
Зерде

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
На зарбаевтың «Төртінші өнеркәсіптік 
революция жағдайындағы дамудың 
жа ңа мүмкіндіктері» атты Жолда
уында «Цифрлық Қазақстан» бағ
дар ламасын тиімді жүзеге асыру 
мәселесі көтерілген болатын. Осы
ған орай, «Ұлы Даланың жеті қы
ры» атты мақаласында тарихи са
наны жаңғырту мәселесіне ерек ше 
тоқталғаны белгілі. Соның нә ти 
жесінде ел тарихын тануға қа тысты 
бірденбір баламасы жоқ бағ дарлама 
«Архив2025» бағдар ламасын дайын
дау ісіне қозғау салынды. Осыған 
орай, электронды архив жұмысын 
жандандыру қолға алынды. 

Еліміздің архив терінде сақталған 
құнды құжаттар енді бірыңғай 
электрондық жүйеге көшіріледі. Осы 
бағытта арнайы пор тал ашылып, ар
хивте сақталған сарғайған қағаздар 
сандық форматқа ауыстырылады. 
Айта кетейік, қазір Қарағанды облы
сы бойынша мемлекеттік 20 архив 
орталығы жұмыс іс теп тұр. Ал, оларда 
жиналған мил лиондаған құжаттарды 
сақтап, қоғамға қолжетімді қылу үшін 
цифр лық форматқа көшіру ең тиімді іс 
болмақ. Қазіргі жаһандану заманын
да тарихи құнды жәдігерлер мен 
құжаттарды көздің қарашығындай 
қорғаумен қатар, оны қалың көп
шілікке таныту және халық игілігіне 

«Архив – 2025»

«Архив деректерін тек 
жи нақтап қана қоймай, бар
лық мүдделі зерттеу шілер 
мен жұртшылыққа қол же
тімді болуы үшін оларды 
бел сенді түрде цифрлық 
фор матқа көшіру қажет».

Н.НАЗАРБАЕВ.

ай налдыру – аса маңызды әрі жау
апты іс. Осы жағдайда құнды тарихи 
құжаттар мен деректер сақталатын 
архив мекемелерінің орны ерекше. 
Архивтер бүгіндері мемлекеттің негіз
гі нышаны болып табылады. 

Қағаз материал мәңгілік емес, 
тез ескіреді және оңай жойылады. 
Сон дықтан, қағаз құжаттарындағы 
ма ңызды ақпаратты оңай жоғалтуға 
болады. Архивтерді цифрландыру 
барлық қолайсыздықтарды же ңуге 
және жалпы іс қағаздарын жүр

гізудің тиімділігін арттыруға кө мек
теседі. Заманауи технологиялар 
бар лық маңызды мәтіндік және 
гра фикалық ақпаратты электронды 
та сымалдаушыларға беруге, яғни, 
құ жаттарды цифрлауға мүмкіндік 
бе реді. Көптеген ұйымдар үшін құ
жаттарды цифрландыру өзекті. Өйт
кені, ұйым неғұрлым үлкен болса, 
он дағы жұмыс процесінің құрылымы 
соғұрлым күрделі болады, яғни, қағаз 
архивтерін цифрландыру ерте ме, 
кеш пе өмірлік маңызды болады. 

Әрбір құжат тарих. Тарих кеше 
де керек болған, бүгін де, ертең де 
қымбат қазына. Архив құжаттарын 
сақтау, болашақ ұрпаққа түпнұсқалық 
негізде жеткізу, қолжетімділігін арт тыру 
мақсатында цифрланды руды жолға 
қою өте маңызды.  Жол дау дың «Цифр
ландыру – барлық ре фор малардың 
негізгі элементі» ат ты тармағында 
көрсетілгендей,  цифр  ландыру – ұлттың 
бәсекеге қа  білеттілігін арттырудың 
негізгі құралы. Архив қызметіне тіке
лей бай  ланысты зейнетақы және жәр
демақы алу үшін цифрландыруды 
жеделдетудің маңызы зор. Бұл про
цестерді толығымен цифрландырып, 
азаматтардың қажеттілігін өтеу – архив 
қызметкерлерінің мін де ті. ҚР Прези
денті Қ.Тоқаев жыл со  ңына дейін ең 
сұранысқа ие анық  тамаларды цифрлық 
нұсқаға кө ші руге тапсырма берді. 

