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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: АЛАШ ЖӘНЕ ИДЕЯ САБАҚТАСТЫҒЫ
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Хатшысы
Гүлшара Наушақызы Әбдіқалықованың Сөзі
Құрметті конференция қатысушылары! Қадірлі қонақтар!
Қазіргі заманның Қазақстан тарихында тағы бір тарихи маңызды кезең басталды.
Президент Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласындағы өте ауқымды мәселелер, Қазақстан халқының санасын жаңғыртудың негізгі
бағыттарын айқындап берді және қоғамды рухани жаңғыртудың өзектілігі көрсетілді. XXI
ғасыр өзінің күрделі талаптарымен есік ашып отыр. Адамзат үшін мәдени жаңғыру қажеттілікке айналды.
Ширек ғасырда елімізде қазақ тарихына қатысты жаңа көзқарастар қалыптасты.
Обьективті ұстанымдармен зерттелген жұмыстар нәтижесін беруде. Жалпы тарих Габсбург,
Оттоман және Британ, Ресей және басқа да империялар заманын бастан өткізгенін білесіздер.
Осы мемлекеттер қол астындағы халықтың барлығы азаттықты аңсап өтті. Қазақстан
мысалында, «Шолпан», «Қазақ» сияқты ондаған басылымдар беттерінде қазақ зиялылары
«бұратана» халықтың азаттық жырын жырлады. Қалың жұртшылыққа жеткізу жолдарын
қарастырды. Күресті. Азаттық идеясының сабақтастығы нәтижесінде, ХХ ғасырдың соңында
Қазақстан өз тәуелсіздігіне қол жеткізе алды.
Заман талабына сай, ұлттық сана, жаңа тарихи дүниетаным қалыптастыруға аса мән
берілді. Отан тарихына қатысты хандар мен сұлтандардың, батырлар мен билердің, ақын-жыраулар мен басқа да қоғам қайраткерлерінің ел тұтастығы жолындағы қызметі мен тарихтағы
орны көрсетілуде. Соның ішінде, 1917 жылдың ақпан және қазан айларындағы Ресейде болып
өткен төңкерістердің ұлт аймақтарға әсері, Қазақстандағы саяси-әлеуметтік және экономикалық жағдай қайта қарастырылып, партиялар мен қозғалыстар жан-жақты талдау нысанына
айналып отырғанын ерекше айту абзал. Әсіресе, Алаш партиясы мен «Алаш Орда» үкіметінің
құрылу тарихы.
Алаш партиясы өкілдері басқарудың демократиялық бағытын ұстанды. Қазақ-қырғыз
автономиясын жариялау, милиция һәм Ұлт кеңесі (Үкімет) құруды басты мұрат тұтты. Алаш
қозғалысындағы елеулі саяси оқиғалар қатарына: интеллигенция өкілдерінің «Қарқаралы
петициясын» ұйымдастыруы, I және II Мемлекеттік Дума, ондағы Мұсылмандар фракциясына
қатысуы, кадет партиясының бөлімшелерін құру, қазақ съездерін шақыру идеясын көтеруі,
ұлттық мерзімді басылымдарды шығаруы, 1916 жылғы көтеріліске қатысты ұстанымдары
және 1917 жылғы қос төңкеріс арасындағы атқарылған жұмыстар орын алды. Нәтижесінде
Қазақ комитеттері құрылып, еліміздің түкпір-түкпірінде Қазақ съездері шақырылды. Алаш
партиясы атынан Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына депутаттар белгіленді. 1917 жылғы
Екінші қазақ съезінде өте тартысты жағдайда Алаш партиясы жарияланғанмен, сол кезеңнің
уақытша мемлекеттік құрылымдары тарапынан мойындалмаған болатын.
Уақытша үкімет болса, түркі, мұсылман халықтарының демократиялық бостандықтарына қатысты ұстанымдарын өзгертті. Әлихан Бөкейхан бастаған ұлттық саяси интеллигенция,
екі оттың ортасында қалды. Кеңестік биліктің күшеюімен, бес жүзден астам алашорда өкілдері
саясаттан аластатылып қана қойған жоқ, қуғын-сүргінге ұшырағаны мәлім. Дегенмен, азаттық
қозғалыстар аясында жинақталған тәжірибе, Алаш азаматтарының тікелей қатысуымен
кеңестік негіздегі қазақ автономиясын құруға, шекара мәселесін анықтауға жол ашты.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары академик Кеңес Нұрпейіс мектебінен басталған отандық тарихшылармен қатар, шетелдік ғалымдар Алаш партиясының қалыптасу тарихын іргелі
зерттеу нысанына айналдырып отыр. Себебі партияның алға қойған мақсаты мен міндеттері,
іс-әрекеті, оның нәтижелері, оның мүшелерінің саяси көзқарастары әлі де дәйектеуді қажет
етеді.
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Отандық тарихшылар тарапынан, алашордашылардың кейбір тұстардағы дәрменсіздігі,
алға қойылған бағдарламаның іс жүзіне асырылмай қалу себептері қайта қарастырылды.
Азаттықтың оңай қолға түспегені белгілі. Тарих саласындағы іргелі ғылыми зерттеу
жұмыстарының нәтижелері, алғаш рет «Қазақстан тарихы (Очеркі)», «Қазақстан тарихы (5
томдық)», «Қазіргі заман тарихы» кітаптары арқылы жұртшылыққа жария етілді. Алаштың
алғашқы буын күрескер өкілдері қатарындағы Әлихан Бөкейханның, Мұстафа Шоқай, Шәкәрім
Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Жүсіпбек
Аймауытұлы, Смағұл Садуақасұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Халел Досмұхамедұлы, Ғұмар
Қараш, Қошке Кемеңгерұлы және көптеген тұлғалар шоғырының өмірі мен қызметі, Қараөткел, Алаш қаласына қатысты мұрағаттық құжаттар ғылыми айналымға еніп отыр. Әлбетте,
алаш арыстарының көптомдығының баспадан шығуы, олардың құрметіне ескерткіштердің
орнатылуы, өткен тарихқа – тағзым!
Айта кету қажет, «Рухани жаңғыру» аясында Алаш қозғалысының 100 жылдығына
гуманитарлық ғылым саласы өкілдері, қоғам және өнер қайраткерлері, ақын-жазушылар,
оқушылар мен студенттер қалам тербеп, бұқаралық-ақпарат құралдары белсенділік көрсетіп
келеді. Республиканың түкпір-түкпірінде алаш қайраткерлері құрметіне ғылыми-тәжірибелік
конференциялар, тарихи-құжаттық көрмелер ұйымдастырып, жан-жақты атап өтуде. Алаш
мұрасын өркениеттік тұрғысынан зерделеу және республиканың аймақтық өлке тарихына
қатысы бар есімдерді ел жадында сақтау баршамызға зор міндеттер жүктейді.
Қадірлі қауым! «Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет» жобасын таныстыру
аясында, 2017 жылдың 17 қазан күні ЮНЕСКО-ның Париждегі штаб-пәтерінде «Қоғамдық
сананы жаңғырту: Нұрсұлтан Назарбаев моделі» атты халықаралық конференцияның өтуі де,
рухани мұраны жаңғыртуға өз үлесін қосты.
Бүгінгі ғылыми шара игілікті істерге жаңаша серпін береді деген ойдамын.
Конференция жұмысына сәттілік тілеймін!
ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Сыдықов Е.Б.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ректоры, ҚР ҰҒА академигі
Алаш құндылықтары және Тәуелсіздік мұраты бір әрі ұғымдас дегенде, тарихи
сабақтастықтан түзілген мемлекет болу ұстыны бүгінгі Ұлы Дала елінің жалпыұлттық
идеясы – Мәнгілік Ел болу қағидасына апарады. Қазақтың төл ғылыми ой иелері мен саяси
қайраткерлерінің және қоғам зиялылырының қазіргі уақыт кеңістігіндегі басты мәселесі
–жалпыұлттық Мәңгілік Ел болу идеясын байырғы тарихи тамыры бар құндылықтарымызбен
сабақтастыра отырып, бүкіл қазақстандық қоғам болып жүзеге асыру жолдарын ұсынуында.
Мемлекеттің тәуелсіздігімен сабақтасып жатқан алаштық ұлттық рухани құндылықтар
- біз ұстануға ұмтылып отырған «Мәңгілік Ел» идеясының темірқазығы. Алаш ұғымы қазақ
этносы негізіндегі қазақ хандығының құрылуы мен қалыптасуы және жадымызда қалдырған
жарқын тарихынан да бұрын арғықазақтық тегімізден астасқан асқақ ұғым. Қазақ халқының
дербес елдікті жоғалтып барып (ХІХ ғ.), алып державаның ішіндегі саяси тұрғыда тәуелді
мемлекет (ХХ ғ.) статусын алу тарихы ұлттық жадының түкпірінде жатқан Алаш ұғымының
беріктігімен және оның уақытша ашық көрінісімен (Алаш автономиясы мен Алашорда үкіметі)
байланысты болды.
1991 жылдың 16 желтоқсанында Тәуелсіздіктің жариялануы Қазақстанның мемлекеттігін жаңа санатта жаңғыртты. Жаңа әлем, жаңа қоғам, жаңа мемлекеттер көші әлемдік жаңа
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көзқарастар мен ұстанымдарға көшумен тұспа-тұс келген уақытта туындады. Қазақстандық
қоғам да осы әлемдік дамудың жаңа сипаттағы көшіне іркілместен ілесті. Тылсымы қалың
түпкі санада жатқан дәстүрлер мен асыл қасиеттеріміз ел болу идеясы арнасында оянды.
Халыққа серпін берді. Байырғы халықтық түсінігіміздегі дүниелер жаңа мазмұнға ие болды.
Өркендеу ағыны ерекше серпінге ие болды. Бастау дүние ағындап келіп туындаған - «Мәңгілік
Ел» жалпыұлттық идеясына ұласты. Еліміз әлемдік қауымдастыққа «Қазақстандық жол» даму
стратегиясымен берік енуде. Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласы ұлттық құндылықтарымызды тарихи жадымызда қайыра және жаңа сипатта рухани
жаңғыртудың методологиялық негізін бастап берді.
Елдіктің біртұтастығы мен бірлігін мығым ету, халықтың санасын өрелі сатыға көтеру
қағидалары Алаштың өр мүддесі болды. Дәл осы ұстаным бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның
мүддесімен әбден үндес келеді.
Бүкілқазақстандық Мәңгілік Ел болу идеясы ХХ ғасырдың басында ұлт зиялыларының
басым бөлігі ту етіп көтерген Алаш идеясымен тарихи мазмұндас және мағыналас болып
келетін бірұғымды дүние екеніне көз жеткізудеміз.
Алаш қозғалысы – қазақ елі тарихының жарқын бір беті, ұлттық рух пен мемлекеттілік
идеясының, отандық ғылым мен білімнің, мәдениет пен руханияттың айқын көрінісі. ХХ
ғасырдың алғашқы ширегіндегі Қазақстан тарихының «ақтандақ» беттері Алаш қозғалысы,
Алаш партиясы және Алашорда тарихымен тікелей байланысты. Арнаулы әдебиеттерде бұл
тарихи құбылыс Алаш немесе Алашорда қозғалысы деген атаумен мәлім. Алаш қозғалысы – ұлтазаттық қозғалыстың биік белесі. Ұлттық жаңғыру мен төл идеяның бастауы, демократиялық
мемлекет пен автономия, өзін-өзі басқару және экономикалық даму институттары, халықтар
бірлігі мен ұлт татулығы, дін еркіндігі мен мемлекет арақатынасы, кәсіби білім беру мен
заманауи технологияларды игеру, сөз еркіндігі және рухани-мәдени төлтумалықты жетілдіру
ұғымдары мен түсініктерін әлемдік өркениет кеңістігі арнасында қалыптастыруға жол ашты.
ХХ ғасырдың бас кезінде ұлттық-демократиялық сипатта өрбіген Алаш қозғалысы,
Алаш партиясы және Ресей кеңістігіндегі азаматтық қарсы тұру жылдарында бүкіл Қазақстан
қоғамының көш бастаушысы болған Алашорда үкіметінің шынайы тарихы өткен ғасырдың
сексенінші жылдарының соңына дейін көпшілікке жария етілмеді. Оның себебі сол кезеңдегі
қоғамда үстемдік еткен Кеңес өкіметінің идеологиялық ұстанымдарымен тікелей байланысты
болды.
Еліміз егемендігін жариялап, тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін тарихымыздың
«ақтаңдақ беттерін» қайтадан қарастыру мүмкіндігі туды. Ел тарихында өшпес із қалдырған
бүкілхалықтық қозғалысқа айналған Алаш қозғалысы мен Алашорданың қоғамдық-саяси
қызметтері және оның жетекші тобы ұлт зиялыларының қоғамдық-саяси ұстанымдары мен
қайраткерлік санаттағы қызметтері жан-жақты зерттеле бастады. Тарихшылар қауымдастығы
тарапынан осы мәселеге арналған құнды зерттеулер жарыққа шығып, онда Алаш қозғалысы
мен оның қайраткерлерінің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени
өрістердегі қызметтеріне шынайы баға берілді.
Алаш қозғалысына Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Тарих толқынында» атты тарихи
еңбегінде әділ бағасын беріп, бұл қозғалыстың және оның қайраткерлерінің негізгі мақсатмүддесі тәуелсіздікке қол жеткізу және демократиялық бағыттағы мемлекет құру болғанын
атап көрсетті.
«Алаш идеясы – тәуелсіздік идеясы» тарихи ой-саналық ағымда «Алаш» қозғалысы,
«Алаш» партиясы, Қазақ мемлекеттілігі – «Алаш Автономиясы» мен оның үкіметі – Ұлт
Кеңесі - Алашорданың және алаш қайраткерлерінің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық
және мәдени-рухани қызметтерін жан-жақты зерттеу мен насихаттау және Алаш идеясының
бүгінгі тәуелсіз Қазақстан Республикасында тарихи сабақтастықта көрініс беруі мен жүзеге
асырылуын көрсету - тарихи мақсат-міндет.
Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметінің және оның қайраткерлерінің қазақ жері
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мен мемлекеттілігі және ұлттық идея мен рухани-мәдени сананы қалыптастыру жолындағы
қызметтері жөнінде тарихи сана қалыптастыру да осы санаттағы маңызы зор іс деп білеміз.
Бүгінгі күнгі ғалымда, зиялы қауым және зерттеуші-ғалымдар ел алдындағы іргелі мәселелер
қатарында білім мен тәрбие беру үдерісінде және қоғамдық сананы дамытуда
Алаш
қозғалысына байланысты құбылыстар, оқиғалар, тұлғалар, еңбектер туралы тарихи-танымдық
түсінікті қалыптастыру және оны ел тәуелсіздігі талаптарымен орайластырып атқаратын
көкейкесті мәселе деп біледі.
Қазіргі уақытта қоғамымызда Алаш идеясы – тәуелсіздік идеясы деген ой-пікір берік қалыптасуда. Сондықтан да қазіргі отандық ғылым үдерісінде ХХ ғасырдың бірінші ширегіндегі
Алаш қозғалысына байланысты құбылыстар, оқиғалар, тұлғалар, еңбектер туралы қоғамның
түсінігін, тарихи танымын және талдау дағдысын қалыптастыру – ел тәуелсіздігі талаптарымен
орайласып жатқан өзекті міндет.
Осы тұрғыда ұлт тарихында өшпес із қалдырған бүкілхалықтық қозғалысқа айналған
Алашорданың қоғамдық-саяси қызметтеріне және оның жетекші тобы ұлт зиялыларының
қоғамдық ұстанымдарына қысқаша тоқталуымыз қажет деп санаймыз.
1917 жылдың ақпан айында патшаның тақтан түсірілуі, Ресей империясы құрамында
болып келген халықтардың ұлттық қозғалыстарының өрбуіне орасан зор ықпал етті. Қазақ
халқының көш бастаушысы болған зиялылар жаңа қоғам құру сәті келгенін айқын түсініп
жаңа жағдайдағы саяси күрес жолына шықты.
Қазақ қоғамының Алаш қозғалысына ілесуіннің өзіндік мән мағынасы бар. Атап
айтқанда, Алаш қозғалысы қайраткерлері қазақ халқын барлық тұрғыда жете түсінуі, өздерінің іскерлігімен көпшіліктің үміт-сенімдерін әрдайым ақтап келуі және қазақ даласында
Алаш қозғалысымен тең келетін балама ұйымдар болмады, әрі Алаш зиялыларының беделі
Қазақстаннан тыс жерлерге мәлім болды. Соның айғағы, Алаш зиялылараның бастапқыда
негізін конституциялық-демократиялық партия өкілдері кұраған Уақытша Үкімет қүрамына
қызметке тартылуы. Алаш қозғалысы негізінде қазақ қоғамы Уақытша Үкіметке үлкен сенім
артқан еді. Бұл сенімдерінің ақталмағанын уақыт көрсетті.
1917 жылғы шілде айында өткен І жалпықазақ съезі Алаш қозғалысының басты мақсаты
автономия құру мәселесін көтеруі және Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына өкілдер сайлау
мақсатында құрылған Алаш партиясының жобалық бағдарламасын түзуді міндеттеді. Бұл
шешімдерге келу жолында Алаш қозғалысы қайраткерлерінің 1917 жылғы Ақпан төңкерісінен
кейінгі ресми өкіметтік және түрлі сатыдағы қоғамдық ұйымдардағы белсенді қызметтерінің
халық арасында және Қазақстандық басқа да саяси ұйымдар тарапынан қолдауға ие болуына
байланысты болды.
1917 жылдың көктем және жаз айларының соңына дейінгі уақытта қазақ облыстық
съездерін өткізу арқылы Алаш қозғалысы үлкен саяси өмір мектебінен өтті. 1917 жылдың
күз айларына дейін салиқалы да парасатты қызметтерін жүргізе отырып, қазақ қоғамының
саяси санасын оятып, оны жаңа бір деңгейге көтерді және қозғалыс та жалпы үлттық сипатқа
ие болды. Қазақстанның кең даласында жетекші үйым ретінде Алаш қозғалысының саяси
сауатты талаптарды және ұсыныстарын Уақытша Үкімет алдына қоя білуі және Ресейдегі
алдыңғы қатардағы Кадет партиясымен байланысты болуы, Ресейдегі ішкі және сыртқы
саясаттағы өзгерістерді назарынан тысқары қалдырмай, тиісінше әрбір мәселеге байланысты
тыңғылықты түрде жауап қатқан. Қазақ қоғамының өз ішіндегі облыстық съездер шешімдері
негізінде туындалған түжырымдарды одан әрі жетілдіріп, жалпы ұлттық деңгейде өткізілген
І-ші Жалпықазақ сиезінде күн тәртібіне қойдыртып, солар бойынша жаңа жағдайға сай келетін
және болашақты қамтитын шешімдерді дүниеге келтірген Алаш қозғалысы қайраткерлері
болды. Алаш қозғалысының өрлеу деңгейінің ең жоғары нүктесі 1917 жылы шілдеде өткен
І-ші Жалпықазақ сиезі болды. Қозғалыс ендігі сәтте партиялық сипатқа ұласып, жаңа көрініс
берді.
Алаш қозғалысының ұлт-азаттық сипаттағы «Алаш партиясына» ұласуы сол кездегі
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қоғамдағы саяси құбылыстардың негізінен туындалған еді. «Алаш» партиясының құрылуы
және қызметі Ресейдегі қоғамдық-саяси хал-ахуалдың өте шиленісіп түрған кезде өрбіді.
«Алаш» партиясының ең негізгі қызметі тікелей Құрылтай жиналысына депутат сайлау
жұмысымен байланысты болды. Бүкілресейлік Құрылтай жиналысының болашақта қазақ
ұлты сияқгы халықтардың тағдырын анықтайтын аса маңыздылығын ұлт қайраткерлері жете
түсінді. «Алаш» партиясының үгіт-насихатын жеткізуші үнқағаз ретінде «Қазақ газетасының»
басқармасы ерекше қызмет атқарды. «Алаш» партиясының бүкіл нұсқауларын, ақылкеңестерін, түсіндірмелерін көпшілікке жеткізуші осы «Қазақ газетасы» және «Сарыарқа» газеттері болды. «Алаш» партиясының бағдарламалық жобасы да осы газетте жарық көрді (1917
жылғы 21 қарашадағы саны). Бағдарламалық жоба қысқа да ұғымды шықты. Сол заман ағымына қарай сәйкес келетін құжатта негізгі деген мәселелер түгелдей дерлік қамтылды. Қазақ
өлкесінде өткен Құрылтай жиналысына депутат сайлау науқан қорытындысы өлкедегі бірденбір жетекші саяси ұйым ретінде Алаш партиясы екенін көрсетіп берді. Алаш қайраткерлерінің
1917 жылғы тамыз-қазан айлары аралығында Ресейде туындалған жалпы саяси қал-ахуалға
қарай бейімделіп Сібір автономистерінен жақындасуы, олардың саясаттағы қызметтерінің тағы
бір қыры болып табылады. 1917 жыяғы Алаш қозғалысы жөне оның қайраткерлерінің қазақ
қоғамын жан-жақты жандандырудағы іс-әрекеттері және Қазақстанның өз ішіндегі, әрі тысқары
тұрған саяси күштермен қарым-қатынастарындағы ұлттық мақсат-мүддені бірінші кезекте қоя
білу қабілеттіліктері бүкіл өлкеге мәлім болды. Бұл саяси қадамдар Алаш қозғалысын өлкедегі
елеулі ықпалдағы саяси күш ретінде танытты.
Ел тарихында жарқын өмірімізге бастапқы бетбұрыс жасауға негіз болған Алашорда
қозғалысы тарихының ұлт тарихымен біте қайнасып жатуының деректі дәлелі мол. Қазақ
қоғамы өкілдерінің ақпан төңкерісінен кейінгі уақыттағы қоғамдық-саяси қызметінің өрбуін
академик К. Нұрпейісов былай деп көрсетеді: «1917 жылғы көктем мен жаз айлары қазақ
қауымының қоғамдық-саяси өмірінің барынша жаңданған кезеңі болды. Ол бірнеше бағытта:
халық өкілдерінің Ақпан революциясынан кейін мемлекеттік құрылысқа қатынасуы, ұлттық,
қоғамдық-саяси ұйымдар құру, әлеуметтік-экономикалық реформалар бағдарламаларын жасау
және елдің саяси өміріне араласу бағыттарында көрініс тапты».
Қазақ қоғамының қорғаушысы Қазақ комитеті мен қазақ қайраткерлерінің саяси
белсенділігі облыстағы саяси күштердің олармен санасудың жаңа қырын көрсетті. Қалың қазақ жұртшылығына арқа сүйеген жергілікті қазақ зиялыларының жалпыхалықтық сипаттағы
қызметтерінің өрістегені көп жайды аңғартады. Біріншіден, қазақ халқы мен оның жетекшілері
Уақытша Үкіметтің жергілікті аймақтардағы басты сенім артатын саяси күштерінің біріне
айналғандығы деп тұжырымдаймыз. Екіншіден, облыстардағы қоғамдық-саяси іс-шаралардың
қазақ өкілдерінсіз атқарылуы мүмкін емес болды. Өйткені, басқа ұлттар негізіндегі саяси
күштер саяси күрес ортасы болып саналатын қалаларда ғана өз позицияларын қорғайтын
жағдайда болды. Ал 1917 жылдың қарашасынан бастап, облыстардағы саяси күштер Сібірлік
автономиямен әріптес автономия болады деп саналған қазақ автономиясына қарай ойысуы
байқалады. Бүл саяси тұрғыда өлкеде қазақ ұлты негізіндегі автономияны мойындау және
соның құзырында қызмет қылуға ниет қылу дегенді білдірді. 1917 жылдың желтоқсан - 1918
қаңтар айларындағы облыстық, уездік деңейдегі қазақ комитеттері өткізген сиездерден,
жиналыстардан, әр-түрлі сипаттағы мәжілістерден орын алған баяндаулар мен ой-пікірлерден
осыны түюге болады. Бұны сол жақта шыққан баспасөз басылымдарының бағыт-бағдарынан
байқаймыз. Уақытша Үкіметтің қыркүйек айындағы дағдарысына қарамастан Ресей кеңістігінде Құрылтай жиналысына деген сенім үдемесе кеміген жоқ. Әсіресе, Қазақстан сияқты өзіндік
дамудың жаңа жолына түсуге болады деген үміті мол ел үшін өте маңызды болды. Бұл сенім
бүкіл Қазақстан халықтарына және қоғамдық-саяси ұйымдарына да тән құбылыс болды.
Сондықтан болар, большевиктер тарапынан Құрылтай жиналысының күшпен таратылғанын
естіген дала тұрғындары наразылық акцияларына жаппай көше бастауы соны көрсетті.
1917 жылғы Ресейдегі қазан төңкерісінің салдары Алаш қозғалысы қайраткерлері
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Қазақстан өлкесіндегі бүкіл қоғамдық-саяси жағдайларды ескере отырып, дербес мемлекеттік
құрылым құру керектігін жете түсінген.
Қазақ автономиясы тарихы өз бастауын қазақ облыстық съездерінен алды, оны бірінші
жалпықазақ съезінде нақтылап, басты мақсат етіп көрсетті. Ресейдегі күрделі саяси дағдарысты
кезеңде Сібір автономиясымен саяси жақындасу әрекеті, Құрылтай жиналысына деген зор үміт
қазақ автономиясы үшін саяси сынақтардан өту кезеңі іспеттес болды. Ресейдегі мемлекетсіздік кезенде (әр түрлі саяси күштердің билік таласы кезеңде) қазақ қоғамының болашағы үшін
Алаш қозғалысы қайраткерлерінің бастауымен Алаш автономиясы мәселесі шүғыл түрде
қайта көтерілді. Нәтижесінде ІІ жалпықазақ съезінде (Орынбор, 5-12 желтоқсан, 1917 ж.)
Қазақ автономиясы мәселесі толығымен өз шешімін тапты. Тарихқа Алаш автономиясы мен
оның Уақытша Ұлттық Кеңесі – «Алашорданың» дүниеге келгені мәлім болды. 1917 жылғы
5-12 желтоқсан арасындағы Орынбор қаласында өткен ІІ жалпықазақ сиезі Ресей федерациясы
құрамында Алаш автономиясы мен Алашорда үкіметін құру жөнінде шешім қабылдады.
Бүкіл қазақ қауымының басын ұлттық-территориялық автономия аясында біржолата біріктіру
мақсатында автономияның өзін жариялау 1918 жылдың қаңтар айының 20-нан кейін іске
асырылды.
Сиез қаулысында Уақытша Ұлт Кеңесі «Алашорда үкіметі» құрылымын Алашорданың
саяси орталығы – Семей қаласы болсын деп ұйғарылады. Жаңа өкiмет құрамына 25 орын
белгiленедi. Олардың он бесi сиез қаулысымен сол күнi сайланып, он орын басқа ұлт
өкiлдерiне қалдырылады. Сөйтіп, 1918 жылдың қаңтар айының 28-де «Сарыарқа» газеті
(Семейде 1918 жылы шығып тұрған) арқылы Екінші Жалпықазақ сиезі қаулысына сәйкес
ұлттық-территориялық Алаш автономиясы мен Уақытша Ұлт Кеңесі «Алашорданы» ресми
тұрғыда жариялады. Алашорда қозғалысының басшылығында Әлихан Бөкейхан, Ахмет
Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мұхаметжан Тынышбаев, Жанша Досмұхамедов, Халел
Досмұхамедов, Әлімхан Ермеков, Халел Ғаббасов, Жақып Ақпаев, Барлыбек Сырттанов
сынды және т.б. да ұлт зиялыларының үлкен шоғыры тұрды. Оның сыртында халқымыздың
бетке ұстар азаматтары – ел ағалары өз алдына және зор күш болды. Шәкәрім қажы, Шаймардан
Қосшығұлов және т.б.
1918-1919 жылдары Алашорданың Орталық және Семей облыстық комитеті қаламыз
Жаңа-Семей қаласында (бұрыңғы Заречная Слободка) орналасып, өз қызметтерін жүргізді.
Семей қаласының бүгiнгi Жаңа-Семей бөлiгi 1917 жылдың шiлдесi мен 1927 жылдың 8
қазаны аралығында ресми түрде Алаш қаласы аталған. Ел тарихында Алаш қаласы тарихының
алатын орыны ерекше болып саналады. Алаш қаласының мәселесі Кеңестік өкімет және
антибольшевиктік күштердің саяси билігі түсында талай рет талқыға түсті. Алаш қаласына
қатысты стратегиялық жоспарлар Алашорда қайраткерлері тарапынан болғаны сөзсіз. Алаш
қаласының орналасқан орыны, оның экономикалық потенциалы және жүртшылығы (негізінен
қазақтар) маңызды деп саналды. Алаш қаласы алғашында Семей уездік земство басқармасына
әкімшілік орталығы болса, кейін Алашорда орталығына айналғанын білеміз. Сондықтан
Алашорданың саяси орталығы Алаш қаласы болғанына әлеуметтік-экономикалық тұрғыда аса
мән беруіміз керек.
Қазақ даласы мен қаласында 1917-1919 жылдары салмақты түрде саяси рөл атқарған
Алашорда үкіметінің тарихи қызметі бұрыңғы Ресей империясы кеңістігінде пайда болған
барлық деректер саяси күштермен қарым-қатынас жасаудан түзілді және қазақ өлкедегі ішкі
жағдайлардан туындалған мәселелерді шешуге бағытталды. Империялық құрсаудан босанған
Ресейлік саяси күштердің 1917-1919 жылдардағы қызметі алғашқы кезеңде демократиялық
сипатта өрбігенмен бірте-бірте әскери-саяси сипаттағы диктатураға қарай бет бұрып кетуі
ұлттық аймақтардағы Алашорда сияқты саяси күштердің ұлттық-демократиялық бағытта
дамуына орай жасаған қызметтерін баянды етуге кедергі болды. Ұлттық аймақтардағы
автономия мәселесіне қатысты жағдайлар легі (Түркістан автономиясы, Башқұрт автономиясы,
Алашорда т.б.) Кеңес өкіметін сол саяси күштермен санасуға апарды. Осы арада Кеңес
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өкіметінің қалыптасқан жағдайда автономия мәселесін көтерген аймақтарда, біріншіден,
уақытты ұту мақсатында бүл мәселесінің шешімін созуға тырысты, екіншіден, ұлттық
автономияларға Кеңестік өкімет штатын міндетті түрде өткізу талабын табандылықпен
жүргізді. Өлкелік аймақтарда автономия мәселесін шешуге большевиктердің күштеу саясатын
мықтап ұстанғаны мәлім болды. Алашорда Кеңес өкіметімен келіссөз жүргізу барысында үміт
артқан «Ресей халықтарының тендігі мен егемендігі, олардың өздерінің мемлекеттік құрылысын
шешу құқығы туралы» жариялаған декларациясының құр сөз екеніне көздері жетті. Бір сөзбен
айтқанда, Кеңес өкіметі Ресей аймақтарында (Қазақстан, Башқұртстан, Татарстан, Сібір
халықтары, Орта Азия халықтары) ұлттық негіздегі мемлекеттік құрылымдарға жол бермейтіні анық байқалды. Алашорда өз қызметін толыққанды қалыптастырмай жатып, саяси қолайсыз
кезге қарамай Кеңес өкіметімен болған келіссөзде ұлттық түтастық, яғни қазақ мемлекеттілігі
түрғысындағы көзқарасын берік ұстанды. Кеңес өкіметі Қазақстанда Алашордасыз таптық
негізде Қазақ автономиясын құруға бет алғаны байқалды. Түптің түбінде тоталитарлық жүйеге
негізделген большевиктік өкімет оны жойып тынды.
Алайда, Ұлт тарихында өзіндік орны бар Алаш қоғалысы мен Алашорда үкіметінің ісәрекеті тарихымызда демократиялық қоғам құруға бағытталған алғашқы қадамымыз болды.
Жалпыхалықтық саяси тәжірибемен қатар зор рухани мұра қалды.
Алашорданың асқақ арманын Елбасымыз бастаған Қазақстан халқы жүзеге асырды.
Елбасы Н.Назарбаев: ««Алаштың» басты мақсаты қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп,
заманға бейімдеу еді. Бұл біздің жедел жаңғыру, яғни модернизация бағытымызға да сай келеді...
Алаш арыстары бізге мемлекеттік идеясын ту етіп көтеруді табыстап кетті...» [Н.Ә.Назарбаев.
Тарих толқынында. – А., 1998 ж.]
Алаштың асыл аманаты бізге тарихи-мәдени бірегейлігімізді, қарапайым тілмен айтсақ,
қазақы қалпымызды қасиеттеп сақтауға міндеттейді. Тәуелсіздікті құрметтеу, тәуелсіз елдің
азаматы бола білу – оның қасиеті мен қадірін түсінудің айқын жолы өз халқының жүріп-өткенін
білуге, құрметтеуге барып тірелетініне сөз жоқ.
ХХ ғасыр басындағы ұлтымыздың алыптарының қазақ әлеміне шоқ жұлдыздардай
жарқырап шығуы – елдегі саяси, әлеуметтік-экономикалық жағдайлармен тығыз байланысты
болатын. Олардың көксеген армандары ХХ ғасырдың басында бой көтерсе, ғасырдың аяғында
орындалды.
Еліміз әлемдік өркениеттің алдыңғы елдері қатарына қосу жолында аянбай еңбек етуде.
Елдіктің берік ұстанымы – тәуелсіз Қазақстанның өсіп-өркендеуі, бүгінгі биікке жеткен
жетістіктерін нығайту және оны үдемелі дамытуда тарих арнасында болған дүниелерімізді
қайыра зерделеу және ұғыну да зор фактор болатыны сөзсіз.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СОВЕТТІК БИЛІК
БАЛАМАСЫЗ БА ЕДІ?
Қойгелдиев М.Қ.
ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «күллі жер жүзі біздің көз
алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды» [1]. деген
ойға табан тіреген бағдарламалық мақаласы тарихи тұрғыдан Міржақып Дулатұлының өткен
ғасырдың басында жариялаған «Оян, қазақ!» атты манифесін еске салады. Өткен тарихымыз
бен осы контексте бүгінгі жағдайымызды тура қорыту ісінде бұл мақала тәуелсіз ойлаудың
философиялық әдіс-құралы міндетін атқарып отыр.
Мәселе мынада. Ұлттың тарихи тәжірибесін ғылыми тұрғыдан қорыту ісі елімізде өткен
ғасырда тікелей советтік идеологияның арнасында және қатал бақылауы бойынша жүрді.
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Басқаша болуы да мүмкін емес-тін. Өйткені елдің тарихын жазу, оны философиялық
тұрғыдан қорыту қызметі империялық ұстанымдағы саяси жүйе қалыптастырған зерттеу
институттары арқылы жүргізілді. Тарих философия және басқа гуманитарлық ғылым
салаларында жазылған еңбектер міндетті түрде биліктің идеологиялық талап-тілегі мен
талғамына сәйкес келуге тиісті болды. Қоғамдық ойдың көрінісі ретінде елімізде советтік
кезеңде қалыптасқан гуманитарлық ғылым салалары белгілі дәрежеде ағартушылық және
ұлттық ойлау мәдениетін қалыптастыру міндетін атқарғандығын жоққа шығару, әрине
орынды болмас еді. Дегенмен, олар басым түрде отарлаушы мәдениетке тәуелділікті күшейте
түсу, тіптен ұлттық мәдениеттің түпнұсқалық болмысын әлсіретіп, оны көшірме мәдениетке
айналдыру міндетін де атқарды. Соның бірден-бір айғағы, ұлттық тарих пен қоғамдық ой осы
уақытқа дейін елдің жүріп өткен жолы мен шынайы болмысын қорытуда ескі методологиялық
әдіс-құралдардан арыла алмай келеді. Басқаша айтқанда, олар осы күйде қала бермек, егер
ұлт шындығын танып-білуде жаңа да тәуелсіз ойлау философиясын меңгеруді мақсатты әрі
жүйелі түрде іске асырмаса. «Рухани жаңғыру бағдарламасы» тәуелсіз ойлау философиясы
деген ойды біз осы тұрғыдан түсінеміз.
Мәселен, біздің өткен тарихымызға, әсіресе, оның соңғы екі-үш ғасырлық кезеңін тура
қорытуға қатысты қоғам көңіліндегі алаңдаушылық туғызып отырған сауалдар бар. Бұл
мәселеде ашықтық қажет-ақ. Қысқаша болса да осы тақырыпқа тоқталайын.
Бұл алаңдаушылықты туғызып отырған ең кем дегенде мынадай екі себепті бөліп айтуға
тура келеді. Мемлекеттік тәуелсіздігімізге ширек ғасырдан асып бара жатса да, біріншіден «біз
қандай қоғамнан шықтық, ол жүйеде біздің тапқанымыз басым ба, жоқ әлде жоғалтқанымыз
басым ба?» деген, екіншіден, «қандай қоғам құру жолында тұрмыз, ертеңгі күніміз жас
буын ұрпаққа жайлы тиеді ме, өзгеге кіріптарлықтың жаңа түріне тап болмаймыз ба?» деген
сауалдардың қоғам көңілінен әлі де болса сейіле қоймағандығы ешқандай да құпия болмаса
керек. Қоғам осы сауалдарға тұщымды жауап алғысы келеді және ондай жауап алуға ол толық
құқылы.
Шынын айту қажет, мемлекет өз тарапынан тарих ғылымы мен тарихшыларға тарихи
шындыққа жетуге қажет алғышарттарды қалыптастыру ісінде біраз жұмыстар атқарды.
Елбасының тікелей қолдауымен жүргізілген «Мәдени мұра», «Халық тарих толқынында»
атты мемлекеттік бағдарламалар бұл пікірге негіз бола алады. «Рухани жаңғыру елдің ұлттық
рухани тамырынан нәр ала алмаса, - деп көрсетеді мемлекет басшысы – ол адасуға» бастамақ.
Қазақ руханиятына нәр беретін сондай рухани бастау көздерінінң бірі – Алаш мұрасы, ұлттың
өзін-өзі сақтау үшін жүргізген арпалысты күресінің тарихы. Тәуелсіздік кезеңде бұл тақырып
қандай дәреже және мазмұнда шешімін тапты, енді осы мәселеге тоқталайын.
Жақында ғана Алматыда болып өткен «Большевики в Казахстане: зло или благо?» деген
дөңгелек үстелдің материалдары интернет арқылы жарық көрді [2]. Міне осы материалдарда
Ч.Лаумулин және Б.Сұлтанов сияқты әріптестеріміз «Қазан революциясы болмаса Қазақстан
бүгінде шамамен Ауғанстан қатарындағы қоғам деңгейінде болар еді», - деген пікір білдірді.
Мұндай көзқарасты аталған азаматтарға ғана тиесілі көзқарас ретінде қабылдау, әрине,
жаңылғандық болар еді. Біздің қоғамда мұндай көзқарастағылар аз емес. Шындық солай. Бұл
жетпіс жылдан астам уақыт бойы үстемдік құрған советтік идеологияның артында қалдырған
мұрасы. Советтік идеология қоғамдық өмірде үстемдік құрып отырған жоқ, бірақ оның
қоғамдық санаға тастаған дәндері әлі де жемістерін беруде. Соның бірден-бір көрнісі жоғарыда
келтірілген пікір. Ал ол пікірдің астарында «1917 жылы қазақ қоғамы үшін советтік билікке
балама билік болған емес» деген большевиктік тұжырымның жатқандығын айтқан жөн.
Советтік кезеңде мұндай көзқарастағылар Кенесары Қасымұлы қозғалысын - феодалдықмонархиялық, ал Алаш қозғалысын - тар ұлттық-сепаратистік қозғалыс ретінде бағалады. Яғни,
қазақ қоғамын өз бетінше дербес өмір сүре алмайтын қоғам ретінде көрсетуге тырысты.
Ал шынайы өмірде Совет өкіметіне балама билік болды ма? Әрине, болды. Ол 1917
жылы 5-13 желтоқсан күндері Орынбор қаласында өткен 2-нші Жалпықазақ съезі сайлаған
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Алашорда үкіметі болатын. Алашорда үкіметі он бес адамнан тұрды. Бұдан тыс он орын қазақ
жеріндегі басқа ұлт өкілдеріне қалдырылды. Сапалық тұрғыдан алғанда үкіметке мүшелікке
сайланған он бес адамның он төрті жоғары білімді, тек біреуінің ғана (Отыншы Әлжанов)
арнайы орта білімі бар-тын. Үкіметтің қолында Алаш партиясы даярлаған бағдарлама болды.
Қазақ қоғамына байланысты ондай бағдарлама большевиктер партиясында болған емес. Тарихи құжаттармен мұқият танысқан адам бұл пікірдің дұрыстығына жеңіл көз жеткізе алады.
Алаш қозғалысы – бұл ешқандай да ретроградтық қозғалыс емес, ол азаттыққа, еркін
дамуға ұмтылған қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы болатын. Яғни, кемел ақыл-ой
тұрғысынан Алаш тақырыбы даулы тақырыпқа айналуға тиіс емес-тін. Өйткені, біріншіден,
өз бағдарламаларына сәйкес алаштықтар поляктар немесе финдер сияқты Ресейден бөлініп,
дербес мемлекет құратынын мәлімдеген жоқ. Олар егер Ресей Демократиялық Федерациялық
мемлекеттік құрылымға көшсе, қазақ қоғамы оның құрамында автономия түрінде болатындығын жобалады.
Екіншіден, алаштықтар қоғамдық дамуда еуропалық жолды, яғни
демократиялық және рыноктық құндылықтарды ұстанатындықтарын өз бағдарламаларында
ашық жария етті. Басқаша айтқанда, ұлт тарихындағы бұл буын ұлт өмірін бейбіт революциялық
жолмен реформалау ұстанымында тұрған буын болатын. Үшіншіден, Ә.Бөкейханов пен
оның серіктері өздерін ұлы орыс мәдениетіне жақын тұрғандықтарын, тіптен осы жолда
өздерін шәкірт санайтындықтарын ылғи да ескертіп отырды. Қазақ қоғамында орыс әдебиеті
мен мәдениетінің озық үлгілерін насихаттау жолында тұрды. Ә.Бөкейханов, мәселен, Л.Н.
Толстойды соңғы пайғамбар санады.
Басқаша айтқанда, советтік идеология көрсетуге тырысқандай, алаштықтар тар ауқымдағы ұлтшылдар емес-тін. Олар берік жалпыадамзаттық құндылықтар ұстанымында тұрған
буын еді.
Алаш қозғалысының табиғатын тура түсіну үшін қозғалыстың неден
басталғандығына көңіл аударған жөн. Қазақ азаттық қозғалысы ағартушылық қызметтен
басталды. Сондай-ақ, ағартушылық толыққанды қоғамдық құбылыс ретінде көрінуі ХХ
ғасырдың алғашқы ширегіне, яғни алаш зиялыларының қызметіне тұс келді. Жалпыұлттық
«Айқап» журналының (1911-1915), «Қазақ» газетінің (1913-1918), екі миллионға жуық
тиражбен басылған (революциялық өзгерістерге дейін) қазақ кітаптарының жарық көруі және
басқа атқарылған істер осы тұжырымға негіз бола алады.
Қазақ ағартушылығының хронологиялық ауқымы жөнінде. Салыстырмалы тұрғыдан
алғанда, мәселен, еуропалық ағартушылық ешқандай да сыртқы араласусыз барлық қалыптасу
және даму сатыларынан емін-еркін жүріп өтті. Ал оның өкілдері ешқандай да репрессия
құрбаны болған емес.
Ал қазақ ағартушылығы барлық белгілерімен толыққанды тұтас қоғамдық процесс
ретінде ХХ ғасырдың басында қарқынды өріс алғанымен, билік тарапынан қойылған үлкен
кедергілерге кезікті. Ол бар болғаны 20 жылға жетер-жетпес мерзімге созылды. Ал оны
бастап, бағыт-бағдарын анықтаған тұлғалар түгелдей дерлік репрессия құрбаны болды. Ал
мұндай трагедияны еуропалық бірде-бір ұлт басынан кешірген жоқ. Соған қарамастан қазақ
зиялыларының 20-30 жылда жүріп өткен жолы кез-келген зерделі адамды таңғалдырмай
қоймайды.
ХХ ғасырдың басындағы ұлт зиялыларының алдына қойған міндеті қазақ деген «халқын
ұлт деңгейіне көтеру», өз елін «жат үстемдіктің тепкісінен құтқарып өз мекемелеріне ие,
тәуелсіз бір жеке тұлғаға айналдыру» (М. Шоқай) болды және осы мұратқа жету жолында
халық бұқарасымен арада ортақ сана қалыптастыруға күш салды.
Осы ретте қазақ ағартушылығы мен ұлтшылдығына тиесілі мынадай бір жағдайға назар
аударуға тура келеді. Қалыпты да бейбіт даму жағдайында ағартушылық қызмет ұлттық
тілдің, білім жүйесінің, жаңа сатыдағы ұлттық мәдениеттің, ұлттық бірегейлік пен сананың
қалыптасуымен аяқталмақ. Қорыта айтқанда, ағартушылық ұлт үшін ұйытқы элемент қызметін
атқарады. Сол сияқты ұлтшылдық та бұл кезеңде прогресшіл күш орнында жүріп, қоғамды
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ұлттық тәуелсіздік пен еркіндікке бастап, мемлекетшілдік ұстанымның қалыптасуына игі әсері болмақ.
Қазақ ағартушылығы мен ұлтшылдығының тағдыры қайғылы қалыптасты. Олар көздеген мақсатына жете алмай, бар болғаны жиырма жылға жетер-жетпес уақытта белсенді
қызметтен ығыстырылды.
1933 жылы 16 ақпанда Архангельск түрмесінде жатқан Ахмет Байтұрсынұлы Екатерина
Павловна Пешковаға: «Я педагог, связавший с работой просветительной общественнокультурную, публистическую, литературную, и как сын порабощенной нации, проводивший
в своей работе определенную политическую идею – идею освобождения казахского народа
через борьбу против существовавшего режима, через культурное развитие и через углубление
сознания народа; за что приходилась сидеть в тюрьме, побывать в ссылке при царском режиме.
Я как сын отсталой нации работал с самоотверженным энтузиазмом, отдавая все свои силы
и способности, даже и здоровье свое, на дело просвещения казахского народа. И вот волею
судеб, в благодарность за все это от казахского народа пришлось мне при старости лет (62
года) побывать 20 месяцев в тюрьме, 22 месяца в концлагере и очутиться наконец, в таком
положении, где старость атакует меня с трех сторон».
Ә.Бөкейханов 1933 жылы 29 сәуірде абақтыда жатқан А.Байтұрсынов жөнінде Е.П. Пешковаға мынадай мәлімет береді: «Он просветитель казахского народа. Байтурсынов Кирилл и
Мефодий, Новиков и Радищев своего народа, он создал азбуку, которая по мнению профессора
Малова, лучшая из азбук... Байтурсынов А автор грамматики, синтаксиса, букваря, хрестоматий
на казахском языке. Он Наркомпросс Казахской АССР... первоклассный поэт, сатирик. Он
патриот, националист... бесстрашный пророк своих убеждений...» [3].
Бұл арада қазақ ағартушылығының бастау көзінде тұрған Ахмет Байтұрсынұлына
Әлекеңнен асып мінездеме беру мүмкін емес. Сондай-ақ, бұл берілген үзінділер арқылы қазақ
ағартушылығының талайы мен тағдырынан толық мәлімет алуға болады. Ал осы жоғарыда
аты аталған орыс тілді тарихшы азаматтар қазақ ағартушылығынан хабары бар ма екен? Әй,
қайдам, жоқ-ау! Қазақ ағартушылығын түсіну үшін олардың еңбектерін қазақ тілінде оқу қажет.
Өкінішке орай, советтік кезеңде біздің қоғамда қазақ тілін меңгермей-ақ қазақ тарихынан
диссертациялық зерттеулер жазып, ғылыми дәрежелер алу кең етек алды. Сол қарқын әлі
де бәсеңсімей келеді. Мәселен, көркем әдебиет ұлттың жаны дейміз. Бұл даусыз ақиқат.
Ә. Бөкейхановтың көркем аудармаларын, публицистикасын, А. Байтұрсынұлының, М. Дулатұлының, М. Жұмабаевтың, Ж. Аймауытұлының, М. Әуезовтың көркем шығармаларынсыз
қазақ азаттық қозғалысының мақсат-мұратын дәл де терең түсіну мүмкін бе? Әрине, мүмкін
емес!
Сонымен Алаш қайраткерлері түгелдей дерлік репрессияға алынып, ал қозғалыс тарихы
идеологиялық аппарат тарапынан неге бұрмалауға ұшырады? Осы сауалға қысқа жауап іздеп
көрейін.
Бұл сауалға жауапты империяның геосаяси жағдайынан іздеген жөн.
Ә. Бөкейханов бастаған антиимпериалистік, отарлық тәуелділікке қарсы саяси топ ұлт
өміріне қатысты бір мәселені дәл де тура түсінді. Яғни ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртып,
қалпына келтірмей – ұлттың тұтастығы мен бірегейлігін, болашағын сақтау мүмкін емес
екендігін. Олардың бұл әрекетін байқаған патшалық билік ұлт зиялыларын сепаратистер
ретінде қудалауға алды. Өкінішке орай, патшалық биліктің бұл әрекетін советтік билік те
жалғастырып, ұлт-азаттық қозғалысты біржола тұншықтырды.
Басқаша айтқанда, 1917 жылғы Ресейдегі революциялық өзгерістерді пайдаланып ұлттық
мемлекеттілігін құру жолына түскен қазақ және оған туыс халықтарға советтік билік ұлттық
негіздегі автономия беруден үзілді-кесілді бас тартты. Отарлық тәуелділіктегі ұлттардың бұл
әрекетіне большевиктер үкіметі алып еуразиялық империяны әлсірететін фактор есебінде
қарады.
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Белгілі геосаясаткер Хэлфорд Маккиндердің айтқан сөзі бар: «география – кез-келген
теориялық мәселеге берілген жинақы жауап» [4], - деген.
Большевиктер географияға байланысты стратегиялық мақсатын, әрине терең жасырып
ұстады. Алға шығарған емес. Ал социализм идеясы, тап күресі және басқа теориялық
ұстанымдар, белгілі дәрежеде, бұл стратегиялық мақсатқа жамылғы рөл атқарды.
А. Байтұрсынов В.И. Ленинге жазған хатында (1920 ж): «қазақ халқын алдауға құрылған
кез-келген құйтырқы саясат сырты жылтыр болғанымен, ешқандай да мардымды нәтиже
бермек емес. Патшалықтың көпғасырлық езгісіне іштей тынып, жеккөрушілікпен үнсіз шыдап
келген халық, тағы да үнсіз шыдауы мүмкін, бірақ оның бұл шыдамы сәті түскен бір күні бұрқ
етіп сыртқа шығуы әбден мүмкін» [5], - деп жазды.
Алаш қозғалысының табиғи мазмұны мен талап тілегін мойындауға кедергі болған
келесі жағдайға тоқталайын. 1917 жылғы Октябрь революциясы нәтижесінде билікке келген
Совет үкіметі сол уақытқа дейін отарлық тәуелділікте азап шеккен қазақ халқына өзін-өзі билеу
мүмкіндігін беру міндетін күн тәртібінен алып тастап, оның орнына тек советтік, яғни таптық
негіздегі билік жүйесін енгізетінін мәлімдеді.
Қазақ қоғамына байланысты (тек қазақ қоғамына байланысты емес) мәселенің осы
мазмұнда қойылуы қаншалықты негізді еді?
Тарихи тәжірибе көрсетіп бергеніндей, большевизм тарапынан ұлт өміріндегі кезекті
де міндетті кезең – өзін-өзі басқарудың орнына таптық жіктелуді енгізу теориялық тұрғыдан
қателік, ал өмірлік тәжірибе тұрғысынан ұлт өміріне жасалған қиянат еді.
Жалпы бұл мәселені сол тарихи кезеңде теориялық тұрғыдан алаштық зиялылар тура
түсіндірген еді. Мәселен, Елдес Омарұлы 1927 жылы тергеушіге берген жауабында мынандай
ойды білдіреді: «Менің ұлтшылдық сенімім мынандай жағдайға байланысты: мен барлық
басқа ұлтшыл отандастарым сияқты қазақ елім жақсы өмір сүрсе екен деген ойдамын. Қазақ
халқы экономикасы мен мәдениетін еркін дамытқанын қалаймын...».
«Менің ол кездегі...... қалыптасқан көзқарасым бойынша, - деп көрсетті Алашорда үкіметі
төрағасының орынбасары Х. Ғаббасов, 1929 жылы 25 қаңтарда берген көрсетуінде, - халық
бүтін және бөлінбейтін құбылыс еді, соған байланысты мен саяси қызметімде (басқалармен
бірге) тек қана жалпы-ұлттық мүддені басшылыққа алдым».
Алаштықтардың мұндай мазмұндағы ұстанымы осы мезгілде Азия және басқа
континенттерде жүріп жатқан ұлт-азаттық қозғалыстардың бағдарламалық ұстанымымен
толық үйлесімді болатын.
Ресей коммунистік партиясы қазақ азаттық қозғалысын табиғи мазмұнынан айырып, оны
ұлттық бостандық үшін күрес арнасынан шығарып, таптық негізде жіктелу, бөлініп-жарылу
жолына салды. Бұл, әрине, қазақ ұлт-азаттық қозғалысына жасалған қиянат еді.
Алашорда үкіметіне қатысты мынандай мәселеге назар аудармау қисынсыз болар
еді. Советтік тарихнама 1917 жылы 2-ші жалпықазақ сьезінің Алаш автономиясы мен оның
Алашорда аталатын үкіметін құру туралы қаулы-қарарларын негізсіз контрреволюциялық
әрекет есебінде бағалады [6].
Осы ретте мынадай жағдайды ескерген жөн.
Біріншіден, екінші жалпықазақ съезінің шақырылуы бұл қажеттіліктен туындаған шара
болатын. Бүкіл империя көлемін жайлаған берекесіздік жағдайында Ә.Бөкейханов бастаған
топтың бұл съезді ұйымдастырып, өткізу әрекеті аса зор тарихи жауапкершілікті мойындарына
алған нағыз отаншылдық ұстанымның үлгісі болатын, олардың бұл әрекеті отан тарихында
осы тұрғыдан бағалануға тиіс.
Екіншіден, съезд қазақ қоғамында ерте замандардан қабылданған салт-дәстүр бойынша
шақырылды. Ұйымдастырушы топ арнайы шақыруды ел ішіндегі беделді және белгілі деген
адамдарға жолдады. 1917 жылғы қазақ қоғамы жағдайында жалпыұлттық жиынға өкілдер
шақырудың басқа тиімді жолын ойлап табудың өзі де мүмкін емес-тін. Жалпы, мұндай бүкіл

