно-Казахстанская археологическая экспеди -
ция ИА МН и ВО РК по распоряжению акима Атыра-
уской область будет проводить выставку материалов 
исследований полевого сезона 1999 г. в здании Атырау-
ского облмузея в период с 10 по 20 октября с.г. ориен-
тировочно.

В связи с этим все находки ЗКАЭ-99 переданные на 
временное хранение 02.09.99 г. необходимо вернуть 
по акту приемки-сдачи сотруднику экспедиции Плахо -
ву В.В

Начальник экспедиции                                                                        З.Самашев

 Сарайшық музей қорығы архивінен
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№ 15

01 ноября 1999 г. № 21 
                                       Директору комплекса 
                                       «Хан ордалы – Сарайшық»
                                       Бердимуратову Молдашу

Господин директор!

В связи с завершением исследований на городище 
Сарайчик в сезоне 1999 г. обращаюсь к Вам с просьбой 
не направлять группы организованных посетителей и 
частных граждан на огражденные участки археологи-
ческих раскопок. Она пока являются объектами науч-
ных исследований, не музеефицированы, официально 
не являются объектами туристическо-экскурсионных 
посещений. После создания соответствующих техни-
ческих и материальных условий проведения дорожек, 
смотривых площадок, закрепления специальными сос-
тавами стен интерьеров помещений, полной консерва-
ции и реставрации эти раскопки будут доступны всем. 
В настоящее время, до полный сдачи объектов органам 
гос. охраны историко-культурного наследия, запреща-
ется производство не согласованных фото- и видео съе-
мок.

 Материалы экспедиций Вам будут переданы в апре-
ле 2000 года.

С уважением, начальник Западно-Казахстанской архе -
о ло гической экспедиций ИА МН и ВО РК   З. Сама шев

Сарайшық музей қорығы архивінен
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№ 16

Атырау облысы                              АППАРАТ АКИМА
Махамбет ауданы                    Махамбетского района
ƏКІМІНІҢ АППАРАТЫ            Атырауской области

24.03.2000 ж

№213

Сарайшық селолық округі əкімі
Е.НУКЕЕВ мырзаға

Көшірмесі: Сарайшық мұражай кешені
Директоры М.БЕРДІМҰРАТОВ мырзаға

«Хан ордалы Сарайшық» мемориалдық кешені пай-
далануға беріліп, халық игілігіне айналғанымен, кейбір 
мəселелер сіздердің қатерлеріңізге берілгенімен күні 
бүгінге дейін сіздердің тараптарыңыздан оларды ше-
шуге деген нақты шаралар алынбай жатыр. Əсіресе үш 
мəселеге көңіл аударып, мəселені шешу шарасын алуды 
тапсырамын:

І. Келушілер аялдайтын, сусын, жеңіл тамақ ішетін 
орын.

ІІ. Мұражайды көгалдандыру.
ІІІ. Мұражайға жазғы су тарту.
Мұражайдың қаржыландырылуы облыстық мəдениет 

басқармасы арқылы болғандықтан қаржы мəселесі тек 
қана облыстан шешіледі. Ал аудан əкімі аппараты өз та-
рапынан көмек көрсетуге даяр.

Жоғарыдағы мəселелер аудан əкімі жанындағы алқа-
ның мамыр айындағы күн тəртібінде.



Атқарылып жатырған шаралар туралы 15.04.2000 ж. 
хабарлаңыздар.

Аудан əкімінің орынбасары                    У. Төлегенов

Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№ 18
Атырау облысы                                    Решение Акима
Махамбет Ауданы əкімінің   Махамбетского Района
Шешімі                                          Атырауской области
№ _____ 30.01.2001 ж.                            №______2001 г. 

