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Мазылбекова И.У., құраст.: Шаншарова Г.И. – Қ.Жұбанов атындағы 
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АЛҒЫ СӚЗ  

 
 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік университеті ғылыми 

кітапханасының ақпараттық - библиографиялық үрдістерді 

автоматтандыру бҿлімі 2023 жылға арналған «Қазақстан 

Республикасы жҽне Ақтҿбе облысы бойынша 2023 жылы аталып 

ҿтілетін жҽне еске алатын күндер тізбегін» дайындап шығарды. 

Күнтізбеге тарихи, рухани жҽне мҽдени маңызы бар оқиғалар, 

мемлекеттің қалыптасуы мен нығаюына зор үлес қосқан, халыққа 

кеңінен танымал қайраткерлердің, ғылым мен ҿнердің кҿрнекті 

қайраткерлерінің мерейтойлары енгізілді. Сонымен қатар, 

қазақстандық Кеңес Одағы Батырларының мерейтойлық күндері, 

Қазақстан Республикасының ұлттық, мемлекеттік, кҽсіптік жҽне ҿзге 

де мерекелі күндер берілген.  

 Күнтізбе хронологиялық ретпен жүйеленген. «Туған күні, айы 

белгісіз қайраткерлер, мекемелер мен тарихи оқиғалар тізімі» жеке 

топтастырылған. Жұлдызшамен (*) белгіленген күндерге қысқаша 

анықтама жазылды. Кҿмекші құрал ретінде есімдердің алфавиттік 

кҿрсеткіші берілген.  

Күнтізбе кітапханалар мен мҽдени мекемелерге, бұқаралық 

ақпарат құралдары қызметкерлеріне жҽне кҿпшілік қауымға 

арналған.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖӘНЕ  

АҚТӚБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  

2023 ЖЫЛЫ АТАЛЫП ӚТІЛЕТІН ЖӘНЕ  

ЕСКЕ АЛЫНАТЫН КҤНДЕР ТІЗБЕГІ 

 

 
ҚАҢТАР 

 

1 қаңтар* Мұрат Әуезов, шығыстанушы, жазушы, 

туғанына 80 жыл (1943) 

 

1 қаңтар Ермек Ӛтетілеуов, қазақ жазушысы, балалар 

ақыны, аудармашы, туғанына 85 жыл                     

(1938-2006) 

 

1 қаңтар* Бикен Римова, Қазақ КСР халық ҽртісі, 

туғанына 100 жыл (1923-2000) 

 

6 қаңтар* Кенжеғали Кенжебаев, физика-математика 

ғылымдарының докторы, туғанына 70 жыл 

(1953) 

 

28 қаңтар* «Жұлдыз» журналының алғашқы нҿмерінің 

жарыққа шыққанына 95 жыл (1928) 

 

 

АҚПАН 

 

2 ақпан* Алтынбек Қоразбаев, ҽнші, сазгер, 

Қазақстанның халық ҽртісі, туғанына 75 жыл 

(1948) 

 

23 ақпан Әлімбай Ізбай, жазушы, журналист, туғанына 

65 жыл (1958-2007)  
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НАУРЫЗ 

 

10 наурыз Сұлтанахмет Қожықов, кинорежиссер, 

туғанына 100 жыл (1923-1988) 

 

13 наурыз Мұқан Тӛлебаев, композитор, туғанына           

110 жыл (1913-1960) 

 

15 наурыз Айман Мұсақожаева, скрипашы, Қазақстанның 

халық ҽртісі, туғанына 65 жыл (1958) 

 

 

СӘУІР 

 

3 сәуір* Амангелді Иманов, халық батыры, туғанына 

150 жыл (1873-1919) 

 

23 сәуір* Қасым Қайсенов, «Халық қаһарманы», атақты 

партизан, жазушы, туғанына 105 жыл         

(1918-2006) 

 

24 сәуір* Халел Досмұхамедов, Алаш қайраткері, 

журналист, фольклортанушы, туғанына 140 жыл 

(1883-1939) 

 

 

МАМЫР 

 

4 мамыр Заки Ахметов, қазақ ҽдебиетін зерттеуші, 

филолог, туғанына 95 жыл (1928-2003) 

 

10 мамыр* Бақытжан Қаратаев, заңгер, туғанына 160 жыл 

(1863-1934) 
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17 мамыр* Қасым-Жомарт Тоқаев, ҚР Президенті, 

туғанына    70 жыл (1953) 

 

25 мамыр*  Аққағаз Досжанова, ҽйел құқығын қорғаған 

алғашқы дҽрігер, туғанына 130 жыл (1893-1932) 

 

 

МАУСЫМ 

 

1 маусым* Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпейұлы, кҿрнекті ақын, 

публицист, этнограф, ағартушы, туғанына         

165 жыл (1858-1931) 

 

3 маусым 

 

Әмен Қайдаров, суретші жҽне анимациялық 

кино режиссері, туғанына 100 жыл (1923-2015) 

 

19 маусым Виктор Иванович Пацаев, ұшқыш-ғарышкер, 

Кеңес Одағының Батыры, туғанына 90 жыл 

(1933-1971)  

 

24 маусым* Зәкіратдин Байдосов, тарихшы, тарих 

ғылымдарының кандидаты, профессор, 

туғанына 90 жыл (1933) 

 

25 маусым*       Мағжан Жұмабаев, ақын, Алаш қозғалысының 

мүшесі, ақын, туғанына 130 жыл (1893-1938)  

 

 

ШІЛДЕ 

 

24 шілде* Шәкәрім Құдайбердіұлы, қазақ ақыны, ойшыл, 

аудармашы, туғанына 165 жыл (1858-1931)  

 

27 шілде Тӛлеген Мұхамеджанов, қоғам қайраткері, 

композитор, туғанына 75 жыл (1948) 
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ТАМЫЗ 

 

12 тамыз* Отыншы Әлжанов, Алаш қозғалысының ҿкілі, 

туғанына 150 жыл (1873-1918) 

 

15 тамыз* Ғафу Қайырбеков,  ҚР халық жазушысы,  

туғанына 95 жыл (1928-1994) 

 

15 тамыз* Ӛтежан Нұрғалиев, ақын, туғанына 85 жыл 

(1938-2011) 

 

 

ҚЫРКҤЙЕК 

 

9 қыркҥйек* Әкім Әшімов (Әкім Тарази), жазушы, 

драматург, туғанына 90 жыл (1933) 

 

10 қыркҥйек Нұрсұлу Тапалова, балет бишісі, туғанына         

100 жыл (1923-1998) 

 

15 қыркҥйек Ақтӛбе облыстық мемлекеттік архиві, 

құрылғанына 100 жыл (1923)    

 

26 қыркҥйек Тайыр Жароков, ақын, аудармашы, туғанына 

115 жыл (1908-1965) 

 

28 қыркҥйек Оралхан Бӛкей,  драматург, жазушы, туғанына    

80 жыл (1943-1993) 

 

 

ҚАЗАН 

 

1 қазан Спандияр Кӛбеев, ұстаз, жазушы, аудармашы, 

туғанына 145 жыл (1878-1956) 
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2 қазан* Кемел Тоқаев, жазушы, туғанына 100 жыл 

(1923-1986) 

 

10 қазан* Халел Кусаинов, ғалым, профессор, туғанына 

70 жыл (1953)  

 

13 қазан Әсет Бейсеуов, халық ҽртісі, композитор, 

туғанына 85 жыл (1938-1996) 

 

25 қазан* Тахауи Ахтанов,  жазушы, драматург, 

прозашы, туғанына 100 жыл (1923-1994) 

 

28 қазан* Сұлтанмахмұт Торайғыров, ақын, туғанына 

130 жыл (1893-1920) 

 

29 қазан* Мұзафар Әлімбаев, қазақ балалар жазушысы, 

ақын, аудармашы, ҽдебиеттанушы, туғанына 

100 жыл (1923-2017)        

 

 

ҚАРАША 

 

15 қараша* Қазақстан Республикасының халықаралық 

валютасы – Теңгенің алғашқы қолданысқа 

енгізілгеніне 30 жыл (1993) 

 

22 қараша Тәкен Әлімқұлов, ақын-жазушы, ҽдебиет 

сыншысы, туғанына 105 жыл (1918-1987) 

 

 

ЖЕЛТОҚСАН 

 

17 желтоқсан* Ӛтебай Қанахин, жазушы, аудармашы, 

туғанына 100 жыл (1923-1990) 
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23 желтоқсан Алтыншаш Жағанова, жазушы, туғанына          

80 жыл (1943)  

 

24 желтоқсан* Алтай Тайжанов, философия ғылымдарының 

докторы, профессор, академик, туғанына          

75 жыл (1948) 
 

24 желтоқсан Қалтай Мұхамеджанов, жазушы, драматург, 

туғанына 95 жыл (1928-2001) 
 

27 желтоқсан* Сәрсен Аманжолов, қазақ тілінің негізін 

салушылардың бірі, түрколог, филология 

ғылымының докторы, профессор туғанына         

120 жыл (1903-1958) 

 

31 желтоқсан Әміре Қанапин, тарих ғылымының докторы, 

профессор, туғанына 110 жыл (1913-1987) 
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ТУҒАН КҤНІ, АЙЫ БЕЛГІСІЗ ҚАЙРАТКЕРЛЕР, 

МЕКЕМЕЛЕР МЕН ТАРИХИ ОҚИҒАЛАР ТІЗІМІ 
 

 

 Бұхар-жырау Қалқаманұлы, ақын, туғанына 330 жыл          

(1693-1787)  

 

 Ықылас Дҥкенұлы, күйші, туғанына 180 жыл (1843-1916)  

 

 Қажымұқан Мұңайтпасұлы, палуан, туғанына 140 жыл          

(1883-1948) 

 

 Сары Батақұлы, ақын, ҽнші, туғанына 160 жыл (1863-1895) 

 

 Әбілқайыр Мұхамбет Ғази Баһадҥр хан, Кіші жүз ханы, 

қолбасшы, туғанына 330 жыл (1693-1748) 

 

 Темірбек Жҥргенов, мемлекет қайраткері, туғанына 125 жыл 

(1898-1937) 

 

 Ақан сері Қорамсаұлы, ақын, ҽнші, композитор, туғанына         

180 жыл (1843-1913) 

 

 Сара Тастанбекқызы, айтыскер-ақын, туғанына 170 жыл          

(1853-1907) 

 

 Құрманғазы Сағырбайұлы, күйші-композитор, туғанына           

200 жыл (1823-1879)  

 

 Мұрат Мӛңкеұлы,  ақын-жырау, туғанына 180 жыл (1843-1906)                                                                                                             

 

 Махамбет Ӛтемісұлы, батыр, туғанына 220 жыл  (1803-1846) 

 

 Сырым Датұлы, қазақ батыры, би-шешен, туғанына 300 жыл 

(1723-1802) 
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МЕРЕЙТОЙЛЫҚ КҤНДЕРГЕ  

ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА  

 

 
1 қаңтар                                                                   МҦРАТ ӘУЕЗОВ 

туғанына 80 жыл (1943) 

 

Мұрат Ҽуезов 1943 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысында 

дүниеге келген. Мҽскеу мемлекеттік университеті жанындағы Шығыс 

тілдері институтын, Ҽлем ҽдебиеті институтының аспирантурасын 

бітірген. Мҽдениеттанушы, ҽдебиет зерттеушісі, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері. 

1965-1977 жылдары КСРО Ғылым академиясы Азия жҽне 

Африка институтының ғылыми қызметкері, Қазақстан Ғылым 

академиясы Философия жҽне құқық институтының кіші, аға ғылыми 

қызметкері. 1977-1980 жылдары Қазақстан Жазушылар одағының 

ҽдеби кеңесшісі. 1980-1982 жылдары Қазақстан тарихи жҽне мҽдени 

ескерткіштерді қорғау қоғамының бҿлім меңгерушісі. 1982-1988 

жылдары «Қазақфильм» киностудиясының бас редакторы, кҿркемдік 

жетекшісі. 1988-1990 жылдары Халықаралық «Невада - Семей» 

қозғалысының вице-президенті. 1990-1992 жылдары Қазақстан 

Жазушылар одағы жанындағы Кҿркем аударма жҽне ҽдеби 

байланыстар алқасы бас редакциясының тҿрағасы. 1992-1995 

жылдары Қазақстанның Қытайдағы Елшісі. 1995-1997 жылдары 

Мҽдени мҽселелерді зерттеу ғылыми орталығының бҿлім 

меңгерушісі. 1999 жылдан Халықаралық «Сорос» қоры Қазақ 

бҿлімшесінің тҿрағасы болған. 2003-2007 жылдары Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кітапханасының директоры болған. Ол «Үлкен 

жол», «Гүл іспеттес жол», тағы басқа деректі фильмдердің, «Времен 

связующая нить», «Иппокрена. Хождение к колодцам времен» атты 

кітаптардың авторы.    
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1 қаңтар                                                                       БИКЕН РИМОВА                                 

туғанына 100 жыл (1923-2000) 

 

Бикен Римова 1923 жылы Талдықорған қаласы, Қаратал 

ауданында дүниеге келген. Балалық шағы қиындықтар мен 

жоқшылыққа толы болды. Жұт пен ашаршылықтан құтылу үшін 

анасы екеуі Қырғыз еліне кҿшіп кеткен. 

