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ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 550 ЖЫЛДЫҒЫ
550 ЛЕТ КАЗАХСКОМУ ХАНСТВУ

Из материалов Международной научно-практической 
конференции «Мəңгілік Ел»

посвященной 550 - летию Казахского ханства
ВЫСТУпЛЕНИЕ пРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА 

Н.НАЗАРБАЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ,
пОСВЯЩЕННОМ 550-ЛЕТИЮ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

Құрметті ханымдар мен мырзалар!
мәртебелі меймандар!

Қазақ хандығының 550 жылдығына жиналған барша қауымды 
бүгінгі торқалы тоймен шын жүректен құттықтаймын!

Бүкіл әлемді дағдарыс жайлап, дамыған елдердің өздері үлкен 
экономикалық күйзеліске ұшыраған мынау алмағайып заманда алыс-
жақын ағайынның басын қосып, Қазақ хандығының 550 жылдық 
ұлан-асыр тойын өткізудің өзінің ерекше себептері бар. Бүгінгі той, 
ең алдымен, батыр бабаларымыздың биік рухына тағзым ету және 
тағдырдың сан алуан қиындықтарынан сүрінбей өткен ата тарихынан 
тағылым алу үшін өткізіліп отыр.

кеңес одағы заманында Қазақстан мектептерінде оқушылар 
«ксро тарихы» атты ортақ оқулықтан білім алды. сондықтан, жас 
ұрпақ ата тарихынан мүлде алшақтап қалды. оның үстіне Қазақ 
хандығының шаңырағын көтеріп, айбынын асырған ұлы хандарымыз 
бен даңқты батырларымыздың есімдері біртіндеп ел жадынан өшіріле 
бастады. Өз ішімізден шыққан оларды жамандағыштар құрметке 
бөленді. елімізде ханның, не батырдың ескерткіші тұрмақ, олардың 
атында білім мен мәдениет нысандары, керек десеңіз, жалғыз-жарым 
көше де болған жоқ. Қазақ хандарының аты атала қалған жағдайда 
оларға үстем тап өкілі ретінде келеңсіз баға беріліп, қисынсыз айып 
тағылды. Бұл туралы ақын Ғафу Қайырбеков кезінде: «Басқаның 
патшасының бәрі жақсы. Неліктен біздің хандар жаман болған?» 
деп ашына жазған болатын. Ұлт жадының тамырына балта шабуға 
арналған осындай сұрқай саясаттың небәрі ширек ғасыр бұрын орын 
алғанына сенудің өзі қиын. Бірақ кеңес заманының ащы шындығы 
дәл осындай болатын.

тәуелсіздік қазақ халқының өшкенін жандырып, өлгенін 
тірілтті. алматы мен астанада, облыс орталықтары мен ірі елді 
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мекендерде керей мен Жәнібек, абылай мен Әбілқайыр сияқты әйгілі 
хандарымыздың, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай батырлардың еңселі 
ескерткіштері бой көтеріп, олардың есімдері елді-мекендерге, жоғары 
оқу орындары мен мектептерге берілді. Бабалардың ерлік пен күреске 
толы өнегелі өмір жолдары жайлы том-том ғылыми еңбектер мен 
әдеби шығармалар жазылды. тәуелсіздікпен бірге оралып, ұрпағына 
ұланғайыр қоныс қалдырған батыр бабаларымыздың биік рухы 
қазақтардың, әсіресе, жаңа буынының арасында аса зор патриоттық 
өрлеу туғызып, ұлт тарихына деген мақтаныш сезімін ұялатты.

Қазақ, Жұбан ақын айтқандай, «мың өліп, мың тірілген» халық. 
Бірлігі жарасқанда даңқы асып, билікке таласқанда берекесі қашқан. 
Баршаға белгілі, байырғы бабаларымыз бөрілі байрақ ұстап, Байкалдан 
Балқанға дейінгі алқапты еркін жайлаған. көгімізде желбіреген алтын 
күн астында қыраны қалықтаған туымыз мемлекеттігіміздің үзілмей 
жалғасып жатқандығының айғағы.

Қазақ хандығы бұдан бес жарым ғасыр бұрын ғана шаңырақ 
көтерсе де, еуразияның ұлы даласында орнаған арғы дәуірдегі сақ, 
ғұн, үйсін мемлекеттерінің, бергі замандағы Ұлы түрік қағандығы, 
дешті Қыпшақ пен алтын орда мемлекеттерінің заңды мұрагері 
болды. арғы дәуірлерге бармай-ақ, таза түркілік заманымызға зер 
салар болсақ, әйгілі рим империясы құлап, еуропадағы осы күнгі 
мемлекеттердің нобайы да әлі қалыптаса қоймаған, ал Қытайда үш 
патшалық пен алуан әулет өзара қырқысып жатқан VI ғасырда – 552 
жылы алтайда Ұлы түрік қағанаты атты қуатты, күшті мемлекет 
дүниеге келді. ол небәрі жарты ғасыр ішінде алтай мен кавказ 
арасындағы алып далада жеке дара билік жүргізді. дәуірлеп тұрған 
кезінде византия мен ираннан, Қытайдың екі патшалығынан алым 
алған ер түріктің берекесі кетіп, өз ішінде билікке талас бастағанда, 
әуелі батыс және шығыс болып ажырап, кейін оғыз, қарлұқ, қыпшақ 
болып бөлініп, жауларына жем болды.

сегізінші ғасырда тасқа қашалған күлтегін жазуында: «алдау 
мен арбауға арандаған түрік халқы бірлігінен айрылды. табғаштарға 
қайсар ұлдары құл, көрікті қыздары күң болды», – деп жазылған. 
Қай заманда болмасын, барлық жеңістеріміздің бастауы береке-
бірлік екенін жас ұрпақ ешқашан ұмытпай, өткеннен сабақ алуы 
үшін күлтегін жазуының көшірмесін жасатып, л.гумилев атындағы 
еуразия университетінің атриумына қойғыздым.

Бүгінгі тәуелсіз түркі мемлекеттері – түркия, Қазақстан, 
Өзбекстан, Әзербайжан, түрікменстан мен Қырғызстан және дүниенің 
әр түкпіріне тарыдай шашылған жалпы саны 200 миллионнан асатын 
30-дан астам түркітілдес ұлттар мен ұлыстардың ұлы бабасы ер түрік 
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аталарымыз болатын. «түрік» сөзінің бір мағынасын әйгілі түрколог 
академик а.Н. кононов «берік» яғни «бірігу», «бірлік» сөзінен 
шығарады. ендеше, түркі халықтары жаратылысында әрдайым бірге, 
береке-бірлікте болу үшін жаратылған. Бабаларымыз да бізге осыны 
мирас еткен.

Бірлік – біздің барлық жеңістеріміздің алтын қайнары, ел 
қорғағанда күш-қуат берер асқақ айбары. осыны әрдайым жадымызда 
ұстауымыз керек. Жаһандану заманында тағдыр талайымен бөлініп 
кеткен, тілі, ділі, діні мен тегі бір түрік халықтары ххІ ғасырда 
ынтымақ жарастыруы қажет. сөйтіп, саясатта, экономикада, ғылым 
мен технологияда өзара ықпалдастық пен байланыстарды күшейте 
беруіміз керек. ата тарихы бізді осыған шақырады.

Бүгінгі той – ең алдымен, Қазақ хандығының 550 жылдық тойы. 
атақты мұхаммед хайдар дулатидің деректері бойынша, 1465 
жылы Қозыбасы тауының етегінде тарихи оқиға болды. Бұл – біздің 
елдігіміздің тамыры тереңде жатқанын танытатын аса маңызды тарихи 
дерек. керей мен Жәнібек хандар Әбілқайыр ұлысынан бөлініп, Шу 
мен таластың арасында Қазақ хандығының шаңырағын көтерді. алты 
алаш анттасып, айрылмасқа сөз байласып, Ұлытауға таңбаларын 
қашап жазды. осылайша, тарих сахнасына Қазақ деген халық шығып, 
ұланғайыр өлке Қазақ жері деп атала бастады. одан соң қасқа жолды 
Қасым хан хандықтың іргесін бекітіп, керегесін керді. хақназар хан 
шекарасын еділдің бойына дейін кеңейтсе, тәуекел хан түркістан 
өлкесін түгелдей Қазақ хандығына қаратты. еңсегей бойлы ер есім 
елдің іргесін бекіту жолындағы күресте қолбасшылығымен танымал 
болды. салқам Жәңгір хан орбұлақ түбіндегі шайқаста жоңғарларға 
ойсырата соққы берсе, Әз тәуке «Жеті Жарғыны» енгізді.

Қазақ хандығы кезеңі – ат жалында күн кешкен алаш жұртының 
қаһармандық дәуірі. ел билеген хандардың өмірі майдан шебінде 
өтті. Қазақтың алғашқы он төрт ханының жетеуі жорық жолында қаза 
тапты. осынау ұлы бабалардың биік рухына барлық ұрпақ айрықша 
құрметпен бас иіп, ризашылығын білдіреді. олардың ұлтқа сіңірген 
ұшан-теңіз еңбегі әрдайым ел есінде сақталады. Қазақтардың талай 
буыны қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай заман 
орнатқан хан ретінде қадірлейтін Әз тәуке биліктен кеткен соң 
халқымыздың береке-бірлігі әлсіреп, жүзге және руға бөлінушілік 
белең алды.

орталық азиядағы аса қуатты әскери мемлекет саналатын 
Қазақ хандығының осы осалдығын оңтайлы пайдаланған жоңғарлар 
тұтқиылдан соғыс ашып, ел тарихына «ақтабан шұбырынды, 
алқакөл сұлама» деген атпен енген трагедияға ұшыратты. дәл осы 
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тұста тарих сахнасына қол бастаған Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, 
малайсары сияқты батырлар, сөз бастаған төле, Қазыбек, Әйтекедей 
дуалы ауыз билер, ел бастаған абылай, Әбілқайырдай хандар шықты. 
Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, береке-бірлігі асқан қазақ 
қолы 1730 жылы аңырақай түбінде жоңғарларға күйрете соққы беріп, 
ата қонысын жаудан біржолата азат етті.

Қаз дауысты Қазыбек би:
Біз қазақ деген мал баққан елміз,
ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз,
елімізден құт-береке қашпасын деп,
Жеріміздің шетін жау баспасын деп,
Найзаға үкі таққан елміз.
ешбір дұшпан басынбаған елміз,
Басымыздан сөз асырмаған елміз.
достықты сақтай білген елміз,
дәм-тұзды ақтай білген елміз, – деген екен.
Бірліктің қадірін біліп, білекке білек қосқанда атамекенді жаудан 

азат етті. алайда, ағайынның араздығы, ынтымақтың аздығынан 
көп ұзамай хандық жойылды. данышпан абай айтқандай, «Бас-
басына би болған өңкей қиқым» елдің сиқын кетірді. сол кезде бүкіл 
дүние жүзін жайлаған, «бөліп ал да, билей бер» атты отаршылдыққа 
негізделген сұрқия саясат Қазақ елін біржолата ресей патшалығының 
отарына айналдырды. Бұдан кейінгі Қазан төңкерісінен, азамат 
соғысынан, халқымыздың тең жартысын жалмаған отыз екінші 
жылғы ашаршылықтан ер-азаматқа да, елге де сын болған Ұлы отан 
соғысынан қазақ қаншама қансырап шықса да, азаттық аңсаған өршіл 
рухы мен ұлттық келбетін жоғалтқан емес.

ел арасында айтылатын тәмсіл бар. абылай хан: «Үш арманым 
бар еді. Біріншісі, елімді бейбіт өмірге жеткізсем деп едім, қан 
көп төгілді. екіншісі, халқым қала, кент сала алмады. Үшіншісі, 
елдің басын біріктіре алмадым», – деген екен. абылайдың асыл 
армандары тәуелсіздік тұсында түгелдей орындалды. Қазақстанның 
қай түкпіріне барсақ та, қалаларымыз бен ауылдарымыз жарқырап, 
жайнап тұр. даламыз жайқалған егінге толып, еліміз жасыл баққа 
айналды. алтын күн шуағын шашқан көк байрағымыздың астында 
қазақ қана емес, 130 ұлттың өкілдері береке-бірлікпен тату-тәтті өмір 
сүруде. мен бұдан бұрынырақ «Қазақ тарихында біз ұялатын ештеңе 
жоқ» деген едім. Бүгін сол сөзімнің жалғасы ретінде: «Бізге бабалар 
тұлпарларының тұяғымен жазылған ата тарихының әр парағы ерекше 
қымбат. Қазақтардың бүгінгі және болашақ буыны оны әрдайым 
орынды мақтан ететін болады» дегім келеді.
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тек өткен тарихымен ғана мақтанатын елдің болашағы бұлыңғыр. 
Әр буын өкілдері ата-баба даңқына даңқ қосып, абыройын арттырып, 
бүкіл дүние жүзі алдында беделін биіктете білген елдің ғана болашағы 
жарқын, мерейі үстем болады. осы тұрғыдан келгенде тәуелсіз 
Қазақстанның бүгінгі буыны бабалар аманатына адалдық танытып, 
еліміздің абырой-беделін бұрын-соңды болмаған биікке көтерді деп 
айта аламыз.

ең алдымен, бабаларымыз егемен еліміз тәуелсіздік алғанда 
еншімізде ұлан-байтақ жер қалды. Бірақ әлемдегі тоғызыншы 
территория саналатын қазақ даласы ешбір халықаралық құжатпен 
рәсімделмей, ашық-шашық жатқан еді. Біз осы бір аса күрделі әрі 
шетін мәселені сәтімен шешіп, ресей мен Қытай бастаған барлық 
көршілерімізбен арадағы жалпы ұзындығы 14 мың шақырымнан 
асатын шекарамызды халықаралық құжаттармен рәсімдеп, болашақ 
ұрпақтың алаңсыз болуы үшін біржолата әрі мәңгілікке шегендедік.

екіншіден, бізге мұраға қалған ата қонысымыз жылдар бойы 
халқымызға қасірет әкелген ажал полигондары мен жаппай қырып-
жоюға арналған ядролық оқтұмсықтарға толы болды. Біз соның 
бәрінен елімізді де, жерімізді де азат етіп, әлемдік ядролық қарусыздану 
көшін бастадық. ақыл мен парасаттың кез келген қарудан қуаттырақ 
болатынын дәлелдеп, жаһандық қауіпсіздікке зор үлесімізді қостық.

Үшіншіден, екі жарым ғасыр патшалық ресей мен 70 жылдан астам 
кеңес одағы құрамында болғанда қазақ халқы өз жерінде отырып-
ақ азшылыққа, ал Қазақстан өз еркінен тыс 130 ұлт пен ұлыстың 
мекеніне айналды. Әлем тарихына көз тігер болсақ, соғыс атаулы не 
жер дауы, не ұлт артықшылығы, не дін үстемдігі үшін болатынын 
байқау қиын емес. Біз елімізді мекендеген сан алуан ұлт пен ұлыс, дін 
өкілдерін көк тудың астына жиып, ел тыныштығын, береке-бірлігін 
сақтадық. Біріккен Ұлттар Ұйымы әлемдегі талай мемлекетке үлгі-
өнеге ретінде ұсынған Қазақстан халқы ассамблеясын құрып, бес 
рет қатарынан Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 
съездерін зор табыспен өткіздік. Бабаларымыз мирас еткен «кең 
болсаң – кем болмайсың» деген қағиданы басшылыққа ала отырып, 
әлі талай биіктерге жетеріміз анық.

төртіншіден, біз іргемізді бекітіп, бірлігімізді бекемдеген соң 
әлемдегі ең дамыған елдердің тәжірибесін зерттеп, дамудың өзіміз 
жасаған жаңа моделі – «Қазақстандық жолды» ұсындық. дамудың 
ең жарқын болашағын айқындаған «Қазақстан – 2050» стратегиясын 
түздік. дәл осы құжаттың негізінде алға қойған мақсаттарымызды 
рет-ретімен жүзеге асырып, қуатты да табысты мемлекет орнаттық. 
соның нәтижесінде экономикамыз аз ғана жылда ешқашан, ешкімде 
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болмаған қарқынмен алға басты. 2014 жылы еліміздің Жалпы Ішкі 
Өнімі 1993 жылғы көрсеткіштен 19 есеге көбейді. ол жан басына 
шаққанда 696 доллардан 13 мың долларға, яғни 18 есеге артты. 1993-
2013 жылдар аралығында 200 миллиард доллардан астам тікелей 
шетел инвестициясын тарттық. елдің әл-ауқатын барынша жақсартып, 
өркениетті елдердің деңгейіне жеткіздік.

Бесіншіден, бабалар мирас еткен жеріміз қаншалықты кең болса 
да, бізде ұлы мұхитқа шығатын жол болған емес. темір жол атаулы 
Қазақстанның байлығын тасу үшін тек солтүстікке қарай салынды. 
тәуелсіздік жылдары біз жалпы ұзындығы 2500 шақырымдық темір 
жол салып, еліміздің барлық облыстарын бір-бірімен жалғастырдық. 
Нәтижесінде Қазақстанның болат жолдары Қытай арқылы тынық 
мұхитқа, түрікмен жері, Парсы шығанағы арқылы Үнді мұхитына, 
ресей арқылы Батыс еуропаға, одан әрі атлант мұхитына жететін 
болды. Бұған қосымша «Батыс Қытай – Батыс еуропа» еуразиялық 
автомагистралы да пайдалануға берілді. ал, «Нұрлы Жол» 
бағдарламасымен елімізде жаңа 7 мың километрден астам автокөлік 
жолы салынып, барлық өңірлермен байланыс екі есеге жақын болады. 
ххІ ғасырдың нағыз Жібек жолы деп осыны айтуымыз керек.

алтыншыдан, қазақты өзге ұлттан даралайтын – оның тілі 
мен мәдениеті, руханияты. еліміз егемендігін алғаннан кейін 
жағдайдың қиындығына қарамастан тағдырдың жазуымен дүниенің 
төрт бұрышына тарыдай шашылып кеткен миллионнан астам 
қандастарымызды атамекенге қайтарып алып келдік. Бабалар 
тарихына қатысты дүние жүзінің архивтерінде шаң басқан тарихи 
құжаттарды алдырып, том-том кітаптар мен оқулықтар шығарып, 
ата тарихтың ақиқатын түгендедік. тәуелсіздік жылдарында 1300-
ге жуық мектеп, 1250-ге жуық денсаулық сақтау нысанын, тағы 4 
мыңнан астам балабақша салдық. халықтың орташа өмір ұзақтығы 
72 жасқа жетті.

азаттықтың алғашқы жылдарында «Болашақ» бағдарламасын 
әзірлеп, он мыңнан астам талантты жастарымызды шет елдердің 
ең беделді университеттерінде оқыттық. Қазір «Болашақ» түлектері 
басқару ісіне араласып, өздері ел болашағына қызмет істеуде. 
кемелімізге келген соң еліміздегі барша орта білім ошақтарына 
үлгі болсын деп, республикамыздың әрбір өңірінде дүние жүзіндегі 
ең биік талаптарға сай «Зияткерлік мектептерді» аштық. ал, күллі 
жоғарғы білім ордалары биыл алғашқы түлектерін ұшырып, әлемдік 
деңгейде танылып үлгерген «Назарбаев университетіне» қарап бой 
түзейді.

«мәдени мұра» бағдарламасы бойынша ата-бабамыздың асыл 
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мұрасын жинақтаған соң әлемдегі ең жаңашыл өнер ордалары 
саналатын Бейбітшілік пен келісім сарайы, орталық концерт залы, 
астана опера және балет театры, Ұлттық музей ғимараттарын салып, 
ұлт мәдениетінің әлемдік өркениет биігінде дамуы үшін барлық 
жағдайды жасадық. мұндай мәдениет ошақтары еліміздің әр өңірінде 
бой көтерді.

Жас ұрпақтың жаны сұлу, дені сау болуымен қатар күш-қайраты 
мол болуы үшін зәулім спорт сарайларын тұрғызып, қысқы азиада 
ойындарын зор табыспен өткіздік. лондон олимпиадасында ұлы 
жеңіске ие болдық, отандық спортшылар жарқын жетістіктерімен ел 
мерейін өсірді.

Жетіншіден, іргесі берік үйдің шаңырағы шайқалмайды. 
Жақында ғана біз ата Заңымыздың 20 жылдығын атап өттік. Біздің 
конституциямыз ұлттық заңнама жүйесіне берік іргетас болып 
қаланды. Заң шығарушы, атқарушы билік пен тәуелсіз сот жүйесінің 
негізін құрды. Қазақстан Парламенті ең жоғары өкілетті орган ретінде 
өз міндетін абыроймен атқаруда.

сегізіншіден, бабалар даңқына мақтанумен шектелмей, үздіксіз 
алға жылжыған ел ғана озады. осыдан ширек ғасыр бұрын ғана әлем 
картасында болмаған Қазақстан дүние жүзінің 56 елінің басын қосатын 
еуропа қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына, 57 мемлекетті 
біріктіретін ислам ынтымақтастық ұйымына абыроймен төрағалық 
етіп, ұлтымыздың рухын көтеріп, жұртымыздың еңсесін биіктеттік. 
Қазақстан алып құрлықтағы ең түйінді мәселелерді шешетін 30-ға 
жуық мемлекеттің басын қосып, азиядағы өзара ықпалдастық және 
сенім шаралары кеңесін құрып, оны әлемдегі беделді ұйымдардың 
қатарына қосты. Әлемдегі ең ықпалды халықаралық ұйымдардың 
біріне айналған Шанхай ынтымақтастығы Ұйымын құрудың басты 
бастамашыларының бірі болып, бірнеше рет биік деңгейдегі саммит 
өткіздік.

Біздің бабаларымыз – ғұндар да, түріктер де, қыпшақтар да өткен 
замандарда еуразиядай алып материктің басты интеграторы болған. 
олар Ұлы даладағы алуан тайпалардың басын талай мәрте қосып, 
берекесі қашқан кезде сан рет жауларына жем болған. Біз де 20 
жылдан астам уақыт бойы еуразиялық одақ құру туралы бастаманы 
табандылықпен ілгері жылжытып, оны бүгінде бес мемлекеттің басын 
қосатын посткеңестік елдер ішіндегі ең үлкен экономикалық ұйымға 
айналдырдық.

тоғызыншыдан, астананың төрінде тұрып, бүгінде бар қазақтың 
ортақ мақтанышына айналған елордамыз туралы айтпау мүмкін 
емес. астанамыз – жаһанға танылған жұртымыздың жарқыраған 
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жақұты, азаттығымыздың алтын қыраны! елорданы салу тәуелсіз 
Қазақстанның өте күрделі мақсат қойып, оны табандылықпен 
орындай алатынын күллі әлемге айқын дәлелдеп берді. Бас қаламыз 
қазақтың абыройын асырып, мерейін тасытты. досты сүйіндіріп, 
дұшпанның мысын басатын еңселі елордаға айналды. астанамен 
бірге қалың қазақтың да даңқы артты. еліміздің әр өңіріндегі басқа 
қалалар мен елді-мекендер де елордаға қарап бой түзеп, жарқырай 
бастады. Бүгінгі торқалы тойымыз өтіп жатқан тәуелсіздік сарайы 
және спорт кешені де осындай еңселі ғимараттардың бірі болмақ.

оныншыдан, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарынан берік орын 
алып, әлемдегі үздік отыздықтың қатарына кіруді басты стратегиялық 
мақсат етіп қойдық. алда астанада әлемдегі ғылым мен техниканың, 
өнеркәсіптің, жаңалық атаулының жетістіктерін насихаттайтын 
ехро-2017 көрмесін өткізу міндеті тұр. Қазір адамзат қоғамы жаңа 
индустриялық революцияның қарсаңында тұр. оған Қазақстанның 
экономикасы мен өнеркәсібі дайын болуы үшін біз «Үдемелі 
индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын» әзірлеп, жүзеге 
асырудамыз. дүниежүзілік сауда ұйымына кірдік. Баршаға бірдей 
кәсіби, осы заманғы мемлекетіміз одан әрі табысты болуы үшін бес 
институционалдық реформа жүргізуді қолға алдық. тиісті мемлекеттік 
органдар оны рет-ретімен жүзеге асыруға кірісіп те кетті. Бұл реформа 
бізді жаңа биіктерге бастайды.

«егемен болмай ел болмас» дегендей, біз азаттық жылдарында 
шын мәнінде ұлы жолдан өттік. тәуелсіздік кезеңі – біз үшін ғасырлар 
жүгін арқалаған ғаламат кезең. кезінде керей мен Жәнібекке ілесіп 
шыққан халықтың ұзын саны 200 мың шамасында екен. Бүгінгі күні 
сол қазақтың қатары жер жүзінде 15 миллионнан асып жығылды. ал, 
егер қазақ өткен ғасырдың ашаршылығына ұшырамаса, өткен соғыста 
қырылмаса қанша болар еді?

Қазақтың өз ішіндегі береке-бірлігі күшті болуы керек. 
данышпан абайдың: «Біріңді, қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі 
бос», – деген өсиетін әрдайым естен шығармайық, ардақты ағайын. 
алда қандай сын-қатерлер күтіп тұрса да бірлігіміздің арқасында 
біздің болашағымыз бүгінгіден де жарқын деп кәміл сеніммен айта 
аламын.

Бәріміздің киелі атамекеніміз бар, ол – қазақтың Ұлы даласы. 
сол далада бабалардың ізгі аманатын орындау жолында біз құрған 
қасиетті отанымыз бар. ол – тәуелсіз Қазақстан. тәуелсіздік – біздің 
маңдайға басқан бағымыз, мәңгі сақтауға тиіс аманатымыз. Қасиетті 
отанымызда қандай қиындықты да қайыспай қарсы алуға лайық өршіл 
рухты, азат ойлы, жасампаз халық бар. ол – ержүрек қазақ халқы. 



15

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2015

сол қаһарман халықтың алға қойған ізгі мұраты бар. ол – Ұлы дала 
төсінде өзі құрған мемлекетті мәңгілік ел жасау. ендеше, әрқашан 
еліміз аман, бауырымыз бүтін болсын. сіздер мен біздер құрған 
тәуелсіз Қазақстанымыз мәңгілік елге айналсын! Ұлы мақсаттарға 
жету жолында бізге батыр бабалардың аруағы жар болсын!

Дорогие казахстанцы!
в древнем таразе, насчитывающем более 2-х тысяч лет истории, 

через месяц будет торжественно открыт монумент, посвящённый 
550-летию казахского ханства. мы воздаём должное памяти и 
деяниям наших предков, помня о том, что история нашей священной 
земли насчитывает несколько тысячелетий. она искусно вплетена 
своим уникальным орнаментом в соцветье минувших и нынешних 
цивилизаций евразии. Незримые нити хроноса соединяют нас 
с тысячелетней историей и современностью китая, прошлым и 
настоящим многих народов Ближнего и среднего востока, других 
частей азиатского континента. мириадами языковых и культурных 
уз мы связаны с нашими братьями – тюркскими народами, ныне 
живущими от берегов ледовитого океана до средиземноморья. 
великий тюркский Эль - это наша общая прародина с общими 
предками и героями, общими духовными богатствами. Это наше 
совместное великое наследие.

 у нас совместный исторический путь длиною в сотни лет 
с народами россии и, в первую очередь, с русским народом. За 
годы Независимости мы обрели совместные страницы истории с 
государствами европейского союза, америки, исламского мира. они 
повествуют о многих значимых международных событиях новейшего 
времени, в том числе вершившихся в нашей стране. казахстан всегда 
будет беречь и приумножать дружбу и доверие с нашими соседями, 
строить добрые отношения со всеми странами мира.

убежден, в ххI-ом веке наш вклад в глобальное развитие будет 
только расти, и мир по достоинству его оценит. осмысляя пройденный 
и грядущий исторический путь нашей земли, нам важно сделать 
так, чтобы расширилась узнаваемость и известность казахстана в 
глобальном сообществе. в мире есть много примеров, когда тот или 
иной народ наряду с официальным названием своего государства 
использует особое неформальное понятие. Нашу священную землю 
издревле называли великой степью, а нас - детьми великой степи. 
её с незапамятных времен воспевали акыны, преобразуя народную 
любовь к родным местам в чарующие мелодии домбры, кобыза и 
жетігена.



16

№ 3, 2015    мемлекет тарихы     история государства

мы строим новый казахстан с невероятно новыми возможностями 
и перспективами, которых никогда не было у наших предков. Наша 
земля со многими тысячелетиями истории меняется на глазах. Небеса 
над нами - свидетели перемен, происходящих в каждом ауле и городе 
современного казахстана. степное солнце освещает наши благие 
дела. Небо и солнце – цвета нашего флага.

в XXI веке вновь преображается и расцветает необъятное 
пространство степной евразии. мы зажгли новый маяк нашей истории! 
Поэтому сегодня и навсегда наш казахстан - это Ұлы дала елі! Это 
страна великой преображенной степи. именно таково народное имя 
нашей любимой отчизны. оно отражает и прошлое, и настоящее, 
и будущее нашей родины. в нем запечатлён наш казахстанский 
характер и его основные черты. Это открытость и широта наших 
душ, тепло наших сердец, гостеприимство и миролюбие, мудрость и 
рассудительность, трудолюбие и предприимчивость. Это вера в свои 
силы и возможности достичь невиданного до сих пор процветания 
любимой земли. я убеждён, что такой образ нашего нового казахстана 
найдёт место в разуме и душе каждого казахстанца, будет признан во 
всем мире.

Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан Ұлы дала деп, ал 
бабаларымызды Ұлы даланың ұрпақтары деп атаған. Біз – солардың 
жалғасымыз, Ұлы даланың мұрагерлеріміз. осынау кең байтақ Ұлы 
даланың көгінде халқымыздың бақ жұлдызы болып Жаңа Қазақстан 
дүниеге келді. Біздің Қазақстанымыз – ұлы істердің ұйытқысы болған 
Ұлы дала елі! Бұл – біздің тағдырымыз! Бұл – біздің таңдауымыз! 
мәңгілік елімізде бейбітшілік пен береке болсын! халқымыз аман 
болсын!

Астана, 11 сентября 2015 г.
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Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Мəңгілік Ел» 
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда

Мемлекет тарихы институтының директоры
Б.Ғ. Аяғанның сөзі

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ СТЕпИ

событие, происшедшее 11 сентября 2015 года, без сомнения 
войдет во все анналы истории казахстана. и вопрос не только в том, 
что в этот день в астане, в величественном дворце Независимости, 
при стечении огромного числа гостей, состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 550-летию образования казахского ханства. 
Это важное мероприятие посетили главы тюркоязычных государств, 
видные общественные и государственные деятели, дипломатический 
корпус, известные представители науки и культуры. 

Не менее важным стало то, что Президент страны – лидер 
Нации Н.а. Назарбаев поставил все точки над «і», а также озвучил 
перспективные направления исторической науки на будущее. конечно, 
научные дискуссии и диспуты  по различным событиям и датам будут 
продолжены, но сегодня сообщество историков получило прекрасные 
ориентиры для развития научного поиска. 

и главные идеи, прозвучавшие в докладе Н.а. Назарбаева, 
касаются требования отказа от старых, замшелых методов поиска и 
перехода к инновационным технологиям.

следующий вывод заключается в том, что на территории 
казахстана издревле существовали государства и государственные 
образования, где и происходило формирование казахского народа. 
вместе с тем, современный казахстан стал результатом созидательной 
деятельности всех народов, населяющих казахстан. совершив 
экскурс в историю, Н.а. Назарбаев заключает:  «казахстан всегда 
будет беречь и приумножать дружбу и доверие с нашими соседями, 
строить добрые отношения со всеми странами мира». 

и будущее страны строится на огромных новых возможностях и 
перспективах, которых никогда не было у предков. в соответствии с 
новыми требованиями стремительно меняются на глазах все города, 
села и аулы казахстана. 

как профессиональному историку и гражданину мне глубоко 
импонируют слова главы государства: «Нашу священную землю 
издревле называли великой степью, а нас детьми великой степи».  
очень образная и емкая метафора раскрывает красоту и силу, мощь и 
величие  казахстанских степей.  

* * *
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еще в 90-ые годы хх века, после провозглашения независимости 
по поручению Н.а. Назарбаева, были предприняты системные шаги 
по реформированию отечественной исторической науки. 

духовная жизнь, интеллектуальные ценности казахстанцев, 
история всего казахстана была всегда под постоянным вниманием 
главы государства –  Н.а. Назарбаева. 

я хорошо помню, какие интересные исследования проводили 
историки казахстана под руководством м.к. козыбаева. в тот 
период вышли монографии академиков к.акишева, к.Нурпеиса, 
о. смагулова. Был налажен выпуск учебников для школ и высших 
учебных заведении. Была начата в тот период разработка пятитомного 
исследования «история казахстана», три из которых успел 
подготовить академик м.к. козыбаев. Проводились масштабные 
конференции по различным актуальным темам, вскрывались «белые 
пятна» в истории. 

в деле реформирования гуманитарных наук огромную роль 
сыграли фундаментальные работы Н.а. Назарбаева «в потоке 
истории», «Эпицентр мира».

Необходимость реформирования была вызвана тем, что 
отечественная историческая наука не могла за короткие строки 
преодолеть приверженность научным представлениям прошлого. а с 
другой стороны, новые открытия, новые информационные технологии 
стремительно двигали науку вперед и требовали уже совершенно 
новой методологии исследовании.  

в прежние времена историческая наука постоянно находилась 
под прессом партийных органов. Здесь можно вспомнить репрессии 
в отношении с.асфендиярова, м.тынышпаева, е.Бекмаханова, 
Б.сулейменова, м.ауэзова, к.сатпаева, и других ученых, внесших 
огромный вклад в развитие духовной жизни общества. 

Но после обретения независимости, государство само 
пришло на помощь ученым. Причем теперь никто не ставил перед 
обществоведами никаких идеологических ограничении, а, наоборот 
делается все возможное для проведения полноценных и масштабных 
исследовании. 

Чтобы придать системность исследованиям были приняты ряд 
целевых програм. 

так, например, при прямом участии Президента страны 
Н.а. Назарбаева принимаются такие крупные целевые программы, как 
«мәдени мұра» (культурное наследие), «Ғылыми қазына» (Научное 
достояние), «Народ в потоке истории».

Наиболее масштабной целевой программой стала программа 
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«халық тарих толқынында» (Народ в потоке истории). в русле задач 
принятых на заседаниях межведомственной рабочей группы по 
изучению национальной истории республики казахстан, в 59 вузах 
страны были открыты и заработали кафедры истории казахстана, были 
заново открыты учебно-методические центры, на которые возложено 
задача обновления методики и методологии исследования.  

в казНу им. аль-Фараби был организован специализированный 
центр изучения центральноазиатской традиционной культуры. 

Значительных успехов добились археологи страны. так, например, 
ими были найдены и исследованы «Золотой человек», в восточном 
казахстане  карагандинской области и в Западном казахстане. 
Продолжены работы по изучению памятников культуры и архитектуры 
средневековых городов, древнейших стоянок на территории страны. 
в настоящее время идут работы по теоретическому осмыслению 
истории. в целях создания объективной и полноценной картины 
древнего периода и средневековой истории в течение 2013-2014 
годов историки страны работали в зарубежных архивных центрах 
ирана, турции и великобритании, где были найдены очень ценные 
материалы и рукописи. в настоящее время идут работы по экспертизе 
и обработке найденных материалов. в стадии разработки и написания 
глав находится многотомник по истории казахстана.

На базе Назарбаев-университета с участием молодых ученых 
создана и работает лаборатория популяционной генетики. 

Проходит стадию модернизации и вся историческая наука. 
так, например, успешно работает специализированный веб-портал 
«история казахстана», открыты аккаунты (Facebook) и проведены на 
постоянный режим веб-сайты в научно-исследовательских институтах. 
в этот же период были подготовлены и реалтзованы визуальные 
проекты по ключевым периодам национальной истории, древним 
поселениям и средневековым городам. Получил популярность среди 
общественности и систематический публикуется научно - популярный 
журнал «Mangi El». 

историки страны активно участвуют в работе ассамблеи народа 
казахстана. При участии ученых-историков подготовлены и вышли в 
эфир рубрики, раскрывающие историю этносов казахстана, их вклад 
в развитие культуры и экономики страны. 

* * *
особенно значимым и напряженным ожидается настоящий год. 

Нам необходимо проводить активную работу в учебных заведениях 
по пропаганде ценностей Независимости. коллективами авторов 



20

№ 3, 2015    мемлекет тарихы     история государства

готовятся в свет новые учебники и книги, обобщающие труды по 
истории cтраны. 

серию книг по истории Независимого казахстана подготовили 
ученые института истории государства. монографии, хрестоматии 
и научные концепции ученых были представлены на конференциях, 
проведенных с участием коллег из россии, голландии, сШа, 
узбекистана, киргизии. 

в 2014 году учеными института был продолжен выпуск книг 
из серии «Ұлы дала тұлғалары», исследователем а.кашкимбаевым 
к 100-летию выдающегося писателя ильяса есенберлина была 
презентована специальная монография. в 2015 году продолжат 
изыскания по деятельности Жумабека ташенова, академика анны 
михайловны Панкратовой. 

в своих размышлениях у подножия горы улытау  Н.а. Назарбаев 
подчеркнул, что, будущее казахстана будет светлым, потому, что 
– народ казахстана – миролюбивый, не посягнувший ни на одну 
страну. 

моя мечта и мысли о том, чтобы казахстан существовал вечно. 
Поэтому я предложил идею «мәңгілік ел» (вечная страна). мы 
сделаем все, чтобы стать таковой! – подчеркнул глава государства. и 
задача ученых историков исполнить поручение.  
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пРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
ИСТОРИИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

УКРАИНЫ, АКАДЕМИКА  ВАЛЕРИЯ СМОЛИЯ 

шанові друзі! Құрметті достар!

сердечно приветствую вас, уважаемых участников и гостей 
международной научно-практической конференции «мәңгілік ел» 
(вечное государство)! 

дружеский коллектив института истории украины НаНу в лице 
многосотенной плеяды украинских историков и представителей 
других наук, всех тех, кому близка тема дружбы не только с учёными-
обществоведами, но и всем братским казахстанским народом шлёт 
вам свои сердечные поздравления по случаю 550-летия со дня 
основания казахского ханства. ответственно могу заявить! таких 
сторонников развития многомерных связей с братьями-казахами в 
украине миллионы. с народом, который в самые трагические 10-летия 
испытаний 20-го столетия, в период репрессий и голодомора, долгой 
войны и тяжелейшего послевоенного восстановления народного 
хозяйства продемонстрировал миру терпение и толерантность к 
миллионам голодных и обездоленных людей, изгнанных со своих 
домов представителей многих наций с разных территорий в холодные 
бескрайние степи вашей «Қазақ елі» (казахское государство). 
ваши предки не просто проявили терпение, а приютили, обогрели и 
поделились последним куском хлеба, всем, что было в роду нажито. 
украинцы благодарны казахстанцам и за проявленный героизм в годы 
второй мировой войны, стойко освобождавшим вместе с другими 
народами наши земли от фашизма.

реальность мирового хозяйственного механизма и миропорядка 
сегодня снова проверяет нас на прочность, прежде всего в 
государственной независимости. слова недругов об «отсутствии 
государства» у казахов насторожили вашу общественность, ибо до 
этого такая же риторика звучала в адрес украины и украинцев. Нужно 
кому-то снова доказывать, что ваша государственность имеет свою 
как минимум 550 летнюю историю. а истоки этой государственности 
следует искать далеко не в этой дате, а минувших тысячелетиях. 
украинские историки хорошо знают и вместе с казахстанским 
коллегами глубоко исследуют наши многовековые связи. ведь 
отношения между украиной и казахстаном своими корнями уходят 
в эпоху скифов и саков, киевкой руси и Золотой орды. великая 
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степь от алтайских до карпатских гор, от иртыша до днепра и 
дуная издревле служила связующим мостом между народами азии 
и европы. с востока на запад и с запада на восток перекатывались 
через славянские, кыпчакские и половецкие степи племена и народы: 
скифы, сарматы, гунны. все они были вскормлены этими землями, 
оставляя свой уникальный след на территориях, входящих сегодня в 
состав украины, казахстана и других государств. 

сегодня казахстанцы заслуженно гордятся историей своего 
государства, на зависть многим знают историю своего рода, улуса 
и государства в целом. Поэтому повсеместно поддержали идею, 
предложенную президентом казахстана Нурсултаном Назарбаевым 
о праздновании 550-летия со дня основания казахского ханства и 
закономерно повсеместно празднуют эту памятную дату. 

в наши новейшие времена казахстанская модель толерантности 
казахов вместе со всеми казахстанцами мудро реализуется в жизнь 
как форма государственного устройства, как система стабильности и 
гарантия развития народа помогает добиваться в сложных условиях 
кризисов и вызовов строить социальное, правовое и гражданское 
общество, добиваться устойчивого экономического развития. Эта 
модель вызывает восхищение своей мудростью в украине, у всех, кто 
желает добра и процветания великому казахстанскому народу. 

как говорят в украине, мы пишаємось (гордимся) достижениями 
всего казахстанского общества, успехами его научной и 
образовательной элиты и желаем как можно скорее преодолеть 
новые нынешние испытания, справиться с угрозами глобальных 
проблем, которые выпали на долю наших поколений, уверенно идти 
вперёд, к новым рубежам, которые на этом пути прославят великий 
казахстанский народ.

Желаю основательных успехов участникам конференции, а всему 
казахстанскому народу стабильности и процветания!

мерей тойынысбен! (с юбилеем!)
хай живе наша багатовікова дружба!
кудайдан кайтсын казахстан! Пусть господь благословит 

казахстан!

З глибокою повагою, 
 директор Інституту історії України 

Національної академії наук України
Академік Валерій Смолій
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ӘОЖ 94(476):81:001:(5-011)
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р.Б. сүлейменов атындағы

Шығыстану институтының директоры,
филология ғылымдарының докторы, профессор

ДАЛАНЫҢ ДАРА пЕРЗЕНТТЕРІ
Қазақ хандығы. Керей, Жəнібек.
«Тарих-и Рашиди», М.Х. Дулати.

Аннотация 
мақалада ортағасырлық парсы, шағатай тілдеріндегі жазба 

материалдар пайдаланыла отырып, тұңғыш қазақ жерінде ту тіккен 
Қазақ хандығы жайлы сөз болады.

Түйін сөздер: Қазақ елі, мұхамед хайдар дулати, хан, хандық.

Қазіргі кезеңдегі Қазақ елінің тарихнамасында Қазақ хандығы-
ның құрылуы – Қазақстан аумағында ежелгі замандардан бері үздіксіз 
жалғасқан тарихи, этникалық, мәдени, рухани және мемлекеттілік 
үдерістердің, сондай-ақ XIV-XV ғасырлардағы дешті Қыпшақ пен 
мауереннаһр, оларға іргелес аумақтардағы саяси құрылымдардың 
ішкі-сыртқы саяси қарым-қатынастар дамуының заңды нәтижесі, 
қорытындысы деген ғылыми тұжырым әбден орын тепкен. алтын 
орда секілді алып еуразиялық империя тарихи дамудың заңдылығына 
сай, XV ғасырдың басынан бастап ыдырай бастайды да, оның 
құрамынан жекелеген хандықтар бөлектеніп, жеке отау тіге бастайды. 
еділдің арғы жағында Қырым, Қазан, астрахан хандықтары пайда 
болса, бергі жағында ақ орда хандығы, кейіннен Ноғай ордасы мен 
Әбілқайыр хандығы құрылады. 

1428-1469  жылдары  өмір  сүрген Әбілқайыр хандығы өзінің 
тарихи міндетін орындап, 1450-ші жылдардан бастап әлсірей 
бастайды. оның әлсіреуі және күйреуі өз кезегінде – ұлттық сипаттағы 
Қазақ хандығын тарих төріне шығарды.

кез-келген ғылыми тұжырымның өміршең болуы – оның дерек-
тік негізіне байланысты. Әрбір зерттеуші дерек мәліметіне жеке, 
өзіндік пікір айтып, өз бетінше пайымдау жасауы мүмкін, бірақ дерек 
мәліметі өзгермейді. осы ретте қазақ хандығының құрылуы жөніндегі 
шығыс тілдеріндегі мәліметтердің де мәні зор дер едім. Өйткені оларда 
да керей мен Жәнібек хандар бастаған ру-тайпалардың Әбілқайыр 
хандығынан бөлініп, моғолстан атты мемлекеттің батыс жағындағы 
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Шу бойы мен Қозыбасы аралығындағы жерге қоныстанып, жеке 
хандық құрғандығы аз да болса баяндалады. 

ол дүниелер «тауарих-и гузида-йи нусрат наме», «Фатх наме», 
«Шайбани наме», «Зубдат әл-асар», «тарих-и Әбу-л хайр хани», 
«Бадаи әл-вакаи», «тарих-и рашиди», «тазкира-йи ходжа мұхамммед 
Шариф», «Шараф нама-йи шаһи», «Бахр әл-асрар фи манақиб әл-
ахйар», «тарих», «Шаһ махмуд бин мирза Фазил чорас», «тарих-и 
Қыпшақи», «тарих-и кашғар», «ислам наме», «Фирдаус әл-иқбал», 
«тарих-и амнийа», Қадырғали Жалайыридің «диуани ат-тауарихы».

дей тұрғанмен бұлардың«тарих-и рашидиден» басқасы қазақ 
хандығы туралы сөз еткені болмаса, тереңірек және толығырақ 
мағлұмат бере қоймаған. сол себепті де «тарих-и рашидидің» авторы 
«аяз» атты тахаллусты мұхаммед хайдар дулатидың (1499-1551) 
орны бөлек екенін айтқан жөн. ол өзінің атақты «тарих-и рашиди» 
атты кітабында XIV - XVI ғасырлардағы орталық азия аумағында 
өмір сүрген халықтар мен олардың мемлекеттері туралы тарихи, 
этнографиялық, географиялық сипатта мол мағлұмат береді. автор 
«тарих-и рашидиде»: «сол уақытта моғолстан хандығын билеу кезегі 
есенбұға ханға жеткен еді. есенбұға хан оларды қатты құрметтеп, 
оларға моғолстанның бір шетін бөліп берді. олар осы жерден қауіпсіз 
жайлы қоныс тапты. сөйтіп тыныш өмір сүріп жатты.

Әбілқайыр дүние  салғаннан кейін өзбектердің ұлысында 
алауыздық пайда болды. Әркім мүмкіндіктеріне қарай һәм дұрыс 
өмір сүру үшін керей мен Жәнібек ханды паналады, олар осылай 
күшін нығайтты. Басында өстіп елден қашып, олардан бөлініп 
жарылып қалып, біраз уақыт торығып, әрі сергелдеңде болғандықтан 
оларды «қазақ» деп атады. Бұл лақап ат қазақтарға осылай таралды» 
деп жазады. (м.х. дулати. тарих-и рашиди. алматы 2003, 305-306 
беттер)

Жалпы керей мен Жәнібектің Әбілқайыр ханнан бөлектенуі хV 
ғасырдың 50-60 жылдары ретінде қарастырылған. олар құрған Қазақ 
хандарының билік ете бастауын мұхаммед хайдар дулати аталмыш 
әйгілі шығармасында: «һижраның сегіз жүз жетпісінші жылынан 
басталады» деп жазады. Бұл қазіргі жыл санау бойынша 1465-
1466 жылдарға тура келеді. отандық және шетелдік ғалымдар бұл 
мерзімге күмән келтірмейді, әрі қазақ хандығының құрылған жылы 
деп есептейді. (Қазақ сср тарихы. алматы, 1983 ІІ-том, 268)

сөйтіп, қазақ халқының тарих сахнасына көтерілген кезі 1465 
жыл екенін мырза хайдар шегелей көрсеткен. одан әрі ол: «(һижри) 
940 (1533-34) жылға дейін қазақтар Өзбекстанның көп бөлігіне өз 
биліктерін толық жүргізген еді.
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керей ханнан кейін Бұрындық хан басқарды. одан соң Жәнібек 
ханның ұлы Қасым хан басқарды. дешті Қыпшақ даласын толық 
биледі... Жошы ханнан кейін ол жұртта одан үлкен хан болған емес. 
Қасым ханнан кейін оның ұлы мамаш хан биледі. одан соң немересі 
таһир хан биледі. таһир хан заманында қазақтардыңсаны азайып 
кетті. одан кейін оның бауыры Бұйдаш хан билікті қолына алды. 

