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К.М. Ілиясова, 
удк 930.1(574) 

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты 
Индустриалды-инновациялық даму және этноәлеуметтік 

үдерістер тарихы бөлімінің бастығы, 
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Л.К. Жылқыбаева
Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданы, 
С. Сейфуллин атындағы №15 орта мектептің 

тарих пәнінің мұғалімі 

ТАРИХҚА ТАЛДАУ ҚАЖЕТ

ХАЛЫҚ ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА
НАРОД В ПОТОКЕ ИСТОРИИ

Аннотация
автор тәуелсіздік жылдарындағы тарих реформалары туралы 

өз ойларымен бөліседі. кеңестік тарихнамадағы ұлттық тарихқа 
көзқарас, горбачевтік «қайта құру» кезеңіндегі өзгерістер, алаш қай-
раткерлерінің ақталуы, алаш мұраларының қайта жаңғыруы және 
оның қазақ қоғамына әсері айтылады. 

тәуелсіздік қарсаңы мен тәуелсіздік жылдарындағы отандық 
тарих ғылымының даму ерекшеліктері сөз болады. еліміздің тарихи 
санасын қалыптастыру бағытындағы жұмыстар мен оларды жетілді-
ру мәселелері қамтылады. осы жылғы жалпыұлттық маусым кеңесін 
тарих реформасының екінші кезеңінің бастауы деп қарастырады.

Түйін сөздер: тарих реформасы, алаш мұралары, қазақ мем-
лекеттілігі, түркілер, генетика,  қазақ хандығы, алашорда, деректану, 
тарихнама, жалпыұлттық маусым кеңесі.

Жуырда өткен жалпыұлт-
тық маусым кеңесінде Мем-
лекеттік хатшы Марат Тәжин 
тұжырымды ойларымен тарих-
шылар қауымына қозғау салды 
және мемлекеттік саясаттың 
тарих ғылымындағы ұстанымын 
жеткізді. Тәуелсіздіктен бүгінге 
дейін тарих ғылымында қандай 
түбегейлі өзгерістер болды, 
тарихты оқыту мен зерттеудің 
қазіргі проблемалары, жалпы, 

ұлттық тарихымыз қалай 
насихатталып жүр? Аталмыш 
кеңесте осы және өзге де тарих 
мәселелері ортаға салынды.

Өткен ғасырдың жиырма-
сыншы жылдары негізі қаланған 
кеңестер одағы екінші дүние-
жүзілік соғыстан кейін аҚШ-пен 
текетіреске түскен алып держава-
ға айналды. алайда бір кездері 
төрткүл дүниені дүркіреткен 
одақтың   ғұмыры  қысқа болды.
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Өйткені       қоғамның       барлық 
саласы    таптық      қағидалармен 
шырмалып, кеңестік идеоло-
гиямен     қаруланды.  ал    тарих
ғылымы маркстік-лениндік 
методологияны басшылыққа 
алды. соған сәйкес кеңестік 
тарихнамада пролетариат дик-
татурасы асыра дәріптеліп, 
халықтардың тарихы жазылмай 
қалды. алайда сталиндік дә-
уірдің аяқталуы қоғамдық-гума-
нитарлық ғылымның барлық са-
лаларына қозғау салды. 

Бұл қозғалыстың тарих 
ғылымындағы «бисмилласы» 
1937 жылғы репрессияның құр-
бандарын ақтаудан басталды. 
1957 жылы Ілияс Жансүгіров, 
Қошке кемеңгерұлы, Нәзір 
төреқұлов және т.б. ұлттық 
интеллигенция өкілдерінің 
алғашқы легі ресми ақтала 
бастады. аяқсыз қалған бұл үрдіс 
«горбачевтік» кезеңде шыңына 
жетті. «Қайта құру» алпыс жыл 
бойы ақиқаты айтылмай келген 
тарихтың «ақтаңдақ» беттерін 
ашты. оған саяси қуғын-сүргін 
құрбандарының ұрпақтары қо-
мақты үлес қосты. мысалы, Қош-
ке кемеңгерұлы сияқты алаш 
арыстарының шығармалары 
жинақталып, оқырманын тауып 
жатты. Бірақ тағы да қатаң 
идеология кедергі жасап бақты. 

Бұл қозғалыстың қайта 
жаңғыруы тәуелсіздік қарсаңына 
тұспа-тұс келеді. айталық, 1989 
жылы мәскеудегі «мемориал» 
қозғалысы үлгісінде құрылған 

«Әділет» тарихи-ағарту қоға-
мын басқарған академик манаш 
Қозыбаев әріптестерімен бірге 
нақты іске кірісті. Қазақтың 
шығу тегінен (my heritige) бас-
тап, ру-тайпалар тарихын жазуға 
айтарлықтай үлес қосқан алаш 
қайраткерлерінің мұралары, шы-
ғармашылығы және ғылыми-
педагогикалық қызметі жаңа 
қырынан ашылды. 

Зерттеудің  нәтижелері  1993-
1994 жылдары екі тілде жарық 
көрген Қазақстан тарихы очерк-
теріне арқау болды. сондай-ақ 
«Қазақ тарихы» ғылыми-әдіс-
темелік журналының алғашқы 
саны жарық көрді. Бүгінде бұл 
басылым да жиырма жылды 
артқа тастады. аталған журнал 
мен очерк материалдары жалпы 
білім беретін орта мектептер 
мен жоғары оқу орындарына аса 
қажетті оқу құралына айналды. 
осының бәрі білім беру мен 
ғылым жүйесіндегі түбегейлі 
реформалардың алғашқы көрі-
ністері.

сол себепті бұл өзгерістерді 
тарих реформасының бірінші 
кезеңі деп қарастыруға болады 
(1993 – 2013). 

Бұл кезеңде Қазақстан рес-
публикасының «Жаппай саяси 
репрессия құрбандарын ақтау 
туралы»      Заңы    (1993)    шық-
ты, Қр Президенті жанындағы 
мемлекеттік саясат жөніндегі 
Ұлттық кеңестің мәжілісінде 
«Қазақстан республикасының 
тарихи санасын қалыптастыру» 
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тұжырымдамасы (1995) қабыл-
данды. 1997 жыл «Жалпыұлт-
тық татулық пен саяси қуғын-
сүргін құрбандарын еске алу 
жылы», 1998 жыл «халық 
бірлігі мен Ұлттық тарих 
жылы» (1998) болып аталды. 
мемлекет басшысының «тарих 
толқынында» атты еңбегі жарық 
көрді (1999). сондай-ақ «мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарламасы 
(2003-2004) жарияланды, іргелі 
және қолданбалы ғылыми 
жобалар іске асты, көптеген 
монографиялар, құжаттар мен 
материалдар жинақтары, фоно-
фотоқұжаттар шықты. сонымен 
қатар шетелдік мұрағат қорларын 
игеру, сырттан әкелінген 5000-ға 
жуық құжаттармен жұмыс жасау 
қолға алынды. 

ал тарих реформасының 
екінші кезеңін осы жылғы 
жалпыұлттық маусым кеңесінен 
(5 маусым 2013 жыл) бастау 
өздігінен сұранып тұрғандай. 
онда көтерілген мәселелердің 
мазмұны терең, ауқымы кең 
болды. кеңестің тақырыбына 
сәйкес, қазіргі қалыптасқан 
мемлекетіміздің жағдайында 
тарихты зерттеуден зерделеуге 
бетбұрыс жасалды, бұл тарих 
ғылымындағы прогресс. Бас-
қаша айтқанда, тәуелсіздік 
жылдарында жарияланған тарих 
материалдарын қорытудың мез-
гілі келіп жетті. 

Жалпыұлттық кеңесте тиісті 
министрліктер мен мемлекеттік 
мекемелерге «көне дәуірден бү-

гінге дейінгі ұлттық тарих» және 
«Қазіргі Қазақстан тарихы» деп 
аталатын екі негізгі оқулықты 
дайындау (жазу) жоспарын жасау 
тапсырылды. мемлекеттік хатшы 
марат тәжиннің баяндамасында 
нақты көрсетілгендей, «Қазіргі 
Қазақстан тарихы салыстырмалы 
түрде тарих ғылымындағы 
жаңа бағыт. сондай-ақ оның 
аяқталған    жүйелілік       сипаты 
жоқ, яғни дербес ғылыми пән 
ретінде қалыптаса қоймаған, 
методологиясы мен оқу-
әдістемелік жағынан толық 
қамтамасыз етуді қажет ететін 
пән болғандықтан, бізге тез ара-
да осыларды жою маңызды» 
делінді [1, 5 Б.].

осы кеңестен кейінгі қысқа 
мерзімде тарихшылардың бел-
сенділігі артты, БаҚ арқылы 
аймақтардағы тарихшылардың 
дауысы жетті. тарихшылар 
қауымы бұрынғы оқшаулықтан 
арылып, бірегейлікке, өркениет-
ке бет түзей бастады. сөйтіп, 
бәріміз «бір терінің пұшпағын 
илеуге» кірістік. Бұл да прогресс. 
Жалпыұлттық, мемлекеттік ма-
ңызы бар ортақ шаруа қашанда 
бірлікті талап етеді. «Бірлік бар 
жерде, тірлік бар» дейді қазақ 
даналығы. 

кеңесте тарихшылардың жол 
картасы жасалды деуге болады. 
тіпті таяудағы міндеттеріміз 
анықталып, жұмыс істеу ме-
ханизмдері көрсетілді. содан бері 
қолда бар материалдарды игеру 
және  оларды   қорыту  ісі   қолға
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алынды. сосын тарих мето-
дологиясын,    әсіресе   зерттеудің 
синтездік әдісін жетілдіру, жансыз 
жатқан дәуір құжаттарын қайта 
тірілту, тарихты жеткізудің тиімді 
әдістерін қарастыру бағытында 
қыруар жұмыстар басталды. 

Жоғарыда айтылған көне 
дәуірден бүгінге дейінгі ұлттық 
тарихты жазуда, біз мынадай 
мәселелерді ескеруіміз керек. 
Бізге белгілі болғандай, «мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдарлама-
сы бойынша «Қазақтың екі 
жарым мың жылдық тарихы 
бар». мәдениеттанушы мұрат 
Әуезовтің пікірінше, «бұл 
кездейсоқтық емес. Бұл қола 
дәуірінің аяқталып, темір дә-
уірінің басталуымен тұспа-тұс 
келеді... осы кезде бірігу, тұтасу 
кезеңінің негізі қаланған» [2].

Бұл тұжырымды қазақ ант-
ропологы оразақ смағұл да рас-
тайды. ол «біздің жерімізді ме-
кендеген алғашқы қауым – қола 
дәуіріне (б.з.д. хх-Іх ғғ.) барып 
тірелетінін» негіздейді. сондай-
ақ халқымыздың этногенезі 
туралы «протоеуропеидтық тек-
тің тек қазаққа тән болғанын, 
оның өзгерместен темір дәуіріне 
жеткенін, содан кейін орта 
азиядан келген тайпалардың 
әсерімен өзгеріске ұшырағанын 
және бұл процестің Шыңғыс 
хан тұсында күшейіп, біздің 
жердегі халықтың байырғы 
түрі өзгеріп, монголоидтық 
түр басымдық алғанын» айта 
келіп, «қазақтардың төрт мың 

жыл бұрынғы антропология-
лық, генетикалық, биологиялық 
ерекшелігінің 30% сақталып 
қалғанын» алға тартады [2]. 

Қола дәуірінде біздің арғы 
ата-бабаларымыз қуатты күшке 
айналды. Шетелдік тарихнамада 
«номад» деген атаумен белгілі 
болған көшпенділер, шынында 
еуразия кеңістігінде жаһан-
дануға негіз болды. к. маркстің 
сөзімен айтқанда, «шекараны 
тауар бұзды». Қытайдан еуропаға 
дейінгі ұланғайыр аумақта б.з.д. 
ІІ ғасырда пайда болған Ұлы Жі-
бек жолы Қазақтың ұлы даласы 
арқылы еуразия халықтарының 
өзара кірігуіне жол ашты.

Жалпы, адамзаттық өркениет 
қағидасы тұрғысынан қарасақ, 
халқымыздың тарихи тамырлары 
әлемдік үрдістермен сабақтас. 
оған әйгілі грек тарихшысы 
геродоттың еңбегіне арқау бол-
ған сақ-скифтердің, батыстық 
және шығыстық саяхатшылар-
дың қолжазбаларындағы түркі-
лердің, одан бергі заманда 
қалыптасқан көпэтникалық ха-
лықтардың тарихы дәлел. 

мамандардың пайымдауын-
ша, қазақ этногенезі проблема-
сын ғылымның антропология, 
генетика сияқты салаларынсыз 
шешу мүмкін емес. генетикадағы 
соңғы жетістіктің бірі дНк (ди-
зоксирибонуклеин қышқылы), 
медицинада тірі организмдер-
дегі генетикалық ақпараттың 
ұрпақтан-ұрпаққа берілуін, сақ-
талуын, дамуы мен қызметін 
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қамтамасыз етуге жауапты нук-
леин қышқылының бір түрінің 
пайда болуымен түсіндіріледі 
[3]. 

тарих сарайының іргетасын 
ежелгі тарихқа, қабырғасын 
орта ғасырлар тарихына, төбесін 
жаңа заманға, шатырын қазіргі 
заманға балаған филолог та-
рихшы Қойшығара салғараұлы 
«америкадағы үндістердің түпкі 
тегі – түріктер» деген әлемдік 
тұжырымның «біздің тарих 
ғылымындағы түркі халықтары 
VІ ғасырда пайда болды» деген 
тұжырымға кереғар келетінін 
тілге тиек етеді [4].  

археологтар есік қорғанынан 
1969 жылы табылған алғашқы 
«алтын адам» ескерткішінің 
санын бүгінде жетеуге жеткізді. 
отандық археология ғылымы 
сақ дәуірінен сыр шертетін жер 
аумағын кеңейтті. 

орта ғасырлық түркі 
халықтарының моңғол импери-
ясының ықпалына түсуі, моң-
ғолдардың түріктенуі немесе 
осыған кері процестерге (ас-
симиляциялану) байланысты 
ортақ шешім керек. мысалы, 
қазақтың шығу тегін Шыңғыс 
ханнан таратып, дешті қыпшақта 
құрылған түрік мемлекеті – 
алтынорданы тек қыпшақтар-
ға (қазақтарға) меншіктеу 
сын көтермейді. сонда бұл 
мемлекеттің құрамына кірген 
ресейдің еуропалық өңірін, 
Балтық теңізінің шығысындағы 
өлкелерді, Польша, мажарстан, 

Бұлғарстан, солтүстік кавказ, 
хорезмді қайда қоямыз?..

хV-хІх ғасырларды қам-
титын Қазақ хандығының 
құрылу жылдарын нақтылаудың 
да реті келіп тұр. Бұл туралы 
тарихшылардың түйінді пікірле-
рі «халық тарих толқынын-
да» айдарымен эфирге шыққан 
бағдарламаларда талай рет 
айтылды. Шындығында, мұ-
хаммед хайдар дулатидің 
жалғыз дерегін (1465-1466 жж.) 
жоққа шығарудан ұтылмасақ, ұт-
паймыз. Қалай айтсақ та, Қазақ 
хандығын құру хV ғасырға 
сәйкес келетіні анық. 

дәл қазір бізге тарихшы 
Зардыхан Қинаятұлының Қазақ 
хандығының құрылуын керей 
мен Жәнібектің арғы атасы 
ақорданың ханы болған орыс 
ханмен байланыстыруы, ақорда 
мен Қазақ хандығы іс жүзінде 
бір мемлекет деген тұжырымы 
маңыздырақ, жаңа концепция. 
автор ақордадан бастап са-
найтын болсақ, қазақта 40-қа 
жуық хан, ал қазақ хандығынан 
бері санайтын болсақ 31-32 хан 
болғанын айтады [5]. 

сондай-ақ орыс ханның 
кезінде «алаш» қазақтың 
басын біріктірген жауынгерлік 
ұран болғанын айтып, кей-бір 
ғалымдарымыздың «алты алаш» 
деген сөзді «ол башқұрт, қырғыз 
және тағы бәленше» деуін 
құптамайды. ол «алаш» ұраны 
ақорданың   тұсында    қазақтың
ұлттық   идеологиясына     айнал-
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ғанын негіздейді [6, 31 Б.].  
осы ретте алашорда та-

рихынан аттап кете алмадық. 
Өткен жылы «Жас Қазақ үні» 

республикалық қоғамдық-саяси 
апталығында тележурналист-
алаштанушы Болат мүрсәлімнің 
«алашорда туралы бірер сөз» 
атты мақаласы жарық көрді [7]. 
онда алаш қайраткері Әлімхан 
ермековтің «Жасасын, алаш 
автономиясы!» атты мақаласы бо-
йынша алашорданың құрылған 
күнін 13 желтоқсан емес, одан 
бір күн бұрын болғаны айтылады. 
Әрине, контрверсиялық мұндай 
пікірлердің негізсіздігін айқын-
дайтын деректер жеткілікті. 
алайда бұл арнайы қарастыруды 
қажет ететін тақырып, әрі мына 
мақаламыздың көлемі көтермей-
ді. сондықтан, оны алдағы 
уақыттың еншісіне қалдырайық. 

тәуелсіздік жылдарында 
алаш қозғалысына мүше 
болғандар мен ниеттестер 
тізімінің бірнеше нұсқалары 
шықты. алғашқысы «Қазақстан 
коммунисі» (қазіргі «ақиқат») 
журналының 1991 жылғы 8,9,10-
сандарында жарияланды. оған 
кеңес Нұрпейіс қосымшалар 
енгізген. Бұл тізімді 2012 
жылы мәмбет Қойгелдиев пен 
Болат мүрсәлім толықтырып, 
алашордашылардың санын 350-
ге жеткізді [8, 2926 Б.]. отандық 
«мұрағат қорларынан 520 
алашордашылардың тізімі та-
былды» деген ақпарат та бар [9]. 
Бұл тізімге 1917 – 1919 жылдары 

әртүрлі деңгейде шақырылған 
Қазақ сьездеріне қатысқан 800-
ге жуық өкілдерді де қосуымыз 
керек [10, 6 Б.]. 

тарихты бүгінгі күн тұр-
ғысынан түсіндіруде методо-
логиялық мәселелерді назардан 
тыс қалдыра алмаймыз. Қазақстан 
тарихын дәуірлеу (периодиза-
ция), деректану, тарихнама және 
зерттеу әдістерінен туындайтын 
теориялық және методологиялық 
проблемалар да шаш етектен. 

Ұлттық тарихты зерделеуде 
отандық деректанушылар мен 
тарихнамашылардың алатын 
орны ерекше. Өкінішке орай, 
олар сан жағынан өте аз, кадрлар 
жетіспейді. сондықтан, олардың 
жанайқайын да түсінуге болады. 
Әрине, тарихтың дерексіз жазыл-
майтыны айқын. 

деректану – тарих ғылымы-
ның бір тармағы, бұл пән негізі 
теориялық және методологиялық 
мәселелерге ден қояды (мысалы: 
дерек түрлері, деректің пайда 
болуы, сақталуы, өзгеріске 
ұшырауы, сыни көзқарас, обь-
ект және субьект, деректерді 
пайдалану әдістері және т.б.). 
деректанудың аудиториясы 
студенттер мен магистранттар 
екені жасырын емес. ал 
қалыптасқан қазіргі жағдайда 
деректанушылар тарихтың де-
ректік негіздерін анықтап, олар-
ды тарихи талдаудан өткізуге, 
сараптамалық қорытындылар 
жасауға басымдық берсе нұр 
үстіне нұр болар еді.
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 
жетекші ғылыми қызметкері, 

педагогика ғылымдарының кандидаты

ОТАНДЫҚ ТАРИХ ҒЫЛЫМЫН ДАМЫТУҒА 
ҚАТЫСТЫ ОЙ-ПІКІРЛЕР

Аннотация
мақала авторы еліміз егемендігін алған жылдардан бергі 

тарих ғылымының даму кезеңдері мен ерекшеліктерін, жүргізілген 
реформаларды сөз ете отырып, қазіргі тарих пәні ретінде оқытылып 
жатқан оқулықтардағы олқылықтарды қозғап, өзінің аталмыш 
мәселелерді жетілдіруге, оңтайландыруға қатысты ұтымды ойлары 
мен пікірлерін дәлелдер мен дәйектерге сүйене отырып жеткізеді. 

Түйін сөздер: тарих ғылымы, ұлттық тарих, тарихнама, адамзат, 
қоғам, саясат, идеология, отаршылдық, ғалым, тұжырымдама.

тарих ғылымы адамзат 
қоғамында әрқашан маңызды 
рөл атқарған. Қазіргі күнге 
дейін Қытай мен иранда та-
рих мемлекеттіліктің ажырамас 
бір бөлігі саналады. Бұл Ұлт 
тарихына құрметпен қараудың 
үлгісі. Берекет кәрібаев тарих 
– саясат, идеология, әрі ғылым, 
сонымен қатар тәрбие мен білім 
құралы деп тұжырымдайды. 
Ғалымның «тарих – құдіретті 
идеологиялық құрал, сондықтан 
тарихты зерттеуді ұйымдастыру 
мемлекеттің бақылауында және 
қамқорлығында болуы керек» 
деген ойы өте орынды пікір [1, 42 
Б.]. 

тәуелсіз Қазақстанда елбасы-
мыз ұлт тарихын зерттеуге және 
оны оқытуға әрқашан жіті назар 

аударып отыратыны баршаға 
мәлім. Өйткені отандық тарих 
ғылымының әлеуметтік маңызды 
міндетінің бірі-ұлттық сананы 
қалыптастыру болып табылады. 
ал ұлттық санасы мықты 
халықтың болашағы зор. 

Ғасырға созылған отар-
шылдық езгіден құтылып, 
тәуелсіздікке қол жеткізген 
ұлттың өз мемлекетін құрып 
нығайтатын өтпелі кезеңінде 
шынайы ұлттық тарихын танып 
білуге деген сұранысы күрт 
өсетіні тарихи заңдылық. Бұл 
қазіргі Қазақстан қоғамына да 
тән құбылыс.

Біздің отандық тарих ғылы-
мы ксро кезінде қалыптасты жә-
не ол ыдыраған соң дағдарысқа 
түсті. осы тоқыраудан енді ғана 
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бас көтеруде. тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарынан бастап 
елбасы отандық тарих ғылымын 
дамыту, жетілдіру мәселесіне 
жіті көңіл бөліп, жетістігін 
мадақтап, кемшілігін сынап оты-
руды назардан тыс қалдырған 
емес. Жаңа заман талаптарына 
сай ұлттық тарих ғылымы ал-
дында тұрған өрелі міндеттерді 
елбасы «тарих толқынында», 
«сындарлы он жыл», «Қазақс-
тан жолы» еңбектерінде және 
алқалы жиындарда сөйлеген 
сөздерінде бірнеше рет атап 
көрсеткен болатын. тарих 
ғылымы мен оны оқытудағы 
олқылықтарға тоқтала келіп, 
өткен жылғы «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жал-
пыға ортақ еңбек Қоғамына 
қарай 20 қадам» атты еңбегінде 
оқушылар мектептегі Қазақстан 
тарихы пәнін «зеріктірерлік», 
«қызықсыз», «бытысқан» [2] деп 
сынағаны есімізде. Бұл тарих 
ғылымының даму деңгейі қандай 
болса, оның мектепте оқытылатын 
пәні, оқулықтары да сондай деген 
ойға жетелейтіні анық.

тарих оқулықтарындағы кем-
шіліктер жыл сайынғы өткізіле-
тін ҰБт кезінде қоғамдық пікір 
тудырып көрініс береді. мектепте 
оқу материалдары мен оқыту 
әдістері өзгергенімен тарихи 
фактілерге сүйену өзгермейтіні 
белгілі. тарих оқулықтары 
авторлары тарапынан тек өз 
дәйегін дұрыс деп алға тарту 
да кездеседі. мектеп пәнінде 

тарихи оқиғаларға, тұлғалардың 
өмір сүрген      уақытына қатысты 
қарама-қайшылықты деректер, 
екі ұшты  пікірлер кездесетіндік-
тен мектеп түлектері тарапынан 
өкпе-реніш туғызатыны шын-
дық.

сондықтан, тарих пәнінен 
оқулықтар жазғанда авторлар 
Бүркітбай аяғанның тарих ғы-
лымына математикалық дәлдік-
пен қарау керек [3,34 Б.] деген 
орынды ұсынысын ескергені 
жөн.

Бұқаралық ақпарат құралда-
рында тарихи тақырыптарға 
қатысты әуесқой тарихшылар, 
ақын-жазушылар, журналистер 
тарапынан жазылатын даулы 
мақалаларға, пікірталастарға 
танымал тарихшы ғалымдар 
төрелік айтудан бой тартады. 
Бұл да тарихшы ғалымдарға 
деген республика азаматтарының 
өкпе-назын туғызып, тарих 
ғылымының беделіне көлеңке 
түсіреді. 

мемлекеттік хатшы м. тә-
жин 5 маусымда Қазақстан 
республикасының ұлттық тарих-
ты зерделеу жөніндегі жұмыс то-
бының кеңейтілген отырысында 
жасаған баяндамасында: «Біздің 
тарихнамамыз өзінің әдіснама-
лық және тілдік құрамын қатты 
өзгертуге тиіс. Қазақстанның та-
рих ғылымының алдында нақты 
сынақ тұр, ол сынақтың жауабын 
табуға әбден-ақ болады» - деп 
көрсетті [4]. 

тарих  ғылымы  тәуелсіздікті 
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нығайтуға қызмет етуі тиіс екені 
белгілі. таратып айтатын болсақ, 
ең алдымен Қазақстан тарихын 
тәуелсіздік тұғырынан, жаңаша 
тың көзқараспен зерделеп, жазу 
керек. ол үшін тарихшы ғалым-
дар тәуелсіздік алғанға дейін 
қолымыз жетпеген алыс және 
жақын шетел мұрағаттарында, 
мұражайларында, кітапханала-
рында бар Қазақстан тарихына 
қатысты материалдарды тауып 
елге әкелуі керек. Бұл істе 
ілгерлеушілік бар. кезінде 
«мәдени мұра» мемлекеттік бағ-
дарламасы аясында шетелдер-
ден Қазақстан тарихына қатысты 
5 мыңға жуық құнды деректер 
әкелінді, олар сараптамадан 
өткізілуде. сонымен қатар би-
ылғы жаз бен күз аралығында 
мемлекеттік хатшы м. тәжиннің 
Ұлттық тарихты зерделеуге 
қатысты тапсырмасына орай 
шетелдік мұрағаттарға бір топ 
ғалымдар тобы барып қазақ та-
рихына қатысты деректер жинап 
қайтты. енді сол жинақталған 
материалдар уақытында дерек-
танулық сараптамадан өткізіліп, 
зерделеніп, ғылыми айналымға 
енгізіліп, жоғары және орта 
мектеп оқулықтарында көрініс 
табуы керек.

Қазақстанның шынайы 
тарихы осы сала бойынша 
жазылған еңбектер, оқулықтар 
мен оқу құралдары, ғылыми-
көпшілік кітаптар арқылы 
республика азамматтарының 
санасына сіңірілуі арқылы 

отансүйгіштік мақсатта қызмет 
етуге жұмылдырылуы керек. 
м. Қойгелдиев айтқандай та-
рих ғылымын халыққа жа-
қындатуымыз керек. отан та-
рихы тарихи сананы объективті 
позицияда қалыптастыруы тиіс. 

отандық тарих ғылымы 
әлем елдеріне Қазақстанды 
тарихи тамыры ғасырлар 
тереңіне бойлайтын, ежелгі мем-
лекет ретінде танытуы керек. 
Шетелдерде Қазақ елі тарих 
сахнасында тек 1991 жылы ғана 
пайда болған, өткен тарихы жоқ 
мемлекет екен деген қате пікір 
қалыптаспауы керек. 

Қазіргі тарих ғылымы 
мемлекетіміздің түп-тамыры 
тереңде екенін біртұтас дүние 
етіп түгендеп жазып бола алмай 
отыр. Қазақ мемлекеттігіне 
бес ғасыр ма, әлде сақ, Ғұн 
мемлекеттерінен немесе алтын 
орда, яки ақ ордадан бастала ма, 
әлде біздің заманымызға дейінгі 
ғасырлардан бастала ма деген 
сияқты өте маңызды мәселелер-
ге тарихшы ғалымдар тарапынан 
бірауыздан мойындалған ортақ 
жауап табылмай отыр. Бірнеше 
мыңжылдық ежелгі тарихы бар 
Қазақ елінің тарихы әлі күнге 
дейін өзара байланысы әлсіз, үзік-
үзік кезеңдермен баяндалуда. 
Қазақ мемлекетінің тарихындағы 
сабақтастық мәселелері ғылым-
да толық ашылмай тұр.

Қазақстан азаматтары ұлт-
тық мемлекетінің қайнар көзі тас 
дәуірінен басталып мыңдаған 
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жылдар аясында қазіргі тер-
риториясында халық, ұлт болып 
қалыптасып, әр кезеңде туысқан, 
көршілес халықтармен бірлесіп 
оннан астам мемлекеттер 
құрғанын, қазақ ұлты ешқашан 
басқа жерге қоныс аудармаған 
және ешқайдан көшіп келмеген, 
автохтонды ұлт екенін тарих 
ғылымы тасқа басқандай етіп 
дәлелдеп, жазып беруі қажет.

тарих ғылымының алдын-
дағы келесі бір маңызды мін-
дет – тәуелсіз Қазақстанның 
20 жылдан астам уақытта әлем 
мойындаған, нарықты эко-
номиканы қалыптастырған, де-
мократиялы мемлекет құрғанын 
бұлтартпас дерек, дәйектермен 
тарихи еңбектерде, оқулықтарда 
көрсетуі.

Қазақстан қоғамында әлі де 
болса, әсіресе тәуелсіз басылым-
дарда, Қазақстан республикасы 
шынайы экономикалық тәуел-
сіздікке қол жеткізген жоқ, 
экономикалық тұрақтылықты 
тек сыртқа мұнай мен газ, 
шикізат сатудың арқасында 
ғана ұстап тұр, сыртқы саясаты 
әлсіз, алып мемлекеттерге 
жалтақтап жүргізеді деген 
пікірлер де кездеседі. осындай 
қате пікірлерге тарих ғылымы 
тойтарыс беруі қажет. Өйткені 
бұл ақпарат көздерін де республи-
ка азаматтары пайдаланады, 
олардың белгілі бір бөлігі 
осындай қате пікірлерге сенуі 
де мүмкін. азаматтар бойында 
ұлттық тарихты білу арқылы 

тарихи сана қалыптасады, та-
рихи сана арқылы ұлттық сана 
өсіп жетіледі, ұлттық сана биік 
деңгейге көтерілсе тәуелсіздігі-
міз нығая түседі. 

келесі міндет – жоғары оқу 
орындарында тарихшы ғалымдар 
даярлауды жетілдіре түсу. Қазір-
гі уақытта тарих магистрлары 
мен PhD докторларын даярлауға 
жылына шамамен 50 орын ғана 
бөлінеді екен. Ғалымдарымыз-
дың айтуынша бұл тарих ғылы-
мы саласындағы болашақтағы 
кадрларға қажеттілігін өтей 
алмайды. 

елімізде көне түркі, қыпшақ, 
шағатай, араб, парсы, хинди т.б 
тарихты зерттеуге қажет шығыс 
тілдерін жетік меңгерген та-
рихшы ғалымдар саусақпен 
санарлықтай ғана. Бұл елдердің 
тарихын зерттейтін ғылыми зерт-
теу институттарында, кафедра-
ларда   көбіне осы тілдерді оқыған 
филолог ғалымдар еңбек етеді. 
Қытай, моңғол тарихын негізінен 
сол елден оралған қандастары-
мыз зерттеуде. еліміздің жоғары 
оқу орындарында оқытылатын  
шетел тарихы әлі де ресейлік 
тарихнамаға сүйеніп жазылады. 
алдағы  уақытта болашақ та-
рихшы ғалымдарды даярлағанда 
кемінде екі шет тілін меңгеріп 
шығуы ескерілсе дұрыс болар 
еді. 

отандық тарих ғылымында 
олқы соғатын бір мәселе Әлем 
тарихын зерттеу.   Біздің елімізде 
дүние    жүзі   тарихы    бойынша



16

№ 3, 2013    мемлекет тарихы     история государства
танымал ғалымдар жоқтың қасы. 
осы бағытта еңбек ететін бірен-
саран аға буын тарихшылар қар-
тайып келеді. олардың орнын ба-
сатын ғылыми еңбектерімен жар-
қырап, суырылып шыққан жас 
ғалымдар әлі байқалмайды. Бұл 
салада шетелдік, соның ішінде 
әлі де ресейлік ғалымдардың 
еңбектеріне сүйенеміз.

отандық тарих ғылымын 
дамытуға септігін тигізетін бір іс 
–аймақтарда тарихи зерттеулерді 
үйлестіретін,  өңірлердегі таны-
мал  тарихшы ғалымдардың ба-
сын қосатын қоғамдық негізде-
гі жақсы ғылыми орталықтар 
ұйымдастыру қажет сияқты. 
Білікті ғалымдар бас қосатын орта 
төңірегіндегі жас ғалымдарға ша-
быт береді, дұрыс ғылыми бағыт 
көрсетеді. сондықтан, оралды, 
не ақтөбені еліміздің батыс 
өңіріндегі тарих ғылымының 
орталығына айналдыру керек. 
Бұл екі қалада еліміздің Батыс 
өңіріндегі тарихшы ғалым-
дардың басын қосып, ғылыми 
зерттеулерді үйлестіруге ғылы-
ми-педагогикалық кадрлар жет-
кілікті. 

мәселен, ресейде ғылыми 
орталықтар мәскеуде, санкт-Пе-
тербургте және Новосибирскіде 
шоғырланып нәтижелі жұмыс іс-
тейтіні белгілі. Жер аумағы үлкен 
Қазақстанда да тарих ғылымы-
ның институттары, зертханалары, 
танымал ғалымдары осы үш 
орталыққа шоғырланса, ғылымды 
игеруде, дамытуда бәсекелестік 
дамиды, әрі осы аймақтар 

тарихын тереңірек зерттеуге де 
мол мүмкіндіктер туар еді.