Махамбет селосы                                          с.Махамбет

Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылды 
Мəдениетті қолдау жылы деп жариялау туралы Жар-
лығына сəйкес аудандық мұражай мен «Хан Ордалы 
Сарайшық» мемориалдық кешенінің жұмыстары ту-
ралы

Аудандық мұражай жəне «Хан Ордалы Сарайшық» 
мемориалдық кешені аудандағы тарихи жəдігерлерді 
келушілерге түсіндіру, жалпы тарихты насихаттау ба-
рысында бірқатар жұмыстар атқарып келеді. Мұражай 
мен кешен қажетті мүліктер алуға, жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге жеткілікті қаражат бөлінуде. Бірақ та осы екі 
орында да атқарылып келе жатырған жұмыстар əлі де 
өз дəрежесінде емес.

Əсіресе аудандық мұражайда жəдігерлер қорын то-
лық тыру, түрлі шаралар ұйымдастыру жеткіліксіз. Жұ-
мыс жоспарлары сапасыз жасақталынған.

Мұндағы табыс табу өте төменгі дəрежеде. Тарихи 
мəдени мұраларды қорғауға деген мұражай директоры-
ның жетекшілігі төмен, қызметкерлердің өз міндеттерін 
жете түсінбеушілігі, біліксіздігі басым. Аудандық мəде-
ниет бөлімі (К. Байкунова) тарапынан мұражай жұмы-
сын бақылау жəне методикалық көмек ұйымдастыру 
жеткіліксіз. Соңғы екі жылда мұражай жұмысы мəде-
ниет бөлімі кеңесінде бірде-бір рет қаралмаған. «Хан 
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Ордалы Сарайшық» мемориалдық кешенін дамыту мүм-
кіндіктері бола тұра туристердің демалыс аймағын ұйым-
дастыру мəселесі шешілмей келеді. Кешендегі мешіт 
үйінің жабдықталынуы нашар.

Аталған кемшіліктерді жою мақсатында 
ШЕШІМ ЕТЕМІН:

І. Аудандық мұражай басшылығына (А. Бердімұра-
това) жұмысындағы кемшіліктер атап көрсетілсін.

ІІ. Аудандық мұражай жұмысын жолға қою үшін 
төмендегі шараларды атқару тапсырылсын:

- Мұрағаттарды толықтыру жəне жаңарту үшін экс-
педициялар, тарихи жəне мəдени процесстерді зерттеу, 
зерделеу үшін ғылыми іссапарлар ұйымдастыру;

- Баспасөз беттерінде ғылыми, тарихи тақырыптарда 
материалдар жариялап тұру;

- Мұражай мұрағаттарымен аудан тұрғындарын жəне 
басқа да көрермендер тартуды ұйымдастыру;

Ол үшін: 
- тақырыптық экскурсиялар;
- лекциялар;
- кездесу кештерін; 
- Тақырыптық жəне арнаулы күндер ұйымдастыру;
- Мұражай жанынан үйірмелер, мектептер ұйымдас-

тыру;
- Мұражай жарғысында көрсетілген заңдылық шең-

бе рінде қаржы табу;
- ғылыми, танымдық, библиография кітаптардан ша-

ғын кітапхана ұйымдастыру.
3. «Хан Ордалы Сарайшық» мемориалдық кешені 

(М.Бердімұратов).
- мұражай жəдігерлерін толықтыруды жалғастыру;
- ғылыми жұмыстарды жүйелі жүргізу;



- туристердің демалыс аймағынын ашылуына тиісті 
орындарға мəселе қою тапсырылсын.

4. Аудандық мəдениет бөліміне (Н. Байжунова) мұра-
жай лар қызметіне қатаң бақылау жəне методикалық кө-
мек көрсету тапсырылсын.

5. Аудандық мұражай мен «Хан ордалы Сарайшық» 
кешені жұмысы туралы осы жылдық шілде айында ха-
барлама түсіру мұражай директорларына міндеттелсін.

6. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан əкімінің 
орынбасары У.Төлегеновке жүктелсін.