Саран қаласының архив қорында 
116 558 сақтау бірлігі бойынша құжат 
сақталуда. Құжаттарды электрондық 
жүйеге көшіру үшін әрине, уақыт ке
рек. Электронды мемлекеттік архив 
құру арқылы – мемлекеттік қызмет 
түр лерін жеңілдету болып табылады. 
Сұраныс түскен кезде құжаттарды сө
релерден іздеп жүрмейміз. Құ жат 
тардың электронды нұсқасы еш қашан 
ескірмейді. Құжаттардың сақталуы, 

яғни, егер архивтеу кезінде құжат 
дұрыс орналастырылмаған болса, қағаз 
құжаттарды зақымдау және жоғалту 
өте оңай. Құжаттарды цифрландыру 
олардың зақымдануын толығымен 
жояды, ал ыңғайлы цифр лық каталог
тау құжаттар бойынша жылдам іздеуді 
жүзеге асыруға мүм кіндік береді. 

2021 жылдан бастап Саран қа
ла сының архивінде құжаттарды 
цифр  ландыру бойынша жұмыстары 
қар қынды жүріп жатыр. Қағаз құ
жаттарды сандық форматқа айналды
ру үшін арнайы жарақтандырылған 
3D үлгідегі сканер аппараттары сатып 
алынды.

Архивтің 2021 жылға дейінгі жос
парында 1 категорияға жататын ар
хив істерін, яғни, аса құнды және 
зерттеушілер тарапынан сұранысқа 
ие тарихи құжаттарын цифрлық фор
матқа көшіру жұмыстары және қа
ғаз түріндегі құжаттарды цифрлық 
ны санға көшіру жұмыстары белсен
ді жүргізілуде. Мәселен, 2021 жыл
дан бері 35 істен 1 750 мыңға жуық 
парақ цифрлық нұсқауға көшті. Ар
хив құжаттарын цифрландыру үшін 
сервистік орталық, сканерлеу кезін
де көшірмені сөккенде, тік кенде 
әрбір құжат қа жекелей мән берілгені 
жөн. Сөгіп сканерлеу, қайта тігу, 
бүлінген, үлбіреп тұр ған, мәтіні өшіп 
бара жатқан ескі па рақтарды орны
на келтіріп тігу, рестав ра ция лау бір 
мезетте жүргізілетін жұ мыс тар. Бұл 
жұмыстардың бар лы ғына арнайы 
білімі бар архивист ма мандар қажет. 
Архивтердегі құ жаттардың барлығын 
цифрландыру қажет деп ойлаймын. 
Себебі, қорға алынған құжаттардың 
барлығы СТКдан іріктеуден өткен, та

рихи ма ңызы бар құжаттар. Сканерлеу 
жос парлағанда алдымен арнайы ко
миссия құрып, аса құнды құжаттарды 
жоспарлаған жөн. Бүгінгі таңда ар
хив жұмысының тиімділігін арттыру 
өте оңай. Құжаттарды цифрландыру 
нәтижелері, осылайша барлық құ
жаттар, барлық қажетті деректер
ді сақтай отырып, бастапқы түрінде 
сақталады. Барлық қағаз құжаттар 
цифрландыру рәсімінен өткен кезде 
олар сипатталады және жүйеленеді. 
Содан кейін олар ұйымның ерекше
лігі мен қажеттіліктеріне сәйкес құ
жаттардың толық каталогын жасайды. 