Қорыта айтқанда, есенбұға хан заманынан бастап рашид хан 
уақытына дейін моғолдар мен қазақтар арасында достық пен татулық 
орнаған еді, алайда рашид сұлтан оны бұзды» (м.х. дулати. тарих-и 
рашиди... 110-111 беттер) деп жазады ол. ол рас та еді. Өйткені 
Әбдірашид сұлтан қазақтардан гөрі шайбандарға мойын бұрған, 
солардан одақ іздеген.

Қазақ хандығының құрылуы мен тыныс-тіршілігі, өмір сүрген 
ортасы һәм көршілерімен болған қарым-қатынасы жайлы мырза 
хайдар секілді осылай жүйелі де нақтылы жазған қаламгерлер кемде-
кем-ақ.

сөйтіп, ол моғолстанның хандары, дулаттан шыққан әмірлері 
мен бектері, онда өмір сүрген түркі тайпаларының тыныс-тіршілігі, 
Әбілхайыр хан негізін салған дешті Қыпшақ мемлекеті, ханның өзі 
және ұрпақтарының мауараннаһрде, сондай-ақ қазақ хандары һәм 
сұлтандарымен жүргізген соғыстары жайлы тәптіштей баяндаған. 
мырза хайдардың бір ерекшелігі ол не жазса да шындықты жазады. 
тарихшы ғалымдардың барлығы да оның осы бір қасиетіне ерекше 
мән береді.

керей мен Жәнібек сұлтандардың моғолстанға келіп өз 
билігін жасақтай бастауы туралы мұхаммед хайдар дулатиден 
басқа махмұд ибн уәли де хабарлаған. автор бұл екі сұлтанның 
моғолстанға келуін, есен Бұға ханның оларға Шу мен Қозыбасы 
жайлауы арасындағы жерді бергеніне көңіл аударады. есен Бұғаның 
бұл өңірді айтулы екі сұлтанға бергенін «Бахр ал-асрар фи манакиб 
ал-ахйардың» авторы: «Бұл кезде моғолстанда Шыңғыс ханның ұлы, 
Шағатай хан ұрпақтарының бірі уәйіс хан ұлы есенбұға хан билік 
етіп тұрды. дәл осы тұста Әмір темір гурганның ұлы мираншаһтың, 
оның ұлы сұлтан мұхаммед мырзаның, оның ұлы Әбу сайд мырза 
жоғарыда аталған ханның ағасы Жүніс ханды ирактан (ираннан) 
алдыртып, көмек береді және қолдау көрсетеді, сөйтіп, оның билігіне 
қауіп төнеді. екі сұлтанға ол моғолстанның батысынан жер берді, 
ол есенбұға ханның иелігі мен Жүніс ханның қол астындағы жердің 
арасында еді. Бұл жер – Шу мен Қозыбасы деген жерлер болатын», – 
дей келіп әрі керейдің хан болғандығына да тоқталады. (материалы 
по истории казахских ханств XV-хVIII веков. а., 1969, 352-353).
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міне, осылайша керей мен Жәнібек хандарға «Қазақ хандығы» 
атты жаңа этникалық бірлестік ке негізделген мемлекетті құру және 
оны басқарудың тарихи міндеті жүктелді. олардың оны атқаруға 
толық негізі бар еді. Қазақтың осы екі ханының арғы ата-бабалары 
Шыңғыс ханнан таралатын. сондықтан керей мен Жәнібек хандарға 
дейін Шығыс дешті Қыпшақ аумағындағы саяси билікті мұрагерлік 
жолмен иемденіп, атадан балаға қалдырып келді. осылайша бұл 
әулетті иемденгендер билік тізгіні ғасырлар бойы уысынан кетпеген 
хан тұқымынан еді. керей мен Жәнібек ханның шығу тегі Жошы 
ханның үлкен ұлы – орда еженнен бастау алады. керей мен Жәнібек 
ханның туыстық қатынасы бойынша олар бір-біріне шөберелес 
туыс еді. яғни олардың орда еженнен орыс ханға дейінгі бабалары 
ортақ. Бұл жағын тарқатып айтқанда: орда ежен, оның ұлы сасы 
бұқа, оның ұлы ерзен, оның ұлы Шымтай, оның ұлы орысхан, оның 
ұлы тоқтақия, оның ұлы анике Болат, оның ұлы керей хан болып 
жалғасады. 

дегенмен кейбір тарихи деректерде Қазақ хандарының шығу 
тегін Жошының ұлы – тұқай темірден тарату орын алған. мұндай 
мәліметтер авторы белгісіз «таварих-и гузида-йи нусрат наме» атты 
еңбекте махмұд бен Әмір уәлидің «Бахр әл-асрар фи манакиб әл-
ахийары» және Қадырғали Жалаиридің еңбегінде жазылған. Жошы 
ұрпақтарының шежіресіне қатысты мұндай мәліметтерге ғалымдар 
әр түрлі пайымдаулар айтып келеді. солай дегенмен олардың екеуі 
де дәстүр бойынша ақ орданың дәрежесі тең билеушілері саналған. 
Өйткені тұқай темір ағалары орданың ұлысында үлес берілген 
және бәрі бірігіп Жошы иеліктері мен әскерінің сол жақ қанатын 
құрған «ағайынды төртеудің» ішінде болған. сол себепті отандық 
зерттеушілер бұл мәселеге: «Ұрыс хан мен оның ұрпақтарының Жошы 
тармағындағы тұқай темірден тарайтындығының немесе олардың 
тегі орда еженмен байланысты болуының принципті маңызы жоқ» 
деп қарайды. (Қазақстан тарихы. алматы. 1998, ІІ-том, 328-329)

сонымен керей мен Жәнібек хан Шығыс дешті қыпшақтағы 
қазақ тайпаларын Жетісуға бастап келіп, моғолстанның батысында 
Қазақ хандығын құрды. тарихи шығармаларда моғолстан халқының 
«моғолдар» деп аталып келгені белгілі. Шын мәнінде «моғолдар» 
деген жинақтаушы этносаяси топтың негізгі құрамы: дулаттар, 
үйсіндер, керей-керейттер, қаңлылар, арғындар, жалайырлар және 
т.б., яғни қазақтардың Ұлы және орта жүздері құрамына енетін 
тайпалар болатын. Қазақ хандығының Жетісуда құрылу уақиғасы 
қазақ халқының ұлт болып ұйысу процесінде маңызды қызмет 
атқарды. себебі керей мен Жәнібек бастауында тұрған Шығыс дешті 
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Қыпшақ тайпалары мен жетісулық тайпалар тілі, мәдени дәстүрлері, 
тұрмыс салты жағынан бірдей еді. сөйтіп, орталық және оңтүстік 
Қазақстаннан аса үлкен рулық-тайпалық топтардың Жетісуға келуі, 
олардың жергілікті тұрғындармен қарым-қатнастарында айтарлықтай 
шиеленіс туғыза қойған жоқ. Нәтижесінде дешті Қыпшақтан қоныс 
аударған қазақ тайпалары осы алқапты ежелден мекендеген қазақтың 
ұлы жүз тайпаларымен етене араласып кетті. Әбілқайыр хандығын-
дағы аласапыран соғыс салдарынан қанжілік болған қазақ халқы 
бұл араға келіп ес жиып,халықтың тұрмыс-тіршілігі түзеле бастады. 
мұны көрген дешті Қыпшақ көшпенділері Әбілқайыр билігінен қа-
шып,қазақ хандығы аумағына лек легімен келіп жатты. XV ғасырдың 
50 жылдарының ортасынан 70 жылдарының басына дейін 15 жыл 
айналасында Әбілқайыр ханның қарамағынан 200 мыңдай адам кө-
шіп барған (м.х. дулати. тарих-и рашиди. алматы 2003, 110).

дәл осы тұста, яғни 1462 жылы моғолстан ханы есенбұға қай-
тыс болған соң, бұл мемлекетте ішкі тартыс күшейіп, жағдай қиын-
даған тұста ойрат амасанжы тайшы бастаған жоңғарлар шабуылы 
жасап моғолстан мемлекетінің шаңырағын шайқалтып кетті, елде 
тұрақсыздықтар орын алды. соның салдарынан моғолстанға қарасты 
жетісулық қазақ тайпаларының Қазақ хандығына келіп қосылуы 
арта түсті. Бұған дейін жекелеген хандықтарға жіктеліп келген қазақ 
тайпаларының жаңадан құрылған Қазақ хандығының аумағына 
бұлайша ағылуы Қазақ хандығы халқының санын молықтырып, 
хандықтың беделі мен әскери, саяси қуатын арттыра түскен елеулі 
оқиға болды. 

солай болғанымен жаңадан құрылған Қазақ хандығының 
мемлекеттік негіздері әлі де әлсіз еді. Бір сыпыра қазақ тайпалары 
Әбілқайыр хандығының, моғолстанның, Ноғай одағының және Батыс 
сібір хандығының қол астында телім болып отырған болатын. оның 
үстіне шығыс дешті Қыпшақты билеген Әбілқайыр хан өзіне қарсы 
шығып, Жетісуға қоныс аударған   қазақтардың өз алдына хандық 
құрып, масайрап отырғандығына, әсіресе көптеген тайпалардың 
хандығынан бөлініп шығып, оған  ағылып барып жатқанына азуын білеп, 
қылышын қайрап, жаңа құрылған Қазақ хандығын тарпа бас салып, 
жойып жіберу ниетінен айнымады. 1468 жылы қыста Әбілқайырхан  
Қазақ хандығын қиратпақ   мақсатында     Жетісуға жорыққа аттанды, 
бірақ сапары сәтсіз болып, өзі опат болды.Әбілқайырдың қаза болуы 
қазақ хандығының нығаюының тыныс-тіршілігін кеңейте түсті. ең 
қызығы Әбілқайыр хан өлгеннен соң, оның елінде қиян-кескі қырқыс 
басталып, хандық ыдырап, шаңырағы шайқала бастады. ондағы 
халықтың үлкен бөлігі керей хан мен Жәнібек хан құрған Қазақ 
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хандығына келіп қосылды. мұндай жағдайды тиімді пайдаланған 
қазақ хандары керей мен Жәнібек бұдан он екі жыл бұрын өздері ауып 
кеткен ата қонысы дешті Қыпшаққа қайта оралды. Қазақ хандығы 
дамудың жаңа бір сатысына қадам басты.

Жоғарыда көрсетілгеніндей тарихи шығармалар қазақтың 
алғашқы ханы ретінде керей ханды атайды. Жазба деректерде ханның 
«гирей», «герей», «керей» түрінде жазылған есімдерін отандық 
тарих ғылымында «керей» деп жазу орныққан. тарихи дерек көздер 
осы керейдің Қазақ хандығының хан тағына «10 жыл мөлшерінде» 
отырғанын жазады. Бірақ бұл «он жылдай» уақыттың қай жылға 
сайма-сай келетіні әлі де болса түбегейлі зерттеуді қажет етеді. 

керей хан дүниеден озғаннан кейін Қазақ хандығының билік 
басына Жәнібек хан отырды. Жәнібек ханның азан шақырып қойған 
аты Әбу сайд, оған тағы Жәнібек хан деген қосымша есім берілгенін 
«тауарих-и гузида-йи нусрат-нама» сияқты тарихи шығармалар 
хабарлаған. (материалы по истории казахских ханств XV-хVIII 
веков. а., 1969, 42-46).

Бұл жағын Қадырғали Жалайыр еңбегіндегі «Барақтың ұлы 
«кіші Жәнібек хан» деп жазған мағлұматы да дәлелдей түседі. сол 
сияқты оның атының Әбу сайд екенін Әбілғазы да жазып қалдырған. 
(Әбілғазы. түрік шежіресі. а., 2006, 117) дегенмен, тарихи 
дереккөздер де керейден соң Жәнібектің хан тағына отырғаны 
айтылғанымен, бірақ оның қай жылы хан болып сайланғандығы 
жөнінде нақты мәлімет жоқ. сол сияқты Жәнібек ханның дешті-
Қыпшаққа оралғаннан кейінгі хан билігін қалай күшейткені туралы, 
өмірінің соңғы жылдары мен өлімі туралы да деректер беймәлім. 

Жәнібек дүние салғаннан кейін керейдің ұлы Бұрындық таққа 
отырды. осыдан кейінгі хан билігі Жәнібек ханның тоғыз ұлының 
бірі Қасым ханға (1445 -1521) өтті. ал, Қасым хан дәуірі Қазақ 
хандығының күшеюі және нығаю дәуірінің бастамасы болды.

Қасым ханға, сол тұстардағы қазақтардың өмір тіршілігіне де   
м.х. дулати бірнеше бет арнаған. Қазақ хандары мен халқын, олардың 
әдет-ғұрпы туралы сөз еткенде м.х. дулатидың аталарымызға 
құрметпен қарайтынын байқаймыз.

хVІ ғасыр басында моғолстан ханы сұлтан ахмет ханның 
үшінші ұлы шайбанидің қас жауы саид ханға (1487-1533) орта 
азияға шабуылдай кіріп, атақты мұхаммед Захир ад-дин Бабырды 
(1483-1530) биліктен айырған шайбани Шаһибек ханның (1451-1510) 
ташкенттегі інісі сүйінішке (сүйіншікке) (?-1525) Шу бойындағы 
қазақ ханы Қасым хан шабуыл жасады деген хабар жетеді. саид 
хан тездетіп ташкентке аттанады. Бірақ жолай Қасым ханның Шуға 
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қайтып кеткенін естиді. ол Қасым ханға барып қазақтарды ташкентті 
шабуға қайта көтермек болады.

м.хайдар дулати: «саид хан (1514 жылы) жолға шығып, 
моғолстаның мәшһүр жері – Шуға (Жудке) келіп жетті. мен ол 
сапардан сырқаттануыма байланысты қалып қойдым... Қасым ханның 
сол уақытта жасы алпыстан асып, жетпіске таяп қалған кезі. ал [саид] 
ханның қылшылдаған шағы болатын, жасы отызға жете қойған жоқ 
еді...»

сұлтан саид хан кім? «ол - Шағатай ұрпағы. моғолстан ханы 
ахмет ханның үшінші ұлы. (мұхаммед хайдардың әпкесі хабиба 
сұлтан хаништың күйеуі, яғни ұлы ғалымның жездесі. Ә.д.) 1487–
1533. 1514 ж. дулат әмірі мырза Әбу Бәкірден Қашғарды тартып алып, 
шығыс түркістанда 1533 жылдың 9 шілдесіне дейін билік құрған» 
(м.х. дулати. тарих-и рашиди. а., 2003, 308, 532)

«Қасым хан [саид] хан алдына келгенде жылы жүздесіп 
құрметтегені сондай, хан өмірінің соңғы сәтіне шейін оның 
кішіпейілділігін ұмытқан емес» - деп еске алады м.х. дулати. 
Әрқашан сырласа қалғанда хан оны еске алып <алланың нұры 
жаусын>: Қасым хан асқан мәрт адам болған деп отыратын және 
онымен қалай танысқанын баян ететін-ді.

осындай бір кездесуде Қасым хан [саид] ханға жақындап: «Біз 
дала халқымыз, бұл жерде қымбат бұйымдар мен тағамдар жоқ. ең 
қымбат байлығымыз – жылқы және ең дәмді тағамымыз – оның еті. 
Әрі ең сүйікті сусынымыз – оның қымызы мен одан дайындалатын 
тағамдар.

Біздің өлкемізде бау-бақша мен зәулім үйлер жоқ. серуендейтін 
жеріміз – малдың жайлауы, сонда барып бәріміз бірге бой жазып, 
сайран салып, жылқыларды қызықтаймыз», - деді. [саид] хан одан әрі 
үйірге жақындап, Қасым хан талай аттарды көрсетіп, былай дегенін 
айтқан еді. «менің екі арғымағым бар, екеуі бүкіл үйірге татиды», 
- деп арғымақтарды алып келді. [саид] хан мына екі сәйгүліктей 
жылқыны ешқашан көрмегенін талай рет сүйсіне әңгімеледі.

Бірде Қасым хан: «ел – жылқының күш-қуатына қарай тіршілік 
етеді. менде осы екі арғымақтан басқа өзіме лайық сенімді ат жоқ. 
сондықтан екеуін бірдей сізге тарту ете алмаймын. енді сіз қадірлі 
қонағым болғандықтан екеуінің бірін таңдап, қабыл алыңыз», - деді. 
ол әрқайсысын жеке-жеке сипаттап шықты. [саид] хан біреуін алды. 
ол арғымақтың аты – оғылан түрік еді. Шынында да ондай арғымақ 
бұдан кейін туған жоқ. Қасым хан тағы бірнеше атты сол үйірден 
таңдап алдына тартты.

сонан соң қымыз құйған кесені ханның алдына ұстап тұрып 
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Қасым хан: «Біздің қонақ сыйлауымыз осылай, егер дәмін татсаңыз 
біз үшін үлкен мәртебе болмақ», - деді. [саид] хан осыдан біраз уақыт 
бұрын ішімдікті қойып кеткен еді. сол себепті айтты: «Қойғаным бұл 
оқиғадан бұрын болған, енді сертті бұзуым қалай болар екен?». Қасым 
хан: «Бұрын айтқанымыздай, біздің сусынымыздың ең кереметі – 
жылқының сүті және одан дайындалатын тамаша өнімдер. сізге 
қандай қызмет көрсетіп, көңіліңізден қалай шығу керектігін біле 
алмадым. сіздей қадірлі қонақ біздің дастарқанға күнде келе бермейді, 
мен күнде қонақ иесі бола бермеймін. ал мен сізді дұрыстап қонақ 
етіп, күте алмасам, бұл арманды қалай орындай алар екенмін?», - деп 
басын төмен салып, жүзінен мұңайған нышан көрінді. [саид] хан 
ашылып Қасым ханға: «сертті бұзамыз, қымыз ішеміз!» - деді. Қасым 
хан қатты қуанды. Әңгіме басталып кетті. Жиырма күн қатарынан 
қымыз кесесін тауыса босатып ішіп жүрді.

Жаз айының аяғы еді. Қазақтар Қасым ханның бұйрығымен 
қыстауға бет алды. Қасым хан: «Бұл кезде Шайбан ханға шабуыл 
жасау қиын. дала елі қазірден қыстың қамын жемесе болмайды. 
Қазіргі кезде жорық жасау мүмкін емес. Әрі бұл уақытта әскер 
де жинала алмайды», - деді. ол сыпайы түрде жорыққа шығудан 
бас тартты. кешірім сұрады. Бірақ әр түрлі адамгершілік, ілтипат 
көрсетіп, [саид] ханға қайтуына рұқсат етті. Өз көшін туған жеріне 
қарай бастады. [саид] хан өте қатты риза болып Әндіжанға аттанып 
кетті. Шілде айы еді. хан сарайының бір ғалымы бұл оқиғаға «ашти-
йи қазақ» («Қазақтармен татуласу») сөзінен хронограмма тапты. ол 
– 919 (1513-1514) жыл» деп еске алады.

м.х. дулатидың жазуына қарағанда қазақтың жылқы бағу, 
сәйгүлік баптау, сүйікті сусыны – қымыз дайындау, қонақжайлық, 
меймандостық, қонақ сыйлау, қадірлі қонағына ат, арғымақ мінгізу 
секілді ізгі қасиеттерінің төркіні тек хV ғасыр ғана емес, тереңде 
және ол күні бүгінге дейін өзгермей жалғасын тауып келеді.

мұхаммед хайдар дулати бұдан басқа қазақ жеріндегі жер-су, 
қалалар мен кенттер, ру, тайпа аттарын да келтірген. мысалы жалайыр 
2 жерде, дулат 15, керей (керейіт) 2, қазақ, қазақтар 7, жете 19, қаңлы 
1, қыпшақ 3, моғол 102, найман 1, меркіт 2, маңғыт 2, өзбек-қазақ 11; 
қалалардан отырар 2 жерде, алматы 2, Баласағұн 2, аспара 1, тараз 
(Йанги) 5, ақ сүмбе 1, көккесене 1, сайрам 14, түркістан 21, Шелек 
(Шілік) 4, Қаялық 1, сарайшық 1, дешті Қыпшақ 13, ертіс 2, көкше 
теңіз (Балхаш көлі) 2, Қараспан 1, Қаратау 1, Қозыбасы 1, Шу 2, Іле 5, 
Қаратал 2, аршалы 1 жерде кездеседі.

абай үшінші қара сөзінде: «Билік жүргізу үшін «Қасым ханның 
қасқа жолын, есім ханның ескі жолын, Әз тәуке ханның күлтөбенің 
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басында күнде кеңес болғанда «Жеті жарғысын» білмек керек», - 
дейді. (м.х. дулати. тарих-и рашиди. алматы 2003, 308-310, 542) 
Бұл да жайдан жай айтыла салған сөз емес.

ауырып қалуына байланысты саид ханмен бірге Шу мен 
Қозыбасыда тұңғыш құрылған қазақ хандығының ордасына бара 
алмай, Қасым ханмен кездесе алмай қалған мұхаммед хайдар 
дулати жоғарыда айтылғандай 1514 жылы жездесі саид ханға 
ілесіп Қашқарияға кетеді. ханмен бірге жаңа мемлекет «Қашғар 
хандығы-ның» іргетасын қаласып, сонда 17-18 жылдай ғұмыр 
кешкен. сонда оқыды. Білім алды. Бірте-бірте саид ханның 
әскери қолбасшысы дәрежесіне жетті. 1524-1525 жж моғолстан 
мемлекетінің солтүстік шекарасын  нығайту мақсатымен саид хан 
және оның ұлы Әбдірашидпен (1510-1563) бірге бірнеше рет осы 
күнгі Қырғызстанның Жұмғал, Қошқар, атбасы секілді жерлері мен 
елді мекендерінде болады.

мұхаммед хайдардың қырғыздар туралы жазғандары да көңіл 
аударарлық екенін айтқан жөн.

м. хайдар 1527 жылы хунза, гилгит Читрал, ягистан секілді 
бұрынғы Болор өлкесіндегі (Қазіргі индия, Пәкістан жерлері) елді 
мекендерге жорық жасады.

1531 жылы қазіргі Үндістан жеріндегі ладак аймағына жорық 
жасады.

1533 жылы шілдеде лхасадағы «бүкілқытайлықтардың» 
храмын қирату үшін жорыққа шықты, одан кейін бірнеше мың 
әскермен кашмирге аттанды. Бұл 1533 жылдың соңы болса, ал 1539 
жылы бөлесі Бабырдың (1483-1530) индияда билік құрып жатқан 
ұлдары камран (1509-1557) мен Һумаюнге (1508-1556) қосылады. 
Һумаюнның индия билігіне таласып жүрген ауған текті Шершаһпен 
(1472-1545) ганга жағасындағы канаудж деген жерде 1540 жылы 
болған атақты шайқасына қатысады. Бірақ олар онда жеңіліс табады. 
ақырында мұхаммед хайдар кашмирге екінші рет келіп, бір оқ та 
шығармай бейбіт жолмен билік тағына ие болады. Бұл елді ол 1540-
1551 жылдары он, он бір жылдай билеген. сонда жүріп жоғарыда 
айтылғандай «тарих-и рашидиде» Шу мен Қозыбасыға ту тіккен 
тұңғыш қазақ хандығы жайлы да жазуды ұмытпаған.

Қазақстан мен орта азия елдерін зерттеушілердің, тіпті түркі 
тектес халықтардың мәдениетін зерделеген еуропа ғалымдарының 
да ешқайсысы сол себепті күні бүгінге дейін «тарих-и рашидиге» 
жүгінбей, оған соқпай кете алмайды. еңбек осысымен де құнды, 
осысымен де бағалы.

«тарих-и рашидиді» жазу үстінде мырза хайдар өзіне дейін 
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өмір сүрген араб, парсы, түркі текті мир гийас ад-дин мансур, 
Жамал ад-дин Қарши, Йақұт әл-хамауи ар-руми, рашид ад-дин, 
хамдаллах казвини, абд ар-раззақ самарқанди, Ұлықбек, мұхаммед 
Қази, мұхаммед Захир ад-дин Бабыр, ата мәлік Жувайни, Шараф 
ад-дин Әли Йазди, мирхонд, хондемир секілді белгілі тарихшы, 
жылнамашылар еңбектеріне белгілі бір шамада иек артқан. мұның 
өзі оның ортағасырлық түркі әдеби тілі – шағатай тілінен басқа араб, 
парсы тілдерін де жақсы білгендігін көрсетеді. аталмыш авторлардың 
туындыларын ол орталық азия елдері мен оны мекен еткен түрлі 
тайпа, ру,  ұлыстардың тарихын баяндағанда жазба дерек-бұлақ 
көздері ретінде орнымен пайдаланған. сөйтіп ол «тарих-и рашидидің» 
деректілігін, дәйектемелерінің дәлдігі мен құжаттылығын арттыра 
түскен.

мен «тарих-и рашидидің» көптеген жерлерінде айтылатын 
кашмир, агра, канаудж, Пәкістандағы лахор және т.б. жерлерде 
бірнеше рет болдым. 

«Қазақфильм» киностудиясы «мұхаммед хайдар дулати» атты 
деректі фильм түсіргенде Бабыр мен Һумаюн, мырза мұхаммед 
хайдар дулати секілді түркі халқының т.б. ұлы перзенттерінің іздері 
қалған тарихи жерлерді аралап, оларды көзіммен көрдім. кашмир 
университетінің қолжазба қорынан «тарих-и рашидидің» хVІ 
ғасырда көшірілген, түпнұсқаға өте жақын еңбегін көзбен көріп, 
қолмен ұстап, атақты шығарманы қарап шықтым.

мұның өзі тарихи мәселелерге қалам тербегенде көп септігі 
тиетіндігіне көз жеткіздім.

кашмирдің кіндік қаласы сринагардағы «мазари салатиннен» 
(«сұлтандар Зиратынан») мұхаммед хайдар дулатидың да зиратын 
таптым. ол жайлы жұртымызға «егемен Қазақстан» газеті кезінде 
паш етті.

сонымен «тарих-и рашиди» қазақ жерінде тұңғыш рет ту тіккен 
хандық туралы нақты да дәл, қызықты деректер қалдырған бірегей 
құнды шығарма.

Шоқан уәлиханов (1835-1865) мырза хайдар еңбегін зерделей 
оқып, құрметпен қараса, в.в. вельяминов – Зернов (1830-1904) 
оның қазақтар туралы деректеріне қатты мән бере келе: «мұхаммед 
хайдардың жазғандарының барлығы дерлік жаңалық және мейлінше 
қызғылықты. Әңгімелері қай жағынан қарағанда да үйлесімді және 
жауапкершілігімен ерекшеленеді» - дейді. Әрі ол ғалым жазбаларын 
өз зерттеулеріне молынан пайдаланған. орта азия мен Қазақстан 
тарихын кеңінен зерттеген в.в. Бартольд те мырза хайдардың 
еңбегіне зор мән берген. кеңес дәуірінде «тарих-и рашиди» жайлы 
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қазақ ғалымдарынан әр жылдары Ә.х. марғұлан, т.и. сұлтанов, Н.Н. 
мингулов, өзбек оқымыстыларынан р.г. мукминов, с.Ә. Әзімжанова, 
х.хасанова және тағы басқалардың үлкенді-кішілі зерттеулері 
жарияланды. Әлкей марғұлан мырза хайдарды қазақтың тұңғыш 
тарихшысы десе, көрнекті жазушы Шерхан мұртаза оны «Қазақ 
геродоты», «Қазақ тарихының атасы» деп орынды атаған.

***
иә, елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақ хандығының 550 

жылдығын атап өту туралы тапсырмасын елімізде, қоғамдық санада 
жаңа бір сілкініс туғызып отырған халықаралық ірі саяси оқиға деп 
бағалауымыз керек, бұл қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың 
ең бір қуатты арнасы.

керей мен Жәнібек хан құрған Қазақ хандығы тарих сахнасына 
көтерілгеннен бастап талай тар жол, тайғақ кешулерге толы жылдар 
мен ғасырларды бастан кешті. Бір өліп, бір тірілген кездер де болды. 
ақтабан шұбырынды, XX ғасыр басындағы 3 миллион қазақты 
жалмаған аштық, сталиндік террор, Ұлы отан соғысы да өз зардабын 
тигізбей қоймады. осындай зұлматқа толы ауыр кезеңдерден соң 
Жаратушы иеміз 1991 жылы халқымыз көптен күткен, аңсаған 
азаттықты Нұрсұлтан Әбішұлы тұсында сый етті. енді сол қиын 
жылдар келмеске кетсін деумен қатар, бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығара отырып, мәңгілік ел болуға ұмтылуымыз керек. елімізге 
алла тағала соны нәсіп етсін!

Қазақстан - болашағы зор мемлекет!
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РЕЗЮМЕ
в статье на основе средневековых письменных источников на 

персидском и шагатайском языках рассказывается о возникновении 
казахского ханства.

SUMMARY
On the basis of medieval written sources in Persian and shagatayskom 

languages tells of the origin of the Kazakh Khanate.
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ӘОЖ 94 (574) (075,8)

Т.М. ӘМИНОВ
астана медицина университеті Қазақстан тарихы кафедрасының 

меңгерушісі, тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған 
профессор

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ЕГЕМЕНДІГІ МЕН ТҰТАСТЫҒЫН 
САҚТАУДАҒЫ АБЫЛАЙ ХАННЫҢ ЕРЕКшЕ РөЛІ ТУРАЛЫ

Аннотация
мақалада әйгілі саяси қайраткер, Қазақ халқының хVІІІ ғасыр-

дағы күрделі тарихынынан орын алған ерекше тұлға абылай хан 
туралы тың деректер қарастырылып, Қазақ хандығын нығайтудағы 
рөлі көрсетіледі. 

Түйін сөздер: абылай хан, Қазақ хандығы, дипломатия, 
қолбасшы.

абылай хан Қазақ елі мен халқының тарихында ұлы мемлекет 
қайраткері, дарынды қолбасшы және көрнекті дипломат ретінде 
ерекше орын алады.

1711 жылы (кейбір деректерде 1713 ж.) Жошы ханның 
ұрпағы болып табылатын салқам Жәңгір ханның немересі «қан 
ішер» абылайдың ұлы көркем уәли сұлтанның шаңырағында 
қазақ тарихында үлкен орын алған бала дүниеге келген, оның азан 
шақырып койған аты – Әбілмансұр болатын. Қалмақтар түркістанды 
алып, уәли сұлтанды өлтіріп, оның 13 жасар ұлы Әбілмансұрды 
тұтқындағы басқа адамдармен бірге хиуа базарына апарып құлдыққа 
сатпақшы болды. осы жерде ол тұтқыннан қашып елге келіп, ауқатты 
адамдардың малын бағуға жалданды. Үйсін төле бидің түйесін, одан 
соң дәулеткелді байдың жылқысын бағады [1]. 

сөйтіп, Шыңғысхан мен Жошының тікелей ұрпағы болып 
табылатын Әбілмансұр өзінің ата-баба жолын қайталады. ол да 
Шыңғысхан сияқты рулы әулеттен шығып, тым ерте жетім қалды. 
Үсті-басы жалба-жұлба, арып-ашқан бала сабалақ аталып кетті. 
Бірақ, Әбілмансұр өзін қашан да лайықты ұстай білді, оңаша жүргенді 
ұнатты. Үмбетей жыраудың, т.б. ауыз әдебиетінің ірі өкілдерінің 
мәліметтеріне қарағанда, абылай 20 жасында қан майданда ерлігімен 
танылған. Бұқардың абылайға «сен жиырма жасқа жеткен соң, 
алтын тұғыр үстінде ақ сұңқар құстай түледің» деуі осының дәлелі. 
Қай жылы туса да, 1730-33 ж. аралығында болған бір ұрыста бұрын 



36

№ 3, 2015    мемлекет тарихы     история государства

белгісіз жас жігіт Әбілмансұр жекпе-жекке шығып, қалмақтың бас 
батыры, қоңташы Қалдан сереннің жақын туысы (кейбір деректерде: 
күйеу баласы) Шарышты өлтіреді [2]. 

Әбілмәмбет хан жаудан жеңіспен оралған сабалақтың өз туысы 
екенін түсінеді. риза болған ол оған хандық тағын ұсынады. абылай 
есімін алған сабалақ хан болудан бас тартып, Әбілмәмбет қайтыс 
болғанға дейін сұлтан дәрежесінде бас ақылшы, кеңесші болады [3].

сөйтіп, үлкен әкесінің аруағын шақырып, жауға абылайлап 
ат қойған Әбілмансұр жеңісті ұрыстан соң, орта жүздің сұлтаны 
деп танылып, қазақ даласындағы ең беделді әміршілердің біріне 
айналады. Бұдан соңғы жерде Әбілмансұр есімі ұмытылып, абылай 
атанады. абылайдың 20 жасы қай жылға сәйкес келуіне байланысты, 
қай шайқасқа қатысқаны туралы болжам айтуға болады. Бұл, әрине, 
абылай катысқан алғашқы соғыс емес. ел әңгімелері, тарихи 
жырлар сабалақ әуелде Бөгенбай жасақтарының құрамында жорық-
жортуылдарға қатысқанын айғақтайды. аңырақай шайқасына 
катыспады дегеннің өзінде де, абылайдың 1730 - 33 ж. болған бір ірі 
шайқаска қатысқаны дау тудырмайды. тарихи деректерден орта жүз 
жасақтары мен жоңғарлардың арасында 1930 жылы да, 1731 жылы 
да бірнеше үлкен ұрыстар болғаны белгілі. 1732 ж. жоңғарлардың 
7 мыңнан астам әскері орта жүздің шығыс шетіндегі ауылдарына 
шабуыл жасап, тегеурінді тойтарысқа тап болады (ресей сыртқы 
саясатының мұрағаты, Жоңғар істері қоры, 113/1-т., 1-іс, 95-96 
парақ). 

абылайдың жиырма жасы 1733 жылға сәйкес келсе, дәл сол 
жылы қазақ пен қалмақ арасында үлкен майдан болғаны қытай 
деректерінде атап көрсетілген. абылайдың әскери қайраткерлігі, қол-
басшылық қабілеті 30-40 жылдардағы шайқастарда ерекше көрінді. 
осындай жан алысып жан беріскен соғыстардың бірін Бұқар жырау 
«калданменен ұрысып, Жеті күндей сүрісіп...» деп суреттейді. ол 
соғысқа абылайдың қанды көйлек жолдастары: каракерей Қабанбай, 
Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жәнібек, Қарақалпақ Қылышбек, 
Шапырашты Наурызбай, т.б. қазақтың белгілі батырлары тізе қоса 
қатысады. Бұл да абылайдың жауға қарсы қазақ халқының басын 
біріктіре білгендігінің дәлелі болып табылады. Бірте-бірте ұлыстағы 
бар өкім Әз-тәуке ханның немересі Әбілмәмбет ханнан (ол да салқам 
Жәңгірдің әулеті) өтіп, абылайдың қолына көшеді. абылайдың ерлігі 
мен ақыл-парасатына бас ұрған Әбілмәмбет ақылшы аға болып қалып, 
кеңесші хан дәрежесімен шектеледі [3].

сөйтіп, 18 ғасырдың 30-жылдарының аяғында іс жүзінде бірте-
бірте ұлыстағы бар билік Әз тәуке ханның немересі Әбілмәмбет 
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ханнан өтіп, абылайдың қолына көшеді. абылайдың ерлігі мен 
ақыл парасатына бас ұрған Әбілмәмбет ақылшы аға болып қалып, 
кеңесші хан дәрежесімен шектеледі. 18 ғасырдың 30-жылдарының 
аяғында абылай есімі бізге белгілі құжаттарда Әбілмәмбет ханмен 
қатар аталады. орыс тарихшысы а.и. левшин: «1739 ж. орта жүзде 
сәмеке (орта жүздің батысындағы аз санды руларды биледі) ханның 
орнына хан сайлаудан бұрын Әбілмәмбет пен абылай екеуі бірдей 
хандық билік жүргізген», – деп жазды [4]. Ш.уәлиханов та осы пікірді 
қолдайды. 

абылай бастаған қазақ қолы 1738-1741 жж. жоңғар 
басқыншыларына бірнеше мәрте соққы береді. 1742 ж. Өкінішке 
орай, абылай тұтқиылдан шабуыл жасаған жоңғарлардың қолына 
тұтқынға түседі. сол кездегі ойрат басқыншыларына қарсы күресетін 
ең белсенді ұйымдастырушыларының біріне айналған абылайдың жау 
қолына түсуі қазақ қоғамында абыржушылық  туғызып,  абылайды 
босатып алу үлкен саяси мәселеге айналады. 

тарихи жырларда қазақ, билеушілерінің атынан төле би мен 
Әбілқайыр хан орынбор әкімшілігінен абылайды тұтқыннан 
босатып алуда ара түсуге өтініш жасайды. Бұл деректің шындық 
екенін осы кезеңде орынбор генерал-губернаторы и.и. Неплюев пен 
Әбілқайырдың өзара жазысқан хаттары да дәлелдей түседі. Қазақтың 
үш жүзінен төле би бастап 90 адам елші болып барып, келіссөз 
жүргізіп, 1743 ж. 5 қыркүйекте абылайды тұтқыннан шығарып алады. 
Бұл жөнінде и.и. Неплюевтің сыртқы істер коллегиясына жазған 
хатында қазақтар мен калмақтар бітімге келіп, бірігіп кете ме деген 
кауіп те білдірілгені (ресейдің сыртқы саясат мұрағаты. Жоңғарлар 
ісі қоры, 113/1-т., 3-іс, 14-н.). 

абылай билігінің күшейе түсуінің жаңа кезеңі 1744 ж. 
Әбілмәмбеттің түркістанға көшіп кетуі уақытына саяды [3].

орта жүздегі 1745 жылы Әбілмәмбет, абылай және Барақ 
сұлтандар қатар аталса, 3-4 жылдан кейін мұндағы жағдай мүлдем 
өзгерді. Неплюевпен кездесуінде 1749 жылы тамызда Жәнібек 
тархан: «бұрын орта жүзде Әбілмәмбет хан болған, бірақ ол біраздан 
бері ташкентте тұрып жатыр, ел басқарудан қалған. Барақ сұлтан 
зұлымдық үшін қашып жүр. онда жалғыз абылай сұлтан ғана билік 
жүргізіп отыр» – деп көрсетті [1]. 

абылай көреген саяси қайраткер бола отырып, қалмақтармен аса 
ауыр соғыстардан қалжыраған елінің есін жиғызу үшін дипломатиялық 
жолдарды да тиімді пайдаланды. 1740 жылы тамызда ол орта жүз 
ханы Әбілмәмбетпен, тағы да басқа 120 старшынмен орынборға 
келіп, орыс өкіметінің «қамқорына» кіруге келісімін білдіреді. 
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сонымен бір мезгілде қазақ халқының тұтастығын сақтау мақсатында 
Цин империясымен де қарым-қатынасын суытпады. Петербург пен 
Пекинге елшіліктер аттандырды (1757-77 жж. Пекинге 10 елшілік 
жіберген). абылай 1745 жылы Қалдан серен дүние салғаннан кейін 
Жоңғарияның билеуші топтарының тақ таласынан әлсіреп, бұрынғы 
әскери қуатынан айырыла бастауын және жоңғар-қытай соғысын 
Шығыс түркістанмен іргелес өңірдегі ойраттардың уақытша билігінде 
қалған қазақ жерлерін қайтаруға, елдің дербестігін толық қалпына 
келтіруге пайдалану үшін барынша күш салды. 

абылайдың саяси қайраткерлігі, қолбасшылық қабілеті 1740-50 
жылдардағы шайқастарда ерекше көрінді. осындай соғыстардың 
бірін Бұқар жырау «Қалденменен ұрысып, Жеті күндей сүрісіп....» 
деп суреттейді. ол соғысқа абылайдың қанды көйлек жолдастары: 
Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шақшақ Жәнібек, 
Қарақалпақ Қылышбек, Шапырашты Наурызбай, т.б. қазақтың белгілі 
батырлары тізе қоса қатысады. Бұл да абылайдың жауға қарсы қазақ 
халқының басын біріктіре білгендігінің дәлелі болып табылады [2].

абылай қазақ елінің тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін қауіп-
қатерлермен аянбай күресіп, дербес сыртқы саясат ұстанып өтті. 
Жазба деректерде абылайдың шетел басқыншыларына қарсы 
табанды соғыс жүргізгендігі айқын көрсетіледі. 1752 жылы ол 
бастаған қазақ әскері шамасы 15-20 мың адамдай ойраттар қолының 
шабуылына тойтарыс береді. 1753 жылы желтоқсанда абылай 5 мың 
жауынгерімен жоңғар әскерлерімен шайқасып, бірталай қазақ жерін 
азат етеді. 1754 жылы сәуірде абылай бастаған 1700 қазақ әскері 10 
мың қалмақпен соғысуға мәжбүр болса (Қаратал өзені бойында), сол 
жылдың шілде-тамыз айында 4 мың әскермен Жоңғарияға жорық 
жасап, 3000 қалмақты тұтқынға алып келген. 1756 жылы абылайдың 
бастауымен қазақтар қытайлар мен қалмақтардың біріккен күшімен 
екі рет шайқасып, оның бірінде жеңіліп (абылай жаралы болады), 
екіншісінде жеңіске жетеді. 1757 жылы абылайың 6 мың әскері 
Қытайдың 40 мың әскерімен шайқасқаннан соң, қытайлар абылайдан 
бітім сұрайды. тегеурінді әскери қимылмен қатарластырыла 
жүргізілген мәмілегерлік әрекеттері абылайды өз заманының ұлы 
қайраткерлері деңгейіне көтерді [3].

1753-54 жылдардағы шайқастарға Қабанбай, Бөгенбай, Жанатай, 
керей Жәнібек, Өтеген батырлар қысы-жазы үзбестен катысады. 
абылай бірде калдан серенмен бітімге келсе, бірде дабашыны 
(давациды) шауып, бірде оны және Әмірсананы өзіне паналатады. 
сөйтіп ойрат ұлысының бөлшектене беруін көздейді. осының 
нәтижесінде абылай әскері 1771 жылы, мойынты өзені бойында 
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болған қалмақтармен ауыр шайқаста жаңа жеңіске жетеді. 
саяси ахуал тұрақталған шақта абылай қазақ жерінің бүтіндігіне 

қол сұққан басқалармен де ымырасыз күрес жүргізді. 1754-55 және 
1764 жж. қырғыздар Жетісуда біраз ауылдарды шауып, ақсу, көксу 
және Шу бойын жаулап алады. осыған жауап ретінде абылай 1755, 
1765 жылдары Қырғыз ұлысына карсы жорық жасап, Іленің сол 
жағасын, Шу бойын тазартады, қырғыздың Нарынқолдан Қордайға 
тартылған, күні бүгінге дейін сақталып отырған шекарасын 
анықтайды. ол өмірінің соңғы 15 жылында орта азия хандықтарына 
қарсы тынымсыз күрес жүргізеді. 1765-67 ж. абылай қолының Қоқан 
билеушісі ерденбекпен соғысының нәтижесіңде түркістан сайрам, 
Шымкент қалалары қайтадан казақтар иелігіне өтеді, ташкент алым-
салық төлеуге мәжбүр болады [5]. 

екі  жүз  жылға созылған  қазақ халқының жоңғар 
шапқыншылығына қарсы азаттық күресінің соңғы жаңғырығы алаш 
жұртының санасында «Шаңды жорық» деген атпен белгілі. Бұл 1771 
ж. еділ калмақтарының (170-180 мың адамы; 40 мыңдай әскері бар) 
жоңғарға қазақ жері арқылы үдере көшуі еді. кіші жүздің ханы Нұралы 
асығыс әскер жиып, Жем бойында қалмақтарға алғашқы соққы береді. 
Балқашқа жақындаған кезде абылай бастаған қазақтың қалың қолы 
калмақтарды қоршауға алады. осы кезде қалмақ басшылары Ұбашы 
мен серен бітімге келуді, бүкіл ел жұртымен бодандыққа қабылдауды 
сұрап, елші жібереді. 

кіріптар ұсынысты талқылау үшін шақырылған әскери кеңесте 
абылай тағы да көрегендік танытып, жеңілген жауды қырып-жоюдың 
кажеті жоқ екендігін дәлелдейді. еділден ауған калмақпен келіссөзге 
келіп, тым кұрыса олардың Жоңғарға еркін өтіп кетуіне мүмкіндік 
беру жөніндегі абылай түйінінің аржағында шығыстағы ұлы 
көршімен болашақтағы қарым-катынасты ойлау жатыр. Жоңғардан 
азат етілген шығыстағы жерлерге қазақ ауылдарын апарып түпкілікті 
қоныстандыру да абылай саясатының тереңдігін, кемеңгерлігін 
айқын көрсетеді. оның әрбір іс-әрекеті қазақ халқының бүтіндігін, 
елі мен жерінің тұтастығын сақтауға бағытталды. Билікке таласкан 
Барақ сұлтан Әбілкайыр ханды өлтіргенде де абылай ел бірлігін ойлап 
қынжылып, төле бимен тізе қоса қимылдап, бұзық сұлтанды жазаға 
тарту жағыңда болады. абылай соғыс жағдайына сай қол астындағы 
елде, әсіресе, әскер ішінде катаң тәртіп орнатады. 

сондықтан да хан бастаған жауынгерлердің ел-жұрты мен ата 
мекенін қорғау рухы жоғары, ұзақ жорықтарға шыдамды, шайқас 
даласында тегеуріні катты болған. абылай сан жағынан әлдеқайда 
басым жаумен шайқасудан еш тайынбаған және көбіне үстем шығып 
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отырған. абылай казақ хандығының күшін біріктіріп, әскери жағынан 
куатты мемлекетке айнылдырды. 

1771 ж. жасы жеткен Әбілмәмбет хан дүние салды. Қалыптасқан 
дәстүр бойынша орта жүздің ханы болып не Әбілмәмбеттің інілерінің 
бірі, не үлкен ұлы Әбілпейіз сайлануға тиіс еді. алайда басты 
сұлтандардың, старшындардың, Әбілпейіздің өз калауымен үш жүздің 
басшы өкілдері түркістанда абылайды хан көтерді. абылай іс жүзінде 
жалғыз орта жүздің ғана емес, бүкіл Қазақ ордасының (хандығының) 
ұлы ханы болды. тарихи деректер, аңыз-жырлар да абылайдың Үш 
жүздің әміршісі ретінде ардақталғанын көрсетеді. Қытай императоры, 
Жоңғария хандығы, орта азия мемлекеттері абылайды бүкіл қазақ 
ханы деп ресми түрде танығанымен, абылай ханның беделінің өсіп 
бара жатқанынан сескенген ресей патшасы екатерина II абылайға 
орта жүз ханы ретінде ғана сый-сыяпат көрсетті. Бұл бір жағынан 
«Бөліп ал да, билей бер» саясатының көрінісі еді. и.и. Неплюевтің: 
«Қырғыз халқында бас ханның болуы пайдалы болмайтыны былай 
тұрсын, зиянды да болуы мүмкін» деген пікірі мұны айғақтай түседі 
[3]. 

Ш.уәлихановтың сипаттауынша: «Қазақтардың аңыз-әңгіме-
лерінде абылай айрықша касиеті бар киелі, керемет құдірет иесі болып 
саналады. абылай дәуірі, қазақтардың ерлігі мен серілігінің ғасыры. 
оның жорықтары және батырларының көзсіз ерлігімен каһармаңдығы 
жыр дастандардың арқауына айналған» [2]. Бүкіл өмірін абылайдың 
оң тізесін басып отырып, оған ақыл-кеңес айтумен өткізген Бұқар 
жырау Қалқаманұлының ханға «алтын тақтың үстіңде, Үш жүздің 
басын құрадың» деуінің негізіңде тарихи шындық жатыр. 