Аудан əкімі                                                   У. Елеубаев

 Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№ 19
14.03.2012 ж                    Атырау облыстық Мəдениет
№5/01/15                         басқармасының бастығы
                                         Ерғалиев Н.М мырзаға

«Хан Ордалы Сарайшық» музей қорығының ашы-
лып, жұмыс жасағанына биыл 12 жыл толады. Осы уа-
қыт ішінде көне қала, өлке тарихымен танысушылар 
легі толастаған емес, жылына 10-12 мыңға жуық көрер-
мені бар. Қазіргі уақытқа дейін табылған жəдігерлер 
музейдің көлемі 5,37х17,4 =94 М2 көрме залына қойыл-
ған. Көрермен сұранысына сай музейге экспозициялық 
көрініс залын жасақтау қажет-ақ. Сонымен қатар көне 
Сарайшық қаласының орнына жүргізіліп келе жатқан 
қазба жұмысының тоқтағанына биыл 4 жыл болды. Се-
бебі су тасыған сайын қазба жүріп жатқан жағаны ша-
йып, су астына кетуде. Осыған орай 2-3 жылдан бері 
су шайып жатқан жағаны бетонмен бекіту туралы сөз 
қозғалып келеді. Осыған орай музей басшылығы Сізге 
қазіргі таңда шешімін табуға тиіс төмендегідей мəселе-
лер ұсынып отыр:

1. Музейге қосымша көрме залын салып, жасақтауға 
көмектесу;

2. Қазба жүріп жатқан көне қала орнының тазалы-
ғын, қоршауының бүтіндігін қадағалау мақсатында кү-
зетші қою, яғни бір штат бөлдіру.

Мекеме басшысы                               М. Бердімұратов

 Сарайшық музей қорығы архивінен
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№ 20

11.09.13 ж.                             Қазақстан Республикасы
2013 ж. 09.08.                        Премьер-министрінің                                                 
№20-55\4354-ке                    Бірінші орынбасары 
                                                Б.Сағынтаевқа

Құрметті Бақытжан Əбдірұлы!

Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Сіздің респуб-
ликалық маңызы бар тарих жəне мəдениет ескерткі -
ші – Сарайшық қалашығын сақтап қалу мəселесіне қа-
тысты тапсырмаңызды мүдделі мемлекеттік органдар-
мен бірлесе қарап, төмендегіні хабарлайды.

ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Су ресурс-
тары комитетінің мамандарынан арнайы жұмыс тобын 
құрып, мəселені Сарайшық қалашығының басында қа-
рады. Нəтижесінде екі нұсқада ұсыныс жасады. 

Атап айтқанда:
1. Жайық өзенінің ағысын апатсыз өткізу үшін жер 

жұмыстарын жүргізу арқылы өзеннің қазіргі арнасын 
Сарайшық ауылының жоғарғы жəне төменгі бөліктерін 
бөгей отырып, ағысты ескі арнаға өзгерту;

2. Жайық өзенінің қазіргі арнасын өзгертпей Сарай-
шық қалашығының орналасқан жерінде ұзындығы 1500 
текше метр құрайтын жағалауға бекіту жұмыстарын 
жүргізу. Ал, Атырау облысының əкімдігі ортағасырлық 
Сарайшық қалашығын сақтап қалу бойынша жүргізі-
летін жұмыстардың бағытын анықтау үшін республи-
калық деңгейдегі комиссия құруды ұсынады.

Мəдениет жəне ақпарат, Өңірлік даму жəне Ауыл ша-
руашылығы министрліктері Атырау облысының ұсы -
нысына қолдау білдіреді. Ал, Экономика жəне бюд-



жеттік жоспарлау министрлігі өз құзыретіндегі мəселе-
лерді қарауға дайын екенін жеткізді. Осы ұсыныстарды 
саралай келе түпкілікті шешім қабылдау мақсатында 
ведомствоаралық арнайы комиссия құрып, оның оты-
рысын объектіде ұйымдастыруды жөн деп санаймыз.