1943 жылы Алматы кҿркем-театр училищесін бітіреді. 1941 жылы 

Қазақ Мемлекеттік М.Ҽуезов атындағы Академиялық драма театрына 

жұмысқа қабылданып, ғұмырының соңына дейін ҽкем театрда қызмет 

атқарды.  

Ҿзінің шығармашылық жолын Мұхтар Ҽуезовтың «Еңлік-Кебек» 

қойылымындағы басты кейіпкер Еңлік рҿлін сомдаудан бастаған. 

Театрдағы рҿлдері кҿбінесе ҽйел образын ашуға, оның болмысын 

кҿрсетуге бағытталады. М.Ҽуезовтың «Еңлік-Кебегінде» Еңлік, 

«Қаракҿзде» Маржан, Ш.Айтматовтың «Ана-Жер-Анасында» Жер-

Ана, Н.Гогольдің «Ревизорында» Пошлепкина т.с.с. рҿлдері ерекше 

атап ҿту қажет. 

Ш.Айтматовтың «Ана-Жер-Анасында» қойылымындағы Жер-

Ана образында Бикен Римова қайғыдан қара жамылған ана 

бейнесімен қатар, ертеңгі күніне сенімді ҽрі батыл ҽйелдің образын 

кҿрсете білді. 

Оның айрықша рҿлдерінің бірі - Қорлан бейнесі. Осы рҿлді 

сомдау барысында Қорлан аруға ес-түссіз ғашық болған Естайдың 

ҽнін орындаған еді. Жетпіске қараған шағында Бикен Римова театр 

сахнасымен қоштасқан кезде осы ҽнді шырқаған. 

 Ол «Тақиялы періште», «Менің атым Қожа», «Шабандоз қыз», 

«Қозы Кҿрпеш пен Баян Сұлу» сынды бірқатар киноларда тҿбе 

кҿрсетті. Ҿмірінің соңғы жылдары отандық «Тоғысқан тағдырлар» 

телехикаясына түсті. 

Бикен Римова 1966 жылы Қазақ ССР Халық ҽртісі мен Мемлекеттік 

сыйлығының Лауреаты атағын иеленді.  
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6 қаңтар                                                   КЕНЖЕҒАЛИ КЕНЖЕБАЕВ               

туғанына 70 жыл (1953) 

      

Кенжебаев Кенжеғали Кенжебайұлы 1953 жылы 6 қаңтарда 

Ақтҿбе облысы Байғанин ауданының Доңызтау поселкесінде дүниеге 

келген. Физика-математика ғылымының докторы, профессор,           

ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, ҚР Ұлттық инженерлік 

академиясының жҽне Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары 

академиясының мүшесі. 

Ақтҿбе мемлекеттік педагогикалық институтын бітіріп, осы 

институттың оқытушысы, доценті, кафедра меңгерушісі, деканы 

болды. 1996 жылдан бастап Қ.Жұбанов атындағы Ақтҿбе мелекеттік 

университетінің ректоры. 100-ден астам ғылыми жарияланымның,       

10 монография мен оқу құралының авторы. 5 ғылым кандидатының 

диссертация қорғауына жетекшілік жасаған. 1998 жылы Ақтҿбе 

мемлекеттік университетінің материалдық-техникалық базасын 

нығайтуға жҽне қазақтың ұлы лингвисі Қ.Жұбановтың есімін мҽңгі 

есте қалдыруға қосқан үлесі үшін Ақтҿбе облысының «Жыл адамы» 

атағын алған. М.Остроградский атындағы Алтын медальмен 

марапатталған. 

 

 

 

28 қаңтар                                         «ЖҦЛДЫЗ» ЖУРНАЛЫНЫҢ   

                                                                  алғашқы нӛмерінің жарыққа   

                                                                   шыққанына 95 жыл (1928) 

 

«Жұлдыз» – Қазақстан Жазушылар одағының ҽдеби-ҽлеуметтік 

журналы. «Шолпан» (1922 ж), «Таң» (1924 ж) журналдарының 

ізбасары саналады. Алғашқы саны 1928 жылы жарық кҿрді. Ҽр 

жылдары «Жаңа ҽдебиет» (1928-32), «Жыл құсы», «Ҽдебиет 

майданы» (1932-39), «Майдан» (1941-45), «Ҽдебиет жҽне искусство» 

(1939-41; 1945-57) атауымен шығып тұрған. 1957 жылдан «Жұлдыз» 

деген атпен шығады. Екінші дүниежүзілік соғыс тұсында үш жыл 

жабылып қалса, соғыстан кейінгі уақытта да жылдар бойы жабылып 

қалған кезеңі болған. 
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Журналдың қалыптасуына қазақ ҽдебиетінің классиктері Б.Майлин, 

I.Жансүгіров, М.Ҽуезов, С.Мұқанов кҿп еңбек сіңірді. Алғашқы 

редакторы – С.Сейфуллин. Журналға Ҿ.Тұрманжанов (1935-1937), 

М.Тиесов, Ғ.Мұстафин (1940-1948), Т.Ахтанов (1953-1954,           

1971-1972), 3.Қабдолов (1954-1957), Ж.Молдағалиев (1958-1962), 

Ҽ.Нүрпейісов (1962-1964), С.Мҽуленов (1964-1971), Ш.Мұртаза 

(1972-1975), Б.Тілегенов (1975-1988), М.Мағауин (1988-2006), 

Т.Медетбек (2006-2008), Ұ.Есдҽулет (2008-20018) сынды кҿрнекті 

қаламгерлер ҽр жылдары бас редактор болған. Қазіргі бас редакторы 

– ақын Ғ.Жайлыбай. 

«Жұлдыз» – Алаш жұртының сан ғасырлық даналығын бойына 

жинақтаған, таза ұлттық журнал. ХХІ ғасырға тиесілі тҽуелсіз жаңа 

қазақ ҽдебиетінің бас ордасы, құтты ошағы, еліміздегі ең байырғы 

ҽдеби басылым – «Жұлдыз» журналының ұлттық руханиятымыздағы 

алатын орны ерекше. Ғасырға жуық уақыт бедерінде ҽдебиетіміздің 

классиктерінен бастап, жаңа талап жас таланттарымыздың үздік 

шығармалары «Жұлдыз» бетінде үздіксіз жарық кҿріп келеді. Яғни 

барлық жанрдағы кҿркем туындылар осы басылым бетінде кеңінен 

қамтылып, оқырман жүрегіне жол тапты. 

 

 

 

8 ақпан                                                       АЛТЫНБЕК ҚОРАЗБАЕВ                     

туғанына 75 жыл (1948) 

 

Алтынбек Қоразбаев 1948 жылы 2 ақпанда Жамбыл облысы, 

Меркі ауданындағы Қызылсай ауылында туған. Алтынбек үшінші 

сыныпта оқып жүргенінде Бескемпір ағасы оған қаладан сегіз ішекті 

мандолин ҽкеліп береді. Оның ҿзі де орыстың ҽлде бір 

частушкаларын, ҽндерін шебер орындайтын. Алтынбектің тағы да бір 

серігі гармошка болды. Ол он екі жасынан бастап гармошканы қайда 

барса, сонда алып жүретін ҽдет шығарды. Осылай Алтынбек қос 

музыкалық аспапты игеріп ҽн салу ҿнеріне алғаш қадам басты. Ағасы 

Бескемпір Алтынбекті Тараздағы (ол кезде Жамбыл қаласы) мҽдени 

ағарту училищесіне он бес жасында оқуға тапсырады.Училищенің 

директоры – Қырғызбай Айнағұлов еді.  

 

 



15 
 

Осында Алтынбек пианиноны ойнауды үйренсе, ұстазы 

Ҽбілахат Тҿлешов домбыраны тартуды үйретті. Енді ол тҿрт 

музыкалық аспапты ойнауды игерді. Алтынбек, ҽсіресе, күй тартуға 

құмарлана түсті. Ҽрине Құрманғазының «Сары арқасы», «Адай» 

күйлері қай қазақтың делебесін қоздырмаған. Сол жылдары 

Алтынбек баянда ойнауды да игерді. Алтынбектің ұстаздарының 

кейбіреулері оны Мҽскеу немесе Ленинград музыкалық жоғары оқу 

орындарына баруға үгіттейді. Училищені сол жылдары Шора Теміров 

басқарды. Шора Теміров Алтынбекті жетелеп ҽкеліп 

консерваторияның дирижерлік бҿліміне оқуға орналастырады. 

Мұндағы ұстазы – Алдаберген Мырзабеков. Ұстаз Алтынбекті оқып 

жүрген кезінде-ақ, Құрманғазы атындағы оркестрге ҿткізеді. Сонда 

ол 1973 жылға дейін домбырашы болады. Алтынбек оркестр 

құрамында Финляндия, Қазақстан мен Ресейдің біраз қалаларына, 

елді мекендеріне барып ҿнерін кҿрсете бастайды. Оның есінде ҽсіресе 

Қазақстанның халық ҽртісі Ғарифолла Құрманғалиевпен бірге Гурьев 

облысына 1972 жылы баруы ҿнерінің бір белесі болып танылады. Сол 

жылдары ол Кененнің «Бозторғайын» «Базар-Назарын» жҽне «Қайран 

жастық» ҽндерін орындаған. 1973 жылдан Жамбыл облыстық 

«Алатау» эстрадалық ансамблінің кҿркемдік жетекшісі, сонан соң 

облыстық филармония директоры болып істеді. Халық сүйіп 

тыңдайтын «Қара кемпір», «Қара шал», «Шашбаулым», «Сырғалым», 

«Аяулы Таразым», «Кенен ата», «Сағындым Кенен атамды» ҽндерінің 

авторы. Мҽдениет саласындағы жоғары жетістіктері үшін                   

А. Қоразбаевқа 1993 ж. Қазақстан Республикасының, 1994 ж. 

Қырғызстан Республикасының халық ҽртісі атағы берілді. 

 

  

 

3 сәуір                                                            АМАНГЕЛДІ ИМАНОВ  

   туғанына 150 жыл (1873-1919) 

 

Амангелді Үдербайұлы Иманов - халық батыры, 1916 жылғы 

қазақ халқының ұлт-азаттық кҿтерілісін ұйымдастырушылардың бірі. 

Ол Кенесары Қасымовтың жақын серіктесі Иман Дулатұлының 

немересі. 
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Амангелді Иманов 1873 жылы Торғай уезі Қайдауыл болысының №3  

(Терісбұтақ) ауылында дүниеге келген, қазіргі – Қостанай 

облысының Амангелді ауданы. 12 жасына дейін ауыл мектебінде, 

кейін тҿрт жыл медреседе оқыды, түрік, парсы, араб тілдерін үйренді.  

Мерген, шабандоз, жігерлі, еркіндікті жақсы кҿретін батыр 1905 – 

1907 жылдардағы ҿкіметке қарсы кҿтерілістерге қатысып, қудалауға 

ұшырап, Торғай даласының шалғайдағы ауылдарына жасырынуына 

тура келді.  1910 жылы Амангелдінің руы ҿмір сүрген Терісбұтақ 

ауылында оның бастамасы бойынша мектеп салынды.          

Амангелді ұйымдастырушылық жҽне қолбасшылық дарынымен 1916 

жылғы ұлт-азаттық кҿтерілісте танылды. Бұқара халықтың бұл 

кҿтерілісі 19-43 жас аралығындағы қазақ жігіттерін майдандағы қара 

жұмысқа алу туралы Николай ІІ 1916 жылғы 25 маусымдағы 

жарлығынан кейін ҿрістей түсті.  Кҿтерілістің саяси маңызы болды, 

патша ҿкіметінің отаршылық саясатына қарсы бағытталып, халықтың 

бостандығын кҿздеді жҽне Ресейдегі Ақпан революциясына дейін 

жалғасты.  Оған қатысқан сарбасдардың (жауынгерлердің) саны        

50 мың адамды құрады.  1917 ж. қазан – 1918 ж. қаңтарында 

Амангелді Иманов Торғай жҽне Торғай облысында Кеңес үкіметін 

орнатуға белсенді қатысқан, Торғай уезінің ҽскери комиссары болған. 

1919 жылы 20 сҽуірде Торғайда Кеңес ҿкіметі құлап, Амангелді 

тұтқындалып, ату жазасына кесілді. Алакҿлге жерленді. 1940 жылы 

халық батыры Амангелді ауданының орталығына (бұрынғы 

Батпаққара ауылы) қайта жерленді.  Амангелді Имановтың бейнелі 

мүсінін қазақтың тұңғыш кҽсіби мүсіншісі, Қазақстанның халық 

суретшісі Хакімжан Наурызбаев сомдады. Наурызбаев сомдаған 

Амангелді бейнесі терең психологиялық сипатқа ие. 