елбасымыз 2012 жылғы 10 
шілдедегі    сөзінде    өлкетануға, 
яғни аймақ-өлкетану материал-
дарын жастарды отансүйгіштік-
ке тәрбиелеу бағытында тиімді 
пайдалану қажеттігіне назар 
аударған болатын. алматыда 
бұрыннан қалыптасқан тарих-
шы ғалымдардың ортасы бар. 
елордасы астана қаласы ғылы-
ми орталық болып қалыптасу 
үстінде, болашақта деңгейі өсіп 
еліміздің бас ғылыми ордасы 
болатыны сөзсіз. 

келесі көңіл аударатын 
мәселе – ұлт тарихын зерттеу 
әдіснамасын жетілдіру. отан-
дық тарих ғылымында, дәуірлеу, 
тұлғатану, ауызша тарих, күн-
делікті тарих, тарихи оқиғалар 
мен тұлғалардың өмір сүрген 
уақыттарын анықтау айта берсе 
толып жатқан шешімін күткен 
мәселелер шаш етектен. 

Біздің ойымызша тағы бір 
назар аударатын мәселе– қазіргі 
әлемдік тарих ғылымының даму 
барысы, шетелдік танымал 
тарихшы ғалымдардың тұжы-
рымдамалық көзқарастары, 
әлемдік тарихи ақыл-ойдың 
үздік жетістіктері біздің елімізге 
кеңінен танылмай тұр. олар-
дың ой-пікірлері, көзқарастары 
жекелеген ғалымдардың (соның 
ішінде ресейліктер де бар) 
еңбектері арқылы ғана бізге 
жетуде. Батыс және Шығыс 
елдерінің қазіргі заманғы озық 
тарихи ой-пікірлері қазақ 
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тіліне аударылса отандық тарих 
ғылымының дамуына оң әсерін 
тигізері сөзсіз.

1995 жылы қабылданған 
«Қазақстан республикасында 
тарихи сана қалыптастыру 
тұжырымдамасы» бірқатар мә-
селелер бойынша өз міндетін 
орындады деуге болады. соны-
мен бірге ол өтпелі кезеңнің 

алғашқы кезеңінде қабылданған 
құжат еді. содан бері қоғамда 
үлкен өзгерістер болды. 
сондықтан оны заман талабына 
сай, толықтырып жетілдіру 
немесе «Қазақ тарихының тұ-
жырымдамасы» деген атаумен 
жаңа нұсқасын жасау қажет 
сияқты.
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ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының 
жетекші ғылыми қызметкері, 

тарих ғылымдарының кандидаты

ТАРИХ – ҰЛТТЫҚ САНАНЫ ЖЕТІЛДІРУ ҚҰРАЛЫ

Аннотация
мақаланың авторы тәуелсіздіктің алғашқы қадамынан бастап 

тарих ғылымының алдына қойылған мақсаттары жайлы, ел тарихын 
саралау және әлемдік өркениет тарихындағы қазақстан тарихының 
рөлі туралы баяндаған.

Түйін сөздер: Жолдау, әлемдік өркениет, нарық, мемлекеттік 
саясат, реформа, қоғам эволюциясы, тарихи сананы қалыптастыру, 
«мәдени мұра», стратегиялық даму, «тарих толқынындағы халық».

тарих – ұлттық сананы жетіл-
діру құралы. сертіне сенімі сай 
қазақ халқы тарихының ғасырлар 
қойнауындағы өзіндік сырлары 
жеткілікті. «Құлаш бойым құласа 
да, тіккен туым құламасынмен» 
заманауи кезеңге жеткен сол 
қазақ,  көк туын желбіре-
тіп, қарышты қадамдарымен 
әлем жұртшылығына мәлім 
болып отыр. Билеушілер иде-
ологиясының қол астында бо-
лып,  отарлаушы ел тарихының 
«жарықшақ сынығындай» өмір 
сүрген жұрттың, елдік рух-
жігерінің жемісі емес пе, бұл! 
елдің, халықтың келешектегі 
тағдыры, таңдаған жолға бай-
ланыстылығы заңды құбылыс 
болып отыр [1]. мемлекеттік 
хатшы марат тәжин Қазақстан 
республикасының ұлттық та-

рихын зерделеу жөніндегі ве-
домствоаралық жұмыс тобының 
кеңейтілген отырысында жаса-
ған баяндамасында: «Нағыз 
ұлттық қадір-қасиет, нағыз ұлт-
тық тарихтан басталатынына» 
[2] басымдылық берді. Ұлы 
даланың мемлекеттік дәстүрінің 
мызғымас, өшпес ізі – тарихи 
сана. тәуелсіздік жылдары тарих 
ғылымының маңызды баспалда-
ғы болса, келесі қадам ұлттық 
тарихымыздың рухани еркін 
білдіретін кезеңге өтпекші. дәл 
осы тұста сенім мен үміт емес, 
нағыз іс-қимылдың қоңырауы 
соғылуда, оған жоғарғы рух пен 
жауапкершілік арқылы ілесіп, 
замана тарихының ақиқатын 
ашуда жасампаздықтың ұйыт-
қысы болу әрбір тарихшының 
міндеті болмақ [3].
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ЕЛ ТАРИХЫН САРАЛАУ
(1990-2012 жж.)

хх ғасырдың 90-жылдары 
елді жайлаған нарықтық қа-
тынастардың қатал сыны 
жолындағы қатты соққы - 
Қазақстанның ғылыми әлеуетін 
сақтап қалуына кедергі келтіре 
алмады. себебі Қазақстандық та-
рихшылар қауымының құрамы: 
белді қоғамдық қайраткерлер-
ден, өз ісіне берілген ғалым-
тарихшылардан, тарихшы-
мамандардан, ізгілік жолына 
сенген ізденушілерден тұрды. 
олар нарық тапшылығында-
ғы қиыншылыққа қарсы ел 
тарихының қалыптасуындағы 
намыс жолының туын жоғары 
ұстай алды. осы жылдары 
бірден-бір іргелі зерттеумен 
айналысатын Ш.Ш. уәлиханов 
атындағы тарих және этнология 
институтында отандық ғылым-
мен өздерінің тағдырын бай-
ланыстырған ғалымдар ғана 
өз істеріне адалдығын көрсете 
білді. Қоғамдағы қаулаған нарық, 
оларды намыспен жігерлендірді. 

Бұл да тарих. тәуелсіздік-
тің алғашқы қадамынан 
бастап тарих ғылымы алдына 
қойылған маңызды міндет - 
әлемдік өркениет тарихындағы 
қазақтардың орнының ауқым-
дылығын зерделеу болды. 
Шөліркеген қазақ қоғамының 
тарихқа деген қызығушылығы 
соншалықты шежіре, аңыз, 
жырлар, естеліктер арқылы жаңа 
ақпараттар легі ел ауқымында та-

рады. Біреулер ақиқат тарихтың 
жазылатынына сенсе, кейбірі 
«қайта көшіріп жазатындығын» 
айтып, тарихшыларға сенімсіз-
дік білдірді. ел тарихын ғылы-
ми тұрғыда орнықтыру үшін 
құжаттарды сапырылыстырып 
көшіру емес, өткен тарихты ой 
елегінен өткізудің маңыздылығы 
зор болды. 

1995 жылы мемлекет 
басшысы тапсырмасымен, Қр 
Президенті жанындағы мем-
лекеттік саясат жөніндегі 
Ұлттық кеңестің мақұлдаған 
«Қазақстанда тарихи сананы қа-
лыптастыру тұжырымдамасы» 
жасалды. Бұл тұжырымдаманың 
басты міндеті - тарих ғылымы-
ның басты мәселелерін және оны 
шешудің мүмкін бағыттарын 
белгілеу, тарихи білім мен 
ағартушылыққа реформа жасау 
жолдарын қарастыру еді. осы 
уақыт аралығында гуманитарлық 
сала ғалымдары аз жұмыс 
атқарған жоқ. 

Әсіресе, жаңа ғылыми-зерт-
теу тақырыптарына байланысты 
жобалар, «қазақ» этнониміне, 
қазақ халқы этногенезіне, қазақ 
мемлекеттілігінің қалыптасуы-
на, көшпелі қоғам эволюция-
сына, Қазақстан республикасы 
мемлекеттілігінің қалыптасуына 
қатысты зерттеулер жүргізілді. 
ежелгі және орта ғасырлар 
тарихына байланысты маман-
дардың жеткіліксіздігіне қара-
мастан, көңіл бөлінді. 

«Ұлттық      тарихи     сананы 
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қалыптастыру» бағдарламасы 
жасалынды. орта мектептерде 
тарих пәнін оқытуды бірізділікке 
түсіру жұмыстары жүргізіліп, 
оқулықтардың алғашқы нұсқа-
сы жасалынды. тоталитаризм 
кезеңінде оқулықтар мен 
оларды оқытудың стандарттары 
елден тыс, тек орталықта 
ғана (москвада) жасалғанын 
ескерсек, бұл мәселеде де, 
отандық тарихшылар қиын 
болса да алғашқы тәжірибелерді 
және сын сағаттарды бастан 
өткізді деуге болады. мемле-
кет басшысы бастамасымен 
заманауи тұжырымдамамен 
қамтылған жаңа «мемлекет 
тарихы институты» құрылып, 
ол ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
бастап кетті. 

тәуелсіз   мемлекеттің   әлеу-
меттік-экономикалық, саяси 
жағдайларын   саралауға    көмек 
беретін оқулықтар мен хрес-
томатиялар құрастырылды. мем-
лекет басшысының Қазақстан 
республикасы мемлекеттілігін 
қалыптастырудағы бастамалары 
мен оның жүзеге асырылуы 
тұжырымдалды. яғни, аз жыл-
дар аралығында біршама ғылы-
ми нәтижелерге қол жеткізілді, 
ғылыми монографиялар жарық 
көрді.

Қазақстан республикасының 
іргелі ғылыми-зерттеу инсти-
туттарының басшылығымен 
зерттеушілер назары қазақ 
тарихындағы басты мәселелерге 
аударылып, ғылыми зерттеу 

стратегиясы жасалды. тарих-
шылар ауыр да болса, «мән-
сіздіктен мән табу» міндеті жүк-
темесін көтерді. Нәтижесіз де 
болған жоқ. тарихтың «ақтаңдақ» 
беттерін ашуда жаңа құжаттық 
материалдар  жүйеленіп, ғылы-
ми түсініктемелер арқылы 
жинақ ретінде шығарылды. 
Қазақстан тарихшы-ғалымдары 
шетелдік ғалымдармен іскерлік 
байланысты жолға қоя бастады. 
Қазақ тілі мәртебесіне қатысты 
мәселелер төңірегінде де не-
гізгі тұжырымдар бойынша 
тарихшылар қалыс қалған жоқ. 

Нақты дерек, айқын дәлел 
арқылы  сипатталғанда ғана та-
рихи   оқиғалар   тізбегі   айшық-
талатыны   мәлім.  осыған  орай,
2003   жылы   Қазақстан   халқы-
на      Жолдауында       Президент 
Нұрсұлтан   Назарбаев  «мәдени 
мұра»  мемлекеттік бағдарлама-
сын жариялады. Бағдарлама 
аясында отандық тарихқа қатысы 
бар араб, парсы, қытай, орыс 
және т.б. тілдеріндегі деректер 
жинақталды.

Өкініштісі, табылған дерек-
тер негізінде кешенді саралау мен 
зерделеу жұмыстары жүргізіл-
ген жоқ. себебі тіл меңгерген 
мамандар аясы тар. осы тұста 
мемлекеттік «Болашақ» бағдар-
ламасының жетекшілері уақытты 
ұттырып алды деуге болады. дер 
кезінде қажетті мамандықтар 
мен сұранысқа ие ғылыми ме-
кемелермен тікелей байланыста 
сауатты жұмыс атқарғанда, бұл 
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мәселелердің алдын алар ма едік, 
кім білсін? демек қазіргі ахуал 
тек тарихшылар ғана емес, білім 
мен ғылымға қатысы бар, әсіресе 
олардың стратегиялық дамуына 
жауапкершілік алып отырған ме-
кемелердің мамандар деңгейіне 
де жоғары талап қойылуы шарт. 
Нарық заманында ойсыз, орын-
сыз жұмсалған теңгеге жауапты 
- жауапкершілік алушы лауазым 
иесі беруі тиіс. Шетелге баратын 
мамандар қатаң саралануы қажет 
деп ойлаймыз. сонымен Қазақ 
тарихының тарихи кезеңдерінің 
тұтастай объективті көрінісін 
айшықтау мен жұртшылыққа 
түсінікті қалыпқа түсіру жұмысы 
өз авторларын әлі де күтуде. 
тарихи білімді жетілдіру мен 
мамандар біліктілігін айқындау-
ға да әділетті ғылыми монито-
ринг жасалуы тиіс.

ҰЛТТЫҚ ТАРИХИ САНАНЫ 
КЕМЕЛДЕНДІРУ КЕЗЕҢІ

(2013 жылдан бастап)
рухани құндылықтың бас-

тамасы – елдің тарихи жады. 
Ұлттық тарихтың бөлінбейтін 
бейнесін қалыптастыру - 
тарихи жадыны әлеуметтану, 
қоғамдық ғылымдардың бар-
лық салаларымен байланыстыра 
ұштастырып қарастыруға қол 
жеткізу. оған біліктілік қана 
емес, шынайы сүйіспеншілік пен 
іскерлік қажет етіледі. рухани 
сілкіністер мен тақырыптарға 
байланысты зерт-теу тәсілдерінің 
өзгерістері тарихи сананы 

қалыптастыру-дың алғышарты 
болмақ. Ұлттық тарихты зерделеу 
жөнінде Қр мемлекеттік хатшысы 
марат тәжин 5 маусымындағы 
ведомоствоаралық кеңейтілген 
отырыста заманауи кезеңнің 
тарих ғылымына қойып отырған 
жаңа талаптарын тарихшылар-
дың көзқарасы, олардың ал-
дындағы негізгі міндеттерімен 
тікелей байланыстылығын атап 
өтті.  Ұлттың тарихи санасын 
кемелдендіру мақсатында Ұлт 
көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев 
«тарих толқынындағы халық» 
бағдарламасын ұсынып отыр-
ғандығын атап өтті. Ұлт 
тарихы – ұлт мүддесі. ендеше 
елбасының ұсынып отырған 
– “тарих толқынындағы ха-
лық” бағдарламасы халық 
санасын жаһандық ауқымдағы 
мәселелерді екшейтіндей дәре-
жеге жеткізу ғана емес, жеке 
адамның біліктілік бәсекесіне 
шыдас беретін өзіндік даму 
зердесі деңгейін қалыптастыру 
арманынан туындайды.

ТАРИХИ САНАНЫ 
НЫҒАЙТУДАҒЫ ТҮЙІТКІЛ 

МӘСЕЛЕЛЕР
- тарихи кезеңдердегі та-

қырыптар бойынша ортақ тұ-
жырымдардың қалыптаспауы;

- мемлекет басшысы 
еңбектеріндегі Қазақстанның 
тәуелсіздік белестері кезеңдері 
мен еліміздің одан әрі өсіп-
өркендеуіне берілген бағыт-
бағдар          аясындағы        мате-
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тарихи қырынан сараланбауы;

- отандық тарих бойынша 
дәріс берудің теориялық әдіс-
темелік базасының әлсіздігі;

- мамандардың кәсіби ше-
берлігінің сын көтермейтін 
тұстарының болуы.

АҚИҚАТ КІЛТІН АШУ 
АЛҒЫ ШАРТТАРЫ

қазақ этносының қалыпта-- 
суынан бастап, еліміздің аума-
ғында мекен  еткен 

-  ежелгі мемлекеттер 
мен қоғамдастықтар тарихын 
зерделеу;

- қазақ елінің жиырмасыншы 
ғасырдағы тарихи күнделікті өмір 
тарихын жетілдіру;

- тоталитарлық мемлекеттегі 
«ұлт мәселесін шешу» ақиқатын 
айшықтау;

- қазіргі заман тарихы бо-
йынша ғылыми пайымдалатын 
зерттеулердің тақырып аясын 
кеңейту: мемлекеттік құры-
лыстың қазақстандық үлгісі, 
мемлекет басшысының тұлға 
ретінде, Қазақстан республикасы 
тари-хындағы рөлі және т.б.

ТҮЙІТКІЛДІ ШЕШУ 
ЖОЛДАРЫ АНЫҚТАЛДЫ

- орта мектептер мен жоғары 
оқу орындарында тарихты 
оқытудың заманауи зерттеу 
тәсілдері мен оқыту әдістеріне 
негізделген тарихты оқытудың 
біртұтас мемлекеттік стандартын 
жасау;

- ұлттық тарихты қоғамдық 
ғылымдар арасындағы негізгі 

салаға айналдыру;
- Қазақстан тарихының ортақ 

тұжырымдамасын жасау;
-Қазақстан туралы республи-

кадағы және шет мемлекеттердегі 
тарихи материалдарды жинақтау, 
жүйелеу, жіктеу;

- ортаазиялық номадтық 
өркениетті зерттеуге айрықша 
мән беру;

- Қазақстан тарихы бойынша 
сапалы оқулықтарды даярлау.

Заманауи нарық жағдайын-
да сұранысқа қарай, ұсыныс 
жасалғанда еңбек нәтижелі бо-
лады. ал тарихшыларға сұра-
ныс артып-ақ тұр. тек ұсыныс 
мәселесі күрделі. мәселе осында. 
сын көп. Ұсыныс аз. мұны 
нарық көтермейтіні айқын. Бұл 
салыстырмалы түрде айтылып 
отырған дүние. дегенмен, замана 
ағынына ілеспесек, көшке де іле-
се алмауымыз мүмкін. сондықтан 
да көшті алға ұмтылдырған кез-
келген ұсыныстар мен идея иесі 
біз үшін, дос, жолдас, бауыр! 
сонда ғана әлемдік идеология-
ның келеңсіз әсері мен қысымы 
түкке тұрғысыз дүниеге ай-
налады. 

Ұлттық рухты асқақтату 
жолында  бейсауыттан іскер-
лікке, бейтарап жүрістен бел-
сенділікке, құр даурығудан нақ-
ты іс-қимылға, ақылгөйліктен 
гөрі, ақылды шыңдауға тезірек 
талпыныс жасайтын саналы 
сәуле сұранысқа ие болып-
ақ тұр. XX ғасырдың басында 
зиялылар тағдыр сынын қалай 
көтерсе, XXI ғасыр басында да 
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жаһандық мәселелер ортасында 
қиындықты жеңіп шығатын, 
әлемдік тарихтағы Қазақ елінің 
орнын ойып көрсете алатын 
ойшыл ғалымдар ғана жаңа тарих 
сахнасынан көрінері хақ.

Үкімет   басшысының     атап 
өткен ұлттық тарихтағы 
шешілмей келген ауқымды 
міндеттерін шешуде ғылыми 
талдауларды жаңаша көзқа-
распен дүниеге әкелу үлкен 

жауапкершілікті талап етуде. 
Болашақта жүзеге асырылатын 
«тарих толқынындағы халық» 
бағдарламасын – Ұлы мақсат 
жолындағы ұйытқы деп 
қабылдауға болады [4]. ендеше, 
тарихтың шынайы бетін айқын-
дауда дәйекті ой жинақтап, өзекті 
мәселелер түйінін түюде кәсіби 
ғалымдар қауымына нәтижелі 
шабыт тілейік.
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ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР ТОҒЫСЫНДАҒЫ 
ОТАН ТАРИХЫ: ТАРИХ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация

Бұл мақалада автор ғылыми тұрғыда пәнаралық байланыстардың, 
соның ішінде тарих ғылымы мен психологияның өзара байланысын, 
танымдық мүмкіндіктерін айшықтайды.                                                                              

Түйін сөздер: тарих, психология, психика, пәнаралық байланыс, 
тұлға, макроуақыт.

отандық тарих ғылымының 
мазмұнын жаңалап, оны интел-
лектуалды деңгейге көтерудегі 
зәру мәселелердің бірі – тың тео-
риялық-әдіснамалық ізденістер-
дің қажеттігі екендігі белгілі. 
тарих ғылымында пәнаралық 
байланыстар орнықтыру осындай 
ізденістердің бірі. оның маңызы 
жөнінде өткен ғасырдың 60-
жылдары Ф. Бродель «Жаңа 
үлгідегі тарихшылар адам ту-
ралы ғылымдардың бәрін де 
мұқият қадағалауда. осының 
өзі тарихтың шекарасын да, 
тарихшының қызығушылығын 
да барынша ауқымды ете түседі» 
деген тұжырым жасаған еді. 
Бұл ұстаным тарих ғылымының 
зерттеу мүмкіндігін кеңейтуге 
бағытталады. Өйткені, тарих 
ғылымы үшін «өткен күнді 
зерттеуден ол туралы көбірек ой-
ланатын уақыттың туғандығы» 
[1, 157-158 Б.] жаңа әдіснамалық 

зерттеу бағыттарын іздестіруге 
итермелейді.

тарих ғылымының өзге 
ғылым салаларымен өзара 
байланысы қоғамдық ойдың 
дамуымен бірге одан әрі те-
реңдей түсетіндігін ескерер 
болсақ, тарихи таным нысаны 
қоғамдық өмір құбылыстары-
ның жиынтығы болғандықтан 
да өзге гуманитарлық ғылым 
салаларымен салыстырғанда 
кешенді, бәрін қамтушы, ба-
рынша интегралданған сала 
болып келеді. осыдан барып 
тарихшы қызметінің пәнаралық 
сипаты туындайды. Бұл мәселе 
и.д. ковальченконың пікірі бо-
йынша «тарихшы кез-келген 
тарихи зерттеуінде екі рөлді 
қатар атқарады. мысалы, егер де 
әлеуметтік-экономикалық үде-
рістер зерттелетін болса онда 
ол әрі тарихшы, әрі экономист 
болуы керек. Бұның бәрі белгілі 
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жайт болса да одан қажетті 
практикалық қорытындылар 
жасала бермейді. оның мәнісі, 
тарихшы тек тарих ғылымының 
ғана емес, құбылыстар мен 
үдерістерді арнайы зерттейтін 
ғылым салаларының да теория-
сы, әдіснамасы мен тәсілдерін 
кәсіптік тұрғыда меңгеруі тиіс» 
[2, 44 Б.] екендігіне қатысты. 
Қазіргі заманғы интеллектуалды 
тарих ғылымы үшін тарих 
психологиясының зерттеу тә-
сілдері мазмұндық, танымдық 
және құрылымдық тұрғыда жа-
ңа мүмкіндіктерге жол ашады. 
ол мүмкіндіктер әзірге отан 
тарихында қолданылмағаны-
мен, әлемдік гуманитаристикада 
нәтижелі қолданыс табуда.

көне гректік тарих музасы 
- клио ханым байыпты да 
ұқыпты, өнер мен ғылымның 
қамқоршысы болған тоғыз апа-
лы-сіңілі қыздардың ең үлкені 
болған. ол папирус орамдарына 
жазып, адамдар әрекетінің есебін 
жүргізіп отырған. клио ханым 
қаншалықты ұқыпты болғаны-
мен оқиғалардың бәрі бірдей 
оның назарына іліге бермейді 
екен. осы аңыздан жасалатын қо-
рытынды мынау: ежелгі гректер 
тарихқа қалай енудің өлшемдерін 
ойлап таба қоймаған, сірә, оны 
өздерінен кейінгілерге қалдыр-
ған болса керек.

демек, тарихи оқиғалар мен 
құбылыстардың өзі назарға ілі-
ге бермеген жағдайда олардың 
қалың ортасында жүрген жеке 

адамның көңіл-күйі, бастан кеш-
кен сезімдері сияқты тарихи 
конструкциялар үшін маңызды 
дәйектер де назардан тыс қалады. 
ол - тарихи әрекеттегі индивид-
тің басынан өткізген қоғамдық-
саяси өмірбаяны болғандықтан 
тарих үшін үлкен маңызға ие 
болады. содан да тарих пен 
психологияны бір-біріне қарсы 
қоюдың немесе олардың басын 
қосудың нәтижесіне күмәнмен 
қараудың негізі жоқ. ежелгі 
заманнан олар өзара туыс, бірін-
бірі толықтырып отырған ғылым 
салалары.  

олай болса, өзгерістер мен 
қайталанулардан тұратын тарих 
ғылымының толқынындағы адам 
мен оның психикасын зерттей-
тін осы екі ғылым саласын 
қалай кіріктіруге болады? Бұл 
сауалдың жауабын ресейлік 
тарих психологиясы мекте-
бін негіздеуші в.а. Шкуратов 
былай деп береді: «тарих 
психологиясына мүмкіндік бе-
ретін идея уақыттың үштаған 
- бұрыңғы, қазіргі, болашақ - 
модельдік құрылымында өрби-
тін үлкен тарих (адамзат) және 
шағын тарих (жеке адам) біртұтас 
жоспарды құрайды. Психея мен 
клионы адамзат тәжірибесінің 
тарих тініне қандай тәсілмен, 
қалай кірігетіндігін қарастыра-
тын болсақ оларды бір мақсатқа 
біріктіре аламыз» [3, 14 Б.]. 
сонымен тарих психологиясын 
жекелеген тарихи дәуірдің 
психологиялық тұрпатын, со-
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нымен бірге тарих деп аталатын 
арнайы мәдени макроуақытта-
ғы адамның психикасы мен 
тұлғасындағы өзгерістерді зерт-
теу деп анықтауға болады [3, 15 
Б.].

Бұл жерде тарихи уақыт 
дегенде адамзаттың өткені, бүгі-
ні және болашағы арасындағы 
байланыс айтылып отыр. тарих 
психологиясы кең мағынада 
психика мен тұлғаны уақыт 
байланысы тұрғысында қарас-
тыру деген сөз. Бұл тәсілді әлеу-
меттік-гуманитарлық пәндер 
адамдарды өзгерістер ағымын-
да бақылау түрінде қолданады. 
тарих психологиясын арнайы 
(тар мағынасында) қарастыру 
осы бақылауларды біртұтас 
тәсілге жұмылдырудан, тарих 
мазмұнындағы ғылыми тұжы-
рымдарды көркемдік әсірелеулер 
мен дилетанттық жалғандықтан 
ажыратудан туындайды.

Жалпы, тарих пен психоло-
гия - әртүрлі уақыттар туралы 
ғылымдар. тарих - өткенді, 
психология - қазіргі күнді 
зерттейді. осылайша кәсіпқой 
тарих психологиясы әртүрлі 
уақыт регистрін тұтас бірлікте 
қарастыру мүмкіндігінен тұ-
рады. Әрбір уақыттың тарих 
толқынында өз белгісі һәм өз 
материалы болады. осы шақ 
– мәдени тіршілік үшін күрес. 
оқиғалар мен тұлғалар тарих 
үшін таңдалады және тарихи 
жадыға орнығады, ал қалғандары 
«мәдени қоқысқа» тасталады. 

осы шақты бағалау – барынша 
эмоционалды және жуық шамада 
ғана іске асады. ол  сондықтан 
да толық та шынайы бағасын 
ала алмайды. керісінше, өткен 
шақ белгілі бір танымдық мәнге 
ие болады, бірақ физикалық зат-
тылық сияқты нақты өмір сүре 
алмайды. содан да тарихи ес-
керткіштің дәйегі оның бойынан 
табылатын рухани тәжірибемен 
салыстырғанда қосалқы (жанама) 
болып саналады. 

тарих психологиясы бір мез-
гілде тарихи және психология-
лық ғылымдардан тұрады. Бірінші 
жағдайда адамзаттың әлеуметтік 
және мәдени тарихын, психикасы 
мен тұлғасын танытса, екінші 
жағдайда даму психологиясын 
қамтиды. Психологиялық даму 
мәдени-тарихи ауқымдағы дә-
йекпен ғана айналыспайды. 
Психологиялық құбылыс өмір 
сүру уақытымен де ерекшеле-
неді. сағаттармен, минуттар-
мен, секундтармен есептелетін 
психологиялық құбылыстар да-
муының бірізділігі микрогенез 
деп аталса, жеке индивидтің 
туғаннан өлгенге дейінгі біршама 
ұзақ мерзімдегі дамуы онтогенез 
психикасы деп аталады [3, 17 Б.]. 
ал жылдарға, жүзжылдықтар, 
мыңжылдықтарға созылатын 
адамзат қауымдастығы өрке-
ниеттер, халықтар, әлеуметтік 
топтарға ұласады. Бұл – 
психикалық историогенез.  Ұзақ 
уақыт кеңістігіндегі ауқымды 
әлеуметтік қауымдастықтың 
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психологиялық дамуының құ-
рамында тарих психологиясын 
осы историогенез зерттейді. 

тарих психологиясы осы екі 
бағытта да дәйектер, ұғымдар 
мен мәселелердің алмасуы 
үздіксіз жүріп жатқан қазіргі 
заманғы тарих пен психология 
ғылымдарының өзара әрекетте-
суі деген сөз. Өйткені, тарих-
шы немесе психолог белгілі бір 
мәселені шешу үшін тарихи 
деректер кешенінен қолжетімді, 
оңай, ұғынықты дәйектерді алып, 
өз тұжырымдарына негіз етеді. 
Бұндай әдіснамалық жаңалықтан 
үркудің қажеті жоқ. тарихи жә-
не псхологиялық құбылыстарды 
салыстыру жиі және күнделік-
ті болғандығы сондай – олар 
стереотипке айналып кеткен. ай-
талық, тарих мазмұнында жиі 
қолданылатын «тарихи жад», 
«адамзаттың өзіндік сана-сезімі», 
«ұжымдық тәжірибе», «тарихи 
тұлға» деген ұғымдардың та-
биғаты екі ғылым саласына да 
бірдей.

Психология бүгінгі күннің 
зәру мәселелерін зерттегендік-
тен де оның тұжырымдарында 
қоғамның ықпалы өз қолтаңба-
сын қалдырады. айталық, кеңес-
тік қоғамдағы Қазақстанның та-
рих ғылымы хх ғ. 30-40 жылда-
ры большевиктік идеологияның 
өлшемдеріне сай қалыптасты. 
Бұл - ресми тарих. ал ресми 
тарихтың тағдыры өз қоғамы-
мен байланысты. тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі кезеңде тарихи 

танымда таптық-партиялық 
ұстанымдардан бас тарту кон-
цептуалды және мазмұндық өз-
герістер ала келді. демек, қоғам 
алмасуындағы саяси өзгеріс-
терді тарих психологиясының 
тәсілдеріне жүгініп ажыратуға 
болады. осыдан келіп тарих 
психологиясының саяси құбы-
лыстарды бағалау бағытында-
ғы міндеттері туындайды. 
Бұл мәселе, әсіресе, отан та-
рихындағы дәстүрлі және қазіргі 
заманғы қоғамның сындарлы сәт-
терін жаңа көзқараспен бағалау 
және мазмұндауға қатысты.

ресми тарих өз кезеңінің 
ерекшеліктерімен өмір сүреді 
және өз кезеңімен бірге тарих 
сахнасынан кетеді. оған 
күні кешегі кеңестік қоғамда 
қалыптасқан тарих ғылымының 
тағдыры куә бола алады. ал 
тарихқа айналған өткен шақ 
құжаттар, естеліктер, деректер 
мен дәйектер, мәдени мұралар 
түрінде өмірін жалғастырады. 
осыған байланысты тарихта 
үлкен конструкциялар жасауда 
маңызы зор «дерек сол оқиға не 
қоғамдық құбылыс туралы өз 
бойында мәлімет сақтайды. екін-
ші жағынан, кез келген дерек 
субъективті, себебі оны белгілі 
бір субъект (жеке адам) жасайды, 
дүниеге әкеледі. ал өз кезегінде 
ол субъект белгілі бір ұлттық, 
не таптық, не әлеуметтік топтың 
өкілі. сондықтан деректер оқиға 
не қоғамдық құбылыс туралы 
объективті ақпараттармен қатар 
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субъективті мағлұматтар да бе-
реді. Басқаша айтсақ, оқиғаның 
деректе белгілі бір дәрежеде 
бейнеленуімен қатар, дерекке 
дерек авторының дүниеге деген 
көзқарасы, түсінігі, психологиясы 
да енеді» [4, 7 Б.]

тарихи деректердің де, 
дерек көздерін де маңызы мен 
ерекшелігі ең алдымен, сол 
деректерді немесе дерек көздерін 
жасаушы субъектілермен тығыз 
байланысты болды. осыған 
байланысты а.с.  лаппо-дани-
левский «тарихи дерек дегеніміз 
- адам психикасының іске асқан 
жемісі» [5, 365 Б.] деп атап 
көрсетеді.

тарихшы өзі зерттеген құ-
былыстарды бағалауы, оны 
түсіндіруі, заңды байланыстар 
жүйесіне енгізуі тиіс. таным 
тұрғысынан алып қарастырғанда 
осылайша тарихи дәйектің да-
ралық сипаты айқындала түседі. 
дәйекті анықтау үшін ғалымға 
білім мен шынайы құжатты 
жалғанынан, ондағы шынайы 
ақпаратты кейінгі өзгертулер мен 
жаңа қатпарлардан ажырата алуы 
жеткіліксіз. Бұл жерде тарихшы-
ға тікелей араласу бұйырмаған 
өткен шақты теориялық тұрғы-
да қалпына келтіру міндеті 
жүктеледі. Бұл тұжырымдар 
тарих психологиясының тарихи 
деректерді талдауды жаңа сапаға 
көтеру міндеттерін айқындай-
ды. Бұл мәселе, «мәдени мұра» 
бағдарламасы бойынша жарық 
көрген орасан зор тарихи деректер 

кешенін игілікке жаратып, отан 
тарихының мазмұнын жаңалауға 
қатысты.