Тапсырманы орындау тəртібінде енгізіледі.

Министр                                          М. Құл-Мұхаммед

 Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№21
Республикалық маңызы бар тарих жəне мəдениет 
ескерткіші – «Сарайшық» қалашығын сақтап қалу 
мəселесін талқылау жөніндегі ведомствоаралық 

комиссиясының 
 Хаттамасы

Атырау қ.,                                           05.12.2013 жыл
Қатысқандар:                                      Комиссия мүшелері 
                                                             (тізім бойынша)

Республикалық маңызы бар тарих жəне мəдениет ес-
керткіші – «Сарайшық» қалашығын сақтап қалу мəсе-
лесін талқылау. 

(Қышқашбаев, Шəкімов, Мұқан, Əбілдинова, Əбілда, 
Қияшев, Төлеков, Самашев, Қуанов, Агитаев, Сарин, 
Кенжеғалиев).

1. Атырау облысы əкімінің орынбасары Ш. Мұқан-
ның, ҚР МАМ-нің Мəдениет комитеті төрағасының 
орынбасары Ə. Əбілдинованың, археолог З.Самашевтің 
республикалық маңызы бар тарих жəне мəдениет ескерт -
кіші – ортағасырлық Сарайшық қалашығының қазіргі 
жай-күйі жəне оны сақтап қалу мəселесі туралы ақпа-
раты назарға алынсын. 

2. Қазақстан Республикасының Қоршаған орта жəне 
су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің 
«Су ресурстарын пайдалануды реттеу жəне қорғау жө  -
ніндегі Жайық–Каспий бассейндік инспекциясы» РММ-
нің бастығы Б.Қуановтың ұсынымдары назарға алын-
сын;

1) Сарайшық қалашығы аумағынан айналып өту 
үшін Жайық өзенінің ағысын түзету;

2) Жайық өзенінің Сарайшық қалашығының аймағы 
жағалауын бекіту.
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Ведомствоаралық комиссияның көшпелі мəжілісінің 
қорытындысы бойынша ҰСЫНЫМ БЕРІЛЕДІ:

1. Атырау облысының əкімдігі заңнамада белгілен-
ген тəртіпке сəйкес Жайық өзенінің жағалауын бекіту 
үшін ТЭН жəне ЖСҚ əзірлеуге қажетті қаржылық шы-
ғыстарды қарастырсын.

2. ҚР ҚОСРМ Су ресурстары комитеті жағалауды 
бекіту жұмыстары бойынша ұсынылған нұсқаларға қо-
рытынды берсін.

3. Атырау облысының əкімдігі Сарайшық қалашы-
ғының іргелес аумағынан жер тілімін бөлуге мораторий 
жарияласын.

4. ҚР БҒМ, Атырау облысының əкімдігі, ҚР МАМ 
көне Сарайшық қалашығының тарихи-мəдени маңыз-
ды лығы жəне шекарасын анықтау үшін археологиялық 
іздестіруді жүргізу мүмкіндіктерін қарастырсын. 

Комиссияның төрағасы, 
МАМ-нің Мəдениет Комитеті            Т. Қышқашбаев
Комиссия мүшелері: 
Т. Шəкімов
Ш. Мұқан 
Ə. Əбілдинова
Д. Əбілда
Қ. Қияшев
А. Төлеков
З. Самашев
Б. Қуанов 
С. Сарин 
С. Агитаев 
Г. Кенжеғалиев 

 Сарайшық музей-қорығы архивінен
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№22
Протокол межведомственный комиссии 

по вопросу сохранения памятника истории 
и культуры республиканского значения 

«Сарайшык»

г. Атырау                                                    05.12.2013 года

Обсуждение вопроса по сохранению памятника ис-
тории и культуры республиканского значения «Сарай-
шык». (Кишкашбаев, Шакимов, Мукан, Абельдинова, 
Абилда, Кияшев, Толеков, Самашев, Куанов, Агитаев, 
Сарин, Кенжегалиев).