 

 

 

   23 сәуір                                                                ҚАСЫМ ҚАЙСЕНОВ 

 туғанына 105 жыл (1918-2006) 

                                     

Қасым Қайсенов 1918 жылы сҽуір айының 23 күні Шығыс 

Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Асу-бұлақ аулында кедей шаруа 

отбасында туған. 
 

 



17 
 

Туған ауылында жетіжылдық мектепті бітіргеннен соң Ҿскемен 

қаласындағы саяси-ағарту техникумына түсіп оны 1938 жылы бітіріп 

шығады. Алғыр жас түлек оқуды бітіре салысымен сол жылы 

техникум маңынан ашылған cаяси ағарту курсына басшылық етуге 

тағайындалады. 1938-39 жылдары Павлодар облыстық оқу бҿлімінде 

инспекторлық қызмет атқарады. Ал 1939 жылы ҽскери-барлаушылар  

мектебіне қабылданып ол оқу орнын 1941 жылдың күзінде бітіреді. 

Бұл уақытта фашист басқыншылары Отанымыздың батыстағы кҿп 

жерлерін жаулап алып қойған болатын. 

1941 жылдың караша айында ол Оңтүстік-батыс майданы  

штабының қарамағына жіберіліп, штабтың арнайы тапсырмасымен 

жау жайлаған Украина жеріне парашютпен түсіріледі. 1941-1942 

жылдары Киев, Полтав облыстарында коммунистердің астыртын 

ұйым жұмыстарына белсене араласып Чапаев атындағы партизан 

құрамасын ұйымдастырысып, кейіннен сол партизан құрамасының 

үшінші партизан отрядына басшылық етеді. 

Қ. Қайсенов 1957 жылдан Қазақстан Жазушылар одағына мүше. 

Қ. Қайсенов қолбасшылық ордені «Богдан Хмельницкий», 

«Чехославакия партизаны», II, III-дҽрежелі «За заслуги» жҽне 2 рет         

I дҽрежелі «Ұлы Отан соғысы» орденімен шетелдердің жҽне Совет 

Одағының медальдарымен сонымен қатар Қазақ ССР-нің, Украин 

ССР-ның «Құрмет грамоталарымен» марапатталған. 

1995 жылы 24 сҽуірде оған «Халық қаһарманы» атағы жҽне армия 

полковнигі деген шен берілді. 2003 жылы Халықаралық 

А. Фадеев атындағы сыйлықтың, жазушылар одағының                

Б. Момышұлы атындағы ҽдеби сыйлығының иегері болды. 

Қ. Қайсенов 2006 жылы қайтыс болған. 

 

 

 

 24 сәуір                                                         ХАЛЕЛ ДОСМҦХАМЕДОВ 

 туғанына 140 жыл (1883-1939)   

 

Халел Досмұхамедұлы 1883 жылы 24 сҽуірде қазіргі Атырау 

облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған елді мекенінде (№13 ауылда) 

дүниеге келді.   
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Қоғам жҽне мемлекет қайраткері энциклопедист - ғалым, 

профессор Халел Досмұхамедұлының кҿптеген зерттеу еңбектерінің 

бірінде: «Бұл дүниеде түрлі данышпан, шешендер, шеберлер, 

батырлар, ақындар кҿп ҿткен. Осындай адамдар ҿзіміздің қазақ 

арасында да аз болмаған. Ҿз жұртына жұмыс қылып, еңбегі сіңірген 

адамдарды қадірлеу – елдіктің белгісі», -деп кҿрсеткен екен.     

Қазақстан Республикасының елдігі мен ертеңін ойлап, қам жеген, 

туған халқының кҿкірегіне сҽуле құюды мақсат еткен қазақтың 

кҿптеген асыл азаматтары ХХ ғасырдың 30-жылдарында тағдыр 

тауқыметін тартып, жалаға, жауыздыққа ұшырап, қиянат құрбандығы 

болды.  Тек кейінгі кезде ғана сол зұлымдықтардың беті ашылып, 

жазықсыз жазаланған аяулы азаматтарымыздың есімдері ортамызға 

қайта оралды. Солардың бірі – Атырау ҿлкесінің ардақты перзенті – 

профессор Халел Досмұхамедұлы. Ол жоғары білімді дҽрігер ғана 

емес, сонымен бірге тарихшы, табиғат зерттеуші, ҽдебиетші, тіл 

танушы, аудармашы, ағартушы-ұстаз, қоғам жҽне мемлекет 

қайраткері болып табылады. Бұл турасындағы салиқалы да, салмақты 

бағаны алғаш кҿрнекті сҿз зергері Ҽбіш Кекілбаев берген болатын: 

«Ҿзіне табиғат аямай берген дарынды терең біліммен толықтырып, 

ана тілімізге қоса латын, араб, парсы, түрік, орыс, неміс жҽне француз 

тілдерін қажетті дҽрежеде меңгеріп, сол тілдерде еркін оқып, сҿйлеп, 

жаза білген Х.Досмұхамедұлы кҿзінің тірі кезінде алдына жан салмас 

ғажайып лингвист, фольклорист, тарихшы-этнограф, аудармашы 

болған. Жан-жақты, кҿл-кҿсір, ҽмбебап білімнің арқасында ол 

биология, зоология, медицина салаларында да кҿп еңбек қосқан 

ғалым». 

 

 

 

10 мамыр                                                          БАҚЫТЖАН ҚАРАТАЕВ 

 туғанына 160 жыл (1863-1934) 

 

Қаратаев Бақытжан Бейсҽліұлы (1863-1934) - алғашқы қазақ 

заңгері, мемлекет жҽне қоғам қайраткері, ағартушы, демократ. 

Батыс Қазақстан облысы Қаратҿбе ауданының Ақбақай ауылында 

дүниеге келген.  
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Сұлтан тұқымы ҽулетінен тарайды. Кіші жүздің ханы Ҽбілхайырдың 

шҿбересі. Орынбор гимназиясын, Санкт-Петербор университетінің 

заң факультетін үздік бітірген. 

1891-1897 жылдары Санкт-Петерборда, Кутаисиде, Орынборда сот 

тергеуші, сот орындаушысы қызметтерін атқарған. 1897-1905 

жылдары Қаратҿбеде, Жымпитыда, Орынбор, Орал облысында 

адвокат болып қызмет атқарды. 1905-1914 жылдар аралығында Кадет 

партиясының мүшесі болған. 1907 жылы екінші Мемлекеттік Думаға 

Орал облысынан депутат болып қатысып, жер-су мҽселесі бойынша 

қазақ халқының мүддесін қорғап сҿз сҿйлеген. 1907 - 1916 жылдары 

ағартушылық жұмыстарымен айналысып, «Қазақстан» газетін, 

«Айқап» журналын шығаруға кҿмектеседі. 1917 жылы Ақпан 

революциясынан кейін большевиктер партиясының қатарына ҿтеді. 

Сол жылы Мҽскеу қаласында ҿткен Бүкілресейлік мұсылмандар 

съезіне қатысқан. 1918 жылы наурыз айында Орал облыстық 

депутаттар кеңесінің мүшелігіне сайланып, ҽділет комиссары болды. 

1919 жылы В.Чапаев басқарған 25-атқыштар дивизиясында атты 

ҽскер бригадасы саяси бҿлімінің меңгерушісі жҽне командирі болды. 

Қазақ ҿлкесін басқару жҿніндегі революциялық комитеттің 

мүшелігіне енді. Орал облыстық революциалық комитетінің 

құрамында болып, ұлттар коллегиясының тҿрағасы, Қазақ АКСР-інің 

заң істері комиссары қызметтерін атқарған. Қазақстан Кеңестерінің      

1-2 Бүкілқазақстандық съездеріне делегат болып қатысқан. Орал 

губерниялық адвокаттар алқасын басқарған. 1921-1924 жылдары 

Ақтҿбе қаласында адвокаттардың губерниялық коллегиясының 

тҿрағасы болып, кейіннен Қазақ АКСР Мемлекеттік мұрағатының 

қызметкері қызметін атқарған. Халықтың құқын қорғауда кҿп еңбек 

сіңірген заңгер Бақытжан Қаратаев большевиктердің қазақ халқына 

қарсы ұйымдастырған нҽубетіне, аштан қырылуына қарсы батыл үн 

кҿтеріп, Ақтҿбеде халық алдында Бүкілодақтық комитетінің 

(большевиктер) партиясы Қазақ ҿлкелік комитетінің 1-хатшысы 

Ф.Голощекинге қарсы шығып, халықты қырған аштыққа ұрындырған 

қылмысын бетіне басқан. 1927 жылы діни кҿзқарастары үшін 

большевиктер партиясының қатарынан шығарылған. Ҿмірінің соңына 

дейін ғылыми - зертханалық жұмыстармен шұғылданған. Ақтҿбеде 

1934 жылы 28 тамызда дүниеден ҿткен. 
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17 мамыр                                                  ҚАСЫМ-ЖОМАРТ  ТОҚАЕВ 

туғанына 70 жыл (1953) 

                                

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 1953 жылы 17 мамырда 

Алматы қаласында туған. Ҽкесі – Кемел Тоқайұлы Тоқаев                

(1923-1986) Ұлы Отан соғысының ардагері, белгілі жазушы, қазақ 

ҽдебиетінің детективті-шытырман оқиғалы жанрының негізін 

қалаушы. Шешесі – Тұрар Шабарбаева (1931-2000) Алматы шет 

тілдері педагогикалық институтында қызмет еткен. 

Қ.К.Тоқаев 1975 жылы Мҽскеу мемлекеттік халықаралық 

қатынастар институт бітірген. КСРО-ның Қытай Халық 

Республикасындағы елшілігінде диплом алдындағы тағылымдамадан 

ҿткен. 1983-1984 жылдар аралығында Бейжің лингвистика 

институтында тағылымдамадан ҿтті. 1992 жылы Ресей Федерациясы 

Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясын 

тҽмамдады. 

Еңбек жолын 1975 жылы КСРО-ның Сыртқы істер 

министрлігінде бастап, Кеңес Одағының Сингапур 

Республикасындағы елшілігіне жұмысқа жолданған. 1979 жылы 

КСРО Сыртқы істер министрлігінің аппаратына оралады. 1984-1985 

жылдар аралығында КСРО Сыртқы істер министрлігінде қызмет 

атқарып, кейіннен Кеңес Одағының Қытай Халық 

Республикасындағы елшілігіне жіберілді. Онда 1991 жылға дейін 

екінші хатшы, бірінші хатшы жҽне кеңесші лауазымдарында қызмет 

істейді. 

1992 жылы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 

министрінің орынбасары болып тағайындалады. 1993 жылы 

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрінің бірінші 

орынбасары болды. 1994 жылы еліміздің Сыртқы істер министрі 

болып тағайындалады. 1999 жылғы наурызда Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары болды. 1999 жылғы 

қазанда Парламенттің келісімі бойынша Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығымен Премьер-Министр болып тағайындалды. 

2002 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

хатшысы – Сыртқы істер министрі болды.  
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2003-2007 жылдары – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 

министрі. Бұл қызметте жаһандық ядролық қару-жарақты таратпау 

үдерісіне белсенді атсалысты. 

2007 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасы Парламент 

Сенатының Тҿрағасы болып сайланды. 2008 жылы Қазақстан 

Парламентінің жоғары палатасының спикері ретінде ЕҚЫҰ 

Парламенттік ассамблеясының вице-президенті болып сайланды. 

2011 жылғы наурызда БҰҰ Бас хатшысының орынбасары, БҰҰ-

ның Женевадағы бҿлімшесінің Бас директоры, сондай-ақ 

Қарусыздану жҿніндегі конференцияда БҰҰ Бас хатшысының жеке 

ҿкілі болып тағайындалды. Сонымен қатар Қарусыздану жҿніндегі 

конференцияның Бас хатшысы лауазымын атқарды. ТМД-ның жҽне 

Шанхай ынтымақтастық ұйымының Сыртқы істер министрлері 

кеңесінің тҿрағасы болып сайланды. 

2013 жылғы 16 қазанда Қазақстан Республикасы Парламент 

Сенатының Тҿрағасы болып қайта сайланды. 

2019 жылғы 20 наурызда Қазақстан Республикасының Президенті 

ретінде ант қабылдады. 

2019 жылы 9 маусымда ҿткен кезектен тыс Президент 

сайлауында 70,96 пайыз дауыс жинап, Қазақстан Республикасының 

Президенті болып сайланды. 2019 жылы 12 маусымда ҚР 

Конституциясының 42-бабына сҽйкес ант беріп, ресми түрде 

сайланған Президент ретінде Мемлекет басшысының лауазымына 

кірісті. 