тарихи дәйектің нығайтылуы 
- тарихнамалық сипат алады. 
Нақты тарихи шығарманы неме-
се құжатты талдау барысында 
тарихшы оның болмысынан тыс 
шығармалармен салыстырып, ол 
тарихи дереккөздің мазмұнының 
шынайлығына баға береді. содан 
да зерттеуші тарихи дәйекті өз 
дәуірінің көзқарасы тұрғысын-
да қалпына келтіреді. осы 
тұрғыдан алып қарастырғанда 
ол екі уақыттық өлшемде әрекет 
жасайды. тарихшылар ақиқатқа 
барынша жақындауға ұмтылып, 
оқиға болмысының шын мәнінде 
қалай болғандығын қалпына 
келтіреді. Бірақ тарихи қалпына 
келтіру белгілі бір көзқарас 
және ғылыми тәсілді игерген 
сол кезеңнің тарихшыларына 
да, қоғамға да өткен күннің 
көрінісі ғана  болады. осы 
жағынан тарихи таным белгілі 
дәрежеде қоғамдық сананың да 
деңгейін танытады. осылайша 
өткен дәуірдің құпиясына 
үңілген тарих ғылымы қазіргі 
заманғы мәселелерді шешуге де 
қатысады.

тарихшы қоғамдағы қан-
дай да бір өзгерістің қалай, 
қайтіп іске асқандығын білуге 
міндетті болғандықтан да же-
ке тұлғаның өмірбаянындағы 
қоғамдық маңызы бар деген 
жекелеген кезеңге (оқиғаларға, 
құжаттарына, әрекеттеріне) терең 
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үңіліп, оны жасалар тұжырымға 
тірек ете алады. осыдан ке-
ліп тарих психологиясының 
тарихнамалық міндеті келіп 
шығады. Бұл міндеттің мәні 
- автордың көзқарасына, тари-
хи ұстанымдарына, шығарма-
ны жазуына ықпал еткен 
психологиялық ахуал мен 
көңіл-күйдің саяси, әлеуметтік 
салдарын айқындау болмақ.

ендігі мәселе, отан та-
рихындағы тұлғатануға қатысты. 
тәуелсіздік кезеңдегі тарихшы 
ғалымдарымыздың өнімді ең-
бектенгендігіне қарамастан тұл-
ғатану бағытындағы ізденіс-
тер теориялық-әдіснамалық 
тұрғыда бір ізге түсе қойған 
жоқ. кең көлемдегі тарихи 
деректер ғылыми айналым-
ға ұсынылғанымен жалпыға 
ортақ ұстанымдардың, бағалау 
өлшемдерінің орнықпауынан 
көп жағдайда біржақтылық 
орын алып келеді. осыған 
байланысты «отан тарихынан 
кей бір кездейсоқ адамдарды 
аластап, тарихи тұлғаларды өз 
тұғырына қондыру керек» [6, 
366 Б.] деген м. Қозыбаевтың 
тарих мазмұнын қайта бағалау 
тұрғысында айтылған пікірі 
тұлғатану тақырыбындағы зерт-
теулерде жаңа әдіснамалық 
тәсілдер қолдану қажеттілігін 
алға тартады. дегенмен, тарихтан 
ешкімді аластаудың керегі жоқ. 
ол тарихшының міндеті де емес. 
Ұлт зиялыларының қоғамдық-
саяси қызметі қандай қоғамдық 

құрылыста болса да демократи-
яға деген ұмтылыстарының, 
ұлтқа, өркениетке қызмет етуі-
нің бағасымен өлшенетіндігін 
ескерер болсақ, элита өкілдері-
нің бірін-бірі қалыптастыра-
тын ықпалдастықта болғандығы 
басты назарда болуы тиіс. осыдан 
келіп тарих  психологиясының 
тұлғатанушылық міндеті ту-
ындайды. оның мәні – тарихи 
тұлғалардың қоғамдық-саяси 
әрекетіне жасаған психология-
лық ықпал-әсерінің саяси, әлеу-
меттік салдарын айқындауға 
келіп саяды.

еліміз тәуелсіздік алып, 
дербес даму жолына түскен 
сындарлы реформалар кезеңінде 
бүгінгі қоғамдық өзгерістер-
ге азды-көпті ықпал жасаған 
демократиялық жаңаруларды ой 
елегінен өткізіп, ғылыми талдау 
жасаудың маңызы зор. Қазақстан 
республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев «тоталитарлық 
режим қазақ ұлты жөнінде таза 
экономикалық және таза таптық 
міндеттерден басқа ұлттық өсіп-
өнудің негіздерін тікелей қирату 
бағытын ұстады» [7, 242 Б.] 
деп аталған қоғамның сипатын 
анықтап берді. осы тұрғыда 
қарастырар болсақ, тоталитарлық 
тәртіп жағдайының қысымы 
ұлт зиялыларының қарсылы-
ғын туғызатын қоғамдық-саяси 
фактор ретінде бағалануы тиіс. 
тоталитарлық билік тұсындағы 
ұлт зиялыларының қоғамдық-
саяси қызметін қоғамда де-
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мократиялық құндылықтар ор-
нату жолындағы күрес құрамын-
да қарастыру отан тарихының 
өзекті мәселелерінің бірі ретінде 
бағаланады. 

тарих мазмұнында жаңа 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Braudel F. Histore et sciens socials Annales. E.S.C., 1968, oct., p. 
728

2 ковальченко и.д. методы исторического исследования. – м.; 
1987.

3 Шкуратов в.а. историческая психология. - 2- е переработан-
ное издания. – м.: 1977. - 505 с.

4 атабаев Қ. Қазақ баспасөзі Қазақстан тарихының дереккөзі 
(1870-1918). Ғылыми монографиясы. - алматы: «Қазақ университеті» 
2000. - 358 б.

5 лаппо-данилевский а.с. методология истории. - сПб, 1910. - 
Ч. 1. - 414 с.; - 1913. - Ч. ІІ. 

6 Қозыбаев м. Өркениет және ұлт. - алматы: «сөздік-словарь» 
2001. - 369 б.

7 Назарбаев Н. тарих толқынында. - алматы: «атамұра», 1999. 
- 296 б.

РЕЗюМЕ
автор статьи: доктор исторических наук, доцент кафедры «исто-

рия казахстана» международного казахско-турецкого университета 
имени ахмета яссави хазретәлі тұрсұн.

в этой  статье  автор  раскрывает   познавательные  возможности   
взаимосвязи  исторической  науки  с психологией.

SuMMarI
Author of the article: doctor of historical sciences, associate professor 

of department «History of Kazakhstan» of the International Kazakh-
Turkish university of the name аhmet Iassavi Hazretali Tursun.

The article is  uncovers cognitive capabilities of interaction of historical 
science with psychology in the given article.

көзқараспен бағаланатын осын-
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Аннотация
в статье дается обобщенная характеристика использования ме-

тодов преподавания истории казахстана в школах и вуЗ-ах в казах-
стане. также выделяется необходимость объективного осмысления 
назревших в школьном историческом образовании перемен, так как 
является составной частью становления исторического сознания в 
республике. 

Ключевые слова: причинно-следственные связи, исторические 
источники, онлайн-обучение, инновационные курсы, национальное 
мировоззрение, краеведение.       

сегодня мы живем в быстро 
меняющемся мире. еще совсем 
недавно, казахстанцам искренне 
верилось, что рыночная эконо-
мика, при демократических в ре-
спублике преобразованиях, сама 
расставит приоритеты, выведет 
наше молодое государство на 
уровень XXI века. 

теперь в свете решения по-
следних событий, научная обще-
ственность республики активно 
обсуждает выступление государ-
ственного секретаря рк м. тажи-
на на заседании межведомствен-
ной рабочей группы по изучению 
национальной истории казахста-
на, где сделан акцент на то, что 
время ставит перед исторической 
наукой новые требованияи не-
обходимо объективно сконцен-

трировать внимание на вопросах 
изучения национальной истории.

госсекретарь напомнил слова 
Президента рк Нурсултана На-
зарбаева о том, что «…всеказах-
станская идентичность должна 
стать стержнем исторического со-
знания нации» [1]. глава государ-
ства давно и предметно занимаю-
щийся вопросами национальной 
истории предложил разработать 
специальную программу истори-
ческих исследований под назва-
нием «Народ в потоке истории», 
главной целью которой должны 
стать: создание условий для ка-
чественного скачка исторической 
науки казахстана на базе пере-
довой методологии и методики; 
расширение горизонтов нацио-
нальной истории казахов, фор-



32

№ 3, 2013    мемлекет тарихы     история государства

мирование нового исторического 
мировоззрения нации; осмысле-
ние двух десятилетий новейшей 
истории казахстана.

Будущее невозможно без опо-
ры на историческое прошлое. 
«сегодня казахстан - состояв-
шееся государство. мы вышли 
на новый этап государствен-
ного строительства. стратегия 
«казахстан-2050», представлен-
ная главой государства, дает от-
вет на главные вопросы на новом 
этапе развития общества, а имен-
но: куда мы идем и где хотим быть 
к 2050 году [2]. По большому сче-
ту, речь идет о проектировании 
новой мировоззренческой модели 
будущего страны, определении 
главных ценностей и ориентиров. 
Безусловно, эти ценности долж-
ны быть современными, устрем-
ленными в будущее. они должны 
укреплять нашу национальную 
идентичность в глобализирую-
щемся мире, который размывает 
национальную специфику, надо 
обеспечить сохранение культур-
ного кода нации: языка, духовно-
сти, традиций, культуры», - ска-
зал м. тажин.

руководство республики счи-
тает, что необходимо обновление 
национальной системы образо-
вания, в частности преподава-
ние отечественной истории. с 
этой целью будет проводиться 
анализ учебных планов, учебни-
ков и учебных пособий по исто-
рии казахстана, осуществляться 
меры по изменению содержания 

и формата преподавания истории 
казахстана в учебных заведениях 
всех уровней.

Необходимость объективного 
осмысления назревших в школь-
ном историческом образовании 
перемен не вызывает сомнений, 
так как является составной ча-
стью становления исторического 
сознания в республике. транс-
формация содержательных аспек-
тов исторического материала в 
общеобразовательной школе еще 
не стала предметом глубокого 
осмысления и научного подхода. 
социальные функции истории не 
являются величиной постоянной 
и неизменной. они видоизменя-
ются вместе с развитием истори-
ческой науки и самого общества. 
Поэтому освещение истории и 
культуры казахстана будет непол-
ным без освещения характери-
стики социально-экономических 
условий в стране. 

в типовой школьной учеб-
ной программе сказано «история 
как школьная учебная дисципли-
на является стержнем всех гума-
нитарных и обществоведческих 
курсов в основной общеобразо-
вательной школе и, тем не ме-
нее, учебный предмет «история 
казахстана» относится к обра-
зовательной области, не «отече-
ственная история», что было бы 
логичнее, если стержень всех гу-
манитарных наук, а «Человек и 
общество». Цель учебного пред-
мета – формирование у учащихся 
активной гражданской позиции 
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(личности) посредством изуче-
ния истории своей страны.

Формируя национальное са-
мосознание и нравственно-эти-
ческие нормы, история служит 
мировоззренческой основой 
изучения всех учебных дисцип-
лин». историю казахстана изу-
чают школьники с 5 по 11 класс, 
период с древности до современ-
ности. в соответствии с госо 
рк учебная нагрузка по предмету 
составляет:

в 5 классе – 1 час в неделю, 
34 часа в учебном году;

в 6 классе – 1 час в неделю, 
34 часа в учебном году;

в 7 классе – 2 часа в неделю, 
68 часов в учебном году;

в 8 классе – 2 часа в неделю, 
68 часов в учебном году;

в 9 классе – 2 часа в неделю, 
68 часов в учебном году;

в 10 классе – 1 час в неделю, 
34 часа в учебном году;

в 11 классе – 1 час в неделю, 
34 часа в учебном году [3].

то есть в среднем из 33-39 ча-
сов обучения в неделю, изучению 
истории казахстана отводится 
максимум 2 часа в 7, 8, 9 клас-
сах, в остальных 1 час в неделю. 
можно ли за это время обеспе-
чить возможность критического 
восприятия учащимися окружа-
ющей реальности, определения 
собственной активной граждан-
ской позиции по отношению к 
различным явлениям обществен-
ной жизни, осознанного модели-
рования собственных действий 

в тех или иных ситуациях. из-за 
дефицита времени на уроках и 
необходимости готовить уча-
щихся к еНт, учителя с 5 класса 
доводят до автоматизма ответы 
на сухие тестовые вопросы, а на 
развитие умения использовать в 
жизни полученные знания, само-
стоятельно обобщать, анализи-
ровать, устанавливать причинно-
следственные связи, формировать 
личностное отношение к тому 
или иному историческому явле-
нию, творческого применения 
исторических знаний, умения ра-
ботать с историческими источни-
ками, осмысливать исторические 
события и явления на основе 
сравнительного анализа остается 
мало времени. 

история казахстана обяза-
тельный предмет в рамках едино-
го Национального тестирования, 
при этом предметы такого стату-
са изучаются школьниками в не-
делю в 10-12 раз больше (матема-
тика, язык). качество содержания 
учебников и учебных пособий по 
истории казахстана требует се-
годня полного пересмотра и на-
учного редактирования.

выход из этой ситуации гла-
ва государства видит в модер-
низации учебного процесса и 
учебных программ, расширении 
использования интерактивных 
форм обучения в учебном процес-
се, внедрении специальных учеб-
ных программ онлайн-обучения, 
введении инновационных курсов, 
которые необходимы учащимся 
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уже сегодня.
При модернизации содержа-

ния преподавания истории ка-
захстана необходимо ввести в 
процесс обучения такой актуаль-
ный предмет как «краеведение» 
- любовь к малой родине - это 
основа патриотизма».

Что же касается изучения 
истории казахстана в высших 
учебных заведениях на неистори-
ческих специальностях, то обяза-
тельному предмету за 4 года обу-
чения (бакалавриат) отводится 
только один семестр - 15 недель, 
135 часов. из них 1 час лекций, 
2 часа семинарских занятий, 
остальное время не аудиторное 
- для самостоятельного изуче-
ния предмета. в конце семестра 
проводится экзамен имеющий 
статус государственного, опять 
же в тестовой форме, и студенты 
до получения диплома забывают 
этот предмет. логичнее было бы 
проводить данный государствен-
ный экзамен в конце всего учеб-
ного процесса, как и остальные 
дисциплины имеющие статус 
государственного экзамена, ведь 
молодой специалист, прежде все-
го, должен быть патриотом своей 
родины, иметь социальный, ду-
ховный, нравственный опыт фор-
мирования национального миро-
воззрения. 

таким образом, изменение со-
держания и формата преподава-
ния истории казахстана, на всех 
этапах возрастного образования, 
будет способствовать решению 

задач, поставленных главой го-
сударства.

исследовательское агентство 
«рейтинг.kz» провело в августе 
2012 года рейтинговое исследо-
вание, направленное на получе-
ние максимально объективных 
оценок относительно ключе-
вых установок Президента рес-
публики казахстан по социалной 
модернизации. исследование 
проводилось в отношении 52 со-
ответствующих установок, кото-
рые, в свою очередь, составляют 
20 поручений главы государства 
правительству.

При этом для получения ука-
занных оценок были использова-
ны такие критерии, как актуаль-
ность, четкость поставленной 
задачи и реалистичность успеш-
ного выполнения рассматривае-
мых установок Президента рес-
публики казахстан.

всего в рамках исследования 
путем анкетирования было опро-
шено 40 экспертов, представ-
ляющих неправительственные 
организации и аналитическое со-
общество.

для оценки ключевых уста-
новок главы государства была 
использована 7-балльная систе-
ма с ранжированием от «1» (наи-
меньший) до «7» (наибольший) 
баллов. результаты исследования 
обработаны при помощи универ-
сальной статистической програм-
мы, путем вычисления средних 
баллов.

ответы респондентов позво-
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лили составить рейтинг, в кото-
ром установка главы государства 
«изменение содержания и фор-
мата преподавания истории ка-
захстана в учебных заведениях 
стоит на 33 месте. актуальность 
и значимость данной установки 
составил 5,68 баллов, четкость 
непосредственной задачи 5,33. 

однако, судя по оценкам ре-
спондентов, высокий уровень 
актуальности и четкости не явля-
ется гарантией успешности прак-
тической реализации данных 
установок по социальной модер-
низации. Показательно в этой 
связи то, что реалистичность 
успешного выполнения нашего 
показателя всего 4,18 балла.

Это значит при высокой сте-
пени вероятности успешной реа-
лизации минимальна востребо-
ванность в обществе. очевидно, 
что разработка и внесение в Зако-
ны «об образовании», «о науке» 
поправок, носят не столько акту-
альный в общественном смысле, 
сколько политически конъюн-
ктурный характер.

все эти факты, идеи, события 
должны получить системную, 
объективную оценку. Это требует 
серьезного научного анализа, а не 
констатации и является важной 
частью задачи, которая постав-
лена перед историками сегодня: 
необходимо проектировать миро-
воззренческую модель будущего, 
определить главные ценности и 
ориентиры, применить современ-
ный и по настоящему научный 

единый государственный стан-
дарт исторического образования 
в средней школе и вузах, который 
базировался бы на самых совре-
менных методах исследования и 
методиках преподавания.

для этого национальная ис-
тория должна стать центральным 
звеном среди общественных наук. 
Необходимо выработать на ка-
чественно новом уровне общую 
концепцию истории казахстана. 
она должна быть тесно увяза-
на с всемирной историей, четко 
показывать место казахстана в 
глобальных исторических про-
цессах, системе их взаимосвязи и 
научной периодизации. 

важным моментом в пред-
стоящей работе госсекретарь 
считает необходимо уделить 
первостепенное внимание сбо-
ру, систематизации и классифи-
кации всего имеющегося у нас 
и за рубежом исторического ма-
териала о казахстане. Поэтому 
нужно тщательно исследовать 
все основные зарубежные хра-
нилища исторических артефак-
тов, а также изучить вопрос о 
возможности репатриации этих 
исторических материалов в ка-
захстан, либо – если это невоз-
можно осуществить – обеспечить 
их копирование с последующим 
доступом для исследователей и 
широкой публики.

особое значение на совеща-
нии уделено вопросу подготовки 
качественных учебников по исто-
рии. ученые-историки республи-
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ки начали работу по подготовке 
новых учебников, включены в 
состав групп по изучению исто-
рических источников и исто-
риографических артефактов, на-

ходящихся за рубежом, готовят к 
публикации 10 томную «историю 
казахстана» (20 книг), обучают 
молодых специалистов-ученых 
нового формата. 
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ОТАНСҮЙГІШТІК ПЕН ТОЛЕРАНТТЫҚҚА 
ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ТАРИХ ҒЫЛЫМЫНЫҢ МӘНІ 

МЕН МАҢЫЗЫ

Аннотация 
мақаланың авторы 5 маусымда астана қаласында өткен ұлт 

тарихын зерделеу жөніндегі ведомствоаралық  жұмыс тобының 
кеңейтілген мәжілісі жайында мақсаты мен маңызы туралы соны-
мен қатар отырыста қаралған Қазақстан тарихы пәнін оқытудағы 
кемшіліктері жайында баяндаған. 

Түйін сөздер: ведомствоаралық, мәжіліс, білім беру, эмперика-
лық тәсілдер, модульдік оқыту.   

Үстіміздегі жылдың 5 мау-
сымында елордамыз - аста-
на қаласында Қазақстан 
республикасының ұлттық та-
рихын зерделеу жөніндегі 
ведомствоаралық жұмыс то-
бының кеңейтілген мәжілісі 
дәлірек айтсақ, жалпыұлттық 
кеңесі өткізіліп, отандық тарих 
ғылымы, дүние жүзі тарихы, 
соның ішінде Қазақстан тари-
хы туралы зерделі мәселелер 
көтеріліп, дәйекті сын айтылып, 
болашақта ұлттық тарихты зерт-
теу және оқыту түйіткілдері жан-
жақты қаралды. Бұл шара тәуелсіз 
ел тарихындағы қазақ тарихына, 
Қазақстан тарихы туралы мәселе 
көтерген тұңғыш мәжіліс болды. 
Жүріп өткен жиырмадан астам 
уақыт ішінде отан тарихы жай-
ында мұндай мемлекет көлемін-

де, жалпыұлттық деңгейде мәсе-
ле көтерілмеген екен. еске 
түсірсек, елбасының тари-
хи еңбектерінен басқа, тарих-
қа арналған бір ғана 1995 
жылы қабылданған тарихи 
сана қалыптастыру туралы 
тұжырымдаманы ғана тілге 
тиек етеміз. ал одан бері 18 
жыл өткен екен. осы уақыт 
аралығында талай белестер-
ден өттік, тәуелсіздігімізді 
нығайттық, елдігімізді әлемге 
танытып келеміз. Қазақстан ре-
спубликасы әлемнің алпауыт ел-
дері мойындаған мемлекет тү-
рінде дамып келеді. елбасының 
сөзімен айтсақ, «ортақ күш-жігер 
жұмсауымыздың арқасында ел 
танымастай өзгеріп, өзіндік бет-
бейнесі бар, өзіндік ерекшеліктер 
мен өзіндік ұстанымдары бар та-
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бысты мемлекетке»[1] айналды. 
Әрбір елдің дамуы мен әлем-

дік өркениетте алатын өзіндік ор-
ны мен ерекшеліктері болатын-
дығы даусыз. олардың біреуі 
мемлекеттің экономикалық да-
муынан, екіншілері саясаты-
ның ұтқырлығынан, үшіншілері 
мәдениеті мен дәстүрлерін 
ұстануынан, төртіншілері мәде-
ни мұрасын сақтап, кемел ке-
лешекке шашау шығармай 
қалдыруынан анық көрінеді. 
Біз де өзіндік ерекшеліктері 
бар мемлекет ретінде дамып 
келеміз. ендігі кезекте қол 
жеткізген жетістіктерімізбен 
қатар өткенімізге назар аударып, 
оны зерделеп, бар-жоғымызды 
түгендеп, тарихты оқып-үйрену 
мен зерттеудің мән, жағдайын та-
разылайтын уақыт келді деп са-
наймын. 

осыған орай бұл мәжілістің 
маңызы өте зор, дер кезінде 
өткізіліп отырған, тек тарихшы-
лар үшін ғана емес мемлекет, 
бүкіл қазақстандықтар, әсіресе 
кемел ұрпақ үшін көкейкесті бас 
қосу дер едім. себебі ертеңін 
ойлаған мемлекет қана өз тарихы-
на көз жүгіртіп қана қоймай, оған 
барынша мән беріп, болашағын 
бағамдайтынын әлем елдерінің 
тәжірибесі дәлелдеп отыр. сон-
дықтан да төл тарихымызды 
терең білмей, ертеңіміз айқын 
болады деу қисынсыз.

елбасы былтырғы жылы 
«Жалпыға ортақ еңбек қоғамына 
қарай 20 қадам» атты мақаласын-

да   [2] Қазақстан тарихын, акме-
ология және өлкетану ғылымда-
ры мен пәндеріне жіті мән беріп, 
қайта қарау, зерттеу, оқып-үй-
рену және оқыту қажеттілігін 
баса айтқан еді. Әсіресе мек-
теп оқушыларының пікірлерін 
алға тарта отырып, Қазақстан 
тарихы пәні қайшылықты, 
зеріктіретін, қызықсыз деп атап, 
оны зерттеу мен оқытудағы 
кемшіліктерін баршаға жайып 
салған-ды. мәжілістің өткізілуі 
осындай орын алған жағдаймен 
байланысты. Қазақстан тари-
хы пәнін оқытудағы, тарихты 
зерттеудегі кемшіліктер жоқ 
емес. тек кемшіліктер ғана емес 
тарихты оқып-үйренуде, зерттеп-
зерделеуде әлі талай мәселенің 
түйінін шешуіміз қажет. мәжіліс 
сондай түйіткілдерді күн тәртібі-
не шығарды. мұның өзі отандық     
тарих ғылымын ары қарай да-
мытудың бағыттарын айқындау 
дегенді білдіреді. Жалпы төл та-
рихымызды оқып-үйрену және 
зерттеуде біраз кемшіліктер орын 
алғаны белгілі, жалпыұлттық 
мәжілісте олардың беті ашылды. 
оларды жоюдың жолдары туралы 
нақтырақ айтатын болсақ, ең ал-
дымен Қазақстан тарихын оқыту 
мен оқып-үйрену мәселелері-
не тоқталатын болсақ, мынадай 
күрмеуі қиын түйіткілдерге на-
зар аударып, соларды шешуіміз 
қажет. Қазіргі уақытта Қазақстан 
тарихын оқыту аса өзекті, күрделі, 
көпқырлы мәселелердің бірі бо-
лып табылады, өйткені оны за-
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ман ағымында жүргізу талабы 
қойылған. ең бастысы Қазақстан 
тарихы пәнін орта білім беретін 
мектептер мен жоғары оқу орын-
дарында оқытудың аражігі ажы-
ратылуы тиіс. Қазіргі уақытта 
пәнді орта және жоғары мектеп-
те оқытуда қайталаулар орын 
алған. осыған байланысты пән-
нің типтік оқу бағдарламалары 
қайта қаралуы қажет. мектепте 
оқытылатын Қазақстан тарихы  
тым күрделі, фактілерге толы, 
әрі оқушының қабылдауы үшін 
оқу құралдарының тілі ауыр, 
академиялық. оларды барын-
ша қарапайым, әрі оқушы үшін 
түсінікті және тартымды етіп 
жазу керек. Жалпы оқулықтар 
орта білім беретін мектептердегі 
озық тәжірибелі мұғалімдер 
және ғалымдармен бірлесе от-
ырып жазылса қазіргі айты-
лып келе жатқан сыннан ары-
лар едік. төменгі сыныптардың 
оқулықтары иллюстрациялар 
арқылы дайындалғаны абзал, ал 
жоғары сыныптар үшін хресто-
матия, деректер мен құжаттар 
жинақтары қоса берілгені жөн. 
сонда тарихи материалдарды 
игеру жеңіл, белгілі бір оқиғалар 
мен процестерді деректер арқылы 
талдау оларды ұзақ уақыт жадын-
да сақтауға  қолайлы бола түседі. 
Жоғары оқу орындарында тарих-
ты оқытудың тұжырымдамалық 
ұстанымдары қалыптастырылып, 
тарих емес мамандықтар үшін 
оқулықтар мен оқу құралдары 
жүйелі түрде жазылуы тиіс. 

Жоғары оқу орындарында тарих-
ты оқытуда әлі күнге дейін сонау 
алпысыншы, жетпісінші, тіпті 
елуінші жылдарда жариялан-
ған оқулықтар пайдаланыла-
ды. Әрине, олардың маңызы 
зор, салиқалы еңбектер екендігі 
күмән тудырмайды, десек те со-
дан бері жарты ғасырдан аса 
уақыт өтті емес пе?! «елу жылда 
ел жаңа» деген ғой халқымыз, ен-
деше оларды да жаңартатын кез 
келді. Әсіресе, ежелгі дүние та-
рихы, орта ғасырлар тарихы, т.б. 
бойынша оқулықтарды бірнеше 
ғалымдар жұмылып жазулары 
керек.

Қазақстан тарихын оқытуда 
тың бағыттар, соны тәсілдер мен 
әдістерді меңгеру және оларды 
күнделікті білім беруде пайдала-
ну мәселесі көкейкесті болып та-
былады. сондай тың тәсілдердің 
бірі пәнаралық байланыстар-
ды орнату болып саналады. 
Пәнаралықтың эмпирикалық 
тәсілдерін теориялық қағида-
лармен біріктіре алатын 
қабілетінің зор екендігін на-
зардан шығармаған абзал. Пән-
аралықтан өзге оқытудың ин-
терактивті тәсілдерін пайдалану  
қалыптасқан  әдістермен қатар 
оқытушының  әралуан түрлерді 
ұсынуына мүмкіндік береді. 
соңғы уақыттарда модульдік 
оқыту өзекті, әрі маңызды 
бола түсуде. оны іске асыру 
үшін пән әдістемелік жағынан 
қамтамсыз етілген болуы тиіс, 
яғни оқулықтары, оқу, оқу-
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әдістемелік құралдары, электрон-
ды оқу құралы, мультимедиялық 
материалдар,  хрестоматия, прак-
тикум, сөздік, жұмыс дәптері, 
т.с.с. құралдар көп болған сай-
ын модульдік оқытуды кеңінен 
пайдалануға жол ашылады. 
оқытудың жаңа технология-
ларды пайдалануда  әдістемелік 
ұсынымдардың маңызы арта тү-
сері сөзсіз. мұның өзі Қазақстан 
тарихы пәнін оқыту бойын-
ша жекелеген мұғалімдердің 
ұтымды тәжірибесін тарата-
тын әдістемелік құралдар дай-
ындалуы қажет. сонымен 
қатар білім сапасын арттыру 
барысында шебер класстар, 
тәжірибелі оқытушылардың са-
бақтарына қатысу айлықтарын  
ұйымдастырып, өткізу көкейкесті 
міндеттердің біріне ғана емес 
дәстүрге айналуы тиіс.

Қазақстан тарихы пәні орта 
білім беретін мектептерде өл-
кетану пәнімен қатар жүргізілуі 
тиіс деп санаймыз. мұндай пән 
орта білім беретін мектептерде 
міндетті түрде оқытылуға тиіс. 
Өлкетану дегеннің өзі туған 
жердің, туған елдің, оның тари-
хын, мәдениетін, салт-дәстүрін, 
тілі мен дінін, ділін, табиға-
тын тану және зерттеу, оқып-
үйрену дегенді білдіреді. дүние 
жүзінің дамыған елдерінде, 
арсын айтпағанның өзінде 
мәселен, ресейде өлкетануды 
былай қойғанда, жекелеген 
аймақтар мен қалаларды тану 
мәселесі әлдеқашан жолға 

қойылған. мәскеутану де-
ген ғылым қалыптасып, да-
мып келеді. Өлкетануды оқып-
үйрену, оқыту кемел келешекті 
отан сүйгіш, ұлтжанды, елін, 
жерін ардақтайтын азаматтар 
ретінде тәрбиелеудің басты 
бағыттарының бірі болып сана-
лады. сондықтан да осы пәнді 
оқытуды қолға алуымыз қажет. 
Өлкетану орталықтары мен 
үйірмелерін, клубтарын құрудың 
да маңызы зор. алдыңғы уа-
қыттарда өлкетанудан арнайы 
ғылыми, әдістемелік бас қосулар 
өткізуіміз керек. Қазақстан та-
рихы пәнін өлкетанумен тығыз 
байланыста оқыту - сапалы білім 
берудің заманауи тәсілі. ал та-
рихты зерттеу турасында айтары-
мыз, Қазақстан тарихы кеңестік 
кезеңдегі тәрізді бес томдық 
көлемнен аспай отыр. кеңестік 
кезеңде «аға ұлттың» тарихын 
жазуға басымдылық берілді деп, 
орын алған жағдайдың себебін 
түсіндіруге тырыссақ, тәуелсіздік 
тізгіні өз қолымызға тиіп, өз 
қолымыз өз ауызымызға жеткен 
тұста «пышақтың қырындай ғана 
жұқа» тарихымызды жуандатуға 
құлық танытпай келеміз. ел-
басы кемшін тұстарды ай-
тып, алдағы тұрған белестер-
ді көрсетпейінше өз бетімізше 
әрекет етуге жасқанамыз. 
Әлемнің өз ұлтының мүддесін 
жоғары қоятын елдері төл тарих-
тарын отыз, қырық том етіп хІх 
ғасырдың өзінде жазып, жария-
лап қойған. ең жақын орыс елінің 
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өзі тарихын мемлекеттік тұрғы-
да зерттеп, «история государства 
российского» деп айдарлап, хІх 
ғасырда–ақ баршаға паш еткен. 
кейбір елдер мәдени мұрасын 
сақтап, соның негізінде өткенін 
жазып, кемел келешекке шашау 
шығармай қалдырып келеді. ата-
бабасынан қалған рухани мұраны 
көзінің қарашығындай сақтап, 
күтіп, қажетіне жаратып отырған 
елдің мұратына жететініне та-
рих куә. «олжалы жерде үлестен 
қағылғанымыз, ордалы жерде 
орыннан қағылғанымыз, жора-
лы жерде жолдан қағылып»[3]  
жүрген жалғыз біз ғана. де-
сек те, өзінің сан ғасырлық 
қайғы-қасіретке толы тарихын-
да қазақ халқының тағдырдың 
талай тәлкегіне түсіп, көптеген 
оқиғаларды басынан кешіргенді-
гі баршаға мәлім. Әйтседе сон-
дай күрмеуі қиын, тығырықты 
жағдайдан аман-есен, елдігін, 
бірлігін жоғалтпай шығып отыр-
ды, өйткені оның жігерін еселеп, 
рухын туыр етіп желбіретіп, ар-
манын асқақтатқан тәуелсіздік-
ке, азаттыққа деген ұмтылысы 
мен құштарлығы еді. осы орайда 
елбасының «қазақ тарихында біз 
ұялатын ештеңе жоқ» [4, 125 Б.]
деген сөзі ойға оралады. Біздің та-
рихымыз әуел бастан тәуелсіздік, 
азаттық үшін күреске толы. 
Қазіргі тәуелсіздігіміз солардың 
жемісі. Біз тәуелсіздігімізге 
тоқсаныншы жылдардың бас 
кезінде қол жеткіздік деп тү-
йеміз, алайда бұл бұрынғы азат 

елдігіміздің жаңғыруы екенін 
естен шығармағанымыз жөн.

Қазіргі уақытта көптомдық 
Қазақстан тарихын жазу қолға 
алына бастады. Бұл да болса 
тәуелсіздігіміздің арқасында іс-
ке асырылмақшы мақсаттардың 
бірі. алайда сол тарихымызды 
қалай жазамыз деген сауал аса 
өзекті. осы турасында талай 
жиын өткізіліп, талай пікір ай-
тылды, 5 маусымдағы форум оған 
жаңа бағыт көрсетті. төл тарихы-
мызды зерттеумен қалай болса, 
солай кім көрінген айналыспауы 
керек, өйтпеген жағдайда біз та-
рихты одан әрі бұрмалай түсеміз. 
тарихты қалауымызша емес, шы-
найы зерттеу керектігін жиі ай-
тамыз, десек те жоқты бар етіп, 
барды жоғалтып, тарих жаздық 
деп масаттанамыз. сондықтан 
да болар біздің тарихымызды 
қорлайтын, халықты қорлайтын 
жайттар ғаламторда кездеседі. 
оларға тойтарыс беріп жатқан 
тағы ешкім жоқ.