1. Принять к сведению информацию заместителя аки -
ма Атырауской области Ш.Мукана, заместителя пред-
седателя Комитета по культуре МКИ РК А. Абельдино-
вой, археолога З. Самашева о современном состоянии 
памятника республиканского значения и проблеме спа-
сения средневекового городища Сарайшык.

2. Принять во внимание рекомендации руководите-
ля РГУ «Урало-Каспийская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и охраны водных ре-
сурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства 
окружающей среды и водных ресурсов РК Б.Куанова.

1) Спрямление русла реки Жайык в обход террито-
рии городища Сарайшык.

2) Укрепление существующего берега реки Жайык 
на участке городища Сарайшык.

Межведомственная комиссия по итогом выездного 
заседания РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Акимату в установленном законодательством 
порядке изыскать финансовые средства на разработ-
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ку ТЭО и ПСД на берегоукрепительные работы реки 
Жайык.

2. Комитету по водным ресурсам МОСиВР РК дать 
заключение по предлагаемым вариантам берегоукрепи-
тельных работ.

3. Акимату Атырауской области объявить мораторий 
на выделение земельных участков в зоне, прилегающей 
к территории городища Сарайшык.

4. МОН РК, Акимату Атырауской области, МКИ РК 
рассмотреть возможность проведения археологических 
изысканий по определению границ и историко-культур-
ной значимости древнего городища Сарайшык.

Председатель Комиссии, 
Председатель Комитета по 
культуре МКИ РК                                 Т.Кишкашбаев
Члены Комиссии: 
Т. Шакимов
Ш. Мукан 
А. Абельдинова
Д. Абилда
К. Кияшев
А. Толеков
З. Самашев
Б. Куанов 
С. Сарин 
С. Агитаев 
Г. Кенжегалиев 

 Сарайшық музей қорығы архивінен
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№23
АТЫРАУ                                                                    АКИМАТ
ОБЛЫСЫНЫҢ ƏКІМДІГІ   АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
ҚАУЛЫ                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2017 жылғы 16 қазан                                                       №259  
Атырау қаласы                                                  город Атырау

 «Атырау облысы мұражай қорығы
«Хан Ордалы Сарайшық» коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кəсіпорнын

мүліктік кешен ретінде республикалық
меншікке беру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтар-
дағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 
27, 37-баптарына, Қазақстан Республикасының 2011 
жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» За-
ңы ның 9, 17, 136- баптарына жəне Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы №616 «Мем -
 ле кеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемле-
кеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екін-
ші сіне беру қағидасын бекіту туралы» қаулысымен 
бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп бе-
рілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір 
түрінен екіншісіне беру қағидасына сəйкес Атыру об-
лысы əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Атырау облысының коммуналдық меншігіндеі 
«Атырау блысы Мəдениет, мұрағаттар жəне құжаттама 
басқармасының Атырау облысы мұражай қорығы «Хан 
Ордалы Сарайшық» коммуналдық мемлекеттік қазы на-
лық кəсіпорын мүліктік кешен ретінде республика лық 
меншікке берілсін.



2. «Атырау облысы Мəдениет, мұрағаттар жəне құ -
жат тама басқармасы» мемлекеттік мекемесі жəне «Аты-
рау облысы мұражай қорығы «Хан Ордалы Сарайшық» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны заң -
намада белгіленген тəртіппен осы қаулының 1-тарма-
ғынан туындайтын шараларды алсын.

3. Осы қаулының орындалын бақылауын Атырау об -
лысы əкімінің орынбасары А.Т. Əжіғалиеваға жүктел-
сін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне 
енеді.