2021 жылы сҽуір айынан бастап Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Тҿрағасы. 2022 жылы қаңтар айынан бастап 

Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Тҿрағасы. Тҿтенше 

жҽне Ҿкілетті Елші. Саяси ғылымдарының докторы. Дүниежүзілік 

гуманитарлық жҽне жаратылыстану ғылымдары академиясының 

толық мүшесі. Қауіпсіздік жҿніндегі Мюнхен конференциясы 

«Ғұламалар кеңесінің» мүшесі. Шэньчжэнь университетінің (ҚХР) 

жҽне Ресей Федерациясының Сыртқы істер министрлігі 

Дипломатиялық академиясының құрметті профессоры. Қазақстанның 

халықаралық қатынастар жҿніндегі кеңесінің құрметті президенті. 

Женева Дипломатия жҽне халықаралық қатынастар мектебінің 

құрметті деканы.  
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Ресей биографиялық қоғамының тұжырымы бойынша 2018 жылдың 

«Жыл адамы» лауреаттарының тізіміне енген. 13 жыл бойы 

Қазақстанның үстел теннисі федерациясын басқарды. 

Халықаралық қатынастар мҽселелеріне арналған 10 кітаптың 

авторы. Қазақстан Республикасының жҽне шет елдердің кҿптеген 

мемлекеттік наградаларымен, сондай-ақ медальдармен 

марапатталған. 

 

 

 

25 мамыр                                                          АҚҚАҒАЗ ДОСЖАНОВА 

туғанына 130 жыл (1893-1932) 

                    

Аққағаз Досжанова (1893 жыл 25 мамыр - 1932 жыл 21 қаңтар) - 

ҽйел құқығын қорғаған алғашқы дҽрігер, оқытушы жҽне белсенді 

ҽйелдердің бірі. 

1914 жылы Аққағаз Орынбордағы ҽйелдер гимназиясын бітірді, сол 

жылы ол Мҽскеу қаласындағы медициналық курсқа қабылданды. 

Бүкілресейлік мұсылмандар съезіне делегат болды (1917 ж.                 

1-8 мамыр). 

1920 жылы Томск медициналық институтына оқуға түсті. 

1922 жылы Аққағаз оқуын Орта Азия мемлекеттік университетінің 

медициналық факультетінде жалғастырды (Ташкент). Оқу кезінде ол 

интернатура дҽрігері болып жұмыс істеді. 

Медициналық практикадан басқа, ол ұйымдастырушы-педагогикалық 

жұмыстарға да қатысты. Ол аштық кҿрген Еділбойынан ауған 

халықты Орталық Азия аймағына қоныстандыруға қатысты. Аққағаз 

жетімдерді балалар үйіне беріп қана қоймай, оларды емдеді. Аналары 

жылаған балаға барлық ауруды емдеп жазатын осы бір дҽрігер 

туралы бесік жырын айтты. 

Аққағаздың медицина туралы еңбектері «Ҽйел теңдігі», «Абай», 

«Жас азамат» сияқты басылымдарда жарияланып, онда ол ҽйел 

теңдігі туралы мақалалар жазды. Кездесу, жиында баяндама жасады, 

дҽріс оқыды. Ол қазақ, татар, ҿзбек, қырғыз жҽне орыс тілдерінде 

сҿйлей отырып, сҽтті ҽрі тамаша оқытушы болды. 
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1930-1931 жылдары Алматыдағы № 1 ауруханада гинеколог болып 

жұмыс істеді. 

1932 жылы Аққағаз Досжанова 39 жыл ғана ҿмір сүріп, ҿкпе 

туберкулезінен қайтыс болды. 

 

 

 

 1 маусым                                     МӘШҺҤР ЖҤСІП КӚПЕЙҦЛЫ 

 туғанына 165 жыл (1858-1931) 

                                 

Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы (1858-1931) - кҿрнекті ақын, 

публицист, этнограф, ағартушы, шежіреші, ауыз ҽдебиеті үлгілерін 

жинаушы. 

Павлодар облысының Баянауыл ауданында туған. «Бес жаста 

«бісмілла» деп жаздым хатты, Бұл тағдыр жастай маған тиді қатты» 

деп ақынның ҿзі айтқандай, 5 жасынан бастап-ақ молдадан хат 

таныған ол 1870 жылы Хамеретдин хазіреттің медресесінде дҽріс 

алады. Молда бір ғана дін сабағын емес араб, парсы, шағатай 

тіліндегі кітаптарды да қатты қадағалап оқытады. Кітаптың тек 

қарасын танытып қоймай, ішкі мазмұн, мҽн-мағынасына дейін 

тҽптіштеп түсіндіреді. Арабтың, парсының тілін үйретеді. Мҽшһүр 

бір жыл ішінде хат танып, ҿнер-білімге, ҽдебиетке құмар болып ҿседі. 

Жеті-тоғыз жасында «Ер Тарғын», «Қозы Кҿрпеш - Баян Сұлу» 

сияқты халық жырларын, шығыс қиссаларын жатқа айтады. Сол 

себепті де Мҽшһүр деген атқа ие болады. «Мҽшһүр» арабша белгілі 

деген мағынаны білдіреді. Медресее оқып жүрген кезінде ол 

балалардың алды болып, 15 жасынан ҿлең жаза бастаған.  

Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы 1875 жылдан бастап біраз уақыт 

оқытушы болды. «Дала уҽлаяты» газетіне ҿлеңдері мен мақалаларын 

жіберіп тұрды. 1887-1890 жылдары Самарқанд, Ташкент, Түркістан, 

Бұхара, т.б. қалаларды аралап, Шығыстың классикалық ҽдебиетімен 

жете танысты. Осы жылдары түркітанушы ғалым, академик 

В.Радловпен танысып, ауыз ҽдебиеті үлгілерін жинау ісімен 

айналысты. Жар-жар, аужар, бата, ұлағатты сҿздер, ертегі, аңыздар, 

діни қиссаларды жинап, жариялады.  
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24 маусым                                              ЗӘКІРАТДИН БАЙДОСОВ 

 туғанына 90 жыл (1933) 

 

Байдосов Зҽкіратдин Байдосұлы 24 маусым 1933 жылы Ақтҿбе 

облысы, Шалқар ауданы, Байқадам ауылында дүниеге келген. Ғалым 

– тарихшы, тарих ғылымының кандидаты (1989); доцент (1991); 

университет профессоры (1998).  

1950-1955 жылдары – Абай атындағы Алматы мемлекеттік 

университеттің тарих факультетін бітірді.  

1955-1957 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, 

Шолаққорған орта мектебінде мұғалім.  

1958-1964 жылдары – Созақ аудандық, Шалқар аудандық 

комсомол комитеттерінде 1 хатшы болып жұмыс істеді.  

1965-1969 жылдары – Ақтҿбе облысы, Ойыл ауданының 

халықтық бақылау комитетінің тҿрағасы қызмет атқарды.  

1970-1985 жылдары – Ақтҿбе, Қобда, Темір, Исатай 

аудандарында партия комитеттерінің 2-1 хатшысы, атқару 

комитеттерінің тҿрағасы қызметтерін атқарды.  

1985 жылдан бастап Қ.Жұбанов атындағы Ақтҿбе 

университетінде аға оқытушы, доцент, профессор, тарих 

факультетінің деканы болды. 

Ол 120-дан астам мақалалар мен ғылыми еңбектер жҽне Ақтҿбе 

мұнайы: тарихы мен қазіргісі атты монография, 10 кҿлемді кітаптар 

шығарды. З.Байдосов партия комитетінің бірнеше рет сайланған 

мүшесі, ҚЛКЖО-ның XI, Қазақстан компартиясының  XIII-XIV 

съездерінің делегаты. Үш орден «Құрмет белгісі» (1973), «Еңбек 

Қызыл Ту» (1977), «Октябрь революциясы» (1982) жҽне 

медальдармен, Қазақ ССР Жоғары кеңестің Құрмет грамотасымен 

наградталған. БЛҚЖО Орталық Комитетінің «Комсомолдағы 

белсенді еңбегі үшін» белгісімен марапатталған. «Шалқар ауданының 

құрметті азаматы» (1996); облыс ҽкімі шешімімен «Ақтҿбе облысы 

жыл Адамы-1998» құрметті атағы берілді. 
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25 маусым                                                          МАҒЖАН ЖҦМАБАЕВ  

                             туғанына 130 жыл (1893-1938)  

                                   

Мағжан Жұмабаев Бекенұлы - 1893 жылы 25 маусымда Солтүстік 

Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабай ауданы, Сасықкҿл 

жағасында дүниеге келген.  

Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ ҽдебиетінің жарық 

жұлдызы. Мағжанның атасы – Жұмабай қажы. Ҽкесі Бекен саудамен 

айналысқан дҽулетті адам болған. Анасының есімі – Гүлсім. Мағжан 

ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905 – 1910 жылдары 

Қызылжардағы (Петропавл) №1 мешіт жанында белгілі татар 

зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен 

М.Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. 

Медреседе Бегишевтен Шығыс халықтарының тарихынан дҽріс алды, 

қазақ, татар ҽдебиеттерін, Фирдоуси, Сағди, Хафиз, Омар Һайям, 

Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып 

үйренді. Баспадан 1909 жылы шыққан Абай ҿлеңдерін оқып, ―Атақты 

ақын, сҿзі алтын хакім Абайға‖ деген ҿлең жазды.  

А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы секілді алаш қайраткерлерімен 

байланыс орнатып, ―Қазақ‖ газетіне ҿз ҿлеңдерін жариялайды.         

1917 жылы Ақпан тҿңкерісінен кейін қалыптасқан саяси жағдайға сай 

қоғамдық ҿмірге белсене араласып, Ақмола облыстық қазақ съезін 

ҿткізуді ұйымдастырушылардың қатарында болды.  

Ақын 1927 – 1929 жылы Бурабайда, одан соң Қызылжарда 

оқытушылық қызметтер атқарады. 1929 жылы Жұмабайұлы ―Алқа‖ 

атты жасырын ұйым құрғаны үшін деген айыптаулармен Мҽскеудегі 

Бутырка түрмесіне қамалып, 10 жыл айдауға кесіледі. 1936 жылы 

М.Горький мен Е.Пешкованың араласуымен бостандық алып, 

Қазақстанға қайтады. Петропавл қаласында мектепте орыс тілі мен 

ҽдебиетінен сабақ беретін мұғалім болып жұмыс істейді. Кҿп ұзамай 

қалалық оқу ісінің меңгерушісі оны саяси себептерге байланысты 

деген айыппен мұғалімдік қызметтен босатады.  

1937 жылы наурызда мағжан Бекенұлы Алматы қаласына келеді 

келеді. Аударма ісімен айналысады. 1938 жылы қайтадан қамауға 

алынып, ату жазасына кесілді.. 
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 24 шілде                                              ШӘКӘРІМ ҚҦДАЙБЕРДІҦЛЫ 

туғанына 165 жыл (1858-1931)  

 

Шҽкҽрім Құдайбердіұлы 1858 жылдың 24 шілдесінде Шыңғыстауда, 

Байқошқар ҿзенінің бойындағы Кеңбұлақ деген жерде дүниеге 

келген. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында 

қарасты жер. Ҽкесі Құдайберді - Абайдың ағасы. Шҽкҽрім бес 

жасында ауыл молдасына оқуға берді. 1866 жылы ҽкесі Құдайберді 

37 жасында дүние салады. Ендігі жерде Шҽкҽрім Құнанбайдың 

тҽрбиесінде, тікелей Абайдың қамқорлығында болады. Абайдың үлгі-

ҿнегесіне қанық болған жас ақын ағасындай кемеңгер, білімді ҽрі 

дарынды болуды армандайды. Кейініректе, бүкіл қазақ жастарын 

ағасы, ақылшысы Абайдан тҽлім алуға шақырып ―Жалыналық 

Абайға, жүр баралық‖ атты ҿлеңін жазады. Шҽкҽрім Абайдың қазақ 

ұлтының рухани ұстазы болатынына алғашқы болып кҿз жеткізген 

шҽкірті жҽне бауыры. Ол Абайды бала кезінен бастап ҿмірбақи үлгі, 

ҿнеге етті. Басқаларды да соған үндеді. 

Шҽкҽрім – жарты ғасырдан астам шығармашылық ҿмірінде 

ҽдебиеттің барлық жанрында жемісті еңбек еткен қайраткер. 

Ҽдебиетті, тарихты, географияны, жаратылыстану ғылымын, 

физиканы, сҿз ҿнерін, музыка ҿнерін оқыған. Ой еңбегімен қатар, 

дене еңбегіне тҿселген, шеберлікті үйренген, бертін келе мҽдениетті 

жолға салып, ұлттық киімдердің үлгісін жаңарту, ас пісіру, дастархан 

ҽзірлеу, кҿшпелі ел жағдайында, қатты қыстарда, далада, қар үстінде 

шырпысыз от жағу, үйді үйдің, іргелес қыстаулардың арасында 

сымды қатынас орнату сияқты тұрмыс мҽдениеті жҿнінен халыққа ҿзі 

тапқан тҽсілдерін ұсынған, ол ауырып, сырқаттанғандарға алғашқы 

жҽрдем кҿрсете алған, медицинадан сауаты болған, аптечка ұстаған.  