тарихнамашы ретінде 
айтар болсам, отандық та-
рих ғылымында зерттелме-
ген мәселелер жеткілікті, ал 
зерттелгендердің кейбіреулері 
идеология мен саясаттың же-
тегінде бұрмалана қарасты-
рылған. оларды қайтадан тың 
деректердің негізінде зерттеу 
қажет. Назар аударарлық жайт, 
біз жаңа форматтағы, заманауи 
ғылыми жетістіктерді пайдала-
нып, дайындалатын көптомдық 
Қазақстан тарихы ауызша тарих 
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айту деректерін де назардан тыс 
қалдырмауы тиіс деп есептейміз. 
ауызша тарих айту деректе-
рі өздерінің бойында қазақ 
халқының дүниетанымының 
және тарихи білімінің негізін 
жинақтаған көрсеткіш болып та-
былады, өйткені оларда халық-
тың күнделікті өмірі, тұрмыс-сал-
ты, әдет-ғұрпы,  дүниетанымы, 
көші-қоны, көршілермен қарым-
қатынасы жайлы мәліметтері 
сақталған. тәуелсіздікке қол 
жеткізген қазақ халқы өзінің ба-
ры мен жоғын, жоғалтқаны мен 
рухани мұрасындағы байлығын 
түгендеуде ауызша тарих айту 
дәстүрін – шежіреге үлкен мән 
беріп келе жатқаны белгілі. осы 
бағытта көптеген шежірелер жа-
зылып, жарық көріп, ұрпақ өзінің 
жеті атасын тану үстінде. Бұл 
үрдістің орын алып жалғасқанына 
біраз уақыт болды, ары қарай 
жалғаса берері сөзсіз. алайда, біз 
шежірені жеті атаны тану, баба-
ларымызды тарқату деп түсінсек, 
онда тарихымызды шектеге-
німіз. Шежіре тек аталардың 
аты-жөнін білу ғана емес сол 
тұлғалардың тарихтағы орнын, 
атқарған істерін, қоғамдағы 
рөлін айқындау дегенді білдіре-
ді. а. сейдімбеков: «Шежіре  
құрғақ хронология немесе адам 
аттарының жалаң тізімі емес»[5, 
250 Б.] деп атап көрсеткен бо-
латын. ендеше оларды тал-
дап, мол мәлімет алып, тарих 
жазудың, тарихи шындықты 
қалпына келтірудің өзегіне 

айналдырғанымыз жөн.
тағы бір аса маңызды 

мәселенің, яғни тарих арқылы 
ұрпақ тәрбелеудің маңызы зор. 
Әлемнің дамыған елдері әсірее 
Жапония, Қытай, оңтүстік ко-
рея сияқты мемлекеттер осы 
мәселеге баса назар аудара-
ды. дәлірек айтсақ, халықтың 
салт-дәстүрі, наным-сенімі, ұс-
танымдары берік болуы тарих 
арқылы жүзеге асырылған. Жа-
понияда ұзақ уақыт бойы білім 
ошақтарында қоңыраудың орны-
на елдің әнұранын беріп отырған, 
осы арқылы ұрпақтың бойын-
да ұлттық рух пен отаншылдық 
қасиеттерін қалыптастырып, 
орнықтырған. ал біз сондай 
қадамдарға енді ғана барып жа-
тырмыз. оңтүстік кореяда төл 
тарихтарына байланысты тари-
хи кинолар мен телефильмдер 
көптеп шығарылды. солардың 
кейбіреулерін қазақстандықтар 
теледидардан көріп, таңдай қақты. 
ал бізде әзірше мақтанатын, 
ауыз толтырып айтарлықтай ту-
ындылар бірлі-жарым. Біздер 
«Жаужүрек мың бала» тәрізді 
фильмдерге зәруміз. кинодан 
өзге біздің елімізде де ұрпақты 
тарих арқылы тәрбиелеудің жол-
дары мен мүмкіндіктері мол. 
Жалпы қазақ халқының ата-
бабасы барлық рухани мұрасын 
хатқа қондырып, ұрпағына тау-
тау етіп, құжат жинап, мұрағат 
ашпаса да ауызша тарихтан мол 
деректерді қалдырды. ауызша 
тарих айтудың дерек көздері бо-
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лып табылатын көптеген аңыз 
әңгімелер, дастандар, эпостық 
жырлар, толағай толғаулар, 
ертегілер,  т.б. қазақ арасына кең 
тарап кеткен. Шежіре қылып  
сыр шертетін деректер бүгінгі 
күні 100 томдық “Бабалар сөзі” 
[6] деген атаумен шетінен жарық 
көріп жатыр. мұның өзі барлық 
ауызша тарих айту деректерін бір 
жерге жинақтап қойдық деген 
сөз емес. дегенмен де бұрынғы 
кезеңдермен салыстырғанда бұл 
үлкен жетістік. алайда олардың 
бар, жоғын білмейтіндер кез-
деседі, себебі сондай мұраны 
насихаттайтын механизмдер қа-
растырылмаған.

тарих арқылы тәрбиелеудің 
жолдарының бірі - студенттердің 
өздерін ізденіс жұмыстарына 
тарту. ол дегеніміз студент-
терге этнографиялық практика 
кезінде немесе өзіндік зерттеу 
жұмыстарын жүргізу барысын-
да тарихи деректерді жинауды 
тапсыру қажет. тоқсаныншы, екі 
мыңыншы жылдардың бас 
кезінде осы Жетісу мемлекеттік 
университетінің тарих маман-
дығы бойынша білім алған сту-
денттері этнографиялық прак-
тиканы өз ауылдарында өткізіп, 
түрлі деректер мен материал-
дарды жинап алып келетін. оқу 
жылы басталғанда оларды тал-
дап, қажет жағдайда бітіру, ди-
плом жұмыстарын дайындауда 
пайдаланатын. міне, осындай 
жұмыстарды жандандыру қажет. 
халық арасында көкірегі хат 

адамдар, өткеннің  естеліктерін 
жадында сақтағандар әлі де 
болса баршылық. тарихи аңыз 
әңгімелерді, шежірелерді, ше-
шендік сөздерді, ел ішіне кең 
тараған, қоғамда орын алған 
оқиғалар туралы естеліктерді, 
тағы сол сияқты мәліметтерді 
жинақтап, жекелеген еңбектерді 
жариялауға болады.

сонымен қатар қазіргі ке-
зеңде тарихи сананы жетілдіру 
қажет. Жалпы нендей мәселе бол-
сын, сана жетілмей нәтижесі бол-
майтыны белгілі. тарихи сананы 
жетілдіру мемлекеттік идеоло-
гиямен қатар жүргізілуі  тиіс деп 
санаймын, өйткені мемлекеттік 
немесе ұлттық идеология болмай-
ынша тарихи сананың да болуы 
мүмкін емес. себебі мемлекеттік 
идеология сананы қалыптастыру 
бағытында үнемі әрекет етеді. 
идеология берік өркениеттілік 
ұстанымдарға сүйенетін бол-
са, оның әрекетінің нәтижесі де 
қомақты болары сөзсіз. тарихтан 
мысал келтіретін болсақ, кешегі 
кеңес одағында мемлекеттік иде-
ология үздіксіз, әрі бірмақсатта 
жүргізілді. коммунистік пар-
тия өзінің саясатын идеология-
мен тығыз астастыра отырып, 
қоғамның кез келген саласында 
көздеген мақсатына қол жеткізді. 
соның нәтижесінде ксро өз 
көзқарастарымен дүние жүзінде 
ерекшеленді.

Қазақтың хх ғасыр басын-
дағы зиялылары да ұлттық идео-
логия қалыптастыруға ұмтылды. 
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олар қазақ халқының санасын 
оятып, оқу, білімді насихат-
тап, елдің тәуелсіздігі, азаттығы 
үшін күресті.   алаш  тәуелсіз 
мемлекетін құрып, оны жария-
лау үшін барын салды. алайда 
ұлт зиялыларының әрекетіне 
большевиктік билік кедергі бол-
ды. дегенмен алаш қозғалысы 
идеясы тәуелсіз даму жолы-
на бағытталған баға жетпес 
құндылығымен тарихта қалды.

мемлекеттік идеология қа-
лыптастыруға жүздеген жылдар 
бойы бодандықта болу, кеңестік 
модернизация мен тоталитаризм 
кедергі бола алмайды. керісін-
ше бұлардың барлығы ұлттың 
шынығуына, қайшылықты ке-
зеңдерден жоғалып кетпей 
сақталып қалуына ықпал етті. 
Қазақстандағы байырғы ұлттың 
бай тарихи мұрасы, тарихи 
білімі, мәдениеті, салт-дәстүрі 
мелекеттік, яғни ұлттық идеоло-
гия қалыптастыруға негіз бола 
алады.

Ұлттық идеология өзін өзі 
таныған ұлт бар жерде ғана 
дүниеге келеді. сондықтан да 
біз, қазақтар алдымен өзімізді 
өзіміз тануымыз қажет. Өзін-өзі 
тану дегеніміз төл тарихымыз-
ды терең білу, шынайы зерттеу, 
өткенді құрметтеу. Біздің өзіміз-
ді тануымызға алғышарттар 
жасалған. Біріншіден, кеңес 
одағы ыдырағаннан кейін ата-
бабаларымыз жүздеген жыл-
дар бойы армандаған, сол үшін 
күресіп келген тәуелсіздікті қай-

та жаңғыртып, дамытып келеміз. 
екіншіден, тарихымыз бен мә-
дениетімізді, салт-дәстүрімізді 
жаңғырту, қайта түлету бағытын-
да іс-шаралар атқарудамыз. 
мәдениетімізді әлемге таны-
ту мақсатында «мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы қа-
былданды [7]. Үшіншіден, 2050 
жылға дейінгі мемлекеттің даму 
стратегиясы анықталды [1]. ел-
дің даму басымдылықтары ел-
басының жыл сайынғы жолдау-
лары арқылы нақтыландырылып 
отыр. төртіншіден, республикада 
саяси тұрақтылық орнатылған. 
мұның өзі мемлекеттің алды-
на қойған мақсаттарын жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. Бе-
сіншіден, мемлекеттік идеоло-
гияны насихаттауға үлес қосатын 
бұқаралық ақпарат құралдары өз 
қызметтерін заманауи талаптарға 
сәйкес икемдеген.

Шындығын айтар болсақ, 
соңғы уақыттарда тарихшы 
мамандарға сұраныс азайды, 
тарихшы маманның мәртебесі 
де төмендеді. алайда білікті 
де білімді мамандарға сұраныс 
азайған жоқ. Бәсекелестікке қа-
білетті мамандардың жұмыспен 
қамтамасыз етілетіндігі даусыз. 
Жоғары оқу орнында даярла-
нып отырған болашақ маманның 
толыққанды жоғары білікті, өз 
ісінің білгірі болып қалыптасуы 
көп нәрсеге байланысты десек 
артық айтпаған болар едік. ең ал-
дымен ол білім беруге, оның са-
пасына байланысты. екіншіден, 
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болашақ маманның өз бетінше 
ізденуіне байланысты. себебі 
белгілі бір саланың бакалав-
ры немесе магистрі ой-өрісі 
және ойлау мәдениеті жетілген 
жоғары білімді тұлға ғана емес, 
қоғамдық пікірлер, дәстүр, салт-
тар, қоғамдық нормалар негізін-
де бағытталған әлеуметтік-
этикалық құндылықтарды білу 
және өзінің кәсіби қызметінде  
олардан хабардар, менеджмент, 
маркетинг, финанс т.б. туралы 
ғылыми түсінігі бар, өзінің кәсіби 
қызметін жүргізуге қажетті терең, 
әрі жүйелі білімді меңгерген ма-
ман болуы тис. 

еліміздің жоғары білім беру 
жүйесінің Болония үдерісіне, 
соған сәйкес оқытудың кредитті 
технологиясына көшуіне байла-
нысты заманауи бәсекелестікке 
қабілетті мамандарды даярлау-
да құзыреттілік мәселелеріне 
бұрын-соңды болмаған дәрежеде 
көңіл бөлініп отыр. тіпті қазіргі 
уақытта бұл шын мәнінде 
маман дайындауда күрделі 
түйіткілдердің біріне айналуда, 
өйткені құзыреттілік мәселесі 
- кредитті технологияның қа-
жетті элементерінің бірі. Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде құзыреттілік 
мәселелеріне арналған арнайы 
ғылыми-әдістемелік конферен-
ция өткізілді. университетте 
құзыреттілік қазіргі уақытта ма-
мандықтар бойынша дайындала-
тын оқу жұмыс жоспарларының 
құрамдас бөлігі болып саналады. 

осы мәселеде қара шаңырақтың 
тәжірибесі ұтымды, басқаларға 
үлгі боларлықтай. 

Заманауи бәсекелестікке 
қабілетті мамандар даярлау-
да білім беру бағдарламалары 
бойынша құзыреттілікті мына 
төмендегі мәселелердің көмегі-
мен  жетілдіруге болады деп 
есептеймін:

Біріншіден, міндетті жалпы 
білімдік пәндер мамандықтың 
кәсіби бағытына сәйкес белгіле-
нуі тиіс; екіншіден, міндетті 
базалық пәндер мамандықтың 
тұғырнамасына байланысты 
анықталып, болашақ маманның 
маман ретінде қалыптасуына 
ықпал етуі қажет; үшіншіден, 
міндетті кәсіби пәндер бітіруші 
түлектің кәсіби қызметті өз 
бетімен жүргізе алу қабілетін 
қалыптастырып, шыңдауға ар-
налуы керек; төртіншіден, 
айтылғандарға байланысты 
білім беру стандарттарын құ-
растыруда осы циклдердің 
пәндерін және оларға бөлінетін 
кредит сандарын да анықтау 
мүмкіндігі мамандар даярлау-
мен айналысатын оқу орында-
рына берілгені жөн; бесіншіден, 
соңғы екі циклдің пәндері бой-
ынша курс жұмыстарын дайын-
дауды жаңғырту керек, өйткені 
жекелеген пән бойынша дербес 
еңбек жазу диплом жұмысын 
дайындаудың іргетасын қалауға 
жол ашады әрі студенттің 
өзіндік пікір қалыптастыруына, 
белгілі бір мәселелерді шешуге 
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машықтануға үйретеді; алтыншы-
дан, элективті курстар міндетті 
пәндерге қосымша ретінде 
оқытылып, оларды білім алушы 
траекторияларға сәйкес таңдап 
алуы қажет; жетінші-ден, білім 
беру бағдарламасы мен оқу жұ-
мыс жоспарында тәжірибелерге 
бөлінетін кредит сандарының 
көбейтілгені дұрыс және олардың 
өткізілуі  ұтымды ұйымдастыры-
лып, негізінен жұмыс беруші 
мен оқу орнының арасында 
жасалған келісім шарттарға 
сәйкес болғаны абзал. сонда 
тәжірибеден өтушінің де, келе-
шекте жұмысқа қабылдаушының 
да жауапкершілігі артары сөзсіз. 
тарихшы маманға сұраныс арта-
ды, тарихшы білімді, әрі білікті 
болса білім беру ұйымдары мен 
зерттеу институттарынан өзге де 
мемлекеттік мекемелерге, бас-
қару аппараттарына қызметке 
қабылдана алады.

ең бастысы заманауи талап-
тардың бірі жас маманның шет 
тілдерін жетік меңгеруі қажет. 
Шет елдерге барған кезімізде 
байқағанымыз олардың маги-
странттары мен докторанттары 
кем дегенде екі шет тілін жете 
меңгерген. Бізде ешқандай шет 
тілін білмей-ақ магистратураны 
былай қойғанда докторантураға 
түсетіндер кездеседі. Бұны ай-
тып отырған себебіміз, ежелгі 
дәуірдегі және ортағасырларда-
ғы қазақ тарихын зерттеу үшін 
шығыс және еуропа тілдерін 
жетік меңгеру қажет. Қазіргі кез-

де елімізде шет тілдерін білетін 
ғалымдар саусақпен санарлық 
қана. сондықтан да магистра-
тура мен докторантураға түсу 
кезінде қабылданатын емтихан-
дарды күрделендіріп, болашақ 
тарихшы-маманның шет тілінен 
білімінің деңгейіне баса назар 
аударған жөн деп ойлаймын. Өз 
басым тарихшы мамандарды 
жоғары оқу орындарында, яғ-
ни бакалавриатта дайындаудың 
мынадай үлгісін ұсынар едім: 
тарих факультеттеріне оқуға 
түскендерді  бакалавриатта та-
рихты шет тілдерімен, қазіргі 
кезде жиі айтылатын ағылшын 
тілінде ғана емес өзге де еуро-
па және шығыс, соның ішінде 
араб, парсы, қытай тілдерімен 
тығыз байланыста, өзбеттерін-
ше ғылыми әдебиеттер мен 
деректерді шет тілінде оқып, 
түсіне алатын деңгейде оқытып, 
үздік дегендерін магистратураға 
қабылдау қажет. магистратурада 
білім алушылар бакалавриатта 
меңгерген шет тілін ары қарай 
жетілдіріп,  кәсіби деңгейге 
көтеруі тиіс. сонымен қатар 
ғылыми зерттеулер жүргізудің 
теориясы мен методологиясын 
меңгеру қажет. докторантурада 
осы айтылғандармен қатар жас 
маман шет тілінде кеңесшісінің 
жетекшілігімен ғылыми зерт-
теулерді жүргізе алуы тиіс. сон-
да ғана біздің отандық тарих 
ғылымының көсегесі көгереді.

осылайша дүниежүзі тари-
хының бөлінбес бөлшегі бола са-
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налатын Қазақстан тарихы түркі 
әлемі, Шығыс елдері, еурази 
тарихының ауқымында ежелгі 
дүниеден қазіргі күндерге дейінгі 
елдің дамуы заңдылықтарын 
айқындайтын маңызды оқи-
ғалардың, құбылыстардың, үде-
рістердің, саяси, этникалық, 
әлеуметтік-экономикалық жә-
не рухани-мәдени аспектілерін 
зерттейтін ғылым. еліміздің 

мемлекеттік тәуелсіздік жаңғыр-
туына орай өткенді жан-жақты 
және объективті зерттеу, негізгі 
міндеттері халықтың тарихи жа-
дын жаңғырту, ұлттық сананы 
және азаматтық бірлікті жастарды 
отансүйгіштік пен толеранттық-
қа тәрбиелеуде тарих ғылымы-
ның мәні мен маңызы, «Қазақстан 
тарихы» пәнін оқыту көкейкесті 
бола түседі.
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА НАЦИИ

Аннотация
 дается обзор современного языкового развития в казахстане во 

взаимосвязи с проблемами идентичности и консолидации общества. 
статья основана на опубликованных данных общественного мнения, 
статистических материалах. Повышение статуса и расширение сфе-
ры применения государственного языка, реализация взвешенной и 
разумной языковой политики рассматриваются как важнейший фак-
тор консолидации казахской нации, всех граждан казахстана. 

Ключевые слова: языковая политика, нация, нациестроитель-
ство, государственный язык, родной язык, языковая реформа, латини-
зация, билингвизм, триязычие.

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

...испокон веков объединяю-
щие этнос ценности – язык, рели-
гия, традиции, менталитет, куль-
тура, история. любой язык – это 
культурный код, который форми-
рует философию жизни человека, 
его систему ценностей, стиль по-
ведения, образ мышления. глав-
ной политической ценностью 
является государство, а главной 
культурной – язык. язык – не-
обходимое условие существова-
ния нации, об этом говорил ещё 
в XVIII веке немецкий философ 
готфрид гердер. 

каждый национальный язык 
уникален. По своему лексическо-
му составу и способам выраже-

ния казахский язык достаточно 
богат. дар красноречия присущ 
казахам исстари, у народа всег-
да почиталось и сегодня ценится 
мастерское, искусное владение 
словом. 

казахский язык является 
не только хранителем всего бо-
гатства древней культуры, но и 
ядром современной казахстан-
ской языковой полиэтнической 
среды. с первых лет независимо-
сти в стране проводится гармо-
ничная языковая политика, учи-
тывающая интересы всего народа 
казахстана, которая обеспечивает 
соблюдение языковых прав всех 
этносов страны, свободный вы-
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бор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества. выступая 
на хх сессии ассамблеи народа 
казахстана 24 апреля 2013 года, 
ее Председатель, Президент ка-
захстана Н. Назарбаев отметил: 
«за годы Независимости этниче-
ская полифония языков, культур 
и традиций казахстана обрела 
уверенное звучание, богатство 
своеобразных оттенков и красо-
ты. в казахстане за годы незави-
симости ни один этнос не утратил 
свой язык. мы бережно храним 
и создаем все возможности для 
развития культуры даже самых 
малых этнических групп - асси-
рийцев, рутулов, лакцев и многих 
других. казахская земля объеди-
нила более 100 этносов. конечно, 
чтобы всё это этническое много-
образие стало единой нацией, ну-
жен хороший цемент. и сегодня 
главным фактором, цементирую-
щим нацию, является казахский 
язык - язык государства» [1].

 еще раньше, на XVII сессии 
ассамблеи народа казахстана 
глава государства отметил, что 
«мы поставили цель к 2017 году 
овладения государственным язы-
ком 80% населения республики, а 
к 2020 году не менее 95%, к 2020 
году доля населения, владеющего 
английским языком, должна со-
ставить не менее 20%. мы также 
будем развивать русский язык, 
языки других казахстанских эт-
носов» [2].

 Эту мысль Президент стра-
ны развил в образных символах 

в своем Послании народу, в ко-
тором выдвинул новый полити-
ческий курс государства - стра-
тегию «казахстан-2050»: «уже к 
2025 году казахский язык станет 
главенствовать во всех сферах 
жизни, станет языком повсемест-
ного общения. Наш суверенитет, 
наша независимость наконец-то 
обретет то, что скрепляет нацию, 
цементирует ее, – это родной 
язык. Это главный бриллиант в 
короне суверенности нашего го-
сударства» [3]. 

в стратегии Президент вы-
двинул несколько идеологичес-
ких концептов, сформулирован-
ных в виде слоганов, относительно 
роли казахского языка и самой 
государствообразующей нации в 
процессе национального строи-
тельства: «ответственная языко-
вая политика является одним из 
главных консолидирующих фак-
торов казахской нации»; «язык 
– консолидатор народа», «казах-
ский язык – это наш духовный 
стержень»; «казахский народ и 
государственный язык выступа-
ют как объединяющее ядро раз-
вивающейся казахстанской граж-
данской общности» [3]. лидер 
казахстана неуклонно подчерки-
вает: «чтобы политика развития 
казахского языка не способство-
вала его отторжению, причем 
даже казахами, языковую поли-
тику надо проводить грамотно и 
последовательно, не ущемляя ни 
один язык, на котором разговари-
вают казахстанцы». Поставлена 
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задача популяризации казахского 
языка и выработки эффективного 
механизма содействия гражда-
нам страны, не владеющим госу-
дарственным языком, в его изуче-
нии; привлечения к этой работе 
всех государственных и обще-
ственных институтов. Н. Назар-
баев отметил в Послании: «ког-
да казахский язык будет широко 
функционировать во всех сферах 
жизни и по сути будет выполнять 
роль государственного языка, мы 
будем называть свое государство 
«казахским государством». глава 
государства предложил разумно 
подойти к модернизации казах-
ского языка, «сделать язык совре-
менным; сохраняя традиции язы-
ка, развивать все его богатство, 
разнообразные его лексические 
пласты; искать консенсус в во-
просах терминологии». он кри-
тически отозвался о некоторых 
попытках перевода устоявшихся 
международных терминов на ка-
захский язык: «есть одинаково 
принятые во всем мире термины, 
они обогащают любой язык. мы 
же сами себе начинаем услож-
нять жизнь, вносим путаницу и 
сумятицу в умы, копошимся в ар-
хаике» [3]. 

 об интегративной роли го-
сударственного языка как одного 
из значимых факторов в поли-
тике межэтнических отношений 
говорилось и на совещании по 
этнополитике с участием госу-
дарственного секретаря респу-
блики марата тажина. в речи 

госсекретаря было замечено, 
что любое государство уделяет 
огромное внимание проблеме 
государственного языка, оказы-
вает ему всемерную поддержку. 
во всем мире, в странах, где осу-
ществляется либеральная поли-
тика, принимаются очень жест-
кие нормативы по обязательному 
знанию государственного языка. 
Это наблюдается и в германии, 
и в россии, где для получения 
гражданства и для трудовых ми-
грантов вводится норма о сдаче 
экзамена по русскому языку. ка-
захстан же, напротив, в этом от-
ношении настроен весьма демо-
кратично и либерально [4].

известно, что язык - само-
воспроизводящаяся система, жи-
вой организм, развивающийся 
по своим внутренним законам. 
Функционирование языков в 
стране является социальной сти-
хией, которую нельзя быстро в 
одночасье изменить с помощью 
нормативных актов. она в зна-
чительной мере инертна и за-
висит от сложившейся языковой 
традиции. Эксперты констати-
руют большую силу языковой 
инерции, набранной в прошлом, 
и фактически доминирующие по-
зиции в языковом пространстве 
по-прежнему русского языка. а 
причины всего этого уходят в не-
давнюю историю.

казахский язык претерпел все 
те изменения, которые пришлись 
на долю народа. до революции в 
царской империи казахи занима-
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ли шестое место по численности 
среди народов российской импе-
рии. в первой советской энцик-
лопедии казахи – «самая крупная 
тюркоязычная национальность 
ссср». По подсчетам Народно-
го комиссариата по делам нацио-
нальностей рсФср, сделанным в 
1920 году, численность казахов в 
1916 г. составляла 5,2 млн. чело-
век (государственный архив рФ. 
Ф. 1318. оп. 1. д. 440. л. 7 об.). 
Но и эти сведения, по замечанию 
российского историка с.м. исха-
кова, скорее всего, преуменьшают 
численность местного тюркского 
населения [5]. и это относитель-
ное благополучие рухнуло в нача-
ле 30-х. в 1926 году после потерь 
в годы революции и гражданской 
войны казахи насчитывали 6 млн. 
200 тыс. человек. в результате на-
сильственной коллективизации и 
голода 1932-1933 гг. погибло 2 
млн. казахов (треть этноса), около 
1 млн. откочевало за пределы ре-
спублики, в китай, иран и другие 
страны. в первые годы освоения 
целины численность казахов сни-
зилась до 29% от общей числен-
ности населения республики. так 
казахи стали этническим мень-
шинством на своей исторической 
родине. в этих условиях казах-
ский язык всё больше  и больше 
терял свои позиции, становился 
необязательным для изучения. 
случилось так, что коренные 
жители казахстана стали стес-
няться говорить на нём. долгие 
годы образование шло в русле 

традиционной и унифицирован-
ной советской системы. в 60-е 
годы русский язык стал основ-
ным языком вуза и науки, проис-
ходило сокращение количества 
школ с казахским языком обуче-
ния. в эпоху «застоя» 95% книг 
и 70% телепередач выходили на 
русском языке, на нем велось все 
делопроизводство.

Но и в годы суровых лише-
ний старшее поколение сумело 
сохранить родной язык и пере-
дать его детям. При этом как раз 
в те трудные годы сформиро-
валось поколение, выросшее в 
русскоязычной среде. так исто-
рически сложилось двуязычие, 
и большинство населения ка-
захстана является носителями 
двух языков: казахского и русско-
го. Билингвизм – конкурентное 
преимущество, дарованное нам 
общим прошлым, и сегодня его 
усиливает полиязычие.

известный российский поли-
толог Юрий солозобов отмечает: 
«Несмотря на то, что у казахов в 
XX веке была не простая, а порой 
даже трагичная национальная 
история, казахский народ ока-
зался чужд национальной мсти-
тельности. в отличие от многих 
республик бывшего советского 
союза казахский этнос не начал 
предъявлять счета москве, не 
стал наживать политический ка-
питал на огульном отрицании со-
ветского прошлого. республика 
казахстан – единственная страна 
на всем постсоветском простран-
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стве, избежавшая негативного от-
ношения к современной россии. 
За это нынешнее политическое 
руководство рФ искренне благо-
дарно всем казахам и лично Нур-
султану Назарбаеву. вполне ло-
гичен и оправдан особый статус 
казахского языка как единствен-
ного государственного, так же как 
и русского языка как языка меж-
национального общения. кстати, 
рк - единственная часть бывшего 
союза (помимо россии), где рус-
ский язык имеет высокий офи-
циальный статус» [6]. выступая 
на конференции в евразийском 
Национальном университете им. 
л.Н. гумилева в астане, Юрий 
солозобов сказал: «я изучаю ка-
захский язык, чтобы лучше по-
нимать казахский народ». а в 
одном из интервью он пояснил: 
«Не зная национального языка 
той страны, которую ты изуча-
ешь, невозможно понять специ-
фику его национальной культу-
ры, особенности психологии. и, 
как следствие, многие мотивы, 
по которым принимаются клю-
чевые политические и геоэконо-
мические решения в казахстане, 
будут оставаться непонятными и 
даже загадочными для некоторых 
российских экспертов. казахский 
язык поможет мне ближе узнать 
культуру той страны, которая яв-
ляется предметом моего научного 
исследования и самой искренней 
симпатии» [7].

казахстан – одна из немно-
гих стран, которая разрешила 

проблемы языковой политики без 
острых коллизий и конфликтов. 
в стране реализуются Закон «о 
языках», концепция языковой по-
литики и новая государственная 
программа функционирования и 
развития языков на 2011-2020 гг. 
государство всемерно поддержи-
вает процесс развития языков, в 
том числе продолжается сохра-
нение общекультурных функций 
русского языка. Наряду с государ-
ственным языком в государствен-
ных организациях, а также в ор-
ганах местного самоуправления 
официально употребляется рус-
ский язык. он изучается повсе-
местно, является обязательным 
предметом в государственных и 
негосударственных учебных за-
ведениях.

русский язык исторически и 
традиционно имеет сильные по-
зиции. …Бесспорно, он проложил 
дорогу к развитию, к общению. 
и сегодня большой поток ин-
формации из внешнего мира мы 
получаем посредством русского 
языка. сохранение сферы функ-
ционирования русского языка 
отвечает стремлению казахстана 
к интеграционным процессам и 
является мощным конкурентным 
преимуществом казахстана в 
условиях глобализации. 

Знание государственного и 
владение несколькими языка-
ми становится фактором личной 
конкурентоспособности граж-
дан страны. На государственном 
уровне вырабатываются уста-
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новки, что каждый казахстанец 
должен владеть как минимум 
тремя языками: казахским, рус-
ским и английским. Это откроет 
перед человеком огромные воз-
можности для самореализации, 
поможет ему значительно рас-
ширить кругозор и стать макси-
мально полезным своей стране. 
в условиях суверенитета и но-
вой государственной языковой 
политики в казахстане выросло 
поколение молодежи, ориентиро-
ванное на иные, чем прежде, цен-
ности, участвующее в формиро-
вании новой языковой ситуации. 
«срез» глобальной этноязыковой 
ситуации показывает, что по чис-
ленности носителей наиболее 
распространенным после китай-
ского является английский язык. 
около 500 млн. жителей планеты 
признают его родным языком, а 
свыше 1 млрд. человек пользует-
ся им в качестве второго языка-
макропосредника.

 трехъязычие, по сути мульти-
лингвизм, безусловно, обогаща-
ет. исследователи характеризуют 
преимущества мультилингвиз-
ма: «…это существенный фактор 
становления глобалистского мен-
талитета» [8]; «это способность 
не только говорить на нескольких 
языках, это еще и особый тип 
мышления, впитывающий в себя 
культурные ценности нескольких 
цивилизаций, иначе, мышление, 
открытое к диалогу» [9]. 

 с 1 сентября текущего года в 
32-х вузах казахстана начата под-

готовка 5500 учителей для препо-
давания предметов на английском 
языке. Поставлена цель — создать 
развитые системы дистанцион-
ного и онлайн-обучения, активно 
развивать государственный язык 
и трехъязычие. со следующего 
учебного года начнется переход 
на трехъязычие во всех шко-
лах казахстана, будет вводиться 
изучение английского языка с 
первого класса, а в дальнейшем 
- отдельные предметы будут пре-
подаваться на английском языке. 

интересную зависимость 
и закономерность выявила со-
циолог Зарема Шаукенова. вла-
дение государственным языком 
наряду с овладением и другими 
культурными инструментами на-
ции (традиции и обычаи) явля-
ется одним из заметных факто-
ров определенного социального 
комфорта, успешной адаптации 
тех или иных этнических групп 
к общественным процессам. так, 
данные соцопросов, проведен-
ных исследователем, показали, 
что в выигрышном положении 
оказываются те граждане, кото-
рые владеют казахским языком, 
казахским и русским языками, и 
они высказывают более оптими-
стичные оценки относительно 
текущего развития страны и ее 
перспектив. уровень удовлет-
воренности жизнью среди каза-
хоязычных составляет 73, 2 %, 
владеющими двумя языками (би-
лингвалов) – 71,9%, русскоязыч-
ных – 53,9 % [10].
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создание оптимального язы-
кового пространства государства 
требует четкого определения 
функционального соотношения 
языков, которое помогают рас-
крыть следующие данные стати-
стики. Но, прежде, необходимо 
взглянуть на данные статистики 
об этнической структуре населе-
ния республики. 

По данным агентства рк по 
статистике, общая численность 
населения казахстана на 1 июля 
2013 года составила 17 миллио-
нов 28 тысяч 600 человек [11]. в 
полиэтничном казахстане про-
живают представители более 130 
наций и народностей. среди них 
наиболее многочисленными яв-
ляются 7 этносов - казахи, рус-
ские, узбеки, украинцы, уйгуры, 
татары и немцы, на долю кото-
рых приходится 95,6% населения 
страны. 