абылай ресей мен Қытай империяларының арасында орналасқан 
казақ елінің геосаяси жағдайына икемделген саясат жүргізе білді. 
кытай әскерлері жоңғарларды жойып, орта азия мен Қазақстанға 
ене бастаған кезде мүсылман елдерінің басын қосуға ұмтылып, ауған 
шаһы ахмад дурранимен келіссөз жүргізді. түркияға елшілік жіберу 
ниеті де болды. Қытаймен катынас жақсара бастаған кезде орыс 
бодандығынан бойын тартып, патша әкімшілігінің шақыруымен хан-
дық белгілерді қабылдау үшін 1779 жылғы қазан айында Петропавл 
бекінісіне барудан бас тартты. 

Бұл жолы ол өзін халықтың әлдеқашан хан сайлап қойғанын 
желеу етті, шынында да солай еді. орыс үкіметі бұған қанағаттанбай, 
оған хан үкіметінің рәміздерін (қылыш, тон және бөрік) тапсыруға 
ресми тапсырмамен, абылайдан ант алу үшін оның ордасына өз 
өкілін жіберді.

абылайдың негізгі қыстаулары есіл өзенінің жағасында болды. 
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кейін сұлтан иеліктеріне оның серіктестері есіл бойындағы Құлсары 
және көкшетау аймағындағы Қабанбай батырдың жайлауына 
көршілес орналасты. көкшетау маңындағы аймақтар, негізінен, 
қазақ хандарының туған ұясы саналған, ол өз өкілдерін осы жерден 
сібір желісіне, Қытай шекараларына аттандырып отырған. оңтүстік 
майдандағы ташкентпен және ходжентпен соғыста абылай әскерлері 
Жизаққа дейін жетіп, олардың жеті қаласын алды. соғыс нәтижесінде 
Әзірет, сайрам және Шымкент, созақ қалаларынан айырылған 
ташкент алым төлеп тұруға міндеттенді [5].

абылай өзінің жеке басының алғарлығы мен ұтымды 
қимылдарының арқасында атақ-даңққа жетіп, халық құрметіне 
бөленді. Әр түрлі аңыз-әңгімелер тағдыры өзгеше қайраткерлер 
өмірін жұмбақ құбылыстармен байланыстыруға құштар қарапайым 
адамдардың жылы ықылас-сезімдерін күшейтті.

абылай ханның кеңесшісі болған, жырлары ел үшін үндеуге 
айналған Бұқар жырау халықты үлкен қауіп-қатер алдында бірігуге 
шақырып, қазақ халқын біріктірудегі абылай ханның анықтаушы 
рөлін көрсетті. Бұқар жырау бұл жайында былай деп жырлайды: 

хан абылай атандың
дүниеден шықпай мініңіз.
алтын тақтың үстінде 
Үш жүздің басын құрадың.
Жетім менен жесірге 
ешбір жаман қылмадың.
Әділетпен жүрдіңіз,
Әдепті іске кірдіңіз,
арманың бар ма, хан ием?!
ақылың бар хан едің
мұның түбін ойлаған [5].
абылайдың хан тағына сайлануын өз көзімен көрген орыс өкілі бас 

қосқан барша рулар көсемдері оны ақ киізге отырғызып, батылдығы 
мен ептілігін жарыса мақтап, оның ерліктерін бір-біріне қайта-қайта 
айтып, ханның сырт киімін ұсақтап жыртып, бөлісіп алғандарын, тәж 
киген билеушінің киімінен жыртып алған сол кішкене шүберекке мәз 
болып қуанышқа бөленгендерін жазады.

Пугачев соғысы кезінде абылай 3 мың әскерімен «Қасірет белдеуі» 
(«горькая линия») бойындағы орыс бекіністерін шапты. осыған орай, 
Ш.уәлиханов: «1771 жылы хан сайланғанда да, ол орыс шекарасына 
барып, ант бергісі келмеді. сөйтіп ол өзін халық қалап, баяғыда-ақ бұл 
дәрежеге лайықты қойғанын, көктің ұлының және өкілеттік қағазы 
барын желеу етті», – деп жазды [2]. 1779 жылғы 4 казанда орынбор 
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әкімшілігіне жолданған патша жарлығыңда: «ордадағы абылай 
ықпалын әлсірету мақсатында, онымен тайталасқа түсе алатын адам 
табу» шаралары да қарастырылады.

Қазақ халқының жадында абылай қажырлы мемлекет қайраткері, 
батыл қолбасшы, дарынды дипломат ретінде сақталып қалды. оның 
есімі тәуелсіздік символына, жауынгерлік ұранға айналды. азаттық 
күрестің жалынды басшысы абылай ханның асқақ тұлғасы, ақыл-
парасаты Бұқар жырау мен Үмбетей жырау жырларында, ақындар 
көпбай Жамантайұлы, мәжит айтбаевтың дастандарында, Iлияс 
есенберлиннің, Қабдеш Жұмаділовтың, т.б. туындыларында 
сомдалды. оның ұлағатты өмірі мен ішкі, сыртқы саясаты отандық 
және шетел ғалымдарының (Ш.уәлиханов, в.в. Бартольд, Н.мыңжани, 
р.Б. сүлейменов, м.мағауин, м.Б. олкотт, дж. уилер, т.б.) назарын 
аударған [5].

абылай хан – әйгілі саяси қайраткер. Қазақ халқының хVІІІ 
ғасырдағы күрделі тарихынынан орын алған ерекше тұлға. Ш. 
уәлиханов абылайдай шексіз билікке ие болған бір де бір қазақ 
ханының болмағанын, оның мемлекет билігін орталықтандырып, 
нығайту бағытындағы әрекеттерін, «ханның билігін алқалы кеңес 
арқылы шектеп отыратын ру басылар мен сұлтандардың өркөкірек 
үстемдігін» тыйғандығын жазды. Шоқан: «Қазақтардың аңыз-
әңгімелерінде абылай айрықша қасиеті бар киелі, керемет құдірет иесі 
болып саналады. абылай дәуірі, қазақтардың ерлігі мен серілігінің 
ғасыры. оның жорықтары және батырларының көзсіз ерлігімен 
каһармандығы жыр дастандардың арқауына айналған», - деп атап 
көрсетті [2]. Бүкіл өмірін абылайға ақыл-кеңес айтумен өткізген 
Бұқар жырау Қалқаманұлының ханға «алтын тақтың үстінде, Үш 
жүздің басын құрадың» деуінің негізіңде тарихи шындық жатыр. 

Қазақта аты аңызға айналған хан, би, батырлар баршылық. ал, 
соның ішінде абылайханның орны бөлек, шоқтығы дара. Бұл әсерелеп 
айтқандық емес, ақиқат шындық. атой салып жауға шауып, жекпе 
жекте, жау батырын жер жастандырып, атын ұранға айналдырған 
батыр, кесімі кесек, ақыл парасаты мол, аузы дуалы азулы хан. 

абылай каһарлы хан болуымен қатар, қазақ халқының рухани 
касиетінен еркін сусындаған дарынды күйші ретінде де белгілі. 
ол – «ақтолқын», «алабайрақ», «Бұланжігіт», «дүние қалды», 
«Жетімторы», «Қайран елім», «Қара жорға», «Қоржынқақпай», 
«майда жел», «садақ қаққан», «сары бура», «Шаңды жорық», т.б. 
күйлердің авторы [1]. 

абылай ғұмыры қазақтың басына түскен зұлматты жылдарға толы 
болды. Жоңғарды жойып, екі алып – Цин империясы мен патшалық 
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ресейдің қазақты құртудағы, қулығы мен сұмдығы түпсіз сұрқия 
айласы мен қысымынан арандамай шығу, ақыл мен парасаттың жемісі. 
ат жалында жүріп, елін отырықшы, өркениетті ел етуді армандады.

Ұлы ханның сол арманы, қазіргі таңда елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
көреген саясатының арқасында орындалды деуге толық негіз бар.
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РЕЗЮМЕ
в статье автор дает анализ новым источникам выдающейся 

личности и политической фигуре казахского народа - абылай хане, а 
также показывает его роль в укреплении казахского ханства.

SUMMARY
The author gives an analysis of new sources regarding outstanding 

person and political figure of the Kazakh people - Abylaikhan and shows 
its role in the strengthening of the Kazakh Khanate.
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РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ пОСТАВКИ В ДЖУНГАРИЮ
В пЕРВОЙ пОЛОВИНЕ XVII В.: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?1

Аннотация
в современной российской и казахстанской историографии 

широкое распространение получила версия о масштабных 
поставках российского оружия (в том числе огнестрельного) 
в джунгарию в первой половине XVII в. комплексный анализ 
письменных источников показал, что сведения о  массовой  продаже  
жителями  «кузнецкого уезда» огнестрельного оружия и пушек 
ойратам для организации вторжения в казахстан не соответствуют 
действительности. традиция шорско-ойратской торговли холодным 
оружием и защитным вооружением сложилась до прихода русских 
в Южную сибирь. однако, шорцы в первой половине XVII в. не 
изготавливали огнестрельного оружия и, следовательно, не могли 
поставлять его ойратам. российские власти не только не поощряли 
шорско-ойратскую торговлю холодным оружием и доспехами, 
но и, наоборот, всячески препятствовали подобным сделкам. Эта 
политика российского правительства нашла свое отражение, как в 
российском законодательстве XVII в., так и в конкретных действиях 
сибирской администрации. в конечном счете, российским властям 
удалось добиться существенного сокращения объемов шорско-
ойратской оружейной торговли. информация о массовой продаже 
русскими служилыми людьми кузнецкого острога огнестрельного 
оружия ойратам также не находит подтверждения в письменных 
источниках первой половины XVII в. Попытки Батур-хунтайджи 
получить огнестрельное оружие из москвы были отклонены царским 
правительством. таким образом, сведения о массовых поставках 
российского оружия джунгарам в первой половине XVII в. не 
подтверждается историческими материалами, и могут быть отнесены 
к числу «исторических мифов». 

Ключевые слова: казахстан, джунгария, россия, российско-
казахские отношения, российско-джунгарские отношения, военные 
1 исследование проведено по проекту № 2718 в рамках базовой части госу-
дарственного задания минобрнауки россии.
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поставки, огнестрельное оружие.
актуальным направлением современных научных исследований 

является изучение военной истории народов великой степи эпохи 
позднего средневековья и раннего Нового времени. особое внимание, 
в данной связи, вызывает военное искусство народов джунгарии 
- «Последней кочевой империи» (1635-1758).2 Политические, 
экономические и военные реформы, проводившиеся ойратскими 
правителями на протяжении второй половины XVII- первой половины 
XVIII вв. превратили джунгарию в сильное централизованное 
государство, с которым были вынуждены считаться крупнейшие 
державы региона- россия и Цинский китай. На протяжении своего 
существования джунгария проводила активную экспансионистскую 
политику, объектом которой в разное время являлись Южная сибирь, 
восточный туркестан, казахстан, средняя азия, монголия и тибет. 

особым размахом и ожесточением отличались военные конфликты 
джунгарского хунтайджийства с казахским ханством. в современной 
казахстанской историографии противостояние с джунгарией, 
определяется (и на наш взгляд достаточно справедливо), как 
«отечественная война казахского народа». выявление причин побед и 
поражений казахских армий в войнах с джунгарами, являются важной 
задачей современных историков казахстана и россии. Большинство 
работ посвященных данной тематике отличаются взвешенным и 
аргументированным подходом [2; 3; 4; 5; 6]. однако, определенное 
распространение получила и конспирологическая версия джунгаро-
казахских войн. ее сторонники пытаются объяснить причины 
поражений казахских войск наличием геополитического «заговора». 
Наиболее популярная версия такого заговора заключается в том, что 
некая могущественная «третья сила»3 целенаправленно поощряла 
джунгарские вторжения в казахстан. долгосрочной целью подобной 
политики являлось завоевание казахского ханства «руками джунгар», 
или при их помощи. Первоначально, подобные «сенсационные» 
2  в российской и казахстанской историографии джунгария традиционно 
именуется «ханством» [1]. однако правители этого государства, происходившие 
из дома Чорос, не являлись потомками Чингиз-хана, а следовательно не облада-
ли формальными правами на ханский титул. единственным ханом на джунгарском 
престоле был галдан Бошокту-хан (1671-1697), которому данный титул был пожа-
лован далай-ламой. все остальные правители джунгарии носили титул «хунтайд-
жи», которому в русской традиции наиболее точно соответствует «великий князь». 
собственно с принятия титула хунтайджи хото-хоциномв 1635 г. (который стал 
после этого именоваться Эрдэни-Батур-хунтайджи) и принято отсчитывать начало 
джунгарской государственности [1, с.98].
3  в большинстве случаев в качестве такой «третьей силы» определяется 
россия и, реже, китай.
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публикации выкладывались на различных интернет-форумах, однако 
со временем, они проникли и в некоторые научно-популярные 
работы, и даже в учебные пособия [7, с.42, 146; 8, с.184; 9, с.169]. 
Наиболее четко данная позиция отражена в работе к.даниярова 
«альтернативная история казахстана» [7]. он в частности отмечает: 
«в связи с ускоренной подготовкой россии к завоеванию казахского 
ханства она попала в очень сложное положение. Накапливая силы на 
северных и западных границах казахстана для продвижения вглубь 
территории по уралу, есилю (ишиму) и иртышу, российская империя 
наряду с этим организовывала вторжение джунгар на территорию 
казахского ханства с юга. Начались трудные дни для всего казахского 
народа…сильно ослабив казахское ханство через джунгарское 
нашествие, россия приступила к полному освоению Западной 
сибири…то, что россия спасла казахский народ от джунгар - это еще 
один из колониальных мифов. россия наоборот вооружала джунгар» 
[7, с.42, 146]. 

идеи к.даниярова были подвергнуты жесткой критике со 
стороны профессиональных ученых казахстана [5, с.178-188]. 
вполне вероятно, что экстравагантная трактовка российско-казахских 
отношений и не привлекла бы к себе внимания научного сообщества, 
однако, в последнее время схожие высказывания появились на 
страницах книг предназначенных для молодого поколения граждан 
республики казахстан [8, с.184; 9, с.169]. 

По этой причине, представляется необходимым обратиться к данной 
теме, чтобы выяснить насколько обоснованной является гипотеза 
международного «заговора» и действительно ли россия проводила 
политику поощрения джунгарской экспансии в казахстан.

Никаких документов подтверждающих существование военного 
союза россии и джунгарии, направленного против казахов, ни 
российскими, ни казахстанскими учеными не обнаружено.4 Поэтому, 
главным аргументом сторонников «теории заговора» являются факты 
военного сотрудничества российских подданных и джунгар. в их 
числе обычно называются:

Поставки вооружения ойратам с территории «кузнецкого 1. 
уезда» российского государства в первой половине XVII в. 

освоение джунгарами огнестрельного оружия и технологий 2. 
его производства.

участие выходцев из россии в работах на джунгарских 3. 
4  интересно, в данной связи, что антиджунгарский союз российских вла-
стей в сибири и казахов де-факто действовал в первой четверти XVIII в. [10, с. 79, 
80], а в 1740 г. российские власти санкционировали поставки пороха и боеприпасов 
казахским войскам, действовавшим против джунгар [11, с. 44].
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оружейных предприятиях в конце XVII- первой половине XVIII вв.
во всех этих событиях сторонники идеи российско-джунгарского 

союза склонны видеть «длинную руку москвы», которая интенсивно 
вооружала и обучала джунгарские войска. к сожалению, объем 
статьи не позволяет рассмотреть все три аспекта оружейных поставок 
одновременно, поэтому в настоящей работе подробно остановимся 
на первом из них.

в последние годы в ходе научных дискуссий, все чаще всплывает 
информация о том, что в первой половине XVII в. российские власти 
«кузнецкого уезда» поставляли джунгарам ружья и артиллерию для 
войны с казахами. Причем данный факт подается сторонниками 
«заговора», как «давно установленный» и «всем известный». можно 
предполагать, что со временем число убежденных сторонников версии 
о российских военных поставках джунгарам с территории «кузнецкого 
уезда» (особенно среди юных исследователей) будет только расти, 
так как именно такая версия событий изложена на страницах детской 
энциклопедии «казахское ханство» (2011 г.) и некоторых других 
изданий для школьников и студентов рк. авторы «Энциклопедии» 
утверждают, что: «Пока казахские воины одерживали победы на юге, 
Батур-хунтайджи готовился к войне. он закупил фитильные ружья и 
пушки в Кузнецком уезде, принадлежащем России…Есть сведения о 
приобретении джунгарами в Кузнецком уезде огнестрельного орудия 
и пушек (здесь и далее курсив наш- л.Б.)» [12, с.106, 107]. Практически 
дословно данный пассаж присутствует и на страницах книги 
«великие битвы кочевников» (2007г.) выпущенной по программе 
министерства культуры и информации рк: «джунгарское ханство 
вело войны с племенами восточной монголии, Циньской империей 
и казахским ханством. С Россией установило дипломатические 
отношения. Есть сведения о приобретении джунгарами в Кузнецком 
уезде огнестрельного оружия и пушек» [9, с.169]. 

ссылок на первоисточник в «детской энциклопедии» и «Битвах 
кочевников» нет, однако установить автора идеи не составляет боль-
шого труда. данное утверждение базируется на сведениях, приведен-
ных в упомянутой выше книге к. даниярова (1998 г.): «установив 
хорошую связь с джунгарским государством…Российская империя 
в первую очередь приступила к вооружению и укреплению армии 
джунгар, для чего через Кузнецк (Кемеровская область) постоянно 
передавала им огнестрельное оружие и посылала к ним военных 
специалистов» [7, с.42]. в свою очередь к.данияров, также ссылается 
не на первоисточник, а на авторов «краткой казахской энциклопедии» 
(1974 г.): «Боотур контайшы купил оружие у россии, которое было 
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доставлено через кузнецк. вооружившись, Боотур контайшы в 1652 г. 
выступил в поход против казахов» [7, с.146]. Заметим, что в ксЭ речь 
об огнестрельном оружии не идет. информация о нем появляется в 
интерпретации даниярова, а авторы «казахского ханства», развивая 
его мысль, превращают упомянутое в ксЭ абстрактное «оружие» в 
«ружья и пушки» [12, с.106, 107; 9, с.169]. именно в таком виде, обрастая 
удивительными подробностями и интерпретациями, информация 
доходит до казахстанских школьников. стоит ли удивляться, что 
получив эти данные, юные любители истории начинают искренне 
верить во враждебность россии по отношению к казахстану? однако 
не будем спешить делать выводы. для того, чтобы разобраться в том, 
что за оружие и на каких условиях поступало с территории россии 
в джунгарию в период правления Батур-хунтайджи обратимся к 
материалам письменных источников первой половины XVII в.

«кузнецкий уезд», о котором пишут упомянутые выше авторы, 
был образован в 1618-1622 гг. он включал верховья р. томь, бассейны 
рек кондомы и мрассы. Центром уезда был кузнецкий острог (1618). 
характерное название острога и уезда связано с хозяйственной 
специализацией местного сибирского населения- шорцев («кузнецких 
татар»). русские землепроходцы, отмечая мастерство шорцев в работе 
с металлом, прозвали их «кузнецами», а их землю «кузнецкой»: 
«кузнецы же словут, потому, что ясачные люди государские тамо 
живут по берегу томи реки и иных тамошних рек трех терсей, 
камений берут и жгут, плавят железо и куют вместо наковален на 
камни ж, а железо то кузнецкое и уклад велми добр, лутше свейского 
[т.е. шведского] железа и мяго железа, аки свинец. соболями, железом 
в казну ясак платят» [13, с.343]. главным экономическим партнером 
шорцев были кочевники Южной сибири и Центральной азии, которые 
охотно приобретали у них защитное и наступательное вооружение. 
Несмотря на то, что железоделательная промышленность шорцев 
в техническом отношении «была примитивна и носила домашний 
характер» [14, с.122], в силу широкого распространения этого 
надомного промысла производственные возможности оружейников 
«кузнецкой земли» в XVII в. были достаточно велики. так, например, 
они могли единовременно изготовить несколько тысяч панцирей и 
шлемов [15, с.125; 13, с.348]. 

Пришедшие в регион русские достаточно быстро выяснили, что 
шорцы: «…делают пансыри, бехтерцы, шеломы, копьи, рогатины и 
сабли и всякое железное, опричь пищалей5, и те пансыри, и бехтерцы 
продают колмацким людям на лошади и на коровы и на овцы, а 

5  то есть «кроме пищалей».
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иные ясак дают колмацким людям железом же» [14, с.122]. таким 
образом, к моменту появления на землях шорцев русских, «кузнецкие 
татары» уже активно продавали свою оружейную продукцию ойратам 
(«колмацким людям») меняя ее на скот и уплачивая ею дань. кроме 
того, из приведенного текста хорошо видно, что шорцы изготавливали 
разнообразное холодное оружие и доспехи, но отнюдь не ружья и, 
тем более, не пушки. так что продавать их ойратам, вопреки мнению 
к.даниярова и авторов «иллюстрированной истории казахстана», 
никак не могли. кроме того фразу авторов ксЭ: «Боотур контайшы 
купил оружие у россии, которое было доставлено через кузнецк» 
следует считать некорректной, так как по факту вооружение 
закупалось не «у россии» (то есть у российского правительства или 
его представителей), а у аборигенного населения Южной сибири.

следуя логике авторов концепции «антиказахского заговора» 
можно было бы предположить, что российские власти, установив 
контроль над шорцами, стали активно поощрять оружейные поставки 
шорского оружия в ойратские войска. однако в реальности произошло 
нечто прямо противоположное. узнав о том, что новые подданные 
российской короны поставляют оружие и доспехи ойратам, сибирская 
администрация начала активно противодействовать подобным сдел-
кам. уже в 1622 г. в наказе евдокиму Баскакову было рекомендовано 
провести переговоры с «кузнецкими людьми» на тему прекращения 
поставок вооружения западным монголам. Шорцам предлагалась 
давать ясак в царскую казну «соболями и всякую мягкую рухлядью, 
и шеломами и рогатинами, и саблями, кому чем мочно ясак государю 
давать; калмацким бы людям отсюда ясаку давать не велеть, с 
калмыцкими людьми торговать им, опричь соболей, железом, 
шеломами и пансырями и рогатинами и саблями не велеть…» [13, 
с.352]. однако возможности администрации кузнецка повлиять на 
шорцев были весьма ограничены. из трех тысяч «кузнецких людей» 
в 1622 г. российское подданство приняли только около 200 человек, 
«которые живут близко острожку», что касается остальных шорских 
мастеровых, то они «живут от кузнецкого острогу далеко, и теми 
кузнецкими людми всеми владеют колмацкие люди и ясак с них 
емлют соболями и железом всяким деланным» [16, с.191, 192]. 

другой причиной, мешавшей наложить мораторий на поставку 
оружия ойратам, была позиция самих шорцев. Запрет на торговлю 
вооружением наносил тяжелейший удар по экономическому 
положению шорских семей, для которых подобные сделки были одним 
из важнейших источников дохода. кроме того, «кузнецкие татары» 
прекрасно понимали, что если кочевники не получат необходимое 
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оружие и доспехи в качестве дани или в ходе обменной торговли, то 
они возьмут его силой. 6

таким образом, заблокировать шорско-ойратскую торговлю 
оружием в 20-х гг. XVII в. российским властям не удалось. однако 
работа в данном направлении была продолжена. уже в 1623 г. 
под мораторий на продажу оружия кочевникам была подведена 
законодательная база. в соответствующем царском указе накладывал-
ся недвусмысленный запрет на продажу ойратам: «самопалов и сабель 
и рогатен и копий и топоров и ножей и сайдаков и стрел и иново 
никаково ружья и железа» [13, с.170]. таким образом, уже в начале 20-х 
гг. XVII в. российское правительство сформулировало свою позицию 
в отношении шорско-ойратской торговли вооружением. Подобные 
сделки были объявлены незаконными, а в качестве компенсации 
«кузнецким татарам» предлагалось платить ясак в царскую казну не 
пушниной, а доспехами и холодным оружием. Этой схеме москва 
продолжала следовать и в последующие десятилетия.

следующий виток борьбы с оружейными сделками пришелся 
на первую половину 40-х гг. XVII в.  в  этот период  джунгарский 
правитель Батур-хунтайджи готовился к очередной войне с казахами и 
нуждался в поставках оружия и доспехов. российские власти прекрасно 
осознавали, где джунгары попытаются раздобыть необходимое 
вооружение, поэтому в 1641 г. московское правительство в очередной 
раз обратилось к своим местным представителям, чтобы шорцы 
«куяков и шапок железных и копей и рогатин и никакой ратной сбруи 
и черным (джунгарам) и белым калмыкам (телеутам) и киргиским и 
саянским людям не продавали и на лошади и на скотину не меняли». 
однако на предложение русских отказаться от продажи железа и 
железного вооружения джунгарам жители мрассы и кондомы вновь 
ответили отказом. Причем их представители подчеркнули важность 
отношений с джунгарией для обеих сторон: «…им, ясачным людям, 
куяки и шапки железные и всякую ратную сбрую черным и белым 
(калмыкам)7 и киргиским и саянским людям продавать и на лошадей 
менять [необходимо], тем-де мы ясачные люди живем» [15, с.125]. 
русские служилые посланные на мрассу и кондому констатировали, 
что «ясачные люди кондомские и мраские приготовили на продажу 
черным и белым колмаком болши дву тысяч куяков и шапок железных 
против того ж…» [17, с.122]. тем не менее, российские власти, 
6  Что и произошло в 40-х гг. XVIIв. (см. ниже).
7  в российских письменных источниках первой половины XVII в. «черны-XVII в. «черны- в. «черны-
ми калмыками» именовались ойраты (джунгары), «белыми калмыками» - телеуты. 
упомянутые в документе «киргиские люди», это енисейские кыргызы, игравшие 
важную роль в политической системе Южной сибири рассматриваемого периода.
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продолжали оказывать давление на шорцев и, по всей видимости, 
им удалось добиться срыва части оружейных сделок. однако, как и 
опасались шорцы, ойраты взяли недостающее силой. в 1644 г. князцы 
итеберской волости (на р. кондоме) жаловались кузнецкому воеводе: 
«а иные, государь, калмыцкие люди контайшина улуса по кондоме 
и по мрассе…ясашных людей грабят, всякий живот и всякое разное 
железо» [15, с.145]. 

события 40-х гг. XVII в. стали настоящей политической 
«пощечиной» для русских властей в сибири и стимулировали 
дальнейшее ужесточение запретительной политики в отношении 
шорско-ойратской оружейной торговли. в середине XVII в. она, 
наконец, дала свои плоды, что проявилось в резком сокращении 
объемов торговых сделок. ключевыми причинами данного процесса 
было усиление контроля российских властей над ясачным населением 
Южной сибири в целом, и шорцами, в частности. важную роль также 
сыграли серия междоусобных войн в джунгарии, а также военные 
конфликты джунгарских феодалов с телеутами («белыми калмыками») 
коки абакова в 1655-1658 гг. [18, с.9-16]. Попытки массового изъятия 
полуфабрикатов и готового вооружения джунгарами у «кузнецких 
татар» возобновились лишь в первой трети XVIII в. однако характер 
и масштаб таких реквизиций был уже совсем другим [13, с.352]. 

таким образом, сведения о продаже жителями «кузнецкого 
уезда» огнестрельного оружия и пушек ойратам не соответствуют 
действительности. Шорцы в первой половине XVII в. не изготавливали 
огнестрельного оружия. кроме того, российские власти не только не 
поощряли продажу шорцами холодного оружия и доспехов ойратам, 
но и, наоборот, всячески препятствовали подобным сделкам.

может быть тогда огнестрельное оружие поступало к ойратам 
от русских служилых кузнецкого острога? Но и тут сторонников 
конспирологических версий ждет разочарование. Первоначально, 
численность гарнизона кузнецкого острога составляла 8-10 человек 
[19, с.108; 20, с.113]. к 1624 г. численность «кузнецких» служилых 
возросла до 59 человек [20, с.114]. Но даже эти воины не были 
обеспечены огнестрельным оружием в полной мере. в 1637 г. 
служилые кузнецка обратились в сибирский приказ с просьбой о 
присылке пищалей, так как охочим людям (которые были направлены 
в кузнецк из тобольска и томска) «ружье государево не давалось» 
[21, с.92]. Центральными властями было принято решение направить 
в кузнецк 63 «самопала» и 51 «карабин». самопалы были закуплены 
в сибирском приказе для пеших казаков, а карабины изготовлены в 
оружейном приказе для вооружения конных казаков [21, с.93]. таким 
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образом, даже если предположить, что все служилые кузнецка вдруг 
решили бы продать свои ружья джунгарам8, то несколько десятков 
пищалей были бы каплей в «море» джунгарской армии насчитывавшей 
более 30 тысяч всадников [22, с.185]. 

авторам идеи «антиказахского заговора» остается предположить, 
что ружья и пушки, которые якобы поступали к джунгарам в 
первой половине-середине XVII в. через «кузнецкий уезд» могли 
быть присланы центральным российским правительством. и 
действительно, Батур-хунтайджи трижды (в 1639, 1643 и 1650 гг.) 
обращался в москву с настойчивой просьбой о присылке «ружейных» 
мастеров, или просто «винтовых» пищалей и боеприпасов к ним. 
однако все три раза просьбы о присылке огнестрельного оружия 
были демонстративно проигнорированы московскими властями [13, 
с.168-169]. в конечном счете, российского огнестрельного оружия 
Батур-хунтайджи, ни из кузнецка, ни из москвы, так и не получил. 

анализ письменных источников позволяет сделать следующие 
выводы:

сведения к.даниярова о массовой продаже жителями 1. 
«кузнецкого уезда» огнестрельного оружия и пушек ойратам 
для организации вторжения в казахстан не соответствуют 
действительности. 

традиция шорско-ойратской торговли холодным оружием и 2. 
защитным вооружением сложилась до прихода русских в Южную 
сибирь. однако шорцы в первой половине XVII в. не изготавливали 
огнестрельного оружия и, следовательно, не могли поставлять его 
ойратам.

российские власти не только не поощряли шорско-ойратскую 3. 
торговлю холодным оружием и доспехами, но и, наоборот, 
всячески препятствовали подобным сделкам. Эта политика 
российского правительства нашла свое отражение, как в российском 
законодательстве XVII в., так и в конкретных действиях сибирской 
администрации. в конечном счете, российским властям удалось 
добиться существенного сокращения объемов шорско-ойратской 
оружейной торговли.

информация о массовой продаже русскими служилыми 4. 
людьми кузнецкого острога огнестрельного оружия ойратам не 
находит подтверждения в письменных источниках первой половины 

8  Что было абсолютно невероятно в условиях существовавшей системы кон-
троля за огнестрельным оружием «государевой казны». отдельные контрабандные 
сделки между служилыми и кочевниками совершались на протяжении всего XVIIв. 
однако массовая продажа гарнизоном подотчетного оружия не могла не остаться 
незамеченной.
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XVII в.
Попытки Батур-хунтайджи получить огнестрельное оружие из 5. 

москвы были отклонены царским правительством.
таким образом, конспирологическая версия, согласно которой 

россия в первой половине XVII в. помогала джунгарам в их войне с 
казахами, снабжая ойратские войска огнестрельным оружием «через 
кузнецкий уезд», не соответствует действительности.

Политика российских властей по ограничению оружейной 
шорско-ойратской торговли, а также демонстративный отказ от 
посылки джунгарам огнестрельного оружия (даже в качестве 
дипломатических подарков) была вызвана объективными причинами. 
московское правительство не без оснований рассматривало 
джунгарию в качестве своего основного военно-политического 
конкурента в центральноазиатском регионе. «яблоком раздора» двух 
держав были относительно густонаселенные, богатые металлами и 
пушниной территории Южной сибири. Борьба россии и джунгарии 
за право взимать дань с местных племен могла рано или поздно 
привести к вооруженному конфликту. в данных условиях проданное 
ойратам шорское или российское оружие могло быть использовано 
против самих русских гарнизонов сибири. Подобные опасения не 
были беспочвенными. уже в 1667 г. русские и джунгары скрестили 
оружие в боях под красноярском [13, с.629]. 

во второй половине XVII в. разуверившись в возможности 
получить огнестрельное оружие в россии легальным путем, правители 
джунгарии сделали ставку на создание системы контрабандной 
торговли, в которой решающая роль отводилась посредникам из 
числа среднеазиатских торговцев, центральноазиатских дипломатов 
и представителей сибирской знати. тема оружейных поставок в 
джунгарию и позиция москвы в данном вопросе будет рассмотрена 
в специальной работе.
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ТҮЙІН
Қазіргі таңда ресейлік және қазақстандық тарихнамада кең 

көлемде қаралып жүрген мәселе ресей қаруларының хVІІ ғ. Жоңғария 
еліне жеткізілуі болып отыр. Жазбаша деректерді кешенді зерттеу 
барысында Қазақстанға шабуыл жасау үшін ойраттарға пушкілермен, 
басқа да қару-жарақтардың сатылуы нақтыланған дерек болып 
табылмайды. ойраттардың шорлармен қару-жарақ саудасы орыстар 
оңтүстік сібірге келмей тұрып орын алған. Бірақ хVІІ ғ. бірінші 
жартысында шорлықтар ату қару-жарақтарын ойраттарға жеткізе 
алмаған. Бұған себепші ресей билігі тарапынан көрсетілген түрлі 
әрекеттер болды. Батыр қонтайшының мәскеуден қару-жарақтарын 
сұрауы патша үкіметінен қолдау таппады. сондықтан да хVІІ ғ. 
ресейліктердің жоңғарларға қару-жарақ жеткізуі деген дерек тарихи 
мифтердің қатарында қалмақ.

SUMMARY
Russian Military Procurement of Dzungaria at the Beginning of 

the 17th Century: Myth of Reality?
Statement about the large-scale delivery of the Russian arms (including 

fireams) to Dzungaria at the first part of the 17th century is wide-spread in 
modern Russian and Kazakhstani historiography. Comprehensive analysis 
of written records showed that the information about the large-scale sale 
of firearms by the population of the Kuznetsky uyezd to Oirats in order to 
organize the invasion to Kazakhstan is not valid. The traditional Shor-Oiratic 
trade of cold steel started before the Russians came to the Southern Siberia. 
Nevertheless, the Shors did not produce firearms at the first part of the 17th 
century; therefore, they cannot sell them to Oirats. Russian government did 
not encourage the Shor-Oiratic trade of cold steel and armors. Moreover, 
they tried to prevent the trade in many. This fact was reflected in the legal 
system of the 17th century as well as the particular actions of the Siberian 
government. Ultimately, Russian government managed to decrease the 
volume of Shor-Oiratic arms trade significantly. The written records of the 
first part of the 17th century contain no information about the large-scale 
sale of the firearms by the population of the Kuznetsky dungeon to Oirats, 
too. Attempts of Batur-Khuntaidzhi to get the firearms from Moscow were 
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declined by the government. Thus, the large-scale delivery of the Russian 
arms to Dzungars at the beginning of the 17th century is not confirmed by 
the historical records, and it can be classified as the historical myth.
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РОЛЬ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА

Аннотация
в статье проанализирована роль белорусского народа в истории 

казахстана в комплексе белорусско-казахстанских отношений. 
рассмотрен процесс формирования белорусской диаспоры в 
казахстане, взаимопомощь двух братских народов в послевоенное 
время, сотрудничество в области науки и образования на современном 
этапе. автор отмечает, что деятельность белорусских национально-
культурных центров в казахстане является важной составляющей 
эффективного культурного сотрудничества.

Ключевые слова: белорусский народ, Беларусь, казахстан, 
диаспора.

Несколько столетий прошло со времени образования казахского 
ханства. Благодаря талантливым руководителям ханство стало 
известным и имело политический вес на международной арене. 
в нем проводились серьезные внутренние реформы, большое 
внимание уделялось армии. в настоящее время казахстан занимает 
лидирующие позиции в центральноазиатском регионе, достиг 
серьезных успехов в области государственного строительства, 
экономической и социальной сфере, науке, культуре. казахстан 
воспринимается во всем мире как высокообразованная страна, 
население которой пользуется тремя языками — казахским, русским 
и английским. кроме того, весьма ценным является то, что астана 
выступает в качестве международного посредника в урегулировании 
конфликтных ситуаций. однако высшей ценностью казахстанского 
общества всегда был и остается полиэтничный состав населения, 
сплоченный на идеях межнационального согласия, равенства всех 
наций и народностей.

связи и контакты между народами Беларуси и казахстана 
существовали с давних времен. их формы и содержание изменялись 
в зависимости от конкретных исторических условий развития наших 
стран. так сложилось, что белорусский народ не всегда прибывал в 
казахстан по своей доброй воле. и в этом, конечно, не было вины ни 
казахстанской земли, ни тем более - ее народа. во второй половине 
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XIX в. в географически отдаленные казахские земли были высланы 
некоторые участники национально-освободительного восстания в 
Польше, Беларуси и литве 1863-1864 гг., в 1870-е гг. - осужденные 
белорусские народники, позже – социал-демократы.

в конце XIX – начале XX вв. на «свободные» земли казахстана 
(в особенности в его северные районы) переселялись белорусские 
крестьяне, которые потеряли надежды на получение помещичьей 
земли у себя на родине. с началом столыпинской аграрной реформы 
1906-1917 гг. такие переселения стали свободными. в 1920-1930-е 
гг. во время так называемого раскулачивания крупных крестьянских 
хозяйств в казахстан были высланы многие белорусские крестьяне. в 
результате в 1926 г. в казахской асср проживало 25,5 тыс. белорусов 
[9]. в 1920-1950-е гг. на территории казахстана было создано 
несколько лагерей и спецпоселений гулага. согласно по далеко не 
полным сведениям, в этот период около 1200 уроженцев Беларуси 
были высланы в казахстан. среди них были политические деятели, 
представители науки и культуры, священнослужители и монахи, 
судьбы многих из них до настоящего времени не известны.

во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. в казахстан во 
время строительства магнитогорского металлургического комбината 
и туркестано-сибирской железной дороги (турксиб) Белорусская 
сср направила значительное количество квалифицированных 
инженерно-технических и рабочих кадров. из Беларуси также 
поступали металлообрабатывающие станки, сельскохозяйственные 
машины, цемент, фанера, стекло. казахстан в свою очередь поставлял 
в Бсср цветные металлы, овечью шерсть, кожевенное и другое сырье 
для предприятий легкой промышленности.

в годы великой отечественной войны в казахскую сср с 
оккупированных территорий было эвакуировано 10,7 тыс. из Беларуси 
[8, с.9]. в уральск первые беженцы из могилевской и витебской 
областей прибыли в августе 1941 г. [4, с.70]. с большой самоотдачей 
трудились белорусы в условиях эвакуации на казахстанских фабриках 
и заводах, выпускавших оборонную продукцию. в казахстан также 
были эвакуированы Белорусский театр оперы и балета и витебский 
областной драмматический театр имени я.коласа. артисты этих 
театров гастроливали по районам уральской области, выступали в 
местных госпиталях. Здесь же был похоронен белорусский писатель 
З.Бядуля, который умер в 1943 г. по дороге в эвакуацию.

а в это время на белорусской земле развернулось 
оборонительное сражение  войск  Западного  фронта,  которые были 
многонациональными. в их составе находились выходцы из казахстана, 
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проходившие срочную или кадровую службу. к сожалению, точное 
их количество неизвестно. можно лишь утверждать, что оно было 
значительным и измерялось десятками тысяч человек. многие из них 
героически погибли в первые часы войны в Брестской крепости. в 
65 партизанских отрядах, действовавших в разных районах Беларуси, 
сражались более 1,5 тыс. уроженцев казахстана. многие из них за 
проявленные в боях за освобождение Беларуси мужество и героизм 
были удостоены звания героя советского союза [6, с.37].

Значительную помощь Беларуси оказал казахстанский народ в 
послевоенное время. во второй половине 1940-х гг. для восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства, помощи населени 
казахская сср направила тысячи голов овец, зерно, одежду и обувь. 
казахстанские строители участвовали в строительстве Новополоц-
кого нефтеперерабатывающего завода, солигорских калийных ком-
бинатов, могилевского комбината синтетического волокна и др.

в свою очередь, кадровую помощь оказала Беларусь казахстан-
скому народному хозяйству во время освоения целинных и залежных 
земель. в период с 1956 по 1969-е гг. Белорусская сельскохозяйственная 
академия подготовила и направила 227 высококвалифицированных 
специалиста. кадры для сельского хозяйства казахстана готовил 
Белорусский институт механизации сельского хозяйства, а также 
сельскохозяйственные техникумы республики. в 1958-1959 гг. 
Белорусская сельскохозяйственная академия направила почти 50% 
своих выпускников на работу в казахстан. всего за 1954-1969 гг. из 
Беларуси на освоение целинных и залежных земель выехало более 
100 тыс. человек [7, с.9]. специалисты из Беларуси участвовали 
в строительстве карагандинского металлургического комбината, 
работали на усть-каменогорском свинцово-цинковом комбинате, 
соколовско-сарбайском горно-обогатительном комбинате, 
мангышлаке.

в это же время белорусские промышленные предприятия 
помогали укрепить материально-техническую базу казахской 
сср, что в значительной степени содействовало углублению 
экономических и производственных взаимоотношений между 
республиками. Бсср почти полностью обеспечивала потребности 
казахстана в тракторах, грузовых автомобилях, сельскохозяйственных 
машинах, зерносушилках, электродвигателях, запасных частях и 
других необходимых материалах. 75 белорусских промышленных 
предприятия поставляли в казахстан свою продукцию.

Будучи политически и экономически независимыми государства-
ми 16 сентября 1992 г. Беларусь и казахстан установили дипло-
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матические отношения. в январе 1993 г. в минске было открыто 
посольство казахстана, в 1997 г. начало свою работу Посольство 
республики Беларусь в казахстане. с этого времени отношения 
между нашими государствами развиваются не только в двухстороннем 
формате, но и в рамках таких международных организаций, как 
содружество Независимых государств (сНг), организация договора 
о коллективной безопасности (одкБ), таможенный союз (тс), единое 
экономическое пространство (еЭП), евразийский экономический 
союз (еаЭс). успешно развиваются торгово-экономические 
связи. казахстан вместе с россией, украиной и молдовой является 
основным торговым партнером Беларуси среди стран сНг. За годы 
независимости ассортимент экспортируемой белорусской продукции 
значительно расширился. Беларусь поставляет тракторы, дорожную 
технику, шины, лекарственные средства, холодильники, мебель, 
керамическую плитку, ковры, посуду, одежду, молочные изделия 
и др. из казахстана в нашу страну поступает пшеница, ячмень, 
хлопчатобумажное волокно, овечья шерсть, изделия черной и цветной 
металлургии и др.

руководство республики казахстан уделяет большое внимание 
национальной политике, в 1995 г. была создана ассамблея народов 
казахстана. в укреплении связей между белорусским и казахским 
народами значительная роль принадлежит национальным диаспорам. 
согласно переписи населения казахстана 2009 г. в республике 
казахстан проживает 66476 белорусов [5]. Национально-культурные 
объединения белорусов в казахстане начали появляться в начале 
1990-х гг. Первая белорусская община была создана в алматы в 1992 
г. Позднее белорусские национальные центры появились в костанае 
(1999), Павлодаре, атбасаре и усть-каменогорске (2000), астане 
(2001), караганде (2002), Петропавловске (2003).

главной задачей белорусских культурных объединений в 
казахстане является сохранение традиций, культуры, языка своей 
исторической родины. Белорусы казахстана отмечают юбилеи 
известных белорусских деятелей, наиболее значительные события 
в истории и культуре Беларуси, государственные и народные 
праздники. Налажено тесное сотрудничество с ассамблеей народа 
казахстана. Белорусские объединения в ассамблее представляют 
известные в казахстане люди: депутат мажилиса, член комитета по 
вопросам экологии и природопользования леонид Питаленко и его 
заместитель доктор технических наук, профессор алексей Цеховой. 
Павел александрович атрушкевич – уроженец Беларуси – был 
членом-корреспондентом Национальной академии наук казахстана, 
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заместителем председателя ассамблеи народов казахстана, депутатом 
сената Парламента республики казахстан. Представители белорусских 
объединений активно участвуют в проведении межэтнических 
фестивалей, дней славянской письменности и культуры, которые 
проводятся в казахстане. таким образом, деятельность белорусских 
национально-культурных центров в казахстане является важной 
составляющей культурного сотрудничества двух стран.

в настоящее время белорусские ученые совместно со 
своими казахстанскими коллегами приступили к осуществлению 
совместных проектов, призванных решить стратегическую задачу 
по вхождению казахстана в число 50-ти конкурентоспособных стран 
мира с развитой экономикой, ориентированной на производство 
высокотехнологической продукции. так, в частности, ученые 
Белорусского государственного университета и казахстанского 
университета им.аль-Фараби работают над совместным проектом 
по использованию свЧ-энергетики. Представители Белорусского 
национального технического университета разработали несколько 
новых видов продукции с газоплазменным напылением для 
Павлодарского сталелитейного завода.

в 2007 г. при «Научно-технологическом парке» Белорусского 
национального технического университета был создан Белорусско-
казахстанский Центр научно-технического сотрудничества с 
целью содействия развитию взаимовыгодного сотрудничества 
между Беларусью и казахстаном, поиска партнеров для реализации 
совместных проектов, продвижению совместных технологий и 
товаров и развития иновационной деятельности.

ученые института тепло- и массообмена им. лыкова НаН 
Беларуси совместно с коллегами Западно-казахстанского аграрно-
технического университета им. Жангир хана занимаются разработкой 
энергосберегающих технологий. среди направлений, по которым 
также проводится сотрудничество, необходимо выделить – источники 
обновляемой энергии, глубокая переработка нефтяных остатков, 
использование торфа для химии и фильтров, разнообразные 
светодиодные технологии [1, с.1].

объединенным институтом проблем информатики НаН Беларуси 
установлены и развиваются контакты с казахстанской ассациацией      
IT-компаний, а также с казахстанским государственным агро-
техническим университетом им. с.сайдуллина в области разработки 
программных средств для точного земледелия. 

особую актуальность в современных условиях приобретает 
развитие такой важной сферы, как образование. в рамках практики 
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профессорско-преподавательских и студенческих обменов по разным 
программам проходили обучение белорусские граждане в высших 
учебных заведениях казахстана, а граждане казахстана в высших 
учебных заведениях Беларуси. Большой популярностью среди 
казахстанцев пользуется военная академия республики Беларусь 
и военные факультеты государственных университетов, где с 2007 
г. обучаются казахстанские военнослужащие [3]. кроме того, в 
гНу «институте переподготовки и повышения квалификации» 
министерства по Чрезвычайным ситуациям республики Беларусь 
проходят обучение казахстанские специалисты из числа сотрудников 
соответствующей организации республики казахстан.

как отмечалось ранее, период великой отечественной войны 
важный в истории двух государств, а 9 мая — особенный день. 
день Победы в Беларуси и в казахстане отмечается как один из 
самых светлых, почитаемых и дорогих праздников. ведь в этот день 
вспоминают всех фронтовиков живых и павших на войне, всех, кто 
своим трудом в тылу, делал невозможное, отдавая все силы, чтобы 
этот день пришел как можно раньше. Поэтому большое внимание 
сторонами уделяется увековечиванию памяти о великой отечественной 
войне. органы власти и общественность Беларуси бережно 
сохраняют могилы воинов-казахстанцев на многочисленных братских 
кладбищах, которые есть во многих местах Беларуси. им возводятся 
памятники, устанавливаются мемориальные доски, посвящаются 
отдельные экспозиции в музеях, в их честь названы улицы. так, в 
2005 г. и в 2008 г. в минске были установлены два памятных знака, 
которые напоминают нам о беспримерном мужестве и героизме 
воинов из казахстана. в 2011 г. в Белорусском государственном музее 
истории великой отечественной войны состоялась презентация 
книги «Незабытые имена». данное издание стало  результатом 
поисковой работы посольства республики казахстан в республике 
Беларусь с 2009 по 2011 гг. в книге рассказывается о подвигах 
воинов-казахстанцев, принимавших участие в защите Беларуси от 
вражеского вторжения летом 1941 г., в партизанском движении, а 
также в освобождении Беларуси от немецко-фашистской оккупации. 
кроме того, в издание включены около двух тысяч имен казахстанцев, 
ранее считавшихся пропавшими без вести, воспоминания участников 
боев и родственников погибших, а также подвиги 81 казахстанца, 
удостоенного звания героя советского союза за освобождение 
Беларуси [2]. в честь казаха, партизанского командира в Беларуси, 
ади Шарипова названа улица в г. гродно. в этом же белорусском 
городе установлена мемориальная доска рядовому агадилу 
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сухамбаеву, который, будучи раненым, пожертвовал собой во имя 
выполнения боевой задачи. в военном городке уручье в минске 
установлен памятник героям 120-й дивизии, отличившимся в боях за 
освобождение Беларуси. среди 8 бюстов — бюст казаху пулеметчику 
ефрейтору х.мамутову.