Алдағы уақытта қалалық ар хив 
те өзіндік ішкі қалыптасқан тә жі
рибесі, алдыңғы қатарлы да мы ған 
мемлекеттердің сандық фор  матқа 
көшу жолында жасаған тә жір
биелеріне сүйене отырып, цифрлан
дыру саласында ең тиімді әрі жылдам 
әдісті ұйымдастыру жолында бар 
жі герімізді жұмсаймыз. Келешекте 
Цифрлық жүйеге көшірілген барлық 
құжаттарды сақтайтын  электронды 
сейф орнату жұмыстары ескеріледі.
Қазір сандық форматпен  тәжірибелі 
архив қызметкерлерімен бірге жас 
мамандар да қызмет жасауда. 

Архив құжаттарын цифрлық жү й 
еге көшіру  – өңірдің тарихы үшін ма
ңызды. Қоғамның тарихи тә жі рибесін 
бейнелейтін архив құ жат тарының 
құн дылығы мен ма ңыздылығы күн
ненкүнге арта түсуде. Осы орайда 
өлкемізге қатысты құнды құжаттарды 
сақтап отырған қалалық мемлекеттік 
архивтің алатын орны ерекше.

Айдын  ҚҰЛЖАНБЕКОВ,
Саран қаласының мемлекеттік 

архивінің басшысы.

Алаш қайраткері, Алаш Орда 
ұлттықтерриториялық ав
тономиясының Төрағасы 

Әли хан Нұрмұхамедұлының арғы 
ата сы Бөкейді 14 жасында Орта жүз
дің әулие бабасы, Абылайханның 
ақыл шысы, қазақ елінің данагөй абы
зы Қазыбек би мен шекшек Нұралы 
би 1748 жылы Самарқанның биле
ушісі Көкжал Барақтан болашақта 
Орта жүзге хан сайлау үшін Қаракесек 
еліне алып келген. Әлекеңнің ата
ана ларына қойылған Талдыбейіттегі 
ескерткіш тастарда жұрты Қаракесек 
деп жазылған. Қаракесек ішіндегі 
төре дегенді білдіреді. Ұлт болашағын 
тереңнен болжаған, көреген Қазыбек 
би бала Бөкейді хан тағының мұрагері 
ретінде аманаттап өз қамқорлығына 
алғандығы байқалады. Сарыарқада 
өмір сүрген Бөкейханды 1815 жылы 
Нұра бойында билердің қолдауымен 
хан сайлайды. 1819 жылы Бөкейхан 
қайтыс болып, Орта жүзде хан сайлау 
тоқтатылады. Бөкейдің Нұра өзенінің 
жағасына жерленгендігін Мәшһүр 
Жү  сіп Көпеев дәйектеген. 1822 жыл
ғы I Александр патшаның «Сібір қа
зақ  тары туралы» жарлығынан кейін 
хан дық биліктің орнына жаңадан 
құрыл ған Қарқаралы округінің аға 
сұл  тан дығы мен болыстықтарына Бө
кейдің ұрпақтары Тәуке, Рүстем, Ыс
майылхан, Жамантай болыс, ал Құс
бек аға сұлтан болып ел билеген. 
Әй гілі күйші Тәттімбет өзінің атақты 
«Бес төре» күйін төренің ел билеген 
бес баласына арнап шығарған. Бө
кейханның 5 әйелінен тоғыз ұл туған. 
Соның бірі – Сұлтанғазы. (Шын аты 
Ғазы). Сол дәуірде Арғынның әрбір 
елінің өздеріне тән төрелері болған 
екен. «Төресі бар елдің – төбесі бар» 
деген сөз содан қалса керек. Әлтеке
Сарымның төресі атанған Сұлтан ғазы 
оқыған, беделді, полковник шенін 
алып, әскери тұлғаға айналған. 
ӘлтекеСарым болысын 1824 жыл
дан Кенесары көтерілісі жеңіліс тап
қанға дейін билеген. Қарқаралы өңі
ріне ықпалды адам болыпты. 
Сұл тан ғазы Тоқырауын бойындағы 
бас Сарытеректі және бүгінгі Ақтоғай 
ауы лы орналасқан Шатырша мен 
Жо салы аңғарын, осы жерлерге Са
рытеректегі күміс теректер мен Ақто
ғайдағы аққайыңдардың тұқымын 
қолдан отырғызып, өзінің кенже ба
ласы Дайыр төреге еншіге берген де
ген дерек бар. Осы өңірдің атақты 
байының бірі болған сол Дайыр тө