в процентном соотношении 
этническая структура населения 
казахстана в 2012 году выгля-
дела следующим образом. Наи-
больший удельный вес в общей 
численности населения занима-
ют казахи – 64,55 % и русские - 
22,35 %. На долю других этносов 
и этнических групп приходится 
13,2% населения республики. 
из них 2,96 % - узбеки, 1, 88 % - 
украинцы, 1,42 % - уйгуры, 1,22 
% - татары, 1,08% - немцы [12] . 

Численность населения в ка-
захстане в 1999 г. составила 14 
млн. 955 106 человек, в 2009 г. – 
15 млн. 982 343 человек, в 2010 

г. - 16 млн. 204 617 человек [13]. 
За межпереписной период между 
общенациональными переписями 
казахстана 1999 и 2009 гг. чис-
ленность казахов увеличилась на 
26,1 % и составила 10 098,6 тыс. 
человек. увеличилась числен-
ность узбеков на 23,3%, составив 
457,2 тыс. человек, уйгур – на 
6%, составив 223,1 тыс. человек. 
снизилась численность русских 
на 15,3 %, составив 3797,0 тыс. 
человек, немцев – на 49,6 %, со-
ставив 178,2 тыс. человек; укра-
инцев – на 39,1 %, составив 333,2 
тыс. человек; татар – на 18,4 %, 
составив 203,3 тыс. человек; дру-
гих этносов – на 5,8 %, составив 
714,2 тыс. человек [14, с. 22]. 
таким образом, судя по социо-
культурной, демографической 
динамике, около 70 процентов в 
казахстане составляют казахи, и 
доля казахского населения растет 
каждое десятилетие.

 а вот так выглядит «языко-
вой» срез структуры этнокуль-
турного образования в республи-
ке. На начало 2011/2012 уч. года 
численность учащихся в общеоб-
разовательных школах республи-
ки с казахским языком обучения 
составляла 1 590,7 тыс. человек, 
с русским – 819,5 тыс., с узбек-
ским – 77,9 тыс., с уйгурским 
– 14,4 тыс., с таджикским – 3,8 
тыс., с немецким – 0,2 тыс., с ан-
глийским – 1,7 тыс. [15]. в вузах 
казахстана в 2010/2011 уч. году 
обучалось по национальностям: 
471,2 тыс. казахов, 102,5 русских, 
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7,1 тыс. украинцев, 8,5 тыс. узбе-
ков, 2,0 тыс. белорусов, 0,5 тыс. 
киргизов, 5,8 тыс. татар, 4,1 тыс. 
немцев, 18,7 тыс. – других нацио-
нальностей [16].

Но есть еще любопытные 
данные статистики, затрагиваю-
щие ментальные, психологиче-
ские основания этноязыкового 
бытия людей. 62% всего населе-
ния казахстана, согласно итогам 
общенациональной переписи, 
проведенной в 2009 году, сво-
бодно владеет государственным 
казахским языком. При этом по-
нимают устную речь на государ-
ственном языке 74% населения 
казахстана; свободно владеют 
русским языком 84,8% населения, 
94,4% - понимают устную речь 
на русском языке. английским 
языком свободно владеют в ка-
захстане 7,7% населения страны, 
в два раза больше людей понима-
ют устную речь на английском. 

98,4 % казахов понимают 
устную казахскую речь; 2,3 % 
свободно читают; 93,2 % свобод-
но пишут и читают. в пояснени-
ях статагенства указывается, что 
лицо, умеющее свободно писать, 
как правило, свободно читает и 
понимает устную речь; а лицо, 
умеющее свободно читать, как 
правило, понимает и устную речь 
[14, с. 23]. 

однако ряд экспертов счита-
ет эти цифры обманчивыми. По 
словам известного обществен-
ного деятеля, профессора аман-
гельды айталы, в этом кроется 

этнопсихологический фактор: 
казахи из чувства стыда не хотят 
признаваться в незнании родного 
языка [17]. языковой фактор как 
главный идентификационный 
признак нации весьма чувствите-
лен и значим. По этому маркеру 
дифференцируют казахоязычную 
и русскоязычную части казахской 
нации. с болью в душе наиболее 
мыслящая часть этноса говорит 
о все еще существующей раздро-
бленности самого казахского со-
циума по принципам связи или 
отрыва от корней, территориаль-
ности, родовой принадлежности: 
«нагыз» (истинные) и «шала» 
(смешанные) казахи; «западные-
восточные, северные-южные»; 
«городские-сельские»; есть и вер-
нувшиеся на историческую роди-
ну соотечественники. Поэтому 
чрезвычайно важно всеми силами 
укреплять внутреннее единство 
казахского общества. современ-
ные казахи, следуя традициям ве-
ков, должны показывать пример 
единства, толерантности и па-
триотизма. и язык здесь является 
главным фактором интеграции.

между тем имеются обнаде-
живающие прогнозы. уже сегод-
ня в стране, как показали стат-
данные, более 60% школьников 
обучаются на государственном 
языке. Это означает, что если ре-
бенок пошел в школу в этом году, 
то через десять-двенадцать лет 
вырастет новое поколение казах-
станцев, полноценно владеющих 
казахским языком. 
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сейчас в казахстане активно 
обсуждается один из историче-
ски важных вопросов - переход 
казахского письма на латиницу. в 
стратегии-2050 Президент стра-
ны, убеждая в необходимости 
этого шага, создающего «усло-
вия для интеграции в мир, луч-
шего изучения нашими детьми 
английского языка и языка ин-
тернета, и самое главное – для 
модернизации казахского языка» 
[4], обозначил сроки завершения 
этой работы - 2025 год, хотя часть 
общественности предлагает ус-
корить этот процесс и решить 
его уже к началу международной 
выставки ЭксПо-2017 в астане. 
По данным сми, подавляющая 
часть общественности считает 
это обращение Президента важ-
ным решением, затрагивающим 
все сферы жизни государства и 
общества. реформа казахской 
графики – это внутреннее дело 
самого народа и потребность в 
модернизации и развитии казах-
ского языка; и оно не направлено 
на попрание прав представите-
лей других этносов. лингвисты 
отмечают, что действующий сей-
час на основе кириллицы казах-
ский алфавит не точно передает 
фонетическую систему родного 
языка. латинская графика может 
компенсировать эти недостат-
ки. сейчас в казахском алфавите 
имеются 42 буквы - 33 буквы рус-
ского языка и девять собственных 
специфических букв. а звуков в 
фонетической системе казахского 

языка всего 28. в латинском ал-
фавите 26 букв. 

вопрос о латинизации казах-
ского алфавита дискутировался 
еще с 1989 года, когда был при-
нят закон о языках в казахстане. 
Затем он поднимался Президен-
том страны в 1995 и 2006 годах 
на сессиях ассамблеи народа 
казахстана, причем лидер го-
сударства предлагал тщательно 
изучить возможности. 

в истории казахов перевод 
алфавита осуществлялся не раз. с 
1929 по 1940 годы по инициативе 
советского правительства казахи 
использовали латиницу. в тюрко-
язычных республиках тогда были 
противоположные мнения, к при-
меру, казахский просветитель ах-
мет Байтурсынов, не приветствуя 
латиницу, предлагал остановить-
ся на усовершенствованной араб-
ской графике, автором которой и 
был, и ею пользовались казахи до 
1929 г. 

когда-то всё возвращается на 
круги своя. время вновь напом-
нило о необходимости смены ал-
фавита и тюркской интеграции. 
в 1992 году в турции состоял-
ся тюркологический конгресс с 
участием представителей тюр-
коязычных народов независимых 
государств (ныне их в мире 7), на 
котором говорилось о необходи-
мости создания унифицирован-
ной графики для тюркских наро-
дов. к тому времени на латиницу 
уже начали переходить узбеки-
стан, азербайджан и туркмени-
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стан. 
сегодня осуществляются 

шаги по упорядочению терми-
нологии тюркских языков и соз-
данию сравнительных термино-
логических словарей. так, при 
тюркском совете, совещательном 
органе, созданном по инициати-
ве и при поддержке глав четырех 
тюркоязычных стран: азербайд-
жана, казахстана, кыргызстана 
и турции, образован теминоло-
гический комитет. тюркский мир 
объединяет ныне 200 млн. чело-
век. Это такой же общецивилиза-
ционный рынок, как, к примеру, и 
таможенный союз с населением 
входящих государств около 170 
млн. человек. всё это – показа-
тельные штрихи многовекторной 
внешней политики казахстана. 

однако общественное мне-
ние по вопросу о внедрении ла-
тиницы в казахстане разделилось 
на два направления. сторонники 
апеллируют к тому, что это бу-
дет только благоприятствовать 
информационному обмену с дру-
гими странами, в особенности, с 
тюркоязычными странами. Часть 
даже питает надежды и уверена, 
что переход на латинскую гра-
фику и внедрение новых норм 
в языке придаст новый импульс 
развитию самого казахского язы-
ка, остановит процесс разделе-
ния казахского социума.

Противники же мероприятия 
приводят аргументы, что это по-
требует больших финансовых за-
трат и возникнет угроза потери 

духовно-культурного наследия, 
сформированного в течение 70-80 
лет. уже цитировавшийся нами 
профессор а. айталы, выражая 
скептицизм к «эйфорической на-
дежде, что с переходом на лати-
ницу проблемы государственного 
языка будут решены, и языковой 
нигилизм преодолен», высказы-
вает сомнение в изменении во-
обще языковой ситуации в стра-
не: «в обществе, где нет спроса 
на государственный язык, будет 
ли потребность в использовании 
латиницы?» [17].

третьи же приводят в пример 
китай, корею, которые, хотя ис-
пользуют из века в век никому 
не понятные, кроме них самих, 
иероглифы, но это не мешает им 
динамично развиваться и дости-
гать чудес в экономической сфе-
ре. интернет ведь сегодня разви-
вается и на китайском, арабском 
и других алфавитах. 

 кто прав - покажет время... 
между тем в мире уже вернули 
латиницу молдова, туркмения, 
узбекистан, азербайджан, а так-
же славяне бывшей Югославии. 
Пока казахстанцы легко и про-
извольно переписываются в со-
циальных сетях и «набирают» 
SMS-ки на латинице, лингвисты 
разрабатывают несколько вари-
антов обозначения специфиче-
ских букв казахского языка в ла-
тинской транскрипции. самый 
простой из них - использовать 
диакритические, т.е. дополни-
тельные надбуквенные и подбук-
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венные знаки. По некоторым дан-
ным, сейчас имеется около 100 
проектов. все их можно подраз-
делить на несколько типов: пер-
вые предлагают использовать 
26 букв английского алфавита, 
другие – диакритические знаки. 
дискуссии продолжаются до сих 
пор и вокруг дилеммы: нужна ли 
вообще латиница. между тем по-
литическое решение принято, и 
сегодня вопрос состоит в выра-
ботке плана и конкретного алго-
ритма действий. 

 При всех спорах и сомне-
ниях по поводу в целом языко-
вой ситуации и ее перспективах 
- очевидно одно: постепенно, 
неуклонно и методично всё идет 
к достижению желаемых целей в 
языковой политике и нациестро-
ительстве. По прогнозам полито-
логов, в ближайшие три-четыре 
года произойдет полная корени-
зация партийно-политического 
поля, и становится понятным, 
что человек, который не владе-
ет государственным языком, не 
сможет претендовать на какие-
нибудь выборные должности, не-
возможно будет сделать карьеру 
в государственных учреждениях, 
сфере услуг, правоохранительной 
и судебной сфере. 

средним и старшим поколе-
нием психологически осознается 
дискомфорт: уже не красит делать 
публичные выступления перед 
казахской аудиторией не на госу-
дарственном языке. культуролог, 
востоковед-китаист, выпускник 

института восточных языков 
мгу, сын великого казахского 
классика мурат мухтарович ау-
эзов говорит: «сейчас некрасиво 
не знать родной язык. Пока молод 
– еще ладно, а в пожилом возрас-
те, когда тебя зовут на радостное 
событие, например, благословить 
молодых, и ты, морщинистый и 
седой, не говоришь на своем язы-
ке самые нужные слова на этом 
празднике - это такая дисгармо-
ния... у меня есть сверстники, 
которые по этой причине живут 
изолированно. родная речь – это 
густой замес, состоящий из на-
следия предков, из первых шагов 
детей и внуков. каждый из нас, 
так или иначе, становится лич-
ностью в среде родного языка, и 
только через него мы получаем 
принадлежность к националь-
ной культуре. только этим часто 
и интересны внешнему миру» 
[18]. сегодня грамотная, мудрая 
и образная казахская речь мура-
та ауэзова, генетически подпи-
тываемая сильными истоками, – 
образец нормативного казахского 
литературного языка. а было вре-
мя, когда его и его сверстников-
соотечественников, закончивших 
московские вузы, дразнили за не-
правильную речь на родном язы-
ке и добавление русских оконча-
ний: «ашаю-жабаю» (по аналогии 
с русскими «открываю, закры-
ваю»). Но и еще в 1960-е годы, 
будучи аспирантом мгу, мурат 
ауэзов, глубоко осознавал, что 
знание, сохранение и развитие 
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родного языка как великого нас-
ледия предков - благородная мис-
сия каждой нации, и организовал 
в москве из казахских студентов, 
обучавшихся в вузах москвы, ле-
нинграда, риги, культурно-прос-
ветительское общество «Жас тул-
пар» для популяризации среди 
казахской молодежи националь-
ной истории, культуры, родного 
языка и традиций. мурат мух-
тарович подчеркивает провидче-
скую роль своего отца, который 
предвидел, что наступит время, 
когда будет неприличным не вла-
деть родным языком, и мудрость 
матери, татарки Фатимы габито-
вой, отправившей вместе с пись-
мом к сыну-студенту составлен-
ные ею сто казахских пословиц и 
поговорок с настоянием: «изучая 
китайский язык, не забывай род-
ной». как не вспомнить знамени-
тые слова киргизского классика 
Чингиза айтматова: «язык - это 
первоипостась любого народа, 
язык — скрещение его опыта, по-
знаний, культуры, истории. язык 
— эмоциональное чувствилище 
и память нации» [19]. 

Необходимым условием 
функционирования любого языка 
является его востребованность. 
многие эксперты подчеркивают 
важность формирования полно-
ценной и притягательной куль-
турной среды и основы, стиму-
лирующей интерес к знанию 

казахского языка, и ведущую роль 
в этом самого титульного этноса 
при участии всех этносов респу-
блики. язык должен изучаться 
естественно, ненасильственно, 
на благо развития взаимопони-
мания между народами. Полито-
лог андрей Чеботарёв отмечает: 
«язык должен быть востребован 
у людей в силу его привлекатель-
ности, богатства и возможностей. 
Прежде всего, людям любых на-
циональностей нужно научиться 
мыслить максимально позитив-
но, иметь собственное достоин-
ство» [20].

реализация языковой поли-
тики должна основываться на 
чувстве патриотизма и ни в коем 
случае не на нетерпимости и не-
гативных эмоциях. терпимость 
и лояльность являются пози-
тивным моментом, способным 
подкреплять консолидирующую 
основу общества. для успешной 
реализации целей этноязыковой 
политики нужна очень кропотли-
вая, многолетняя работа. Потре-
буется время, смена поколений. 
есть оптимизм и уверенность, 
что достигнем задач языкового 
строительства, и наступит время, 
когда желание и умение разгова-
ривать на казахском языке ста-
нут естественными для каждого 
гражданина казахстана. «елу 
жылда – ел жана» (За пятьдесят 
лет и народ новый), гласит казах-
ская народная мудрость. 
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ТҮЙІН
мақаланың авторы: тарих ғылмдарының докторы, Қр БҒм Ғк 

мемлекет тарихы институтының директорының бірінші орынбасары 
Қыдыралина Жанна Үркінбайқызы.

Қазақстандағы қазіргі тілдердің дамуы жайында шолу жасалынып, 
оның қоғамның нығаюы мен бірегейлігі мәселелерімен өзара байла-
нысы сөз болады. мақала статистикалық деректерге сүйене отырып, 
дәл қазіргі қоғамдық пікірлер мен көзқарастар негізінде жазылған. 
мемлекеттік тілдің қолданылу аясының кеңейіп, дәрежесінің жо-
ғарылап, оңтайлы жүзеге асырылуы және көрегендікпен жүргізіліп 
жатқан тіл саясаты қазақ ұлты мен барлық Қазақстан азаматтарының 
ынтымағын нығайтуда маңызды фактор ретінде қарастырылады.
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The article is provides an observation to the recent condition and 
development of languages in Kazakhstan by emphasizing its interrelations 
with development the society and other problems. The article was based 
on statistic sources; moreover public opinion was also added there. Space 
of use of the state language became wide, and according to it the level of 
the language rose.  
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ТАРИХ ЖӘНЕ ТҰЛҒА
ИСТОРИЯ И ЛИЧНОСТЬ

Ғ.М. Қарасаев 

удк  94(574)(092)

ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының бас ғылыми 
қызметкері, тарих ғылымдарының докторы, профессор

Д.А. ҚОНАЕВ  –  КӨРНЕКТІ МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРІ, 
САЯСАТКЕР

Аннотация
аталмыш мақала автор көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 

халқының ардақты ұлы, кемеңгер тұлға д.а. Қонаевтың өмір жолы 
мен саяси қызметі хақында егжей-тегжейлі баяндайды. кемеңгер 
тұлғаның қазақ елі, жері үшін атқарған өлшеусіз жұмыстары, іскерлігі 
және тағы да басқа адамгершілік қырлары жан-жақты құнды дерек-
терге негізделе отырып айшықтайды.

Түйін сөздер: мемлекет қайраткері, тұлға, көреген, саясаткер, 
қаһарман, жұрт, халық, қоғам, тоталитарлық, үстемдік, коммунистік, 
империя.

кез-келген мемлекеттік қай-
раткердің халқы, елі үшін ат-
қарған қызметіне белгілі мерзім 
өткеннен кейінгі қоғамның даму 
заңдылығына сәйкес тарихи баға 
берілетіндігі белгілі. 

уақыт сынынан өтіп, жұр-
тының мүддесі жолындағы 
атқарған әрекеті сол заман та-
лабына сай келіп, ұрпағының 
ризашылығына бөленетін осын-
дай адамдардың қатарына д.а. 
Қонаевты жатқызуға болады.

хх ғасырдың басында 
дүниеге келіп, осы ғасырдың 
соңына дейінгі мерзімде қазақ 
ұлтының бірлігін сақтап, ке-

ңестік империяның құрамында 
болғанымен сол дәуірдегі тота-
литарлық үстемдік негізге 
алынған большевиктік шектеу 
саясатына қарамастан халқының 
еркіндігін қамтамасыз етуде, 
социалистік заман талабына 
сай экономикасының өркендеп, 
ұлттық мәдениеті мен білім, 
ғылымының дамуына барынша 
араласып, осы істің басында бола 
білген д.а. Қонаевтың ұлты еске 
алар еңбегі зор екендігін қазіргі 
тарихымыз толығымен айқындап 
отыр.      міне      сондықтан     да 
д.а. Қонаевқа еліміздің хх ға-
сырдың екінші жартысы мерзімі 
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тарихындағы халқының бастау-
шысы, кеңес одағы орталық 
билігі тарапынан үнемі жасалып 
келген шектеулерге қарамастан 
өз елінің жетекшісі бола білген 
көрнекті тұлға, мемлекеттік қай-
раткер деген анықтама айтуға 
толығымен негіз бар.

осындай жұрты танып, бар-
ша саналы өмірі халқының даму-
ына, оның болашағына арналған 
ардақты азаматтың, мемлекеттік 
қайраткердің, көрнекті ғалымның 
туғанына ғасырдан асып отыр. 
оның өзімен бірге ұзақ жыл-
дар қызмет атқарған а.П. рыб-
никовтың сөзімен айтқанда: 
«Ұлы адамдар өлмейді, егерде 
халқы есте сақтайтын болса, олар 
бізбен қатар жүреді, күнделікті 
істерге қатысады» [1]. 

Қазақ халқының өткен 
кезеңінде өмір сүріп, уақыт та-
лабына сай туған елінің өр-
кендеуіне, осы арқылы олардың 
сол мерзімдегі және болашақта-
ғы халықтар қауымдастығынан 
лайықты орын алуына өзінің 
қызметі арқылы өлшеусіз үлес 
қосқан тұлғалар аса көп емес 
екендігі белгілі. мемлекеттік 
қайраткер дәрежесіне көтерілген 
осындай жандардың қатарына 
сонау ерте заманды есептеме-
генде қазақ хандығының негізін 
салған керей мен Жәнібекті, 
жаңадан қалыптасқан қазақ 
мемлекетінің территориясын ны-
ғайтып, оны кеңейткен Қасым 
ханды, қоғамда орын алған 
қарама-қайшылықты мерзімде 

ел бірлігін сақтап, әлеуметтік-
экономикалық қуатын арттырып, 
көрші елдермен тиімді әр сала-
лы қатынас орната алған тәуке 
ханды, көрегендігі, саясаткерлі-
гі, қаһармандығы арқылы ел 
тағдыры шешілер сәттерде қазақ 
жерінің тұтастығын қамтамасыз 
ету жолында көршілерімен тиімді 
іс атқарған абылай ханды, елі-
нің тәуелсіздігі жолында қолына 
қару алып, осы қасиетті соғыста 
мерт болған кенесары ханды 
жатқызуға болады. олардың 
есімдері мен атқарған істері 
ұлтының арасында қаншама 
ғасыр бойы мақтаныш болып, 
жас ұрпақ үшін отансүйгіштік 
пен батырлықтың үлгісіне айна-
лып келеді. атап айтқанда, хІх 
ғасырдың басындағы ресейлік 
тарихи деректерде: «...тәуке 
ханның кезінде аталған ереже 
(Жеті Жарғы, - Ғ.Қ.) ешқандай да 
бұзылмастан барынша әділдікпен 
орындалды және халық арасын-
да тыныштық пен сабырлылық 
орнады», ...«барлығы оны 
(абылайды, - Ғ.Қ.) ержүректігі 
және білгірлігі үшін жаппай 
мақтап, ...қытайлар ығыстырған 
қалмақтарды жеңуін баяндады», 
[2] - делініп, аталған тұлғалар-
дың халқы алдындағы атқарған 
қызметтеріне баға берілді. осы 
тұрғыда елбасы Н.Ә. Назарбаев 
абылайдың қазақ қоғамындағы 
алар орны туралы: «Батырлары-
мен тізе қосып, қаһармандықтың 
тамаша үлгілерін көрсеткен, сөй-
тіп халықтың ұйтқысы болған 
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абылай ханның ерліктері сонау 
қатал заманда қазақ рухын қайта 
түлетудің бір алтын діңгегіне ай-
налды», [3] - деп жазды.

сол мерзімдегі ресейлік 
отарлық саясаттың мақсатына 
орай кенесарының тонаушы, 
жауыз ретінде насихатталып 
келгеніне қарамастан хх ға-
сырдың басындағы белгілі орыс 
өлкетанушысы Б.г. герасимов-
тың сипаттауынша: «...сұлтан 
кенесары Қасымов. ол ресейдің 
отарында болған қырғыз (қазақ, 
- Ғ.Қ.) халқына бұрынғы саяси 
бостандығын, өткендегі ұлылығы 
мен тәуелсіздігін қайтарып беру-
ді мақсат етті. 

...кенесары Қасымов көте-
рілісі мақсатсыз бүлік болып 
есептелмейді, керісінше оның 
алдына өз халқын тәуелсіздіктен 
құтқару жолындағы жалынды са-
яси игі әрекет болып табылады.

...ол өз халқының лайықты 
саяси болашағын ойлаған, сол 
кездегі осы әділетті қозғалысты 
бастаушы, үлкен ақыл иесі еді 
...сұлтан кенесары Қасымов. ол 
ресейдің отарында болған қырғыз 
(қазақ,- Ғ.Қ.) халқына бұрынғы 
саяси бостандығын, өткендегі 
ұлылығы мен тәуелсіздігін қай-
тарып беруді мақсат етті.

...кенесары Қасымов көтері-
лісі мақсатсыз бүлік болып 
есептелмейді, керісінше оның 
алдына өз халқын тәуелсіздіктен 
құтқару жолындағы жалынды са-
яси игі әрекет болып табылады» 
[4].

осындай талап тұрғысынан 
алып қарағанда Қазақ халқы-
ның қазіргі заманғы, соның 
ішінде хх ғасырдың екінші 
жартысындағы коммунистік 
ілім мен большевиктік билік 
үстемдік еткен мерзімдегі ксро 
құрамында барлық құқықтары, 
мүмкіншіліктері шектелініп, 
қағаз жүзінде ғана бостандығы 
жарияланған, ал нақты өмірде өз 
жерінде екінші қатарлы саналып, 
тоталитаризмнің өктемдігі мен 
үстемдігіне барынша ұшыраған 
туған халқының сол кезеңдегі 
кеңестік империя жағдайындағы 
басқа халықтар арасында са-
лыстырмалы тұрғыда болса да 
мүмкіндігінше тең дәрежеде 
орын алып, бұрынғы кезеңмен 
салыстырғанда тұрмысының 
жақсаруына, мәдениеті, ғылымы 
мен өнерінің дамуына қолынан 
келгенінше жағдай жасап, 
осы бағытта елеулі табысқа 
жетуіне д.а. Қонаев үлкен үлес 
қосқандығы айқын. 

яғни, дінмұхамед ахмет-
ұлының елі, жері үшін 
атқарған өлшеусіз жұмысының 
нәтижесінде бұған дейін әдейі 
насихатталып келген отарлық 
саясатқа орай сауатсыз, бұратана, 
мал бағуды ғана біледі деген 
түсінік қалыптастырылған қазақ 
халқы әлемнің территориясының 
алтыдан бір бөлегін алып жат-
қан кеңестер одағында білімді, 
еңбеққор, жаңалыққа ұмтылушы, 
ғалым, инженер, өнер адамы 
ретінде белгілі бола бастады. 
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Қазақ елі осындай мазмұнда ал-
дымен социалистік достық одағы, 
одан кейін басқа да әлем жұрт-
шылығына таныла түсті. Же-
ріміз өнеркәсіп орындарының, 
заман талабына сай қоныстар, 
қалалардың орталығына ай-
налды. Жаңадан мектептер, ар-
найы орта, жоғары оқу орын-
дары ашылды. Нәтижесінде 
хх ғасырдың сексенінші жыл-
дарында Қазақстан халық ша-
руашылығына қажетті білікті 
мамандар дайындауда одақтағы 
алдыңғы орындарға шықты.

халыққа медициналық, мә-
дени қызмет көрсету ісі дамы-
ды. 1980 жылдардың басына 
Қазақстан экономикалық даму-
дың барлық көрсеткіштеріне орай 
одақтағы берік үшінші орынға ие 
болды. Жекелеген өндіріс, ауыл 
шаруашылығы өнімдері бойын-
ша біздің республика сол мерзім-
нің өзінде-ақ әлемнің көптеген 
дамыған елдерін артқа таста-
ды. еңбек өнімділігінің тұрақты 
түрде артуына қол жеткізілді. 
Қарапайым халықтың күнделікті 
сұранымы мен қажеттілігін іске 
асыруға басшылық жасалып, 
оның мүмкіндігінше орындалуы 
назарға алынды. 

республикада рухани өркен-
деуге айырықша назар ауда-
рылып, ұлтымыздың көптеген 
өкілдері өнер, музыка, спорт 
саласында әлемге белгілі бол-
ды. міне осындай    атқарылған 
істердің басында    ұзақ   жылдар   
бойы   д.а. Қонаевтың     болған-

дығын қазіргі әрбір қазақстандық 
жақсы біледі.

тағдыр дінмұхамед ахмет-
ұлына жарқын да өнегелі, ұлты, 
халқы үшін жасампаз еңбек ат-
қарған өмір берді. ол қарапайым 
инженерден мемлекеттің бірінші 
басшысына дейін көтерілді. Ұзақ 
жылдар бойы кеңестер одағы 
құрамындағы Қазақ кср-нің 
министрлер кеңесінің төрағасы, 
одан ары Қазақстан компартия-
сы орталық комитетінің Бірінші 
хатшысы қызметтерінде болды. 

Жоғарыда аталып кеткен-
дей, д.а. Қонаевтың хх ға-
сырдың екінші жартысындағы 
Қазақстанның экономикасы мен 
мәдениетіне қосқан үлесі аса 
мол. Өзінің ұйымдастырушылық 
және басшылық істері арқылы 
ол отанының, қазақ халқының 
даңқын шығарды. егер де нақты 
тарихи деректерге талдау жасай-
тын болсақ: «...1955 жылдан 1985 
жылға дейінгі аралықта республи-
када өнеркәсіп өндірісінің көлемі 
8,9 есе, ауыл шаруашылығында – 
6,2 есе, құрылыста – 8 есеге жуық 
өссе, демек өзінің экономика-
лық потенциалы жағынан жеті 
бірдей Қазақстан, ал өнеркәсіп 
өндірісінің көлемімен есепте-
генде сегіз Қазақстан салынып-
ты [5, 19 Б.]. аталғандардың 
ішінде «...көптеген шаруашы-
лық көрсеткіштері бойынша Қа-
зақстан ксро-да бірінші орын-
дарды алды. республиканың кең 
байтақ территориясында 1980 
жылдың ортасына дейін мыңдаған 
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жаңа елді мекендер, соның 
ішінде 68 аудандық, қоныстар 
және 43 қала, атап айтқанда: 
Шевченко, арқалық, екібастұз, 
рудный, кентау, Жаңатас, т.б. 
пайда болды» [1]. хх ғасырдың 
сексенінші жылдарының орта-
сына Қазақстанның тіпті ең 
алыс ауылдары, қыстақтарына 
дейін электр қуатының желісіне 
қосылды. республиканың өңір-
лерінің негізінде радио, теледи-
дар хабарлары, телефон байла-
нысын орнату қарқынды түрде 
қолға алынды. сол мерзімдегі 
қоғамдағы орын алған сан 
қуушылық негізіндегі үйреншікті 
құбылыс болған сапаның ақсап 
жатуына қарамастан автомо-
биль, темір жол қатынасының 
қызмет көрсету ауқымы артты, 
аудандарды облыс, республика 
орталықтарымен тікелей байла-
ныстыратын әуе жолы транспор-
ты қалыптасқан іске айналды.

осындай атқарылған жұмыс-
тарға орай ол ел ішінде, одақта, 
шетелде үлкен беделге ие бол-
ды. оның замандастарының 
көрсетуінше дінмұхамед ахмет-
ұлы қарапайым халықпен, 
еңбек адамдарымен сырласып, 
пікір алысуға, олардың мұң-
мұқтаждарын тыңдауға үнемі 
назар аударған. осы мақсатпен 
еңбек адамдарымен кездесуді, 
олардың өтініштерімен жұмыс 
істеуді әдетке айналдырған. 

д.а. Қонаевтың есімі мен ісі 
Қазақстандағы тың және тыңай-
ған жерлерді игерумен, соның 

ішінде ауыл шаруашылығын да-
мытуды интенсивті жолға қою-
мен байланыстырылады. Нақты 
мәліметтерге сүйенетін болсақ: 
«тың және тыңайған жерлерді 
игеру мерзімінде Қазақстан 9 
рет, ал оныншы бесжылдықтың 
әр жылында миллиард пұдтан 
артық астық тапсырды. Жалпы 
астық көлемі жыл сайын 27-28 
миллион тонна, ал кей жылдары 
34 миллион тоннаға жетті. Әр 
адамға шаққанда бұл көрсеткіш 
1500-ден 2000 киллограмға дейін 
болды. салыстыру үшін айта 
кетсек. ксро-да бұл көрсеткіш 
– 712 кг, аҚШ-та 1331 кг, Фран-
цияда – 1075кг , Фрг-да – 448 кг 
айналды. 

...Ірі қара мал саны 1987 
жылдың 1 қаңтарына 9,5 мил-
лион, қой – 36,5 миллион басқа 
жетті. ет, сүт, жұмыртқа, жүн 
өндіру мен дайындаудың көлемі 
артты» [1]. Қазақстандық ауыл 
шаруашылығы  өнімдерімен ке-
ңес армиясы қамтамасыз етілді. 
республика халық шаруашылығы 
өнімдері социалистік одақтастық 
және осы жолға түсуші елдерге 
жіберіліп келді. егер де қазіргі 
күн талабынан қарайтын болсақ, 
Қазақстан сол мерзімде егемен 
ел болғанда оның экономикалық 
мүмкіндігінің қомақтылығы 
айқындала түсетін сияқты.

д.а. Қонаевтың қызмет 
баспалдақтарында Шығыс Қа-
зақстан, соның ішінде кенді ал-
тай белгілі орын алады. атап 
айтқанда 1939 жылдың соңында 
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ол Қазақстандағы түсті металл-
дар өндірудің орталығы бо-
лып қалыптасқан риддердегі 
кен орнының директоры болып 
тағайындалды. Бірнеше жылдың 
ішінде кен орнының жұмыс тәсілі 
жаңартылды. Өнім өндіру көлемі 
арттырылды. осындай атқарыл-
ған жұмыстардың нәтижесінде 
риддер кәсіпорны әсіресе Ұлы 
отан соғысы жылдарында 
одақтағы алдыңғы қатардағы 
әскери өнімдер шығарушылар 
қатарына қосылғандығы белгілі. 
яғни, д.а. Қонаевтың өзінің 
атап көрсеткеніндей: «Зауытты 
жоғары сапалы концентраттар-
мен қамтамасыз ету нәтижесінде 
зауыт металл, соның ішінде оның 
жоғары сапалысын балқыту-
да болмаған көрсеткіштерге 
жетісті. оның жоғары сапалы-
сын балқытуда болмаған көр-
сеткіштерге жетісті. «Барлығы да 
майдан үшін, барлығы да жеңіс 
үшін» деген талапқа түгелдей, 
соның ішінде кеншілердің екпінді 
еңбегі бағытталды» [6, 59 Б.]. 