таким образом, история взаимоотношений Беларуси и казахстана 
многогранна. судьбы наших народов переплелись как в необъятных 
казахских степях, так в лесах и полях Беларуси. роль белорусского и 
казахстанского народов велика. Наши народы вместе участвовали в 
преобразованиях общества на различных этапах его развития, вместе 
боролись против фашизма, вместе осваивали целину и теперь вместе 
создают основы отношений уровня XXI в.
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ТҮЙІН
мақалада белорус-қазақ қарым-қатынастары негізінде Қазақстан 

тарихындағы белорус халқының рөлі талданады. Қазақстандағы 
белорус диаспорасының қалыптасу үдерісі, соғыстан кейінгі кезеңдегі 
екі бауырлас халықтың бір-біріне көмегі, қазіргі таңдағы білім 
және ғылым саласындағы өзара ынтымақтастығы қаралады. автор 
Қазақстандағы белорусь этно-мәдени орталықтарының қызметін, екі 
ел арасындағы мәдени ынтымақтастықты дамытудағы маңызды рөл 
атқаратынын ерекше атап өтеді. 

SUMMARY
The article analyzes the role of the Belarusian people in the history 

of Kazakhstan in the context of Belarusian-Kazakh relations. The process 
of formation of the Belarusian diaspora in Kazakhstan and cooperation of 
two brotherly peoples in the postwar period are considered. The author 
notes that communication and contacts between the peoples of Belarus 
and Kazakhstan have existed since ancient times, their form and content 
have been varied depending on the specific historical conditions of the 
development of our countries. The article concludes that the activities 
of the Belarusian national cultural centers in Kazakhstan is an important 
component of effective cultural cooperation. Currently, the role of 
constructive cooperation of research and university organizations is 
greatly increased in the implementation of innovative development of the 
economy and in other domains of public activity.
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СУЛТАН-пРАВИТЕЛЬ, пОЛКОВНИК МУХАМЕДГАЛИ 
ТАУКИН В ДОКУМЕНТАХ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ

Аннотация
статья посвящена освещению неизвестных страниц из биографии 

одного из первых казахских чиновников периода российской 
империи, султана младшего жуза, правителя Западной части области 
оренбургского ведомства, полковника мухамедгали таукина. На 
основе впервые вводимых в научный оборот документов российских 
архивов м.таукин представлен как один из крупных и известных 
султанов-правителей в казахской степи, талантливый управленец, 
преданный служебному долгу. он был известен как сторонник 
мягких методов управления степью, защитник интересов казахов, а 
также как этнограф. материал и выводы исследования могут быть 
использованы при подготовке монографий, учебников, разработке 
курсов лекций по истории казахстана XIX в. и формирования первых 
кадров управленческого аппарата из числа образованной казахской 
родовой знати в российской империи.

Ключевые слова: административные реформы, государственная 
служба, первые казахские чиновники, султан-правитель, Западная 
часть области оренбургских киргизов (казахов), российская империя, 
казахская степь.

административные реформы XIX в. царской россии в казахской 
степи выдвинули в региональную систему управления первую 
генерацию казахских чиновников из представителей верхних 
социальных слоев родовых кланов, получивших светское образование 
в русских учебных заведениях.одним из них был правитель Западной 
части области оренбургских киргизов (казахов – авт.) мухамедгали 
таукин (1813-1894 гг.) - султан младшего жуза, сын надворного 
советника султана тауке айчувакова и правнук абулхаир хана.
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в 1831 г. мухамедгали в числе пяти юношей-казахов закончил 
азиатское отделение военного училища в г. оренбурге (в 1844 
г. преобразовано в Неплюевский кадетский корпус – авт.) и 25 
ноября того же года прикомандирован к правителю Западной части 
оренбургских казахов султану Баймухаммеду айчувакову [1, с.285-
286]. в одном из представлений к награждению молодого служащего 
дана следующая его характеристика: «султан-правитель из Западной 
степи подполковник султан мухаммед-галий тяукин (так в документе 
– авт.) служит беспрерывно местному управлению в степи с 1845 г., 
в настоящей должности с 1847 г., в офицерских чинах с 1830 г., в 
чине подполковника с 1853 г., в марте 1857 г. получил орден святой 
анны 3 степени<…> один из преданнейших русскому правительству 
султанов, доказавший это многими на пользу его услугами в 
продолжение управления своей частью» [2, л.6].

По оренбургским источникам, введенным в оборот и.в. ерофеевой, 
мухамедгали таукин выучил основательно в оренбургском военном 
училище русский язык и письменный литературный язык тюрк 
- (использовавшийся с XIII по начало XX вв.), а также приобрел 
хорошие знания по экономике, истории и культуре. в течение 20 
лет, непрерывно занимая должность султана-правителя Западной 
части орды, получил репутацию компетентного, эрудированного 
и добросовестного управленца [3, с.51]. По опубликованным Б.т. 
Жанаевым документам известно, что с самого начала своей карьеры 
таукин снис-кал уважение оренбургского начальства. так, в списке 
награждаемых за 1846 г. он представлен, как (приводится с сохранением 
стилистики текста документа – авт.) «сын заслуженного отца, 
есаул, султан Западной части орды мухаммед-галий тяукин (при 
цитированиии далее написание имени и фамилии М. Таукина дается, 
как в источнике – авт.) несмотря на молодость, неоднократно 
оказывал усердие при исполнении возложенных на него поручений. 
изучив русский язык, он неусыпно занимается делами по поручениям 
от правителя и комиссии, а по знанию им следственного порядка с 
большой пользой употребляется по делам уголовным между степными 
киргизами, одним словом, по честности, беспристрастности ума, 
способностям и знанию дела лучший из помощников и со временем 
из него может выйти отличный правитель. в последние годы (1844 
и 1845) от комиссии на него возлагалось содействие дистаночным 
начальникам в сборе денег за кочевание и объяснение безграмотным, 
как выдавать квитанции и вести книги, в чем пять из них встретили 
затруднение и остановили было сбор. тяукин все эти недоразумения 
ловко отстранил, и сбор, несмотря на тяжкие прошлогодние зимы 
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по глубокости снегов и гололедицы, отчего киргизы лишились 
множества скота, личным усильным старанием его произведен 
успешно» [4, с.67 - 68]. а в «списке должностных, влиятельных и 
особенно известных киргизов Западной части орды» чиновник особых 
поручений при председателе Пограничной комиссии лазаревский, 
представляя султана к очередному награждению, так характеризовал 
вышестоящему начальству человеческие качества и особенности 
темперамента султана: «тяукин мухаммед-гали, войсковой 
старшина, султан, управляет Западной частью орды, 37 лет. очерк 
наружной физиономии его пропускаю, так как этот султан известен 
вашему превосходительству. Богат, <…>  весьма хорошего ума и 
способностей, с превосходным, добрым, благородным, но доверчивым 
и несколько нерешительным характером. гостеприимство - одна из 
добродетелей киргизов, но тяукин гостеприимен по превосходству. 
один из любимых в орде султанов за свой благородный характер, 
участие к нуждам киргизов и неизменное расположение к добру. в 
высшей степени предан правительству; сколько я узнал этого султана, 
для него лучшее удовольствие и постоянное желание исполнить 
всякое распоряжение начальства удовлетворительно и с успехом» [4, 
с.125].

в силу служебного долга он должен был постоянно ориентиро-
ваться на оренбургское начальство. о добросовестной на пользу 
государства службе полковника и султана-правителя мухамедгали 
таукина свидетельствует его послужной список, составленный в 
1873 г.: «…ему 60 лет, происходит из султанских детей, воспитание 
получил в бывшем оренбургском военном училище. За поимку в 
степи дезертиров 8 февраля 1836 г. награжден чином зауряд-сотника. 
За успешный сбор кибиточного сбора 2 июня 1837 г. произведен в 
хорунжии. За преследование мятежного старшины исатая тайманова 
получил в подарок 20 сентября 1832 г. от оренбургского военного 
губернатора золотой перстень, а 25 января 1839 г. награжден золотою 
медалью на аннинской ленте для ношения на шее. За участие в 
хивинской экспедиции 28 октября 1840 г. награжден чином сотника. 
За сопровождение в Бухару русской миссии 31 августа 1842 г. 
награжден золотою медалью на аннинской ленте для ношения на 
шее. За нахождение в военном отряде, преследовавшем мятежного 
султана кенесары касымова, 11 апреля 1844 г. произведен в есаулы. 
17 января 1845 г. назначен помощником правителя Западной части 
оренбургских казахов. во время нахождения в с.-Петербурге в свите 
султана Баймухаммеда айчувакова в марте 1847 г. был представлен 
императору Николаю I и награжден чином войскового старшины. 
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После смерти султана Баймухаммеда айчувакова был определен 
на должность правителя Западной части оренбургских киргизов 
(казахов) (с 12 апреля 1847 г.). в 1853 г. произведен в подполковники. 
При представлении императору александру II 13 августа 1860 г. 
награжден чином полковника» [5, с.15]. 

так, более 30 лет мухамедгали таукин исправно исполнял 
возложенные на него по службе обязанности. Но со временем в судьбе 
султана-правителя, полковника таукина наступил роковой поворот. как 
прослеживается по документам, после пятидесятилетнего возраста, 
еще 10 ноября 1865 года по расстроенному здоровью просил он об 
увольнении в отставку. 14 декабря того же года приказом министра 
внутренних дел таукин был уволен согласно его просьбе, а 21 марта 
1866 г. последовал высочайший приказ об увольнении м. таукина 
со службы с отрицательным мотивом без назначения пенсии [6, л.1]. 
с июля 1866 г. мухамедгали тяукин был привлечен к следствию 
по обвинению в злоупотреблениях. По донесению управляющего 
областью оренбургских киргиз (казахов), флигель-адъютанта, 
полковника л.Ф. Баллюзека министру внутренних дел, «полковник 
тяукин навлек на себя подозрения в незаконных поборах, продаже 
должностей по местному ордынскому управлению, противодействии 
распоряжениям высшего правительства, укрывательстве из-за разного 
рода корыстных видов разного рода преступлений и даже убийств» 
[6, л.2; 5, л.25].

таукин представлял настолько серьезную опасность, что 
оренбургский генерал-губернатор Н.а. крыжановский в своем 
отношении к министру внутренних дел докладывал о том, что 
«вынужден был задержать тяукина в оренбурге и воспретить ему 
выезд в степь даже и после отставки» [6, л.75, 159]. восстания 
1868-1870 гг. в младшем жузе подтвердили опасения царизма о 
возможном неприятии местным населением временного положения 
об управлении в степных областях 1868 гг., вносившего серьезные 
изменения в административно-территориальную, хозяйственную, 
налоговую и судебную систему.

После стольких лет блестящей карьеры отстранение от 
службы для таукина было подобно катастрофе. в своем прошении 
министру внутренних дел от 1 января 1869 г. из оренбурга бывший 
султан правитель мухамедгали таукин, давал объяснения (текст 
дается в современной орфографии с сохранением авторской 
стилистики):«уральское войсковое начальство было недовольно 
мною за постоянное заступничество мое за киргизов от стеснений их 
казаками и опровержение прав уральцев на сказанный берег (левый 
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берег урала). еще при генерал-губернаторе катенине я заявлял 
опасения свои о мести за это уральцев…» [6, л.9-10].

все обвинения против таукина юридическими данными не 
подтверждались, поэтому дело было прекращено в 1869 г. но 
в ноябре того же года мухамедгали таукин по распоряжению 
оренбургского военного губернатора был выслан на жительство под 
надзор полиции в с. холмогоры архангельской губернии, а затем, в 
1870 г., по распоряжению министра внутренних дел, был перемещен 
под надзор полиции в екатеринославскую губернию [7, л.11-12]. в 
документах указывается, что   высылка таукина    состоялась под 
влиянием  волнений в степи при введении в действие положения 
1868 г. На протяжении оставшейся жизни султан м.таукин боролся 
за восстановление своего честного имени, подавал прошения об 
освобождении и назначении пенсии.

Примечательно, что, в период ссылки в екатеринославле бывший 
правитель западных ордынцев м.таукин продолжал заниматься 
этнографическими изысканиями и направил 16 ноября 1871 г. министру 
внутренних дел свои «соображения об улучшении быта киргизов» 
(казахов) [6, л.133]. мухамедгали таукин известен в истории и как 
этнограф, он поддерживал тесные связи с русским географическим 
обществом, казанским музеем древностей и этнографии и был 
корреспондентом вольного экономического общества. Перу 
м.таукина принадлежат «Записки о хозяйстве, скотоводстве и других 
средствах к существованию ордынцев, кочующих в Зауральской 
степи», опубликованные в № 41 журнала «Экономические записки» 
(санкт-Петербург. 1861), а также «родословный список о султанах и 
ходжах Западной части орды» (оренбург, 1847 г.) [1, с.285-286].

в своих «соображениях…» таукин выдвигал требования к русским 
чиновникам в приспособлении к степной культурной специфике: 
«киргиз – вольный сын пустыни – он никогда не испытывал рабства 
и стеснительного влияния своих племенных правителей, он не может 
не сознать своей зависимости от русского правительства, не мечтая о 
самостоятельности, и не упуская из виду, что занимаемые им степи, 
его свои собственные.…  кроткая с ними власть полезнее строгой: я 
успел привлечь из глубины степей Чумичли – табынского и адайского 
родов ласковым обращением более 10 тысяч кибиток, что принесло 
увеличение казне доходов. …Чиновники из русских, назначенные 
для управления киргизами должны находиться на зимних кочевьях, 
как для узнавания их нужд, так и для предупреждения преступлений 
своевременно принимаемыми мерами. каждый из русских чиновников 
по управлению киргизами должен очень хорошо изучить нравы и 
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образ жизни заведываемых киргизов… распространение образования 
между киргизами принесет также благодетельные плоды» [7, л.137-
142]. 

султан, полковник таукин предлагал ряд мер по взаимообмену 
трудовыми навыками обоих народов: «…между русскими 
поселенцами размещать и киргизов, вспомоществуя на первый раз 
им строевым материалом и земледельческими орудиями. русские 
поселенцы скоро обогатятся, чрез продажу хлеба и огородных 
продуктов вблизи кочующим киргизам; также нахожу полезным 
на известных местах зимовья построить жилища из лесу или 
нежженого кирпича. Эта благодетельная мера будет вполне оценена 
киргизами, испытывающими бедствие в своих кибитках в течение 
продолжительной суровой зимы; ярмарочных мест с приличными 
постройками полезно было бы образовать еще несколько внутри степи, 
чтобы киргизы не затруднялись гнать скот для продажи за несколько 
сот верст от места кочевья» [7, л. 137-142]. таким образом, м.таукин 
прилагал усилия, чтобы приостановить, смягчить напор колониальной 
администрации в казахской степи. По мере стабилизации ситуации в 
степи в 1874 г. он был возвращен из ссылки. лишь к концу жизни 
султан таукин добился назначения ему пенсии. он умер в 1894 г. [7, 
л.133]. мухамедгали таукин увековечил свое имя в истории как один 
из первых казахских чиновников, просветитель, ученый-этнограф.
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ТҮЙІН

мақала ресей империясы кезіндегі қазақ шенеуніктері 
алғашқыларының бірі, орынбор   ведомствосы батыс бөлімін 
басқарушы кіші жүз билеуші сұлтаны полковник мұхамедғали 
тәукиннің өмірі мен қызметіне арналған. алғаш рет ғылыми 
айналымға енген ресей мұрағаттарындағы құжаттарда м.тәукин 
қазақ даласының бірден-бір ақылды, жан-жақты білімді және дарынды 
басқарушы, қызмет бабына жан-тәнімен берілген тұлға болып 
көрсетілген. ол қазақ даласын басқаруда жұмсақ әдіс қолданғандар 
қатарында болып қазақты қиындықтан қорғауға талпынған. сонымен 
қатар оның құнды этнографиялық еңбектері де жарияланған.

SUMMARY
The article is devoted to the professional and personal life of the 

Colonel Muhamedgali Taukin.Colonel Muhamedgali Taukin was the one 
of the first Kazakh officials, Sultan of Junior Zhuz, the ruler of the Western 
region of Orenburg territory, during period of the Russian Empire. M. 
Taukin presented as one of the largest and most famous sultans, rulers in 
the Kazakh steppe, intelligent, educated and talented manager, loyal duty in 
the documents from Russian archives which the first time introduced into 
scientific circulation. He was known as a supporter of soft management 
techniques of the steppe and showed sympathy for the Kazakhs needs, 
protected their interests. The article highlights the achievements of the 
M.Taukin as the ethnographer.
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Аннотация
в статье автор на основе изучения исторического опыта 

рассматривает генезис системы государственного управления в период 
казахского ханства, структуру и основные элементы (институты) 
системы государственного управления. 

Ключевые слова: казахское ханство, султаны, государственность, 
съезд султанов, власть.

в истории казахской государственности 2015 год стал особенным, 
страна отмечает 550-летие казахского ханства. в республике проходят 
многочисленные юбилейные мероприятия, научные конференции, 
круглые столы, методические семинары, концерты, патриотические 
акции. Несомненно, эти события послужат сильным импульсом для 
научных поисков и новых свершений. 

во многих научных трудах история казахского ханства предстает 
как история его правителей, их военные походы, победы и поражения, 
законодательные реформы, иные достижения. Но все это было бы 
невозможно без соратников и сподвижников хана - биев, батыров, 
которые вместе с правителем создавали казахскую государственность. 
Это актуально во все времена, и сейчас, в третьем тысячелетии, 
Президент Нурсултан Назарбаев озвучил 100 конкретных шагов по 
осуществлению 5 институциональных реформ, среди которых 15 
мероприятий направлены на модернизацию системы государственной 
службы [1]. Поэтому необходимо обратиться к историческому опыту и 
рассмотреть генезис системы государственного управления в период 
казахского ханства, структуру и основные элементы (институты) 
системы государственного управления. 

вопросы развития государственности на территории казахстана 
рассматривались такими историками-востоковедами, как и.г. андреев, 
Ч.валиханов. одним из фундаментальных трудов дореволюционной 
историографии является работа а.левшина «описание киргиз-
казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей», в которой автор 
попытался дать подробное описание возникновения казахского 
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народа и становления казахской государственности [2]. Большой 
вклад в изучение поставленных проблем внес академик в.Бартольд, 
проводивший системные исследования касающиеся генезиса 
государственной системы в феодальном обществе казахстана в эпоху 
средневековья [3]. 

в историографии советского периода проблема развития 
системы управления в кочевом обществе исследовалась подробно. 
Большой вклад в изучение государственности внесли и.г. апполова,                       
е.Б. Бекмаханов, в.Юдин, г.е. марков и др. [4]. 

Новый подъем интереса к истории государственности в 70-80 гг. 
продолжался изучением государственности кочевников казахстана и 
средней азии в работах с.е. толыбекова, с.З. Зиманова, т.султанова, 
м.абусеитовой и др. [5]. 

с обретением независимости появились специальные 
исследования в области истории казахского государства. среди них 
работы Б.г. аягана, Н.Э. масанова, и.ерофеевой, Ж.к. касымбаева, 
Ж.о. артыкбаева, е.абиль и др. [6]. 

из зарубежной историографии по проблемам социально-
политического положения кочевников следует отметить работы 
таких исследователей, как Э.Э. Эванс-Причард, а.хазанов, л.кредер, 
П.гайсс [7]. тема сохраняет свою актуальность в настоящее время, 
многие ученые продолжают ее изучение. 

распад монгольской империи привел к тому, что на основе 
ее улусов во второй половине XV века образовалось несколько 
государств, в том числе и казахское ханство. Политическая структура 
казахского государства стала логичной пролонгацией многовековой 
традиции строительства государственности кочевой цивилизации. 
государственность казахов, по мнению профессора м.абусеитовой 
«характеризовалась наличием традиционных приемов управления, 
унаследованных от исторических предшественников империи 
Чингизидов; административных учреждений, заимствованных из 
завоеванных стран, а также военно-административной системы» [8]. 

Это проявилось в эволюции системы управления казахского 
ханства, в которой можно выделить два этапа. На первом этапе, в 
XV – XVI веках, структура государственной власти мало отличалась 
от системы управления в ханстве абулхаир-хана. На втором этапе, 
в XVII – начале XVIII веках, происходят изменения, значительно 
расширившие власть родовой знати и сократившие полномочия ханов 
и султанов [9, с.84-85]. 

во-первых, в основе ее лежала устойчивая родоплеменная 
система, основу которой составляли родовые группы, осознающие 
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свое родство, восходящее к единому первопредку казахов (алашу). 
во-вторых, функции верховной власти были, безусловно, 

делегированы одному роду (Чингизидам), господствующее положение 
которого легитимно признавались всеми родами, составляющими 
казахское общество. 

в-третьих, система властных отношений была нецентрализована 
жестким образом, несмотря на существование центрального и 
регионального уровня власти. 

в-четвертых, назначение на должности управителей разного рода 
сопровождались демократической процедурой выборов. 

По мнению ученых, высшей законодательной властью в казахском 
ханстве обладал съезд султанов и представителей кочевых общин. 
в XVII – XVIII веках ежегодное проведение подобных съездов 
было закреплено в нормативно-правовых актах. в «Жеты Жаргы» 
предписано, «чтобы сам хан, равно как и все султаны, старейшины, 
правители родов собирались осенью в одно место, в середине степи, 
для рассуждения о делах народных» [10, с.370]. в работе съезда могли 
принимать участие взрослые лично свободные мужчины, обладавшие 
оружием, безоружный мужчина не имел голоса и младшие могли не 
уступать ему места. «собрание открывал почтеннейший, рассуждения 
продолжались по нескольку дней, по вечерам главные ораторы давали 
отчет в занятиях дня, наконец, после многих прений составлялось 
общее положение» [11, с.365-370]. 

исполнительная власть принадлежала хану, который избирался 
из чингизидов династии орыс-хана (урус-хана). выборы хана 
сопровождались острой политической борьбой, приводившей к 
вооруженным столкновениям. в случаях раскола на маслихате, 
появлялось 2 и более ханов, один из которых, тем не менее, считался 
старшим. избранного хана провозглашали верховным правителем 
и проводили обряд конфирмации – троекратное поднятие на белой 
кошме. 

Превалирующее значение чингизидов было закреплено как в 
традиции, так и в устном праве. они приобретали звание султана по 
праву рождения и, вместе с тем, все права, традиционно принадлежа-
щие этой социальной группе, независимо от экономических 
обстоятельств, а также нравственных, умственных и физических 
качеств того или иного лица. монопольное право на ханский 
престол сохранялось только за чингизидами, для которых право на 
власть в силу происхождения было неотъемлемой прерогативой. 
Политическая по своему содержанию и характеру власть потомков 
Чингисхана, основанная только лишь на генеалогическом праве, не 



75

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2015

имела национального значения. 
главными критериями выборов руководителей разного уровня 

являлись следующие: 
богатый жизненный опыт и способность разбирать тяжбы и • 

совершать правосудие; 
многочисленность семейства, дающая возможность • 

подкреплять волю силой родственников; 
богатство; • 
преклонный возраст, внушающий уважение; • 
подвиги в народных делах или войне. • 

традиционная структура власти не имела вид системы 
отношений подчинения и господства, обычные для кочевого 
общества. «Правительство в тех ордах по большей части походит 
на демократическое, ибо кто в каком роде старее и богаче, того 
и почитают. Но власти надлежащей не только старшины, но и 
сами владельцы над народом почти не имеют, разве тогда, когда 
для добычи ездят или защищаются от неприятелей своих, ханам 
и старшинам своим повинуются, ибо их приказам собираются и 
поступают». данное обстоятельство было обусловлено, прежде 
всего, тем, что казахское ханство, как политическое образование, 
имело своей главной целью урегулирование отношений между 
относительно самостоятельными родами. консолидация племен трех 
жузов позволяла им выжить в борьбе за жизненное пространство 
с соседними государствами. казахская государственность была 
институтом и символом корпоративного интереса казахских родов, 
для которых торе добровольно признавался «высшим родом среди 
равных». 

к правам и функциям представителя ханской власти 
принадлежали: 

право распоряжения территорией;• 
защита страны подвластного населения от нападения врагов; • 
право объявления войны и заключения мира; • 
внешнеполитические отношения; • 
распоряжение жизнью подчиненных; • 
право издавать законы;• 
охрана существующего общественного устройства и порядка. • 

в XV – хVI веках казахские ханы обладали широкими 
полномочиями, исходящими из выполняемых ими функций. хан был 
верховным главнокомандующим армией, в его обязанности входила 
организация войск, проведение мобилизации, руководство армией во 
время военных действий. исполняя внешнеполитические функции, 
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хан имел право объявлять войну, заключать мир, отправлять и 
принимать послов, заключать международные договора. 

хан обладал высшей судебной властью. он мог рассматривать 
апелляции на решения суда биев, споры между представителями 
разных улусов, дела с участием чингизидов. 

для охраны существующего порядка хан мог издавать законы и 
распоряжения, обязательные для всего населения ханства, формировал 
административные единицы и назначал их руководителей, в основном 
из числа ближайших родственников. султан-правитель улуса 
осуществлял в своих владениях судебную, гражданскую и военную 
власть и формально подчинялся непосредственно хану. 

власть хана не была полной. сравнение ханской власти и 
абсолютной королевской власти Западной европы, неправомерно, 
так как хан являлся в первую очередь хоть и высшим должностным 
лицом, но в большей степени пользовавшимся своими прерогативами 
обычно только в чрезвычайных обстоятельствах. 

Большое значение в системе управления имели бии. 
Представители казахских родовых подразделений, они действительно 
олицетворяли народную власть: из социальной группы кара-суйек 
особыми правами обладали только бии – предводители родов и 
племен. Бий, являясь важным звеном в системе управления ханством, 
сочетал в себе, по меньшей мере, четыре качества: военачальник, 
административное лицо, судья и представитель степной аристократии. 
Бии, в противоположность чингизидам, составляли, так сказать, 
национальную аристократию, степную элиту. 

для решения наиболее важных политических и юридических 
вопросов хан собирал совет биев, состоявший из наиболее 
авторитетных биев и представителей общин. один из биев являлся 
советником хана. 

При реализации дипломатических функций хан опирался на 
советников, помощников, переводчиков. султаны и бии были 
образованными людьми, знали арабский, чагатайский, персидский, 
русский языки, основы обычного и мусульманского права, имели 
военный опыт. дипломатии они обучались опытным путем, сначала 
участвуя в церемониальных мероприятиях, а затем, в форме 
реализации посольских функций, пребывая в аманатах [12]. одним 
из послов тауке-хана можно назвать Бакибека. в библиотеках ирана 
были найдены письма иранского правителя аббаз-шаха II к тауке-
хану. как источник, эти письма дали нам важные сведения о том, кто 
принес письмо от тауке-хана. «его звали Бакибек, он был отправлен 
со стороны казахского хана и привез ответное письмо иранского 
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шаха» [13]. как считает востоковед-иранист галия камбарбекова, 
«сефевидский иран дорожил дипломатическими отношениями с 
казахскими ханами и считался с ними». сохранились сведения, что 
казахские послы были немногословными, но точными в ответах. 
кроме того, посланники казахских ханов знали несколько наиболее 
распространенных в те времена языков и владели искусством 
дипломатического общения [14].

для ведения делопроизводства при хане была канцелярия – 
дуан. делопроизводство по дипломатическим вопросам велось на 
чагатайском, позже на русском языках. аппарат управления не имел 
постоянного места нахождения и перемещался вместе с ханом. При 
ханах мурындыке и касыме ставка находилась в городе сарайшик, в 
низовьях урала, а с XVII века – в туркестане. 

в конце XVI века казахским ханам пришлось вести долгую 
борьбу с биями-едегеидами и султанами-чингизидами за верховную 
власть. одержавший победу тауекель-хан был вынужден пойти на 
значительные уступки родовой знати. Затем, есим-хану пришлось 
выдержать еще более серьезную внутриполитическую борьбу, 
в результате которой, политическая система казахского ханства 
претерпела коренное реформирование. На смену закрытой элите 
торе пришла элита открытого типа бии и старшины. Это привело к 
значительному сокращению политических прав сословия чингизидов. 
вместо назначаемых ханом улусных султанов появились бии жузов, 
назначение которых не зависело от хана. По мнению т.и. султанова, 
на смену улусной системе организации казахского общества 
пришла система жузов. Этот процесс был связан с переходом в руки 
казахов присырдарьинских городов и крепостей, где султаны стали 
правителями. в результате реформы хан потерял право назначать 
улусных султанов, а значит, потерял контроль над кочевыми общинами. 
кроме того, заключать мир, объявлять войну, направлять посольства 
он мог только с разрешения съезда знати. изменилась система выбора 
хана, казахи перешли к наследованию ханского звания вплоть до 
начала XVIII века [15, с.78-85]. 

таким образом, в казахском ханстве сложилась система управле-
ния, сочетавшая две структуры. в кочевых районах господствовала 
жузовая система, во главе которых стояли бии, а в оседло-
земледельческих регионах продолжала функционировать улусная 
система с султанами во главе. 

в степях казахстана складывается достаточно развитая 
система органов управления и власти, что позволяет говорить о 
государственном характере политико-потестарных объединений. 
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можно выделить институт верховной власти, в лице ханов, функции 
и полномочия которых на протяжении столетий существенно 
менялись. в XV – XVI веках ханы обладали широкими властными 
полномочиями, однако в XVII – XVIII веках власть казахских ханов 
была значительно ограничена институтом представительной власти в 
форме съездов кочевой знати. соответственно менялись и принципы 
формирования структуры местной власти, от назначения правителей 
административных единиц в период усиления верховной власти, 
до самостоятельного выдвижения местных владетелей в период ее 
ослабления. 

особое развитие в кочевом государстве получил принцип 
меритократии, когда рядовой кочевник, проявивший героизм, 
смелость мог стать военачальником войска или управляющим 
территориями. Несмотря на то, что привилегия наследования власти 
остается за людьми из правящей династии и аристократический 
принцип сохраняется, новый уровень развития меритократии был 
одним из столпов, на котором лежало могущество государства. Ни 
один чингизид-торе не мог стать султаном или ханом, не показав 
личных достоинств, способностей отстоять интересы подвластных 
ему людей. в противном случае, подчиненные ему роды могли просто 
откочевать, примкнуть к другому султану, либо избрать другого хана 
или султана. ханам и султанам приходилось учитывать влияние и 
импульсы идущие «снизу» от батыров и биев, руководствовавшимися 
интересами родов. 
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мемлекеттік басқару жүйесін және оның құрылымын, маңызды 
элементтеріне назар аударады. 

SUMMARY
The author, based on historical experience, considering the genesis of 

public administration in the period of the Kazakh Khanate, structure and 
basic elements (institutions) of public administration.
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СТАНОВЛЕНИЕ КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИХ 
ОТНОшЕНИЙ И РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
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Аннотация
в статье автор рассматривает историю становления внешней 

политики республики казахстан, развитие двухсторонних отношений 
с россией и развитие интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве.

Ключевые слова: внешняя политика, становление, интеграция, 
сНг, дипломатия.

внешняя политика Нурсултана Назарбаева оказалась наиболее 
приемлемым вариантом для молодого государства. ее выделяют ра-
зумность, осторожность, соблюдение баланса и взвешенные решения. 
Позиция Президента казахстана неизменно выдвигала республику 
в число самых активных и инициативных членов содружества 
Независимых государств. казахстан и лично Президент Нурсултан 
Назарбаев демонстрировали чувство особой ответственности за 
судьбу сНг. инициативы, предлагаемые Президентом казахстана 
на протяжении двух десятилетий, открывали большие возможности 
для расширения взаимоотношений в формате сНг. Но принятые 
решения не всегда выполнялись. Это усугублялось претензиями со 
стороны кавказских республик к россии и друг к другу, наличием так 
называемых, «замороженных» конфликтов.

к 1998 году, благодаря дипломатии Нурсултана Назарбаева, 
казахстану удалось юридически закрепить право собственности 
на углеводородное сырье на морском шельфе каспийского моря. 
если до 1991 года право обладать нефтяными богатствами дна 
каспийского моря имели иран и ссср, то фактически к 1998 году 
на нефтяные богатства претендовали уже пять государств – иран, 
россия, азербайджан, туркменистан и казахстан. 

Пока права квинтета прибрежных стран не были согласованы и 
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юридически установлены, невозможно было начать новое бурение 
или разведку, а иностранным банкам и инвесторам – финансировать 
разработку нефтяных и газовых запасов каспийского моря. При 
справедливом урегулировании казахстану доставалась наибольшая 
доля, так как именно в северном секторе этого внутреннего моря 
находились крупнейшие нефтяные месторождения. до 1998 года 
россия заняла жесткую позицию в переговорах. москва отказывалась 
уступать юридические права собственности на наземные 
месторождения вокруг каспийского моря, несмотря на то, что они 
явно находились внутри границ казахстана. 

встречи представителей пяти прибрежных государств по 
каспийскому морю в лице представителей министерств иностранных 
дел с 1992 по 1998 годы проходили практически ежемесячно. 
«Прогресс на таких встречах был незначительным, –  вспоминает 
ерлан идрисов, министр иностранных дел казахстана, – мы потеряли 
год за годом, ходя по кругу, без надежды на соглашение и без шансов 
получить каплю нефти из каспийского моря, пока не выйдем из тупика. 
и только когда Президент Назарбаев вмешался и провел переговоры 
один на один с Президентом ельциным, мы нашли решение».

гора писем и ответов на них не удовлетворяли стороны в решении 
каспийского вопроса. очередное письмо Нурсултана Назарбаева 
к Председателю Правительства россии виктору Черномырдину в 
сентябре 1995 года это только доказывает.  «… идея кондоминиума 
применительно к ресурсам дна трудно реализуема. Это может привести 
к бесконечным спорам, нежелательным трениям между каспийскими 
государствами и вызвать дестабилизацию в регионе, в чем, я убежден, 
никто из нас не заинтересован. мы не можем также игнорировать 
возможность того, что такое решение вызовет негативную реакцию 
иностранных инвесторов… 

казахстанская сторона предлагает более гибкий вариант решения 
проблемы каспия, а именно: делимитировать между каспийскими 
государствами дно и ресурсы дна моря; при смежном расположении 
нефтегазовых полей каждого государства будет определяться в 
соответствии с общепринятой международной практикой раздела 
продукции; нефтяные компании каспийских государств должны 
обладать правом на участие в проектах друг друга по разработке 
недр каспия; что касается живых ресурсов моря, пользования 
водами каспия в целях судоходства, рыболовства, экологического 
сотрудничества и др. мы готовы на самые широкие компромиссы 
вплоть до кондоминиума» [1].  

работа над таким важным документом, как  Протокол к 
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соглашению о разграничении дна северной части каспийского моря 
требовал профессионализма, знания тонкостей международного 
морского права Предстояла сложная и напряженная работа. как 
вспоминает к.токаев:  «с нашей стороны консультации вел первый 
заместитель министра иностранных дел Н.абыкаев. работа была 
сложная и интересная, хотя не без противоречий и разногласий 
сторон и острой полемики между ними. в полный рост встал вопрос 
о принадлежности месторождений «курмангазы» и «хвалынское». 
Настаивая на своей методике проведения срединной линии, россияне 
требовали провести ее по «телу» месторождения «курмангазы», что 
было неприемлемо для нас. вопрос перенесли на уровень премьер-
министров, затем – глав государств» [2].  

выход из тупика открылся на частном ужине в Завидово, 
охотничьем домике Бориса ельцина в 100 км к востоку от москвы 
вечером 5 июля 1998 года. обстановка оказалась похожей на ту, 
что царила во время обсуждения вопроса о Байконуре. хорошие 
личные отношения во время ужина создали предпосылки того, 
что из соглашения по каспийскому морю россия также извлечет 
выгоду.  такие перспективы привели Бориса ельцина в необходимое 
настроение. Нурсултан Назарбаев вовлек его в подробное обсуждение 
раздела морского дна, взяв салфетку и начертив на ней схему северной 
части каспийского моря. Эта салфетка хранится для грядущих 
поколений в музее Первого Президента республики казахстан. 

Нурсултан Назарбаев предлагал разделить права на нефть и 
газ в северном каспии географически по «срединной линии», по 
дну моря между странами. однако Борис ельцин возражал против 
предлагаемого прохождения линии на том основании, что оно не 
учитывает российские притязания на владения парой небольших 
необитаемых и часто затопляемых островов под названием  
Жесткий и укатный.  Нурсултан Назарбаев любезно предложил 
передвинуть линию, чтобы россия получила больше пространства на 
месторождении  курмангазы, расположенном вблизи этих островов. 
Борис ельцин также выразил озабоченность по вопросу прав компании 
«лукойл» на два месторождения, разделенных срединной линией, 
хвалынское и Центральное. Нурсултан Назарбаев предложил внести 
эти месторождения в совместное предприятие с участием в равных 
долях российских и казахстанских нефтяных компаний и добавил: 
«мы не продадим американским нефтяным компаниям нашу долю 
в совместном предприятии. Но если лукойл захочет увеличить свою 
долю, мы не возражаем». такая углеводородная версия торга явно 
понравилась Борису ельцину, который в два часа ночи объявил, что 
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спор улажен.
в результате переговоров по статусу дна моря был найден 

оригинальный компромисс: «модифицированная» срединная линия. 
На практике это привело к отводу «хвалынского» в российскую 
часть дна моря, но «курмангазы» отошло под полную юрисдикцию 
казахстана. Но компромисс касался не только юридического статуса 
северной части дна моря, главное состояло в том, что стороны 
договорились о совместном освоении месторождений, исходя из 
возможностей и интересов добывающих компаний.

Ночное соглашение лидеров быстро превратилось в официальное 
заявление, оглашенное помощником Бориса ельцина сергеем 
Приходько и руководителем аппарата Президента казахстана Нуртаем 
абыкаевым. «с 2 по 9 утра мы с Приходько с помощью своих записей 
и рисунков на салфетке составили текст совместного заявления 
президентов, – вспоминает Н.абыкаев. – Это было заявление о 
намерениях установить границы морского дна каспийского моря 
в соответствии со срединной линией, модифицированной двумя 
президентами».

к. токаев вспоминает: «мне довелось быть свидетелем церемонии 
подписания соглашения о сотрудничестве по транскаспийскому трубо-
проводу. Занеся большую авторучку «монблан» над документом,            
Б. ельцин вдруг полуобернулся к своим подчиненным и спросил: «а 
это за россию». те дружно закивали головами и стали выкрикивать: 
«За россию!». тогда российский президент, удовлетворенно поджав 
губы, неспешно поставил свою подпись под этим важным для 
казахстана документом» [2, с.262]. 

когда объявлялось о соглашении по каспийскому морю, наступило 
утро 6 июля, 58-й день рождения Нурсултана Назарбаева. вечером на 
государственном банкете в его честь Борис ельцин на правах хозяина 
скажет, что соглашение стало не только хорошим подарком для него 
самого, но и щедрым подарком для российского руководства. «На 
подобные великие решения способен только великий сын великого 
народа», – такими словами он завершил свое поздравление. 

из всех соглашений, достигнутых президентами, ночной договор 
5–6 июля 1998 года стал наиболее важным, так как положил конец 
многолетним политическим и юридическим спорам по северной части 
каспийского моря. окончательное соглашение о модифицированной 
срединной линии было официально подписано уже с владимиром 
Путиным в 2002 году.

салфеточное соглашение открывало для казахстана такие 
богатства, о которых Нурсултан Назарбаев в то время даже и не 
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мечтал. в мае 2000 года, когда нашли нефть на кашагане, новом 
месторождении каспийского моря, взволнованный Нурсултан 
Назарбаев объявил репортерам: «сегодня я могу сообщить вам о том, 
что нефть есть, нефти много, и что это нефть высокого качества. Это 
большое подспорье для нашей независимости, нашего будущего и 
нашего процветания. Надежды казахского народа сбылись».

линия на тесное политическое, экономическое и культурное 
сотрудничество между двумя странами продолжила укрепляться 
с избранием на пост президента россии владимира Путина. 
яркой демонстрацией этого курса стало проведение в 2003 году 
года казахстана в россии, а в 2004 – года россии в казахстане. 
только в 2006 году главы казахстана и россии встречались 12 раз, 
в экономической сфере было подписано более 20 соглашений. а в 
2007 году в историческом центре москвы при участии президентов 
Нурсултана Назарбаева и владимира Путина был открыт памятник 
абаю, символизирующий узы вековой дружбы и добрососедства 
между двумя государствами. выступая в 2007 году в мгимо мид 
российской Федерации, Президент казахстана прояснил свою 
позицию: «меня часто спрашивают, какими я хотел бы видеть наши 
двусторонние отношения. в этой аудитории я хотел бы ответить 
с помощью очень известной цитаты. она звучит так: «география 
сделала нас соседями. история сделала нас друзьями. Экономика 
сделала нас партнерами. Необходимость сделала нас союзниками». 
думаю, дипломаты узнали эту фразу. она принадлежит президенту 
кеннеди и сказана по поводу отношений сШа и канады. так вот, я 
хочу, чтобы отношения казахстана и россии были бы такими же, как 
отношения сШа и канады».

о значимости казахстана для внешней политики россии 
свидетельствует и тот факт, что на следующий день после 
президентских выборов, 3 марта 2008 года, дмитрий медведев во 
время телефонного разговора с Президентом казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым сообщил, что считает казахстан самым надежным и 
близким союзником россии. свой первый официальный визит в ранге 
Президента россии дмитрий медведев нанес именно в казахстан. 
Этот курс был продолжен и после возращения владимира Путина на 
пост президента страны в 2012 году. 

Наглядной иллюстрацией тесного экономического сотрудни-
чества двух стран является целый ряд совместных проектов. 
мощный толчок получило казахстанско- российское сотрудничество 
в области мирного использования атомной энергии в январе 2006 
года в совместном заявлении о сотрудничестве в области мирного 
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использования атомной энергии президенты Нурсултан Назарбаев 
и владимир Путин обозначили ряд важнейших задач по интеграции 
предприятий ядерно-промышленных комплексов двух стран. 
казахстан стал мировым лидером по добыче урана, совокупный объем 
его добычи вырос на 63% и составил около 14 тыс. тонн. с другой 
стороны, россии принадлежит 34% мирового рынка обогащенного 
урана, 22% рынка конверсии, 12% рынка по поставке ядерного 
топлива и 12% – рынка строительства аЭс. 

две дружеские страны являются близкими партнерами в атомно-
энергетической сфере. кроме того, атомные комплексы российской 
Федерации и республики казахстан взаимно дополняют друг друга и 
по технологической цепочке ядерно-топливного цикла [3]. 

в 2007 год казахстан и россия пришли к соглашению по 
строительству газопровода вдоль восточного побережья каспийского 
моря. 4 октября 2007 года была подписана Программа экономического 
сотрудничества на 2008–2011 годы, определившая перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества.

важнейшим направлением сотрудничества двух стран являлась 
космическая сфера. два казахстанских космонавта – т.о. аубакиров 
и т.а. мусабаев – пополнили ряды исследователей космического 
пространства благодаря сотрудничеству республики с россией. 
Помимо использования космодрома «Байконур», роскосмос 
участвовал в создании крк «Байтерек» и космической системы 
связи «казсат». Получил развитие совместный пилотный проект по 
развертыванию системы мониторинга радионавигационных полей 
на территории казахстана. Целью проекта является обеспечение 
организационно-технических условий для использования системы 
глоНасс и спутниковых навигационных технологий.

29 марта 1994 года Нурсултан Назарбаев во время визита в 
российскую Федерацию на встрече с профессорско- преподаватель-
ским составом мгу им. м.ломоносова выдвинул идею о 
формировании евразийского союза государств. Эта инициатива 
стала отправной точкой для нового исторического процесса, который 
сейчас называют евразийской интеграцией.

оценивая перспективы евразийского союза, Президент 
казахстана подчеркивал: «история дает нам шанс войти в XXI век 
цивилизованным путем. одним из способов является, на наш взгляд, 
реализация интеграционного потенциала инициативы по созданию 
евразийского союза, отражающей объективную логику развития 
постсоветского пространства и волю народов к интеграции». 

«теперь, в условиях независимости, – сказал он, – признавая 
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равные права всех, уважая суверенитет и независимость каждого 
государства, можно было бы создать совершенно новое объединение».  
При этом он подчеркнул:  «я бы его назвал евразийский – не евро-
азиатский! – союз». также было отмечено – «никакой «старый союз» 
этим самым не воссоздается. Никакая империя не наступает». Но 
именно в таком совершенно новом объединении могут раскрыться 
перспективы казахстана. 

существенно то, что вывод о необходимости экономической 
интеграции был сделан на основе анализа региональных тенденций 
в различных районах земного шара: ведь даже страны европы с 
многовековой государственностью идут на объединение, так как 
понимают, что это необходимо в новых мировых условиях обострения 
конкуренции [4].

в тот момент лидеры стран сНг и стран дальнего зарубежья 
восприняли это предложение неоднозначно. Новые молодые 
государства, недавно обретшие независимость, только начали 
наслаждаться долгожданной свободой, а руководитель казахстана 
предложил проект евразийской интеграции, воспринятый 
большинством как «Back in the  USSR».

время показало, что это событие предопределило ход истории. 
реакция политического истеблишмента стран сНг была неоднознач-
ной. так, например, Президент кыргызской республики а.акаев 
посчитал размышления о еас перспективными. глава государства 
грузии Э.Шеварднадзе в телеинтервью каналу «останкино» заявил, 
что эта идея заслуживает внимания, но требует тщательного изучения. 
ряд российских политических деятелей поддержали инициативу 
Н.Назарбаева. Например, Председатель совета Федерации рФ             
в.Шумейко посчитал возможным создание подобного союза, но на 
уже имеющихся институтах сНг. а вице-премьер Правительства рФ 
с.Шахрай предложил создать конфедеративный союз евразийских 
государств. «Не только народы, но и многие политические силы в 
странах сНг готовы уже не просто обсуждать идею создания такого 
союза, но и отрабатывать конкретные вопросы его деятельности», – 
заявил он.

8 июня 1994 года проект еас был опубликован в «Независимой 
газете» и стал доступен для обсуждения широкому кругу читателей, 
многие из которых прислали свои отклики в газету. Проект обсуждался 
на конференциях и круглых столах, организованных парламентскими 
фракциями госдумы россии и мидом. участники этих мероприятий, 
несмотря на порой полярное видение перспектив политического 
и экономического обустройства постсоветского пространства, 
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констатировали, что проект еас – наиболее разработанная и 
обоснованная из предложенных на тот момент идей, и возможность 
создания еас реалистична, так как отвечает интересам большинства 
населения стран сНг.

По замыслу автора идеи, еас – это союз равноправных 
независимых государств, в котором реализовываются национально-
государственные интересы каждой страны-участницы и используется 
весь совокупный потенциал. основа еас – экономические 
взаимосвязи. 

главные цели – укрепление стабильности и безопасности, 
социально- экономическая модернизация всего региона, применение 
странами-членами еас согласованных подходов к проведению 
рыночных преобразований для совместного включения в мировую 
экономическую систему. 