Ақын араб, парсы, орыс тілдерін жетік меңгереді. Ҿз бетінше ізденуі 

нҽтижесінде заманындағы ең білімдар адамдар санатына қосылады.  
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12 тамыз                                                             ОТЫНШЫ ӘЛЖАНОВ 

туғанына 150 жыл (1873-1918) 

 

Ҽлжанов Отыншы (1873-1918) - қоғам қайраткері, Алашорда 

үкіметінің мүшесі, ағартушы, фольклоршы. Семей облысы Зайсан 

уезінің Нарын болысында (қазіргі Шығыс Қазақстан облысы) дүниеге 

келген. 

Зайсандағы орыс-қазақ училищесін, Омбының қазақ-орыс 

гамназиясын, Омбы мұғалімдер семинариясын бітірген. 

1894-1895 жылдары - Дала генерал-губернаторы кеңесінің іс 

жүргізушісі. 1895-1907 жылдары - Ақмола облыстық сотының 

тілмашы. 1907-1909 жылдары Кҿкпекті қаласындағы орыс-қазақ 

училищесінің меңгерушісі болған. 1907 жылы Петербургте ҿткен 

бұратана халықтардың оқу-ісі мен мектептері туралы Ережені қайта 

қараған комиссияның жұмысына қазақ халқының ҿкілі ретінде 

қатысып, қазақ елінің оқу-ағарту ісінің күрделі проблемалары туралы 

баяндама жасаған. Дала ҿлкесіндегі миссионерлік бағыттағы оқу 

жүйесінің зардапты ҽрекеттерін ҽшкерелеген. Қандастарының 

келімсектерден кҿріп отырған зорлық-зомбылықгарына араша түскен. 

Қазақ жеріне сұғанақтық жасағандардың жолсыз қылықтарын 

ҽшкерелеуі Ресей ҿкіметінің отарлау саясатына қарсылық деп 

танылып, Отыншы Ҽлжанов 5 жылға Жетісу облысының Лепсі уезіне 

жер аударылған. 1917 жылы Ақпан тҿңкерісінен кейін Отыншы 

Ҽлжанов Жетісу облысындағы Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі 

болды.  

Ол уездік, облыстық жалпықазақ съездеріне түгелдей қатысқан. 1917 

жылы 5-13 желтоқсан аралығында Орынборда ҿткен II Жалпықазақ 

съезінде Алашорда үкіметіне мүше болып сайланады. Жетісуда 

құрылған Алаш милициясы ҽскерінің қолбасшысы болып, 

большевиктерге қарсы соғысқан. Кейіннен қызылдардың қолынан 

қаза тапты. Кеңес ҿкіметі оның ұрпақтарын қырғынға ұшыратқан. 

Отыншы Ҽлжановтың «Қарынбайдың хикаяты» (Дала уҽлаяты, 1894), 

«Печальное положение современной киргизской женщины» (1894), 

«Беседа о воспитании киргизских детей» (1898), «Причины 

обеднения киргизов»,1898 г.) атты шығармалары жарық кҿрген. 
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15 тамыз                                                       ҒАФУ ҚАЙЫРБЕКОВ 

туғанына 95 жыл (1928-1994) 

 

Ғафу Қайырбеков (1928 – 1994) – 15 тамызда Қостанай облысы, 

Торғай қаласында дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ педагогика 

институтын бітірген (1952). Қазақ мемлекеттік баспасында поэзия 

редакциясын басқарды, «Қазақ ҽдебиеті» газеті бас редакторының 

орынбасары, «Жазушы» баспасында поэзия редакциясының 

меңгерушісі болды. 

1968-1973 жылдары Қазақстан Жазушылар одағында поэзия 

секциясында жетекшілік етті. 

1973-1989 жылдары «Жұлдыз» журналы бас редакторының 

орынбасары қызметін атқарды. Ҿмірінің соңына дейін Қазақстан 

Жазушылар одағының ақындар қауымдастығының президенті болды. 

1954 жылы оның «Құрдастар» атты тырнақалды жинағы жарық кҿрді. 

Содан бері қырықтан астам кітабы шықты. 

«Дала қоңырауы» (1956) поэмасы, «Жер астындағы жұлдыз дар» 

(1965), «Қанатты жылдар» (1973) сияқты жинақтарын, «Беласар» 

атты қос томдығын оқырман қауым ілтипатпен қабылдады. 

«Жұлдызды тағдырлар» атты ҿлеңдер жинағы үшін ақынға            

1980 жылы Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығы берілді. 

 

 

 

15 тамыз                                                             ӚТЕЖАН НҦРҒАЛИЕВ 

туғанына 85 жыл (1938-2011) 

 

Ҿтежан Нұрғалиев - 1938 жылы 15 тамызда Ақтҿбе облысы, 

Байғанин ауданының «Ақжар» ұжымшарында дүниеге келген. 

1964 жылы Қазақ Ұлттық университетінің журналистика факультетін 

бітірген. 1964 — 1968 жылдары Жарқала орта мектебінде мұғалім, 

1968—1969 жылдары «Қазақстан пионері» (қазіргі «Ұлан») газетінде 

тілші, 1969—1972 жылдары «Қазақ ҽдебиеті» газетінде тілші, содан 

кейін «Жалын» баспасында редактор болып қызмет атқарған. Қазақ 

телевидениесінде жұмыс істеді. 2011 жылы 6 қаңтарда Алматы 

қаласында ҿмірден ҿтті. 
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Ҽдебиетке алпысыншы жылдары «Менің махаббатым» атты жыр 

жинағымен келген ақын ҿлеңдерінде жаңа бояу, тың үн, тосын мінез 

бар. Ақынның ҿзі де ҽдебиетке жаңбыр болып қүйып, нҿсер болып 

тҿгіліп келді. Ҽдебиетке жаңа леп, жаңа тыныс қосылды. Ол кҿптеген 

кітаптардың авторы. «Құрмет» орденімен марапатталған. 

 

 

 

9 қыркҥйек                ӘКІМ ҤРТАЙҦЛЫ (ӘКІМ ТАРАЗИ) ӘШІМОВ 

туғанына 90 жыл (1933) 

 

Ҽшімов Ҽкім Үртайұлы (Ҽкім Тарази) 1933 жылы 9 қыркүйекте 

(Алматы қаласы, Стандарт кҿшесі, 18 үй, 5 пҽтер) дүниеге келді. Орта 

мектепті 1950 жылы Жамбыл обылысы, Луговой (Рысқұлов), Жаңа 

тұрмыс ауылында бітірді. 

Ҽкім Таразидың алғашқы  шығармалар жинағы «Ақбердінің 

ауласы», «Бұлтқа салған ұясын», «Тасжарған» романы, «Қорқау 

жұлдыз» романы, «Шер», «Қиянат», «Мұстафа Шоқай», «Тҽж», 

«Жаңбырлы түндер» романдары. 

Қазақ киносының алтын қорына қосылған кинотуындылары: 

«Тұлпардың ізі», «Арман атаман», «Қараш-қараш», «Мұстафа 

Шоқай».  

Қазақ театрларының сахнасындағы  драматургиялық 

шығармалары: «Күлмейтін комедия», «Жақсы кісі», «Жолы болғыш 

жігіт», «Ақын, періште, махаббат», «Індет», «Махамбет», «Лайнер», 

«Үкілі жұлдыз», «Қыз махаббаты» т.б.Жазушының бірқатар 

дүниелері орыс, қытай, поляк, болгар, ағылшын тілдеріне аударылды. 

Ҽкім Тарази Н.Я. Бичуриннің «Орта Азияны мекендеген 

халықтардың кҿне  заманғы тарихы», «Мыңқолдың тҿрт ханы» 

тарихи ғылыми-зерттеу еңбегін алғаш қазақ тіліне аударды 

1994 жылы «Құрмет белгісі» ордені, 1997 жылы «Қазақстан 

еңбек сіңірген қайраткері» мемлекеттік  наградалармен,1999 жылы  

Қазақстанның Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 

2011 жылы Франц Кафка атындағы халықаралық ҽдеби сыйлығының 

лауреаты (Прага) атағына ие болды,  2015 жылы «Отан» ордені 

мемлекеттік наградамен марапатталды.  
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 2 қазан                                                                        КЕМЕЛ ТОҚАЕВ 

 туғанына 100 жыл (1923-1986) 

 

Кемел Тоқаев (1923—1986) 2 қазанда Алматы облысының 

Қаратал ауданында туған. 

Ұлы Отан соғысының ардагері. 1948 жылы Қазақ мемлекеттік 

университетін бітірген. «Лениншіл жас» (қазіргі «Жас Алаш»), 

«Қазақстан пионері» (қазіргі «Ұлан»), «Социалистік Қазақстан» 

(қазіргі «Егемен Қазақстан») газеттері редакцияларында жауапты 

қызметтер атқарған.  

1960–1977 жж. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі «Ведомостарының» бас 

редакторы боп істеген, 1980–1984 жж. Қазақстан Жазушылар 

одағының ҽдеби кеңесшісі болған.  

Кеңес чекистері тақырыбына арналған оннан астам кітабы қазақ жҽне 

орыс тілдерінде басылып шықты. Қазақстан Жазушылар одағы мен 

Қазақ КСР Ішкі істер министрлігі жариялаған ҽдеби бҽйгелерде 

бірінші бҽйге алып, тҿрт мҽрте лауреат атанды (1956, 1972, 1977, 

1980). «Қызыл комиссар», «Қылмыскер кім?» жҽне «Сиқырлы 

сырлар» деп аталатын пьесалардың да авторы. 

Ұлы Отан соғысының І жҽне ІІ дҽрежелі ордендерімен, екі мҽрте 

«Ерлігі үшін» медалімен жҽне басқа кҿптеген медальдармен, Қазақ 

КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет Грамоталарымен, КСРО Ішкі істер 

министрлігінің Құрмет Грамотасымен жҽне омырауға тағатын 

арнаулы белгісімен марапатталған. 

  

 

 

10 қазан                                                               ХАЛЕЛ КУСАИНОВ 

туғанына 70 жыл (1953)  

 

 Кусаинов Халел Хаймоллаұлы 1953 жылы 10 қазанда Батыс 

Қазқстан облысы, Теректі ауданы, Покатиловка ауылында дүниеге 

келген. 1976 жылы Батыс Қазақстан ауылшаруашылығы институтын 

бітіріп, Оралдағы облыстық ауылшаруашылық нормативті-зерттеу 

станциясында еңбек жолын бастайды. 1977-1980 жылдар аралығында 

Қазақстан комсомолы Орал облыстық комитетінде жауапты 

қызметкер болып жұмыс жасайды.  
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1980 жылы Батыс Қазақстан ауылшаруашылығы институтында 

комсомол комитетінің хатшысы болып сайланады, ҿсімдіктану 

кафедрасының ассистенті қызметін қоса атқарады. 1983-1986 

жылдары Украина ауылшаруашылығы академиясының аспиранты 

болып, 1987 жылы қаңтар айында ауылшаруашылығы 

ғылымдарының кандидаты ғылыми дҽрежесін сҽтті қорғайды. 1986-

1997 ж.ж. Батыс Қазақстан ауылшаруашылығы институтында 

ассистенттіктен бастап, аға оқытушы, доцент, агрономия 

факультетінің деканы, коммунистік тҽрбие жҿніндегі проректор 

қызметтерін атқарады. 

1997-2006 жылдары Қ. Жұбанов атындағы Ақтҿбе мемлекеттік 

университетінде проректорлық қызмет атқарады. Осы ЖОО 

материалдық-техникалық базасының ҿркендеуіне үлкен үлес қосады.  

2013 жылдан бері Қ.Жұбанов атындағы АҾМУ-ң ҽлеуметтік-

экономикалық жұмыстары департаментінің басшысы, сондай-ақ, 

экономика жҽне құқық институтының директоры, аталмыш оқу 

орнының ректорлық аппаратта жетекшілік қызметтерді атқарды. 

Қазіргі уақытта «Мемлекеттік басқару жҽне маркетинг» 

кафедрасының профессоры болып қызмет жасайды. Оқытушылар мен 

студенттер арасында үлкен құрметке ие.  

Профессор Х.Х. Кусаинов 250-ден астам ғылыми еңбектер мен 

монографиялардың, оқулықтар мен оқу-ҽдістемелік құралдардың 

авторы, оның жетекшілігімен 40-тан астам кандидаттық 

диссертациялар мен магистрлік жұмыстар қорғалды.  

Ғылымдағы жетістіктері үшін ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен жҽне 

«Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі 

үшін» тҿс белгісімен марапатталған. 2016 жылы «Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университетінің құрметті 

профессоры» атағы берілді. 2016 жылы «Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік университетіне 50 жыл» мерекелік 

медалімен марапатталды. 2018 жылы «Университетті дамытудағы 

еңбегі үшін» медалімен марапатталды. «Қазақстан Республикасының 

тҽуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тҽуелсіздігіне 

25 жыл» жҽне  «Қазақстан Республикасы ІІМ 20 жыл» 

медальдарымен марапатталды. 
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25 қазан                                                                   ТАХАУИ АХТАНОВ 

 туғанына 100 жыл (1923-1994) 

 

Тахауи Ахтанов (1923–1994) 25 қазанда Ақтҿбе облысының 

Шалқар ауданы, Шетырғыз селосында туған.  