Ұзақ жылдар бойы респуб-
ликаның бірінші саяси басшысы 
қызметін атқарған д.а. Қонаев 
кеңестік империя орталығы та-
рапынан әдейі жүргізілген сая-
сат негізіндегі Қазақстанның 
экологиялық жағдайының өз-
гергендігіне, соның ішінде 
оның территориясының әскери 
және экстенсивті шаруа-
шылықты ұйымдастыру тұрғы-
сындағы сынақтар өткізу 
аймағына айналғандығына қын-

жылғандығы белгілі. яғни, оның 
өз сөзімен айтқанда: «Әскери 
мақсатқа орай қазақ жерлерін 
алу туралы шешімге экстенсивті 
шаруашылықты ұйымдастыру 
тұрғысындағы сынақтар өткізу 
аймағына айналғандығына қын-
жылғандығы белгілі. яғни, оның 
өз сөзімен айтқанда: «Әскери 
мақсатқа орай қазақ жерлерін 
алу туралы шешімге сталин ғана 
қол қоятын. осындай жағдайда 
ешқандай да сұрақ қойылмайтын. 
сол мерзімде, көп жыл өткеннен 
кейін де ешкім қарсы сөйлеген 
емес. семей сынақ алаңымен 
де осылай болды, орал, т.б. 
сынақ алаңдары жұмыс істеді. 
...алғашқы сынақ, семей сынақ 
алаңының қалыптасуы лаврен-
тии Берияның басшылығымен 
іске асырылды. ол келген кездер-
де сынақ алаңында тұрды, алайда 
онымен кездесуге республика-
ның кез-келген басшысының 
мүмкіндігі болмады.

...арал теңізіне байланы-
сты мәселелерге келетін болсақ, 
оның өлуі аталған аймақтың 
тұрғындары үшін ғана емес, 
айтып болмас және апатты 
нәтижелерімен белгілі болар еді. 

...арал мәселесімен ерте-
ден барынша айналыстым және 
әртүрлі буындарда оны құтқару 
мәселесін көтердім. алай-
да менің барлық талаптарым 
ешқандай нәтиже бермеді, менің 
сұраныстарым жауапсыз қалды. 
осындай жағдайда мен бұл 
мәселені ең жоғары дәрежедегі 
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кокП ххІV сьезінде көтеруге 
шешім қабылдадым. ...міне осы-
лай. ...ххІV сьезінде аралдың 
қасіретіне байланысты мәселелер 
туралы айттым» [6, 271, 272 Б.].

д.а. Қонаев өмірінің со-
ңына дейін өз халқының па-
триоты болып өткендігі белгілі. 
Ұлтының тарихын, өнері, салт-
дәстүрін, еліне ардақты жазу-
шылары, ғалымдарын, т.б. аса 
құрметтеген. осы тұрғыда ол 
республика Ғылым академиясы-
ның Президенті ретінде қазақ-
тың  кемеңгер жазушысы м. Әу-
езовты нақақ жабылған айып-
таудан алып қалуға тікелей ат са-
лысты. осы мазмұндағы мәскеу 
тарапынан тапсырма алған сол 
мерзімдегі Қазақстан компар-
тиясы орталық комитетінің 
хатшысы Ж. Шаяхметовтың: 
«Әуезов өзін жаман жағынан 
көрсетуде, ...оны академик-
тер қатарынан шығару керек» 
[6, 98 Б.] - деген мәлімдемесі-
не наразылық білдірді. «осы-
дан кейін мен Әуезовты қорғау 
мақсатында бірден мәскеуге 
ұштым. кокП ок ғылым бөлімі 
арқылы маған үлкен күш салу 
арқылы Әуезовты арашалап 
қалуға мүмкіндік туды», [6, 98-
99 Б.] деп жазды ол осы оқиға 
туралы. дінмұхамед ахметұлы 
м. Әуезовтың қазақ елінің 
шеңберінен асып, дүниежүзіне 
белгілі жазушы, қоғам қай-
раткеріне айналғандығын 
айқындай келе «мұхаң – қа-
зақ әдебиетінің ғана емес, 

бүкіләлемдік көркемөнердегі 
ірі тұлға. Біле-білген қазаққа ол 
– жалпыадамзаттың Әуезовы, 
жалпыхалықтың ортақ игілігі. 
оны қазақ болғаны үшін емес, 
қазақтың бағын көтеріп, аброй-
ын асырған, даңқын аспандатқан 
азамат ретінде мақтан етуіміз ке-
рек», [5, 23 Б.] деген баға берді.

д.а. Қонаев өзінің есте-
ліктерінде ұлтымыздың өнер 
қайраткерлері, жазушылары, 
ақындары туралы мақтаныш 
сезіммен еске алады. олар-
ды кеңес одағы халықтарына, 
әлем жұртшылығына танытуға 
басшылық жасағандығын жа-
зады. «ксро халық артистері 
атағын алғаш алған кеңес өнер 
қайраткерлерінің арасында, - деп 
баяндайды ол, - белгілі қазақ 
әншісі к. Бәйсейітова болды. 
Ұлттық хор өнерінің дамуына 
Ш. Жиенқұлова өлшеусіз үлес 
қосты. Қазақ драмасы мен кино 
өнерінің қалыптасуына ксро 
халық    әртістері     Ш. айманов, 
Қ. Қуанышбаев,      е. Өмірзақов, 
ы. Ноғайбаев, х. Бөкеева, с. май-
қанова, Ф. Шәріпова, в. харла-
мова,   е. диордиев,  а. Әшімов, 
Ш. Жандарбекова, а. мәмбетов-
тер аз емес істер атқарды.

...Қазақ әдебиетінде бүкіл-
одақтық оқырманға белгілі 
болған тамаша шығармалар 
пайда болды, олар І. есенбер-
лин, т. ахтанов шығармалары; 
...Шығармашылықтары елімізде 
және шет елдерде үлкен маңызға 
ие    болған   о. сүлейменов  пен 
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м. Шаханов туралы ерек-
ше айтқым келеді. олардың 
экологиялық және күрделі саяси 
мәселелерге арналған белсенді 
азаматтық көзқарастары мен 
қоғамдық қызметтері баршамыз-
ға белгілі» [6, 266-267 Б.].

ол кеңестік ілім тарапы-
нан керісінше насихатталуы 
арқылы халық жаулары қатары-
на жатқызылып, жазаланған 
халқының мәдениеті, филосо-
фиясына, сонымен қатар еркіндік 
іліміне өлшеусіз үлес қосқан хІх 
ғасырдың соңы мен хх ғасырдың 
басындағы ұлт жетекшілеріне аса 
құрметпен қараған. хх ғасыр-
дың тоқсаныншы жылдарының 
басындағы олардың ақталып, шы-
ғармаларының жарық көре баста-
уын барынша мақұлдаған. осы 
тұрғыда дінмұхамед ахметұлы 
«Қазақ мәдениетіне оларсыз 
қазіргі күнгі қазақ әдебиетін еле-
стету    мүмкін   емес    Шәкәрім, 
м. Жұмабаев,    а. Байтұрсынов, 
м. дулатов, Ж. аймауытовтар-
дың шығармаларының қайтадан 
келуі үлкен қанағаттанғандық 
тудыратындығы күмәнсіз»,[6, 270 
Б.] - деп жазды.

д.а. Қонаев кеңестік билік 
тарапынан мақсатты түрде іс-
ке асыруға бағытталған елі-
міздің тарихи территориясын 
бөлшектеуге барынша тойта-
рыс берген. осы жолдағы оның 
республикамыздың тың айма-
ғын, оңтүстік, Батыс Қазақстан 
жерлерін бөлуге деген талапқа 
батыл наразылық білдіргендігі 

белгілі. «тағыда бір келіспеушілік 
туралы айтқым келеді. Біздің бір 
кездесуімізде, деп еске алады 
ол, - хрущев маңғышлақ жар-
ты аралын түркіменияға берудің 
қажет екендігін мәлімдеді. Өзі-
нің ұсынысын ол түркімендер 
маңғышлақтың байлығын тез 
игереді. түркімендерде шөл, 
жартылай шөл аймақтарда 
жұмыс істеуге бай тәжірибе 
қалыптасқан және олардың 
мықты геологиялық-зерттеу 
ұйымдары бар-мыс. мен бірден 
қарсы шықтым» [6, 168 Б.]. 
Шындығында осы тұрғыдағы 
кеңестік орталықтың түпкі 
мақсаты мен оның орындалуы 
нәтижесінде бірнеше мыңдаған 
жылдар бойы ата-бабалары не-
гіздеп, қорғай отыра қазіргі ұр-
паққа жеткізген территориясы-
нан айырылатын қазақ халқының 
басына түсер қасіреттің көле-
мін жазушы хамит ерғалиевпен 
кездесуіндегі д.а. Қонаевтың: 
«хрущев тың өлкесіне келген 
сапарларының бірінде үлкен жи-
ыннан кейінгі дастархан басында 
отырып, қызара бөртіп алды да: 
«димаш, - депті, - мына Юсу-
пов айтып жүрген әңгіме менің 
миыма қонып тұр. тегінде, соны 
алдағы алпыс бесінші жылы 
заңдастыратын шығармыз».

димекең ол әңгімеден ха-
барсыз екенін айтса керек. 
«ендеше хабардар болыңыз», 
- депті де «бас-аяғы далиып 
жатқан Қазақстанды республика 
орталығынан басқару қияметтен 
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де қиын» екеніне сендірмек бо-
лыпты. сонда не істеу керектігін 
тақсырыңыз былайша таратып 
айтыпты: солтүстіктегі астықты 
бес облыс ресей Федерациясына 
беріледі, осының алдында ғана 
құрылған талдықорған облысын 
түгелдей, Жамбыл облысының 
шығыс жақ бөлігін өзіне қосып 
алған алматы облысы – Қазақ 
республикасының құрамындағы 
ұйғыр автономиясына айналады. 
алматы қаласы соның орталығы 
болатын себепті, Қазақстан аста-
насы Қарағандыға көшіріледі. 
«Зілзаладан көз ашқысыз» 
өзбек жерінде   астана болуға 
қолайлы жер жоқтығы себепті 
Шымкент соған берілсе, об-
лыс түгелімен көршіге көшеді. 
мұнай кәсіпшілігін бір жер-
ге шоғырландырмақ үшін, 
маңғыстау түбегі түркіменге 
беріледі» [7] - деген еске алулары 
толығымен айқындайды. алайда 
осы кездесуде одан ары баяндала-
тынындай, д.а. Қонаевтың оған 
батыл жауабы хрущевтың бұл 
талабын да орындатпады. яғни, 
д.а. Қонаевтың кеңестік импе-
рия тарапынан жүргізілген осын-
дай алысты болжайтын саясат-
тың негізіндегі қалыптасқан 
қысылтаяң жағдайларда туған 
жерінің тұтастығын сақтап 
қалудағы табандылығы мен 
бірбеткейлігі қазіргі ұрпағынан 
лайықты құрметке ие болып 
отырғандығы белгілі

 міне осылай өзі әрқашан жә-
не ұзақ жылдар бойы тікелей куә 

болған коммунистік мәскеудің 
өңін айландырған саясатының 
түпкі мәнін барынша ұғынған 
ол халқының тәуелсіздігі мен 
егемендігін аңсаған. Ұлтының 
өз жерінің қожасы болуын 
тілеген. көрсетілген тұрғыдағы 
Н.Ә. Назарбаевтың: «Біз бірде 
оның ұшағымен республиканың 
күнгейінен теріскейіне бардық. 
кенет мені қасына шақырып 
алып: «Біздің республика-
мыз қандай үлкен! Шіркін, өз 
алдымызға дербес мемлекет бол-
сақ қой», - деп сыбырлап, сау-
сағымен аузын басты. мұндай 
нәрселерді ол ылғи, әуелі, ұшақта 
да сыбырлап айтатын», - [8, 47 Б.] 
деген еске алуы д.а. Қонаевтың 
өз ұлтының тағдыры мен ертеңін 
үнемі ойлағандығын дәлелдей 
түсетін сияқты.

атап айтқанда, күш алып 
тұрған пролетарлық ілімнің қа-
һарынан қаймықпай, есімдерін 
атауға тиым салынып, керісінше 
насихатталып келген ұлтының та-
рихи тұлғаларын батыл дәріптей 
білген, оларды мақтан еткен. 
мысалы оның Н.с. хрущевтің 
Қазақстанды аралаған кезекті 
сапары кезіндегі түркістан 
қаласындағы Қожа ахмед яс-
сауи кесенесі туралы қойған 
сұрағына: «кесенеде жоңғарларға 
қарсы күресте қазақ тайпаларын 
біріктіруде өлшеусіз істер атқар-
ған абылай хан жерленгендігін. 
ол батылдығымен, өлшеусіз 
ақылымен, жауларына деген 
бітіспестігімен ерекшеленген. 
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...сонымен бірге аса көрнекті 
ағартушы-демократ, алғашқы қа-
зақ ғалымы Шоқан уәлиханов 
абылайдың немересі болған», [6, 
152 Б.] - деп мәлімдеген. 

д.а. Қонаев өз ұлтының, ел-
дің бірлігін, тұтастығын, өзара 
сыйластығын, туған жерге де-
ген сүйіспеншілігін қамтамасыз 
етудегі орны ерекше – ғасырлар 
бойы қалыптасқан мәдениеті, 
салт-дәстүрі, тілінің қалыптасу 
тарихын үнемі құрметтеп 
өткендігі анық. атап айтқанда 
ол кеңестік ұлыдержавалық на-
сихатқа қарамастан түркілердің 
орта ғасырлардағы мәдениеті, 
тілдерінің барша аймағына 
кеңінен тарап, еуразия өңірі 
елдері мен халықтарының 
түріктік дүниетанымның ықпа-
лында болып, түрік тілдік 
байланыстың жүзеге асыры-
лып келгендігін дәлелдейтін 
олжас сүлейменовтың «аз и 
я» кітабының шығуына орай 
ақынның коммунистік мәскеу 
тарапынан жаппай ұйым-
дастырылған қудалануына қар-
сы шығып оны арашалап алып 
қалғандығы айқын. аталған 
кітаппен танысып шыққан 
ол шығарманың мазмұнына 
ризашылығын білдіре оты-
ра «мен олжастың кітабын 
қызығушылықпен және қанағат-
танғандық сезіммен оқып шық-
тым. талантты жұмыс», [6, 314 Б.] 
деген баға берді. Өзінің тікелей 
араласуы арқылы жазушыға 
және оның кітабына кокП 

орталық комитетінің негізсіз 
сынының бетін қайтара білді. 
Жұртының өткен тарихын барын-
ша шыншылдықпен көрсетіп, 
осы үшін жазықсыз жәбірленген 
автордың жаңа шығармаларға 
деген құлшынысын тудыруға 
деген халқының тілектестігін 
ол одан ары: «олжасқа мен: се-
нен жаңа өлеңдер, поэмалар 
күтеміз деп айттым», [6, 314 
Б.] - деген ұсынысын білдірген. 
дінмұхамед ахметұлының осы 
еске алуларынан  большевиктік 
кері насихаттың сол мерзімдегі 
екпінді өктемдігіне қарамастан 
туған ұлтының ата-тарихына, 
оның әрқашан құндылығы-
мен ерекшеленген дүние-та-
нымына және осы бағалы 
байлықты заманның қарама-
қайшылықты ерекшелігіне қа-
рамастан қаймықпай жеткізе 
білген халқының ұлдарына 
мақтанғандығын білуге болады.

ол көпұлтты Қазақстанның 
болашағы әрқашан оны ме-
кендеп отырған халықтардың 
бірлігі мен түсіністігі екендігін 
ұғынып, осы жолда жүйелі 
істер атқарылды. Нәтижесінде 
Қазақстан айналасына «халықтар 
достығының лабораториясы» де-
ген анықтамамен белгілі болды. 
алайда оның басшылығының 
соңғы мерзіміндегі кеңестік 
империялық саясаттың негізін-
дегі орын алған алматыдағы 
желтоқсан оқиғасының себептері 
мәскеудегі орталық билік арқылы 
д.а. Қонаевпен байланыстырыл-
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ды. Бірақта оның себептерінің 
басқада екендігі белгілі еді. 
«д.а. Қонаев барлық ниеті, 
құралдарымен, - деп жазылған 
тарихи деректе, - халықтар 
достығын нығайтып, сақтауға 
баса назар аударды, горбачев 
және оның кеңесшілері Қонаевты 
ұлтшылдығы үшін айыптауға, 
оның есімін алматыдағы 1986 
жылғы желтоқсан оқиғасымен 
байланыстыруға әрекет етті. 
ал шындығында қайғылы тәр-
тіпсіздіктер ок-тің саяси Бю-
росы және горбачевтың өзінің 
республиканың бірінші басшы-
сын белгілеудегі қате шешімі 
негізінде    орын           алды» [9]. 
д.а. Қонаевтың атап көрсет-

кеніндей: «алматыдағы желтоқ-
сан оқиғасы алдын-ала ұйымдас-
тырылмаған және де ешқандай да 
ұлттық    бағытта   болмаған»  [6, 
337 Б.]. 

Қорыта айтқанда, д.а. Қо-
наев өзінің барша атқарған 
ісі, қызметі арқылы туған 
ұлтының ардақты ұлы, оның өз 
заманындағы көш басшысы бола 
білді. яғни, Н.Ә.Назарбаевтың 
атап көрсеткеніндей: «д.а. Қо-
наев Қазақстан тарихында ірі 
тұлға болып қалары даусыз» [8, 
48 Б.].

міне, сондықтан да оның 
есімі мен тұлғасы халқына 
мақтаныш, келер ұрпағына үлгі 
болып табылатындығы айқын. 
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Аннотация 
автор мақалада екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі алғашқы 

жылдардан бастап ауыл шаруашылық еңбеккерлерінің әлеуметтік-
тұрмыс деңгейін көтеру, әлеуметтік-экономикалық мәселелерін, мә-
дени-ағарту жұмыстарын, мәдени қызмет көрсету, денсаулық сақтау, 
әлеуметтік сақтандыру және тағы басқа әлеуметтік-тұрмыстық сала-
ны айқындайтын көрсеткіштер жүйесін қолдана отырып, халықтың 
әлеуметтік жағдайы жөнінде сипаттама береді.

Түйін сөздер: әлеуметтік-экономика, әлеуметтік-тұрмыс, ша-
руашылық, өнеркәсіп, колхоз, еңбекақы, денсаулық.

Қазақ халқының тарихи 
қалыптасуындағы ұзақ және 
күрделі проблемалардың бірі - 
әлеуметтік-экономикалық мәсе-
лелер. олай болса халықтың 
әлеуметтік мәселелерінің шеші-
мін табу, тәуелсіз мемлекетіміздің 
экономикалық жағынан дамыған 
елге айналуының басты кепілі 
болып табылады. сондықтан ел-
басы 2013 жылдағы жолдауын-
да «Қазақ халқының әл-ауқатын 
арттыру - мемлекеттік саясаттың 
басты мақсаты» - деп атауы   тегін 
емес еді. халықтың әлеуметтік-
экономикалық дамуының негізгі 
қайнар көзі ауыл шаруашылы-
ғы еңбеккерлерінің әлеуметтік 
жағдайы екендігі белгілі. 

екінші дүниежүзілік соғыс-
тан кейінгі алғашқы жылдардан 
бастап-ақ ауыл шаруашылық 
еңбеккерлерінің әлеуметтік-
тұрмыс деңгейін көтеру мақса-
тында көңіл бөліне бастады. кол-
хоздар мен совхоздарды маман 
кадрлармен нығайту шаралары 
қолданылды. соғыс кезінде үзіліс 
алып, тоқтап қалған оқу орын-
дары мен кітапханалар, мәдени 
мекемелер қалпына келтірілді. 
Қалай дегенмен соғыстан кейін-
гі халық шаруашылығының, 
оның ішінде ауылдың мәдени-
әлеуметтік ісін өркендету бары-
сында біршама қиындықтармен 
қатар кедергілерде орын алды. 

соғыстан кейін халықты 
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азық-түлікпен және өнеркәсіп 
тауарларымен жабдықтайтын 
карточкалық жүйе жойылып, 
оның орнына мемлекеттік және 
кооперативтік саудаға жол бе-
рілді. төртінші бесжылдықта 
азық-түлік пен өнеркәсіп тауар-
ларына бағалар үш рет кемітіл-
ді. еңбекшілердің жалақысы 
өсіп, жан басына шаққанда 
әрбір еңбеккердің нақты табы-
сы артты. колхоз мүшелерінің 
еңбек ақысының мөлшері ауыл 
шаруашылық артелінің табыс 
көлеміне тікелей байланысты бол-
ды. колхоз мүшелерінің табысы 
өскен сайын оның мүшелерінің 
еңбек ақысы да көбейіп отырды.

ауыл тұрғындарының кірі-
сін, материалдық тұтыну деңге-
йін, тұрғын үйлермен қамтама-
сыз етілу деңгейін, мәдени ағарту 
жұмыстарының даму дәрежесін, 
мәдени қызмет көрсету, денсау-
лық сақтау, әлеуметтік сақтанды-
ру және тағы басқа әлеуметтік-
тұрмыстық саланы айқындайтын 
көрсеткіштер жүйесін қолдана 
отырып, халықтың әлеуметтік 
жағдайы жөнінде сипаттама бе-
руге болады. 

ауыл еңбеккерлерінің ма-
териалдық және мәдени мұқ-
таждығын қамтамасыз етудің 
негізгі көзі ақшадай табысын 
өсіру болып табылады. 1940 
жылы 3 қаңтарда ксро ми-
нистрлер кеңесі «украина-
да колхоз мүшелерінің ауыл 
шаруашылығында астық өндіру 
және мал шаруашылығын өр-

кендетуде табыстары үшін 
қосымша ақы төлеу жөнінде» 
қаулы қабылдады. алайда соғыс 
жылдарында колхоз мүшелеріне 
қосымша ақы төлеу қысқартыл-
ды. соғыстан кейінгі екі жылда 
қосымша ақы төлеу өскенімен, 
1953 жылға дейін төмендеді, ал 
1953-1958 жылдары қосымша 
тағыда ақы төлей бастады. 1958 
жылы колхоз мүшелерінің 97% 
қосымша ақы ала бастады, оларға 
11,1 млн. сом, 441 мың центнер 
бидай, 140 мың бас мал тағы 
басқа берілді [1, 120 Б.].

ауыл шаруашылығы еңбек-
керлерінің әлеуметтік-тұрмыс-
тық жағдайларын жақсартуда 
шешімін таппаған мәселелер 
әліде жетерлік еді. Бөлінген 
қаржы дұрыс жұмсалынбады, 
ауыл еңбеккерлері уақытында 
еңбек ақыларын ала алмады. 
мәселен, республикаға келген 
тыңгер малышевтің Н.с. хру-
щевке жазған төмендегі хат жол-
дарынан үзінді келтіруге болады: 
«очень много люди страдают из-
за плохого учета, из-за небреж-
ной отчетности. Человек отрабо-
тал месяц, приходит узнать, что 
заработал, его нет, не начислено. 
оплата труда неправильная. я 
автомобиль сдал 19 августа 1960 
года, до сих пор не знаю, дол-
жен ли платить за пережог или 
получить за экономию гсм. с 
уважением к вам переселенец 
малышев».  Жоғарыдағы хат 
иесі жазғандай еңбек ақының 
дұрыс төленбеуі және басқада 



77

    мемлекет тарихы     история государства     № 3, 2013

әлеуметтік жағдайларға байланы-
сты, ауыл шаруашылығы маман-
дары  колхоздар мен совхоздарда 
тұрақтамай кетіп қалып отыра-
тын жағдайлары жиі кездесіп от-
ырды.

1960 жылдардың басында 
шаруалардың тұрмыс жағдайы 
1950 жылдармен салыстырғанда 
екі есеге төмендеді. оның себе-
бі ауыл шаруашылығының арт-
та қалуы, еңбек өнімділігінің 
төмендеуі, халық шаруашылы-
ғын дамытудағы субьективті 
басқару жүйесі тағы басқа се-
бептерден орын алды. колхоз-
дар мен машина-трактор стан-
циялары ыдырағаннан кейін 
барлық ақшалай табысты ауыл 
шаруашылық техникаларын алу-
ға және жөндеуге жұмсады, еңбек 
күнге қажетті ақша аз бөлінді. 

ауыл еңбеккерлерінің ма-
териалдық және мәдени мұқ-
таждығын қамтамасыз етудің не-
гізгі көзі ақшалай табысын өсіру 
болып табылады.  1961 жылдан ба-
стап совхоз еңбеккерлеріне еңбек 
ақысын төлеудің жаңа жүйесі 
қалыптасты, еңбекақы алынған 
өнімнің бағасы мен санына бай-
ланысты болды. материалдық 
ынталандыру еңбек өнімділігіне 
тікелей байланысты болды. 
совхоздардағы еңбек өнімділігі 
1950-1958 жылдары 2,4 есеге 
өссе, жұмысшылардың еңбек 
ақысы бір жарым есеге өскен [2]. 
1960 жылы колхоз мүшелері 2,6 
млрд. сомның өнімін өндірді, кол-
хоз мүшелеріне 348 сом еңбекақы 

төленді, яғни бұдан әр колхоз-
шы тапқан табысының 13 пайы-
зын ғана алған [3]. ал, соғыстан 
кейінгі әлсіз колхоз мүшелері 
өте төмен еңбекақы алды. осы-
лайша еңбекақының төмендігі 
маман-кадрлардың тапшылығы-
на әкелді.

соғыстан кейінгі алғашқы 
жылдары халықтың нақты та-
бысын арттырудың негізгі 
жолы мемлекеттік бөлшек сауда 
бағаларын жыл сайын жаппай 
бір мезгіл арзандату болды. 1947-
1954 жылдары осындай жеті 
дүркін арзандату нәтижесінде 
мемлекеттік бөлшек сауда ба-
ғалары 2,3 есе кеміді. Жекелеген 
тоуарлардың бағалары кейінгі 
жылдары да арзандатылды.

халықтың қоғамдық тамақ-
тандыру жүйесінің қызметімен 
қамтудың көптеген әлеуметтік 
маңызды міндеттерді ше-
шуге еңбекшілердің мәдени 
жағынан өсуі және демалысы 
үшін қосымша уақыт алуына, 
шипалы тағамдармен емдеуді 
ұйымдастыруға жәрдемдесетіні 
белгілі. кокП орталық комитеті 
мен ксро министрлер кеңесінің 
«Қоғамдық тамақтандыруды одан 
әрі дамыту және жақсарту тура-
лы» 1959 жылғы 20 ақпандағы 
қаулысы қоғамдық тамақтанды-
ру ісін шын мәнісінде бұқара-
лық, еңбекшілер үшін қолайлы 
және тиімді ету міндетін алға 
қойды. Қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындарының саны едәуір 
көбейді, олардың материалдық-
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техникалық базасы нығайтылды, 
қызмет көрсету сапасы жақ-
сарды. 

Жоғарыда қабылданған ше-
шімдер мен тіпті арнайы берілген 
бұйрықтардың өзі толық шешімін 
таппады, салынған сауда орын-
дары мен асханалар саны мар-
дымсыз болды. Өкімет орында-
ры қабылданған шешімдердің 
толық орындалмауын жергілікті 
кеңес орындарынан көріп, кінәні 
соларға артты, осының салдары-
нан тұрмыстық қызмет көрсетудің 
деңгейі мен сапасы төмендеп, 
ауыл-село халқының сұранысын 
қанағаттандыра алмады.

дегенмен 1960 жылдары 
халыққа қызмет көрсететін сауда 
орындары, асханалар мен нау-
байханалар басқа кезеңдермен 
салыстырғанда жүйелі түрде 
өскен, бұл халықтың жағдайы-
ның көтерілуін көрсетеді. 1959-
1965 жылдарда нан және нан 
өнімдерін - 9,9%, картопты 6%-
ға азайтқанда, жеміс-жидекті 
тұтыну - 23%-ға, мал майын - 
25%-ға, қантты тұтыну - 46,7%–
ға өсті [4, 225 Б.]. 

халықтың нақты табысының 
өсуі және ауыл шаруашылық 
өндірісінің өрге басуы халық-
тың тұтынуының ұлғаюына 
себепші болды. еңбекшілердің 
материалдық жағдайының жақ-
саруы халықтың сатып алу 
қабілетін арттырды. магазиндер 
мен асханалардың жүйесі кеңейіп, 
еңбекшілерге мәдени-тұрмыстық 
қызмет көрсету жетілдірілді. се-

лолық жерлерде де сауда жүйесі 
жедел қарқынмен дамытылды. 
село мен ауылда құрылыс мате-
риалдарына, мәдени тауарларға 
және тұрмыстық электр тауарла-
рына деген сұраныс өсті. осының 
негізінде халықтың мәдени-
тұрмыстық мақсаттағы тауарлар-
мен қамтамасыз етілуі өсе түсті.

Белгілі бір деңгейде халық-
тың материалдық және мәдени 
сұранысын ұлттық кірістің бір 
бөлігі саналатын қоғамдық 
және жеке бастың мүддесіне 
жұмсалатын қоғамдық тұтыну 
қоры есебінен қамтамасыз етілді. 
Қоғамдық қорлар қартайған 
және еңбекке жарамсыз қоғам 
мүшелерін қамтамасыз ету үшін 
тұрғындардың денсаулығы мен 
демалысына, оқу мен жастар-
ды тәрбиелеу ісіне, мамандар 
даярлауға, мәдени-тұрмыстық 
қызмет көрсетуге және тағы басқа 
істерге жұмсалуы тиіс болды .   

ауыл еңбеккерлерінің әлеу-
меттік-тұрмыс жағдайын өсіру-
дің бір саласы дәрігерлік көмек  
көрсетуді жақсарту. Үкімет тара-
пынан денсаулық ісін дамытуға 
және медициналық көмек көрсету 
мәдениетін арттыруға үнемі кө-
ңіл бөліп отырды. еңбекшілер-
дің денсаулығын сақтауға арна-
лып бөлінетін қаржы көбейді. 
егер 1950 жылы денсаулық сақтау 
мен дене шынықтыру саласына 
арналған   шығындар   республи-
када 58,8 миллион болса, 1960 
жылы 178,7 миллион сом бо-
лып, яғни үш есе артты. Жаңа 
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емдеу-профилактика және ба-
лалар мекемелері қатарға 
қосылып, халыққа медициналық 
көмек көрсету сапасы арт-
ты. ауыл-селоларда медицина 
мекемелерін көбейту және меди-
цина қызметкерлерінің тұрмыс 
жағдайларын жақсарту жөнінде 
шаралар қолданылды. 

Бірақ алыс аудандарда дә-
рігерлік көмек көрсететін ем-
ханалар саны, дәрігерлік пун-
кттер саны әлі де жетіспеді. 
оның үстіне дәрігер-мамандар 
саны да жеткіліксіз болды. кей-
де бір дәрігерлік пункттердің өзі 
бірнеше елді мекендерде қыз-
мет көрсетті. дәрігерлік жедел 
жәрдем көрсетуге автокөліктің 
жетіспеуінен тез арада көмек 
көрсету мүмкін болмаған 
жағдайлар кездесіп жатты. 
Әсіресе ауылды жерлерде ана 
мен баланың денсаулығына, 
кейбір жұқпалы аурулардың ал-
дын алуға байланысты шаралар 
дер кезінде жасалынбады. мал 
шаруашылығымен айналыса-
тын аудандарда дәрігерлік көмек 
көрсететін орындарды салу 
жоспары орындалмады. тал-
дықорған, гурьев, Қарағанды, 
Шығыс Қазақстан және Жамбыл 
облыстарында емханалар салу 
жоспары орындалмады. көптеген 
облыстарда емханаларға арналған 
үйлері, дәрігер мамандар және  
жедел жәрдем көрсететін кө-
лік болмағандықтан халыққа 
дәрігерлік қызмет көрсету 
жұмыстары нашар жүрді.

республиканың министрлер 
кеңесі 23 ақпан 1952 жылы 
дәрігерлік қызмет көрсетудегі 
кемшіліктерді жою жөнінде 
арнайы қаулы қабылдады. 
дәрігерлік қызмет көрсету ша-
ралары туралы қаулыда ме-
дициналық тұрғыдан халыққа 
қызмет көрсетудің жағдайы өте 
нашар, ал оңтүстік Қазақстан, 
гурьев, Батыс Қазақстан, ақтөбе 
облыстарындағы санитарлық 
қызмет ешқандай сын көтермейді 
– деп атап көрсетеді. көптеген 
дәрігерлер мен мамандар 
материалдық-тұрмыстық жағ-
дайлардың жоқтығынан респу-
бликадан тыс жерлерге кетіп 
қалып жатыр деген шындық-
ты алға тартты.   Қабылданған 
шешімдерді орындауда бірқатар 
жұмыстар жүргізілді, Жам-
был, оңтүстік Қазақстан, гу-
рьев, Қызылорда облыстарын-
да дәрігерлер елді мекендерді 
аралап, жұқпалы ауруларға 
қарсы алдын-ала егу  жүргізіп, 
профилактикалық жұмыстар 
жүргізді.  

соғыстан кейінгі жыл-
дар дәрігерлердің және дәрі-
герлік емдеу орындарының 
жетіспеуіне қарамастан ауыл-
село еңбеккерлеріне ақысыз ме-
дициналық қызмет көрсетілді, әр 
түрлі жұқпалы аурулардың ал-
дын алуына байланысты олардың 
саны азайды. республикада бала-
лар бақшасы, бүлдіршін үйлері 
салынды, ана мен балаға мемлекет 
тарапынан қамқорлық жасалын-
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ды. мұның өзі қазақ әйелдеріне 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдай-
лары қоғамдық еңбекпен үй-
лестіре білуге мүмкіндік берді. 

аталған кемшіліктер рес-
публиканың басқа облыс-
тарында да орын алды. 
емханалардың материалдық-тех-
никалық жабдықталуы төмен 
дәрежеде болды. осыған бай-
ланысты республиканың ауыл 
шаруашылығы министрлігі 
1960 жылы 10 мамырда «ауыл 
шаруашылық еңбеккерлеріне 
дәрігерлік көмек көрсету және 
халықтың денсаулығын қорғау 
шаралары» жөнінде арнаулы 
бұйрық /№374/ шығарды [5, 6 
Б.]. Бұл берілген бұйрықта ауыл-
селода дәрігерлік көмек көр-
сетудің төмен жағдайда екенін 
атап көрсете отырып, бірқатар ша-
ралар жүргізу керектігін көрсетті. 
денсаулық сақтау мекемелері-
нің материалдық жабдықталуын 
қамтамасыз ету, дәрігерлік 
қызмет көрсететін автокөлік, 
дәрі-дәрмектермен және дәрігер 
мамандармен қамтамасыз ету 
міндеттерін қойды. 