Народы евразии уже пережили несколько объединений. Первыми 
объединителями евразийских народов были хунны, положившие 
начало «великому переселению народов». Затем континент был 
объединен в рамках тюркского каганата, в XIII веке его объединили 
Чингис-хан и его потомки, четвертый этап – это объединение в 
рамках российской империи и ссср. в этом контексте идею главы 
государства о создании еас можно считать началом качественно 
нового этапа евразийской интеграции. Продвижение идеи евразийской 
интеграции стало делом жизни Президента казахстана, причем 
он не только выдвинул прорывной план, но и смог убедить глав 
сопредельных государств в эффективности своих интеграционных 
предложений. все эти годы лидеры стран – в.Путин, Н.Назарбаев, 
а.лукашенко – успешно воплощают евразийский проект в жизнь. 
мы уверенно движемся по пути к созданию геополитического 
мегапроекта – евразийского экономического союза, что находит 
поддержку широких слоев населения, и в том числе тех, кто родился 
уже после обретения постсоветскими странами независимости. Это 
– несомненный успех евразийской идеи, так как именно молодежи 
предстоит строить общее будущее и жить в новой евразии [5].

29 мая 2014 года республика Беларусь, республика казахстан и 
российская Федерация в астане подписали договор о евразийском 
экономическом союзе. 10 октября 2014 года главы государств-членов 
еаЭс подписали договор о присоединении армении к союзу. 4 
декабря 2014 года Парламент армении ратифицировал договор о 
присоединении страны к еаЭс.

в ноябре 2014 года процесс присоединения кыргызстана 
к таможенному союзу и евразийскому экономическому союзу 



89

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2015

активизировался. Парламент кыргызстана принял ряд необходимых 
для скорого вступления в союз, законов. 23 декабря 2014 года на 
заседании высшего евразийского экономического совета был 
подписан договор о присоединении кыргызстана к еаЭс.

с 1 января 2015 года начал работать еаЭс, и евразийская идея 
обрела реальные геоэкономические и геополитические очертания. 2 
января 2015 года армения официально вступила в еаЭс. 8 мая 2015 
года в москве на заседании высшего евразийского экономического 
совета был подписан Протокол о вступлении кыргызстана в еаЭс.

сегодня успешно работают высший евразийский экономический 
совет и евразийская экономическая комиссия. совокупный объем 
экономик только 3-х стран–участниц составляет 2,2 триллиона 
долларов. общий объем выпуска промышленной продукции трех 
стран составил почти 1,5 триллиона долларов сШа. Перспективный 
интеграционный эффект в виде прироста совокупного ввП к 2030 
году может составить порядка 900 миллиардов долларов.

крайне важной является и гуманитарная составляющая 
евразийской идеи или «человеческое измерение» интеграции, так 
как практическое воплощение всех элементов евразийской стратегии 
ставит во главу угла систему духовных и нравственных ценностей, 
уважение к личности, взаимообогащение культур. главный лозунг 
евразийства – к единству через многообразие.

инициатива Президента казахстана, непонятая и недооценённая 
большинством политиков того времени в сНг, сегодня стала широко 
востребованной в деловых кругах и на общественно-гуманитарном 
уровне. сегодня успешно работает множество интеграционных 
площадок, подпитывающих евразийскую концепцию. среди них 
не только политические, но и финансовые, учебные, общественные 
и медиа организации. Например, евразийский банк развития, 
евразийский деловой совет, евразийский медиа-форум, евразийский 
национальный университет имени л.Н. гумилева, евразийская 
ассоциация университетов и многие другие.

евразийская инициатива придала динамизм интеграционным 
процессам на всем пространстве сНг. так, была создана организация 
договора коллективной безопасности. в 2000 году было учреждено 
евразийское экономическое сообщество. в целом, более конкретной 
стала деятельность содружества Независимых государств и его 
структурных звеньев. в его рамках работают почти 40 отраслевых 
межгосударственных органов.

в течение всех двадцати лет евразийская идея Президента 
казахстана теоретически и практически развивалась в соответствии 
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с требованиями времени, что заложило стратегические основы 
интеграции на многие десятилетия вперед. ведь в будущем к 
таможенному союзу и еЭП присоединятся и другие постсоветские 
страны, что даст им шанс совершить рывок в своем развитии и 
повысить уровень жизни населения. 
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ТҮЙІН
мақалада автор Қазақстан республикасының сыртқы саясатының 

қалыптасуына, ресеймен қарым - қатынастардың, әрі посткеңестік 
кеңістіктегі жаһандану үдерістерінің дамуына тоқталады.

SUMMARY
The author examines the history of the formation of the foreign policy 

of the Republic of Kazakhstan, the development of bilateral relations with 
Russia and the development of integration processes in the post-Soviet 
space.



91

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2015

ӘОЖ 327.7(574) «20»
Ғ.М. Қарасаев

Қр БҒм Ғк мемлекет тарихы институты,
тарих ғылымдарының докторы

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫНЫҢ 
НЕГІЗІ - ЯДРОЛЫҚ ҚАРУСЫЗДАНУ,

БЕЙБІТшІЛІК САЯСИ ТҰРАҚТЫЛЫҚ, ҰҒЫНЫСТЫЛЫҚ
(1991-2013 жж.) (тарихи) – саяси бағыт

Аннотация
мақалада тарихи және мұрағат құжаттары негізінде  Қазақстан 

республикасының тәуелсіздік жылдарындағы сыртқы саясатының 
қызметіне талдау жасалынған.

Түйін сөздер: Қазақстан республикасы, Президент Н.Ә. Назарбаев, 
БҰҰ, сыртқы саясат, ядролық қарусыздану, тмд, орталық азия 
елдері, шекараны айқындау, астана қаласы.

Қазақстан республикасының тәуелсіздікке қол жеткізген  хх 
ғасырдың 90 жылдарының басынан басталған егемен мемлекет 
ретіндегі дербес қызметінің ішінде оның халықаралық саясаттағы 
атқарған жұмыстарының  орны ерекше. 

ең алдымен «...Қазақстан республикасы өзінің уақыт талабына 
сай қамтамасыз етілген сын дарлы қызметінің нәтижесінде қысқа 
мерзім ішінде әлемдік қауымдастыққа берік еніп, дүниежүзіне 
өзін бейбіт сүйгіш, демо кратиялық,  құқықтық мемлекет ретінде 
таныта білді. Әлемнің барлық құрлықтарындағы  мемлекеттердің 
басым көпшілігімен саяси, экономикалық, мәдени, т.б. салалардағы 
қатынастар орнатылып, әр бағыттардағы  іскерлік қызмет атқарылып 
отыр» [1, 194 б.].

тәуелсіздікке ие болған алғашқы жылдардан-ақ Қазақстан 
республикасының барлық көрші елдермен арадағы шекарасы 
айқындалып, халқымыздың тарихи территориясы толығымен 
қамтамасыз етілді. Бұл іс әлемдегі сирек кездесетін дипломатиялық, 
өзара келісім, ұғыныстық, төзімділіктік қадамдары негізінде 
шешілді. Ұлтымыздың осы территориясы халықаралық құқық 
негізінде толығымен және түпкілікті тұрғыда танылды. елбасы                                
Н.Ә. Назарбаевтың атап көрсеткеніндей: «Біз осы бір аса күрделі  әрі 
шетін мәселені сәтімен шешіп, ресей мен Қытай бастаған барлық 
көршілерімізбен арадағы жалпы ұзындығы 14 мың шақырымнан 
асатын шекарамызды халықаралық құжаттармен рәсімдеп, болашақ 
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ұрпақтың алаңсыз болуы үшін  біржолата  әрі мәңгілікке шегендедік» 
[2, 3 б.].

Әсіресе Қазақстан мен ресей арасындағы бұған дейін анықталмай 
келген шекараны мемлекет аралық келісім негізінде белгілеу 
маңыздылыққа айналды. Нәтижесінде: «ресей мен Қазақстан 
арасындағы  қазіргі кезеңдегі шекара аймағы ынтымақтастығы екі 
ел арасындағы  экономикалық және гуманитарлық қатынастардың 
негізгі құралы болып табылады» [3].

елбасының мақсатты да жүйелі тұрғыдағы жүргізген сыртқы 
саясатының жемісіндей бүгінгі күні «республика жер шарындағы 
қазіргі күнгі барша беделді халықаралық ұйымдарға мүше болып қабыл-
данды. соның ішінде, атап айтқанда Қазақстанның БҰҰ-ғы өзіндік 
орны қалыптасты. осылармен   қатар елбасының  БҰҰ  жұмысын 
ххІ ғасыр талабына сай ұйымдастырудағы ұсыныстары осы ұйымға 
мүше мемлекеттерден барынша қолдау тапты.  мемлекетіміздің 
басшысы атал ған халықарлық ұйым мінбесінен үнемі сөз сөйлеп, 
әлемдегі, жекелеген аймақтардағы бейбітші лікті қамтамасыз етуге 
арналған бағалы бастамалар кө теріп келеді. мысалы, осылардың 
қатарындағы: «Қазақстанның  негізгі бастамасы болашаққа арналған 
Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 1994 
жылғы азиядағы өзара ықпалдастықстық пен сенім шараларына 
арналған  кеңес (асШк) шақыру туралы бастамасы болды» [4].

1991 жылдың 30 желтоқсанынан ядролық қаруды таратпау 
туралы шартқа қосыла отыра (яҚтШ) республикамыз тұрақты түрде 
осы халық ара лық ұйымның барша отырыстарына қатысуда. сонан 
кейінгі уақытта мемлекетіміз өз еркімен кеңес одағынан мұра болып 
қалған ядролық қаруды толы ғымен территориясынан шығарып, 
бейбітсүйгіш ел екендігін бүкіл әлемге паш етті. 1996 жылдың қыр-
кү йек айынан Қазақстан әлемдегі ядролық сынақтарға жаппай тиым 
салу шартының мүшесі болып табыла ды» [1, 194 б.]. Негізінен 
алғанда республика территориясын атом қаруларынан, оны жеткізу 
құралдарынан аластау, осы арқылы тұрғындардың әскери, экологиялық 
қауіптен құтқару елбасының егемендіктің алғашқы мерзімінен 
басты мақсатына айналған еді. оны іске асыруда мемлекет басшысы 
тарапынан ел мүддесі жолындағы нақты да жүйелі ойластырылған 
қадамдар жасалды. осы мазмұндағы ресми тарихи құжаттарда 
баяндалатынындай: «Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін-ақ 
республикадағы ядролық қару мәселесін шешуде елеулі тұрғыдағы 
қысым жасау орын алды. алматы өз кезегінде  бұл құбылысты саналы 
тұрде, соның ішінде ядролық мемлекеттерден өзінің қауіпсіздігіне 
кепілдік алу үшін  бірден шешпеді. Президент Н.Ә. Назарбаев  1992 
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жылғы мамыр айындағы вашингтонға ресми сапарында Қазақстан 
республикасы атынан республика территориясындағы 104 сс-18 
ядролық зымырандарды жою туралы міндеттеме алды. 

аталған жылдың мамыр айында  Қазақстан лиссабон хаттамасына 
қол қоя отыра сНв-1 келісіміне қосылды. Желтоқсанда ел Парламенті 
ядролық қаруды таратпау туралы келісімді бекітті және  Қр мен 
аҚШ арасында сс-18 құрлық аралық баллистикалық зымырандарға 
арналған шахталық жіберу қондырғыларын жою туралы екі жақты 
уағдаластыққа қол қойды. Нәтижесінде, 1995 жылдың 26 мамырында 
Президент Н.Ә. Назарбаев Қазақстан ядролық қарусыз  ел болғандығын 
ресми тұрғыда жариялады» [5].

осы тұрғыдағы БҰҰ Бас хатшысы Пан ги мунның: «сіз 
тәуелсіздік алғаннан кейін ядролық қарудан бас тарту туралы дана 
және көрегендік шешім қабылдадыңыз және орталық азиядағы 
ядролық қарудан бос зонаны құру бойынша идеяны дүниеге әкелдіңіз. 
сіз Непал мен ирактағы БҰҰ-ның бейбіт миссиясына қызметкерлер 
ұсынып, БҰҰ бағдарламалары мен қорларына материалдық ресурстар 
бердіңіз.

... мен жаңа ғана бұрынғы семей ядролық полигоны орналасқан 
жерде болып қайттым, бұл оқиға мені қобалжытты. 450-ден астам ядро-
лық заряд осы жерде сынақтан өтті, ол қоршаған орта мен адамдарға 
апатты ықпал етті. 1991 жылы Президент Нұрсұлтан Назарбаев семей 
ядролық полигонын жабу мен Қазақстанды ядролық қарудан босату 
арқылы өзінің ерекше көшбасшылығын көрсетті. Қазіргі таңда бұл 
полигон қарусыздану мен болашаққа сенім символына айналған. 
дәл осы жерде орталық азиядағы ядролық қарудан бос аймақ 
ұйымдастырылды. енді Қазақстанның әлемдік ядролық қаруларды 
жоюға деген үміті шындыққа айналарына біз сенеміз» [6, 89,-91 бб.]- 
деген сөзі Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың  ядролық қаруға 
байланысты бастамалары мен нақты істерінің әлемдік маңызға 
айналғандығына дәлел болады. 

елбасының тмд-ның қызметін жоспарлау мен жүйелеудегі  
ұсыныстары және Қазақстан республикасының осы ұйымның 
жұмысын жандандыру мен тиімділін арттыру бағытындағы дәйекті 
қызметі өзінің жемісін беріп келе жатқандығы баршамызға белгілі.

еліміздің орталық азиядағы  мемлекеттер арасындағы 
бейбітшілік, ұғыныстылық пен бәсеңдікті қамтамасыз етуге арналған 
халықаралық  ланкестік пен есірткі бизнесіне қарсы  бірлескен күресті 
ұйымдастырудағы көптеген ірі де беделді халықаралық ұйымдардағы 
лайықты орны қалыптасты. елбасы Н.Ә. Назарбаевтың бұл 
ұйымдардың мәжілістеріндегі айтылған әрбір бастамалары келелігі, 
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маңыздылығымен ерекшеленіп келеді. Қазақстанның халықаралық 
саясаттағы бейбітшілікті орнықтырудағы атқарған осындай қомақты 
жұмысының әлем мемлекеттері мен жұртшылығынан  қолдау табуының 
нақты нәтижесі оның 2010 жылы еҚыҰ-на төрағалық қызметін 
ойдағыдай атқарып шығуы болды. себебі осы төрағалық кезінде 
Қазақстан өзін жан-жақты орныққан, іс тәжірибесі үлгі алуға тұрарлық 
мемлекет ретінде көрсете білді. елбасы Н.Ә. Назарбаевтың саралап 
айтқанындай: «осыдан ширек ғасыр бұрын ғана әлем картасында 
болмаған Қазақстан дүниежүзінің 56 елінің басын қосатын еуропа 
қауіпсіздік пен  ынтымақтастық  ұйымына, 57 мемлекетті біріктіретін  
ислам ынтымақтастық ұйымына абыройлықпен төрағалық етіп  
ұлтымыздың рухын көтеріп, жұртымыздың еңсесін биіктеттік. 
Қазақстан алып құрылықтағы ең түйінді мәселелерді шешетін 30-ға 
жуық мемлекеттің басын қосып, азиядағы өзара ықпалдастық және 
сенім шаралары кеңесін құрып, оны әлемдегі беделді ұйымдардың 
қатарына қосты. Әлемдегі ең ықпалды халықаралық ұйымдардың  
біріне айналған  Шанхай ынтымақтастығы Ұйымын құрудың басты 
бастамашыларының бірі болып, біпнеше рет биік деңгейдегі саммит 
өткіздік» [2, 4-5 бб.].

«словакия республикасының Президенті и.гашпарович 
еліміздің 2010 жылғы еҚыҰ-на басшылық жасайтындығына орай 
мемлекетіміздің халықаралық сахнадағы алып отырған орнына 
баға бере келе: «Бұл жауапты қызмет Қазақстанның халықаралық 
қауым дастықпен қатынасты дамытуға оңды мүмкіндік жа сайды. 
... Қазақстанды барлықтары орталық азияда ғы жетекші ретінде 
бағалайды. ... оның сыртқы саяса ты басқа істерімен бірге аймақтағы 
қауіпсіздік пен саяси тұрақтылықты  сақтауға бағытталған», - деп 
көрсетті.

Қазақстанның қазіргі күнгі жақын көршілері, тмд елдері, 
орталық азия, таяу Шығыс, тіпті алыс шетел мемлекеттерінің 
ешқайсысымен де шешілмеген мәселесі жоқ. сонымен бірге ол 
туындауы мүмкін осындай мәселелердің бар лығын да өзара келісім, 
бейбітшілік жолымен іске асыруға  мүдделі.

Қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. На зарбаевтың 2008 
жылғы Қазақстан халықтарына арнаған жолдауында: «тәуелсіздік 
жылдарында Қазақ стан әлемдік қоғамдастықтың толыққанды мүшесі 
бол ды. оның бастамалары тәжірибе жүзінде әрқашан кең қолдау 
тапты және нақты іс жүзіне асырылып отырды. 

аӨсШк, ШыҰ, ҰҚШҰ сияқты аймақтық қауіп сіздіктің тиімді 
жүйесін қалыптастырудың негізі бол ған Қазақстанның бастамасымен 
немесе тікелей қаты суымен құрылған мемлекетаралық бірлестіктер 
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өзде рінің қажеттігін іс жүзінде дәлелдеді. 
Біз ресеймен, Қытаймен және орталық азия мем лекеттерімен 

өзіміздің экономикалық және саяси ын тымақтастығымызды одан әрі 
нығайта беруге тиіспіз. Өңірдегі тұрақтылық, ашық пікір алысу және 
өзара іс-қимыл таныту үшін берік негіз қалауымыз қажет.

орталық азия өңіріндегі қауіпсіздікті нығайту мақсатында біз 
сонымен қатар аҚШ-пен, еуразиялық одақпен және Нато-мен 
сындарлы өзара іс-қимылды кеңейте береміз.

Бүгін біздің еліміз халықаралық дәрежеде таны лудың жаңа 
сапалық деңгейіне көтерілді. Қазақстан ның 2010 жылы еуропадағы 
қауіпсіздік және ынты мақтастық ұйымына төрағалық етуі туралы 
шешім оның сенімді дәлелі болды.

... осыған байланысты «еуропаға жол» атты ар на йы бағдарлама 
әзірлеу қажет. ол экономикалық ын тымақтасты дамытуға, басқарудың 
тәжірибесі мен технологиясын тартуға, заңдарымызды жетілдіруге, 
еҚыҰ-ға төрағалық етуіміздің стратегиялық пайы мын және өзіміздің 
күн тәртібімізді белгілеуге ықпал етуге тиіс.

тұтастай алғанда біздің сыртқы саясаттағы және қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету саласындағы  басым дық та рымыз өзгеріссіз қала 
береді.

Бірінші. Біздің сыртқы саясатымыз негізгі мүд де лер ортақтығын 
іздестіруге, барлық, тіпті ең бір өт кір мәселелердің өзінде де мәмлеге 
қол жеткізу қа жет тігін түсінуге құрылған.

екінші. Қазақстан алдағы уақытта да халықара лық лаңкестік пен 
діни экстремизмге қарсы күрес жө ніндегі халықаралық коалицияның 
белсенді мүшесі ре тіндегі ұстанымын жан-жақты нығайта беруге 
ниет ті», – делініп Қазақстанның хх ғасыр соңында бас талған 
егеменді мемлекет ретіндегі сыртқы саяса тын саралап, әлемдік 
қауымдастықтағы оның алып отырған орнын айқындады. осы істегі 
алдағы атқары лар жоспарларға талдау жасалды. 

Қазақстан республикасының өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан 
бергі 20 жылдан астам көлемдегі ха лықаралық қатынастағы 
жоғарыдағы баяндалған нә ти желі қызметі еліміздің тұңғыш 
Президенті Н.Ә. На зарбаевтың есімімен тығыз байланысты екендігін  
рес публика тұрғындары, одан  тыс әлем халықтары да ашық мойындап 
отырғандығы белгілі.

яғни, мемлекетіміздің ешқандай территориялық тұтастығына, 
саяси тәуелсіздігіне нұқсан келтірмес тен Қазақстан ресеймен, 
Қытаймен, еуразия аймағы на үлкен назарын аударып келген 
әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттерімен тиімді байланыстар 
орна тып, олардың қорытындысы өздерінің еліміз үшін ма ңызды 
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тиімді нәтижелерін бере бастады. оның айқын белгісі-қазіргі күні 
еуразия аңғары, соның ішінде тмд елдері арасындағы халықаралық 
мәселелер, со ның ішінде экономикалық қарым-қатынас, т.б. Қа-
зақстан республикасының қатысуынсыз шешілмейтін дәрежеге 
жетті. Қазақстан орталық азиядағы мемле кеттер арасындағы 
ынтымақтастықтың, оны іске асыруға арналған  кездесулердің, т.б. 
халықаралық шаралардың ұйымдастырушысына, бастаушы сы на 
айналды. 

Қазақстанның еуразия аймағындағы тұрақты лық пен түсіністікті 
қалыптастырудағы орнының куә сі әр жыл сайынғы оның елордасы-
астана  қаласындағы  ірі мемлекетаралық, қо ғамдық ұйымдардың, 
дүние жүзі діни қауымдастықтар жетек шілерінің бірнеше 
кездесулерінің  тұрақты түрде өткізілуі болып та бы лады. 

мұның өзі де мемлекеттегі әр түрлі діндерді ұс тайтын көп ұлтты 
Қазақстан халықтары арасындағы толық түсіністіктің орын алып 
отырғандығын дүние жүзіне паш етеді.

яғни, Қазақстанның бұл жетістіктері оның әлем дік халықаралық 
қатынастар қауымдастығына, на рық тық экономикаға өткендігін 
толығымен дәлел дейтін айқын мысалдар болып табылады [1, 195-198  
бб.]

осы тұрғыдағы 2017 жылы Қазақстанның елордасында өтетін 
«ЭксПо-2017» көрмесі отанымызды  әлемге  экономикасы 
өркендеген, ұлттар арасындағы бірлігі мықты, саяси тұрақты, білімі 
мен ғылымы, ұлттық мәдениеті барынша дамыған ел ретінде барша 
қырынан танытатындығы анық 

тәуелсіз Қазақстанның әлемдік халықаралық қызметтегі 
жоғарыдағы сараланған шешуші бағыттардағы істері оның тұңғыш 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың дәйекті де мақсатты атқарып отырған 
қызметінің нәтижесі екендігі барша қазақстандықтарға, әлем 
жұртшылығына ақиқат.  

міне осылай,  әлем жұртшылығы қазақ халқын  оның есімі 
арқылы біліп келеді.  ол осындай бейбітсүйгіш егемен елдің 
астанасын негіздеп, оның дүниежүзінің барша орталық қалалары 
қатарынан лайықты орын алуын қамтамасыз етті.  елорданың күн 
сайын сәулетті құрылыстары арқылы жаңарып келе жатқандығына 
онда болған барша әлем жұртшылығы өкілдері куә болып отыр. 

Қазіргі күнгі астана халықаралық ұйымдар, мемлекет 
басшыларының әр саладағы кездесулерінің орнына  айналып отыр. 
Қала еуразия аңғарындағы ірі білім, ғылым, мәдениеттің орталығы 
ретінде бағалануда.

яғни, бүгінгі күні  «Қазақстан,» «Нұрсұлтан,» «астана» деген 
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сөздер әлемдік бар тілдердегі ажырамас ұғымға айналды. елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың  сөзімен айтқанда: «астанамыз –жаһанға 
танылған  жұртымыздың  жарқыраған  жақұты,  азаттығымыздың 
алтын қыраны» [2, 5 б.]

израиль Президенті  Шимон Перестің «сіз Қазақстанды өзіне 
тек қана адал идеяларды тартатын нағыз магнитке айналдыра 
алдыңыз. сонымен бірге, сіз әрқашан да заманауи экономиканың 
қиындықтарымен түйісесіз. сізге осы салада да сәттілік келеді.

... менің ойымша, Қазақстан Президенті – біздің заманымыздың 
ең ұлы басшыларының бірі. ол мемлекет құрады. ол керемет жаңа ел 
ордасын құрды. ол Қазақстанның прогресс жетістіктері мен бейбіт 
дипломатия  негізіндегі болашағын құрып келеді.

Қазақстан мемлекеттер, мәдениеттер және өркениеттер 
арасындағы халықаралық байланыстардың ордасына айналды. 
Қазақстанның маңызды идеясына асШӘЖ идеясын бекіту жатады. 
менің ойымша, Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен 
көптеген жанжалдарды, оның ішінде таяу шығыстық жанжалды да 
шешуде өте маңызды рөл атқарады» [6, 52 б.]- деген мәлімдемесі осы 
айтылғандарға айғақ сияқты..

көрсетілген тұрғыда «Н.Ә. Назарбаевтың шетелдерде «Қа зақ-
стан жолы» деген атауға ие болған тұжырым дама сы жайында арнайы 
тоқтаған жөн. мұндай үлгінің ав торлығына шетелдік басшылардың 
барлығы бірдей қол жеткізе бермейді. Қазақстан лидерінің есімі аз 
сөзге көп мағына сиғызған «Назарбаев моделі» ұғымы мен айтылады. 
Бұл жағдайда мадаққа сараң дейтін ше  телдік лидерлер мен  белгілі 
саясаттанушылардың өздері Н. Назарбаевты халықаралық ауқымдағы 
да рынды мемлекеттік қайраткер  деп атауы  табиғи көрі неді».

атап айтқанда германия Федеративтік рес пуб ликасының экс-
канцлері герхард Шредердің бер ген бағасында: «Қазақстан өңірдің 
өзегі саналатын ел».

Өзінің тату көршілік саясаты арқылы Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев республиканың орталық азия дағы тұрақтылық факторына 
айналу үшін айтулы үлес қосты» [1, 199 б.]. 

ххІ ғасырдың басындағы  Қхр төрағасы  Цзянь Цзэминнің: 
«... Жоғары дәрежедегі сіздің  басшылығыңызбен  ел  мемлекеттік 
құрылыс пен  экономикалық дамуда  жылдам гүлдену  мен тоқтаусыз 
өсуді бастан өткізуде» [6, 24 б.] деген анықтамасы  елбасының Қазақ 
мемлекетін әлемге өркендеген  ел ретінде танытып келе жатқандығына 
айқын дәлел болып табылады.

Өзінің тәуелсіздігіне қол жеткізген ширек ғасырға ғана жуық 
мерзімдегі Қазақстан республикасының сыртқы саясаттағы    
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мыңжылдықтарға созылған  өзінің қалыптасу, өркендеу тарихында  
бабаларынан өсиеттей қабылданып,  бұлжытпай  орындалып келген, 
осы байламды  болашақтағы қызметіне  көк ту етіп желбіреткен 
ұлтымыздың  басқаға  көз алартып көрмеген ұлы қасиетін  одан ары 
жалғастырудағы істері  әлемдік қауымдастықтан  ізеттілік бағасын 
алатындығы анық. 

ал оның осы ниетін іс жү зіне асырып, ізгілікті ұмтылысын 
әлемге паш ете біл ген елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың көрсетілген 
ба ғыттағы қызметі  теңдік, еркіндік, ұғыныстылықты  баянды 
етуге  ниет қылған  өз ұлтынан, барша қазақстандықтардан, әлем 
жұртшылығынан  барынша қолдау  тауып отырғандығы  айғақ. 

хVІІІ ғасырдың ортасындағы  жікке бөлініп, отарлаушылардың  
қыспағына түскен  халқының болашағын ойлаған абылай ханның: 
«Үш арманым бар еді. Біріншісі, елімді бейбіт өмірге  жеткізсем 
деп едім, қан көп төгілді. екіншісі, халқым қала, кент сала алмады. 
Үшіншісі, елдің басын біріктіре алмадым» [2, 3 б.] - деген өкінішті 
арманын  елбасы Н.Ә.Назарбаевтың  толығымен орындап, мемлекетін 
әлемге  Қуатты ел  ретінде танытқаны нақты ақиқатқа айналып 
отыр. 

міне сондықтан да, оның ұлтының, адамзаттың болашағы  үшін 
атқарып отырған осындай істері  хх-ххІ  ғасырлар кезеңіндегі  
отандық және  дүниежүзілік тарихтан  лайықты орын алатындығы  
даусыз.

яғни, Ұлы абайдың   «адаспай тура іздеген хакимдер  болмаса 
дүние ойран болар еді» [7] - деген дана сөзі елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
тұлғасына, осындай қызметіне берілген нақты баға іспеттес.
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РЕЗЮМЕ
в статье на основе исторических и архивных материалов 

расскрывается внешнеполитическая деятельность республики 
казахстан  в годы независимости.

SUMMARY
On the basis of historical and archival materials disclosed foreign 

policy of the Republic of Kazakhstan in the years of independence.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ –
СВИДЕТЕЛЬСТВА СУВЕРЕНИТЕТА 

Аннотация
в статье авторы подчеркивают, что государственные символы 

- это свидетельства суверенитета и стабильности страны, единства 
народа и власти. Знание государственных символов, уважение к ним 
- неотъемлемая часть гражданской культуры. 

Ключевые слова: символика, интеграция, гимн, Флаг, герб, 
государственные символы, Независимость, знамя.

государственные символы страны, официальные символы 
регионов, областей, городов символизируют обретение казахстаном 
независимости, отражают внутреннее содержание происходящих 
процессов, показывают преемственность национальных историко-
культурных традиций. гербы, флаги, гимн государства и городов 
представляют собой символическое лицо, сконцентрированное в 
отражении истории и традиций.

государственные символы – геральдические образы, созданные 
по всем канонам современной политической культуры и исторической 
самоидентификации, декларируют не только факт государственной 
независимости страны, но и суть самых главных принципов 
построения нового государства. геральдика выступает в качестве 
важного явления политической и экономической стабильности 
государства.

реальность такова, что начатый процесс восстановления 
исторической памяти новых поколений казахстанцев происходит в 
обстановке переосмысления исторического прошлого. Поскольку 
национальная идентичность находит свое выражение через символы, 
то одним из главных инструментов конструирования гражданской 
идентичности в руках государства являются государственные 
символы: флаг, герб и гимн государства. они несут в себе этнические 
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образы титульной нации.
государственные символы адресуются всем гражданам страны 

независимо от их этнической принадлежности. граждане всех 
национальностей казахстана, глядя на государственные символы, 
идентифицируют себя с государством. государственная символика 
играет решающую роль в консолидации общества на основе 
национальных традиций, в укреплении государственной власти, в 
патриотическом воспитании подрастающих поколений, в расширении 
и укреплении международных позиций казахстана.

Популяризация государственных символов казахстана 
подчеркивает исключительную роль современной казахстанской 
геральдики в формировании общей системы нравственных 
ориентиров, духовного единства казахстана. 

Президент казахстана отметил, что жизнь подтвердила 
историческую значимость принятия государственных символов. 
«Флаг, герб, гимн и другие символы нашего государства есть 
неоспоримое свидетельство суверенитета и независимости, единства 
народов и власти. они выражают определенную государственную 
идею казахстанской демократии, консолидации и устремленности к 
общечеловеческим ценностям. каждый истинный гражданин должен 
быть патриотом, то есть сыном своей земли, любить родину, свой народ 
и гордиться ими. Наше государство станет цветущим и крепким, если 
воспитает настоящих патриотов, всем сердцем преданных отчизне. 
Знание и уважение государственной символики в этой связи должно 
рассматриваться как часть воспитания чувства патриотизма», – уверен 
Президент казахстана [1].

На фоне преобразований государства и общества происходит 
совершенствование законодательной базы, регулирующей 
государственную символику. в конце июня 2012 года были 
внесены изменения и дополнения в конституционный закон рк «о 
государственных символах республики казахстан». в аннотации к 
документу отмечается: конституционный закон республики казахстан 
от 28 июня 2012 года № 23-V «о внесении изменений и дополнений в 
конституционный закон республики казахстан «о государственных 
символах республики казахстан» сказано: конституционным законом 
понятие «государственный стандарт» заменено на «национальный 
стандарт», конкретизируются нормы, касающиеся порядка 
использования (исполнения) государственного гимна республики 
казахстан, уточняется компетенция Правительства и уполномочен-
ных органов в части утверждения правил использования государ-
ственных символов республики казахстан.
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кроме того, в связи с внесением в сопутствующем законе новой 
статьи 317-4 в кодекс об административных правонарушениях, 
дается новая редакция статьи 15 конституционного закона об 
ответственности за нарушение казахстанского законодательства, 
регулирующего изготовление и использование государственных 
символов республики казахстан.

конституционный закон вводился в действие по истечении десяти 
календарных дней после его первого официального опубликования 
[1]. 

в октябре 2015 года депутаты Парламента  в очередной раз внесли 
на рассмотрение сессии изменения и дополнения в конституционный 
закон «о государственных символах республики казахстан». так, 
информационное агентство «Новости-казахстан» 8 октября 2015 
года сообщило, что депутаты сената (верхняя палата) Парламента 
казахстана приняли Закон «о внесении изменений и дополнений в 
конституционный закон республики казахстан «о государственных 
символах республики казахстан». Законом вносятся дополнения, 
расширяющие места обязательного использования государственных 
символов республики казахстан, изменения, регламентирующие 
порядок использования государственных символов республики 
казахстан, а также уточняющие компетенцию правительства по этому 
вопросу.

согласно документу, увеличены размеры штрафов за 
надругательство над государственными символами республики 
казахстан. «размер штрафа увеличен по одной статье с 200 до 1000 
мрП, и по другой – с 1000 до 2000 мрП» (1 мрП = т1618 тенге), 
– пояснил ранее министр экономического развития и торговли 
республики казахстан Бахытжан сагинтаев, представляя поправки в 
Парламенте [3].

в законе устанавливается ответственность за нарушение 
национальных стандартов при изготовлении государственных 
символов, ужесточается ответственность за нарушения порядка 
использования государственных символов.

в закон «о физической культуре» внесены поправки об 
обеспечении соблюдения законодательства о государственных 
символах при проведении спортивных мероприятий на территории 
казахстана и международных спортивных мероприятий, проводимых 
за пределами страны, а также знания спортсменами музыкальной 
редакции и текста государственного гимна.

вице-министр культуры и спорта марат азильханов, представляя 
законопроект, отметил, что в компетенцию правительства введено 



103

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2015

утверждение правил празднования дня государственных символов. 
«Новые правила предусматривают следующие обязательные нормы, 
проводимые 4 июня в день государственных символов, а именно: 
торжественное поднятие государственного флага республики 
казахстан, сопровождаемое исполнением государственного гимна 
страны, обеспечение проведения акции по единовременному 
исполнению государственного гимна, торжественного собрания, 
церемонии», — проинформировал вице-министр [3].

внесены нормы, предусматривающие одновременное 
использование флагов иностранных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории казахстана, с государственным флагом 
страны.

Принято решение создать экспертный совет по вопросам 
государственных символов и геральдических знаков. 

Положениями закона предусматривается расширение перечня 
юридических лиц, в помещениях (части помещений) которых, 
в обязательном порядке размещаются и устанавливаются 
государственные символы [2]. 

После одобрения Закона в Парламенте, Президент казахстана 
подписал конституционный закон республики казахстан «о 
внесении изменений и дополнений в конституционный закон рк «о 
государственных символах республики казахстан», направленный на 
совершенствование законодательства о государственных символах, 
сообщила пресс-служба главы государства в октябре 2015 года.

Президент казахстана подписал сопутствующий законопроект 
«о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты рк по вопросам государственных символов». Это связано 
с тем, что уже были прецеденты, когда на международных 
мероприятиях, проводимых за рубежом, по ошибке организаторов 
или невнимательности казахстанских делегаций звучали старый гимн 
казахстана или же совсем другая музыка. кроме того, в республике 
казахстан был единичный случай, когда рабочие – строители 
выносили мусор, завернув его в государственный флаг.

в закон «о нотариате» внесены изменения о наличии 
государственного герба на печатях нотариусов [3]. 

таким образом, интеграция государственной символики в 
классическую геральдику является составной частью генезиса 
казахстанской геральдической системы. интеграция государственной 
геральдики дает возможность изучить исторический геральдический 
опыт, ее эволюцию в контексте общеказахстанских геральдических, а 
также социально-политических процессов.
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опыт использования государственной символики с учетом 
классических геральдических традиций подтверждает потребность 
вдумчивого, избирательного, корректного подхода к ее применению 
и законодательному закреплению в современной ситуации.

.
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ТҮЙІН
мақалада авторлар мемлекеттік рәміздерді егеменділік пен 

тәуелсіздіктің, халық бірлігі мен биліктің куәсі екенін ашып жазады. 
мемлекеттік рәміздерді білу, тану және құрметтеу арқылы біз 
жалпыадамзаттық құндылықтарға ұмтыламыз.

SUMMARY
The authors emphasize that the state symbols is evidence of sovereignty 

and independence, the unity of the people and the authorities. Knowledge 
of state symbols, respect for them an essential part in the consolidation and 
aspirations to universal values.
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Аннотация
в статье представлена история идеи «мәңгілік ел». главный ее 

смысл состоял в вечной жизни не отдельного народа, а множества 
этносов, составляющих в целом народ на единой для всех территории 
под эгидой одного государства.

Ключевые слова: тюркский каганат, мәңгілік ел, ассамблея 
народа казахстана, конституция, право, государство.

Прошлое человечества в лицах, событиях, во времени не по-
вторяется. его можно описать и объяснить. точно также отдаленное 
будущее невозможно создать сегодня. его можно прогнозировать, 
моделировать по вероятностным схемам. между ними находится 
настоящее, то есть современность, обеспечивающая непрерывность 
исторического процесса. она является своеобразным мостом, по 
которому жизнеспособные потенции прошлого перетекают в их за-
кономерное будущее. если артефакты истории в силу их архаично-
сти или примитивности не могут быть использованы в современных 
условиях, то научные теории и идеи, в том числе, не востребованные 
и не реализованные в свое время, через их современное осмысление 
могут быть перенесены в будущее. Примером тому, в числе многих, 
является идея «мәңгілік ел», берущая свое начало на казахстанской 
земле со времен тюркского каганата. 

в тот период независимый тюркский каганат объединил под 
своим правлением территорию, населенную различными пленами, 
ставшими впоследствии отдаленными предками этносов, проживаю-
щих в современном казахстане. «еще в VIII в. историки упоминают 
«двенадцатиплеменный тюркский народ». Этим же словом было обо-
значено и государство, созданное собственно тюркским племенным 
союзом – тюрк эль» [1]. своеобразная организация династийной вла-
сти, особенно в части престолонаследия, и совмещенное военного и 
племенного строя, обеспечивала и жизнеспособность и стабильность 
в обществе. «тюрки были первым кочевым народом средней азии, 
осуществившим такое сочетание на практике. они сами осознавали 
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это и называли свою державу «вечный эль», подчеркивая ее устой-
чивость сравнительно с племенными союзами телесцев и хозяйнича-
ньем хищной орды жужаней» [2].

Предполагалось, что при условии вечной, несменяемой династий-
ной власти каганов, освящённой божественной волей тенгри, страна 
обретет вечность, то есть станет «мәңгілік ел».

Эта идея не была чужда и Чингисхану, который хотел объединить 
народы мира в одну страну (вопрос – какими методами) и обеспечить 
ей вечное процветание, то есть создать мәңгілік ел.

история идеи «мәңгілік ел» свидетельствует, что главный ее 
смысл состоял в вечной жизни не отдельного народа, а множества 
этносов, составляющих в целом народ на единой для всех территории 
под эгидой одного государства.

сегодня суверенная республика казахстан объединяет под своей 
юрисдикцией наряду с казахами, представителей многих этносов, по-
стоянно проживающих в казахстане. историческая аналогия налицо. 
Более того, если рассматривать этногенез казахов как непрерывае-
мый процесс, в котором жизнь предшествующих поколений и пле-
мен предстает как хронологический фрагмент истории современных 
казахов, то следует предположить, что идея «мәнгілік ел» сохраня-
ла свою путеводную силу невзирая на катастрофические испытания. 
Порабощение извне, сепаратизм и междоусобица внутри казахских 
племен, по счастливому стечению обстоятельств, не привели к ис-
чезновению казахстана в качестве неповторимой страны, следующей 
курсом мәңгілік ел.

между тем мировой истории известный факты исчезновения на-
родов, стран, государств. один и близких по времени трагических 
событий – это утрата тридцатимиллионным курдским народом свое-
го государства и территории, поделенной между соседними государ-
ствами.

в современном мире, пожалуй, трудно найти, за небольшим ис-
ключением, гомогенные в этническом отношении страны. свобода 
выбора страны проживания увеличивает число гетерогенных в этом 
отношении стран. следовательно, идея «мәңгілік ел – вечная стра-
на» при доброй воле того или иного государства и общества могла 
бы выступить фактором, консолидирующим этносы при выборе ими 
общих, перспективных путей развитья. 

такая воля была выражена казахстаном уже при принятии пер-
вых законодательных актов в период обретения независимости. хотя 
идея «мәңгілік ел»  в тот период еще не озвучивалась официально, 
ее неумолимая логика, хотя и в скрытом виде, но все же сказалась 
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на принятии ряда законов, определявших перспективы общественно-
политического и социально-экономического развития казахстана. 
Прежде всего, первые законы и конституция 1993 г. суверенного 
казахстана принимались от имени народа казахстана, конституция 
1995 года – народом казахстана, включавшего в свой состав предста-
вителей всех этносов без исключения, проживающих в стране. в де-
кларации о государственном суверенитете (1990 г.) провозглашено, 
что «граждане республики всех национальностей составляют народ 
казахстана» (ст.4). аналогичное положение содержится в Законе «о 
государственной независимости» (1991 г.).

в этих первых законодательных актах возрожденного казахского 
государства была значительно расширена его социальная база, то есть 
та общность, благосостоянию которой призвано служить суверенное 
государство. казахстану удалось предотвратить межэтнические кон-
фликты, избежать придания дискриминационных статусов предста-
вителям не коренной нации, таких как «не гражданин» (Прибалтика), 
«не титульная нация», «оккупанты» и т.д. Ни в одном законодатель-
ном акте республики нет положений, допускающих ущемления прав 
граждан по принципу их национальной, языковой или иной принад-
лежности. конституционное провозглашение равноправия граждан 
рк – надежный заслон попыткам любых дискриминаций и наруше-
ний прав.

ведь мәңгілік ел возможен, помимо других условий, когда люди  
независимо от этнической, религиозной и иной принадлежности 
имеют равное отношение к государству, а оно проявляет к ним,  их 
интересам такое же равное отношение. думаю, что единственная 
привилегия казахстанскому народу, состоящая в придании статуса 
государственного, его языку, заслуженная награда за возрождение го-
сударства и сохранение толерантности «мәнгілік ел».

отрадно отметить, что эта, доступная для понимания, но требую-
щая больших усилий для реализации, идея «мәңгілік ел» реанимиро-
вана и обогащена современными представлениями Президент респу-
блики казахстан Н.а. Назарбаевым. убедительным свидетельством 
его приверженности идее «мәңгілік ел» является то, что практиче-
ски все крупные публичные выступления Президента за 2015 год, до-
полняя друг друга, давали емкие характеристика этого стратегически 
верного и повседневно необходимого вектора развития страны. 

выступая на XVI съезде партии «Нұр отан», Президент рк Н. 
Назарбаев предложил для обсуждения концепцию «современное го-
сударство для всех: «Пять институциональных реформ» (11.03.2015) 
[3]. в числе других проблем он обратил особое внимание на идею 
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«мәңгілік ел», назвав ее консолидирующие ценности – «это граж-
данское равенство; трудолюбие; честность; куль учености и образова-
ния; светская страна – страна толерантности». Завершая выступления 
глава государства торжественно заявил: «Наша общая духовная сила 
и высшая цель: мәңгілік ел - вечная родина!» она будет наполнять 
энергией прогресса наше развитие в ххІ столетии» [3].

в выступлении на церемонии вступления в должность Президен-
та республики казахстан от 29.04.2015 г. глава государства, вновь 
перечислив ценности мәңгілік ел, дополнил их такими качественны-
ми характеристиками, как «честность, преданность и патриотизм» и 
подчеркнул далее, что «Ценности мәңгілік ел программируют наше 
благополучное будущее. и мы должны дальше укреплять нашу об-
щую гражданскую идентичность и ради единства и сплоченности». 
особый оптимизм прозвучал в следующих словах Президента: «сей-
час, начиная великие реформы, мы прокладываем путь к мәңгілік 
ел» [5]. 

Получив всенародную поддержку своей инициативе возрождения 
идеи мәңгілік ел и продвижения страны в этом направлении Н.а. 
Назарбаев, поднял ее на уровень государственной идеологии. он по-
ставил задачу разработать проект патриотического акта мәңгілік ел 
[5].

существующему обогащению идеологического потенциала идеи 
«мәнгілікел» безусловно послужит проект «Большая страна – Боль-
шая семья», реализуемый ассамблеей народа казахстана. в большом 
родительском доме, каковым казахстан является для подавляющего 
большинства неказахского населения, всегда комфортно жить боль-
шой семьей, представляющей народ казахстана. как в любой семье 
здесь  есть разновозрастные дети, с уникальными талантами и спо-
собностями, со своими духовными культурными потребностями, сво-
ими отношениями в окружающем их социальном мире и т.д. всех их 
объединяет земля, на которой стоит их общий дом и на которой они 
находят все необходимые условия для своего самостоятельного раз-
вития.

Большая страна предполагает большие возможности. Неосво-
енные территории, неизведанные недра земли, не восполненные 
бизнес-ниши, ждущие своего решения научные проекты и творческие 
замыслы – вот далеко не полный перечень сфер, где каждый может 
находиться на правах  члена большой казахстанской семьи.

и это реально, особенно, для тех, кто себя чувствует настоящим 
казахстанцем, обладающим всей полнотой прав гражданина респу-
блики. казахстанская идентичность, таким образом, является стиму-
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лом к социальной активности граждан и укрепляет их веру в будущее. 
Это будущее, как раз есть стержень мәнгілік ел.

к стране своего обитания можно относиться по разному. ее можно 
рассматривать безучастно, как посторонний наблюдатель, равнодуш-
но взирающий на природный ландшафт, культуру и быт населения, 
социальные и политические процессы, происходящие в ней. можно к 
ней относиться с пристрастием, считая, что все происходящее в этой, 
моей, стране, так или иначе касается меня. Здесь нет чужого и чуждо-
го мне, все это, со своими минусами и плюсами, моя страна – «менің 
елім». такая гражданская идентичность не позволит гражданину 
быть в стороне от жизни страны, впадать в социальную пассивность, 
становиться пессимистом, не верящим в будущее, в «мәнгілік ел».

 вдохновляющая идея «мәнгілік ел» только тогда станет дей-
ственной, когда за ее претворения возьмутся, говоря словами Пре-
зидента Н.а. Назарбаева, не только государственная машина, но и 
каждый гражданин. он безусловно прав. ведь импульс к развитию 
общества к мәнгілікел дает народ. государство, призванное обеспе-
чить установившейся порядок социальных систем, не имеет внутрен-
них источников ни к саморазвитию, ни к развитию общества. либо 
под давлением народа, либо упреждая его, либо осознавая его насущ-
ные потребности и интересы, до того как они стали фактами обще-
ственного сознания, государство предпринимает адекватные шаги по 
управлению обществом. в связи с этим глава государства особо от-
метил: «именно качество нации, сила духа народа, способность при-
нять вызовы времени и идти только вперед было и будет определяю-
щими факторами успеха государства» [4].

 отметим специально, что в упомянутом выступлении Прези-
дент вкладывает иной смысл в понятие нации, чем тот, в котором ее 
применяли ранее ученые, политологи, подразумевая под нацией исто-
рически сложившуюся общность людей, характеризующихся един-
ством культуры, традиций, языка, территории и т.д. в аналогичном 
смысле понятие «нация» используется в политических документах и 
текстах законодательных актов. в условиях мононациональной стра-
ны это может быть оправдано. Но в полиэтнической стране, управ-
ляемой одним государством, необходимо специальное понятие, отра-
жающее этническое многообразие тех, кто имеет статус гражданина 
данного государства. Этим понятием является нация, понимаемая как 
общность людей, находящихся под покровительством своего государ-
ства. в этом смысле данное понятие используется в мировой практи-
ке при характеристике демократического государства и общества.

 Понятие нации, при его правильном разъяснении и исполь-



110

№ 3, 2015    мемлекет тарихы     история государства

зовании, сыграет консолидирующую роль, сблизит представителей 
различных этносов пониманием их равного в сравнении с другими, 
отношения к объединяющему их государству. Это особенно важно в 
условиях, когда понятие «народ казахстана», не обрел ожидаемую 
популярность и редко используется в официальных документах. 