14

ұлттық құрылтайға барлық өңірлердегі елге танымал тұлғаларға хабар салып шақыру қазақ
қоғамындағы ескі замандардан үзілмей келе жатқан дәстүр болатын.
Үшіншіден, ұлттық құрылтай Алаш автономиясын құру туралы шешім қабылдап, оның
Алашорда аталатын үкіметін және төрағасын сайлады. Алашорда үкіметінің негізгі міндеті
мемелекеттегі берекесіздік, анархия жайлаған жағдайда елді бүліншіліктен сақтау әрекеті еді.
Қорыта айтқанда, елдегі аласапыран жағдайда қазақ қоғамының барлық өңірлерінен
жиналған өкілдердің дауыс беруі арқылы сайланған Алашорда үкіметі бұл толық легитимді
билік түрі болатын. Тарих ақиқаты Алашорда үкіметін осы тұрғыдан қабылдауды талап етеді.
Алашорда үкіметін құру арқылы оны ұйымдастырған ұлт зиялылары қазақ жерінде ұлттық
мемлекеттілікті жаңғырту ісін қолға алды. Сол бір күрделі тарихи кезеңде қазақ елі үшін бұдан
маңызды нәрсе жоқ та еді.
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АЗЕРБАЙДЖАНО-КАЗАХСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1991-2003 гг.)
Kраткий взгляд к истории независимости азербайджанского
и казахского народа
Муса Гасымлы
Директор Института Кавказоведения
Национальной Академии Наук Азербайджана,
член-корр. НАНА, профессор
Обладающие богатыми традициями государственности азербайджанский и казахский
народы, в ходе Первой мировой войны начали бороться за автономию, а затем за свою
независимость. В Азербайджане эту работу взяла на себя Партия Мусават, основанная в 1911
году. Азербайджанская интеллигенция сначала встала в передних рядах борьбы за автономию, а
на последнем этапе войны в результате возникшей благоприятной международной обстановки
за независимость. В результате, 28 мая 1918 года впервые за всю историю мусульманского
Востока была создана Азербайджанская Республика. Идею Республики и республиканского
управления впервые на мусульманском Востоке применял Азербайджанский народ.
Азербайджанский народ показал мусульманским народам путь к освобождению от
колониализма. Однако, 28 апреля 1920 года в результате агресии большевистской России был
положен конец государственной независимости Азербайджана.
А в Казахстане эту задачу взял на себя Мустафа Чокай в 1905 году. организовав движение
за свободное проживание традиционно кочевой культуры казахов и кыргызов. Основными
целями этого движения являлись модернизация Ислама в Центральной Азии; то есть, отмена
закона Российского правительства о принуждении кочевых народов вести оседлую жизнь;
вывести русских, заселившихся на территории Туркистана после оккупации.
Новый этап деятельности Партии Алаш началась после распада Российской империи
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в 1917 году. За это время Партия «Алаш» стремилась к созданию автономного КазахскоКыргызского национального государства в составе России и наименованию его Алаш Орда.
Мустафа Чокай был избран в качестве первого лидера этого государства. В конце 1917
года Алаш Орда провела в Оренбурге Мусульманский Конгресс Кыргызов, защищающих
создание автономии в составе России. Было отмечена необходимость совместной деятельности
с другими тюркскими народами России для создания автономии. Отношения Алаш Орды с
советским режимом были острыми по причине противостояния большевистскому руководству
и поддержания режима демократического управления России. Во время гражданской войны в
России, Алаш Орда с целью защиты от большевиков создала армию на территории проживания
казахов. Но Алаш Орда не сумела контролировать столь большую область. Территория
разделилась на две части. Ввиду слабой связи между двумя частями, временно образовались
два разных руководства. Лидером западной части стал Аихан Букейханов, а лидерами
восточной части братья Имановы. С целью урегулирования ситуации Мустафа Чокаев при
согласии братьев Имановых объявил о создании нового государства. Но это не имело никакого
смысла. Так как большевистский режим признавал лишь Букейханова в качестве лидера Алаш
Орда. В 1919 году армия Алаш Орда была поражена со стороны Красной Армии. Партия Алаш
Орда прекратила свою деятельность, а большинство ее членов перешли в Коммунистическую
Партию Казахстана. Позже, во времена Сталинской репрессии все лидеры Алаш Орды были
репрессированы.
В условиях советской системы как азербайджанский, так и казахский народы остались
союзными республиками в составе СССР. Однако желание их создать самостоятельное
государство не удалось остановить. Благоприятные условия для этого сформировались в конце
80-х в начале 90-х гг. ХХ века.
Факторы, обусловливающие взаимоотношения
После восстановления государственной независимости во внешней политике Азербайджанской Республики Республика Казахстан занимала присущее ей место. Отношения
между Азербайджаном и Казахстаном были обусловлены рядом факторов. Прежде всего, сближающими казахский и азербайджанский народы факторами были родственные тюркские корни,
язык, религия, культура, история и их политико-географическое сходство. Длительное время
обе республики в составе СССР находились в одной и той же экономической, культурной и
политической системе. Азербайджан представлял для Казахстана надежный мост, связующий
его с Турцией и Европой. В то же время Казахстан являлся для Азербайджана удобной для
выхода в Китай и Индию территорией. Кроме того, наличие природных богатств, проявление
интереса ведущих нефтяных компаний мира к Казахстану превратили эту страну для США,
России, Китая и европейских государств в один из геополитических центров[1].
Отметим, что еще до восстановления государственной независимости, с 30 сентября
по 2 октября 1991 года азербайджанская делегация посетила Казахстан. Визит был осу
ществлен с целью развития сотрудничества и добрососедства[2]. По договору обе страны
во взаимоотношениях обязывались исходить из принципов признания суверенитета друг
друга в пределах существующих границ, территориальной целостности, невмешательства во
внутренние дела. Учитывая требования системы коллективной безопасности, в том числе и
свои усилия по упрочению мира, стороны заявили о необходимости сотрудничества в сфере
обороны и безопасности. Они пришли к согласию об обмене полномочными представителями,
взяли на себя обязательства решать спорные вопросы, достигать компромиссных решений
только путем политических консультаций и прямых переговоров.
Тогда же между Казахской ССР и Азербайджанской Республикой было подписано
соглашение о принципах торгово-экономического сотрудничества. 16 декабря азербайджан
ский парламент ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между
Азербайджанской Республикой и Казахской Советской Социалистической Республикой[3]
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Первые контакты
Спустя несколько дней после этого, СССР распался. В регионе и в мире создалась совершенно новая ситуация. Прекратил свое существование Советский Союз, в состав которого
входили Азербайджан и Казахстан. Дипломатические отношения между Азербайджанской
Республикой и Казахстаном были установлено через некоторое время после распада СССР –
30 августа 1992 года[4]. Это были первые независимые шаги во взаимоотношениях. С 9 января
1993 года приступило к деятельности посольство Казахстана в Азербайджанской Республике.
Первым послом Казахстана в Азербайджане стал Ибрагим Амангалиев.
На начальном этапе взаимоотношений стороны отдавали преимущество сотрудничеству
в сфере финансов и экономики. Так, 24 февраля 1993 года в Алматы были подписаны:
протокол между правительством Азербайджанской Республики и Национальным Банком
Азербайджана, с одной стороны, и правительством Республики Казахстан и Национальным
Банком Республики Казахстан, с другой, об организации расчетов между правительством
Азербайджанской Республики и правительством Республики Казахстан, об установлении
порядка и времени долговых обязательств и их условиях на 1992-й год, об основных условиях
торгово-экономического сотрудничества на 1993-й год, торгово-экономическом сотрудничестве
в 1994 году.
С точки зрения установления и развития азербайджано-казахстанских отношений
вышеуказанные документы имели важное значение, которые сформировали материальные
основы сотрудничества. И это были первые шаги.
Поворотный этап во взаимоотношениях.
По пути к стратегическому партнерству
Однако уровень сотрудничества этих государств был значительно ниже их возможностей.
Поворотный этап во взаимоотношениях начался с приходом к власти в Азербайджанской
Республике летом 1993 года общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара
Алиева. Специалист по международным вопросам Новруз Мамедов в связи с этим пишет:
«Гейдар Алиев, придя к власти, стал заново строить отношения со странами Средней
Азии»[5].
Азербайджанская Республика стала уделять особое внимание отношениям с Казахстаном.
Возрос динамизм в отношениях между двумя странами. В начале августа 1995 года Гейдар
Алиев участвовал в мероприятиях, посвященных 150-летию казахского мыслителя и
философа, просветителя, основателя новой казахской литературы Абая Кунанбаева. Он
также встретился с Нурсултаном Назарбаевым и обсудил с ним вопросы о существующем
состоянии и перспективах двусторонних отношений, о правовом статусе Каспия. Оба лидера
договорились придать новый качественный импульс развитию двусторонних отношений. В
это время азербайджанская сторона стала уделять большое внимание транспортировке через
свою территорию казахстанских энергоносителей. Обсуждение этого и других вопросов
приобретало большое значение.
В этом отношении большую роль сыграл первый официальный визит президента
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в 16-17 сентября 1996 года [6].
Во время визита были обсуждены вопросы о развитии двусторонних отношений, расширении
экономических отношений, пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта,
возникшего в результате военной агрессии Армении, правовом статусе Каспийского моря,
Транскаспийской магистрали, деятельности СНГ и другие. Позиции Азербайджана и Казахстана по вопросу об эффективном использовании ресурсов Каспийского моря совпадали
[7]. Гейдар Алиев предложил Нурсултану Назарбаеву присоединиться к подписанному ранее
Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном и Грузией четырехстороннему соглашению о
Транскавказском коридоре. Как известно, Транскавказский коридор, начало которому положено
подписанием в Серахсе четырехстороннего соглашения, с экономической точки зрения был
эффективен, а с политической – безопасен и надежен. Президент Казахстана дал согласие на
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присоединение своей страны к этому коридору. Это был шаг, который мог оказать серьезное
влияние на геополитическую ситуацию в регионе.
В свою очередь, Нурсултан Назарбаев предложил Азербайджану сотрудничать с
Центральноазиатским Экономическим Союзом. Это предложение вызвало интерес у
Азербайджана.
В переговорах имело место обмен мнениями о мирном пути урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Позиция Нурсултана Назарбаева в отношении урегулирования
конфликта была решительной. Он однозначно заявлял: «…и Казахстан, и Армения, и
Азербайджан, и Грузия являются членами ОБСЕ, которая берет за основу принцип нерушимости существующих государственных границ и территориальной целостности. Я против
воинствующего сепаратизма. Представьте, что могло бы быть, если бы все проживающие
на Земле народы и нации стали бы воевать для создания своих государств»[8].
Такая позиция Казахстана была важной, объективной и справедливой с точки зрения
развития двусторонних конфликтов, и с точки зрения взглядов на конфликты в регионе.
По итогам переговоров, 16 сентября были подписаны 13 документов – договор об основах
отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии между министерством иностранных дел Азербайджанской
Республики и министерством иностранных дел Республики Казахстан, между министерством
национальной безопасности Азербайджанской Республики и Комитетом национальной
безопасности Республики Казахстан и другие.
Особое
значение имел договор об основах отношений между двумя странами,
состоявший из 24 статей[9]. В нем определялись основы отношений, указывались пути и формы
сотрудничества.
Руководители государств подписали состоявшее из 6 статей заявление по вопросам,
связанным с Каспием[10]. Данное заявление не было направлено против какого-либо
прикаспийского государства. Напротив, документ создавал основу для поиска верного, взаимно
удовлетворяющего решения проблем Каспийского моря. При определении правового статуса
Каспия, азербайджанская сторона была сторонником недопустимости перерастания этой
проблемы в конфликты.
Визит президента Республики Казахстан в Азербайджан имел большое историческое
значение. Подписанные в дни визита документы создавали договорно-правовую базу даль
нейшего развития отношений между двумя независимыми государствами.
Как было отмечено, в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном приоритет
отдавался углублению отношений, обсуждению и принятию решений по вопросам
сотрудничества в сфере нефти и газа в связи с экспортом казахстанской нефти через Каспий
и Азербайджан на мировые рынки. Это проявилось и во время первого официального визита
президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в Казахстан 10 июня 1997 года[11].
В состоявшихся переговорах обсуждались, прежде всего, вопросы экономического
сотрудничества. Наличие общей границы по Каспийскому морю и прежних связей создавали
широкие возможности для сотрудничества. Азербайджан за многие годы, традиционно
занимаясь добычей нефти, переработкой нефтяных продуктов, производством нефтяных
оборудований и технологий, особенно в области добычи нефти в море, накопил большой
опыт. Сотрудничество и изучение опыта в этой области приобретало важное значение.
После обсуждения, стороны договорились по вопросам сотрудничества в области нефтяного
машиностроения. Нурсултан Назарбаев считал, что для доставки казахстанской нефти на
мировые рынки, кроме Северокавказского нефтепровода, необходимы еще два-три нефтепровода. Отметим, что в предшествующие годы Нурсултан Назарбаев рассматривал порт
в Новороссийске как самый подходящий маршрут экспорта казахстанской нефти на мировые
рынки. И причиной этого было отсутствие каких-либо других проектов [12]. После обсуждений
казахстанская сторона поддержала предложение о перевозке своих товаров через Кавказский
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коридор. К этому времени по данному коридору Казахстан экспортировал 200 тысяч тонн своей
нефти. Казахстан предлагал перевезти через Каспийское море 10 млн. тонн нефти. Следует
заметить, что еще в советское время Казахстан отправил по Каспийскому морю в Баку 7 млн.
тонн нефти. Казахстан был намерен продолжать данную работу в новых условиях и заложил
основу для этого, восстановив морской порт в Актау. Во время переговоров были обсуждены
и достигнуто согласие по вопросам строительства нефтепровода по дну Каспийского моря в
Баку, а оттуда до Средиземного моря.
Затем был обсужден и вопрос о правовом статусе Каспийского моря. По данному вопросу
позиции Азербайджана и Казахстана были схожи. Была отмечена важность проведения
консультаций для определения правового статуса[13].
В переговорах также были обсуждены вопросы о положении в СНГ и о урегулировании
конфликтов. По данным вопросам позиции полностью совпадали. По мнению сторон, СНГ не
должен был восприниматься как возврат к прежним командно-приказным временам. Участвуя
в СНГ, государства должны были укреплять свою независимость и двусторонние отношения.
Лидеры государств выступили против гегемонии какого-либо государства в этой структуре.
Руководители обоих государств осуществили обмен мнениями об урегулировании
нагорно-карабахского конфликта, возникшего в результате военной агрессии Армении
против Азербайджана. Они считали, что все конфликты должны быть разрешены на условиях
признания территориальной целостности и мирным путем. Нурсултан Назарбаев однозначно
отмечал: «…я категорически против любого вида сепаратизма»[14].
Главным итогом визита стало подписание 17 документов. 10 июня были подписаны
Декларация о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества между Азербайджанской
Республикой и Республикой Казахстан[15], состоявшая из 15 статей, Меморандум о
сотрудничестве в транспортировке нефти на мировые рынки, соглашения о сотрудничестве
в области морского и торгового судоходства, в таможенных делах, об основных принципах
сотрудничества в сфере нефтяного машиностроения и о сотрудничестве в других областях.
Особое значение среди этих документов имел Меморандум о сотрудничестве в
транспортировке нефти. Данный документ предусматривал строительство трубопровода для
поставки нефти на мировые рынки из Казахстана по дну Каспийского моря в Азербайджан,
затем через территорию Грузии и Турции к средиземноморскому побережью.
Все подписанные документы имели большое значение. Они закрепляли нормативноправовые основы двусторонних отношений, стимулировали их дальнейшее развитие, углубле
ние и расширение, обусловливали длительность экономического сотрудничества. Данный визит
способствовал расширению отношений между Азербайджаном и Казахстаном, их переходу на
новый, более высокий уровень.
С этого времени, с целью развития сотрудничества в энергетической сфере, Азербайджан
и Казахстан осуществили ряд мер. 23-24 октября 1998 года премьер-министр Республики
Казахстан Н.У. Балгымбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Он был принят
президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым, имел встречу с премьерминистром Артуром Расизаде и президентом Азербайджанской Международной Операционной
Компании. Н.У. Балгымбаев посетил нефтяные терминалы в Дубенди и Сангачале. В переговорах
были обсуждены вопросы о развитии в 1999-2000 гг. торгово-экономического сотрудничества
в рамках проекта ТРАСЕКА, об открытии паромного сообщения Баку–Актау и расширении
сотрудничества в сфере туризма.
По окончании визита, 23 октября, были подписаны соглашение между правительством
Азербайджанской Республики и правительством Республики Казахстан об углублении
экономического сотрудничества, совместное коммюнике об итогах визита премьер-министра
Республики Казахстан Н.У. Балгымбаева, соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере связи,
соглашение об охране промышленной собственности, протокол об итоге переговоров между
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правительственной делегацией Республики Казахстан и правительственной делегацией
Азербайджанской Республики, соглашение между Национальным банком Азербайджанской
Республики и Национальным банком Республики Казахстан в сфере обмена информацией и
исследованиях в банковско-финансовой системе.
Вышеуказанные документы имели большое значение, они закрепляли основы
сотрудничества, и особенно в сфере энергетики. Это был существенный шаг накануне встречи
в верхах ОБСЕ в Стамбуле.
Наконец, в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном произошло существенное
событие. Во время встречи в верхах в Стамбуле, состоявшейся 18-19 ноября 1999 года,
государственные руководители Азербайджана, Турции, Казахстана и Туркменистана подписали
Стамбульскую декларацию о поддержке основного экспортного нефтепровода Баку–Джейхан.
Это было историческое событие.
Спустя некоторое время после принятия Стамбульской декларации, в конце октября 1999
года было вновь восстановлено паромное движение из порта Актау в Казахстане в Баку. В
Азербайджане начали свою деятельность представители казахстанских компаний – брокерской
компании «Онтустик», «Шыгыс», «Онер-Азербайджан», объединенных предприятий «Прогресс»
и «Эйр Казахстан». Азербайджанское акционерное общество «ИМАИР» организовало полеты
самолетов по маршруту Баку–Алматы–Баку.
Новый импульс двусторонним отношениям был дан и во время официального визита
Нурсултана Назарбаева в Азербайджан 7 апреля 2000 года и на встрече руководителей
тюркских государств, и в мероприятиях, посвященных 1300-летию эпоса «Деде Горгуд». На
переговорах Нурсултана Назарбаева с Гейдаром Алиевым были обсуждены вопросы о сов
местной разработке ресурсов Каспийского моря, существующем положении в прокладке
трубопровода для транспортировки нефти на мировые рынки, о реализации программы
«ТРАСЕКА». Возобновление паромного передвижения по маршруту Баку–Актау создавало
новые возможности для увеличения объема торговых связей. Казахстан постоянно держал в
центре своего внимания деятельность Минской группы ОБСЕ по урегуливованию мирным
путем армяно-азербайджанского конфликта. На переговорах руководители двух государств
подчеркнули важность дальнейшего углубления связей, упрочения сотрудничества для более
эффективного использования Великого Шелкового пути и транспортного коридора Европа–
Кавказ–Азия[16]. После переговоров один на один состоялись переговоры в более широком
составе, на которых обсудили вопросы о дальнейшем расширении связей в политической,
экономической и гуманитарной сферах, о региональных и международных проблемах.
Нурсултан Назарбаев предложил увеличить торговый оборот между двумя странами в три раза
и довести до 100 млн. долларов [17].
По итогам визита было принято совместное заявление [18]. Были подписаны 8 документов, поднявших отношения на новый качественный уровень.
Следует отметить, что Казахстан был противником агрессии Армении против
Азербайджана. Так, в письме, направленном министром иностранных дел Казахстана Эрланом
Идрисовым министру иностранных дел Азербайджана Вилаету Кулиеву, указывалось на
беспокойство его страны продолжающимся нагорно-карабахским конфликтом, недопустимость
любого проявления вмешательства во внутренние дела, на уважение принципа территориальной
целостности, поддержку мирного, компромиссного решения конфликтов [19].
В это же время стороны пришли к согласию и по вопросу о правовом статусе Каспийского
моря. 29 ноября 2001 года в Москве президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев и
президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписали соглашение между двумя
странами о разделе дна Каспийского моря [20]. Это стало демонстрацией единства позиций
обеих стран в направлении решения проблемы правового статуса Каспийского моря.
На проходящем 12-14 мая 2003 года в Алматы девятом заседании специальной рабочей
группы на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств, после
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широких обсуждений, 14 мая между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан
и Российской Федерацией было подписано соглашение о точках пересечения разделительных
линий соприкасающихся участков [21].
Необходимо отметить, что динамика развития политических отношений воздействовала
на рост объема торгово-экономических связей. Так, в 2001 году торговый оборот составил
106,1 млн. долларов, а в 2002 году увеличился и составил 161,2 млн. долларов. Правда, в 2003
году этот показатель снизился до 148,5 млн. долларов.
Важная роль в развитии взаимоотношений принадлежала азербайджанской диаспоре. В
соответствие с проведенной в феврале 1999 года переписью населения, в Казахстане проживали
78,3 тысяч азербайджанцев. Проживающие в Казахстане азербайджанцы имели несколько
действующих организаций.
Итак, в целом, в 1991-2003 годы отношения между Азербайджаном и Казахстаном,
установленные на основе прочных предпосылок, прошли путь интенсивного развития,
послужили коренным интересам обоих государств и народов. Основными обсуждаемыми во
взаимоотношениях вопросами были присоединение Казахстана к Транскавказскому коридору,
определение правового статуса Каспийского моря, урегулирование мирными средствами
нагорно-карабахского конфликта, возникшего в результате военной агрессии Армении против
Азербайджана, развитие двусторонних торгово-экономических отношений, безопасность и
т.д. Казахстан выступил против воинствующего сепаратизма. Азербайджано-казахстанские
отношения выросли до уровня стратегического партнерства. Каждое из обоих государств
превратилось в важного актора в регионе.
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«АЛҚА» ӘДЕБИ ҰЙЫМЫ
Алаштың сын сағаты
Қамзабекұлы Д.
ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.д., профессор
Қазіргі әлемде байқалып қалатын тарихты құнттамау үрдісі, айналып келгенде,
адамзаттың үйлесімдікте даму ісіне зор зиянын тигізуі мүмкін. Біз кеше ғана не үшін Кенесары
деп жыладық, не үшін Хан Кенені жазған Е. Бекмахановты қадірледік, не үшін?
Алаш арыстарын аңсап және олар ақталғанда не үшін ұлықтадық? Қазір байқасақ, өткенді
танумыз да формализмге айналып бара жатқандай. Бұған не себеп? Кінәрат неден? Себеп те,
кінәрат та тарихи сауатсыздықтан, принципсіздіктен екен. «Соқыр тауыққа бәрі бидай».
Сонда елдікті не істейміз?.. Біздіңше, реті келсе тарихи шындықты, құнды деректерді
қайта-қайта халықтың жадына салып отыруға тиіспіз. Бұл да – елдіктің негізі. Оны біреу
болмаса біреу таразылар. Қатені түзетер...
Мәселен, азаматтық тарихымыз үшін аса маңызды кезең – Алаш қозғалысы кезеңін
алайық. Алаш идеясы – қазақтың ұлттық идеясы болатын. Зиялылардың Алаш атауын таңдауы
да жайдан-жай емес-тін. «Керегеміз – ағаш, ұранымыз – Алаш». Кереге – мемлекет құрылысы,
Алаш – идеология. Тоқтам осы-тын. Алаш – жаңа түрдегі елдігіміздің, байырғы айбарымыздың
рәмізі еді.
Алаш Орда үкіметі неше түрлі қиындықтарға қарамай 1917-1919 жылдары үзілген Қазақ
мемлекеттілігінің арқау-жібін жалғады. Егер 1917 жылы Қоқанда - Түркістан автономиясы,
Орынборда Алаш Орда үкіметі жарияланбаса, һәм шамасы келгенше мемлекеттіліктің
атрибуттарын қалыптастырмаса, біз бүгін РФ ішіндегі Татарстанның, Башқұртстанның
жағдайындай күй кешер едік...
1920 жылы балшабектік диктатура толық орнағанан кейін Алаш серкесі Әлихан Бөкейхан
әріптестерімен: «Не балаларға сабақ беріп, не жорналға, газетке мақала жазып, Алашқа
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қызмет қылмасақ, не қазақ тілінде кітап жазбасақ, өзге жол бізге бөгеулі ғой» деп сырласты.
Алаш қозғалысының жаңа кезеңі басталды. Бұл кезеңнің рәмізді атауы – Алқа. 1920-1924
жылдары идеясы пішіліп-сызылып, талқыланған, ал 1925 жылдың басында зиялылар
арасына таратылған Алаш қаламгерлерінің ұйымдасқан шығармашылық жобасының
аты – «Алқа» болатын.
Егер өкімет ресми түрде 1919 жылдан Алаштың іс-әрекеті түгіл атауына тыйым
салғанын білсек, бұл «Алқа» - Алаш ныспысымен үндес қана емес, оның идеясының жалғасы
болып шығады. Сондықтан да қырағы НКВД 1929 жылы Алаш арыстарын бірінші мәрте
репрессиялағанда, «Алқа» бағдарламасын шығармашылық ұйымның құжаты емес, саяси
ұйымның құжаты деп тапты. Елшіл азаматтарға 1930-1937 жылдары үкім шығарарда,
олардың «Алқаға» кіргені, ұйым мүшелерімен араласқаны басты айып ретінде тағылды.
Сонымен, «Алқа» туралы пікір қалай қалыптасты? Сын сағатында Алаш қайраткерлері
қандай қам жасады?
Кеңестік Мәскеу еркiн, дербес ойлылармен түрлi тәсiлді пайдаланып шайқасты.
Оқығандардың бiрсыпырасын (мысалы, Бердяев, Франк, Степун, Изгоев, Осоргин, Кусков,
Прокопович т.б.) тура мағынасында шетелге кетуге мiндеттедi. Осындай қиын шақта ЛеФ
(“Левый фронт”) жағынан В. Маяковский, О. Брик, ал МАПП (Мәскеу пролетарлық жазушылар
ассоцациясы) жағынан Ю. Лебединский, С. Родов, Л. Авербах қол қойған “ауызша және
жазбаша түрде ақсүйек және төңкерiске қарсы әдеби ұйымдарды, әдебиетшiлердi әшкерелеу”
келiсiмi дүниеге келдi.
Ал, 1925 жылдан бастап партия орталықтағы барлық әдеби ұйымдарға (“Октябрь”,
“Кузница”, МАПП, “Серапионовы братья”, “Рабочая весна”, “Молодая гвардия”, “Перевал”,
“Апрель”, “Литературный особняк”, т.б.) кеңестiк идеологияға бағынуды қатаң тапсырды. Осы
ретте шығармашылықты кең түсiнген “Перевал” мен “Литературный особняк” қатты сыналып
отырды. Бiрақ осылар және басқа да ұйымдар 30-жылдардың басына дейiн жұмыс iстей алды.
Қалайша? Бiрiншiден, әлеуетi мықты болғандықтан; екiншiден, социализмнiң түпкi идеясын
қолдағандықтан.
Мiне, осындай
идеологиялық күрес кезеңiнде Мәскеу шет ұлттардың әдеби
құбылыстарына қалай қарады? Сондай-ақ титулсыз ұлттар орталықтағы әдеби қозғалыстарға
қай тұрғыдан көз тiктi?
Алғашқы сұраққа жауап берер алдында мынандай дерек келтiрейiк: ТАПП (Ташкент) –
1924 жылы, ҚазАПП (Қазақстан) – 1925 жылы, ТАПП (Татарстан) пен БАПП (Башқұртстан)
– 1928 жылы құрылды. Түркiстан (Ташкент) мен Қазақстан – автономиялы республикалар,
ал Татарстан мен Башқұртстан – Ресей iшiнде. Бұдан мынандай ой түйемiз: автономиялық
республикаларда… АПП-тар ашылғанша олардың әдеби тiршiлiгiмен орталықтың аса iсi
жоқ болатын. Ал, …АПП-тың құрылуы - ұлттық мойынсұнбаушылыққа қарсы амал. Бұл –
менсiнбеушiлiктен шұғыл қауiптенушiлiкке жасаған қадам. Мәскеу татар мен башқұртты да
iштей жiктеп, “кеңестендiрсек”, iс бiттi деп ойлаған. Бiрақ олай болмады. Әрине, автономияға
қарағанда бұлар уысында тұрды.
Шет ұлттар Мәскеудегi әдеби қозғалыстардың бәрiнен дерлiк хабардар болып отырды.
Мәселен, iлгерiде бiз қарастырған кеңес пен диспут материалдары өз тұсында “Красная новь”,
“Печать и революция” журналдарында жарияланған. Ұлт оқығандары төңкерiс отанының
жазушыларынан бiраз нәрсе үйрендi. Мысалы, оларға әдебиет пен идеология арасын дұрыс
түсiндiрген еңбектер жат емес едi. Айталық, С. Есенин 1920 жылы жарияланған “Тұрмыс
және өнер” атты мақаласында былай деп жазыпты: “Менiң қаламдас ағайындарымның
ойынша, өнер өнер ретiнде өмiр сүретiн секiлдi. Яғни, ол өмiрден, салт-санадан тыс сияқты. …
Ағайындарым ғапу етсiн, өнерге бұлай қарау – тым жеңiл қарау. …Отанға деген сезiм – менiң
шығармашылығымның негiзi”. Ақын төңкерiстi, яки “мұздай темiр құрсануды” сүймейдi, әрi
қарапайым, әрi ұлы ұғым – Отанды сүйедi. Сезiмi соған иедi. Жүрегi соны өбедi.
Төңкерiс келiп титықтатқан бодан көңiл ұлт қаламгерi үшiн С. Есениннiң мына сөзi
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жұбату һәм қайрау-тын. Сондай-ақ “Перевал” әдеби ұйымының “адалдық, моцартшылдық, игi
қозғалыс, эстетикалық мәдениет, гуманизм” ұранынан да алатын өнеге баршылық едi.
Тұтастай алғанда, қазақ қаламгерлерi Ресейдегi қозғалыстарға сыни көзбен қарады.
Әдебиет – бiр, ағым – тарам-тарам. Ағымның бәрi “мен әдебиет пен халыққа жанашырмын”
дейдi. Шындығында ондайлар бiрлi-жарым ғана едi. Қалғандары – орыс ұғымымен айтқанда,
“жаңбырдан кейiн қаптаған саңырауқұлақ” болатын.
Мiне, осы аралықта қазақ ақын-жазушылары өздерiн бiр орталыққа топтастыратын, қиын
кезеңде қай тұрғыдан болсын қамқорлыққа алатын, әсiресе ағымдағы саясаттың қалтарысбұлтарысынан аман өткiзетiн әдеби ұйымды қажетсiндi. Ендi 20-жылдардың басында Ташкентте жұмыс iстеген түркiстандықтардың - “Шағатай бәсi” (“Чагатай гурунги”), қазақтардың
“Талап” ұйымының, Қазанда өз орны болған татар әдебиетшiлерiнiң “Ғыйсъян”, “Жидегян”
топтарының тәжiрибесi дамытуды керек еттi. Айталық, татардың Х. Такташ, Ф. Бурнаш сынды
“жолбике” атанған қаламгерлерi “ғисиян” идеясын көтерiп, “Әдебиет заңдылығы – “әдеби
канондарға” табан тiреген жасанды шығармашылық емес, ол – рухани процестiң еркiн ағымы”
(Х. Такташ) деген едi.
Тағы бір елеулі деректі қайраткер С.Садуақасұлы жазып кетіпті. 1917-1918 жылдары Қазақ
жерінде 21-ге жуық мәдени-ағарту ұйымдары жұмыс істеген. Аттары да кілең азаттық, ғылымбілім, өркениет сипатында. Айталық, «Ерік», «Еркін дала», «Ғылым», «Қызмет», «Игілік»,
«Жас тілек» т.б. . Бұлар да тікелей шығармашылықпен айналысқан. Айталық, жас қаламгердің
кітабын шығару, белгілі ақын-жазушылардың туындыларын сахналау, жалпы халыққа рухани
өрлеуді насихаттау сынды шаралар атқарылған.
«Алқа» дүниеге келгенге дейін өлкелік баспасөзде саясатқа байланбаған еркін
шығармашылық туралы Ахмет, Жүсіпбек, Мағжан, Смағұл, Мұхтар т.б. тұлғалардың ой-пікірі
жарық көрді.
Ғұлама А. Байтұрсынұлы 1922 жылы жазған «Қалам қайраткерлерінің жайынан» атты
тарихи мақаласында ұлттың шығармашыл зиялыларына мынандай жеті кеңес берді: 1. Алаш
жазушысы бауырмал, қазақшыл, ұлтшыл. Өйткенi жұрттың теңсiздiгi осы қасиеттi талап
етедi. 2. “Қазақ азаматтары мәдениет жiгiн жою жолындағы жұмысқа күшiн, iсiн сарп ету
керек. Басқалармен мәдениетi теңелiп, жарыса-жармаса күнелтуге қазақ жеткен күнi қазақты
қасындағылар қыңсылатуын қояды”. 3. “Мәдениет алға басуы тiрнек iсi шеберленуiмен, санасаңылау күшеюiмен болады. Тiрнек iсiнен шыққан шеберлiктi - өнер деймiз, сана-саңылау
күшiнен шыққан бiлiмдi - ғылым деймiз. Бұл екеуi де …үйренумен табылатын нәрсе”. 4.
“Оқу iсi сабақтас әдебиетпен: оқу әдебиеттi күшейтедi, әдебиет оқуды күшейтедi”. 5. “Қалам
қайраткерлерiнiң жұмысы - әдебиет, әдебиетсiз оқу қуаттану жоқ, оқусыз мәдениет қуаттану
жоқ, мәдениет қуаттанбай қазаққа қорлықтан, зорлықтан құтылу жоқ”. 6. “Азаттық асылы –
мәдениетте, мәдениет күшеюiнiң тетiгi – оқу мен әдебиетте”. 7. “Жазушыларымыз бытыранды
болмай, ұйымдасып, бiрлесiп iс iстесе, бәлкiм, iстерi берекелi, өнiмдi болар”.
Біз бұдан Ахметтердің ақын-жазушыларды бір ұйымға жұмылдыру ісін ерте-ақ қолға
алғанын аңғарамыз. Ал, шығармашыл тұлғаларымыздың өзі не деді екен? Мысалы, Бернияз
қазасына орай жазған мақаласында М.Жұмабайұлы: «Әдебиет – елдің жанында жүре бастаған
толқындардың жарыққа шыққан жаңғырығы» дейді. Сондай-ақ дана шайыр ұлт әдеби
қауымының елдік мәселеде бір пікірде екенін білдіріп «бағытты бір қылып, таспиық болып
тізіліп келе жатқан аз ғана ақын-жазушыларымыз» деп атап көрсетеді. Мұнда ақын «аз»
деп жалпы қаламгердің бір бөлігін емес, баршасын айтып отыр.
Шынында енді ұлт мүддесі жолында Алаш ақын-жазушысына таспиықтай тізілу міндеті
тұрды.
Қазақ жазушыларының тұңғыш ұйымы
1924-1925 жылдардың түйіскен тұсында Ресейдегi және Мәскеуге бағынған шет аймақтардағы әдеби iзденiстердi байыптаған қазақ қаламгерлерi ортасында рухани тығырықтан
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алып шығар елшiлдiктi рәсiмдеген бағыттың тұжырымдамасы ретінде “Алқа” дүниеге келдi.
20-жылдары иманды жолы бұлдырлаған қазақ әдебиетiне қарлығаштың қанатымен су
тасығанындай жәрдем көрсетiп, жамандықтың алдын-алуға шақырған алаш зиялылары “Алқа”
атты әдеби шығармашылық ұйымды құруды ұйғарғанда, үлкен рухани тоқыраудың таянғанын
сезген-дi.
“Алқа” ұйымы бағдарламасының бар қуаты осыған қарсы күресуге жұмсалды.
Хронологиялық жағынан “Алқаны” құру идеясы және оның айқындамасын әзiрлеу ҚазАППтан соң емес, одан ерте қолға алынды. Зиялылар ұлттық, елшілдік сипатынан айырылу қаупi
төнген әдебиет пен мәдениеттiң келешегiне қам жейтiн қазақ қаламгерлерiн ары мен имантүсiнiгiне қарай топтастыруды, жас ақын-жазушыларға жол сiлтеудi, рухани тiршiлiктiң
болашақ бағыт-бағдарын айқындауды көздедi.
Әдебиет пен мәдениеттегi көркемдiк тану бұл шақта етегiне жармасқан саяси
сарытаптылықтан, қарабайырлықтан арылуға бет түзеген болатын. Осы шақтағы Ахметтің –
жалпы ақын-жазушы, Мағжанның – Бернияз, Сұлтанбек пен Жүсіпбектің – Мағжан, Смағұлдың
– Бейімбет т.б. туралы жазған мақалаларынан рухани тазалық пен жаңа серпіннің алтынкүрек
самалы есті. Бұл – саясаттан ада нағыз табиғи таным едi. Әлгiндей хақ сөздi олардың санасына
құйып отырған – пролетарлық дәуiр де емес, социалды қоғамның рухы да емес, адамзаттың
жетелi ой-аңсары һәм ұлттың рухани мүддесі-тін. Осы ой-аңсар үзiлген үмiттi жалғады. Осы
ой-аңсар “Алқаны” туғызды.
“Алқа” – жазушыларымызды жаңа деңгейге шығаратын iзденiстiң бiр түрi. Осы
тұрғыдан қарағанда, “Алқа” мақсат-мiндетiнiң сонылығымен, тiршiлiк-дүниенi шынайы
зерделеудi нысана етуiмен көзге түседi. Ел мен қоғамды адастыратындай онда ештеңе жоқ…
Ол саясаттың шатағынан ада”,-деген Мұхтар Әуездің сөзi (1930 жылы Алматы абақтысында
НКВД тергеушiсiне берген жауабы) бұл әдеби ұйымның табиғатын дәл жеткiзсе керек.
“Алқа” әдеби-шығармашылық ұйымы айқындамасының мән-мазмұнын сөз етпес бұрын
оның өмiрге келу тарихын айтып өткен орынды.
“1925 жылдың сәуiрiнде демалыс алып, Ташкенттен Орынборға келгенмiн. Осында “Жас
қазақтың” бұрынғы жауапты шығарушысы Алдоңғарұлы менi Сәрсенбiұлы деген азаматпен
таныстырды... Сәрсенбiұлының сөзiнен айқындаманы (“Алқаның” бағдарламасын айтады
– Д.Қ.) Жұмабайұлы жас әдебиетшiлермен бiрiгiп жазғанын аңғардым”,- деп жауап берiптi
Ж.Аймауытұлы тергеушiге (21. VI. 1929.). Нақақтан күйе жағылған Жүсiпбек бұл әңгiменi
әдiлет үшiн, “Алқаны” саяси ұйым деп қаралағандардың терiстiгiн көрсету үшiн айтып
отырғандығында күмән жоқ.
ҰҚК архивiнен Ж. Аймауытұлы сiлтеген Ж. Сәрсенбiұлына қатысты деректердi де
кездестiрдiк. Жәкен 1924-1925 жылдары Мәскеудегi журналистика институтында оқыпты. Бұл
жылдары осы қалада Ә. Бөкейхан, Н. Төреқұл сынды қазақ азаматтары қызмет еткенi белгiлi.
Бұл кiсiлердiң бәрi де Күншығыс халықтарының кiндiк баспасында жұмыс iстедi. Мәскеу,
Петербордағы өрелi деген шәкiрттер осылардың төңiрегiне топтасты. Ж. Сәрсенбiұлы қиын
күндері ұлт алдында қарызы мен парызын өтеуге тырысқанға ұқсайды.
“Әлихан Бөкейхан, Мағжан Жұмабай, мен – үшеумiз 1925 жылдың қаңтар айында
оқытушылар сиезiне келген Ахмет Байтұрсынұлы орналасқан жатақханаға барып, ол кiсiнi
жазылып, даярланып қойған “Алқа” әдеби ұйымының айқындамасымен таныстырдық.
“Қазаққа шаруасы мен тұрмысының түрiне қарай шапан кию жарасса да, еуропалықтар
оған еуропалық кәстөм кигiзгiсi келедi. Қазақтың түйесiн отарбаға қосып, сүйреудi қалайды.
Бұлай ету – қазаққа тән емес, жат нәрсе. Қазақ әдебиетi ұлттық әдебиет болуға тиiс. Мынандай
үйiрме-ұйымдар арқылы оны жасау мүмкiндiгi де бар. Сондықтан да “Алқаны” құру туралы
пiкiрлерiңдi қуаттаймын”,-дедi Ақаң.
Кешiкпей Мағжан екеумiз “Алқа” бағдарламасының 16 данасын бөлiп, Ташкентке –
А. Байтасұлының, Орынборға – Ж. Аймауытұлының, Қызылжарға – Ж. Тiлеулiұлының,
Семейге – С. Дөнентайұлының, Ленинградқа – М. Әуезұлының атына салып жiбердiк. Сол
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жылы 19 қаңтарда өлкелiк коммунистiк партия қарауына Орынбор қаласына шақырылдым.
Мәскеуден жүрер алдында Ә. Бөкейхан мен М. Жұмабайұлы маған Орынбор мен Ташкенттегi
азаматтармен байланыс жасап, “Алқа” айқындамасы туралы ойларын, оны қуаттайтынқуаттамайтындығын бiлiп, пiкiрлерiн Жұмабайұлына жiберуiн қадағалауды тапсырды.
Мұнымен қоса бара салысымен Смағұл Садуақасұлымен хабарласып, айқындаманы баспасөз
жүзiне шығару керектiгi айтылды.
Орынборға келгеннен кейiн “Еңбекшiл қазақтың” жауапты шығарушысы С. Садуақасұлына барып, айқындамамен таныстырдым. Смағұл “Еңбекшiл қазаққа” басатынын, бiрақ қазiр оны
А. Байтұрсынұлына, Е. Омарұлына, С. Қожанұлына, Ж. Аймауытұлына көрсетуiмдi өтiндi...
С. Қожанұлына барғанымда, ол С. Садуақасұлы екеуi “Алқа” жөнiнде Мәскеуге барғанда
М. Жұмабайұлынан естiгенiн айтты. Е. Омарұлы да, Ж. Аймауытұлы да айқындаманы
ұнатты. Е. Алдоңғарұлы С. Садуақасұлымен хабарласып, айқындаманы газетке емес, “Қызыл
Қазақстан” журналына бастыру керектiгi туралы ақылдасатынын бiлдiрдi”,-дейдi Ж. Сәрсенбiұлы жауабында (5. V. 1929).
Сонымен қазақ ақын-жазушыларының басын бiрiктiрiп, ұлттық әдебиеттiң табиғи
дамуын көздеген қаламгерлердiң “Алқа” атты әдеби ұйымын құру мәселесi 1924 жылдың
соңында көтерiлiп, айқындамасы Алаш оқығандарына 1925 жылғы қаңтардың басында
таратылыпты. Шығармашылық ұйымды жасақтау шаралары да қаңтар айының соңына таман
қолға алыныпты.
Тәй-тәй басып өмiрге келген “Алқа” нелiктен ресми тығырыққа тап болды? Тапшыл
әдебиеттану қаралайтындай “Алқа” не бүлдiрiп едi?
Алғашқы сұраққа жауапты 1967 жылғы шыққан “Қазақ әдебиетi тарихынан” табамыз:
“1925 жылдың өзiнде Орталық комитет қазақ баспасөз орындарының жұмысын жақсарту
мәселесiн екi рет қарады. Жергiлiктi газет редакциялары мен орындарына буржуазиялық ұлтшылдық идеяларды уағыздайтын элементтердiң кiрiп отырғанын ескертiп, сол мекемелердi
кеңестiк күштермен нығайту қажеттiгiне айрықша назар аударды”. Орталық партия комитетiнiң
бұл уақытта жасаған шешiмдерi қазақ баспасөзiнiң елшiлдiк, ұлттық сипаттарын жаншып
тынды. РКП (б) Орталық Комитетi мен өлкелiк партия комитетi “Ақ жол” газетiн (Ташкент) “iске
алғысыз, жат басылым” деп, қызметкерлерiн қуғын-сүргiнге ұшыратты. Бағыты тұрғысынан
С.Садуақасұлы басқарған елшіл “Еңбекшi қазақ” газетiне де ауыр сын жан-жақтан жауды.
Осыдан төрт жыл өткен соң Әбдiрахман Байдiлдаұлы (Өлкелiк партия комитетiнiң хатшысы
болған адам, 20-жылдарды басында Смағұлдармен пiкiрлес болған Әбдiрахман кейiнiрек ол
ойынан қайтады) Бутырка түрмесiнде отырып НКВД-ға жазған “Алашордашылар мен оңшыл
коммунистерге қарсы күресiмнiң нақты дерек-айғақтары” атты көлемдi мәлiмдемесiнде (1929
жыл, қазан) оқығандар мен ұлтшыл қаламгерлерге қалай теперiш көрсеткендерiн баяндап
жазды. Бұл тарихи шындықтың ащы сабағы мынада: қай кезде де қарақан басы үшін ұлт
мүддесін сатқандар болған, бірақ олардың бейшаралығы ешқашан ұлттың бейшаралығы
емес.
Не керек, 1925 жылы “Алқа” айқындамасы баспа бетiн көрмедi. Ендеше “жасқа жөн
сiлтейтiн, адасқанды жолға салатын, қисыққа тез болатын “Алқа” (бағдарламаның сөзiнен)
бұғауланды. Бірақ бұл жағдай елшіл ақын-жазушылардың бірлесу арманын шідерлей алған жоқ.
Сондықтан да болу керек, кейін төңкерiс “шеберлерiнiң” қиюластырып кеткен “қисынының”
көмегiмен әдеби ұйымның бағдарламасындағы “введение” деген орыс сөзiнiң баламасы
iспеттес “Табалдырық” аталатын кiрiспенің тақырыбын сан-саққа жорып, одан “саяси астар”
ізделді. ҰҚК архивiндегi құжаттарда НКВД-ның 1929 жылы ұсталғандарға көбiне қай-қайдағы,
қиялда жоқ “ұлтшылдардың саяси “Табалдырық” платформасына қатысыңыз?”-деп қойған
сұрағынан көз алып жүргiсiз…
Расын айту керек, кеңес тұсындағы әдебиеттанушылардың қолына “Алқа” айқындамасы
түспеген. “Алқа” – Алаштiкi” деген жалпы сөз ғана болған. Өйткенi, бiрiншiден, екi лагерге бөлiп,
оларды соғыстырып, бiр жағының қаһармандығын марапаттап дағдыланып қалған әдетпен
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ғалымдарымыз “Алқаны” ҚазАПП-қа қарсы қойып, соңғысының өмiршеңдiгiн дәлелдегенде,
“Алқаның” мән-мағынасын әрдайым бiр-екi қаралау сыңайындағы сөйлеммен тұжырымдаған.
1929 жылдың алапаты мен 1937 жылдың мұнарлы күндерiнде НКВД “қылмыстық айғақ”
деп таныған “Алқа” бағдарламасы сол сұсты мекемеде қолдан-қолға ауысып, тозығы жетiп,
тамтығы қалған шақта фотоқағазға көшiрiлген. Сан жылдар НКВД-ның тергеу айналымынан
шықпаған, ғылыми айналымға түспеген “Алқаның” тарихи маңызы орасан.
“Алқа” бағдарламасы алғысөз ыңғайындағы “Табалдырық” атты кiрiспе мен
соңынан айтылатын үндеулерден өзге бес негiзгi бөлiмнен тұрады. Олар: “Әдебиетiмiз”,
“Бұл күнге шейiн төңкерiс һәм әдебиетiмiз”, “Ендi төңкерiс һәм әдебиетiмiз”, “Әдебиет не
нәрсе? Әдебиеттiң жалпы заңы”, “Марксшiлдiк һәм әдебиет не жазуға”.
Авторлар жобаны жасарда тыңғылықты iзденгенi анық байқалады. Әдебиетке қатысты
тұжырымды құжат даярлау – бiрыңғай сөз өнерiне байланысты қисындарды тiзбектей беру емес
екенiн осы айқындамадан ұққандай боламыз. Бағдарламаны әзiрлегендер түйiндi пiкiрлерiнiң
бәрiн де қоғамтану, философия ғылымдарымен сабақтастырып, ұлт топырағынан алынған
мысалдармен дәлелдейдi.
Сонымен «Алқаның» дүниеге келу тарихынан мына жай аңғарылады: Алаш зиялылары
жаңа өкiмет пен ұлт жазушысы арасындағы диалогқа тек дәстүр мен шығармашылық еркіндікті
ескеріп қана қол жеткiзуге болатынын дәлелдеген. Ақын-жазушы - ел сөзiн сөйлеушi, ел
мұңын мұңдаушы. Сондықтан кеңес өкiметi оны шетке теппей, пайымымен және рухани
тазалығымен санасса, береке-бiрлiк һәм нәтиже болмақ. Биліктің “халық өкiметiмiз” деген
сөзi ақталмақ. Алаш зиялылары мәселенi осы тұрғыдан қояды. «Алқа» тарихынан олардың
позициясы да, мәмiлегерлiгi де аңғарылады. Әйтсе де «Алқаның» орнын ерекше етер қасиет
- қиын кезеңде қалам қайраткерлерiмен мүкiндiгiнше ашық ой бөлiскендігі һәм тығырықтан
шығар жол сілтегені дер едiк.
«Алқа» бағдарламасының мәні мен мазмұны
Тұңғыш қазақ жазушыларының ұйымы - «Алқаның» бағдарламасы кiрiспеден яки
“Табалдырықтан” басталады. Алаш қаламгерлері бүй дейді: “Қазақ әдебиетi тоғыз жолдың
торабында тұр. Артында – бiр жол, алдында - мың жол. Мың жолдың iшiнде өзен өрлегенi
де, шөлге улегенi де, барса – келерi де, барса – келмесi де бар. Қазақ әдебиетiн мынау мың
жолдың тарауына алып келiп, аңыратып тұрған – тұрмыс”. Орынды, бейнелi айтылған осы
тұжырымнан қиын өткелге кезiккен руханияттың халi айқын көрiнедi.
“Қазақ кiмге елiктемек?” – осы сұраққа “Табалдырық” жауап iздейдi. Рас, тұрмыс жағынан
Ресейге тәуелдi болып қалған соң, оған елiктейiн десе, онда да бейберекет шашыраған сан
қилы жол бар. Ендеше ол адастырады. Ал “бiзге молда болатын Еуропа әдебиетiнiң өзi бiр
молда емес, мың молда”. Олай болса, “ұзамай құрып кететiн сиырдың шұбырындысына
түсiп қалмау” үшiн өзiнше талаптанғаны дұрыс. Қазақ қаламгерiне мәдениетi мен әдебиетiн
iлгерiлетiп алған Еуропа ақын-жазушылары тәрiздi тек жазғанын ғана бiлiп жүру аз. Ол
ақындықты да, азаматтықты да қоса меңгергенi абзал.
20-жылдардағы қазақ әдебиетiнiң жай-жапсарынан хабардар кiсi “Табалдырықтағы”
әрбiр сөз бен сөйлемнен терең мағына табары хақ. Мәселен, осында әдебиет пен әдебиетшiнiң
бүгiнгiсiне қам жеп: “Қазақ елi Еуропа мәдениетiнiң көзiмен қарағанда, мәдениет қоры,
әдебиет қоры жоқ кедей ел болғандықтан, бiздiң жазушыларымыз не әскерлiк (қазақты оятар
белсендiлiк мағынасында – Д.Қ.), не азаматтық мiндетiн ұмытып, құр ақындыққа қамалып
қалуы мүмкiн, әсiресе ақындық мiндетiн бiле алмай, жалпы айғайдың екпiнiмен кетуге
мүмкiн…”-дейтiн толғаулы сөз бар. Шынында, сол бiр “әдебиеттi айғай ғана деп, ақындықты
үгiт-насихат қана деп ұққан” кезде жазылған “Алқа” ақын-жазушыларымыздың шын
қаламгерлiк қауiпсiздiгiн ойлап шарқ ұрғандай. “Дүние астаң-кестең болған заманда” Абылай
ханның тұсындағы жорықтарда икемдiлiгiмен әжетке жараған жауынгерлiк қос - абылайша
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секiлдi ыңғайлы әрi тез арада құрастырылып жиналатын ұйымды жасақтауды көздеген.
“Әдебиетiмiз” атты бөлiмiнде “Әдебиеттiң өзiнше дәуiрлеуi технике мәдениетiнiң
дәуiрлеуiне байланбайды” деген К. Маркстен алынған дәйексөз техникасы ғасырдан ғасырға
ғарыштаған Еуропаға тиесiлi екенi, ал “технике мәдениетi тiптi төмен… қазақтың … әдебиетi
де жоқтың жанында болған” деген пiкiр ұстау қата” екендiгi арқау болып, сол тұжырым
таратыла айтылады. “Шынында қазақтың өзiнше терең әдебиетi болған һәм бар. Қазақ өмiрiнiң
түрлi өзгерiсi, өрi, қыры, қайғысы, қуанышы, ойы, қиялы әдебиетiне түсiп отырған” делiнiп,
әдебиеттiң әлi зерттелiнбеген дәуiрi мен кешегi қазақты бодан етпек болғандарға қарсы тұрған
Мұрат, Махамбет, Базар, Шортанбай, Ақан серi заманындағы әдебиет бұған мысал бола
алатыны сөз болады. Әдебиетiміздегi елшiлдiк, ұлтшылдық сарынның туу себептерi ашылады.
Руханияттағы Абайдың орны тiлге тиек етiледi: “Қазақ әдебиетiнiң алыбы Абай - қазақ
даласына кеулеп кiрiп келе жатқан капитализмге, отаршылдыққа халықтың қанды
жас төгiп, ерiксiз шалған бiрiншi құрбаны. Ел билеп, елге ақыл айтудан бастап, өмiрден
үмiт үзуге, тұңғиық ойға барып тiрелген Абайдың өмiрiнiң, ақындығының трагедиесi де
тереңдiгi осындай. Абайдың алыптығы - қыл көпiрдiң үстiнде тұрғандығы, екi қолмен,
екi үмiтпен алысқандығы, сондықтан қазақ әдебиетiнiң ескi мағынасын, бұрынғы
бағытын тереңдеткендiгi, әдебиетке жаңа түр кiргiзгендiгi”.
Абайдан соң әдебиетке үлкен өрнек, үлгi берген, жойылуға айналған ұлттық рухқа ұшқын
түсiрген “Оян, қазақ!”, “Қырық мысалдың” өмiрге келуi қоғамдық қажеттiлiк пен ой-сана
эволюциясы тұрғысынан түсiндiрiледi. Әдiлiн айтқан жөн, елшiлдiк таным тапшыл әдебиетке
жат едi. Мұнда: “Әдебиетiмiз де мынау “Оян!” деген зармен бiрге елдiң өткен күнiн есiне сала
бастап едi. Өткен тағы болып жүрген дәуiрдi қайта орнату үшiн емес, жасыған елдiң жанына
үмiт салу үшiн өткендi жырлай бастап едi. Жырлап үлгерген жоқ едi, жырлай бастап едi.
Әдебиет осы күйiнде тұрғанда бiз үстiмiздегi зор төңкерiске кiрiп кеттiк”,-деп әдебиетiмiздегi
мерзiмi жағынан келте, мән-мағынасы жөнiнен айрықша кезеңнiң қысқа ғұмырлы болуына
1917 жылғы төңкерiс себепшi екенi дөп айтылады.
“Әдебиетiмiз” бөлiмi қазақтың ұлттық әдебиетiне шолу жасай отырып, оның өзiндiк
тарихи белестерден өткенiн, басқа жұртта ұшыраспайтын бағыт-бағдары, сүйенген негiзi,
сиынған пiрi болғанын арқау еткен.
“Бұл күнге шейiн төңкерiс һәм әдебиетiмiз” деп айдарланған бөлiмде Қазақ елi мен
оның рухани дүниесiнде төңкерiстiң орны зерделенiп, бұл оқиғаның халық пен әдебиетке
қаншалықты әсер еткенi айтылады. “Үстiмiздегi зор төңкерiс – бiзге өз тарихымыз тудырған,
өз тарихымыздың қатынасы болған таныс төңкерiс емес, Еуропа тудырған жат төңкерiс...
Әдебиетiмiзге төңкерiстiң тiптi түспеуiнiң, бiрен-саран түсiрем деген топас тәжiрибелер де
терiс жағынан түсуiнiң тағы бiр себебi төңкерiстiң өзiнiң қазақ даласына күнгей бетiнен
емес, терiскей бетiнен, оңынан емес, солынан кiруi – алақандағы нәрсе ғой”.
Әлбетте, “тарихтың, тұрмыстың құрыш заңы бойынша өз бағытымен дұрыс келе
жатқан” қазақ әдебиетiнiң Ресей топырағында жүзеге асырылған төңкерiстi жырлауына негiз
де жоқ. Ендеше, жердегiге айдағыны әпер деу қисынды ма? “Алқаның” бұл бөлiмi осыған
түсiнiктi қылып жауап бередi. Ол “ұлттық әдебиет өз соқпағымен жүру керек” делiнген пiкiрдi
аңдатқанымен, ауыр да күрделi кезеңмен санаспайынша iс алға жылжымайтынын айтып,
тұрмысты жер бедерiне қарай ағуы әр түрлi сипат алатын суға теңеп, жаңа (жаңаның бәрi
шетiнен жақсы бола бермейдi) замандағы жаңа жолдың жөнiн алға тартады.
Бағыттың қандай болмағы “Ендi төңкерiс һәм әдебиетiмiз” деп аталынған бөлiмде
аңғартылады. Яғни, Еуропа пролетариатының бостандық, еркiндiк жолындағы күресiнен туындаған төңкерiс қазақ елiн ашқарақ капиталист-отаршылдардың тырнағынан босатты. “Бiрақ
(мұны) бағытта, негiзде, бiрлiкте, мiнезде бiрлiк деп ұғу қата”. Әдебиет турасында айтқанда,
пролетариат төңкерiсiнiң қазанында қайнаған әдебиет бiр басқа, қазақ сынды төңкерiстi бастан
кешiрмеген, өз жолымен келе жатқан жұрттың әдебиетi бiр басқа. Сөйте тұра қазақтың да
армандағаны – жаңа дүние. Бұл жолда “ойымызда, қиялымызда, әдебиетiмiзде қазақ иiсi,
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Азия иiсi шықпауы мүмкiн емес. Бағыттың бар екенi даусыз болғанымен, пролетариаттың
өз тарихының, машинасының, қайыс камзолының иiсi шықпауға, қазақтың мың жылдық
тарихының, елтiрi тұмағының иiсi шықпауға мүмкiн емес” делiнiп, қазақ әдебиетiнiң бағыты
- ұлттық табиғи өсу негiзiндегi бағыт болу керектiгi айтылады. Әйтеуiр бiр топтасу, жалаң
бiрлiк жасау адамдарға емес, хайуандарға тән екенi сөз болады.
“Әдебиет не нәрсе? Әдебиеттiң жалпы заңы” атты бөлiм сөз өнерi ретiнде ежелден-ақ
бағаланып, қастерленiп келе жатқан әдебиеттiң адамзат тарихы мен өмiрдегi алар орнына
тоқталады. Көркемдiк танымның ой-аңсарды кеңейтетiн қуатын, көркем әдебиет пен поэзияның
кiсiнi тәрбиелейтiн күшiн дәлелдейдi.
Өнер деген кең ұғымның әр ұлтқа, әр халыққа әсерi түрлiше. Мысалы, қазақтың жүрегiн
шымырлатып, қанын қыздыратын өнер туындыларын өзге жұрт түсiнбеуi мүмкiн. Әйтпесе,
оны жоқ етсек, әдебиет шалажансар, негiзсiз болып қалады. Олай болса, дәстүрдi қатаң
ескерген жөн. Аталған бөлiм, мiне осыларды айтады. “Алқа” бағдарламасы мұнда сондайақ төл әдебиетiмiз бен шетел әдебиетi тарихына сүйене отырып, ақындықтың не екенiн,
шығарманың мiндет-мақсатын анықтайды. Авторлардың пайымынша, “Ескүстбаның негiзi
– сезiм, құралы – сезiмнен туған сурет, мақсұты – бiлiм беру емес, сезiм ояту. …Ақындық
ауданында ақын – ақын ғана, тұрмыс ауданында - әрi ақын, әрi азамат. …Әдебиет тұрмыс
пен асқар пiкiрдi қиюластырып қоса билеген дәуiрлерiнде асқарлаған, өрлеген... Тарихта
ең зор, ең қасиеттi iстер осындай қоспа дәуiрде iстелмек”. Алғашқысы түсiнiктi, соңғысынан
байқалатыны, егер ешқандай күштеу, зорлау болмаса, уақытша тығырықтан шығудың жолы
қиын еместiгiне зиялыларымыз сенгендей.
Бағдарламаның “Марксшiлдiк һәм әдебиет не жазуға” атты бөлiмде “әдебиетке сипат
беретiн – тұрмыс” делiнген марксшiлдер пiкiрiне “Әдебиеттi тұрмыс бағытымен ғана
өлшеумен iс тәмам болмайды” деп дау айтылады да, ескi мұраны таптық тұрғыдан ғана
елеген пролеткультшiлдiк тұрпайылықты сынға алады. “Дiн қыссаларын жазған бiздiң
Жүсiпбекқожамыз – дiншiл ақын. Бiрақ бұларды танумен ғана бұлардың (алдында Байронды
атайды – Д.Қ.) ақындық мәселесi шешiлмейдi”. Яғни, ақынды қандай бағыт ұстанғанынан,
қай дәуiрде кiмдi жырлағанынан емес, нендей үлгi бере алды, ақындық қуаты қай дәрежеде –
осы тұрғыдан тану керек дейдi. “Алқаның” ұйғаруынша, ақындық жағынан бiр тап бiр тапқа
жат бола алмайды: “Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап” деп жырлаған ақынға
осы ақындығын жат көру, осы ақындығы жағынан жау көру даусыз ақымақтық болар едi”.
Сондай-ақ “Адам – әуелi адам, онан соң бiр таптың мүшесi ғой”,-деп, айналасында өтiп
жатқан көрсоқырлыққа қарсы ашына түрегелген “Алқа” осы бөлiмде әдебиетте тап сарыны
болуға, әрине, мүмкiн” дей келiп, марксшiлдердiң (Плеханов, Троцкий, Чужак, Лунц) өз
аузынан (дәйексөзбен) өнердiң не екенiн түсiнбейтiндерге қарсы сөз айтқызады.
Өнерге кең ұғымда қарағанда таптық түсiнiк жайына қалатынын тарих тәжiрибесi
көрсеттi. “Алқаның” маңызы сол – таптық саралау өнердi бағалауда керi кеткен әдiс екенiн
айта бiлдi. Сонымен бiрге кедей қазақ пен пролетариатты, қазақ әдебиетi мен Еуропа әдебиетiн
бiр қалыпқа салу жетесiздiк болатынын күлбiлтелемей-ақ жазды. Бұл – қазақ тәрiздi оянуға өзi
қамданған ұлттарға Еуропаның дәулетi мен сәулетiне сай жасалынған мәдениетiнiң тұрлаусыз бөлiгiн механикалық түрде көшiрмек болғандарға айтылған дәйектi сын едi.
“Алқа” бағдарламасының осы соңғы бөлiмiнде әдебиеттегi ұлттық сипатты марксшiлдiк
жоққа шығармайтыны түсiндiрiледi. Сөйтiп қазақ әдебиетiн Еуропа әдебиетiмен салыстыра
отырып, отандық әдебиеттiң өз тәжiрибесi мен толыққанды дәстүрлiк негiзi бар екенi айтылады. “Қазақтың өзiнiң жаратылысқа, өмiрге, тұрмысқа көзқарасы, өзiнше философиясы,
терең сезiмi болған һәм бар. …Қазақтың ертегi күнi, ертегiдей күнi, өткен күнi, кешесi,
бұ күнгiсi айтарлықтай суретке түскен”,-делiнiп, әдеби бағыты жөнiнен, ақындық шыармашылық рухы жағынан қазақ әдебиетi мен Еуропа әдебиетi бiрдей болуы мүмкiн емес,
әдебиет зорлықсыз дамуы керек деген қорытынды жасалады.
Руханият тарихында ешнәрсе кездейсоқ тумайды. Шешiмдi, табанды әрбiр қадамның
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себебi бар. 1924-1925 жылдары өмiр жүзiне шыққан “Алқа” мұраты тарихи қажеттiлiктен пайда
болды. Оны ешкiм сырттан таңған жоқ: “Алқаны” қазақ ой-санасының сұранымы дүниеге
әкелдi. Шығармашылық қауымды біріктіретін жобаның хатқа түсуi – азат мұраттың, зиялы
елдiк нышанның нақтылануы едi. Бағдарлама мыңдардың емес, санаулылардың назарын өзiне
аударды. Бұл заңды болатын. Өйткенi шығармашылық жаппай айналысатын өнер емес-тi.
Сонымен, “Алқа” идеясы һәм тұжырымдамасы пролетарлық диктатура жағдайында
әдебиеттегi елшiлдiк сарынды сақтау мен дамытуға бағытталды. Ол көркемөнердегi алашшыл
немесе елшіл ағымды жүйелеп, бағыт дәрежесiне көтердi.
Сөйтiп, “Алқа” – Қазақ еліндегі жәдитшiлдiк мұратын Алаш мұратымен сабақтастыра
алған ақын-жазушылардың басын түрлi амал-тәсiлдi пайдаланып бiрiктiре алған ұйым. Рас,
белгiлi жағдайларға байланысты оның бағдарламасы баспасөзде жарық көре алмады. Бұл ұйым мүлде жұмыс iстемедi деген сөз емес. “Алқа” идеясы саналы азаматтар арасында ауызша
да, әдеби материалдар арқылы да тарады. Бұл ұйым ресми, ашық жұмыс атқара алмағандықтан,
Алаш зиялылары өзара хат жазысып, әдебиет мәселесiн, рухани үдерісті талқылап отырды. 20жылдардағы Алаш қайраткелері мен оған ниеттес азаматтардың әдеби мақалаларына үңіле
қарасаңыз, «Алқа» идеясын молынан ұшырастырасыз.
«Алқа» тарихына байланысты мынандай сұрақтар туады: 1. Біз отандық тарихымызды
азат еліміздің мүддесі тұрғысынан жазып жүрміз бе? 2. Өткеннің елеулі құбылыстары
тәуелсіз мемлекетімізді дамытуға қызмет етіп жатыр ма?
Өкінішке қарай, бұл сұрақтар әлі толық жауабын тапқан жоқ. Біздің тарихқа деген
принципсіздігіміздің сын көтермейтіндігі сонша, бүгінде «шөп те, шөңге де» - тарих. Ұлттық
мүддеге қызмет етпеген оқиғалар да, саясаткерлер де бұрынғы сарынмен өріп жүр. Оның
есесіне сол тарихтан «Алқаға» орын тимеген (бағдарламасын ҰҚК архивінен тауып, 1992
жылы жариялағанымызды оқырман есіне салайық). Бірсыпыра ғалым былайғы жұртты
шатастырып, оны «Табалдырық» деп атап (мұнысы НКВД-ның орысша нұсқасына сүйенгені
болуы керек), жалғыз Мағжанның туындысы қатарына жатқызып жүр. Бұл – бір. Екінші, қай
жағынан алып қарасаңыз да «Алқа» - қазақ ақын-жазушыларының тұңғыш ұйымы. Өзіміз азат
Қазақстан ақын-жазушыларының бүгінгі әлеуетті ұйымы тарихын осы «Алқадан» бастауын
дұрыс көреміз. Салыстырып көріңіз: елшілдігі мықты Балтық бойы елдерінің қай-қайсы
болсын жазушылар ұйымының тарихын кеңес пішіп берген ұйымнан бастар ма еді? Бір заңды
сұрақ туады: неге бүгінгі Парламент өз тарихын ҚазАССР кеңестерінің 1-шақырылымынан
бастамайды?.. Әрине, ол жалпы парламентаризмнің тарихына кіреді, бірақ оның бастауы емес.
Бастауы – 1906 жылғы Гос.Думаға қарай кетеді. Себебі оған қазақ та қатысып, қазақ мәселесі
сөйленген.
«Алқаның» маңызды әрі мықты болатын себебі, тұңғыш жазушылар ұйымы екенінде
ғана емес, ескіні жаңамен жалғағанында һәм елдік мүддені жоғары қойғанында.
Мұстафа Шоқайдың Еуропа елдеріндегі тәуелсіздік
жолындағы идеялық күресі және оның құралдары
Әбдіуақап Қара
Тарих ғылымдарының докторы,
Мимар Синан көркем өнер университетінің профессоры
Мұстафа Шоқай осыдан бір ғасыр бұрын 1917 жылы қазан айында ірге тасы қаланған
Кеңес Одағының Қазақ елі, тіпті барша Орталық Азия халықтарының тәуелсіз ел болуы
жолындағы саяси күреске бүкіл саналы өмірін арнаған дара тұлға болып табылады. Өкінішке
орай Кеңестік кезеңде қазақ халқының, тіпті дүйім түркі халықтарының біртуар осы қаһарман
перзенті «сатқын», «фашистермен ауыз жаласқан опасыз» сынды түрлі жалалармен құбыжық
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ретінде көрсетілуге тырысылды. Осы жалған фактілер 74 жылдық Кеңестік билік кезінде
халықтың санасына сіңірілуге күш жұмсалынды. Құдайға шүкір тәуелсіздіктен кейін бұлардан
арылып келеміз. Дегенмен әлі де болса, мұның әсер ықпалы жоқ емес. Сондықтан Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың биыл сәуір айында «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы
бүкіл зиялы қауымды және халықты дүр сілкіндірді. Біз тарихымызға қайтадан қарап
жаңғыртуға тиіспіз.
Шоқай Еуропа елдеріне шықпас бұрын туған жеріндегі ұлттық мемлекет құру жөнінде
бар күшін жұмсаған Алаш қайраткерлерімен бірге ірі уақиғалардың ішінде жүріп көп тәжрибе
жинақтағанын көреміз. Атап айтқанда, 1917 жылы ақпан төңкерісінен кейін Алаш Орда көсемі
Әлихан Бөкейханның нұсқауы алдымен Ташкент, кейін Қоқандағы саяси іс-қимылдардың
бел ортасында жүрген Шоқай сонда 1917 жылы, 27 қараша күні Түркістан автономиясының
жариялануына ат салысты. Оның Мұхаметжан Тынышбаевтан кейінгі президенті қызметін
атқарды. Ол сонымен қатар Орынборда 1917 жылы 5-13 желтоқсан күндері өткізілген Алаш
Орда құрылтайына да қатысып өз үлесін қосты. Большевиктердің осы екі ұлттық саяси
құрылымды да күшпен басып-жаншуынан кейін Шоқай саяси күресін жалғастыру үшін
шетелдерге шығуға мәжбүр болды.
Мұстафа Шоқайдың 1921-1941 жылдары арасында 20 жыл жалғасқан шетелдердегі
тәуелсіздік күресіне көз жүгірткенімізде, оның баспасөзге ерекше мән бергенін көреміз. Осы
орайда ол журнал шығарды, кітап жариялады және Еуропалық көптеген газет-журналдарда
мақалалары жарық көрді. Шоқай осы және басқа саяси жұмыстарында екі ұйымға сүйенді.
Оның бірі – Түркістан ұлттық одағы, екінші – Прометей одағы.
Шоқайдың саяси күресінің ең маңызды құралдарының бірі – баспасөз болып табылады.
Ол саяси идеяларын тарату құралы ретінде көрген газет-журналдарға әрдайым үлкен мән
берді. Күресінің әрбір сатысында оның мақала жазғандығына куә боламыз. Шоқай мақала
жазумен ғана шектелмеді. Ол сонымен қатар Түркістанға қатысты жеке газет немесе журнал
шығаруға да әрқашан күш жұмсады. Шоқайдың баспасөз саласынан тыс қалған кезеңі жоқ
десе де болғандай.
Большевиктер Түркістанға өз биліктерін орнатқаннан кейін қысқа мерзім аялдаған
Тбилиси мен Бакуде де баспасөзден қол үзбеді. Тбилисиде газеттерге мақала жазумен қатар
журналдар да шығарды. Тбилисиде біреуі түрік тілінде және екіншісі орыс тілінде екі газеттің
шығуына мұрындық болды.
1919 жылдың сәуір айында Тбилисиге келген және бұл жерде 1921 жылы ақпан айының
ортасына дейін екі жыл тұрған Шоқай бұл мерзім ішінде біріншісі «На рубеже» атымен орыс
тілінде және екіншісі «Шафак» атымен түрік тілінде екі газет шығарды. Бірақ, бұл екі газеттің
де өмірлері қысқа болды. Шоқай бұл газеттерді Тбилисиде болған күндерінің соңғы алты
айында шығара бастаған еді. Ол бұдан бұрын Тбилисиде шығып тұрған кейбір газеттерге
жүйелі түрде мақалалар жазып тұрды. Бұл газеттердің бірі дағыстандық Ахмет Салиховтың
«Вольный горец» газеті және екіншісі «Борьба» газеті еді [1].
Тбилиси большевиктердің қолына өткеннен соң, Стамбулға кетіп бара жатып жолшыбай
біраз күн аялдаған Батумиде де бір жергілікті газетке Тбилисидегі саяси жағдайға байланысты
бірнеше мақала жазып үлгерді. Ол арадан Стамбулға өтті. Ағылшындардың қолы астындағы
Стамбулда Шоқай тағы да мақала жазумен айналысты. Бұл жерде бірнеше апта ағылшындардың
«Таймс» газетіне мақалалар беріп тұрды [2].
Шоқай 1921 жылдың жазында Ыстамбұлдан Парижге барғаннан кейін мақала жазуды
жалғастырды. Шоқайдың мақалалары орыс, түрік, француз және ағылшын тілдерінде әр түрлі
газет-журналдарда жарияланды. Шоқай орыс тіліндегі мақалаларын көбіне босқын орыс
лидерлері Керенскийдің «Дни» газеті мен Милюковтың «Последние новости» газеттерінде
жариялап тұрды. Француз тіліндегі мақалаларының басым көпшілігі «Prometheé» журналында,
содан кейін «Orient et Occident» журналында жарық көріп тұрды. Ағылшын тіліндегі мақалалары болса, «Asiatic Review» секілді журналдарда орын алды.
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Парижде Шығыс Тілдері мен Мәдениеттері институтындағы Шоқай архивінде жасаған
зерттеулерімізде, Шоқайдың «Последние новости», «Дни», «Слово» және «Возрождение»
секілді орыс босқындарының баспасөзінде 130-ға жуық мақаласының жарияланғандығын
анықтадық. Олардың санын жылдарға қарай көрсетер болсақ: 1922 жылы 4 мақала, 1923 жылы
24 мақала, 1924 жылы 29 мақала, 1925 жылы 32 мақала, 1926 жылы 41 мақала және 1927 жылы
1 мақала жариялаған[3].
Шоқайдың «Последние новости» және «Дни» секілді большевиктерге қарсы орыс
босқындарының баспасөз органдарында жазған мақалалары Кеңес жұртшылығына да әсерлі
болды. Сол себепті кеңес баспасөзінің шабуылдарына тап болды. 1925 жылы «Правда Востока»
газетінде шыққан бір мақалада Шоқай қатаң сынға алынды. Оның Орта Азияның ұлтшылшовинист, буржуазияшыл либерал зиялыларының жетекшілерінен бірі екендігі айтылды.
Оның Парижде ақтар арасында өмір сүріп жатқаны аталып өтіліп, «Дни» газетінде шыққан
мақалалары сыналды[4].
Шоқайдың Кеңес жүйесін сынаған мақалаларының ықпалды бола бастағанын Сталин
де байқап 1925 жылы 29 мамыр күні бұл жөнінде БКП (б) Қазақ Өлкелік Комитетінің бюро
мүшелеріне бір хат жолдады. Хатында ол Шоқайдың идеяларының Қазақстанда таралуына шек
қойылмаған жағдайда, оның Қазақстанда коммунизмнің саяси құлдырауына әкеп соқтыруы
мүмкін екендігі туралы алаңдаушылығын тілге тиек етіп ескерту жасады [5].
Сталиннің Қазақстан Коммунистік Партиясының басшыларына ескерту жасаған осы
хатынан кейін кеңес баспасөз органдарында Шоқайға қарсы шабуылдар басталды. Сондайақ, Шоқай кеңестік жүйенің жауларын бейнелейтін бір символға да айналдырылды. Кеңестік
жүйені сынаған немесе қандай да бір себеппен саяси-әлеуметтік өзгерістерге бейімділік таныта
алмаған жергілікті зиялыларға «шоқайшыл» деген айып тағылды. Түркістанның тәуелсіздігін
жақтағандар болса, «шоқайшылдар» деп аталды [6] Сонымен қатар, Сталиннің үгіт-насихат
орталықтары Шоқайдың мақалаларын жіті бақылауға алды [7].
Шоқайдың Француз тіліндегі мақалаларының басым көпшілігі «Прометей» журналында,
содан кейін «Orient et Occident» журналында жарық көріп тұрды. Ағылшын тіліндегі
мақалалары болса, «Asiatic Review» және басқа беделді журналдарда орын алды. Сондай-ақ, өзі
екі журналдың баспа өміріне қадам басуына да жетекшілік етті. Стамбулда «Йени Түркістан»
атты бір журналды З.У. Тоғанмен бірге жариялады. Кейіннен Түркістан мәселесі тақырыбында
өте маңызды орынға ие болған «Яш Түркістан» журналын жарыққа шығарды.
«Яш Түркістан» шетелдердегі Ресейлік түркі халықтарының өкілдерінің ІІ-дүниежүзілік
соғыстан бұрын ұзақ уақыт шығып тұрған және ең ықпалды баспасөз органдарының бірі
ретінде тарихта із қалтырды. 1929 жылы желтоқсан айында шыға бастаған журналдың 1939
жылға дейін 117 саны жарық көрді. Журнал арап әріптерімен шағатай тілінде жарияланып
тұрды.
Саясат пен баспасөзді Шоқайдың ең маңызды екі жұмысы ретінде көретін болсақ,
Қоқан автономиясын Шоқайдың саясат саласындағы, ал «Яш Түркістан» журналын болса,
баспасөз саласындағы ең маңызды еңбегі ретінде айтуға болады. Украина бұрынғы сыртқы
істер министрі Александр Чульгин «Яш Түркістан» журналын Шоқай мен жолдастарының
таңқалдырарлық деректі еңбегі ретінде жоғары бағалайды [8].
Шоқайдың өзі де «Яш Түркістан» журналына үлкен мән берді. Оның ойынша, журнал
Түркістанның тәуелсіздігі жолындағы күрестің туы болып табылады [9]. Журналдың мақсатын
алғашқы санында атап көрсеткен Шоқай мұның Түркістанның тәуелсіздігі мен халқының өзінөзі басқару құқықына қол жеткізуі жолындағы күрес екендігін айтады [10].
Ал
бұл күрестің негізін болса саясат, мәдениет және тіл салаларындағы жұмыстар
құрайды. Шоқайдың пікірі бойынша ең алдымен түркі әлемінде мәдениет пен тіл бірлігін
қамтамасыз ету қажет. Түркі мәдениетін барлық түркі халықтарының ортақ мәдениеті деп
ұғынған жөн. Түркі халықтары бір-бірінің сөйлегенін және жазғанын ешқандай аудармашысыз
түсінуі керек. Стамбулда шыққан бір газет Самарқанда да оқылуға тиіс. Осылайша, түркі
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халықтары арасындағы бірлік пен туыстық сезімдері күшейтіле біледі. Бірақ, Шоқайдың
ойынша түркі халықтарының өзара мәдениет және тіл бірлігі идеясы, олардың өзге халықтардан
бөлектенуін қажет етпейді. Керісінше, осы бірлікпен қатар, өздері секілді тәуелсіздік күресін
жүргізіп жатқан басқа халықтармен ынтымақтасуға ойысулары керек. Ол түркі халықтарының
мәдени бірлігін бір отбасындағы бірлік-берекені қамтамасыз етумен теңестіреді. Осындай
бірлік-береке қамтамасыз етілгеннен кейін басқа халықтармен тәуелсіздік мәселесінде
одақтасуды жақтайды. Шоқай мұны Түркістанның тәуелсіздігі үшін қажет деп санайды [11].
Мұстафа Шоқайдың үш маңызды кітабы жарық көрді. Оның біріншісі 1928 жылы Парижде
«Chez Les Soviets en Asie Centrale», яғни «Орта Азияда Кеңестерде» деген атпен француз
тілінде жарияланған кітап [1105] Шоқайдың Түркістанда кеңестік биліктің антидемократиялық
сипатта екенін және халықтың еркіне сай өмір сүре алмағанын ортаға салған ең әсерлі еңбегі
болып табылады. Еңбек жарыққа шығысымен 65 беттік шағын көлеміне қарамастан, Кеңестер
Одағының өзінде және шетелдерде үлкен жаңғырыққа түрткі болды. Профессор Әбу Тәкенов
еңбектің ІІ-дүниежүзілік соғысқа дейінгі Кеңес режимі туралы шетелде жазылған маңызды
шығармалардың басында келетіндігіне назар аударады. Оның айтуынша, кітаптағы Шоқайдың
кеңестердің Түркістандағы билігі туралы сындарын Мәскеу ешқашан жоққа шығара алмады [12].
Француз социалистерінің лидері Пьер Ренод Шоқайдың «Орта Азияда кеңестерде» атты
кітабында Түркістандағы кеңес билігінің алға тартылғандай халықтардың бауырластығына
сүйенген өзін-өзі басқару жүйесі емес екендігін, тіпті, керісінше өктемшіл және зорлықшыл
билік екендігін шегемен қаққандай дәлелдегенін айтады [13]. Тәкеновтың да келтіруінше,
Шоқай кеңестік Түркістандағы империалистік, шовинистік және тоталитарлық сипаттағы
пролетариат диктатурасын халықтың мақұлдамағанын нақты және жалынды тілмен жеткізе
білді [14].
Шоқайдың екінші кітабы «Туркестан под властью советов», 1928 жылы француз тілінде
жариялаған кітабынын кейбір толықтырулармен басылған орысша аудармасы болып табылады.
1935 жылы Парижде жарық көрген шығармасының алғы сөзінде Шоқай жеті жыл өткеннен
кейін шығармасын орыс тілінде жариялауының себептерін түсіндіреді. Шоқай осы арқылы
«Түркістаннан тыс жерлердегі оқырмандардың» назарын Қазан төңкерісінің аз мәлім болған
немесе еш айтылмаған шындықтарына аударғысы келетінін айтады.
Оның соңғы үшінші кітабы болса, «1917 жылғы естеліктерден үзінділер» деп аталады.
Бұл шығарма Шоқайдың Ақпан төңкерісінен Қоқан автономиясына дейін басынан өткен
оқиғаларға байланысты естеліктері болып табылды. Шоқай бұл естеліктерді жазудағы басты
мақсатының 1917 жылы түркістандықтар бетбе-бет келген қиыншылықтарды баяндау екенін
айтады. Шоқайдың пікірінше, өткен кезеңнің қиыншылықтарымен танысып олардан тағлым
алғанда ғана Түркістанның тәуелсіздігіне қол жеткізуге болады [15].
Шоқай Түркістанның тәуелсіздігі жолындағы күресінде екі ұйыммен, атап айтқанда
Түркістан ұлттық одағы және Прометей одағымен жұмыс істеді.
Еуропа елдеріндегі Түркістанға қатысты саяси және мәдени іс-әрекеттерін үйлестірген
Түркістан ұлттық одағының ірге тасы негізінде 1920 жылдың маусым айында Бұхара
қаласында қаланған. Бұхарада большевиктер мен Бұқара әміріне қарсы бір одақ құру үшін
ұйымдастырылған жиналысқа Башқұртстан, Қазақстан және Құлжадан зиялылар мен Ферғана
Басмашы әрекетінің өкілдері шақырылды. Жиналысқа қатысқандар арасында башқұрттардан
Зәки Уәлиди, Сейіткерей Магазов, Ферғана басмашыларынан Шірмехмет Бек, Ылдырхан
Мутин, Харис Игликов, Рахманкул Корбашы, Мұстафа Шахкул, түрікмендерден адвокат
Какажан Бердиев, қазақтардан Алашорда өкілі Хайреддин Балғынбаев, Мұхтар Әуезов және
Дінше бар еді. Сондай-ақ Бұхара мен Ташкент зиялылары атынан Мүневвер Кари, Абдулкадир
Мухиддинов, Фейзуллах Хожаев және Садриддин Айни секілді тұлғалар да жиналысқа қатысты [16].
Бұл платформаға «Орта Азия Мұсылман Ұлттық Бұқарасының Төңкеріс Қоғамдарының
Одағы» деген ат берілді. Оның күресінін бағдарламасы белгіленіп төмендегі жеті бап
енгізілді:
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1. Азаттық,
2. Демократиялық республика,
3. Ұлттық армия,
4. Экономикалық басқарудың, темір жол құрылысы мен каналдар құрылысының
Түркістанның тәуелсіздігіне сәйкес жүргізілуі.
5. Ағарту ісін жаңашылдандыру және батыс өркениетімен тікелей байланысып арадағы
орыс дәнекерлігін жою,
6. Ұлт мәселесінің, халық ағарту мен табиғи байлықтарды пайдалану секілді мәселелердің,
этникалық топтардың халық санына қарай шешілуі.
7. Дінге толықтай бостандық берілуі және дін мен мемлекеттік істерді бір-бірінен ажырату [17].
Кейін аты қысқартылып «Түркістан ұлттық одағы» деп өзгертілген ұйым Большевиктер
үстемдік орнатуынан кейін Еуропа елдерінде іс-қимылдарын жүргізу туралы шешім қабылдады.
Сөйтіп оның Европадағы алғашқы конгресі болса, 1924 жылы 23-24 қараша күндері Берлинде
өтті. Конгреске Парижден келген Шоқай да қатысты. Осы конгресте Шоқай ант беріп, ұйымға
мүше болып кірді [18].
Конгресте кеңестік биліктің Түркістанды Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан,
Түрікменстан және Өзбекстан ретінде бес республикаға бөлу саясаты да талқыланды.
Конгреске қатысушылар мұны, Түркістан халқын бес бөлек ұлтқа бөлу амалы деп бағалады.
Осы мақсатқа сай, Кеңестердің әрбір республика халқы үшін бөлек-бөлек грамматика мен
сөздіктер дайындап, диалектілерді жеке тілдерге айналдыратындығы айтылды. Мұнымен
кеңестердің діттеген түпкі мақсатының Түркістан халықтарының диалектілерін алдымен түркі
тілдері тобынан бөлу және өміршеңдігін жою, кейін олардың орнына орыс тілін өткізу болып
табылатыны жөнінде қорытынды жасалды [19]. Түркістан ұлттық одағы дүниежүзілік екінші
соғыс басталған 1939 жылға дейін жұмыс жүргізді.
Шоқайдың Кеңестік билікке қарсы жүргізген пікір күресінде ең маңызды қолдауды
Польша үкіметінің қамқоршылығында құрылған Прометей одағынан тапқанын айта аламыз.
«Прометей Одағы» 1926 жылдың қарашасында Украина мен Кавказ халықтарының одағы
ретінде өз жұмысын бастады. Шоқай Түркістан Ұлттық Одағы атынан «Прометей Одағына»
мүше болып 1927 жылдың көктемінде кірді. 1927 жылы Стамбулда өткен конгресте Түркістан
Ұлттық Одағының «Прометей Одағына» кіруіне шешім қабылданды. Конгресс Шоқай мен
бұхарлық Ахмет Наимге Парижде украиндықтармен, кавказдықтармен ынтымақтастық жасау
және Біріккен Ұлттар Ұйымы мен әлем мемлекеттері алдында жұмыстар атқару міндетін
жүктеді [20].
«Прометей Одағы» шынтуайтында, саяси іс-әрекеттер орталығынан гөрі, баспасөз
жұмыстарын, атап айтқанда газет-журнал шығару іс-қимылдарын үйлестіру орталығы
еді. Одақ «Прометей» атты бір ортақ журнал мен одаққа кіретін ұйымдардың баспасөз
органдарының жұмыстарын реттеу қызметін атқарды. Прометей журналының тысында, одаққа
мүше ұйымдардың бір қатар жеке тәуелсіз баспасөз органдары бар еді. Парижде грузиндердің
«Сакартвело», Костенже қаласында (Румыния) қырым татарларының «Эмель», Варшавада
солтүстік кавказдықтардың орыс тіліндегі «Северный Кавказ» және түрік тіліндегі «Шимали
Кафкасийа», азербайжандықтардың «Куртулуш», Берлинде еділ-жайық татарларының «Йанга
милли йол», түркістандықтардың алдымен Стамбулда шыққан «Йени Түркістан» және
кейіннен Берлинде басылып тұрған «Яш Түркістан» журналдары жарияланды [21]. «Прометей
Одағының» ресми мүшесі болмағанмен, Варшавдағы Ориент институтының поляк және
ағылшын тілдерінде жарияланатын «Ориент-Вход (Wschod-Orient)» журналын да бұлардың
қатарына қосуға болады. Өйткені журналдың баспасөз саясаты «Прометей Одағының»
журналдарының бағытымен үндесіп жатты. Міне, «Прометей Одағы» осы журналдардың
барлығының үйлесімді түрде жұмыс атқаруын қамтамасыз ететін еді. Бұл жағынан алғанда
«Прометей Одағын» КСРО-ға қарсы идеяалар клубы деуге болады.
«Прометей Одағына» қауіп-қатер күтілгеніндей коммунизмнен емес, фашизмнен
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төнді. 1933 жылы Германияда билік басына өткен нацистердің 1936 жылдың наурыз айынан
бастап Европаға қыр көрсете бастауы және коммунизм мен кеңестерге қарсы жаппай күшті
науқандар жүргізуі «Прометей Одағының» жұмыстарына кері әсерін тигізбей қоймады.
Бұл жағдай «Прометей» үшін әрі ішкі және әрі сыртқы нәтижелер туғызды. Германиядағы
фашистік биліктің күн өткен сайын Европада кең қанат жая бастауы Европа жұртшылығының
назарын коммунизмнен фашизмге аударды. Сондай-ақ, Коминтерн де бір шешім қабылдап
фашизм қаупіне қарсы, оған дейін бас дұшпан деп есептеп келген социалистік партиялармен
ынтымақтасуға шақырды.
Осы жаңа саясат, мүшелерінің көпшілігі социалистік көзқарастағы прометейшілердің
Европаның социалистік бағыттағы партияларына деген әсерін нашарлатты. Социалистік
орталарда қару ретінде жиі қолданылатын коммунизм қарсыластығы, енді, әсіре оңшылдарға
ғана тән болды. Европалық социалистер үшін негізгі қауіп енді коммунизм емес, нацизм
мен фашизм еді. Сөйтіп, прометейшілер Европалық социалист одақтастарының күшті
қолдауларынан көз жазып қалды [22]. Бұл жағдайдың прометейшілер тұрғысынан қарағанда,
бір пародокс екені күмәнсіз. Өйткені, КСРО-дағы коммунистік билікке қарсы күресті басты
принципі етіп алған «Прометей Одағы» коммунизмнен гөрі, коммунизмді қас жауы етіп
жариялаған нацизмнен зиян шегуде еді.
Сөйтіп соғыстың басталуымен Прометей одағы және Шоқайдың бүкіл саяси жұмыстары
тоқтап қалды. Енді соғыс кезінде Кеңес Одағына қарсы екінші жоба басталды. Ол Нацисттердің
«Түркістан легионы» жобасы. Сөз ретінде келгенде бұл жобаға Мұстафа Шоқайдың ешқандай
қатысы жоқ екенін, тіпті қарсы болғандығын атап өткенім келеді.
Кеңестік үгіт-насихат бұл турасында жалған ақпарат таратып халықтың санасына
бұл жобаның басшысы ретінде Мұстафа Шоқайды көрсетуге күш жұмсады. Бірақ, Шоқай
нацисттердің Кеңес Одағына қарсы жеңіске жеткен жағдайда Түркістанға тәуесіздік
бермейтіндіктерін, тіпті оны Большевиктерден де жабайы және қарқынды түрде қанайтынын
жақсы білетін еді [23]. Сондықтан оған осы жобаға басшы болу жөнінде Шығыс министрі
(Остминистер) Альфред Розенберг жасаған ұсынысты кідірместен кері қақты. Осыдан
кейін Ченстохав тұтқын лагерінен Париждегі үйіне қайту жолында Берлинде 1941 жылы, 27
желтоқсан күні беймәлім жағдайда дүниеден озды. Легион болса ол дүние салғаннан бес айдан
соң атап айтқанда 1942 жылы сәуір айында құрылды. Шоқайдың Гестапо тарапынан у беріліп
өлтірілгені жайында болжамдар баршылық. Өкінішке орай легион жобасына қатысудан бас
тартқаны үшін құрбан болған Шоқайға ең үлкен қиянат оған фашисттермен бірге істескенін
алға тарту болады.
Сонымен қорытып айтар болсақ, Мұстафа Шоқай Кеңестік билік пен оның идеологиясына
қарсы 1921-1941 жылдары арасында Еуропа елдерінде әсерлі күрес жүргізгенін айта аламыз.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында
атап өткеніндей мықты, әрі жауапкершілігі жоғары «Біртұтас Ұлт болу» үшін бұқаралық
сананы дұрыс қалыптастыру барысында Шоқай сынды тарихи тұлғаларды дұрыс танып білген
жөн. Шоқайға оған «сатқын», «фашистермен бірге істескен опасыз» сынды жалалардың ешбір
шындығы жоқ. Қайта ол елі үшін, халқы үшін тәуелсіздік күресі жолында құрбан болған.
Осы орайда Шоқай Түркістан ұлттық одағы мен Прометей одағымен тізе қоса отырып жұмыс
жүргізді. Оның саяси басылымдары арасында «Яш Түркістан» журналының орны ерекше, 117
саны жарық көрген журнал Шоқайдың пікірлерінің топтамасы болып табылады. Ол бұл күресі
барысында Алаш қайраткерлерінің автономия талаптарын тәуелсіздік сатысына көтерді. Міне
бұл, Мұстафа Шоқайдың Қазақстан тәуелсіздік тарихының мәні көтеріп мазмұның тереңдететін
ең маңызды қызметі болып табылады.
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ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИ И АЛАШСКАЯ АВТОНОМИЯ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ ЗА СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Агзамходжаев С.С.
д.и.н., профессор кафедры «История»
Ташкентского Исламского университета.
Саидов И.М.
д.и.н., профессор кафедры «Историография и источниковедение
Самаркандского Государственного университета
Вступление республик Центральной Азии на путь суверенного развития в 1991 году
вызвало острый общественный интерес к осмыслению истоков длительной борьбы народов
края за свободу и независимость, к истории формирования идеологии национальноосвободительного движения как факторов, подготовивших современный прорыв к
государственной независимости.
Сегодня в условиях независимости, когда появилась возможность восстановления
исторической правды, назрела потребность в решительном пересмотре былых установок о
роли и месте в историческом процессе, как всего национально-освободительного движения,
так и его отдельных общественно-политических течений, устремленных на образование
национальной демократической государственности не революционным, а эволюционным
путем. О необходимости эволюционного перехода от одного состояния общества к другому
неоднократно отмечали президенты Узбекистана и Казахстана. Так, Первый Президент
Республики Узбекистан Ислам Каримов в своей книге «Узбекистан на пути углубления
экономических реформ» выделил, что одним из принципов «узбекской модели» развития
общества является поэтапное проведение реформ.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания» отметил, что «Мы должны ясно понимать уроки
истории. Эпоха революций прошла. Они сильно изменились по форме и содержанию. Но вся
наша недавняя история говорит прямо и недвусмысленно: только эволюционное развитие даст
нации шанс на процветанию».
Исследование событий, происшедших 100 лет тому назад в центрально-азиатском регионе, проясняет то, что идея образования автономной республики возникла в начале ХХ века
во многом под влиянием ведущих тенденций трансформации российской государственности
и общественно-политической жизни империи. В самом туркестанском обществе тогда
происходили сложные процессы этнической консолидации и кристаллизации национального
самосознания, далеко не завершенные в первое 20-летие века.
Поиск национальной идентичности наиболее отчетливо выражала немногочисленная
интеллигенция, прежде всего та ее часть, которая получила европейское образование и
приобщилась к политической деятельности в рамках складывающейся общероссийской
партийно-политической системы.
Обращение к истории движения за образование национальной демократической
государственности в Туркестанском крае актуально тем, что переоценка сложившихся
ранее представлений способствует не только решительной реабилитации славной плеяды
талантливых общественных деятелей и мыслителей, чьи имена были надуманно очернены в
годы советского тоталитаризма, но и восстановлению их подлинного места в исторической
летописи туркестанского народа, как людей, внесших огромный вклад в разработку идеологии
создания национальной демократической государственности.
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Используя
демократические методы борьбы, они отстаивали
и на съездах
Советов рабочих и солдатских депутатов, и на краевых мусульманских курултаях, и на заседаниях городских Дум цивилизованный реформаторский путь общественного обновления,
как Туркестана, так и всей России в целом. При этом доминантой программных установок
национально-мусульманских партий и движений выступала идеология национальнотерриториальной автономии. Она впитала в себя идеи самоопределения, сформулированные
лидерами европейского революционно-демократического движения, однако в основном
опиралась на идеи, высказанные мыслителями Востока, на собственный опыт национальноосвободительной борьбы. Благодаря теоретической и практической деятельности национальных
мусульманских организаций, прогрессивной части туркестанской интеллигенции было
расширено понятие о федеративном устройстве России, границах автономии Туркестана.
Свержение царизма в России в феврале 1917 года вызвало усиление политизации
туркестанского общества. Повсеместно создавались общественно-политические организации и
партии, такие как «Турон», «Шурои-Исломия», «Иттифак», «Алаш», «Турк адами марказияти»
и другие. Появилась возможность свободно выражать свои политические взгляды и интересы,
используя газеты и журналы, такие как «Улуг Туркистон», «Нажот», «Хуррият», «Кенгаш»,
«Аль-Изох», «Бирлик туги», «Казах» и др.
Февральская революция была восторженно встречена жителями Туркестана. Самаркандская газета «Хуррият» 16 апреля 1917 года писала: «Наконец-то в России свершилась
революция, о которой мы мечтали и которую мы с нетерпением ожидали. Свергнуто старое
правительство. Нам предоставлены свободы. Теперь мы имеем свободу слова, свободу
печати. Теперь, когда мы будем говорить правду, нам не станут затыкать рты. К нам будут
прислушиваться, когда мы будем требовать свои права».
Идеи автономии Туркестана все более активно проникали в общественное сознание коренных жителей края по мере нарастания противоречий между провозглашенными
в 1917 году Февральской революцией демократическими принципами и реальной практикой
последующих событий. Важным моментом в этом отношении выступила избирательная
кампания в городские думы и Всероссийское Учредительное собрание, проходившая в июлесентябре 1917 года. Она вошла в историю как наиболее крупное общественно-политическое
мероприятие, оказавшее многоаспектное воздействие на политическую жизнь туркестанского
общества. В ходе выборов с предельной остротой проявилось столкновение противоречивых
социальных, политических и национальных интересов; определились различия в концептуальных подходах к будущему края со стороны коренного населения и властных структур.
Углубленное изучение исторических источников и литературы, выявило, что автономистское движение 1917 года представляло собой неоднородное движение, объединяющее
людей разнообразных взглядов и политических пристрастий – от умеренных либералов до
представителей революционных демократов, от сторонников создания исламского государства
до приверженцев западной модели общественного развития. Поэтому при рассмотрении
узловых вопросов будущего управления в крае, решении острых социально-экономических
проблем не было единства мнений. Идейный плюрализм обнаружился во взглядах
прогрессистов и по проблеме национально-государственного устройства – обозначились и
конституционно-монархическое, и автономистское, и республиканское (как светского, так
и религиозно-исламского направления) течения. Однако при всем многообразии идейнополитических представлений консолидирующим фактором выступала мечта о самобытном
национально-этническом развитии, о создании государства, опирающегося на исторические
традиции и обычаи, национальный менталитет.
Государственный переворот, совершенный большевиками в Октябре 1917 года в
Петрограде и первые законодательные акты Советской власти вызвали сложные процессы в
политической жизни Туркестана. К этому времени здесь выделились три основные политические
линии. Первая включала интересы самых широких слоев коренного населения, выразившихся
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в стремлении обеспечить право на национальное самоопределение. Вторая, представленная
русскими эсерами и меньшевиками, нацеливала на развертывание демократических процессов
с предоставлением усеченных автономных прав в составе России. Третья – ленинская,
ориентировала на создание коммунистического общества в пространстве единой Советской
империи, хотя на первом этапе «большевистской революции», ленинское руководство всеми
возможными способами стремилось замаскировать свои истинные цели.
Пытаясь обеспечить политическую поддержку широких народных масс национальных
окраин, глава нового советского правительства поспешил уже в первые дни октябрьского
переворота нарисовать многообещающие перспективы радикального решения национального
вопроса. 2 ноября 1917 года за подписью В.И. Ленина и И.В. Сталина была опубликована
«Декларация прав народов России». В ней особо отмечалось, что, исполняя волю народов,
«Совет народных комиссаров решил положить в основу своей деятельности по вопросу о
национальностях России следующие начала: 1. Равенство и суверенность народов России.
2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования
самостоятельного государства. 3. Отмена всех и всяких, национальных и национальнорелигиозных привилегий и ограничений…» [1].
Одновременно, учитывая исключительную важность обеспечения политической
лояльности и сохранения в составе России мусульманских народов Татарии, Башкирии,
Туркестана, Кавказа и Крыма, Совнарком выступил 20 ноября 1917 г. с «Обращением» к
ним, в котором говорилось: «Мы обращаемся к вам, трудящиеся и обездоленные мусульмане
России и Востока. Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири
и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни
которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями России. Отныне ваши
верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными
и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно.
Вы имеете право на это. Вы сами должны быть хозяевами вашей страны. Вы сами должны
устраивать свою жизнь по образу своему и подобию» [2].
Однако, как убедительно показали последующие события, на словах декларируя
возможность самобытного национального развития, новая власть исходя из стратегических
установок марксистского учения, всеми способами блокировала проявление этих процессов.
Так, когда мусульманские народы Башкирии, Татарии, Крыма, Кавказа и Туркестана в полном
согласии с правительственным «Обращением» объявили о создании своих независимых
мусульманских государств, то все они силой оружия были возвращены обратно в состав
России.
Центральное большевистское руководство продолжило великодержавную политику,
которая усугублялась откровенно шовинистическими действиями местных коммунистов.
Однако в первые октябрьские дни антинародный характер новой власти еще не проявился
столь откровенно, как в последующем. Напротив, охватившие Россию революционные процессы, обещания свободы пробудили у среднеазиатских народов надежды на освобождение
от социального, национального и колониального гнета. В то же время лидеров национальных
партий и движений в Туркестане настораживало то, что по существу “социалистическая революция” была экспортирована руками политических мигрантов, пришлых людей, без участия
представителей коренного населения. К тому же им был хорошо известен политический почерк
местных коммунистов, настоянный на игнорировании интересов коренных туркестанцев.
Настороженно отнеслись к действиям большевиков и представители иных
социалистических партий в Туркестане. Поэтому весть о захвате большевиками власти в
Петрограде и Ташкенте была воспринята на местах неоднозначно. В Ташкент начали поступать
телеграммы противоречивого содержания. Одни поддерживали Советы рабочих и солдатских
депутатов Петрограда и Ташкента, другие же считали, что «захват власти большевиками
является попыткой диктовать стране волю большевизма, вместо воли всей демократии и
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является узурпацией права всего народа за две с половиной недели до выборов в Учредительное
собрание и угрожает созыву Учредительного собрания» [3].
Неопределенность политического разворота событий заставила многие не большевистские партии и движения, в том числе национально-мусульманской ориентации, на первом
этапе занять выжидательную позицию, чтобы полнее оценить происходящие «революционные»
процессы.
Позицию
мусульманских лидеров можно отчетливо определить по статьям,
опубликованным на страницах национальной прессы. Так, в первые же дни после октябрьского
переворота газета «Хуррият» в рубрике «Вести из России» сообщала о политической
обстановке в стране и давала сведения из революционного Петрограда. В статье «Сиёсий
холлар» («Политические ситуации») видный лидер прогрессистов Абдурауф Фитрат писал:
«Для туркестанцев сейчас важнее всего определить линию действий… Раз большевики и
сторонники правительства Керенского отстаивают свободу и выступают против самодержавия,
а именно это соответствует интересам мусульман, то было бы неосторожностью и безумием
перейти на сторону одного из них и противостоять другому». Фитрат предлагает туркестанцам
быть нейтральными, «именно эта линия самая безопасная». Тут же он обращается к каждой
из сторон: «Пока кто-либо из вас не пришел к мысли отнять наши собственные национальные
права, мы не будем вашим врагом. Мы, мусульмане, никого из вас не презираем и никого не
защищаем» [4].
Аналогичные мотивы присутствовали и в публикациях иных национальных демократов.
Между тем, обеспокоенные сложившейся в Ташкенте ситуацией, краевые демократические организации Туркестана 2 ноября 1917г. провели объединенное заседание, посвященное вопросу
организации временной краевой власти, впредь до решения этого вопроса в общероссийском
масштабе. Заседание пришло к заключению немедленно вместо Туркестанского комитета
Временного правительства, члены которого частью арестованы, частью скрылись, образовать
Туркестанский краевой исполнительный комитет из девяти человек: 3 представителя Краевого
Совета рабочих и солдатских депутатов, 2 представителя от Краевого Совета крестьянских
депутатов, 1 представитель от Краевого Совета мусульманских депутатов, 1 представитель от
ЦК партии эсеров, 1 представитель от Краевого бюро партии социал-демократов.
При этом комитете было организовано расширенное демократическое совещание,
в котором из 21 мест, Краевому мусульманскому совету уделялось всего лишь 2 места [5].
Недовольные раскладом мест, который был предложен на объединенном заседании краевых
демократических организаций Краймуссовету в составе Туркисполкома, национальные
демократы выступили с протестом. Они отстаивали право на большее представительство
мусульманской части населения. При этом подчеркивалось, что при конструировании краевой
власти необходимо учитывать специфику Туркестана. Лидеры национальных мусульманских
организаций неизменно проводили мысль о желательности учета многонационального состава
населения края, неизменно отстаивали демократические принципы. В частности, указывалось,
что «для Туркестанского края коалиционная власть должна быть не партийная, потому, что
девять десятых населения внепартийны, а национальная, классовая» [6].
Еще более выразительно проявилась позиция лидеров национально-освободительного
движения на Объединенном совещании мусульманских групп, проведенном 12-15 ноября
1917г. в Ташкенте. В виду того, что на данное совещание собралось большее число участников,
чем предполагалось, собравшиеся сочли необходимым придать ему статус III-го Краевого
мусульманского съезда.
В
принятой на нем резолюции «Об организации власти в Туркестане» подчеркивалось,
что «сосредоточение власти исключительно в руках военных, рабочих и крестьянских
организаций, состоящих из небольших групп случайных и чуждых интересам местного
населения людей не отвечает демократическим принципам и не может гарантировать
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правильность устроения жизни коренного населения на началах свободного самоопределения
народов» [7].
Совещание высказалось за быстрейшее решение вопроса о самоопределении. Было
заявлено, что «в связи с переходом таковой власти в руки Советов солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов, Туркестанский краевой съезд мусульман находит, что мусульмане,
составляющие 98 процентов населения всего Туркестанского края при общей численности
своей свыше 10 миллионов душ, имеют право на национально-культурное самоопределение
на возвещенных Российской революцией основах свободы, равенства, братства» [8].
15 ноября в Ташкенте начал работать III Краевой съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. В центре его внимания встал вопрос о структуре государственной
власти. Он вызвал жаркие дискуссии, в ходе которых окончательно прояснились позиции
ведущих политических объединений о будущности края. Обладая реальной вооруженной
силой, сконцентрированной в руках социально взвинченных рабочих и солдат, большевики
смогли придти к власти. III Краевой съезд избрал Совет народных комиссаров из 15 человек,
куда вошли большевики и сочувствующие им эсеры-максималисты. Утвержденная III
Краевым съездом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Декларация объявляла, что
высшим органом власти в крае является Краевой совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, который отныне именуется Советом Народных Комиссаров Туркестанского края»
и что в его формировании принимают участие лишь представители социалистических партий,
совершивших октябрьский переворот.
Относительно участия коренного населения в властном краевом органе съезд
высказался однозначно: «привлечение в настоящее время мусульман в органы высший
краевой революционной власти является неприемлемым, как ввиду полной неопределенности
отношения туземного населения к власти солдатских, рабочих и крестьянских депутатов,
так и ввиду того, что среди туземного населения нет пролетарских классовых организаций,
представительство которых в органе высшей краевой власти фракция приветствовала бы»
[9]. Таким образом, в избранное на съезде правительство – Совет Народных Комиссаров не
вошел ни один представитель коренного населения края. Вопрос об автономии, не говоря уже
о возможности отделения от России, не получил никакого отражения в решениях съезда. По
сути, с первых дней большевики продемонстрировали свою приверженность великодержавной политике царизма по отношению к коренному населению, которое по укоренившейся
привычке продолжали называть не иначе как «инородцы», «туземцы»
Доминантной настроений делегатов краевого съезда Советов, представлявших
мусульманскую общину, выступала идея национальной независимости, опирающейся на
сбережении собственного менталитета. Обращение к «законам ислама» ни в коей мере не
означало замыкание в узких рамках «мусульманского национализма». Напротив, представители
мусульман исходили из принципов широкой демократизации, выступали за создание органов
власти, которые смогла бы отразить интерес всего многонационального населения края, в том
числе и его русскоязычной части.
Вспоминая позже те поворотные дни, лидер автономистов Мустафа Чокаев отмечал,
что «установившаяся насильственным путем большевистская власть убила у туркестанцев
веру в революционно-освободительные лозунги. Советская власть в Туркестане началась с
огульного отрицания за местным коренным населением права на участие во власти». Далее он
пишет «незаконный захват власти большевиками, сопровождаемый лишением нашего народа
политических прав, заставил нас поспешно принимать меры, противопоставлять волю народа
решению узурпаторов» [10].
Исследование событий столетней давности показывает, что представители местных
русских «революционных демократов» отождествляли понятие автономии с отделением от
России, в то время как туркестанские национальные демократы в тот исторический момент
воспринимали ее иначе – как самоопределение в рамках существующего многонационального
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государства, на демократически правовых федеративных началах. Но им виделась будущая
государственность, опирающаяся на традиционные нормы жизни местных народов, принципы
рыночной экономики, политический плюрализм, что вступало в явное противоречие с
доктринальными установками марксистов.
Эти настроения господствовали в политической мысли большинства лидеров национального движения. На первом послеоктябрьском этапе они еще надеялись, что ленинское
центральное правительство признает мусульманскую культуру, религию, политические
традиции, чаяния угнетенных народов о реальной национальной автономии. Только после того,
как стали очевидны политические методы большевистской власти, разрыв ее многообещающих
призывов с практическими делами, началось психологическое и политическое разделение
империи на составные части.
Подобная антинародная политика большевистских «управителей» не могла не вызвать
ответной реакции. Линия на насильственное ущемление национальных прав привела к
зарождению разнообразных форм национального протеста, повсеместной активизации национально-освободительного движения. Ярким проявлением освободительных устремлений
коренного населения явилось образование в конце ноября 1917 года Туркестанской автономии,
получившей название Туркистон Мухторияти.
Принятие решения о создании на территории Туркестанского края новой, демократической государственности состоялось на IV Чрезвычайном краевом мусульманском съезде, спешно
созванном 26 ноября 1917 года в городе Коканде.
За три дня работы участники съезда окончательно определили свое видение будущего
политического устройства Туркестанского края. Что же хотели сторонники автономии,
каким видели они будущее Туркестана? Ответы на эти вопросы содержатся в принятых
съездом документах. В частности, в принятой 27 ноября резолюции указывалось, что съезд
«выражая волю населяющих Туркестан национальностей к самоопределению на началах,
возвещенных Великой Российской (имеется ввиду февральской – А.С.) революцией, объявляет
Туркестан территориально автономным в единении с Федеративной Российской Республикой,
предоставляя установление форм автономии Туркестанскому Учредительному собранию».
Причем съезд, как особо отмечалось далее, «торжественно заявляет, что права населяющих
Туркестан национальных меньшинств будут всемерно охраняться» [11].
28 ноября было определено название формирующемуся государственному образованию
– Туркистон Мухторияти, то есть Туркестанская автономия. Структура власти выглядела
следующим образом: до созыва Учредительного собрания вся полнота власти сосредотачивалась
в руках Туркестанского Временного Совета и Туркестанского Народного (национального)
собрания. Из членов Временного Совета должно быть сформировано правительство из 12
человек. Численность Туркестанского Временного Совета была определена по количеству
ранее делегировавшихся депутатов от Туркестанского края во Всероссийское Учредительное
собрание (32 человека) [12].
В состав Народного совета, численностью в 54 места, предполагалось включить 4
представителей от съезда городских самоуправлений и 18 от различных краевых «европейских»
организаций. Таким образом, 1/3 мест выделялась некоренной европейской части населения
края, составлявшей тогда около 7% всех жителей края [13].
В основу намечаемой схемы государственного устройства закладывался принцип
пропорционального представительства национальных курий, т.е. каждой крупной этнической
группы. В состав Временного правительства Туркестанской автономии вошли активные
участники автономистского движения. В персональном плане он выглядел следующим
образом: Мухаммаджон Тынышпаев – премьер-министр, министр внутренних дел, Ислам
Шоахмедов – заместитель премьер-министра, Мустафа Чокаев – министр иностранных
дел, Убайдулла Ходжаев – военный министр, Юрали Агаев – министр земледелия и водных
ресурсов, Обиджон Махмудов – министр продовольствия, Абдурахмон Уразаев – заместитель
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министра внутренных дел, Соломон Герцфельд – министр финансов [14].
В то же время нуждается в особом комментарии, почему в состав Временного
правительства вошло восемь человек вместо двенадцати. Объясняется это тем, что еще четыре
человека должны были привлекаться по мере выявления кандидатур от европейской части
населения Туркестана.
Наряду с правительством молодого национально-демократического государства
определился и состав Временного Национального собрания (Миллий мажлис). В него
вошли Убайдулла Ходжаев, Мустафа Чокаев, Тошпулатбек Норбутабеков, Садриддинхон
Шарифходжаев, Кунгирходжа Ходжинов, Исматулла Убайдуллин, Саидносир Мирджалилов,
Саид Жаъфарбой Саидов, Ислам Шоахмедов, Абдурахмонбек Уразаев, Хидоятбек Юрали
Агаев, Носырхонтура Комолхонтураев, Миродил Мирзаахмедов, Тошходжа Ашурходжаев,
Абдулкадыр Кушбегиев, Обиджон Махмудов, Жамшидбек Корабеков, Соломон Герцфельд,
Абдусамад Абдусалимов, Абдулла Дербисалин, Муса Акчурин, Мустафа Мансуров,
Махмудходжа Бехбуди, Ибрагим Давлетшин, Мухаммаджон Тынышпаев, Халил Ширинский,
Толибжон Мусабаев, Олимхонтура Шокирхонтураев, Собиржон Юсупов, Одилжон Умаров и
др.
Как видим, делегаты мусульманского съезда, отражая кровные интересы туркестанцев,
провозгласили самобытную национальную государственность, опирающуюся на сочетании
потребностей
национального
развития
и принципов гуманизма. На съезде не
ставился вопрос о разрыве связей с Россией. Речь шла о суверенитете в едином экономическом
и государственном пространстве. Понимая сложность решения задач национального
возрождения, национальные демократы Туркестана надеялись с помощью демократических
сил России построить экономически развитое, демократическое общество.
Решение мусульманского съезда о создании на территории Туркестанского края
национальной демократической государственности нашло широкую поддержку среди
разнообразных слоев коренного населения. Провозглашение автономии приветствовали и
европейские антисоветские политические объединения и движения.
Конкретизируя
национально-демократические
аспекты
провозглашенного
государственного формирования, газета «Улуг Туркистон» в своей редакционной статье
подчеркивала: «Объявление автономии мусульманами не ущемляет чьи-то права. Туркестан
не стремится к отделению от России, а останется ее независимой частью. Проживающим в
Туркестане русским, евреям, армянам и другим нациям будут предоставлены их права. Они
также будут жить полноправными членами Туркестанской автономии» [15].
Во многом переломным моментом в истории движения за автономию Туркестана и в позиции большевистских властей к автономистскому движению явились события, происшедшие
13 декабря 1917 г. в Ташкенте. Этот день, день рождения пророка Мухаммада, отмечавшегося
во всем мусульманском мире как праздник «Мавлюд Шариф», Временное правительство
Туркестанской автономии объявило днем поддержки автономии, для всенародного сбора
денег в национальный фонд автономного Туркестана с целью закрепления самостоятельности
и свободы.
Однако, после расстрела по приказу большевистского правительства мирной
демонстрации, на которую собралось более 150 тыс. жителей Ташкента, пролилась кровь, и 16
жителей старого города были убиты.
Стремясь получить соответствующие указания центра, большевистское правительство
Туркестана сразу же после случившегося направило в Петроград, в адрес ленинского
Совнаркома телеграмму, в которой сообщалось о том, что «в Коканде съездом мусульман,
подготовленным буржуазным реакционном классом, провозглашена была в принципе автономия
Туркестанского края» и что «образовавшееся автономное правительство, не признаваемое
пролетарскими массами Туркестана, всеми силами подготавливается к провозглашению
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автономии в отдельных городах края. 13-го сего декабря в день рождения Мухаммеда в
Ташкенте провозглашена автономия» [16].
День 13 декабря 1917 г. знаменателен еще и тем, что II Всеказахский съезд проходивший
в городе Оренбурге единогласно постановил образовать Алашскую национально–территориальную автономию областей, населенных преимущественно казахами. Избранный на
съезде Всеказахский временный народный совет Алаш–Орда под председательством Алихана
Букейханова должен был расположиться временно в городе Семипалатинске и подготовить
созыв национального учредительного собрания и провозглашение Алашской автономии с
последующим утверждением ее конституции Всероссийским Учредительным собранием
[17]. Позже газета «Казах» объяснила, что главной причиной отказа сразу же провозгласить
автономию была неопределенность ситуации в крае и положения в соседних регионах [18].
Как известно, функции выразителей кровных интересов мусульманского населения и
выработку программных документов движения Алаш взяла на себя прогрессивно настроенная
национальная интеллигенция, в состав которой входили А. Байтурсунов, М. Давлатов, М. Тынышпаев, А. Букейханов, С. Кадирбаев, А. Беремжанов, С. Дощанов и другие. Формирование их
общественно – политических взглядов проходило под влиянием различных факторов. Прежде
всего, это традиционная культура казахского общества и социально-экономические изменения
в нем, связанные с проникновением элементов капиталистических отношений. Бесправие,
забитость и ухудшение материального состояния народа, низкий уровень просвещения и т.д.
вызвали у образованных прогрессистов стремление добиться социальной справедливости.
Наиболее характерной чертой их общественно-политической деятельности проявлялась в
ориентации на соединение традиционализма с началами западной демократии, достижениями
общечеловеческой цивилизации.
В конце января – начале февраля 1918 года под воздействием силового давления со стороны
советской власти начал постепенно меняться характер поведения сторонников Туркестанской
автономии. Наблюдается вынужденный переход от мирного сосуществования с городскими
советскими структурами к вооруженной конфронтации.
В ночь с 29 на 30 января (11-12 февраля) 1918 года противостояние между автономистами
и Кокандским городским Советом рабочих и солдатских депутатов начало перерастать в
открытые боевые действия. Вооруженные отряды, стоявшие на стороне Советской власти,
начали борьбу с правительством Туркестанской автономии, по сути, первыми в России открыв
фронт гражданской войны.
На подавление Туркистон Мухторияти были двинуты многочисленные советские войска.
Автономное же правительство опиралось на поддержку только нескольких полицейских
отрядов и конной кипчакской милиции.
Красногвардейцы двинулись по улицам старого города – расстреливая не успевших
убежать мирных жителей и выжигая все на своем пути. В ночь с 5 (18) на 6 (19) февраля усилились
пожары. В те дни не прекращались и грабежи. Толпы людей вышедших из повиновения солдат
и красногвардейцев бросились грабить и тащить, что только можно было. В старом городе
разграблены были все магазины, торговые фирмы, торговые ряды, банки, более или менее
приличные квартиры. Грабители складывали награбленное имущество на арбы и свозили его
на вокзал и в крепость. Там шел дележ чужого имущества [19].
В те же дни начались и аресты. Причем арестовывали и отправляли в крепость тех,
кто имел какое-либо отношение к Временному правительству Автономного Туркестана.
Арестовывали без ордеров и с ордерами. Многие аресты признаны были «самочинными».
Некоторых арестованных расстреливали без суда и следствия.
Таким образом, правительство автономного Туркестана пало 6 (19) февраля 1918 года.
Насильственный разгон Туркестанского автономного правительства, подкрепленный
решением Совнаркома о его ликвидации, принятым в феврале 1918 года, свидетельствовал
о явном игнорировании большевистскими «управителями» кровными интересами коренного
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населения Туркестана. Туркестанцы пытались сделать первый практический шаг по пути
образования национальной государственности на демократических
началах, чтобы
решительно сбросить цепи колониализма и вновь стать хозяевами собственной судьбы. Но
пришлых политических мигрантов, вознамерившихся построить тоталитарное общество, мало
заботили вековые чаяния широких народных масс. Не зная ни вековых традиций, ни богатой
истории края, они социальную идею измерено возвышали над национальной.
На каких-то этапах большевики в пропагандистских целях активно декларировали
лозунги о национальном самоопределении и праве народов избирать собственный путь
исторического развития. Однако политическое лицемерие и двурушничество составляло
приоритетную черту нарождающегося советского режима. Многообещающие слова
ортодоксальных марксистов явно не совпадали с их практическими делами. Как в центре, так и
на местах большевики не желали распада «единого и неделимого» Российского государства.
Акт устрашения, совершенный по отношению к свободолюбивым устремлениям
туркестанцев, был направлен на то, чтобы больше нигде и никогда не смели организовывать
«автономии» без согласия центра. После разгрома Туркистон Мухторияти, такая же участь
постигла и правительство Алашской автономии в 1920 г.
Свержение
правительства Туркистон Мухторияти и Алашской автономии было
воспринято туркестанцами как новое свидетельство наличия агрессивных планов России
в отношении Туркестана, и они с оружием в руках поднялись на защиту своей Родины от
завоевателей. Тем самым было положено начало массовому вооруженному движению в
Туркестане. Характер этого повстанческого движения, представлявшего собой продолжение
традиций национально-освободительной борьбы, был ярко выражен в политических
требованиях того времени: «За Туркестан без притеснителей», «Туркестан туркестанцам».
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАШКИРСКОЙ И КАЗАХСКОЙ АВТОНОМИЙ:
ВЗГЛЯДЫ А.-З. ВАЛИДИ
Фархшатов М.Н.
ИИЯЛ УНЦ РАН, г. Уфа
В 1917 г. системный кризис Российской империи закончился социальной революцией.
Обновление государственной системы 300-летней империи Романовых на началах демократии
и федерализма выпала на долю представителей новой интеллигенции. Национальные окраины
также выдвинули талантливую плеяду политиков, которые сумели в кратчайшие сроки не
только выработать новые конституционные идеи, но и осуществить их на практике. Так на
исторической арене появился ряд территориальных автономий. На просторах Евразийских
степей в их числе были Башкурдистан и Алаш-Орда, которые возникли в г. Оренбурге
практически одновременно – в ноябре-декабре 1917 г. Их лидеры Заки Валиди (1990–1970)
и Алихан Букейханов (1866–1937) понимали жизненную важность сотрудничества молодых
государств. Они много сделали для выстраивания конструктивных взаимоотношений между
ними и внесли ощутимый вклад в укреплении федеративных начал в Советской России.
В 1917–1920 гг. А.-З. Валиди, лавируя между большевиками и их противниками, тесно
сотрудничал с лидерами Алашской Автономии, пытался довести до мнения российской
общественности суть и основные цели башкир и казахов. Будучи прагматичным политиком, он
в одно время (декабрь 1919 г.) даже отстаивал перед Центром идею создания единой КазахскоБашкирской республики со столицей в г. Оренбурге, которая имела немалую перспективу. Эта
идея соответствовала его политическому кредо «Большого Туркестана» – федерации свободных
тюркских государств, о чем член Бюро Мусульманской фракции 4-й Государственной думы
заявил еще на Первом Всероссийском съезде мусульман (май 1917 г., г. Москва). Оригинальные
задумки башкирского лидера, как, впрочем, и казахских лидеров о перспективах сотрудничества
между национальными демократическими государствами сохраняют актуальность и в
настоящее время. На это уделяется особое внимание и в программной статье Президента
Казахстана Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» от 12
апреля 2017 г.
Создание партии Алаш-Орда и возрождение государственности казахского народа, как
и многих других тюрков произошло в 1917 г. в результате падения монархии Романовых.
Одним из основных причин системного кризиса могущественной мировой империи стала
неспособность правящей элиты решить в ходе модернизации страны национальный вопрос.
Со второй половины XIX в. Российское правительство шаг за шагом отказывалось от базовых
принципов имперского управления – учета местных особенностей и традиций местных
народов. Был взят курс на унификацию государственных органов на местах и органов местного
самоуправления, что болезненно задевало интересы местного населения. Повсюду нарастало
недовольство существующим строем, власть теряла почву под ногами.
В феврале 1917 г. самодержавное правление в России почти бескровно сошло с исторической
арены. Перед страной открылись новые горизонты для развития, в том числе для оптимизации
государственно-национальных отношений. Однако российская политическая мысль оказалась
не совсем готовой предложить новую модель государственного переустройства. По большому
счету не было ее у представителей национальной элиты. Телеграммы тюрко-мусульманского
населения Урало-Поволжья, отправленные в феврале-марте 1917 г. в большом количестве в
адрес Председателя 4-й Государственной думы М.В. Родзянко и председателя Временного
правительства князя Г.Е. Львова, отчетливо показывают размытость контур ожидаемого
«светлого будущего» страны на началах «широкой гражданской свободы» и «равноправии
всех сынов нашего разноплеменного Отечества». Хотя практически повсюду верили в «новую,
свободную, единую и равноправную Россию» [15, c. 168–169; 10, с. 101–109].
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Конституцию возрождаемой России приходилось сочинять на ходу. В эту ответственную
работу активно включились и представители национальной интеллигенции, которые показали
невероятно высокую политическую культуру [16]. На Первом Всероссийском мусульманском
съезде (май 1917 г., Москва) большинство делегатов (за – 446, против – 271) постановили: «…
Формой государственного устройства, наиболее обеспечивающей интересы мусульманских
народностей, является демократическая республика на национально-территориальных,
федеративных началах, причем национальности, не имеющие определенной территории,
пользуются национально-культурной автономией» [4, с. 40–41]. В русле этой установкой в
ноябре–декабре 1917 г. возникли Башкирская и Казахская Автономии (Алашская автономия
была провозглашена на Втором общеказахском съезде, проходившем в г. Оренбурге 5–13
декабря 1917 г.).
Отметим, что понимание интеллектуального потенциала выдающихся лидеров башкир,
казахов, татар (Ахмед-Заки Валиди, Алихан Букейханов, Ахмед Байтурсунов, Мустафа
Чокай, Гаяз Исхаки и др.) приходит только в последние годы. Так, на рубеже XX–XXI вв.
в Башкортостане опубликованы солидные документальные сборники о строительстве
Башкирской автономии и роли при этом Заки Валиди и других политических лидеров [13; 3].
Начало развитию государственности башкир в ХХ в. положило провозглашение 15 ноября
1917 г. Башкирским областным советом (Шуро) автономии Башкортостана (Башкурдистана).
Фарман № 2 «Всем народам Башкирии, всем башкирским районным советам, башкирским
волостям Оренбургской губернии, а равно Шадринского и Екатеринбургского уездов Пермской
губернии от Башкирского областного совета» от 16 ноября 1917 г. гласил: «Башкирский
областной совет объявляет башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Самарской и
Пермской губерний с сего 15 ноября [1917 г.] автономной частью Российской республики…» [4,
с. 67]. Провозглашенная Шуро автономия Башкортостана «в составе Российской республики»
на равных правах с остальными «национально-территориальными штатами» была утверждена
на 3-м Башкирском учредительном курултае (8–20 декабря 1917 г., г. Оренбург) [4, с. 78].
В «Положении об автономии Малой Башкирии» от января 1918 г. указывалось, что
«Башкирия составляет нераздельную часть Государства Российского и представляет из себя
автономно управляющуюся страну…» [4, с. 120]. Пункт 1 «Проекта положения об автономном
управлении Малой Башкирии» от октября–ноября 1918 г. предусматривал: «Башкирская
территория в той ее части, где башкиры и другие родственные им племена (татары, мещеряки
и тептяри) являются преобладающим элементом, выделяется из существующих губернских
и уездных делений в особую автономно управляющуюся единицу с присвоением ей имени
«Малая Башкирия» (по-башкирски – «Башкурдистан»)» [4, с. 193].
Признание Башкирской автономии со стороны Советской власти пришло 20 марта 1919
г. в виде двухстороннего Соглашения между Башкирским правительством и правительством
РСФСР о Советской Автономии Башкирии (опубликовано в газете «Известия» 23 марта
1919 г.) [5, с. 135–136]. Поэтому основатели Башкирской, Казахской и других национальнотерриториальных автономий в 1917 г. правомерно считаются политическими деятелями,
стоявшими у истоков федерализма в России.
Идейным, а также практическим руководителем Башкирской автономии был Ахмед-Заки
Валидов (1890–1917). Его приход в большую политику был стремительным. Февральскую
революцию он встретил в качестве члена консультативного бюро при Мусульманской
фракции 4-ой Государственной думы (с октября 1916 г.). На Московском съезде мусульман
представил доклад, в котором обосновывал идею создания федерации тюркских народов на
обширной территории Туркестана [6, с. 154–159; Пер. на рус. яз.: 9]. Затем поддержал создание
политической автономии башкир и стал их признанным лидером. В Программной статье под
названием «Башкортларның алдында торган эшләр» («Дела, которые стоят перед башкирами»),
опубликованной в 1-м номере газеты «Башкорт иттифакы бюросының мөхбире» («Известия
Башкирского областного бюро». Оренбург, 1917. 14 июня)», башкир он представлял как одного
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из основных этносов «средних» тюрков и призывал казахов и татар уважать национальные
права башкир [8]. После издания 19 мая 1920 г. ВЦИК декрета, существенно ограничившего
права Башкирской автономии в знак протеста ушел вместе с большинством членов Башревкома
в отставку и оказался в Туркестане, где сыграл важную роль в национально-освободительном
движении.
Движущим мотивом государственной деятельности Валиди была вера в существование у
тюрков собственных политических традиций и наличие у них способности к самостоятельному
существованию. Поэтому он резко критиковал сторонников экстерриториальной национальнокультурной автономии для российских мусульман (Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Закир Кадыри
и др.).
Примечательно, что в фармане № 4547 Башкирского правительства «О национальном
знамени» от 19 июня 1918 г. было указано: «Впредь до решения вопроса на Курултае данным
фарманом по Башкортостану объявляется и вводится национальный голубой цвет тюркских
племен и присущий зеленый цвет, а также белый цвет мусульманского миролюбия, касающегося
и присоединения [к России] порядка и т. д. – цвета этнонациональных братьев. […] Атрибуты
армейского обмундирования должны выдерживаться лишь в национальных – голубых тонах…»
[4, с. 142]. (В 1918 г. флаг состоял из одинакового размера полос сверху вниз: синий, зеленый и
белый; 25 февраля 1992 г. Верховный Совет Башкирской ССР утвердил новый флаг в составе
одинаковых по размеру синего, белого и зеленого полос.)
Сотрудничество Башкирской и Казахской автономий, возникших практически
одновременно (ноябрь–декабрь 1917 г.), было постоянным и достаточно плодотворным.
Эти две автономии находились во многом в одинаковой политической ситуации, состояли
в военном политическом союзе с Сибирским правительством, Комучем, Оренбургским
казачеством, «Кокандской автономией» и т. д. [14, с. 300–301, 303–309] Они во многом были
похожи друг другу. Но были и серьезные отличия. Например, башкиры одновременно с
политической добились и религиозной автономии [4, с. 88–93]. Казахи же остались в составе
бывшего Оренбургского магометанского духовного собрания. Тем не менее основные векторы
развития Малой Башкирии и Алаш Орды совпадали. Более того, А.‑З. Валиди после падания
монархии Романовых вполне серьезно рассматривал возможность присоединения башкир к
Туркестанскому и Казахскому движению за территориальную автономию.
Об этом он недвусмысленно писал в своих «Воспоминаниях»: «На Московском
съезде я не выступал за независимость Башкурдистана. В это период я проводил идею о
независимости Туркестана. Я считал, что применительно к Поволжью, где преобладало
русское влияние, можно вести речь о культурной автономии, а восточная область, где тюркское
население составляло большинство (впоследствии оно стало называться «Малая Башкирия»),
может присоединиться к туркестанскому и Казахстанскому движению за территориальную
автономию» [7, с. 183].
На 3-м Всебашкирском курултае была принята специальная резолюция «О тюркских
народностях России», в которой первым из 12 условий, «подлежащим предъявлению» тюрками
к обновленной России, объявлялось: «Если будет возможность, создать Туркестанскую,
Башкурдистанскую и Казахстанскую области и объединить их в одном союзе, с одним
правительством во главе и состоящим в союзе с другими правительствами России» [4, с.
80]. А ее пункт 11-й гласил: «Обеспечение путем твердого включения в международные
законы будущих прав [тюркских народов] на национальную культуру, национальную науку,
национальное жизнеустройство, на землю, природные богатства, политическое устройство»
[4, с. 81].
А.-З. Валиди находился в постоянном контакте с казахскими лидерами. Этому
способствовало и нахождение с 14 июля 1918 г. в г. Челябинске Ахмеда Байтурсунова как
представителя правительства Казахстана при правительстве Башкортостана [14, с. 302]. Стороны
держали друг друга в курсе происходящих событий. Так, в канцелярии ликвидированного
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правительства Алаш-Орды хранилось письмо башкирского лидера, написанное им в период
перехода Башкирского войска на строну Советской власти (февраль 1919 г.). В нем выражалась
надежда, что «те задачи, которые он ставит перед собой и о которых они с Правительством
Алаш-Орды раньше договорились, будут в дальнейшем выполнены» [5, с. 23–24].
Известно также, что Валиди во время нахождения Башкирского ревкома в г. Саранске и
после его переезда в г. Стерлитамак предпринимал шаги по созданию Казахско-Башкирской
республики. 13 декабря он, будучи в Москве, как председатель Башкирского военного
комиссариата представил председателю СНК РСФСР В. И. Ленину записку о создании
совместной «Киргизо-Башкирской республики» с включением Оренбургскую губернию с г.
Оренбургом в ее состав [1, л. 1–1 об.; Копия: 2, л. 36–36 об. Опубликовано в: 10, с. 289–291].
Однако Центр проект слияния двух автономий не поддержал [см.: 10, с. 291].
В целом, в период небывалой в отечественной истории политической свободы после
Февральской революции А.-З. Валиди и его единомышленники стремились, добиться
максимальной политической автономии российских тюрков-мусульман, единство которых
должно было быть закреплено созданием федерации этих народов. Башкирский лидер
никогда не сомневался в том, что «Казахстан и республики Средней Азии в силу объективных
геополитических, экономических, демографических факторов обретут ту или иную форму
государственной самостоятельности» и желал, чтобы по меньшей мере «восточный
Башкурдистан оказался вместе с ними» [11, с. 13]. Важно также отметить, что по замыслу
Валиди создание автономной государственности среднеазиатских народов, Казахстана и
восточного Башкортостана должно было стать историческим этапом на пути становления
независимого в будущем Туркестана.
Спустя 100 лет после Русской революции 1917 г. мы видим, что мечта многих выдающихся
тюркских интеллектуалов о политической самостоятельности их народов осуществилась. В
период демократических преобразований конца 80-х – начала 90-х годов прошлого столетия
обрели суверенитет бывшие союзные республики Средней Азии и Казахстана, а Башкортостан
и Татарстан приблизились к осуществлению государственной автономии европейского
образца. Но это не значит, что исчезла необходимость экономических, а значит и политических
связей Российской Федерации и тюркских народов. Они обусловлены многими причинами, в
том числе историческими, академическое изучение которых является одной из главных задач
исторической науки в будущем.
Соперничество мировых держав в Средней Азии и Казахстане, о чем в свое время писал
А.-З. Валиди, в настоящее время только обостряется, что сопряжено новыми вызовами как для
тюрков-мусульман Центральной Азии, так и для России. В этих условиях особо актуальным
звучат слова башкирского политика и ученого о том, что Казахстан и Средняя Азия имеют
будущее только как демократические индустриальные сообщества, опирающиеся на лучшие
достижения собственной культуры [4, с. 80]. Такое понимание современных суровых
реалий демонстрирует нынешнее казахстанское руководство, как и руководство соседних
тюркских стран. «Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в
воздухе», – предупреждает президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев [12]. Такая
модель модернизации по большому счету соответствует также коренным интересам России.
Ее благополучие в XXI столетии в немалой степени будет определяться взаимоотношениями
с новыми независимыми тюркскими государствами. В складывание благоприятного климата
для сотрудничества между этими странами весомую лепту могут внести своими успехами
в экономической, социально-политической, духовно-культурной областях Башкортостан,
Татарстан и другие тюркские субъекты Российской Федерации [11, с. 15–16].
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КЫРГЫЗСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «АЛАШ»:
СОЗДАНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СУДЬБА
Курманов З.К.
Доктор политических наук, Республика Киргизия
Что же собственно мы узнали в первые годы перестройки о партии «Алаш» из тех
скудных источников и материалов, которые были у нас под рукой? И которые удалось найти,
пока архивы спецслужб были открыты до 1994 г.
Первое. Идея о создании партии среди группы казахских интеллигентов возникла в
период русской революции 1905-1907 гг. как филиала кадетской партии. Но кадеты, стоявшие
на позиции единой и неделимой России, отказались признать национальную платформу
алашевцев, предлагавшую создать на своей территории автономию Алаш. Россия виделась
ей как демократическая страна, устроенная по федеративному принципу. Поэтому партия
Алаш в это время не удалось зарегистрироваться, а ей самой пришлось искать союзников в
социалистическом лагере - сначала левых эсеров, затем большевиков. Партия Алаш стала
«леветь». Лидеры партии Л. Досмухамедов встречался в Москве с Лениным и Сталиным;
А. Букейханов, А. Ермеков и Х. Габбасов вели переговоры с советским правительством
по телеграфу. А. Байтурсунов перешел линию фронта и установил контакты с советским
руководством. Кыргызские алашевцы – А. Сыдыков, И. Айдарбеков и другие установили
союзнические отношения с левыми эсерами, вступив также параллельно в их ряды. Это и
было оказывается с их стороны проявлением «двурушничества».
Второе. К Февралю 1917 г. в Туркестане уже действовало около 34 партий и общественных
организаций как партии «Алаш», «Туран», «Шуро-Исламия», «Улема», «Иттифак», союз
«Букара», «Киргизское общество», «Совет ислама» и т.д. И лишь одна из коренных организаций
носила откровенно светский характер – партия «Алаш», которая сначала стояла на либеральных
позициях.
Третье. Партия «Алаш», проанализировав предшествующую неудачную практику борьбы с царизмом путем вооруженных восстаний, грозившим истреблением угнетенных народов
отказалась от вооруженной борьбы с царизмом и взяла курс на мирный путь завоевание власти
путем участия в парламентских и местных выборах, разъяснительной работы с массами.
Это не противоречило либеральной парадигме. В этой связи партия негативно отнеслась к
начавшемуся восстанию 1916 г., которое было подготовлено германской и турецкой разведками,
чтобы открыть в тылу Российской империи «второй фронт». Кыргызские алашевцы разделяли
эту здравомыслящую позицию. Отсюда проистекал и второй большевистский миф об Алаш, как
антинародной партии, вставшей на путь предательства восстания 1916 г., которое большевики
рассматривали как предтечу социалистической революции, как результат классовой борьбы
в Туркестане. Алашевцы, там, где уже невозможно было остановить бунты, вставали во
главе их, чтобы не довести вооруженные столкновения до геноцида населения. Например,
предводитель восстания Канат-хан Абукин сдался властям, чтобы прекратить кровопролитие
ценой самопожертвования. Он был казнен в Верном 1 февраля 1917 г.
Четвертое. В феврале 1917 г. создается пишпекский филиал партии «Алаш», во главе
которой встал Абдыкерим Сыдыков. В организацию вступили Дуур Сооромбаев, Сейдахмат
Чукин, Найзабек Тулин, Иманалы Айдарбеков, отец и сын – Курман Лепесов и Искак
Курманов, Сатаркул Джангарачев, Имаш Кообеков, Садык Мураталин, Касымбай Тельтаев,
Осмоналы Сыдыков, Ишмухамед Кендырбаев и другие. Ядром организации выступили
представители кыргызской аристократии – манапы, интеллигенция, служащие местной царской
администрации, гимназисты и студенческая молодежь. Ветераном партии был просветитель
Ишеналы Арабаев, который редактировал в 1913-1918 гг. газету «Казах» – политический орган
ЦК партии «Алаш». Он имел близкие отношения с лидерами партии Алиханом Букейхановым
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и Ахметом Байтурсуновым, которые были его друзьями. Другим ветераном партии был
переводчик областного военного губернатора Ибраим Джайнаков. В списке пишпекского
отделения партии также числились брат и сын предводителя восстания 1916 г. Канат-хана
Абукина – Касым Абукин и Карыпбай Канатов.
Среди приведенного списка алашевцев мы видим лучших сынов Кыргызстана. Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков и Ишеналы Арабаев вошли в число отцов-основателей
советской кыргызской государственности. А. Сыдыков писал труды по истории кыргызов и
экономике кочевого хозяйства. И. Арабаев стал автором первых кыргызских азбук и учебников
для школ. Дуур Сооромбаев и Курман Лепесов были меценатами, строившими для кыргызских
детей школы. Осмоналы Сыдыков был первым талантливым и профессиональным историком.
Касым Тыныстанов – первым профессором-кыргызом, писателем и литературоведом. Остальные впоследствии зарекомендовали себя на советской работе способными управленцами
и организаторами народного хозяйства...
Пятое. После свержения царизма партия «Алаш» легализовалась. За короткий срок она
провела подряд три съезда – в апреле, июле и декабре 1917 г. Делегатами на 1-м учредительном
съезде «Алаш» (их называли «киргизскими съездами») были кыргызы И. Арабаев и Д. Сооромбаев. Третий всеобщий съезд Киргизского края в Оренбурге завершил организационное
оформление партии и сформулировал ее основные программные положения. Лидером партии
был избран Алихан Букейханов. В работе этого съезда участвовали кыргызы А. Сыдыков,
Т. Худайбергенов, К. Лепесов и И. Курманов.
Шестое. Партия Алаш имела свою программу, опубликованную в газете «Казах» 21
ноября 1917 г., которая свидетельствует, что в Туркестане была альтернатива большевистской
программе. Вопреки заявлению ее лидеров, что альтернативы большевизмы в стране не
было. В ней говорилось: «Россия должна стать демократической, федеративной республикой
(демократический, народный, федеративный союз мелких государств). Каждое отдельное
государство в федеративной республике автономно и управляется само собой на одинаковых
правах и интересах. Во главе стоит Учредительное собрание, в промежутках – президент,
избираемый учредительным собранием и Государственной Думой». Это была программа
строительства правового государства. Алашевцы предлагали прогрессивную систему выборов:
«Правом выбора пользуются все без различия происхождения, вероисповедания и пола.
Выборы депутатов производятся прямым, равноправным и тайным голосованием». Модель
устройства Российского федеративного государства переносилась и на «Автономию Алаш»
(по имени общего предка тюрков, по которому должно было называться предполагаемое
государственное образование, в состав которого должны были войти все народы Туркестана).
Гарантировались права национальным меньшинствам, культурная и экстерриториальная
автономии, пропорциональное представительство в правительстве и государственных
учреждениях. Объявлялось равноправие народов, неприкосновенность личности, свобода слова,
союзов, демонстраций. Религия отделалась от государства. Взимание налогов должно было
проводиться дифференцировано – «богатый платит больше, бедный – меньше». Достоянием
всех должно было стать народное образование. Продажа земли категорически запрещалась.
Седьмое. Партия «Алаш» в Пишпекском уезде просуществовала почти полтора года и
была закрыта летом 1918 г. в числе первейших. Наступало время красного террора. Прошедшее
время партия провела в заботах о возвращении кыргызских беженцев из Китая, защитой их
прав и обеспечении их всем необходимым, действуя самостоятельно и через комиссариаты
Туркестанского комитета Временного правительства. Партия была популярна в массах и
участвовала в политических кампаниях по выдвижению своих представителей в органы власти.
Например, кандидатами в депутаты Учредительного собрания семиреченцы не назвали ни
одного большевика. От партии «Алаш» кандидатами стали: переводчик областного военного
губернатора Ибраим Джайнаков, Д. Сооромбаев и А.Сыдыков; от «Букары» в блоке с левыми
эсерами – алашевец М. Тынышпаев, эсеры – начальник Переселенческого управления
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А. Шебарин, верненский голова О.Шкапский и волостной управитель манап Дардаил
Абдулин.
Восьмое. В период гражданской войны большевики вели беспощадную войну против
т.н. «буржуазно-националистических правительств» (Кокандская автономия, Крымская
директория, Татаро-Башкирское правительство и т.д.). В 1919 г. было распущено «автономное
татаро - башкирское правительство» Ахмет-Заки Валидова и на ее месте образована Башкирская
АССР - автономия советского типа. Такой разворот в советской национальной политике давал
алашевцам надежду на осуществление своих чаяний хотя бы на платформе большевиков.
В 1920 г. Киргизская (Казахская) АССР была провозглашена, правда, без главенствующего
участия алашевцев.
Девятое. Алашевцы составили костяк будущей оппозиции против Советской власти.
Они стали инициаторами создания Киргизской горной области в 1921-1922 гг., когда стало
невозможным образование автономии Алаш. В 1925 г. они выступили против политики партии,
сделав заявление «тридцати». В 1933 г., через 15 лет лет после ухода с политической арены
партии «Алаш», А. Сыдыков создает подпольную Социалистическую Туранскую партию
(СТП) и вновь возвратится к поиску иной, отличной от советской, модели устройства общества
и государства, где каждый гражданин мог бы свободно жить, мыслить и развиваться.
Что, же стало с руководителями кыргызского филиала партии «Алаш»?
К 1938 г. они уже были почти все поголовно истреблены. Д. Сооромбаев расстрелян ЧК
в 1921 г. И. Арабаев погиб в тюрьме в 1933 г. К. Лепесов погиб в 1927 г. по пути в ссылку на
Украину. И. Курманов погиб в лагерях. К. Канатов был трижды осужден и провел в лагерях 30
лет. Умер в 1954 г. Историк О. Сыдыков бежал в Китай. В 1938 г. расстреляны А. Сыдыков,
И. Айдарбеков, К. Тыныстанов, С. Чукин, Н. Тулин, К. Тельтаев, С. Мураталин и другие.
Многих казахстанцев удивило, что у партии Алаш был кыргызский филиал. Удивило это и
кыргызстанцев, многие из которых не знают о существовании Пишпекского отделения партии
«Алаш», куда вошли лучшие сыны родины. А ведь это наша общая история и культура, которая
является собственностью наших народов и страницы которую мы должны сделать достоянием
наших народов и всего мира. Безусловно, феномен партии «Алаш» и правительства «Алаш
Орды» должны изучаться комплексно с широким анализом деятельности их региональных,
областных, районных филиалов, военных и других формирований на местах. Там непочатый
край работы, много не обнародованных и не исследованных материалов и фактов. Там судьбы
конкретных людей, репрессии и трагедии тысяч граждан, патриотов наших стран и народов.
В Казахстане многое делается для развития исторической науки и культуры благодаря
активной роли президента Н.А. Назарбаева, уделяющего этой проблематике огромное
внимание. Но государство не может дойти до самых глубин исторического процесса.
Нужна также поддержка общественных организаций, инициативы ученых и самих граждан.
Например, в Казахстане создан и работает «Общественный Фонд по реабилитации и
увековечиванию памяти лиц, пострадавших в борьбе за свободу и независимость Казахстана
«Каhармандар». Подобные фонды давно уже созданы и успешно функционируют при поддержке
государства и бизнес структур в других цивилизованных государствах. Согласно своим
уставным целям и задачам Фонд намерен во взаимодействии с научными, государственными,
политическими партиями и другими общественными организациями, краеведами системно
заняться исследованиями подобных белых пятен истории. Полагаю, что необходимо всемерно
поддержать этот благородный и полезный для народа гражданский порыв. Мы со своей
стороны готовы конструктивно сотрудничать с ним, а может быть и создать его филиал у
нас в республике в целях укрепления дружеских и братских уз между нашими народами и
государствами.
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ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИ И АЛАШСКАЯ АВТОНОМИЯ:
ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕРАСТАНИЯ ФЕВРАЛЯ В ОКТЯБРЬ.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ИДЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Саидов И.М
д.и.н. проф. СамГУ, Узбекистан
Суровые реалии февральского времени, курс на продолжение имперской политики,
заметное противостояние «европейского» и местного населения края определили настойчивую
необходимость глубокой концептуальной разработки идеи национального самоопределения
коренными туркестанцами. Эту задачу успешно решили национальные демократы.
На теоретические поиски национальной интеллигенции и лидеров национальнопатриотических движений оказали какое-то влияние национальные программы ведущих
политических партий России. Ведь, обладая в своей основной массе высоким образовательным
уровнем, они были хорошо знакомы с программными документами общероссийских
политических объединений.
Однако концепция национального самоопределения, предложенная туркестанскими
национальными демократами, носила самостоятельный характер. Она опиралась на
теоретические воззрения центральноазиатских мыслителей, вековой опыт национальноосвободительной борьбы, программные документы общероссийских мусульманских партий.
Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев в программной статье «Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания» отметил, что «Мы должны ясно понимать
уроки истории. Эпоха революций прошла. Они сильно изменились по форме и содержанию. Но
вся наша недавняя история говорит прямо и недвусмысленно: только эволюционное развитие
даст нации шанс на процветание».
Основной вклад в разработку концепции национальной автономии внесли джадиды. Уже
в самих истоках своего зарождения джадидизм ориентировался на мирный, эволюционнореформистский путь преобразования общества, призванный демократическими методами
обеспечить решение глобальных исторических задач преодоления колониального гнёта и
ликвидации консервативных феодальных институтов, тормозивших общественный прогресс.
Несомненной исторической заслугой туркестанских джадидов являлось то, что они
заложили фундамент идеологии национальной демократии в крае, разработали стратегию
национального самоопределения в обстановке острого политического противоборства
полярных социальных групп и слоев. Уже к поворотному 1917 г., исходя из приоритетных задач
национального освобождения, джадиды обоснованно пришли к заключению, что обеспечить
их успешное решение можно было во взрывоопасных реалиях того времени лишь посредством
независимого развития в рамках единого экономического и государственного пространства
Российской Федеративной демократической республики. Их программа предусматривала
предоставление Туркестану территориально-национальной автономии с широкими суверенными
полномочиями. В сложных реалиях февральского времени эта концепция углублялась и
обогащалась новыми идеями. К сожалению. Временное правительство не сумело перешагнуть
барьер имперского мышления. Оно однозначно высказалось против самоопределения широких
народных масс колониальных окраин. Нерешительность и рутинность проявили в данном
вопросе и главные политические партии Центра, а также созданные на гребне революции
Советы. М.Чокаев в этой связи вспоминает, как в марте 1917 г. перед отъездом из Петрограда
в Туркестан он зашёл к председателю Петроградского Совета солдатских и рабочих депугатов,
лидеру социал-демократической фракции IV Государственной думы Н.С. Чхеидзе, с которым
он был знаком задолго до революции. Когда Чхеидзе спросил о предстоящих планах, Мустафа
ответил, что будет добиваться автономии для Туркестана и займётся подготовительной
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работой. Чхеидзе испугался ответа Мустафы: «Ради бога, товарищ Чокаев, не говорите вашим
соотечественникам об автономии, ибо, во-первых, сейчас ещё рано говорить об этом, во-вторых,
автономия в такой стране, как Туркестан, где население совершенно другой культуры, крови,
языка, религии, это будет верным шагом к сепаратизму, а сепаратизм вне революционной и
демократической России будет не в пользу вашему народу» [1].
Позиция Центрального Совета солдатских и рабочих депутатов, конечно же, не могла не
отразиться на деятельности Туркестанского краевого Совета рабочих и солдатских депутатов.
Как свидетельствуют документы, КРАС многие свои действия согласовывал с Петроградским
Советом солдатских и рабочих депутатов. К тому же следует подчеркнуть, что местные Советы
в большей мере, чем в Центре, были заражены болезнью великодержавного шовинизма.
Это особо проявилось на состоявшемся с 7 по 15 апреля 1917 г. в Ташкенте 1-м
Туркестанском краевом съезде Советов рабочих и солдатских депугатов, когда был поднят
вопрос о власти. Надо отметить, что среди 263 собравшихся делегатов лишь пятеро были
представителями от мусульман [2].
М. Чокаев, вспоминая работу съезда, упоминает выдержку из выступления председателя
Союза учителей в Коканде Л.С. Некоры, который сказал: «Революцию сделали русские
революционеры, русские рабочие, русские солдаты. И поэтому управление в Туркестане и
власть принадлежит нам – русским. А местное население должно довольствоваться тем, что
им мы дадим». [3]. В ответ на эти слова, выражая обоснованное недовольство мусульман,
выступил Ислом Шоахмедов. От имени присутствовавших на съезде мусульманских делегатов
он потребовал введения представителей коренного населения в состав избираемых высших
структур власти. Сабиржон Юсупов, делегированный на съезд от солдатского комитета, выразил
сожаление, что на съезд не были приглашены представители мусульман. «Не думайте, что
туземцы не доросли до общественной жизни, -это ошибка…». Юсупов высказался за единую
власть в Туркестане, безразлично в какой форме, но под общественным контролем русских и
мусульман [4].
И тем не менее, выступив за учреждение в России демократической республики, съезд
поддержал отказ Туркестанского комитета Временного правительства в предоставлении краю
автономии. Такое же решение приняли проведённые в апреле-мае 1917 г. съезды исполнительных
комитетов Туркестанского края и краевой съезд партии эсеров. Какие бы оттенки мнений не
высказывали выступающие на них делегаты от «европейских» партий и движений, все они, по
сути, сводились к недоверию, игнорированию интересов многомиллионного населения края,
пренебрежительному отношению к его праву на самоопределение.
Позиция коренных туркестанцев определилась на состоявшемся 16 апреля 1917 г. I
Всетуркестанском съезде мусульман, созванном по инициативе «Шурои-исламия». На нём
присутствовало 150 делегатов, представлявших все слои местного населения. В центре
внимания съезда оказались вопросы о будущей форме управления России и организационной
консолидации мусульман Туркестана.
С докладом «О государственном управлении и его организации» выступил Ахмад
Заки Валиди. Он аргументированно старался утвердить идею федерации. Его поддержали
Махмудходжа Бехбуди, Мухаммаджон Тынышпаев, Вадим Чайкин [5].
Дня координации работы национальных организаций был создан Краевой мусульманский
Совет, в состав которого вошли известные лидеры национал-демократического движенияМ. Бехбуди, У. Ходжаев, М. Тынышпаев, М. Чокай и др. Печатным органом Краймуссовета
стала газета «Кенгаш», выходившая под лозунгом «Яшасин Кушма халк жумхурияги» (Да
здравствует Федеративная республика). Первым её редактором был избран Ахмад Заки
Валиди.
В
эти же дни, в апреле 1917 г. состоялся съезд казахского населения Тургайской и
Уральской областей, названный «первым съездом казахского народа». На него прибыли
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представители и других областей, присутствовал комиссар Временного правительства по
Тургайской области Алихан Букейханов.
На съезде было принято постановление, которое по существу явилось первым
вариантом политической программы партии «Алаш Орда». В нём проводилась идея создания
«демократической парламентарной децентралистской республики России». В последующем
однако, на I Всекиргизском (Всеказахском) съезде, состоявшемся в Оренбурге 21-26 июня 1997
г., казахские национальные демократы выступили уже за «демократическую федеративную
парламентарную республику». На этом съезде состоялось организационное оформление партии
«Алаш» и принята её новая программа, составленная А. Букейхановым, А. Байтурсуновым,
М. Дулатовым и др. В этой программе зафиксировано было, что «Россия должна стать
демократической Федеративной республикой. Каждое отдельное государство в Федеративной
республике автономно и управляет само собой на одинаковых правах и интересах. Во главе
правительства стоит Учредительное собрание, а в промежутках – Президент, избираемый
Учредительным собранием и Государственной думой. Законодательная власть сосредоточена
в руках Государственной думы, которой принадлежит право контроля над правительством.
Правом выбора пользуются все без различия происхождения, вероисповедания и пола. Выборы
депутатов проводятся прямым, равным и тайным голосованием» [6].
Вопрос о государственном устройстве России и места в нём мусульманских народов активно обсуждался на I Всероссийском съезде мусульман, проходившем в мае 1917 г. В его работе
деятельное участие приняли посланцы Туркестана. Принятые на съезде решения отражали
растущую поляризацию идейных представлений, разнообразных общественно-политических
течений внутри мусульманского населения страны. Особенно острая дискуссия развернулась
по вопросу о форме национально-государственного строительства. Обозначились две большие
группы. Первая из них стояла на принципах централизма и выступала за экстерриториальную
культурную автономию мусульман в составе демократической Российской республики.
Их называли «унитаристами». Другая – за территориальную автономию. В конечном итоге
победила идея «федерализма».
Председатель Краймуссовета М. Чокаев, вспоминая о работе съезда, отмечал, что на
мусульманском форуме «ни один голос не выступал за отделение от России... Приверженность
к Федерации осознавалась как доверие всероссийской демократии» [7]. К сожалению, оно не
нашло должной поддержки со стороны центрального правительства.
Позиция «федералистов» укрепилась на II Всероссийском мусульманском курултае
(июль 1917 г.). Выработанная на нем программа нацеливала на обеспечение национальнотерриториальной автономии. Она послужила платформой для объединения мусульманского
движения во всероссийском масштабе.
Отражением процессов усиливающегося отчуждения мусульманского населения
и центральной власти явилось решение состоявшегося 17-24 июля 1917 г. в Казани
мусульманского Военного совета о создании мусульманской армии в форме отдельных
мусульманских войсковых частей. Для практического осуществления этого проекта съезд
образовал Всероссийский мусульманский военный Совет – «Вошуро». Председателем Совета
избрали 22-летнего прапорщика Ильяса Алкина, стоящего на позициях эсеров [8].
Решение о создании мусульманских воинских формирований свидетельствовало об
изменении в идейных позициях автономистского движения. Как отмечал в те дни известный
идеолог джадидизма Фитрат, постановление мусульманского съезда в Казани вывело
мусульман из состояния «надеяться на других», направив их на путь – «надеяться на свои
силы». Подобный мотив присутствовал и в публикациях печатного органа «Шурои-Исламия»
– газете «Кенгаш», подчеркивавшей, что невооружённый народ сможет достичь поставленных
перед собой целей только тогда, когда объединится в единую организацию и защитит себя
вооружёнными силами» [9]. В обеспечении этой цели в Туркестане начали формироваться
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мусульманские военные комитеты. Одним из первых среди них стал комитет, образованный в
Самарканде [10].
Другим направлением укрепления автономистского движения выступила идея
преодоления разногласий, имевших место в мусульманском обществе, прочного единения всех
мусульман. Идея единения и независимости была настолько велика, что во многом определила
тенденцию к консолидации национальных сил в период между Февралём и Октябрём.
Однако обеспечить идейный консенсус не удалось. Как в масштабе страны, так и в
Туркестане между различными мусульманскими политическими течениями сохранялись
противоречия.
Истоки противоречий, разъединявших Туркестанское общество, крылись в
неоднозначности восприятия путей реализации национальной идеи, в подходе к перспективам
общественного переустройства края, формам и методам национального самоопределения. Они
обусловили раскол одной из самых представительных мусульманских политических организаций
Туркестана – «Шурои-Исламия». В июне 1917 г. из неё выделилось новое мусульманское
объеденение - «ШуроиУламо». Как и шуроисламисты, туркестанские уламоисты опирались
на традиции Ислама, стремились использовать его объединяющие начала в противоборстве
с российским колониализмом. Однако последние отмечались заметной ортодоксальностью.
Представляя преимущественно феодально-клерикальные круги Туркестана, они выступали за
сохранение традиционных патриархально-феодальных устоев в быту и общественной жизни,
создание исламского государства, опирающегося на принципы законов шариата. Тем не менее
и шуроисламистыи уламоисты стремились учесть сложившиеся геополитические реалии,
демократическими средствами обеспечить национальную свободу [11].
Таким образом, оценивая в целом политическую жизнь края в преддверии Октября,
убеждаешься, что ключевой тезис советской историографии о наличии компактной армии
социалистической революции, сформированной ленинской партией, являлся очередным
идеологическим мифом. Многообразие политических движений как в центре страны, так и
в Туркестане, развивалось, исходя из собственной логики и внутренних закономерностей.
Каждое из них отражало интересы определённой социальной группы.
Вместе с тем нельзя не согласиться, что в общественном сознании постепенно стали
обозначаться сдвиги в сторону радикализма. Они особенно рельефно начали проявляться с
августа 1917 года, прежде всего с момента неудавшегося «Корниловского мятежа». Попытка
установления военной диктатуры детерминировала «процессы превращения большевиков в
реальную политическую силу».
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АЛАШ ИДЕЯСЫ: ҰЛТ РУХЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ
Оразалин Н.М.
ҚР Парламенті сенатының депутаты
Жиырмасыншы ғасыр – адамзат тарихына өшпестей із қалдырған сұрапыл оқиғалар мен
катаклизмдерге толы қырғындардың, ұлы соғыстардың ғасыры.
Жиырмасыншы ғасыр – өрті мен дерті, өксігі мен серті иықтаса қатар өрбіген ғасыр.
Бұл ғасыр әсіресе екі түрлі өркениет пен екі түрлі мәдениеттің өлара тұсына орналасқан
Батыс, Шығыс дейтін ежелгі қос ұғымның күнгей-көлеңкесін қатар көру пешенесіне
жазылған Ұлы Дала жұртын қандай ауыр сындарға салғаны, тауқыметі мол тағдырлы нендей
қиындықтарға ұрындырғаны тарихтан белгілі...
Қиын да күрделі дәуірдің осыдан жүз жыл бұрынғы өмірбаянына «Алаш қозғалысы»
деген айырықша атпен енген, осы бір киелі де қасиетті қос сөз бен қос ұғым төркінінде қаншама
халықты ессіз сүю мен халыққа есепсіз қызмет етудің ерекше үлгісі жатыр десеңізші?!
Тоталитарлық жүйенің кесапаты мол, қандықол саясаты аттарын ауызға алуға тиым
салған сол алаш арыстары туралы Тәуелсіздік дәуірінің кейінгі екі он жылы ішінде жарық
көрген әдебиет пен ақпараттық басылымдарда жарияланған еңбектердің бәрін түгендеп шығу
мүмкін емес. Алаштану дейтін қанатты ұғым бұл кезеңде тарих ғылымының қорығынан
шығыңқырап кетіп, дәуір тану, ғасыр тану, ұлт тану, ұрпақ тану секілді алып кеңістікке айналып
бара жатқандай елестейді.
Әрине осыдан жүз жыл бұрынғы өмірдің де қоғамның да, уақыт дейтін ұғымның да
өзгеше болғаны даусыз.
Дегенмен тұңғыш қазақ Президентінің сөзімен айтқанда, «Егер біз мемлекет болғымыз
келсе, өзіміздің мемлекеттігімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе, онда халық
руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн». Елбасы өзінің «Тарих толқынында» кітабында
жалпы ұлт дамуын (ерте дәуірлерден осы күнге дейінгі аралықты) он екі кезеңге бөле отырып,
өз пікірін төмендегіше өреді: «Он бірінші кезең – жиырмасыншы ғасыр. XVII-XIX ғасырларда
Қазақ хандығы құлағаннан кейін қазақтардың арынды рухы бұрқ етіп сыртқа шығудың әртүрлі
жолдарын қарастырады... Бесінші империя – Ресей патшалығы да құлағалы тұрды. Осы кезде
қазақтарда өз мемлекетін құру үміті тағы да ояна бастады. Көш басында Алашорданың көсемдері
Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов және басқалар болды...
Қалай болғанда да Алашорданың игілікті ісі өте қайғылы аяқталды. Қазақтың оқыған жас
өкілдерінің осынау ыстық жігері, ұлттық рухы сол кезде қалыптасқан жағдайлардың есебінен
өмірде іс жүзіне аса алмады.
Сөйтіп 1917 жылдан 1920 жылға дейін қазақтың ұлттық рухы ауыр езгінің астына түсті.
Қазақстан әлемнің алтыншы империясы – КСРО-ның құрамына кірді. Алтыншы империя қазақ
рухының күшеюіне, қазақ халқының шын мәнінде өзін-өзі билеуіне мүдделі емес еді. Сөйтіп
бұл қазақ руханиятының дамуындағы қасыретті жаңа бір бұрылыс болды. Адамдардың жеке
басын қуғындап, жазалаудың ақыры ұлттың тең жартысына жуығын құртып жіберді», – деп
түйеді сөзін ұлт көшбасшысы.
Міне, Алашорда дәуірі мен оның асылтекті көсемдері жайлы азат елдің ең жоғарғы ресми
мінберінен айтылған салмақты сөз, сарабдал ой, әділ баға осы!
Сайып келгенде, бұл – елінің азаттығы мен бостандығын армандап, сол жолда мақсатмұраттарынан таймай бар өмірлері күреспен өткен ой-парасат, күш-жігерлері, Әлихан
Бөкейхановтың сөзімен айтқанда, «хан баласындағы қазақтың хақысын» түгендеуге сарқа
жұмсаған алаштұлғалы арыстарға берілген баға! Бұл – Алашорда үкіметі мен оның тарихи
күресі хақында айтылған бүгінгінің тағылымды Әділ сөзі!
Көшін Әлихан Бөкейханов ескілді жиырмасыншы ғасыр басындағы берісі – Ресей,
әрісі Еуропа, Азия құрлықтарында болып жатқан саяси оқиғалардан хабары мол, білімі мен
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білік-парасаты терең, елге қызмет ету жауапкершілігін бар болмысымен сезінетін, «Ібіліс
жұмақтан білімсіздігінен қуылған жоқ, имансыздығынан қуылды. Ұлтына, жұртына қызмет
қылу білімнен емес, мінезден!» дейтін ел қамын әріден түгендеп, әріден іздейтін, тумысынан
терең, ойшыл тұлға бастаған алаш арыстарының қай-қайсысы да ұлт руханиятының төрінен өз
орындарын ойып алар бірегей бітімді марқасқалар еді.
Бір сәт өткен ғасыр басындағы еуразия кеңістігінде, дәлірек айтқанда, саяси қазаны
бұрқ-сарқ қайнап жатқан Ресейдегі ахуалды елестетіп көріңізші. Екі ғасыр бойы монархиялық
билікті буржуазиялық-либералдық билікке ауыстыру үшін жүргізілген тынымсыз күрестердің
ақыры бесінші империяны тақтан тайдырған ақпан төңкерісі мен оған жедел-қабыл жалғасқан
қазан төңкерісіне қалай алып келгені белгілі. Алғашқы төңкеріске үлкен үміт пен сенім арта
қараған ұлт зиялылары «темірді қызғанында соғар тұстың» келгенін сезді. Ресейді федеративтік
құрылымға негіздей отырып, ұлт автономиясын талап етер кезең келгенін айтты. Орысша,
европаша білім алған, көзі ашық, көкірегі ояу қазақ зиялылары саясат майданына шоғырланды.
Олар: Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жақып Ақбаев,Әлімхан
Ермеков, Халел Досмұхамедов, Жаһанша Досмұхамедов, т.б. болды.
Осы тұста айтылған Жаһанша Досмұхамедовтың: «Біздің мақсатымыз – ел билеуді
халықтың өз қолына беру, қазақ халқы автономияға ие болып, алдағы уақытта тағдырын өз
қолына алады. Қалың қазақты аяусыз қанаған патша орнынан түсті. Ендігі жерде қазақты елдің
тұрмысын білетіндер ғана басқарады. Осыған байланысты қалай болғанда да біз Ресейден
автономия алуға тиістіміз!» деген сөзі осы айтқандарымыздың айғағы. Жалпы автономия
туралы ашық ұсыныстар алаш қозғалысының үніндей болған «Қазақ» газетінде (1917 жылғы
21 қарашадағы санында) жәрияланған Алаш партиясының Бағдарлама-жобасында толық
айтылған. Ол туралы тарихшы, әдебиетші ғалымдарымыз Кеңес Нұрпейісов, Тұрсынбек
Кәкішев, Манаш Қозыбаев, Рымғали Нұрғалиев, Мәмбет Қойгелдиев, Талас Омарбеков,
Тұрсын Жұртбаев, Дихан Қамзабекұлы Советхан Аққұлы, т.б. секілді зерттеушілеріміздің
еңбектерінде жан-жақты талданған. Осы арада бар өмірін «Алаш ақиқатын» зерттеуге арнаған
көрнекті тарихшы, марқұм Кеңес Нұрпейісовтың табандылығын айырықша бөліп айту парыз.
Алаш париясының Бағдарлама-жобасымен, алаш көсемдерінің еңбектерімен таныс
бүгінгі күннің зерделі, зейінді ұрпағы «Алаш» қоғамдық-саяси ұйымы өмірге араласа
бастаған кезде түбірлі екі ұлттық мақсатты – қазақ халқын отарлық езгіден құтқару мен қазақ
қоғамын ортаға сырлық мешеуліктен өркениетті әлеуметтік экономикалық және мәдени даму
жолына алып шығу міндеттерін көздеді. Сондықтан да алаштық интеллигенцияны «ұлттықдемократиялық интеллигенция», деп, ал Алаш партиясын «ұлттық-демократиялық партия»
деп атау керек» дейтін Мәмбет Қойгелдиев пен Талас Омарбековтердің пайым-пікірлерімен
келісері күмәнсіз.
Арамызда табаны күректей бір ғасыр жатқанымен, ұлт пен ұлттық құндылықтарды
бағалауда кешегі алаш қозғалысы мен бүгінгі Тәуелсіз Мемлекетіміздің бойында өнегелі
ұқсастықтардың, үйлесімді үлгілердің барын аңғаруға болады.
Осыдан тұп-тура жүз жыл бұрын ұлт қамын ойлаған көсемдер үшін арман болған қазақ
автономиясы дейтін ұғым бүгінгі ұрпақ үшін алаш арыстарының күрескерлік рухын бағалаудың
тарихи сабағы ғана!
Өйткені әлем өркениетінің ересен шапшаңдығының арқасында адамзат тарихы өткен
ғасырдың 90 жылдары КСРО-ның – «Алтыншы империяның» күйреуінің куәсі болды. Әлемнің
саяси картасында шекарасы өз еркімен алғаш құжатталып шегенделген, өз билігі өз қолына
толық өткен шын мәніндегі Тәуелсіз Қазақ мемлекеті өмірге келді!
Көгімізде Тәуелсіз ұлт мемлекетінің көк туы желбірегелі де, міне, үстіміздегі желтоқсан
айында жиырма алты жыл толады! Алаш арыстарының да, арғы-бергі дәуірлерде өмір сүрген
ата-бабаларымыздың да басты арманын жүзеге асыру бақыты көшін Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаев есімді әлем танып мойындаған, алаш ойлы, алаш мұратты ұлт көсемі бастаған біздің
ұрпаққа бұйырыпты.
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Иә...
Мәңгі болғысы келмейтін ұлт та жоқ, ұлыс та жоқ!
Бірақ мәңгі болу бақыты бәрінің маңдайына жазыла бермеген. Жер үстінде тілі мен дініне
пана таппай, мемлекет болуды армандап келе жатқан, мемлекет болуға қолы жетпей, жойылып
кеткен елдер қаншама?!
Жиырмасыншы ғасырдың 20,30,40,50 жылдарында қазақ халқы да осындай ауыр
кезеңдерді басынан кешті. Ұлт ретінде жойылып кету қаупімен бетпе-бет келген дала жұртына
қандай жұбату айтарын білмей сарсаңға түскен алаш арыстарының Ахмет, Міржақып бастаған
ендігі бір ірі шоғыры – Шәкәрім, Мағжан, Жүсіпбек, жас Мұхтар, Бернияз секілді қазақ көркем
сөзінің аса көрнекті өкілдерінің тағдырлары адам сенгісіз күйге түсті. Бірі қамалды, бірі
айдалды. Енді біреулері атылуға кесілді. «Көргеннің –көзі, айтқаның тілі жаман» дейтін кез
келді. Дәл осы кезеңде армандай мөлдір, тұмадай тұнық лирикалар тудырған Бернияз ақын өзінөзі, өлімге қиды. Ташкентте жатып, Орынборда өмірден озған інісіне ақынның рухани ағасы
Мағжан Жұмабаев: «Өмір – дала, ақын – бала қаңғырған, көкірегін көз жасымен қандырған»
деп қоштасу жырын жазды. Бір кездерде «Түркістан – екі дүние есігі ғой, Түркістан – ер
түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған Түріктің Тәңірі берген несібі ғой...» деп
шалқып-төгіліп жыр жазған ақын жырларында торығу, зарығу секілді құдіретті сарындар бел
алды. Әділетсіздікпен бет-бет келген ақын өлім шақырып, жыр жазды. Оның арты алаштың
ұлы ақынын итжеккенге айдатты. Орыс әдебиетіндегі Александр Блок, Николай Гумилев, Осип
Мандельштам, Борис Пастернак секілді ұлы ақындармен тағдырлас, иықтас, поэзияның ұлы
биігіне көтерілген Мағжан секілді жүйенің құрбаны болған ақындар мен жазушыларымыздың
бәрін бұл арада түгендеп, талдап уақыт алғым келмейді. Бір ғана, ащы да болса шындықты айту
– парыз. Кім біледі? Түрмеде жатып, Орталық Комитетке атақты «Ашық хатын» жазбағанда,
«Қилы заман» дейтін әйгілі романынан бас тартпағанда отызға жаңа толған жас жазушы –
болашақтағы қазақты әлемге танытар ұлы суреткер Мұхтар Әуезовтің де сүйегі қай жерде, қай
сайда қалары белгісіз еді?! Атақты «Абай жолы» жазылмас еді...
Президентіміз ұсынған Ұлттық мемлекет дейтін сөздердің баламасына айналған ұсынған
«Ұлы Дала Елі» атты ондаған ғасырларды бауырына басар қанатты ұғым бүгінде айналымға
еркін еніп кетті.
Сол ондаған ғасырларға созылар ұлы тарихы бар Ұлы Даланың жиырмасыншы ғасыр
басындағы бір ұлы кезеңі жайлы шағын сөзімізді қортындылай келіп, Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» Бағдарламасындағы: «XX ғасырдағы батыстық жаңғыру
үлгісінің бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің сыры неде? Меніңше басты кемшілігі
– олардың өздеріне ғана тән қалыбы мен тәжірибесін, басқа халықтар мен өркениеттердің
ерекшеліктерін ескермей, бәріне жаппай еріксіз таңуында. Әжептеуір жаңғырған қоғамның
өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады.
Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу» деген
сөзіне баса назар аударғым келеді.
Иә...
Бастауында ұлттық идея мен халықтық Рух жатқан, осынау ерлік пен елдігіміздің сипатын
танытар өткен ғасыр басындағы Алаш қозғалысы – жойып жіберуге барын салғандар мен
жойылып кетпеу үшін арын ту етіп, жанын салғандардың жанкешті майданы екені анық!
Сондықтан...
Ұлт рухын тәрбиелеуге, ұлт намысын қалыптастыруға, ұрпақ бойына отаншылдық
сезімді егуге ықпал етер осынау ұлы кезең Ұлт Коды дейтін киелі де қасиетті Алтын төрімізге
мәңгілік нұры мен шуағын шашары ақиқат!
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АЛАШ АРЫСТАРЫН АРДАҚТАУ
Уәлиев Қ.С.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
Жауапты хатшысы
Ұлы Дала елінде орнаған Тәуелсіздіктің ақ таңы Отанымыздың тарихын барынша толық
әрі шынайы зерттеп зерделеу міндеттерін алға тартуда. Бұл тұрғыда халқымыздың еркіндік пен
тәуелсіздік жолындағы арпалысқа толы кезеңдердің тағылымын тарихи санамызда жаңғырту
барынша өзекті. Мұны ерекше ой елегінен өткізген Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылып отырған мемлекеттік маңызы зор бағдарламаларда айқындалған келелі
істердің басты өзегі де Қазақстанның саяси және рухани кемелділігі болып отыр. «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты тарихи мәні бөлек мақаласында да тарихи санамызды жаңғырту
көкейкестілігіне баса назар аударылды. Міне, үстіміздегі жылы аталып отырған Алаш қозғалысы
және Алаш Орда үкіметінің 100 жылдық мерейтойы да тарих толқынындағы халқымыздың
өткені мен келешегін сарабдалдықпен саралап, парасатпен пайымдауға мүмкіндік бермек.
Өйткені Алаш арыстарының елдік жолында атқарған қайраткерлік күрестерінің тағылымы,
ұлттық жаңғыруға қуатты серпін беретін сан салалы іргелі еңбектері тәуелсіздігіміздің рухани
және саяси ұстанымдарын бекіте түсуде атқарыла беретін істерімізді арттыра түспек.
Алаш қозғалысының, Алашорданың тарихи миссиясы елдік, дербес қазақ мемлекетін
құру десек, бұл жөнінде Елбасы Алаш арыстарының осы күресі мен еңбегіне: «Алаш арыстары
бізге мемлекеттік идеясын ту етіп көтеруді табыстап кетті» деп жоғары баға берді. Сол
Алаш арыстары армандаған азаттық таңына бүгін баршамыз куә болып, елдігімізді бекемдеу,
мемлекеттілігімізді нығайту жолында еңбек етіп жатырмыз.
«АЛАШ – ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ТҰТАСТЫҚ ИДЕЯСЫ» атты Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының мақсаты да тарих тағылымын тарихи
санамызда жаңғыртудан туындайды. Өйткені Алаш арыстарының күресі, сол зиялылардың
шығармашылығы ұлттық тұтасуға арналды. Сондықтан да біз қашанда ұлттық тұтастықты
қалыптастыруға қызмет етуіміз керек. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласында ұлттық бірегейлік мәселесін маңызды дәуірлік мәселелер қатарына қоя отырып,
Елбасы жаһандану жағдайында оның ерекше маңызын көрсетіп берді. Ендеше, ұлттық
тұтастық рухани жаңғырудың маңызды алғышарттарының бірі. Конференция тақырыбының
ұлттық тұтастық идеясын көтеруі де бұл мәселенің жалғастығы мен өміршеңдігін көрсетіп,
бұл бағытта ғалымдарымыздың сарапқа салатын мәселелері бар екенін және маңызды екенін
аңғартады.
Рухани жаңғыру елімізде ғылыми ойдың да жаңғыруын, тарихымыз бен дәстүрімізге
жаңаша қарауын қажет етеді. Ол үшін тарихи-деректік мәселелермен бірге біздің ғалымдарымыз әлемдік ғылыми әдіснама жаңалықтарынан да шет қалмауы тиіс. Өйткені дүниені
тану, тарихи немесе ағымдағы процестерге баға берудің жаңа принциптері мен критерийлері
де қалыптасты. Яғни технологиялық жағынан дамыған әлемде ғылыми-зерттеушілік ой да
жаңарды, дамыды. Біздің ғалымдарымыз осындай ғаламдық процестерді де игеруі тиіс. Бұл
өз кезегінде өткенімізді тануға, бүгінімізді бажайлауға және болашағымызды болжауға тың
мүмкіндіктер ашады.
Конференция жұмысының барысында талқыланатын «Алаш қозғалысының тарихнамасы
және мәселелері», «Мемлекеттілік туралы Алаш идеясы», «Алаш және рухани жаңғыру идеясы»
бағытындағы тақырыптар арнасы да барынша өзекті. Осы сипаттағы маңызды мәселелер Алаш
қозғалысының тарихнамасын жан-жақты байыптауға, мемлекеттік туралы Алаш идеясының
терең тамырлы қатпарларын айқындай түсуге және де қазіргі таңдағы рухани жаңғырудағы
ХХ ғасыр басындағы ұлт зиялыларының кемел ойларының құндылығын жаңа бір қырынан
зерделеуге жетелейді.
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Конференция жинағына енгізілген Отандық және шетелдік ғалымдардың сан алуан тақырыптағы ғылыми мақалаларында ұлттық және жалпы адамзаттық мәселелер байыпталған.
Қазақтың ұлттық тұтастық идеясы болған Алаш қозғалысының, саяси теңдік пен рухани
кемелділік жолында өлшеусіз қызмет атқарған Алаш Орда үкіметінің тарихи тағылымы
мемлекетшілдік санамызды еселей түсері сөзсіз.
Алаш қайраткерлерінің жасампаз ерліктері мен істері кейінгі ұрпаққа аңыз болып жетті,
тағылым болып қалды. Тәуелсіз мемлекет құруға талпынған бабаларымыздың асыл арманы
орындалып, Алаш үкіметінің құрылғанына 100 жыл толуы бейбітшілік пен ынтымақтың
шаңырағы, тәуелсіз Қазақстанда атап өтілуде. Алаш қайраткерлерінің есімдері мен шығармаларын, өмірлік жолдарын көпшілік қауымға насихаттау, өскелең ұрпақтың өз тарихын
жете білуі, тарихи сананың қалыптасуы мақсатында Республика көлемінде бірталай іс-шаралар
тізбегі жүргізіліп жатқанын да тілге тиек ете кеткенді жөн санадық. Атап айтқанда, Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты мен Қазақстан Республикасы Ұлттық
кітапханасы және «Әділет» тарихи-ағарту қоғамы бірлесіп а.ж. наурызда «Алаш қозғалысы:
тарихы мен тағдыры» тақырыбында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, ал
сәуір айында Ақтөбе облысында «Нұр Отан» партиясы филиалы ғимаратында «Тарихтан
тағылым – өткенге тағзым» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция, 28 сәуірде
Ә. Молдағұлованың облыстық мемориалды музейінде «Азаттық аңсаған Алаш» атты тарихитанымдық шара өтті. Сол секілді Шығыс Қазақстан облысында 19 мамыр күні М. Әуезов
атындағы педагогикалық колледжі «Студенттердің кәсіби тұлғалық қалыптасуындағы Алаш
идеясының орны» атты облыстық семинар – практикум, а.ж. 25-26 мамырда М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде «Алаш» партиясы көшбасшыларының
Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы саяси және мәдени-ағартушылық аспектісіндегі
халыққа жасаған қызметтері туралы халықаралық ғылыми-практикалық конференция, ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультеті және
«Халықтар келісімі» қоғамдық қоры Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының гранты
аясында «Алаш қозғалысы және Қазақстандағы саяси репрессиялар» тақырыбында кездесу,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты жанындағы Жас ғалымдар кеңесі Алматы
қаласы жоғары оқу орындары жанындағы Жас ғалымдар кеңесімен бірлесе отырып «Алаш
қайраткерлері және қазақ тілі» тақырыбында дөңгелек үстел, Атырау облысында 26 мамырда
Н.Жантөрин атындағы облыстық филармониясында «Алаш тағылымы және Тәуелсіздік»
тақырыбында аймақтық ғылыми - практикалық конференцияның пленарлық мәжілісі, Ғ.Сланов
атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында «Алаш мұраты және Тәуелсіз Қазақстан»
және «Алаш қозғалысы – қазақтың Жаңғыру дәуірі» атты кітап көрмелері, ал сәуірде Атырау
гуманитарлық колледжінде «Алаш қозғалысы: кеше және бүгін» байқауы, Ә. Тәжібаев атындағы Қызылорда облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында «Алаш идеясы – ұлттық идея»
атты дөңгелек үстел, «Алаш мұрасы және Тәуелсіз Қазақстан» атты ғылыми конференция,
қаңтар-маусым айлары аралығында М. Тынышпаев атындағы Алматы облыстық тарихиөлкетану музейі мен оның филиалдарында «Жазықсыз жапа шеккендер», «Алаш арыстары»,
«Азаттықты аңсаған Алаш азаматтары», «Алаш қозғалысының маңыздылығы», «Қазақ газетінің
шығу тарихы», «Алаш арыстарының ақталуы» тақырыптарында мәдени шара, дөңгелек үстел,
кездесу, дәрістер, көрмелер, тақырыптық экскурсия және т.б іс-шаралар өткізілді. Мұндай
игілікті істен «Қазақконцерт» те, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі де
қалыс қалған жоқ. 25 қазанда Алматы облыстық Бикен Римова атындағы драма театрында
Қазақстан Республикасы Халық артисі Е. Төлеубайдың «Алаштың Әлиханы» атты тарихи
драмасы көпшілік көрерменге ұсынылды. Сондай-ақ, Семей қаласында «М. Әуезов және Алаш
арыстары» атты музейде тұрақты көрме және Шығыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану
музейінде «Саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған музей ашылып, жұмыс жүргізуде.
Сонымен қатар, ұлт зиялыларының соңында қалдырған шығармашылық мұраларын басып
шығару, оларды оқырман қауымға жеткізу ісінде «Алаш мұрасы» сериясымен белгілі алаш
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зерттеушісі Қ. Сақтың «Алаш көсемсөзі», Қ. Бегмановтың «Мұстафа Шоқай жолымен» (кітапальбом), Д. Аманжолованың «Алаш: исторический смысл демократического выбора», Н. Дулатбековтің «Алаш ардақтылары: Санкт-Петербург іздері», Д. Қамзабекұлының «Омбының
Алаш дәптері», В. Ғалиевтің «Ұлтты оятқан кітап» (М. Дулатов және оның «Оян, қазақ!»
кітабының ізімен), Т. Хазретәлінің «Алаш һәм Түркістан» атты кітаптары басылып шығып,
республикалық кітапханаларға таратылды. Ал атаулы мерейтойға қатысты 2017 жылға
басылып шығатын кітаптар тізімінде Ә. Бөкейханның көптомдық шығармалар жинағының
(авторы С. Жүсіп) 3 томы (1, 2 томдары 2016 жылы жарыққа шықты) мен Д. Қамзабектің
«Алаш арқауы» және А. Ісімақованың «Алаш әдебиеттануы» атты еңбектері 5000 данамен
басылып шығарылып, республикалық кітапханаларға таратылды.
Б. Әбдіғалиұлының «Войско Алаш. Казахские части в составе белой армии» атты кітабы
жылдың соңына дейін шығарылып, кітапханаларға таратылатын болады. Сонымен бірге, Алаш
көшбасшыларының игі істерін ұрпақ жадында қалдыру мақсатында С. Бай-мұханов пен
Т. Ахметовтің «Алихан и Мустафа: правда и вымысел» деректі фильмі, 2003 жылы Ш. Баймолдинаның «Алаштың алдаспаны» деректі фильмі, 2005 және 2008 жылдары С. Нарымбетовтің «Аманат» және «Мұстафа Шоқай» көркем фильмдері, 2009 жылы Қ. Омаровтың
«Алаш Орда» деректі фильмі түсіріліп, халық назарына ұсынылды.
2017 жылдың 15 қаңтарында Шығыс Қазақстан облыстық драма театры «Алаш
азаматтары» атты әдеби - поэтикалық театрландырылған қойылым көрерменге тарту етті.
Аталған сахналық қойылым облыс аудандарында, Семей, Өскемен қалаларында қойылды.
Бұған қоса, ү.ж. Министрліктің тапсырысымен түсірілген Алаштың 100 жылдығына арналған
«Алаш туы астында» деректі фильмнің өндірістік жұмыстары аяқталды, алдағы уақытта
көрермен назарына ұсынылатын болады. Ағымдағы жылы Шығыс Қазақстан облысында
мемлекеттік тапсырыс бойынша «Алаш қозғалысына 100 жыл» атты бейнеролик әзірлеу және
оны жергілікті жерде көрсетілімін ұйымдастыру жоспарланып отыр, қазіргі таңда материалдар
жинақталуда. Алдағы уақытта да бірталай іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып отыр.
АЛАШ ИДЕЯСЫ МЕН ҚАЗІРГІ ЗАМАН ҮНДЕСТІГІ
Аяған Б.Ғ.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
директоры, т.ғ.д., профессор
ХХ ғасыр мен ХХI ғасырдың басындағы алашордалықтарға қатысты деректерді
отандық ғалымдар төрт топқа бөліп қарастырады: бірініші, 1913-1918 жылдарда қазақ
ұлттық баспасөзінде жарық көрген деректер; екінші, 20-30-шы жылдарда жеке жинақтарда
жарияланған деректер; үшінші, Қазақстанның, Ресейдің, Америка Құрама Штаттарының,
Францияның, Түркияның т.б. елдердің мұрағаттары мен кітапханаларында сақталған деректер;
төртінші, Алаш қозғалысының Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов,
Халел Досмұхамедов, Мұстафа Шоқайұлы, Мұхаметжан Тынышбаев сияқты жетекші
қайраткерлердің жеке мұрағаттары мен жарияланған еңбектерінде кездесетін деректемелер.
Бүгінгі күні де Алашорда қозғалысының қызметін жан-жақты көрсететін құжаттар жинағы
жаңа деректермен толығуда.
Алаш партиясының алға қойған мақсаттарының бірі – отаршылдыққа қарсы күрес болса,
екіншісі – қазақ қоғамын өркениетті елдер қатарынан көргісі келді. Сондықтан да болар, сол
бағдарламалардың басты бөлігінде – білім беру мәселесі тұрды. Мұны «Қазақ» және «Айқап»
сияқты басылымдарда жариялап, қазақ қоғамын жаңаша бағытта өзгерту тақырыптары
қозғалды. Олар Мәдениет пен білімді дамытуға көп күш жұмсады.
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Ахмет Байтұрсынов 1913 жылы «Білім жарысы» деген мақаласында қалың қазаққа
Нобель сыйлығының білім-ғылым жолындағы мән-маңызын түсіндіре келіп озық елдерді үлгі
етіп жақсылыққа шақырады.
Осындай жұртқа пайдалы, үлгі аларлық жақсы істі жұрттың құлағына салып, біздің
айтайын деп отырғанымыз мынау: білім жарысын істеу – әр жұрттың қолынан келетін іс.
Істейін десе, қазақтың да қолынан келеді. Еуропадай зор істеуге болмаса, бойымызға шағындап,
«сабасына қарай піспегі, мұртына қарай іскегі» дегендей етіп істеуге болады.
Саясат саласында Алаш партиясы өкілдері басқарудың демократиялық бағытын
ұстанды. Қазақ-қырғыз автономиясын жариялау, милиция һәм Ұлт кеңесі (Үкімет) құруды
басты мұрат тұтты. Алаш қозғалысындағы елеулі саяси оқиғалар қатарына: интеллигенция
өкілдерінің «Қарқаралы петициясын» ұйымдастыруы, I және II Мемлекеттік Дума, ондағы
Мұсылмандар фракциясына қатысуы, Кадет партиясының бөлімшелерін құру, Қазақ съездерін
шақыру идеясын көтеруі, ұлттық мерзімді басылымдарды шығаруы, 1916 жылғы көтеріліске
қатысты ұстанымдары және 1917 жылғы қос төңкеріс арасындағы атқарылған жұмыстар орын
алды. Нәтижесінде Қазақ комитеттері құрылып, еліміздің түкпір-түкпірінде Қазақ съездері
шақырылды. Алаш партиясы атынан Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына депутаттар
белгіленді. 1917 жылғы Екінші қазақ съезінде өте тартысты жағдайда Алаш партиясы
жарияланғанмен, сол кезеңнің уақытша мемлекеттік құрылымдары тарапынан мойындалмаған
болатын.
Уақытша үкімет түркі және мұсылман халықтарының демократиялық бостандықтарына
қатысты ұстанымдарын өзгертті. 1919-1920 жылдары Әлихан Бөкейхан бастаған ұлттық саяси
интеллигенция, екі оттың ортасында қалды. Кеңестік биліктің күшеюімен, бес жүзден астам
алашорда өкілдері саясаттан аластатылып қана қойған жоқ, қуғын-сүргінге ұшырағаны мәлім.
Дегенмен, азаттық қозғалыстар аясында жинақталған тәжірибе, Алаш азаматтарының тікелей
қатысуымен кеңестік негіздегі Қазақ автономиясын құруға, шекара мәселесін анықтауға жол
ашты.
Қазақ ренессансын айқындаған Әлихан Бөкейханның адамзаттық ақыл-ой қазынасына
олжа болып қосылған нақыл сөздерінен алар тағылым мол. «Енді бұрынғы қате ізді баспалық,
үлгілі жолға түселік, мынау ұлы дүбірге қосылалық, тиісті бәйгемізден құр қалмалық, жұрт
болалық! Егер, қазақ, мұны істемесек, кейінгі нәсіл-нәсіптің көз жасына қалғаның» («Алаш
азаматтарына! Үндеу»). Иә, ұлт перзентінің кенен ойынан нәр алып кемелдену, даналық
толғамынан парасатты пікір түю арлы ұрпақтың басты парызы. Алаш арысы аманаттағанындай,
«Қиналып тапқан ақылды, толғатып сөзге аудардым. Енді бұл сөзді іс қылмақ, оқушы жұртым,
қазақ өз мойныңда!» («Мұғалімдер жиылысы»).
Кеңестік дәуірде Санжар Асфендияров, Мұхаметжан Тынышбаев, Ермұхан Бекмаханов,
Бекежан Сүлейменов, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев және тағы да басқа ұлтжанды
ғалымдар коммунистік идеологияның құрбаны болды. Тарих ғылымы қатаң партиялық
бақылауға алынды.1960-1970 жылдары қазақтан шыққан келесі толқын жас тұлпар Махмет
Құлмағанбетов, Хасен Қожахмет кезінде Алаш көсемдері көтерген, бірақ өз шешімін таппаған
саяси және әлеуметтік мәселе қайта орналамыз деп келесі репрессияға ұшырағаны белгілі.
Өздеріңізге белгілі, Алаш Орда тарихы кеңестік кезеңде бір жақты идеологияда
насихатталды. Алаш Орда мүшелеріне деген сенімсіздік, оларға жау ретінде күдікпен қарап,
репрессияларға ұшыратты.
Шет елде – американдық ғалымдар Роберт Конквест, Брилл Олкотт, Түркия, Қытайдан
қандастарымыз осы тақырыпқа біршама тоқтады.
Ал Қазақстанда тек тәуелсіздік қана, Алашорда үкіметі туралы ғылыми терең зерттеу
жұмыстарына жол ашты. Ол жайлы деректер де күнделікті басылымдарда көптеп жариялануда.
Осы олқылықтардың орны толтырылуда. Мемлекеттік саясатымыз ғылымды, соның ішінде
тарих ғылымын қолдайды және жалпы қоғамтанушыларға ешқандай идеологиялық шектеулер
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қоймайды. Алашорда қозғалысы тарихының деректемелік негіздерінің алғашқы ғылыми
іргелі зерттеу жобалары қолға алынды. Бұл тақырыпты отандық ғалымдар: Кеңес Нұрпейіс,
Бейбіт Қойшыбаев, Мәмбет Қойгелдиев, Дихан Қамзабекұлы, Сұлтанхан Аққұлұлы және
басқа да ғалымдар, ал шетелдерде: түркиялық алаштанушы-ғалым Әбдіуақап Қара және Дина
Аманжолова өздерінің зерттеу нысандарына айналдырды.
Алаш арыстары аңсаған басқарудың Президенттік формасын әлемнің алдыңғы қатарлы
елдері өркениетті қоғамға сәйкес құрып, біртұтас мемлекеттік билік жүйесінің кепілі ретінде
қалыптастыру үдерісін басынан өткерді. Қазіргі кезде ең жетекші елдер саналатын АҚШ,
Ресей, Франция, Қытай сияқты елдер Президенттік билік институтын құрып отыр.
Қазақстанда да тәуелсіздік алған сәттен бастап, демократиялық қайта құрулар, саяси
жаңарулар бағытында жасалған алғашқы қадам – Президент қызметін ендіру туралы шешім
болатын. Осыдан бері елімізде Президенттік институт құрылғанына ширек ғасырдан асты. Бұл
шешім өте орынды шешім болды. Себебі өтпелі кезеңде қоғамдық өмірдегі аса маңызды саяси
мәселелерді салмақтай отырып жүргізуде Президенттік биліктің рөлі зор екенін көрсетеді.
Елбасының сөзімен айтқанда: «Президенттік басқарудың тиімділігі әсіресе, реформалар мен
басқа бір қоғамдық жүйеге көшу кезеңінде және жағдайы тұрақты бола қоймаған, оған қоса
территориясы аса кең және көпұлтты мемлекеттерде байқалатынын» ерекше атап өткен еді.
Елімізде Президенттік институт республикамыздың терең дағдарыс кезеңінде қалыптасты. Ол
қоғамдағы негізгі мемлекеттік басқару жүйесін де қамтыған болатын. Президенттің қолында
оның мемлекет басшысы тұрғысындағы міндеттерін жүзеге асыратын ықпалды құралдары
болатыны мәлім. Осындай аумалы-төкпелі кезеңде Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси реформаларды салмақты түрде басым бағыттармен
жүзеге асырды. Сондықтан тәуелсіз мемлекет мәртебесіне ие болған бірінші күннен бастап-ақ
Қазақстан Республикасында мемлекеттік құрылыс, биліктің заң шығарушы және атқарушы
органдарын жасақтау, экономикалық және құқықтық реформаларды жүзеге асыру жөніндегі
ауқымды жұмыстар қанатын кеңге жая бастады. Осы бағдарламаның аясында Қазақстан
Республикасының Үкіметі бастаған атқарушы органдардың жүйесі түгел өзгеріске ұшырап,
жетілдіру бағытындағы жұмыстар күні бүгінге дейін жалғасын табуда. Тәуелсіз Қазақстан
өзінің мемлекеттік рәміздерін қабылдап, төрт тарапындағы шекарасын шегелеп алды. Қазақстан
БҰҰ және басқа да көптеген халықаралық ұйымдар мүшесі болды.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында өте ауқымды мәселелер бойынша, Қазақстан
халқының санасын жаңғыртудың негізгі бағыттарын айқындап берді. Бұл іргелі мақалада
еліміздің рухани және интеллектуалды дамуының негізгі бағыты белгіленген. Қысқа мерзімде
жүргізілген әлеуметтік сауалнамалардың нәтижесі көрсеткендей, халқымыздың басым бөлігі
бізге осындай стратегиялық ойлардың қажеттілігін және болашақ бағдарымыздың дұрыстығын
қуаттайды. Өз басым Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын
кезінде, XIX ғасырдың ортасында жазылған Коммунистік партиясының Манифестінен жоғары
бағалаймын. Себебі: «Коммунистік партия манифесті» пролетариат диктатурасы таптық күресі,
жеке меншікті жоюды насихаттаса, Н.Ә. Назарбаевтың еңбегі экономикалық, саяси еркіндікке
жол ашып, рухани тығырықтан шығудың нақты жолын көрсетіп отыр.
XXI ғасыр өзінің күрделі талаптарымен есік ашып отыр. Адамзат үшін компьютерлік
сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени жаңғыру қажеттілікке айналды. Бұл жас ұрпақтың
тарихи санасын қалыптастыру және оны одан әрі жетілдіру мақсатынан туындап отырғаны
анық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
Ұлттық тарихымызды ұлықтауды назардан тыс қалдырған емес. Тәуелсіздік тарихына
көз жіберсек, тарихи сананы қалыптастыруды жаңғырту 1992 жылғы «Қазақстан тарихын
оқыту тұжырымдамасы» мен 1995 жылғы «Қазақстан Республикасында тарихи сананы
қалыптастыру тұжырымдамасынан» басталады, одан кейінгі жыл атаулары, мысалы тәуелсіздік
жылнамасындағы 1997 жыл – «Жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын
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еске алу жылы», 1998 жыл «Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы», 1999 жылы Елбасымыздың
«Тарих толқынында» кітабы шықты, 2000 жыл – «Мәдениетті қолдау жылы», ал 2001 жыл
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» болып белгіленді. Тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарында іске асқан осы жылдардың атауларының өзі – еліміздің тарихи санасын
қалыптастыруға үлкен септігін тигізді.
Тарихқа сәл шегініс жасар болсақ, өткен ғасырдың 1929-40 жылдары еліміз латын жазуын
тарих сахнасында жаңғыртты. Ғасырлар бойы және 1929 жылдың тамызына дейін Қазақстан
аумағында араб жазуы кең қолданылып келгені белгілі. 1929 жылдан бастап латын әріптерінің
негізінде құрастырылған «ортақ түркі әліпбиі» енгізілді. Ортақ әліпбиді Әзірбайжан (Кавказ),
Татарстан, Башқұртстан (қазіргі Еділ (Волга) маңайындағы), Орталық Азияның барлық
республикалары пайдаланды. 1930-40 жылдары ұлт зиялылары Ахмет Байтұрсынұлы мен Нәзір
Төреқұл латын әліпбиіне көшу қажеттілігінің туындағанын дәлелдеп берген. Алаш зиялылары
құрастырған латын әліпбиімен қайтадан қауышу – заманның талабы сияқты көрінген болатын.
Алаш арыстарының бұл идеясы тарих сахнасында бірнеше жыл ғана іс атқарып, кейін 1940
жылы орыс кирилицасына ауысқан. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері қазақ зиялылары, осы
Алаш арыстарының орындалмай қалған армандарын іске асыруды қолға алды.
Елбасы «Қазақ тілін латын әрпіне көшіру – бұл ана тіліміздің жаһандық ғылым мен
білімге кірігуін, рухани тұтастығын қамтамасыз ететін бірегей қадам» деді. Мемлекет
басшысы латын жазуына көшудің терең тарихи қисыны бар деген болатын. Олар: қазіргі
технологиялық ортаның, қазіргі дүниежүзіндегі коммуникацияның, ХХІ ғасырдағы ғылым
мен білімнің ерекшеліктері деп жазды. Айтқандай, латын графикасының технологиялық
аспектіде, білім мен ғылым саласында, мәдени индустрияда жаппай басымдығына қазіргі
таңда ешкім күмән келтірмейді. Қазір латын жазуын әлем елдері оны прогресс пен ілгері
дамудың шарты деп бағалайды. Қайнары тарих қатпарларында жатқан дәстүрлі жазу жүйесі
бар Қытай мен Үндістан, Жапон мен Оңтүстік Корея мемлекеттері өз технологиялық және
экономикалық салаларын дамыту үшін латын жазуын жаппай қолдануға мәжбүр. Араб әлемі
де бүгін құжаттарды рәсімдеуде, қаржы операциялары кезінде латын графикасын еш кемістік
санамастан қатар пайдаланып келеді.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Мен өз
халқымның жолында басымды бәйгеге тiккен адаммын. Маған ары үшiн жанын садаға ететiн
осындай тектi халыққа, менi ұлым деп, перзентiм деп төбесiне көтерген халыққа, арғыбергiдегi қазақ баласының бiрде-бiрiнiң пешенесiне бұйырмаған бақытты – толыққанды,
тәуелсiз мемлекет құрудың басында болу бақытын бұйыртқан халыққа қызмет етуден артық
ештеңенiң керегi жоқ, осы жолда мен бойымдағы бар қайрат-қабiлетiмдi, бiлiм-бiлiгiмдi аямай
жұмсаймын, қандай тәуекелге де барамын», – деген еді. Соңғы жылдары, өздеріңізге белгілі
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қалыптасқан мемлекетіміздің тарихын бүгіннен
бастап қағазға түсіру, оны жүйелеп, зерделеу міндетін де алға шығарды. Бүгінгі тарихты
жазу арқылы жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мақсаты көзделеді. Ол үшін
ең алдымен, күнделікті маңызды тарихи оқиғаларды қағазға түсіріп, жастарға жолсілтеуші
кітаптарды көптеп шығара беруіміз керек. Елбасының «Тарих толқынында» және «Бейбітшілік
кіндігі» сияқты іргелі зерттеу жобаларының орны да ерекше.
Тәуелсіздік тарихында елдік пен бірлік насихатталады. Сонымен қатар «Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президентінің қызметі мен оның мемлекеттілікті жаңғыртудағы
рөлін жүйелі түрде оқыту мен зерттеу бағдарламасы» атты ауқымды жұмысты жүзеге асыру
мақсатында бірқатар ғылыми зерттеулер, «Ұлы Дала тұлғалары» сериясымен Әлімхан
Ермеков, Жұмабек Тәшенев, Ілияс Есенберлин, Анна Панкратова, Кәрім Мыңбаев кітаптары
жарық көрді. Қазақстан тарихынан базалық оқулық пен институтымыздың ғылыми зерттеу
жұмыстары негізінде даярланған жинақтардың жобалары түрлі ғылыми шаралардағы кітап
көрмелеріне қойылды.
«Рухани жаңғыру» аясында Алаш қозғалысының 100 жылдығына гуманитарлық ғылым
66