 
Облыс əкімі                                                     Н.Ноғаев 

Сарайшық музей қорығы архивінен
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№24
ҚАЗАҚСТАН                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАСЫ                     ПРАВИТЕЛЬСТВА
ҮКІМЕТІНІҢ                              РЕСПУБЛИКИ
ҚАУЛЫСЫ                                  КАЗАХСТАН

№ исх. 162 от 04.04.2018
№ вх. 674/162 от 04.04.2018
201 жылғы Астана, Үкімет Үйі от «__» 201 года
№_________ данасы                                                            
экз.№ __________

«Атырау облысы Мəдениет, архивтер жəне 
құжаттама басқармасының Атырау облысы 
мұражай қорығы «Хан Ордалы Сарайшық» 

коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорнын коммуналдық меншіктен 

республикалық меншікке қабылдау туралы

 «Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген 
мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен 
екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы 
№ 616 қаулысына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Атырау облысы Мəдениет, архивтер жəне құжат-
тама басқармасының Атырау облысы мұражай қорығы 
«Хан Ордалы Сарайшық» коммуналдық мемлекеттік қа -
зыналық кəсіпорны мүліктік кешен ретінде заңнама да 
белгіленген тəртіппен коммуналдық меншіктен респуб-
ликалық меншікке қабылдансын жəне Қазақстан Рес-
публикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің қара-
мағына берілсін.
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2. «Атырау облысы Мəдениет, архивтер жəне құжат-
тама басқармасының Атырау облысы мұражай қорығы 
«Хан Ордалы Сарайшық» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорны Қазақстан Республикасы Мəде-
ниет жəне спорт министрлігінің «Сарайшық» мемле-
кеттік тарихи-мəдени музей-қорығы» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорны (бұдан əрі – кəсіп-
орын) болып қайта аталсын.

3. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт ми-
нистрлігі тиісті салаға басшылық ету жөніндегі уəкі-
летті орган болып айқындалсын.

4. Кəсіпорын қызметінің негізгі нысанасы мəдениет 
саласындағы қызмет болып айқындалсын.

5. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт ми -
 нистрлігі заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мем лекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетіне кə-
сіпорынның жарғысын бекітуге енгізсін;

2) Кəсіпорынның əділет органдарында мемлекет тік 
қайта тіркелуін қамтамасы етсін;

3) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлі-
гінің Мемлекеттіік мүлік жəне жекешелендіру коми-
тетімен, сондай-ақ Атырау облысының əкімдігімен 
бір лесіп, осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды 
қабылдасын.

6. «Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің мəселелері» туралы Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1003 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2014 ж., № 58, 550-құжат) толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Респуб-
ликасы Мəдениет жəне спорт министрлігі туралы ере-
жеде:



«Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт ми-
нистрлігінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі» де-
ген бөлім мынадай мазмұндағы ретті нөмірі 71-жолмен 
толықтырылсын:

«71. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің «Сарайшық» мемлекеттік тарихи-мəде-
ни музей-қорығы» республикалық мемлекеттік қазына-
лық кəсіпорны».

7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолда-
нысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-министрі                                    Б.Сағынтаев

 Сарайшық музей қорығы архивінен
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№25
Қазақстан Республикасы

Мəдениет жəне спорт министрлігі

27.09.2018 ж.                                                № 152-ж/қ

Ə.Қ.Мұқтарды
қабылдау туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республика-
сының Еңбек Кодексінің 34-бабына, 139-бабының 1, 3-
тармақтарына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 
139-бабының 1-тармағына, Қазақстан Республикасы 
Мəдениет жəне спорт министрінің 2017 жылғы 17 шіл-
дедегі №209 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мə-
дени ұйымдары басшылары, мамандары жəне басқа да 
қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік си -
паттамаларының 3-бөлімі 1-тарауының 1-параграфы-
на, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика ми-
нистрінің 2015 жылғы 2 ақпандағы №70 бұйрығымен 
бекітілген Мемлекеттік кəсіпорынның басшысын таға-
йындау жəне аттестаттау жүргізу, сондай-ақ оның кан-
дидатурасын келісу қағидаларының 2-тармағына сəй-
кес БҰЙЫРАМЫН:

1. Əбілсейіт Қапизұлы Мұқтар конкурстық рəсім-
дердің аяқталуына дейінгі мерзімге Қазақстан Респуб-
ликасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің «Сарай-
шық» мемлекттік тарихи-мəдени музей-қорығы» Рес-
публикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорны дирек-
торының міндетін атқарушы болып 2018 жылдың 27 
қыркүйегінен бастап қабылдансын.