мемлекет тарапынан қабыл-
данған шешімдер, берілген 
нақты бұйрықтар негізінде ша-
ралар жүргізілді, халықтың 
денсаулығын сақтауда бірқатар 
жұмыстар жүргізілді, оны біз 
жоғарыда да атап көрсеткен 
едік. Бірақ ауыл-село халқының 
әлеуметтік проблемаларының 
жетіспеуінен әртүрлі жұқпалы 
аурулар, туберкулез сияқты 

аурулар кеңінен таралып, 
жиі қайталанатын, созылма-
лы дертке айналды. Басты 
себеп, өкіметтің денсаулық 
сақтау саласында жүргізген 
қамқорлығы науқаншылдық 
сипат алып, қабылданған 
шешімдер аяғына дейін орын-
далмады. кеңес өкіметінің Қа-
зақстан халқына, оның ішінде 
ауыл-село еңбеккерлеріне, тегін 
медициналық қызмет көрсету жө-
ніндегі ұстанған саясаты белгілі 
бір дәрежеде оң нәтижелерге қол 
жеткізгенмен, әлемнің алдыңғы 
қатарлы дамыған елдеріндегі 
бұл саладағы қол жеткен тә-
жірибелерімен салыстырғанда, 
оның дәрежесі мен сапасының 
өте артта қалғандығына бүгінде 
көзіміз жетіп отыр. ауылдық-
селолық жерлердегі халыққа 
дәрігерлік қызмет көрсетуде 
ұйымдастыру жергілікті өкімет 
органдары арқылы жүзеге асы-
рылды. 

1960 жылдардың басында 
республика ауыл-селоларындағы 
халықтың денсаулығын қорғау 
мен оларға дәрігерлік көмек көр-
сетудің дәрежесі мен сапасы за-
ман талабына сай келмеді. ауыл-
село халқына көмек негізінен 
фельдшерлік-акушерлік пункттер 
арқылы көрсетілді. ал селолық 
учаскелік ауруханалар мен аудан 
емханаларының материалдық ба-
залары өте ауыр жағдайды бастан 
кешірді. селолық ауруханалар-
дың үштен бірінің қуаты әлсіз 
он төсекке жетпейтін аурухана-
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лар болды, жатып емделушілерге 
мамандандырылған көмек көр-
сетуді ұйымдастыруға жеткілікті 
мүмкіндік болмады. 

осындай жағдайға байланы-
сты Қазақ сср Жоғарғы кеңесі 
1965 жылы 5 сәуірде «Қазақ 
сср халқының медициналық 
қажетін өтеуді және денсаулы-
ғын сақтауды жақсарту тура-
лы» қаулы қабылдады. Қаулыда 
жергілікті кеңес органдарының 
атқару комитеттеріне, селолық 
жерлердегі ауруханалардың ма-
териалдық базасын жақсарту, 
ұсақ ауруханаларды ірілендіру 
міндеттері жүктелді.

1950-1960 жылдардағы әлеу-
меттік-экономикалық    өмірде 
орын алған осындай үстірт өз-
герістер ауыл шаруашылығын 
дағдарыс жағдайына алып келді. 
Өкіметтің ауыл еңбеккерлері-
нің әлеуметтік-тұрмыс деңгейін 
көтеру жөніндегі жүргізген 
шаралары толық орындал-
мады. оның себептері елдің 
әлеуметтік-экономикалық да-
муында өмірге жанасым-
сыз саясат қолдану, саланың 
материалдық-техникалық не-
гізінің әлсіздігіне, ауыл ша-
руашылық еңбеккерлерінің 
жеке белсенділігінің басу шара-
ларының жүргізілуіне тікелей 
байланысты болды. Қалай деген-
мен, ауыл тұрғындары әлеумет-
тік-тұрмыстық қиыншылықтарға 
төзіп бақты. еңбекшілердің 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын 
жақсартуда жоғарыда келтірілген 

олқылықтар мен кемшіліктерге 
қарамастан, соғыстан кейінгі 
бесжылдықтарда ауыл шаруа-
шылығы еңбеккерлеріне әлеу-
меттік-тұрмыстық қызмет көр-
сету сапасын арттыруға үнемі 
көңіл бөліп отырды. ауыл  
еңбеккерлерінің өмірі, әлеуметтік 
сала, мемлекеттің өзінің қуаты 
осының барлығы экономиканың 
жәй-күйіне, оның реформа-
лану дәрежесіне байланысты. 
сондықтан еңбекшілердің әлеу-
меттік-тұрмыс деңгейінің ар-
туы ел экономикасының даму 
деңгейіне байланысты демекпіз. 
 халықтың әл-ауқатын артты-
ру бүгінгі    қоғамның басты 
міндеті болып отыр. кеңестік 
дәуірде азық-түлікке байланы-
сты жасалған социалистік ре-
ормалардың барлығы бірдей 
жеңіске жетпегені белгілі. Бүгінгі 
күннің биігінен қарағанда кезінде 
жасалынған іс пен қол жеткен та-
бысты асыра бағалаудың орын 
алғаны белгілі. соған қарамай, тың 
жерлерді игеру бүкіл кеңес елінің, 
оның ішінде Қазақстан өміріндегі 
ерекше құбылыс болғаны рас. 
тың жерлерді игеруге байланы-
сты басталған үлкен іске бүкіл ел 
болып жұмылғандықтан елеулі 
өзгерістер болғаны шындық. 

соғыстан кейінгі жылдарда 
өкімет ұзақ мерзімді стратегия-
лық жоспар негізінде әлеуметтік-
экономикалық және мәдени да-
муды алдыға қойды. кеңестік 
дәуірде ауыл еңбеккерлерінің 
әл-ауқатын арттыруға бағыттал-
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ған жан-жақты шаралар жүзеге 
асырыла бастады. еңбекке ақы 
төлеуді арттыру мен жүйелеу, 
зейнетақымен қамтамасыз етуді 
түбегейлі реттеу, халықтың 
тұрмыстық жағдайымен тұрғын 
үй мәселесін шешуге көңіл ау-
дарылды. тұрғын халықты азық-
түлікпен, мәдени-тұрмыстық 
жабдықтармен қамтамасыз ету-
де, тұрғындардың медициналық 
қызмет көрсетуге сұранысын 
қанағаттандыруға байланысты 
бірқатар шаралар жүргізілді. 

кеңес өкіметі әлеуметтік 
мәселені шешуде, сенімді 
әлеуметтік игіліктер бергенін 
жоққа шығаруға болмайды. 
халықтың тұрмысын жақсарту 
үшін қолданған кеңес өкіметінің 
әлеуметтік саясатының  негі-
зі социализм қағидасына 
сәйкес, әлеуметтік әділеттілік, 
меншікті қоғамдастырудың, 
яғни социалистік мемлекеттік 
меншіктің негізінде жүзеге асуы 
тиіс болатын. Бүкіл халық мем-
лекет үшін жұмыс істеп, ал мем-
лекет олар үшін өндірген өнімді 
халыққа бөліп беріп, тұрмысын 
жақсартуға тиіс болды. 

еліміздегі әлеуметтік ахуал 
тұрақты қалпында, әлеуметтік 
қамсыздандыруға арналған шы-
ғындары 5 еседен астам ұлғайды. 
Біздің 5 миллионнан астам аза-
маттарымыз мемлекеттік әлеу-
меттік қорғаумен қамтылып отыр. 
Бұл көрсеткіш осыдан бес жыл 
бұрынғыға қарағанда екі есеге 
артық.   елбасы    Н.Ә. Назарбаев

Қазақстан халқына жолдау-
ында «ауылдарымыз бен се-
лоларымыздың өмір сапасын 
жақсарту мемлекеттік саясаттың 
басым бағыты болып қала береді» 
- деп  атап көрсетуі ағымдағы 
жылға және болашаққа нақты 
міндеттер жүктейді. [6].

ауыл мен селодағы нарыққа 
көшудің алғашқы жылдарын-
да талан-таражыға ұшыраған, 
мәдени тұрмыстық нысандар-
ды қалпына келтіріп, халықтың 
әл-ауқатын арттырып, «Қазақс-
танның - 2050» жылға арналған 
бағдарламасында айқындалған 
салауатты ізгі өмір салтын 
қалыптастыру қажет. Бұл мін-
дет мемлекеттік саясаттың 
алдыңғы сабында болып келеді 
және осылай болып қала береді. 
Өмір сапасы адам капиталын 
дамытудың және Қазақстанды 
әлеуметтік жаңартудың тиімді 
нарықтық құралына айналуға 
тиіс. Әлеуметтік саясат жұмыс 
орындарын ашуға және еңбекке 
қабілетті халықты ел экономика-
сына тартуға бағдарланған.

Қорыта келгенде, ауыл 
шаруашылығын өркендету ар-
қылы біз бүкіл ел экономика-
сын дамытуға қуатты қарқын 
қосамыз, бәсекеге қабілетті 
дамыған елдердің қатарына қо-
сылуға мүмкіндік аламыз. со-
нымен қатар ауыл мәселесінің 
арқауында қазақ халқының 
тағдыры, оның өсіп-өркендеуі, 
ел ретінде тәуелсіздікті сақтап 
қалудағы асыл мұраттар жатыр. 
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To study history is a difficult 
subject. If you want to study Turkish 
history is more difficult one. I learned 
this in my rather long (45 years) 
research life. Most of the foreign 
historians did not understand or 
ignored the importance of learning 
the Turkish or Turkic languages 
which are the key of main sources 
and archives on their history. As a 
result, that they did not give the true 
picture of Turkic peoples and their 
history. 

Mehmet Saray, 
удк  94(5-191.2)

Professor, doctor of the Istanbul university, Turkey

DIFFICuLTIES OF STuDyING
THE HISTOry OF CENTraL aSIaN PEOPLES

I did not come to blame those 
historians whom I consider as my 
colleague worked or still working 
on the history of Turkic peoples. As 
I mentioned that the fact is to study 
history is one of the most difficult 
subjects in our lives. I spent more 
than forty years of my academic 
life by studying history of Turkic 
peoples and will continue as long as 
I live. Naturally I learnt about the 
difficulties of this subject. 

Every nation or people had 

abstract
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which was an unwritten law of Turkish people throughout their history. The 
principles of this law were: Equality, Justice, Kindness and Helpfulness It 
is explained in this manner in Orkhun Inscriptions, which were written 
in the first half of the 8th century by Gök-Turks and is now controlled 
by the Mongolia. Divan-ü Lugat’it-Turk, which was written by Mahmud 
Kashghari in 1074, and Kutadgu-Bilig, which was written by Yusuf Has 
Hacip in 1070 both of these works has significant role in examination 
process of the problem. It should be noted that Töre is different from Yasa: 
The Töre was an unwritten law with principles, which had been passed 
down from one generation to the other in Turkish societies. On the other 
hand, the Yasa of the Mongols was a written law. It was written on the 
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good and bad times in their history. 
But the Turkic peoples, especially 
the Kazakhs had lived more painful 
life. The historians, especially 
modern historians have to bring out 
the painful history of the Kazakh 
people if we are doing this job in 
an objective way. As a historian we 
don’t have a right to misinform the 
people. 

Here, I have to remind the 
lawless Mongol tribes and their 
damages which they inflicted upon 
the Kazakh people. The Russians 
who had no respect to international 
law had invited and colonized the 
Kazakh lands gave enough trouble. 
As a result, between 4 and 5 million 
Kazakhs lost their lives. All we 
know here, that the Soviet system 
did not allow the historians to work 
objectively on the events which 
took place in the Soviet Union. 
Many people suffered, including the 
Russians, but the Kazakhs suffered 
more than others. 

After reminding our problems, 
I would like to draw the attentions 
of my colleagues to the true picture 
of Turkic peoples and importance 
of their understanding law and 
administration.

Historians Who Work on 
Central Asia Have to Know The 
Principles And Character of 
Turkish Understanding of Law and 
Administration

Töre (Law) and Adat in Islam 
and Early Turkish Society. 

Turkish people lived or 
organised their lives according 

to the principles of Töre, which 
was an unwritten law of Turkish 
people throughout their history. The 
Turkish Töre can be compared with 
the British Magna Carta.

It is appropriate to explain what 
Töre is or what it meant to Turkish 
people of Central Asia before 
Islam and after Islam. Töre meant 
the organiser of the necessary 
economic, social and political 
principles of Turkish life. Töre is 
explained in this manner in Orkhun 
Inscriptions, which were written in 
the first half of the 8th century by 
Gök-Turks and is now controlled by 
the Mongolian Republic, Divan-ü 
Lugat’it-Turk, which was written 
by Mahmud Kashghari in 1074, and 
Kutadgu-Bilig, which was written 
by Yusuf Has Hacip in 1070. 
However, among the three of these 
works, Kutadgu-Bilig gives more 
detailed information about Töre. 
Therefore, we have to start from 
Kutadgu-Bilig to know what Töre 
meant to Muslim Turks. 

Yusuf Has Hacip in his famous 
work Kutadgu-Bilig wrote: “Töre 
was justice, knowledge and 
wisdom. It was a sensible head. 
When Töre was practising politics 
and governing the country it never 
considered personal inclinations 
in the judgement of events. It 
considered humans as a whole, 
therefore, it shone upon the world 
like a sun and moon. Therefore, 
Töre’s light was equal everywhere. It 
considered everybody with complete 
equality… Being a sovereign (or 
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ruler) is good. But the Töre is better 
than a sovereign”. “The best ruler is 
the one who arranges everything in 
a just and humanitarian way for his 
people. In such a mechanism even 
a wolf and a lamb can live side by 
side”[1].

The Töre is explained in another 
interesting way in Kutadgu-Bilig: 
“If an object stands on three feet, it 
can not slip to one side. To keep this 
object standing, the feet must stand 
straight. If one of the feet is crooked 
or false, the other two cannot stand 
straight, they will slip. One of the 
feet is (Könilik) justice, the other 
one is (Tüzlük) equality, and the 
last one is (Uzluk) kindness and 
helpfulness”. If an administration 
or a country is not standing on these 
three principles, that country or 
administration can decline easily. 
Töre says: “I solve every problem 
with justice. I make no distinction 
between an ordinary man and a 
monarch. Everybody is equal in my 
eye; my son, my relatives, a strange 
traveller, a guest or anybody. The 
principle of a state is justice”[2].

According to Kutadgu-Bilig, 
the principles of Töre should be 
as follows: 1- Könilik (Justice), 
2- Tüzlük (Equality), 3- Uzluk ve 
Kişilik (Kindness and Humanity). 
An administration or ruler must 
implement these principles in the 
economic, social and political life 
of his people [3].

The Töre was the main element 
in the Turkish states. Turkish society 
never lived without Töre. Kashgharlı 

Mahmud in his famous work 
“Divan-ü Lugat’it-Turk” wrote: “If 
violence enters from the door, the 
Töre escapes from the window. The 
state can decline, but the Töre can 
remain” [4]. It was also mentioned 
in the Orkhun Inscriptions that 
without Töre the state would not 
exist. The monarchs wrote their 
Fermans and Yarlıks according 
to the principles of Töre, and the 
Yarghans (the lordchief justice) 
made their decisions based on it. In 
addition, the Turkish monarch came 
to the throne according to the Töre. 

According to Kutadgu-Bilig, 
the responsibility of a ruler for the 
economic welfare of his people 
was: “It is necessary to give food 
and clothing to the people. The poor 
must receive help. You (monarch) 
must feed and clothe your people. 
Improve their economic position. If 
a monarch’s people are still called 
poor, how can he be a monarch?” 
[5] “Hey monarch, you must first 
meet the needs of your people, and 
then you can look after yourself” 
[6].

According to Prof. Dr. İbrahim 
Kafesoğlu, who is one of the 
leading authorities on the subject, 
the principles of Töre (Law) were 
changeable. The members of the 
Turkish State Parliament (Toy) 
could add new articles to the 
Töre if the conditions changed 
and circumstances arose [7]. For 
instance, the State Parliament 
of the Huns of Asia, Gök-Turks 
and Danub Bulgars made many 
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changes in the articles of Töre and 
added new ones [8]. However, 
some principles of Töre, Könilik 
(justice), Tüzlük (equality) and 
Uzluk (kindness and helpfulness), 
which were considered as the main 
principles of the constitution, could 
not be changed.

Professor A.Z.V. Togan, in 
his famous work “Introduction to 
General Turkish History” mentions 
that the Emperor of the Huns of 
Asia, Mo-tun (Mete), and the 
Emperor of the Huns of Europe, 
Attila ruled their people according 
to the principles of Töre [9]. 
Therefore so many nationalities 
lived by side by side in peace and 
respected each others cultural 
and religious lives in the Turkish 
administration. The Khaqans of the 
Khazar Empire were very careful in 
the implementation of the principles 
of Töre in the administration of their 
country. According to Mes’udî, an 
Arab geographer and historian, the 
Muslims, Christians and Jews lived 
side by side, and traded freely in 
the capital of the Khazar Empire, 
Khanbalık [10]. They respected to 
each others religious and Cultural 
activities according to the principles 
of Töre. 

Another modern historian, A. 
Zajaczkowski, wrote on the Khazars: 
“The population of the towns 
consisted of Muslims and others: 
there were mosques, churches, 
temples... The town Itil (the capital 
city of Khazars) was inhabited by 
artisans, traders of various religions: 

Muslims, Christians. Jews, Pagans.
As long as the Khazars 

managed to secure peace and safety, 
the Khazarian towns continued to 
flourish. Of great importance was 
the interior policy, a sui generis 
“pax khazarica” as well as a deeply 
rooted religious tolerance. By dint 
of mild policy, mild attitude towards 
the conquered peoples, and religious 
tolerance the Khazars managed 
to create and to preserve for four 
centuries a great empire which from 
the Crimea to the river Yayık (Ural) 
had no natural frontiers at all”[11].

Judaism and Christianity 
being great religions had already 
explained their principles based on 
human rights centuries ago, “Islam 
has (also) laid down some universal 
fundamental rights (such as justice, 
equality, freedom, kindness, 
tolerance, helpfulness, etc.) for 
humanity as a whole, which are to 
be observed and respected under 
all circumstances whether such a 
person is resident within the territory 
of the Islamic state or outside it, 
whether he is at peace with the state 
or at war” [12]. Over the years, 
these human rights or principles of 
Islam developed in an interesting 
pattern and were called “Islamic 
Adat” by the Muslims. When Turks 
discovered the similarities between 
Islamic Adat and Turkish Töre, 
they willingly accepted Islam in 
great masses. As a result of this 
development, Islamic Adat and 
Turkish Töre had great influence 
upon each other.
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Töre’s principles in social, 
economic and political life of 
Turkish people were used in an 
increasing way when the Turks 
converted into Islam. If we examine 
the history of Seljuks and Ottomans 
we can see how Turkish rulers tried 
to follow these principles in their 
administration of the country. As a 
result of this Turkish attitude, Turks 
or non-Turks, Muslims or non-
Muslims, who lived under Turkish 
administration, found themselves 
in an equal world. This also created 
an equal chance and freedom in 
the usage of mother tongues and 
religion for every nationality. 

Töre (Law) and its Practice 
Among the Peoples of Central Asia

After summarising the history 
of Töre and its practices, now we can 
concentrate on how Central Asian 
Turks implemented the principles of 
Töre. Before starting the discussion, 
there is one point which we must 
remember – that Töre, as explained, 
was practised in an established 
state which the Turkmens, Uzbeks, 
Kazakhs, Kırghiz did not have for a 
long time. We must also remember: 
“the state can decline, but the Töre 
can remain”.

The first question we have to 
ask here is: What were the signs 
of Töre among the Turkmens, 
Kazakhs, Uzbeks and Kırghiz? 
However, we have to deal with each 
group of Turkish people separately 
as they were rather disunited 
among themselves. Therefore, we 
must examine the signs of Töre, 

first among the Turkmens, then the 
others. As it was mentioned before, 
the principles of Töre were: Equality, 
Justice, Kindnes and Helpfulness. 

Equality, which was one of the 
first principles of Töre, had always 
existed among the Turkmens. Their 
cheifs, elders and tribesmen all lived 
on a footing of perfect equality [13]. 
Justice, which was another principle 
of the Töre, existed to a certain 
extent among them. According to 
observers, their trust was so great 
in each other [14], that no one from 
outside would be able to destroy this 
faith among the Turkmens [15]. The 
duties of the Khan (or the ruler) were 
clearly understood by them. As the 
duties of a monarch were explained 
by Yusuf Has Hacip, the monarch 
had to feed and clothe his people, 
or in other words, serve his people 
[16]. To the Turkmen people, the 
word “Khan” meant the principal 
servant of the whole community 
[17]. As a man of importance, his 
counsels in fact, orders were obeyed 
unconditionally so long as they did 
not violate the Töre. A Khan who 
tried to do that was deprived of his 
power. On this, Grodekov, the author 
of “Voina v Turkmenii” wrote: “The 
power of Töre is so strong among 
the Turkmens that they look upon 
anyone attempting to change their 
customs (Töre) as a criminal, whom 
they drive out of their community 
or force to obey the customs (Töre); 
and this is why the Turkmens so 
seldom fail to obey the counsels of 
a Khan, to whom the people have 
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always referred for the settlement 
of their affairs” [18]. Grodekov’s 
explanation supports the view, which 
was stated in Orkhon Inscriptions, 
discovered in Mongolia, if the ruler 
was not successful, he resigned 
from his post, or he could be made 
to resign by force [19].

Here, one can still ask these 
questions: How purely did the 
Turkmens keep their Töre throughout 
the centuries? Was there not any 
foreign influence upon their Töre? 
As far as the evidence is concerned, 
the Turkmens kept and followed 
their Töre as it was, without any 
noticeable foreign influence. 

Here, once again, one has 
to ask these questions: How did 
the Uzbeks, Kırghiz, Taciks and 
Kazakhs keep their Töre throughout 
the centuries? Was there any foreign 
influence upon their Töre? It is 
difficult to give the same answer 
as we gave to the Turkmens. The 
Kazakhs, due to their nomadic life, 
were the only Turkish people who 
could keep their Töre in the sense as 
the Turkmens did. But, the Uzbeks, 
Kırghiz and Taciks were not able 
to keep their Töre pure. As far as 
the evidence is concerned, there 
has been a Mongolian influence 
upon the social life of the Uzbeks, 
Taciks and Kırghiz as they had to 
serve under Mongol administration 
according to Chingis Khan’s Yasa. 
Even the Uighurs, the great and 
grandchildren of Yusuf Has Hacip 
who wrote mostly on Töre, were 
under the influence of the Mongol 

Yasa as they were the first to serve 
Chingis Khan. Most of the leading 
personages in Mongol administration 
were Uighurs. Naturally, they were 
also under the influence of Mongol 
Yasa. Nevertheless, it is appropriate 
to give a brief account of early 
history of Mongol and Turkish 
peoples, who lived side by side, in 
order to understand the influences 
of both sides upon each other. 

One has to remember that the 
domination of the Turks was so great 
in the area up to the 12th century, 
and the practice of their Töre, which 
was mentioned in several Turkish 
sources, and yet there was no sign of 
the Mongol Yasa. It is very difficult 
to see any sign of the influences, 
not only Mongol but also of other 
foreign customs upon the Töre of 
Turkish people. 

Here, one can assume that 
there can be some similarities and 
influences upon each other to some 
extent between the social structures 
of the Turkish and Mongol peoples 
as they lived side by side for 
centuries. This, particularly, as has 
been mentioned, can be the case for 
the Uzbeks, Kırghiz, Kazakhs and 
others as they were very close to the 
Mongols [20]. But the case of the 
Turkmens was very different that 
their country, from the Amu-Darya 
to the Caspian, was a far greater 
distance from the country of the 
Mongols. 

Consequently, one can argue the 
difference between Töre and Yasa: 
The Töre was an unwritten law with 
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principles, which had been passed 
down from one generation to the 
other in Turkish societies. On the 
other hand, the Yasa of the Mongols 
was a written law. It was written on 
the orders of Chingis Khan [21]. 
The principles of Mongol Yasa were 
also different from the principles of 
the Turkish Töre; for instance, the 
Yasa of the Mongols never gave 
an absolute equality to people, but 
the Turkish Töre did. “Everybody 
is equal in my eye: my son, my 
relatives, a strange traveller, a guest 
of anybody”. Another example is 
that the Turkish monarch had to 
resign if he was not successful, 
but the Mongol monarch was an 
absolute authority and had limitless 
power [22].

The Political and Economic 
Principles of Töre in the lives of 
Turkmens and Kazakhs

The authorities and the 
observers, who visited Turkmen 
people, were often confused on the 
political system of the Turkmens, 
as they did not know the principles 
of Töre and their role upon the 
lives of Turkmens. One of the 
observers on the political lives of 
the Turkmens was Baker, a British 
officer. About this, he wrote: “It 
is difficult to define the Turkmen 
Government, as they are nearly the 
only people in the world who really 
appear to rule themselves”. He said 
that the Turkmens were ruled by 
an unwritten law. He concluded: 
“Certainly, they live under the very 
essence of a Republic” [23]. In fact, 
the term “Republic” was often used 

by the Turkmen leaders in their 
correspondence. When Nur Verdi 
Khan was elected as the Khan of 
Turkmens, he wrote to the Persian 
Governor of Bujnurd: “All the 
population of the Republic (Jum-
Gurie) of Akhal from one end to the 
other, are united, and have with one 
accord in public assembly given the 
supreme power over the country” 
[24]. 

The Turkmen Assembly or 
Parliament and its proceedings 
were very interesting. Every tribe 
was represented in an equal way 
by their Elders (Aksakals), Chiefs, 
Ishans and Mollahs at this small 
parliament. Each settlement (obah 
or aul) elected its own council 
(maslahat) of notable men of each 
class represented in it, and the 
decision of this body was represented 
by the whole community, and could 
not be appealed against. About the 
proceedings of this parliament, 
Grodekov, author of “Voina v 
Turkmenii” wrote: “In such an 
assembly are decided not only 
political matters concerning the 
offensive and defensive measures, 
but also matters of home policy and 
common law, and many questions 
of justice arising from every-day 
relations. For all decisions an effort 
is made to receive a unanimous 
vote of those present. In cases 
where there is a difference of 
opinion, the decision is put off for 
three days, in the hope of securing 
unanimity; and if, even then, this 
hope is not fulfilled, the question 
is left upon for an undefined time. 
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In cases where there is a visible 
majority for one side of a question 
of public importance, the assembly 
is prolonged for three days; and 
then if the minority persist in their 
opinion, the question can only be 
settled by the general feeling of the 
whole community” [25]. 

According to the contemporary 
sources, the Kazakhs had revolted 
against the authority of Abul Hayr 
Khan because he was unable to 
defend the country against the attacks 
of Mongol tribes and emigrated to 
the north and made a new homeland 
for themselves. One of the principles 
of Töre was the safety of people 
against an outside danger. Töre 
laid down the duties of the Khan or 
Ruler. These duties briefly were “to 

defend the country, to provide food 
and clothing for the people” (Yusuf 
Has Hacip, p.. 399). But they never 
forget the Fargana Valley. The 
Kazakhs soon established their own 
system of administration for their 
economic and administrative lives. 
Tevke (Tauke) Han, invited the 
leaders (Aksakals, Hojais, Begs) of 
the Kazakh tribes in an assemble 
to discuss the principles of their 
economic and administrative lives. 
After long discussions with the 
leading people Tevke declared 
principles of Jhety Jharga (Seven 
Principles) which arranged the 
economic and administrative lives 
of the Kazakhs. It was decided to 
form a special force to implement 
the principles of Jhety Jharga [26].
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Әсіресе, ұлтымыздың өткен 
өміріне қатысы бар деп танылған 
20 мемлекетке аттанған зерттеу-
ші-ғалымдар тобы мол олжамен 
оралуда.      кеше      мемлекеттік
хатшы марат тәжин ақордада 
Ұлттық тарихты зерделеу жө-
ніндегі ведомствоаралық жұ-
мыс тобының үшінші отырысын 
өткізіп, бүгінге дейінгі табылған 
мағлұматтар мен атқарылған істі 
сараптап, ендігі бағыт-бағдарды 
айқындады.

дәл қазіргі кезде мемле-
кет басшысының бастамасына 
сәйкес республикада ұлттық та-

ҒЫЛЫМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ НАУКИ

ТАРИХҚА ТЫҢ СЕРПІЛІС ТУҒЫЗҒАН 100 КҮН

рих саласындағы зерттеулерді 
кеңейту мен тереңдету жөніндегі 
шаралардың     ауқымды      кеше-
ні     іске   асырылуда.    мәселен,
қазақстандық   тарихшылар   мен
мұрағатшылардың           жетекші 
шетелдік мұрағат орталықтары-
на ғылыми іссапарлары 
ұйымдастырылып, 20 қазақс-
тандық ғалым 10 елде жұмыс 
істеді. олар иран, Үндістан, 
Қытай, египет, түркия, 
моңғолия, Ұлыбритания, 
германия, Өзбекстан, ресей 
мемлекеттеріндегі қорларды 
қарап, қызықты мәліметтерді 

Қазақ тарихына қатысты жаңаша көзқарас пен тың зерттеу 
толқынының басталғанына небәрі 100 күн толса да, бұрын-соңды 
жарияланбаған қыруар құжаттар жарыққа шығуда.
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кездестірді. айталық, моңғо-
лияға, Қытайға және германияға 
ғылыми іс-сапар нәтижесінде  
көне дәуір, түркі руналық тас-
жазба, көнеүнді, қытай дерек 
көздерінің негізіндегі ежелгі 
көшпенділер тарихы бойынша 
тарихи куәліктердің көшірмелері 
әкелінді. Қазіргі уақытта алынған 
материалдар өңделуде. ауқымды 
сириялық, түркілік (тасқа қа-
шалған) және қытай дерек көз-
дерінен тек қана Қазақстанның 
емес, сонымен бірге орталық 
азия елдерінің де көшпе-
лі халықтарының этникалық 
құрамы мен географиялық 
қоныстануын зерттеуге болады. 
айқындалған жаңа материал-
дар көне түркілердегі жоғары 
биліктің мұрагерлік жүйесін 
анықтауға мүмкіндік береді.

египетке, иранға, түркияға, 
Өзбекстанға ғылыми іс-сапар 
нәтижесінде  түркі хорезмшах-
тары, моңғолдар, ұйғырлар, 
мұсылман билеушілері тарихы, 
Шыңғысхан, Әмір темір тарихы 
бойынша құнды мұрағат мате-
риалдары айқындалып, әкелінді. 
атап айтқанда,«тарих-и ал-
салжук», «тарих-и Жалаладдин 
хорезмшах», «маджа ал-ансаб», 
«тарих-и улжайту», «китабка-
мил фи-т-та’рих» – мавераннахр 
түркі тайпалары, түркі хандары 
туралы мәліметтерді, сондай-ақ 
түркістан қалаларының сипатын 
қамтитын Қазақстан мен орта-
лық азияның моңғолға дейінгі 
және моңғолдық кезеңдеріндегі 

тарихы бойынша бірегей дерек 
көздері бар.

Қытайға, Үндістанға, ре-
сейге, Ұлыбританияға сапар 
кезінде Бодлеан және Британ 
кітапханаларында, Қытайдың 
тұңғыш тарихи мұрағатында, 
Үндістанның   рампур   қаласын-
дағы Әмір раз кітапханасында, 
хайдарабад қаласындағы са-
ларджанг мұражайында, Қалмақ 
республикасының Ұлттық мұ-
рағатында сақталған құнды 
шығыс қолжазбалары жеткізілді.

XIV ғасыр соңында – XV 
ғасырдың басында дешті-
Қыпшақта, Қазақ хандығы 
құрылуының ең шиеленіскен 
кезеңінде орын алған сая-
си оқиғалар тарихы бойынша 
жинақталған «тарихи-и кипчак-
хани» фактілік материалы Қа-
зақстан мен орталық азияның 
XVI ғасырдағы – XVIII ғасырдың 
алғашқы жартысындағы тарихын 
зерделеу үшін үлкен маңызға ие.

Қытайдың тұңғыш тари-
хи мұрағатына ғылыми іс-сапар 
нәтижесінде қазақ тарихына 
қатысы бар 283 томнан (72812 
құжаттан) тұратын Цин импери-
ясы мұрағаттық құжаттарының 
көшірмелері де алынды. Бұл 
құжаттар 1730 жылдың соңынан 
1911 жылдың басына дейінгі 181 
жылдан тұратын кезеңді қамтиды 
және қазақ-қытай саяси, сыртқы 
саяси және экономикалық өза-
ра қарым-қатынастарды ашып 
көрсетеді. Қазақ билеушілерінің 
көрші мемлекеттер билеушілері-
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не жазған хаттарының ішінде 
абылай ханның, сұлтан Болат 
ханның, уәли сұлтанның және 
басқа да қазақ хандары мен 
сұлтандарының жазысхан хатта-
ры туралы айрықша мәліметтер 
бар. онда елшілер алмасу тура-
лы, Қазақ хандығындағы және 
Цин империясындағы лауазым-
ды адамдарды тағайындау туралы 
хабарланады. Жұмыс нәтижесі 
бойынша мұрағат материалдары-
ның 3000-нан астам көшірмесі 
жасалыпты.

Ғалымдар алып келген сен-
сациялық материалдарды 2013 
жылғы қазанда абылай ханның 
300 жылдығын мерекелеуге 
арналған халықаралық конфе-
ренцияда таныстыруды жоспар-
лауда.