саласы өкілдері, қоғам және өнер қайраткерлері, ақын-жазушылар, оқушылар мен студенттер
қалам тербеп, бұқаралық-ақпарат құралдары белсенділік көрсетіп келеді. Республиканың
түкпір-түкпірінде Алаш қайраткерлері құрметіне ескерткіштер орнатылып, көшелерге
есімдері беріліп, ғылыми-тәжірибелік конференциялар мен тарихи-құжаттық көрмелер
ұйымдастырылып, кең көлемде жан-жақты аталып өтуде.
Алаш мұрасын өркениеттік тұрғысынан зерделеу және республиканың аймақтық өлке
тарихына қатысы бар есімдерді ел жадында сақтау баршамызға зор міндеттер жүктейді.
Қазақстанның болашағы «Мәңгілік Ел» идеясымен сабақтас. Сол жолда еңбек етеміз. Оны
абыроймен атқару – біздің ортақ парызымыз деп білеміз.
АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
Қабылдинов З.Е.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология
институтының директоры, т.ғ.д., профессор
Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында ұлттың
алты бағытты рухани жаңғыру үрдісін басталғанын елге жәриялады.
Оның ішінде «Туған жер», «қасиетті Қазақстан», «жүз жаңа есім», «жаңа Қазақстан
мәдениеті», «шетел елдердің жүз үздік оқулығын ана тілімізге аударып ЖОО ұсыну», және
латиницаға алфавитты ауыстыру. Осының жалпы мағынасы ұлттық кодты қайтарып, салтдәстүрді тірілтіп, тарихымызға оралып, әлемнің ең керемет деген жетістіктеріне қол жеткізіп,
Қазақ елінің әлемге ең мықты жетістіктерімен ұштастырып, отыз бәсекеге қабылетті елдердің
қатарына қосу!
Құрметті әріптестер! Осы тұрпатта тарихтың орны өте ерекше. Елбасы тарихқа көп
көңіл бөлетіні сөзсіз. 1997 жылы Президент жарлығымен «Тарих жылы және ұлт бірлігі жылы
деп аталды». 2004 жылы көп елдерде жоқ «Мәдени мұра» бағдарлама жүзеге аса бастап,
тарих ғылымынына жаңа серпіліс әкелді. Мыңдаған тарихи құжаттар елге әкелінді. Оның
көбі мемлекеттік тілге аударылды. Көптеген археологиялық қазбалар жүргізілді. Қасссиеті
жерлеге арналған жүздеген объектілер мемлекеттің қорғалуға алынды...2011 жылы «Халық
тарих толқынында» деген бағдарлама жүзеге аса бастады. 2015 жылы Қазақ хандығының
550 жылдығы Елбасының бастамасымен халықаралық деңгейде аталып өтті! Елбасы «Тарих
толқынында», «Қазақстандық жол», «Еуразия жолында» деген тарихи еңбектер жазды...
Ал биыл еліміз Алаш партиясы мен Алаш автономиясы құрылғанына 100 жыл толуын
осындай салтанатты және ғылыми түрде атап жатырмыз. Ол да егемендігіміздің арқасында,
елдің бірлігінің белгісі, тарихтың сабақтастығы...
Сөз жоқ, осы қадам алаш зиялыларына құрмет, қошемет көрсету ғана емес, олардың
айтып кеткен ойлары және идеяларын бүгінгі күнгі тиімді пайдалану!
XX ғасырдың басында Ұлы Далада бұрын-соңды болмаған рухани жаңғыру үрдісі да
басталды. Дәл бүгінде солай!
Сондықтан, Алаш идеясы – қазақ ұлтының бірігу идеясы, болашақ дамудың айқың жолы,
нақты егемендікке апаратын ұлы идея.
Алаш – мифологиялық тұрғыда түркі халықтарының арғы түп атасы, бауырлас түрік
халықтарының, соның ішінде қазақтардың басын біріктіру ұраны, ортақ атауы. Кезінде Алаш
сөзі қазақ жауынгерлерінің жалпы ұлттық ұранына айналды. Қазақ халқы ұлттық тәуелсіздік
жолындағы күресінде ежелгі Алаш ұғымына қайта оралып, оны бостандық пен бірліктің
ұраны, «қазақ» сөзінің синонимі етіп алды. Ұлт-азаттыққа апаратын Алаш қозғалысы туралы
Елбасы Н.Ә. Назарбаев былай дейді: «Біз Қазақстанның бостандығы мен тәуелсіздігі жолында
күрескен азаматтарды құрметтеуіміз керек. «Алаш» қайраткерлері: патшаның тақтан құлауы
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қазақ халқына аңсап күткен бостандықты әкеледі деп сенген еді. Бірақ олай болмады. Ұлттық
идея үшін адамдар өмірлерін қиды, бірақ олар тәуелсіздікке деген ұмтылысымызды одан әрмен
күшейте түсті. Бұл бақытты күнге жету – бүгінгі ұрпақ еншісіне бұйырды. «Алаш» аманаты ол
– өзіміздің тарихи-мәдени бірлігімізді сақтау. «Алаш» аманаты – келісімді сақтау және нығайту
болып саналады.
Құрметті бүгінгі алаштың азаматтары!
Алаш қозғалысы ғасырлар тоғысында тегін және жайдан-жай пайда болған жоқ. Оның
терең саяси-экономикалық және әлеуметтік негіздері неден пайда болуының себептері болды.
Соны айтпай, алаш қозғалысының пайда болуын түсіну қиын болатыны бәрімізге мәлім.
Осы жағдайды қысқаша, тізбектеп айтуға рұқсат етіңіздер.
Біріншіден, ол кезде Қазақстан Ресей империясының отары болып толықтай бекіді.
Патша өкіметінің аграрлық отарлау саясаты бірте-бірте жергілікті халық пен қоныс аударушы
шаруалар санын өзгеріске ұшыратты. Демографиялық ахуал өзере бастады. Қазақтардың
дәстүрлі мал шаруашылығы күйреді. Патша үкіметі ашық түрде қазақтың байырғы жерін
отарлауды күшейте бастады. Патша үкіметі Қазақстан жерін мемлекеттік деп жариялап, шөбі
жүйгін ең шұрайлы жерлерін тартып ала бастады. Шикізат Қазақстаннан Ресейге орасан
мөлшерде көптеп тасылды.
Мысалы, 1917 жылы қазақтар 45 миллион десятина ең шұрайлы жерлерінен айырылып,
осында 1,5 млн қара шекпендер көшіп келді. Бұқара халық азып-тоза бастады. Жатақтардың
саны көбейді.
Екіншіден, Ресей империясы қазақтардың арасында шоқындыру саясатын күшейтті.
Мысалы, 1897 жылғы халық есебі бойынша еліміздің 6 облысы бойынша 660 қазақ
шоқындырылған азақ көрсетілген.
Үшіншіден, қазақтар сайлау құқығынан айрылды.1906 – 1907 жылдары Мемлекеттік
Думаның 1 және 2 шақырылымына қазақтар жіберілсе, кейін ағайындарымыз осы құқықтан
тіптен айырылды. Өз елінде жүріп заң шығарушы органға сайланудан мақрұқ болды.
Төртіншіден, қызмет бабында, қазақтар ең төменгі сатыда тұрды. Олар ауыл старшиналары
мен болыстар қызметіне тағайындалу құқығына ғана ие болды. Ал уез бастығы, облыс әскері
губернаторы және генерал-губернатор қызметіне сайланбайтын болды. Әрине, ол жағдай
қазақтың намысына тигені анық.
Бесіншіден, қазақ салт-дәстүрінен айрыла бастады. Билер соты өз күшінен айырылды.
Кезінде мықты болған қазақтың билері сайлана бастап, коррупцияға ұшырады.
Алтыншыдан, орыстандыру саясаты күш алды. Тіпті мешіт-медреселерде де орыс тілі
оқытылатын болды. Жер-су аттары орысшалана бастады.
Жетіншіден, 1909 жылдан бері қазақтардан қарашекпендер үйі мен малқорасымен қоса
күшпен алына бастады.
Құрметті әріптестер, ел азаматтары!
Ұлт мүддесі жолында қазақтың оқыған, білімді, көзі ашық, ұлтжанды, ары да қолы
да таза азаматтары халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтады. ХХ ғасырдағы қазақтың ұлы
реформаторлары Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы және тағы басқалар ұлттық
тәуелсіздік жолындағы қадамдарын бастады.
Осы қозғалыстың басты және түпкі мақсаты - ұлтты азаттық жолға апару, автономия
арқылы мемлекеттік дәстүрді қайтарып әкелу.
Алаш қозғалысының құрамына тоқталатын болсақ, онда тапқа, топқа, ру-тайпа -жүзге
бөлінбей ұлттың жанашырлары болды. Олар мыңжылдарда қалыптасқан дәстүрді батыс
демократияға ұштастыруды ойлады.
Олар қазақ халқының тарих сахнасында біржола құмға сіңгендей болып жұтылып кетпеуі
үшін барлық жағдайды жасады.
Бүгінгі тәуелсіздігіміз бен еліміздің егемендік жолында – ұлт қайраткерлерінің тағдыры
арпалысқа толы болды және сол жолда жазықсыз жапа жегіп, қудаланды, өмірлерін тәрк етті.
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ХХ ғасырдың басында қазақтар арасында петициялық қозғалыс кең өріс жайды. Мысалы,
1905 жылы Қарқаралы петициясында өлкені әкімшілік басқару жүйесін қайта қарау, азаматтық
және сот ісін қазақ тілінде жүргізуді заңды түрде бекіту, отаршыл аппарат шенеуніктерін
қысқарту, жоғары билік органдары мен Мемлекеттік Думаға қазақ депутаттарын сайлауға
қатыстыру талаптары қойылды.
Қарқаралы петициясында жергілікті халықтың құқығы мен арабыройын аяқ асты етуге
жол бермеу, патша әкімдерінің жүгенсіздігіне тыйым салу, халықтың ана тілінде білім алуын
ұйымдастыру, қоныстандыру саясатын тоқтату, тартып алынған жерлерді қазақтарға қайтару
сияқты талаптар да қойылды.
Қарқаралы петициясының негізгі тармақтары Алаш партиялық бағдарламасына енгізілді
және Алаш Орда үкіметінің қызметінен көрініс тапты.
Осы, бағытта жүмыс жасаған алаш азаматтары, «Айқап газеті» мен «Қазақ» атты гәзетті
құрып алаш идеясын кеңінен насихаттып, алаш идеясын қолдайтын азаматтардың санын
көбейтті.
1917 жылғы ақпан төңкерісі қазақ халқының алдыңғы қатардағы ұлт зиялыларының
қызметін күшейте түсті. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жағдай, тыл жұмысына
қазақтардың алынуы, уақытша үкіметтің құрылуы қазақ халқының бірігуі қажеттілігін
туындатты.
Сондықтан да 1917 жылы жазда (21-26 шілде 1917 ж.) Орынборда өткен I Жалпы қазақ
съезінде «Алаш» ұлттық саяси партиясы құрылды. Партия жетекшілері болып Ә.Бөкейхан,
А.Байтұрсынұлы және халықтың басқа да өкілдері сайланды.
Партияның негізгі көздеген мүддесі Ресей федеративті демократиялық республикасының
құрамында қазақ автономиясын құру болатын. Бағдарламада Ресей демократиялық, федеративті республика болып, оның құрамындағы федерациялар «өзін-өзі басқару құқығы бар,
басқалармен мүддесі де құқығы да бір автономиялы республика» болып жариялау қажеттігі
айтылды.
Ресей империясының мемлекеттік құрылысы жүйесі Құрылтай жиналысынан,
Мемлекеттік Думадан, Президенттен, сонымен қатар Министрлер Кеңесінен құрылуы тиіс
болды. Сайлау құқығы тікелей, тең және жасырын түрде болуы міндеттелді. Бұл жерде
демократиялық құндылықтар: тең құқықтық, жеке адамның дербес құқықтылығы, сөз және
баспасөз бостандығы жарияланды.
Дін мемлекеттен бөлінді. Сот алдында барлық азаматтар ұлтына, дініне және қай
әлеуметтік топқа жатқандығына қарамастан тең болуы қажет болды. Ұлттық сот дәстүрлі
билер сотына негізделіп жасақталатын болды. «Алаш» партиясы өз алдына жеке әскер құруға,
әлеуметтік жағынан нашар топтарға көмек көрсетуге, білімді дамытуға, аграрлық-көші қон
мәселелерін реттеуге көңіл бөлуді жоспарлады.
Бұл партияның халық арасында беделі мықты болды. Бұрыңғы Ресей империясы
аумағындағы 50 партияның ішінде «Алаш» партиясы дауыс саны жағынан 8-орынды иеленді.
Осы партияның қырғыздар арасында филиалы да болды.
«Алаш» партиясының көшбасшылары және мүшелері Қазан төңкерісін қабылдамады.
Олар большевиктермен бітімге келе алмады. Олар тап күресін және пролетариат диктатурасына
қарсылық білдірді. Большевиктер ұлттық мемлекет құрылғаннан ғана емес, түркі халықтарының
бірігіп кетуінен сескенді.
1917 жылғы желтоқсан айындағы Орынборда өткен екінші жалпықазақ съезінен кейін
Алаш автономиясы құрылып, уақытша Халық Кеңесі сайланды, ол «Алаш-Орда» деп аталды.
Жазда Алаш-Орда үкіметі нақты өз жұмысын бастады.
Алаш-Орда уақытша халық кеңесі 25 адамнан құралды. Оның 10-ы басқа халықтардың
өкілі болған.
Алаш-Орданың Халық Кеңесі өкілдерінің сайлау құқығы демократиялық негізде жүрді.
Үміткер ретінде Ә. Бөкейхан, Б. Құлманов, А. Тұрлыбаев өздерін ұсынды. Құпия дауыс берудің
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нәтижесінде 40 дауыс жинаған алаш қозғалысының көрнекті өкілі Ә. Бөкейхан сайланды.
Алаш Орда үкіметі өзінің қызметін қиын жағдайда іске асыра бастады. Қазақтар шағын
ғана тұратын аудандарда ұлттық үкімет органдарының өкілдері: уезд кеңестері мен комитеттер
пайда бола бастады. Алаш Орда үкіметінің бөлімшесі Жаңа Семейде (Алаш қаласында-авт.),
ал батыс бөлімшесі – Жымпиты ауылында құрылды. Басқарманың Торғай бөлімшесі де
жұмысын бастады. Жергілікті жерлерде соттар мен қорғаныс күштері (милиция органдары
–авт.) құрылды.
Алаш автономиясы үкіметі қазақтар өмір сүретін Бөкей Ордасында, Оралда, Торғайда,
Ақмолада, Семейде, Жетісуда, Сырдария облысында, Самарқанда және Каспий жағалауы
облыстарында, Әмудария бөлімшесінде, Ферғана облысы мен Алтай губерниясы уездерінде
өз қызметін жасады.
Әлихан Бөкейхановтың ұйғарымы бойынша, алаш идеясын жіктеп айқындап берді.
Біріншіден, «Қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға
сүйеніп толық игермейінше, жер жеке меншікке де, қоныстанушыларға да берілмейді». Ол
өзінің өзектілігін әлі де жоғалтқан жоқ.
Екінші: «Жердің астындағы, үстіндегі, аспанындағы барлық игілік қазақ мемлекетіне
қызмет етуі керек». Ә.Бөкейхановтың айтуынша: «Оның әрбір түйір тасы қазақтың өңіріне
түйме болып қадалу керек» болатын.
Үшінші: «Қазақтың жерінде өндірілген «бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының
үстіне тоқыма болып киілуі» керек, яғни толықтай экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге
ұмтылуы тиіс еді. Ол ой Елбасының бүгінгі шикізат экономикадан өндірісті, инновацияны
дамытуға дәп-дәл келеді.
Төртінші: Қазақ мемлекетінде мемлекет құрушы ұлттың тіл, дін, діл үстемдігі болуы
керек. Олай болатын болса, бүгінгі біздің латиницаға көшуіміз ғасырлар сабақтастығы емес
пе!?
Бесінші, түпкі мақсат: жапондықтар тәрізді ғылымға, ұлттық салт-дәстүрге негізделген
заңға сүйене отырып, ұлттық-демократиялық мемлекет құру еді. Ол да Президентіміз ұсынған
Рухани Жаңғыру бағдарламасы емес пе?
Алаш Орда үкіметі қызметінің 1918 жылдардан бастап 1920 жылдың басына дейін
әр түрлі аймақтарда қызметін жалғастырды. Ұлт мемлекетін құруға қимыл жасады. Алаш
автономиясы өзінің әскери құрамаларын жасақтай бастады. Алаш автономиясы Жаңа Семей
қаласында астанасын құрды. Кейін амнистиядан кейін Алаш автономиясы большевиктерге
бағынды. Алашшыл жастарға уәде беріп, автономияны құратын болды.
Шындығында, кеңес өкіметі қазақ автономиясы туралы идеяны іліп әкетті. Олар даладағы
билікті біртіндеп басып алып, қазақтарға автономия беремін деп уәде беріп, халықтың бірлігіне
іріткі салды. Олар өздерінің әрекеттерін Алаш зиялылыларын қуғын-сүргінге ұшыратумен,
ату жазасына кесумен аяқтады.
1919-1920 жылғы большевиктер жариялаған рақымшылыққа қарамастан, алаш
қайраткерлерінің біраз бөлігі 1920-жылдардың аяғында, ал көбісі 1930-жылдардың екінші
жартысында саяси қуғын-сүргін құрбаны болды. Санақ нәтижесінде саяси қуғын-сүргінге
ұшыраған 100 мың адамды құраған. Оның төрттен бір бөлігі атылған. Оларды 1955 жылы ғана
ақтаған.
Ал, 1937 жылғы саяси қуғын-сүргін тарихымызға жазылған қара таңба тәрізді орын алды.
Қазақтың оқыған көзі ашық, ұлт бетінің «қаймақтарының» барлығы дерлігі жойылып кетті.
Халық олар туралы еш тіс жарып ештеңе айтпайтын. Тек, 1988-1989 жылдары ғана
алаш қайраткерлерінің біразы: А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, Ш. Құдайбердіұлы және т.б.
ақталды.
Алаш автономиясының құрылуының тарихи маңызы ерекше.
- 1822-1824 жылғы Ресей империясының отарлау саясаты үзіп кеткен, мыңжылдықтар
бойы қалыптасқан мемлекеттілік дәстүрді қайта қалыпқа келтіруге әрекет жасалды.
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- Қазіргі мемлекеттіліктің қалыптасуының түпкі негізі – Алаш Орда үкіметінің
құрылуынан бастау алатынын негіздейміз. Олар нағыз тәуелсіздіктің негізін салушылар болған
еді.
ИДЕЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА:
АЛАШ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Гривенная Л.А.
к.и.н., доцент СКГУ им. М. Козыбаева
В результате эпохальных событий столетней давности Казахстан оказался
на историческом изломе. Именно в условиях крушения самодержавия, установления
двоевластия и гражданского противостояния появилась возможность воссоздания казахской
государственности. Все эти социально-политические потрясения произошли в достаточно
короткий хронологический промежуток. В нем время как будто сжалось, не давая шанса на
раскачку.
Именно в этот период в Казахстане формируются национально-демократические партии,
которые предлагают альтернативные пути создания казахской государственности. Среди них
наибольшей интеллектуальной и политической зрелостью отличалась партия «Алаш».
Само название партии было символичным обращением к легендарному прародителю
казахов – хану Алашу, а название печатного органа – газета «Казах» стало призывом к единению
казахского народа в борьбе за свои права на воссоздание государственности, возвращение
земель, изучение родного языка.
Алаш – это новый этап национально-освободительной борьбы казахов против
колониализма, характерной чертой которого стал переход от традиционных форм
вооруженной борьбы к политическим методам сопротивления. Лидеры алашского движения
стали выразителями интересов своего народа, которые поставили во главу угла развитие его
политической, социально-экономической и культурной жизни.
История алашского движения доказывает следование интересам народа на протяжении
всего времени его существования.
Начиная с 1905 года, деятельность казахской интеллигенции была направлена на борьбу
с царским самодержавием и пробуждение национального самосознания казахов в борьбе за
свои права.
В восстании 1916 года действия представителей Алаш были направлены на защиту
населения от бессмысленных жертв, которые произошли в результате невыполнения царского
указа.
После Февральской революции 1917 года была проделана попытка воплощения идеи о
создания и построения казахской автономии, которая была выдвинута еще в 1913 году.
Заслуга алашской интеллигенции состоит не только в привнесении в степь идеи создания
казахской государственности, но и в попытке претворить ее в жизнь.
Программа партии была разработана ее лидерами накануне выборов в Учредительное
собрание и опубликована на страницах газеты «Казах» 21 ноября 2017 года. Либеральный
демократизм, защита интересов казахского народа отличали политическую платформу партии
«Алаш».
В итоге, в ноябре 1917 года на выборах в Учредительное собрание партия «Алаш» получила
более 200 тысяч голосов и вышла на 8 место среди полусотни партий, существовавших в России
накануне Октябрьской революции. Программа партии, основываясь на общедемократических
принципах, включала в себя идею общенационального единства.
На II общеказахском съезде, который прошел в Оренбурге в декабре 1917 года, кроме
объявления территориально-национальной автономии 12 казахских областей, было определено
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обеспечение пропорционального представительства всех национальных меньшинств,
проживающих в пределах казахского края, во всех учреждениях будущей автономии. Этим
правом могли пользоваться все, без различия происхождения, вероисповедования и пола.
Показательно, что во Временном правительстве - Алаш Орде будущей автономии было
решено из 25 - 10 мест (40%) предоставить представителям русского и других народов,
проживающих в крае.
В отношении некоренных этносов, которые оказались без территории, было решено
предоставить возможность культурной автономии, что подтверждали решения проводимых
алашской интеллигенцией областных съездов.
Таким образом, партия «Алаш» провозглашала политическое и юридическое равенство
всех народов, проживающих на территории предполагаемой автономии. Общенациональные и
общедемократические основы программы партии объединяли все слои населения.
Ближайшее будущее казахской государственности лидеры Алаш видели в форме
автономного образования в составе федеративной демократической России. Они понимали, что
на тот период казахский край не имеет социально-экономического, политического и культурного
фундамента для провозглашения полной независимости и создания отдельного государства.
Более того, они понимали, что такая постановка вопроса может привести к гражданской войне,
в которой нет шансов одержать победу сторонникам новой государственности.
В отстаивании интересов Казахстана представители алашского движения
руководствовались принципами миротворческой политики и были приверженцами
модернистского эволюционного пути. Принцип ненасилия, отказ от разжигания классовой
борьбы – главные идейные противоречия, которые встали между алашским движением и
большевизмом. К сожалению, противостояние оказалось неравным и альтернативному пути,
предложенному Алаш, не суждено было осуществиться.
Значение алашского движения состояло в том, что оно помогло осознать казахскому народу
необходимость сохранения культурной и языковой идентичности, его права на политическую
самостоятельность. Вместе с тем, казахский народ, выступая в авангарде преобразований в
крае, нес на себе груз ответственности за консолидацию всех этнических групп. Выдвигаемые
требования позволили Алаш сплотить вокруг себя население, что усилило консолидацию всего
казахстанского общества.
Дорогие друзья!
В условиях становления независимого Казахстана наступил новый этап в развитии
казахстанской государственности, и идея общенационального единства снова приобрела
свою актуальность. В этот период концепция «плавильного котла», популярная в первой
половине ХХ века, направленная на единение народов посредством их унификации, оказалась
неприемлемой.
Казахстанская модель этнополитики, в создании которой ключевая роль принадлежит
нашему Президенту Нурсултану Назарбаеву, выстраивалась на основе сохранения этнического
многообразия, самобытности всех этносов Казахстана при одновременном укреплении
гражданской идентичности и казахстанского патриотизма.
С начала становления суверенного Казахстана были заложены незыблемые основы
национальной политики, алгоритмы которой логически привели к созданию Ассамблеи народа
Казахстана.
Сегодня при реализации задачи создания новой общности – казахстанской нации, на
первом месте стоит не этническая, а гражданская принадлежность.
В настоящее время общественное согласие обретает широкое международное значение
как важный фактор внутренней стабильности государства, его успешного развития и
безопасности.
Успешная модернизация страны возможна при осознании гражданами себя единым
целым – Нацией Единого Будущего, где овладение государственным языком выступает
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консолидирующим фактором. А переход казахского алфавита на латинскую основу придаст
импульс этому процессу.
Сегодня идеи Алаш по многим направлениям сохраняют свою актуальность и находят продолжение.
Подчеркивая важность программы «Рухани жаңғыру», перед нами стоят задачи по модернизации
общественного сознания, укреплению гражданской идентичности казахстанского патриотизма.

СЕКЦИЯЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
«АЛАШОРДА САЯСИ ТҰҒЫРНАМАСЫНЫҢ ЖАҢАШЫЛ ИДЕЯЛАРЫ:
ДАМУЫ МЕН ЖҮЗЕГЕ АСУЫ»
КӨКШЕТАУЛЫҚ «АЛАШ» ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ
БЕЛСЕНДІ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ
Абуев Қ.Қ.
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы КМУ-дың
Отан тарихы және ҚХА кафедрасының
профессоры, т.ғ.д
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында: «... патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе,
өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады», -деп
жазады. Сол себепті мен «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынамын. Оның ауқымы
ізінше оп-оңай «Туған елге» ұласады. Елбасының осы ғылыми негізделген мәлімдемесінде жас
ұрпақ арасында патриотизмді тәрбиелеуде, туған өлкенің көрнекті қайраткерлерінің Ақмола
облысының өмірбаянын зерттеу және қамту өте маңызды екені анық.
ХХ ғасырдың басында Қазақстан Ресей империясының отары болып қала берді. Империя
орталығында болған маңызды оқиғалар шеткі аймақтарда, оның ішінде Қазақстанда да
көрініс тапты. Атап айтқанда, 1905-1907 жылдардағы Алғашқы орыс революциясынан кейін,
Мемлекеттік Думаны шақыруға, саяси партиялардың қалыптасуына әкелген, Қазақстанда
«Алаш» қозғалысы пайда болды, ал 1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін - «Алаш»
партиясы дүниеге келді.
Алаш қозғалысының алдыңғы легінде өзгелермен қатар Солтүстік Қазақстанның
белгілі әлеуметтік және саяси қайраткерлері де болды. Бұл қозғалыстың шығу тегі патшалық
империялық отаршылдық саясатының күшеюінен туындады.
Өйткені, бұл XIX ғасырдың соңында Ресей Қазақстанда өзінің саяси үстемділігін растап,
аймақты отарлаудың жаңа кезеңіне − оның шаруашылық игеруіне көшті. Осы мақсатта
бірқатар жергілікті әкімшілік және сот реформалары жүргізілді, нәтижесінде жергілікті өзін-өзі
басқарудың нышандары таратылды, барлық қазақстандық жер, қазба байлықтары, ормандар,
су ресурстары Ресейдің мемлекеттік мүлкі деп жарияланды. Патшалық билікті нығайту және
үкіметтің әлеуметтік базасын кеңейту мақсатында, еуропалық бөліктегі тұрғындар: шаруалар,
казактар, шенеуніктерді қазақ жеріне көшіру жөнінде ауқымды науқан өткізілді, ал жергілікті
тұрғындар күштеп қоныстанған жерлерінен қуылды.
Әлеуметтік және ұлттық қысым, шенеуніктер мен казактардың бассыздығы, халық
арасында наразылық туғызды. Ресей халықтарының санасына, олардың наразылық
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қозғалысының өсуіне 1905-07 жж. Бірінші Орыс революциясы үлкен ықпал етті. Осы жағдайда
ұлт-азаттық қозғалыс басшылығын рухани-интеллектуалды элита қолға алды.
Кеңес дәуірінде Алаш қозғалысының тарихы, оның басшыларының өмірі мен қызметі
туралы зерттеуге жол берілмеді, сонда да ол Қазақстанның қазіргі заманғы тарихи ғылымының
басым бағыттарының бірі болып отыр. Халықтың ұлттық сана-сезімін оятуда, оның рухани
жаңғыруында маңызды рөл атқарған ұлттық интеллигенция өкілдерінің қызметін ғылыми
тұрғыдан зерделеу қажет. Мұндай тұлғалардың арасында «Алаш» қозғалысының белсенділері:
Мәмбет-Әли Сердалин (Шөбеков) (1865-1914) және Айдархан Тұрлыбаев (1877-1937) бар.
Мәмбет-Әли Сердалин − белгілі ғалым, экономист, қоғам және саясат қайраткері. Оның
жеке тұлғасының ерекшелігі: революциялық-демократиялық көзқарастары мен саяси айдаудағы
адамдармен байланысы үшін жандармдық қуғын-сүргінге ұшыраған алғашқы қазақтардың
бірі болғандығы.
М. Сердалин 1866 жылы Көкшетау уезінің Мезгіл болысындағы № 4 ауылында дүниеге
келді. Ол атақты әулеттен еді, оның атасы Шөбек Байсарин үлкен ықпалға ие болып, болыс
билеушісі болып сайланды, сібір қазақтары делегациясының құрамында 1855 жылы император
Александр II таққа отыру рәсіміне қатысты [1, л 10]. Танымал жазушы Сәбит Мұқановтың
мәліметтері бойынша, Шөбек Байсарин Шоқанның әкесі Шыңғыс Уәлихановпен достық
қарым-қатынаста болған.
Бастауыш білімді Мәмбет-Әлі ауылдық мектептен алды, әкесі Сердәлі Шөбеков білімді
адам болғандықтан, дарынды баласына орыс тілінде озық білім беру керек деп шешті. Осы
мақсатта ол оны Көкшетаудағы үш жылдық уездік мектепке береді, оны табысты аяқтағаннан
кейін, баласын 1885 жылы Омбыға әкелген. Мәмбет-Әли емтиханды сәтті тапсырып, Омбы
техникалық училищесіне (ОТУ) «пансионар» ретінде қабылданады.
Революцияға дейін Дала өлкесінің әкімшілік және мәдени-білім тарататын орталығы
болатын. Қалада 19 әртүрлі кәсіби, негізінен орта оқу орындары орналасты. Қазақ халқының
көптеген тарихи және мәдени қайраткерлері осында оқып білім алды. Омбы техникалық
училищесіндегі төрт жылдық оқу бағдарламасына міндетті пәндер қатарына орыс тілі, тарих,
математика, физикамен қатар, теоретикалық механика, кинематика, көтерме машина мен насос
және т.б. практикалық сабақтар столярлық-модельдік, ұсталық-слесарлық ұстаханаларда,
физика-химиялық кабинетте сабақтар өткізіліп тұрды.
Келесі жағдайларға назар аударсақ, М. Сердалин оқып жатқан сабақтарынан кілең үздік
бағаға оқыса, тәртібі жөнінен 4 (төрт) бағасын алып отырды. Оның студентттік манифестациялар
мен жиылыстарға қатысып отырғаны, саяси жер аударылғандар мен байланысы ескерілді.
Осындай жағдайда Омбы техникалық училищесінде жас Мәмбетәлінің оқу жылдары өтіп
жатты.
Біздің есептеуімізше, М. Сердалин Омбыда оқып жүрген қазақ жастарының қоғамдықсаяси көзқарастарының қалыптасуына, соның ішінде Ә. Бөкейхановқа әсерін тигізді. Әлихан
Нұрмұхамедұлы 1887 жылы Омбы техникалық училищесіне оқуға түсіп, оны 1890 жылы үздік
бітіріп, Петербург Орман институтына қабылданады. 1894 жылы Омбы қаласына қайтып
келеді. Осында әртүрлі мемлекеттік мекемелерде қызмет атқарып, белсенді түрде ғылымизерттеу жұмыстармен айналысады, публицистикалық және ғылыми мақалалар жазады,
бірқатар экспедициялар жұмысына қатысады. Бірақ та, Ә. Бөкейхановтан айырмашылығы
М. Сердалинге техникалық училищедегі оқуын бітіруге мұрша бермеді. 1889 жылы үкіметке
қарсы қызметі мен саяси жер аударылғандармен байланысы үшін соңғы курста оқуынан
шығарып жібереді. Жағдай былай болған еді, М. Сердалин каникул кезінде жолай Петропавлға
келеді де, саяси жер аударылғандармен байланыс орнатып, Омбыдағы жақтастарының хатын
береді. 1889 жылы 4 наурызда Ақмола губернаторына жазған баяндамасында Петропавлдық
полицмейстер: «Петропавлға келген Омбы техникалық училищесінің оқушысы Сердалин
саяси жер аударылған күндіз және түнде Анненков, Аргутинский, Долгоруков, Казанский,
Гончаренкомен байланысып отырды. Кавзалов (автор-надзиратель) осыны байқап, №ІІ
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инструкция бойынша маған баяндады, мен өз кезегімде Сердалинді шақырып алып, ескерту
жасадым, бірақ ол ескертуіме құлақ аспай, тіпті Аргутинский, Гончаренко үйлерінде қонып
қалып жүрді. Барлығын училище директорына хабарлап айттым. Саяси жер аударылғандармен
байланысы үшін бе, әлде басқа ісі үшін бе, оны оқуынан шығарып жіберді» [2, б. 13-14].
Оқу орнынан шығарып жібергеніне қарамастан, М. Сердалин қоғамдық-саяси қызметін
тоқтатпады. Көкшетауға қайтып келген ол, саяси жер аударылғандардың құпия жиналысына
қатысып, социал-демократиялық партия мүшелері А.П. Горбунов, Е.И. Зеленскиймен,
саяси жер аударылған Н. Иваницкий, Красуцкий, А.Яковлевпен байланыс орнатты. Қазақ
интеллегенциясының өкілдерімен Ә. Бөкейхановпен, Б. Қаратаевпен, Науан Хазретпен,
Ш. Қосшығұловпен, А. Тұрлыбаевпен тығыз қарым-қатынаста болды. М. Сердалин
мен интеллигенцияның басқа өкілдерінің қоғамдық-саяси көзқарастары мен азаматтық
позициясының қалыптасуына келесі жағдайлар әсер етті.
Біріншіден, XIX ғасырдың екінші жартысындағы Ресейдің қоғамдық өміріне А.И. Герцен,
Н.Г. Чернышевский, Н.Г. Добролюбовтың революциялық-демократиялық идеялары үлкен
әсерін тигізді. Орталық Ресейдегі қоғамдық-саяси және мәдени негізгі тенденциялар шеткі
аймақтарға көрініс тауып отырды. Екіншіден, Дала өлкесінің қалалары – Омбы, Петропавл,
Семей, Көкшетау – ғасырлар тоғысында саяси жер аударлығандардың шоғырланған жері болды.
Солардың ықпалымен, Омбы және басқа қалалардағы оқу орнында білім алып жүрген, қазақ
жастарының қоғамдық позициялары өмірге келді. Үшіншіден, казак станицалары мен көшіп
келген крестьяндарға шұрайлы жерлерді тартып алу Солтүстік Қазақстан территориясында
басталған еді. Мысалға алсақ, Көкшетау уезінде 16 казак станицалары мен ондаған крестьян
қоныстары ұйымдастырылды.
Осындай жағдайда, қазақ ұлттық интеллегенция өкілдерінің алдыңғы қатарлы өкілдері,
орыс интелегенция өкілдерімен бірге, елдің болашағын ойлап, «халыққа барды», оның тарихын,
мәдениетін зерделеп, білім таратты, халықтың сана-сезімінің өсуіне ықпал етті. М. Сердалин,
Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, А. Тұрлыбаев, Ш. Қосщығұлов, Қ. Кемеңгеров
және Науан Хазретті көбі біріктірді. Олар Қазақстандағы саяси-әкімшілік реформалар мен
белсенді отарлау мен қазақ қоғамындағы әлеуметтік, саяси және құқықтық бір талай өзгерістер
кезеңінің замандастары болды.
Әлеуметтік және ұлттық езгіні көрген куәгер ретінде, қазақ интелегенциясы жергілікті
халықтың ары қарайғы тағдырына бей-жай қарай алмады. Осы кезеңде, М. Сердалин және
Ә. Бөкейханов аграрлық және қоныс аудару мәселесіне белсенді позицияны ұстанды. Олар
ашық түрде патша шенеуніктеріне қарсы шықты, самодержавия бассыздығын әшкереледі,
патшалықтың отарлау саясатын сынады. М. Сердалин «Қазақ жерінінің жалға алуы» (Омбы,
1900 ж.), «Об эксплуатации степей Западной Сибири путем скотоводческой культуры» [3, с
145-159] атты еңбегтерінде Қазақстандағы жерді байыпты түрде пайдалануды негіздейді. Патша әкімшілігінің аграрлық саясатына қарсы шыға отырып, М. Сердалин: «Пұшпақтап, жерімізді
бізден, көшпенділерден тартып алып, көшпенді мәдениетімізді жалғастыруға мұрша бермей
отыр», − деп айтты [3, б. 147]. Аумақты жерлерде жер жыртудың зияндылығын «даланың шөлге
айналып кетуі мүмкін» деп ескертеді, халықтың ата-баба жерлерінен айырылуы,салт-дәстүрдің
бұзылуы, дала тұрғындарына қандай трагедия әкелетінін көре білді. М. Сердалин еңбектерінің
құндылығы сонша, саяси бағыттылығымен қатар, Ресейдің және оның шеткі аймақтарының
экономикасы мен қатар, Оңтүстік және Солтүстік Америка, Африка және Австралия елдері
бойынша ғалым-экономист ретінде бейнелейді. Өзінің ойларының дәлелі ретінде атақты орыс
ғалымдары Докучаев, Венюков, Соколовтың еңбектеріне сілтеме жасайды, «Вестник Европы»,
«Русская мысль», «Новое время», «Окраина» атты орыс периодикалық басылымдарынан
ақпарат келтіреді. М. Сердалин еңбектерінде ғылыми таным, фактілерді келтіру стилі, орыс
тілі мен әдебиетін жақсы меңгергендігі таң қалдырады. М. Сердалин жазбаларында М.Ю. Лермонтов, Г.И. Успенский, Н.В. Гоголь поэмаларынан үзінділерді көреміз. Қазақ даласын былай
сипаттайды: «…они чудно хороши весною, когда земля еще не успела отдать свою влагу, ту
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влагу, которою ее напоили первые лучи весеннего солнца. Тогда вместе с Гоголем хочется
сказать: «степи, степи, черт вас возьми, как вы хороши!» [3, с 145].
Омбы облыстық мемлекеттік архивінде «Переписка о состоящем под негласным
наблюдением киргизе Мамбет-Али Сердалине (он же Чубеков)» атты құжат бар. Онда
училищеден шығарылғаннын кейін 2 жылдан соң, яғни 1891 жылы М.Сердалинның сыртынан
астыртын бақылау орнатылғаны туралы мәлімет бар. Болыс басқарушысына әр 10 күн сайын
уезд бастығына М. Сердалин жайлы мәлімет беруі керектігі тапсырылды. Тек 1904 ж. яғни, 13
жылдан кейін бақылау алынып тасталды.
Жоғарыда айтылған әкімшілік реформалар және шаруашылық іс-шаралар маңызды
болғанмен де, оларды жүзеге асыру Ресейдің Қазақстандағы саяси басқаруын толық негізде
деп есептелінбеді. Сондықтан да патша үкіметі Қазақстандағы саясатында «ресей азаматтығы»
идеяларын жаңа бодандардың арасында қалыптастыру мақсатын қойды. Іс жүзінде бұл идея
қазақ халқын орыстандыру мен шоқындыруға әкелді. Патшалықтың қысымына халықтың
қарсылығы ретінде дәстүрлі өмір салтын, салт-жораларды, мәдениет пен мұсылман діни
сенімін сақтауға тырысуы болды. Биліктің бассыздығына, қарапайым құқықтың бұзылуына,
орыстандыру мен шоқындыру саясатына қарсы Науан Хазрет, М. Сердалин, Ә. Бөкейханов,
А. Байтұрсынов, А. Тұрлыбаев, Ш. Қосщығұлов, Қ. Кемеңгеров, М. Кәшімов және т.б. күрес
жүргізді.
«Алаш» қозғалысының көрнекті көшбасшыларының бірі Айдархан Тұрлыбаев (18771937), М. Сердалин сияқты Көкшетау уезінің Мезгіл болысынан еді. 1896 ж Омбыдағы
мұғалімдік семинарияны үздік бітірген ол, өз қалауымен Петербург университетінің заң
факультетіне ұсыныс алады. Оны бітірген соң, 1902-1917 жж. Омбыда адвокат конторасында,
сот палатысында «присяжный поверенный» болып жұмыс істейді. А.Тұрлыбаев 1917 ж.
революция кезеңінде халықтың қоғамдық-саяси өміріне белсенді араласады. 1917 ж. 25 сәуір
мен 5 мамыр аралығында Омбыда өткен Ақмола облысының қазақтарының съезінде төрағалық
жасайды. Оның жұмысына Атбасар, Көкшетау, Петропавл, Омбы, Ақмола уезінен 250 делегат
қатысады. А.Тұрлыбаев І Жалпы қазақ съезіне делегат болып сайланып, съезде «Алаш»
партиясы құрылады. А.Тұрлыбайұлы 1917 жылы 21-28 маусымда Орынборда өткен І Жалпы
қазақ съезін ұйымдастыруға және өткізуге белсенді араласады. Съезде «Алаш» партиясының
ұйымдастырылуы рәсімделеді, 14 сұрақ бойынша, оның ішінде негізгі мәселе ретінде
Ресей мемлекетінің мемлекеттік құрылысы (парламенттік федеративтік республика), қазақ
облыстары үшін автономиялық республика, қазақ халқының жерге орналасуы, дінге қатынасы,
қазақ әйелінің жағдайы туралы, Құрылтай жиналысына сайлау туралы шешім қабылданды [1].
Қазан революциясынан кейінгі 1917 жылдың 5-12 желтоқсанында Орынборда өткен ІІ Жалпы
қазақ съезінде Алаш автономиясы жарияланып, уақытша Халық Кеңесі құрылып, оның атауы
«Алаш-Орда» деп белгіленді. Кеңеске 25 өкіл кіріп, оның 15 үкіметті жасақтады. Төраға болып
Ә. Бөкейханов, А. Тұрлыбаев оның орынбасары болып сайланады.
Ұлт-азаттық қозғалысының Солтүстік Қазақстаннан шыққан қатысушыларының қызметі
«Алаш» партиясының құрылуына әсер еткен факторлардың бірі болды. «Алаш» қозғалысының
негізіне салған идеялар қазіргі тәуелсіз, демократиялық, көпұлтты, халықаралық қатынастардың
маңызды субъектісіне айналған Қазақстаннан көрініс табады
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ПЕРИОД
ГРАЖДАНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Абдрахманова Г.С.
к.и.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
История движения Алаш напрямую связана с развитием государственной и политической
мысли, культуры, науки и образования всего казахского народа начала XX века.
Казахская национальная элита в лице национально–демократической интеллигенции
начала ХХ в. обеспечила формирование и выдвижение национальной идеи.
18 ноября 1918г. адмирал А.В. Колчак объявил себя Верховным Правителем Российского
государства, после его прихода к власти произошли кардинальные изменения. В первую очередь,
он начал наступление на Комуч. 21 ноября 1918г. издал указ об упразднении правительств
Башкортостана и Казахстана, расформировании башкирско-казахского военного корпуса»
[1,102-103].
В феврале 1919 г. состоялось совещание об устройстве казахского народа. Совещание
возглавил товарищ министра внутренних дел П.Ф. Коропачинский, в нем участвовали от
Алаш–Орды А. Букейханов, В. Таначев и А. Турлубаев. На этом совещании было однозначно
заявлено, что вопрос об автономии вообще не должен подниматься. Эти переговоры никаких
положительных результатов для Алаш–Орды не дали. Более того, началось преследование
деятелей партии Алаш. В марте 1919г. председатель казахского суда по гражданским делам
Жакып Акпаев и редактор газеты «Сары-арка» Иман Алимбеков, были арестованы. Их объявили
сторонниками большевизма. С целью оправдать И. Алимбекова, в Министерство Внутренних
Дел член Семипалатинского областного совета А.О. Козбагаров пишет письмо, где разъясняет
цель пребывания И. Алимбекова в стане большевиков: «в революционный штаб И. Алимбеков
делегирован Семипалатинским областным киргизским комитетом. И. Алимбеков давал в
свое время ценную информацию, предотвратив много арестов. Он состоял членом
противобольшевистских тайных организаций, ныне он заместитель председателя
Семипалатинского областного совета Алаш–Орды. Арест таких активных борцов против
большевиков глубоко оскорбителен и действует разлагающе. Просим распоряжения освободить
И. Алимбекова, предать гласности материалы о нем. И. Алимбеков-редактор газеты «Сарыарка», в которой он печатал статьи против большевиков».
14 апреля 1919г. председатель Семипалатинской областной земской управы Р. Марсеков,
его заместитель Х. Габбасов и член той же управы А. Сатпаев на имя управляющего
Семипалатинской областью отправили письмо, с просьбой освободить И. Алимбекова, где
подчеркивается, что обвинение представителей казахской интеллигенции в большевизме
принимает характер общей травли. «При этом травят не только отдельные личности, но и
государственные учреждения, и целую нацию. Нам хорошо известно, что бесчеловеческим
репрессиям и поголовной резне подвергается киргизское население в Семиречье. Видя это в
Семиречье, с другой стороны, подвергаясь здесь в тылу травле, мы, естественно, переживаем
нравственные страдания и гонения, не дающие нам возможности спокойно продолжать
возложенную на нас законом и населением работу» [2,150-158].
Безусловный интерес представляют также события, связанные с организацией военных
сил Алаш-Орды и их роли в событиях гражданской войны. Прежде всего, основу военной
доктрины Алаш-Орды составляли принципы самообороны, следовательно, милиция как
форма данной организации соответствовала сложившейся ситуации. Основу этой милиции
составили кавалерийские части. В Семипалатинске был сформирован 1-й алашский полк под
командованием капитана Х. Тохтамышева, в Семиречье для организации военных формирований направлены Т. Кунанбаев, Ш. Азинбаев. Казахское население приняло участие в сборе
[3,14]. Из письма командира алашордынского войска Х.Тохтамышева военному министру
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Временного Сибирского правительства следует, что в г. Семипалатинске был сформирован
алашский полк из 750 воинов и 36 офицеров. В Зайсане казахская милиция состояла из 200
человек, в Павлодаре из 150, Усть-Каменогорске из 250, но они были ограничены в средствах,
им не хватало обмундирования и вооружения[4,188]. В середине июля 1918г. на Сибирский
съезд казачества, который проходил в г. Омске в качестве делегата был приглашен командир 1-го
казахского полка Х. Тохтамышев, где было решено алашские полки влить в регулярные войска
[5,187]. Это доказывает принятое в феврале 1919 г. решение управляющего Министерства
Внутренних Дел А.Н. Гаттенбергера об образовании отдельных казахских конных полков,
подчиненных на общем основании русским военачальникам. Вероятно, А. Букейханову не
удалось добиться разрешения на самостоятельные шаги по созданию национальных частей.
Они набирались через штабы пополнения, имевшиеся в Семипалатинской области и в
прифронтовых районах [6,71].
Но при этом имеется ряд документов, свидетельствующих о недоверии белого
командования к организации алашских частей, но из-за объективных условий, вынужденных
помогать в их организации. Формирование первого партизанского конского полка под
командованием Х.Тохтамышева явилось важным шагом в реализации мероприятий алашевцев
в военном деле [7,111].
В народной милиции Алаш-Орды, по мнению ученого К.Н. Нурпеисова было около 5
тыс. человек. Поэтому плохо вооруженные, не имеющие опыта военного искусства, эти силы
в ходе гражданской войны в Казахстане не оказали какого-либо решающего значения на ход
военных действий [8,189].
Весной 1919 г. сведенные в 1-й конно-киргизский полк под командой штабс-капитана
Кольца алашские сотни действовали в составе Семиреченского отряда и насчитывали до
1тыс. сабель. 14 марта полк предпринял наступление на Антоновку, но из-за сильного
неприятельского огня в передовых рядах, наступавших началась паника, и из полусотни 4-й
сотни с командиром остались лишь 18 джигитов и 2 офицера. После 10-часового боя Кольц
отступил в урочище Маканчи. К началу апреля в состав Семиреченского отряда входило от 4
до 6 тыс. человек, в том числе и алашские части. К июлю 1919г. по данным белогвардейской
печати, в составе вооруженных сил Колчака действовал один алашский полк, второй был в
непосредственном подчинении армии Дутова. В ноябре 1919г. 1-й алашский полк насчитывал
всего 159 добровольцев, принятых на службу около года назад. Вместе с частями дивизии
Анненкова два алашских полка, подчиненных начальнику 5-й Сибирской дивизии (генерал
Гулидов, затем генерал Ярушин) 6 декабря участвовали в наступление на Копал, 17 декабря
Ташкентский экспедиционный отряд был вынужден оставить Копал. На ДжаркентскоПржевальском направлении также располагались части Анненкова, включавшие татарскую,
таранчинскую и алашскую сотни. В ней насчитывалось 48 человек.
В конце 1919 – начале 1920гг. они не были связаны с Алаш-Ордой и состояли, очевидно,
из принудительно мобилизованного населения. Название их «алашами» отражало бесплодные
попытки обреченного на поражение белого движения придать ему народный облик [9,172181].
Изменения военно-политической ситуации в крае в пользу советов, неприятие идей
и третирование деятельности Алаш и Алаш-Ордынского правительства подталкивали
национальных лидеров либерального направления налаживания контактов с советским правительством. 28 марта 1919г. из Актюбинска в Москву, в Совнарком РСФСР телеграфировали,
что сторонники Алаш-Орды признали в Тургае советскую власть. А. Байтурсынов направляется
в Москву. Ему предоставляется возможность выступать на страницах центральной советской
печати; его принимает в кремлевском кабинете председатель Совнаркома В.И. Ленин. Во
время этой встречи Ленину не нужно доказывать, что противники большевистской России
и не думают предоставлять автономии нерусским народам России. Ведь еще до Колчака
Сибирское правительство отвергло ходатайство Алаш-Орды о провозглашении национально78

территориальной автономии Алаш. В декларируемых документах Сибирского правительства
четко определялось: «Не признавать правительство Алаш-Орды, Башкирии и тюрко-татар,
только культурно-национальную автономию». В выражающей волю утвердившегося после
свержения советской власти этого правительства в газете «Сибирская Речь» требование
алашордынцев о предоставлении национальной автономии казахам попросту перечеркивалось:
«Мы готовы широко идти навстречу требованиям инородцев об удовлетворении их культурнонациональных нужд, но полагаем, что только государство, решившееся на самоуничтожение,
могло бы добровольно согласиться на подобного рода инородческий сепаратизм».
В.И.Ленин ведет успешные переговоры с А. Байтурсыновым, Б.Каралдиным и другими
борцами за автономию казахов, указывая на то, что сотворила и творит в национальном
вопросе колчаковщина» [10,39]. Но впоследствии все лидеры Алаш-Орды были обвинены в
«национализме» и объявлены противниками советской власти. В частности, М. Тынышпаев
обвинялся в том, что он служил у атамана Анненкова. В качестве доказательства приводились
встречи М.Тынышпаева с атаманом.
Благодаря исследовательской работе учёного К.Н. Нурпеисова найдены протоколы
допроса М.Тынышпаева 1932г. из которых ясно видно, что М.Тынышпаев в условиях войны
использовал взаимоотношения Алаш-Орды с Анненковым для оказания помощи населению
Семиреченской области [11]. Доказательством того, что один из лидеров Алаш-Орды
главной целью в условиях гражданской войны ставил сохранение своего народа, является
докладная записка М. Тынышпаева к А.В. Колчаку. В ней 16 апреля 1919 г. М.Тынышпаев
докладывает адмиралу Колчаку о тяжелом положении населения в крае. Свои предложения
о необходимых мерах по улучшению всеобщего состояния области Тынышпаев, достаточно
близко познакомившийся со всеми наболевшими вопросами еще, будучи членом Турккомитета
Временного правительства, выразил в восьми пунктах своего доклада:
«1) Сделать срочное распоряжение управляющего областью закупить, возможно большее
количество хлеба для разоренных и голодных киргизов и через существующие комитеты
помощи на местах приступить к раздаче, согласно первому пункту приложения №2 на первое
время-именно для киргизов, живущих на территории, освобожденной от большевиков требуется
около 510 000 пудов хлеба;
2) Сделать срочно распоряжение о бесплатном отпуске сельскохозяйственных орудий
– согласно второму пункту приложения № 2 для киргизов на освобожденной территории
требуется плугов (простых) – 5100, серпов- 51000 штук, кос (литовок) – 25500 штук, топоров10000 штук, пил-1000 штук, для киргизов на территории, занятых большевиками, требуется
заготовить: плугов-12300 штук, серпов-12300 штук, кос-51500 штук, топоров – 25000 штук,
пил -2500 штук;
3) Отменить сбор податей и всяких денежных повинностей за 1918–1919 гг. и сложить
с киргизского населения все недоимки, если таковые числятся за прошлые годы, сделать
переучет кибиток и обследования киргизского хозяйства, как только позволят обстоятельства;
4) Отменить по отношению к киргизскому населению области реквизицию лошадей;
5) Разрешить с наступлением весны, согласно закона, бесплатный отпуск леса на
восстановление зимовок, юрт и прочего имущества разоренным киргизам по определенному
расчету на хозяйство;
6) Отпустить сверхуказанного в пунктах 1-5 безвозвратную ссуду киргизскому населению
из расчета 150 руб. на хозяйство в среднем, что дает для территории, освобожденной от
большевиков сумму 7650000 руб., для территории занятой еще большевиками 18450000 руб.,
т.е. всего 261000000 рублей;
7) В виду совершенного отсутствия медикаментов, недостатка медицинского персонала,
в виду опасных эпидемий, грозящих в Сибири, отпустить в достаточном размере необходимые
медикаменты, командировать врачей и фельдшеров;
8) Освободить из-под ареста видного деятеля М. Тулебаева, сделать указания о
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немедленном прекращении гонений на киргизскую интеллигенцию делаются без ведома
и помимо управляющего областью В.В. Балабанова, которого киргизское население знает
вполне и с лучшей стороны.». 26 мая 1919г. в Омске при участии М. Тынышпаева прошло
Особое совещание, на котором внесённые предложения белогвардейские бюрократы вначале
заволокитили, а потом вообще это ходатайство было снято с повестки дня [12,84].
Таким образом, предпринятая попытка М. Тынышпаевым улучшит положение казахского
народа официальным путём, не увенчалась успехом, что ещё раз показало бесперспективность
сотрудничества с белыми. Автономия, на которую рассчитывали деятели партии Алаш, так и
не была получена. С установлением колчаковской власти алашордынцы были подвергнуты
гонениям, впрочем, не только они, но и недавние союзники- представители либеральной
контрреволюции: кадеты, эсеры и меньшевики.
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Значение II Государственной думы
для Степного края
Абдрахманова Г.С.
к.и.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Камшибаева Г.Ж.
преподаватель истории и обществоведения
Политехнический колледж г. Астаны
Казахская национальная элита в лице национально-демократической интеллигенции
начала ХХ в. обеспечила формирование и выдвижение национальной идеи. Она утверждала
себя на политической арене как важная общественная сила, связующее звено между массами
коренного населения и властью, играла в обществе значительную роль и была способна
оказывать конструктивное влияние на общественное развитие страны. И в последующие
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времена денационализации, колонизации, имперского подавления национальной воли и духа
у лучших представителей казахской интеллигенции присутствовала тяга к деколонизации
национального самосознания, сохранялась верность казахской национальной идее, идее
независимости [1].
Среди многих вопросов, обсуждавшихся во II Думе, самым наболевшим был вновь
аграрный. К нему, как и прежде, было приковано все внимание депутатов Государственной
думы. Депутаты-казахи II Государственной Думы постоянно выступали против переселенческой
политики царизма.
Переселенческая политика царизма в Казахстане носила колониальный характер. В данной связи коренное население степи рассматривалось как объект этой колонизации, призванной
не только решить аграрный вопрос, но и укрепить позиции России в регионе. Поэтому не
случайно аграрные требования легли в основу многих наказов и пожеланий, направляемых в
Думу и определяли в существенной мере деятельность ее депутатов от Степного края.
Только в 1907-1912 гг., было переселено из европейской части страны 2 мил.400 тыс.
человек, лишив казахов к 1916 году 40 млн. гектаров лучших земель. По поводу пагубности
для коренного населения переселенческой политики правительства и сложных аграрных
отношении в Казахстане, в своей депутатской речи с высокой трибуны II Государственной
Думы Б. Каратаев сказал: «...в настоящее время выселяют казахов не с земель, а из жилых их
домов для того, чтобы освободить их места для крестьян, для того, чтобы спасти помещиков» [2].
Представители Казахстана, и Степного края в том числе, в полном составе прибыв во II
Думу, имели возможность участвовать в прениях по аграрному вопросу. Так, например, депутат
от Уральской области Космодемьянский, выступая в прениях 16 мая 1907 г., обрисовал тяжелое
положение казахского населения, у которого правительство отбирает его земли, не считаясь ни с
экономическими условиями, ни с бытом, ни с психологией кочевников. Депутаты от казахского
населения во II Думе, входя в мусульманскую фракцию, приняли посильное участие в защите
интересов региона. Большую активность проявил в работе II Государственной думы депутат
от Уральской области Б.Б. Каратаев. Он выступил с резкой критикой в адрес Правительства на
заседаниях Думы 14 апреля, 16 мая 1907 г., где обсуждался аграрный вопрос, и приводил в своих
выступлениях доводы против насильственных переселений в Казахстан. Смелое заявление
Б.Б. Каратаева о том, что «переселение, не согласованное с интересами местного населения, во
всяком случае, не может считаться справедливостью, оно может считаться насилием сильного
над слабым» свидетельствует о гражданской мужественности депутата.
В ходе работы I и II Думы депутатам от казахского населения не представилась воз
можность выступить с трибуны, поэтому они использовали другие способы выполнения
наказов избирателей. Так, депутаты Б. Каратаев, Ш. Косшыгулов, А. Беремжанов, Т. Норекенов
в период работы II Думы посетили Главного управляющего землеустройством и земледелием
князя Васильчикова, которому изложили свои соображения о положении казахского населе
ния с целью обратить внимание правительства на необходимость остановки переселения. В
ответ князь Васильчиков произнес: «В ХХ столетии необходимо прекратить кочевой образ
жизни киргизов, вследствие этого переселение является необходимым». Среди 41 депутата,
подписавшего запрос на имя председателя Совета Министров о незаконности продолжающихся
работ по образованию переселенческих участков и лесных дач в Киргизской степи, были члены I
Государственной Думы А. Беремжанов, З.С. Джантюрин, А. Кальменов. В запросе отмечалось,
что «за 13 лет существования временных партий по образованию переселенческих участков в
Степных областях изъято уже более 3-х миллионов десятин киргизских «излишних» земель,
не считая тех 17 миллионов десятин, которые были отняты под казачьи поселения» [3].
Государственная дума первого и второго созывов кроме земельного вопроса обращалась
к вопросам управления и административных реформ на национальных окраинах России.
В деятельности Государственной думы первого и второго созывов, наряду с указанными
проблемами, нашли отражение вопросы правовой и судебной системы Казахстана, правда, они
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рассматривались не отдельно для Степного края, а в общероссийском масштабе [4].
Во второй Государственной Думе в марте1907 г. интересно, что большинство заседаний
первой Думы и второй Думы было посвящено процедурным проблемам. Это стало формой
борьбы депутатов с правительством в ходе обсуждения законопроектов, которые, по мнению
правительства, Дума не имела права обсуждать. У Второй Думы также состоялась всего одна
сессия. Вторая Дума продолжила борьбу за влияние на деятельность правительства, что вело к
многочисленным конфликтам и стало одной из причин краткого периода ее деятельности.
Регулярная общественно-политическая работа национальных прогрессистов оказалась
положительной для них в свете выборной думской компании. Депутатский казахский корпус
Дум являлся социально и профессионально неоднородным. Численное большинство составляли
казахские служащие c высшим образованием.
Таким образом, молодые интеллектуалы в очередной раз продемонстрировали степень
их популярности в обществе. В данный момент со всей полнотой определялись контуры
этнообъединительного начала в группе казахской интеллигенции, синтезировавшей
европейскую образованность и либеральные взгляды западных течений с приверженностью
к национальной культуре и особенностям экономической модели казахов. Исследование
грядущих событий подтвердило доминанту в политической сфере казахского народа этих
интеллектуалов. Казахским депутатам удалось избежать раскола по политическим идеалам,
то есть выбранной ими партийной платформе. В документации отсутствуют указания на
существенные противоречия в казахском корпусе при разнополярной векторности участия их
представителей в Думах.
Будучи крайне немногочисленными, казахские депутаты применяли схему
многовариативного взаимодействия с мусульманским движением, национальными партиями,
русскими кадетами и рядом других организаций.
Результаты деятельности Дум оказались малосущественными. Казахским думцам и
их союзникам не удалось решить глобальную задачу свертывания аграрной программы в
регионе. Казахское представительство в государственном управленческо-законодательном
органе продемонстрировало их ролевую функцию в казахском народе. Организационный
опыт мобилизации ресурсов и управления краем несомненно рационально использовался
прогрессистами, что проявилось в выборах в Учредительное собрание после революции 1917
года.
По итогам событий 1905-1907 годов либералы продолжали оппозиционировать власти в
сотрудничестве с российским демократическим и мусульманским движением. Репрессивные
акции имперского режима способствовали изоляции казахских интеллектуалов от своей
этнической среды. Данные методы получили обратный эффект роста их популярности в
казахском обществе и политических кругах империи [5].
В целом II Дума оказалась еще более радикально настроена, чем ее предшественница. По
инициативе кадетов Дума отказалась от прений по основным положениям правительственной
декларации, с которой выступил П.А. Столыпин и главная идея которой заключалась в создании
“материальных норм”, в которых должны найти воплощение новые общественно-правовые
отношения.
Основным предметом дебатов в Думе весной 1907 стал вопрос о принятии чрезвычайных
мер против революционеров. 1 июня 1907 П. Столыпин потребовал отстранения от участия в
заседаниях Думы 55 социал-демократов и лишения 16 из них депутатской неприкосновенности,
обвинив их в подготовке к “ниспровержению государственного строя”. На основании этого
надуманного повода Николай II 3 июня 1907 объявил о роспуске II Думы и изменении
избирательного закона (с юридической точки зрения это означало государственный переворот).
Депутаты Второй Думы разъехались по домам. Считается общепринятым, что акт 3 июня 1907
означал завершение российской революции 1905-1907 [6].
По приказу царя отныне казахи не избирались в Госдуму. В знак протеста против разгона
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II Государственной Думы на местах происходили митинги, демонстрации и т.д., которые
состоялись в г. Актюбинске, Петропавловске, Кустанае и др.
Таким образом, события в Казахстане во время первой русской революции 1905— 1907 гг.,
в особенности выступления рабочих крестьян и интеллигенции, национально-освободительное
движение и т.д., несмотря на их слабость и разрозненность, явились большой политической
школой для местного населения, опыт которой ими был использован в дальнейшей борьбе за
национальное и социальное освобождение, за демократию и прогресс.
Рассматривая деятельность Государственной Думы II созыва, можно прийти к следующему
заключению, что в ходе ее работы депутатами различных фракций были предприняты попытки привлечь внимание власти и общественности к проблемам государственного устройства
Российской империи и проживающих на ее территории народов.
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АЛАШ ИДЕЯСЫ – ҰЛТТЫҚ САЯСИ-РУХАНИ СЕРПІЛУ
Абдрахманова К.Ж., Алиева М.Т.
Қарағанды Мемлекеттік Медицина университеті
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының аға оқытушылары
«Қазақстан – 2050» стратегиясы коғам дамуының жаңа белесіндегі басты мәселе ел
болашағының дүниетанымдық жаңа моделін жобалау, басты құндылықтар мен бағдарларды
айқындауды мақсат еткен. Осыған сәйкес Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Н. Назарбаев 2014 жылғы халыққа Жолдауында Тәуелсіз Қазақстанның «Мәңгілік Ел»
жалпыұлттық идеясын жариялады. Сонымен, көне тарихтан бастау алған ұлттық идеямыз
қазірде тарихи сабақтастықты бастан кешіріп, тәуелсіз мемлекетіміздің рухани тұрғыдан
тұрақты даму ресурсына айналды. Оны Елбасының жария еткен 2015 жылға арналған
Жолдауында айқын көрсетіп берді.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2014 жылғы 17 қаңтардағы
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Қазақстан халқына Жолдауында
да: «Біз үшін ортақ тағдыр – бұл біздің Мәңгілік Ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан! Мәңгілік
Ел – жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы» – дей келе, тарихтың
мәдениет пен тілдің ортақтығын, жаңа Қазақстандық патриотизмнің идеялық негізі осы
мемлекет құраушы, жалпыұлттық құндылықтарда жатқандығын ерекше атап көрсеткен
болатын. Қазақстан Халқы Ассамблеясының XXIV сессиясында қабылданған «Мәңгілік Ел
– Патриоттық актісі» арнасында қуатты елдіктің терең идеясы іс жүзінде және ресми құжат
түрінде көрініс берді.
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Ұлт зиялыларының XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында Патшалық Ресейдің
отарлық езгісіне қарсы күресе отырып, қазақ халқының болашақта алдыңғы қатарлы ел болып
қалыптасуының жолдарын іздестірді және халықты білім мен ғылымға, озық шаруашылық
ұйымдастыруға шақырады. Алаш зиялылары: Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Шоқай,
С. Сәдуақасов, М. Дулатов және т.б. шығармаларынан оқырмандар қазақ жері мен елінің
тәуелсіздігі туралы ұстанымдары мен көзқарастары туралы материалдарды табуына болады.
Қазақтың мәдени қайта өрлеуі мен ұлттық бірегейлігінің идеологиясы, ұраны, туы ретінде жаңа
деңгейде Әлихан Бөкейханов ұсынған «Алаш» идеясы XX ғасырдың басында зор нәтижеге
қол жеткізді. Өйткені бұл тарихи сәт отарлықта отырған қазақтың ұлт болып қалыптасқанын
аңғартқан «Алаш» идеясы ортағасырлардан бері сабақтастықта келе жатқан «Мәңгілік Ел
идеясының көрінісі болды. «Алаш» идеясы ұлттық бірлік пен бірегейліктің туы ретінде 1930
жылдардың соңына дейін салтанат құрып тұрды.
XX ғасыр басындағы Алаш зиялыларының ғылыми-публицисткалық шығармашылығы,
ағартушылық, қоғамдық-саяси қызметі іс жүзінде қазақ халқының ұлттық-сана сезімінің оянып,
Алаш ұлттық идеясының маңайына бірігіп, Қазақ хандығының ыдырауынан кейін қайтадан
бірегей ұлт болып қалыптасуына жеткізгені сөзсіз. Мысалға, Оксфорд университетінің Орта
Азияны зерттеу орталығы 1985 жылы жариялаған «Қазақтар 1917 жылға дейінгі орыстар
туралы Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, А. Байтұрсынов, Т. Рысқұлов атты зерттеуінде Әлихан
бастаған батысшыл Алаш зиялыларының атқарып кеткен қызметіне «Олар мәдени ренессанс»,
яғни «мәдени төңкеріс жасады» деген баға берді [1,42 б.].
Алты Алаш көсемі Әлихан ұлттық тәуелсіздік алуды сонау 1917 жылы-ақ нақты
жоспарлап, Алаш-қазақ елін 20-25 жылда әлемнің жетекші елінің біріне айналдыру мақсатын
көздеді. Жалпы «Алаш» идеясын Жапонияны 21 жылда артта қалған аграрлық елден әлемнің
ең қуатты мемлекетіне айналдырған Мэйдзи бағдарламасының қазақша баламасы болатын.
Әлихан жапондармен қатар Батыс Еуропа елдерінің тәжірибесін өз еліне қаз қалпында
орнатпай, халқының өзіндік мәдениеті мен салт-дәстүрінің негізін сақтап «мәдени ренессанс»
жасады. «Тірі болсақ, алдымыз үлкен той, - деп қазақтың таяу арада ұлттық тәуелсіздік
алатынына зор сеніммен жазды Әлихан 1917 жылдың тамызындағы «Қазақ депутаттары»
айдарлы мақаласында,- Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде бөлек
мемлекет болар. Бізді бірлік болып, іс қыла білетін шебер табылса, алаштың баласы бақыт
жолына түсті. Кейінгі үрім-бұтақ не алғыс, не қарғыс бере жүретін алдымызда зор шарттар
бар. Осыны аңғар, жұртым қазақ!» [2, 3 б.].
XX ғасырдың 1905-1917 жылдарында Әлихан қазақты «Алаш» идеясы мен туының
астына жинап, біртұтас алаш-қазақ ұлтын қалыптастырды, қазіргі қазақ ұлтының атасы
болды деген пікірлер асыра айтылмаса керек-ті. Мысалға, көрнекті Алаш қайраткері Қошке
Кемеңгерұлы 1924 жылы Мәскеуде жарық көрген «Қазақ тарихынан» атты очеркінде мынадай
пікір жазды: «Үкіметтің қара қуғын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына да шыдап,
ел үшін басын құрбан қылған ат төбеліндей ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған –
Әлихан. Әлиханның қазақ еліне істеген тарихи қызметі: әдеби тіл тууына себеп болды, өзіне
ерген топты діни фанатизмге қарсы тәрбиеледі. Бұдан барып татардан іргесін аулақ салған
қазақ ұлты туды» [3, 67 б.].
Студент кезінде марксизм идеясымен әуестеніп терең меңгерген Әлихан қазақтың жерсуын, тұрмыс тіршілігін, шаруашылығын зерттеп, төрт түлік малын есепке алған 1896-1901
жылдар аралығындағы «Щербина экспедициясы» мен Сібір темір жолы бойындағы қазақтың
мал шаруашылығын, қазақтың ірі қара малы мен қой тұқымдарын және санын зерттеген 19021903 жылдардағы «Швецов экспедициясының» жұмысына қызу атсалысты. Осы ғылыми
жұмыстарынан кейін Әлихан қазақ қоғамын төл мәдениетінің ерекшелігі, әлеуметтік құрамы
жағынан да, шаруашылығы тұрғысынан да тап-тапқа – еңбекші және капиталист-буржуаға
бөлу тұрмақ, шаруа және феодал, яғни езуші және езілуші таптар деп жіктеуге болмайтынына
көз жеткізіп, марксизммен біржола қош айтысты. 1910 жылы С.-Петерборда басылып шыққан
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«Қазақтар» очеркінде атап көрсеткендей, өзі тәрбиелеп өсірген «Алаш» зиялыларын бастап
Әлихан қазақ елін Батыс Еуропа өркениеті деңгейіне жеткізуді түпкілікті мақсат етіп алды.
Осы мақсатқа ол мәдениеті мен әлеуметтік-экономикалық болмысы жағынан қазаққа бір табан
жақын жапондардың әйгілі «Мэйдзи төңкерісі» тәжірибесін ден қоя зерттеді.
Әлиханның «Мэйдзи жаңғыруы» тәжірибесін өз елінде өзгеріссіз қолданғысы
келмеуінің тағы екі сыры бар-ды. Біріншісі, Алты Алаш көсемі қазақ пен жапон салт-дәстүр,
мәдениеттерінің ұстанған шаруашылықтарының өзіндік, қайталанбас ерекшеліктерін ескерді.
Екіншісі – Жапония монархиялық билікті сақтап қалды. Ал Әлихан Бөкейхан саяси көзқарасы
бойынша қазақтан шыққан тұңғыш шынайы демократ, либерал болатын. 1917 жылдың
13 желтоқсанында Әлихан өзімен бірге Алаш автономиясының төрағалығына II Думаның
депутаты Бақыткерей Құлманұлы мен заңгер Айдархан Тұрлыбайұлының дауысқа түскенін
қалап, шынайы демократиялық сайлауда басым дауыспен жеңіске жеткені мәлім. Әлихан
Бөкейханның бұл әрекетінен Қазақстанда демократиялық сайлау дәстүрінің негізін қалағысы
келгені байқалады [4, 3б.].
Әлихан Бөкейхан Алашты автономия деп жариялағанымен, қазақтың таяу болашақта
толық тәуелсіздігін алып, дербес мемлекет болатынына күмән келтірмеді. Оны «Жалпы
Сібір съезі» мақаласындағы мына жолдарынан көреміз: «Қазақ ұлты... Сібір автономиясына
уақытша қосылады. Өздері, біз енді бөлініп, өз алдымызға автономия боламыз деген күні
босанып, автономия болады деп. Биыл жаздай болған комитет сайлаулары, біздің қазақ өзінөзі билегенде істеген істері көрсетіп тұр: іс атқаратын азаматтың аздығын, жалпы жұрттың
қараңғылығын біз ойладық, әуелі Сібірге сүйеніп, тасымалдап, жалғасып, көшіп кетелік; жіп
жалғап, зор мемлекет көрнеуінен құтылып-ап, отау болып соңынан бөлінелік деп» [5, 111 б.].
Бұл жерде Алаш көсемінің «зор мемлекет» деп отаршыл Ресей империясын айтып
отырғаны түсінікті болса керек. Әлихан қазақтың Ресейден бөліну мүмкіндігін айтпағанда, тіпті
оның құрамында ұлттық автономия алуына да енді тіпті орыс демократтарының қарсылығына
тап болатынын жақсы сезді.
Әлихан – қазақтың ұлттық мемлекеттігінің шаңырағын қайта көтеріп, бүгінгі тәуелсіздіктің мызғымас негізін қалап кеткен тарихи тұлға. Әлихан – Алашорда ұлттық-территориялық
автономиясы жарияланған 1917 жылдың 13 желтоқсанындағы тарихты жасаушы тарихи тұлға.
Әлихан – тарихты жасаушы ірі тұлға. Ал Әлихан мен Алаш идеясы – синонимдер.
Алаш идеясы мен оның көсемі Ә. Бөкейхановтың ұлттың толықтай бостандығы жолында
ұстаған ұстанымының бір тарамы осындай. Бұл идея мәңгілік және қазақ ұлты өмір сүріп
тұрған жағдайда күн тәртібінен ешқашан түспейді. Қандай қиыншылық түссе де, Алаш идеясы
баянды болсын, адал жаралған халқымыздың көсегесі көгерсін. Өмір күрес болса, ұлттық мұрат,
мүддесі зор, рухы аспандай биік азаматтар қазақтан арылмасын. Әлихан Бөкейхан бастаған
қайраткерлердің Алаш мұраты әрбір істерінен анық көрінеді. Біріншіден, жол айқындалды:
ол – ұлтты жаңғырту мен жаңаша серпілту. Екіншіден, тетік те байыпталды: ол – білім мен
технология және Еуропаның батыл тәжірбесі. Үшіншіден, жауапкершілік те нақтыланды:
ол – қайраткерлермен оқығандардың қоғам алдындағы миссиясы мен парызы. Яғни, Алаш
қозғалысының болашағы ақылға, білімге, батылдыққа, жауапкершілікке байланысты еді.
Бүгінгі тәуелсіздіктің кепілі де осы.
Алаш идеясы – ұлттық саяси-рухани серпілу.Оның қалыптасуы мен дамуында Әлихан
Бөкейхан қадірлеген Нарманбет ақын айтқандай, «елдің миы мен жүрегі» бар. Тәуелсіздігіміз
және Әлекеңнің идеясы тұғырлы болсын.
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AЛAШ МҰРАСЫ МЕН «МӘҢГІЛІК ЕЛ»
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯCЫНЫҢ БІРТҰТАС СИПАТЫ
Абдықадырова Т.Р.
ТМПУ Қазақ филологиясы және латын графикасын оқыту
әдістемесі кафедрасының меңгерушісі,
п.ғ.д., профессор
Қaзaқ хaлқының тaрихындa aлacaпырaнға толы оқиғaлaр аз емес. Бұл өз кeзeгіндe
тaрих caхнacынa ірі-ірі тұлғaлaр мeн қaйрaткeрлeрді шығaрып, түбірлі өзгeріcтeргe aлып
кeліп отырды. Әcірece ХХ ғacырдың бacы aйрықшa күрдeлілігімeн, caнcыз оқиғaлaрдың
caпырылыcымeн, ұлттық caнaның оянуымeн eрeкшeлeнeді. Оcы тұcтa қaзaқ дaлacындa дa
Aлaш ұрaнын көтeріп, қaзaқ бaлacын aзaттыққa бacтaғaн бір шоғыр қaзaқ қaйрaткeрлeрінің ойпікірі мeн іc-әрeкeті жaрқырaп көрінді. Бұл кeз Aлaш aрдaгeрлeрінің aйтуыншa, «қaзaқтың бaр
болу нeмece жоқ болу» мәceлecі тaрaзығa тaртылғaн кeз eді. Олaй болaтыны, бұл шaқтa қaзaқ
хaлқы толықтaй пaтшaлық Рeceйдің бacыбaйлы бодaнынa aйнaлғaн eді. Қaзaқ дaлacындaғы
хaндық билік ыдырaғaн, билeр инcтитутының қaдірі кeтіп, орыc cотынa қaрaғaн, дәcтүрлі
тіршілік қaлпы мeн өмір caлты eлeулі өзгeріcкe ұшырaғaн, ұлттық рух бәceңдeгeн шaқ eді.
Оның нeгізіндe бүкіл қaзaқтың бacын бір тудың acтынa жинaп, әлeм eлдeрімнe тeрeзecі тeң
aзaт eл болып, өз eлінің рухaни мұрaлaры мeн жeрінe иeлік eтіп бaбaлaр aмaнaтын орындaу,
cол aрқылы ұлттық идeологияны қaлыптacтыру болды. Cөйтіп aлты aлaштың бaлacынa ортaқ,
рухaни күштің бірігуінe нeгіздeлгeн «Біртұтac Aлaш» идeяcын қaлыптacтырды [1]. Cондықтaн,
бүгінгі тәуeлcіздік тұрғыcынaн қaзaқты біртұтac eл дeп тaныcaқ, ХХ ғacырдың бacындa ұлт
қaйрaткeрлeрі тудырғaн Aлaш идeяcын біртұтac қaзaқ идeяcы дeп тaнығaнымыз жөн. Aл cол
дәуірдe ұлтшыл дeп жaлғaн жaлaның құрбaны болып қaзaқ eлінің aзaттығы үшін күрecкeн
әрбір қaйрaткeрді қaзaқтың біртұтac ұлт-aзaттық күрecінің aрдaгeрлeрі дeп тaнуымыз кeрeк.
Aлaш идeяcынa дeгeн aдaлдық пeн ceнім – біздeн cоны тaлaп eтeді. Aл қaзaқ үшін Aлaш
идeяcынaн, оның бec ұлы ныcaнынaн aртық мүддe болуы тиіc eмec. Ол идeя бүгін дe өзінің
мүддeлі мaқcaтын жойғaн жоқ. Қaйтa тәуeлcіздіктің тaмыры тeрeңгe кeткeн caйын, aлдымызғa
cұрaқ болып шығып отыр. Cондықтaн, eл бірлігі мeн дaмуының нeгізгі бaғдaры болып отырғaн
Мәңгілік eл идeяcының біртұтac Aлaш идeяcымeн тығыз бaйлaныcтa болaтындығы aнық.
«Біртұтac Aлaш» идeяcының пaйдa болуынa тікeлeй оcы жоғaрыдa aтaлғaн жaғдaйлaр
ceбeп болды. Қaзaқтың aлғaшқы оқығaндaры қaзaқтың жeкe өз aлдынa eл болып, дaмығaн
eлдeрмeн тeрeзe тeңecтірe aлaтындaй жaғдaйғa қол жeткізуін көкceді. Eң aлдымeн қaзaқ
бaлacының бір-бірімeн пікір aлмacуын қaмтaмacыз eту үшін мeрзімді бacпacөз құрaлдaрын
шығaрды. Қaзaқтың тұңғыш журнaлы «Aйқaп» пeн «Қaзaқ» гaзeті «ұлттың көзі, құлaғы һәм
үнінe» aйнaлды. Бұлaрдың ұлттық caнaны оятудaғы мaңызы орacaн зор болды. Кішкeнтaй
жылғaдaн бacтaлғaн бұл әрeкeт ұлғaйып, aрнaлaнып зор хaлықтық қозғaлыcқa ұлacты. Aлaш
қaйрaткeрлeрі қaзaқ хaлқын aзaт eл eту бaғытындaғы мaқcaтты ойлaрын бec тұғырғa нeгіздeді.
Cолaрдың ішіндeгі eң бір мaңызды тұғырының бірі - қaзaқ тілінің мәceлecі болaтын. Бұлaй
болaтыны, A.Бaйтұрcынұлының cөзімeн aйтқaндa «тілі жоғaлғaн жұрттың өзі дe жоғaлaды».
Ұлттың ұлы ұcтaзы A.Бaйтұрcынұлы бұл бaғыттa боc үгіт нacихaтқa caлынбaй нaқты іcкe
кіріcіп, қaзaқ жоғының орнын толтыруғa білeк cыбaнып кіріcті.
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Қaзaқты біртұтac eл дeп тaныcaқ, Aлaш идeяcын біртұтac қaзaқ идeяcы дeп мойындaуымыз
қaжeт. Aлaш идeяcынa дeгeн aдaлдық пeн ceнім - біздeн cоны тaлaп eтeді. Aл қaзaқ үшін
Aлaш идeяcынaн, оның бec ұлы идeяcынaн aртық мүддe болуы тиіc eмec. Ол идeя бүгін дe
өзінің мүддeлі мaқcaтын жойғaн жоқ [2]. Ол идeялaр мынaлaр: бірінші: жeр мәceлecі. Жeрcіз
Отaн жоқ. Әлихaн Бөкeйхaновтың ұйғaрымы бойыншa: «Қaзaқтың бaйырғы жeрін қaшaн
қaзaқтaр өз бeтіншe ғылым мeн тeхникaғa cүйeніп толық игeрмeйіншe, жeр жeкe мeншіккe дe,
қоныcтaнушылaрғa дa бeрілмeйді»,-деген болатын.
Eкінші: жeрдің acтындaғы, үcтіндeгі, acпaнындaғы бaрлық игілік қaзaқ мeмлeкeтінe
қызмeт eтуі кeрeк. Ә. Бөкeйхaновтың aйтуыншa: «Оның әр бір түйір тacы қaзaқтың өңірінe
түймe болып қaдaлу кeрeк» болaтын. Үшінші: Ә. Бөкeйхaновтың жобacы бойыншa, «Қaзaқтың
жeріндe өндірілгeн «бір уыc жүн cол мeмлeкeттің aзaмaттaрының үcтінe тоқымa болып киілуі»
кeрeк, яғни толықтaй экономикaлық тәуeлcіздіккe қол жeткізугe ұмтылуы тиіc eді.
Төртінші: қaзaқ мeмлeкeтіндe мeмлeкeт құрушы ұлттың тіл, дін, діл үcтeмдігі болуы
кeрeк.
Бecінші, түпкі мaқcaт: ғылымғa, ұлттық caлт-дәcтүргe нeгіздeлгeн зaңғa cүйeнe отырып,
ұлттық-дeмокрaтиялық мeмлeкeт құру eді [1].
Жeр үшін, жeр мeн acпaн бaйлығы үшін, тәуeлcіз экономикa үшін, тіл мeн діл үшін, дін
үшін, қaзaқ ұлтының көзқaрacы мeн aр-ождaнын қорғaйтын, ұлтты cыйлaуғa мойынcындырaтын
тәуeлcіз зaң мeн тәуeлcіз ойлaу жүйecін қaлыптacтырaтын тәуeлcіз ғылым үшін күрec жолы
eнді бacтaлды. Дeмeк, Aлaш идeяcы бүгін дe, eртeң дe өзінің жaлғacын тaбaды. Оғaн бүгінгі
eліміздің мәңгілікті ту eткeн Мәңгілік Eл ұлттық идeяcы дәлeл. Жaһaндacтыру дәуіріндeгі
рухaни тәуeлділіктeн қорғaйтын бірдeн-бір ұлттық бaғдaрлaмa оcы болып тaбылaды. Бeлгілі
көрнeкті ғaлым Мәмбeт Қойгeлдиeв aлaш идeяcының түпкі мaңызын былaй aшып көрceтeді:
«Aлaш тәжірибecі нeні көрceтті? Біріншідeн, Aлaш идeяcы бұл бeлгілі бір топтың eркімeн
өміргe кeлгeн жacaнды, cондықтaн дa өткінші құбылыc eмec. Ол ұлтпeн біргe өмір cүрeтін,
ұлт өмірінeн тaмыр aлғaн құндылықтaр жиынтығы, ұлттың өмір cүру концeпцияcы. Aлaш
идeяcын өмірдeн біржолa ығыcтыруғa көп күш жұмcaғaн большeвиктeр құрғaн билік өмірдeн
кeтe caлыcымeн Aлaш идeяcының қaйтa жaңғыруы, қaйтa күш aлуы оның өміршeңдік cипaтын
aйғaқтaйды. Aлaш идeяcының өзeгі - ұлттық мeмлeкeттік. Құрмeтті Әлeкeң, Әлихaн Бөкeйхaнов
aйтқaндaй, мeмлeкeттігі жоқ хaлық - жeтім хaлық. Кeз кeлгeн болaшaғынaн үміті бaр ұлт үшін
мeмлeкeттік нeгізгі құндылық. Мінe оcы тұрғыдaн aлғaндa Қaзaқcтaн Рecпубликacы Aлaш
идeяcының өмірлік шындыққa aйнaлуының көрініcі рeтіндe бaғaлaнуы әбдeн орынды. Aл
оның ішкі әлeумeттік мaзмұны, дeмокрaтиялық принциптeргe cүйeнгeн қоғaмды хaлықтың
мәдeни дeңгeйінe жәнe caяcи бeлceнділігінe тәуeлді eкeндігін ұмытпaғaнымыз жөн»,-дейді[1].
Ұлт зиялылaрының aқындық cөздeрі қaлың қaзaққa aрнaлды, хaлқын ұйқыдaн оянуғa, eлдің
қaзіргі күйінe көз caлып, ілгeрі ұмтылуғa, aзaттық, боcтaндық жолынa үндeді. Оcындaй
мaзмұндa жaзылғaн Aхмeт Бaйтұрcыновтың «Мacacы» мeн Міржaқып Дулaтовтың «Оян,
қaзaқ!» кітaптaры қaзaқ қоғaмындaғы eң aлғaш aйтылғaн өткір cөздeрдің бірі болды. Міржaқып
Дулaтов:
Көзіңді aш, оян қaзaқ, көтeр бacты
Өткізбeй қaрaңғыдa бeкeр жacты!
Жeр кeтті, дін нaшaрлaп, Хaл һaрaм боп,
Қaзaғым, eнді жaту жaрaмacты! - дece,
Aхмeт Бaйтұрcынов:
Мыcaлы, қaзaқ мaлшы ұйықтaп жaтқaн,
Жылaнды бәлe дeдік aңдып бaққaн.
Бәлeнің түрін көргeн мeн caры мaca
Қaзaқты оянcын дeп cөзбeн шaққaн, - дeйді.
Әр aдaм жeкe бacының ғaнa қaмын ойлaмaй, eлінің, ұлтының қaмын ойлaуы кeрeк, ұлтынa
жaқcылық жacaғaн aдaмның aты ұрпaқтaн ұрпaққa қалады. Міржaқып Дулaтов өмірінің мәні
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дe оcындa eді. «Қaйтceк жұрт болaмыз?» дeгeн мaқaлacындa пaтшaның отaрлaу caяcaтынaн
құтылу үшін, eлдігімізді, тілімізді, дінімізді caқтaу үшін нe іcтeуіміз кeрeк дeй отырып, ол үшін
мeмлeкeт, aвтономия құруымыз кeрeк, кім күшті болca, cол жұрт болып дeгeнінe жeтeді, күш
дeгeніміз ол - әcкeр дeйді. «Бұл зaмaндa әcкeрі жоқ жұрт жұрт eмec, құл. Біз қaзір eкі жолдың
тaрaуындa тұрмыз, қaйcыcынa түceтін болcaқ тa eрік өзіміздe», яғни бір жолы құлдық, eкіншіcі
жұрттық жолы. Aвтономия aлу жолынa кіріcіп, милициямызды жacaп, aлaш үкімeтімізді
нығaйтcaқ бізді eшкім бacынбaйды. Үкімeті бaр, әcкeрі бaр жұрт дeп бізбeн әркім eceптeceді
дeгeн ой aйтaды. Өмірдің мәні тaғдырғa мойынcұнып, бacыңa нe түcce cоны көріп отырa бeру
eмec, eл болуғa, жұрт болуғa, өркeниeттіліккe тaлпыну. Ол қaзaқ хaлқының дaму дeңгeйі төмeн,
отaр хaлық eмec, тaғы, дөрeкі eмec eкeндігін, бeйбітшілік cүйгіштігін дәлeлдeугe тырыcты [3].
Жaлпы қaзaқ хaлқының жaқcы өміргe жeтуінe қaжeтті бacты нәрce - eркіндік пeн тәуeлcіздіккe
жeту дeп, оны өз шығaрмaлaрындa көрceтe білді. Жиырмacыншы ғacырдың бac кeзіндeгі қaзaқ
зиялылaрының ұлы шоғырын топтacтырғaн ортaқ мұрaт бодaндық бұғaуындa жaншылғaн eлін
құлдықтaн құтқaру, жaңa ұлттық caнaны қaлыптacтыру, өзгe өркeниeтті eлдeр қaтaрынa қоcу
болғaны бeлгілі. Мaғжaн дa оcы мұрaтты жүзeгe acырудың жолдaрын іздeп, бacын тaуғa дa,
тacқa дa cоққaн еді.
Кeл, қaзaқ, қолдaғыдaн құр қaлмaйық,
Отырaйық жиылып, оңдaлaйық.
Мың жылғы өткeн қумaй aтa зaңды,
Өнeрдeн кeм қaлмaйық, ойлaнaйық,
Жeр қaлaр, біз жиылып қaлa caлcaқ,
Қaйдaғы оңды жeрді тaңдaп aлcaқ, [4] - дeп, отырықшы тұрмыcқa көшіп, қaлa caлуды
eлді, жeрді eшкімгe бeрмeй, caқтaп қaлудың бірдeн бір жолы рeтіндe ұcынaды. Оcылaйшa
тaрихтa Aлaш идeяcын қaлыптacтырғaн aрыcтaрдың ой-тұжырымдaры бір aрнaғa тоғыcып,
ұлттық рухaниятымыздың тaрихындa мәңгіліккe идеясымен сабақтасып, caқтaлып қaлды. Оcы
тұрғыдaн қaрaғaндa дa «Біртұтac Aлaш және азаттық» идeяcының «Мәңгілік Eл» идeяcымeн
өзaрa үндecуі ұлттық рухaни мұрaлaрымыздың өзeгі болып отырғaндығы орынды. Бұл біз бaғaм
aлып бaйыптaп, әлeмнің бaрыншa дaмығaн eлдeрімeн иық тірecтірeрлік дәрeжeгe жeтуді көздeп
отырғaн ұлы идeя «Мәңгілік Eл» идeяcының ХХ ғacырдың бacындa ғұмыр кeшіп ұлтының
жaрқын болaшaғы үшін aянбaй eңбeк eтіп тaғдырдың тeзінe ұшырaғaн Aлaш зиялылaры нeгізін
қaлaғaн «Біртұтac Aлaш және азаттық» идeяcымeн өзaрa үндecтігін aңғaртaды.
Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеріп, желмен жарысқан жаңалығы мол қоғамда
өмір сүрудеміз. Ал, әлемде бағыты әлі бұлыңғыр жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп
жатқан дүбірлі дүниеде сана сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын
қағидалардан арылып, өткен тарихымыздаға ақтаңдақтарға үңіле қарап, олардың еңбектерін,
игі істерін, жағымды жақтарын өмірімізге үлгі етіп алып, заман ағымына икемделіп, өзге
өркениеттердің де ерекшелігін ескеріп, рухани тамырымыздың негізі ұлттық кодымызды
жаңғыртып өмір сүруіміз керек.
Тәуелсіздікпен бірге қазақ халқының сана-сезімі, ұлттық намысы, ұлтты ұлт ететін ұлттық
құндылықтары өз қалпына келе бастады. Кеңес кезінде жазықсыз репрессияға ұшыраған
алаш қайраткерлерінің ғылыми мұралары қайта оралып, жаңа зерттеулерді талап етуде. Алаш
қайраткерлерінің мұраларындағы ой-пікірлері бүгінгі ұрпақты жан-жақты дамыған ұлттық
тұлға етіп тәрбиелеу бүгінгі күннің де талабы болып отыр.
Алаштың зиялы қауымы қазақ халқының қамын ойлап, елді өркениет көшінен қалдырмау
жолдарын іздеді. Оның бірден-бір жолы ғылым-білім мен мәдениетті игеру екендігін халыққа
насихаттаған зиялылардың алдыңғы қатарында Алаш зиялылары жүрді. Олар жан-жақты
қоғамдық-саяси қызметтер атқара отырып, әмбебап маман ретінде де елге танылды. Оқу-ағарту
мен ғылыми-зерттеуді, қазақ тілінде тұңғыш газет-журнал шығару мен әдеби шығармашылықты
қатар алып жүрді. Бұл ХХ ғасырдың басындағы қазақ даласында саяси белсенділіктің қызған
тұсы еді.
88

Ұлттық қанау мен ұлттық теңсіздік болған жерде сол ұлттардың өз бостандығы мен
теңдігі үшін күрес жолына шығуы заңдылық еді. Алаш қайраткерлері саналы түрде ұлттық
мұраттарға қол жеткізу жолындағы күреске шықты және бұл құбылыс тарихи қажеттіліктен
туып жатты.
XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында Ресей империясының отаршыл саясаты
қазақ халқының тәуелсіз мемлекет құру идеясын орындалмас қиялға айналдыруға бар күшжігерін жұмсады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Сырым
Датов, Кенесары Қасымов және басқалар бастаған көтерілістер қазақтың ұлттық рухын
орнықтыруға, ортақ жау - Ресей патшалығына қарсы күресте қазақтардың барлық күшін
біріктіруге талпынған әрекеттер еді», - деп көрсетуі тарихи ақиқатқа негізделген [4].
Алаштықтардың ұлттық мемлекеттік құру жолындағы күресін зерттеуші отандық
тарихшылар мынадай ғылыми тұжырымдар жасайды: 1) Совет басшылығы қазақ халқына
1918 жылғы көктемде уәде еткен советтік негіздегі автономиядан басқа мемлекеттіктің өзге
түрін беруден бас тартты. 2) Азамат соғысының тәжірибесі Алашорданың ұлттық-мемлекеттік
құрылыс мәселесінде басқа шешімге (советтік автономиядан басқа) қол жеткізу мүмкін
еместігін көрсетті. 3) Соғыс барысында ақтар да, қызылдар да Алашордамен қарым-қатынас
мәселесіне тек қана соғыс тағдырын шешуге әсер етуі мүмкін фактор ретінде қарады [5].
Ә. Бөкейхан, М. Дулатов, А. Байтұрсынов бастаған қазақ ұлтының бетке ұстар саяси
тұлғаларының қоғамдық қызметінсіз Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің өмірге келуі
мүмкін емес те еді. Алаш қозғалысы жетекшілерінің өзгелермен терезесі тең автономия
туралы идеялары тар таптық саяси шеңбермен шектелген жоқ, олар ұлттық мемлекет
құру мұратын әйгілі 1905 жылғы патша самодержавиесіне қарсы петицияны ұйымдастырудан
бастап, Алаштың Жалпықазақтық съездеріне дейінгі аралықта қазақ жерін талаған ресейлік
отаршылдық жүйені құрту, патшалық самодержавиені жою, монархиялық басқаруды
республикамен алмастыру, Ресей құрамында болса да өзгелермен терезесі тең автономияға ие
болу арқылы саяси жүйені түбірімен өзгертуге бағытталған асқақ саяси идеяны ұстанды. Сол
кезеңдегі қоғамдық санада ақиқат жол болып көрінген тап күресін мүмкіндігінше қантөгіссіз,
бейбіт жүзеге асыруды ұсынды. Сондықтан, бүгінгі ұрпақ Алаш қозғалысын жәй ғана ұлттың
тарихында ерекше орын алатын құбылыс ретінде бағаласақ, біз оның идеялық мәнін түсінбеген
болар едік. Алаш қозғалысы ұлттық дүниетанымның шегі, Алаш қазақтың дарқан даласының
жусан иісін бойына сіңірген, халықтың бесігінде тербелген, ат жалын тартып мінгенде бойына
күш-қуат және сенім берген ұлттық идея.
Алаш партиясы ұлттық саяси күш ретінде Алашорда үкіметін құрып және Алаш
автономиясын жариялап, тәуелсіз қазақ мемлекетін құруды көкседі. Тағдырлары қайғылы
аяқталғанына қарамастан, Алаш қайраткерлері елі мен жерінің, қазақ ұлтының қамын жеп,
оның жарқын болашағы үшін күресті. Олардың идеялық мұрасы саяси санасы толыққан, тәуелсіздік
идеясын ту еткен бүгінгі ұрпаққа аманат, атқарған ерен істері өнегелі өсиет, ал ардақты Алаш
азаматтарының есімдері халқымыздың жадында мәңгі сақталары сөзсіз.Сондықтан, қоғaмдық
дaмудaғы жaңa бeтбұрыcтaр бaрыcындa Aлaш мұрaлaрының интeллeктуaлдық әлeуeтін,
инновaциялық жәнe концeптуaлдық бaғытын «Мәңгілік Eл» идeяcымeн біртұтacтықта
қaрacтыру заман талабы. Eліміздeгі Тәуeлcіздік зaмaны туғaн cәттeн бacтaп қоғaмдық жәнe
мәдeни дaму aрнaлaрының бaғыты түбeгeйлі өзгeріcтeргe түcті. Бұл құбылыcтың қоғaмдық
ой caнaдa бeдeрлeнуі, жaңa тұрпaттa дaму жолын бeткe ұcтaғaн жaңa қоғaмдaғы aдaм мeн
қоршaғaн ортa концeпциялaрының жaңaшa құрылуы рухaни мұрaлaрдa көрініc тaбaтыны
бeлгілі. Оcығaн орaй aлaштaнудың «Мәңгілік Eл» идeяcымeн біртұтacтығы ұлттық aрнaдaн
шығып жaлпығaлaмдық дaму acпeктіcіндe көрінeтіндіктeн олaрды тaлдaудың, тaнудың,
нacихaттaу мeтодологияcының тиімді тәcілдeрі мeн тeрeң талдау өзекті мәселе.
Осыған орай, қазіргі таңда елімізде тарихи ғылыми-танымдық сананы жаңғырту
бойынша мақсатты түрде ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Тек өз халқыңның және еліңнің
тарихын білсең ғана, тәуелсіздіктің өткен ғасырында ие болған ерекше құндылықтарды түсіне
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бастайсың. Елдің бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күресі ешқашан аяқталмағанын қазақ
халқының тарихы көрсетеді. ХІХ және ХХ ғасырлардың ұлттық зиялылардың өкілдері осы көп
ғасырлық күресте маңызды рөлді ойнады. «Алаш» бірінші саяси партия және қозғалыстың,
Алаш Орда үкіметінің пайда болуы өскен азаматтық кемелдену және туған халықтың болашақ
дамудың тағдырлық сұрақтарын шеше алатын қазақ саяси қауымның жоғарғы әлеуеті
туралы куәландырды. «Алаш» қайраткерлері және қазақ басқарма қауымның, ғылыми және
шығармашылық зиялылардың өкілдері қазақ мемлекетінің іргетасын қалады. Бүгін біз 1920-шы
жылдардың басында Алаш Орда қатысушыларымен шекаралары белгіленген мемлекетте өмір
сүреміз. Орта Азияның ұлттық-аумақтық межелеу процесіне және қазақ жерлердің бірігуінде
Алаш басшылары беделді қатысты. Алаш зиялылар өкілдері Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынов,
М. Дулатов, А. Бірімжанов, М. Шоқай, Ж. Ақпаев, М. Тынышпаев, А. Ермеков, сонымен қатар
ұлт коммунистері С. Қожанов, Т. Рысқұлов, С. Мендешев, С. Сейфуллин, С. Асфендияров,
С. Садуақасов, Н. Нұрмақов және басқалары қазақ аумағының бүтіндігін қамтамасыз ету
үшін барлық күштерін салды. Сол замандағы қазақ зиялылары өз дәуірінің дүниетанымын
құрған жоғары талпыныстағы өзін құрбан қылушылық адамдары болды. Біз, замандастар үшін
олар ұлттық және азаматтық парызға деген адамгершілік, ниеттілік, адалдық үлігісі болып
табылады. 1890 жылы көктемде талапкер Әлихан Бөкейханов Санкт-Петербург Императорлық
Орман институтына оқуға түскен кезде, өзінің шығармаларында былай жазған: «Басқаларға
жамандық тілеу - яғни өзіне тілеу, себебі біз басқалармен адамгершілікті құраймыз. Жоғары
инабаттылыққа ғана қолжетімді, жан-жақты білімге ғана тән жан тыныштығына, ақыл,
байлықпен жету мүмкін еместігін біз ешкімге өұлымдық тілемеген жағдайда ғана түсінеміз».
Кейін Алаш Орда басшысы Әлихан Бөкейханов былай жазған: «Мен өз отанымның ішкі
істерімен өмір сүремін, мен үшін оның тағдыры бәрінен артық… Егер ол қандай жағдайда
екенін білмесем, ұйықтай алмаймын». «Алаш» қозғалысының қайраткерлері қазақтардың
мемлекеттілігін алуына күресті. «Біздің мақсатымыз - өз тағдырын шешу мүмкіндігін халықтың
өзіне беру. Тек автономияға ие болған жағдайда ғана халық тағдырды өз қолына алады», [6].
- деп, атап өтті Жанша Досмұхамедов. «Алаш» партиясын құрған кезде басшылыққа алған
негізгі мақсаты - қазақ халқының тағдыры, аумағы және мемлекеттілігіне бай дамыған жоғары
мәдениетті халықтармен бірге тәуелсіз мемлекетті құру болды», [7] - деп айтты Әлімхан
Ермеков. Қазақ зиялылары Жапония сияқты Азиядағы озық елдерімен қатар халықтың даму
деңгейін көтеруге ұмтылды. Сондықтан нәтижесінде оларды «жапон агенттері» деп жариялап,
тыңшы деген айып тағылды. 1904 жылы 23 қазанда Санкт-Петербург әскери-медициналық
академияның студенті, Халел Досмұхамедов өзінің жерлесі, Гурьев уезінде туып-өскен, Қазан
мал дәрігерлік институтының студент Губайдолла Бердиевке былай деп хат жазған: «…Сенен
басқа, ондаған немесе жүздеген қырғыздар жоғары білімді алатыны жайлы ойласаң, халық та
еңбекке, ілгерілікке икемді екен, ол да бір уақытта әлемдік үстемшілдікте құрметті орынды
алады және екінші Жапония бола алады деген шешімге келесің....» Алаш қайраткерлері
халықтың ұлттық сана сезімін мемлекеттік-деңгейге көтерді. «Алаш» партиясы сол кездегі
қоғамның мәселесін шешу үшін шаралар кешенін жасаған қазақтардың алғашқы саяси ұйымы
болып қалыптасты [8].
Алашордашылардың негізгі идеясы - халықтың бірлігі болды, осы ұран бүгінгі күні де
өзекті. Сол уақыттағы төтенше жағдайларда алашордашылар ерекше икемділікті көрсеткен,
сонымен бірге олар принципті саясаткерлер болды. Мемлекеттік өзін-өзі басқару жүйесі,
ұлттардың өзін-өзі басқаруына халық құқығын қорғау, озық әлемнің тәжірибесін қолданумен
қазақ қоғамын жетілдіру жүйесін құруы «Алаш» қозғалысының негізгі мақсаты болып
табылады. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Халық тарих
толқыныда» атты кітабында Алаш Орда қайраткерлерінің қызметін былай деп сипаттады: «ХХ
ғасырдың басында ұлттық нығаю идеясын ұсынған рухани-зияткерлік таңдаулы тобы қазақ
ұлттық идеясын жасау міндетін өзіне алды… Ұлттық саяси ұйымды құру фактісінің өзі біздің
отандық тарихта соңына дейін саналы түрде меңгерілген жоқ.
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Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Президентінің бастамалары, идеялары және қызметінде
ұлттық олқылықтың стратегиясы жалғасады және қоғамдық өмірдің, мемлекеттің сыртқы
және ішкі саясаттың барлық салаларын қозғайды. 1990-шы жылдардың басында Президент
Н.Ә. Назарбаев өзінің сөйлеген сөздерінің біреуінде Орта Азиялық одақты құру идеясын ұсына
отырып, ортаазиялық мемлекеттердің бірлік идеясын тұңғыш рет Мұстафа Шоқай ұсынғанын
атап өтті. Түрік халықтардың бірлігі туралы ата-бабалардың идеясы бүгінгі күні 2009 жылы
құрылған түркі тілдес халықтар Кеңесінің қызметіне асады. Қазақ зиялылары әрқашан ұлттық,
туған тілдің тағдыру туралы қамқорын тек ұлттың мәдени ерекшелігі ретінде ғана емес,
сонымен бірге саяси ерекшелік ретінде танытқан. Мемлекеттік және басқа тілдердің даму
мәселесі бүгінгі күні және өткен ғасырда да егеменді Қазақстан үшін өзекті болып табылады.
Қазақстанға басқа халықтардың ұлғайған қосылымы жағдайында «біздің алдымызда қырғыз
(қазақ - Ж.К.) халықтардың дербес өмір сүру туралы сұрағы пайда болады. Өз дербестігімізді
сақтау үшін біз жалпы мәдениетті, ағартуға барлық күштерімізді салуымыз қажет; ол үшін
біз ең алдымен әдебиеттің туған тілде дамуымен айналысуымыз керек. Өз тілінде сөйлеген
және өз әдебиеті бар халық қана дербес өмірге үміттенетінін ұмытпауымыз керек», [8] - деп
Ахмет Байтұрсынов айтқан болатын. «орыс мектебінде және татар медреселерінде білім алған
қазіргі қырғыз зиялылары қырғыз тілін менсінбей бастады, өзара орыс және татар тілдерінде
хат алмаса бастады… Егер біз осыны қаламасақ, осы сұрақты түп негізінен шешу керек және
қырғыз тілі мен әдебиетін жетілдіру ісіне кірісуіміз керек», - деп уайымдайды А. Байтұрсынов.
Сол идеядан ол бір қадамға да шегінген жоқ. ХІХ-ХХ ғғ. шегіндегі қазақ зияткерлері көп тілді
болды. Әлімхан Ермековтың немересі - Олег Ермековтың айтуы бойынша оның атасы бес
тілді білген. Мұстафа Шоқай орыс, ағылшын, француз, неміс, поляк және түрік тілдерінде
еркін сөйлеген. Бүгінгі уақытта мемлекеттік басқарма кадрларына қатысы бойынша алаш
зиялылары ұсынған абырой және парыз қағидаттары маңызды болды. Мұстафа Шоқайдың
аппарат жұмысшысы, шенеунігі туралы ой-толғаулары бүгінгі күні қажетті болып келеді: біз
үшін «Ұлттық кадр» - бұл ең алдымен біреудің бұйрығы бойынша емес, өзінің ар-намысының
парызы бойынша атқаратын ұлт қызметшісі». Миротократия (еңбек жүйесі) қағидаларын бекіту
қазіргі қазақстандық мемлекеттік қызметтің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Қазіргі
ұрпақтарға ғибратты мысал ретінде алаш зиялылар тарихынан тағы бір фактіне неге еске
түсірмеске. Алаш қайраткерлерін жиі еске алып отырсақ, әділдік, аяныш және қайырымдылық
айнымастығына сынауға түңілу күйінішін, әрбіреуіміздің айналадағы болған жағдайы үшін
жеке жауапкершілігімізді көрсету қабілетін, өтірік, парақаорлыққа қарсы тұруды күйінішін
сирек сезінеміз, қоршағандардың арқасында пайдақор, ашкөз қызықтырғышына берілмеу
керек. ХХ ғ. басында туған Алаш идеясы тәуелсіз Қазақстан мүдделеріне қызмет істеуін
жалғастыруда. Уақыт өтеді, жаңа ұрпақтар келеді, бірақ келесі он жылдық және жүз жылдықта
Алаш зиялылардың қоғамдық ойы мен рухани тәжірибесінің тұрарлық мұрасы қазақстандық
халықты тарих толқынында қолдайды.Сондықтан, Алаш қайраткерлері мұралары негізінде
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының сабақтастығының бүгінгі жас ұрпақ үшін маңызы зор.
Әдeбиeттeр тізімі:
1. Жұртбай Т. Біртұтac Aлaш идeяcы. –Aлмaты: «Eл-Шeжірe», 2013. –372 б.
2. Қойгeлдиeв М.«Aлaш қозғaлыcының ұлт тaғдырындaғы орны жөніндe» // «Aлaш
қозғaлыcы идeяcының Eурaзия кeңіcтігіндeгі ықпaлы: тaрих жәнe қaзіргі кeзeң» Хaлықaрaлық
ғылыми–прaктикaлық конфeрeнция мaтeриaлдaры. – Ceмeй, 2008. – 289 б.
3. Қожaмжaровa Д.П. Aлaш қозғaлыcының тaрихы: Оқулық. – Тaрaз мeмлeкeттік
пeдaгогикaлық инcтитуты, 2015. – 332 б.
4. Жұмaбaeв М. Шығaрмaлaры. – Aлмaты: Жaзушы, 1989. –448 б.
5. Нұрпейіcов К. Aлaш һәм Aлaшордa. – Aлмaты, 1995. – 209 б.5
6. Бөкейхaнов Ә. Шығaрмaлaр. –Aлмaты, 1994. – 375 б.
91