ренің зираты Тоқырауын өзенінің 
Жай дақ деп аталатын тұсында тұр
ғандығы да тарихтан белгілі. Ал, Жо
салының иығындағы түйенің өркеш
теріндей тіптік екі төбенің Дайыр 
баласы «Кейкінің Қос Шоқысы» деп 
ата луы да төрелер мекені болғанды
ғының айғағы. Аудан орталығындағы 
ішкі істер бөлімінің бұрынғы кеңсесі 
Дайырдың балалары Мұхаметқали 
мен Кейкінің және немерелері Садық 
пен Қайдардың зираты болған. 1930 
жылы аудан орталығы Дуаншиден 
Қа рамойынға ауысып, сол жердегі 
Хан қожадан тараған Сұлтанғазы не
мерелері Ақатай, Қанапия мен 
Құсайын төрелердің үйлерін «Қызыл 
үй» деп атап, аудан басшылығының 
орталық кеңсесі ретінде пайдалан
ғандығы, ал «Басшы» деп аталған Ша
тырша баурайындағы бүгінгі мекенге 
көшірілгенде Дайыр төренің балала
ры жерленген бейіт НКВДның канто
рына айналғандығы тарихтың қасі
ретті беті болып сақталған. Қазір ол 
жерде ғасыр нәубаты аталып, қуғын
сүргін құрбандары болып жазықсыз 
жазаланған ақтоғайлық 234 адамның 
рухына арналған азалы ескерткіш 
тақ та орнатылған. Сол тақтадағы қара 
тасқа, Әлихан есімі де қашалып жа
зылған. Алаш арысы 1898, 1903, 1926 
жылдарғы Шербина, Швецов, Руден
ко экспедициясына қатысып, қа
зақтың генеалогиялық картасын жа
саушы, 1905 жылы Бүкіл Қазақтық 
мойынсұнбау қозғалысын ұйым дас
ты рушы, 1906 жылғы І Думаның де
путаты, 1909 жылы Абай өлеңдерін 

баспадан шығартушы, 1913 жылы 
«Қазақ» газетін ашып, 300ге тарта 
мақала жазған көсемсөзші, «Жаңа эн
циклопедиялық сөздіктің» авторла
ры ның бірі, 8 жыл Самараға жер ау
дарылған саяси тұлға, 1917 жылы 
Алаш партиясы мен, АлашОрда ұлт
тық Автономиясын құрған төрағасы, 
192327 жылдары «Шәкәрім шежі
ресін», «Қалқаман Мамыр» мен «Қо
бы ланды» жырларын зерттеген фоль
клоршы, аудармашы, 9 тілді 
мең  герген ғалым Әлиханның Тоқы
рауын бойында өмірге келуі, Қара
ғандыны Алаштың кіші Отанына, Ақ
тоғайды Алаштың кіші Астанасына 
ай налдырып тұр. Алаш көсемінің біз
дің өлкеде тууын Орта жүздің даны
шпан биі Қаздауысты Қазыбек баба
мыздың 14 жасар Бөкейді 1748 жылы 
Барақ сұлтаннан қалап әкелген кө
регендігінен деп бағалау керек. Бөкей 
ұрпақтарының Арқадан шұрайлы 
жер алуына Хан әулетінің болыс сай
ла уында жаңа туған баласына дейін 
тас салу артықшылығы қол жеткізген. 
Болыс Шоң би берген Жекежал қыс
тағында дара Әлихан ана құрсағынан 
болмысы бөлек болып, кіндігі кесіліп, 
сүндеттеліп туған. Алты жасқа дейін 
тілінің шықпауы, өсу деңгейінің шап
шаңдығы, бала кезіндегі балуандығы 
мен студент кезіндегі батпан тас 
көтерген қуаты, бала болып қос тігіп 
ойнаған сәби қиялы, ауылға келген
дегі қозы бағуға құштарлығы, Жел
таудың өн бойындағы гранит тастарға 
қашалған 200ден астам таңбаларды 
көріп қызықтауы, Жіңішке өзенінің 
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жағасындағы 30дан астам мүсін тас
тарды тамашалауы, қозы көш жерде
гі Беғазы тас қорғандарын аралауы, 
бала Әлиханның тумысынан табиғи 
ерек шеліктерінің нышаны болар. 
1848 жы лы Арқадағы Қоянды 