 Нация, как общность людей под юрисдикцией государства, 
вряд ли будет в состоянии непосредственно воздействовать на поли-
тику государства. только через различные структуры, представляю-
щее тот или иной срез общественной жизни нации, она может контро-
лировать государственные органы, участвовать в их формировании, 
в принятии ими решений. речь, таким образом, идет о гражданском 
обществе с гарантированным государством, достаточно широким 
объемом гражданских прав, и политических свобод и с разветвлен-
ной системой политических партий, общественных объединений, 
местного самоуправления. Эта важное условие, облегчающее путь к 
мәңгілік ел.

 в связи с этим, требуется проработать вопросы законодатель-
ного оформления институтов местного самоуправления, которые пока 
еще не получили должного развития. Необходимо внести поправки в 
Закон «о политических партиях» с точки зрения ослабления жест-
ких требований к партиям с тем, чтобы повысить их шансы попасть в 
Парламент и органы местного самоуправления. 

следовало бы разработать правовой механизм реагирования госу-
дарственных органов на конструктивные предложения и критические 
замечания, исходящие от институтов гражданского общества.

 реализация этих и других мер должна обеспечить поступа-
тельное развитие казахстанского общества по закономерному пути, 
ведущему страну в свободное, гуманитарное будущее и делающего 
его мәнгілік ел.
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ТҮЙІН
мақалада «мәңгілік ел» идеясының тарихы қарстырылады. 

оның негізгі мақсаты және мағынасы бөлек бір ұлттың ғана емес, бір 
мемлекетке біріккен көп ұлттың мәңгілік өмірінде.

SUMMARY
The article presents the history of the idea of «Mangilik El». Main 

point of idea is eternal life not only single nation, but a plurality of ethnic 
groups. Whose make the whole people to the same for all territory under 
the auspices of the state.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАЗАХСТАНА И СТРАН 
ЕВРОпЕЙСКОГО СОЮЗА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

пРОГРАММА «пУТЬ В ЕВРОпУ».

Аннотация
в статье автор затрагивает вопрос взаимодействия республики 

казахстан с государствами европы, цели государственной программы 
«Путь в европу» и методы их достижения.

Ключевые слова: взаимодействие, государственная программа, 
задачи, внешняя политика, реализации, казахстан, европейский 
союз.

29 августа Президентом республики казахстан подписан указ об 
утверждении государственной программы «Путь в европу» на 2009 
- 2011 годы, призванной заложить новые основы для всестороннего 
сотрудничества между казахстаном и европейскими странами.

Программа разработана в соответствии с Посланием Президента рк 
народу казахстана «Повышение благосостояния граждан  казахстана 
- главная цель государственной политики» от 6 февраля 2008 года. в 
нем говорилось о необходимости разработки специальной программы, 
которая будет способствовать развитию сотрудничества с европой, 
привлечению технологий и опыта управления, совершенствованию 
законов и подготовке повестки дня председательствования в оБсе.

сегодня казахстан заинтересован в более глубоком сотрудничестве с 
государствами европы, которое позволит нам на основе исторически 
сложившихся связей расширить технологическое, энергетическое, 
транспортное и торгово-экономическое взаимодействие, а также 
приобщиться к европейскому опыту интеграции и институционально-
правовых реформ.

со своей стороны страны европейского союза также уделяют 
большое внимание взаимодействию с государствами Центральной 
азии и, в особенности, с казахстаном. их соответствующая 
консолидированная позиция отражена в документе под названием 



113

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2015

«ес и Центральная азия: стратегия нового партнерства», который 
был принят в июне 2007 года на саммите ес [1].

главная цель принятой программы – выход нашей страны на 
уровень стратегического партнерства с ведущими европейскими 
странами, который будет выражаться в значительном увеличении 
товарооборота с европейскими странами, разработке совместных 
планов по развитию транспортных сетей, приведении технических 
регламентов и стандартов в соответствие с требованиями стран 
ес, совершенствовании казахстанского законодательства с учетом 
европейских норм и т. д.

для достижения указанной цели предусматривается решение 
нескольких задач.

Первая из них касается развития и углубления сотрудничества 
казахстана и стран европы по таким направлениям, как технологии, 
энергетика, транспорт, техническое регулирование и метрология, 
малый и средний бизнес. особое внимание уделяется расширению 
сотрудничества в области качества жизни, предусматривающее сбли-
жение казахстанских условий жизни с европейскими стандартами. 
Планируется системная работа по улучшению состояния окружаю-
щей среды, охраны водных ресурсов, предупреждения климатических 
изменений, сохранения биоразнообразия и т. д. 

кроме того, будет повышаться качество медицинских услуг, 
предоставляемых населению. они будут приводиться в соответствие 
с европейскими стандартами за счет внедрения информационных 
технологий, улучшения качества диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, повышения доступности и качества лекарств, внедрения 
стандартов питания, развития системы кадровых ресурсов. также 
предусматривается развитие сотрудничества в сфере образования, 
социальной поддержке, занятости и трудовой миграции.

вторая задача направлена на совершенствование казахстанской 
институционально-правовой базы с использованием позитивного 
европейского опыта. основной упор будет сделан на дальнейшее 
развитие казахстанской модели государственного устройства, 
внедрение эффективных систем управления государственной 
службой и кадровыми ресурсами, либерализацию политической 
жизни страны. в частности, это найдет свою реализацию на основе 
совершенствования законодательства о выборах, политических 
партиях, средствах массовой информации, реформировании 
государственной службы, судебной системы и других сфер.

третья задача предусматривала подготовку к председательству 
казахстана в оБсе в 2010 году. для этого в программе четко 
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определено несколько приоритетов: продолжение работы по созданию 
условий для развития демократических институтов на пространстве 
оБсе; развитие транзитно-транспортного потенциала государств 
оБсе и евразийских трансконтинентальных коридоров; решение 
экологических проблем; укрепление мер доверия и региональной 
безопасности с учетом вклада казахстана в обеспечение мира и 
ядерного разоружения; развитие невоенных аспектов безопасности 
в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, 
организованной преступностью; восстановление афганистана.

в соответствии с концепцией внешней политики республики 
казахстан развитие всестороннего сотрудничества с ведущими 
европейскими странами представляет для казахстана стратегический 
интерес. 

Не смотря на более чем 20 летнюю новейшую историю 
двусторонних отношений с европейскими странами, в настоящее 
время не полностью реализуется потенциал технологического, 
энергетического, торгового и транспортного сотрудничества [2]. 
в значительной степени, не смотря на достигнутые результаты это 
можно отнести и к культурно-гуманитарной сфере. 

Необходимость принятия Программы, сроки реализации которой 
рассчитаны на 2009 – 2011 гг., вызвана важностью решения актуальных 
задач внутреннего развития страны, разработки национальных 
приоритетов на европейском направлении, укрепления исторически 
сложившихся связей, приобщения к опыту европейской интеграции и 
институционально-правовых реформ, углубления технологического, 
энергетического, транспортного, торгового, гуманитарного и 
инвестиционного сотрудничества [2].

одной из важных  задач этой Программы  является развитие и 
углубление сотрудничества республики казахстан с государствами 
европы в «гуманитарном измерении» [2].  в рамках расширения 
сотрудничества в гуманитарном измерении предусматривается кроме 
прочего реализация социальных, культурных, образовательных, 
информационно-просветительских и других проектов в контексте 
национальных интересов [2]. в качестве «ожидаемых результатов от 
реализации Программы» предполагается, что реализация Программы 
будет способствовать выходу республики казахстан на уровень 
стратегического партнерства с ведущими европейскими странами не 
только в политической и экономической но и гуманитарной областях 
[2]. 

как заявлено, целью Программы является выход республики 
казахстан на уровень стратегического партнерства с ведущими 
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европейскими странами [2]. в связи с этим не удивительно, что в 
первую очередь интенсифицировались контакты в сфере культуры, с 
крупнейшими европейскими государствами, такими как Федеративная 
республика германия, италия, Франция и другие. однако не в 
меньшей степени казахстанско-европейские культурно-гуманитарные 
связи развиваются и с «малыми» странами Центральной и восточной 
европы. 

Принятие и реализация государственной программа «Путь в 
европу», инициированная Президентом Нурсултаном Назарбаевым, 
нашла отклик у общественных, политических деятелей, у журналистов, 
экспертов, аналитиков и т.д. которые обратили внимание на культурно-
гуманитарный аспект сотрудничества казахстана и европы.

28 мая 2009 г. в «казахстанской правде» была опубликована 
стать председателя мажилиса Парламента рк урала мухамеджанова 
–  «современный казахстан и «Путь в европу»» [3]. он отмечает 
что Программа «отражает новые социально-экономические и 
политические тренды в развитии взаимоотношений казахстана с 
европейским сообществом», и при этом в процессе ее реализации 
«нам предстоит ответить на ряд вопросов, которые выходят на 
весьма широкий цивилизационно-культурологический аспект 
движения нашей республики и старого света навстречу друг другу» 
[3]. в качестве примера у.Б. мухамеджановым формулируется 
такие вопросы: «является ли курс казахстана в сторону европы 
свидетельством доминирования в нашем сознании европоцентризма? 
станет ли казахстан очередной периферией европы или он несет в 
себе совершенно иной концепт уже евразийского центризма, который 
окажет свое уникальное воздействие на континент?» [3].  

другой важный, по мнению у.Б. мухамеджанова 
культурологический аспект программы  «Путь в европу» это 
возможное  изменение «восприятия европейцами ценностей 
казахстана как страны, во многом отражающей особенности всего 
Центрально-азиатского региона», которое будет представлено как 
«осознанное и обоюдное казахстанско-европейское сближение 
в цивилизованном значении» и как результат «во многом окажет 
влияние на будущее всего европейского континента, создаст 
новые типы коммуникаций и существенно изменит парадигму 
макрорегионального сотрудничества» [3].

схожее видение реализации Программы и «со стороны». Напри-
мер, в аналогичном ключе рассуждает один из авторов российского 
издания «Независимая газета» михаил Прошин. в статье, которая так 
и называется «Путь в европу и диалог цивилизаций» он приходит 
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к выводу что «логика европейского пути казахстана заключается в 
том, чтобы взаимно усиливать составляющие цивилизационного 
взаимодействия в рамках политического, социального и культурного 
поля» [4].

в целом успешная реализация государственной программы «Путь 
в европу», рассчитанная на 2009 – 2011 годы, позволила в значительной 
степени повысить конкурентоспособность казахстанской экономики 
способствовала росту благосостояния граждан и обеспечению 
устойчивого развития страны. 
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SUMMARY
The author addresses the issue of interaction of Kazakhstan with the 

European countries, the goals of the state program “Path to Europe” and 
the methods to achieve them.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ пРОГРАММА 
«БОЛАшАК» КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ИМИДЖ 

КАЗАХСТАНА

Аннотация
в статье рассматриваются история становления, опыт работы, 

методология отбора претендентов на присуждение стипендии 
международной образовательной программы «Болашак», её  влияние 
на имидж республики казахстан. международная стипендия 
«Болашак» была учреждена в 1993 году  Постановлением  Президента 
республики казахстан Н.а. Назарбаева и в рамках этой программы 
с 1994 по 2013 год были выделены 9532 стипендии.  Благодаря  
программе «Болашак» молодые люди, в том числе из регионов и 
представители социально-незащищенных категорий населения 
имеют возможность получить качественное зарубежное образование. 
Программа также получила широкое международное признание. 

Ключевые слова: имидж государства, конкурентоспособность 
государства, образовательная программа «Болашак», образовательная 
политика.

Понятие «информационное общество» сегодня уже перестало 
быть метафорой или обозначением мегатенденций современного 
мира. информация, которая ныне все чаще трактуется в качестве 
третьего компонента бытия – наряду с веществом и энергией, на 
практике превращается не просто в мощный ресурс, а в ключевой 
фактор социального прогресса. в соответствии с этими вызовами 
государства начинают менять основные технологии политической 
коммуникации государства и общества, государства и государства. 
теперь важнейшим инструментом и технологией государства 
становится имидж.

одним из наиболее известных определений имиджа страны 
является определение, предложенное всемирной организацией 
по туризму, согласно которому имидж страны – это совокупность 
эмоциональных и традиционных представлений, вытекающих из 
сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов, 
влияющих на создание определенного образа [1, с.53]. один из 
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экспертов государственного имиджмейкинга, разработчик концепции 
рейтинга Национальных Брендов (Nation Brands Index) саймон 
Энхольт считается одним из ведущих в мире специалистов в области 
брендинга стран, регионов и отдельных городов. его советами 
в таких областях, как брендинговая стратегия, государственная 
дипломатия, культурные связи, расширение инвестиций и экспорта, 
туризм и экономическое развитие пользуются правительства многих 
стран и подразделения ооН. он предложил следующее измерение 
мощности и качество имиджа страны, объединив следующие шесть 
характеристик: 

Exports (Экспорт) - определяет общественный имидж продуктов 
и услуг в каждой стране, в какой степени потребители активно 
стремятся покупать продукты из каждой страны происхождения. 

Governance (управление) - меры общественного мнения об 
уровне национального правительства, компетентности и честности, 
и описывает убеждения населения относительно каждой страны, 
правительства, а также ее восприятие приверженности глобальным 
вопросам, таким, как демократия, справедливость, бедность и защита 
окружающей среды. 

Culture and Heritage (культура и наследие) - показывает глобальное 
восприятие национального наследия и признательность за вклад 
в современную мировую культуру, в том числе фильмов, музыки, 
живописи, искусства, спорта и литературы. 

People (люди) - измеряет компетентность, образование, 
открытость и дружелюбие и другие качества населения страны, а 
также отражает уровень потенциальной вражды, дискриминации и 
ксенофобии. 

Tourism (туризм) - отражает уровень заинтересованности в 
посещении страны, и привлекательность природных и антропогенных 
туристических достопримечательностей. 

Investment and Immigration (инвестиции и иммиграция) - 
определяет возможности привлекать людей жить, работать или 
учиться в выбранной стране, и показывает, как люди воспринимают 
страну в экономическом и социальном положении [2].

Безусловно, все вышеизложенные характеристики являются 
актуальными, а их развитие созвучны со стратегической 
задачей, сформулированной Президентом республики казахстан                                 
Н.а. Назарбаевым в своем Послании народу казахстана «стратегия 
«казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства», а именно – вхождение нашего государства в число 
тридцати наиболее конкурентоспособных стран мира [3].
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Формирование конкурентоспособности страны необходимо 
рассматривать сквозь призму человеческих ресурсов, наращивание 
интеллектуального капитала. совершенствование человеческого 
потенциала является в XXI веке самой приоритетной задачей, так 
как образовательный уровень и знания становятся ударной силой 
политикообразующего фактора современного мира в условиях 
глобализации [4]. и одним из прорывных проектов в этом направлении 
является образовательная программа республики казахстан 
«Болашак».

международная стипендия «Болашак» была учреждена в 
1993 году Постановлением Президента республики казахстан                                        
Н.а. Назарбаева №1394 от 5 ноября [5].

Появлению программы способствовали требования времени. 
казахстан только обрел независимость и вставал на путь свободных 
рыночных отношений в экономике, на путь демократии и 
полноправного вхождения в мировое сообщество, что требовало 
претворения в жизнь многих реформ. как известно, проведение любых 
реформ требует наличия квалифицированных кадров, способных 
справиться с возложенными на них задачами. впервые в истории 
государств постсоветского пространства талантливой молодежи 
была предоставлена возможность, получать образование за рубежом 
полностью за счет государства.

в рамках этой программы с 1994 по 2013 год были выделены 
9532 стипендии. На сегодняшний день 2750 стипендиантов получают 
образование в 200 самых лучших университетов 33 стран мира [6]. 

международная стипендия «Болашак» стала своеобразным 
гарантом успешного карьерного роста и профессиональной 
самореализации ее выпускников. к примеру, из общего числа вы-
пускников 20% заняты в государственном секторе, в государствен-
ных компаниях и компаниях с государственной долей заняты 21%, 
в частном секторе 55%, в международных и неправительственных 
организациях 4%. однако практика показала, что организационно-
правовое обеспечение реализации программы «Болашак» требует 
постоянного совершенствования.

На начальном этапе реализации программы «Болашак» (1994–
1997 годы) более 30% стипендиатов выбывали из программы из-
за низкой успеваемости или не возвращались в казахстан после 
завершения обучения. анализ показал, что основной причиной 
высокой доли невозвращения в казахстан стало отсутствие каких-
либо обязательств стипендиатов перед государством. в 1997 году 
было разработано Положение о порядке присуждения стипендии 
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Президента республики казахстан «Болашак», которое затрагивало 
процедуры приема документов и отбора претендентов, а также 
предусматривало трудоустройство стипендиатов в государственные 
органы и организации республики казахстан после завершения 
полного курса обучения.

другим вопросом, требовавшим решения, был вопрос о 
диспропорции в направлениях обучения. За 1994–1997 годы 
стипендия «Болашак» была присуждена, в основном, выпускникам 
экономических и гуманитарных факультетов казахстанских вузов. 
выпускники технических факультетов были представлены в 
программе крайне мало, что было связано с тем, что учебными 
планами технических специальностей предусматривается изучение 
иностранных языков в меньшем объеме по сравнению с учебными 
планами экономических и гуманитарных специальностей. Начиная с 
2000 года претенденты с инженерным и техническим образованием 
получили право принимать участие в конкурсе на присуждение 
стипендии «Болашак» без учета требования о свободном владении 
одним из иностранных языков.

таким образом, за 1994–2004 годы существования международной 
стипендии «Болашак» министерством образования и науки рк был 
накоплен опыт в методологии отбора претендентов на присуждение 
стипендии. За эти годы Правила отбора претендентов изменялись 
дважды — в 1997 и в 2000 годах. каждое нововведение было основано 
на накопленном в предшествующие годы опыте, с подведением 
определенных результатов и ставило новые задачи перед программой 
с учетом социально-экономических изменений, происходящих в 
казахстанском обществе.

в 2005 году глава государства в Послании народу казахстана 
объявил о необходимости ежегодного предоставления трем тысячам 
молодых и талантливых казахстанцев возможности обучения в 
ведущих учебных заведениях мира по международной стипендии 
«Болашак».

Необходимость в увеличении количества стипендиатов была 
вызвана веянием времени. в условиях уже сформировавшейся рыноч-
ной экономики государство выбрало путь развития, основанный 
на модели конкурентоспособной экономики и устойчивом росте 
приоритетных для казахстана отраслей с постоянно растущей 
потребностью в специалистах в области индустриально-
инновационного развития, образования и науки, менеджмента, 
маркетинга, логистики, новых информационных технологий, 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства и других.
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Претворение в жизнь инициативы главы государства по 
увеличению количества стипендиатов международной стипендии 
«Болашак» было поручено реализовывать акционерному обществу 
«Центр международных программ», учрежденному в этих целях 
постановлением Правительства республики казахстан №301 от 4 
апреля 2005 года.

в последующие годы (2004–2010 гг.) наблюдается ежегодное 
увеличение количества как стипендиатов, таки выпускников 
программы.

с 2008 года научным и педагогическим работникам предоставлена 
возможность прохождения научных стажировок, также введены 
квоты для сельской молодежи, государственных служащих, научных 
и педагогических работников. C 2011 года подготовка специалистов 
осуществляется в рамках программно-целевого метода отбора 
и подготовки кадров, с заключением трехстороннего договора 
между стипендиатом, ао «Центр международных программ» и 
работодателем. с 2012 года научным, педагогическим, медицинским 
и инженерно-техническим работникам организаций любой 
формы собственности предоставлена возможность прохождения 
профессиональной стажировки сроком от 1 до12 месяцев.

для обеспечения более качественной подготовки стипендиатов 
качественно пересмотрен список партнеров и повышены требования 
к зарубежным вузам. список ведущих зарубежных высших учебных 
заведений, рекомендуемых для академического обучения обладателями 
международной стипендии «Болашак» на 2013 год сокращен до 
200 наименований вузов, занимающиеся самые высокие позиции 
в мировых рейтингах Times Higher Education, QS World University 
Ranking, Academic Ranking of World. сформирована база из 102 
научно-исследовательских центров и лабораторий для прохождения 
стажировок стипендиатами «Болашак», ведущих разработки по 
актуальным для казахстанской экономики направлениям.

На сегодняшний день Программа «Болашак» остается сильной 
мотивацией для казахстанской молодежи. Благодаря программе 
молодые люди, в том числе из регионов и представители социально-
незащищенных категорий населения имеют возможность получить 
качественное зарубежное образование и внести посильный вклад 
в развитие своей страны, создания положительного имиджа 
государства. Программа так же получила широкое международное 
призвание, к примеру модель «Болашак» легла в основу российской 
программы «молодые профессионалы», которая занимается  
подготовкой специалистов в ведущих вузах мира и была запущена 
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в 2012 году. механизм залогового обеспечения изучается китайским 
Национальным фондом, также поступают запросы по изучению 
казахстанского опыта из Польши, украины, малайзии, китая.

Необходимо подчеркнуть, что помимо знаний выпускники 
привозят с собой опыт профессиональной этики, корпоративной 
культуры, социальной модернизации. Заметно благотворное влияние 
зарубежного жизненного опыта на поведение стипендиантов 
и выпускников: личностное и профессиональное обогащение, 
профессиональный вклад в развитие экономики страны в виде 
продуктов интеллектуального труда, ресурсов, контактов и 
специальных (редких для страны) навыков. Подводя итоги реализации 
программы «Болашак» в первую очередь, очевидно, что данный 
проект действительно стал эффективным механизмом формирования 
национальной, интеллектуальной, деловой и прогрессивной 
части общества, а значит оказывает заметное влияние на создание 
положительного имиджа республики казахстан как внутри страны, 
так и зарубежом.
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ТҮЙІН
Қалыптасу тарихы, жұмыс тәжірибесі, халықаралық білім беру 

«Болашақ» бағдарламасы, Қазақстан республикасының имиджін оның 
әсер стипендия тағайындау үшін үміткерлерді іріктеу әдістемесіне 
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мақала мәмілелер. Бағдарламасы арқылы өңірлердің және халықтың 
әлеуметтік осал топтарының өкілдері, соның ішінде «Болашақ» жас 
адамдар, шетелде сапалы білім алуға мүмкіндігі бар.

SUMMARY
The article deals with the history of formation, work experience, the 

methodology of selection of candidates for the award of scholarships to 
international educational program “Bolashak”, its impact on the image 
of the Republic of Kazakhstan. Through the program “Bolashak” young 
people, including representatives from the regions and socially vulnerable 
groups of the population have the opportunity to receive a quality education 
abroad.
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Abstract
This article provides critical review of the «The Postmodern History 

Reader» edited by Keith Jenkins. This work is collection of articles on 
relevant problems of modern historical science written by prominent 
western historians.

Keywords: historical consciousness, postmodernism, history 
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«The Postmodern History reader» edited by Keith Jenkins was 
published first time in 1997. The book is collection of critical texts on 
postmodernism and historiography. Keith Jenkins selected from the books 
and journal articles across the whole historiographical range that have 
been key to the transforming debates, moreover it includes both for and 
against postmodernism in history writing. The various articles offer many 
interesting glimpse of what postmodernist histories might be. 

It provides: extracts from influential historians, such as Barthes, 
Joyce, White, Foucault; individual introductions to each defined debate, 
many thoroughly up-to-date as well as «classic» pieces;  texts from a range 
of subdisciplines in history and theory; arguments both for and against 
postmodernism; advice on further reading; access to key writings which 
are not normally readily available.

Keith Jenkins himself emphasized the main purpose of the Reader, 
what we can find in introduction, as he said «Reader will not only therefore 
see what is at stake in “general” postmodern versus modernist/traditionalist 
position, but will be able to develop their own position regarding specific 
historical issue» [1, p.239]. In this way the main goal of the «The Postmodern 
History reader» is to give a hand to students and young historians to build 
their own viewpoint and take their own position.

The contents of the collection are structured. It has four parts. Part I 
gathers texts for and against postmodern histories; Part II, for and against 
«the Collapse of the Lower Case» (unlike upper case History, for example, 
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Marxist History, lower case history aims at being non-ideological, and 
it is the prevailing academic model in the west today); Part III includes 
«Nuanced or ambiguous others», that is, historians who do not take their 
ground so easily between postmodernism and upper and lower case 
histories; finally, Part IV, which aims to present entire articles rather than 
excerpts, has debates on history and postmodernism from the journals Past 
and Present, History and Theory and Social History. 

Therefore I would like to focus on Part IV – Debates from the journal. 
From thematic perspective it could be divided into two parts. First part is 
debate what was started after Lawrence Stone’s short article – «History 
and Postmodernism», that is followed by Patrick Joyce and Catriona Kelly 
contributed replies from socialist and feminist positions. By the end it has 
back response from Stone and Gabrielle Spiegel.

Lawrence Stones in his short article, which was published in the 
journal Past and Present (1991), tried to draw attention to the article by 
G.M. Spiegel. He starts his note with a point that there are three threats of 
postmodernism: the first comes from linguistic, the second comes from the 
influence of cultural and symbolic anthropology, and the third comes from 
New Historicism. As a conclusion to his note he suggest to read article 
by Gabrielle M.Spiegel «History, Historicism and the Social Logic of the 
Text in the Middle Ages», that he defined it as a compulsory reading to 
«any historian, no matter what his or her field, period or methodology» [1, 
p.243].

 Patrick Joyce starts his article with criticizing Stone’s note, and 
defines him as «defender of “history” against the threefold threats of 
postmodernism» [1, p.244]. Catriona Kelly in her response article disagree 
with points raised by Stone and Spiegel from some particular perspective 
that of women’s history, and matters of textual and the extra-textual, text 
and context. She says that the link between text and context in women’s 
history is very important. 

Contradiction between Stone and Joyce lays on the question of 
linguistic turn. There Stone hardly criticized standpoint of Joyce, that text 
is merely a passive agent in the hands of its author [1, p.256].    

Last article is by Gabrielle M.Spiegel, therefore she makes following 
points: Linguistic turn – «challenges the ethical foundation for the practice 
of history by problematizing not merely the methods historians have 
traditionally used to study». Spiegel says that if texts in any form do not 
reflect reality, but only other text, then the «past» dissolves into literature 
[1, p.262]. Spiegel addresses the challenges that the linguistic turn poses 
to the historical profession and offers the «social logic of the text» as an 
interpretive lens that locates written sources within the social, political 
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and economic currents that shaped the discourse of the moment while 
simultaneously foregrounding the active nature of the author’s work as he 
seeks to reconstitute and reshape reality as he writes. 

Spiegel concludes that «postmodernism challenges us to develop such 
complex strategies of research and reading, despite the fact that they are 
not easily theorized» [1, p.269].   

In an essay reprinted in The Postmodern History Reader, Gabrielle 
Spiegel attributes that «reality does not exist «beyond» the reach of 
language» and that language and texts cannot reflect the world, which «is 
only a linguistic construct» and «merely another articulation of language 
or discourse».  Joyce showed similarly imagines that «words always refer 
to other words rather than to objects outside the text» [2, p.9].

Second Part is the debate between F.R. Ankersmit and Perez Zagorin. 
Ankersmit alludes to present day overproduction in history, which makes 
it impossible for the new historian to work his way to, say, Hobbes, 
through the huge jungle of excellent interpretations that he should read 
before getting to the «text itself». This confirms Nietzsche’s fear that 
historiography itself would impede our view of the past. Ankersmit points 
that «Overproduction of historical literature which is spreading like a 
cancer in all fields» [1, p. 279]. He compares the amount of historians with 
pasts, and says that now there are more historians than total amount of 
them from Herodotus till 1960. Overproduction of historical literature is 
«monstrous» for historiography. 

«History here is no longer the reconstruction of what has happened 
to us in the various phases of our lives, but a continuous playing with 
the memory of this. The memory has priority over what is remembered. 
Something similar is true for historiography. The wild, greedy, and 
uncontrolled digging into the past, inspired by the desire to discover a 
past reality and reconstruct it scientifically, is no longer the historian's 
unquestioned task. We would do better to examine the result of a hundred 
and fifty years' digging more attentively and ask ourselves more often what 
all this adds up to. The time has come that we should think about the past, 
rather than investigate it» [3, p.152].

Another issue is information and its place in history and historiography. 
«For postmodernism, science and information are independent objects of 
study… one of the most important characteristics of information is that 
really important information is never the end of an information genealogy» 
[3, p.282]. Therefore he provides examples on Nietzsche’s idea of 
“deconstruction”. The main problems what was shown in his article is 
historiography issues of nowadays, information and its functions

Perez Zagorin argues that if Ankersmit is worried about the 
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overproduction in historiography these days, why he does not stop on 
issues of interpretation. Problem of interpretation, as a major issue in the 
philosophy of history, Ankersmit’s essay throw no light on this subject. 
Instead, he concentrates some of his remarks on the claim that interpretation 
has acquired a new status in postmodern historiography [3, p. p. 304].

Ankertsmit’s contemporary attempt to absorb historiography into the 
literary and aesthetic domain ignores features that are central to the very 
concept of history. Unlike the work of literature, the historical work does 
not contain an invented or imaginary world. it present itself as consisting, 
to a great degree, of facts and true or probable statements about the past 
[3, p.208].  

Zagorin sums that in the course of his article Ankersmit touches in 
the question of the usefulness of historiography, only to dismiss it as 
impertinent and a category mistake. Then he questioned if we may concede 
this point, we can nevertheless ask what the function of history is and what 
purpose it serves or should serve in culture and society.  In this reader 
debates between Ankersmit and Zagorin was shown only partly. 

Many parts of the book insist that the great challenge to history writing 
originated in the linguistic turn among literary critics, but that historians 
can no longer ignore it. Indeed, one of the strengths of the Reader is that 
most of its contributors are historians rather than literary scholars. It also 
has fair representation of philosophers and communication theorists, 
beginning with Lyotard’s famous definition «postmodern as incredulity 
toward metanarratives».

Postmodernist’s two principal features may be said to be its conception 
of language and its rejection of realism.  It is a philosophy of linguistic 
idealism claiming that language constitutes and defines reality for human 
minds. It regards language itself as a system of signs and spread of this 
conception of language during recent years is a major aspect of what is 
usually described as the linguistic turn in history and some of the other 
human sciences. Postmodernism thus denies both the ability of language 
or discourse to refer to an independent world of facts and things and the 
determinacy or decidability of textual meaning [2, p.7]. 

Historicism, postmodernism and its manner of dealing with texts has 
become the predominant influence in the study and teaching of literature 
in American universities. History, by contrast, has shown itself to be 
considerably more resistant to postmodernist trends. Postmodernism was 
established after the confusion of the World Wars.  Jenkins and other 
postmodernists saw historians who were supposedly unbiased justify 
the actions of their country, while depicting the actions of the enemy as 
demonic or villainous. This destroyed the idea that there could be historical 



128

№ 3, 2015    мемлекет тарихы     история государства

objectivity in the mind of postmodernists.
In fact Jenkins’s Reader has little to show in the way of postmodern 

history. Nevertheless, it includes many excellent analyses and discussions of 
the subject, such as those by Lawrence Stone and Gabrielle M. Spiegel.

Reader has current debates concerning the discipline of history, the 
«linguistic turn» and post-modernism. In their exchanges in the pages 
of Past and Present and Social History, contributors to the debates about 
history, language, discourse theory and postmodernism have largely taken 
for granted the existence, features and meanings of post-modernism [4, 
p.222]. Therefore «The Postmodern History Reader» performs its function 
as an accessible collection of polemical texts. 
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ТҮЙІН
мақалада кейтс дженкинс редакциясымен 1997 жылы жарық 

көрген «The Postmodern History Reader» еңбекке талдау жасалынған. 
Бұл еңбек қазіргі кездегі тарих ғылымындағы ең өзекті мәселелерді 
қамтитын атақты тарихшылардың мақалалар жинағы болып табыла-
ды. 

РЕЗЮМЕ
в статье дается анализ книги «The Postmodern History Reader», 

вышедшей в 1997 г. под редакцией кейтс дженкинс. данный труд 
является сборником статей известных историков по акутальным во-
просам исторической науки современности.
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Аннотация
в статье авторы показывают, что игнорирование национального 

вопроса в любом государстве рано или поздно может привести к 
его распаду, как и случилось в ссср. учитывая ошибки прошлого, 
Н.а. Назарбаев сумел «ахиллесовую пяту» казахстанского социума -  
многонациональность сделать ее активом. созданная в марте 1995 года 
ассамблея народа казахстана стала одной из опор государственности, 
действенным инструментом единения общества, формирования 
казахстанского патриотизма, укрепления атмосферы доверия и 
согласия в обществе. высоко оценив заслуги Президента, ассамблея 
выступила с инициативой проведения в 2016 году досрочных, 
внеочередных выборов президента республики казахстан.

Ключевые слова: депортация, идеология, народ, этносы, 
культура, советский союз, ассамблея народа казахстана.

изучение роли советского наследия на судьбы миллионов 
людей  доказывает один неоспоримый факт, что человек его судьба 
отодвигались на второй план, когда государственные институты 
становились абсолютом культа поклонения. именно советский тип 
государства – партия с ее многочисленным аппаратом и службой слежки 
– стала всепроникающим и тотальным органом, который не признавал 
свободы, демократических и либеральных ценностей. в глобальном 
измерении советский человек не был защищен от антигуманных 
действий аппарата в виде репрессий, призывов на войну или других 
тяжких мероприятий. Наиболее зримо это отчуждение проявилось в 
духовно-культурной сфере. многие вещи здесь совершались во имя 
идола – создания некоего «коммунистического общества» по марксу 
и ленину и слияния народов в некий сплав «советских людей». во имя 
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претворения в жизнь этих целей запрещались полностью или только 
фрагментарно изучались история народов, их культура, традиции, 
изменялся алфавит. Например, только в казахстане, алфавит менялся 
дважды - в 1928 году с арабского на латинский, и в 1940 году - с 
латинского на кириллицу1.

отринув древние религии – ислам, христианство, иудаизм, 
переняв многие их символы, воинствующий атеизм выступал в роли 
официальной роли религиозной фишки. любое сомнение в правед-
ности провозглашаемых атеистами принципов, любая маломальская 
критика могла очень дорого стоить тому, кто бы эти сомнения произ-
нес. коммунизм стал тоталитарной миросозерцательной религией. 
в рамках коммунистической идеологии героями исторических 
произведений стали бунтовщики и колонизаторы – стенька разин 
и ермак, донесший на отца, маленький селянин Павлик морозов… 
советская пропагандистская машина умело лепила своеобразных 
идолов, которым всем надо было поклоняться, которым надо было 
подражать.

все какие-либо попытки реформировать политический и 
общественный строй в ссср, предпринимавшиеся Н.с. хрущевым, 
Ю.в. андроповым, завершились неудачей по той причине, что они не 
хотели менять основы, заложенные лениным и сталиным.

советская власть, громко обвиняя других в ущемлении прав, сама 
неоднократно проводила насильственные депортации – изгнание с 
родных мест народностей кавказа, калмыков, украинцев, немцев, 
поляков, корейцев из дальнего востока. твердя повсеместно об 
окончательном и гениальном разрешении национального вопроса 
на публике, в то же время тысячами и тысячами депортировать ни 
в чем не повинные народы Прибалтики, кавказа, украины, Польши, 
калмыкии, дальнего востока. Это были настоящие «этнические 
чистки», как бы их не пытались обозвать по-другому апологеты 
режима, и они останутся на совести организаторов этих бесчеловечных 
операций. 

Николай Бердяев еще в 1939 году пророчески заметил: 
«Неслыханная тирания, которую представляет собой советский 
строй, подлежит нравственному суду, сколько бы ее ни объясняли». 
Но и в период реформ, и в постреформенный период на всем 
пространстве ссср не нашлось влиятельной силы, которая взяла бы 
на себя смелость покаяния за совершенные преступления. Не дана 
была и справедливая оценка действиям коммунистической партии за 
ее ужасные и страшные ошибки. всю тяжесть чудовищных испытаний 
1  Постановлением верховного совета казахской сср от 10 ноября 1940 г. был при-
нят Закон «о переводе казахской письменности с латинизированного на новый алфавит на 
основе русской графики».
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перенес на себе простой советский труженик, порою, не зная даже, в 
каком положении он находится. Покаяние, как и признание ошибок, 
очищает душу, открывает окна для движения вперед.

в XXI веке интеллектуалы – ученые-обществоведы признают 
ущерб советской доктрины, нанесшей вред человечеству. Жертвами 
стали сломанные, загубленные души миллионов во имя социального 
эксперимента под названием «советский союз», который к 90-м годам 
XX века не сумел стать высокоразвитой индустриальной страной с 
демократической и гуманной формой управления. объединенные в 
свое время республики (1922), познав тяготы советской диктатуры, 
сами разрушили ссср.

«ахиллесовой пятой» казахстанского социума была 
многонациональность. Причины переселения неказахского населения 
на территорию республики были различными и имеют длинную 
историю. в хIх-хх веках это были пришлые военные казачьи 
сословия, вместе с которыми планомерно хлынул поток крестьян 
переселенцев из европейской части россии. в 30-е годы казахстан 
стал второй родиной для депортированных поляков, украинцев, 
корейцев из дальнего востока, в 40-е годы народы кавказа, крыма, 
греки, армяне были вынуждены искать в казахстане приют и 
убежище. многонациональность стала фактором, без учета которого 
в казахстане могли бы начаться этнические конфликты «больших 
пожаров». такое «наследие» досталось Н.а. Назарбаеву, который 
должен был учитывать особенности этнической составляющей в 
казахстане. от хрупкого равновесия зависела его дальнейшая судьба 
на политическом олимпе. Предпринятые шаги в этом направлении 
позволили цивилизованно решить эту сложную проблему уже в 
первые годы независимости.

За все  годы руководства Президенту казахстана удалось 
сохранить согласие и мир различных социальных, этнических и 
религиозных групп, восстановить историческую справедливость 
по отношению к казахскому народу, его культуре и языку. Политика 
этнического, культурного и религиозного многообразия позволила 
ему сохранить в стране мир и политическую стабильность. казахстан 
стал родным домом для представителей 140 этносов и 17 конфессий. 
Президент утверждает, что гражданский мир и межнациональное 
согласие – эта главная ценность, которые «справедливо признаны 
мировым эталоном». ассамблея народа казахстана стала уникальной 
евразийской моделью диалога культур. казахстан превратился в центр 
глобального межконфессионального диалога.

в декабре 1992 года идея создания ассамблеи согласия и единения 
народов казахстана, как неполитической и неправительственной 
организации, была озвучена главой государства на Форуме народов 
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казахстана. свое логическое продолжение она получила в указе 
Президента от 1 марта 1995 года, когда аНк была преобразована в 
консультативно-совещательный орган при главе государства. орган 
должен был стать регулятором структуры казахстанской системы 
межнациональных отношений. 

Начинать надо было с возрождения национальных культур и 
языков одних из самых целенаправленных работ в этой области. в 
первые годы независимости немало проблем накопилось в вопросах 
развития языка и культуры титульного этноса – казахов. Немало 
проблем имело и русское население – вторая по численности группа 
граждан казахстана. утеря чувства единой родины, каким был 
советский союз, беспокойство за будущее детей, подтолкнули многих 
русских, украинцев, белорусов к выезду на историческую родину.

аНк смогла аккумулировать конструктивные инициативы и 
созидательные устремления общества и направить их в единое 
русло развития и прогресса. с момента своего создания она стала 
надежным и эффективным проводником стратегического курса и 
многочисленных инициатив Президента по подержанию и укрепле-
нию межнационального мира и согласия в стране [1].

в результате политическое значение ассамблеи в сохранении 
и укреплении национального согласия, стабильности многократно 
усиливалось. она выступала одной из опор государственности, 
действенным инструментом единения общества, формирования 
казахстанского патриотизма, укрепления атмосферы доверия и 
согласия в обществе. в этой связи упрочение позиций и повышение 
роли ассамблеи народа казахстана в сфере публичной политики 
отвечали широкому общественному запросу, интересам народа 
казахстана [2, с. 95-100].

введение выборности депутатов мажилиса от ассамблеи народа 
казахстана (аНк), в рамках конституционной реформы 2007 года, 
вывела этнополитику государства на качественно новый уровень. 
Помимо мажилиса аНк теперь представлена и в сенате. таким 
образом, казахстанский парламент стал основой более эффективного 
развития межэтнического согласия и диалога. 

14 февраля 2015 года в астане состоялось заседание совета 
ассамблеи народа казахстана, на котором выступил заместитель 
председателя ассамблеи Анатолий Башмаков. он внес инициативу 
от имени ассамблеи, поддержанную советом, о проведении в 2015 
году досрочных, внеочередных выборов президента республики 
казахстан. 

Чем вызвано это решение со стороны аНк? Чем обеспокоены 
депутаты Парламента? свои комментарии, депутат мажилиса 
Парламента республики казахстан от ассамблеи народа казахстана 
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ахмет мурадов – представить  депортированного сталиным 
чеченского народа дал в интервью «радиоточке», которое 
опубликовано в интернете от 15 февраля 2015 года. во-первых, 
по конституции 1995 года в 2016 году подходят сроки выборных 
кампаний за президентское кресло и мест в парламенте казахстана. 
По той же конституции в казахстане в один год не могут проводиться 
две электоральные компании. во-вторых, влияние мировых 
тенденций столь стремительно, что «я бы сказал, «в пике» в 2016 году, 
иметь задачу провести две кампании – слишком тяжелая нагрузка 
и на избирателей, и на государство как политическую систему», - 
пояснил  ахмет мурадов.  ряд политических партий и общественных 
объединений поддержали инициативу аНк.

Через несколько дней, 19 февраля 2015 года председатель 
сената Парламента касым-Жомарт токаев, руководствуясь статьей 
72 конституции, обратился в конституционный совет с просьбой 
дать официальное толкование пункта 3−1 статьи 41 конституции 
республики, в которой регламентируются вопросы назначения 
внеочередных выборов президента республики казахстан.

конституционный совет разъяснил, что норму пункта 3−1 статьи 
41 конституции республики казахстан следует понимать таким 
образом, что Президент республики казахстан имеет исключительное 
право единолично назначать внеочередные президентские выборы. 
конституция республики не предусматривает какие-либо условия и 
ограничения при принятии главой государства решения о назначении 
внеочередных президентских выборов. 

25 февраля 2015 года действующий Президент казахстана принял 
решение о своем участии в предстоящих президентских выборах. 
Проведение внеочередных выборов Президента казахстана назначено 
на 26 апреля 2015 года. 

Принятие решения баллотироваться на новый срок уже немолодо-
го президента заставило всплыть в его памяти одному разговору с 
ли куан Ю, который долгое время находился у руля политического 
руководства сингапура и решил покинуть свой пост. «Я стоял у 
истоков независимости. Может быть, пора менять декорации, 
как в театре говорят. Когда ушел отец-основатель Сингапура — 
красивого государства, я спросил: «Почему Вы ушли?». «Ну, я, — 
говорит, — 31 год руководил, и когда смотрел в последнее время 
на себя по телевизору, сам себе не нравился». Я говорю: «Телевизор 
искажает, может быть». У меня тоже такие планы. Но сейчас 
такое желание, стремление, единение народа», - добавил глава 
государства, обращаясь к присутствующим женщинам по случаю 
празднования международного женского дня 8 марта [3]. 

действующий Президент казахстана, в очередной раз, обращаясь 
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к электорату, резюмировал единое для всех мнение: стране нужен 
сильный лидер, который продолжит курс начатых перемен, 
позволяющий всем этносам активно участвовать в его осуществлении 
и продвижение казахстана в рейтинге стабильного процветающего 
государства.
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ТҮЙІН
авторлар мақалада ұлттық мәселелерді елемеу кез-келген 

мемлекеттің ыдырауына әкелетіндігін қарастырды. Бұған ксро-
ның тарихы дәлел болмақ. Н.Ә. Назарбаев өткен дәуірдің қателігін 
ескере отырып, көп ұлтты қазақстандық қоғамды оның басты 
күшіне айналдырды. 1995 жылдың наурызында құрылған Қазақстан 
халқы ассамблеясы қоғамда келісім мен сенімді сақтай отырып, 
қазақстандық патриотизмді қалыптастыру арқылы мемлекет тірегіне 
айналды. елбасының еңбегін жоғары бағалай отырып, ассамблея 
Қазақстан республикасының президентін сайлауды кезектен тыс 2016 
жылы өткізуді ұсынды.

SUMMARY
The authors show that ignoring the national question in any state could 

lead to the collapse, as happened in the Soviet Union. Taking into account 
the mistakes of the past, NA Nazarbayev, Kazakhstan’s weakness was able 
to make it a multi-ethnic society by force. Established in March 1995, 
the Assembly of Peoples of Kazakhstan has become one of the pillars 
of statehood, a tool to strengthen society, the formation of Kazakhstan 
patriotism, preservation of an atmosphere of trust and harmony in society 
Assessing the merits of Nazarbayev, the Assembly has initiated in 2016, 
early extraordinary presidential elections in the Republic of Kazakhstan.
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ҚөЗҚАРАС
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

М.КЕМЕЛ
экономика ғылымдарының докторы, профессор

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ БІРЕГЕЙЛІГІН НЫҒАЙТУ 
ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ БҮТІНДІГІ

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлт Жоспары – «100 нақты қадамы» 
шын мәнінде еліміздің болашаққа бағдары және әлемде болып 
жатқан түрлі сын-қатерлерге дер кезінде берілген жауап. Бұл құжат 
«2050-стратегиясын» жүзеге асыру мен мемлекеттігімізді нығайтуға 
бағытталған.

«100 нақты қадам» жоспары жаһандану кезеңінде еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық дамуы жолындағы қиындықтар мен 
кемшілікті болдырмауға бағдарланған жүйелі жұмыс.

Әлеуметтік даму және рухани адамгершілік саласы туралы сөз 
қозғасақ, бірегейлік пен бірлік категориялары бойынша қазақстандық 
үлгі қалыптастыруды жетілдірудегі қадамдардың әрбірі терең мағына 
мен мазмұнға ие.

адам – қашанда еркіндікті, бостандықты аңсайды, тек аңсап қана 
қоймай, сол үшін әдіс-тәсіл іздейді, күреседі.

Бостандық, еркіндік, тәуелсіздік – асыл арман. оған жетудің екі 
жолы бар: бірі – күрес жолы, екіншісі келісім жолы. ал тәуелсіздікке 
қол жеткізген соң оны сақтап қалу, одан да қиын. тәуелсіздікті сақтап 
қалу үшін ел ішінде алауыздық болмау керек. ал, ол үшін халыққа 
біртұтас идея, алға жұмылдыратын бағыт, мақсат – мұрат керек.

Ұлттық идея – халық мұраты. Бұл – көптен көтерiлiп жүрген 
тақырып.

идея – грек сөзi, образ, ұғым, түсiнiк мағыналарында қолданылады. 
атқаратын мiндетiне қарай идея алуан-алуан қырымен көзге түседi. 
мәселен, бiрде ол сырт дүниенi бейнелейтiн қоғамдық сананың пiшiнi 
болса, ендi бiрде адамның басты сенiмi орнына жүредi.

Әрбір тарихи даму кезеңінде өзіндік идеясы болмайтын ұлт 
жоқ және де кең ауқымды адамдар тобының санасы мен жүрегін 
жаулап алуда ешбір идея тиімділігі жағынан ұлттық идеямен теңдесе 
алмайтыны анық.

Ұлттық идея – ұлттың сол тарихи кезеңде өзін-өзі тануынан көрініс 
табатын ұлттық санада басымдыққа ие көзқарастар. Зерттеушілер бұл 
ұғымның екі қырына баса маңыз береді. Бір жағынан, қауымдастықтың 
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өзін-өзі ұлт деп танып, түйсінуі, екінші жағынан оның ерекше тарихи 
адамдар қауымдастығы ретіндегі өз көзқарастары, ұстанымдары, 
құндылықтары жайлы жалпақ әлемге жар салуы.