7. Қозыбaев М. Aқтaңдaқтaр aқиқaты. – Aлмaты, 1992. – 288 б.
8. Әтемовa Қ.Т. Ұлы ғұлaмaлaр еңбектеріндегі тәлім-тәрбие мәcелелері мен Aхмет
Бaйтұрcынов көзқaрacының caбaқтacтығы // «Aхмет Бaйтұрcынұлы оқулaры» aтты
реcпубликaлық ғылыми-теориялық конференция мaтериaлдaры. - Acтaнa, 2006. - 365 б.
HOW WAS THE ARMY OF THE ALASH STATE BUILT?
Akkuly S., Akkuly A.
When negotiating with the so called “Omsk Government” led by Admiral Alexander Kolchak,
which took place in February 1919 in Omsk concerning the issue of recognition of the autonomy of
a six-million strong Kazakh nation, the leader of Alash-Orda (Alash-Orda - literally “Alash State.”
Author’s Note) Alikhan Bukeikhan continued to resolutely and consistently defend the right of the
Kazakhs to national self-governance, presenting another self-proclaimed “All-Russian government”
with a fait accompli of the existence of the Kazakh National Army: “You have misunderstood me
regarding the militia. Our militia is an army. It already exists...”
Bukeikhan was building the modern Kazakh army based on the principle, that “an army should
be organized like the Cossack troops with an independent military command.”
It was 1919, that is, on the eve of the mutual acknowledgement of the Alash-Orda Autonomy and
the Soviet rule of each other and the incorporation of the Kazakh Autonomy in the USSR. However,
historical facts confirm that the leader of the Kazakhs was attempting to build a national army, a fully
legal one, even during the period of the first Russian revolution of 1905-1907, therefore in the period
of the autocratic rule of the colonial empire, despite a number of insurmountable obstacles that seemed
to stand in the way. The first obstacle was the decree of 1834, freeing the Kazakhs from military duty.
“Why have the Kazakhs not been conscripted before?” - Qyr Balasy asked himself this question
(Son of the Steppes - the most popular pseudonym of A. N. Bukeikhan) in 1913 in the article under
the headline “Will the Kazakhs Be Recruited?” published in one of the first issues of the “Qazaq”
newspaper and answered it himself, “A decree exists which has freed the Kazakhs from military
duty: 42nd article of the Regulation on Conscription states: “The population of Turkestan, as well as
the Akmolinsk, Semipalatinsk, Semirechye, Ural and Turgay oblasts are freed from conscription”
(Svod zakonov Rossiyskoy Imperiyi, volume IY, edition 1897). According to Bukeikhan, in 1834,
the Senior Sultan of the Akmolinsk oblast, Sultan Konyr Kulzha, son of Khudaymende, travelled to
St. Petersburg, where he announced to the Russian Tsar: that the Kazakhs were anxious that the Tsar
may obligate them to do military duty (Kazakhs were still respected at the time!) and in connection
with this, it is necessary to assuage the groundless worries of the Kazakhs. In reply, the government
issued a letter to Konyr Kulzha, guaranteeing that “The Kazakh nation from this day and in the future
is freed from conscription - while maintaining its current nomadic farming or switching to settled
farming having created their settlements.”
As Qyr Balasy noted in the same article, “from October 1905 Russia began to follow in Europe’s
footsteps: in its manifest dated from October 17, 1905, the Russian Tsar declared that from that day
forward, no law would be passed without discussion of the State Duma and approval of the State
Council.” Consequently, the cancellation of the decree of 1834 and the implementation of conscription
for Kazakhs now depended not on the will or whim of the autocrat-Tsar, but on the actions of the
newly established State Duma - the first Russian parliament. Bukeikhan was faced with a difficult
challenge. Still, the main obstacle was Kazakhs’ gripping fear of military service in the alien Russian
army. For example, in the course of the first general census of the Russian Empire in 1897, Kazakhs
concealed or understated the number of their children of pre-conscription and conscription age due
to fear that “the census is conducted for the purposes of revealing the number of Kazakh children for
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conscripting them into service in the Russian Army.” The fear ran so deep that a considerable number
of Kazakh families simply migrated deep into the steppes to avoid the census.
This raises an important question: to what purpose did the leader of the Kazakhs seek to compel
his semi-nomadic nation of many millions driven to the verge of extinction and extreme poverty by
the predatory colonial policy to do military service in the regular army of the colonial empire on par
with Russian peasants, Cossacks and other oppressed peoples? The answer is to be found in the works
of Bukeikhan himself.
Having thoroughly researched archive documents concerning the process of acceptance of the
Kazakh Junior and Middle Jüzes’ (hordes) allegiance to the Russian Empire in 1731, 1781 and toward
the middle of the XIX century the annexation of the Senior Jüz (horde) as well as having studied all
historical events following these annexations, Bukeikhan came to the conclusion that the Russian
Empire took advantage of its strength and grossly violated all the conditions under which Kazakh
Khanates swore allegiance to it and turned them into its colonies. With the statutes concerning the
Siberian and Orenburg Kyrgyz-Kaysak between 1822-1824 the sovereign institution of state rule
as a Khanate was abolished in the Junior and Middle Jüzes and instead an institution of “senior
sultan” was implemented, which, according to Bukeikhan’s convictions was a gross interference of
Russia in the internal political affairs of its subject vassal Kazakh Khanates and virtual termination
of Kazakh statehood. The announcement of Kazakh territories property of the Russian treasury and
implementation of the institution of “volost administrators” instead of “senior sultans” in the “Steppe
Regulation dated from 21st October 1868,” in the view of the leader of the Kazakhs was nothing other
than annexation and complete elimination of the Kazakh national statehood.
Having confirmed the violation of the conditions by which the Kazakhs had sworn allegiance
to the Russian Empire, Bukeikhan decided to dedicate himself fully to the struggle for the return of
the Kazakh lands and restoration of national statehood in its former scope and borders at least within
the Russian Empire to start with. However, after studying the ruthful experience of the largest armed
uprising led by the last Kazakh Khan of all three Jüzes (hordes) Kenesary Kasymuly between 1837 and
1847, Bukeikhan chose for his people a peaceful and completely legal mode of battle for liberation.
The establishment and convention in 1905 of the First State Duma only corroborated his point and
foresight. Being a direct descendant of Genghis Khan, Bukeikhan knew how to set long-term strategic
goals and objectives of the battle for national liberation and fight resolutely, flexibly, yet consistently
to reach these goals. These were: the general implementation of zemstvo in the Kazakh Steppe and
Turkestan oblasts, the revival of the Kazakh national trial of biys, the translation of paperwork into
the language of the indigenous population of the Kazakh lands, the return of illegally seized ancestral
lands to Kazakhs with the sequential transfer into their ownership etc. For example, while fighting
to implement zemstvo in the Kazakh regions, Bukeikhan saw “the future of the Kazakh steppes in
the purposeful realization of Western culture - in the broadest meaning of the term” and planned the
establishment of a modern democratic Kazakh state on a secure foundation - development of local and
public self-government and infrastructure. “Zemstvo,” Qyr Balasy wrote in one of his many articles,
published in newspapers “Irtysh” and “Qazaq” in the period between 1906 to 1917, “is an assembly
chosen by the local population. There are no aspects of life that zemstvo (or local self-government)
would not be involved in. Zemstvo builds schools, clinics, hospitals, institutions of culture and art,
roads and bridges; opens institutes of higher education, industrial plants, factories... Zemstvo elects
the judicial authority, forms the police and defense forces... If the Kazakhs elect worthy persons into
the zemstvo and follow the progressive culture, they will survive...”
Aside from the above, Bukeikhan viewed zemstvo as the forge of national managers for running
the state. The most distinguished progressive public-political figures and liberal political parties of
Russia in the period between 1905-1917, with whom the leader of the Alash movement worked side
by side in his political career came from the depths of zemstvo assemblies and boards.
No less important goal for the Son of the Steppes was the abolition of the decree of 1834,
which freed the Kazakhs from military service, which was at first seen as a benefit, particularly
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after a century of bloody war with the Dzhungars (Oirat state), which threatened the whole Kazakh
nation with extinction. However, more than half a century later, especially as consequence of the
implementation of the reforms of 1867-1868, 1886 and 1891 by Russia, the aim of which was the
step-by-step colonization of the Kazakh regions (later the Steppe and the Turkestan oblasts), this
benefit turned out to be pure evil for the Kazakhs. Kazakhs involuntary became a “minority” on their
own lands, annexed in 1868 and which were now completely at the disposal of the colonial rule. This
evil came out of the lips of the next Governor-General of the Steppe oblast, Ivan Nadarov, not for the
first nor the last time, who, in reply to the demand of the delegation of Kazakhs in 1906, forcefully
evicted from their ancestral lands, to stop this lawlessness, openly and peremptorily stated: “Kazakhs
will never achieve equal rights because they are equal to others who do not perform military service.
Kazakh land does not belong to Kazakhs but to the state. Therefore, if the state needs it, it will be
taken from the Kazakhs in accordance with that need.”
Stubbornly working towards achieving compulsory military service for his people, Bukeikhan
was pursuing two goals. One of them were the obvious, acutely necessary for the current moment
equal rights with other nations, first and foremost the Russians and especially Cossacks, who served
as the main weapon of colonial policy in the Kazakh steppes, the second goal was hidden, but aimed
long term.
It is very important to note, that he chose for his people not a recruitment service such as carried
out by the Finnish, whose recruits could be sent to any region of the Russian Empire. The leader of
the Kazakhs was not only working towards forming volunteer cavalry regiments out of his dzhigits,
but he was also intending them to have independent military command, which was precisely the
hidden meaning of his goal. He foresaw that in the near future the Kazakhs would be forced to assert
their ownership rights to their ancestral lands and the sacred right to national self-governance by
force of arms. Getting ahead of myself, I would like to point out that in the meantime, in the string
of articles in the “Qazaq” newspaper between 1913 and 1916, Bukeikhan justified the reason for
necessity of voluntary service in cavalry regiments by the current interests of the nation by example
of Cossack troops. Cossack voluntary military service in his opinion had a number of privileges and
conveniences for the nomadic Kazakhs in comparison with regular compulsory military service or
consignment. Firstly, horsemanship was a national tradition and part of everyday life for the Kazakhs.
Secondly, upon turning 18, a Cossack would undertake three years of military training, at which point
he becomes a true Cossack, and at 21 he would begin 12 years of real military service. In peacetime,
a Cossack would spend all 12 years in his village, only spending 3-4 months every summer at annual
reservist training in his home region. Thus, according to Bukeikhan, a Cossack would only spend
3-4 years of his 12 years of actual military service in training. After 12 years of service, a Cossack
becomes a reserve at the age of 38.
Thirdly, and most importantly, in Bukeikhan’s view: “By law a Cossack has greater rights than
a moujik [Russian peasant], the reason for which is history itself: the moujik had been a slave [serf],
whereas the Cossack was at liberty and free and thanks to his voluntary 12-year military service he
had greater advantages and more favorable rights to land use than the moujik. We will not be granted
that right. If we are granted it, it will only be to our advantage,” the Kazakh leader said, trying to
convince his fellow countrymen.
In July 1906 Bukeikhan, unanimously elected as a deputy member of the State Duma of
the first convention of the Semipalatinsk oblast, travelled to St. Petersburg with the intention of
passing a number of bills, among which was the draft of the decree of implementation of compulsory
military service for the Kazakhs, preliminary having discussed the matter with his electors, which is
evidenced by a short note published in the June edition of the “Semipalatinsk Leaflet:” “June 10, in
Semipalatinsk, in the building of the National House at 12 o’clock, the first meeting of the Kazakh
electors took place. More than 150 people attended... A. N. Bukeikhanov opened the discussion,
familiarizing the assemby with the programme of the party „National Freedom,“ which all present
decided to support. After him spoke: a Kazakh from the Genghis volost, Shakarim Khudaiberdin...
94

Akhment Tyshkanbaev (from the Degelensk volost of the Karkalinsk district) about the land issue,
Ilyas Dzhankarin (from Pavlodar district) about the same issue with regard to the settlement issue as
well as the military service.“
Bukeikhan assumed, not without reason that the Duma of the first convention would approve of
the bills which he was intending to put forward to be considered by the supreme legislative assembly.
He would easily have been able to collect the signatures of many of his fellow deputy members,
which were required for the approval of the bills as part of the legislative work of the Duma. Since
out of 448 deputy members of the Duma of the first convention, 153 were members of the Kadet
faction, 4 of which were Kazakh and 1 unaffiliated deputy - Shaimerden Kosshygululy, elected by the
Kazakhs of the Akmolinsk oblast. In addition to that, the whole leadership of the First State Duma
was elected from the Kadet faction: the spokesman was Sergey Muromtsev, vice spokesmen - prince
Petr Dolgorukov and Nikolay Gredeskul and finally, the secretary - prince Dmitry Shakhovskoy, a
close friend of Alikhan Bukeikhan.
I will note that the Muslim faction of the State Duma of the first convention, as well as all
the following, joined the Kadet faction. When the voting for his bills was taking place, Bukeikhan
could confidently count on the complete support of the autonomist faction, consisting of members
of the Polish kolo, Ukrainian, Finnish, Baltic, Tartar and other ethnic groups, 63 people in the first
convention in total. 97 deputy members of the Labor party and 105 unaffiliated members would not
have let him down either. Simply put, at the beginning of July 1906, the Kazakh leader seemingly
faced a real possibility of reaching his strategic goals.
However, this reality became a mirage in one instant. Bukeikhan arrived in St. Petersburg in
the morning of July 8, 1906 - just on the eve of the forced dissolution of the State Duma of the first
convention. As Bukeikhan himself commented in his memoirs, „Elections in the Steppe“ dated from
1916, dedicated to the 10th anniversary of the State Duma, the elections in the Steppe and Turkestan
oblasts were determined at the last minute, and at the moment of dissolution of the First Duma,
elections in some of the regions of Turkestan did not even yet take place. It was no wonder that having
crossed the threshold of the Tavrichesky Palace on July 8, 1906, Bukeikhan has barely managed to
collect the signatures of the deputy members on the bills with the purpose of adding them to the
agenda of the legislative assembly - the manifesto regarding the dissolution of the Duma was signed
on the night of July 8, and the deputy members with Bukeikhan among them saw the manifesto on
July 9 in the morning, posted on the doors of the Tavrichesky palace, where the State Duma met.
Despite it all, Bukeikhan did not lose hope since the second convention of the Duma was to
take place. Not going into detail about why Bukeikhan voluntarily declined to run for deputy member
of the Second Duma, being absolutely sure of his repeated election, which he described in detail in
an open letter to the Kazakhs of the Semipalatinsk oblast on January 11, 1907, he sent his reliable
comrade Temirgaliy Nurekenuly to the second convention with that goal in mind (Temirgaliy TyuninNorokonov or Norokonev), one of the five candidates nominated by him, among them, two nephews
of the great poet and thinker Abay - Shakarim Khudayberdyuly and Kakitay Iskakuly.
However, a greater disappointment awaited Bukeikhan this time around. After 102 days of
operation, from February 20, to June 2, 1907, the second convention was also dissolved. Simultaneously,
with the decree on the dissolution of the Duma of the second convention the New Regulation on the
State Duma elections, which deprived the five million strong Kazakh nation of voting rights and their
removal from the Duma was published on June 3, 1907. Moreover, in December of the same year, by
the special presence of the St. Petersburg district court, Bukeikhan was sentenced to a 3-month prison
time for signing and publishing the “Vyborg Proclamation,” and was stripped of the right to occupy
public offices. Having served his sentence in the Semipalatinsk prison not for 3 months, but for 8, he
was exiled into Samara.
However, even despite his exile in the period between 1908 and March 1917, he continued his
furious struggle for the rights and national interests of Kazakhs, including the right to perform military
service in the cavalry troops with independent troop command, having put forward a corresponding
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bill in the Duma of the third convention through the faction of Kadet deputy members. However, as is
important to note, without much visible success. “Among the many issues addressed by the Duma, the
bill to alter “the Regulation on Compulsory Military Service,” which concerned the implementation
of compulsory military service for the Kazakhs, having found no luck anywhere, flickered and died
along with other trivial matters...” Bukeikhan wrote, denouncing the activity of the Third Duma,
which after ceasing its operations, did not after all pass the bill of alteration of the “Regulation on
Compulsory Military Service,” which oversaw the implementation of compulsory military service
even for Kazakh. “In this way - some Muslim people are conscripted for military service in the most
abnormal conditions, others instead of carrying out service are obliged to pay the infamous monetary
tax, and others still (Turkestan oblast and Muslims of Akmolinsk, Semipalatinsk, Semirechye, Ural
and Trans-Caspian oblasts) are completely forgotten(!)”.
The leader of the “Alash” movement clearly realized that the nomadic Kazakhs, once a mighty
warrior people, who made up the crushing impact force of the hordes of Genghis Khan, his son Jochi
and grandson Batu Khan, over a period of more than half a century after their release from military
service in 1834, have lost their former exceptional agility and mobility due to the settler colonization
of the steppes and the shrinking of their habitat, as well as their free spirit and military valor, courage
and boldness and withdrew from carrying military service and weapons. Moreover, military science
as well as armaments, have not stood still in their development during that period passed. The last
time that the Kazakhs exerted their former warlike character was in the first half of the XIX century.
Namely, in 1812 the Kazakhs part of the Russian army participated in the war against the French led
by the Emperor Napoleon Bonaparte and in 1837-1847 they organized the largest armed uprising
against the colonialist policy of the Russian Empire under the command of Kenesary Kasymuly
(Kasymov), the last Khan of all three Jüzes.
Meanwhile with the election of the Duma of the fourth convention in 1912 arose a new opportunity
for the approval of the bill of alteration of the “Regulation on Military Service.” Simultaneously
between 1913-1917 Bukeikhan on the pages of the first national newspaper “Qazaq” unfurled an open
and turbulent debate about the necessity for the Kazakhs to perform military service, suggesting and
explaining the conveniences of service in mounted and cavalry troops.
However, the colonial power of the empire did not share the enthusiasm of the Kazakh leader
due to its justified fear of an even larger uprising of the Kazakhs against the policy of colonization of
Kazakhstan illegal in both its nature and content, violating the conditions of mutual agreement regarding
allegiance to Russia. The memory of the uprising of Khan Kenesary was still fresh in the minds of the
people. It remains to add that for 10 years Russian military art and weapons were powerless in the war
against Kenesary Khan’s unmatched riders. The talented commander and politician, distinguished
state figure and leader of the Kazakhs fell victim to an absurd accident in a clash with the Kyrgyz
caused by a betrayal of his closest associates. Moreover, even before, the Russian empire again was
convinced of the extraordinary militancy, courage and daring of the Kazakh riders in the Patriotic War
of 1812. It is an established historical fact that the Kazakhs participated in the war with the French
from the first battles at Neman and “Battle of the Nations” near Leipzig to the occupation of Paris.
They fought mainly as part of the Orenburg Cossack cavalry regiment, rarely in Bashkir regiments
as well as the national volunteer corps. Two Kazakhs, Baybaturuly and Zhanzhigituly (in the archive
materials Baybatyrov and Dzhandzhigitov) were awarded silver medals for the occupation of Paris
as part of the Bashkir regiment. Among the celebrated heroes of 1812, the names of cavalry officers
Major Temirov, Cossack Captain Yusupov, sotnik (Cossack lieutenant) Yumashev etc.
In the war with the French Kazakh women proved themselves unprecedented warriors as well.
For example, one Kazakh named Zhantore went to war with his wife. The young Kazakh woman
in the battles with the French showed herself to be an exceptional rider and courageous warrior.
Kazakhs, aside from the traditional bow and arrows were also armed with sabers, lances and guns.
Horses owned by the steppe nomads had natural great endurance and were used to traveling long
distances. The Kazakh warriors crossed all of Europe to the banks of the Seine on their backs.
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In the second half of the XIX century, the Kazakhs were represented by four descendants of
Genghis Khan from the Junior Jüz, three of who were Major Generals and one General of Infantry.
The Khan of the Inner Bukey Horde, great-grandson of Abulkhair Dzhangir Bukeyuly earned
the rank of general before anyone else. His eight sons also obtained military education.
The son of Khan Gubaydulla Dzhangiruly was awarded the highest military rank in the Russian
Cavalry - General of Infantry (Cavalry). He became the first and only Kazakh - full cavalier of his
kind of troops. The Neplyuev Military School established in 1824 in Orenburg was the origin of many
military officers among Kazakhs, which was later reorganized into a Cadet Corps. Each year 30 spots
out of 200 were reserved for Kazakh youths.
Kazakh youths also occasionally studied at the Omsk Cadet Corps. One of its talented graduates
was Chokan Valikhanov - who became a prominent scientist with a world famous name.
Kazakh officers and generals performed not only civilian but also military service, controlled
territories under their jurisdiction and in case of hostility, marched with the regular troops.
In general, in the XIX and the beginning of the XX century there were in the military-civilian
service in Russia (approximately): one Cavalry General, three Major General, six Colonels, eight
Lieutenant Colonels, six Cossack Majors as well as a fair number of majors, captains and staff
captains, sotniks (Cossack lieutenant) etc.
The seriousness of the fear of the Russian Empire is confirmed by the fact that in the period of
World War I, especially between 1915-1916, despite the heavy casualties and colossal material losses,
it did not dare to conscript Kazakhs, not to mention organize them into cavalry units with independent
military command. The situation at the Western Front at the beginning of 1915 showed that new
battles required not only the mobilization of millions of citizens, but also an astronomical amount
of armaments and ammunition. Pre-war stocks of armaments and ammunition were exhausted and
the warring countries began actively restructuring their economies to match military needs. The war
gradually evolved from being a battle of armies to a battle of economies.
Having increased their population to 6.5 million (or fifth largest nation of the Russian Empire)
towards the beginning of World War I, the Kazakhs over a comparatively short period of time could
have organized mobile cavalry troops numbering several hundred thousand warriors, who, in the
event of being sent to the Western Front could have considerably supplemented the reserve of the
Russian army and noticeably improved its situation in the war. However, in all probability, the
Russian colonial empire feared to lose its complete control over the Great Kazakh Steppe by giving
the indigenous nation of many millions the right to have their own military forces with independent
military command. It would seem that in St. Petersburg it was considered that Kazakhstan was a
gateway to Central Asia. Even at the turn of the XIX-XX centuries Kazakhstan was a key geopolitical
zone. The loss of control over Kazakhs and their vast territories would mean virtual loss of control
over all “Asian Russia” and naturally would have deprived Russia of access to Afghanistan, Iran,
India and the Pacific Ocean in general.
Meanwhile between 1914-1916 the Kazakh delegation led by Bukeikhan in St. Petersburg, with
the assistance of members of various factions of the State Duma, relentlessly pestered high offices
starting with the Tsar himself, the State Duma, the Council of State, government and ending with
the Ministry of Defense and Internal Affairs with the hope that in the time of difficult challenges the
colonial power would in the end meet the wishes of the Kazakh “minority” to “serve” the Russian
crown. In the negotiations in St. Petersburg the leader of the Kazakhs concentrated the attention of
his interlocutors on the assurances of the colonial power itself, voiced before Russia joined the World
War: “We are not fighting for markets, not for the enrichment of the capitalists, but for freedom,
for the self-determination of all nations and nationalities. And now we demand to be given what
was promised to us.” Bukeikhan insisted. Here it is necessary to remind the reader about another
important historical fact, that in November-December 1916 Germany and its allies offered peace,
however the military-political block of Russia, France and Great Britain - Atlanta - declined the offer,
stating that “peace is impossible until the restoration of violated rights and freedoms, the recognition
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of the principle of nationalities and free existence of small states is ensured!”
Despite the obligations that Russia undertook to before entering the war, Russia was not yet
ready to provide the Kazakhs with the right to self-determination, including the right to the formation
of a national army. “During peace time the government is intending to conscript us to infantry
troops” Qyr Balasy wrote on the subject in the article published under the heading “The Issue of the
Conscription of the Kazakhs” in the “Qazaq” “If the people will find it acceptable, then let them not
waste time and continue to be engaged in farming... To me however, it is evident that if the Kazakhs
will be conscripted, then our people should serve as Cossacks do. Valid arguments in favor of it have
been specified for the uninformed in the “Petrograd Letters...”.
While suggesting volunteer service in the cavalry with independent command (control),
Bukeikhan was planning on educating these troops with the aid of Cossacks and found complete
support among the Cossack members of the State Duma, which he reported in one of his “Petrograd
Letters,” published in 1916 in the “Qazaq:” “Here [in the State Duma] Cossack members have declared
that if the Kazakhs wish to serve in the same manner as Cossacks, they will provide assistance. It is
convenient for Kazakhs to be Cossacks.”
“However” he noted in the previous letter of the same series, “the issue of implementation of
conscription of the Kazakhs in the Duma is still closed and it is unlikely to be put forward at this
moment.” Nevertheless, Bukeikhan’s political intuition told him that this issue would be positively
resolved in the near future.
His intuition did not fail him. The emperor of Russia onJune 25, 1916 issued a decree on “The
Requisition of the Indigenous People”, in other words, the mobilization of the Kazakh “minority” of
the Steppe and Turkestan regions, for performing auxiliary work, which was the last thing the Kazakh
leader wanted. Another unexpected turn for Bukeikhan was the mass uprising of the Kazakh which
broke out following the “June 25” decree, which only enforced the fear of the colonial power of Russia
of granting Kazakhs the right to form their own cavalry troops. Moreover, an uprising, even more so
an unprepared one, did not suit the plans and strategy of the leader of the “Alash” movement, or to be
precise - fully contradicted his goals. It is also imperative to note, that the fundamental cause behind
the civil commotion was not so much the decree itself, but more its hasty and rough execution by
the representatives of the colonial power and their appointees, such as volost administrators, village
elders and the steppe nobility. That is precisely the conclusion the private council of the Kazakhs from
Turgay, Ural, Akmolinks, Semipalatinsk and Semirechye oblasts came to about the damage caused
to farming by the mobilization of men for auxiliary work, which took place on August 7, 1916 in
Orenburg led by Bukeikhan: “The supreme decree of June 25, became known to the Kazakhs in the
form of an announcement by the local government while the decree itself was not yet published. It
struck the unprepared population out of the blue. The local government hastily began to enforce the
decree. In the unpreparedness of the population, as well as the extreme haste, harshness and abuse
in the actions of the authorities lay the roots of the past and current misunderstandings and tensions
that now became known... When the population saw the distinct injustice being exercised, it took the
matter into its own hands, at the same time forcefully taking the lists from the volost administrators.
This happened in Turgay, Ural, Akmolinsk, Semipalatinsk, Semirechye oblasts. Thanks to the abuse
of the Kazakh authorities the current generation got to meet brigades of Cossacks for the first time.”
“Everything that has happened until now,” - in the protocol of the current counsel, “is explained
by the urgent haste of the execution of the supreme decree. It is necessary to take immediate measures
to calm the population by withdrawing Cossack brigades out of the steppes and convening congresses
of representatives of the population. The local authorities, namely volost administrators themselves
caused civil commotion by their rash actions, their harshness and abuse of power, they perturbed the
most peaceful and obedient to the supreme command people, whom they declared to be unruly and
rebellious toward the authorities and law. All this is false - the Kazakhs obey the command.”
Having discussed the causes and consequences of the decree of June 25, 1916 and its actual
execution, the private counsel of the Kazakhs drew up regulations containing 18 points, the first of
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which spoke of the “need for postponing the conscription of workers in northern uyezd (districts)
until January 1, 1917 and the conscription of the southern districts until March 15, 1917” and in last
point spoke of “regarding the above... petition the government.”
As follows from yet another of his “Petrograd letters” (IV - “Qazaq,” No. 192, 1916), at the
beginning of September in Moscow, Bukeikhan discussed the matter of conscription of Kazakhs
with Prince Georgy Lvov who led the United Committee of the Union of Zemstvos and the Union
of Towns (ZEMGOR), an organization that aided the army, that maintained hospitals and ambulance
trains, supplies clothing and footwear for the army, and who after the February Revolution between
March and July 1917 became the Minister-Chairman and Minister of Internal Affairs of the First
Provisional Government and also led the first coalition government. Later the Alash leader travelled
to Petrograd where he met with Mikhail Rodzianko - the spokesman of the Fourth Duma, Andrey
Shingarev, who was the chairman of the marine committee of the Fourth Duma between 1915 and
1917 and who in March-May 1917 became the Minister of Agriculture in the first composition of
the Provisional Government. He also met with members of the State Duma of the fourth convention
Alexander Kerensky, Ivan Yefremov and Mikhail Karaulov - being the chieftain (ataman) of the
Terek Cossack Host. As it is not difficult to guess, Bukeikhan together with the Cossack members
discussed not only the possibility of postponement of the conscription of Kazakhs for auxiliary work
until the completion of farm work but also continued insisting on granting the Kazakhs the right to
form cavalry troops with independent command. He was met with full support and was promised
cooperation in the matter.
Prince Lvov undertook to place the Kazakhs mobilized for auxiliary work under the custody of
ZEMGOR, which was reported in detail in issue No. 192 of the “Qazaq.” After a series of meetings
with the leader of the Alash movement prior to and during the period of civil commotion of 1916,
on September 10, of the same year, A. Kerensky addressed the Duma with a summary report about
his journey around the Steppe and Turkestan regions, in which he placed the blame for the bloody
oppression of the civil commotion on the Tsarist government, accused the Minister of Internal Affairs
of abuse of authority, demanded the impleading of the corrupt local Tsarist officials. At the time he
was the head of the committee of the Fourth Duma for the investigation of causes and consequences of
the events of 1916 in the Kazakh Steppe and Turkestan regions, having studied the events on the spot.
He undertook his inspection trip into the Kazakh territory upon the insistent request of Bukeikhan,
who sent Mustafa Shokay (Chokaev), his young associate to accompany him, who at the time served
as the secretary of the bureau of the Muslim faction of the Fourth Duma.
Approximately from the end of 1915 Bukeikhan was a member of the bureau of the Muslim
faction as a representative of the Kazakh population, at the end of October 1916 on his recommendation
Mustafa Shokay became the second representative of the Kazakhs.
As he sent Mustafa Shokay to accompany Alexander Kerensky in his trip to the Steppe and
Turkestan regions, Bukeikhan was sure that they would find common ground. He knew that Kerensky
and Shokay were both alumni of the Tashkent Gymnasium and the Law Faculty of the St. Petersburg
University, albeit graduating in different years. The former graduated from the gymnasium in 1899
and university in 1904, while the latter graduated in 1910 and 1914.
After recounting his report at the Duma, Kerensky as well as Karaulov and Yefremov promised
Bukeikhan to send a telegram to the emperor who was on the front with the request to postpone
the mobilization of the Kazakhs for auxiliary work from September 15 to a later time. Apart from
everything else, upon the insisting request of the Alashleader, Andrey Shingarev personally addressed
the Minister of War Dmitry Shuvaev on September 8, regarding the following: when and in what order
will the Kazakhs be conscripted and will they be granted the benefits they asked for? Shuvaev replied:
the Minister of War will make the decision regarding the conscription of the Kazakhs, only then will
the issue be forwarded for consideration by the military department. “Now we are in search of a
member who would positively resolve our matter with the Minister of Internal Affairs. It is difficult to
predict anything, we are acting blindly. God help us!” Qyr Balasy wrote in his next Petrograd letter.
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It follows that Alikhan Bukeikhan was able to find the person he was looking for, based on the
order of the Minister of War Dmitry Shuvaev dated from October 14, 1916, the text of which was
immediately published in the issue No. 202 of the “Qazaq” in 1916.
However, the order did not meet the expectations of the leader of the Alash movement since it
did not concern the right of the Kazakhs to form their own cavalry troops with independent command
which was Bukeikhan’s main goal. Instead, the order provided the following (loose translation of the
author):
1. The authorization to recruit minorities, voluntarily choosing to serve in the Cossack troops is
transferred to the troop atamans, namely the atamans of Cossack cavalry troops;
2. Volunteer minorities will be recruited into the mounted cavalry troops participating in
hostilities, in case of need, they may be placed at the disposal of reserve sotnik (Cossack lieutenants)
to undergo military training;
3. Minorities recruited as volunteers into the Cossack troops are obligated to enter service in
their uniform (Cossack uniform) with their own weapons and horses;
4. Volunteer minorities will serve as private Cossacks.
5. Volunteer minorities will be freed from military service immediately after the war ends and
will be sent home;
I order that the above decree of the Tsar will be executed with strictest compliance.
Signed: The Minister of War General of Infantry D. Shuvaev.
“Our military command,” - Bukeikhan wrote sometimes later, “must consist exclusively of our
own personnel. Otherwise a foreign officer instead of training our warriors would punish them for the
slightest offense and put them in jail unjustly. However, if the officer is a Kazakh, the warriors will
undergo appropriate training, they will be well educated and politically literate. A commander that
does not know Kazakhs, their language, culture and mentality will only punish them.”
Having achieved his goal - postponing the mobilization of the Kazakhs for the auxiliary works
until the completion of the farm work, Bukeikhan together with his associates in the Alash movement
lost no time and immediately set out for Kazakh regions with the aim to explain the situation to the
people. He chose the hotspot for himself - theTrans-Caspian oblast.
As Smakhan-tore Bukeikhan (the younger brother of the leader of Alash) wrote in his memoirs
later, the chiefs of the Aday clan greeted Alikhan admiringly with banners and announcing “Our Khan
has arrived!” In reply, Alikhan requested they put an end to rebellion.
His arguments were convincing. Firstly, a virtually unarmed uprising against modern
regular troops of a warrior empire which had heavy casualties in the First World War was not only
counterproductive, but also destructive to the people themselves. Secondly, the Kazakhs were being
conscripted for auxiliary works, not the war. Thirdly, the youth will see a completely different world,
another way of living and farming, modern weapons and conditions of war. This experience may come
useful to the Kazakhs in the future, the leader explained to his fellow clan members. He convinced
them to obey the decree of the Russian Tsar and let the dzhigits aged between 19 and 35 go to the
front, promising to join them.
At the end of 1916 Alikhan set out to follow them to the Western Front aiming to enter military
service, ensure the living conditions and protection of rights of his young fellow clan members as well
as all other “minorities” - Kyrgyz, Kalmyks, Buryats and others, he opened and led the “Department
of Minorities” of ZEMGOR, taking the responsibility for providing the auxiliary works.
Following the February Revolution 1917, in the middle of March Bukeikhan was urgently
summoned to Petrograd by the Provisional Government. On March 20, he was appointed the
Commissar of the new democratic government of the Turgay oblast, about which he informed his
people, sending a telegram to the “Qazaq.” He was also appointed a member of the Turkestan Region
Administration Committee.
The Kazakh national leader assumed that the time for organizing the national army has finally
come and set out to create it, firmly, but nevertheless cautiously, officially naming it “militia.” It is
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worthwhile to note that Bukeikhan began organizing the Alash army prior to the traitorous coup of the
Bolsheviks in October 1917 and the creation in February 1918 of the bloody “Red Army.”
This way in July 1917 Bukeikhan left the ranks of the Constitutional Democratic (Kadet) party
and promptly began organizing the first Kazakh National Party “Alash,” of which he informed the
First All-Kazakh Convention, which convened between July 21-28 of the same year at his initiative.
The 4th point of the agenda named “the Defense of the Homeland,” stated the following: “For the
defense of the Homeland the army will not remain in its current condition. The youths having reached
conscription age will undergo training and perform military service in their homelands; the youths
have the right to perform military service according to their vocation: Kazakhs already perform
military service in the mounted militia(!)”
Between the first and the second All-Kazakh conventions in July and December one more
confidential and secret convention was held, where the regulation for organizing a Kazakh national
militia-army was passed. This speculation is supported by the following quote of an article published
on November 21, 1917 in the “Saryarqa” newspaper: “It is essential that we unite and reflect on the
defense of our native land. The telegram sent by Alikhan, Akhmet and Myrzhakyp, published in
the previous issue literally howls for the defense of the homeland and charges the citizens of Alash
with it. What course of action the nation will take will be decided by the All-Kazakh Congress in
Orenburg, planned to take place on December 5. In the meantime the main task is clear - to continue
fulfilling the regulations of the September Congress.(!)”
As was mentioned above, during the formation of the national mounted militia-army, for its
training, provision of arms and ammunition, Bukeikhan at first relied on the support and aid of the
Cossacks, for example, the Omsk, Orenburg, Ural and Semirechye Cossack troops. Simply put, the
leader of Alash, no matter how strange it seemed, considered the Cossacks, who served as the weapon
and pillar of the colonist policy of the Russian Empire, to be allies in the struggle of Kazakhs for their
national self-determination. And as it appeared - was not wrong in thinking so. Where prior to the
February Revolution, as seen above, he in his struggle for the rights and interests of his nation enjoyed
understanding and strong support of the Cossack members of the Duma, in the above mentioned
telegram from Alikhan Bukeikhan, Akhment Baytursynuly and Mirzhakyp Dulatuly, published on
November 18, 1917 in the “Saryarqa” newspaper, on the eve of the second All-Kazakh Congress, it
was said: “Parallel to our congress a general congress of Cossacks is taking place. We must also take
part in this congress.”
After the Bolsheviks rose to power, Bukeikhan set a new goal for himself: to build a modern,
educated and literate army. “An ignorant soldier” he wrote “makes no distinction between good and
evil. An uneducated, uncultured and undisciplined soldier is capable of committing utterly lawless
acts. The civil bloodshed among the Russians is a consequence of ignorance and incivility of their
soldiers.”
And one of the first legislative regulations of the National Council (government) of the AlashOrda, passed between June 11-24, 1918 signed by Alikhan Bukeikhan concerned the issue of the
creation of the Alash army: “To create a council of war of three members under Alash-Orda, entrust
it with the functions of a military ministry and grant it with (authority) to open oblast and uezd level
councils at the oblast and uezd departments of the Alash-Orda. The council of war will be charged
with the responsibility to conscript dzhigits for fighting the Bolsheviks.”
As it turned out, at this point the first Kazakh cavalry brigades were already formed and were
ready to defend their homeland, which is confirmed by a note in the Omsk newspaper “Svobodnaya
Rech” (Free Speech) issued on June 21, 1918 under the headline “The Arrival of the Kazakh Brigade”
“At noon on June 18, the newly formed Kazakh (originally Kyrgyz) cavalry of 500 men with officersinstructors in the steppes arrived in Alash. The brigade was greeted by the entire population of Alash...
The brigade was taught the military art was armed.”
The editorial note of the next issue of the newspaper contained new details regarding how
“a solemn meeting was arranged at the square near the church of St. Nicholas, where “the famous
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national figure [Alikhan] Bukeikhan arrived, in whose honor at the suggestion of the lieutenant colonel
[Khamit] Tokhtamyshev, the riders uttered the word “Allah.” The white banners carried slogans in the
Kazakh language: “Long live the All-Russian and Siberian Constituent Assembly!” “Long live the
true sons of the Motherland!” The speeches, said at the meeting, breathed of patriotism.””
Towards the middle of the summer of 1918 Bukeikhan was able to create not only a battle-ready
division of the Alash state from several cavalry regiments, but also open a military cadet school for the
training of national military officers. According to the Omsk newspaper “Svobodnaya Rech,” some
of the brigades of Alash were already actively participating in the combat operations on the Southern
front in the Semirechye oblast. “The actions of the Kazakh volunteers” the Omsk paper wrote “are
constantly reported to the current Kazakh Premier Minister A. N. Bukeikhan by the government of
Alash-Orda. He recently received the following telegram from Arkat: “Musa was present at the taking
of Sergiopol, he arrived there and personally beheaded nine Reds. The Bolsheviks fled to Urdzhar.
The brigade of Habidzhanov was sent after them. Administrator [of the Premier-Minister of AlashOrda] S. Akaev.””
On June 16, Bukeikhan sent his ally, the head of the Bashkir Autonomy Z. Validov the following
telegram: “The Semirechye oblast is cleansed of the Bolsheviks. The Kazakhs, Cossacks and offers
are finishing off the remnants of the Bolshevik troops. Our (Kazakh)brigades were sent into the Altay
guberniya.”
In the telegram sent on September 12. 1918 to the members of the government in the city of
Alash (Zarechnaya Slobodka, Semipalatinsk) from Ufa, where he was negotiating with the Committee
of the members of the Constituent Assembly (Komuch) on the matter regarding the recognition of the
Kazakh Autonomy, its head A. Bukeikhan openly mentions the national army: “All efforts are to be
concentrated on the formation of a national army. Russia will be saved by national armies. Alash is
one of the ally states of Russia, therefore the Alash army is one of Russia’s pillars. The Alash regiment
must be provided with all necessities and must not be dissolved. Buy the necessary equipment, even
on credit. Buy a sufficient amount of arms. In the Ural and Turgay departments of Alash-Orda brigades
are hurriedly undergoing military training. We will prepare officers in the Ural department.”
In February 1919, during the negotiations with the Omsk government led by Admiral Kolchak,
the Premier-Minister of Alash-Orda, A. N. Bukeikhan announced the successes of his army: “Our
militia is an army. It already exists: 700 of our dzhigits are on the front in Semirechye, 540 at Troitsk,
2000 in Urals oblast. When you read messages regarding the successes on the Semirechye front, bear
in mind that these successes are owed to our brigades...”
It is necessary to briefly mention that uniforms were designed and sewn for the army of the
Alash state, different for the command officers and the enlisted personnel, several hymns (marching
songs) were written...
All for one sacred goal - to assert the right of his nation for self-governance, to achieve recognition
and political legalization of the Autonomous State of Alash on the territory of nine oblasts, Bukey
Horde of the Astrakhan guberniya and the adjacent Kazakh volosts of the Altay guberniya, between
1917 and 1920 Alikhan Bukeikhan acted according to the age-old principle “politics is the art of
the possible.” While creating the Alash army, Bukeikhan was not preparing for war - not with the
Bolsheviks nor with anyone else, but was striving for asserting the national autonomy and preserve
the fragile peace. “The militia is acutely needed simply due to the fact that now only those who are
strong, armed and mounted can survive.” he wrote in yet another one of his articles. It became evident
that at the height of the civil war in Russia, there was no other choice but to conclude an alliance with
one of the warring sides in order to withstand the other, or vice versa. No matter the choice, there
was a chance for the salvation and recognition of the legitimacy of the young Kazakh state. Directly
after the relocation of the National Council (government) of Alash-Orda to the city of Alash in March
1918, Bukeikhan attempted to establish communication - first - with the leaders of the Soviet power
(negotiations with V. Lenin and J. Stalin via telephone were led by A. Ermekuly and Kh. Gabbasuly his deputies). For the sake of political legalization of the state of Alash, the name Alash-Orda carries
102

precisely that meaning, for the sake of preservation of the fragile peace and the relative stability in the
region, the leader of the Kazakhs was prepared to make peace even with the devil himself. However,
having been informed of the conditions of Alash-Orda regarding the acknowledgement of the Soviet
power, the leaders of the Bolsheviks undertook to give their final answer in the nearest future and then
went silent for a long time. Bukeikhan was forced to seek recognition and an ally in the opposing side,
where, one self-declared All-Russian government replaced another every few months. The leader of
Alash-Orda, Bukeikhan consistently and convincingly went before each new All-Russian government
to assert the right of the Kazakh people to those lands and territories, declaring that, “The Alash
Autonomy brings together the 6 million strong Kazakh-Kyrgyz population of the Kazakh Territory
which has never been part of Siberia and the Turkestan oblasts; the Alash Autonomy… occupies
a territory which is almost round in shape (!) and with its population of 10 million, forms a large
political entity.”
P.S. The former leaders of Alash-Orda did not abandon their goal to create a national army, even
after the establishment of the Soviet regime in Kazakhstan. Turar Ryskululy (Ryskulov) wrote his
famous letter to Joseph Stalin, one of the former leaders of Alash-Orda, Mirzhakyp Dulatuly, in his
program article published in the Tashkent newspaper “Aq zhol” in 1924, proposed to the government
of the republic to form a Kazakh national... Red Army under the command of Kazakh officers, referring
to the regulations of VTsIK (All-Russian Executive Committee). However, the leaders of the Soviet
power feared the Alash-Orda even more than the Tsarist autocracy did.
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АЛАШ – ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ
ІРГЕТАСЫ
Аққұлы С.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Алаш» ҒЗИ директоры
«Ұлттық-территориялық автономия» деп ресми аталғанымен, іс жүзінде Бүкілресейлік
Құрылтай жиналасында қабылданады деп көзделген өз Конституциясының жобасына сәйкес,
1917 жылы 12 желтоқсанда автономиялық парламенттік-президенттік республика болып
құрылған Алаш мемлекетіне 100 жыл толды. Алаш Автономиясы 1920 жылы 26 тамызында
Қазақ (Қырғыз) Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасы болып жарияланды.
«Алаш» дегеніміз не? Қазіргі ғылыми әдебиетте және публицистикада қазақтың ХХ ғасыр
басындағы ұлт-азаттық қозғалысын, оның жетекшілері мен мүшелерін, яғни ұлт зиялыларының
батысшыл бөлігін «Алаш» қозғалысы» және «Алаш зиялылары» деп атайды. Оған, біріншіден,
1917 жылдың 21-26 шілдесінде Орынборда болып өткен ІІ Жалпықазақ құрылтайының
(съезінің) қаулысымен құрылған қазақтың тұңғыш либералдық-демократиялық партиясы
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мен сол жылдың 5-13 желтоқсанында болып өткен ІІІ Жалпықазақ құрылтайында құрылған
автономиялық мемлекеттің «Алаш» деген атаулары себеп болса, екіншіден – автономияның
ресми астанасы болған қала да ресми түрде «Алаш» деп аталды.
Алаш Орда – Алаш Автономиясының жоғарғы саяси және атқарушы мемлекеттік билігі
– Жалпықазақ Кеңесінің, яғни үкіметінің ресми атауы болды (№ 1 фото).
«Алаш Орданың» Шыңғыс хан құрған Алтын Орда империясының атауымен үндес болуы
кездейсоқ емес. ІІІ Жалпықазақ құрылтайы үкіметтің атауына түпкілікті мақсатын, «Алаш
мемлекеті» не «империясы» деген ұғым, мазмұн берді: «Алаш» - біріккен түркі халықтарының
ортақ атауы, «Орда» - «мемлекет» және «империя» деген ұғымды білдіреді.
1905-1917 жылдары «Алаш» сөзі - қазақтың ұлттық мәдени жаңғыру идеясы, жаңа ұлтты
қалыптастыру бағдарламасы, ұлттық мемлекетті қалпына келтіру жолындағы күрестің ұраны
мен туы болды.
Қазақтың заманауи мәдениетінің негізі 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін қалыптасып
үлгерді. Мысалға, Оксфорд университетінің Орта Азияны зерттеу Орталығы «Алаш»
қайраткерлерінің ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасыр басындағы іс-әрекетіне «мәдени ренессанс
жасады» деген баға берді [1].
Шынында да «Алаш»» қозғалысының жетекшілері халқына жаңа бағыт-бағдар, жаңа
ұлттық құндылық, үлгі-өнеге, жаңа ХХ ғасырдың талаптарына сай жаңа мақсат пен міндет
қойып, қалың бұқарының ұлттық сана-сезімін, ар-намысын оята алды. Нәтижесінде 1917
жылдың 5-13 (қазіргі күнтізбе бойынша 18-26) желтоқсанында Орынборда болып өткен ІІІ
Жалпықазақ құрылтайы Алаш автономиялық парламенттік-президенттік республикасын
құрып, оның жоғарғы мемлекеттік атқарушы билігін – Алаш Орда Жалпықазақ Халық Кеңесін
(үкіметін) жасақтады.
Алаш қозғалысы жетекшілерінің ұлттық автономия құра алатынына 1917 жылғы Ақпан
төңкерісінен әлдеқайда ерте сенгенін тарихи дереккөздер толық растайды. Мысалға, Алаш
Автономиясының құрылуынан 7 жыл бұрын, 1910 жылы С.-Петерборда басылып шыққан
«Қазақтар» атты тарихи-анықтамалық очеркінде Әлихан Бөкейхан қазақтың ежелгі атабаба жері ретінде және жергілікті халықтың басым көпшілігін қазақтар құрайтын 9 облыс, 1
гүберне (Астрахан. – С.А.) және Алтай өңірінің бірнеше болысын тізіп жазды [2, 66 б.]. Алаш
Орда үкіметінің міндетіне кірісіп, 1918 жылдың ескі күнтізбе бойынша 11 шілдесінде, жаңа
күнтізбеге сәйкес – 24 шілдеде қабылдаған заңнамалық қаулыларының бірінде осы 9 облыс 1
гүберне және Алтайдың бірнеше болысы «Алаш территориясы» деп жарияланды [3, 147 б.].
Алаш автономиясын құрған ІІІ Жалпықазақ құрылтайы Алаш Орда Халық Кеңесі
«уақытша» Семей қаласына орналассын деген қаулы қабылдаған болса [3, 147 б.], аталған
қаланың «Заречная Слободка» деп аталып келген бөлігі 1917 жылдың көктемінде, яғни
автономияның құрылуынан 7 ай бұрын Семейден дербес қала болып бөлініп, атауын «Алаш»
деп өзгертті [4]. Демек, Алаш автономиясының астанасы да Алаш деп аталды.
Тағы бір маңызды тарихи дерекке сәйкес, Алаш автономиясының конституциясы жобасы
да алдын-ала жасалды. Мысалға, көрнекті ұлт зиялысы Барлыбек Сырттанұлы (Сыртанов)
1910-1911 жылдары С.-Петерборда Алаш қозғалысының жетекшісі Әлихан Бөкейханмен С.Петербордағы екі рет жүздесуінің нәтижесінде [5], ол «Қазақ елінің уставы» («жарғысы».
– С.А.) деген атаумен келешек Алаш елінің Атазаңы жобасын жазып қалдырды [6]. Алаш
автономиясының конституциясын Бүкілресейлік Құрылтай жиналысында қабылдау көзделді.
ІІІ Жалпықазақ құрылтайында Ә. Бөкейханның ұсынуымен Алаш «ұлттық-территориялық
автономия» деген ресми атаумен құрылғанымен, іс жүзінде және ең маңыздысы - Б. Сырттанұлы
жазып кеткен конституция жобасына сәйкес, Алаш – автономиялық парламенттік-президенттік
республика болып дүниеге келді. Оны конституция жобасының «Кіріспесөзі» мен 1-бабының
4-9-тараулары бұлтартпай дәлелдейді:
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«Қазақ елінің уставы
Кіріспе сөз
Қазақ елі көне ұлттардың бірі. Оның тарихының тамыры тереңге жайылған. Жеке ел
болып өмір сүрді, елі, жерін қорғады. Ұрпақ жалғастырды, 7 миллионға жетті. Санымен
Россияда үшінші орында...
1.
Қазақ елі республикасының жеке болуы турасында
...
4. Қазақ елінің ең басшы орыны Ұлт мәжілісі. Оған дауыспен өткендер Қазақ елінің
басшысы Президентті төрт жылға сайлайды.
5. Бір президент екі реттен асып ел билеуге хұқы жоқ.
6.Президент Қазақ елін министрлер арқылы басқарады. Министрлерді Президент өзі
таңдайды, бірақ Ұлт мәжілісі дауыспен шешеді.
7.Министрлер өздері басқарған жұмыстарымен Президенттің һәм Ұлт мәжілісінің
алдында есеп беріп тұрады.
8.Қазақ елі Президентінің орынбасары – Вице-президент. Ол Президент жоқ болғанда
орнын басады, бар кезде оның айтқанымен жұмыс істейді.
9.Қазақ елінде билік жүргізу закон шығаратын, орындайтын һәм сот болып тұрады. Үш
билік бір-біріне бағынбайды, бассыздыққа жол бермеудің белгісі болып тұрады».
Оған қоса Алаш автономиясы адамның саяси және азаматтық құқын жоғары қоятын
шынайы демократиялық мемлекет болуға тиіс еді. Оған «Алаш» партиясының жарғысынан,
әсіресе Алаш конституциясы жобасының адам құқықтары қарастырылған 2-бабы 10-17тармақтарынан көз жеткіземіз:
«2. Адам баласының хұқы турасында
10. Қазақ елінде адам баласының бәрі тең хұқылы. Дініне, қанына, тегіне, нәсіліне қарап
адамды қорлауға жол жоқ. Адам тек закон һәм құдай алдында жауап береді.
11. Қазақ елінде адам балалары бостандықта, теңдікте һәм бақытты өмір сүруге хұқы
бар.
12. Қазақ елінде ер адаммен әйел теңді. Қазақи ерекшеліктер әйелдерді қорламайды, әйел
келісімімен іске асады.
13. Қазақ елінде адам баласының еркін сөйлеуге, ұйым құруға һәм партияларға кіруіне
тыйым жоқ.
14. Нәсілдерді бір-біріне қарсы итеретін ұйымның, партияның, адам баласының істеріне
тыйым салынады. Кінәлілер законға жауапты.
15. Қазақ елінде соттың рұқсатынсыз адам баласы ұсталмайды, абақтыға қамалмайды.
Ұсталғандарға сот 24 сағатқа хүкім беруі шарт, болмаса қамаудан босатылады. Законды бұзумен
қамаған сот алдында сазайын тартады.
16. Қазақ елінде адам баласының хат-хабарын ашуға рұқсат жоқ. Рұхсат беру – соттың
мойнында.
17. Адам баласының мүліктің барлық түріне ие болуға хұқы бар. Мүлікке ие болу,
пайдалану һәм билеуден адам баласына зиян болмауы шарт. Мүлік хұқынан айыру законмен,
құнын төлеу арқылы болады».
Алаш автономиясына қатысты кезекті маңызды тарихи жайт – Алаш Республикасы бір
қазақтың емес, қазақ пен қырғыздың және қарақалпақтың біртұтас мемлекеті болып құрылды.
Мысалға, Н.Ч. деген белгісіз автор Орынбор казак әскерінің «Оренбургскій казачій вѣстникъ»
газетінде жариялаған «Автономія Казакыстана» атты мақаласында былай деп жазды: «Қазақтар
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қайсақ және қара-қырғыз болып бөлінеді, бірақ «Алаш» атауы оларды бір ұлтқа біріктіреді
(біздің «Қасиетті Русь» сияқты). Бұл сөз сондай-ақ бүкіл қазақты жаудан қорғауға шақыратын
қасиетті үндеу болып табылады» [7].
«Алаш» - «Қазақстан» дегенмен салыстырғанда қазақтардың өзімен қатар, оған туыс қарақырғызды да қамтитын әлдеқайда кең түсінік, - деп жазды Мұстафа Шоқай Қазақ КСР-ның
құрылтай жиналысы өтіп жатқан 1920 жылдың қазан айында грузиндердің «Вольный горец»
атты орыс тілді газетіне жарияланған «Киргизская (Казахская. – С.А.) Советская Республика»
атты мақаласында, - Қазақтың тек өзімен ғана шектелетін тар түсінік ретінде «Қазақстан»
атауында, қазақтардың өз көзқарасы бойынша, әрқашанда тар ұлтшылдық пен шовинизмнің
бояуы бар» [8].
Қазіргі қырғыз халқының Кеңес өкіметі жүргізген ұлттық-территориялық межелеу,
яғни Орта Азия халықтарын ұлттық республикалар мен автономияларға бөлу саясаты іске
асырылған 1924 жылға дейін Қазақстан халқының құрамында болып, 1924 жылдың қазан
айында автономиялық облыс ретінде Қазақстаннан бөлініп, Ресей Федерациясының құрамына
өткені, ал қарақалпақ халқының да 1924 жылы ғана Қазақстан құрамындағы автономиялық
облыс ретінде құрылып, 1929 жылы Ресей құрамына, ал 1936 жылы Өзбекстан құрамына
берілгені тарихтан мәлім.
Оған қоса Алаш пен Башқұртстан жетекшілері біріккен Қазақ-Башқұрт мемлекетін құру
туралы уағдаласты. Ол туралы Алаш Республикасының бұрынғы төрағасы - президенті Әлихан
Бөкейхан ОГПУ-НКВД тергеушісіне берген жауабында былай деп мәлімдеді:
«1918 жылдың қыркүйегінде Уфада Алаш Орда мен Валидов бастаған Башкұрт ұкіметінің
өкілдері арасында мәжіліс болды... Осы мәжілісте біз Кеңес өкіметіне қарсы бірлесіп күресу
және біріккен Башқұрт-Қазақ мемлекетін құру туралы келістік...
Мұндай шешімге келуге төменгідей ой түрткі болды:
Біріншіден, Кеңес өкіметіне қарсы біздің қарулы күштерімізді біріктірудің аса қажеттігі.
Күш біріктіруді біз Қызыл армияға қарсы тұра алатын шынайы мүмкіндік деп қарастырдық.
Оған қоса біз патшалық Ресей тұсында қазақтардың әскери қызмет атқармағанын жағдайын
ескердік, ал башқұрттар қызметті еті. Демек біздің жасақтарымыз башқұрттармен біріксе,
олардың соғысу қабылеті арта түспек.
Екіншіден, жеріміздің көрші болуы және Башқұрстанда башқұрттанып кеткен қазақтардың
(!) көп тұратыны.
Үшіншіден, Қазақстан мен Башқұрстан экономикаларын ұштастырудың тиімділігі.
Башқұрт рудасы, орманы және қазақтың астығы, малы және мұнайы.
Міне осы жайттарды ескере келе біз біріксек, әскери тұрғысынан да, экономика жағынан
да қуатты мемлекет құра аламыз деп есептедік» [9].
Әлихан Бөкейхан бұл жауабында Кеңес өкіметіне белгілі тарихи фактіні толықтырғанымен,
барлық ақиқатты жайып ағынан жарылған жоқ. 1918 жылдың қыркүйегінде Уфада болған
«мемлекеттік мәжілістен» тыс өткен бұл басқосу барысында «Оңтүстік-шығыс мұсылман
облыстарының федерациясын құру» мәселесін талқылаған тек Алаш пен Башқұрт жетекшілері
ғана емес-ті. Мәжіліске Татарстан мен Түркістан мұхтариатының өкілдері де болды. «Болашақ
мемлекеттің атауы туралы сөз болғанда, - деп жазды Ахмет Зәки Уәлидов алғаш рет Түркияда
Зәки Уәлиди Тоған деген есімімен басылып шыққан естелігінде, - Ақшора оны «Шығыс
түркілердің федерациясы» деп атауға кеңес берді. Әлихан өз тарапынан түзету енгізді: орыстардың бізге пантүркизм деген айдар тағуына түрткі болатын атаулардан аулақ болған
дұрыс. Келешекте мұндай атау әбден-ақ лайық болар, ал әзірше «Шығыс Ресейдің мұсылман
федерациясы» атауымен шектелу керек» [10].
Ахмет Зәки Уәлидидің бұл сөзін Ресейдің Мемлекеттік мұрағаты қорындағы Алаш Орда
құжаттарында сақталған келешек түркі-мұсылман федерациясы картасының қолдан сызылған
нобайы толығымен растайды (№ 1 фото).
1917 жылдың 12 желтоқсаны – қазақ халқының жаңа тарихи кезеңінің бастауы, қазіргі
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Қазақ ұлттық мемлекеттігінің қайта жаңғырған, жаңа үлгідегі Қазақ мемлекетінің құрылған
күні болатын.
Алаш Республикасының және Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш қайраткерлерінің өшпес
тарихи рөлі мен миссиясы – Қазақ хандығының 1847 жылы біржола ыдырап, тарих сахнасынан
кетуінен 70 жыл өткенде, оның үйіндісі үстінен қазақтың жаңа үлгідегі заманауи ұлттық
мемлекетін көтерді. Алаш Республикасы құрылған 1917 жылдың 13 желтоқсанында толық
тәуелсіздіктің мызғымас іргетасы қаланды.
Демек, түрлі тарихи құбылыстың салдарынан Ресей империясының отарына тап болған
қазақ, қырғыз, қарақалпақ, татар, башқұрт және т.б. түркі халықтарын біріктіріп, тұтас Түркі
мемлекетін, Тұран империясын қайта құру Алаш идеясының, Алаш республикасының көздеген
түпкілікті мақсаты болып шығады. Кейін келе бұл мақсатты Мұстафа Шоқай Францияда
эмиграцияда жүріп «Ұлы Түркістан» идеясы ретінде насихаттады. «Алаш» қозғалысы мен
Алаш Республикасы басшыларының осындай мақсат-мүддені көздегенін басқа да тарихи
жәдігерлер растайды.

№ 1 фото.
Мысалға, Кеңестік биліктің тарихында лық тарихнамасында «Қоқанд автономиясы»
деп аталып келген, іс жүзінде Түркістан мұхтариатын, яғни мемлекетін құру туралы бастама
мен шешім Қоқанда емес, Бүкілресейлік Уақытша үкіметтің Торғай облысындағы комиссары
Әлихан Бөкейханның Орынбордағы кеңсесінде қабылданыпты. Ол туралы жоғарыда
аталған Зәки Уәлиди Тоған орыс тіліне аударылып 1994 жылы Уфада басылып шыққан
естелігінде жазады [10, 214-215 бб.]. Бұрынғы башқұрт көсемі Әлиханның Орынборындағы
кеңсесінде 1917 жылғы қазан айының соңы – қарашаның басындағы осы тікелей мәжіліске
қатысыпты. Уәлидидің мәлімдеуінше, бірнеше күн жалғасқан басқосудың ізінше М. Шоқай,
А.З. Уәлидовтың өзі, М. Тынышбайұлы және т.б. қазақ қайраткерлері Ташкентке аттанады,
ол қаладан соң атбасын Қоқанға бұрады да, 1917 жылғы қарашаның соңында IV Төтенше
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Жалпымұсылман құрылтайында Түркістан мұхтариаты құрылғандығы жарияланады [11].
Оған мұрындық болған және басшылығына негізінен М. Тынышбайұлы, М. Шоқай,
Ә. Ақайұлы сынды көрнекті Алаш қайраткерлері сайланған Түркістан мұхтариаты, өз
құрылтайшыларының түпкілікті мақсаты бойынша, біріккен Алаш мемлекетінің құрамдас
бөлігіне айналуға тиіс еді. М. Тынышбайұлы мен М. Шоқайдың, бірі Түркістан мұхтариатының
премьер-министрі, екіншісі оның сыртқы істер министрі болып тұруына қарамастан, 1917
жылдың 12 желтоқсанында Алаш Орда үкіметінің мүшесі болып сайлануы соның бірден бір
дәлелі болатын. Яғни М. Тынышбайұлы мен М. Шоқай – Түркістан мұхтариаты және Алаш
Орда үкіметтеріне қатар мүше болып сайланды.
1920 жылдың 26 тамызында Алаш Республикасы, Кеңес өкіметінің сценарийімен, Қазақ
(ол кезде Қырғыз) Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасы болып өзгертілді.
1920 жылдың қыркүйегінде Қазақ-Қырғыз АКСР-дың астанасы болып Орынбор қаласы
жарияланды.
Алаш Республикасының тарихи миссиясы. Кеңестік және автономиялық болса да Қазақ
республикасының өмір сүруі 1924 жылы Кеңес өкіметін Орта Азияда жасанды түрде басқа
ұлттық республикалар құруға мәжбүр етті. Мысалға, бұрынғы Бұқара және Хиуа әмірліктерінен
және бұрынғы Түркістан АКСР-ның бір бөлігінен Өзбек КСР, Түркімен және Тәжік АКСР
құрылды, Қазақ АКСР-ның құрамындағы қырғыз бен қарақалпақтың дербес автономиялық
облыстары пайда болды.
Міне Алаш Республикасының Орта Азиядағы қазіргі ұлттық мемлекеттері алдындағы әлі
де мойындалмаған, лайықты бағасын алмаған тарихи, саяси маңызы мен миссиясы осындай
болатын.
Басқа ұлттық республикаларды құрған Кеңес өкіметінің көздегені – аталған ұлттарды
Қазақ республикасының ықпалынан алып шығу, өзге ұлттарды республика-республикаға бөліп
әлсірету, сөйтіп Қазақстанның ықпалын біржола жою болатын.
Кеңес өкіметінің 1925 жылы Орынбор облысын Қазақ АКСР құрамынан бөліп РСФСР-ға
қосуының астарында да Татарстан мен Башқұрстанды территориялық жағынан Қазақстаннан
ажырату пиғылы жатты (№ 2 фото). Оның ең басты сыры: Кеңес өкіметі Ұлы Түркістанның
қайта тірілуінен патшалық Ресей империясынан бетер сескенді.
Қорыта айтқанда, 2017 жылы «Алаш» партиясының да, Алаш Орда Халық Кеңесі –
үкіметінің де құрылғанына 100 жыл толды. Алайда, қазіргі Тәуелсіз Қазақстан үшін, қазақ
қоғамы үшін ең маңызды тарихи мерейтой – қазіргі Қазақ елінің іргетасын қалап, бүгінгі
шекарасының негізін шегелеп белгілеп кеткен Алаш автономиялық мемлекетінің құрылуына,
яғни қазіргі Қазақстанның құрылуына – 100 жыл толуы.
Міне осы ұлы мерейтойға арналған бүгінгі халықаралық конференцияның қарарына
төменгідей баптар енгізуді ұсынамын:
1)
Алаш автономиясын – Алаш автономиялық парламенттік-президенттік
республика ретінде ресми түрде мойындау;
2)
Алаш автономиясы құрылған 12 желтоқсанды - қазіргі Қазақстанның құрылған
күні ретінде мойындау;
3)
Алаш автономиясының құрылуына 100, 125, 150, 200 жыл толған мерейтойларын
қазіргі Қазақстанның құрылуының мерейтойлары ретінде атап өту туралы қаулы қабылдау.
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№ 4 фотосурет. Қазақстаннан 1924, 1925 және 1929 жылдары Ресейге (РСФСР ) берілген
жерлердің картасы.
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АЛАШ - ПО ПРОЕКТУ СВОЕЙ КОНСТИТУЦИИ (УСТАВУ) БАРЛЫБЕКА
СЫРТТАНУЛЫ ЯВЛЯЛАСЬ АВТОНОМНОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
Аққұлы С.
Директор НИИ «Алаш» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Национально-территориальная Автономия Алаш де-юре, Автономная парламентскопрезидентская республика Алаш - де-факто, функционировала с декабря 1917 по август
1920 года. Но Республика Алаш в августе 1920 года стала политическим и идеологическим
фундаментом современного Казахстана.
Что означает слово «Алаш»? В современной научной литературе казахское национальноосвободительное движение начала ХХ века, а также основателей и лидеров этого движения для
удобства принято называть сокращенно «национальное движение «Алаш» и «интеллигенция
или элита «Алаш». Основанием для этого являлось, во-первых, первая казахская национальная
либерально-демократическая партия, созданная по инициативе казахского национального
лидера А.Н. Букейхана и постановлению І Всеказахского съезда; во-вторых - Национальнотерриториальная Автономия, а также её официальная столица – официально носили название
«Алаш».
Алаш Орда – это название Народного совета – высшего политического и исполнительного
органа государственной власти (правительства) Национально-территориальной автономии
Алаш по объявлению, но Национально-демократической республики по сути.
Народный совет – правительство Алаш Орда состоял из 25 членов-комиссаров, 10 из
которых было предоставлено представителям других народов, переселившихся в Казахские
Степной и Туркестанския края [1].
Восемь членов правительства Алаш Орда из 15 комиссаров Народного совета Алаш
Орда имели высшее юридическое образование, один из которых - Жакып Акбайулы - имел
научную степень магистра права, четыре из них в 1906-1907 годах избирались депутатами І
и ІІ Государственной думы. Пять членов Алаш Орды (А. Букейхан, Б. Кулманулы, М. Шокай,
М. Тынышбайулы и А. Биримжан) с марта-апреля по декабрь 1917 года занимали должность
комиссара Всероссийского Временного правительства от области до уезда, двое из них являлись
членами Чрезвычайного комитета Временного правительства по управлению Туркестаном
(А. Букейхан, М. Тынышбайулы). Ахмет Биримжан (Беремжанов) имел солидный опыт работы
в судебной системе царской России, был депутатом Думы сразу двух созывов 1906-1907
годов, еще один выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского Императорского
университета Раимжан Марсекулы (Марсеков) с 1902 по 1917 годы непрерывно занимался
адвокатской практикой (присяжный поверенный). Другой юрист по образованию Жанша
Досмухамедулы – за короткий период успел подняться на высокий пост в органах прокуратуры
самодержавной России [2]. В ноябре 1917 года все 15 членов Алаш Орды без исключения были
избраны в члены Всероссийского учредительного собрания.
Среди комиссаров и кандидатов в комиссары Алаш Орды также были востоковед,
инженер железнодорожного транспорта, военный врач, агроном, ученый-лесовод, математик
и другие высококвалифицированные и опытные кадры. Один лишь Отыншы Альжанулы имел
средне-специальное образование (омская учительская семинария) и достаточно большой опыт
педагогической и публицистической деятельности.
Созвучие Алаш Орды с наименованием чингизхановской империи Алтын Орда величайшей империи во всей истории человечества – было далеко неслучайным. Отцыоснователи заложили в его название скрытый, но далекоидущий смысл, означающий
буквально: «Алаш» - название единого тюркского народа, «Орда» - «Государство» и «Империя»
одновременно.
Что касается термина «Алаш», то ещё в 1910 году в своем историко-справочном очерке
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«Казахи» (в ориг. «Киргизы») идейный основоположник и лидер движения «Алаш» Алихан
Букейхан писал, что у казахов боевым кличём являлось «имя мифического лица Алаша» [3].
В 1913 году в статье «Қазақтың тарихы» (букв. «История казахов») он дал более развернутое
толкование имени Алаш, что, по его мнению, означало «человек отечества». «Джучи хану было
присвоено народное имя «Алаш», - отмечалось в этой статье, подписанной псевдонимом «Түрік
баласы» (букв. «Потомок тюрков», один из многочисленных псевдонимов А.Н. Букейхана.), Это означает «Алаш – голова алашевцев» («голова отечества» Т. Б.)» [4].
В 1905-1917 годах имя «Алаш» стало идеей казахского национального возрождения,
программой создания современной национальной культуры и единой нации, лозунгом и
знаменем борьбы за восстановление национальной государственности.
Об объединяющей силе идеи «Алаш» свидетельствует тот исторический факт, что в
ноябре 1917 года в выборах в Учредительное собрание партия «Алаш» одержала триумфальную
победу над всеми другими, в том числе партией «Үш жүз» («Три жуза») и РСДРП (меньшевиков
и большевиков), и получила все 43 депутатских мандата. В этом можно убедиться из итогов
выборов в одной лишь Тургайской области [5].
Элита «Алаш» считала, что бороться против могущественной русской империи, пусть даже
отсталой экономически от Западной Европы, и вернуть независимость путём вооруженного
восстания невозможно. Такой путь борьбы, по убеждению элиты Алаш, не найдет массовой
поддержки в народе, о чём красноречиво свидетельствовало поражение восстания хана
Кенесары.
На их взгляд, метод современной политический борьбы за независимость долгий, но самый верный. Поэтому западноориентированная элита «Алаш» во главе с Алиханом Букейханом
стала сотрудничать с наиболее прогрессивными политическими силами самой империи, как,
например, Конституционно-демократическая партия, программные цели и задачи которой в
целом отражали стремления и чаяния казахов.
Самый вероятный путь, который мог привести казахов к национальному самоопределению, а затем и полной независимости, на взгляд лидеров «Алаш», лежал через радикальное
реформирование самой колониальной империи: преобразование России из самодержавия в
федеративное парламентское демократическое государство.
Без радикального преобразования самой России, казахам не вернуть своих исконных
земель, объявленных в 1868 году «собственностью российской казны», и не добиться
восстановления национальной государственности, был убежден лидер «Алаш» Алихан
Букейхан. Будучи членом самой влиятельной российской политической партии 1905-1917 годов
(с 1912 года член её ЦК) – Конституционно-демократической или кадетской партии, а также
вступив в ряды российских масонов (1908-1917 гг.), Алихан Букейхан стремился объединить
все прогрессивные силы империи и направить их общие усилия на свержение самодержавия
[6].
После Февральской революции 1917 года, А. Букейхан и его соратники вышли из кадетской
партии и создали первую казахскую либерально-демократическую партию, которую назвали
«Алаш» [7]. Восстановление независимости с прежним ханским институтом государственной
власти элита Алаш во главе с прямым потомком Чингис хана Алиханом Букейханом считала
архаичным и бесперспективным. Поэтому элита Алаш своей целью поставила решение
следующих стратегических задач, часть которых была отражена в знаменитой «Каркаралинской
петиции» от 1905 года. Главным инициатором и автором «Каркаралинской петиции» был
Алихан Букейхан, идейный основоположник и лидер движения «Алаш», который опубликовал
её в 1905 году в санктпетербургской газете «Сын отечества», в августе 1906 года в омской
«Иртыш», которую редактировал сам [8].В четвертом пункте петиции говорилось, что
необходимо добиться «признания земли, занимаемый казахами, их собственностью». Элита
Алаш была убеждена: нет государства без собственной территории.Согласно второму пункту
петиции, казахи требовали внедрения родного языка и письменности во всех казахских
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школах и делопроизводстве местных органах власти и суда. В соответствии с третьим пунктом
петиции - «для выяснения текущих нужд казахского народа необходимо издание газет на
казахском языке, для чего потребуется установление явочного порядка на издание газет без
предварительной цензуры и на открытие типографий» [9].
Одной из стратегических целей движения «Алаш» и его лидера являлось введение в
казахском Степном и Туркестанском краях так называемого земства, что давало возможность
местному самоуправлению распоряжаться значительной частью налогов и так называемым
«казахским капиталом» для cтроительства школ, больниц, дорог и других важных социальнокультурных объектов, то есть направить на развитие местной инфраструктуры. Интеллигенция
«Алаш» рассматривала земство ещё и как кузницу национальных управленческих кадров не
только для местного самоуправления, но и будущего национального государства.И добиваясь
введения земства, элита «Алаш» преследовала долгосрочную перспективу – строительство
современного казахского государства с прочного фундамента – развития местного
самоуправления и инфраструктуры.
Введение для казахов воинской повинности путём отмены закона 1834 года, по которому
казахи были освобождены от воинской службы, являлось ещё одним важным пунктом стратегии
движения «Алаш». При формировании из казахов легальных конно-кавалерийских войск с
национальным войсковым управлением ещё при самодержавии, лидеры Алаш были не прочь
воспользоваться помощью, например, башкир, а также казачьих войск. Мало того они видели
в казачестве своих союзников, в том казачестве, которое в то время являлось опорой и орудием
колониальной политики России в Степном и Туркестансмком краях - Казахстане. Первые
казахские кавалерийские полки армии Алаш удалось сформировать лишь после образования
Республики Алаш к лету 1918 года, которые в 1918-1920 годах совместно с войсками казачьих
атаманов вели ожесточенные бои против советской красной армии.
Следует отметить, что к началу ХХ-го века интеллигенции Алаш, без оружия или
восстания, а путём создания современной казахской письменности, литературы, культуры в
целом, а также выдвижения новой национальной идеи, удалось объединить казахов в единую
нацию. Именнок этому историческому моменту все без исключения представители казахских
жузов и родов осознали себя потомками единого предка... Алаш.
Напомню, что первые современные казахские литературные сочинения в прозе и поэзии
– романы («Несчастная Жамал» М. Дулатулы, «Красавица Камар» С. Торайгырулы, «Калым»
С. Кобейулы и др.), рассказы, поэмы, пьесы, сборники стихов, басень и мн.др., первые
периодические издания – газеты «Қазақстан», «Қазақ», Сарыарқа», журналы «Айқап», «Абай»,
а также учебники, учебные пособия, хрестоматии для казахских светских школ – были изданы
до 1917 года. Первый сборник оригинальных сочинений великого Абая и его переводов из
русской литературы, а также «Оян, қазақ!» М. Дулатулы, «Маса» А. Байтурсынулы и мн.др.
были в том числе.
Следовательно основа современной казахской культуры была создана до Февральской
революции 1917 года. Позднее, в 1960-80-х годах, в ряде западных исследований об истории
казахов конца ХІХ-го и начала ХХ-го века итог деятельности элиты и движения «Алаш»
оценивался как «культурный ренессанс» [10].
И действительно, лидеры движения «Алаш» предложили своему народу новые ценности
и идеалы, цели и задачи, адекватные новым требованиям и вызовам нового ХХ-го столетия, и
пробудить в нём национальное самосознание. В итоге ІІІ Всеказахский курултай, состоявшийся
5-13 декабря 1917 года в Оренбурге, образовал Национально-территориальную автономию
Алаш и сформировал её высший государственный исполнительный орган – Народный совет
(правительство) Алаш Орда [11].
13 декабря 1917 года - это есть поворотный момент, начало новейшей истории казахского
народа. Это был день восстановления казахской национальной государственности и образования современного Казахского государства в новом формате.
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ІІІ Всеказахский курултай на подлинно демократической основе - при участии 3-х
альтернативных кандитатов - избрал председателя (президента) Алаш Орды. По итогам
выборов значительным отрывом от остальных 2-х кандидатов председателем Алаш Орды был
избран общепризнанный лидер нации Алихан Букейхан.
Еще за 7 лет до образования Республики Алаш, в 1910 году, Алихан Букейхан в своем
историко-справочном очерке «Казахи» перечислил 9 областей, 1 губернию (Астраханскую) и
ряд волостей Алтайского края, которых казахи занимали с испокон веков и где их численность
приобладали над всеми другими народами, прежде всего крестьянами-переселенцами [12]. В
декабре 1917 года в связи с образованием Республики Алаш, эти 9 областей, 1 губерния и ряд
волостей Алтайского края были объявлены её территорией [13].
В 1918-1920году, в ходе переговоров с лидерами очередного самопровозглашенного
«всероссийского правительства» (Сибирская Автономия, Комуч, Уфимская директория и
т.д.), председатель-президент Алаш Орды Алихан Букейхан неуклонно заявлял: «Автономія
Алашъ... занимаетъ территорію, имеющую форму почти круга (!), составляетъ крупную, съ 10
миллионным населениемъ, политическую единицу» [14].
Важно заметить тот исторический факт, что лидерам Республики Алаш удавалось
сохранить её территорию в форме «почти круга» лишь до 1930 годов, постепенно теряя её
части начиная с 1925 года (См. фото карты №№ 1, 2). Из них в 1925 году Оренбургская область
вместе с одноимённым городом, бывшим первой столицей Советского Казахстана, перешла
под юрисдикцию РСФСР, город Ташкент и ряд прилагающих районов – по волюнтаристкому
решению И. Сталина и за подписью Т. Рыскулулы, последнего председателя Совнаркома
Туркестанской АССР, были переданы Узбекской ССР, столицей которой уже успели избрать
город Самарканд.
Каракалпакская автономная область, до 1930 года находившаяся в составе Казахской
АССР, сперва перешла под юрисдикцию... РСФСР, а в 1936 году – передана в состав той же
Узбекской СССР.
Но несмотря на все подобные своевольные перекраивания границ Казахстана, сегодня
Независимый Казахстан сохранил за собой большую часть территорий, которых отстаяли
отцы-основатели Республики Алаш.
Первой столицей современного Казахстана – и с исторической, и юридической точек
зрения является город Алаш (бывшая Заречная Слободка, ныне Семей). Поскольку согласно
постановлению ІІІ Всеказахского съезда, с 13 декабря 1917 года по сентябрь 1920 года Алаш
являлся официально временной столицей Республики Алаш, где располагалась её высшая
политическая и исполнительная власть – Народный совет (правительство) Алаш Орда [15].
Республика Алаш, согласно политической программе партии «Алаш» и проекту
конституции, составленному Барлыбеком Сырттанулы (Сыртанов) еще в 1910-1911 годах,
являлась парламентской унитарной светской республикой с президентской формой правления
и сильным местным самоуправлением (земством). Конституцию Алаш предполагалось
утвердить на Учредительном собрании.
Историческая роль и миссия Республики Алаш и её отцов-основателей в том, что новое
государство было воссоздано из руин Казахского ханства спустя 70 лет со дня окончательного
распада и ухода с исторической арены в 1847 году в связи с гибелью последнего хана Кенесары.
В день образования Алаш, 13 декабря 1917 года, был заложен надежный фундамент полной
национальной независимости.

114

Фото № 1. Карта Казахстана 19*27 года из книги профессора Г.Н. Черданцева «Рассказ
Джафара о Казакстане» (Москва, 1927 г.)