жәрмеңкесі ашылғанда Тәшкеннен 
шыққан сау дагерлердің керуен жолы 
1930 жылға дейін Балқаш көлінен 
асып, Әлихан туған Желтауды басып 
өтіп, Қарқа ралыны қақ жарып 
Қояндыға жетіп, Омбыға барып 
тоқтаған. Сол дәуірдегі адамдардың 
өмір сүруіне айрықша қызмет 
жасаған бұл керуен жолы кейіннен 
Әлихан Нұрмұхамедұлының 7 жасы

нан бастап, 70 жасына дейін жү ріп 
өтер өмір жолына айналған. Әли хан 
Омбыдан, Семейден, Қарқа ра лыдан 
ауылына осы керуен жолымен  келіп  
отырған. Әлихан жас ке зінде әкесінің 
туған ағасы Рүстем тө ренің 
тәрбиесінде болған. Ең бекшіл Рүстем 
Желтаудың Ақтұмсық қа қараған 
жазығының Тоқырауын мен шекте
сетін жағалауына өзеннен су 
шығарып егін салған. Қасына ертіп 
жүріп, бала Әлиханды еңбекке бау
лыған. Бұл жерлердегі қолмен қа
зылған арықтар күні бүгінге дейін 
«Рүстемнің кәрі тоғаны», немесе «Тө
ре тоғаны» деп аталып, сақталып қал
ған. Баласы Бегетайға Абдолла шебер 
қашаған тас диірменді Тоқырауын 
өзе нінің суын байлап су диірменге 
айналдырып, жиған астықтарын 
тарт қызып, ұн шығарттырған. Осы 
Ақ тұмсықтың төменгі жағындағы аяқ 
Сарытерекке Мұқан төре әкесінің 
ағасы Рүстемге үй салып берген. Рүс
тем әулеттің ішінде алғашқы болып 
84 жасында қайтыс болғандықтан 
Талдыбейіт қорымына емес,  Сарыте
рекке жеке жерленген. Қарқаралыда 
оқып етікші, Омбыдан теміржол тех
нигі, СанктПетербордан орманшы 
мамандығын алып, саясатта азаттық 
күрескері атанған Әлихан 1901 жылы 
әкесі Нұрмұхамед 62 жасында қайтыс 
болғанда Жіңішке өзені бойынан қа
зақтың сегіз қанат киіз үйін үлгі тұтып, 
сегіз қабырғалы етіп, Тоқырауын бо
йындағы төрелерге топырақ бірақ 
жер ден бұйырсын деп зират соққыз
ған. Өзіме де осы қорымнан екі жа
рым кез жер бұйырса екен деп тіле
ген. 1905 жылы інісі Тәтіхан 25 
жа сында қайтыс болғанда Бразилия
да өсетін Самырсын ағашының екі 
тұқымын өзі соқтырған зираттың іші
не егіп кеткен. «Талдыбейітке» Әли
хан еккен қос қарағаштың біреуі ға

сыр дан асса да жайқалып өсіп тұр. 
Әли хан ның ауылға келгендегі 
тағылы мы ның тағы бірі, көкірегі ояу, 
көзі ашық азаматтармен пікір алма
сып, кез десулер өткізіп, дастархандас 
бол ған  дығында. Алаш арысын ауыл
дастары Әлиаға, Ақаң, Ғалихан деп 
те атаған. Кездесудің бірінде Бекпен
беттің Ақ метжаны арнайы сыйға 
берген кү містелген ертоқымды 