1940 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық 

институтына оқуға түседі. Екінші курста оқып жүргенде ҿзі сұранып 

майданға аттанады. Алғашқы ҽдеби кҿркем шығармалары ҿлең, очерк 

түрінде майдан газеттерінің беттерінде жарияланды.  

1948 жылы ҽскер қатарынан босағаннан кейін ҽдеби еңбекпен 

айналысады. Алғашқы ҿлеңдері «Жастар дауысы» деп аталатын 

ұжымдық жинақта жарық кҿрді. Осы кезде оның ҽдебисын 

мақалалары молырақ басылып, алғашқы монографиялық зерттеу 

еңбегі жарияланды. Ҽйтсе де, жазушының ҿнімді де жемісті еңбек 

еткен жанрлары – проза мен драматургия. Баспасҿз бетінде алғаш 

жарық кҿрген ҽңгімесі – «Күй аңызы».  

1956 жылы «Қаһарлы күндер» атты романы жарық кҿрді. «Дала 

сыры» повесі үшін (ҿңделіп, толықтырылып, «Боран» романына 

айналды) авторға 1966 жылы Қазақ КСРнің Абай атындағы 

Мемлекеттік сыйлығы берілді.  

1968 жылы жазылған «Сҽуле» драмасы, одан кейінгі «Боран», «Ант», 

«Ҽке мен бала» драмалары да қазақ сахнасының ҿміршең 

туындыларына айналды. «Махаббат мұңы», «Күтпеген кездесу» 

драмалары, «Арыстанның сыбағасы», «Күшік күйеу» комедиялары 

қазақ, орыс жҽне туысқан халықтар сахнасында кҿрінді. 

А.Н.Толстойдың «Азапты сапарда» трилогиясын, М.Горькийдің 

ҽңгімелерін қазақ тіліне аударды. Кҿркем ҽдебиет баспасында 

редактор, бҿлім меңгерушісі, киностудияда сценарий бҿлімінің 

бастығы, «Ҽдебиет жҽне искусство» – «Жұлдыз» журналының 

редакторы, Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы, кҿркемҿнер 

бас басқармасының бастығы, республикалық кітап палатасының 

директоры сияқты жауапты қызметтер атқарды. ІІ дҽрежелі Отан 

соғысы орденімен, екі рет Қызыл Жұлдыз, Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет 

Белгісі» ордендерімен марапатталған. Қаламгерге Қазақстанның 

Халық жазушысы атағы берілген. 
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28 қазан                                         СҦЛТАНМАХМҦТ ТОРАЙҒЫРОВ 

 туғанына 130 жыл (1893-1920) 

 

    Ҿмірбаяны. Абайдан кейінгі қазақтың жазба ҽдебиетінде ҽр жанрда 

еңбек етіп, ерекше кҿзге түскен кҿрнекті ақындарының бірі 

Сұлтанмахмұт Торайғыров болды. Ол 1893 жылдың 28 қазанында 

Кҿкшетау облысының Қызылту ауданында туған. Оның ҽкесі 

Шоқпыт (шын аты Ҽбубҽкір) атанған кедей, момын шаруа адамы 

болған.  

Шоқпытта екі баласы болған: Байқоңыр, Сұлтанмахмұт. 

Сұлтанмахмұттың екі жасында шешесі ҿліп, жетімдікті кҿріп ҿседі. 

Ақынның балалық шағы Баянауылда ҿтеді. Алғашқыда ол Ҽлі, 

Тортай, Мұқан деген ауыл молдаларында оқиды.  

1908 жылы Сұлтанмахмұт Баянауылдағы Ҽбдірахман деген 

молданың медресесіне түсіп, одан 2-3 жыл сабақ алады. Ол 1911 

жылы бір қыс бойы Нұрғали Бекбауов деген мұғалімнен оқиды. 

Нұрғали жаңаша оқыған, кҿзі ашық, сауатты мұғалім болған. Оның 

кҿмегімен Сұлтанмахмұт қазақ, татар тілдерінде шыққан ҽдеби 

кітаптарды, газет – журналдарды оқуға дағдыланады. Ҿзінің білімінің 

саяздығын сезген Сұлтанмахмұт 1912 жылы Троицк қаласына барып, 

Ахун Рахманқұли деген татардың медресесінде оқуға түседі. Бірақ 

тұрмыс жағдайының ауырлығынан мұнда ұзақ оқи алмайды. 

Қаржының тапшылығынан кҿп қиыншылық кҿріп, ауруға 

шалдығады. Жаз шыға Троицк маңындағы бір ауылға бала оқытуға 

кетеді. Ондағы ойы бала оқыта жүріп, денсаулығын түзеп, қаржы 

жинап, қайта оқуға келу болады. Ол бала оқытудан бос уақытында, ҿз 

бетімен оқумен шұғылданады, ҿлеңдер жазады.  

Сұлтанмахмұт Торайғыров қазақтың ұлы ақыны Абайға да 

мінездеме беріп, оны қазақ ҽдебиетінің ҿкілдерінің бҽрінен ерекше, 

дара тұлға деп бағалайды. Ол аз ҿмірінің ішінде (небҽрі 27 жас 

жасаған) ҽлденеше лирикалық ҿлең, ондаған мақала, екі роман, 5-6 

поэма жаңа сатыға кҿтерген, Абайдан кейінгі ірі суреткер, реалист 

ақын болып табылады. 
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29 қазан                                                              МҦЗАФАР ӘЛІМБАЕВ 

 туғанына 100 жыл (1923-2017)        

 

Мұзафар Ҽлімбаев 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы 

Шарбақты ауданындағы Маралды ауылында дүниеге келген. ҚазМУ-

ді тҽмамдаған. Тырнақалды ҿлеңі он бес жасында Павлодар облыстық 

«Қызыл ту» газетінде жарық кҿрген. Соғыс жылдарында 

республикалық, облыстық жҽне майдандық газеттерде басылып 

тұрды. 

1948 жылы Армиядан оралған соң, «Пионер» журналында поэзия 

бҿлімін басқарады.  

1956-1958 жылдары «Қазақ ҽдебиеті» газетінде бҿлім меңгерушісі, 

Бас редактордың орынбасары. 1958 жылы «Балдырған» журналы 

ашылған күннен 1986 жылға дейін журналдың Бас редакторы болды. 

Алғашқы кітабы - «Қарағанды жырлары» 1952 жылы басылып 

шықты. Содан бері бірнеше ондаған кітабы, бірнеше дүркін 

таңдамалылары, туысқан халықтар тілінде кҿптеген жинағы шықты. 

Жүз сексен ҽнге ҿлең жазды. 64 тҿл тума жҽне аударма кітаптардың 

авторы. Шығармалары 20 тілге аударылған. Соның ішінде орыс 

тілінде 6 кітабы, түрікмен тілінде «Мен - түрік мейманы» (1963), 

қырғыз тілінде «Жолдар. Ойлар. Жырлар» (1966) жинақтары жарық 

кҿрген. Кҿркем аударма саласында Сағдидың «Бостанын» («Жҽннат» 

деген атпен), Петефи мен Тоқтағұлдың, Аполлинердің таңдамалы 

ҿлеңдер жинақтарын, Ю.Фучиктің «Дар алдындағы сҿзін», 

Орбелианидің «Ғибратнамасын» жҽне Пушкин, Лермонтов, 

Маяковский, Ғ.Тоқай, М.Жҽлил, Фирдоуси, Х.Ҽлімжанның ҿлең-

жырларын қазақ тіліне аударған. 

1982 жылы «Аспандағы ҽпке» жинағы үшін республикалық Абай 

атындағы Мемлекеттік сыйлығына ие болды. 

ҚР еңбек сіңірген мҽдениет қызметкері (1978), Қазақстанның Халық 

жазушысы, Жамбыл атындағы Халықаралық сыйлықтың иегері 

(1996). Қазақстан Республикасының Ҽнұраны авторларының бірі. 

Отан соғысының бірінші жҽне екінші дҽрежелі ордендерімен, Қазақ 

ССР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасымен, «Отан» орденімен 

марапатталған. 
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15 қараша                                          Қазақстан Республикасының  

халықаралық валютасы – Теңгенің   

алғашқы қолданысқа енгізілгеніне  

30 жыл (1993) 

             

Ұлттық валюта-бұл елдің заңмен белгіленген ақша бірлігі. Ҿзінің 

ұлттық валютасын енгізу Қазақстанның тҽуелсіздігін нығайтуда жҽне 

дербес дамуында маңызды рҿл атқарады. Теңге елдің қаржылық 

Тҽуелсіздігінің ажырамас символына айналды.  

Теңгенің тарихы ең алғаш қазақ даласында күміс монета XV-

ғасырда Отырар қаласында «таньга» деген атаумен пайда болған. Ал 

Ұлттық валютамыздың тарихы 1992 жылдан бастау алады.            

1992 жылдың 27 тамызы күні Қазақстаның Ұлттық банкі теңге 

купюрасының үлгілерін бекіткен болатын. 

Мемлекет басшысының жеке тапсырмасымен отандық 

суретшілер Тимур Сүлейменов, Қайролла Ҽбжҽлелов, Меңдібай 

Алин жҽне Ағымсалы Дүзелханов Англияда қазақ валютасының 

дизайнындағы портретін бекітті. Дизайнерлердің жаңа валюта 

кескінін ҽзірлеу жұмыстары Алматы қаласында ерекше құпия 

жағдайда жүргізілді. Бұл туралы дизайнерлерден басқа мемлекет 

басшылығындағы санаулы адамдар ғана білген. Осылайша, теңге 

алғаш рет Ұлыбританияда басылып шықты. Сондай-ақ, жаңа 

валютаның атауына қатысты да бірқатар ұсыныстар болған. Елбасы 

Н.Назарбаев «Алтын» атауын ұсынды. Кейіннен жаңа ақшаны ХV 

ғасырда Отырар қаласында «таньга» атауымен басылып шыққан 

манетаға ұқсастырып «теңге» деп атау туралы шешім қабылданған.  

1993 жылдың 12 қарашасы күні Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы» 

Жарлыққа қол қойылып, 15 қараша ұлттық валютамыз айналымға 

енгізілді. 
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17 желтоқсан                                                         ӚТЕБАЙ ҚАНАХИН 

туғанына 100 жыл (1923-1990) 

                         

Ҿтебай Қанахин (1923–1990) - 17 желтоқсанда Ақтҿбе облысы, 

Ырғыз ауданы, Тҽуіп ауылында туған. Ұлы Отан соғысына қатысқан. 

1960 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология 

факультетін бітірген. Ҽдебиетке елуінші жылдары келді. 1953–1960 

жж. «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінде 

ҽдеби қызметкер, жауапты хатшының орынбасары, 1960 жылдан 

Қазақстан КП ОК-нің нұсқаушысы, мҽдениет секторының 

меңгерушісі, 1963–1966 жж. «Жазушы» баспасында бас редактор, 

1966–1969 жж. Қазақстан КП ОК-нің насихат бҿлімі меңгерушісінің 

орынбасары, 1969–1970 жж. «Жалын» альманахының тұңғыш бас 

редакторы, «Мҽдениет жҽне тұрмыс» журналында бҿлім меңгерушісі, 

1975–1982 жж. Қазақ КСР Мҽдениет министрлігі репертуарлық 

редакциялық алқасының бас редакторы қызметтерін атқарды. 

Алғашқы ҽңгімесі «Екі кездесу» 1947 жылы жарық кҿрді. «Ауыр 

күндер», «Мұрагер» (1958), «Кҿл жағасында» (1960), «Маздақ» 

(1964), «Тұңғыш махаббат» (1966), «Жас дҽурен» (1966), «Жер басып 

жүрсем» (1968), «Дҽмелі» (1962), «Жүрек қалауы» (1974), «Бақыт 

бҽйшешегі» (1976), «Құдірет» (1979), «Қарт сарбаз хикаясы» (1986), 

«Ата қоныс» (1990), т.б. кітаптардың авторы. М.А.Шолохов, 

А.М.Кожевников повестерін тҽржімалады, бірқатар шығармалары 

орыс, украин, белорус, ҿзбек, армян, тҽжік, татар, башқұрт, қырғыз 

жҽне неміс тілдеріне аударылған. Қызыл Жұлдыз орденімен жҽне 

бірнеше медальдармен марапатталған.  

 

 

 

24 желтоқсан                                                         АЛТАЙ ТАЙЖАНОВ 

 туғанына 75 жыл (1948) 

                    

Философия ғылымдарының докторы (1995), профессор (1996), 

ҚР Ҽлеуметтік Ғылымдар Академиясының академигі (1997).           

Ҽл-Фараби атындағы ҚазМҰУ-дің философия факультетін бітірген 

(1975).  
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Еңбек жолын 1966 жылы кеңшарда жұмысшы болып бастаған. 