Фото № 2. Карта Казахстана 1920-1929 гг.
Республика Алаш родилась как единое казахско-киргизское государство, а не исключительно
казахское. Например, вот что писал неизвестный автор за подписью Н.Ч. в своем материале
«Автономія Казакыстана», опубликованном по следам ІІІ Всеказахского курултая в Оренбурге
в газете «Оренбургскій казачій вѣстникъ»: «Киргизы дѣлятся на кайсаковъ и кара-киргизъ, но
названіе «Алашъ» объединяетъ ихъ въ одну націю (на подобіе нашего «Святая Русь»). Слово
это означаетъ еще воинственный и священный призывъ всѣхъ киргизъ къ защитѣ, заменяя
трубный звукъ» [16].
«Алаш» - понятие более широкое по сравнению с «Казакстаном и обнимает собою как
самих киргиз-казаков (казахов. – С.А.), так и родственный им народ кара-киргизов, - отмечал
и Мустафа Шокай, делегат всех 3-х Всеказахских съездов и член Алаш Орды, в своей статье
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«Киргизская (Казахская. – С.А.) Советская Республика», опубликованной в русскоязычной
грузинской газете «Вольный горец» в самый разгар учредительного съезда Казахской
(Киргизской) АССР, состоявшегося 4-12 октября 1920 года в Оренбурге, - «Казакстан», как
понятие более узкое, ограничивающееся исключительно киргиз-казаками, в понимании самих
киргиз всегда имел оттенок некоторого узкого национализма и шовинизма» [17].
В 1918 году лидеры Алаш и Башкирии договорились о создании единого казахскобашкирского государства. По этому поводу бывший председатель Алаш Орды Алихан
Букейхан в своих последних показаниях следователю ОГПУ-НКВД от 6 августа 1937 года
дал следующее пояснение: «В сентябре 1918 года в городе Уфе состоялось совещание
между представителями правительства Алаш Орда и валидовского контрреволюционного
башкирского правительства... На этом совещании мы договорились о... создании единого
Башкиро-Казахского государства...
Необходимость принятия такого решения была продиктована следующими
соображениями:
Во-первых, необходимостью объединения наших вооруженных сил для борьбы с
Советской властью... Во-вторых, смежность территории и наличие в Башкирии значительного
количество населения, состоящего из обашкирившихся казахов (!).
В-третьих, выгодность сочетания экономики Казахстана и Башкирии. Башкирская руда,
лес и казахская хлеб, скот и нефть.
Исходя из этих соображений мы считали, что объединившись, сумеем создать свое
государство, сильное в военном и экономическом отношениях» [18].
В этих показаниях бывший глава Республики Алаш был не до конца откровенен, уточняя
лишь известный Советской власти факт. Дело в том, что на совещании, состоявшемся в сентябре
1918 года в Уфе за кулисами так называемого «государственного совещания», вопрос о создании
«Федерации юго-восточных мусульманских областей» обсуждали не только лидеры Алаш и
Башкирии. Присутствовали также лидеры Татарстана и Туркестанского мухтариата. «Когда речь
зашла о предполагаемом названии будущего государства, - утверждал лидер Башкирии Ахмет
Заки Валидов в своих воспоминаниях, изданных в Турции, - Акчурин [Юсуф] посоветовал
именовать его «Федерацией восточных турков». Алихан [Букейхан], в свою очередь, внёс свои
коррективы: следует избегать названий, которые давали бы русским повод для наклеивания на
нас ярлыка пантюркизма; в будущем и такое название вполне может стать приемлемым, а пока
надо ограничиться «Мусульманской Федерацией Восточной России» [19].
Об этом свидетельствует набросок карты предполагаемой тюрко-мусульманской
фередации, обнаруженной в архивных документах по Алаш Орде, сохранившихся в фонде
Государственного архива РФ в Москве (см. фото № 3).
Следовательно конечной целью идеи Алаш являлось воссоздание из разрозненных
тюркских народов (казахов, киргизов, каракалпаков, татар, башкир и др.), оказавшихся в
силу различных исторических катаклизмов под колониальным игом Российской империи,
единого тюркского государства, великой тюркской империи или Туркестана. Позднее эту
идею «Большого Туркестана», находясь в эмиграции во Франции, развивал и пропагандировал
Мустафа Шокай. Об этой цели идеи лидеров Алаш свидетельствуют другие исторические
факты.
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Например, решение о создании Туркестанского мухтариата, более известного как
«Кокандская автономия», было принято не в Коканде, а в резиденции комиссара Временного
правительства в Тургайской области Алихана Букейхана в Оренбурге. Об этом заявлял тот
же Ахмет Заки Валидов в своих воспоминаниях, переизданных в Башкирии в переводе на
русский язык в 1994 году. Он был непосредственным участником совещания, состоявшегося в
конце октября – начале ноября 1917 года в резиденции А.Н. Букейхана в Оренбурге с участием
других представителей элиты Алаш, где участники пришли к единому мнению, что «пока
освободительное движение не наберет силу в Туркестане, оно не развернется ни в
Казахстане, ни в Башкортостане» [20].
Как утверждал автор этих воспоминаний, совещание продолжалось несколько дней,
после которого Мустафа Шокай, сам Ахмет Заки Валидов, Мухаметжан Тынышбайулы и
другие отправились в Ташкент, откуда перебрались в Коканд, где в конце ноября 1917 года на
IV-м чрезвычайном Всемусульманском съезде был образован Туркестанский мухтариат.
По замыслу отцов-основателей Туркестанского мухтариата, инициаторами создания и
первыми руководителями которого были видные представители элиты Алаш в лице М. Тынышбайулы, М. Шокай и А. Акайулы, в недалёком будущем Туркестан должен был стать
составной частью единого государства Алаш. Поэтому в декабре 1917 года М. Тынышбайулы
и М. Шокай были избраны в комиссары Алаш Орды в бытность первого премьер-министром,
второго - министром иностранных дел Туркестанского мухтариата.
В августе 1920 года Автономия Алаш по сценарию Советской власти была преобразована
в Казахскую АССР. А Оренбург был провозглашён столицей КазАССР лишь в сентябре 1920
года.
Сам факт существования Казахской автономной республики вынудил советскую власть
в 1924 году идти на искусственное создание в Центральной Азии других национальных
республик в противовес Казахской. Так из бывших Бухарского и Хивинского эмиратств и
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части Туркестанской АССР была образована Узбекская ССР, Туркменская, Таджикская АССР,
киргизы и каракалпаки были выделены в составе Казахской АССР в отдельные автономные
области. Такова была до сих пор непризнанная, но подлинная историческая роль и миссия
Автономии Алаш и перед другими современными национальными государствами Центральной
Азии.
В 1925 году Оренбургская область была передана в состав РСФСР, благодаря чему
Татарская и Башкирская АССР были территориально отделены от КазАССР, поскольку
советская власть опасалась воссоздания великого тюркского государства не меньше, чем
колониальная царская империя.
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УДК 94 (574)
КОГДА И КАК СОЗДАВАЛАСЬ АРМИЯ ГОСУДАРСТВА АЛАШ?
Аққұлы С.
ведущий научный сотрудник Научного центра «Отырар кітапханасы»
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, доктор PhD
Cоздать легальную национальную армию лидер казахского национального движения
«Алаш», Алихан Букейхан, пытался еще в период первой русской революции 1905-1906 годов.
Но добился этой цели лишь после Февральской революции 1917 года - накануне гражданской
войны, развязанной большевиками».
На переговорах с так называемым «Омским правительством» во главе с адмиралом
Александром Колчаком, состоявшемся в феврале 1919 года в Омске по вопросу о
признании автономии 6 миллионного казахского народа, лидер Алаш Орды («Алаш» – имя
единого мифического предка казахов, киргиз, Башкир и др. Тюрко-мусульман, «Орда» букв. «государство», «империя». - Прим. автора) Алихан Букейхан продолжил твердо и
последовательно отстаивать право казахов на национальное самоуправление, поставив
очередное самопровозглашенное «всероссийское правительство» перед фактом существования
уже и казахской национальной армии: «В вопросе о милиции вы меня не поняли. Милиция
наша – это войско. Оно уже фактически существует…» [1].
Алихан Букейхан строил современную казахскую армию исходя из принципа, что
«армия должна быть организована наподобие казачьих войск с самостоятельным войсковым
управлением» [2].
Это был уже 1919 год, то есть накануне взаимного признания Автономией АлашОрда и Советской властью друг друга и присоединения казахской автономии к советам.
Но исторические факты свидетельствуют, что национальную армию, причем абсолютно
легальную, лидер казахов пытался сформировать еще в период первой русской революции
1905-1906 годов, то есть в период самодержавного правления колониальной империей, и на
пути к этой цели стоял, казалось бы, ряд непреодолимых преград. Первой из них оказался
закон от 1834 года, освободивший казахов от воинской повинности. «Почему раньше казахи
не призывались в солдаты? – задавался вопросом Қыр баласы (или Сын степей – самый
популярный из псевдонимов А.Н. Букейхана) в 1913 году в статье под заголовком «Призовут ли
казахов в солдаты?», опубликованной в одном из первых номеров газеты «Қазақ», и сам же на
него ответил, - Есть закон, освободивший казахов от повинности: 42-я статья Устава о войнской
повинности гласит: «Население Туркестана, а также казахи Акмолинской, Семипалатинской,
Семиреченской, Уральской и Тургайской областей освобождены от войнской повинности»
(Сводъ законовъ Россійской Имперіи, томъ ІҮ, изд. 1897 года.). По сведениям А.Н. Букейхана,
в 1834 году старший султан Акмолинского округа султан Коныр Кулжа, сын Худайменде,
совершил поездку в Петербург, где заявил русскому царю: казахи озабочены тем, что царь
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может обязать их нести воинскую повинность (тогда казахи ещё были уважаемы!) и в этой
связи необходимо успокоить казахов от безосновательных волнений. В ответ правительство
выдало Коныр Кулже грамоту, гарантирующую, что «казахский народ отныне и в будущем
освобождается от воинской повинности – ведя и нынешнее кочевое хозяйство или перейдя к
оседлому земледельческому хозяйству, создав свои поселки» [3].
Как отмечал Қыр баласы в этой же статье, «с октября 1905 года Россия встала на путь
Европы: в своем манифесте от 17 октября 1905 года русский царь обязался, что впредь без
обсуждения Государственной думы и одобрения Государственного совета, ни один закон не
вступит в силу». Следовательно, отмена закона от 1834 года и введение воинской повинности
для казахов теперь зависит не от воли или прихоти самодержца-царя, а от деятельности
только что учрежденной Государственной думы - первого российского парламента. Это
была сложной задачей, стоящей перед А.Н. Букейханом. Все же главной преградой являлся
собственно панический страх казахов перед рекрутской службой в чуждой русской армии. К
примеру, в ходе первой всеобщей переписи в Российской империи 1897 года, казахи скрывали
или уменьшали количество своих детей допризывного и призывного возраста от страха, что
«перепись производится с целью выявления численности казахских детей для призыва их на
службу в русскую армию» [4]. Страх был столь велик, что многие казахские семьи просто
откочевало в глубь степи, чтобы избежать переписи.
Здесь возникает важный вопрос: с какой целью лидер казахов стремился обязать свой
многомиллионный полукочевой народ, доведенный хищническо-колонизаторской политикой
до крайней нищеты и оказавшийся на грани исчезновения, нести еще и воинскую службу в
регулярной армии колониальной империи наравне с русскими мужиками, казаками и другими
подневольными народами? Ответ на него следует поискать в трудах самого А.Н. Букейхана.
Подробно исследовав архивные документы, касающиеся процесса принятия Казахскими
Малым и Средним жузами русского подданства в 1731, 1781 годах и ближе к середине ХІХ
века присоединения Старшего жуза, а также изучив все исторические события, последовавшие
за этим присоединением, А.Н. Букейхан приходит к однозначному выводу, что Российская
империя, пользуясь лишь правом сильного, односторонне и грубо нарушила условия
принятия Казахскими ханствами ее подданства и превратила их в свою колонию. Уставами
о сибирских и оренбургских киргиз-кайсаках 1822-1824 годов был ликвидирован ханский
институт правления в Малом и Среднем жузах и внедрен институт «старшего султана», что,
по убеждению А.Н. Букейхана, являлось грубым вмешательством России во внутренние
политические дела подданных, вассальных казахских ханств и фактической ликвидацией
казахской государственности. Объявление всех казахских территорий собственностью русской
казны и внедрение института «волостных управителей» вместо «старших султанов» по
«Степному положению от 21 октября 1868 года», на взгляд лидера казахов, было ничем иным,
как аннексией и окончательным уничтожением казахской национальной государственности.
Убедившись в нарушении Россией условий принятия казахами русского подданства,
А.Н. Букейхан решает посвятить себя целиком борьбе за возврат казахам их исконных территорий
и восстановление их национальной государственности в прежних пределах и границах, сперва
хотя бы в составе русской империи. Но, изучив печальный опыт самой масштабной вооруженной
борьбы казахов во главе с последним казахским ханом всех жузов Кенесары Касымулы в 18371847 годах, А.Н. Букейхан выбирает для своего народа мирный, абсолютно легальный путь
борьбы за освобождение. И учреждение и созыв в 1905 году Первой Государственной думы
лишь потвердили его правоту и дальневидность. Потомственный чингизид А.Н. Букейхан умел
ставить долгосрочные стратегические цели и задачи национально-освободительной борьбы,
и добиваться этих целей твердо, гибко, но последовательно. Это повсеместное внедрение
земства в казахских Степном и Туркестанском краях, возрождение казахского народного
суда биев, перевод делопроизводство на язык коренного населения казахского края, возврат
казахам незаконно изъятые у них родовые земли с дальнейшей передачей в их собственность
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и т.д. Например, добиваясь повсеместного введения в Казахском крае земства, А.Н. Букейхан
видел «будущее казахской степи в сознательном претворении западной культуры – в самом
широком смысле этого слова» [5] и планировал строительство современного демократического
казахского государства с надежного фундамента – с развития местного или общественного
самоуправления и инфраструктуры. «Земство, - писал Қыр баласы (Сын степей) в своих
многочисленных статьях, опубликованных в газетах «Иртыш» и «Қазақ» в период с 1906
по 1917 год, - это избирамое местным населением собрание. В жизни не бывает вопросов,
которыми не занималось бы земство. Земство строит школы, клиники, больницы, учреждение
культуры и искусства, дороги и мосты; открывает вузы, заводы, фабрики… Земство избирает
судебную власть, формирует милицию и силы самобороны… Если казахи выберут в земство
достойных людей и последуют за передовой культурой, то выживут…» [6].
Кроме того, А.Н. Букейхан земство рассматривал как кузницу национальных кадров
государственного управления. Наиболее видные прогрессивные общественно-политические
деятели и либеральные политические партии России периода 1905-1917 гг., с которыми бок о
бок в своей политической карьере действовал лидер движения Алаш, вышли из недр земских
собраний и управ.
Не менее важной целью для Сына степей являлась отмена закона 1834 года, освободившего
казахов от военной службы, который изначально был воспринят как благо, особенно после
кровопролитной вековой войны с джунгарами, поставившей весь казахский народ на грань
исчезновения. Однако более полвека спустя, особенно вследствие осуществления Россией
реформ 1867-1868, 1886 и 1891 годов, целью которых была поэтапная колонизация Казахского
края (позже Степного и Туркестанского краев), это благо обернулось для казахов сущим злом.
Казахи невольно оказались «инородцами» на собственных землях, аннексированных в 1868
году и которыми теперь вольно распоряжались колониальные власти. И это зло прозвучало,
не в первый и последний раз, из уст очередного генерал-губернатора Степного края Ивана
Надарова, который на требование делегации казахов в 1906 году, насильственно выселенных
из родовых земель, прекратить этот произвол, открыто и безаппеляционно заявил: «казахи
никогда равноправія не получатъ, такъ какъ они наравне съ другими не несутъ военную службу»
(!), «казахская земля не есть собственность казаховъ, а государственная, следовательно, если
она нужна будетъ государству, то будетъ отобрана у казаховъ по мере потребности» [7].
Упорно добиваясь воинской повинности для своего народа, А.Н. Букейхан преследовал
две цели. Одна из них явная, остро необходимая для текущего момента, как равноправие с
другими народами, прежде всего с русскими и особенно казаками, которые собственно и
служили главным орудием колониальной политики в казахских степях, вторая – скрытая, но с
дальней перспективой.
Причем очень важно подчеркнуть, что он предпочел для своего народа не рекрутскую
службу, какую, например, несли финны, рекруты которых могли быть отправлены в любой
край Российской империи. Лидер казахов добивался формирования из своих джигитов
добровольных кавалерийских полков, причем с… самостоятельным войсковым управлением,
в чем как раз заключался скрытый смысл его цели. Он предвидел, что в недалеком будущем
казахам понадобятся отстаивать право собственности на свои исконные территории и
священное право на национальное самоуправление с оружием в руках. Забегая вперед, замечу,
что пока же, в ряде своих статей в газете «Қазақ за 1913 и 1916 годы, А.Н. Букейхан причину
необходимости добровольной службы в кавалерийских полках объяснял текущими интересами
народа на примере казачьих войск. Добровольная казачья служба, по его мнению, имела ряд
приемуществ и удобств для кочевых казахов по сравнению с обычной войнской повинностью
или рекрутчиной. Во-первых, верховая езда для казаха национальная традиция и образ
повседневной жизни. Во-вторых, достигнув 18 лет, казак лишь после прохождения 3-летней
военной подготовки становится казаком и с 21 года несет действительную войнскую службу в
течение 12 лет. В мирное время казак все эти 12 лет проводит в своей станице, проводя каждое
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лето всего 3-4 месяца на военно-учебных сборах в родных краях. Таким образом, объясняет
А.Н. Букейхан, из 12 лет действительной воинской повинности казак на этих сборах проводит
всего 3-4 года. После 12 лет выслуги казак в 38-летнем возрасте выходит в запас.
В-третьих и самое главное, по утверждению А.Н. Букейхана, заключалось в следующем:
«Казак по закону имеет больше прав нежели мужик [русский крестьянин] и причиной
этому была сама история: мужик был рабом [крепостным], казак – вольным, свободным и
благодаря своей добровольной 12-летней войнской службе имеет перед мужиком значительное
приемущество и льготное право на землепользование». Нам такое право не предоставят, если
предоставят – не проиграем», - убеждал своих соплеменников лидер казахов [8].
И в июле 1906 году А.Н. Букейхан, единогласно избранный в депутаты Государственной
думы І-созыва от Семипалатинской области, отправился в С.-Петербург с уверенностью принять
ряд законопроектов, среди которых был и проект закона о введении воинской повинности
для казахов, предварительно обсудив их со своими избирателями, о чем свидетельствует
небольшая заметка, опубликованная в июньском номере газеты «Семипалатинскій листок»:
«10 іюня въ Семипалатинске въ помещеніи Народнаго Дома въ 12 часовъ дня состоялось
первое собраніе казаховъ-выборщиковъ. Присутствовало свыше 150 человекъ… Начало
разсужденіямъ положилъ А.Н. Букейхановъ, ознакомившій собраніе съ программой партіи
«Народной свободы», къ которой присутствующіе и постановили присоединиться. Затемъ
говорили: казахъ Чингизской волости Шакарим Худайбердинъ… Ахметъ Тышканбаевъ
(Дегеленской волости Каркаралинскаго уезда) о поземельномъ вопросе, Ильясъ Джанкаринъ
(изъ Павлодарскаго уезда) о томъ же вопросе въ связи съ переселенческимъ деломъ, а также о
воинской повинности» [9].
А.Н.Букейхан не без основания полагал, что Первая Дума одобрит те законопроекты,
которые он намеревался внести на рассмотрение высшего законодательного собрания. Ему без
особого труда удалось бы собрать подписи нескольких десятков коллег-депутатов, необходимых
для внесения законопроектов в регламент законотворческой работы Думы. Поскольку из 448
депутатов Думы I созыва кадетов было 153, из которых 4 казаха, а также 1 беспартийный депутат
в лице Шаймердена Косшыгулулы, избранный от казахов Акмолинской области. Мало того все
руководство Первой Госдумы было избрано сплошь из кадетов: спикером Сергей Муромцев,
вице-спикерами - князь Петр Долгоруков и Николай Гредескул и, наконец, секретарем — князь
Дмитрий Шаховской, близкий друг Алихана Букейхана.
Замечу, что мусульманская фракция Госдумы І-созыва, как, впрочем, во всех последующих,
примкнула к фракции кадетов. При голосовании за свои законопроекты, А.Н. Букейхан мог
смело расчитывать на полную поддержку также фракции автономистов, состоявших из членов
Польского коло, украинских, финнских, прибалтийских, татарских и других этнических групп,
численность которых в І-созыве составляла 63 человека. Не остались бы в стороне 97 депутатов
от Трудовой партии и 105 беспартийных. Одним словом, в начале июля 1906 года казахский
лидер, казалось бы, стоял перед реальной возможностью осуществить свои стратегические
цели.
Однако эта реальность в один миг превратилась в мираж. А.Н. Букейхан прибыл в С.Петербург лишь 8 июля 1906 года утром - буквально накануне насильственного роспуска
Государственной думы І-созыва. Как отмечал сам А.Н. Букейхан в своих воспоминаниях
«Выборы в Степи» от 1916 года, посвященных 10-летию Первой Государственной думе,
выборы в Степном и Туркестанском краях были назначены в последнюю очередь, а к моменту
роспуска І-й Думы в некоторых областях Туркестана выборы даже не успели состояться.
Неудивительно, что вступив на порог Таврического дворца 8 июля 1906 года, А.Н. Букейхан
едва ли смог собрать подписи депутатов под законопроектами, дабы внести их в повестку
дня законодательного собрания - манифест о роспуске Думы был подписан 8 июля ночью, а
перводумцы, среди которых был и А.Н. Букейхан, увидели этот манифест 9-го числа утром на
дверях Таврического дворца [10].
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Все же Сын степей не терял надежду, поскольку впереди ожидал второй созыв Думы. Не
вдаваясь в подробности того, почему сам А.Н. Букейхан добровольно отказался баллотироваться
в депутаты ІІ Думы, будучи абсолютно уверенным в своем вторичном избрании, о чем
подробно изложил в открытом письме казахам Семипалатинской области от 11 января 1907
года [11], он отправил во ІІ-созыв с такой же задачей своего надежного соратника Темиргалия
Нурекенулы (Темиргалий Тюйтин-Нороконов или Нороконёв), одного из пяти намеченных
им же кандидатов, среди которых были два племянника великого поэта-мыслителя Абая –
Шакарим Худайбердыулы и Какитай Искакулы [12].
Однако в этот раз А.Н.Букейхана постигло еще большее разочарование. После 102 дней
работы с 20 февраля по 2 июня 1907 года, ІІ-созыв также был роспущен. Одновременно с
указом о роспуске Думы II-созыва 3 июня 1907 года было опубликовано новое Положение о
выборах в Думу, по которому 5 миллионный казахский народ был лишен избирательных прав
и отстранен от думской трибуны [13]. Более того в декабре того же года Особым присутствием
С.-Петербургского окружного суда А.Н. Букейхан был осужден к 3-месячному тюремному
сроку за подписание «Выборгского воззвания», а также лишен права занимать общественные
должности [14]. Отбыв наказание в Семипалатинской тюрьме не 3 месяца, а целых 8, он был
отправлен в ссылку в Самару.
Но даже находясь в ссылке в период с 1908 по март 1917 года, он продолжал яростную
борьбу за права и национальные интересы казахов, в том числе за право нести воинскую
службу в кавалерийских войсках с самостоятельным войсковым управлением, внеся в Думу
ІІІ-созыва через фракцию депутатов-кадетов соответствующий законопроект. Правда, надо
заметить, снова без видимых успехов. «Среди множества вопросов, которых коснулась Дума,
в качестве «вермишельной» мелочи мелькнул и проект об изменении «Устава о воинской
повинности», которому нигде вообще не везет... – сетовал А.Букейхан на деятельность ІІІ-й
Думы, завершившей свою работу так и не приняв законопроект об изменении «Устава о воинской
повинности», где предусматривалось введение воинской повинности и для своих казахов, - Так
- одни мусульманские народности призваны к отбыванию воинской повинности при самых
ненормальных условиях, другие вместо отбывания натурой обязаны известным денежным
налогом, третьи (Туркестанский край и мусульмане областей Акмолинской, Семипалатинской,
Семиреченской, Уральской и Закаспийской) вовсе находятся в забытьи (!)» [15].
Лидер движения «Алаш» ясно осозновал, что кочевой казах, некогда могучий воинственный
народ, составлявший сокрушительную ударную силу войск Чингис хана, его сына Джучи и
внука Бату хана, за более чем полувековой период, прошедший с момента освобождения его от
воинской службы в 1834 году, лишился былой необычайной подвижности и мобильности из-за
переселенческой колонизации степей и сокращения среды обитания, подрастерял вольный дух
и воинскую доблесть, смелость и удальство, самоотстранился от несения военной службы и
оружия. Да и военная наука, как, впрочем, вооружение, в своем развитии не стояла на месте за
пройденный период. В последний раз казахи проявили свою былую воинственность в первой
половине ХІХ века (1837-1847), подняв в самое масштабное вооруженное восстание против
колонизаторской политики русской империи под предводительством Кенесары Касымулы
(Касымов), последнего хана всех трех жузов.
Тем временем с избранием в 1912 году Думы IV-созыва, появилась новая возможность
одобрения законопроекта об изменении «Устава о воинской повинности». Параллельно в 19131917 годах А.Н. Букейхан на страницах первой общенациональной газеты «Қазақ» разворачивает
открытую и бурную дискуссию о необходимости несения казахами воинской службы, сам по
ходу предлагаю и разъясняя удобство службы в конно-кавалерийских войсках.
Здесь важно отметить, что общенародное обсуждение данного вопроса, столь важного
для казахского общества, требовалось и накануне выборов в І и ІІ Государственную думу в
1905-1907 годах. С этой целью А.Н. Букейхан сразу после обнародования указа от 4 февраля
1905 года, особенно после манифеста 17 октября 1905 года, предпринял попытку издать газету
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на родном языке, о чем свидетельствуют 3 пункт знаменитой «Каркаралинской петиции»,
инициатором составления и основным автором которой являлся А.Н. Букейхан: «Для выясненія
текущихъ нуждъ казахскаго народа необходимо изданіе газетъ на казахскомъ языке, для чего
потребуется установленіе явочнаго порядка на изданіе газетъ безъ предварительной цензуры и
на открытіе типографій» [16]. Издать газету под названием «Қазақ» изначально планировалась
в Семипалатинске: в декабре 1905 года Мустафа ишан Оразайулы [Мустафа Уразаев] в качестве
издателя, а Ахмет Байтурсынулы в качестве редактора успели даже получить разрешение на ее
издание. Но эта попытка закончилась неудачей в связи с арестом А.Н. Букейхана в январе 1906
года и заключением в Павлодарскую тюрьму с последующим переводом в Омскую, откуда вышел
лишь после избрания в выборщики [17], подвергся преследованию и А. Байтурсынулы.
Однако колониальная власть империи не разделяла энтузиазм лидера казахов. Поскольку
явно опасалась - далеко не без основания – нового, еще более масштабного, восстания
казахов против своей по сути и содержанию политики незаконной колонизации Казахстана в
нарушение условий двухсторонних соглашений о подданстве России. Была еще свежа память
о восстании хана Кенесары. Остается добавить маленький штрих к ранее сказанному, что
русское военное искусство и оружие оказались бессильными в войне против безпримерных
наездников хана Кенесары в течение 10 лет. Талантливый полководец и политик, видный
государственный деятель и вождь казахов пал жертвой нелепой случайности в стычке с
киргизами из-за предательства своих ближайших соратников. К тому же, еще раньше русская
империя лишний раз убедилась в необычайной воинственности, удали и храбрости казахских
джигитов-наездников в Отечественной войне 1812 года. Это установленный исторический
факт, что казахи участвовали на войне с французами от первых боев у Немана и «Битвы
народов» под Лейпцигом до взятия Парижа. Воевали они, в основном, в составе оренбургских
казачьих кавалерийских полков, реже в башкирских полках, а также вступали добровольцами
в народное ополчение. Два казаха, Байбатырулы и Жанжигитулы (в архивных материалах
Байбатыров и Джанджигитов), за взятие Парижа в составе башкирского конного полка были
награждены серебряными медалями. Среди прославленных героев 1812 года известны имена
кавалерийских офицеров майора Темирова, есаула Юсупова, сотника Юмашева и др.
На войне с французами проявили себя безпримерными войнами и казахские женщины.
Например, один из казахов по имени Жанторе пошел на войну со своей женой. Молодая
казашка в боях с французами показала себя великолепным наездником и храбрым воином.
Казахи, помимо традиционного лука со стрелами, были вооружены саблями, пиками и ружьями.
Кони у степных кочевников, естественно, были свои, неприхотливые, привыкшие к дальним
переходам. На них казахские воины и прошли всю Европу до берегов Сены.
Во второй половине XIX в. казахский генералитет был представлен четырьмя чингизидами
из Младшего жуза, три из них были генерал-майоры, один – генерал от инфантерии.
Раньше других генеральское звание получил хан Внутренней Букеевской Орды, правнук
Абулхаира Джангир Букейулы. Военное образование получили и восемь его сыновей.
Высшего воинского звания в российской коннице – генерала от инфантерии (кавалерии)
– был удостоен сын хана Губайдулла Джангирулы. Он стал первым и единственным казахом –
полным кавалером своего рода войск. Кузницей офицерских кадров из числа казахов служило
открытое в Оренбурге в 1824 г. Неплюевское военное училище, преобразованное позднее в
кадетский корпус: ежегодно 30 мест из 200 выделялось для казахской молодежи.
Изредко казахские юноши учились и в Омском кадетском корпусе. Один из его талантливых
выпускников – Чокан Валиханов – стал выдающимся учёным с мировым именем.
Казахские офицеры и генералы служили как на гражданской, так и на военной службе,
управляли подведомственными территориями, а в случае военных действий с регулярными
войсками выступали в поход.
В целом, в XIX – начале XX вв. на военно-гражданской службе в России находились
(по приблизительным подсчетам): генерал от кавалерии – один, генерал-майоров – три,
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полковников – шесть, подполковников – восемь, войсковых старшин – шесть, а также немало
майоров, капитанов и штабс-капитанов, есаулов, сотников и т.д.
И о серьезности опасений Российской империи говорит тот факт, что в период І мировой
войны, особенно в 1915-1916 годы, неся колоссальные людские и материальные потери, она
не решилась обязать казахов нести воинскую повинность, а тем более сформировать из них
кавалерийские части с самостоятельным войсковым управлением. Положение на Западном
фронте начала 1915 года показало, что новые сражения требовали не только мобилизации
миллионов граждан, но и гигантского количества вооружений и боеприпасов. Довоенные
запасы оружия и боеприпасов исчерпались, и воюющие страны начали активно перестраивать
свои экономики под военные нужды. Война из сражения армий постепенно стала превращаться
в сражение экономик.
Достигнув к началу І мировой войны 5,5 миллионов человек или 5-е по численности
население Российской империи, казахи за относительно короткий период могли единовременно
выставить мобильные кавалерийские войска в несколько сотен тысяч сабель, которые, в
случае отправки на Западный фронт, могли существенно пополнить резерв Российской
армии и заметно улучшить ее положение на войне. Однако, по всей видимости, колониальная
метрополия опасалась потерять безраздельный контроль над Великой казахской степью в
случае, если предоставить ее многомиллионному коренному народу право иметь собственные
вооруженные формирования с самостоятельным войсковым управлением. Очень похоже на то,
что в Петербурге Казахстан рассматривался как ключ в Среднюю Азию. Уже на рубеже ХІХХХ веков Казахстан являлся важным геополитической зоной. И потеря контроля над казахами
и их обширной территорией, означал фактическую потерю контроля над всей «Азиатской
Россией» и, естественно, лишила бы Россию выхода к Афганистану, Ирану, Индии и Тихому
океану в целом.
Тем временем в 1914-1916 годах казахская делегация во главе с А.Н. Букейханом
в С.-Петербурга, при содействий депутатов Государственной думы различных фракций,
неустанно обивала пороги высоких кабинетов начиная от самого царя, Государственной думы,
Государственного совета, правительства и кончая министерствами обороны и внутренних
дел в надежде на то, что в час тяжелых испытаний колониальная власть все же пойдет на
встречу желанию казахов-«инородцев» «выслужиться» перед русской короной. В переговорах
в Петербурге лидер казахов акцентировал внимание своих собеседников на заверении самих
колониальных властей, озвученном перед вступлением России в І мировую войну: «Мы воюем
не за рынки, не для обогащения капиталистов, а за свободу, за самоопределение всех народов
и национальностей». И мы теперь требуем, чтобы намъ дали то, что обещали, - настаивал
А.Н. Букейхан [18]. Здесь необходимо напомнить другой важный исторический факт, что в
ноябре-декабре 1916 года Германия и её союзники предложили мир, но военно-политический
блок России, Франции и Великобритании – Антанта - отклонил это предложение, указав, что
«мир невозможен до тех пор, пока не обеспечено восстановление нарушенных прав и свобод,
признание принципа национальностей и свободного существования малых государств (!)».
Несмотря на свои обязательства, взятые перед началом вступления в войну, Россия все
еще не была готова предоставить казахам право на самоопределение, в том числе и право
на создание национальной армии. «В мирное время правительство намерено призвать нас
в пехотные войска, – писал по этому поводу Қыр баласы в статье, опубликованной под
заголовком «Вопрос о призыве казахов в воинскую службу» в газете «Қазақ, - Если народ
найдет это приемлимым, то пусть не теряет время в пустую, а продолжает заниматься своим
хозяйством… Мне же ясно, что если казах будет призван на службу, то нашему народу лучше
служить как казаки. Веские аргументы в пользу этого для непосвященных были перечислены
в «петроградских письмах»…» [19].
Предлагая добровольную службу в кавалерии с самостоятельным командованием
(управлением), А.Н. Букейхан планировал обучить это войско с помощью казачества и
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нашел среди казачьих депутатов Государственной думы полную поддержку, о чем сообщил
в одном из «петроградских писем», опубликованных в 1916 году в газете «Қазақ»: «Здесь [в
Государственной думе] казачьи депутаты заявили, что если казахи желают служить как казаки,
мы поможем - казахам удобно быть казаком» [20].
Однако, - успел отметить он в предыдущем письме из этой же серии, - вопрос о внедрении
воинской повинности для казахов в Думе пока закрыт и вряд-ли удастся продвинут его сейчас»
[21].Но А.Н. Букейхану предсказывало политическое чутье, что этот вопрос положительно
решится в ближайшее время.
Чутье его не обмануло. Император России 25 июня 1916 года издал указ о «реквизиции
коренных жителей», то есть о мобилизации казахов-«инородцев» Степного и Туркестанского
краев, как того меньше всего желал лидер казахов, на… тыловые работы. Еще большей
неожиданностью для А.Н. Букейхана стало стихийное восстание казахов, вспыхнувшее
вслед за указом «25 июня», которое лишь усилило опасение колониальных властей России
предоставить казахам права сформировать свои конные войска. Это во-первых. Во-вторых
и самое главное, восстание, тем паче неподготовленное, стихийное, не входило в планы и
стратегию лидера движения «Алаш», если быть точнее – прямо противоречило этим целям.
Также чрезвычайно важно заметить, что основной причиной народных волнений стал не столько
сам указ, а сколько его спешное и грубое исполнение наместниками колониальной власти и их
приспешниками в лице волостных управителей, аульных старшин и степной знати. Именно
такому выводу пришло частное совещание казахов Тургайской, Уральской, Акмолинской,
Семипалатинской и Семиреченской областей об ущербе, причиненным сельскому хозяйству
мобилизацией мужчин на тыловые работы, состоявшееся 7 августа 1916 года в Оренбурге под
председательством А.Н. Букейхана: «Высочайшее повеление 25 июня стало известно казахам
в форме объявления местных властей в то время, когда само повеление не было опубликовано.
Это поразило население, как гром среди ясного неба. Местная власть в спешном порядке
стала приводить в исполнение высочайшее повеление. В неподготовленности населения и в
чрезвычайной спешности, местами грубости и злоупотреблений в действиях властей кроется
корень до сих пор бывших и ставших известными недоразумений и трений… Когда население
увидело явную несправедливость, то оно обратилось к самосуду, повсеместно отбирая от
волостных управителей списки. Это было в областях Тургайской, Уральской, Акмолинской,
Семипалатинской, Семиреченской. Благодаря вышеуказанным злоупотреблениям казахских
властей нынешнее поколение впервые познакомилось с отрядами казаков».
«Все, что до сих пор произошло, - говорилось далее в протоколе данного совещания,
- объясняется чрезвычайной спешностью приведения в исполнение высочайшего повеления.
Необходимо немедленное принятие мер [по] успокоению населения отозванием из степи
казачьих отрядов, созывом на местах съездов уполномоченных от населения. Местные власти,
особенно волостные управители, сами создавали своими спешными действиями, грубостью и
злоупотреблениями народное волнение, возмутили самый мирный, покорный высочайшему
повелению народ, которого объявили непокорным властям и закону. Все это неверно – казахи
исполняют повеление».
Обсудив причины и последствия указа 25 июня 1916 года и его практическая реализация,
частное совещание казахов приняло постановление, состоявщее из 18 пунктов, в первом из
которых говорилось о «необходимости отсрочить призыв рабочих для северных уездов до 1
января 1917 года, а для южных уездов – до 15 марта 1917 года», а в последнем пункте – «об
изложенном... ходатайствовать перед правительством» [22].
Как следует из его очередного «петроградского письма» (IV - «Қазақ», № 192, 1916 г.),
в начале сентября в Москве А.Н. Букейхан вопрос о призыве казахов на фронт обсуждал с
князем Георгием Львовым, в 1915-1917 годах возглавлявшим объединенный комитет Земского
союза и Союза городов (ЗЕМГОР), организации помощи армии, занимавшейся оборудованием
госпиталей и санитарных поездов, поставками одежды и обуви для армии, который вскоре,
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после Февральской революции, с марта по июль 1917 года станет Министром-председателем
и министром внутренних дел первого Временного правительства, возглавит также первое
коалиционное правительство. Затем лидер Алаш едет в Петроград, где встречается с Михаилом Родзянко – спикером IV-й Думы, Андреем Шингарёвым, являвшимся в 1915-1917 гг.
председателем военно-морской комиссии [комитета] IV-й Думы, который в марте-мае 1917 года
станет министром земледелия в первом составе Временного правительства. Встречается также
с депутатами Государственной думы IV-созыва Александром Керенским, Иваном Ефремовым
и Михалом Карауловым. Замечу важную деталь, что последние двое были избраны в депутаты
от казачества: Ефремов от Области войска Донского, Караулов – будучи атаманом Терского
Казачьего войска. С казачьими депутатами А.Н. Букейхан, как нетрудно предположить,
обсуждал не только возможность отсрочки призыва казахов на тыловые работы до окончания
сельскохозяйственных работ, но и продолжал настаивать на предоставлении казахам права
сформировать кавалерийские войска с самостоятельным войсковым управлением. И находит
полную поддержку и получает обещание в содействии.
Из них князь Львов обязался взять казахов, мобилизованных на тыловые работы, под
опеку ЗЕМГОРа, о чем было подробно изложено в № 192 газеты «Қазақ». После ряда встреч
с лидером движения Алаш до и в период народных волнений 1916 года, 10 сентября того же
года, А. Керенский выступил в Думе с отчетным докладом о своей поездке по Степному краю
и Туркестану, в котором возложил вину за кровавое подавление народных волнений на царское
правительство, обвинил министра внутренних дел в превышении полномочий, потребовал
привлечения к суду коррумпированных местных царских чиновников. В то время он как раз
возглавлял комиссию IV-й Думы по расследованию причин и последствий событий 1916 года
в Казахских Степном и Туркестанском краях, изучив события на месте. С инспекционной
поездкой в Казахский край он ездил по настоятельной просьбе А.Н. Букейхана, который в
сопровождение отправил Мустафу Шокая [Чокаев], своего молодого соратника, служившего в
то время секретарем бюро мусулманской фракции IV-й Думы.
Примерно с конца 1915 года А.Н. Букейхан был членом бюро мусульманской фракции
как представитель казахского населения, в конце октября 1916 года вторым представителем
казахов, по его рекомендации, стал Мустафа Шокай [23].
Отправляя Мустафу Шокая сопровождать Александра Керенского в его поездке в Степной край и Туркестан, Алихан Букейхан был уверен, что они непременно найдут общий язык.
Знал, что и Керенский, и Шокай - являлись выпускниками Ташкентской мужской гимназии и
юридического факультета С.-Петербургского университета, пусть даже в разных годах. Первый
окончил гимназию в 1899 году, университет – в 1904, второй, соответственно, в 1910 и 1914
годах.
После отчетного выступления в Думе, Керенский, а также Караулов и Ефремов пообещали
Букейхану отправить телеграмму императору, находящемуся на фронте, с просьбой отсрочить
мобилизацию казахов на тыловые работы с 15 сентября на более поздний срок. Помимо
всего, по настойчивой просьбе лидера Алаш, Андрей Шингарёв 8 сентября обратился лично
к военному министру Дмитрию Шуваеву с вопросом: когда и в каком порядке казахи будут
призваны на военную службу и предоставят ли им те льготы, которые они просили? В ответ
Шуваев заявил: решение о призыве казахов на службу принимает министр внутренних дел,
лишь затем вопрос о службе казахов переходит на рассмотрение военного ведомства. «Теперь
же мы ищем депутата, который мог бы положительно решить наш вопрос с министром
внутренних дел. Трудно предугадать что-либо, действуем словно слепые. Поддержи нас Бог!»
- писал в очередном письме из Петрограда Қыр баласы[24].
Похоже, что Қыр баласы - Сыну степей удалось найти того, кого искал, доказательством
чего является приказ военного министра Дмитрия Шуваева от 14 октября 1916 года, текст
которого был немедленно опубликован в газете «Қазақ» за № 202 от 1916 года.
Однако настоящий приказ также не оправдал надежды лидера движения Алаш, если
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не сказать больше. Поскольку в нем речь шла не о праве казахов сформировать собственные
кавалерийские полки с войсковым самоуправлением, что являлось основной целью
А.Н.Букейхана. В приказе предусматривалось (вольный перевод автора):
1. Полномочия по набору инородцев, добровольно изъявивших служить в казачьих
войсках, передаются войсковым наказным атаманам, то есть наказным атаманам казачьих
кавалерийских войск;
2. Добровольные инородцы будут приняты в ряды конно-кавалерийских войск,
участвующих в военных действиях, в случае необходимости, они могут быть направлены в
распоряжение запасных сотников для прохождения боевой подготовки;
3. Инородцы, принятые добровольцами в казачьи части, обязаны явиться на службу в
своем обмундировании (казачьей форме), со своим оружием и конем;
4. Добровольные инородцы несут службу рядовым казаком;
5. Добровольные инородцы после окончания войны немедленно освобождаются от
службы и отправляются по домам.
Настоящий указ царя приказываю донести военным ведомствам для неукоснительного
исполнения.
Подпись: Военный министр генерал от инфантерии Д. Шуваев [25].
«Наше военное командование, - писал А.Н. Букейхан чуть позднее, - должно состоять
исключительно из собственных кадров. В ином случае чужой офицер, вместо боевой подготовки
нашего война, будет гонять его за малейшую провинность, сажать безвинно в каталажку. Если
же кадровый офицер из своих казахов, воин пройдет соответствующую боевую подготовку,
будет хорошо обучен и политически грамотен. Командир, не знающий казаха, его язык,
культуру и ментальность, будет лишь наказывать его» [26].
Пока же не теряя времени и, главное, добившись отсрочки мобилизации казахов на
тыловые работы до ококнчания сельскохозяйственных работ в Степном и Туркестанском
краях, А.Н.Букейхан вместе с соратниками по движению Алаш немедленно отправился в
регионы с целью проведения разъяснительной работы среди простого народа. Сам выбрал
самые «горячую» из них – Прикаспийскую область.
Как позже напишет в своих воспоминаниях Смахан-торе Букейхан, родной младший
брат лидера Алаш, вожди рода Адай встречают Алихана восторженно, со знаменем, и
провозглашают: «Явился наш хан!» В ответ Алихан потребовал прекратить бунт.
Его аргументы были убедительными. Во-первых, фактически безоружное восстание
против современных регулярных войск воюющей империи, да еще несущей тяжелые потери в
І мировой войне, не только контрпродуктивно, но и прежде всего губительно для народа. Вовторых, казахов призывают не на войну, а на тыловые работы. И в-третьих, молодежь увидит
совершенно иной мир, другой уровень жизни и хозяйства, современные виды оружия и условия
войны. Этот опыт казахам может пригодиться в самом ближайшем будущем, разъяснил своим
соплеменникам их лидер. И убедил их подчиниться указу русского царя и отпустить джигитов
от 19 до 35 года на фронт, пообещав им быть с ними [27].
И в конце 1916 года А.Н. Букейхан отправился вслед за ними на Западный фронт,
где с целью обустройства на службе, обеспечения быта и защиты прав своих молодых
соплеменников, заодно и всех остальны «инородцев» из кыргызов, калмыков, бурятов и других,
открыл и возглавил «Инородческий отдел» ЗЕМГОРа [28], взявшего на себя ответственность
за обеспечение тыла.
По следам Февральской революции 1917 года, в середине марта А.Н. Букейхан срочно
приглашен Временным правительством в Петроград. 20 марта назначен комиссаром новой
демократической власти по Тургайской области [29], о чем информировал свой народ, дав
телеграмму в газету «Қазақ», а также назначен членом Туркестанского комитета по управлению
краем [30].
Казахский национальный лидер посчитал, что наконец-то наступил подходящий момент
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для организации национальной армии и приступил к ее созданию основательно, но все же
осторожно, официально именуя ее «милицией». Причем, следует подчеркнуть, что А.Н. Букейхан к созданию армии Алаш приступил до вероломного захвата власти большевиками в
октябре 1917 года и создания в феврале 1918 года кровавой «Красной армии».
Так в июле 1917 года А.Н. Букейхан вышел из ЦК и рядов Конституционно-демократической
(кадетской) партии и немедля приступил к организации первой казахской национальной партии
«Алаш», о чем информировал І-й Всеказахский съезд, состоявшийся 21-28 июля того же года
по его инициативе [31]. В VІ-пункте программы, озаглавленном как «Защита отечества», было
предусмотрено следующее: «Для защиты отечества армия не останется в нынешнем виде.
Молодежь, достигнув призывного возраста, боевую подготовку и воинскую службу несет в
родных местах; молодежь вправе служить в родах войск по призванию: воинскую службу
казах несет в конной милиции»(!) [32].
Между первым июльским и вторым декабрским Всеказахским съездами состоялся еще
один, судя по всему, негласный или тайный съезд, где принято постановление об организации
казахской национальной милиции-армии. Об этом свидетельствуют следующие строки статьи,
опубликованной 21 ноября 1917 года в газете «Сарыарқа»: «Нам необходимо объединиться и
подумать о защите отечества. Телеграмма Алихана, Ахмета и Миржакыпа, опубликованная в
прошлом номере, буквально вопит о защите отечества и поручает ее гражданам Алаш. Что же
делать всему народу – решит Всеказахский съезд в Оренбурге, намеченный на 5 декабря. Пока
же основная задача – продолжать исполнять постановление сентябрского съезда» (!) [33].
Как уже выше отмечалось, при формировании национальной конной милиции-армии,
для ее обучения, обеспечения оружием и боеприпасами, А.Н. Букейхан на первых порах
полагался на поддержку и помощь казачества, к примеру Омского, Оренбургского, Уральского
и Семиреченского казачьих войск. Проще говоря, лидер Алаш в казачестве, служившим
орудием и опорой колонизаторской политики русской империи, как ни странно, видел
союзника в борьбе казахов за национальное самоопределение. И, кажется, не ошибся. Так
если до Февральской революции, как в этом убедились выше, он в борьбе за права и интересы
своего народа пользовался пониманием и широкой поддержкой депутатов Думы от казачества,
то в вышеупомянутой телеграмме Алихана Букейхана, Ахмета Байтурсынулы и Миржакыпа
Дулатулы, опубликованной 18 ноября 1917 года в газете «Сарыарқа», то есть накануне
второго Всеказахского съезда, говорится следующее: «Параллельно нашему съезду состоится
общевойсковой съезд казачества. На этом съезде должны выступить и мы» [34].
После прихода к власти большевиков, А.Н. Букейхан ставит перед собой новую задачу:
создать современную, образованную и грамотную армию. «Безграмотный солдат, - отмечал
он в очередной статье, - не разбирает где зло, а где добро. Необученный, безкультурный и
недисциплинированный солдат способен творить сущее беззаконие. Творимое среди русских
гражданское кровопролитие – следствие безграмотности и безкультурия их солдат» [35].
И одно из первых законодательных постановлений Народного совета (правительства)
Алаш-Орды, принятое между 11-24 июня 1918 года за подписью Алихана Букейхана, касалось
как раз вопроса о создании армии Алаш: «Образовать при Алаш-Орде военный совет из трех
лиц, возложив на него функции военного министерства и предоставив ему [полномочия]
открывать областные и уездные военные советы при областных и уездных отделах Алаш-Орды.
На военный совет возлагается обязанность призывать джигитов для борьбы с большевиками»
[36].
Выясняется, что к этому моменту первые казахские кавалерийские отряды были уже
сформированы и они были готовы к защите отечества, о чем свидетельствует заметка в омской
газете «Свободная речь» от 21 июня 1918 года под заголовком «Прибытие казахского отряда»:
«18 июня в полдень в Алаш прибыл вновь сформированный в степи отряд казахской (в ориг.
киргизской) конницы в 500 человек с офицерами-инструкторами. Отряд был встречен всем
населением Алаша... Отряд обучен военному искусству и вооружен» [37].
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Редакционная заметка следующего номера газеты сообщила новые подробности о том, как
«на площади возле Никольской церкви была устроена им торжественная встреча, куда «прибыл
известный национальный деятель [Алихан] Букейханов, в честь которого по предложению
подполковника [Хамита] Тохтамышева всадники произнесли «Алла».«На знаменах белого
цвета на казахском языке были начертаны лозунги: «Да здравствуют Всероссийское и Сибирское
Учредительное Собрание!», «Да здравствуют верные сыны Родины!». От речей, сказанных на
встрече, веяло патриотизмом» [38] - говорится далее в заметке.
И к середине лета 1918 года Алихану Букейхану удалось создать не только боеспособную
дивизию государства Алаш из нескольких кавалерийских полков, но и открыть юнкерскую и
офицерскую школы по подготовке национальных кадровых офицеров. По сведенниям омской
газеты «Свободная речь», некоторые из отрядов Алаш уже принимали активное участие
в боевых операциях на Южном фронте в Семиреченской области. «О действиях казахских
добровольцев, - отмечает далее омская газета, - управление Алаш-Орды постоянно извещает
находящегося в настоящее время в г. Омске казахского премьер-министра А.Н. Букейханова.
Так, им недавно получена из Арката следуюшая телеграмма: «Муса присутствовал при взятии г.
Сергиополя, приехал и лично отрубил головы девяти красным. Большевики убежали в Урджар.
За ними послан отряд Габидханова. Управляющий делами [премьер-министра Алаш-Орды]
С. Акаев» [39].
6 июля А.Н.Букейхан отправил своему союзнику председателю Башкирской автономии
З.Валидову следующую телеграмму: «Семиреченская область. очищена от большевиков.
Казахи, казаки и офицеры добивают остатки большевисткого войска. В Алтайскую губернию
посланы наши (казахские) отряды» [40].
В телеграмме, отправленной 12 сентября 1918 года членам своего правительства в
г. Алаш (Заречная Слободка, Семипалатинск) из Уфы, где вел переговоры с Комитетом
членов Учредительного собрания (Комуч) по вопросу признания казахской автономии,
ее председатель А.Н. Букейхан уже открыто упоминает о национальной армии: «Все силы
направить на формирование национальной армии. Россию спасут национальные армии. Алаш
– одно из союзных государств России, поэтому одна из опор России – армия Алаш. Алашский
полк обеспечить всем необходимым и не распускать. Необходимое снаряжение покупайте даже
в долг. Купите достаточное количество оружия. В Уральском, Тургайском отделениях Алаш[Орды] отряды спешно проходят боевую подготовку. В Уральске будем готовить офицеров»
[41].
В феврале 1919 года, в ходе переговоров с Омским правительством адмирала Колчака,
премьер-министр Алаш-Орды А.Н. Букейхан заявил об успехах своей армии: «Милиция наша
– это войско. Оно уже фактически существует: 700 наших джигитов находятся на фронте
в Семиречье, 540 человек у Троицка, 2000 человек в Уральской области. Когда вы читаете
сообщения об успехах на семиреченском фронте, то знайте, что эти успехи достигнуты
благодаря нашим отрядам...».
Необходимо вкратце заметить, что для армии государства Алаш была разработана и сшита
военная форма, отдельно для командно-офицерского и рядового составов, написано несколько
гимнов (песней-маршев)...
Ради одной, священной цели - отстоять право своего народа на самоуправление, добиться
признания и политической легализации автономного государства Алаш на территориях 9
областей, Букеевской орды Астраханской губернии и смежных казахских волостей Алтайской
губернии, Алихан Букейхан в 1917-1920 годах действовал руководствуясь извечным принципом
«политика есть искусство возможного». Создавая армию Алаш, А.Н. Букейхан готовился не к
войне - ни с большевиками, ни с кем другим, а стремился отстоять национальную автономию
и сохранить хрупкий мир. «Милиция остро необходима потому, что сейчас выживет тот, кто
силен, вооружен и на коне», - писал он в очередной статье. Поскольку стало очевидно, что в
разгар гражданской войны в России не осталось иного выбора, как заключить союз с одной
130

воюющей стороной, чтобы противостоять другой, или наоборот. При любом выборе выпадал
шанс на спасение и признания легитимности юного казахского государства. И сразу после
переезда Народного совета (правительства) Алаш-Орды в г. Алаш в марте 1918 года, А.Н. Букейхан предпринял попытку установить диалог – сперва - с вождями Советской власти
(переговоры с В. Лениным и И. Сталиным по телефону вели А. Ермекулы и Х. Габбасулы – его
заместители). Ради политической легализации государства Алаш, именно такое значение имеет
название Алаш-Орда, ради сохранения хрупкого мира и относительной стабильности в крае,
лидер казахов был готов заключить мир хоть с самим дьяволом. Но, выслушав условия АлашОрды по признанию Советской власти, вожди большевиков обязались дать окончательный
ответ в ближайшее время и надолго пропали. А.Н. Букейхан был вынужден искать признания
и союзника в противоборствующей стороне, где, однако, одну самопровозглашенную
всероссийскую власть сменяла другая каждые несколько месяцев. И перед каждой новой
всероссийской властью глава Алаш-Орды А. Букейхан упорно и аргументированно отстаивал
право казахов именно на эти земли и территории, заявляя, что «Автономия Алаш объединяет
6-ти миллионное казак-киргизское население Казакского Края, никогда не входившего в состав
Сибири и Туркестанских областей; Автономия Алаш... занимает территорию, имеющую форму
почти круга, составляет крупную, с 10 миллионным населением политическую единицу».
P.S.: От своей цели создать национальную армию, бывшие лидеры Алаш-Орды не
отказались даже после установления в Казахстане Советской власти. Как писал Турар
Рыскулулы (Рыскулов) в своем известном письме Иосифу Сталину, один из бывших
руководителей Алаш-Орды, Миржакып Дулатулы, в своей програмной статье, опубликованной
в ташкентской газете «Ақ жол» в 1924 году, предлагал руководству республики сформировать
казахскую национальную... Красную армию под командованием казахских офицеров, ссылаясь
на постановление ВЦИК (Всероссийского исполнительного комитета). Но вожди Советской
власти испытывали перед алашординцами еще больший страх, чем царское самодержавие...
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ӘЛИХАН БӨКЕЙХАННЫҢ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫ
ТУРАЛЫ ОЙ-ТҰЖЫРЫМДАРЫ
Алимов Т.К.
ф.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы
ЕҰУ философия кафедрасының доценті
Әлеуметтік-қоғамдық жағдайын, Ресейдің бодандығында бола тұра оның құқықтық
негізін, әлеуметтік маңызды мүдделерін, білім беру саласындағы рухани құндылықтар мен қатар
жалпы әлемдік мәдениеттің қажетті заңдылықтарын,өткен уақыттағы қол жеткен мол табыстары мен кемшіліктерін, прогрестік және регрестік үрдістің байымды арасалмақтарын, қоғамның
қозғаушы күштерін, негізгі даму бағыттарын, адамның адамға деген әртүрлі көзқарастарын
көптеген философиялық мәселелерін өзінің іргелі ғылыми еңбектерінде жан-жақты зерттеген
атақты ғалымдардың бірі деуге болады. Қазақ халқы бірнеше ғасырлар бойы өзінің еркіндігі,
бостандығы, тіршілік ету тәуелсіздігі үшін ерінбей еңбек еткен, өзінің шаруашылығымен
айналысқан, өмірлік маңызы бар қызмет еткен, мол тәжірибе жинаған,қоршаған дүниенің
тамаша әр түрлі құбылыстары мен қоғамдық өмірдің маңызын тереңінен түсінуге әрекет жасап,
ой-қабілеттері арқылы болашақты болжамдап,ой қортындылар жасағаны белгілі. Жалпы қазақ
қалқының ежелден бері толассыз дамып келе жатқан философиялық дүниетанымының барлық
маңызды құрылымын,оның негізгі маңызын, қоғамдық өмірде атқаратын танымдық және тура
ақиқат өнегелік маңызында Әлихан Бөкейханов жақсы білген,оны әрі теориялық, практикалық
жағынан дамытқан болатын. Ол өзінің еңбектерін де Алаш зиялыларының да қазақтың жері,
негізгі тиісті құқықтары,әлеуметтік жағдайлары және оның өзекті мәселелері туралы толық
түсінігі де, терең білімі де болған, сондықтан ол осындай жағдайлардың бәрінің тура өмірде
іске асуына ат салысқан дана қайраткер.
Білім Әлиханның пікірі бойынша адам мәдениетінің анықтаушысы. Ал шынайы
мәдениет адамға ғана тән құбылыс екенін өзінің зор интеллектуалдық табиғи тума қабілетімен
түсініп адамдық болмысты жоғары бағалап, оның өмір шындығын көрсететініне көзі жеткен.
Әлихан Бөкейхан өзінің саналы өмірінде, өзі ғұмыр сүрген дәуірде яғни ХІХ ғасырдың
екіншіжартысында, ХХ ғасырдың басында Батыс елдерінің ең бір дамыған елдері мен Ресей
елінде халыққа білім беру мәселесі бойынша көлемді мәліметтер жинап, оның негізгі әлеуметтік
маңызын ғылыми әдіспен талдап, шама-шарқы бойынша логикалық жүйеге келтіріп,жалпы
нақты сол кездегі біліктіліктің, өмір туралы адам баласының жинақтаған тәжірибесінің деңгейі
қандай екенін тізбектеп жазған. Сол атап көрсеткен дәуірде тұтас алғанда әлемдік халықтың
рухани мәдениетінің қандай болғанда да алғашқы қадамы бастауыш мектеп оқушыларының
қанша санына сол уақытта әрбір елде тура сандық тұрғысынан алып қарағанда қанша оқытушы
мұғалімдерден келетінін айтарлықтай ешбір адамға ешқандай күман тудырмайтын күделі
әлеуметтік мәселе деп ойын топшылаған.
Қазақ халқының әлде де болса басқа іргелес жатқан кейбір ірі империямен салыстырғанда
бір шама мешеулікті аңғарып еліне бар күш-қуатымен қызмет етуден тайынбаған Әлихан Бөкейхан өзінің «Исторические судьбы киргизского края и культурные его успехи» деген сөзсіз өзі
өмір сүрген дәуірдегі болсын немесе Әл-Фарабидің, одан да кейінгі дәуірлерде болсын әйтеуір
ғылым мен философияға зор үлес қосқан ұлы даналардың ғылыми туындыларының маңызынан
бір мысқалда кем келмейтін әрі оның бұл трактатында қазақ халқының ұлттық дүниетанымы,
мәдениетінің деңгейін, көптеген өмірдің салаларындағы, әртүрлі құрылымдарының нағыз
типтік ерекшеліктерін айқындап берген татымды шығармашылығының бірі болғаны хақ.
Сонымен осы аталған еңбегінде еліміздің бағзы, ерте заманнан бері келе жатқан барлық
материалдық және рухани кезеңдерін рет-ретімен тізбектей отырып, ой салып, екшеп, сандық
және сапалық тұрғыдан маңызын анықтап,әрбір нақтылы, атақты, периодтарындағы ерекше
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құндылықтарын ғаламат тарихи мәні бар идеяларға толы шындығында мәңгілік ескерткіштер
екенін атап көрсеткен, баяндаған.
Қазақ елінің өзінің әр түрлі аймақтарында, ежелгі қала мен қалашықтардың орындарында,
тарихи даму жолдарын көптеген археологиялық қазбалардан табылған шаруашылық пен
үй тұрмысында пайдаланған заттарын, мүліктерін нақты атап көрсетіп, ұлттық болмыстың
сипатын, өткен замандарда қандай өмір салтын құрғанын, қоршаған ортаны қалай игергенін,
онымен шынайы адамдық мәні бар бірлік қандай болғанын керемет шеберлікпен суреттеген
Әлихан ғалым ретінде. Міне ол сонымен қатар ата-бабаларымыздың өткен алдыңғы ғасырларда
тек мал, егін немесе әр түрлі өнерімен,зергерлікпен ғана айналысып қоймай әрі сондай-ақ
әр бір кезеңде яғни Қазақстанның оңтүстік облыстарында тағы да шекаралас жерлерде ескі,
көне тілдердегі қолжазбалардың болғанын мысалға келтіреді, өздерінің күнделікті өмірден
жинақтаған даналықтарын, парасаттылықтарын мейлінше максималды түрде жетілдіріп,
жамандық пен жақсылықтың жігін ажырата отырып өздерінің кім екенін таныта білген дейді
Әлихан Бөкейхан. Тағы да бұл жерде атап айтатын нәрсе Әлихан осы аталған шығармасында
және де басқа ғылыми мақалаларында да дегенмен қазақ халқының өткен замандағы тарихына
саналы адам дұрыстап ой жіберсе алдыңғы қатарлы өркениетті елдерден [2] болашақта кем
болмайтынына сенген әрі тарихи құндылықтардың маңызынан ойшыл ғалым ретінде көптеген
кейбір оқшау немесе қадау-қадау маңызды белгілерден, тарихи құндылықтардың астарынан
мәні зор нәрселерді аңғарып отырғандай.Өйткені Әлиханның ғылымға деген құштарлығы
зор болғандықтан,нақтырақ айтатын болсақ ол өзі жазғандай Шығыс пен Батыс ғылымының
тарихынан өзісусындаған, мүлт жібермей Семей, Алматы, Омбы, Том, Үркіт, Самара, Мәскеу,
Петроград тағы да өзі қуғын-сүргінде болған қалалардағы кітапханалардан оқып-білгенін
және де сол кездегі әр түрлі облыстарда шығатын кітап, журнал, газеттерден көз жазбай үнемі
күн-түн тыным таппай ізденісте болғанын біз оның өзінің қолжазбалаларынан көруімізге
болады.Осы жоғарыда аталған ғылыми еңбегінде Ә.Бөкейхан казақ елі өткен бұрынғы уақытта
бірнеше нақтылы әрі белгілі мәдениеттің даму саты-сатыларынан өткенін,атап айтар болсақ
бағы заманнан бері тарих ғылымының белгілі мәліметтері бойынша қола, мыс одан кейін
темір дәуіріне өзінің ішкі даму бағыты бойынша өтіп, тарихи қоғамдық прогресс ХIХ-ХХ
ғасырдағы әр түрлі әлеуметтік топтардың арасындағы бір-біріне кереғар текетірес, дұрыс
шешімін табуды қажет ететін әлеуметтік теңсіздіктерді, әділетсіздіктерді, қайшылықтарды
тудырды дейді ғалым. Ия, бұл жағдайлардың бәрі бір сөзбен айтқанда Әлихан Бөкейханның
өзінің ой-арманының, көксеген түпкілікті мақсаты қазақ халқының тәуелсіз ел болу және
бостандыққа қол жеткізуі екені белгілі. Міне осындай мақсатына қазақ халқы тезірек жетуі
үшін оқу-ағарту жұмысын шұғыл түрде қолға алып, білім мен өнерді халқымыздың қоғамдық
өмірінде болашақта ерекше маңызы бар тарихи әлеуметтік қажеттілік әрі бұлжымас заңдылық
деп есептеп,барлық реалды мүмкіндіктерді максималды пайдалана отырып, патша өкіметінің
өктемдік билігімен, өзінің әлеуметтік құқығын қалай қорғауды жалықпай үйреніп, сонымен
қатар ұлттық сананы және бодандықтан түбегейлі арылу үшін саяси күресті пәрменді айқын
бағытта күшейте түсу алда тұрған тарихи міндет деп білді Әлихан Бөкейхан және оның саяси
үзеңгілес замандас ел болашағын ойлаған Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов тағы да
басқалары. Әлихан Бөкейхан Ресейдің Петербург университетін үздік бітіргеннен кейін Омбы
қаласында оқытушы және өзінің біліктілігінің,өмірден ақыл-парасаттылығымен жинаған
практикалық, теориялық тәжірибесінің арқасында,сол кездегі сол аталған қаладағы қазақ,
башқұрт, орыс тағы да басқа ұлттар өкілдерінің арасындағы тұлғалық беделімен бірнеше
мекемелерде,газет,журналдар да,баспаларда қызмет еткені белгілі. Ол өзі орыс мемлекетінің
өзіндегі және шет аймақтардағы ХХ ғасырдың басындағы жүргізіп отырған отарлау саясатының
маңызын тереңінен түсіне білген әрі соны мұхият зер салып отырғаны бізге тарихтан әрі өзінің
қолжазбалаларынан белгілі екені рас. Осы Омбы қаласында тұрған шағында мемлекеттік Думаға
сол жергілікті уездің атынан өзін ұсынғанда кенеттен күтпеген жерден қолайсыз саяси жағдай
қалыптасып, оның күткен үмітін аяусыз жазалап, чиновниктер, патша қол шоқпарлары және
134

сонымен қатар сол кездегі қылышынан қан тамып тұрған министр П.А. Столыпин және заң
«юруспруденция» министрі оның іс-әрекетінен, саяси көзқарасының соншалықты өткірлігінен,
батылдығынан, беделдігінен, ұлтжандылық намысынан, өжеттілігінен әрі оны қазақ даласында
қолдайтындардың қатары күн санап артып келе жатқанын тыңшылары арқылы біліп, оны
сайлауға жіберілмесін деп «жасырын» Мәскеуден-Петербургтен телеграма жіберген. Сондай
сол мезгілде өте бір айтарлықтай саяси ахуал қалыптасып,оның жаулары қазақтың құқығын
қорғауға әрекет жасаған жоспарын іске асырмауға тосқауыл ұйымдастырып, оның аты-жөнін
сайлау тізімінен мүлдем алып тастап аластатқаны туралы Әлихан өзі мақаласында егжейтегжейлі жазған.Сонымен бұл жерде тағы да бір ерекше бір мән беріп көңіл аударатын нәрсе
- ол Әлихан Бөкейханның өзінің ойын мазалаған, тыныштығын бұзған, жоғарыдағы айтылған
қайшылығы шегіне жетіп, пісіп жетіп кенересінен асып түсіп жатқан саяси жағдай,оның
толассыз буырқанып бұрқанған ой-тұжырымымен,өзінің өн бойына біткен табиғи талантты
қабілетімен [3] және өткір тілімен таптық жауларының қасарысқан қазаққа деген әрекеттерін
«прворный»дұрыс айтқан жоқ па екен «истина есть результат судоговореня»деген қанатты да
әрі қарсылас тілмар жауларына бет қаратпай, оларға жауап береді. Мына жерде біз тағы да бір
рет сонау ХIХ және ХХ ғасырдың түйіскен шағында қазақ пен орыс патшасының жан алғыш
жандармерияларының арасындағы әртүрлі әлеуметтік қатынастар қайшылығы шиеленісіп
тұрған кезінде Әлихан Бөкейхан бастаған зиялылары өздерінің де әрі еліміздің болашағын
ойлап намысын да, ата-бабадан мирас болып қалған жерінің бірдей бүтін тұтастығын
да,қазақтың үлесін талан-таразға бергізуге болмайды деп қалай ерлікпен күрескенін анық
байқауға болады.
2. Әлихан Бөкейхан шығармасындағы біршама дін туралы көзқарасы.Әлихан Бөкейханның
өзінің есейген шағынан бастап әлеуметтік ортадан, отбасынан, білім ошақтарынан естіп, оқыпбілгендерінің негізінде жалпы діни идеяға, әртүрлі діни түсініктерге, діни ырым-жораларына, түрік
халықтарының және ежелгі Шығыс елдерінің аңыз ертектеріне, мифологиялық,философиялық
дүниетанымына деген өзінің ой-тұжырымдары, ғылыми теориялық пайымдаулары болғанын
өзінің қолымен жазған мақалаларынан, жүйелі ұғыммен өрнектеген трактаттарынан іздеп
тауып көз жеткізуге әбден болады. Әлихан өзіне дейінгі және өзі өмір сүрген замандағы
халыққа танымал жазушыларды, ақылгөй шешендерді, ақын-жырауларды, ойшыл даналарды,
олардың дінге деген көзқарастарын толық игергендердің бірі болған. Әлихан Бөкейхан өзінің
уақтысында қазақтың ұлы ойшыл философтарының бірі Шәкәрім Құдайбердиевтің өте бір
маңызды шығармаларының бірегейі болып есептелетін «Шәкәрәм. Түрік, қырғыз шежіресі»»
деген еңбегінде оның христиан дінінің де тарихын жақсы білетін тұстарын анық байқаған.
Ойшыл Шәкәрімнің осы жоғарыда аталған шығармасының маңызында ерекше көңіл
аударып жазған, яғни өткен ертедегі орта ғасырларда, нақтырақ айтсақ қырғыз елінің Пішкек
қаласының аймағындағы зираттың ішінен үш мыңдай сол уақыттағы адамдардың қолымен
өңдеп,зор ұқыптылықпен, аса бір шеберлікпен жазған несториандықтардың діни дұғалары
керей тайпаларының тұтынған діни ұстанымдары екенін жазған дейді. Міне осылай Әлихан
қазақтың танымал ақыны Шәкәрімнің шығармасындағы өткен кезеңдегі керей ұрпақтарының
діни санасының маңызында ежелгі несториан дінінің қалдықтары болғаны туралы өте құнды
материалды жазғанына таңғалады. Ия, бұл жерде бізге белгілі болғандай Әлихан Бөкейхан да
және Шәкәрім Құдайбердиев те өткен ғасырдағы маңызды ғылыми мұра қалдырған білген және
олардың үзбей үнемі ізденісте болғандары қазіргі бір күрделі әрі өтпелі кезеңде жас өскелең
ұрпаққа ұлағатты сабақ екені де тасқа таңба басқандай. Осы біз сөз етіп отырған еңбегінде
Әлихан Бөкейхан өзі қызмет еткен уақтысында тарихи оқиғаларға өте бай Жетісу аймағында
көп жылдар бойы ғылыми ізденісте болған Н.Н. Пантусов деген өзіне таныс оымысты Ақсу,
Нарын өзендерінің бойындағы және зиялыларға белгілі Талас көлінің жарқабағындағы ескі,
бұрыннан сақталған бейіттерде сол тағы да керейлерге арналып айшықтап қойған, яғни ол
софылардың суреттерін басып шығарып жариялағанын айтады. Егер кімде-кім сол жерде тұратын жергілікті адамдардан мына бейіт кімдікі деп сұрай қалса, олар мүдірместен бұл әлбетте
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керейлерге қойылған ежелгі тас белгілер, ол тіптен түптеп келген де «өзіміздің аталарымыздікі»
деп қаймықпай еркін зор сенімділікпен жауап қайыра біледі екен деп жазады Әлихан. Ал одан
кейін автор өзінің ойын ары жалғастыра келе креш таңба басу «Х» рәсімі ежелден келе жатқан
христиан діні қауымдастықтарының тіптен қазаққа белгілі тұмар орнындағы белгі емес пе деп
ғылыми қорытынды жасайды.
Әлихан Бөкейхан өзінің өмірінің әр бір кезеңінде небір қиындықтарды басынан
кешіргендері бар мысалы айтатын болсақ – ол Мәскеуде тұрғанда, яғни 1925 жылы 23
маусымда [4] белгілі қоғам қайраткері, атақты ғалым әрі сенімді досы Ахмет Байтұрсыновқа
жазған хатында Алматыдан сол кездегі Қазақстанның кеңес үкіметінің мемлекет қайраткері
Меңдешов менің атыма жедел шағым хат жіберген-ол орталық комитет жанындағы Баспа
бөліміне түскен. Сол күндері Әлихан өзі жұмыс істейтін жердегі татар кісілерден бұл қандай
ұшыққан мәселе деп сұрағанда әріптестері бірден ашық түрде оған бұл Мәскеу коммунистерінің
істері, яғни олар «қазақтар ұлтшылдар» деп даурықпа хабар таратып жүр деп оған жауап
қайырады. Дегенмен бұл күтпеген жағдай өзінің ішкі көңіл-күйін бей-жай қылғаннан кейін
Әлихан мазаланып болған оқиғаның мән жайын, негізгі себебін білу үшін тағы да бір сұрақ
қойғанда сөйлескен әлгі адамдары, оларда оны көп күттірмей, оны жазған «өздерің өздеріңе
шағым жасап жүрсіңдер, яғни, оны жазған өз қазақтарың» деп менің көңілімді су сепкендей
етіп басып тастады деп жазған. Міне, Әлихан Бөкейхан осындай бір ерекше әсерлендіріп жанын
күйзелткен саяси оқиғаны басынан өткерген. Ия, орыс патшасының қазақтың кең даласында
ХХ ғасырдың басында өмір сүріп жатқан Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов тағы басқа
да ел ағалары айтқандай 6 миллион халықты жан-жақтан қыспаққа алған,бар күшін салып
бұғаулап құрсаулаған саясатының бұл ең бір көрінісінің белгісі болған.
Ахмет Байтұрсынов және Әлихан қазақтың құдай берген адал да әділ қамқоршылары
Ахмет Байтұрсынов өзінің есейген шағынан бастап Әлихан Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай,
Міржақып Дулатов, Тұрар Рысқұлов тағы да басқа ұлы алаштың қайраткерлері сияқты – ол
да зор белсенділікпен іске аянбай кіріскен, яғни ол ерекше әлеуметтік жағдайларды сезініп,
өмірдің өзі шыңдаған қабілетімен,ел алдындағы күтіп тұрған өзекті мәселелерге көзі жетіп,
сондай қазақ халқының ХIХ-ХХ ғасырлардың тура түйіскен кезіннен-ақ бастап өте бір қиын
да,күйзелісте болғанда, жалпы Европа мен Азияның қоғамдық тарихында мақсат,мағнасы
жағынан әртүрлі партиялар пайда болып, саяси қозғалыстар күшейіп тұрған кезде, көптеген
мемлекеттің құрылымдық жүйелері түбегейлі өзгерістерге тоқтаусыз бағыт алғанда әрине бұндай
ауқымды,жаһандық маңызды мәселелердің астарында,оның қозғаушы күшіне пара-пар болатын,
құдіреті күшті құдайдың демеуімен ғана іске асатын адам рухының, ақыл-парасатының, барлық
өнегелік, моральдық ой-идеяның, табиғи ұлттық өзіндік санасезімінің,тарихи ұлттық дәстүрдің,
халықтың жоғарғы идеялық,идеальдық,ғасырлар бойы дамып келе жатқан қаһармандық
әрекеттері және әбден пісіп-жетілген практикалық қызметінің жемісі болса керек. Ол өзінің
шығармаларында ерекше көтерген мәселесі әрине қазақ елінің болашақ тағдыры,қандай дұрыс
жолды таңдай білу мәселесі,қалай отаршылдықтан арылып, өзін-өзі еркін басқаратын ел
болу, яғни ол біршама тәжірибелі ойшыл ретінде қазақ қоғамының әлеуметтік-философиялық
мәселелерін жаңаша пайымдаулар жасап жастардың да санасын оятуға әрекет жасаған.
Ахмет Байтұрсынов өзі қазақ зиялыларыменен жиі пікір алысып, жемісті, пайдалы, тиімді
қызмет ету жолдарын, әр түрлі қолайлы тәсілдерін пысықтайды, солай тәуелсіздік жолында
күреске шешініп кіріседі. Сонымен, Әлихан Бөкейхановтың ғылыми-философиялық және
қоғамдық-әлеуметтік, саяси-идеологиялық қолтаңбалаларының маңызында қазақ қоғамының
өткен ғасырлардағы негізгі кезеңдеріндегі әлеуметтік-экономикалық құрылымын, жалпы
шаруашылықтың жағдайын,оның барлық қозғаушы күштерін, қазақ жұртының әлеуметтік
топтарының әртүрлі қатынастарының нақтылы әртүрлі қайшылықтарының жағдайларын,
деңгейлерін, тұрмысын, еліміздегі атақты билерді, старшиналарды, хандарды, уәзірлерді,
жандайшап шенеуніктерді, әділетсіз басшыларды, шаруалар мен кедейлердің еңбегін қалай
қанайтынын, алдамшы арамза молдалардың арамниет пиғылдарын, Ресей мемлекетінің
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елімізде бірнеше ғасыр жүргізген үстемдік саясатының күйзеліс әкелетін ауыр салдарын,
Ресей мен Қазақ елінің арасындағы неше түрлі заңсыз, ешқандай негізсіз басқару жайларының
келеңсіз тұстарын,орынсыз жарлықтарын, халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған еркіндігін,
бостандығын, сол үшін табанды күрестерін, жанында керек болғанда пида еткен ерен ерліетерін
де, өркениетті ел қатарына қосылуға жасаған әрекеттерін де, маңызды ой идеяларын да – нағыз
азамат ретінде де, ғалым ретінде де тер төгіп еңбек етіп, қазақ еліне ақиқат жол көрсете білген
ойшыл ғалым болған.
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Алашорда баспасөзі және алаш арыстары
Аллаберген Қ.
т.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
«Кезінде ұлт қамын ойлап, шарқ ұрған «Сарыарқа» газеті әлі де болса толық зерттеліп,
бағасын ала қойған жоқ. Бодан елдің санасына тәуелсіздік рухын сіңіріп, жұртты оятқан
«Қазақ» үндес, бағыттас бұл басылым 1917–1918 жылдары Семей қаласында шығып тұрған.
Газеттің жауапты шығарушысы – алаштың ардақты азаматы, соңынан кеңестік саясаттың
құрбаны болған Халел Ғаббасов» [1].
Алаш қозғалысы ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Қазақстанда орын алған
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси және рухани-мәдени өзгерістердің нәтижесінде
дүниеге келді. Бұл қозғалыстың өзегі, орталық элементі өзінің бастау көздерін 1905–1907
жылдардағы бірінші орыс революциясы әкелген өзгерістерден алған, ал саяси ұйым ретінде
1917 жылғы жазда құрылған тұңғыш жалпыұлттық Алаш партиясын құру үшін ұлттықдемократиялық қазақ интеллигенциясының жұрт таныған жетекшілері Әлихан Бөкейханов,
Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқаев, Міржақып Дулатовтармен бірге Халел Ғаббасов
секілді тағы басқа ондаған қайраткерлер 1905–1917 жылдар аралығында қажырлы еңбек етті.
«Алаш» партиясы негізінен әлеуметтік табиғаты жөнінен әртекті ұлттық-демократиялық қазақ
интеллигенциясының саяси ұйымы болды. «Алаш партиясы» деген атпен танылған ұлттықдемократиялық қазақ зиялыларының өтпелі кезеңдегі саяси ұйымы халық санасының қозғаушы
күші міндетін, жалпы алғанда, заман талабына сай адал атқарды.
1917 жылы 21–26 шілдеде Орынборда өткен бүкілхалықтық съезд Құрылтай жиналысында депутаттыққа кандидаттыққа ұсынылған 18 адамның ішінде Х. Ғаббасов та бар
еді. Осы жылы жаңадан құрылған партия «Алаш» деген атқа ие болады. Әлихан Бөкейханов,
Ахмет Байтұрсынов сияқты қазақтың либералды-демократиялық интеллигенциясының
көсемдері басқарған Алаш партиясының құрамына қазақтың ғылыми және шығармашылық
зиялыларының белгілі өкілдерінің бірі ретінде Х.Ғаббасов та кіреді.
Орынбор қаласында 1917 жылы желтоқсанның 5–13 күндері өткен екінші жалпы қазаққырғыз съезінде күн тәртібіндегі маңызды проблемалар бойынша Ә. Бөкейханов, Х. Ғаббасовтар баяндама жасап, жарыс сөздерге белсенді түрде араласады.
Съезд қазақ автономиясы мен милиция туралы Халел Ғаббасов жасаған баяндаманы
тыңдап, осы мәселе бойынша саяси мәні терең қаулы қабылдайды. Бұл жөнінде «Сарыарқа»
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газетінің 1918 жылғы қаңтардың 25 күнгі 29 санында жарияланған. «Жалпы қазақ–қырғыз
съезінің қаулысы» атты құжатта былай делінген:
«Автономия туралы Халелдің баяндамасын тексеріп съезд бір ауыздан қаулы қылады:
1.
Бөкей елі, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария облыстары, Ферғана,
Самарқан облыстарындағы қазақ уездері Закаспий облысындағы және Алтай губерниясындағы
іргелес болыстардың жері өз алдына ұлттық, жерлі автономия болсын;
1.
Қазақ–қырғыз автономиясы «Алаш» деп аталсын;
2.
Алаш автономиясының жер үстіндегі түгі – суы, астындағы кені Алаш мүлкі
болсын;
3.
Қазақ–қырғыз арасында тұрған аз халықтың хұқықтары теңгеріледі;
4.
Алаш облыстарын бүліншіліктен қорғау мақсатымен Уақытша Ұлттық кеңес
құрылсын. Мұның аты «Алашорда» болсын.
«Сарыарқа» газетінің жоғарыда аталған санында жарияланған Х.Ғаббасовтың «Алаш
автономиясы» атты мақаласында: «Қазақ–қырғыз үкіметі – «Алашорда» Алаш қаласына келіп
автономиясын жариялағаннан кейін қазақ–қырғыз балалары бағынған үкіметіміз осы деп
сеніп, ант беріп, басқа үкіметті танымай, өз үкіметінің әмірін екі қылмай орындау керек», –
деп баса көрсетті.
Х. Ғаббасов 1917–1918 жылдары Семей қаласында шығып тұрған «Сарыарқа» газетінің
редакторы болған. Оның жоғарыда айтқандардан басқа осы басылымға жарияланған «Мемлекет
күйі» деген тарихи, ғылыми, публицистикалық мақаласынан күні бүгінге дейін «ақтаңдақтар»
қатарына жатқызылып келген көптеген жайларды ұғынуға болады. Соның бірі – большевиктердің
үкімет басына келуі туралы.
Оның «Большевиктер көсемі Лениннің екі әмірі – жер, су, өлі құрал мен тірі құрал жер
комитеттері арқылы еңбек қуған жұрттарға бөлініп берілсін деген. Бұл үкіметіміздегі заманда
өмір жүзіне орын таба алмайтын, әдемі ғана құр сөз. Жұрт бірімен бірі пышақтасар, бірақ
бәрін ортаға салып, жөншілікпен бөлісіп алыспас. Түптің түбінде бұл іске асса асар, бірақ осы
күнде емес: жер–судың әділдікпен жұртқа бөліп беру жағын біз де көздейміз һәм осы пікірге
қызмет қылмақшымыз. Россияның неше жүз жылдардан бері бір көрген бостандығы биылғы
25 феуралдан бері болса, ол бостандық осы күні большевиктердің найзасында ілулі болса, біз
қайтіп ілгерілемекпіз?!» [2] – деген ойын қазіргідей заманда қалай теріске шығармақпыз.
Бұл басылымға басқаларға қарағанда көбірек дүниелерін (өлең, әңгіме, мақалалар)
бастырып, белсенді түрде қатысқан Ж. Аймауытов па деп қаласыз. Өйткені оның «Сарыарқаның»
бірінші нөмірінде «Тұр, бұқара, жиыл кедей, ұмтыл жастар!», үшінші нөмірінде «Партия»
деген мақалалары мен «Ғашықтық» (Абайша), «Жынды», «Айна» атты шағын әңгімелері мен
оқшау сөздері жарық көрді.
Жалпы, Ж. Аймауытов әдебиетіміздегі аса ірі тұлғалардың бірі. Ол – ақын, прозашы,
драмашы, сыншы, публицист, аудармашы. Әдебиеттің әр алуан жанрларында белсенді қызмет
ете отырып, Жүсіпбек Қазан төңкерісіне дейін де, және одан кейін де туған қазақ әдебиетінің
негізін салушылардың алғы легінде болды. Көптеген ірі шығармаларымен жаңа жанрлардағы
ізденістерді орнықтырды.
Жоғарыда айтқанымыздай, Ж. Аймауытов тамаша ақын, талантты жазушылығымен қатар
ойлы публицист те бола білген жан. Бұл туралы «Қазақ журналистикасының тарихында» былай
деп жазылған: «... 1917 жылы ақпан төңкерісі болып, патша тақтан түскенде ол алғашқылардың
бірі болып, «Сарыарқа» газетінің бетіне «Тұр, бүқара, жиыл кедей, ұмтыл жастар!» деген мақала
жазып, «Жасыратын қылық жоқ – бостандық, теңдік күштіге, жемқорға келген теңдік емес, бұл
өзі қара бұқараға, кедейге келген теңдік, қолы жете алмай жүргендерге берілген бостандық», –
деп жар салған болатын. Бұл жерде Ж. Аймауытовтың да өз тұстастары сияқты ақпан төңкерісін
нағыз азаттық төңкерісі деп түсінгені жасыратын жай емес. Әрине, алдында төңкерістер мектебі
жоқ, ұлт–азаттық қозғалысынан тәжірибе жинақтай қоймаған қазақ жастары, қазақ зиялылары
үшін солай көрінуі заңды да еді. Жалпы төңкеріс атаулы азаттықтан гөрі бір партияның, бір
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ұлттың үстемдігін әкелетінін әлі де жете түсінбей жүргеніміз аз емес.
Бұл жерде Ж. Аймауытұлының ұлтжанды, күрескер, алымды сөз шебері екендігін,
ақпан төңкерісін ілгері айтылғандай түсінген Аймауытов жетекші, халықты соңына ертетін
партия қандай болуы керек, қазақтың партиясы қандай болмақ керек дегенде зор сауаттылық
танытқаның оның «Партия» деп аталатын мақаласынан толық сезінуге болады. Автор сөз
басында «партия» деген ұғымға жан-жақты анықтама бере келіп, «басқа жұрттың партиясының
негізгі мақсұды қай жолмен болсын, тұрмысын оңдауға тырысу», ал «біздің қазақтың
партиясы бұл партияларға ұқсамайды, өйткені қазақ тұрмысын түзеуге партия болмайды, бұл
– бір; байлар, күштілер бірыңғай, жұмысшы кедейлер бірыңғай одақтаса алмайды, бұл – екі;
партияшылар көптің қамын ойламайды, өз басының билігін, атағын, мақтануы үшін таласады, бұл –
үш. Ендеше қазақтың партиясы өзге жұрттай оғаш, мақсұды, шегі, тілеуі қиғаш, теріс партия», – деп
тұжырым жасайды [3].
Жүсіпбек бұл мақаласында қазақтардың іштей тоз–тоз болып партияға бөлінушіліктерінің
соңы ешқашан да жақсылыққа апарып соқпағаны, қайта ел ішін бүлдіріп, сүттей ұйып отырған
ағайындарды бас жарыстырып қоюын мынадай себептерден деп түсіндіреді:
1.
Ескі хүкімет партияны өсірмесе, өшіруге қарқ қылған жоқ; зәлім ұлықтарға құл
керек болды; болысты сүйеді, болыс дәуірлі, ел ішінде шәкене «хан» сықылды болды. Мұндай
зор дәрежеге бектік, атақ көксеген қазақ қызықпай тұрмады, малды төге берді.
2.
Халықтың надандығы себеп болды. Қара халық көзі жұмулы болып, ас бергенді
«мырза» деп, мал шашқанның соңынан ерді де отырды. Кеше көрген қиянатты бүгін тойса
ұмыту, өз пайдасын, келешегін болжамау – қазақтың ой–көзінің тарлығынан, надандығынан.
3.
Партияға көмек берген нәрсе – қазақтың тұрмысы, кәсіпсіз қолының бостығы.
Сарнайын десе жыны жоқ; ыңқылдайын десе ауруы жоқ, жаны тыныш отырған қазаққа әңгіме
керек; әңгіменің аяғы тамаққа соғады, партия болмай, мол тамақ қайда? … Бір күн де болса
қожаңдап, «мырзаның» үйінде шіреніп, шалқиып отырып ішкен қымыз, жеген ет көкейден
қайдан кетсін!?
Бұдан біздер автордың халық арасын былғаған партиядан бас тартып, бақытты болашақ
үшін күресу қажет деген ниетін ұғамыз. Бұдан оның «Партия басыларға баяғыдан бергілері де
жетер; енді партия шығарып елдің шырқын бұзбау, жақсылық заманның тілеуінде болып, елге
береке келтірер деп сенеміз», – деген сөзі дәлел.
Ал, Мұстафа көтерген «Бірлік туы» деген жарияланымның алғы сөзінде: «Негізін
Шоқайұлы Мұстафа қалаған бұл газет Ташкент шаһарында 1917 жылдың 24 маусымынан 1918
жылдың сәуір айының ортасына дейін жарық көріп тұрған. Мұны да кеңес өкіметі жапқан.
«Бірлік туының» мәдениеті, танымдық, тез ақпар жеткізушілік деңгейі – жалпы сапасы өте
жоғары. Салыстыра қарағанда, 1920–1925 жылдары шыққан басылымдардан көш ілгері. Газетке
М. Шоқайұлы, Қ. Болғанбайұлы, С. Қожанұлы, М. Дулатұлы, Мәметұлы, С. Құлжанұлы,
Ш. Сарыбайұлы, Қ. Құлетұлы, Ж. Басығарұлы, Е. Шәрменұлы, Б. Майлыұлы сынды арыстар
атсалысқан», – деп жазылыпты. [4]
Тағдыр тәлкегіне ұшырап, ел арасында мемлекет тарапынан өзіндік орын ала алмай
жүрген жандар: билер, батырлар, қайраткерлер төл тарихнамада баршылық. Солардың бірі
– тек қазақ қана емес, бүкіл түркі халықтарының ортақ қайраткері, саясаткер, публицист,
журналист Мұстафа Шоқаев.
Қазіргі күнде біз Мұстафаның екі еңбегімен таныспыз. Оның бірі «Советтер қоластындағы
Түркістан. Пролетариат диктатурасына сипаттама» деген кітабы. Ол 1928 жылы француз тілінде,
ал 1935 жылы толықтырылып, орыс тілінде Парижде жарық көрді. Кітап 1985 жылы Оксфордта
қайта басылуы арқылы қазақстандықтардың қолына тиді [5].
М. Шоқаевтың бұл шағын еңбегінің үлкен халықаралық маңызы болғанын ерекше
атап өтуіміз керек. Онда Кеңес дәуіріндегі Қазақстан мен Орта Азия халықтарының саяси,
экономикалық, мәдени өмірі объективті түрде, сыни тұрғыдан айқын сипатталады және кеңес
баспасөзі материалдарына сүйене отырып айтылады. Сондықтан да Түркістандағы кеңес
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үкіметінің отаршылық, шовинистік, тоталитарлық сипаты, пролетариат диктатурасының мұнда
халықтар жүрегінен орын таппағаны ап–анық, үлкен шеберлікпен, отты тілімен дәлелденген.
Кітаптың шет елдерде таралуы да осыдан. Ондағы ғалымдар да, эмигранттар да М.Шоқаевты
нағыз демократ, адал публицист деп таныды.
М. Шоқаев сондай–ақ 1917 жылы Ташкентте жарияланған «Ұлуғ Түркістан» газетінің
басты авторларының бірі. Ал, 1918 жылы басылған орыс тіліндегі «Свободный Туркестан»
газеті де Мұстафа жинаған қаржымен жарияланған.
М. Шоқаев және «Бірлік туы» газеті туралы «Ана тілі» газеті былай деп жазды: «Бірлік
туы» мен оны шығарысқан азаматтардың газет жабылғаннан кейінгі, большевизм тұсындағы
тағдыры аса қайғылы. Мұстафа лажсыздан шет елге кетті. Қалғандарының бәріне кезінде
«Бірлік туына» қатыстың деп айып тағылды. Не керек, баршасы да кеңестік тоталитарлық
жүйенің құрбаны боп кете берді».
Әрине, бүгінгі газеттің бұлай деп жазылуына негізі бар еді. Себебі, өзіміз сөз қылып
отырған «Бірлік туы» газетінде осы басылымды ұйымдастырушылардың бірі Мұстафа
Шоқайдың қуғын–сүргінде жүріп, алаш азаматтарына арнап жазған хаты жарияланған.
Бұл хат туралы «Бірлік туының» редакция басқармасы: «Мұстафа хаты» [6] бізге күтілмеген
жерден келіп тапсырылып отыр (Бұл хатты бізге бір жолаушы әкеп тапсырып кетті. Ол карандашпен
жазылғандықтан біраз кірлеңкіреген екен. Бірақ Мұстафаның қолын танып, хатының анық екеніне
көзіміз жеткен соң басып отырмыз). Осы хатты алған соң ғана біз оның амандығын біліп қуанып
қалдық. Бұрын оның хақында неше түрлі алыпқашпа хабарлар естіп, көңіліміз қамығулы еді.
Мұстафа бұл хатты бізге жібергенде, оны газетке басып шығаруымызды өтінген екен.
Соның үшін біз оны һешбір түрлі өзгертпестен төменде басып отырмыз», – деп жазған.
Ал Мұстафа Шоқайдың бұл ұзақ хаты былай аяқталған: «Бірлік туы» арқылы алаш
азаматтарына сәлем Құдай тірлікте күліп–ойнап жолықтырсын. Жатқан жерім белгісіз, жария
қылып болмайды», – деп жалғастырған да, соңына (4. ІІ фиурал), «Тау арасы» Мұстафа», – деп
қол қойған.
Қазақ баспасөзінің тарихында өз кезеңі үшін орны зор, мәні үлкен ұлттық баспасөз органдары «Бірлік туы», «Ақ жол» газеттерінің редакторы болған, басқа да басылымдардың беттерінде
ой-пікірлерін білдіріп отырған, қоғам тағдырына жіті үңіле білген ірі қайраткер Сұлтанбек
Қожановтың еңбектерінсіз, оның есімінсіз қазақ тарихы мен қазақ баспасөзін көзге елестету
мүмкін емес.
С. Қожановтың «Жалаң ұрандардан іске көшу керек», «Тағы да атқамінерлер пайдаланып
кететін болды», «Ұлт мәселесі – іс мәселесі», «Көп жұмылса, іс бітеді», «Оқытушыларды ескеру
керек», «Менің жауабым», «Тілмаш жайынан», «Бас пайдаңды көзде», «Съездер тақырыбы»,
«Жақындық па, жалақорлық па?», «Еңбек еткен алады», «Өзінен кеткендік», «Сайлау науқанында»,
«Егістік–шабындық жерді бөлу туралы» деген мақалалары және «Түркістан автономиясы қалай
құрылды?» сияқты еңбектері түбегейлі зерттеуді қажет ететіні сөзсіз. Ол алдағы күннің міндеті
десек, тап қазір кейінге қалдырмай мойындап, әділ бағасын беруге тиісті мәселеміз – Сұлтанбек
Қожановтың халық қамын жеген зор қайраткерлік қызметімен қатар қазақ баспасөзінің негізін
салып, алғаш туын тігіскендердің бірі болғандығы және алуан тақырыпта қалам тартып, жас буын
журналистерді баулуға ұшан–теңіз еңбек сіңіргендігі.
Мәселен, С. Қожановтың «Бірлік туы» газетінде «Түркістанда орыс сиездері» [7] атты
мақаласы жарияланды. Онда ұлтжанды азамат: «Өткен жылғы нойабр басынан бері қарай
Түркістан аймағының билігін қолдарына алып, өз үкіметін жүргізіп, өз айтқанын қылдырып
тұр. Кезінде ірілі–уақты мұсылман ұйымдары «Біз мұндай қорлықпен күш қылып, бостандыққа
қарсы іс қылғандарды танымаймыз. Айтқанын тыңдап, айдағанына жүрмейміз», – деп қарап
еді. Бұны елең қылған болшеуиктер жоқ. «Тоқпағы мықты болса, киіз қазық жерге енеді»
деген осы дағы», – деп бір қиналса, «Сөйтіп, 18 ғинуардағы шақырған жалпы сиез жалғыз
солдат пен жұмыскерлер Сиезі ғана болып, өздері жасаған істерін бүгін бұқара атынан шешіп
отыр. Крестиандарды мүйіздеп айдап шығып, солдат, жұмыскер уәкілдері (он шақтысынан
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басқасының бәрі болшеуик) 74 адам сиез ашты. Халық комиссарларының докладтары тыңдалып
болған соң, бірінші қаралатын мәселе автономия болды. Бұл туралы 23 ғинуарда сөз болып:
«Автономия жоғалту тиіс. Мұсылмандар өздерін басқарып жүретін шекке жеткен жоқ. Әуелі
өзіміз мұсылмандар басын қосып, соует ашып, солар керек десе ғана береміз», – деп қаулы
жасады. Он миллионнан астам мұсылмандарды, оларға қоса көп крестиандарды елеусіз етіп, 5–6
болшеуик бүтін Түркістанды билеуге бел байлап отыр. Түркістан аймағының мұсылманы бар,
басқа халықтары бар, бұларды қаңтардағы бурадай ауыздарынан көбіктерін ағызып, сақылдатып
қоя ма, жоқ болмаса бір нәрсе дей ме, оны келешек көрсетер.
Мынау жүре бара түзеліп кетер деп ардақтаған автономиямыз еді. Халық, бұған қол
көтерейін деп тұр, қарсы іс етілейін деп тұр. Мұсылмандар, басқа Түркістан қамын жеген
балалары, қайдасың?! Айтарыңыз бар ма, болмаса жұмған ауыздарыңызды ашпай қала бересіз
бе?» – деп қиналады.
Сұлтанбек Қожановтың публицистикасындағы ең көлемді орын алатын, тарихта өз ерекшелігі
бар, қай кезде де өзінің өмірлік маңызын жоймайтын «Түркістан автономиясы қалай құрылды?»
деген тезисі кеңестік Түркістан Автономиясының он жылдығына жазылған.
Автор бұл еңбегінде: «Қазан төңкерісіне жергілікті халықтан шыққан жұмысшылар да орыс
пролетариатына қосылып, бірақ ұлттық жұмысшы тобы ретінде айқын мәнге ие бола алған жоқ,
бұған саяси дайындығы да жетіңкіремейді. Міне, сондықтан да орыс пролетариаты мен жергілікті
шаруалар арасында дәнекерлік рөл атқаруға икемсіз болды», – деп орыс пролетариатымен жергілікті
халықтың тіл табыспау себептеріне тоқталады.
Одан әрі мақалада ел ішіндегі, партия мен халық арасындағы түсінбеушіліктерге талдау
беріледі. Және Түркістанның Советтік автономия жариялауына дейінгі даму кезеңі төмендегідей
екі түрлі себеппен айқындалғанын көрсетеді:
1.
Түземдік халық арасында советтік және партиялық тұрғыдан қоғамдасу біртіндеп
туып, дамып жетілді;
5.
Партия мен совет үкіметінің жергілікті халық еңбекшілерінің саяси өмірін
Орталық партия комитетінің және Совет үкіметі органдарының директивалары негізінде
ұйымдастырып, басқаруға күш салды.
Ұлт мәселесін елемеу 1917 жылы Ленин қол қойған: «Бұдан былай сіздердің әдетғұрыптарыңыз, ұлттық және мәдени мекемелеріңіз еріктілік жағдайында деп жарияланады.
Өз өмірлеріңізге қожа, өз елдеріңізді қалаған жолмен құруларыңыз керек. Сіздер бұған
праволысыздар, сіздердің тағдырларыңыз өз қолдарыңызда» деген шақыруынан кейін бәсеңсіп,
нәтижесінде 1918 жылдың 30 сәуірінде «Түркістан өлкесі – Федеративті кеңес республикасы»
болып жарияланды.
Тарихымызды таразылай отырып, осы тезисті оқи отырып, Сұлтанбек Қожановты өз
ұлты алдында, жалпы адамзат алдында айрықша жеке бір қырынан көргендей боламыз.
ХХ ғасырдың басындағы қазақ баспасөзін ілгері дамытуға өзіндік үлес қосқан ірі тұлғалардың
бірі – Қошмұхамед Кемеңгеров. Ол 1896 жылы 15 шілдеде Омбы уезі, Теке болыстығында
дүниеге келген. Ол алғаш проходская школаны, сосын ветеринарлық-фельдшерлік мектептің екі
класын бітіреді. Өзге оқушылардан оқшауланып, өзінің алғырлығымен, елгезектігімен ерте көзге
түседі. Мұны бітіріп, ол 1913 жылы тамыз айының бірінші жұлдызында Омбы ауылшаруашылық
училищесінің ауылшаруашылық бөліміне түседі. Мұнда Қошке өзі сынды Смағұл Садуақасов,
Асфандияр Шорманов және т.б. білімдарлармен бірге оқып, етене араласып, оның өмірге, ортақ
қоғамға, жалпы саясатқа деген көзқарасы ашылып, айқындала түседі. Осы училище қабырғасында
жүріп, ол 1915 жылы өзінің алғашқы өлеңдерін сол кездегі көпшілік көңілінен орын алатын
басылымның бірі – «Айқапқа» беріп отырады. Солардың кейбіреуі «Бақ іздеген», «Жазғытұры»,
«Солғын гүл», «Пайғамбар» – Пушкиннен аударма, «Сәскелік көлдің жағасында» – Никитиннен
аударма деп аталады.
1915 жылы Омбыда «Бірлік» атты қазақ жастарының ұйымы құрылады. Бұл ұйым ұлт
тәуелсіздігіне аса мән беріп, қазақ жастарын бірлікке, елдікке, татулыққа шақырған. Осы
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ұйымнан таралып шығып тұрған «Балапан» қолжазба журналында Қ.Кемеңгеров редакторлық
қызмет атқарған. «Журналда негізінен жастардың тәй–тәй басқан алғашқы жазбалары, өлеңдері,
шағын әңгімелері жарық көріп тұрған» – дейді бүгінгі әдебиет зерттеушілері өз еңбектерінде.
Себебі, бүгінгі күні «Бірлік» ұйымы туралы там–тұмдап аз ғана деректер жиналған, ал «Балапан»
қолжазба журналы туралы көрдік–білдік деген мәліметтер мүлдем жоқ. Қошке ауылшаруашылық
училищесін 1918 жылы бітіреді. Енді ол Омбы губерниялық халық ағарту бөлімінің нұсқаушы
қызметін атқарады.
«Балапан» журналынан бастап қазақ баспасөзінің бәріне ат салысқан Қошке қоғамдық
жұмыстарға белсене араласудан да ерекше көзге түседі. Осы кезде Омбы қаласында жас
алаштардың құрған «Жас азамат» ұйымына мүше болып кіреді. Осы ұйымның Қызылжар
қаласында шығып тұрған «Жас азамат» газетіне қаламгер Кемеңгеров редакторлық қызмет
атқарады. Газеттің алғашқы саны 1918 жылы 30 шілде күні жарық көреді. Бұл басылым қазақ
жастарының баспасөзі, жастар органы ретінде шыға бастады. Ал бұл органның төрағасы
Байділдә Мырзаұлы болған еді. «Жас азамат» газеті негізінен қоғамдық–саяси мәселелерді
кеңінен қамтыды, өз дәуірінің саясатына белсене араласып, ел басындағы қиыншылықтарды
ашық жазып, сынап отырды. Жалпы, газет ұлт тәуелсіздігін, қазақ жастарының бірлігін, алаш
мұңын жоқтады. Сол заманда өзі құралпы шығып тұрған «Сарыарқа», «Қазақ», «Бірлік туы»
газеттері мен «Абай» атты журналмен мазмұны, көтерген идеясы жағынан үндес болды.
Бұдан соң Қошке 1924 жылы Ташкентте шығып тұрған «Сана» деп аталатын ғылымитанымдық журналда жауапты хатшы қызметін атқарған. Тек Омбыда емес, Ташкенттегі САГУ–
де М. Әуезовпен бірге аспирантураны бітірген. Қазақ тарихын зерттеуде «Езілген ұлттар» деген
деректі кітап та жазған. Сонымен қатар «Жабропалықтар үшін оқу құралы» атты екі кітаптан
тұратын, «Қазақ–орыс тілмашы» атты сөздік еңбектерінің де рөлі өте зор. Әсіресе, Омбыдан
шыққан «Қазақ тарихынан» зерттеуі оның есімін көпке танымал етті.
Жазушы талантының тағы да бір ерекше атап өтетін құндылығы – Қошке Кемеңгеров
қазақ халқының алғашқы драматургтерінің бірі. Осы күнге дейін әдебиет қойнауында алғашқы
қойылым М. Әуезовтің «Еңлік–Кебегімен» ашылды деп келсе, бұл күні жаңа зерттеу, соны
деректерге сүйене отырып қазақ театрының алғашқы қойылымы 1923 жылы қаңтардың 13 күні
Қ.Кемеңгеровтың «Алтын сақина» атты пьесасымен ашылғанына көз жеткізілді. Мұнда семья,
отбасы, мәңгілік ескірмейтін тақырып – ене мен келін арасындағы қатынас суреттелген.
«Абай» журналын шығару жөніндегі алғашқы ұсыныс қазақ зиялыларының арасында 1914
жылдың өзінде–ақ қабыл алынып, ұлы ақынның қазасының он жылдығына байланысты Семей
қаласында өткізілген үлкен жиылыс үстінде бекітілген болатын. Алайда, бірінші дүниежүзілік
соғыстың басталуына және патшалық Ресей тарапынан отарлау саясатының бұрынғыдан да
күшейе түсуіне орай журнал шығару міндеті орындалмай қалды.
Бұл арманға қазақ зиялыларының қолы тек 1918 жылы ғана жетті. Осы жылдың
4–жұлдызынан бастап «Абай» атты ғылыми, әдеби, шаруашылық журнал белгілі қазақ
жазушысы Ж. Аймауытовтың редакторлық етуімен Семей қаласында шыға бастады. Негізінен
бұл басылымды шығарушылар «Екеу» деген лақап атпен қол қоюшылар болатын. Оның бірі
журналдың ресми редакторы Ж.Аймауытов болса, екіншісі әдебиет майданына енді араласқан
М. Әуезов еді. [8]
Осы «Абай» журналында М. Әуезовтің бірталай мақалалары жарияланды. Басылымның
тұңғыш санында басылған «Ғылым» мақаласында ол адам баласының ұзақ сапар тарихынан
көптеген мысалдар келтіріп, ғылым қалай пайда болғанын сөз етеді. Тәжірибеден, өмірлік
қажеттіліктен туған нанымды дәлелдейді.
Рухани тіршілік үшін ғылым атқарар қызметті айрықша дәріптеп: «Шын ғылым жолын
түсінсе, шын көздеген мақсаты адамдық, ақтық болар еді», – дейді. Бұл мақала лейтмотивті
де адамшылық, ағартушылық. Білімнің жетістіктерін санай келіп, публицист мақаласын:
«Мұншаны тапқан көркем ақыл, көсем ғалым осы араға келіп тоқтап қалмай, адамшылықтың
иманжүзді жарық күннің астына апарып, бар адам баласын бұрынғы қаскүнемдік, қанішер,
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жауыздығын тастатып, бір сүйіспеншілік, бір туысқандық жүрекпен табыстырса керек деп
білемін», – деген бауырмашылық ойлармен аяқтайды.
«Қайсысын қолданамыз?» (1917), «Ғылым тілі» (1918), «Оқу ісі» (1917) мақалалары – қазақ
тілінде оқулықтар шығару туралы. «Қайсысын қолданамыз?» мақаласы педагогиканың жанды
тармағы – оқулықтар жасау мәселесін сол уақыттың өзінде өте дұрыс көтерген құнды еңбек
«Қазаққа келсек, мектепке арналған ретті бір кітап жоқ», – деп күйзелген автор кедергінің түп
төркіні – терминдердің жөнге түспеуінде, мектептердегі бірізділіктің жоқтығында деп біледі. Бір
нұсқалы оқу құралдарын жасау керек дейді М. Әуезов. Бұл ойлар «Ғылым тілі» мақаласында
одан әрі таратылып, толықтырылып, тереңдей түседі, термин мәселесі айрықша сөз болып,
автор өз байламын ұсынады.
М. Әуезов бұл жерде «түрікшілдікке» қарсы шығып отыр. Терминдер жасауда ең алдымен
ана тілінің байырғы мүмкіндіктерін сарқа пайдалануды, қажет болғанда ғана басқа тілдерден
жаңа сөздер, жаңа ұғымдар алуды жақтайды, бірақ қазақ тілін орынсыз шұбарлауға қарсы
шығады.
Мұхтардың бұл кездегі ғылыми-мәдени саладағы ізденістері әр қиырда, әр салада.
«Философия жайынан» (1918) мақаласында автор философияның басқа ғылымдарға қатысын,
олардың қатарында алатын орнын, зерттейтін объектісін дұрыс түсіндіреді. Шәкірттік мінез,
білімге құштарлықтан туған философияға таңдай қаға табыну да бар.
Олқылық, әлеуметтік–қоғамдық проблемаларға арнап жазылған «Мәдениетке қай кәсіп
жуық?» (1918), «Мәдениет және ұлт», «Земство һәм кооператив қауымдары» сияқты мақалалары
бар. Мәселен, негізінен экономиканы сөз ететін «Мәдениетке қай кәсіп жуық?» еңбегінде әртүрлі
халықтардың белгілі бір шаруашылықпен айналысуына географиялық орта жасайтын ықпал
дүние жүзіндегі көптеген елдер тарихынан алынған ұтымды мысалдармен сенімді дәлелденеді.
Ғылымға, мәдениетке ең жуық кәсіп – егіншілік деген пікірді публицист ерекше қуаттайды.
Жан–Жак Руссоның «Цивилизация адамды бұзады» дейтін қате байламына М. Әуезов
«Мәдениет һәм ұлт» мақаласында қарсы шығады, ондай концепцияның зияндығын,
жалғандығын дәлелдейді.
Ағартушылық бағытта, педагогикалық жүйеде сапалы ойлар айта алған М. Әуезов
қазақ қоғамындағы әлеуметтік қайшылықтарды анық көре алады, жалпы теңсіздік, жалпы
бақсыздықтың қыр тіршілігіне қас нәрсе деп ұқты. Дала өміріне түскен сан қилы жарықшақтың
себебін тап баса алмай, оны бас бірікпеушілікте, партияшылықта деп түсінген автор өзінше
қамаудан шығар жол іздейді. «Ескеру керек» деген мақаласында былай деп жазады: «Жуан
ауыл – қырдағы бұзық мінездің ұясы. Ел ішіне күшті, әділ үкімет орнатып, нашар мен жуанды
теңестіріп, жуан зорлықшылды не қылса да елден айырып, әлсіретуге тырысу керек».
Бұл байламдардың реформашылдық екені көрініп тұр. Мұхтардың тапқаны бірінші, қара
қылды қақ жаратын оқыған, білімді, әділ болыс, екінші, жұрттың тиын–тебенін жемейтін –
тұтынушылар дүкендері, үшінші, өнімді еңбекке жұмылу. «Земство һәм кооператив қауымдары»
мақаласында кооперативтің пайдалы, тиімді жақтарын жан-жақты сөз қылады. Тұрмысымды
түзейін десең, дүниенің ебін біл, саудагерге алданба, өзара бірлескен серіктік құр дейді. Мұның
бәрі де қоғамдық құбылыстардың заңдылықтарын білмеуден туған байламдар деді.
Мұхтардың сол кездегі педагогикалық ойларының қорытындысы – «Оқу ісі» мақаласы».
Мұнда мектеп мұқтажын сынай сөз ету бар. Түпті олқылық мұғалімдер кадрларын даярлаудың
сапасында жатқаны айтылады. Қазақ мектептерінің кінәратты қиыншылықтары – ортақ
бағдарлама, ортақ оқулық жоқтығы, мұғалімдерді қызметке тұрақтандыру мәселелерінің
шешілу жолдары қарастырылады.
М. Әуезов 1922–1923 жылдардың қысында Ташкентте оқып, одан кейін Ленинград
университетіне ауысады. Оның кеңес үкіметін орнату жолындағы еңбегін көрсететін тарихи
құжаттар ретінде губревком органы «Қазақ тілі» газетінде «Уәкілдер келді» (1921), «Төңкеріс
комитеті сайланды» (1921) деген материалдарды атауға болады.
Кеңес мекемелерінде қоғамдық қызмет атқарып, ірі орындарда болу Әуезовті саяси
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жағынан шыңдап, ой–өрісін, дүниетанымын байытты, оның шығармаларының таптық,
сапалық өткірлігі күшейеді. Семей губревкомының «Қазақ тілі» газетінде жарияланған «Қазақ
оқығандарына ашық хат» (1920) мақаласының принципті маңызы бар. Өйткені, бұл мақала
Әуезовтің идеялық жағынан жаңа биіктерге көтерілгендігін байқататын еңбек.
Оқығандарды Әуезов кеңес үкіметі үшін аянбай қызмет атқаруға шақырады. «Қазіргі
заман қазақтың басына келіп тұрған әрі ең қиын,әрі ең пайдалы, жайлы заман» – деген пікірді
интеллигенцияның көкірегіне құяды. Қарақан бастың тыныштық қамын ойлап, әлеуметтік
істерден тысқары қалудан безіндіреді.
«Жалпы жарлық» (1921), «Бүгінгі зор міндет» (1920) мақалаларында кеңес өкіметінің
жүргізіп отырған күнделікті маңызды шаралары түсіндіріледі. Сауатсыздықты жоюдың
мемлекеттік маңызы айтылады.
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АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ІЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИН
Алпысбай Қ.
ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
Қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры
Ұлттық ғылым академиясының академигі белгілі алашшыл, көрнекті әуезовтанушы
Рымғали Нұрғалидың «Алаш» партиясы мен автономиясының құрылғанына 90 жыл және
Мұхтар Әуезовтың туғанына 110 жыл толуына арналған ғылыми конференцияда жасаған
баяндамасында «Алаш қайраткерлерінің ішінде коммунистік террордан тірі қалған жалғыз қазақ
Мұхтар Әуезов еді. Ол – ұлы толқынның рухани аманатын көркем әдебиетте толық қалдырған
бірден-бір қаламгер» [1,18],- деп жазғанындай, өткен ғасырдың отызыншы жылдарынан кейін
алаш қайраткерлері көздеген, ғасырлар бойы жалғасып, халықтың аңсарына айналған, ұлтазаттықа ұмтылдыратын басты идея үзілгендей еді. Академик С. Қирабаев С. Торайғыров
шығармашылығына арналған мақаласында: «Отаршылдық езгінің әлсіреуі ұлттардың оянуын
тездетті. Қазақ жеріндегі отаршылдыққа, әлеуметтік езгіге қарсы күрес те осындай жағдайда
өрістеді. Патшаның отаршылдық саясаты еңсесін көтертпей, екінші жағынан феодалдықпатриархалдық мешеулік, қараңғылық шырмаған халықтың азаттыққа, рухани жаңғыруға
ұмтылуы қаншалықты қажеттіктен туса, соншалықты сол кездегі тарихи жағдайдың сәттілігінен
қолдау тапты. Оларды ұлт көсемдері – Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып
Дулатовтар басқарды. Олар елдің дербес, тәуелсіз жолмен дамуына, мәдениет пен прогреске
ұмтылуына жол салды» [2,118], – деп, жазған еді. Осы тұрғыдан келгенде жиырмасыншы
ғасырдың алғашқы ширегіндегі Абайдың ағартушылық, демократтық жолын ұстана отырып,
ұлт-азаттық күрес идеясымен толықтырған, отаршылдықты, ұлттық езгіні айыптаған, халықтың
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қараңғылыққа шырмалған өміріне налыған қазақтың қолына қалам ұстаған санасы сардар
азаматтарының қай-қайсысы да ұлтының өркениетке ұмтылуын көздегені, ол үшін өнер-білім
үйренуге шақыруға тырысқаны белгілі. Міне, осындай ұлтының ұлт-азаттық жолындағы күресі
туын берік ұстап, халық өмірінің шындығы мен алдыңғы қатарлы идеясын жырлаған қазақ
әдебиеті, оның барша өкілдері коммунистік жүйенің құрбандығына шалынғаны аян. Бұл идея
жоғарыда айтқанымыздай отызыншы жылдардың соңынан бастап ұзақ жылдар бойы саясат
қыспағында тұншығып, тоталитарлық жүйе құрсауында тұмшаланып келгені шындық.
Алайда халық зердесі бұғауға да, бұрауға да көнбейтін қуат екендігін, кеңестік саясат
халық аңсарын қанша санадан шығарып, ұмыттырғысы келгенімен халық зердесі ұмытшақтық
кеселіне ұшырамағандығын көрсеткен, зерденің зерлі нұсқаларына зер сала қарап, қара қылды
қақ жарар әділет биігінен пайымдау сол халықтың қанатты перзенттерінің парызы болған.
Бізге тұстас дәуірде, алғашқылардың бірі болып, осы үдеден шыққан, жоғарыда айтылған
отызыншы жылдардан кейін үзіліп қалған Алаш рухы мен идеясын алпысыншы жылдардан
бастап қайта жаңғыртқан жазушы Ілияс Есенберлин болды. Оның алты кітаптан тұратын
тарихи эпопеясы сөз өнерінің әлемдік нұсқасына қосылған тарихты көркемдік тұрғыдан
пайымдаудың, әдебиеттегі алаштық мақсат пен ұлттық рух көрінісінің үздік үлгілерінің бірі
болып қала бермек.
Ұлттық тарихымыздың зобалаң дәуір кесапатына ұшырап, саясат құзырымен айтылмай
келген шындықтың бетін ашу оңай болған жоқ. Алайда өткен істің, артта қалған өмірдің бәрін
мансұқ етіп, қиын-қыстау заманалар ығында адаса жүріп жол тауып, қаймыға жүріп жөн
тауып атқарған жұмыстың, қыруар еңбектің бәрін жоққа шығарып тастау өркениет ұлағатына
ұнаспайтын қылық деп ойлаймыз. Олар қалай болғанда да кешеден бүгінге жету сапарында
ұрпаққа қызмет еткен, мүмкіндігінше ұлттық сана қалыптастырған еңбек деп санаймыз. Қысаң
жерден сыналап өтіп, қалтарыс ойын астарлап айтып, ұлттық сезімін перделеп жеткізіп, намыс
отын тұтата білген, «ақырын жүріп, анық басумен»-ақ «бүгінге» жетудің ұрымтал тұстарын
дәл баса білген, ісінде өнеге, сөзінде мағына қалған дегдар азаматтар сол социализм дәуірінде
де аз болған жоқ. Ұрпақ санасына «азаттық» идеясының сіңіп, шоғырлана, жинақтала түсуі
солар берген білім қуатының, ғылым әсерінің жемісі десек артық емес. Кейінгі ұрпаққа сондай
ұлағатты өнеге қалдырған тұлғаның бірі – Ілияс Есенберлин.
І. Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы – партиялық идеологияның қылышынан
қан тамып тұрған уақытта дүниеге келген шығарма. Ол кезде мұндай шығарманы жазбақ
тұрмақ, қазақ халқының ертеректе өмір сүрген, елім деп еңіреген, ел үшін, жер үшін мерт
болған батырлардың, хандардың, артында мол мұра қалдырған ақындар мен шешендердің
атын атаудың өзі, олар жөнінде әңгіме қозғаудың өзі қиын еді, қауіпті еді. Ал І. Есенберлин
осының бәрін біле тұрып қазақ халқының өткен тарихын бейнелейтін, тарихтан мол мағлұмат
беретін бір кітап емес, бірнеше кітаптан тұратын роман жазып, оқырманға ұсынуы жай ерлік
қана емес, талантты жазушының саяси жеңісі еді.
«Көшпенділер» романы қазақ халқының ұлттық тарихының бастау көзі беріде емес, әріде
жатқандығына жөн сілтеді. Бүкіл бір халықтың өмір-тарихы ұмытылып бара жатқандығын
еске сала отырып, оған кінәлі коммунистік саясат екендігін ашып айтпаса да, өмір ағысы басқа
арнамен ағып бара жатқандығын, тарих беттері бұрмаланғандығын көркем тілмен бейнелеп
берді.
Шығарма кейіпкерлері ретінде негізінен тарихи тұлғалар алынады. Шыңғыс хан дәуірінен
басталып, Кенесарымен аяқталатын қазақ мемлекетінің бастау көзі мен қиын-қыстаулы
тағдыр-талайының басында тұрған хандар тізбегі, ел мұңы мен арман-тілегінің хабаршысы
ақын-жыраулар, ел мен жер үшін, ұрпақ болашағы үшін жан аямай шайқасып, Отанын қорғай
білген арыстан жүрек, атан жілік батырлар көрініс табады. Бұлар – ел есінде аттары жатталып,
тарихта қалған, өмірде болған тұлғалар.
Трилогияның түйінді бөлімі – «Қаһар». Автордың алғашқы кітаптан бастамай,
трилогияның соңғы бөлігі «Қаһардан» бастауында түрлі себептер болғаны байқалады. Оны
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кезінде қандайіске құлаш ұрғанын қаламгердің өзі айтқан мына сөзінен айқын көрінеді:
«Тарихи эпопеяны жазуды соңғы кітаптан бастауымның себебі – жиналған архив деректерінің
молдығы, қамтылатын дәуірлер ауқымының кеңдігі, ойлаған, жоспарлаған кітаптарды түгел
жазуға ғұмырым жете ме, жетпей ме деген күдік» дей келіп, ол көңіліне ұялаған күдігі туралы
«Жұлдыз» журналының тілшісіне берген сұхбатында былай деді: «Мұның мәнісі бар. О баста,
тарихи деректерді жинау кезінде, романға кіріспес бұрын, іштей жоспар жасаған едім. Яғни
көңілімде, іс жоспарымда халқымыздың 500 жылдық тарихын қамтитын трилогия болып
қалыптасты. Бірақ трилогияның ең соңынан бастауыма себеп болды. Ең алдымен тіршіліктің
кейбір тауқыметін тартқандықтан ба, үшеуін бірден қамтып жазуға өмірім жете ме, жетпей
ме деп те қауіптендім. Содан болар халыққа, болашақ үрім бұтаққа айтпақ болған ойымның
тарихи оқиғаларға деген жазушылық тенденциям мен позициямның айқын көрінісі болған
басты темір қазығым – «Қаһар» еді. Егер алдыңғыларын айтып келіп, көксеген негізгі ойыма
қол жетпей қалса, өмір-бақи арманда, орны толмас өкініште өтуім мүмкін ғой. Ойға алған,
көңілге түйген трилогияның ең әуелі соңынан бастап жазылу сыры осы еді» [3, 209-213].
Бүгінгі болмыстың деңгейінен қараған оқырманға жазушының бұл жан сырында
жасырын иірімдер көп нәрсені аңғартса керек. Біздің пайымдауымызша, Ілияс Есенберлинге
болашақ эпопеяның тарихи нысанасы – ұлттың рухани болмысындағы елеулі тұста шындықты
тұспалсыз тура айтудың алғашқы мүмкіншілігі тым әлсіз еді ол кезде. «Қаһар» романы билікке
машыққан «білгірлікке», «Сақтықтан» самарқау тартқан санаға, аттыға ілесем деп таңы
айырылғандардың «хан-талапай» қауымының қас-қабағына жасалған барлау болатын. Роман
сонымен бірге, оқырман деп аталатын, жақсыны – жақсы, жаманды – жаман деп айтуға арын
да, барын да салуға әрқашан даяр тұрар тура бидің тарихи зердесін тағы бір селт еткізерге
жасалған талпыныс еді.
Халық «Қаһарға» деген адалдығын, таланты тас жарған перзентіне деген махаббатын
бірден байқатып, суреткерді алакөзден де, жала сөзден де арашалап алды. Аты озғанның
алдынан жарылқар батасын берді. Қамшының сабындай қысқа ғұмырға ғасырларға жетер қуат
қосты. Қазақ тарихы, қазақ әдебиеті, қазақ қауымы дамудың дара биігінде орны бар, өзгенің
өресіне де, сөресіне де көлеңкесін түсірмей, көсіліп жатқан рухани, мәдени, геосаяси өрісі бар
елдің болмысымен қайтадан қауышты.
Бұдан соң автор көп ұзамай трилогияның бірінші кітабы «Алмас қылышты» (1971)
жарыққа шығарды. Үшінші кітапта суреттелетін ХIХ ғасыр оқиғасынан кейін оған жалғас
жатқан аралық дәуірді айналып өтіп, XV ғасырға аттап кетуінде үлкен мән жатыр. Жазушы
алғашқы діттеген межесіне қол жеткізгеннен кейін оқиғаны қалыпты жүйеде өрбітіп, халық
тарихының ең бір күрделі кезеңінің көркем шежіресін жасауды көздеген. Ол қазақ хандығының
жеке отау тігіп, қалыптасу үстіндегі кезең еді. Бұл орайда оқырманға танымдық түсінік орнату
да – негізгі мақсаттың бірі. Кітапқа жоғары баға берген ғалым Р. Бердібаевтың: «Біздіңше,
І.Есенберлиннің «Алмас қылыш» романының жұртшылық үшін ең маңызды жері – өзге
мамандар түгілі тарихшылардың өзі де әлі күнге дейін жете зерттеп болмаған кезең – XV
ғасыр оқиғаларын тұңғыш рет жүйелі өріп, аса көп керекті мағлұмат бере алатындығында.
Қалың оқушы бұл кезге дейін XV ғасырдан Жәнібек пен Керей бастаған қазақ рулары Сарысу,
Шу, Талас өзендерінің алқабында, Мойынқұм бойында алғаш рет қазақ хандығын құрды деген
қысқа деректен өзгені біле бермейтін. «Алмас қылыш» тарих кітаптарында жазылған сараң
тұжырымның тасасында қанша хикмет жатқанын нақтылы оқиғалардың хронологиялық ізіне
түсе отырып, кеңінен баян етеді» [4,142], – деген пікірін әбден қолдауға тура келеді.
«Жанталас» романында «Алмас қылыш» пен «Қаһар» романдарында суреттелген тарихи
кезеңді жалғастыратын аралық дәуір оқиғалары шежіреленген. Сөйтіп, қазақ халқының бес
ғасырға жуық тарихының (ХV-ХІХ) көркем шежіресі жасалған. І. Есенберлин өзінің бұл
трилогиясы арқылы халқына өз тарихын таныту, жас ұрпаққа тарихи сана қалыптастыру
мақсатын орындап шықты. Ол автордың өзінің алдына қойған қаламгерлік арман-мақсаты
болатын.
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Рас, тәуелсіздік алған бүгінгі таңда да, болашақта да талай жазушы тарихи тақырыпқа
шығарма жазар. Олар тарихты көркем бейнелеуде өз жолын да табар, мүмкін ғаламат
туындылар берер. Бірақ І. Есенберлин ұлттық мәдениет пен әдебиеттің тарихында, күрделі
де қатерлі кезде әлі жан баспаған соныға түсіп, тыңнан жол салушы ретінде есте қалады. Ол
тарихи әдебиет көшінде бастаушы да, қалғандары сол көшке ілесуші ғана. Оның болашақты
болжағыш, тарихи зерде тамыршысы бола алған қасиеті бүгінгі таңда тіпті айқындала түсіп
отыр. І. Есенберлиннің тарихи романдарына мұқият үңіліп, тереңіне бойлау арқылы ғана
ұлтымыздың көп ғасырлық тарихына талдау жасап, ой жүгіртуге болады. Ә. Әлімжанов сөзімен
айтсақ, І. Есенберлин «Қазақ хандары өмірінің мысалында... «билік пен халық», «әмірші мен
қарашы», «жауыздық пен өнер» ұғымдары жөнінде өзінің философиялық тұжырымдарын
жасады» [5]. Дешті-Қыпшақтан бастап Абылай хан, Кенесары заманына дейінгі ұлы
даланың сан ғасырлық тарихи оқиғаларына талдау жасай келіп, жазушы билік моралі туралы
осылайнегіздейді. І. Есенберлиннің тарихи эпопеясын оқығанда байқалатын, ондағы астарлап
қозғалатын мәселелердің бәрі біз үшін бұрынғыдан да көкейкесті, өмірлік маңызы бар екеніне
көз жеткіземіз. Жазушы меңзеген тарих тағылымынан алатын ғибрат жеткілікті. Сондықтан
қазіргі кездің өзінде-ақ қазақ әдебиетін Ілияс Есенберлинсіз елестету мүмкін емес. Мағжан,
Сәкен, Ілияс және Әуезовтен бастап қазақ жазушылары творчествосында тарихи тақырыптың
игерілуін, тарихи тағылымның көрінісін, тарихи тағдырдың бейнеленуін, тарихи танымның
сипатын Ілияс Есенберлиннің тарихи романдарынсыз бағдарлау нәтиже бермейді.
«Көшпенділер» және «Алтын Орда» трилогиялары алпысыншы жылдардан кейінгі қазақ
прозасында тарихи тақырыптың мазмұндық жағын байытып, көркемдік деңгейін өсіруде көш
басшылық рөл атқарған, оқырман қауымнан да, әдеби ортадан да жоғары баға алған туынды
болды. Романның зор жетістігі кезінде республикалық, Одақтық сында, зерттеу еңбектерде
жақсы атап керсетілді.
Сонау отызыншы жылдардан кейінгі кезеңде әдебиет, саясат қолшоқпарына айналып
кетуі алпысыншы-жетпісінші жылдарға дейін жазушылардың қазақ халқының тарихына
қатысты шығарма жазуына тұсау болып келген еді. І. Есенберлин осы тұсауды үзіп, тәуекелге
алғаш бел буған қаламгер болды.
Қорыта айтқанда «Ілияс Есенберлиннің романдар шоғыры – әдебиеттегі ұлттық рух
көрінісінің тамаша бір белгісі» [6, 424]. Сондай-ақ ол Алаш ұранды әдебиеттің рухани жалғасы,
оның рухы мен идеясын біздің дәуірімізде қайта жаңғыртқан шығарма болғаны шындық.
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ЗАПАДНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ОСЕДАНИЯ И
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
Альжаппарова Б.К.
к.и.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Политика сталинского режима, проводившаяся в Центральном Казахстане на рубеже
1920-х- 1930-х гг. и направленная на форсированную коллективизацию и оседание, привела
к тяжелым последствиям: пауперизации казахского народа, росту откочевок, социальнодемографическим последствиям, которые до сих пор не поддаются точному статистическому
измерению. Масштабность казахстанской трагедии побудила отечественных и зарубежных
ученых к глубинному исследованию этого вопроса, к написанию монографий, в которых на базе
новых рассекреченных документов была воссоздана история оседания и коллективизации.
Следует отметить, что зарубежная историография коллективизации в СССР представлена
исследованиями ряда ученых. Среди них самыми крупными являются исследования
Андреа Грациози, Роберта Дэвиса, Стивена Уиткрофта, Шейлы Фицпатрик, И. Огайон
[1-4]. Несмотря на то, что эти ученые придерживаются различных, порой диаметрально
противоположных концептуальных подходов, их объединяет репрезентативная источниковая
база, фундаментальность и основательность освещения этого вопроса.
Историю коллективизации в Казахстане зарубежные историки изучали в контексте
истории коллективизации в Советском Союзе. В этой связи необходимо провести краткий
исторический обзор исследований, посвященных этой теме.
Первые фундаментальные исследования коллективизации на территории СССР
появились в странах Западной Европы и Америки в 50-60-е гг. XXвека. Эти исследования
ссылались на воспоминания эмигрантов из СССР, воспоминания западных журналистов,
работавших в СССР в 1930-е гг., советские и зарубежные средства массовой информации,
монографии западных историков по истории СССР. В этой связи необходимо отметить статью
DanaDalrymple «Великий голод на Украине. Голод 1932-1934 гг.», опубликованную в 1964 г. В
этой статье автор на примере Украины раскрывает причины и масштабы голода на территории
СССР.
DanaDalrymple задается вопросом, почему советское правительство проводило политику
заготовительных кампаний и отказалось от международной иностранной помощи даже в
условиях массового голода?
Dalrymple придерживается версии, что сталинское руководство стремилось в короткие
сроки построить в стране бастион социализма, создать промышленную базу. Чтобы достичь
этой цели, советское правительство проводило политику заготовительных кампаний в
сельском хозяйстве, затем экспортировало хлеб и другую продукцию на внешний рынок. На
деньги, вырученные от экспорта сельскохозяйственной продукции, в СССР закупали машины,
станки и оборудование для промышленности. Dalrymple приводит официальные статистику
СССР по производству, импорту и экспорту сельскохозяйственной продукции. Согласно этой
статистике, производство сельскохозяйственной продукции в 1931 г. составляло 122.9 млн.
тонн, в 1932 г.- 116.2 млн. тонн, в 1933 г.- 128.4 млн., экспорт продовольствия в СССР в 1932
и 1933 годах составлял 24,3 процента и 20 процентов стоимости всего советского экспорта,
чистый экспорт хлеба в 1932 году составил 1,70 млн. тонн, а в 1933 году - 1,84 млн. тонн.
Советское правительство экспортировало продовольствие даже в 1933 г., когда в стране был
беспрецедентный по своим масштабам голод [5].
Необходимо отметить, что Dalrympleне использует архивные материалы, так как в годы
«холодной войны» западным историкам, историкам из противоположного капиталистического
лагеря официально вход в советские архивы был закрыт.
Необходимо также отметить монографию британского историка R.W. Da148