тарихта мемлекет пен қоғам көшбас шылары халықтың 
интеллектуалдық күш-қуаты мен ұлттық ресурсын біріктіріп, ор тақ 
мақсатқа бастайтын жалпыұлттық идея тауып отырған. Қиын-қыстау 
кезеңнен ұлт ты алға сүйреп шығаратын ұлттық идея лар мен ұлттық 
бірегейліктердің әлем дік тәжірибесін көптеп кездестіруге болады. Ұлы 
депрессия жылдары аҚШ-ты шыңы рау дан алып шыққан рузвельттің 
«Жаңа курсы», одан кейін дж. кеннедидің «жаңа қоғамы» түптеп 
келгенде «америка лық ар манның» құрамдас бөлігін құрады. Қазіргі 
кезде америкалықтар өздерін әлемдік көшбасшы, бір полюстік әлемнің 
орталығы ретінде сезінеді, рухтанады. екінші дүние жүзілік соғыста 
күйрей жеңіл ген Жапония ның қарыштап дамуына күшті идеология-
лық тұғырнама себеп болды. Жапония соғыста тас-талқан болып 
жеңіліске ұшы рағаннан кейін «Біз соғыста жеңілсек те, бейбіт өмірде 
жеңіске жетуіміз керек. Қан майданда жеңілдік, бірақ экономикада 
жеңу қажет» деген ұлттық идея алға шықты. «игілікті мемлекет» 
ұранын көтер ген исибаси үкіметінің, одан кейін икэда үкіметінің 
«ұлттық табысты екі еселеу» ұранын жалау еткен жоспарлары 
жапон жұртынан кең қолдау тауып, соғыстан қалжыраған елдің 
экономикасы өрлей бастады. күншығыс елі ақыр соңында әлем-
дегі көшбасшы мемлекетке айналды. түбі бір, саяси жүйесі бөлек 
солтүстік кореядан қауіпсіздігін қам та масыз етуді басымдық тұтқан 
оң түстік кореяның ұлттық идеясының мәні – бұрынғы отарлаушы 
ел – Жапонияны экономикалық даму жағынан қуып жетіп, басып 
озу болды. кінәсін мойындау идея сы және оны жалпыеуропалық 
құндылық тарға қосу соғыстан кейінгі германияға өзі нің ұлт шылдық 
болмысын жеңіп шығуға жағдай туғызғаны анық. Бір кездері генерал 
Шарль де голльдің «Ұлы Франция» ұлттық идеясын жүзеге асырғаны 
белгілі. Өмірінің 27 жылын түрмеде өткіз ген Нельсон мандела 
оңтүстік африка республикасында ақ не қара нәсілге бөлмейтін, 
яғни апартеидсіз ел саясаты оар-дың ұлттық идеясына айналды. Бұл 
ұлттық идея жүректерге жол тауып, әлем нің қол дауына қол жеткізіп, 
оар-дың өр леуіне мүмкіндік берді.

хронологиялық тұрғыдан келер болсақ, Қазақстандағы ұлттық 
идеяның жасы – қазақ этносымен түйдей құрдас. ол қазақтармен 
бiрге дүниеге келдi әрi тарих сахнасына да қазақтармен қол ұстаса 
көтерiлдi. мұратсыз ұлт ұлт болып қалыптасуы да, сақталып қалуы 
да мүмкiн емес. Қазақ хандығы тұсында ұлттық идеяның өзегiн 
мемлекеттiктi нығайту, этникалық территорияны қалыптастыру 
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құраса, одан кейінгі кезеңдегі мақсат ресей, Қытай, Жоңғар, орта 
азиялық  мемлекеттермен оңтайлы қарым-қатынас орнатып, 
елдігімізді сақтап қалу болды.

елбасы ұсынған «мәңгілік ел» идеясы да осыдан туындаған деп 
ойлаймын.

«мәңгілік ел – ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл 
арманы. ол арман әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, 
әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет 
атану еді. ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу шыққан, ұрпағы 
ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз бұл армандарды 
ақиқатқа айналдырдық. мәңгілік елдің іргесін қаладық. ...Біз үшін 
болашағымызға бағдар етіп ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға 
жетелейтін идея бар. ол – мәңгілік ел идеясы» - деп тұжырымдайды.

Қоғам өміріне бейтарап қарай алмайтын барлық отандастарымыз-
да елімізге лайық ұлттық идеяны іздеу ниеті туындады. Өйткені қазақ 
елі оны ұдайы армандаумен келеді. Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың 
бастамасымен астанада асқақ рухымыз бен мәңгілік мұраттарымызды 
паш етіп тұрған «мәңгілік ел» салтанат қақпасының салынуынан 
бастап «мәңгілік ел» идеясы мемлекеттік идеологияға айналды. 
«мәңгілік ел» сөзінің терең тарихи тамыры және үлкен мағыналы 
мәні бар. түрік шежіресінде «мәңгі» сөзі «тәңір» сөздерімен 
мағыналас. сондықтан «мәңгілік ел» - болашаққа бағытталған, 
ешқашан кейін шегінбейтін, ештеңеге мойымайтын, ұдайы алға 
қарай тұрақты даму жолында болатын ел, ондай мемлекет пен 
ұлттың уақытпен шектелмеген ғұмыры болады деуге келеді. мәңгілік 
ел ұлттық идеясының негізгі мәні – мәңгілік мақсат-мұраттарымыз 
бен мәдени-рухани құндылықтарымызға негізделген, мемлекет 
құраушы қазақ халқы мен өзге де ұлттардың ұлттық идеяларын 
бір арнаға тоғыстыратын идеология арқылы қалыптастырылатын 
қазақтың ұлттық мемлекеті деп танылуында. мәңгілік ел ұлттық 
идеясы дегеніміз – өткенімізден сабақ ала отырып, болашағымызды 
баянды ету жолындағы хақ мұраттарымыз!

мәңгілік ел отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен 
қаһармандық ұраны. Бұл идея қазақ елінің ғасырлар бойы армандаған 
мақсаты және ел тәуелсіздігі жолындағы жанқиярлық еңбегі мен 
тынымсыз шығармашылығының нәтижелері арқылы қоғам болып 
қолымызды жеткізуге ұмтылатын биік асу.

сондықтан «мәңгілік ел» идеясы заң жүзінде нақтыланып, 
мектептер мен оқу орындарында арнайы дәріс етіп өткізілетін бағыт.

тәуелсіздік – қасиетті сөз, қастерлі де киелі ұғым. тәуелсіздіктің 
туын желбіретіп, жықпай ұстау, біздің қолымызда. тәуелсіздігіміздің 
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қадіріне жетіп, оның көзіміздің қарашығындай қорғау – баршамыздың 
борышымыз. Ұлттық санамыз, саяси өрісіміз сілкініс жасап, өрлеу 
жолына түскенде біздің кім екенімізді, ата-бабамыздың қандай 
болғандығын, ұлан байтақ өлкені қалай қорғағанын, бостандықты 
қалай аңсап, қалай қастерлегенін, кешегі тектілердің ұрпағы 
екендігімізді ұғынып, келешекке жеткізу парызымыз.

Ғасырдан ғасырға жібек желі болып жалғасып келе жатқан 
бабалар аманатын орындап болашаққа жеткізу біздің еншімізде екені 
көңілге мақтаныш ұялатады.

Біздің әрбіріміз «мен мәңгі өлмейтін халықтың ұрпағымын» деп 
мақтанышпен айта алатындай болып оқуға, ізденуге, еңбектенуге 
тиіспіз.

Қоғамда жаһандану үрдісіне күмәнмен қарау бар. Бірақ жаһандану 
оған қарап тұрған жоқ, біздің ішімізге батыл еніп кетті. оны біреу 
игілік, біреу қасірет дейді. Шын мәнінде жаһанданудың игілігі де, 
қиындығы да бар. оны былайша сипаттауға болады: бір ел мен екінші 
елдің арасындағы кедергілер азаяды, кең көлемде қауымдасудың мәні 
мен мағынасы артады, ақпараттар беру ісі жеңілдейді, қаржылық, 
ақпараттық салаларда біртұтас кеңістік жүйесі қалыптасады. 
Ғаламтордағы ақпараттар ағыны, ұялы байланыс, халықаралық сауда, 
ғылым, медицина жаңалықтарын енгізу – жаһанданудың жемісі. оны 
жек көрмейміз. демек, жаһанданудан қашып құтыла алмаймыз.

Жаһандану көрінісінің мысалдары – ЮНеско, компьютерлендіру 
бағдарламалары, ғарышты игеру, бүкіләлемдік қуатты корпорациялар, 
халықаралық сауда ұйымы, халықаралық туристік ұйым сияқты 
әлемдік ұйымдар, әлемдік қаржы институттары т.с.с.

Жаһандануды жақтаушылар, жаһандану нарық жүйесінде баға 
біркелкілігін жүзеге асырады, сондықтан, түбінде бағаның реттелуі, 
оның бірыңғай әрі салыстырмалы түрде төмен болуы мүмкін 
екендігін алға тартады. Жаһандану – халықаралық қатынастарды 
біркелкілендіру. халықаралық конвенциялар жүйесі қалыптасып, оған 
түрлі елдер мүше болып, соған сәйкес өздеріне түрлі міндеттемелер 
алып, құқықтарға ие болуы – жаһанданудың нәтижесі. 

Бірақ, жаппай жаһандану үдерісі мәдениеттің де әмбебаптануына 
алып келуі мүмкін. Ұлы технология аясындағы рухани тоқырау содан 
туындайды.

Жаһандануға қарсылық білдірушілер оған мықты елдің әлсіз 
елді езуіне рұқсат беруші деп қарайды, Батыстың Шығысты 
бағындыруына орайластырылған үдеріс деп санайды. Жаһандануды 
экономикалық, яки мәдени империализмнің, тіпті отарлаудың жаңа 
түрі дейтіндер де бар. Жаһандану кезінде қуат-күші әртүрлі елдерде, 
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мәселен, экономикасы дамыған елдер мен дамымаған елдерде, әскери 
күші мол елдер мен әлсіз елдерде бұл жіктелу тереңдей түседі дейді. 
Байдың байып, кедейдің кедейленуіне, бай елдер кедей елдердің 
игерілмеген байлықтарын талан-таражға түсіруіне жол ашылады 
деп санайды. тұтас халықтар экономикалық босқындарға айналады, 
халықтардың ұлттық ерекшеліктері мен мәдениетіне қауіп төнеді 
дейді. Әдетте, мәдениеттер мен дәстүрлердің текетіресі, өмір көрсетіп 
отырғанындай, жақсылыққа апара қоймайды.

Жаһандану еркін кіре бастаған нақ осы сәтте халқымыздың 
еліктегіштігі де біздің төл мәдениетімізді сақтап қалуға зиянды 
әсерін тигізеді. Жалпы, еліктегіштік пен өзін төмен санау – біздің 
ұлтымызға соңғы екі-үш ғасыр ішінде әбден сіңісіп қалған қасиет, 
одан мүмкіндігінше тезірек арылуға тиіспіз.

Жаһандану үдерісі ұлттық мемлекеттер үшін тиімсіз дейді 
қарсы топтың білгірлері. себебі, жаһандану нәтижесінде ұлттық 
мемлекеттердің егемендігі мен дербестігіне нұқсан келеді, ұлттық 
және стратегиялық тәуелсіздігіне қауіп төнеді. сондықтан бүгінгі 
таңдағы ұлтшылдықтың өршуін жаһандануға қарсы әрекет деп 
танушылар да жоқ емес. 

Ұлттық мемлекеттердің әлсіреуіне жаһанданусыз-ақ әлемдегі 
миграциялық үдерістердің артуы, туризмнің жаппай өрістеуі, 
экономикалық байланыстар кешенінің пайда болуы өз әсерін тигізіп 
отыр. 

Ұлтшылдықты арттыру арқылы жаһанданумен күресу нәтиже 
бермейді. түптің түбінде ұлтшылдық көріністерін мықты ұстана 
отырып, жаһандық даму үдерісімен қатарлас даму саясатын 
ұстанғандардың жолы дұрыс болып шығады. оның дұрыстығына 
ұлттық мәдениетпен бірге орыс, ағылшын тілдері арқылы келіп жатқан 
жаһандық мәдениеттің қатар дамуы көріністері, аҚШ долларының өз 
теңгемізбен бірге қолданысқа еніп кеткені, домбыра мен скрипканың 
бір әуенді бірге ойнай бастағаны дәлел бола алады. осы арада тепе-
теңдіктің болуына, өзге мәдениеттің төл мәдениеттен артық еніп, 
тұмшалануына жол бермеуге баса назар аударылуға тиіс. ол үшін 
жаһанданудың елге келген ықпалы ұдайы зерттеліп, талданып тұруы 
керек. сонда ғана ұлттық мемлекеттердің саяси әрі экономикалық 
қауіпсіздігіне нұқсан келмейді. Жаһандануды мойындамайтындар 
мен менсінбеушілер артта қалып қояды.

соны түсіне отырып, жаһанданудың қайтпай қалатындай болып, 
ішімізге дендеп еніп, рухымыздан, қазақтығымыздан айырып 
әкететіндей жағдайға апармауы үшін күресуіміз керек. 

ендігі керегі – бірлік. Жеке мүдделер адамзат қауымдастығын 
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сақтап қалу уайымына бағынуы тиіс. алдағы кезде барлық адамдар 
мен жеке мемлекеттердің мүдделері қажеттілік деген ұғымға бағынуы 
керек. Қажеттілік болғанда күнделікті тірлік уайымынан ертеңгі бірге 
ғайып болу уайымын биік санайтын, солай болуға бізді мәжбүрлейтін 
қажеттілікті айтамыз, осыны бар адам баласы сезінуі керек.

«кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі 
ұлт өкілдері қоныс тепті. Бүгінге олар тегі басқа болғанымен теңдігі 
бір, қаны бөлек болғанымен жаны бір, арманы ортақ біртұтас халыққа 
айналды. туған елінің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын 
биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді әр уақытта. 
осылай елдігіміздің ертеңі ошақтың ұштағаны секілді «бір халық, 
бір ел, бір тағдыр» деген үш сөзге сыйып отыр», деді президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. елбасының осы екі ауыз сөзіне 
сыйып тұрған толеранттық ұғым әрбір қазақстандық үшін біліп 
жүретін дүние.

Жыр алыбы Жамбыл бабаның «Жігерлі болса, ер болар, бірлікті 
болса, ел болар» деген даналық сөзі бар. Шындығында, ел бірлігі 
болмаса, онда экономика мен әлеуметтік даму тұрмақ тәуелсіздік 
пен тұғырлылық туралы да сөз айтуға шама жетпес еді. сондықтан 
да, бейбітшілік пен бірліктің маңызын ұғынған мемлекет басшысы 
құтты мекенге тұрақтылықтың тамырын жайғызатын, бірлікке сызат 
түсірмеуді көздейтін Қазақстан халқы ассамблеясын құру идеясын 
алғаш рет 1992 жылы тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған 
Қазақстан халқының бірінші форумында жариялағанының куәгерімін. 
мұндай институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-
ақ жаңадан құрылған, тәуелсіз, полиэтносты, поликонфессиялық 
мемлекеттің тұрақты дамуы тұрғысынан туындаған-ды. аталған 
бастама мәдениетаралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің 
негізін қалап, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары 
деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың 
бағыт болды. айта кетуіміз керек, бұл әлем бойынша бірінші бастама 
болып табылады.

ассамблеяның құрудағы елбасы Н.Ә. Назарбаевтың алдына 
қойған мақсаты - Қазақстан республикасында қазақ халқының 
шоғырландырушы рөлі арқылы қазақстандық патриотизм, Қазақстан 
халқының азаматтық және рухани-мәдени тұтастығы негізінде 
қазақстандық ұқсастықты және бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру 
үдерісінде этносаралық татулықты қамтамасыз ету болды.

ассамблеяның қалыптасу тарихына көз жүгіртсек, бұл идеяны 
жүзеге асыру 1995 жылы 16 ақпанда Президент Н.а. Назарбаев 
еліміздегі ұлттық мәдени орталықтардың жетекшілерімен өткен 
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кездесуден бастау алды.
Бұл жиында елбасы республикадағы ұлтаралық келісімді сақтау 

және оны одан әрі нығайту үшін республикада жаңа қоғамдық 
институт – Президент жанындағы консультативті-кеңесші орган 
ретінде Қазақстан халқын ортақ мүддеге біріктіретін ассамблея құру 
қажеттілігі туындап отырғандығына назар аударды. Нәтижеде 1995 
жылғы 1 наурызда жаңа институт – Қазақстан халқы ассамблеясын 
құру туралы Қазақстан республикасы Президентінің Жарлығына қол 
қойылды. Бұл тарихи күн егемен Қазақстанда қазіргі заманғы мемлекет 
құрудың, жаңа түбегейлі әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің, 
бейбітшілік идеясын іске асырудың, Қазақстан халқының бірлігі мен 
қоғамдық келісімін сақтаудың жаңа бастауы болды.

ассамблеяның басты мақсаты: Қазақстандағы барлық этностардың 
рухани тұрғыда қайта жанғыруы мен дамуын қамтамасыз ету; 
өркениеттік және демократиялық ұстанымдарға, мемлекеттік ұлттық 
саясатта барлық этностардың мүддесіне деген құрметке негізделген 
ұлтаралық қатынас мәдениетін қалыптастыру болатындығы 
айқындалды.

2007 жылы ассамблея конституциялық орган мәртебесін иеленді, 
кепілді парламенттік өкілдік – Қазақстан республикасы Парламенті 
мәжілісіне 9 депутат сайлау құқығын алды.

2008 жылғы 20 қазандағы «Қазақстан халқы ассамблеясы 
туралы» Қазақстан республикасы Заңының ассамблея қызметі мен 
құрылымдарын, еліміздің қоғамдық-саяси жүйесіндегі оның орны мен 
рөлін нормативтік-құқықтық реттеуді, конституциялық парламенттік 
өкілдікті жүзеге асыруды қамтамасыз етті.

ассамблеяның негізгі стратегиялық құжаттары – «Қазақстанның 
ел бірлігі доктринасы», «Қазақстан халқы ассамблеясының (2020 
жылға дейінгі) даму тұжырымдамасы» қабылданды.

2014 жылғы 18 сәуірде өткен ассамблеяның ххI сессиясында 
Қазақстан республикасы Президенті, ассамблея төрағасы Н.Ә. 
Назарбаев 2015 жылды Қазақстан халқы ассамблеясының жылы деп 
жариялады. Үстіміздегі жылы Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің 
20 жылдық мерейтойын атап өтуде. 

Бүгінде барлық облыстарда кіші ассамблеялар қызмет етіп 
келеді.

ассамблея 20 жыл ішінде қоғамдық келісімнің қазақстандық 
үлгісінің шешуші буынына айналды. Өзінің тарихында ассамблея 
қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. оның дамуы 
барысында Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық және 
қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі қалыптасты. осы жылдар 
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ішінде Қазақстан халқы ассамблеясының институционалдық 
құрылымы нығайып, қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толысты, ол 
халық дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. Бүгінде 
ассамблея ел Президенті төрағалық ететін конституциялық тұрақты 
орган ретінде танылды. аталмыш бірегей институт еліміздегі барлық 
этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, республикадағы 
тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес 
қосып келеді.

елбасының сол жылдары жасаған қадамы өз жемісін беріп, 
жұртшылықты жетістікке бастады, ең бастысы - ассамблея татулық 
пен тыныштықтың тірегіне айналды. ассамблея қызметінің арқасында 
Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне қарамастан 
әрбір азаматтың конституциямен кепілдік берілген азаматтық 
құқықтары мен еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық 
және конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. 
Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара 
түсіністік үлгісі орнады.

елбасы ассамблея жылы - барша қазақстандықтардың ортақ 
мерекесі, барлық 17 млн қазақстандықтың iсi екенін алға тартады. 
«ассамблея Жылы бiздiң орасан нақты iстер мен жаңа жетiстiктердiң 
жылы. ассамблея жылы конституциямыздың 20 жылдығы, Қазақ 
хандығының 550 жылдығы, Ұлы Жеңiстiң 70 жылдығы секiлдi 
маңызды оқиғаларға бай. Биылғы жыл тарихи тағдыры ортақ халық 
бiрлiгiнiң жарқын көрiнiсiне айналуы тиіс. Қазақстан - бiр ел, бiр 
халық, бiр болашақ. сондықтан ассамблея жылының басты идеясы – 
«менiң елiм - мәңгiлiк ел!», - дейді мемлекет басшысы Н.Назарбаев 
20 жылдық мерейтойға арналған өз құттықтауында.

Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына орай елімізде 
тұтастай бір жылды осынау бірегей институтқа арналып отыр. 
ендеше, бұндай органға осыншама мемлекеттік мән беретін оның 
ерекшелігі нешік? мәселені осы тұрғысынан алсақ та ассамблеяның 
қоғамдағы орнының маңыздылығын мейлінше түсінер едік. Өйткені, 
ассамблеяның басты ұраны – ел бірлігі! ал бірлік болмайтын жерде 
береке де, тірлік те болмайтыны бесенеден белгілі, бұл жайында 
бабалардан қалған даналық ой, асыл сөздер де жеткілікті. «Бақ 
қайда барасың? Бірлігі жарасқан елге барамын!» демеп пе еді сондай 
даналықтың бірі. түптеп келгенде, тәуелсіздік жылдарынан беріге 
қарай жеткен әрбір жетістіктің, асқан әрбір асудың өзегінде – елдегі 
тыныштық пен тұрақтылық, бейбітшілік пен бірлік жатқаны да 
ақиқат.

Бұл жайында елбасы Н.Назарбаевтың осыдан 20 жыл бұрынғы: 
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«Бірлік аспаннан өзі келіп түспейді, тек қарқынды жұмыс арқылы ғана 
келеді. мен кең байтақ жерімізде татулық пен тыныштық болғанын 
тілеймін. мұның, ең алдымен, миллиондаған қазақстандық отбасына 
керек екенін еске аламын. мен қайғыдан шашы ағарған аналардың 
балаларын жоқтамағанын, сәбилердің мүгедек болмауын, қарт 
адамдардың күйреген үй лерінің алдында қасірет шегіп, жыламағанын 
қа лай  мын» деп мәлімдеуі институттың шын мәніндегі миссиясын 
ашып көрсетсе керек. 

ал Қазақстан халқы ассамблеясы бұл миссиясын лайықты 
деңгейде атқарып та келеді. оның бірден бір айғағы осындай 
қазақстандық үлгідегі институттың керектігін әлемнің көптеген 
елдерінде мойындалуында болып отыр. Нақтыласақ, Назарбаев 
айқындаған қоғамдық келісімнің қазақ стандық үлгісін зерттеу үшін 
Қазақстан халқы ассамблеясына әлемнің 15 мемлекетінен, атап 
айтқанда, Болгария, Ұлы британия, германия, Франция, испания, 
италия, Қытай, малайзия, аҚШ, ресей, түркия, украина және 
армения елдерінен шетелдік сарапшылар мен ғалымдар, дипломаттар, 
журналистер мен үкіметтік емес ұйым өкілдері 60-тан астам өтініш 
білдіріпті. түрлі деңгейдегі кездесулер барысында елімізге келген 
мәртебелі меймандар қазақстандық үлгіні мойындап қана қоймай, 
толеранттылықтың ең таңдаулы үлгісі ретінде зерттеп, зерделеуге 
және оны өз елдерінде қолданысқа енгізуге ынталы екендерін де 
айтып жатады.

осы жылдар ішінде Қазақстан халқы ассамблеясы азаматтық 
қоғамның барынша дамыған бір саласына айналды. институт 
еліміздегі қоғамдық бірлестіктер мен мемлекеттің өзара 
әрекеттестігіне қажетті басты сұхбат алаңы тұрғысынан да танылып 
келеді. мәселен, Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының бірінші 
орынбасары ералы тоғжанның айтуынша: «Бүгінгі таңда Қазақстанда 
820 этномәдени бірлестік жұ мыс істесе, ассамблея мен этномәдени 
бірлестіктердің активі 67 мыңнан астам адамды қамтиды. аймақтық 
әкімдіктердің жанынан ақылдастық-кеңес тік орган ретінде құрылған 
Қоғамдық келі сім кеңестері ассамблеяның елбасы айқын дап берген 
жалпыхалықтық институт мәрте бе сін айшықтай түседі. себебі, ауыл, 
аудандар дағы әртүрлі ұйымдардың басын бір арнаға тоғыстыратын, 
қоғамда туындайтын негізгі сауал дардың барлығымен айналысатын 
осы кеңестер. Бүгінде еліміздің барлық аймақтарында түрлі деңгейдегі 
1035 қоғамдық келісім кеңесі табысты жұмыс істеуде. ассамблеяның 
жанынан құрылған от басында толеранттық тәрбие беру жөніндегі 
аналар кеңесі еліміздің ең басты құндылықтары – татулық пен 
тұрақтылықты ұрпақ жадына сіңіру дің тиімді тетігі ретінде өз 
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жұмысын бастады».
сонымен қатар, ассамблея «мәңгілік ел» мен ел бірлігі саясатын 

насихаттау тұрғысынан да ерекшеленіп отыр. мысалы, қоғамдық 
келісім мен бейбітшілікті насихаттаудың қуатты құралы ретінде 
ассамблея қолдауымен әлемнің 47 мемлекетіне таралатын «достық 
- дружба» журналын, 4 телеарнада тұрақты түрде шығатын 5 
телебағдарлама мен 8 радио бағдарламаны, 15 тілде газет-журналды, 
9 республикалық басылым дағы 22 тұрақты айдарды, Қазақстандағы 
түрлі этностардың тілінде жарық көретін 37 мерзімді баспасөзді 
санап шықсақ та болады. Бұдан бөлек, ассамблея қызметін халыққа 
таратуға 100-ден астам республикалық басылым мен электронды 
ақпарат құралы жұмылдырылып үлгерді. ассамблея жанынан 
құрылған этносаралық қаты настар мәселелері жөніндегі журналистер 
мен сарапшылар клубы да ортақ іске өз үлестерін қосып келеді екен.

Білім беру толықтай өзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде 
жүргізілетін 88 мектеп жұмыс істейді. 108 мектепте 22 этностың 
тілі жеке пән ретінде жүргізіледі. Қазақ және орыс театрларын 
қоспағанда елімізде тағы төрт ұлттық өзбек, ұйғыр, корей және неміс 
театрлары жұмыс істейді. Әр жыл сайын Қазақстан этностарының 
тілдерінде бірнеше жаңа кітаптар жарық көреді. Жыл сайынғы 
халықтық мерекелер 22 наурыз – Ұлыстың ұлы күні, 1-мамыр – 
Қазақстан халқының бірлігі мерекесі, масленица, сабантой сияқты 
ұлттық тойлар жалпыхалықтық мерекеге айналды. егер мемлекеттің 
қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен 
қоғамдық келісім негізінде қоғамды ұйыстыру болса, ел дамуының 
жаңа кезеңінде, стратегиялық басымдық ретінде, қоғамның барлық 
азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидаттар жүйесіне 
негізделген ұлт бірлігіне жету болып табылады. сондықтан, 2010-
жылы сәуірде азаматтық қоғам мен мемлекеттік институттардың, 
азаматтардың сындарлы ұсыныстарын жинақтаған Қазақстанның 
ел Бірлігі доктринасы қабылданды. Қазақстанның ел Бірлігі 
доктринасы – халықтың, уақыт талабына сәйкес, бірігу қажеттігін 
түсінуіне негіз болмақ. Бұл – болашаққа бірігіп ұмтылудың соны 
серпіні. Қазақстандық үлгі Біріккен ұлттар ұйымында, еҚыҰ-ға 
қатысушы елдерде, копенгагенде, венада, Женевада, Нью-Йоркте 
өткен халықаралық форумдарда лайықты бағасын алды. БҰҰ-ның 
Бас хатшысы Пан ги мун елімізге сапары барысында Қазақстан 
халқы ассамблеясының қызметімен танысып, ассамблея принципі 
БҰҰ-ның жұмыс принципімен толық сәйкес келеді деп атап өтті.

Бір сөзбен айтқанда, сонау жылдары елбасы Н.Назарбаевтың 
бастамасымен құрылған Қазақстан халқы ассамблеясы өзінің 
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өміршеңдігін танытып қана қойған жоқ, қазіргі таңда одан әрі өрлеу 
үстінде. табыстың, тұтастықтың кілті – бірлікте. сондықтан да, 
ассамблея жылының – ел бірлігі жылы ретінде есте қалатындай 
өткізілуі көңілге қанағаттанарлық сезім ұялатады. 

Қазақ халқы қашанда бірлік пен татулық мəселесіне ерекше 
мəн беріп, оны тірліктің тұтқасы, өмірдің өзегі ретінде бағзы 
заманнан бағалап келген. «Бірлік бар жерде – тірлік бар», 
«Береке басы – бірлікте», «Ырыс алды – ынтымақ» деген сияқты 
көптеген мақал-мəтелдер соның айғағы. Болашақтың бірліксіз 
болмайтынын болжай білген бабаларымыз бала тəрбиесінде де 
осы қағиданы басты бағыт етіп ұстаған. Ол атадан балаға мұра 
болып, əлі де жалғасын тауып келеді.

Бірлік пен татулық тәлімінің қазіргі көпұлтты Қазақстан 
жағдайында маңызы ерекше. мемлекет құраушы, елдің, жердің иесі 
ретінде қазақ халқы өзге ұлттар мен ұлыстарға оның асқан үлгісін 
көрсетіп келеді десек артық емес. тарихымызға үңілсек, оған анық көз 
жеткізе аламыз. Қиын-қыстау кезеңге тап болған өзге ұлт өкілдеріне 
қашанда қамқор болып, ағалық мейрімін аямаған. алаш елі тағдырдың 
жазуымен жер аударылып келген түрлі ұлыстарға төрінен орын беріп, 
бір үзім нанын бөліскені белгілі. сол үшін көптеген ұлыстардың өткен 
және бүгінгі буыны қазақ халқына шексіз риза.

Қазақ жеріндегі ұлттар мен ұлыс өкілдеріне Қазақстан азаматтары 
ретінде тең құқық берілген. олар білім алу, емделу, жоғары 
лауазымды қызмет атқару мүмкіндіктеріне ие. елімізде мекен еткен 
ұлт пен ұлыстарға өз мәдениетін дамытып, салт-дәстүрлерін сақтауға 
лайықты жағдайлар жасалған. тұрақты жұмыс істейтін ұлттық мәдени 
орталықтары әр халық өкілдерінің өз ұлттық дәстүрлері сақтауға зор 
ықпал жасап келеді. сонымен бірге, көпұлтты Қазақстанның мәдени 
жағынан әртарапта дамуына үлес қосып келеді.

«Қазақстан халқы Ассамблеясы – ол әрі іргетас, әрі бейбітшілік, 
рухани келісім мәдениетінің негізгі қағидаты. Ассамблея – 
мемлекеттік органдардың халықпен жемісті үнқатысуын, барлық 
этностар өмірлерінің өзекті мәселелерінің шешілуін қамтамасыз 
етуші ұйым. «Дамудың сыры – бірлікте, Табыстың сыры – тірлікте». 
Мұратқа жолын тапқан жетеді. Еңбегіміздің жанбағы біздің 
ортақ үйімізді бейбітшіліктің бесігі етіп, барды бағалай білуімізге 
байланысты. Қазақты қасиетті қара шаңыраққа баласақ, еліміздегі 
барша этностар – сол шаңыраққа шаншылған уықтар. 

Ортақ ордамыз – Қазақстанның босағасын берік, шаңырағын биік 
ұстап, түтінін түзу ұшыру - елдік мақсат. Сонда ғана Қазақстан 
«2050» Стратегиясында айтылған үздік 30 елдің қатарынан 
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табылады. Біздің Отанымыз – ортақ, тілегіміз – бір, мақсатымыз 
– жалғыз. Ол – жері гүлденген, елі түрленген, дамуы жедел, ұрпағы 
кемел Мәңгілік Қазақстан!» деді Қазақстан республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.

мемлекет басшысы көп ұлтты Қазақстанда 140-тан астам ұлттар 
мен ұлыстардың тату-тәтті өмір сүріп жатқандығын Қазақстан 
халқы ассамблеясының әрбір сессиясында атап өтеді. Өткен жылғы 
Қазақстан халқы ассамблеясының XXI сессиясында да Қазақстан 
мәңгілік ел атану үшін мемлекетте бейбітшілік пен келісім бекем 
болуын басты назарға ұсынды. «Қазақстан-2050» стратегиясы: 
бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті» деп аталған сессияда 
рухани келісімнің айрықша жеті жоғары мәдени қағидатын айтып 
өтті. онда діни тұрақтылық, ортақ жауапкершілік, мемлекеттік 
тілді өзге ұлттардың меңгеруі, конфессияаралық толеранттылық 
пен ішкі тұтастық, барлық ұлттың өмір сүру сапасын арттыру, әр 
ұлт пен ұлыстың мәдениеті мен өнерін дамыту және этномәдени 
бірлестіктердің жұмысына серпін беру қағидаттарына кеңінен 
тоқталды. 

ассамблея халық егемендігін шоғырландырушы саясатүстілік 
органға айналды. ассамблеяның депутаттық тобының құрамына 
бүкіл парламенттік партияның өкілдері болып табылатын 25 адамның 
Парламент мәжілісінің депутаты болып кіруі үлгі тұтарлық жағдай. 
ассамблея мемлекеттік органдардың халықпен жемісті үнқатысуын, 
барлық этностар өмірлерінің өзекті мәселелерінің шешілуін қамтама-
сыз етеді. Жүргізілген сауалнама нәтижесінде қазақстандықтардың   
97,5 пайызы ассамблея біздің бүкіл халықтық мүдделерімізді 
бейнелейді деп айтқан. Бұл жақсы мойындау. Қазақстандық бейбітшілік 
руханият пен келісім мәдениетінің 7 арқаулық қағидаттары осындай. 
Бұл енді біздер өз ұрпақтарымызға ұлт байлығы ретінде беретін ортақ 
мәдени мұрамыз,- деді мемлекет басшысы.

сондай-ақ, елбасы бейбітшілік пен келісімді нығайту - 2050 
стратегиясын жүзеге асырудың басты критерийі екендігін тілге тиек 
етіп, бес мызғымас шындықты атап өтті. Әлемдік саяси ахуалды 
сарапқа салып, этносаралық тұрақтылықты сақтап қалудың жолдарын 
көрсетті. ассамблеяның бай халықаралық байланыстары бар. мен 
барлығыңызды G-GLOBAL идеясын ілгерілету үшін өздеріңіздің 
халықаралық байланыстарыңызды пайдалануға шақырамын. 
сондай-ақ, ассамблеяда еліміздегі астанада өтетін ЭксПо-2017 
Бүкіләлемдік көрмесі мен алматыда өтетін универсиада-2017 сияқты 
аса ірі халықаралық шараларға дайындыққа қатысу бойынша өзінің 
нақты Іс-қимыл жоспары болуы тиіс. осы шараларда біз әлемге 
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мәдениетімізді, еліміз халқының полиэтностық толеранттылығын, 
бейбітшілік пен келісім жағдайындағы табыстарымызды көрсетуге 
тиіспіз,- деп Ұлт көшбасшысы барлық қазақстандықтарды бірлікте 
жұмыс жасауға шақырды.

Қазіргі таңда бүкіл әлемді шарпыған ғаламдық дағдарыс 
Қазақстанға да өз салқынын тигізіп отыр. мемлекетте қоғамдық-
саяси тұрақтылық болмай, экономикалық салада жетістік болмайды 
деген қағиданы тарих әлдеқашан дәлелдеген. сондықтан Қазақстан 
халқының бірлігін бұдан әрі жетілдіру міндеті мемлекеттік саясаттың 
басым бағытына айналып отыр. Қазақстанның экономикалық дамуы, 
этносаралық қатынастардың әлемдік қауымдастық тарапынан 
мойындалуы, ең алдымен, қазақ ұлтының еншісінде екендігі анық.

халық бірлігі - мемлекеттілік негізі. Қоғамдық бірлікті ту етіп 
ұстау арқылы ғана біз алдымызға болашағы күшті, өркендеп, дамыған 
Қазақстан елі туралы ұлы мақсаттар қоя аламыз. ел өміріндегі мәні 
мен маңызы орасан зор осынау саяси оқиға қарсаңында біз көп ұлтты 
Қазақстан халқын бір атаның балаларындай еліміздің өркениетті 
дамуы жолындағы игілікті іске жұмылдырып отырған Қазақстан 
халқы ассамблеясы еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа 
ұйыстырып, елімізде тұрақтылықты сақтау мен оның дамуына аса зор 
үлес қосып келеді. ең бастысы, Қазақстан халқы ассамблеясының 
қызметі нәтижесінде елімізде этностық немесе діни ерекшелігіне 
қарамастан әрбір азаматтың конституциялық һәм азаматтық 
құқықтары мен еркіндігін толық қолдана алатын этносаралық және 
конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. сөйтіп, 
Қазақстанның көп-этностық кеңістігінде сенім, келісім мен өзара 
түсіністік берік орнады. Қазақстан халқы ассамблеясының алдына 
қойған басты мақсаты және түбегейлі міндеті – этносаралық 
қатынас саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам 
институттарымен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету. осы 
мақсатта халық бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамның негізін 
қалаушы құндылықтар бойынша қоғамдық келісімді қолдап, дамыту, 
қоғамдағы экстремизм мен радикализмнің көріністеріне тойтарыс 
бере отырып, азаматтардың құқықтық бостандықтарына қысым 
жасауға жол бермеу, азаматтардың демократиялық нормаларға 
сүйенетін саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыру да осы ұйымның 
төл парызы. ынтымақ ұйытқысына айналған ұйым бұл мақсаттарды 
жоғары деңгейде орындап келеді.

елбасы айтқандай, тәуелсіз Қазақ елінде бәрі бар. тек қана 
көпұлтты ұлттар мен ұлыстардың арасында өзара түсіністік, тату-
тәтті береке-бірлік пен ынтымақ және рухани құндылықтарға деген 



148

№ 3, 2015    мемлекет тарихы     история государства

адалдық ауадай қажет. тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, Қазақстан 
халқы ассамблеясы бүгінде көпұлтты қазақстандықтардың береке-
бірлігі мен ынтымағын жарастырған татулық темірқазығына айналып 
отыр. туған елі – Қазақстанды әлемдегі өркениетті елдер қатарына 
қосуды жоспарлаған елбасының басты арман-мұраты да міне, осы!

Бірлік пен татулық тәлімінің қазіргі көпұлтты Қазақстан 
жағдайында маңызы ерекше. мемлекет құраушы, елдің, жердің иесі 
ретінде қазақ халқы өзге ұлттар мен ұлыстарға оның асқан үлгісін 
көрсетіп келеді десек артық емес. тарихымызға үңілсек, оған анық көз 
жеткізе аламыз. Қиын-қыстау кезеңге тап болған өзге ұлт өкілдеріне 
қашанда қамқор болып, ағалық мейірімін аямаған. алаш елі тағдырдың 
жазуымен жер аударылып келген түрлі ұлыстарға төрінен орын беріп, 
бір үзім нанын бөліскені белгілі. сол үшін көптеген ұлыстардың өткен 
және бүгінгі буыны қазақ халқына шексіз риза. 

Ғасырлар тоғысында еркіндікті аңсаған ата-баба арманы жүзеге 
асып - егемендікке ие болдық. Қазақ жерінде арайлап атқан елдіктің 
ақ таңы, ең алдымен, осынау дархан даланы ақ найзаның ұшымен, 
ақ білектің күшімен, алғыр ақылмен, берік тақыммен қорғап, сақтап 
қалған ата-бабаларымыздың ұлы күрестерінің заңды да нақты нәтижесі.
Қазақ елі қазіргі таңда қабырғасы қатайған, пікіріне халықаралық 
қауымдастық өкілдері құлақ асатын беделді елге айналды.

ал, қоғамда жиі айтылатын еңбек етуге бейімдік, еңбексүйгіштік 
туралы айтсақ, елімізде Жалпыға ортақ еңбек Қоғамы идеясын 
алға жылжыту жөніндегі ұлттық жобаны әзірлеу және жүзеге асыру, 
ол «Нұрлы жол» инфрақұрылымдық даму, индустрияландырудың 
екінші бесжылдығы бағдарламаларын, сондай-ақ, тәуелсіздік 
жылдарында мемлекеттік саясаттың арқасында еңбек, кәсіпкерлік, 
ғылым мен білім және басқа да кәсіптік қызметтерде жоғары 
нәтижелерге қол жеткізген қазақстандықтардың (бүгінгі заман 
ерлерінің) табыстарының дербес тарихын ескере отырып, Жалпыға 
ортақ еңбек қоғамы идеяларын ілгерілетуге, индустрияландырудың 
және «Қазақстан-2050» стратегиясын жүзеге асырудың мемлекеттік 
саясаты талаптарына жауап бере алатын жұмысшы және кәсіптік-
техникалық мамандықтардың артықшылықтары мен танымалдылы-
ғын насихаттауға бағытталады.

елімізде Жалпыға ортақ еңбек Қоғамы идеясын алға 
жылжыту жөніндегі ұлттық жобасы елбасының 2012 жылдың 10 
шілдесінде «егемен Қазақстан» республикалық газетінде елбасы 
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» мақаласы 
жарияланғалы бері президенттің практикалық, прагматикалық жаңа 
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идея болып табылатын «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы» идеясы 
ұсынылып, әлеуметтік жаңғыртудың басты мақсаттары, міндеттері 
мен қағидаттары белгіленді.

онда: «Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы» жобасында әлеуметтік 
еңбек қатынастарының тиімді модульдерін қалыптастыру қажеттігі 
айтылып, өзін өзі жұмыспен қамтыған белсенді халықтың жағдайын 
және еңбекпен қамту саласының мүмкіндіктерін саралай отырып, 
жұмыспен қамтуға қарай ойысу, жұмыссыздық деңгейін айқындаудың 
әдісін жетілдіру ұсынылды.

Әрбір адам, соның ішінде, әсіресе, жастар белгілі бір кәсіптік 
саладан өз болашағын көргісі келетіндігін мойындау қажет. сондықтан 
біліктіліктің ұлттық жүйесін құру жөніндегі барлық жұмыстарға 
барынша екпін берілуі қажет. олар тек нормативтік маңызға ие болып 
қана қоймай, сонымен қатар, әрбір кәсіп үшін «жол картасы» да болуы 
қажет» деп аталып өтілді.

содан бері еңбек, Әкімшілік және Қылмыстық кодекс терге еңбек 
дауларын әдейілеп туын дат қаны үшін жауапкершілік жөніндегі ереже 
енгізіліп; әлеуметтік өштесуді қоздырғандығы, ереуілге 
мәжбүрлегендігі, еңбекақыны дер кезінде төлемегендігі, ұжымдық 
шартты орын да ма ғандығы және басқа да құқық бұзушылықтар үшін 
әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік күшейтілді.

еңбек дауларының алдын алу, ескеру және реттеу қажеттілігі 
туындауына орай, өндірістегі еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен 
бақылау жұмыстарын күшейту, әлеуметтік-еңбек дауларын туын дат-
қаны үшін құқықтық жауапкершілікті қолға алуды енгізіліп жатыр. 
сонымен қоса, еңбек дауларын туындат қаны үшін жұмыс берушілер, 
жауапты және басқа да тұлғаларды жауапкершілікке шақыру енгізіле 
бастады.

еңбек дауларының негізгі себептері ретінде екі мәселе атап 
көрсетілді: бірінші – жұмысшылардың кәсіпорынды басқару мәселе-
лерінен шеттетілуі, екінші – даулар мен жанжалдарды соттан тыс 
реттеу тетіктерінің әлсіздігі.

осы мәселелерді реттеудегі кәсіптік одақтардың рөлі ескеріліп, 
«кәсіподақтар туралы» Қазақстан республикасының Заңы жаңа 
нұсқада қабылданды.

елімізде ең төменгі әлеуметтік үлгі-қалыптар мен кепіл дік-
терді енгізу жөнінде іс-шаралар қабылданды. еліміздегі әлеуметтік 
жаңғырту бәрінен бұрын барлық қазақстандықтардың өмір сапасын 
арттыруға, кедейлердің санын азайтуға және әлеуметтік дүбәралыққа 
жол бермеуге бағытталуы негізделді. 2020 жылға қарай экономиканың 
өсуі ғана емес, әлеуметтік құрылымның ауқымды өзгеруі орын 
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алатындықтан да бұл өте маңызды.
сондай-ақ, жоғарғы оқу орындарын жекешелендіру, олардың 

санын оңтайландыру және кадрларды сапалы дайындауды қамтамасыз 
етпейтін білім беру мекемелерінің лицензияларын қайтарып алу 
жөніндегі жұмысты жалғастыру жүзеге асырылмақ.

Білім беру жүйесіне Қазақстан тұрғындарының үштен бір бөлі-
гіндейі тартылған. мұндағы ең маңыздысы біздің балаларымыздың 
нақ осы білім беру жүйесінде өсетіні, қалыптасатыны және есейетіні. 
сондықтан да бүкіл жаңғырту үдерісінің табысқа жетуінің түйінді 
факторы ұлттық білім беру жүйесін жаңартудың табысты өтуі болып 
табылады.

Бүгінгі күндері жалпы білім беретін мектептердегі оқу үдерісінде 
білім берудің интерактивті түрлерін пайдалануды кеңейтуді 
және онлайн-оқытудың арнаулы оқу бағдарламаларын енгізу; 
Қазақстан тарихы бойынша оқу жос пар ларын, оқулықтар мен оқу 
құралдарын тал  дау дан өткізіп, оқу орындарында Қазақ стан тарихын 
оқытудың мазмұны мен пі шінін өз герту жөнінде іс-шараларды жүзеге 
асыру; орта, техникалық және кәсіптік, жо ға ры оқу орындарында 
«мәңгілік ел» сияқты жаңа оқу курсы енгізу қолға алынды.

Жалпы білім мен мамандауға қатысты білім алумен қатар, біздің 
азаматтарымыз адамгершілік ілімін де үйрене түсуі тиіс. толстойда: 
«Біздің мектептерімізде, жоғарғы оқу орындарында, қажеттісі бар, 
қажетсізі бар, ғылым-білімнің неше түрі оқытылады, бірақ біз бақытты 
болуымыз үшін ең қажетті пән – адамгершілік пәні оқытылмайды» - 
деген мұңды ой бар.

(Жалғасы бар)
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ТАРИХ БЕТТЕРІ
ИСТОРИЧЕСКИЕ пОРТРЕТЫ

Ә.С. БЕЙСЕНОВА
география және экология ғылыми-әдістемелік орталығының 

жетекшісі, Қр ҰҒа-ның академигі, г.ғ.д. профессор 

ҚАДЫРҒАЛИ ЖАЛАИРИДЫҢ «ЖЫЛНАМАЛАР 
ЖИНАҒЫНДАҒЫ» ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАР

Қандай да болмасын, тарихи еңбектің маңызы оның өз дәуірінің 
шындығын, сол кездегі халықтың тарихы, тілі мен өнерінің даму 
дәрежесін көрсете алуымен өлшенеді. оларда суреттелетін тарихи 
оқиғалардың болған жерлері, адамдардың мекен-тұрағы да сол 
шындықты ашуға көмектеседі. ондай ұғымдар жер-су аттары 
түрінде көрініс тапқан. Қазақстан тарихын танып-түсінуде мұндай 
географиялық атаулардың, олардың этимологиясын анықтаудың зор 
мәні барлығы өзінен өзі түсінікті.

орта ғасырлардан бастап Қазақстан жері, оның табиғаты жайлы 
мәліметтер жариялаған еңбектердің ішінде махмұд кашғаридың 
«девану лугатит-турк» («түрік лексикасының жинағы»), мұхамед 
хайдар дулатидің «тарихи рашиди», Қадырғали би Қошымұлы 
Жалаиридің «Жамиат-тауарих» («Жылнамалар жинағы») 
атты еңбектерінің маңызы өте үлкен. ең алдымен, бұлар түркі 
халықтарының өз ішінен, оның тарихын, тілін, табиғатын білетін 
адамдар қатарынан шықты. Бұрын біздің тарихымыз бен жеріміз, 
еліміз туралы сырттан сұрастырып білген, өздері зерттемей, белгілі 
бір мәліметтерді пайдаланған адамдар ғана жазған. Қазақстан жері 
туралы алғашқы деректерді қарастыра бастасаңыз, бұған көзіңіз әбден 
жетеді. екіншіден, бұл үшеуі түркі халықтарының ынтымағын, тілінің 
тұтастығын, олардың елдік салт-дәстүрлерін ғылыми дәлелдеуге 
ұмтылды. сол арқылы қазақ халқының ұлт болып қалыптасуға бет 
алған және қалыптаса бастаған кездеріндегі дәуір суретін хатқа 
түсірді. соған ықпал еткен факторлардың бірі есебінде Қазақстанның 
географиялық атауларына, жер-су аттарына көңіл бөлді. 