ұлттық мұра деп бағалап, Эрмитажға 
тап сырған. 1920 жылы Алаш Автоно
миясы таратылып, 1921 жылы жары 
Елена Яковлевна Семейде ауырып 
қайтыс бол ған соң туған ауылына 
келіп, бір жарым жылын Желтауда 
өткізген. Семейден атқосшысы Ба
жай пар ат жеккен тарантаспен алып 
келгенде Жіңішке өзенінің жағасына 
7 киіз үй тігіп қарсы алған. «Сә лем
десуге ағыл ған халық, күн сайынғы 
бас қосулар Қоянды жәрмеңкесін
дегідей базарға айналушы еді» деп 
жазған ұрпағы Қасенхан ақсақал. 
Қолы босаған сәт терде ауыл балала
рын жарыстырып, күрестіруге, тіпті, 
қа ла ның «городки» деген ойында
рын үй ретуге де уақыт тапқан. 1922 
жылдың 10шы қаза нында 
Қарқаралы НКВДсының бас тығы 
Бектасов Тәкіш келіп, Үкіметтің 
шақыртып жатқанын жеткізген. Алаш 
арысы 3 күнге мұрсат сұрап ауыл
елдің игі жақсыларын, ел ағаларын 
және өз бауырларын жинап, аумалы
төкпелі қиын заманның келе жат
қанын, балаларды оқытудың, кәсіп
кер лікпен шұғылданудың қажет тілігін 
еске салған. Ашаршылықтан, тәркі
леуден, қудалаудан алдын ала хабар 
берген. Өз бауырларына өмір бойғы 
идеясын тапсырып кеткен. 1925 жы
лы қайыра соққанда бауырлары Қа
сымның кооператив құрып, несиеге 
Қарқаралыдан тауар алып сауда жа
сағанын, Әзіханның мектеп ашып, ба
ла оқыттырғанын, Смақан ның май 
за уытын іске қосқанын, Ба зылханның 
тері өңдеу цехын аш қанын көрген. 
На рықтық қатынастар арқылы «аг
рарлық қалашықтар» құр ғызып, «Қа
заққа қызмет қылсам» деген ар ма
нының ауылда жүзеге аса 
бас   та ғанына көзі жеткен. Бұл қоз
ғалыстар 1928 жылғы жаппай тәр
кілеуден кейін тоқтатылып, бауырла
ры қуғындалып, жазаланған. Бар 
өмірін саяси күреске арнаған, өзінің 
қас жауы Сталиннің тура өлген кү
нінде 5ші наурызда туған дара тұлға, 
5 рет тұтқындалып, 16 жыл Мәс кеуде 
үй қамаққа алынып, «Ха лық жауы» 
деген жалған жаламен 1937 жылы 27 
қыркүйекте тура анасы Бегежанның 
қайтыс болған күнінде атылып, 
мәйітінің күлі Дон зиратын дағы 1ші 
шұңқырға көмілген. Туған інісі Сма
хан Талды бейіт қорымына Алаш 
көсе мінің аруағы мен тері сіңген бас 
киімін жерлеген. Ақтоғай халқы 1992 
жылы республикалық деңгейдегі 
конференция өткізіп, ас беріп, орта 
мектеп пен бас даңғылға атын бер
ген. Мәскеуден келген немересі Евге
нийге ақбоз ат мінгізген. 1998 жылы 
жерлестері Жақып Ақ баев, Әлімхан 
Ермековпен бірге «Ақ тоғайдың үш 
арысы» деген компо зициялық ескер
ткіш орнатқан. 2016 жылы 
«Халықаралық экспедиция» мү
шелері Талдыбейіт қорымына Мәс
кеудің Дон зиратынан бір уыс то
пырақ әкеліп салған. 

Тұңғышбай МҰҚАН,
өлкетанушы, Ақтоғай 

ауданының Құрметті азаматы.
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