vies«Коллективизация советского сельского хозяйства, 1929-1930». В этой монографии
рассматривается история коллективизации на территории СССР. Монография состоит из ряда
разделов, в которых последовательно исследуются взаимоотношения между новой властью и
крестьянами (1917-1929), история хлебозаготовительных кампаний в СССР, происходивших
в 1927-1928 гг., в 1928-1929 гг., изучается развертывание массовой коллективизации в июнесентябре 1929 г., освещаются новые страницы коллективизации, проводившейся в октябре 1929январе 1930 г. К сожалению, R.W. Davies, как и другие иностранные ученые, не использовал
в монографии архивные материалы, так как не получил разрешения работать с архивными
документами [6, с. 16]
Историк в своем труде прослеживает этапы коллективизации в СССР. Утверждает, что,
начиная с 1927 г. рыночные взаимоотношения между деревней и городом, установившиеся в годы
новой экономической политики, стали разрушаться. Начался хлебозаготовительный кризис,
который приобрел драматический характер и стал реакцией на политику Советской власти.
Затем, начиная с 1928 г. государство, ликвидировав рыночные отношения с крестьянством,
стало проводить сверхфорсированную индустриализацию. Историк придерживается тезиса,
что советские коммунисты рассматривали индустриализацию как этап для достижения
основной цели – создания в огромной крестьянской стране, изолированной от враждебного
капиталистического мира, социалистической экономики и общества. Однако высокие темпы
индустриализации, проводившейся в 1929-1936 гг., были несовместимы с практикой рыночных
отношений с крестьянством, поэтому государство стало создавать коллективные хозяйства [6,
с. 17].
Весьма показательным является исследование Р. Конквеста. Роберт Ко́нквест - англоамериканский историк и писатель, написавший ряд монографий: «Власть и политика в СССР»,
«Советские депортации народов», «Промышленные рабочие в СССР», «Правосудие и правовая
система в СССР», «Большой террор», «Жатва скорби. Советская коллективизация и террор
голодом». Монография Р. Конквеста «Жатва скорби. Советская коллективизации и террор
голодом» была издана в 1986 г. и посвящена коллективизации на Украине. В отдельной главе
этой монографии Р. Конквест исследует историю коллективизации и оседания в Казахстане».
Каков был характер коллективизации и оседания в Казахстане, какие методы применялись
при проведении этой политики, по мнению Р. Конквеста? По утверждению Р. Конквеста эту
политику характеризовали административно-силовые методы реализации и недостаточная
материальная база. Как писал Конквест: «Не хватало домов, амбаров, сельскохозяйственного
инвентаря, и что еще хуже – мало было пригодных для земледелия земель: многие колхозы
находились в пустынных и полупустынных районах, без достаточных источников воды» [7, c.
190].
Конквест не игнорировал и такой фактор, характеризующий коллективизацию в
Казахстане, как гигантомания: «В колхозах-гигантах было очень затруднительно вести
хозяйство, вести планирование, организацию труда»[7, с. 191]. Как писал Конквест: «Созданные
в этот период колхозы обычно охватывали по 10-20 аулов, в каждом из которых проживало 1015 семей; аулы находились на расстоянии в несколько километров друг от друга, и территория
одного колхоза доходила порой до 200 квадратных километров» [7, с. 191]. Историк в своей
монографии придерживался тезиса, что территория Казахстана не была подготовлена к
процессам коллективизации и оседанию. Кочевые и полукочевые районы Казахстана не были
готовы к таким формам коллективного хозяйствования как сельскохозяйственная артель
и коммуна, которые были применимы на данном этапе только в условиях земледельческих
районов СССР.
Исследуя вопрос о факторах казахстанской трагедии, Конквест акцентировал внимание
на таком факторе как психологическая неподготовленность кочевников к процессам
оседания.Конквест придерживался мнения, что стремление советского правительства за
несколько лет превратить кочевников и полукочевников в оседлых земледельцев (да еще
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коллективизированных) противоречило исконным устремлениям населения [7, с. 192].
Следующим фактором казахстанской трагедии, по мнению Конквеста, стало то, что
советскую модель оседания и коллективизации механически применили к территории
Казахстана, при этом не учитывали ни экономической, ни культурной специфики региона. Как
писал Р. Конквест: «Катастрофа разразилась из-за экономических и политических просчетов,
но корни ее уходили в непонимание человеческих культур. В Казахстане с предельной
наглядностью проявилась механистичность и поверхностность партийного мышления» [7,
с.192]. Конквест справедливо полагал, что применение теоретических построений партии по
отношению к казахскому народу привело к навязыванию казахскому народу новых, чуждых
ему стереотипов и имело катастрофические последствия.
Характеризуя природу откочевок, автор не придерживался советской концепции, по
которой откочевки провоцировались «феодально-байскими элементами». Конквест считал,
что эта миграция была обусловлена полным разрушением общественных и экономических
основ жизни [7, с. 193].
Недостатком исследований Р. Конквеста является узость источниковой базы. В качестве
источников Р. Конквест использовал изданный сборник документов «Коллективизация
сельского хозяйства Казахстана», газетные и журнальные статьи; историография представлена
монографиями советских историков, опубликованных в 1960-е гг., исследованиями западных
историков начала 1980-х гг. Однако, необходимо констатировать, чтов своих исследованиях
Конквест практически не применял архивные документы. Таким образом, можно констатировать,
что Р. Конквест ограничивался в своих изысканиях только определённым кругом источников,
что, в конечном счёте, не позволяло ему воссоздать и реконструировать более полную и
достоверную картину событий.
Вторым крупным недостатком монографии является неточность цифр, что является
следствием того, что историк не применял архивные документы. Так, исследуя вопрос об
откочевках, Конквест приводит тезис, что в 1930-1931 гг. территорию Казахстана покинули 1520 процентов казахов: 300 000 переселилось в Узбекистан, остальные – в другие республики
советской Средней Азии и в Китай [7, с.194]. Эти цифры не соответствуют историческим
реалиям этого времени, что подтверждается архивными материалами и исследованиями
современных историков.
Таким образом, Р. Конквест не сумел избежать влияния тоталитарной школы советологии,
на которую повлияли установки «холодной войны» и в которой приоритетными категориями
были политика, экономика и вооруженные силы. В этой модели советологии социальные и
этнические проблемы считались второстепенными и не представляющими научной значимости,
мало внимания уделялось традициям и ценностям, формирующим поведение людей.
Сторонники тоталитарной модели подходили к СССР как к закрытой системе, как к «империи
зла», фундаментально отличающейся от западной. Эту модель советологии представляли
Х. Арендт, Р. Такер, З. Бжезинский и другие [8].
Западный историк Ш. Фицпатрик – представитель другого направления – ревизионистской
историографии, которая исследует, в первую очередь, не идеологию и политику, а социальную
мобильность и социальные отношения. Ревизионисты считали возможным использовать
в изучении СССР эмпирические методы и теории, применяемые к западным системам. Ш.
Фицпатрик по праву называют классиком ревизионистского направления. В монографии
«Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е гг.: деревня» Ш. Фицпатрик на примере Советской России воссоздала опыт коллективизации, и как этот опыт
отразился на образе жизни людей, на их ментальности. Объектом исследования в этой
монографии являются российские крестьяне, так как, по мнению Фицпатрик, «коллективизация,
навязанная государством без учета специфических местных условий, не только придала
крестьянству одинаковую организационную структуру, но и породила сходные культурные
модели сопротивления и адаптации» [2, с.14].
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Фицпатрик прослеживает попытки реформ в сельском хозяйстве, которые предпринимались на протяжении XIX-XXвв. Утверждает, что эти попытки предпринимались в 1861 г.,
когда произошла отмена крепостного права в России, в 1905-1907 гг., в ходе столыпинской
аграрной реформы, навязанной крестьянству. Но ни одна из прежних государственных реформ,
пишет Фицпатрик, «не проводилась такими насильственными, принудительными мерами, не
предполагала такого прямого и всестороннего наступления на вековые крестьянские ценности
и не забирала у крестьян так много, давая взамен так мало» [2, с. 15].
Главной целью коллективизации, пишет Фицпатрик, было стремление «увеличить
размеры государственных хлебозаготовок». Историк придерживается тезиса, что кампания
по проведению коллективизации зимой 1929–1930 гг. стала «кульминационным пунктом в
ожесточенной борьбе, которая более двух лет велась между крестьянами и государством изза заготовительных кампаний» [2,с.14]. В монографии Фицпатрик рассматривает «различные
стратегии, взятые на вооружение российскими крестьянами, чтобы справиться с последствиями
удара, нанесенного им государством в ходе коллективизации, и те способы, с помощью которых
они пытались поставить колхозы на службу собственным интересам, а не только интересам
государства» [2, с. 15]. Территория Казахстана в этой монографии не рассматривается, что,
однако, не умаляет значимость этого исследования в контексте этой темы.
Монография французского историка И. Огайон – первое научное исследование в
зарубежной историографии, полностью посвященное истории оседания на территории
Казахстана. Монография И. Огайон, так же как и монография Ш. Фицпатрик, написана в
рамках ревизионистского направления западной историографии.
Какова же структура монографии Огайон? В первом разделе работы рассматривается
общественный строй казахского аула накануне седентаризации. Во втором разделе книги
исследуются политические и идеологические контексты осуществления советского плана
седентаризации, и их реализация в жизнь в Казахстане, излагаются методы проведения
седентаризации и методы сопротивления казахского общества, раскрывается начало
конфронтации между государством и обществом. Третий раздел работы посвящен анализу
голода и массовой эмиграции казахов. В этом разделе Огайон приводит конкретные факты
по отдельным регионам, свидетельствующие о масштабах откочевок. Завершающая часть
книги посвящена размышлениям о новом казахском аграрном обществе как результате
взаимодействия между господствовавшей социально-экономической моделью и казахским
пастушеским обществом [9].
Историю оседания в советский период Огайон подразделяет на несколько этапов:
начальная стадия - 1928-1929 гг., первый этап седентаризации (1929-1931 гг.), второй этап
(1932-1935 гг.) и третий этап (1936-1945 гг.) [9, с. 325].
На начальном этапе в казахском обществе произошли две кампании: дебаизация, т.е.
конфискация имущества баев, за которой последовала их ссылка, и создание и укоренение
государственного и локального репрессивного аппарата. Историк придерживается тезиса,
что «экспроприация экономической элиты и распределение ее имущества между бедняками
подготовили коллективизацию, в то время как конфискация семейных нематериальных
достояний, т.е. родословных списков уважаемых вождей, подорвала основы их политической
легитимности и наследственного права» [9, с. 325].
На первом этапе седентаризации (1929-1931) было осуществлено переселение
«наиболее ослабленного пастушеского населения на земли засушливой зоны». Этот процесс
сопровождался насильственной коллективизацией, реквизициями и дестабилизацией
политической ситуации, потому этот опыт оказался неудачным. Первый этап седентаризации,
по мнению Огайон, завершился провалом политики организованных миграций. На второй
этапе оседания (истерзанная седентаризация, или репатриация, и организованное расселение)
произошли развал производства, политические беспорядки, голод, бегство казахского населения
за пределы своих регионов и за пределы Казахстана, исчезновение 80 процентов поголовья.
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На третьем этапе (1936-1945) произошло укрепление колхозного аула, или «аккультурация в
действии», возникла новая стабильная форма колхозов – колхозный аул [9, с. 325-327].
По мнению историка, основным фактором, который привел казахскую степь к катастрофе,
стала политика мясозаготовительных кампаний или реквизиции скота у населения.
Автор исследовала и такой вопрос как формы борьбы и сопротивления, которые
применялись казахами на рубеже 1920-1930-х гг., изучила динамику и локализацию крупных
восстаний, происходивших на территории Казахстана, выявила их региональную специфику.
Так, на территории Тургайской степи, где произошел ряд восстаний, на возникновение мятежа
в 1929 г. повлияла политика заготовительных кампаний, нельзя игнорировать и тот фактор,
что Тургайский регион являлся одним из центров восстания 1916 г. Таким образом, историк
придерживается тезиса, что восстание в Тургайской степи 1929 г. являлось политическим
наследием восстания 1916 г.
Исследователь также остановилась на репрессиях, применявшихся против восставших
мятежников, утверждала, что на этом этапе произошло усиление репрессивного аппарата
путем создания специальных военных подразделений, отрядов ОГПУ. По мнению историка,
эти действия власти были продиктованы опасением дестабилизации ситуации в степи.
Новизна этого исследования заключается в том, что историк применяет
обширнуюисточниковую базу: изданные сборники архивных документов по политике
оседания, архивные документы ЦГА РК, АПРК, сборники партийных документов, материалы
бесед со старожилами, пережившими годы седентаризации. Историография исследования
представлена трудами отечественных и западных историков. Новизна этого исследования
заключается также в применении современного методологического инструментария:
микроистории, биографического метода,повседневной истории, статистического и историкосопоставительного методов.
Необходимо также отметить статью современного западного историка Niccolò Pianciola
«Голод в Казахстане в годы коллективизации, 1931-1933». В этой статье автор, ссылаясь
на архивные документы и исследования западных историков R.W. Davies, M. Harrison,
S.G. Wheatcroft, D.G. Dalrymple, I. Ohayon, исследовал аграрную и политическую историю
Казахстана 1920–1930-х гг.: новую экономическую политику, хлебозаготовительную кампанию
1928 г., кампанию по конфискации скота и имущества у «баев-полуфеодалов», историю
заготовительных кампаний 1930 и 1931 гг.
Голод на территории Казахстана историк изучает в контексте голода на территории
СССР. Применяя опубликованные архивные документы, Niccolò Pianciola отстаивал тезис, что
даже в 1923 и 1924 гг., в условиях новой экономической политики, большая часть территории
СССР, включая Украину, Волгу, Сибирь и северо-западный Казахстан, была охвачена голодом.
На территории Казахстана голод 1924 г. особенно свирепствовал в районах Актюбинской и
Кустанайской губерний [10, p. 242].
Применяя методы экономической истории, ученый воссоздал историю оседания и
коллективизации в Казахстане, последствия этой политики, выразившиеся в откочевках
и голоде. Ссылаясь на документы Государственного архива РФ и исследования И. Огайон,
Pianciola приводит цифровые данные по откочевкам. Так, по утверждению Niccolò Pianciola
286 тыс. семей покинули территорию Казахстана в 1930-1931 гг., 78 тыс. семей откочевали
в 1932 г, 31тыс. семей - в 1933 г. Население откочевывало в пограничные регионы: Китай,
Сибирь, Центральную Азию и Урал; 200 тыс. казахов откочевали на территорию Китая [10, p.
242].
В своих исследованиях Пианчола подчеркивает, что основным фактором казахстанской
трагедии, стала политика хлебозаготовительных кампаний, проводившаяся даже в пастушеских
районах. Ссылаясь на Стенограмму Совещания ЦК ВКП (б) по хлебозаготовкам, приведенную
в сборнике документов В.П. Данилова «Трагедия советской деревни», историк утверждает, что
«нормы по хлебозаготовкам для казахских пастухов были так же высоки, как и для хлеборобов
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Поволжья» [12, с. 109]. Высокие нормы хлебозаготовок, по мнению Пианчолы, объяснялись
тем, что Казахстан рассматривался в качестве основного полюса производства хлеба, в
отличие, например, от Киргизии – территории, где жили кочевники, которых также переводили
к оседлости [12, с. 110]. Борьба за хлеб, за экспорт хлеба, по мнению Пианчолы, была для
Сталина и его сподвижников борьбой за само выживание режима.
Необходимо констатировать, что западные историки, исследующие голод на территории
Казахстана, не применяют категорию «геноцид». Как пишет Николо Пианчола, в гуманитарных
науках геноцид определяют как политику, «направленную на полное уничтожение группы
людей, по признакам, определяемым исполнителями»[12, с. 115]. Историк считает, что
намерением советского правительства не было убийство «наибольшего возможного числа
украинцев или казахов, как относящихся к той или иной национальности». Пианчола отстаивает
тезис, что власть использовала голод не для уничтожения социальной или национальной
группы населения, а с целью «политического подчинения сельского населения и получения
полного контроля над его ресурсами» [12, с. 115].
Примерно этой же теории придерживаются и другие историки. Например, Р. Конквест
выдвигает гипотезу о искусственном характере голода в Казахстане, но не поддерживает
версию о преднамеренном характере голода, о запланированном геноциде. Для убедительности
необходимо привести выдержку из его монографии: «Голод, в Казахстане в эти годы носил
искусственный характер, как и в 1921 году, то есть он возник в результате безрассудного
проведения политики, продиктованной чисто идеологическими соображениями. Но, в отличие
от голода на Украине, голод в Казахстане не был организован преднамеренно» [7,с. 194].
Историк И. Огайон,также как и Р. Конквест, не придерживается версии о преднамеренном
характере демографической катастрофы в Казахстане, не поддерживает версию о геноциде
казахского народа. В качестве аргумента приводит правовоеопределение понятия «геноцид»,
которое ставит на первое место «намерение уничтожить этническую, расовую или религиозную
группу». И. Огайон утверждает, что «если и существуют какие-то доводы, доказывающие
желание уничтожить украинский национализм, имевшийся в природе до гражданской войны,
то казахи никогда не представляли националистическую опасность для СССР» [9, с. 332].
В то же время И. Огайон справедливо придерживается тезиса, что человеческие потери,
понесенные Казахстаном, ни с чем не сравнимы, так как они достигают 30 процентов населения,
что «размах катастрофы казахов сравним только с опытом Украины». В этой связи историк
задается вопросом: «почему только Украине дана монополия на освещение горя и страданий
от голода в 1930-х гг., которым придается статус геноцида со стороны мирового сообщества,
тогда как в Казахстане они скромно называются одним из эпизодов в истории казахов?» [9, с.
332].
С. Уиткрофт, Р. Дэвис в своей монографии также опровергают теорию геноцида в
отношении народов СССР в период коллективизации. В качестве доказательства историки
привели государственно-партийные постановления о предоставлении продовольственной
помощи пострадавшим районам [4]. Однако нельзя отрицать тот факт, что продовольственную
помощь стали поставлять районам СССР, когда ситуация была уже катастрофической.
Историк А. Грациози, исследовавший в одной из своих статей голод 1932-1933 гг. на
Украине, придерживался тезиса, что трагедию в Казахстане, где потери относительно общего
количества населения, были еще больше, чем на Украине, следует считать «результатом неудачно
проведенного превращения кочевых народов в оседлые и следствием полного равнодушия к
судьбе коренного населения» [3]. Голод в Казахстане 1931-1933 годов, считал А. Грациози,
явление иной природы, нежели «Голодомор» на Украине и на Кубани, длившийся с конца 1932
до начала 1933 года.
Михаэль Эльман придерживается иной точки зрения. Историк придерживается тезиса,
что крестьянскую политику сталинского режима в регионах СССР в начале 1930-х гг. следует
характеризовать не иначе как «преступное убийство людей», так как советское правительство
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не удосужилось искать помощи за рубежом и не позволило крестьянам бежать в менее
пострадавшие районы. Было ли это совершенно преднамеренно или непреднамеренно, зависит
от того, как понимать правовой термин «намерение». Эльман пишет, что «командное поведение
Сталина в 1930-1934 гг. ясно конституирует преступление против человечности, ...согласно
данному ему определению в Римском статуте Международного криминального суда 1998 г., ст.
7». В этой связи Эльман задается вопросом, можно ли это квалифицировать как геноцид? Так
или иначе, политику Сталина несомненно следует характеризовать как «культурный геноцид»,
но ни то, ни другое не входит в Конвенцию ООН по геноциду [11, с. 168].
Итак, вопрос о правовом определении аграрной политики сталинского режима в начале
1930-х гг. на территории Казахстана, все еще является дискуссионным.
Таким образом, политика коллективизации и оседания в Казахстане нашла отражение в
ряде монографических исследований зарубежных историков, применявших различные научные
методы, придерживавшихся различных, порой противоположных теорий, исследовавших эту
проблему в рамках тоталитарного и ревизионистского направлений западной историографии.
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УДК 94(574). 02./08
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КАЗАХСТАНЕ В 1918-1922 ГГ.
Альжаппарова Б.К.
к.и.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Октябрьская революция 1917 г. и смена властных структур, произошедшая в Центре
и на местах, первоначально не оказывали ощутимого влияния на традиционное хозяйство
казахов. Первые аграрные законодательные акты, принятые Советской властью, то есть декрет
«О земле», провозглашавший национализацию земли, законы о социализации земли (1918 г.)
имели, несомненно, ярко выраженный классовый характер. Однако сфера действия этих законов
ограничивалась земледельческими районами, поэтому реализация этих законов не повлияла на
традиционные формы хозяйствования в Центральном Казахстане. Ситуация изменилась, когда
в стране вспыхнула гражданская война.
Необходимо констатировать, что до сих пор является невыясненным вопрос о сути концепта
и понятия «гражданская война». По утверждению историка Зарубина А.Г., гражданские войны
– это доведение борьбы экономических, социальных, политических, идейных, династических,
религиозных, этнических, религиозных, племенных, клановых и наконец, личных интересов
до уровня вооруженного противоборства в рамках одной страны. По мнению Зарубина А.Г.,
гражданские войны, от рабовладельческой до постиндустриальной эпохи, от китайской до
западноевропейской и американской цивилизаций, уникальны [1].
Именно в годы гражданской войны возобладали тенденции, направленные на ликвидацию
частной собственности, свертывание товарно-денежных отношений; была введена так
называемая «продразверстка». Эти и другие экономические меры Советской власти вошли в
историю под названием «военный коммунизм». Термин «военный коммунизм», по мнению
Гимпельсона, «суммирует те черты, особенности экономической политикиСоветской власти в
годы гражданской войны и интервенции, которые были навязаны условиями войны»[2, с.58].
Для политики «военного коммунизма», как утверждают отечественные исследователи, были
характерны национализация не только крупной, но и средней и части мелкой промышленности,
организация распределения без учета законов товарного хозяйства, свёртывание товарноденежных отношений, применение чрезвычайных мобилизационных методов в решении
хозяйственных задач [2,с.59].
В сельском хозяйстве политика «военного коммунизма» проявилась во введении так
называемой «продразверстки». Каждые область, уезд, волость, каждая крестьянская община
должны были сдавать государству заранее установленное количество зерна и других продуктов,
в зависимости от предполагаемого урожая (определяемого весьма приблизительно). Кроме
зерна, сдавались картофель, мед, яйцо, масло, мясо, масличные культуры и т.д. [3, с. 125].
Каждая крестьянская община отвечала за свои поставки. И только после выполнения всех
обязательств, власти выдавали квитанции, дающие право на приобретение промышленных
товаров, при этом в количестве намного меньше чем требовалось. Ассортимент промышленных
товаров ограничивался немногими товарами первой необходимости: сахар, соль, спички,
изредка инструменты. Особенно ощущался недостаток сельскохозяйственного инвентаря.
11 января 1919 года был издан декрет о продразверстке, распространявшийся не только
на хлебопроизводящие, но и на кочевые губернии. Отличительной особенностью этого декрета
являлось изменение самого принципа определения «излишков». Отныне излишком считалось
то количество продуктов, которое было необходимо государству, что создавало как бы законное
основание для изъятия не только действительных излишков, но и необходимого для крестьян
продовольствия [2, с.60]. На наш взгляд, именно это определение термина «излишков»
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стало необходимым основанием для узаконивания злоупотреблений и репрессий в процессе
проведения «продразверсток».
Продовольственную разверстку в земледельческих и кочевых районах проводили
уполномоченные губернских и уездных комиссариатов по продовольствию. Они наделялись
огромными полномочиями при выполнении разверстки. Им выдавали мандаты, удостоверения,
открытые листы, в которых оговаривались их права и полномочия. Например, в одном из
этих документов, датированном августом 1920 г., было написано, что уполномоченный
имеет право «вести агитацию за усиление сдачи скота владельцами и проводить разверстку
скота в волостях», «имеет полномочия выяснять количество скота при участии и содействии
волисполкома», «должен следить, чтобы в районах уезда не было спекуляций, закупки и
вывозов продуктов и скота, и лиц, уличенных в этом, привлекать к ответственности. А также
не допускать заготовок организациями и учреждениями, в т.ч. и военными, не имеющими на
то разрешения губернского продовольственного комитета» и т.д. [4, л.360].
В открытом листе № 155, датированном 1920 г., выданном агенту Управления
продовольственного комитета Рывкину, утверждалось, что у Рывкина есть право «взимания
лошадей для езды по делам службы по Акмолинскому уезду сроком с апреля по июль 1920 г.»
[4, л.367].
В удостоверении агента Акмолинского уездного комиссариата по продовольствию было
написано, что агент командируется в район для усиления «обмолота хлеба» и «волостные
исполкомы должны оказывать ему содействие во всех его законных требованиях и снабжать
его, так равно и отряд, находящийся в его распоряжении продуктами питания по твердым
ценам. Виновные в неисполнении настоящего распоряжения будут привлекаться к суду» [4,
л.167].
В районах Центрального Казахстана с 1920 г. широкомасштабная «хлебная» продразверстка осуществлялась продовольственными отрядами как военная силовая акция. 10 июля 1920
года в Акмолинском уезде за № 1002 был издан циркуляр, адресованный всем волостным
ревкомам и начальникам участковой милиции. Данный циркуляр запрещал населению
обменивать хлеб на соль. Издание этого приказа было санкционировано Управлением
продовольственного комитета, монополизировавшим такую функцию, как распределение
продуктов среди населения. В тот же день был подписан и другой циркуляр, приказывающий
всем волостным исполкомам ускорить разверстку хлеба [5, л.121]. Подобные инструкции
легитимировали ужесточение методов при проведении продразверстки и провоцировали
применение незаконных репрессивных мер в отношении мирного населения. Например, в аулах
Акмолинского уезда продотряды часто проводили обыски, в ходе которых избивали беззащитных
людей и забирали даже необходимое для крестьян продовольствие. [6]. Продотряды зачастую
использовали методы устрашения, чтобы достичь своих целей. Например, не доезжая до аула,
стреляли в воздух. В этой ситуации казахские крестьяне, уже испытавшие на себе воздействие
карательных отрядов Колчака, как свидетельствуют источники «забиваются по своим юртам и
как статуи смиренно смотрят на все зрелища, творящиеся красноармейцами» [5, л.113].
Источники констатируют, что в Атбасарском уезде «у населения забирался весь хлеб, им
не оставалось ни одного пуда для дальнейшего пропитания» [7, л. 29]. «… У населения берется
последний семенной хлеб, в некоторых волостях изъяты все семенные приготовления на 1921
год» [7, л.11].
В Акмолинском уезде проводились даже так называемые «недели крестьянина». Одна из
таких недель продлилась с 20 августа по 4 сентября 1920 года. В период этой кампании была
значительно форсирована разверстка зерна, поэтому план продразверстки, составлявший по
Акмолинскому уезду 700 тыс. пудов, был перевыполнен до 913 тыс. 143 пудов [8, л.134].
В кочевых районах Акмолинской губернии проводилась также и мясная разверстка,
при реализации которой применяли такие же методы. [8,л.168]. Кочевники в годы «военного
коммунизма»
должны были выполнять и так называемую «подводную повинность»,
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мобилизацию верблюдов для перевозки в города продовольствия, изъятого у населения.
Заведующий отделом управления Акмолинского уездного ревкома Дубинин признавал,
что выполнение «подводной повинности» затруднено, что «здесь киргизы открыто
противодействуют всем распоряжениям и мероприятиям Советской власти» [5, л. 117].
Политика «военного коммунизма» повлияла и на повседневную жизнь населения
Центрального Казахстана, как в городах, так и в селах и аулах. Необходимо привести
высказывание историков, утверждавших, что повседневная история – это «новая отрасль
исторического знания, изучающая сферу человеческой обыденности во множественных
историко-культурных, политико-событийных, этнических и конфессиональных контекстах»
[9]. В центре внимания истории повседневности комплексное исследование образа жизни и
его изменений у представителей разных социальных групп, их поведения и эмоциональных
реакций на жизненные события. Под повседневностью современные историки понимают
не только то, что описывают этнографы (условия жизни и труда, жилище, питание, одежда,
медицина, техника и технология), но и весь спектр соответствующих взаимоотношений –
поступки, идеалы, ценности и правила, регулирующие поведение человека [9].
Как утверждали историки, жизнь «маленького» человека в эпоху гражданской войны
была «жизнью в катастрофе». В городах ухудшилась криминальная ситуация, произошел рост
преступности, алкоголизма. Эта ситуация усугублялась введением «продразверсток», гужевой
повинности, что стало тяжелым бременем для сельского и аульного населения Центрального
Казахстана. В кочевых и земледельческих районах Центрального Казахстана «хлебная» и
мясная «продразверстка» осуществлялись как военные акции, незаконными репрессивными
методами и привели к снижению уровня жизни населения.
Военно-силовой характер этих кампаний не мог не привести к катастрофическому
уменьшению скота в районах Центрального Казахстана. Так, в Каркаралинском уезде
численность скота в 1917 году составляла 1 млн. 343 тыс. голов, а в 1922 году – 275 тыс. 390
[10, л.20]. В 1914 году численность лошадей в Каркаралинском уезде достигала 108 тыс. 247
голов, в 1922 году поголовье лошадей сократилось до 56 тыс. 598 голов. Беспрецедентное
сокращение скота произошло и в Акмолинской губернии, где в 1914 году количество поголовья
составляло более 4 млн., а в 1922 году – 1 млн. 347 тыс. Поголовье лошадей сократилось в этой
губернии в 3 раза, овец – в 4 раза [11, л.18]. Таким образом, политика «военного коммунизма»
привела многие скотоводческие хозяйства на грань разорения.
Голод, охвативший многие районы Центрального Казахстана, стал закономерным
следствием сокращения численности скота. «Среди киргизского населения Баганалинского
района и Среднего Аргынского районов развивается голод и продовольственный вопрос
находится в самой острой форме» [12, л.10].Как констатируют архивные материалы:
«В настоящее время беднота питается разной сорной травой с примесью одной десятой
части пшеницы, толкут их и мелят кость для потребления» [12,л.86]. «Население питается
исключительно травою, последствием чего является опухание, переходящее в голодную смерть,
случаев которой зарегистрировано немало» [12,л.34].Оперативные сводки ВЧК (Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии) констатировали: «Голод, связанный с продовольственным кризисом,
определяет положение всех слоёв населения, исключая кулаков и спекулянтов. Большинство
питается травой …» [12, л.160].
По официальным данным, в одном только Атбасарском уезде численность голодающих
достигла 25 тыс. человек, в Карсакпае голодало около 40% населения [13, л.14]. Большие
масштабы голод приобрел в Акмолинском уезде, который называли самым плодородным
уездом в Акмолинской губернии. Политика «военного коммунизма», неурожай и джут 1922
года в немалой степени способствовали появлению в уезде «призрака Поволжья» [13,л.69].
Голодающие, в особенности, жители южных волостей – Асан-Кайгинской и Сары-Аркинской,
направлялись в г. Акмолинск, где пытались найти работу и улучшить свое бедственное
положение. Детские дома были переполнены беспризорными детьми. Население употребляло
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в пищу кошек, собак, суррогаты [13,л.12]. Непосредственное воздействие суррогатов на
человеческий организм было различным. Как утверждают исследователи, питание глиной
вызывало непроходимость кишечника, запоры, особенно опасные – вплоть до смертельного
исхода – в пожилом возрасте. Картофельная ботва вызывала понос, костяная мука из свежих
костей также имела опасные последствия для человеческого организма.
Необходимо подчеркнуть, что регистрация голодающих стала проводиться в Казахстане
лишь с ноября 1921 года. Если в ноябре 1921 года в Казахстане, по данным Народного
Комиссариата Здравоохранения, голодало 1 млн. 559 тыс. 911 человек или на 1 тыс. человек
приходилось 315 голодающих, то уже в апреле 1922 года, численность голодающих достигла
2 млн. 471 тыс.740 человек[14,л. 22]. Таким образом, голодом было охвачено почти 50 %
населения Казахстана. В Акмолинской губернии, в апреле 1922 года, согласно данным
Народного Комиссариата здравоохранения, голодало 472 тыс. человек, в Семипалатинской
губернии, в структуре которой находился и Каркаралинский уезд, численность голодающих
достигла 14 тыс. 505 человек [14,л. 25].
Необходимо отметить, что эти данные несколько занижены и не отражают реальной
действительности, так многие кочевые волости не были охвачены сетью медицинских
учреждений. В Акмолинском уезде в 1922году находилось только 4 врачебных пункта:
городская больница, Алексеевская, Спасская больницы и Карагандинский приёмный покой.
Все остальные медицинские пункты распоряжением Акмолинского Губернского отдела
здравоохранения за № 1178/438 в феврале 1922 года были закрыты; 7 фельдшерских пунктов
перешли на полное содержание населения. Весь медицинский персонал Акмолинского уезда
был сокращён до 12 человек [15, л. 22].
Голод, в немалой степени, способствовал возникновению эпидемий таких заболеваний,
как туберкулёз, тиф, оспа, малярия, холера и другие. Например, в 1922 году в Акмолинской
губернии заболело тифом 36 тыс. 524 человек, холерой – 4 тыс. 731, малярией – 4 тыс.234,
цингой – 1137, дизентерией – 2 тыс.780 человек [16, л.7]. Начальник Акмолинского Уездного
здравотдела в своём докладе на губернском совещании отмечал, что «смертность киргиз от
инфекционных заболеваний (тифа, оспы, туберкулёза) – огромная» [16,л.8]. В Акмолинской
губернии в 1922 году ушли из жизни в больницах 8 тыс. 373 человек [16, л. 13].
Таким образом, реализация политики «военного коммунизма» в Центральном Казахстане,
происходившая в годы гражданской войны – в 1918-1921 гг., привела к тяжелым последствиям:
упадку сельского хозяйства, пауперизации населения, социально-демографическим
последствиям, откочевкам населения в пограничные регионы.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1917 ГОДА В КАЗАХСТАНЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
А.М. Ауанасова
Институт истории государства КН МОН РК,
руководитель отдела,
доктор исторических наук, профессор
(г. Астана)
Осенью 1917 года в Казахстане и Туркестанском крае повсюду проходят массовые
волнения рабочих с требованием решения социальных проблем. Наиболее ярко они
проявились в промышленном секторе, где рабочие–нефтяники, горняки и железнодорожники
требовали выплат заработной платы, и продуктов питания первой необходимости. В сводках
местной полиции высшему руководству Министерства внутренних дел поступали сведения об
открытых столкновениях полиции с рабочими. Так, в одном из рапортов полиции писалось, что
рабочие Эмбинских нефтяных промыслов, принадлежавших Урало-Каспийскому нефтяному
обществу, начав борьбу за улучшение снабжения рабочих продовольствием и против намерения
иностранных капиталистов объявить локаут, фактически взяли руководство производством в
свои руки.
Подобное движение наблюдалась и на предприятиях горной промышленности, на
ряде заводов и железных дорогах. Советы и фабрично-заводские комитеты активно брали
контроль в свои руки, следя за работой предприятий, ведя упорную борьбу с представителями
администрации. Так, в результате таких действий были отстранены от работы управляющий
Карагандинскими угольными копями, заведующий складом Спасского завода, приказчики
продовольственных лавок Урало-Каспийского нефтяного общества в Доссоре, заместитель
управляющего Спасско–Карагандинской железной дороги. Под давлением местного Совета
правление Спасского акционерного общества вынуждено было подписать коллективный
договор, по которому заработная плата рабочих на предприятиях общества (Спасский завод,
Успенский рудник, Карагандинские копи) была повышена от 50 до 150 процентов.
Почти на всех заводах и фабриках Казахстана активизируется работа профессиональных
организаций. Так, осенью 1917 года к решению социальных проблем рабочих подключаются в
г. Верном «Объединенный союз мусульманских рабочих», в Каркаралинске «Степной союз», в
Жаркенте «Рабочий союз», центральное бюро профсоюзов Семипалатинска.
В рабочих и профсоюзных организациях Верного и Жаркента видную роль играют
Ж. Бабаев, А. Розыбакиев, А. Туркебаев, ставшие впоследствии коммунистами, в Семипалатинске
— большевики К. Шугаев, М. Трусов, П. Салов, В. Морозов.
Забастовки и волнения железнодорожников Петропавловска, Оренбургско–Ташкентской
магистрали влились во Всероссийскую забастовку, проведенную 24–26 сентября 1917 года.
Волнения охватили и сельские местности. Во многих районах беднота отказывалась
(зачастую не могла) платить налоги, повиноваться органам Временного правительства,
самочинно захватывала скот и земельные участки, принадлежавшие байским и кулацким
хозяйствам.
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Волнения по всей стране создали благоприятную ситуацию для большевиков, которые
умело, использовали ее в своих целях для того, чтобы «увлечь массы, победить сопротивления
противника, разбить его, завоевать власть и удержать ее» [1].
Осенью 1917 года политическая острота борьбы за власть достигла своего апогея.
Расстановка сил в стране создала условия для перехода власти к большевистским Советам,
перед которыми была поставлена задача «взятие власти в свои руки».
В середине 1917 года Советы рабочих и солдатских депутатов, состоявших главным
образом из представителей славянских народов, в первую очередь, русского этноса, в ряде
регионов Казахстана и Туркестана выступали против существующего порядка. Так, с 12 по 17
сентября 1917 года в центре Туркестанского края — Ташкенте начались массовые выступления
Советов рабочих и солдатских депутатов, которые смогли поднять обнищавшее население
против политики Временного правительства.
Откликами острого недовольства в Ташкенте стали выступления в юго–западных районах
Казахстана: Перовском, Казалинском, Туркестанском, Черняевском, Аулие–Атинском уездах.
Начав с требований по обновлению состава Советов, выведению из состава эсеров и
меньшевиков, большевики смогли добиться переизбрания президиумов Совета рабочих и
солдатских депутатов в Петропавловске, Семипалатинске, Тургайской, Уральской областях и
других областях страны.
Таким образом, к октябрю 1917 года Советы обновились пробольшевистски настроенными
рабочими. А октябрьский лозунг большевиков «Вся власть Советам!» 1917 года фактически
стал призывом к вооруженному перевороту против Временного правительства, установлению
диктатуры пролетариата.
В своих воспоминаниях о событиях 1917 года в Туркестане Мустафа Чокаев (он же Шокай
— авторы) писал, что «с каждым днем рос авторитет большевиков и левых эсеров в Советах
рабочих и солдатских депутатов. Становилось особенно сильным влияние большевистской
агитации среди солдатских масс, большинство из которых являлись выходцами из бедных
крестьян. Им импонировали лозунги большевиков: «Вся власть Советам», «Земля – крестьянам»,
«Заводы и фабрики — рабочим» [2].
Советы рабочих и солдатских депутатов, опираясь на «законы революции», устанавливали
«новые порядки» на местах, организовывали отряды Красной гвардии, усиливали агитационную работу среди солдат, рабочих, сельской бедноты.
Осенью 1917 года по поручению местных большевистских и примыкавших к ним других
организаций Алиби Жангельдин, Алибек Майкутов, Сакен Сейфуллин, Турар Рыскулов,
Амангельды Иманов, Токаш Бокин, Ныгмет Нурмаков, Абдрахман Айтиев, Ораз Джандосов,
Абдолла Розыбакиев выезжали в аулы Акмолинской, Тургайской, Уральской, Семиреченской,
Семипалатинской, Сырдарьинской областей и объясняли трудящимся сущность происходивших
в стране политических событий и необходимость борьбы против Временного правительства
и его местных органов. В Павлодаре, Семипалатинске, Зареченской слободе (Жана Семей)
формировались красногвардейские отряды из рабочих — казахов. Такие красногвардейские
отряды возникали повсеместно по стране.
Омская проправительственная газета «Сибирская речь» в очередном номере от 17 октября
1917 году с большим беспокойством констатировала: «Большевизм... проникает в самые глухие
места. Пропаганда идей большевизма обнаружена в Павлодарском уезде. Так, крестьянин
поселка Алексеевского Коляда уличен в том, что имел при себе много... прокламаций,
доказывающих необходимость братания на фронте и достижения свободы у себя дома» [3].
Временное правительство и его сторонники рассматривают действия большевистских
Советов рабочих и солдатских депутатов как угрозу существующему порядку. Эсеры и
меньшевики — депутаты местных Советов — стали все решительнее выступать против
большевистского большинства, стремившегося к насильственному свержению органов Временного правительства. Первым шагом в этом направлении стал добровольный выход эсеров
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и меньшевиков из состава Советов рабочих и солдатских депутатов. Так, восемь депутатов
эсеров и меньшевиков вышли из состава Семипалатинского Совета в знак протеста против
создания отрядов Красной гвардии. Следующим шагом было привлечение военизированных
сил и создание дружины из местного населения для поддержания порядка в городе. Так, в
начале октября 1917 года Семипалатинский областной исполнительный комитет Временного
правительства переводит из Барнаула в Семипалатинск 24-ый Сибирский запасной полк
– сторонника Временного правительства. В этом же городе «для борьбы с большевистской
угрозой» создается так называемая «добровольная дружина».
В ряде городов Казахстана начали возникать организации под названием «Союз защиты
Учредительного собрания». Членами таких союзов были верхи казачества, кадеты, крупные
торговцы, представители администрации местных органов Временного правительства.
В некоторых городах Северо-Восточного Казахстана появились отделения политической
организации крестьянства Сибири — «Союз сибирских сельских хозяев».
Во всех населенных пунктах исполкомы Временного правительства принимают меры
по борьбе с пробольшевистскими Советами. Но организации большевиков оказались очень
организованными и были готовы ответить такими же жестокими мерами.
Обострившиеся отношения противоборствующих сил угрожали перерасти в кровавые
столкновения. Наглядно это иллюстрирует докладная записка в Москву от комиссара
Туркестанского Комитета Временного правительства. Так, Доррер докладывал в Петербург:
«К 27 октября в руках генерального комиссара сосредоточены ряд весьма веских данных,
доказывающих, что Исполнительным комитетом Ташкентского совета солдатских и рабочих
депутатов организован обширный заговор, направленный к вооруженному захвату власти.
Заговор был, несомненно, связан и согласован с всероссийским заговором большевиков» [4].
Для ликвидации переворота в срочном порядке в Туркестанском крае генерал
Коровниченко, Доррер, Шендриков — представители Временного, правительства информируют
Петербург, что в ночь с 18 на 19 октября началось разоружение и арест ташкентской крепостной
роты, членов ташкентского Совета привлекают по сотой статье царского уложения к суду за
антиправительственный бунт. В эти дни Коровниченко откровенно грозил пробольшевистским
Советам: «Кровью залью Ташкент, но на своем поставлю» [5].
Вмешательство военных в гражданские дела, комендантский час, отсутствие продуктов
первой необходимости, нерешенность многих социальных проблем, приводило к недовольству
население политикой Временного правительства, которое теряло день ото дня свой авторитет
с геометрической прогрессией. Брожение, анархия в массах усиливались. Об этом, например,
свидетельствует следующая публикация газеты «Бірлік туы», в которой писалось: «Положение
государства очень худое. Изо дня в день оно ведет не к лучшему, а к худшему. . . Люди
стали изменять мнение о России ... В эти дни бедствующий народ мечется, не зная кому он
подчинен. Над ним сегодня один хозяин, завтра — другой. Причинами этой неуправляемости
являются, во–первых, — темнота народа и во–вторых, сегодняшний безграничный произвол в
государстве» [6].
В такой сложной обстановке действия политических партий и общественных организаций
в целом шли вразрез с общепролетарским движением. В широком политическом диапазоне
взглядов различных политических партий и общественных организаций в последующие
месяцы 1917 года еще более обнаружились расхождения в оценке дальнейших перспектив
общественно-политического развития Казахстана и Туркестана [7].
Вооруженное переворот, подготовленный большевиками в Петрограде 24 октября (6
ноября) 1917 года, объявление Военно–революционным комитетом Петроградского совета
о свержении Временного правительства и переход всей полноты власти в его руки изменил
расстановку политических сил в Казахстане и Туркестане. Это событие стало решающим
сигналом для захвата государственной власти Советами и развязывания гражданской войны в
Казахстане и Туркестанском крае.
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ-АҒАРТУДЫ ДАМЫТУҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ
Ахметшина Г.У., Кабылтаева С.К.
тарих магистрі, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ аға оқытушы
доктор PhD,старший преподаватель
кафедры истории Казахстана
Қандай да болмасын халықтың ұзына бойғы тарихында гуманизм идеялары бір кезеңде
алдыңғы қатарға шығып, ұлттың жаңғыру дәуірін жасайды. Бұл батыстық ғылымда әлдеқашан
дәйектелген, мойындалған құбылыс. Оны Еуропада «Ренессанс» деп атап, азаматтық тарихта
да, әдебиет, өнер, мәдениет тарихында да арнайы тарау ретінде зерттеудің тұрақты нысанына
айналған.
XIV ғасырда Италияда, XIV-XVI ғасырларда Испанияда, Францияда, Голландияда,
Португалияда т.б. Еуропа елдерінде кең қанат жайған Ренессанс Батысты жарық пен шуаққа
қарай тартты[1,5].
Ренессанс жеке бір адам шығармашылығының жемісі емес, ол тұтас шоғыр еңбегінің
табысты нәтижесі. Қазақ Ренессансының басы Абай екендігі академик С. Қасқабасовтың «
Абай поэзиясының ренесанстық сипаты « атты мақаласында ғылыми тереңдікпен дәлелденген.
Қазақ бастауында тұрған ең данышпан ұлы гуманистік аңсарды дамытқан, нағыз ренесанстық
деңгейге жеткізген – Алаш қайраткерлері. Алаштың ренесанстық сипаты Ұлы ұлтшылдық
дәуір ғана туғыза алатын Әлихан, Ахмет, Міржақып, Мұстафа, Халел, Мұхаметжан, Жанша,
Әлімхан т.б. қайраткерлерді, Жүсіпбек, Мағжан, Сұлтанмахмұт, Мұхтар сияқты алып талант
иелерін қалыптастырды.
Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш қозғалысы –
тарихи-саяси, айрықша құбылыс ретінде ұлтымыздың мәдени-рухани даму жолын жаңа
арнаға бұрғаны сөзсіз. Өйткені, ол қазақ баласының саясат, мәдениет сатысына көтерілгендігін
айғақтай отырып, ендігі жерде ұлт ретінде дербес өмір сүруге, өзге елдермен терезесі тең халық
ретінде азат күн кешуге болатындығына әлеуметті сендіре алған жаңаша қозғалыс еді.
Алаш қозғалысын ренесанстық құбылыс ретінде профессор Д. Қамзабекұлы «Алаш және
әдебиет» монографиясында қарастырған болатын.
«Қазақ ұлтының тарихи-әдеби процесіндегі Ағартушылық кезең шамамен ХІХ ғасырдың
60-жылдарынан ХХ ғасырдың 30-жылдарына дейін жетпіс жылға жуық созылды. Ал мұны
бір-бірімен байланыстағы үш бөлік құрайды:
1.
Бастапқы ағартушылық (1860-1890);
2.
Негізгі ағартушылық немесе Алаш ағартушылығыт (1890-1920);
3.
Инерциялы ағартушылық (1920-1929) деп жіктеп қарастырады ,- Д.Қамзабекұлы [2,17].
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Өнер –білім әр елді ақ, әркімді ақ, әр кезде өрге сүйрейді. Өнері өсіп, сауаты артқан,
білікті зиялылары көбейген халық елдікке, жұртшылыққа тез жетеді, бай тарих, мол дәстүрге ие
болады. Ол әрі саяси-әлеуметтік, экономикалық, мәдени жағынан тез көтеріліп, өркениетке иек
артады. Яғни, оқу-ағарту деңгейі жоғары ел қатарынан қалмайды, өзгеге көзтүрткі болмайды.
Сондықтан, қазақ оқығандары өнер-білім тарату ісіне ерекше мән берген, бұл салаға жанын
салған, жалынын жұмсаған.
Алаш зиялылары ағартушылық, либералдық, демократиялық көзқарасты ұстана отырып,
ұлт-азаттық жолында қызмет етті.Қазақ елінің тәуелсіз даму жолына түсуі, алдыңғы қатарлы
елдерге жетуі, ол үшін оқу-білімді дамыту – ұлт зиялыларының басты мұраттарының біріне
айналды.Ұлт зиялыларының алдымен ден қойып, қызмет еткен саласы – оқу –ағарту ісі
болды. Олар бұл бағытта жаңа оқулықтар, оқу құралдарын дайындауды, саяси және көркем
әдебиеттерді басып шығару ісін қолға алды.
Алаш қозғалысы дәуірі – ұлттық жазба әдебиетінің тарихындағы ерекше жылдар.
Қазақтың жазба әдебиетінің өмірге келуінің бастапқы кезеңі Абай заманымен байланысты
болғанымен, оның буыны бекіп, бұғанасы қатуы ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарына
келеді. Жазба әдебиеттің жырық көретін қалыптары – баспасөз, кітап басу ісінің дамуы
жазба әдебиетті өркендете түсті. Ендігі жерде әдебиет оқырманға арнала бастады. «Айқап»
журналы, «Қазақ» газеті көркем ойды мыңдаған оқырманға жеткізушіге айналды. Абай
шығармаларының тұңғыш жинағының жарық көруі – жазба әдебиеттің қалыптасуына игі
ықпал етсе, Міржақыптың «Оян қазағы!», Ахметтің «Масасы» әдебиеттегі ұлтышылдық,
елжандылық ұрандарды күшейтті. Сөйтіп, бұл жаңашыл дәстүрді Жүсіпбек, Мағжан,
Сұлтанмахмұт, Мұхтар, Бейімбет секілді жас дарындар соны көркемдік сапада, тың қырыана
жалғастырып әкетті. Алаш ұранды әдебиеттің беті мен екпіні, бағыты мен мазмұны Ахмет
Байтұрсынов бастаған қазақ ақын-жазушыларының ұсталып кеткен кезеңіне дейін, яғни 1920жылдардың соңына дейін жалғасты.
Абай заманында өмірге келіп, өркен жая бастаған жазба әдебиеттің нағыз бағбандары
Алаш ұранды әдебиет өкілдері болды.А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ғ.Қараш, Ж.Аймауытов,
С.Торайғыров, М.Әуезов, Қ.Кемеңгерұлы, Б.Күлеев және т.б.Алаш қозғалысының белді,
белсенді мүшелері қазақтың жазба әдебиетін тақырыптық – идеялық, жанрлық, көркемдік
тұрғыдан байытты, кеңейтті.
Қазақтың жазба әдеби тіліндегі публицистикалық стильдің қалыптасуы 1905-1918
жж.баспасөз құралдарының көбейе түсуімен түсіндірілетіндігі белгілі.
Алаш қозғалысы қазақтың жазба тіліндегі құжат тілінің де белгілі бір қалыптарын
түзеді.Айталық, уездік, облыстық,жалпықазақ съездерінің хаттамалары, қаулылары, «Алаш»
партиясының бағдарламасы, қатынас хаттары құжат тілінің жаңа бағыттағы лексикасын
қалыптастырды.
20-жылдардың І-жартысында Ташкент қаласында қазақ зиялылары М. Дулатов, Х. Досмұхамедов, С. Қожанов, М. Тынышбаев, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Қ. Кемеңгеров, М.Әуезов
т.б. тұрақтап, қазақ мәдениеті, әдебиеті мен оқу-білімі үшін қыруар істер тындырды.
Қалай болғанда да, 20-жылдары ұлттық интеллигенция оқу-ағарту ісінде, әдебиет пен
ғылымда шешуші рөл атқарғаны анық. Бір ғана мысал, 1922 жылы Орынборда ашылған
қазақтың халық ағарту институтында сол кездегі ұлттың білімді азаматтары А. Байтұрсынов,
М. Дулатов, Ж. Аймауытов, Е. Омаров, Т. Шонанов, М. Жолдыбаев, Ж. Оразалин және
басқалары сабақ берген [3,138].
Жазушы Ғалым Ахмедов осы институт туралы: « Ахаң әдебиет теориясынан, Мұхтар
(Мурзин) математикадан, Елдес физикадан, Міржақып жағрафиядан, Жүсіпбек педагогикадан,
Телжан мен Жұмабай қазақ тілінен, Молдағали саяси сабақтан лекция оқыды. Сонда Елдес
физика, Міржақып есеп оқулықтарын жазды. Москвада шығып тұрған «Жизнь национальностей»
журналының 1923 жылғы екінші нөмірінде 1922 жылы Орынборда Мағжанның «Педагогика»
оқулығы басылып шыққаны туралы хабар бар [4,32].
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Қазақ ғылымының тууына Алаш зиялыларының тікелей ықпалы тигені бәрімізге белгілі.
Қазақ тіл білімі мен әдебиеттануының басында А. Байтұрсынов тұрса, медицина, биология,
табиғаттану салаларынан Х. Досмұхамедов, математикадан М. Дулатов пен Ә. Ер-меков,
психологиядан Ж. Аймауытов, педагогикадан М. Жұмабаев, ауыл шаруашылығынан Т. Шонанұлы, Қ.Кемеңгерұлы арнайы еңбектер жазды.
Ұлт зиялылары сонымен бірге, орыс ғалымдары мен мамандарын да мәдени өмірге
тартып, әртүрлі «қоғамдар», «үйірмелер» ұйымдастырды. Ондағы мақсат ғылым мен
техникагың жетістіктерін насмхаттау болатын. Мәселен, Қазақстанның астанасы болған
Орынбор қаласында 1921-23 жылдары онға жуық бірлестіктер: Қырғыз (қазақ) өлкесін
зерттеу қоғамы, «Қырғыз (қазақ) кооперативтік инженерлер ассоциациясы, «Агрономдардың
экономикалық қоғамы», «Ғылым мен еңбек қоғамы», «Кітапқұмарлар үйірмесі», «Физикамедициналық қоғам», «Заңгерлер қоғамы» т.б. жұмыс істеді. Бұл қоғамдардың кейбіреуінің
Оралда, Семейде, Қостанайда, Петропавлда т.б.қалаларда филиалдары болды [5,90].
Қандай ұлттың болмасын мәдени деңгейін көрсететін факторлардың бірі – театр өнерімен
байланысты екендігі мәлім. Бұл жолда да «Алаш» зиялылары «тұңғыш» деген атқа ие. Айталық,
Б. Серкебаев, М. Әуезов, Ж. Аймауытов қазақтың алғашқы драмалық шығармаларын жазса,
М. Әуезовтың «Еңлік-Кебегі» тұңғыш театрлық қойылым болғаны белгілі. Ал, Қ. Кемеңгерұлының «Алтын сақина» пьесасымен мемлекеттік ұлт театры тұңғыш шымылдығын ашқан
болатын.Жалпы, өз заманында Алаш зиялылары ұлт мәдениетін, өнерін танытуға, насихаттауға
қатысты бірқатар тағылымды шаралар атқарды.
Қазақ ақындарының бірі Сәкен Сейфуллин тек жас әдебиетщілерге ғана емес, сол
жылдары енді құрылып келе жатқан жаңа өнердің талантты тобына да қамқорлық көрсеткен.
«Сәкен біздің ойын-сауықтарымызға үнемі қатысырп жүрді»,-деп жазады Қазақ КСР халық
артисі Серке Қожамқұлов,- ол маған барлық кинотеатрларға, Орынбор орыс театрына пропуск
бергізген еді. «Орыс театры өнерін көр, келешегіңде берер көмек, әсері болар»,-дейтін. Сәкен
менен тақпақ, өлеңдер тыңдап, жөн-жосық айтатын. Одан әрі Серағаң: «...Қазақ театрының
алғашқы актерлары Қалыбек, Құрманбек,Елубай, Күләштардың Сәкеннен алған әсері, өнеге
үлгілері өте көп. Біздің творчестволық өсуімізге Сәкеннің тигізген ықпалы зор. Марқұм, күйші
Әбікен Хасеновты да театрға алдырған Сәкен»,-деп жазады [6,90].
Қазақ ұлт зиялыларының мәдени саладағы қарымды қызметіне кедергі болған партиялық,
таптық идеология болды. Оны заманның айнасы болған әдебиеттің сол жылдардағы жағдайынан
анық байқауға болады. Егер Орынбор қаласындағы әдебиетшілер негізінен Сәкеннің маңына
топтанып пролетарлық бағыт жолына түскен болса, ал Ташкентте шоғырланған қазақ
зиялылары «Ақ жол» газеті мен «Шолпан» журналының төңірегіне жиналып, өздерінің ұлттық
– демократиялық бағыттағы шығармашылдықпен айналысқан болатын. Қалыптасқан осы
жағдайдың өзі тәдебиетті саяси тартыстың алаңына айналдыра бастады.
Ол кезде қазақ зиялыларының әдебиетке қалам тартпағаны кемде-кем болатын. Сөйтіп,
біреулері –оңшыл, екіншілері – солшыл, үшіншілері –ұлтшыл т.б.атақтарға ие болған қазақ
зиялыларының арасында бірлік емес, өшпенділік қоздырылды.
20- жылдардың басындағы қазақ ұлттық мәдениетінің тарихында елеулі рөл атқарған
«Ақ жол»газеті, «Шолпан» мен «Сана» журналдарына қарсы саяси науқан ұйымдастырылды.
Ташкентте шығып тұрған осы басылымдарға өз шығармаларын шығарып тұрған М. Дулатов,
М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Қ. Кемеңгеров, М. Әуезов т.б. сияқты әдебиетші, қайраткерлерге
«ұлтшылдар» деген айып тағылып, қоғамдық, мәдени өмірден ығыстырыла бастады.
Сол жылдары большевиктік идеология әдебиеттің партиялылығын сақтауға ижәне оны
барлық әдеби бағыттардан талап етуге тырысты.Сондықтан да, 20-жылдары жалпы мәдениет,
әдебиет мәселелеріне байланысты жазылған мақалалар төңірегінде талас-тартыс туындап,
онда таптық мүдде қай деңгейде қарастырылған, соған аса көңіл бөлінді. Алдымен,әдебиет
«тап құралына» айналғаннан кейін қазақ қаламгерлерінің арасына жік түсіп, бір-бірімен қызу
таласқа түсті.
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20-жылдардың аяғынан бастап, елде сталиндік тоталитарлық жүйе орнай бастауымен
ұлт зиялыларының қатары қуғын-сүргінге, қудалауға ұшырай бастады.Ендігі кезеңде мәдени
өмірде оқығандардың тек таптық идеологияны жан-тәнімен қабылдап, сталиндік жүйеге
беріліп қызмет ететін өкілдері қалды.
Алаш қозғалысы қазақтың тарих ғылымын дүниеге әкелді. Бағзы өмірдің даму тұстарын
санадан өткізу – ұлттың есейе бастағандығының белгісі. Өткенге көз салу, оны бүгінмен,
болашақпен байланыстыру – оқуы мен мәдениеті өскен елдің белгісі. Міне осындай ұлттық
рухани жаңғыру басында Алаш қайраткерлері тұрды. Алаш қозғалысының тарихы- отандық
ғылым үшін қазақпен бірге жасайтын мәңгілік тарих. Ұлтының мәңгілігін ойлаған ұлы
азаматтардың жүріп өткен жолын, ерлікке татырлық еңбектерін бағалау – есі бар ұрпақтың
жадынан щықпайтын қастерлі борышы деп білеміз.
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АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТАРИХЫНДАҒЫ ДІНИ
ҚАЙРАТКЕРЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ
Ахметова Е.Т.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, «Еуразиялық зерттеулер»
кафедрасының 1 курс докторанты
1862 жылдан бастап Ресей империясы қазақ даласында орыстандыру саясатын ашық
жүргізе бастады. Олар «Қазақ» деген ұлтты құртып жіберудің барлық әдіс-тәсілдерін
қолданды. Тіпті «қазақ» деген ежелгі атын мансұқтап, «қайсақ», «киргиз-кайсак» деп
кемсітті. Қазақ арасында христиан дінін насихаттау, қазақты дінінен, тілінен ажыратып
шоқындыру Ресей империясының негізгі басымдылықтарының біріне айналды. Отаршыл
Ресей империясы қол астындағы бодандарын діни танымнан, тілінен ажыратуға әбден төселіп
алған еді. Сонау XIV ғасырдың өзінде-ақ коми халқы шоқындырылды. XVІ-XVIІ ғасырларда
мордвалықтарды зорлықпен шоқындыру басталды. Бұған өршелене қарсыласқан мордвалар
туған жерінен босып, Заволжье, Орал, Сібірге ауды. Сонда да православие дінін қабылдауға
мәжбүр болды. Мордваның терюхан деген тайпасы тіпті орыс тілін ана тілі етіп қабылдап,
ақыры орыстармен сіңісіп кетті. XVІІІ ғасырда шоқындырылу кезегі чуваштарға тиді. Бұдан
соң татарларға ауыз салды. Олардың ішінде әсіресе, татарлар шоқындыруға едәуір қарсылық
көрсетті. Бұл істі бастаушы синод, 1869 жылы Мәскеуде құрылған миссионерлік қоғам негізгі
басшы болып, жүйелі бағыт беріп отырды. Ал жергілікті жерлерде бұл жұмысқа генералгубернатаорлар, әскери губернаторлар, уезд бастықтары қолдау жасады. Қазандағы діни
академияның бітіруші түлектер қазақ даласына христиан дінін насихаттауға, қазақтарды
шоқындыруға миссионерлер ретінде жіберілді. Олардың басты өкілдері Н.И. Ильминский,
И.П. Остроумов, А.Е. Алекторов, Ф.Д. Соколов, Е. Елисеев және т.б. болды. 1869 жылы әскери
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губернатор Г.А. Колпаковскийдің қолдауымен Верныйда (Алматы) жетісулық православие
шіркеуі бауырластығы ұйымдасты. Қазақстанның солтүстігінде орналасқан Тобол епархиясы
Қызылжарда (Петропавл), Көкшетауда, Атбасарда, Қарқаралыда, Ақмолада, Омбыда өзінің
діни миссияларын ашты. Шығыс аймақта алғаш Семейде, Өскеменде, кейіннен Буконка деген
казак станицасында осындай діни миссиялар құрылды. Бүкіл Батыс Қазақстан аймағы Орынбор
рухани консисториясы ықпалында болды.
Міне, осы діни миссиялар жергілікті халық арасында христиан дінін уағыздап, оны
шоқындыру жұмысын жүргізумен белсенді айналысты. Қазақтарды христиан дініне көшіруді,
негізінен, шіркеу қызметкерлері жүргізді. Бірақ бұл іске орыс шаруалары да, казактар да,
отарлық шенеуніктер де – бәрі белсенді жұмылдырылды. Сөйтіп, ХІХ ғасырдың ортасынан
бастап шоқындыру саясаты қазақ жерінде жүйелі түрде жүргізіле бастады. [1, 46 б.].
Қазақтарды шоқындыру ісі ішінара бытыраңқы сипатта болған. Көбінесе қазақтар
тарапынан қарсылық әрекеттер болып отырған. Сондықтан шоқынғандардың саны аз болған.
Мысалы, Батыс Қазақстан өңірі бойынша 1813 жылғы мәліметте шоқынғандардың саны 25
адам болса [2, 3 п.], 1850-1855 жылдары 104 қазақ шоқындырылған [3, 38 п.].
1856-1864 жылдары Омбы уезінде осындай қазақтардың саны 147-ге жеткен [4, 149
б.]. 1860-1865 жылдар аралығында Тобол губерниясында тұратын 140 қазақ христиан дінін
қабылдаса, ал Семей аймағы бойынша шоқынған қазақтар 1892-1899 жылдары 148 адам болды
[5, 13 б.]. Шоқынуға төрт түлігі сай, дәулетті қазақ ешқашан бармаған. Оларды шоқынуға
итермелеген жағдай, қазақ қоғамында сол уақыттарда орын алған әлеуметтік жағдайдың
төмендігі себепші болды. 1914 жылғы «Қазақ» газетіндегі «Жер жұмысына дін жұмысын
қыстырмалау» атты мақалада шоқынған қазақтардың жағдайын былайша хабардар етеді:
«Алтай һәм қазақ миссиясының 1893 жылғы отчетында айтады: «1893 жылы қазақтан шоқынған
еркек әйелі бар 69 кісі. Христиан дінін оңай қабыл еткіштер жарлылар, қалың қазақтың ішінен
шығып, қалаларға келіп малайлыққа жалданғандар; Бұлар бірте-бірте орыс тілін біліп, орыстың
ғұрпымен, дінімен танысады. Сонан соң христиан дініне икемдеп бұрмалаушы әуел бастап
тұрған қожалары болады» деп. «Новое время» газетасының 7643 нөмірінде осы туралы жазды.
«Біздің миссионеріміздің шоқындыратындары қазақтың сорлылары, жарлылары. Өз жұртының
ішінде теңдікке қолы жетпей, малайлыққа жүріп, жарық сәуле көрмегендер, жаңа дінге кіріп,
жаңа дін қарындас тауып, жақсылыққа қолымыз жетеме деп дәмелі болатындар» деп, 1892
жылы Қоянның ашаршылығанда Қостанай уезінде бір ауыл қазақ шоқынып кеткен жоқ па?
Бай қазақта бір адам шоқынды деп миссионерлер де, газеталар да жазған емес. Сондықтан
Алектров айтқан: миссионерлер пәлен етіп жатыр деп газеталар жыр қылады. Ондағы
шоқындырдық деп мәз болатындары өңшең тамағын асырай алмай есікте жүрген малайлар,
жоқшылықтың зарынан неге де болса көнетін шарасыздар. Миссионерлер қазақтың ішіндегі
қарны тоқ, қадірлі адамдарын шоқындырса екен. Оларды шоқындыру жарлыдан көрі қиынырақ
болар, оның есесіне шоқындырдық деп мақтануға сиымдырақ болар» деп. Осылардың бәрі
де жарлы қазақты шоқындыру оңай, бай қазақты шоқындыру қиын екендігін көрсетеді. Һәм
сенаттың қазақ күні мұжыққа түссе, христиан дінін қабыл етеді деп топшылауы құр оймен
бал ашу еместігін көрсетеді» [6, 86-87 бб.]. «Қазақ» газетіндегі бұл мәліметтер қазақтардың
тұрмыс тауқыметін тартып, қиналғаннан бұл әрекететтерге барғандығын дәлелдей түседі.
Кедей қазақтардың өзі де дінді ауыстыруды ойламаған. Әбден қайыршыланған қазақтар өліп
қалмау үшін қоныстанушы мұжық шаруаларға, орыс-казактарға жалшы болды. Қалаларға, таукен орындарына шұбырып, жұмыс іздеді. Ал, осы кедейленген қазақтар қайдан шықты деген
сұраққа келетін болсақ ? Қазақ даласы дүркін-дүркін отаршылдыққа қарсы бас көтеріп тұрды.
Отарлық әкімшілік орындары жазалау отрядтарын жіберіп, қазақ ауылдарының ойранын
шығарып, талқандады, малын тартып алып, өздерінің көзін құртты. Осылайша ата-аналарынан
айырылған жетім балалар қазақ даласында көбейе түсті...
Отаршылар кейде мейірімділік, қамқорлық көрсеткен болып, жетім қалған қазақ
балаларын жинап, шоқындыруды да қолға алды. Бұл жөнінде мұрағатта көптеген материал
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сақталған. Мысалы, 1817 жылы Орал казак әскерінің казактары 17 жетім қазақ баласын бірнеше
жыл жалшы етіп ұстап, біртіндеп бәрін шоқындырған. 1839-1841 жылдар арасында қазақтардың
Кенесары бастаған көтерілісін басу кезінде орыс әскерлері талқандалған ауылдардан жетім
балаларды топтап алып кетіп, отаршыларға жалшылыққа бөліп берген және біртіндеп олардың
бәрін шоқындырған [7, 2 п.]. 1887 жылы Көкшетау уезінің Щучинск станицасында Тобол және
Сібір епархиясының қаржысына қырғыз миссиясының мектебі ашылды, оған оқуға 10 жетім
қазақ баласы алынып, олар шоқындырылды [8, 243 п.].
1886 жылдың қазанында Өскемен уезіндегі Букон казак станицасына дала генералгубернаторы Г.А.Колпаковский келді. Ол шоқынған 12 кедей қазақпен танысып, оларды
православие дініне көшулерімен құттықтады және әрқайсына 5 рубльден ақша үлестірді.
Сондай-ақ оларға жер бөліп беру және де басқадай көмек көрсету туралы нұсқау берді [9, 2п].
Миссионерлер шоқындыруды ойдағыдай жүргізудің тиімді бір жолы қазақтарды орыс
шаруаларымен араластырып орналастыру, оларды шаруа қауымдастығына тарту, казак
сословиесіне енгізу деп қарады. Миссионер Макарий Битон станицасының жанынан жаңадан
ұйымдасқан Преображен селосына 50 орыс шаруасы мен 30 жаңа шоқынған қазақ отбасын
орналастырды. Міне, осындай аралас селолар Қазақстанның басқа да өңірлерінде пайда бола
бастады [10, 23 п.].
Шоқынған қазақтың христиан дінін қабылдаудағы негізі ойы-аштан өлмеу болатын.
Ол сырттай христиан болғанымен, жан дүниесінде мұсылман болып қалуды мақсат
тұтқан. Христиан дініне өтуге жазған өтініштерін сараласақ: хал-жағдайларының өте ауыр
болғандығынан, жер, мал, ақша сұрайтынын және өзін қоныстанушы орыс-казак қатарына
қабылдап, жеңілдік жасауын сұраған. Бұл өтініштерде православие дінінің артықшылығын,
жақсылығын түсінгендіктен шын ниетімен қабылдағысы келетіні жөнінде бірде-бір сөз
келтірілмеген. Мысалы, осы мазмұндағы арыздарда Орал, Тобыл, Ақмола, Өскемен, Баянауыл
өңірінің қазақтары Сәмеке, Ахат, Бектас, Тайкөл, Бейімбет, Досан, Қабыш т.б. жолдаған
арыздарды орыстар жазған, ал қазақтар болса бармақтарын басқан [11, 2 п.].
Шоқынғандардың арасында миссионердің қулығына түсіп қалып, өкініп, қайта
ислам дініне өтуге өтініш білдіргендер қатары көбейген. Мәселен сондай қазақтардың бірі,
Павлодар уезінің Бастау болысындағы Сейітқазы Оразов деген қазақ шоқынған соң Василий
Яковлевич Меншиков болған. Бірақ кейіннен қатты қателескенін түсініп, қайтадан мұсылман
болғысы келетінін айтып арыздана келе, былай дейді: «Қазіргі кезде қасиетті православиені
қабылдағаныма қарамай, менің жан дүниемнің дегенмен де мұсылман болып қалғанын
түсіндім. Сондықтан жоғары мәртебелі сізден 1905 жылдың 17 сәуіріндегі аса биік жарлықтың
төрт бабына (жарлық дін бостандығы туралы болған) сәйкес мені Мұхаммедтің дініне көшіру
туралы бұйрық беруіңізді өтінемін... Өйткені ата-бабамның дінінен бас тарта алмайтыныма
менің көзім әбден жетті» [12, 140 п.] делінген.
Қазақтар христиандандырудың жолындағы басты бөгет – Ислам дінімен күресті жолға
қойды. Миссионерлер халық арасында Ислам дінінің ықпалын жоюға мықтап кірісті. Ол үшін,
қазақтардың Шығыс елдерінде Түркияда оқуына тиым салынды. Моладалардың қызметі,
тағайындалуы үкімет тарапынан қатаң қадағаланды. Молдалар әскери губернатор шешімімімен
тағайындалатын және ол Ресей үкіметінің мүддесін қолдайтын адам болуы қажет еді. Әр
болыста бір ғана молданың тағайындалуына рұқсат етілді. Мешіттер мен медреселер қазақ
қоғамының өз есебінен ұсталуы қажет болды. Сонымен қатар, мешіт салу, діни сауат ашу,
мешіт жанындағы діни білім беру жұмыстары тек генерал-губернатордың рұқсатымен жүзеге
асатын.
Дін таратушы христиан миссионерлерінің қызметі және ислам дінінің ықпалына барынша
шек қоюшылық қазақ халқының тарапынан күшті наразылық тудырды. 1889 жылы Ақмола
облысының Көкшетау уезіндегі қазақтар патшаның тікелей өзіне хат жазып, қазақтардың өз
мүфтиін тағайындауды сұрады. Бірақ патша үкіметі олардың бұл өтінішін орындаудан үзілдікесілді бас тартты. Мешіт салуға рұқсат етілмегеніне қарамай, қазақтар өз беттерінше мешіт
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салып алады. 1903 жылы Көкшетау, Павлодар, Петропавл, Ақмола, Семей қалаларында
мұсылмандардың құпия діни ұйымдары құрылды. Оған молдалар, мұғалімдер және қазақ
студент жастары мүше болып тартылды. Ол ұйымдардың қызметі мен міндеті патша үкіметінің
дін саласындағы саясатына қарсы күрес жүргізу болды. Қозғалысты Наурызбай Таласов,
Мұхамеджан Бекішев, Шәймерден Қосшығұлұлы және Ысмағұл Балжанов тәрізді молдалар
басқарды.
Халық наразылығының басы қасында болған діни қайраткерлердің арасында Наурызбай
Таласовтың орны ерекше. Оқымысты ғұлама болғандықтан, ол әдебиетте де, халық арасында
да Науан хазірет деп аталып кеткен. Ал қазақ қоғамында хазірет деген атаққа кімдер ие
болған? Ислам энцеклопедиясында былайша анықтама берілген : Хазірет (қазірет, әзірет)
– діни лауазым. Жоғары дәрежелі дін иелеріне беріледі. Мұхаммед пайғамбардан кейінгі 4
халифаның бірі – Әли қазаққа «Хазіреті Ғалы» деген атпен мәлім. Хазірет лауазымы аймақтық
діни басқарма өкіліне де берілген [13, 274 б.]. Науан хазірет пен Шәймерден Қосшығұлұлы ұлы
Абайға хат жазып, орыстандыру мен ислам дініне қайшы отаршыл саясатқа қарсы наразылық
күреске басшылық етуді ұсынды. Сондай қарсылық күрестің бір түрі – петициялар мен
шағымдар жазып, жоғары әкімшілікке, императордың өзіне дейін талай арыз ұйымдастырды.
Сол заманның зиялылыры – Абай Құнанбайұлы, Ақан Сері, Мұса Шорманұлы, Шыңғыс Төре,
Мұхаммет Салық, Мәмбетәлі Сердалин, Әлихан Бөкейхановтармен тығыз байланыс жасады.
Олар 1903 жылы қазақтың белгілі зиялыларын ел мұқтажын талқылайтын басқосуға
шақырды. Сол орайда өзекті саяси-құқықтық идеялар мен ойлар тұжырымдалған үндеу-хат
(прокламация) әзірледі. Оны гектографпен көбейтіп, халық арасына жасырын таратты.
Осы дін адамдарының патша әкімшілігінен құпия түрде әзірлеп, өлкедегі көзі ашық
азаматтарға жолдаған үндеу-хатында империя үкіметінің қазақ жерінде зымиян мақсат
көздеген ағарту ісі талданған болатын. Онда қазақ балаларына арнап ашылған ресми ауыл
мектептеріндегі залалды бағыт сыналды. Ғасырлар бойы қолданылып келген араб әліпбиін
оқытуға тыйым салып, оны, тіпті, ұмытқызуға тырысқан әрекет әшкереленді. Балаларды
тек орыс әріптерімен оқып-жазуға үйрету шараларының астары ашылды. Билік тарапынан
мұсылмандық ілімді оқытуға рұқсат берілмей отырғаны, қазақтардың өз тілінде жазған
өтініштерін әкімшілік буындарының ешбірі қабылдамауы да нақты мысалдармен талданды.
Діни қайраткерлердің басым көпшілігі Бұхарада діни біліммен сусындаған болатын.
Науан Хазірет болса, халық арасында дін исламның, ұлттық салт-дәстүрдің қорғаушысы
ретінде үлкен беделге ие болған. Ол бастаған мұсылмандар қозғалысының мақсаты – ислам
дінін ұстануға өкіметтен рұқсат алу, ұлттық мектептер ашу, неке қию, азан шақырып ат қою,
дүниеден өткендерді ислам діні рәсімдерімен аттандыруды қалпына келтіру, Бұл қозғалыста,
рухани-адамгершілік идеялары саяси талаптардан басым болып, шабуылдан гөрі, қорғанысқа
бейімделген еді. Сонда да Науан хазіреттің және оның көмекшісі Ш. Қосшығұловтың
әрекеттерін патша өкіметі заңсыз деп таныды.Сонымен бірге Ш. Қосшығұловтың өз үкімі
бойынша тұтқынға алынып, түрмеге жабылды [13, 42 п.]. «Өкімет қаулыларына қазақтарды
қарсы қоюшылар» деп есептеп 1903 жылғы 17 шілдеде арнаулы қаулымен Науан хазірет
пен шәкірті Шәймерден Қосшығұлұлын Шығыс Сібірге жер аударып, Иркутск генерал губернаторының қарамағына жібереді. Сөйтіп, Шәймерден Қосшығұлов 5 жылға, Науан хазірет
3 жылға бас бостандығынан айырылып, жер аударылады[14, 236]. Ақмола облысы әскери
губернаторының атына Көкшетау уезі крестьян начальнигі, подполковник Тройцкий 1903
жылдың 2 сәуірінде төмендегідей мазмұнды мәлімдеме (рапорт) түсірді: «Сәуірдің 1 күні мен
Көкшетау мешіті жанындағы молда Таласовтың медресесіне тінту жүргіздім. Тінту кезінде
цензура өткізбеген 164 кітап, медресеге, сондай-ақ шәкірттеріне тиесілі күмәнді қолжазбалар
табылды. Таласовтың өзінен ғана 108 кітап, қыруар хат-хабар, сол секілді қазақ тіліндегі
гектографиялық көшірмелер шықты» - деп жазып, одан әрі Шәймерден Қосшығұловтың
столынан гектограф пен сия шаятын губка, оның үстіне Ботовтағы – С. Шормановқа, Зайсандағы
– Кеншіковке, Семейдегі – Құнанбаевқа 1903 жылғы 7 наурызда жолданған хаттардың почта
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куәлігін тапқанын хабарлайды. Ақмола облысының әскери губернаторы 1903 жылғы сәуірдің
8-інде Семейдің әскери губернаторына жолдаған жеделхатында «шұғыл шараларды қабылдап,
хатты тез табуға пәрмен береді. Сәуірдің 10 күні Семей қаласының полицмейстері облыс
бастығынан бұл қай Құнанбаев екенін анықтау хатты жедел қолға түсіру жөнінде тапсырма
алады. Он күн ішінде оның Құнанбай Ибраһим екені, хаттың 18 наурызда Арқат почтасына
келгені анықталып, «Ертістен өту мүмкін болысымен-ақ Құнанбаевтың ауылына аттану,
Құнанбаевтан алынған барлық қағазды жеткізу» жұмысына кірісетінін мәлімдеп, ояз бастығы
жеделхат жолдайды. Семей оязының бастығы Навроцкий Абай ауылына сәуірдің 25-і күні
жетіп, Құнанбаевтың қыстауы мен киіз үйлерін тінтуге шұғыл кіріседі. Осы жерден ұшырасқан
Мағауия мен Тұрағұлды да тінтіп, олардың алынған қағаздарды жинап алады [15, 21 п.].
Дала өлкесінде есімі елге кеңінен танымал Науан Хазіреттің тұтқындалып, «итжеккенге»
айдалуы халықтың наразылығын туғызады. 1905 жылдың маусымында Қоянды жәрмеңкесіне
келген қалың халық Қарқаралы петициясында қол қойған еді. Бүгінде жұртшылыққа кеңінен
мәлім, сол тілек-хат Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсын басшылығымен жазылған
болатын. Онда үкіметтің қазаққа дін істерінде жасап отырған қиянаты, Көкшетау діни
қызметшілері Науан хазірет пен медресе мұғалімі Шәймерден Қосшығұловтың айдалып кеткені
атап айтылды. Ар-ождан еркіндігі, діни істерге кедергі келтірмеу, ұлттық мектеп-медреселер
ашуға шектеу қоймау мәселелері петицияда үкіметке қойылған талаптардың негізгілері
қатарында тұжырымдалды. Отаршыл күш озбырлықпен тұншықтырып отырған рухани
мәселелерді қалпына келтіру мәселесі Үкімет басына батыс өлкеден жолданған петицияда да
сұралды. Өлкенің дінбасылары мен бас адамдары енген қазақ делегациясын қоғам қайраткері
Бақытжан Қаратаев 1905 жылғы жазда Санкт-Петербургке бастап барды. Делегация генерал
Ғұбайдолла Жәңгірхановтың көмегімен ІІ Николай патшаның қабылдауында болып, діни
ахуалға қатысты мұңдарын шақты, шақырылмақ Мемлекеттік думаға қазақ өкілдерін де сайлау
мүмкіндігі ескерілуіне қол жеткізуге тырысты.
1905 жылы мұсылман діни қайраткерлері Төменгі Новгородтағы және Петербургтағы
мұсылмандардың Бүкілресейлік съездеріне қатыса бастады. Мұсылмандардың съезінде
«Иттифак-әл-Муслимин» (Мұсылман одағы) атты Бүкілресейлік мұсылмандар партиясы
құрылды. Жаңа партияның Орталық Комитеті құрамындағы 15 мүшенің екеуі қазақ болды.
Олар Сәлімгерей Жантөреұлы мен Шәймерден Қосшығұлұлы еді.
Жазықсыз жазаланғандарды арашалап қалу үшін қаражат жиналады. Әсіресе, бұл
шаруада белсенділік көрсеткен, Омбы техникалық училищесінде Әлихан Бөкейханмен бірге
бір курста оқыған Мәмбетәлі Сердалин болды. Халықтың белсенді қатысуымен дайындалған
петицияны аяқтай келе, өзі Петербургке жеткізіп, Әлиханды істің мән-жайымен таныстырады.
Мәмбетәлі Сердалин мен Әлихан Бөкейхан екеуі министрлердің қабылдауында бола отырып,
таныстарынан көмек сұрай отырып, Науан Хазірет пен Шәймерден Қосшығұлұлын мерзімінен
бұрын 1905 жылдың наурызында босатып алады [16, 131 б.].
Өкінішке орай, асыра сілтеу заманында олардың ашқан мектептері бұзылып, ағаштары
үлестіріліп, қора қойма салуға пайдаланылған. Сөйтіп, елге білім нәрін сепкен тағы да бір
мәдени орта жер бетінен жойылып, із-түзсіз жоғалды. Қазақ даласындағы діни қайраткерлердің
қайсысы болмасын Ресей империясының отаршылдық саясатынан әбден теперіш көрген. Олар
халқымыздың рухани мұрасын сақтауға бірден-бір үлес қосқан жандар еді. Еліміздің түкпіртүкпіріндегі медресе, мешіттегі молдалар отаршылдар тарапынан қуғынға түсіп, айдалып,
атылды. Сөйтіп, Ресей империясының отарлау саясаты халқымызды дінінен айыру арқылы,
«мәңгүрт» етудің жолын бастап кеткен еді.
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АЛАШ КЕЗЕҢІНДЕГІ КӨПШІЛІККЕ АРНАЛҒАН ЖАРИЯЛАНЫМДАР
Ашенова А.Т., Байболат Л.Б.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ аға оқытушысы, ф.ғ.к., доцент.
Бүгінгі таңда ұлттық фольклорымыздың алаш кезеңіндегі жиналған фольклорлық
шығармалар М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты мемлекеттік «Мәдени
мұра» бағдарламасы аясында дайындаған «Бабалар сөзі» атты сериямен жарияланып, ғылыми
айналымға еніп отыр.
Фольклортану ғылымында жиналған материалдарды жариялау – рухани мұрамызды
халыққа жеткізу болып саналады. Алаш зиялыларының бастамасымен іске асқан ел аузындағы
мұраларды жинау, оны жарыққа шығарумен астасқан рухани жаңғыру болды.
Фольклорлық және әдеби шығармаларды ғылыми түрде жариялау жұмысы, яғни ғылыми
басылымды даярлау ісі бірнеше сатыдан тұрады: а) қолда бар барлық нұсқалар жан-жақты
салыстырылып, ең негізгі мәтін таңдалып алынады; ә) жарияланатын мәтінге редакторлық
түзету қажет пе? Қажет болса, ол қандай дәрежеде болу керек екені анықталады; б) ғылыми
аппараттың толық сипаты белгіленеді, түсініктемелердің түрлері айқындалады; в) қосымша
ретінде берілетін көрсеткіштер сипаты анықталады (кісі аттары, географиялық, тарихи, т.б.);
г) қолда бар нұсқалардың толық сипаттамасы беріледі; ғ) басылымға кіріспе ретінде беташар
сөз немесе соңғы сөз есебінде көлемді зерттеу-мақала жазылады [1,5].
Фольклорлық мұраларды және әдеби шығармаларды жариялаудың ғылымда қалыптасқан
бірнеше түрі (типі) бар:
1) академиялық басылым;
2) ғылыми басылым;
3) ғылыми-көпшілік басылым;
4) көпшілікке арналған басылым;
5) оқулық;
6) хрестоматия.
Жариялау жұмысының ең бірінші және өте маңызды шарты − негізгі мәтінді ала білу,
оны жарыққа шығарудың басты шарттарын белгілеу. Басылымның барлық түріне болмасын
сәйкес келетін әмбебап шарт жоқ. Қай нұсқаны таңдап алу керектігі жинақтың сипаты мен
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мақсатына байланысты. Осы айтылған фольклор шығармаларын жариялау ісі алаш кезеңінде
жарыққа шыққан жинақтарда қалай жүзеге асты деген мақсатпен көпшілік мақсатқа жақын
жарыққа шыққан жинақтарды сипаттайық.
1920-30 жылдардағы мәдениет, өнер, әдебиет саласындағы зерттеу жұмыстарын бір
арнаға бұрып, басшылық жасайтын ғылыми орталықтың қажеттілігі сезіле бастаған тұста, 1933
жылы қазақ халқының ұлттық мәдениетін зерттейтін ғылыми-зерттеу институты ашылады. Бұл
ретте С.Сейфуллиннің «Қазақ әдебиеті туралы хат» деп аталатын ашық хатындағы: «Жазылып
шыға алмай келген қазақ тарихы, қазақтың халық әдебиеті, тарихы және де басқа осындай
тарихтар енді, осы Қазақстанда білімнің ұлы қазаны, ұлы дүкені болып отырған университет
маңында жазылып, тәртіптелінуі керек» [2] – деген, құнды пікірінің іске асқандығын атап
өтуіміз керек. Бүкіл жиналған материалдарды бір ғылыми орталыққа жинақтау − ғылым, білім
үшін аса қажет шара. Институт асыл мұраны зерттеу, игеру жұмыстарында бірталай нәтижеге
қол жеткізді. Осындай құнды пікірлердің нәтижесінде халық әдебиетінің әртүрлі жанрларына
арналған жалпы көпшілік сипаттағы бірнеше жинақтар басылып шықты. Олар: Мың бір мақал.
(1923); Тазша. (1926); Аяз би. (1927); Өтірік. (1927); Жұмбақ. (1930); Қырық өтірік. (1935);
Қазақтың мақалдары мен мәтелдері. (1935); Қазақ совет фольклоры. (1935); Алдар көсе.
(1936); Мысалдар. (Алматы, 1936); Сексен өтірік. (1937); Қазақ ертегілері. (1937); Ертегілер.
(1939) [3].
Бұл жинақтарды жариялауда құрастырушылар мен жариялаушылар ғылыми мақсатты
көздемеді, балаларға, мектеп оқушыларына мәтін ұсынуды қарастырды. Жеке жанрларға
арналған жинақтар қатарына енгізуге болатын кейбір басылымдар өкінішке орай, алғы сөзі
мен түсініктемелер берілмеуі себепті көпшілік басылым қатарына енді. Жоғарыда аталған
басылымдардың ішінде А. Баржақсыұлының «Мың бір мақал» жинағы мен І. Жансүгіровтың
«Өтірік» жинағы ғылыми мағынасы жағынан ерекшеленіп тұратынын айту қажет.
Қазақтың мақал-мәтелдері ауызекі таралып келгені болмаса, ХІХ ғ. аяғына дейін қағаз
бетіне түсіп, бөлек кітап болып жарық көрген емес. Мақал-мәтелдер бірыңғай жинақ болып,
1899 жылы жарияланды. 1899 жылы В.В. Катаринский «Сборник киргизских пословиц» атты
мақал-мәтелдер жинағында қазақтың мың жарымнан астам мақал-мәтелдерін қамтыды. Ал,
1900 жылы Ә. Диваев жариялатқан қазақ мақалдарының жинағы жүйелі, алғашқы жинақтардың
бірі болды деп айта аламыз [4, 51 б.]. Біз қарастырып отырған кезеңде мақал-мәтелдер өз алдына
жинақ болып 1923 жылы Ахмет Баржақсыұлының құрастыруымен «Мың бір мақал» деген
атпен жарияланды. Мұнда құрастырушы мақал-мәтелдерді мазмұнына, тақырыбына қарай
10 бөлімге жүйелейді. Жинақ Н. Төреқұловтың «Сөз алды» деп аталатын беташар сөзімен
ашылады. Мақал-мәтелдерде халықтың басынан кешкен өмірі, тұрмысы, өнері, әдет-ғұрпы,
сондай-ақ айналасындағы өмірге деген көзқарасы суреттеледі деп жаза келіп, жариялауда
бірнеше мақсат көзделгенін атап көрсетеді. «Бұл кітапта: тәңірі, патша, хан, адам, жақсыжаман, достық-қастық, жалғыздық-көптік, байлық-жарлылық, сараңдық, ерлік, өтірік, билік,
құлдық, той, кәде, қатын, бала, тәрбие, заман, сауда, еңбек һәм тағы басқа нәрселер туралы
қазақ, қырғыз көзқарасы қандай? Солар көрсетілген. Бұларды біліп, тұрмысты тану үшін −
әрбір әлеумет қызметіндегі замандастарға, мектептердегі совет, партия өкілдеріндегі жастарға
«Мың бір мақал» кітабы іздесе табылғысыз. Бұл – бір.
Екінші, керегі тіл үшін. Адамның ойын жарыққа шығаратын күшті құралы тіл. Қазаққырғыз еңбекшілерінің ойы үшін, санасы ұлғаюы үшін, түсінікті, жатық, таза тілі болуы керек.
Түсініксіз, топас тілмен қазақ, қырғыз еңбекшілерін тәрбиелеуге болмайды», − деп көрсетеді
[5, 4 б.].
Автордың сол кезеңдегі көтеріп отырған тіл мәселесі – бүгінгі егеменді еліміздің
алдында тұрған міндеттердің ішіндегі ең басты мәселелерінің бірі. Ал, бұл – еңбектің
қаншалықтымаңызды екенін аңғартады. Жинақ көпшілік қауымға арналған.
І. Жансүгіровтың «Өтірік» жинағы «Жинаушыдан» деп аталатын кіріспе мақаласымен
ашылады. Бұл мақаланы осы жанрға арналған бірінші зерттеу деп атаса да болады. Онда өтірік
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өлеңдердің табиғаты, пайда болу, туындау ерекшеліктері, халықты өзіне баурап әкететін көркем
образды, романтикалық сөз орамдары, жалпы поэтикасы жөнінде сөз болды. І. Жансүгіров:
«Ел әдебиетінде өтірік − өзгеше түрлі айна. Ел өмірінің барлық тармағын ашып алдыңа жаятын
әдебиет бұл күнде жинауға мұқтаж. Сол оймен кішкентай болса да осы жинақтағы өтіріктен
өзгеше көрінетін қоғам құрылысының, салт-санасының жарықшағын шұқылап зерттеуге,
әдебиетке, ел өміріне белгілі бағыты бар табанды көзқарас туғызуға дерек іздейтіндерге «ел
қазынасы» деп еңбек қылдым. Бұл – жинақтың түпкі ойы, түпкі орны» [6, 12 б.] – деп, жинаққа
енген шығармаларды жариялаудағы негізгі мақсатын атап көрсетеді.
1920 жылдардың ІІ жартысынан бастап көбірек жарық көрген басылым түрі – орыс тіліне
аударылған қазақ фольклорлық шығармалары болды. ХІХ-ХХ ғасырдың басында Ә. Диваев
бастаған ғалымдар қазақ фольклорының үлгілерін орыс тілінде және қазақ тілінде жариялағаны
белгілі. Осы үрдіс бойынша 1930 жылдары қазақ фольклорының жекелеген үлгілері орыс
тілінде жарық көрді. Қазақша басылған мәтіндерді орысша аударма жасап жариялауда қазақтың
асыл мұрасын Одақ халқына таныту әрі қазақ халқының фольклорлық шығармаларын орысша
жариялау арқылы зерттеу жұмыстарына енгізу мақсаты көзделді.
Осы айтылғандардың дәлелі деп «Қобыланды батыр» [7] мен «Песнь о Козы Корпеше
и Баян слу» аудармасын атауға болады. «Песнь о Козы Корпеше и Баян слу» аудармасының
бірінші басылымы 1927 жылы орыс ақыны Г.Н.Тверитиннің ерікті аудармасымен басылып
шықты. Жинақта І. Жансүгіровтың кіріспе мақаласы берілген [8]. Алғы сөзде жырды Тверитин
қалай аударғанын сөз етіп, халықтық нұсқасы ел арасына кең тараған және жырдың шығу
мерзімін өте ерте заманда пайда болған деп көрсетеді. Кіріспе мақалада жырдың қазақ халқы
үшін мән-маңызы айтылып, жыр қазақ өмірінің көрінісін, салт-дәстүрін бейнелейтіні және
адамдар арасындағы рулық қатынастардың қандай дәрежеде екендігі сөз болды. Орыс ақыны
Г.Н. Тверитиннің «Қозы Көрпеш − Баян сұлу» жырын орысша аударып жариялауы – қазақ
фольклортануы үшін үлкен құбылыс болды. Бұл кезеңде қазақ фольклорының мәтіндерін,
әдеби шығармаларды ғылыми тұрғыда аудару мәселесі қолға алынды. Онда орыс тілі арқылы
өзге жұрттарға бай рухани мұраны танытып, қазақ халқы тұрмысы жағынан кенжелеу қалса да,
рухани, әдеби байлығы жағынан қай ұлтпен болсын терезесі тең екенін көрсетуге ұмтылды.
Осындай игі бастамаларды бағалаған С.Сейфуллиннің «Қазақ батырлар жырын Пеньковский
мен Тарловскийдің орысшаға аударуы туралы» [9] мақаласы жарық көрді. Мақалада «Ер
Сайын», «Ер Тарғын», «Қобыданды» секілді жырлардың аудармасының ұйқасымдары,
дауыс күйлерінің жұптары қазақша аударылғанда төмен шыққан. Бұл − ешбір аударма
өзінің түпнұсқасындай бола алмайтындығына дәлел болса да, жақсы аударылған тұстары да
баршылық деп көрсетеді.
1936 жылы болған қазақ әдебиеті мен өнері туралы декада қарсаңында М. Әуезовтің
басшылығымен орыс тіліне қазақ халқының ертегілерін, батырлық жырын, ғашықтық жырын
және т.б. үлгілерін аудару ісі қолға алынды. Аударушылар фольклорлық мәтіннің жолма-жол
аудармасын дайындады. Қазақ халқының бай әдеби мұрасы «Қазақ әдебиетінің антологиясы»
[10] атты жинаққа топтастырылды. Бұл жинақтың маңызы туралы Л.Соболев Қазақстан
жазушыларының II съезіндегі сөзінде атап өтеді. Мәселен, ол: «Бұл антология көп миллиондаған
совет еліне, совет оқушыларына қазақтың ерекше бай халық әдебиетінің, әңгіме-ертегілерінің,
ХІХ ғасырдың ақындары шығармаларының, ХХ ғасырдағы бұқарашыл әдебиеттің, 16 жыл
жырларын және қазіргі қазақ совет әдебиетінің ең жақсыларын шама келгенше толық жеткізер
деп сенеміз. Осы антологияны бірге жасаған жолдастар, бұл антология совет елдерінің барлық
тілдеріне аударылады ғой деп қатты сенеміз» [11], − деп жазды.
1920 жылдары халықтың өз алдына отау тігіп, егеменді ел болуды армандауы, өзінің төл
мәдениетіне, тіліне, тарихына, әдебиетіне деген табиғи қызығушылықтың өркендеуі – қазақ
фольклорын жариялау ісін тездеткені анық. Алаш зиялылары фольклорды әрі жинау, әрі зерттеу
мәселесімен қатар фольклорлық мәтіндерді жариялау ісін де жүреге асырды.
Алаш қайраткерлері алдымен қазақ фольклорын жариялау арқылы жұртшылыққа
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таныстыруды қолға алса, екіншіден, жастарды оқу-білімге шақыру, үгіт-насихат айту, тәрбиелеу
мақсатында көпшілікке арналған жинақтарды көптеп шығара бастады Үшіншіден, бұл мәтіндер фольклор мен қазақ әдебиеті тарихын тексеруде дайын дерек көзі болды. Төртіншіден,
орыс тіліндегі баспасөз арқылы мол фольклорлық мұраны Одақ халқына таныту, әрі зерттеу
нысанына айналдыру мақсаты көзделді. Бұл қарастырылып отырған алаш кезеңіндегі көпшілік
сипаттағы жарияланымдар келешек ұрпақтың жариялау ісіне бағыт-бағдар бола алды деп
бағалай аламыз.
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1917 год: социалистическая революция и судьба
евразийской культуры
Аязбекова С.Ш.
д.ф.н., профессор, чл.-корр. IASHE (Великобритания),
руководитель научно-образовательного центра евразийской культуры
Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
Октябрьская революция 1917 года стала событием огромной исторической важности,
оказавшей влияние на судьбы многих народов мира. Свое бесспорное воздействие она
обнаруживает и в развитии евразийской культуры.
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Понятие «евразийская культура» впервые было сформулировано несколько позже – в 1921
году, когда в Софии был издан первый сборник евразийцев «Исход к Востоку. Предчувствия и
свершения. Утверждение евразийцев». В него вошли статьи русских эмигрантов, покинувших
Россию после революции 1917 года – филолога и лингвиста Н.С. Трубецкого; географа
и экономиста П.Н. Савицкого; музыковеда и литературного критика П.П. Сувчинского;
богослова и историка культуры Г.В. Флоровского. Деятельность этих и других исследователей
привела к возникновению нового научного и политического движения – евразийства. В рамках
этого движения возникло понятие «евразийская культура», которое было ассоциировано со
«срединной частью» Евразии, территорией России и представлено как особый этнографический мир – культурно-исторический тип, занимающий «срединное» место между Европой и
Азией. Не случайно поэтому, речь идет о русской культуре, объединяющей многие народы
России. В соответствии с этим начальные исторические границы евразийской культуры в
концепции евразийцев прослеживаются с «имперского периода» русской государственности.
Предпринятый анализ понятия «евразийская культура» с учетом исторических и
современных реалий позволил нам в ряде работ рассмотреть теоретические и исторические
вопросы исследования евразийской культуры в ином ракурсе, предполагающим континентальный
подход [1]. Основанием для этого послужило понимание того, что концепция евразийства
не может быть выстроена вокруг имперских интересов одного государства, даже если оно
территориально и занимает срединное положение в Евразии. Более корректным с исторической,
геополитической и геокультурной точек зрения представляется множественный контекст
входящих в него цивилизационных и локально-региональных составляющих. Тем самым суть
нашего подхода – в понимании евразийской культуры как особого типа культуры, исторически
локализованного во многих регионах Евразии. По нашему представлению, евразийская культура
бикультурна по своей структуре, она представляет собой ту типологическую общность, в основе
которой - взаимодействие и сосуществование в рамках формирования и функционирования
единой культурной системы двух генетически, типологически и территориально различных
культур: европейской – с одной стороны, и азиатской – с другой.
Продолжая осмысление евразийской культуры с точки зрения географического подхода,
нами были выделены три основных уровня рассмотрения: континентальный, региональный и
локальный (государственно-страновой).
Континентальный подход позволил выстроить историческую динамику развития
евразийской культуры и гипотетически предположить, что становление евразийской культуры
произошло 45 тыс. лет назад, когда в результате миграций со Средней Азии и с Ближнего
Востока Homo sapiens со своими более развитыми технологиями, языком и культуройпоявился
в Европе [2], постепенно ассимилировав и вытеснив обитавших здесь неандертальцев на
Пиренейский полуостров. Стало быть, именно к этому времени можно отнести первый контакт
культур Азии и Европы.
Взаимодействие культур Европы и Азии в составе единой культуры имело некую
периодичность: в периоды неолита (древнетюркская культура), античности (греко-римская
культура), средневековья (византийская культура), Нового времени (русская культура)
и Новейшего времени (культуры Азии). Отдельные исторические этапы в той или иной
мере рассматривались в предыдущих наших исследованиях [3], поэтому в данной работе
обратимся лишь к одному периоду в развитии евразийской культуры, кульминация которого
обозначилась Социалистической революцией 1917 года. Начиная с этого времени, воздействие
европейской культуры на культуру народов Азии приобретает системный, доминирующий и
полномасштабный характер. Центром евразийского типа культуры в этот период становится
Россия, продолжившая традиции Российской империи.
Предреволюционный период: Российская империя в координатах Азии и Европы.
Русь - Россия, занимая срединное положение между Азией и Европой, на протяжении
всей своей истории была включена в зону азиатских и европейских культурных контактов.
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Начиная с XVIII в., с периода петровских реформ, Русь активно включает в свою культуру
достижения европейской культуры. Освоив стилистические тенденции, жанры и формы
европейской культуры, Русь начинает формировать такие институты субкультуры, которые
воспроизводят культурные модели Европы в чистых формах и в формах взаимодействия
европейской и русской культур. К таковым относятся: система образования; открытие театров,
галерей, музеев; формирование интеллигенции европейского типа. Одновременно с этим
продолжается дальнейшее развитие традиционного фольклорного пласта русской культуры. В
результате русская культура в своей структуре уже к ХIХ в. наиболее полно воплотила модель
евразийского типа культуры.
Что касается азиатских народов, включенных в состав Российской империи, то ориентация
на европейскую культуру была первоначально привита исключительно искусственным и
политизированным путем. Тем самым, именно русская культура послужила для них неким
медиатором, способствующим широкому распространению европейской культуры. Так,
практически одновременно на территории Закавказья, Средней Азии и Казахстана возник новый
тип культуры – евразийская бикультура, на системном уровне в своей структуре объединившей
национальную традиционную культуру и культуру европейского типа.
Европейская культура в составе русской культуры была широко распространена в верхних
слоях общества: в императорском окружении, в среде дворянских, княжеских, графских
и баронских родов. Здесь же высок был и процент европейских народов, в особой мере –
немцев, голландцев, итальянцев, французов и поляков. Так, под знаком Европы и европейской
идентичности развивалась российская культура – в национальном составе, в образовании,
науке, литературе, изобразительном искусстве, музыке и, конечно, в быту. Если учесть, что из
этого контингента формировался основной состав военных и чиновничества, направляемого
для управления азиатскими областями, губерниями и округами, то становится очевидным, что
эти генерал-губернаторства стали первыми очагами европейской культуры в Средней Азии и
Казахстане. Именно в этот период – период Российской империи - азиатские народы (а точнее,
высшие слои общества) окунулись в мир европейской культуры.
После присоединения азиатских территорий к Российской империи в Ташкенте,
Самарканде, Бухаре, Коканде, Фергане, Уфе, Тифлисе, Баку, Ереване, Семее и многих других
городах - по образцу и подобию европейских городов начали застраиваться районы российскими
архитекторами. Не случайно, эти районы, имеющими в основе европейский архитектурный
стиль, называли «русскими» или «европейскими». «Новые русские города» стали военными
и административными центрами Российской империи, в них появились резиденции военных
губернаторов, военных (офицерских) собраний, вокзалы, гимназии, библиотеки, лечебные
корпуса, присутственные здания, гостиные дворы, торговые лавки, дома для обслуживающего
персонала, банки, гостиницы, заводы и фабрики. Созданные по проектам таких архитекторов,
как Алексей Бенуа, Вильгельм Гейнцельман, Зенков А.П., Георгий Сваричевский, И. Лемке,
Б. Кастальский, Е. Нелле, Ф. Смирнов и др., эти здания стали отражением европейских
архитектурных стилей, с присущими стилистическими особенностями ренессанса,
классицизма, готики и барокко, с кирпичными фасадами, обилием лепных и железных вставок
в виде перил, решеток и балюстрад, угловыми граненными башнями, изящными шпилями и
фигурными ступенчатыми фронтонами
С характерными для европейской культуры архитектурными стилями, вэтот период здесь
были построены православные храмы, церкви и монастыри, римско-католические костелы,
евангелическо-лютеранские кирхы.
Так возникли особые туркестанские и закавказские архитектурные стили, созданные
Российской империей по подобию европейской архитектуры. Здесь «Новые русские города»
знакомили азиатские культуры с европейской музыкой, театром, живописью и балетом [4].
Тем самым, именно в этот период формируется новая парадигма развития азиатских
культур, связанная с обратным действием маятника истории, сдвинувшегося в сторону «из
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Европы – в Азию». И здесь следует сделать небольшой экскурс в историю мировой культуры.
Из Азии – в Европу, из Европы – в Азию.
Известна непреходящая роль восточных цивилизаций в формировании европейской
культуры. Именно Древний Восток, объединенный культурой кочевников Центральной
Азии, сыграл огромную роль в становлении европейской государственности, права, городов,
культуры, науки, образования, искусства, промышленности и многом другом. Об этом со всей
очевидностью свидетельствуют работы таких исследователей, как К. Ясперс, М. Вебер, Н.
Лебон, Л.Н. Гумилев, Фр. Кардини, С.Г. Кляшторный, Ю.В. Павленко, Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец, Л.С. Клейн и многих других.
Динамика движения взаимодействия европейских и азиатских культур имеет свою
периодичность, беря начало в эпоху неолита. Тем самым, можно сказать, что Социалистическая
революция 1917 года, вслед за Российской империей и европейскими колониальными
империями, запустивших этот процесс в Индии, Пакистане и др. странах Юго-Восточной
Азии, распространила это движение маятника - с «Европы - в Азию» на территорию Средней
Азии и Казахстана.
Идеология трансформации национальных культур.
Созданный в 1917 году СССР осуществил не только социальную и политическую
революцию, но и полномасштабную «культурную революцию», в основе которой лежала
идеологема – создание нового типа культуры «национального по форме, социалистического
по содержанию».
Формирование нового типа культуры сопровождалось изменением всей структуры
культуры, снижением высокого статуса национальных традиционных культур и приданием им
статуса патриархальных. Была проведена серьезная идеологическая работа по «искоренению
патриархальщины» в национальных культурах.
В то же время советскими идеологами признавалась огромная роль культуры в
формировании социалистического государства - «народного по своему содержанию»,
направленного на достижение единства строя, формирование единого советского народа.
Не случайно поэтому, в эти послереволюционные годы «реакционная патриархальщина» в
культуре народов Средней Азии и Казахстана была ассоциирована деятельностью имамов и
высоким профессиональным искусством (творчеством абызов, ашугов, акынов, жырау, кюйши,
салов и серэ,щыручы-чичэнов и других), тогда как фольклор воспринимался как «народное
творчество», что закономерно привело к тому, что профессионализм устной традиции оказался
на задворках истории.
Тем самым, формирование нового типа культуры привело к изменению статуса
традиционной культуры, когда, будучи на протяжении тысячелетий доминирующим типом
культуры, из моно-культурыона превратилась в «компонент», в субкультуру. Изменилось
отношение к жанрам национальной традиционной культуры, безжалостно искоренялись любые
религиозные проявления. Не обошлось здесь и без перегибов, имеющих идеологический
характер, когда традиционная культура стала восприниматься как анахронизм, носитель
реакционных воззрений, а большинство носителей этой культуры было подвержено тем или
иным репрессиям1.
Структурные изменения коснулись и институционального развития национальных культур,
широким внедрением институтов образования и культуры, архитектурных и монументальных
форм, видов и жанров литературы и искусства, по своему генезису восходящих к европейской
культуре.
1
Позже, в период Великой Отечественной войны, в самые сложные годы, когда возникнет угроза существованию советского государства, партийные идеологи смогут использовать силу и влияние этих «властителей умонастроений»
народов Средней Азии и Казахстана. Именно тогда государство использует в своей идеологической работе творчество акынов,
к примеру, Джамбула Джабаева – в Казахстане, тиражируя его воззвания. В это же время среди населения Средней Азии и
Казахстана устойчиво распространяется представление о том, что участие в войне является джихадом, и потому павшие на
полях сражений признавались шахидами.
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Тем самым, в период советского государства культуры Азии приобрели совершенно иной
тип культуры: евразийскую бикультуру, в которой европейская культура не только существовала
самостоятельно, но и входила во взаимодействие с традиционной национальной культурой.
Роль российской интеллигенции в создании нового типа культуры.
Период создания Советского государства характеризуется серьезной идеологической
работой и институциональными преобразованиями в области культур народов Средней Азии
и Казахстана. Для реализации этих задач был задействован ресурс российской интеллигенции.
Писатели и поэты, художники и архитекторы, композиторы и драматурги были направлены во
все республики Советского Востока. Зачастую именно при их непосредственном участии были
сделаны первые шаги в создании национальных композиторских школ, балетного, театрального
искусства и кинематографа. Под их непосредственным руководством были созданы творческие
союзы, открылись театры.
Заслуга российской интеллигенции состоит также и в том, что она способствовала сбору,
описанию, анализу и сохранению культурного наследия. Особенно важным это стало для
кочевых народов, чья культура, несмотря на наличие древнетюркской рунической письменности,
типологически относилась к устной культуре. До сегодняшнего дня непреходящее значение
имеют исследования А.В. Затаевича, П.П. Семенов-Тянь-Шанского, С.М. Абрамзона,
В.В. Бартольда, А.В. Виноградова и других.
Национальная интеллигенция.
Представление о формировании национальной интеллигенции азиатских народов лишь с
периода распространения Советского Союза является столь устойчивым, что только перечень
работ, опирающихся на эту концепцию, займет не одну страницу. Это были обобщающие
труды, которые демонстрировали общие тенденции социально-классовой структуры всего
советского строя, в котором становление интеллигенции, понимаемой как прослойка между
двумя классами – пролетариатом и крестьянством, связано исключительно с успехами
социалистического государства.
Следует заметить, что и до настоящего времени в смысловой основе понятия «национальная
интеллигенция» прослеживается связь с академической западной моделью образованного
класса. Такое представление о формировании интеллигенции сохраняется и в современных
концепциях. Так, известный российский ученый Г.Померанц полагает, что «... интеллигенция...
складывается в странах, где сравнительно быстро принялась европейская образованность
и возник европейски образованный слой» [5]. Не случайно поэтому, в России «первым
интеллигентом» считается А.Н. Радищев - выпускник Лейпцигского университета. Считается
также, что в дальнейшем именно из выпускников российских организаций образования,
созданных по образцу и подобию европейских, стала формироваться интеллигенция «на
российских окраинах». Так, «первым интеллигентом» в Казахстане считается Чокан Валиханов
– выдающийся ученый, политик и просветитель, получивший академическое образование в
Сибирском кадетском корпусе в Омске.
Однако, историко-культурный и цивилизационный подход к осмыслению термина
«интеллигенция» позволил нам поставить вопрос об универсализме этого понятия и обозначить
эту социальную группу людей как абстрагированную от времени и пространства, деятельность
которой направлена на социальный прогресс, создание новаций в сфереобщественных
отношений, идеологии, науки, культуры, экономики, производства и техники; а ее результаты
направлены на достижение стабильности и гармонизации общественных отношений.
Исходя из этого, в ряде наших исследований осуществлен пересмотр истоков и роли
казахской интеллигенции, восходящей в своем генезисе не к европейской культуре Нового
времени, а к периоду формирования и развития мировых и локальных цивилизаций, так или
иначе обусловивших этногенез, идентичность и межкультурную коммуникацию многих
тюркских народов. Представляется в этой связи, что и этапы развития казахской интеллигенции
следует рассматривать в контексте основных этапов истории Казахстана, контуры которой
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очерчиваются вхождением или взаимодействием с мировыми синхронными (номадической и
оседлой) и диахронными цивилизациями (древней, античной, средневековой, индустриальной
и постиндустриальной), а также такими локальными цивилизациями, как тюркская, исламская,
европейская и советская [6].
Из этого следует, что на рубеже ХIХ-ХХ вв. (а в некоторых случаях - в ХVIII в) в
Республиках Советского Востока все же была создана не национальная интеллигенция, а
интеллигенция европейского типа.
В результате у многих азиатских народов, которые были включены в зону российской, а
затем и советской государственности, наряду с традиционной интеллигенцией, продолжающей
тенгрианские, буддийские и исламские традиции, начинает формироваться интеллигенция
европейского типа. К ней можно отнести выпускников высших образовательных учреждений,
общественных деятелей, продолжающих традиции европейского государственного устройства,
а также тех, чье художественное творчество, национальное по своему содержанию, выражалось
в формах и жанрах, генетически восходящих к европейской культуре: оперы, балета, симфонии,
оратории, романе и др.
Разнообразен состав интеллигенции в советский период – творческая, научная,
инженерно-техническая, аграрная, педагогическая. Основным критерием ее выделения и
структурирования являлось наличие диплома высшего или среднего образования. В советский
период была создана и новая, отличная от прежней, система образования, открыты Академия
наук, театры, музеи, кинотеатры и многие другие учреждения, которые формировали новый тип
интеллигенции. Тем самым можно говорить о формировании в советский период в республиках
Советского Востока нового типа интеллигенции – советской национальной интеллигенции.
Система образования и науки.
Экспортирование модели европейского высшего образования в Россию началось
несколько ранее Социалистической революции, а именно с ХIХ в. Вместе с системой
образования, Россия приняла организационные формы, основные педагогические принципы,
идеи, критерии, представления о ценностях и подходы к воспитанию, повлияв на мировоззрение
профессорско-преподавательского и студенческого состава, а также на становление и
особенности теоретического мышления2. Известно, что именно из этой образованной среды и
вышли революционеры.
В постреволюционный период российская система образования, распространившись
на территорию всего Советского Союза, во многом сохранив систему образования
предшествующего периода, дополнила ее новым содержанием и формами, соответствующими
потребностям социалистического государства.
Что касается системы образования, создавшейся в дореволюционный период в Средней
Азии и Казахстане, то многочисленные исследования свидетельствуют о повсеместном
распространении в периоды античности, средневековья и Нового времени многообразных
организаций образования, в том числе – и женских3. Не случайно поэтому, историки и
востоковеды говорят о повсеместной грамотности населения в Тюркском каганате, Золотой
Орде и других азиатских государствах. Об этом же свидетельствует, начиная с глубокой
древности, высочайший уровень медицины, философии, астрономии, географии, ботаники и
многих других наук. Однако идеологизированные работы обществоведов советского периода
неоднократно муссировали идею о полной безграмотности азиатских народов и создании
системы образования в этих республиках исключительно в послереволюционный период.
Так, например, известно, что в Туркестане до вхождения в состав Российской империи
было конфессиональное образование: к начальным школам относились мектебы, мактабы,
мактабханы; к средним и высшим учебным заведениям – медресе. Российская империя
2