2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолда-
нысқа енгізілсін.



Негіз: Мəдениет жəне өнер істері департаментінің 
2018 жылғы 27 қыркүйектегі ұсынысы, Ə.Мұқтардың 
2018 жылғы 27 қыркүйектегі өтініші, 2018 жылғы 27 
қыркүйектегі №53 еңбек шарты.

Министр                                              А.Мұхамедиұлы

 Сарайшық музей қорығы архивінен
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АВТОРЛАР ТУРАЛЫ

 Əбілсейіт Қапизұлы МҰҚТАР – тарих ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚР Гуманитарлық ғылымдар академия-
сының академигі, Тарих жəне қоғамдық ғылымдар акаде-
миясының академигі.

Əбілсейіт Қапизұлы 1964 
жылы 7 наурызда Атырау (бұ-
рынғы Гурьев) облысы, Ма-
хамбет ауданы Сарытоғай се-
лосында дүниеге келген. 1986 
жылы Гурьев педагогикалық 
институтын үздік дипломмен 
бітірді. Еңбек жолын Кеңес 
армиясынан кейін Сарытоғай 
орта мектебінде тарих пəнінің 
мұғалімі ретінде бастап, 1988 
жылдың қазан айында Гурьев 
педагогикалық институтына 
қызметке шақырылады. 1993 
жылы 14 сəуірде Абай атын-
дағы Қазақ Ұлттық педа гогикалық университетінде ғылым 
кандидаты дəрежесін қорғап, Атырау педагогикалық инс-
титутында, 1995–2001 жыл  дары А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінде, 2001–2003 жылда-
ры Қостанай əлеуметтік академиясында факультет деканы 
болып қызмет жасады. 2003 жылдан тарих ғылымдарының 
докторы. 2003 жылы қазан айында Х.Досмұхамедов атын-
дағы Атырау мемлекеттік университетіне жұмысқа ауысып, 
экономика факультетінің деканы, əлеуметтік-экономикалық 
мəселелер жəне тəрбие жұмыстары бойынша проректор, 
2005 жылдың мамыр айынан 2008 жылдың тамызына дейін 
ғылыми жұмыстар жəне халықаралық байланыс тар жө-
нін дегі проректоры болды. 2008-2018 жылдары М. Өтемі -
 сов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университе -



тінің ғылыми жұмыстар жəне ха лық аралық байланыстар жө-
ніндегі проректоры, Атырау мұ най жəне газ институтының 
ғылыми жұмыс жəне инновацияар жөніндегі проректоры, 
ғылыми-зерттеу орталығы ди рек торы, Х.Досмұхамедов атын-
дағы Атырау мемлекеттік уни верситетінің ғылыми-зерт-
теу орталығы директоры, Аты рау облысы мемлекеттік ар-
хивінің директоры қызметін ат қарды. Бүгінде «Сарайшық 
мемлекеттік тарихи-мəдени музей-қорығы» директоры.