1967-70 жылдары ҽскер қатарында болған. 1975-77 жылдары рудный 

индустриальды институтында қызмет етті. 1977-98 жылдары Ақтҿбе 

медицина институтында оқытушы, аға-оқытушы, философия 

кафедрасының доценті, Ақтҿбе педагогика институтының 

этнопедагогика жҽне мҽдениет тарихы мен теориясы кафедрасының 

меңгерушісі. 1997-2000 жылдары Қ.Жұбанов атындағы 

университетінің ғылыми жұмыстар жҿніндегі  проректоры ғылыми 

зерттеу жҽне инновациялық-ҽдістемелік орталығының директоры, 

кафедра меңгерушісі, профессоры.  

2000 жылы С.Бҽйішев атындағы Ақтҿбе университетінің 

философия кафедрасының меңгерушісі. Екі ғылыми кандидатын 

даярлаған. 300-ге жуық ғылыми, мҽдени-кҿпшілік еңбегі,                    

10 монографиясы жарияланған.  

  

 

 

27 желтоқсан                                                  СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ 

туғанына 120 жыл (1903-1958) 

 

 Сҽрсен Аманжолов қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Ұлан 

ауданындағы Егінсу ауылында туған. 1916 жылы Қатынқарағайдағы 

орыс-қазақ мектебін бітіргеннен кейін Ҿскемен қаласындағы реалдық 

училищеге түседі. 

1920 жылы Семей қаласындағы қысқа мерзіміді курсты бітірген соң 

ауыл мектебінде мұғалім болады. 1926 жылы Ташкентке оқуға 

жіберіледі. 1930 жылы Орта Азия мемлекеттік университетінің 

педагогика факультетін бітіреді. 1931 жылдан бастап Қазақтың Абай 

атындағы педагогикалық институтында оқытушы, 1934-36 жж. 

Қазақтың ұлттық мҽдени ғылыми-зерттеу институтының директоры, 

1937-1942 жылдары КСРО Ғылыми академиясының Қазақстандық 

филиалының тіл жҽне ҽдебиет секторының меңгерушісі. 1944-46 

жылдары Совет Армиясының Жоғары Саяси Басқармасында жауапты 

қызметте, 1946 жылдан бастап ҿмірінің соңғы күніне дейін Қазақ ССР 

Ғылым Академиясының Тіл жҽне ҽдебиет институтында бҿлім 

меңгерушісі, ҽрі Қазақтың Абай атындағы педагогикалық 

институтында қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі болды.  
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Ғылыми-зерттеу еңбектері негізінен қазақ тілінің теориялық 

мҽселелері мен диалектологиясын зерттеуге арналған.  

Сонымен қатар, сауатсыздықты жоюға арналған оқу құралдарынан 

бастап, мектептер мен жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар 

жҽне бағдарлама жасауға тікелей қатысты. Жаңа алфавит пен 

орфографияның Сҽрсен Аманжолов жасаған жобасы Қазақ ССР 

Жоғары Советінің 5 сессиясында (1940) қабылданды. 

  

 

 

САРЫ БАТАҚҦЛЫ, 

 туғанына 160 жыл (1863-1895) 

 

Сары Батақұлы (1863, қазіргі Ақтҿбе облысы, Шалқар ауданы, 

Талдықұм ауылы — 1895, сонда) — ақын, ҽнші. Жасынан зерек, 

алғыр, ҽн-жырға ҽуес болып ҿсіп, ел арасында ―ҽнші бала‖ атанған. 

Ол ҿлеңдерінде ҿз заманындағы ҽділетсіздікті, озбырлықты 

ҽшкерелеп, соның салдарынан қуғынға ұшыраған. Ырғыз, Орынбор, 

Орск түрмелерінде тұтқында болып, Сібірге айдалған. Кейін Орск 

маңындағы Шиелісай деген жерде қазаға ұшыраған. Оның ―Дариға‖, 

―Ҽридай‖, ―Дүния‖, ―Қыс Қосан‖, ―Сарының Сібір айдалып бара 

жатқандағы ҽні‖, ―Туған ел‖ атты ҽндері туған елге, жерге деген 

сағынышты танытады. Сарының ―Сарының ҽні‖, ―Туған ел‖ атты 

ҽндері ―Амангелді‖ кҿркем фильмінде пайдаланылды. Ол жҿнінде 

А.Жұбанов ―Сары‖ атты музыкалық пьеса (1940 жылы, либреттосы 

Ҽ.Тҽжібаевтікі) жазды.   

 

 

 

ТЕМІРБЕК ЖҤРГЕНОВ 

туғанына 125 жыл (1898-1937) 

 

Темірбек Жүргенов – ұлттың болашағын ойлап, тіліміз бен 

діліміздің, салт-дҽстүріміздің, мҽдени құндылықтарымыздың 

ұлықталуына айрықша іңкҽрлікпен атсалысқан бірегей тұлға. 

Темірбек Жүргенов есімі қазақ халқына ғана емес, Орта Азия 

халықтарына ортақ тұлға. 
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Бала кезінен алғыр, шыншыл, білімқұмар бала ауыл молдасынан 

дҽріс алып, орыс-қазақ бастауыш мектебіне оқуға түсіп, 1913 жылы 

оны бітіріп шығады. Мектеп бітіріп, сауатын ашқан жас Некрасов, 

Крылов шығармаларын аудара бастайды. Сол кезде Перовскідегі 

Суханский атындағы орыс қазақ училищесіне түсіп, 1917 жылы Уфа 

жер шаруашылығы училищесіне оқуға түседі. Осында оқып жүріп 

қоғамдық ҿмірге белсене араласады, студент жастардың ҽлеуметтік 

қозғалыстарына қатысады. 1918 жылы «Қазақ мұңы» газеті 

редакциялық алқасының құрамына енді, Торғайдағы кеңестер съезін 

шақыру бюросының мүшесі болды.  

1919 жылы Ырғыз уезі Кенжеғара болысы революциялық комитетінің 

тҿрағасы қызметіне тағайындалған. 1920 жылы БК(б)П қатарына 

ҿтіп, Ырғыз уездік революциялық комитетінің, уездік жұмысшы, 

солдат жҽне шаруа депутаттары атқару комитетінің тҿрағасы болып 

сайланды. 1921-1923 жылдары Орынборда жұмысшы факультетінде 

оқиды. 1923 жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік 

университетінің құқық факультетіне оқуға жіберіледі. Осында оқып 

жүріп, ол Қазақ АКСР-інің Түркістан Республикасындағы толық 

ҿкілетті ҿкілі болып тағайындалады, Қазақ АКСР-і мен Түркістан 

Республикасының Орталық Атқару комитеттеріне мүше болып 

сайланады, ҿлкелік жҽне республикалық партия ұйымдарының 

конференциялары мен пленумдарына қатысады. Орталық Азияда 

құрылған республикалар аумағының ұлттық-территориялық 

межеленуіне ат салысады.  

 

 

 

АҚАН СЕРІ ҚОРАМСАҦЛЫ 

туғанына 180 жыл (1843-1913) 
 

Ақан сері Қорамсаұлы – қазақ халқының ҽйгілі ҽнші-композиторы, 

ақын. Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданындағы Үлкен 

Қоскҿл маңында 1843 жылы туып, сол ата мекеніндегі Бұлақ басы, 

Құлагер құдығы деген жерде дүние салған. 

Ақан сері алғашқыда ауыл молласынан сауат ашып, сонсоң 

Қызылжардағы Уҽли медресесінде (1856-1859) оқыған. 
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Ақан сері алғашқы ҽйелі Бҽтимадан Ыбан (Ыбырайым) есімді 

бір перзент кҿрген. Бҽтима ҿлген соң Ұрқия атты қызға үйленіп, 

онымен ұзақ отаспаған. Ақанның «Хат жаздым қағаз алып, қалам, 

сия» деп басталатын ҿлеңі осы Ұрқияға арналған. Ақан ҿмірінде 

ҿшпес із қалдырған адам – Ақтоқты сұлу. Ақтотыға үйленуді тағдыр 

Ақанға жазбаған. Ақанның «Ақ кҿйлек», «Аужар», «Алтыбасар», 

«Ғашық жарға», «Тағрипың» деп аталатын терең сырлы, ғажайып 

сезімге толы ҽндері осы Ақтотыға арналған. 

Сал-серілік дҽстүрді барша сҽн-салтанатымен ұстанған Ақан 

сері жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазыны жан серігі еткен.  

Мұндай ҿмір-салт оның ҽншілік-ақындық шабытына тұғыр 

болып, «Құлагер», «Маңмаңгер», «Кҿкжендет», «Екі торы ат», 

«Алайкҿк», «Тер қатқан» сияқты тамаша ҽндердің дүниеге келуіне 

себепші болған. Сондай-ақ, оның «Кҿкшетау», «Сырымбет», «Кербез 

сұлу» деп аталатын ҽндері туған жерге, ҿскен елге деген перзенттік 

махабаттың жарқын айғағы. 

Ақан сері ҿз кезінде Біржан сал, Үкілі Ыбырай, Балуан Шолақ, 

Жаяу Мұса, Естай, Иманжүсіп, Құлтума сияқты ақын-ҽншілермен 

бастас болып, халықтың мҽдени-рухани ҿміріне айырықша ықпал 

еткен. 

 

 

 

САРА ТАСТАНБЕКҚЫЗЫ 

туғанына 170 жыл (1853-1907) 
 

Сара Тастанбекқызы (1878-1916) айтыскер ақын. Туған жері 

қазіргі Алматы облысының Қапал ауданы. Руы Найман. Ҿзінің қысқа 

ғұмырында тауқыметтің талайын кҿріп, ҽлеуметтік теңсіздіктің 

тҽлкегіне ұшыраған Сараның шығармашылық жолы тым ауыр да 

күрделі жол. Ол үш жасында ҽкесінен айырылып, еңсе басқан 

жетімдік пен жоқшылықтың зардабын кҿріп ҿседі. Бұл аз дегендей, 

сырттай болса да жалғыз сүйенер тірегі немере ағасы Жайсаңбек 

«ҿгіз ұрлады» деген жаламен түрмеге түседі. Жоқшылық ҿтінде жеке 

қалған жетім бала, жесір ҽйелге қамқоршы болып, ауылына кҿшіріп 

ҽкелген Тұрысбек қажы Сараны шырылдатып, ҿзінің теңі емес, 

жаратылысынан кеміс туған, бай баласы Жиенқұлға атастырады.  
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Жетім қыз үшін мал алған Тұрысбек қажының ҽрекетін естіген 

Есімбек қажы дау шығарып, Сараны ҿз ауылына кҿшіріп алады.  

Осылайша қаршадайынан басы дау шарға түскен ақын қыздың 

бағының ашылуына осы кезде найман елін аралап, серілік жасап 

жүрген атақты Біржан салмен кездесіп, шаршы топтың алдына 

онымен айтысуы үлкен себепші болады. Бұл айтыс Сараның халық 

алдындағы беделін арттырып, атағын алысқа жаяды.  

Елдің құрметіне бҿленіп, халықтың махаббатына ие болған ақын 

қыздың тағдыр тізгінің ҿз қолдарынан сусып шығып бара жатқанын 

сезген қажылар да кҿпке кҿренеу қарсы шыға алмай, оның басына 

бостандық береді. Сҿйтіп ақын Сара ҿзінің асқан дарынының 

арқасында теңдікке қол жеткізіп, он тоғыз жасында ҿз теңі 

Алтынбекұлы Бекбай дегенге тұрмысқа шығады. Теңдікке жетіп, 

теңіне қосылып, кҿзі ашылғандай болған осындай күндердің бірінде 

Верный қаласынан Ҽбіштің (Ҽбдірахманның) сүйегін алып қайтқан 

жолда Қапалда Абайға кҿңіл айтуға келген Найман елінің игі 

жақсылармен бірге Сара да келіп, ұлы ақынмен кҿріседі, аяулы 

баласынан айырылған ауыр қайғысына ортақтастығын білдіреді.  

Сара Тастанбекқызының Біржан салмен айтысы ғасырдан ғасырға 

үзілмей жалғасып келе жатқан қазақтың айтыс ҿнерінің шоқтығы 

биік, кҿркем үлгісі болып саналады. Ақынның бұл айтыстан басқа 

«Жүрек», «Ашындым», «Арсалаң аға алдында», «Жүрек сыры», 

«Жайлауда», «Ҽбіштің аруағына», «Хош бол, елім» секілді кҿптеген 

ҿлеңдері мен «Тұзақ» атты дастаны бар. 

 

 

 

ҚҦРМАНҒАЗЫ САҒЫРБАЙҦЛЫ 

туғанына 200 жыл (1823-1879)  

 

1818 жылы Бҿкей Ордасында дүниеге келген Құрманғазы, кедей 

отбасыдан шыққан. 6 жасынан бастап шопан болып жұмыс істеуге 

мҽжбүр болды. Оның музыкаға деген сүйіспеншілігі ҽкесіне ұнамады, 

бірақ, анасы Алқа, баласының бұл ұмтылысын қолдады.  