Ғалымдардың жұмысын жо-
ғары бағалаған мемлекеттік хат-
шы м. тәжин зиялы қауымның 
көкейінде көптен бері күдік бо-
лып жүрген ғылыми-зерттеу ор-
талықтарының құрылғандығын 
хабарлап, көптің көңілін көтеріп 
тастады. атап айтқанда, әл-
Фараби атындағы ҚазҰу база-
сында орталық азия дәстүрлі 
өркениеттерін зерделеу жөнінде-
гі республикалық орталығы 
құрылды. тарих ғылымдарының 
докторы т.  омарбеков жетекшілік 
ететін мекеме Қазақстан мен 
орталық азияның дәстүрлі 
өркениеттерінің ғылыми про-
блемаларын жаңа әдістемелік 
ұстанымдардың негізінде әлем-
дік тарихнамадағы таным әдіс-

терін сындарлы қайта бағалау 
тұрғысынан пысықтау болып та-
былады. орталықтың құрамына 
5 сектор кіреді, сонымен қатар 
құрамына жоғары білікті маман-
дар топтастырылған. олардың 
ортасында 13 ғылым докторы, 
16 ғылым кандидаты, 1 PhD 
философия докторы, 6 доктор-
ант және аҚШ-тан, Жапония-
дан, түркиядан және Қытайдан 
келген шетелдік ғалымдар бар. 
сондай-ақ, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰу базасында 88 жоғары са-
натты зерттеушілерді қамтыған 
«геоархеология» артефактілерді 
археологиялық даталау жөнін-
дегі халықаралық ғылыми зерт-
хананың негізі қаланыпты.

Жалпы генетика және цито-
логия институтының базасында 
Популяциялық генетика зертха-
насы құрылды. ол Қазақстанның 
қазіргі халқының популяциялық-
генетикалық құрылымдарын па-
леогенетикалық зерттеулер мен 
зерделеуге бағытталған.

Зертхана археологиялық жұ-
мыстар барысында табылған 
адам қалдықтарының палеоге-
нетикасы, қазіргі қазақтардың 
дНк-ларын жинау және тал-
дау, жануарлардың шынайы 
қазақи тұқымдарының шығуын 
зерделеу сияқты бағыттармен 
шұғылданатын болады. Зертха-
на штаты 20 адамды құрайды 
(генетиктер, биоинформатиктер, 
тарихшылар). Бастапқы кезеңде 
мамандар тобы (4-5 адам) макс 
Планк институтында (германия) 
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сванте Паабо (германия) зертха-
насында бір жыл мерзіммен білім 
алатын болады. Қажетті құрал-
жабдықтарды сатып алған соң 
мамандарды құрал-жабдықтар-
ды жасаушы кәсіпорындарға 
тағылымдамадан өтуге және 
оқуға жіберу жоспарлануда.

сол сияқты әл-Фараби 
атындағы ҚазҰу базасын-
да дүние жүзі тарихын зерде-
леу жөніндегі ғылыми орталық 
құрылды. директоры болып та-
рих ғылымдарының докторы 
Қ. Жұмағұлов тағайындалды. 
орталықтың негізгі міндеті – 
әлем тарихы дамуын заманауи 
парадигмалар мен инструмента-
рийлер негізінде зерттеу.

мәдениет және ақпарат ми-
нистрі мұхтар Құл-мұхамед 
министрліктің атқарып жатқан 
жұмыстарын  баяндап, ақпа-
рат құралдарында бұрыннан 
да қозғалып келетін тарихи 
тақырыптың тағы да тереңдей 
түскенін жеткізді. «Қазақстан», 
«хабар» сынды ел ауқымын түгел 
қамтып отырған әлеуетті арна-
лар да деректі, тарихи фильмдер 
түсіруге кірісіп кетті. «сақтар», 
«Ғұндар», «Үйсіндер» деп атала-
тын мол мағлұматты дүниелерді 
көгілдір экраннан тамашалайтын 
күн жақын. Білім және ғылым 
министрі аслан сарынжіпов  
мемлекеттік жоғары оқу орын-
дарында  19 дербес Қазақстан 
тарихы кафедрасы қалпына 
келтірілгенін мәлімдеді. Жаңа 
кафедралардың кадрлық әлеуеті 

профессорлық-оқытушылық құ-
рамның 128 бірлігін құрайды, 
оның ішінде 9 ғылым докторы, 
73 ғылым кандидаты бар.   Жал-
пы бүгінгі таңда Қазақстан тари-
хы кафедралары 59 жоғары оқу 
орнында, соның ішінде 9 ұлттық, 
31 мемлекеттік, 1 халықаралық, 
9 акционерлік, сондай-ақ 9 
жеке жоғары оқу орындарында 
қалыптасқан.

ал жаңа оқу жылын тарих 
факультетін ашумен бастаған 
л. гумилев атындағы еуразия 
Ұлттық университетінің ректоры 
ерлан сыдықов бұл жолы «Mangi 
el» жаңа халықаралық ғылыми-
көпшілік тарихи журналының 
алғашқы санын шығарып, тағы 
да алға шықты. Үш тілде мақала 
басқан басылым, әзірге 3 мың ти-
ражбен тарапты. түркітілдес ел-
дерге де жол тартқан журналды 
алғашқы қадамына демеушілер 
күш беріп отыр.

Қр Президенті жанында-
ғы орталық коммуникация-
лар қызметінің жетекшісі 
ержан Бабақұмаров ел тари-
хында тұңғыш   рет әзірленген 
«Қазақстан тарихы» веб-
порталының тұсаукесер таны-
стырылымын жасады.

«Қазақстан   тарихы» (e-histo-
ry.kz) анықтамалық ақпараттық-
білім беру порталы жаңа тех-
нологиялар мен эксклюзивті 
ақпараттардың бірегей үйлесімі 
болып табылады. Қазақстан 
тарихының қалай басталғаны 
қызықтыратын әрбір адам сирек 
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кездесетін жарияланымдарды 
оқи алады, оған қоса өз матери-
алдарын орналастыра алады. Бір 
ресурстың өзінен сіздер әртүрлі 
форматтағы – қарапайым мәтін, 
PDF, инфографика, интерактивті 
ойындар, фото, бейне және аудио 
форматындағы ақпараттардың 
барлық түрлерін ала аласыз, оған 
қоса интерактивті талқылауға 
қатыса аласыз. Әрбір пайда-
ланушы   өз қалауы бойын-
ша ұсынылған бөлімдердің кез 
келгенін таңдай алады: «e-history.
kz» электрондық журналы – та-
рих, археология және этнография 
бойынша монографиялар, дис-
сертациялар, рефераттар, ғылыми 
мақалалар жинақтары жария-
ланымдары; «ҰБт сұрақтары»; 
«интерактивті карта» – еліміз-
дің киелі орындары мен көрікті 
жерлері бойынша электрондық 
гид» – дейді, таныстырылым 
сәтін бастан-аяқ қазақ тілінде 
жүргізген ержан Бабақұмаров.

оның айтуынша, тарих-
ты терең оқып-үйренушілер 
үшін арнайы қызықты жобалар 
қамтылған. «ауызша тарих – 
устная история» – көп жасап, 
көпті көрген адамдар жадында 
сақталған ерекше және елеулі 
оқиғалар, кездесулер, тарихтар, 
көкейге түйгендер, алған әсерлер, 

тағдырлар мен эпизодтар жылна-
масы.  «Өлкетану – краеведение» 
– тарихи өлкетану материалдары, 
«Қазақ ою-өрнектерінің сырлары 
– тайны казахских орнаментов» – 
ою-өрнектер құру туралы матери-
алдар, аңыз-әңгімелер, «Шежіре 
– единое генеалогическое дре-
во казахов» қазақ руларының 
шығуы мен ерте дәуірден қазіргі 
заманға дейінгі тарихы. Порталда 
барлығы 7 мыңға жуық материал 
топтастырылыпты.

– Бұған дейін елімізде мұндай 
ауқымды іс басталып, әлеуетті 
орталықтардың болмағанын бі-
лесіздер. ең бастысы, елбасы 
Н. Назарбаевтың тікелей тапсы-
руымен тың бастама қолға алын-
ды. енді барлығын аса жоға-
ры жауапкершілікпен атқаруға 
міндеттіміз. Жылдарға созы-
лып, уақытпен жолға түсетін ұлт 
үшін маңызды істі ұрандатып 
атқаруға болмайды. Шетелдік 
архивтерге тереңірек үңілуді 
жалғастыра беруіміз керек. ал 
таяуда ғана қолға алынған жас 
тарихшылардың конгресін жо-
ғары деңгейде ұйымдастыруды 
тапсырамын. сол арқылы жаңа 
ұрпақтың арасында қазақстандық 
патриотизімді қалыптастыруға 
күш    салғанымыз   абзал  –  деді 
м. тәжин.

// «Айқын», 2013.- 25 қыркүйек 
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2013 жылдың 5 маусымын-
да Қазақстан республикасының 
мемлекеттік  хатшысы  м.м. тә-
жиннің қатысуымен республи-
ка тарихшыларының Жалпы 
ұлттық жиналысында болашаққа 
жоспарланған тапсырмалардың 
бірі – «Жас тарихшылардың рес-
публикалық қауымдастығын» 
құру болатын. ел үшін аталған 
маңызы бар шараны жүзеге асы-
ру үшін ең алдымен Қр БҒм Ғк 
мемлекет тарихы институты 
мен л.Н. гумилев атындағы еу-
разия ұлттық университетінің 
10 жас тарихшыларының ұйым-
дастыруымен 2013 жылдың 7 мау-
сымында  «Жас тарихшылардың 
республикалық қауымдастығын» 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
ЖАС ТАРИХШЫЛАРДЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ 
ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ

құру туралы мәжіліс өтіп, тиісті 
шешім қабылданды. одан кейін 
осы тапсырмаға орай астана 
қаласындағы Қр БҒм Ғк мем-
лекет тарихы институтының 
жанынан 2013 жылдың 29 шіл-
десінде «Жас тарихшылардың 
республикалық қауымдастығы» 
Қр Әділет министрлігінен № 
5338-1900 ҚБ тіркеу анықтама-
сын алды.

елімізде жас ғалымдар 
мен тарихшылардың арнайы 
республикалық ғылыми «та-
рих тағылымы» («уроки исто-
рии») атты журналын шығару 
мақсатында Қр мәдениет және 
ақпарат министрлігі ақпарат жә-
не мұрағат комитетінен мерзімді 
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баспасөз басылымдарын және 
ақпарат агенттігіне есепке алу 
туралы № 13868-ж куәлігін 2013 
жылдың 10 қыркүйегінде алды. 
Бұл ғылыми журнал 1 жылда 4 
рет қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде шығарылып тұрады. 

Қауымдастық мүшелерінің 
жалпы ортақ тізімін жасау үшін 
Қазақстан республикасының 
облыстарындағы институттары 
мен университеттерінен «Жас 
тарихшылардың республикалық 
қауымдастығына» мүшелікке 
22-35 жас аралығындағы жас 
тарихшылардан бакалавр, ма-
гистр, PhD докторант және 
тарих ғылымдарының канди-
даттарын тізімге топтастыру 
көзделді. сондықтан, әр универ-
ситет жас ғалымдары арасынан 
жас тарихшылардың төрағасын, 
орынбасарын және хатшысын 
сайлау, тізімін жолдау да сұрал-
ды. Нәтижесінде тамыз-қыркүйек 
айларында бірқатар институттар 
мен университеттерден олардың 

тізімдері жинақталды. 
2013 жылдың маусым-жел-

тоқсан айларына арналған «Жас 
тарихшылардың республикалық 
қауымдастығы» жоспары бой-
ынша жұмыстар атқарылуда. 
Жастар ұлттық тарих мәселелері 
бойынша республикалық телека-
налдарда сұхбат беріп, газет және 
журналдарда мақалалар, Bag.
kz және BNWS.kz cайттарына 
ғылыми баяндамалар жариялау-
да. Бұл маусым-қыркүйек айла-
рында атқарылған жұмыстардың 
есебі Қр БҒм Ғылым комитетіне 
берілді. 

республикамыздағы «халық 
тарих толқынында» атты мем-
лекеттік бағдарлама бойынша 
тарихты зерттеу және насихат-
тау мәселесіне қатысты «Жас 
тарихшылардың республикалық 
қауымдастығына» мүше жастар 
бірнеше ғылыми зерттеу жобала-
рын 2014-2016 жж. жүзеге асыру-
ды жоспарлады.

2013 жылдың 26 қыркүйегін-
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де Қазақстан республикасы 
Білім және ғылым министрлігі 
Ғылым комитеті мемлекет та-
рихы институтының мәжіліс за-
лында «Жас тарихшылардың 
республикалық қауымдастығы» 
қоғамдық бірлестігінің мұрын-
дық болуымен «отан тарихының 
өзекті мәселелері және оны зерт-
теуге жас ғалымдардың қаты-
суы» атты тақырыпта дөңгелек 
үстел мәжілісі болып өтті.

Шараға мемлекет тарихы 
институтының директоры, т.ғ.д., 
профессор Бүркітбай аяған, 
Ә.х. марғұлан атындағы ар-
хеология институтының астана 
бөлімшесінің директоры, т.ғ.к. 
ақан   оңғар,    Ш.Ш. уалиханов
атындағы тарих және этноло-
гия институтының аға ғылыми 
қызметкері т.ғ.к. дәуітхан 
рахымқұлов және «Жас тарих-
шылардың республикалық 
қауымдастығы» қоғамдық бір-
лестігінің еліміздің әр өңір-
леріндегі мүшелері мен БаҚ 
өкілдері қатысты. 

Жиынды мемлекет тарихы 
институты «деректану, тарихна-
ма және отан тарихы» бөлімінің  
жетекші ғылыми қызметкері, 
п.ғ.к. Жабай Қалиев ашып, 
жүргізіп отырды. 

Жиында бірінші болып 
сөз алған мемлекет тари-
хы институтының директоры 
Бүркітбай Ғелманұлы «Жас 
тарихшылардың республикалық 
қауымдастығы» қоғамдық бір-
лестігінің жұмысына қатысты 

өзінің жылы лебізі мен ағалық 
ақыл-кеңестерін айтып, жастарға 
сәттілік тіледі. Әрі жастар тара-
пынан қойылған түрлі сұрақтар-
ға толыққанды жауап берді. 

Шара барысында мемле-
кет тарихы институтының аға 
ғылыми қызметкері, т.ғ.к. Қанат 
еңсенов «Жас тарихшылардың 
республикалық қауымдастығы» 
қоғамдық бірлестігін құру және 
қалыптастыру» тақырыбында 
баяндама жасап, бірлестіктің 
атқарып жатқан жұмыстары 
мен келешекте алға қойылған 
мақсат-міндеттері, жоспарлары 
жөнінде егжей-тегжейлі кеңінен 
түсіндіре келе, жас ғалымдардың 
тарихты зерттеуге қатысуын 
ұйымдастыру мәселелерін сөз 
етті. одан кейін Ә.х. марғұлан 
атындағы археология институты 
астана бөлімшесінің директоры, 
т.ғ.к. ақан оңғар «Қазақстан ар-
хеологиясы және ондағы өзекті 
мәселелер» атты баяндама жаса-
ды. сондай-ақ Ш.Ш. уәлиханов  
атындағы тарих және этноло-
гия институтының аға ғылыми 
қызметкері, т.ғ.к. дәуітхан ра-
хымқұлов «отан тарихы бой-
ынша ғылыми зерттеу жоба-
ларына жастардың қатысуы» 
тақырыбында баяндама жасап, 
бірқатар өзекті мәселелерге 
тоқталды.

осы жиынға «Жас та-
рихшылардың республикалық 
қауымдастығы» қоғамдық бір-
лестігінің Ш.Ш. уәлиханов 
атындағы көкшетау мемлекеттік 
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университетіндегі мүшесі, тарих 
магистрі    гүлмира    Қарсақова, 
е. Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетіндегі 
мүшесі,  т.ғ.к. Жұлдыз Қарсы-
баева, Ш.Ш. уәлиханов атын-
дағы тарих және этнология инс-
титутындағы мүшесі, ғылыми 
қызметкер     алмас    Жүнісбаев, 
Қ. Жұбанов    атындағы    ақтөбе
өңірлік мемлекеттік универси-
тетіндегі мүшесі, тарих магистрі 
Бақыт Байшов отан тарихын 
зерттеудің өзекті мәселелеріне 
қатысты өз ойларымен бөлісіп, 
өңірлердегі тарих пәнінің зерт-
телу деңгейі мен мәселелері 
жөнінде тарқатып айтып өтті. 

Жиын соңына қарай, ша-
раға қатысушылар «Жас та-
рихшылардың республикалық 
қауымдастығы» қоғамдық бір-
лестігінің төрағасын, орын-

басарын және хатшысын сай-
лау мәселесін талқылады. 
Нәтижесінде аталмыш қоғам-
дық бірлестіктің төрағасы, мем-
лекет тарихы институтының 
аға ғылыми қызметкері, т.ғ.к. 
Қанат еңсенов, төраға орын-
басары Ш.Ш. уәлиханов 
атындағы тарих және  этноло-
гия институтының аға ғылыми 
қызметкері, т.ғ.к. дәуітхан ра-
хымқұлов, ал, хатшысы мем-
лекет тарихы институтының 
ғылыми қызметкері, тарих 
магистрі айнагүл сметова бо-
лып сайланып, бұл шешімге 
қатысушылардың барлығы бір-
ауыздан қолдау білдірді.

осы жиналыста респу-
блика бойынша жиналған жа-
стар ақылдасып, келешекте 
атқарылатын жұмыстардың жо-
спарларын талқылады. 
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2013 жылдың 27 қыркүй-
егінде астанадағы л.Н. гу-
милев атындағы еуразия 
ұлттық университетінің «Ғы-
лыми кітапханасының» кон-
ференция залында «Жас та-
рихшылардың республикалық 
қауымдастығы» қоғамдық бір-
лестігінің ұйымдастыруымен 
«екінші дүниежүзілік соғыс 
тарихының өзекті мәселелері» 
атты тақырыпта республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конферен-
ция өтті.

айтулы шараға л.Н. гуми-
лев атындағы еуразия ұлттық 
университетінің Әлеуметтік ғы-
лымдар факультетінің деканы, 
т.ғ.д., профессор т.с. садықов, 
Ұлы отан соғысының ардагері 
Қ.т. тоқабаев, Қазақстандағы 

ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ЕКІНШІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫС ТАРИХЫНА ҚАТЫСТЫ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗІЛДІ

украин елшісінің кеңесшісі, 
украиндық ғылыми және мәде-
ни      орталықтың       директоры 
П.в. токарь, Қазақстандағы Бе-
ларусь республикасы елшілігі-
нің бірінші хатшысы (консул-
дық және ақпараттық мәселелер 
бойынша) в.а. Cверчков, «Жас 
тарихшылардың республикалық 
қауымдастығының» төрағасы, 
т.ғ.к. Қ.Ә. еңсенов және л.Н. гу-
милев атындағы еуразия ұлттық 
университеті мен мемлекет та-
рихы институтының жас ғалым-
дары, «Жас тарихшылардың 
республикалық қауымдастығы» 
қоғамдық бірлестігінің еліміздің 
әр өңірлеріндегі мүшелері мен 
БаҚ өкілдері қатысты. 

Жиынды «Жас тарихшы-
лардың республикалық қауым-
дастығының» төрағасы, т.ғ.к. 
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Қанат Әлібекұлы ашып, жүргізіп 
отырды. 

Бірінші болып сөз алған 
Ұлы отан соғысының ардагері 
Қаматай темірбекұлы адамзат 
тарихындағы ең сұрапыл соғыста 
өзінің басынан кешкен қауіп пен 
қатерге толы оқиғаларын айта 
келе, сол кездері қазақтардың 
ешкімнен кем соғыспағанын, 
олардың жанқияр ерліктері мен 
батырлықтары хақында тебірене 
отырып әңгімелеп берді. 

Шара барысында алғашқы 
болып сөз алған белгілі ғалым 
т.ғ.д., профессор тілеген 
садықұлы екінші дүниежүзілік 
соғыстың қазақ тарихындағы 
орны мен маңыздылығын, мә-
селелерін егжей-тегжейлі айта 
келе, осындай айтулы шараны 
өткізуге себепші болған «Жас 
тарихшылардың республика-
лық қауымдастығы» қоғамдық 

бірлестігінің жұмысына өз 
ризашылығын білдіріп, жастарға 
сәттілік тіледі. 

конференция барысында 
жиырмадан аса баяндама жасал-
ды. аталмыш баяндамалардың 
дені негізінен қазақстандықтар-
дың екінші дүниежүзілік 
соғысқа қатысуы мен тыл 
еңбеккерлерінің ерлігі және 
соғыс уақытында Қазақстанға 
көшірілген халықтардың сан 
қилы тауқыметке толы тағдыры 
хақында болды. сондай-ақ, жи-
ында екінші дүниежүзілік соғыс 
тарихының зерттелу деңгейі мен 
тарихнамасы ерекше тартысты 
тақырыптардың қатарында бол-
ды. 

осы конференцияда көтеріл-
ген өзекті пікірлер мен баянда-
малар алдағы уақытта арнайы 
топтастырылып, жинақ болып 
шығатын болып шешілді.
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Бұл жөнінде бүгін Ұлттық тарихты зерделеу мәселелері жөніндегі 
ведомствоаралық жұмыс тобының III отырысында Қр Президенті 
жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің директоры ержан 
Бабақұмаров мәлім етті, деп хабарлайды BNews.kz тілшісі.

«Порталдың үш басты мақсаты бар: біріншіден жастар мен 
оқушылар үшін білім беру жобаларын іске асыруға жағдай жасау, 
екіншіден, біздің еліміздің тарихына қызығатындарға ағартушылық 
жұмыстарды жүргізу, үшіншіден, тарих жөніндегі ең танымал ғылыми 
жұмыстармен барлық оқырмандарды таныстыру. Бұл еліміздегі тарих 
ғылымын жаңарту үшін маңызды шарт.

ол жаңа порталдың пайдаланушыларға ұсынатын мүмкіндікте-
ріне тоқталды.

«ең алдымен, ұлттық тарих мәселелері бойынша анықтамалық 
және ақпараттық білім материалдарының кең саласына қол жеткізу. 
Бұл барлық жастағы қолданушыларға ұлттық тарихты түрлі формат-
та - қарапайым мәтін, электрондық кітаптар, ақпараттық кесте, инфо-
графика, интерактивті ойындар, фото, бейне және аудио материалдар 
бойынша өз бетінше оқуға, сонымен қатар пікірталастық тақырыптар 
бойынша ой таластыруға мүмкіндік береді», - деді ол.

// bnews.kz.  
2013. -  25 қыркүйек

ЖАҢА E-HISTOry.Kz 
ВЕБ-ПОРТАЛЫ ҚҰРЫЛДЫ
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ол Қазақстан республикасы 
ұлттық тарихын зерделеу бойын-
ша 2013 жылдың 5 маусымында 
өткен ведомствоаралық жұмыс 
тобының кеңейтілген отырысында 
мемлекеттік хатшы марат тәжин 
жүктеген тапсырма бойынша жа-
рыққа шығарылуда.

Ғылыми-танымал басылым-
ның бас редакторы журналдың 
тұсауын кескен «Қазақстан та-
рихшылары Ұлттық конгресі» 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
л. Н. гумилев атындағы еуразия 
ұлттық университетінің ректоры 
ерлан сыдықов.

тарихи журналдың редакци-
ялық коллегия құрамына (18 адам) Қр мемлекеттік хатшысы марат 
тәжин, Қр мәдениет және ақпарат министрі мұқтар Құл-мұхаммед, 
Қр Президенті канцеляриясының басшысы махмұд Қасымбеков, 
астана қаласының әкімі иманғали тасмағамбетов, Қазақстан тарих-
шылары Ұлттық конгресінің төрағасы ерлан сыдықов, мемлекет 
тарихы институтының директоры аяған Бүркітбай, р. сүлейменов 
атындағы шығыстану институтының директоры Әбсаттар дербісәлі, 
Ә. марғұлан атындағы археология институтының директоры Бауыр-
жан Байтанаев, «мир» трк негізін салушы, Қр Президентінің тұңғыш 
баспасөз хатшысы Ғаділбек Шалахметов, Қр ҰҒа корреспондет мүшесі, 
л.Н. гумилев атындағы еуразия ұлттық университетінің проректо-
ры дихан Қамзабекұлы, әлемге танымал түрколог ғалым Қаржаубай 
сартқожаұлы, Қр Ға корреспондент мүшесі, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор хангелді Әбжанов сынды  белгілі мемлекет, қоғам 
қайраткерлері, ғалымдар енді.

«тарих толқынында», «көшпелілердің ұлы мұрасы», «Ұлт игілігі», 
«отандастар. Шекара», «Жусан», «Қорамсақ», «Болу үшін»,  «π 
белгісімен», «орайы келген сөз», «күн тәртібінде» атты айдарлары бар  
журнал 3000 дана таралыммен шығады.

халықаралық ғылыми-танымал тарихи «MANGI EL» журналының 
келесі саны 2013 жылдың қарашасында шығады.

  // bnews.kz
2013. - 26 қыркүйек

АҚОРДАДА «MaNGI EL» 
ЖУРНАЛЫНЫҢ ТҰСАУКЕСЕРІ ӨТТІ
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МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
НОВОСТИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА

ҚАЗАҚ ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым 
комитеті мемлекет тарихы институтының мәжіліс залында танымал 
шетелдік ғалымдардың қатысуымен «Қазақ тарихын зерттеудің өзекті 
мәселелері» тақырыбында дөңгелек үстел мәжілісі болып өтті.

Жиынға мемлекет тарихы институтының директоры, т.ғ.д., 
профессор Бүркітбай аяған, рҒа ресей тарихы институтының бас 
ғылыми қызметкері, т.ғ.д., профессор Бекмаханова Наиля ермуханов-
на, рҒа дағыстан ғылыми орталығы тарих, археология және этно-
логия институтының жетекші ғылыми қызметкері, дағыстан респуб-
ликасы ғылымының еңбек сіңірген қайраткері кидирниязов даниял 
сайдахмедович, стамбул университетінің профессоры мехмет са-
рай, Ж. Баласағұн атындағы Қырғыз ұлтттық университетінің дерек-
тану, тарихнама және тарихи ақпараттар кафедрасының профессоры 
Батырбаева Шайыркул джолдошевна және аталмыш институттың 
ғалымдары қатысты.

Шараны мемлекет тарихы институтының директоры, т.ғ.д., про-
фессор Бүркітбай аяған ашып, жүргізіп отырды. 

Жиын басында профессор Бүркітбай Ғелманұлы қадірменді 
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сонау 1970 жылдан бері зерттеумен айналысып келе жатқандығын 
жеткізді. Әрі қазақ халқының тарихына қатысты өзінің жазған ғылы-
ми еңбектері мен көп жылдан бері жинақтап келген құнды матери-
алдарын мемлекет тарихы институтының кітапханасына табыс етті. 
сондай-ақ, профессор мехмет сарай алдағы уақытта түркі тектес 
халықтардың ғалымдары жиі бас қосып, осындай шаралар тұрақты 
өткізіліп тұрса деген ниетін білдірді.

Шара барысында Наиля Бекмаханова, профессор даниял кидир-
ниязов, профессор Шайыркул Батырбаева арнайы сөз алып, қазіргі 
тарих ғылымындағы түйіткілді тақырыптарға қатысты өздерінің 
пікірлерін жеткізді. сонымен қатар, институт ғалымдарымен пікір 
алмасып, қойылған сұрақтарға толыққанды жауаптар берді.

Жиын соңына қарай, институт директоры Бүркітбай Ғелманұлы 
қонақтарға институт атынан алғыс айтып, сыйға бірнеше кітаптарды 
тарту етті.
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семинар-тренинг проводился согласно поручению государ-
ственного секретаря рк марата тажина. выбор темы обоснован ее 
актуальностью, так как популяционная генетика может произвести 
переворот в понимании истории и расширить ее горизонты. для ка-
захстана это сравнительно новый вид исторической науки, и отрадно, 
что ею у нас занимаются в основном молодые креативные учены та-
кие, как Жаксылык сабитов из еНу им. л. гумилева, генетики На-
зарбаев университета максат Жабагин и айкын аскапулы, которым 
и было доверено провести семинар-тренинг. По их мнению, в ххI 
веке генетические исследования станут основным методом изучения 
этногенеза любых народов, и такой междисциплинарный подход, 
сложившийся на стыке истории и генетики, сможет сделать прорыв в 
изучении этногенеза казахов.

в 60-е годы хх века дважды лауреат Нобелевской премии лай-
нус Полинг высказал идею, что скорость накопления мутаций в дНк 
является постоянной, и ее можно использовать как своего рода моле-
кулярные часы эволюционной истории, в том числе и для изучения 
событий эволюционной истории человека. с помощью данного ме-
тода стали изучать человеческие популяции, и наибольший интерес у 
историков вызвала Y-хромосома. Эта самая маленькая в человеческом 
геноме хромосома содержит всего около 80 генов. очень не¬много по 
сравнению с другими, имеющими около 1,5 тыс. генов. из-за скром-
ных размеров Y-хромосома считалась «генетической пустышкой», 
малоинтересной для исследователей. однако затем ученые выяснили, 
что Y-хромосома передается по отцовской линии, т. е. исключительно 
от отца к сыну, поэтому с помощью маркировки теоретически можно 
отследить ее происхождение по мужской линии до далеких предков.

– исследования Y-хромосомы по дНк-маркерам – это новый при-
кладной исторический метод, который позволит проверить научные 
гипотезы, – говорит Жаксылык сабитов. – а популяционная генетика 
может помочь историкам ответить на многие вопросы, когда «мол-
чат архивы», раскрыть тайны эпох. работы в этой области – непоча-
тый край. сегодня учеными казахстана исследованы происхождения 
лишь крупных родов. к примеру, генеалогии абулхаир-хана.

интенсивное этническое смешение, особенно в эпоху великого 

ГИПОТЕЗЫ ПРОВЕРИТ y-ХРОМОСОМА

В Астане в конференцзале Института истории государства 
Комитета науки МОН РК состоялся семинар-тренинг для пред-
ставителей СМИ на тему «Междисциплинарный подход в изуче-
нии этногенеза казахов».
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переселения гуннов, затем тюркских племен и в период монгольского 
нашествия наложило отпечаток на внешний вид казахов. кроме того, 
в период бурных этно-миграционных процессов предки казахов сме-
шивались с представителями других этнических групп, зачастую ас-
симилируя их в свой этнос. ученые уверены, что популяционная ге-
нетика может при исследованиях учесть и эти моменты. им поможет 
и тот факт, что казахи, в отличие от других народов, в большинстве 
сохранили свою генеалогию.

// «комсомольская правда», 
2013. -14 сентября  
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ЖАҢА КІТАПТАР ЖАРЫҚҚА ШЫҚТЫ
ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ КНИГИ

Үстіміздегі жылдың 3 қыркүйегінде астана қаласындағы 
«Mega Center Astana» ойын-сауық кешеніндегі «меломан» желілік 
дүкенінде белгілі ғалым р.Ж. темірғалиевтің «казахи и россия» 
кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. «казахи и россия» кітабы мәскеу-
лік «халықаралық қатынастар» баспасынан төрт мың таралыммен 
оқырманға жол тартты.

тұсаукесер рәсіміне белгілі ғалымдар, тарихшылар, қоғам 
қайраткерлері, журналистер, оқырмандар және мемлекет тарихы 
институтының ұжымы қатысты. 

кітапта XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ жерлерінің ресей импери-
ясы құрамына ене бастауы, қазақ жүздерінің дербес билігі жойылып, 
автономдық басқару жүйесіне көше бастағандығы жөнінде айтыла-
ды. отандық тарих ғылымында бұл тақырыптар әлі күнге дейін дау-
лы әрі біржақты шешімін таппай келе жатқан мәселелердің қатарында 
болатын. алайда, р.Ж. темірғалиевтің еңбегінде түйіні тарқатылмай 
тұрған тақырыптар жаңаша бағытта, жаңаша көзқараста зерттеліп, 
тартысты мәселелерге қатысты шынайы байыптаулар берілген.

ҚАЗАҚ-РЕСЕЙ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНАН ШЫНАЙЫ СЫР 
ШЕРТЕТІН ЖАҢА ТУЫНДЫ
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Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З ! 

1953 жылы 11 қазанда Қарағанды облысына қарасты Жаңаарқа ау-
данының орталығы атасу елді мекенінде тарих ғылымдарының докторы, 
профессор  хаНкелдІ махмҰтҰлы ӘБЖаНов дүниеге келген. 

абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде тарих-
нама және деректану кафедрасын меңгерді, л.Н. гумилев атындағы еура-
зия ұлттық университетінің профессоры, кафедра меңгерушісі, универси-
тет құрамындағы «еуразия» гуманитарлық-зерттеулер ғылыми орталығы 
директорының орынбасары, мемлекет тарихы институты директорының 
бірінші  орынбасары  қызметтерін  атқарып, 2011  жылдың   мамыр айынан 
бастап Ш. уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының ди-
ректоры. Қр ҰҒа мүше-корреспонденті. 

х.м. Әбжанов –  500-ден астам ғылыми және ғылыми-көпшілік зерт-
теулердің, оның ішінде 10-нан астам монографиялық еңбектің және оқу 
құралдары мен оқулықтардың авторы. «Қазақстандағы президенттік билік 
институты: тарих, тағылым, тәжірибе», «Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, 
өрлеуі, құлдырауы», «Ұлттық идея: тарихи тағдыры мен болашағы» және 
тағы басқа ұжымдық зерттеулерді жазуға атсалысты.

ханкелді махмұтұлының жетекшілігімен 15 ғылым докторы, 40 ғылым 
кандидаттары даярланған.

«Қазақстан республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін» белгісімен (2003); «Қазақстан республикасының ғылымын дамыту-
ға сіңірген еңбегі үшін» белгісімен (2007); «Қазақ тілінің жанашыры» 
Құрмет белгісімен (2008); «10 жыл астана» медалімен (2008); «Қазақстан 
республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011) мерекелік медалімен 
марапатталған.

мемлекет тарихы институты ұжымы ханкелді махмұтұлын 60 жасқа 
толған торқалы тойымен шын жүректен құттықтайды! денсаулығыңыз 
мықты, еңбегіңіз жемісті, бақытты болуыңызға тілектеспіз.         

ӘБЖАНОВ ХАНКЕЛДІ МАХМҰТҰЛЫ 
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