в.Бартольд махмұд Қашғариді «кітаби деректерге сүйенбей, сол 
елде өзі көріп білген нақты оқиғалар негізінде жазған орта азиядағы 
бірден-бір араб авторы» – деп атаған. Қашғари сөздігінде көптеген 
мемлекеттердің, қалалардың, таулардың, көлдер мен өзендердің 
атаулары беріледі және оларға этимологиялық түсініктер жазып, жер-
су аттарын тарихи әрі географиялық тұрғыдан сипаттаған. сонымен 
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бірге м.кашғари жасаған “дөңгелек карта” болған. көптеген 
зерттеушілердің айтуынша, бұл картаның жасалуы әрі соны, әрі 
оқшау, батыл идеяға негізделген. Бұрынғы араб саяхатшылары 
картаның дәл ортасына меккені алып сызса, м.кашгари меккенің 
орнына кашғарияны, Жетісу өлкесін, Баласағұн қаласын алған. Қазір 
бізде бар және кейін өзгеріске ұшыраған географиялық атаулардың 
көбі осы картадан бастау алады. 

«тарихи рашиди» кітабында да оңтүстік Қазақстанның климаты 
мен су жүйесі туралы мағлұматтар бар. Қадырғали Жалаири кітабы 
осы еңбектердің заңды жалғасы. ол м.кашгари мен м.х. дулати 
дәстүрлерін жалғастыра отырып, оны өзіне мәлім деректермен 
толықтырған. Ш.уалихановтың бұл еңбекке назар аударуы тегін 
емес. ол мұны «Қазақтар туралы алғаш дерек», «Қазақтардың өткені 
туралы ең құнды, алғаш жазба ескерткіш» 2 деп атаған. Бұлай деу 
себебін Шоқан өзі түсіндірген. ол осыған дейінгі деректерден хандар 
әулеті болмаса, таза қазақ туралы мәліметті кездестіре алмағанын 
жазған. Қадырғали Жалаири еңбегі орыс патшасы Борис годуновқа 
арналып, Шыңғыс тұқымының тарихына қатысты деректерді (оны 
парсы тіліндегі “Чингиз-наме” кітабынан аударғанын өзі айтқан) 
оразмухамед пен Қазақ хандары тарихы жайлы мәліметтері мен 
толықтырып жазғаны белгілі. кітапта осы тарихи оқиғалардың 
болған жерлері аталып, бір қатар жер-су аттары берілген. хVІ ғасырда 
(1 Бартольд в. сочинения. т.ІV. м.1966. с. 558. 2 уалиханов Шоқан. 
таңдамалы. а. 1985. 122 б.) жазылған кітапта бүгінгі географиялық 
атауларда үлкен айырмашылық болмаса да, тарихи география, 
топонимдердің өзгеруі тұрғысынан қарағанда, қызықты мәліметтер 
аз емес.

«Жеті ықлым кәшүрні алған хан, Қазан тағын, хажы тархан 
тағын, тұра тағын, сарайшық тағын бағындырған хан. тауда түмен, 
қыруа шеркес, ойда иштек-баршасы ықпалында болған хан. мәжар, 
Башқұр, рүм елдерімен қатынасы бар хан. Жақсы атың Жабылса мен 
Жабұлқаға дейін жеткен хан. Неміс каролі елінің де үрейін алған хан. 
Қырым мен түрікті қаһарымен жапырақтай тітіренткен хан», - дейді 
автор Барис годуновқа арнауында 3.

осындағы хажы тархан - қазіргі астрахань, оны Қадырғали 
өзі де “еділ бойындағы мемлекет” (253 б.) деп атап, оны билеген 
темір күтлу жөнінде арнайы дастан жазған. мәжар деп отырғаны - 
венгерлер. Бізге беймәлім жерлер - Жабылса мен Жабылка. осыған 
ұқсас қалалар индияда кездеседі. Жазушы патша атының сол жаққа 
да жеткенін айту үшін индияны да ескеруі мүмкін. дегенмен, бұл 
атаулар төркіні әлі де анықтауды керек етеді. одан әрі Чин (Қытай), 
Һунд (үнді), кашмир, иран, Шам (сирия), мысыр (египет), иран, 
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Қытай елдерінің аттары аталады. олардың аттары (Чин, һунд, шам, 
миср) ескі атауларымен берілген. Бұларға қарап хVІ ғасырда осы 
елдердің солай аталғанын түсінеміз. хVІ ғасырда жазылып, қазақ 
тарихына арналған осы еңбекте әлемдік географиялық ұғымдардың 
аталуының өзі автордың ұғым-түсінігін, ой деңгейін танытатыны 
даусыз.

кітапта қазақ жерлерінің де бірсыпыра атаулары берілген. “орыс 
(хан) алатау маңына орын тепті. ол-өте биік көрінетін тау .. ол 
таудың қисапсыз (көп) сулары да бар. талашқыры шаһары сонда. 
текелік, алмалық және Қаратал сол елдерде. истикент те сонда” 
отрар, сайрам шаһарлары хиваға жақын. Чу, талаш, ыстықкөл, 
(251-б) – дейді Қадырғали орыс хан туралы дастанында. осындағы 
атаулардың көбі өзімізге таныс. ол алатаудың биік тау екенін, одан 
ағатын өзендердің де көптігін орынды атап көрсеткен. талашқыры, 
шаһар деп атауына қарағанда, қазіргі тараздың бір аты болуы мүмкін. 
Бұл қаланың аты ортағасырлық деректерде бірде тараз болып, бірде 
талас, талаш, талаша болып кездеседі. тарихи әдебиеттерде ол 
VІ ғасырдан бері белгілі. ол жөнінде араб саяхатшы көп деректер 
қалдырған. караханидтер дәуірінде (х-хІІ ғ.) гүлдену дәуірін өткізген 
қала хІІІ-хІV ғасырларда монғол хандарының резиденциясы болған. 
кітапта бұдан басқа «талас» деген де атау бар. Бірақ ол қала ма, өзен 
бе – анық айтылмайды.

алмалық - қазіргі алматыға таяу орналасқан (в.Бартольд оны 
Іледен 30 шақырым жерде деп көрсетеді) ескі қала. текелік деген қала 
орта ғасырдағы қалалар тізімінде аталмайды. ондай аты белгілі өзен 
де жоқ. оның төркінін әлі де іздеу керек. мүмкін, текеліге қатысы 
бар шығар. ал, исти кент деген атаудың тарихы да зерттеуді қажет 
етеді. Бұхара таяу осыған ұқсас бір өндірісті село болған. оның аты 
ортағасырлық деректерде кездеседі. ол “искиджкет” деп аталған. 
Жалаиридың «истикент» деп отырғаны сол қала болуы ғажап емес. 
мұның өзі Жалаири кітабындағы жер-су аттары тарихи география, 
топонимика тарихы тұрғысынан толық зерттеуді, анықтауды қажет 
ететінін көрсетеді. 

кітаптың 154-бетінде Шағатай туралы дастанда: «аууал абатда 
уилайатларны түркстан та амуйа дарнасыға дегеч мүнүн хүкүмүнда 
ерді», деп жазылған. ал, 168-бетте “Шыңғыс хан өзі Жайхундың 
кечіб Балхны алды” дейді. осындағы амудария мен Жайхун (дұрысы 
Жейхун) - бір өзеннің аты. ерте замандарда амудария - Жейхун, 
сырдария-сейхүн аталған. Бір кітапта екі түрлі жазылуына қарағанда, 
Жалаири заманында осы екі атау қатар жүргенге ұқсайды. 

автор еділ-Жайық деген тіркесті жиі қолданады. Бұған қарағанда, 
қатар аққан осы қос өзен жайлы ұғым біздің бүгінгі түсінігімізге 
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сәйкес келетін сияқты. “еділ-Жайық иесі хан” (249 б.), “еділ менен 
Жайықтың арасы” (251 б.) деген тіркестер кездеседі. “Жайықтан 
шыққан илек суы бар” (256 б.) дейді Жалаири. Жайық пен елек өзені 
бүгін де бар. елек өзені Жайыққа құяды.

Бұлардан басқа кітапта сарайшық, сығанақ, ташкент, түркістан, 
Құмкент, күміскент деген қалалардың аттары аталады. олардың 
көбі орта ғасырлардан бергі дәуірде Қазақстан картасында белгілі 
қалалар. сығанақ (кейде сағанақ, сұғнақ боп айтылады) – оңтүстік 
Қазақстанда сырдария бойында болған қала. Бүгін сунақ-Қорған 
деген жерде орны бар. күміскент деген қала жайлы дерек жоқ. 
Бартольд еңбектерінде ертедегі талас бойында күмістаг деген кішкене 
өзен болғаны жайлы айтылған. күміскентті де сол маңнан іздеу керек 
шығар. анатолияны автор антакия, константинопольді (стамбул) 
кастинатин деп жазады, Өзбекстанды Өзбекия деп атайды.

кітапта берілетін бір қызықты жер аттары абулжа ханның 
мекенімен байланысты. онда ортаг, кортаг (ханның жазғы 
жайлаулары), анжатам (қысқы мекені), Борсық, Қатан (Шоқанда 
кактан) және Қарақұрым (ханға тиесілі жерлер), талас пен Қары 
Қырм (соған жақын жерлер) деп көрсеткен (134 б.). Бұл атаулардың 
біразы қазір де сақталған. ортаг-ортау, кортаг - Қаратау. анжатам 
– орта ғасырдың бас кезінде сол таулар ішінде болған қала. Борсық - 
Шалқар мен аралдың ортасындағы құмды аймақ. оған жалғас арал 
маңындағы Қарақұм Жалаирида Қарқорум болып қате жазылған 
сияқты. кейбір әдебиетте оны монғолдың ескі астаналарының 
бірі Қарақоруммен шатастыру кездеседі. Бұл кезінде Әбілғазы 
шежіресінде анық көрсетілген. ол “Қарахан жазда ортог пен кортаг 
бойында, суық түскенде, сырдарияға жақын Қарақұм мен Борсықты 
қыстайтын” – деп жазады. Бұл деректі рашидадин (“Шежірелер 
жинағы”) де растаған.

хан ордасына жақын жерлер есебінде көрсетілген – талас пен 
Қары Қырм. талас жөнінде айттық. Қары Қырм деген қала бұл күнде 
жоқ. көне деректерге қарағанда, ертеде Қаратау мен талас алқабында 
сондай қала болған.

осы шағын мәліметтердің өзі-ақ Қадырғали Жалаири еңбегінің 
тек Қазақстан тарихы мен түрік тілдерінің тарихын зерттеу үшін ғана 
емес, географиялық маңызыда зор екенін аңғартады. ондағы жер-су 
аттары қазақ жерінің ежелгі қонысын танытып, онда өткен тарихи 
оқиғаларға куәлік береді. сондықтан Қазақстан тарихын зерттеуді 
тарихи географиямен байланыста, топонимдердің өзгерісін қадағалай 
жүргізу - ғылымның алдағы міндеттерінің бірі.
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ҒЫЛЫМИ өМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ж.У. КЫДЫРАЛИНА
первый заместитель директора 

института истории государства моН рк, 
доктор исторических наук 

КОНФЕРЕНЦИЯ, пОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ 
ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ И СРЕДНЕЙ АЗИИ

Национально-освободительное восстание 1916 года – общее 
историческое событие для народов Центральной азии, явившееся 
одним из ярких проявлений всеобщего кризиса в российской империи 
в дореволюционный период. его вызвал комплекс социально-
политических и экономических причин: активная переселенческая 
политика царизма и массовое изъятие земель у коренного населения 
края, усиление колониального и социального гнета, непомерное 
увеличение налогового пресса и всевозможных поборов. все это, в 
конечном счете, привело к резкому ухудшению положения масс и 
обострению национального вопроса. Царский указ от 25 июня 1916 г. 
о мобилизации коренного населения туркестанского края на тыловые 
работы в период первой мировой войны стал непосредственным 
поводом для массовых выступлений, катализатором обострившейся 
социально-экономической и политической ситуации в крае. кровавое 
противостояние и зверства с обеих сторон привели к многочисленным 
жертвам, как среди коренных жителей, так и русских переселенцев. 
восстание было жестоко подавлено карательными отрядами по всей 
территории туркестанского края. 

собрав на конференцию представителей научного сообщества 
россии и центральноазиатских стран за год до 100-летия одной 
из трагических страниц нашей общей истории, организаторы 
построили программу таким образом, чтобы следовать в ходе 
дискуссии системному подходу к проблеме. состоялся обмен 
исследовательскими практиками и наработками научных школ россии 
и других постсоветских государств в изучении проблемы. открыл 
конференцию ректор рггу, заведующий кафедрой стран ближнего 
зарубежья исторического факультета мгу им. м.в. ломоносова, 
д.и.н., профессор ефим Пивовар, подчеркнувший крайнюю важность 
академического дискурса в канун 100-летия событий. важная задача 
состоит в объективном и всестороннем анализе ситуации с точки 
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зрения цивилизационно-культурных аспектов взаимодействия 
народов, сказал он. отмечая, что историческое знание и образование 
рассчитаны на будущее, профессор е.и. Пивовар в своем кратком 
вступительном слове резюмировал, что важной задачей является 
минимизировать влияние политики на исторические события и 
использование исторического материала в политических целях.

Заместитель декана исторического факультета мгу, профессор 
иван тучков отметил, что при оценке и анализе событий 1916 года 
необходимо учитывать фрагментарность существующей   источниковой 
базы. многие документы до сих пор не введены в научный оборот. 
татьяна котюкова, старший научный сотрудник института всеобщей 
истории раН, к.и.н., рассказала о подготовке сборника документов 
по туркестанскому восстанию 1916 г. на основе выявленных в гарФ, 
ргиа и архивах центральноазиатских государств материалов. она 
обратила внимание коллег на то, что ряд аспектов данной темы до 
сих пор остается большой загадкой: как готовился и кто готовил 
текст царского указа о призыве инородцев на тыловые работы, 
вызывает споры сама дискуссия о призыве инородцев на тыловые 
работы, при всей неожиданности выступлений повстанцев признана 
организованность и слаженность стихийных отрядов и наличие 
внешних сил координации. Нет твердых, окончательных цифр по 
избежавшим гибели казахским и киргизским беженцам в китай и 
возвращенным оттуда в 1920-1921 гг. на родину. в указанные годы 
специальная комиссия туркестанского Цик провела большую работу 
по возвращению желавших вернуться беженцев, правительство 
выделяло на эти цели большие средства.

данияр ашимбаев, главный редактор казахстанской 
библиографической энциклопедии «кто есть кто в казахстане», 
отметил, что историками хорошо изучены причины, ход и 
последствия восстания. вместе с тем оценки, данные ими, 
различны и противоречивы,не раскрыты еще многие документы, 
все еще мало изданий, объективно, взвешенно преподносящих 
события 1916 года. Политолог заметил также, что, за исключением 
некоторых публицистических работ, недостаточно исследований 
о национально-освободительном восстании казахов китайского 
(восточного) туркестана (синьцзяна) в 40-50-е годы хх века. в 
тени остаются организаторы протестных выступлений в советский 
период против немецкой автономии, Желтоксана 1986 года, никто 
не занимается этими вопросами, констатировал он. По словам д. 
ашимбаева,«объективный подход к вопросам общей истории россии 
и Центральной азии, занимая относительно устойчивые позиции в 
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исторической науке, находится на периферии базовых процессов, 
происходящих в информационном и политическом пространстве»; 
в современных условиях информационного общества необходимо 
избегать искажения и политизации исторических событий в сфере 
межэтнических отношений в регионе. Президент общественного 
фонда «стратегия» (г. алматы) гульмира илеуова, ссылаясь на 
результаты соцопроса, отметила, что нынешние студенты имеют 
весьма слабые представления о восстании 1916 года.

в  ходе  обсуждения затрагивались различные  аспекты 
обсуждаемой  проблемы. роль  мусульманского духовенства в восстании 
проанализировал в своем докладе доцент кафедры всемирной истории 
исторического факультета Национального университета узбекистана, 
к.и.н. ойбек махмудов. о ходе событий в худжене (ходженте), 
колыбели среднеазиатского восстания, рассказал д.и.н., профессор 
таджикского государственного университета коммерции Нумонджон 
гафаров. Профессор факультета антропологии европейского 
университета в санкт-Петербурге, д.и.н. сергей абашин выступил с 
докладом о туземных чиновниках в восстании 1916 года. рассматривая 
восстание 1916 года как противоречивое, многоуровневое, 
многоплановое явление, он отметил и сложность самого феномена 
«империя». По словам с. абашина, «был колониализм, да это 
было угнетение, но было и многое другое, была и модернизация». 
создание империи – это некий договор с местными элитами, это 
продукт совместного творчества центральной элиты и местных элит. 
во всей логике их взаимодействия выявляются сложные уровни 
взаимоотношений, необходимо видеть эту сложность: в ситуации 
внутренней колонизации присутствовали борьба уездных чиновников 
не только с колониальным чиновничеством, но и конфликт между 
местными группировками за власть, констатировал он.

известный интерес у историков представляет влияние внешних 
сил на события 1916 года. игорь Баринов, старший научный 
сотрудник института мировой экономики раН, к.и.н., выступил с 
докладом о германской стратегии в Центральной азии в годы первой 
мировой войны. Научный сотрудник института востоковедения раН, 
к.и.н. александр васильев подчеркнул, что не обнаружил в архивах 
османской империи документов, напрямую выявляющих турецкий 
след в подготовке вооруженного восстания в туркестане в 1916 году. 
Но это его не остановило. Перед выступлением докладчика модератор 
конференции, руководитель санкт-Петербургского регионального 
центра риси, д.и.н., профессор александр колесников представил 
новые книги: монографию александра васильева «Знамя и меч от 
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Падишаха», а также монографию сергея абашина «советский кишлак. 
между колониализмом и модернизацией». а.васильев отметил, что 
офицерами разведки турецкого генштаба предпринимались попытки 
повлиять на ситуацию в регионе, используя исламский фактор в 
борьбе против россии.

о влиянии китайского фактора на события 1916 года, в частности, 
проблемах взаимоотношений на границах между россией и китаем в 
связи с русской колонизацией алтайского округа, а также сложности 
возвращения беженцев из китая, рассказала научный сотрудник Нии 
военной академии генштаба вооруженных сил россии, к.и.н. елена 
Наземцева.

На особенностях взаимоотношений российской администрации 
туркестана с Бухарой и хивой во время восстания 1916 г. остановился 
заведующий кафедрой теории государства и права санкт-
Петербургского филиала высшей школы экономики, к.ю.н., доцент 
роман Почекаев.

Профессор института российской истории раН, д.и.н. дина 
аманжолова, профессор карагандинского государственного 
университета им. е.Букетова, д.и.н. Зауреш сактаганова и заместитель 
директора института истории государства, д.и.н. Жанна кыдыралина 
в своих докладах охарактеризовали ситуацию в казахстане и причины 
восстания, а также роль казахской интеллигенции в событиях 1916 
года. как известно, указ российского императора о мобилизации 
на тыловые работы инородческого населения во время первой 
мировой войны вызвал разделение лидеров зарождавшейся казахской 
интеллигенции на два лагеря. радикально настроенный лагерь 
интеллигенции призывал народ к вооруженному сопротивлению. 
лидеры же национально-демократической интеллигенции стремились 
использовать мирные средства во избежание жертв, призывали 
народ к спокойствию и смирению, выдвигали перед правительством 
предложения по отсрочке призыва казахов на тыловые работы, 
защите прав призванных в отряды инородческих партий и создания 
необходимых условий их проживания и работы. газета «казах» 
освещала работу созданного в минске инородческого отдела, 
положение мобилизованных на тыловые работы в зоне, прилегающей 
к Западному фронту. казахские интеллектуалы, сплотившиеся вокруг 
газеты «казах» и занимавшие компромиссную позицию в вопросе 
царского указа о мобилизации, мыслили перспективно: стремились 
сформировать новое гражданское самосознание общества, 
рассматривая необходимость призыва как совместную помощь при 
пожаре в общем доме. Эволюцию обыденного сознания участников 
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тыловых работ представила в своем докладе старший научный 
сотрудник института истории и этнологии им. Ч. валиханова моН 
рк, к.и.н. салтанат асанова.

Заведующая кафедрой источниковедения, историографии и 
исторической информатики кыргызского национального университета 
имени Жусупа Баласагына, д.и.н., профессор Шайыркуль Батырбаева 
упомянула, что в кыргызстане отмечается день памяти трагических 
событий 1916 года, Президентом страны подписан указ о 100-летии 
событий 1916 года, которым предусмотрены установка в Бишкеке 
монумента и обелисков в местах захоронений. она отметила 
необходимость поиска достоверных источников о демографических 
потерях киргизов в ходе восстания и в результате бегства в китай.

…в послесловии добавим, что память о кровопролитии 1916 года 
надолго сохранилась в исторической памяти народов. так, на 15-ой 
годовщине национально-освободительного восстания 1916 года, в 
1931 году лидер туркестанской эмиграции м.Шокай отмечал об этом 
событии как одном из грандиозных выступлений против царизма. он 
резко критиковал позицию большевиков в оценке данных событий 
и отрицал наличие классового мотива восстания. сторонник идеи 
единого и неделимого туркестана, мустафа Шокай охарактеризовал 
это восстание как азбуку туркестанского национального движения, 
антиколониальное выступление против российской империи. м. 
Шокай состоял переводчиком в составе направленной в туркестан в 
августе 1916 года правительственной комиссии для выяснения причин 
восстания во главе с членом государственной думы а.Ф. керенским 
и членом мусульманской фракции думы к.-м. тевкелевым. в статье 
«керенский и национальное движение в туркестане», написанной 
в 1930 г., мустафа Шокай упоминал о большом авторитете 
керенского среди туркестанских народов и запомнившейся тогда 
его речи в мечети андижана о дружбе и взаимопонимании между 
туркестанцами и русскими, о либеральных ценностях, общих для 
русской демократии и туркестанцев. При этом нельзя не отметить, 
что далее, в той же статье мустафа Шокай подверг критике популизм 
керенского: переменчивость его позиции в последующем на посту 
главы временного правительства, а затем в эмиграции.

Память народа о восстании запечатлена и в художественной 
литературе. в 1926 году молодой мухтар ауэзов посвятил событиям 
1916 года реалистичную и пронзительную повесть «Қилы заман»(лихая 
година), названную позже Чингизом айтматовым самым сильным 
произведением антиколониальной направленности. в основе повести 
проникновенный рассказ о восстании мирного рода албан в семиречье 
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в местечке каркара, о народном бунте против царского произвола, о 
том, с какой жестокостью царская власть расправилась с восставшими 
и об исходе беженцев из земли предков в неизвестность. в другой 
своей повести «выстрел на перевале (караш)» (1927 г.) м.о. ауэзов 
воспроизвел картины чиновничьего произвола и бесправия простого 
народа в дореволюционном прошлом. Появившийся позже роман 
другого казахского классика сабита муканова «Ботагоз» (1940 г.) 
также посвящен трагедии 1916 года.

существовали и другие механизмы сохранения памяти в 
устной истории народа и подвижнических усилиях представителей 
национальной интеллигенции и студенческой молодежи. так, 
участники казахского молодежного движения в 1960-е годы «Жас 
тулпар» говорили сверстникам о необходимости помнить и знать о 
трагедиях народа в хх веке - кровопролитии 1916 года, голода 30-х 
годов и истреблении лучшей части интеллигенции в период массовых 
репрессий 1937-1938 годов. 

…исследователи не раз будут возвращаться к этой проблеме, 
одной из трагических страниц истории народов россии и Центральной 
азии. масштабное по охвату национально-освободительное 
восстание народов казахстана и средней азии подводило итог 
всей предшествующей борьбе за свободу и независимость, 
символизировало их солидарность и единство в антиколониальной 
борьбе против имперской зависимости.

Историческая справедливость требует объективной и 
взвешенной оценки достоверных научных источников и учета всех 
факторов, повлиявших на события 1916 года. После некоторого 
затишья в исследовании темы, в преддверии юбилея эта проблема 
вновь приобретает актуальность. Все еще остается и возникает 
множество проблемных вопросов, которые ждут своего 
всестороннего освещения и взвешенных оценок в рамках научно-
академических дискуссий, что констатировали и участники 
проведенной в МГУ конференции.

в преддверии 100-летия национально-освободительного 
восстания 1916 года, следует подчеркнуть, что у народов россии 
и Центральной азии общая судьба, общая история, непростая и 
противоречивая в прошлом, поэтому исторически сложившееся 
взаимодействие и сотрудничество наших государств и народов 
должно неуклонно развиваться в духе взаимного уважения и доверия, 
общности интересов. На недавнем торжественном собрании, 
посвященном 550-летию образования казахского ханства, 11 сентября 
2015 г. в астане Президент казахстана Н.а. Назарбаев отметил: «у 
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нас совместный исторический путь длиною в сотни лет с народами 
россии и, в первую очередь, с русским народом… казахстан всегда 
будет беречь и приумножать дружбу и доверие с нашими соседями, 
строить добрые отношения со всеми странами мира».
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Р.Д. ТЕМИРГАЛИЕВ
заместитель директора института истории государства кН моН рк

О НАУЧНОЙ ЭКСпЕДИЦИИ 
«пО пУТЯМ КАЗАХСКИХ ХАНОВ»

Надеюсь, что эта экспедиция станет только началом новой 
традиции нашего института, тем более, что интересных мест для 
людей, любящих историю, в казахстане очень много. За 8 дней в 
ходе экспедиции, посвященной 550-летию казахского ханства, мы с 
коллегами из института истории государства проехали почти четыре 
с половиной тысячи километров. в состав участников экспедиции 
вошли сотрудники нашего института: директор, профессор                                       
Б.г. аяган, заместитель директора р.д. темиргалиев, младший 
научный сотрудник а.с. абилов и водитель д. Жакупов.

выехав из астаны 3 августа 2015 г., мы через караганду 
направились в улытау. улытауский регион имеет особое значение 
в истории, издревле являясь одним из значимых экономических, 
политических и культурных центров на территории казахстана. Этому 
способствовали богатые запасы природных ресурсов, условия для 
развития скотоводства и земледелия, удобное расположение в самом 
центре казахской степи, облегчающее административное управление, 
торговлю и иное взаимодействие между различными группами 
населения. остатки многочисленных древних поселений, колодцев, 
запруд, оросительных систем, плотин, штолен, рудников, святилищ, 
гробниц, датируемых разными периодами истории; сведения, 
содержащиеся в письменных источниках, устном народном творчестве, 
убедительно подтверждают особую роль улытау в истории казахстана. 
4 августа с утра мы начали осмотр местных достопримечательностей 
с мавзолея алаша-хана. как гласят народные легенды, он был первым 
правителем казахов, объединившим их в единый народ. историки 
выдвигают различные версии, кто из реальных исторических деятелей 
являлся прототипом этого легендарного героя. мне лично, наиболее 
обоснованной кажется версия, отождествляющая алаша-хана и 
урус-хана. как бы то ни было, посещение мавзолея алаша-хана 
исстари считалось у казахов особым ритуалом, и как нам поведали 
местные жители, по поверью, считается правильным именно с него 
начинать осмотр местных памятников. величественный мавзолей 
производит очень сильное впечатление. По специальной лестнице 
можно подняться на его крышу и окинуть взором окрестности. 
вторым памятником истории, который мы посетили, стал мавзолей 
джучи-хана. о том, что старший сын Чингисхана джучи-хан погиб 
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именно в улытау, повествуют не только устные предания, но и 
письменные источники. «когда Йочи-хан отправился в вилайет 
дашт-и кыпчака, он достиг улуг-тага, который известен. однажды, 
когда он охотился в горах, ему повстречалось стадо марал-кийиков. 
Преследуя его и пуская стрелы, он свалился с коня, свернул себе 
шею и умер», – пишет в своем сочинении утемиш-хаджи. Поэтому 
есть серьезные основания полагать, что широко известный мавзолей 
действительно был воздвигнут (возможно, позже) над реальным 
местом захоронения старшего сына Чингисхана джучи-хана. третьей 
точкой стал мавзолей домбаула. ученые-специалисты считают, что 
этот памятник относится к огузско-кыпчакской эпохе. вероятно, он 
был возведен над местом погребения какого-то известного в свою 
пору представителя знати – хана или батыра. в казахских преданиях 
домбаул выступает в роли знаменитого охотника-мергена и… отчима 
Чингисхана. в улытау мы также увидели собственными глазами 
гору алтын Шокы, где по приказу эмира тимура в 1391 г. на камне 
была выбита памятная надпись, и гору едыге, на вершине которой, 
по народным преданиям, похоронен знаменитый персонаж степной 
истории. к сожалению, мы не располагали временем, чтобы взойти 
на вершины, но буду надеяться, что мне еще доведется это сделать. 
рано утром 5 августа мы двинулись на юг. обычно люди, желающие 
попасть в южные области из Жезказгана, едут по трассе Жезказган-
кызылорда, но мы решили проехать маршрутом «Жезказган-
мибулак-кыземшек», по самому центру Бетпак-далы, выйдя тем 
самым в созакский район Южно-казахстанской области. степная 
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дорога таила много неожиданностей, и однажды, не заметив объезда, 
мы просто увязли в песке. к счастью, совсем рядом находился дом 
фермера, располагавшего необходимой техникой и с готовностью 
оказавшего нам помощь. к вечеру мы вышли на отличную трассу, 
не обозначенную на карте, но проложенную казатомпромом для 
собственных нужд, и заночевали в древнем созаке.

утром 6 августа, осмотрев местные достопримечательности, 
мы выехали в путь по живописной дороге через каратауские горы. 
Эти горы запечатлены в полной печали народной песне «елім-ай», 
появившейся на свет в годы джунгарского нашествия. можно себе 
представить, каких трудов стоило нашим предкам преодолевать эти 
горы на лошадях и верблюдах, но мы практически не заметили, как 
доехали до туркестана. туркестан был столицей казахского ханства, 
с начала XVII века отобрав пальму первенства у других городов. во 
многом тому способствовала постройка эмиром тимуром мавзолея 
над могилой суфийского проповедника кожи ахмета яссауи. он 
был одним из самых почитаемых мусульманских подвижников 
во всем Центрально-азиатском регионе, и посвященный ему 
величественный архитектурный памятник способствовал резкому 
увеличению численности паломников и, соответственно, значения 
самого города. во второй половине XVI века в среде казахской знати 
возникает обычай захоронения прославленных людей при мавзолее. 
как известно, это один из немногих древних городов казахстана, 
сохранившийся до нашего времени. из туркестана мы взяли курс на 
сыгнак. Это был один из главных городов казахского ханства в XV-
XVI веках. казахские ханы считали его своим законным наследием, 
и владение им, в значительной мере, было вопросом политического 
престижа. хафиз-и таныш писал, что сыгнак «издревле был 
стольным городом государей дашт-и кипчака». ибн рузбехани 
сообщает, что «из именитых ханов дашта гроб каждого, кому 
наступал час предопределенной смерти, обязательно доставляли в 
сыгнак, и над могилой его воздвигали здание, похожее на купол». 
в то же время сыгнак был и одним из самых крупных торговых 
городов. По преданиям, на многочисленных городских базарах в 
день жарилось и продавалось мясо 500 верблюдов. исходя из этого, 
можно представить себе, какой большой оборот имела торговля. 
«купцы областей туркестана, мавераннахра и с востока до пределов 
кашгара, хотана привозят в сыгнак товары этих стран и совершают 
с людьми дашта торговые сделки и обмен. Поскольку эти торговые 
сделки совершаются в сыгнаке, то он постоянно является местом 
пребывания купцов из [разных] стран, и добра и товаров всех стран там 
в изобилии», – пишет ибн рузбехани. в данное время в сыгнаке ведутся 
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реставрационные работы и мы имели возможность понаблюдать за 
работой специалистов, восстанавливающих мавзолей сунак-ата. 
Заключительной точкой нашей экспедиции в Южном казахстане стал 
сауран. остатки мощных бастионов и стен этой крепости и сейчас 
производят очень сильное впечатление, и легко можно представить 
себе, какое значение она имела в средневековую эпоху. хафиз-и таныш 
писал: «крепость сабрана является сильно укрепленной твердыней, 
такой сильной и мощной крепостью, что рука вращения судьбы 
никогда не достигала подножия ее вала… высота ее была такой, что 
лучи солнца никогда не доходили до [подножья] ее вала. Прочность 
ее была такова, что никому не приходила мысль разрушить башни 
и вал [ее]». сауран считался отдельным и престижным владением, 
правителем которого являлся один из авторитетных и влиятельных 

казахских султанов.
После ночевки в Шымкенте мы выехали в тараз, на территорию 

древнего могулистана, где и нашли себе некогда убежище керей и 
Жанибек. мавзолеи кара-хана, айша-биби, Бабаджа-хатун, конечно, 
относятся к более ранней эпохе, а тараз в эпоху становления 
казахского ханства находился в запустении, но тот факт, что эти 
памятники сохранились до нашего времени, несмотря на множество 
войн и других катаклизмов, показывает, какое огромное значение 
они имели в духовной жизни казахов. утром 7 августа мы выехали в 
хантау, где, как предполагается, находилась ставка керея и Жанибека, 
в то время когда они были провозглашены ханами, почему эти горы 
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и получили такое торжественное название. в этих же краях в 1730 г., 
по мнению многих историков, состоялось знаменитое аныракайское 
сражение, в ходе которого объединенное войско всех трех казахских 
жузов под командованием абулхаир-хана нанесло решающее 
поражение джунгарским войскам к вечеру того же дня мы были 
уже на берегу Балхаша или кок-тениза, как называли его раньше 
казахи, где устроили себе небольшую передышку. вечером 8 августа 
мы выехали в актогай, где, заночевав, с утра стали знакомиться 
с местными историческими достопримечательностями. Здесь 
очень много исторических памятников, начиная с времен неолита, 
древнетюркских скульптур-балбалов и заканчивая могилами казахских 
и ойратских батыров. однако больше всего знатокам отечественной 
истории это место знакомо, пожалуй, как родина трех выдающихся 
казахских деятелей партии алаш – алихана Букейханова, Жакыпа 
акбаева, алимхана ермекова. собственно говоря, нас больше всего 
интересовала фигура алихана Букейханова. в следующем году в 
казахстане будет отмечаться стопятидесятилетний юбилей этой без 
преувеличения великой личности, и мы посчитали неправильным не 
посетить по дороге его родные места. в то же время он как чингизид 
в какой-то мере олицетворял собой последнюю традицию казахского 
ханства. мы увидели большой мазар, построенный самим алиханом 
Букейхановым для своих родственников, установленные им же 
надгробные памятники и даже посаженное им дерево. сохранились 



167

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2015

также и останки зимовки, в которой родился лидер движения 
«алаш».

вечером 10 августа мы вернулись в астану. такой оказалась 
наша экспедиция, которая, безусловно, дала нам огромный объем 
информации для осмысления. излишне, наверное, говорить о 
неполноценности кабинетной работы без реального контакта с 
историческим наследием. какие-то вещи надо просто чувствовать 
самому, в источниках этого не почерпнешь. Надеюсь также, что эта 
экспедиция станет только началом новой традиции нашего института, 
тем более что интересных мест для людей, любящих историю, в 

казахстане очень много.
в заключение хочется отметить, что экспедиция была бы 

намного сложней, если бы на всем ее протяжении нам не оказывали 
самую разнообразную помощь. хочется выразить большую 
признательность: акиму улытауского района хамиту омарову, акиму 
поселка мибулак Жангельды конурбаеву, мибулакскому фермеру 
кадырпатшаеву, созакским полицейским Нурадилю и газизу, 
директору института археологии им. а.х. маргулана Бауржану 
Байтанаеву и его сотрудникам, таразскому ученому аскару абдуалы, 
сотруднице нашего института Бекеновой маржан, актогайскому 
краеведу тунгышбаю мукану и многим другим людям, чьи имена я, 
к сожалению, не запомнил и не догадался записать.
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Ж.Н. КАЛИЕВ
мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері, 

педагогика ғылымдарының кандидаты

«ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 550 ЖЫЛДЫҒЫНА» 
АРНАЛҒАН «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» 

АТТЫ РЕСпУБЛИКАЛЫҚ ТАРИХИ-МӘДЕНИ 
ЭКСпЕДИЦИЯСЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДА

Аннотация
мен, мемлекет тарихы институтының жетекші ғылыми 

қызметкері Қалиев Жабай Нұрмақұлы, экспедиция құрамына жұма 
күні, 25-қыркүйекте Жезқазған қаласынан қосылдым. Экспедияцияны 
Қазақстан республикасы Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» 
республикалық мемлекеттік мекемесі Ғылыми-сараптамалық қолдау 
және әдістемелік қамтамасыз ету қызметінің басшысы, тарих 
ғылымдарының докторы, Шаяхметов Нұрбек уахапұлы басқарып 
жүрді. Экспедиция мүшелері қатарында елімізге танымал жазушы, 
тарихшы ғалым Әлпейісов Әміржан Қайырұлы және көптеген 
журналистер болды. 

Бірінші күні біз қаладағы Өлкетану мұражайымен танысып, 
қала халқы және мұражай ұжымымен кездесу өткіздік. мұражай 
ұжымы бізді ыстық ықыласпен қарсы алып, жинаған өлке тарихымен 
таныстырды. 1727 жылы қазақ-жоңғар арасында өткен шешуші 
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шайқастардың бірі - Бұланты шайқасы жайлы таныстырып, сахналық 
көрініс қойып берді.

Жезқазған қаласы манында орналасқан тарихи-мәдени 
ескерткіштер: «алаша хан» (XI-XIII ғғ.), «Жошы хан» `(XIII ғ.) 
«домбауыл» (IX-XI ғғ.) кесенелеріне арнайы бардық. кесенелер 
мемлекеттік қорғауға алынған және реконструкциялар жасалған. 
Жергілікті өлкетанушылар кесенелер жайлы және олардың жанында 
кезінде орналасқан мәдени орындар жайлы білетін мәліметтерімен 
бөлісті.

26-қыркүйекте Жезқазған қалалық «дидар» телеарнасында 
жергілікті халықпен және журналистермен баспасөз-конференциясын 
өткіздік. сапарымызды жалғастырып қаланың шығысында орналасқан 
«Жұбан ана» (XI-XII ғғ.) кесенесі мен «теректі әулие» (б.з.б. XII ғ. - 
б.з. I ғ.) мазарында болдық. «теректі әулие» петроглифтері немесе 
«таңбалы тастар» - әзірге тылсым сырын ішіне бүгіп жатқан тарихи 
жәдігер. ол Жезқазған қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 88 
шақырым қашықтықта орналасқан.

теректі жартасындағы бейнелер біздің заманымызға дейінгі 1 
мыңжылдықтың соңы мен біздің заманымыздағы 1 мыңжылдықтың 
басында бедерленген.

«теректі әулиедегі» суреттер (пиктограмма, петроглифтер) 
тас бетіне қашалып салынған. Пиктограмма тас бетіне салынған 
суреттердің бізге жеткен көне ескерткіштерінің бірі. 

одан әрі Жаңаарқа ауданының орталығы атасу кентіне кіре берісте 
ақселеу сейдімбек ағамыздың зиратының басында құран оқып, аудан 
орталығындағы сәкен сейфуллин ескерткішіне гүл қойып, одан соң 
ауданның орталық мұражайымен таныстық.

Шахтинск қаласында абай Құнанбайұлы ескерткішіне гүл қойып, 
әкімшілікте өткізілген дөңгелек үстелге қатыстық. 

27-қырқүйекте Қарағанды қаласынан жол жүріп, Бұқар жырау 
ауданының орталығы – Ботақара кентіне тоқтап, тәуелсіздік алаңында 
халықпен кездесу өткізіп, Бұқар жырау ескерткішіне гүл шоқтарын 
қойдық.

сол күні Қарқаралы ауданының орталығы Қарқаралы кентінде 
болдық. Әнші-сазгер мәдидің зиратына барып, басына құран 
оқыдық. мәдениет үйінде жиналған жергілікті халықпен кездесу 
өткіздік. Құнанбай қажы атындағы орталық мешітінде болып, 
Қарқаралыға келгенде абай тоқтаған Бектұровтардың үйінде болдық, 
қазіргі уақытта онда музыка мектебі орналасқан екен. сол мектептің 
оқушылармен кездесіп, өнерлерін тамашаладық.

орталық аланда «Қоянды» жәрмеңкесін аралап және «Жоңғар 
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қонтайшысы Қалден серенге 
барған қазақ елшілері» атты 
сахналық көрініс тамашаладық.

28-қыркүйекте елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
еңбек жолын бастаған теміртау 
қаласына ат басын тіредік. 
тұңғыш Президенттің тарихи-
мәдени орталығында жергілікті 
халықпен кездесу өткіздік және 
орталық жұмысымен таныстық. 
Қуаныш обаев ақсақал бастаған 
елбасының әріптес достарымен 
кездесу өткіздік.

түстен кейін Қарағанды 
қаласы ғалымдарымен және 
студенттерімен орталық облыстық 
мұражайда дөңгелек үстел өткіздік. кездесу барысында экспедиция 
мүшесі, белгілі жергілікті меценат, қазақтың атымтай-жомарты атанған 
- Бекзат алтынбеков үздік студенттерге стипендия тағайындады.

Өз басым осы тарихи экспедицияға қатысқанымды үлкен 
мәртебе деп түсіндім. халқымызға, ұлтымыздың болашағына керек 
тағылымды істерден қалыс қалмай белсене қатысқаныма ризалық 
білдіремін.
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Мақаланы рəсімдеу бойынша авторларға нұсқаулық

2008 жылдан бастап мемлекет тарихы институтында тоқсан сай-
ын «Мемлекет тарихы. История государства» атты ғылыми жур-
нал басылып шығып тұрады. 

Журналда Қазақстанның егеменді ел болып қалыптасуы мен 
өркендеуіне, қазақ мемлекеттілігінің дамуына қатысты мәселелер 
қарастырылады. Журнал, сонымен қатар, тарихи зерттеулердің 
әдістеріне, отандық және шетелдік жаңа тарихнаманың барлық 
аспектілеріне қатысты мақалалар жариялайды. тарихи оқиғалар 
мен үдерістерді зерделеуде пәнаралық және салыстырмалы тал-
даулар қолдану құпталады. Журналда жаңа ғылыми басылымдарды 
(монографияларды, мақалалар жинағын) кәсіби талқылауға да көңіл 
бөлінген.

авторлардан материалдарды электрондық нұсқада MS Office 2007 
форматында, Times New Roman 14 қарпімен басылуын сұраймыз, ин-
тервал – бір, шеті – 2 см.

мақалаларды рәсімдеу келесі ғылыми стандартқа міндетті түрде 
сәйкес болуы керек:

көлемі • 0,5 б.б. кем емес, (5-7 компьютерлік парақша);
бірінші парақтың үстінгі сол жағында • УДК индексін 
көрсетіледі;
келесі жолда мақаланың атауы үлкен әріппен жазылады;• 
келесі жолдың оң жағында – автордың тегі, аты-жөні, ғылыми • 
дәрежесі мен қызметі, жұмыс орны;
аннотация•  мақала тілінде; 
түйінді сөздер;• 
екі интервал арқылы • мақаланың мəтіні орналасады;
əдебиет тізімі, • гост 7.1-2003 сәйкес рәсімделген;
түйіндеме•  қазақ тіліндегі мәтінге – орыс және ағылшын, орыс 
тіліндегі мәтінге – мемлекеттік және ағылшын тілдерінде 
берілуі керек (түйіндеме автор туралы қысқаша ақпараттан 
басталуы тиіс);
сілтемелер нөмірленген дереккөздерге ескертулер ретінде • 
квадрат жақшаларда дәйексөздердің соңынан беріледі (мыса-
лы: [1, 28 б.]);
мақала мәтіні автормен • мұқият тексеріліп редакциялануы 
тиіс ;
мақалаға • автор туралы келесі қысқаша мəліметтер қоса 
тіркеледі: тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен қызметі, 
жұмыс орны, қызметтік және үй телефондарының нөмірі. 
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e-mail, мүмкіндігінше – факс.
мақаланың мазмұнына жауапкершілікті автор ( авторлар) өзі ала-

ды.
Журнал редакциясы қолжазбаны жариялау немесе қайтару 

құқығын өзіне қалдырады. 
Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: астана қ., 010000, 

орынбор көшесі, 8 үй, министрліктер үйі, 14 кіреберіс, 11 қабат, 
мемлекет тарихы институты.

Қыдыралина Жанна Үркінбайқызы, мти директордың бірінші 
орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, бас редактордың орын-
басары (+7172 ) 74-10-54; сейпілова айнур казиқызы, мти кіші 
ғылыми қызметкері, гуманитарлық ғылымдарының магистрі, жауап-
ты хатшы (+7172 ) 74-06-45;

E-mail: tarih_institut@mail.ru ; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.
ru.

 Редакция алқасы
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правила для авторов по оформлению рукописи

с 2008 года в институте истории государства ежеквартально выхо-
дит научный журнал «Мемлекет тарихы. История государства». в 
журнале освещаются вопросы истории становления и развития суве-
ренного казахстана, эволюции и традиции казахской государственно-
сти. Журнал публикует также материалы по всем аспектам новейшей 
отечественной и зарубежной историографии и методам исторических 
исследований. Поощряются междисциплинарный и компаративный 
подходы к исследованию процессов и явлений. в журнале уделяется 
внимание и профессиональному обсуждению новых научных изда-

ний (монографий, сборников статей).

редакция научного журнала «Мемлекет тарихы. История государ-
ства» уведомляет о приеме научных статей (на казахском, русском и 
английском языках) при условии соотвествия статьи строго следую-

щим научным стандартам: 
в электронном виде в формате MS Office 2007, Times New Roman, 

кегль - 14, интервал – одинарный, поля – 2 см.
объем•  - не менее 0,5 п.л. (5-7 компьютерных листов) до 1 п.л.;
на первой странице вверху по левому краю указывается • индекс 
УДК;
на строке ниже прописными буквами – название статьи;• 
на следующей строке справа – инициалы и фамилия автора, место • 
работы, должность, ученая степень;
аннотация•  на языке текста статьи; 
ключевые слова;• 
через двойной интервал располагается • текст статьи;
список литературы,•  оформленный в соответствии с гост 7.1-
2003;
резюме•  для текстов на казахском языке - на русском и английском, 
для текстов на русском языке – на государственном и английском 
языках ;
сноски•  и ссылки на источники с нумерацией по мере упоминания 
даются в квадратных скобках после цитаты (образец: [1, с. 28]);
текст статьи должен быть • тщательно выверен и отредактиро-
ван автором.

статья должна сопровождаться краткими сведениями об авторе: 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, 

место работы, номера служебного и домашнего телефонов, e-mail.
Статьи принимается к рассмотрению при соответствии всем вы-
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шеизложенным требованиям. ответственность за содержание ста-
тей несет автор (авторы).
Контакты: г.астана, 010000, ул. орынбор, д. 8, дом министерств, 
подъезд 14, 11 этаж, институт истории государства. кыдыралина 
Жанна уркинбаевна, первый заместитель директора ииг, доктор 
исторических наук, заместитель главного редактора (+7172) 74-10-
54; сейпилова айнур казиевна, мл.научный сотрудник ииг, магистр 

гуманитарных наук, ответственный секретарь; (+7172); 74-06-45; 
E-mail: Направлять с пометкой «для журнала «история государ-

ства»» tarih_institut@mail.ru; aia-sk18@mail.ru; kydyralina@mail.ru.  

Редакционная коллегия