Күйші болып қалыптасуна, сол замандағы домбырашы – Ұзақ 

ҽсер етті. Ол жас жігіттің музыкаға деген қызығушылығын байқап, 

оған жарқын болашақ болжаған.  
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Ұзақтың айтқаны орындалды, 18 жасында ауыл тұрғындары 

Құрманғазыны дарынды күйші ретінде танитын жҽне оның келуін 

асыға күтетін. Осы кезде үйін тастап, кезбе музыкант болуға бел 

буды. Махамбеттің жалынды ҿлеңдері мен Құрманғазының керемет 

күйлері, адамдардың жүрегін жаулап, бостандық үшін күресуге 

шабыт берген. Байларды ашық сынға алғаны үшін қудаланып, 

бірнеше рет түрмеге түскен. 1857 жылы оны жылқы ұрлады деген 

айыппен қамауға алған. Бірақ, Құрманғазы сот басталмай тұрып, 

түрмеден қашып кетті. Аңыз бойынша, бақылаушыға күйшінің 

музыкасы ұнағаны соншалық, ол қақпаны ҿзі ашып берген. Осыдан 

кейін, патша үкіметі оны қарақшы, бүлікші жҽне қауіпті қылмыскер 

деп атап, домбырашыны ҿмірінің соңына дейін қудалады. Ҿз 

туындыларында, туған жерге деген сүйіспеншілігін жҽне сол кездегі 

тарихи оқиғаларды бейнелеуге тырысқан. Ең атақты күйлері: 

«Кішкентай», «Сарыарқа», «Балбырауын», «Ақсақ киік», «Адай» 

жҽне «Алатау». Қазіргі уақытқа дейін, оның 60-тан аса күйі жетті. 

Артынан Дина Нұрпейісова, Ерғали Есжанов жҽне Меңдіғали 

Сүлейменов сияқты мықты мұрагерлерін қалдырды. Олардың 

ҽрқайсысы, еліміздің музыкалық тарихында маңызды орын алады. 

Құрманғазы күйлері, қазақтың мҽдениетін дамытуға айтарлықтай 

үлесін қосты. Кҿптеген композитрлер домбырашының 

шығармаларын фильмдерде жҽне пьесаларда қолдана бастады.             

1889 жылы қайтыс болып, Ресейдегі Астрахань облысында жерленді. 

1996 жылы екі мемлекеттің қатысумен, бұл жерде кесене орнаталды. 

 

 

 

МҦРАТ МӚҢКЕҦЛЫ 

туғанына 180 жыл (1843-1906)                                                                                                             
 

Мұрат Мҿңкеұлы (1843-1906) - айтыскер ақын, жырау. Қазіргі 

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қарабау ауылында дүниеге 

келген. Жасынан жетім қалып, ағасы Матайдың қолында 

тҽрбиеленген. 

Мұрат Мҿңкеұлы 17 жасында Жылқышы, 20 жасында бала Ораз,             

25-інде Жаскелең, Жантолы, Шолпан, Тыныштық сынды ақындармен 

айтысып, жеңіп шыққан.  
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Ол ҿзінің ҿжет мінезі, қағытпаға жүйріктігі, тапқырлығымен ҽрдайым 

жеңіске жеткен. 

Мұрат Мҿңкеұлы елінің тҽуелсіздігін аңсап, бодандыққа қарсы жыр 

толғады. Зар заман ақыны атанды. Ата қонысының отарлаушы 

талауына түскеніне налыған ақын ҿзі туып ҿскен даланың кешегі 

күнін сағынышпен еске алған. Оның «Ҽуелі жеңіп орыс Еділді алды, 

Сарытау, Аштарханның жерін алды. Тҽмамы су мен нуды орыс ұстап, 

Қазақтың мұнан жұтап шалынғаны», «Қазақтың жер-мұрасы», «Кең 

қоныс қайдан іздеп таптырады?» деген жыр жолдары ақынның 

отаншылдық рухына дҽлел болады. 

 

 

МАХАМБЕТ ӚТЕМІСҦЛЫ 

туғанына 220 жыл  (1803-1846) 

 

Махамбет Ҿтемісұлы (1804-1846) Қазақ халқының XIX 

ғасырдағы ең кҿрнекті ақындарының бірі, 1804 жылы қазіргі Батыс 

Қазақстан облысының Орда ауданына қарайтын Бекетай құмы деген 

жерде туып, 1846 жылы қазан айының ішінде жалынды ақын жау 

қолынан қапыда қаза табады. 

Ҿтемістің он баласы болып, Махамбет Бекмағамбеттен кейінгі екінші 

бала болады. Жас кезінде хан ордасында тҽрбиеленген ақын кейін 

бҿлектеніп кетеді. Халықты, қарашаны қолдаған Махамбет            

1829 жылы түрмеге қамалады. 1836 жылы 14 кҿкекте Исатай мен 

Жҽңгір кездеседі. Ханның қайын атасы Қарауылқожаның ауылын 

шауып алады. 1837 жылы 2 қарашада хан ордасына қайта аттанады. 

1838 жылы 12 шілдеде орыс ҽскерімен шайқаста, Исатай қаза табады. 

Ары қарай Махамбет ақынның азапты күндері туады. Орынбор 

түрмесіне қамалады. 1846 жылы ҿз үйінде қастандықпен қаза табады. 

Ақынның ҿлеңдері ерлікке, ҿрлікке арналады. Не үшін соғысып 

жүргенін айтады. Алғашқыда ерлер ісі жорық пен оның қиындығына 

шыдау туралы болса, соңғыда жауын жеңу, ерлікпен қасқая соғысу 

ерлер ісі деп толғайды. Исатай жолдасын мақтап нағыз ер бейнесін 

жасайды. Ақынның ҽр ҿлеңінде ел үшін, жұрт бақыты үшін қан 

тҿккен, сол мақсатқа бел буған ерлер бейнесі жасалса, Исатай ─ сол 

ерлерді бастаушы, халық үшін жанын қиған батыр, ҽрі соғыстағы 

ерліктің, жүректілік пен ҿрліктің символы да.  
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Махамбет поэзиясы ─ ерліктің, ҿрліктің поэзиясы. Ақынның асыл 

сҿзінің маржан ырлары ─ жыраулар поэзиясымен үндестігі. Арнау, 

ханға қасқая сын, мін айту, жауынгерлік рух, батыр бейнесі жаңа 

үлгіде кҿрінді.  

 

 

СЫРЫМ ДАТҦЛЫ 

туғанына 300 жыл (1723-1802) 

 

Халық басына түскен ауыртпалықтың қордалана түсуі, ҽділдік 

іздеуші ерлер алдында ҿлшеусіз кедергі-қамалдар тууы-осылардың 

бҽрі қашан да қай елде болмасын тарихи тұлғалар туралы 

шығармалар ҽдебиетте қанат жаюына ықпал еткені мҽлім. Қазақ 

қоғамында ҽдеби процестер ауызекі шығармашылық пен жазбша  

бағытта ҿрбіді. 

Ҽдеби шығармаларға арқау болған сондай тарихи тұлғалардың 

бірі де бірегейі Сырым Датұлы – Отандық тарихтағы ұлт-азаттық 

кҿтеріліс қолбасшыларының ішіндегі ерекше тұлғалардың бірі. 

Сырым батырдың ҿміріне, ол бастаған ұлт-азаттық кҿтеріліске 

арналған бірнеше еңбектер мен іргелі зерттеулер бар. 

Сырым Датұлы хақында қазақ ҽдебиеті тарихында оның 

жағымды бейнесі ақын-жыраулардың жырлары мен дастандарында, 

жазушылардың  кҿркем туындыларында ерекше атап ҿтіледі. Оның 

басты себебі Сырым Датұлының есімі мен даңқы халықтың есінде 

уақыт ҿткен сайын жаңғырып отыруынан деп түсінген абзал. Кешегі 

патша заманында, одан бергісі кеңес заманы мен бүгінгі тҽуелсіздік 

заманында да Сырымның есімі ҽдебиет тарихында ерекше орын 

алады. 

Қазақ ҽдебиеті тарихындағы Сырым Датұлы бейнесінің сабақтастығы 

ерекше құбылыс. Оның айқын дҽлелі халқымыздың Сырым батыр 

туралы даланың ауызша тарихы мен ауыз ҽдебиетінде де, жазба 

ҽдебиетінде де мол мұралармен қамтылғанымен де құнды. 

ХХ ғасырдың басында ағартушы ақын, ойшыл, публицист Ғұмар 

Қараштың (1875-1921) 1911 жылы Уфа қаласында басылып шыққан 

«Бала тұлпар» жинағында «Сырым батыр» тарихи жыры 

жарияланды. 

 

 



45 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

ҦЛТТЫҚ МЕРЕКЕСІ 

 
 

16-17 желтоқсан          

 

Қазақстан Республикасының Тҽуелсіздік күні 

  
 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕЛЕРІ 
 

 

1-2 қаңтар Жаңа жыл 

  

8 наурыз Халықаралық ҽйелдер күні 

  

21-23 наурыз Наурыз мейрамы 

  

1 мамыр                   Қазақстан халқының бірлігі мерекесі 

  

7 мамыр                   Отан қорғаушылар күні 

  

9 мамыр Жеңіс күні 

  

2-шілде Ұлттық домбыра күні – шілденің                                        

бірінші жексенбісі 

  

6 шілде Астана күні 

                

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы 

күні 

  

25 қазан Республика күні  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 

КӘСІПТІК ЖӘНЕ ӚЗГЕ ДЕ МЕРЕКЕЛЕР 
 

  

21 ақпан Халықаралық ана тілі күні 

  

1 наурыз             Алғыс айту күні 

  

2 сәуір                   Геолог күні – сҽуірдің бірінші жексенбісі 

  

12 сәуір Ғылыми қызметкерлер күні 

  

21 сәуір                 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

күзет қызметі күні 

  

23 сәуір Кітап жҽне авторлық құқықты қорғау күні 

  

21 мамыр Мҽдениет жҽне ҿнер қызметкерлерінің 

күні 

  

28 мамыр Химия ҿнеркҽсібі қызметкерлерінің күні – 

мамырдың соңғы жексенбісі   

  

31 мамыр            Саяси қуғын-сүргін жҽне ашаршылық 

құрбандарын еске алу күні 

  

4 маусым             Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

рҽміздер күні 

  

5 маусым              Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау 

күні 

  

11 маусым            Жеңіл ҿнеркҽсіп қызметкерлерінің күні  -

маусымның екінші жексенбісі 
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18 маусым            Медицина қызметкері күні – маусымның 

үшінші жексенбісі 

 

23 маусым            Мемлекеттік қызметші күні 

 

 

23 маусым            Полиция күні 

 

 

28 маусым            Байланыс жҽне ақпарат қызметкерлерінің 

күні 

  

2 шілде                 Дипломатиялық қызмет күні 

 

  

13 шілде              Ұлттық қауіпсіздік органдары 

қызметкерлерінің күні 

  

16 шілде              Металлург күні – шілденің үшінші 

жексенбісі 

  

6 тамыз               Кҿлік қызметкерлері күні – тамыздың 

бірінші жексенбісі 

  

10 тамыз Абай күні 

  

13 тамыз             Құрылысшы күні – тамыздың екінші 

жексенбісі 

  

18 тамыз             Шекарашылар күні 

  

20 тамыз             Спорт күні – тамыздың үшінші жексенбісі 

  

27 тамыз             Шахтер күні – тамыздың соңғы 

жексенбісі 
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1 қыркҥйек        Білім күні 

  

3 қыркҥйек         Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні 

–  қыркүйектің бірінші жексенбісі 

  

5 қыркҥйек        Қазақстан халқы тілдері күні    

 

 

10 қыркҥйек        Отбасы күні - қыркүйектің екінші 

жексенбісі 

 

17 қыркҥйек        Аналар күні – қыркүйек айының үшінші 

жексенбісі   

 

24 қыркҥйек Еңбек күні - қыркүйектің соңғы 

жексенбісі 

  

24 қыркҥйек        Машина жасаушы күні - қыркүйектің 

соңғы жексенбісі  

  

28 қыркҥйек        Атом саласының қызметкерлері күні 

  

30 қыркҥйек Ҽділет органдары қызметкерлерінің күні 

  

1 қазан                  Мұғалім күні – қазанның бірінші 

жексенбісі 

  

18 қазан  Рухани келісім күні 

  

19 қазан                Құтқарушы күні 

  

22 қазан Кітапханашылар күні 

  

29 қазан                Ҽлеуметтік қорғау жүйесі 

қызметкерлерінің күні  
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8 қараша Статистика күні 

  

15 қараша Ұлттық валюта – теңге күні, қаржы 

саласы қызметкерлерінің кҽсіптік 

мерекесі 

  

19 қараша Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің 

күні – қарашаның үшінші жексенбісі 

 

6 желтоқсан Прокуратура күні 

 

  

12 желтоқсан Кедендік орган қызметкерлері күні 

 

  

17 желтоқсан       Энергетик күні – желтоқсанның үшінші 

жексенбісі 
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