Ə. Мұқтар Қазақстан Республикасының XVII-XX ғасыр-
лардағы тарихының маманы. «Азаттық таңы жолында» (Ал -
маты: Ғылым, 2001), «Сырым батыр жəне Нұралы хан» 
(Қостанай, 2001), «Қазақ мұнайының тарихы» (Алматы: 
Өлке баспасы, 2006), «ХVІІ-ХІХ ғасырлардағы Қазақ хан-
дығы» (Алматы: «Мерекенің баспалар үйі» ЖШС, Mereke 
baspasy, 2015) монографияларының, «Тарих тұңғиығындағы 
тұлғалар» (Алматы: Арыс баспасы, 2008), «Тарих айды-
нындағы тұлғалар» (Алматы: Арыс баспасы, 2013) атты 
ма қалалар жинағының, «Қазақ халқының азаттық үшін кү-
ресі тарихы» (Атырау: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мем лекеттік университеті баспаханасы, 2017), «Тұлғатану» 
(ХVІІІ-ХІХ ғасырлар материалдары бойынша) (Атырау: 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 
баспаханасы, 2017) оқу құралдарының авторы. 



ДИЯРОВА Жанар Қабдолкакимқызы – тарихшы, ма -
гистр, Сарайшық мемлекеттік тарихи-мəдени музей-қорығы-
ның Бас қор сақтаушысы. 

Ж.Диярова 1991 жылы Батыс Қазақстан облысында дү-
ниеге келген. 

1997–2008 жылдар аралығында Қ.Қарашаұлы атындағы 
Сарайшық орта мектебін, кейін Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетін үздік бітірген.



Ардақты Алаш азаматтары!

Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының
мұрасын зерттейтiн «АРЫС» қоры 

жиырма жеті жылдан берi жазықсыз жазаланып, 
аттары аталмай, көпшiлiк жадынан өше бастаған 
бiртуар азаматтарымыздың мұрасын жинап, 

еңбектерiн жарыққа шығарады;
ескерткiш, мүсiндерiн жасап, 
музейлерiн жабдықтайды;

арыстарымыздың өмiрi мен шығармашылығын
насихаттаушыларға жəрдем берiп, 
мерейтойларын өткiзуге атсалысады; 

ардақтыларынан ажырап қалған шаңырақтарға 
қайырымдылық көмек көрсетедi.

Қор жанындағы «АРЫС» баспасы
Сiздiң түрлi мəдени тапсырыстарыңызды 

тез əрi сапалы орындап бередi
050009, Алматы қ.
Абай даңғылы, 143
4-қабат, 409-бөлме 

тел./факс: 394 38 32,
385 74 67

    Е-mail: arys-kz@mail.ru 
               anes_gk@mail.ru

е/ш.: KZ936017131000056413
Алматы қаласы,
Қазақстанның 
Халық Банкі АҚ
БИН 920440000987



Дорогие читатели!

Фонду «АРЫС» более двадцати семи лет.
Созданный ведущими казахстанскими историками,

политологами и публицистами, занимающиеся сбором,
исследованием и публикацией наследия выдающихся 
представителей казахстанской интеллигенции – 

жертв политических репрессий.
Фонд стремится достойно увековечить их память.
Содействует открытию музеев, памятников и 

тематических экспозиций.
Активно участвует в

проведении юбилеев и других 
знаменательных мероприятий.

Оказывает посильную помощь семьям репрессированных.

Издательство при Фонде «АРЫС»
всегда квалифицированно и качественно выполнит

все Ваши заказы, относящиеся к сфере
науки и культуры, выпустит Ваши научные и 

литературные труды, монографии,
брошюры, авторефераты, буклеты и т.п.

050009, г. Алматы.
проспект Абая, 143

4-этаж, 409-офис 
тел./факс: 394 38 32,

385 74 67

р/с.: KZ936017131000056413
г. Алматы
АО Народный Банк 
Казахстана
БИН 920440000987

    Е-mail: arys-kz@mail.ru 
               anes_gk@mail.ru
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тел/факс: 8 (727) 394 38 32, 385 74 67

«DALAPRINT» баспаханасында басылды. 
050056, Алматы қаласы, 

Ереван көшесі, тел.: 290-86-47; 
+7 747 633 95 29; +7 707 158 88 81

e-mail: dalaprint-zakaz@mail.ru