и других.

См. исследования Н.Н. Барковой,В.И. Блинова, Т.Н. Васюткиной, Н.Н. Забелиной, Н.Г. Лесневской, Н.В. Токаревой

См. исследования Ф.Н. Андриевского, И. Гаспринского,
Кызласова,В.Ю.Ганкевича, С.Малова, В.Г. Тизенгаузена и других.
3
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Г.М.

Давлетшина,

С.Г.

Кляшторного,

И.Л.

привнесла сюда светское образование европейского типа. Здесь были созданы «русские» и
«русско-туземные школы», в целях формирования профессионального рабочего класса по
отдельным областям производства были открыты училища, ремесленные классы, ремесленные
отделения, приходские училища. Дети местной элиты, приближенной к российскому
чиновничеству, получили возможность обучения в российских учреждениях образования,
а создание типографий и литографий служили распространению новых знаний, развитию
фундаментальной науки, построенной на европейских принципах. Влияние европейской
системы образования проявилось и в создании светского образования последователями
джадидизма (Уфимская, Оренбургская губернии).
Общепризнано, что в советский период была создана новая, высокоэффективная,
отличная от прежней, система образования, основанная практически целиком на русском
языке. Что касается самих социальных институтов образования и науки, то они во многом
продолжали европейские традиции. Так, в короткие сроки были созданы училища, техникумы
(по типу колледжей), институты (по типу университетов), консерватории, академии наук – с
разветвленной сетью научных лабораторий, деятельность которых была направлена на развитие
промышленности, разведку и добычу природных ресурсов, так необходимых молодому
советскому государству.
Музыкальная культура.
В постреволюционный период в создании национальных жанров европейской музыкальной
культуры большую роль сыграли российские композиторы. При этом эффективным оказался
метод соавторства, когда один из композиторов оказывался профессионалом традиционной
национальной музыки, а второй – европейской музыки. К примеру, именно так была
созданы оперы «Гюльсара» и «Лейли и Меджнун» в Узбекистане (Р.М. Глиэр и Т. Садыков),
«Амангельды» в Казахстане (Е.Г. Брусиловский и М. Тулебаев).
Деятельность этих первопроходцев, а также обучение талантливой молодежи в
Московской консерватории имени П.И.Чайковского и Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова привела к рождению плеяды национальных
композиторов, создающих свои произведения в разнообразных жанрах европейской культуры –
симфонической и камерно-инструментальной музыки, оперы, балета и хорового искусства. А.
Камолов, Ф. Солнев, Ш. Сохибов, Б. Файзуллоев, А. Хамдамов (Таджикистан); М.Т. Тулебаев,
Г. Жубанова, Е. Рахмадиев (Казахстан), И.Г. Жиганов, А.З. Монасыпов, А.Г. Валиуллин
(Татарстан), М. Ашрафи, С.А. Юдаков (Узбекстан), У.Гаджибеков, В.М. Амиров, А.А. Бабаев
(Азербайджан), Ш.М. Мшевелидзе, О.В. Тактакишвили (Грузия).
В рамках европейского компонента в национальных культурах были привнесены в
дальнейшем и разнообразные жанры массовой культуры -эстрадной, диско-, поп-, рок-музыки
и другие.
«Компонент взаимодействия» евразийской бикультуры проявился и в создании
народных оркестров, созданных по подобию симфонических европейских оркестров из
числа национальных народных инструментов. Открытие таких оркестров, в основе которых –
репертуар национальной музыки (хотя в дальнейшем эти оркестры исполняли и европейскую
музыку), в некоторых случаях потребовало проведение реконструкции музыкальных
инструментов, как это было, к примеру, в Узбекистане и Казахстане.
Театральное искусство и литература.
В литературе и драматургии, в силу языкового барьера и необходимости более длительного
времени освоения русского языка, процесс создания европейских по своему генезису жанров
и форм протекал чуть позже, несмотря на то, что уже во 2-ой половине XIX – начала ХХ вв. –
появились переводы произведений русских писателей на национальные языки.
В послереволюционный период ряд национальных поэтов, продолжая творить в
традиционных литературных жанрах и формах, ввели социальную и общественно-политическую
тематику, а с ними такие жанры европейской культуры, как политическая сатира, памфлет,
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фельетон. Усилиями этих поэтов были заложены основы советской армянской, башкирской,
грузинской, казахской, кыргызской, узбекской, таджикской, татарской, туркменской,
якутской литератур (Абулькасим Лахути, Мухтар Ауэзов, Пайрау Сулеймани, Садриддин
Саид-Муродзода (Айни), Сакен Сейфуллин, Хамза Хаким-заде Ниязи и др.). Опираясь на
традиционные литературные жанры, многие из них пишут первые произведения для театра, а
позднее начинают работать в жанрах европейской культуры, создавая повести и романы.
Отдельное место в создании национальных литературных школ имеют т.н. билингвы –
поэты и писатели, прозаики и драматурги, пишущие на русском и родном языке. Большой
вклад в этот процесс внесли Ч. Айтматов, Т. Пулатов, А.Алимжанов, С. Санбаев, А. Аликаанов,
Р. и М. Ибрагимбековы, Т. Зульфикаров, Р. Эсенов, Чабуа Амирэджиби, Анатолий Генатуллин
и многие другие. Следует заметить, что творчество этих писателей обогатило романный жанр
национальным своеобразием, межжанровым взаимодействием, яркими образами, особым
философским содержанием.
Выводы:
2.
У азиатских народов в период их вхождения в состав Российской империи была
изменена структура культуры,в состав которой впервые был включен европейский компонент.
Тем самым был заложен фундамент становления нового типа культуры – евразийской
бикультуры.
3.
С периода советской государственности, наряду с дальнейшим укоренением
европейского типа культуры, начинает формироваться «компонент взаимодействия» бикультуры,
что выразилось в формировании советской интеллигенции, создании национальных школ в
сфере драматического театра, оперы, балета, литературного творчества, СМИ, радиовещания,
телевидения, кинематографа, функционирующих по образцам, исторически восходящих к
традициям европейской культуры.
4.
Современный этап развития азиатских культур, некогда входящих в состав
Советского Союза, и по сей день сохраняет этот евразийский тип культуры. И сегодня мы
видим глубоко национальные, наполненные воздухом и светом родной земли, самобытные
культуры народов Азии, с многообразием национальных кодов, открытых другим культурам,
создающих новации и входящих в сокровищницу мировой культуры.
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Алаш зиялыларының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске
көзқарасы
Әминов Т. М.
Мемлекет тарихы институтының
аға ғылыми қызметкері, т.ғ.к., доцент
Қазақтар өзінің бостандығы мен тәуелсіздігі жолында тек патша отаршылдары мен
кеңестік жүйенің озбырлығына қарсы 200-ден астам ұлт-азаттық көтерілістерге шыққан
екен. Соның ХХ ғасырдағы ең ауқымдысы – Ресей империясының отарлық темір құрсауын
талқандауға арналған 1916 жылғы бүкіл қазақ жерін қамтыған ұлт-азаттық көтеріліс. Тәуелсіздік
жолындағы мұндай ұмтылыстардың бәрі ел тарихының ең қастерлі парақтары ретінде әрқашан
жадымызда сақталатын болады.
Президентіміз өзінің «Тарих толқынында» атты кітабында айтып өткеніндей, біз осы
тәуелсіздік күніне оңайлықпен жеткен жоқпыз. Елбасының пікірінше, «біздің халқымыз
тарихтың қатпар-қатпар қыртыстарына тамырын терең жіберген қиын да қызықты тағдыр
кешті. Ол, негізінен, тәуелсіздік жолындағы күреспен өтті» [1].
Осы күндері тарих қойнауына енгеніне бір ғасырдан аса бастаған, Қазақстандағы 1916
жылғы көтеріліс қазақ халкының ұлт-азаттық қозғалысының шежіресіндегі ең бір жарқын
белес болып табылады. Көтеріліс дүниежүзілік империалистік соғыстың қызып түрған
кезінде, Ресейдегі жұмысшы жөне шаруа қозғалысының қатты өрлеу жағдайында өтті. Бұл
ұлт-азаттық қозғалыс ең алдымен империалистік соғысқа және өз жерлерінің тартып алуына
карсы бағытталып, империализмнің жалпы ресейлік системасына мықтап соққы болып тиді.
Патшалық Ресей қатысқан бірінші дүниежүзілік империалистік соғыс Қазақстанға аса
ауыр зардабын тигізді. Ол патша чиновниктері мен жергілікті әкімдердің зорлық-зомбылығы
мен озбырлығын күшейтті. Соғыс жылдары тек Түркістаннан майдан қажеті үшін 38 мың
шаршы метр киіз, 300 мың пұт ет, 474 мың пұт балық, 70 мың жылқы, 12 797 түйе күштеп
алынып, майдан аймақтарына жіберілді. Қазақ шаруаларын кәсіпорындарға, бай-кулак
шаруашылықтарына жалдап жұмыс істету күшейді [2].
Дүниежүзілік империалистік соғыс елде өнеркәсіптің қирауына, ауыл шаруашылығының
дағдарысына, халық арасындағы аштыққа алып келді. Жергілікті жерлерде шенеуніктер мен
әкімшіліктердің зорлап алым-салық жинауы өсті. Сонымен бірге соғыс жылдарында патша
өкіметі қазақтардың иелігіндегі жерді тартып алуды жалғастырды. Бір ғана Жетісу облысы
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бойынша 1914 жылға карай 2 миллион 703 мыңнан астам десятина шұрайлы жер тартып
алынды. Өлкеде халықтар арасындағы ұлттық бөлінушілік күшейді. Қазақ даласында жалпы
ұлттық дағдарыс өрістеді [3].
Билеуші таптың зорлық-зомбылығы 1916 жылы 25 маусымда патша өкіметінің «Бұратана
халыкты мемлекеттік қорғаныс жұмыстарына пайдалану тәртібі туралы ереже» кабылдауына
байланысты тіпті күшейе түсті. Қазақ жастарын майдандағы тыл жұмысына алу жөніндегі
патшаның 1916 жылғы 25 маусымдағы жарлығы халықтың шыдамын тауысып, олардың отарлау
езгісі мен орта ғасырлық қанауға қарсы көтерілуіне себеп болды. Жарлық бойынша Түркістан
мен Дала өлкесінен майданға окоп қазуға 400 мың, соның ішінде Қазақстанның далалық
облыстарынан - 100 мыңнан астам, Жетісудан 87 мың адам жіберу көзделді. Қазақтардың
тууы туралы куәлігінің жоғын пайдаланып, болыстық басқармалар мен ауыл старшындары
жастарының асқандығына қарамастан кедей жігіттерді майданға жұмысқа алынатын «қара
тізімге қосты» [3].
Майдан жұмысына қазақ жастарын алу туралы жарлық қазақ халқының зор наразылығын
тудырды. Қазақстандағы бұл қозғалыс көпшілік аудандарда ұлт-азаттық сипатта болып,
патша өкіметіне, отаршылдыққа, империалистік соғысқа және жергілікті жерлерде патша
өкіметінің сүйеніші болып отырған феодал-байларға карсы бағытталды. Қозғалысты еңбекші
халықтың өкілдері басқарды. Торғай даласында қазақ жастарын Амангелді Иманов, Әбдіғапар
Жанбосынов және Әліби Жангелдин, Орал облысы мен Бөкей ордасында Сейітқали Меңдешев,
Әбдірахман Әйтиев, Маңғыстауда - Жалау Мыңбаев, Актөбе даласында - Әділбек Майкөтов,
Жетісуда - Тоқаш Бокин, Бекболат Әшекеев, Ұзақ Саурықов, Тұрар Рысқұлов т.б. баскарды [2].
Бұл арада мынадай бір көкейкесті мәселенің бетін ашып кету қажет. Ол - 1916 жылы
казақ зиялыларының көсемдері халық көтерілісіне қалай қарады? Саяси партиялар мен
топтардың өкілдері 1916 жылғы көтеріліс кезінде әртүрлі көзқарастарды ұстанған-ды. «Айқап»
журналының редакциясы қазақтардың әскерге алынуына қарсы тұрды. Қарсылыққа үндегені
үшін журнал жабылды. «Үш жүз» партиясы отарлық әкімшілікке қарсы қарулы күреске үндеді.
Міржақып Дулатов 1916 жылғы маусымның 25-індегі жарлықты «қанды» деп жариялағанмен,
алайда Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынов кез келген қарсылықтың орасан үлкен адам
шығынына келтіретінін түсініп, тамыздың 11-інде қазақ халқына үндеу жариялауға мәжбүр
болды.
Онда адамдарды тылдағы жұмысқа аттандыру шарасы әскер қатарына алынғандардың
отбасылары мен шаруашылықтарын жұтаудан және жазалаушылардың құртуынан аман сақтап
қалатыны айтылған. Өлкедегі күшейіп бара жатқан толқулардан және Ресей империясының
тұрақты армиясының қырып-жою қаупінен сескенген либерал-демократиялық зиялы қауым
өкілдерінің бірқатары: Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов,
Сейітқазым Қадырбаев, Мұхамедияр Тұнғаншин Торғай және Ырғыз уездері тұрғындарын
қарулы көтеріліске қатысудан бас тартуға көндіру үшін күш салды.
Олар өлке тұрғындарының толқуын басу үшін, патшаның дара билігі міндетті түрде қарулы
жасақтарды пайдаланатынын ашық айтты: жазалау жорықтарының алғашқы құрбандары,
бәрінен бұрын, балалар мен әйелдер болады; экономикалық тіршілік қарекеті бұзылады; әскери
соттар іске кірісіп, жергілікті тұрғындарды еш аяусыз атуға және басқадай жазалау шараларын
қолдануға үкім шығарады. Бұл үндеуге қол қойғандар халықтың ашу-ызасы мен қайғысын
терең түсініп, бөлісетіндерін күйіне отырып жазған-ды.
Сөйтіп, Алаш қозғалысының көсемдері патшаға карсы қарулы көтерілісті жақтаған
жоқ. Өйткені кұр қол халық патшаның талай жыл үйретілген, мұздай қаруланған әскеріне
қарсылық көрсете алмай, тағыда қырғынға ұшырайтынын сезді. Бірақ оларға тасқыны тау
суындай дүркіреген стихияны - халық көтерілісін тоқтату мүмкін болмады. «Қазақ» газетінің
ашық көтеріліске шығу қауіпті, одан да мобилизацияны кешеуілдетуді ұсынайық, жеңілдіктер
сұрайық, ол екі ортада патша да бір жайлы болар деген сияқты шақырулары халықтың құлағына
кіре қоймады.
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Бір сөзбен айтқанда, стихиялық, халық көтерілісінен Алаш қозғалысының көсемдері
бөлініп қалды. Өмір олардың болжамы дұрыс екендігін дәлелдеді. Қазақ халқы тағы бір
қырғынды басынан өткізді, ал 1917 жылғы 27 ақпанда бас-аяғы бірнеше айдан кейін патша
да тағынан құлады. Осындай жағдайды ескермей, кейінгі зерттеушілер тарапынан болашақ
«Алаш» партиясының өкілдері 1916 жылы патшаны жақтады, тіпті көтерілісті басыпжаныштады деген ұшқары жалған сөздер айтылды. Алашордалықтардың көтеріліс кезіндегі
тактикасын түсінбеді [3].
Ал көтеріліс басылып, қазақ жігіттері майдандарға окоп қазуға жіберіле бастаған кезде,
оларға бас-көз болып, кейін аман-есен оларды ауылға жеткізу қажет болған жағдайда Әлихан
Бөкейхановтың өзі бастаған бір топ қазақ зиялылары реквизицияланғандармен бірге майданға
аттанды. Бұны нағыз патриотизм деп түсіну керек. Өйтпегенде сауатсыз, орыс тілін түсінбейтін
көптеген қазақ жігіттерінің елге аман оралуы екіталай еді.
1916 жылғы шілде, тамыз айларында көтеріліс бүкіл қазақ даласын қамтыды. Оның
басты ошақтарының бірі - Жетісу еді. Мұнда ол 1916 жылғы шілденің алғашқы күндерінде
Жаркент болысының Городское селосындағы тыл жұмыстарына жіберілетін жігіттердің
тізімдерін жасауға қарсылық көрсетуімен басталды. Сол жылғы 7 және 8 шілдеде Верныйдан
шамамен 40 шакырымдай Үшқоңыр деген жерде төңіректегі болыстардағы қазақ халкының
өкілдері съезге жиналды. Онда жігіттер әскерге жіберілмесін, жұрт таудан түспесін, әкімшілік
тарапынан күштеу шаралары қолданылған ретте телеграф бұзылсын, окоп қазу жұмыстарына
шақырылатын адамдардың тізімі жойылсын деген шешім кабылданды.
10 шілдеде Ұзынағаш болысының Үлкенсаз деген жерінде де дәл осындай, бірақ құрамы
жөнінен көп адам қатысқан съезд болып, оған Жетісудың он бір болысынан 5 мыңдай адам
қатысты. Съезге қатысушылар да «оқтың астына барғанша осында өлген артық» деген қаулы
қабылдады. Бұл кезде Верный және Жаркент уездерінің көптеген болыстарында жаппай бас
көтерулер басталды. Лепсі және Қапал уезінің болыстарында 30 мыңға тарта жігіт жиналды [3].
Жетісудағы көтеріліс басшыларының және қазақтың демократияшыл зиялыларының
бірі - Тоқаш Бокин. Ол халық арасындағы үгіт жұмысына басшылық етті, соғыстың халыққа
карсы сипатын түсіндірді, үстем феодал-байлар тобының сатқындық рөлін әшкерелеп, патша
жарлығын орындамауға шақырды. 1916 жылғы тамыздың бас кезінде революциялық кызметі
үшін ол қамауға алынды. Түрмеде Токаш Бокин Ақпан төңкерісінің жеңісіне дейін отырды.
Жетісу жеріндегі отрядтарға, сонымен бірге, Бекболат Әшекеев, Нүрке Сатыбеков, Жәмеңке
Мәмбетов, Ұзақ Саурықов (Қарқара), Ақкөз Қосанов (Мерке) және баска да көптеген адамдар
басшылық етті.
Жетісу облысындағы, сондай-ақ Қазақстан мен Орта Азияның басқа да облыстарындағы
көтеріліс патша әкімшілігін қатты абыржытты. Түркістан өлкесі соғыс жағдайында деп
жарияланды. Түркістанның генерал-губернаторы Куропаткин «ешқандай амалдардан
тартынбай, көтерілісшілерді дереу тыныштандыруды» талап етті. Жергілікті әкімшілікке
көтерілісшілерге қарсы күресу үшін, тұрғылықты халық арасындағы рулық және тайпалық
қайшылықтарды пайдалануды ұсынды [2].
Көтерілісшілерге қарсы әскер жіберілгеніне, ауылдар мен қалаларда «күдіктілердің»
бәрін жаппай тұтқынға алынғанына, ал әскери-дала соттарының өлім жазасына кескен үкімдер
шығарғанына қарамастан, патша әкімшілігі көтерілісшілердің жауынгерлік рухын жасыта
алмады. Көтерілісшілер қорғанып қана қоймай, кейбір жерлерде шабуылға да шығып отырды.
Алайда, көтерілісшілер саны көп және техникалық жағынан басым патша әскерлерін жеңе
алмады.
Көтерілісшілердің жасақтары жеңіліске ұшырап, қалғандары тауға кетті. Жетісудағы
көтеріліс 1916 жылғы қазанда басып-жаншылды. Патша жендеттері көтерілісшілерді ғана
емес, бейбіт халықты да жазалады. Ондаған қазақ және қырғыз ауылдары қиратылды. Олардың
малын айдап әкетті, мүлкін талан-таражға салды. Патша әскерлері қудалаған 300 мыңнан
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астам қазақтар мен қырғыздар туған жерін тастап, Батыс Қытайға өтіп кетуге мәжбүр болды.
Көтерілістің басты жетекшісі Бекболатты дарға асып өлтірді.
Сотсыз-тергеусіз атылғандарды, жазалаушылар мен кулак отрядтарының қолынан каза
тапқандарды есептемегеннің өзінде Куропаткин бекіткен сот үкімдері бойынша ғана Түркістан
өлкесінде 1917 жылғы 1 ақпанға дейін 347 адам өлім жазасына, 168 адам каторгалық жұмыстарға,
129 адам түрмеде отыруға кесілді. 1916 жылы халық көтерілісі сондай-ақ Сырдария, Ақмола,
Семей, Орал облыстарын және Бөкей ордасын да қамтыды [4].
Көтерілістің ең бір күшті болған орталығы Торғай облысы еді. Мұнда көтеріліс ең
бұкаралық, ең ұзаққа созылған, ең табанды және ұйымдасқан сипатта болды. Көтеріліс
барлық уездерде: Торғай, Ырғыз, Ақтөбе және Қостанай уездерін камтыды. Облыста көтеріліс
қамтымаған ауыл немесе елді мекен болмады. Бүл кездейсоқ емес еді. Істің мәні мұнда жұрттың
көп жері тартып алынып, жер мәселесінің шиеленісуі өте күшті болғандығында еді.
Торғай уезінің қыпшақ руының қазақтары өздерінің ханы /әмірі/ етіп Нияз бидің немересі
Әбдіғапар Жанбосыновты сайлады. Ал оның әскерінің бас сардарбегі (әскер колбасшысы) болып
Амангелді Иманов тағайындалды. Арғын руының болыстарын Оспан Шолақов басқарды [2].
Амангелді Имановтың ұйымдастырушылық қабілеті халық көтерілісінің алғашқы
күндерінен бастап-ақ айқын көрінді. Ұшы-қиырсыз Торғай даласының барлық түкпірлерінде
көтерілісшілер жасақтары құрылып, оларға Байқоңыр руднигінің, Шоқпаркөл тас көмір кен
орындарының және Орынбор-Ташкент темір жолының жұмысшылары қосылды. Амангелді
Имановты жақтаушылардың қатары күннен-күнге өсе берді. Оған Торғай облысындағы
орталыққа жақын жатқан Қостанай, Ырғыз және Ақтөбе уездерінен ғана емес, сонымен бірге
Сырдария, Ақмола, Семей облыстарынан көтерілісшілер ағылып келіп жатты. Егер қазан
айының бас кезінде Амангелді Имановтың отрядында 5 мыңдай адам болса, 15-20 күннен
кейін-ақ олардың қатары 50 мың адамға жетті. Көтерілісшілердің штабы Торғай даласының
киыр түкпірінде, Батпаққара маңында орналасты.
Амангелді көтерілісшілер арасында әскери тәртіп орнатып, оларды машықтандыруға көңіл
бөлді. Ол отрядтарын 10, 50, 100 және 1000 адамнан құралған топтарға бөлді. Олардың басына
онбасы, елубасы, жүзбасы, мыңбасы тағайындалды. Көтерілісшілер отрядтарын жинактап,
мүмкіндігіне қарай оларды қаруландырып, Амангелді Иманов шабуыл кимылдарына көшті.
22 қазанға қарай көтерілісшілер Ырғыздан Торғай мен Қарабұтаққа дейінгі барлық пошта
бекеттері мен телеграф желісін қолдарына алды.
Дұрыс жүргізілген әскери басқарудың арқасында көтерілісшілерге қарсы жіберілген
жергілікті жазалаушылар жеңіліп қалды. Сондықтан, патшаның бұйрығы бойынша Торғай
даласына майданнан шақырылған ерекше полк жіберілді. Көтеріліс сонда да жеңілмей, Ақпан
революциясымен ұштасып кетті [4].
Патша жазалаушылары мен Амангелді Имановтың көтерілісшілері арасындағы соғыс
қимылдары 1917 жылғы Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясынан кейін де
жалғаса берді. Толық емес мәліметтерге карағанда, Уақытша үкімет ұлт-азаттык қозғалысына
қатысқаны үшін Торғай облысында 3 мың адамды жауапқа тартты, олардын ішінде 201 адам
өлім жазасына кесілді, 162 адам каторгаға айдалды [3].
Тұтастай алғанда, 1916 жылғы көтерілістің бірыңғай басшылығы және ұйымдастырушы
орталығы болмаса да, Қазақстан аймақтарында орын алған оқиғалар бір-біріне ықпал
жасап, өзара байланысты болып отырды. Көптеген аудандарда көтеріліс антифеодалдық
және отаршылық езгіге қарсы сипат алды. Алайда, көтеріліс стихиялық түрде дамып, онда
тұрақты, жеткілікті біріккен басшылықтың болмағандығының салдары айқын көрінді. 1916
жылғы көтеріліс қазақ енбекші бұқарасының таптық сана-сезімін арттыруда зор рөл атқарды.
Көтеріліс патшаның малайлары ретінде феодалдық рулық жоғары топтың шын сиқын қазақ
шаруаларына айқын көрсетіп, ауылдағы тап күресін жаңа сатыға көтерді.
Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы - Ресей империализмі дағдарысының
үлкен бір көрінісі еді. Бұл қозғалыс Ресейдегі азаттық күрестің жалпы тасқынына ұласты. Ол
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империядағы саяси және әлеуметтік дағдарыстың одан әрі асқына түсуіне себепші болды,
әскери-феодалдық және әскери-отаршылдық баскару жүйесінің іргесін шайқалтты.
1916 жылы қазақтардың көтерілісі отарлыққа қарсы, ұлт-азаттық бағытта болды. Оның
негізгі қозғаушы күштері қазақ шаруалары болған. Патшалықтың қатал әрекеттеріне қарамай,
көтеріліс қазақ халкының өз тәуелсіздігі үшін табанды күреске дайын екенін көрсетті. Қазақ
даласында еркіндік үшін болып өткен көтерілістер уақыт өткен сайын ел есінде мәңгі сақталуда.
Оның ішінде 18-ғасырдағы Сырым Датұлы, 19-ғасырдағы Исатай мен Махамбет, Саржан
мен Кенесары, 20-ғасырдағы Амангелді Иманов пен Әбдіғапар Жанбосынов, Тоқаш Бокин
мен Бекболат Әшекеев сияқты қолбасшылардан бастап, Желтоқсан қозғалысына қатысқан
жастардың ерліктері тарих бетінде алтын әріппен жазылып қалды [4].
Үлкен рух пен намыстан жанданған ұлт-азаттық көтерілістердің тарихи тамыры тереңнен
басталатыны анық. Уақыт өткен сайын тарихымыздың белгісіз сырлары ашылу үстінде.
Дегенмен, әлі де зерделі зерттеуді қажет ететін бүгінге дейін белгісіз болып келген көтерілістер
жетерлік.
Еуразияның жүрегінде, өркениеттер тоғысында талай халықтарды тал бесігінде тербеткен
ұлы даланың төсінде дүниеге келген біздің халқымыздың барша тарихы – ұлт пен ұлыс ретінде
сақталып қалу жолындағы толассыз күрестерге толы тарих.
Тарлан тарих үшін қас-қағым ғана сәт, ал барша қазақстандықтар үшін ғасырға бергісіз
небәрі 25 жыл ішінде Қазақстан қуаты күшті, беделі зор, болашағы жарқын мемлекетке
айналды. Бұл, Президентіміз айтқандай, бүкіл халқымыздың ортақ табысы, бірігіп қол
жеткізген жетістігі.
Ендеше еліміздің тәуелсіздігі жолындағы халқымыздың ғасырлар бойы жүргізген ұлтазаттық күресінің тарихтан алар орны ерекше.
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МУСТАФА ШОКАЙ: ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Багдатова С.А.
к.и.н., в.н.с. Института истории государства КН МОН РК
Мустафа Шокай оставил богатейшее научное наследие, которое требует своего
всестороннего изучения и осмысления. В годы советской власти он вынужден был покинуть
Родину, почти половину своей жизни (1918-1941) Мустафа Шокай провел в эмиграции, однако,
всегда оставалась духовная связь с исторической родиной, нашедшая яркое отражение в его
публицистике, основной лейтмотив которой - судьба исторической родины, его волнуют все
события, происходящие в советской стране, прежде всего в национальных республиках. Он
живо отзывается на драматические события репрессий, сочувствует представителям казахской
интеллигенции, ставших жертвами тоталитарного режима, его статьи наглядно показывают
уровень информированности автора о жизни советского государства, положении советских
республик, его желание быть сопричастным ко всем событиям, происходившим в национальных
регионах советского государства.
В то же время, особый интерес современников вызывают публицистические исследования Мустафы Шокая, в которых анализируется международная ситуация периода 20-30-х годов
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ХХ века. В богатейшем его наследии отражен весь спектр исторических процессов, характерных
для международной ситуации периода двадцатых-тридцатых годов ХХ века, определена
позиция автора по отношению к внешней политике европейских государств, к событиям,
происходящим в государствах Востока, в частности Турции. При этом, научный уровень
статей можно сравнить с уровнем современных общественно-политических исследований,
что прослеживается в подаче материала, широте охвата актуальных проблем международных
отношений, обстоятельному анализу событий, даже в применяемой терминологии: «саяси
мемлекет» (политическое государство), «геосаяси» (геополитика), «ұжымдық қауіпсіздік»
(коллективная безопасность), «әлемдік төңкеріс» (мировая революция) и др.
Хронологическая последовательность статей, позволяет проследить, что особое
значение актуальные проблемы международных отношений, внешней политики приобретают
в творчестве автора в период 30-х годов ХХ века, это время нарастания тревожных тенденций
в международных отношениях, утверждение фашистских режимов, когда даже главные
гаранты Версальской системы (Англия и Франция) «демонстрировали готовность идти
навстречу требованиям агрессивных государств» [1, 180]. Только за период 1934-1939 годов
международной проблематике посвящено более 40 статей, что вновь подтверждает значительный
интерес автора к данной проблеме. Ряд публикаций составляют целые циклы под рубрикой:
«Халықаралық өмірден» (Международная жизнь), «Халықаралық жағдай» (Международное
положение), «Халықаралық мәселелер» (Международные проблемы), «Бүгінгі халықаралық
жағдай» (Современная международная ситуация), «1936 жыл ішіндегі халықаралық жағдай»
(Международная ситуация в 1936 году) и др.
Из вышеуказанного цикла, ряд статей посвящены истории образования, основным
принципам и направлениям деятельности первой международной организации Лиги Наций.
Данная организация, созданная в 1919 году, должна была стать важнейшим инструментом
и гарантом нового международного порядка, универсальной организацией, объединяющей
все государства мира для сотрудничества, мирного разрешения конфликтов и солидарного
противодействия любой агрессии. В апреле 1919 года был официально принят Устав Лиги
Наций, к середине 1920-х годов в ней были представлены уже 56 государств. История
Лиги Наций, принятие в состав организации новых членов в 1932-1934 годах, нашли свое
отражение в следующих статьях Мустафы Шокая: «Түркия және Ұлттар Ұйымы» (1931)
[2,181], «Түркияның Ұлттар Ұйымына кіруіне большевиктердің көзқарасы» (1932) [3, 274],
«Түркия туралы большевиктердің екі басылымы» [4, 25], «Ұлттар Ұйымы және Кеңес үкіметі»
(1934) [5, 37], «Халықаралық саясаттағы Кеңес үкіметінің бүгінгі рөлі» [6, 308], «Халықаралық
өмірден» (1938) [7, 295], «Халықаралық өмірден» (1939) [8, 361].
В вышеуказанных статьях, Мустафа Шокай уделяет особое внимание истории создания
Лиги Наций. Так, в статье «Түркия және Ұлттар Ұйымы» [2, 181], автор характеризует роль
политических органов Лиги Наций: Ассамблеи и Совета. Определяет особую роль Совета Лиги
Наций, который в рамках своих функциональных обязанностей осуществляет многостороннюю
деятельность: готовит документы по ограничению гонки вооружений, контролирует
деятельность стран, имеющих подмандатные территории, осуществляет защиту прав
национальных меньшинств. Подчеркивая значительную роль Лиги Наций в международных
отношениях, автор приходит к выводу, что исходя из важности задач решаемых организацией,
одна из наиболее передовых стран восточного региона, Турция, должна присутствовать в ее
составе. Автор считает вхождение Турции в Лигу Наций исторически важным шагом, который
в дальнейшем позволит ей упрочить свое международное положение [2, 182].
Однако, во второй половине 30-х годов прошлого века, Лига Наций постепенно
утрачивает свое влияние на международной арене. Причины падения авторитета и престижа
первой международной организации Мустафа Шокай анализирует в статьях «Халықаралық
өмірден» (1938), «Халықаралық саясаттағы Кеңес үкіметінің бүгінгі рөлі» (1938). Сложное
положение первой международной организации по коллективной безопасности, противоречия,
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имеющиеся в деятельности данной организации в максимальной степени обнажили итоги
100-го заседания Лиги Наций (1938), которые, по прогнозам автора, могут свидетельствовать
о возможном распаде данной организации [7, 298]. Мустафа Шокай приводит целый ряд
фактов, характеризующих кризисную ситуацию: во-первых, организация показала свою
недееспособность в защите международного права; во-вторых, неэффективна ее деятельность
в предотвращении угрозы новых войн; в-третьих, не получила одобрения выдвинутая Лигой
Наций инициатива «всеобщего разоружения»; в-четвертых, не поддержана и новая инициатива
«ограничения вооружений». Напротив, уровень вооружений армий на современном этапе
многократно превышал уровень периода первой мировой войны. Автор также обращает
внимание на процесс выхода многих государств (Бразилия, Алмания, Италия, Япония) из
Лиги Наций, где из наиболее авторитетных стран остались Англия и Франция, которые, по
мнению ряда политиков, подчеркивал Мустафа Шокай, используют Лигу Наций для решения
своих проблем, реализации своих гегемонистских устремлений. При этом истинной причиной
выхода из Лиги Наций отдельных государств (Германия 19 октября 1933 года), являлось то, что
Лига Наций становилась препятствием на пути осуществления их агрессивных планов.
Общеизвестный факт, что период 30-х годов ХХ века характеризуется обострением
международной обстановки в связи с установлением в ряде стран тоталитарных фашистских
режимов. В 30-х гг. фашизм достиг стадии государственно оформленной системы господства
в четырех странах: Германии, Италии, Португалии и Испании. В ряде государств - Австрии,
Албании, Болгарии, Венгрии, Греции, Румынии и Югославии - фашистские партии и
организации входили в состав профашистских правительств и военно-монархических
диктатур. В других странах фашистское движение имело влияние на определенную часть
населения, и ряд представителей фашистской партии входили в местные и центральные органы
власти (Дания, Нидерланды, Финляндия). Фашистские режимы стремились к развязыванию
новой мировой войны, борьбе за передел мира. В свое время, анализируя итоги Версальского
мира, поставившего в унизительные условия побежденную Германию, Госсекретарь США
Р. Лансинг, отмечал, что условия мира «основываются на эгоистических желаниях...они,
несомненно, породят новые войны и новые социальные потрясения». Мустафа Шокай весьма
точно прогнозирует сложившуюся в 30-х гг. ХХ века ситуацию в Европе, в своей статье
«Халықаралық өмірден»: «Еуропа тұп-тура соғысқа қарай кетіп бара жатыр» [8, 361].
В этих условиях Лига Наций уже не могла быть сдерживающим фактором для агрессивных
государств, однако автор падение престижа и авторитета данной международной организации
в-первую очередь связывает с вхождением в Лигу наций советского государства, с проводимой им
политикой: «...Кеңес үкіметі мүше болысымен-ақ, Ұлттар Ұйымы беделінен айрыла бастады»,
пишет он [6,309]. Действительно, используя трибуну Лиги Наций для широкой пропаганды
и агитации идей «коллективной безопасности», «всеобщего мира», «сдерживания агрессий»,
советское государство пыталось проводить свою политическую линию в этой международной
организации. Мустафа Шокай считает, что идеи, пропагандируемые советскими политическими
деятелями, потеряли свою истинную значимость, а «пропагандистская шумиха» советского
государства, вызвала настороженность и недоверие ряда государств.
В этих выводах автора прослеживается позиция непримиримого противника советского
государства, большевистских идей.
Нами затрагиваются лишь отдельные аспекты богатейшего публицистического наследия
Мустафы Шокая, однако даже означенный контекст свидетельствует о широком кругозоре,
всестороннем охвате исторических событий, аналитическом подходе к рассмотрению
международных проблем, требуют дальнейшего всестороннего изучения. «В регионе
Центральной Азии трудно назвать имя человека, который совмещал бы в себе высокий
профессионализм юриста, журналиста, политического деятеля и политолога, сопоставимое с
Мустафой Чокаем...» [9,42].
Публицистическое наследие Мустафы Шокая представляет огромную ценность как
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важнейший исторический источник. Актуальные проблемы международных отношений,
рассмотренные автором, не потеряли своей значимости и на современном этапе, требуют
дальнейшего изучения, всестороннего и глубокого анализа.
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Алаш қайраткерлері және XX ғасырдағы
қоғамдық-мәдени ахуал
Байтанасова Қ.М.
филология ғылымдарының кандидаты, профессор
Өткен дәуірдің басында қазақ қоғамында қоғамдық-саяси жағдайдың өткірленуі
байқалды. Ресей орталығында әдеби айтыстар мен дау‑дамайлар өршіп, әр топ өздерінің
әрекеттерінің дұрыстығын дәлелдеуге тырысты. Олардың болашақ жаңа әдебиет туралы күресі
көп ретте әдебиет өмірінен алшақ, тек теория жүзінде, тіпті схоластикалық сипатта өрістеді. 20жылдардың ортасына қарай, үш жауласушы топ анықталды: РАПП, «Перевал» және жолбикелер.
РАПП 20 жылдағы әдеби өмірде маңызды роль атқарды. Ол негізінен жұмысшылардан шыққан
жазушыларды топтастырып, көпшілікті жылдам ұйымдастырып әкетті. Бірақ, көркем әдебиет
туралы тұрпайы социологизм мен догматизм, көптеген жазушылардың көркем шығармашылығы
туралы қате тенденциялар, әміршілдік РАПП‑тың саяси билікте көп уақыттарын жоғалтқанына
қарамастан, әдебиетте басым күшке ие болуына жағдай жасады. РАПП әсіресе, жолбикелерге
қатты шүйлікті. Жолбикелер жаңа өкіметпен тізе қосқанымен, пролетариат пен шаруалардың
тегінен шықпаған, әлі де коммунистік идеологияны бойларына сіңіре қоймаған топ болды.
Бір әдебиеттің ішінде әр түрлі көзқарастар өрбіп, көркем туындыларға жала жабу, қаралау,
тұрпайы сын айту, қаламгердің шыққан тегін қазбалау секілді ішкі жіктеліс күшейді. Мәселен,
Сәкен Сейфуллин: «Қазақ әдебиетінде қазір екі саяси айқын бет бар. Бірі - байшыл, ұлтшыл,
Бірі - еңбекшіл, тапшыл. Байшыл, ұлтшыл бетті әдебиетшілер, мәселен: Ақаң, Жақаң, Мағжан,
Әлихан, Әуезұлы және басқалар. Еңбекші тапшыл әдебиетшілер, мәселен: Рақыматжан, Сәбит,
Бейімбет, Сабыр, Самат, сыншы ретінде Әбдірақман, Қамза, Ғаббас және басқалар. Және
әдебиеттің бұл екі айқын бетті жазушыларының арасында бірен-саран шөре-шөре жазушылар
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бар. Бұларда айқын бет жоқ. Кейде о жаққа, кейде бұ жаққа ауысып жүреді. Қазақтың көркем
әдебиетінің болашағы еңбекші таптыкі»,-дейді [1,23]. Мақала соңында Сәкен кейбірінің
«ұлтшыл» сарынды тастап, «бұқарашыл» болғансып жүргенін, бәрі де «қасақы тағдырдың
келекесі» екендігін айтады.
Көптеген жазушылар қандай да бір топқа жататынына, әдебиеттің қандай жанрында
жазғандарына қарамастан, 20 жылдары басты назарды төңкеріс пен азамат соғысына аударды.
Бірақ, бұл оқиғаларды олар мейілінше әр қилы түсінді. Көптеген қаламгерлер осы оқиғалардың
ортасында болып, өздерінің дүниежүзілік тарихқа куә болғандарын түсінді. Олардың басты
мақсаты көркем шығармада осы көргендерінің шынайы бейнесін беру болды.
1917 мен 1921 жылдар арасында өткен тарихи оқиғалар аса күрделі болды. Сондықтан
бұл кезеңге баға беріп, талдау жасау қиын еді. Көптеген сыншылар әдебиеттің жетекші
күштері мен әдіс‑ағымдарын анықтауда толқымалы күйде болды. Аз ғана мерзім ішінде
өткен тарихи өзгерулер қазақ даласына да үлкен бетбұрыстар алып келді. Қазақ зиялылары
осы бір алмағайып кезеңде халқына дұрыс жол нұсқауға тырысты. М. Дулатовтың «Оян,
қазағы» мен А. Байтұрсыновтың «Маса» жинағы халқына осы бағытта жол көрсетуші болды.
Бір дәуірдегі Сәкен мен Мағжанның ұстанған жолына байланысты пікірлер екіге жарылды.
Сәкенді пролетариат ақын деп таныса, Мағжан ұлтшыл атанды. Сәкен халықты бірдей, тең
қылу мұратын көздеді. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезінде қазақ жұртының да қолына
қару алып, патшаға қарсы тұруын армандады. Ақпан төңкерісі жеткенде Сәкен ел-жұртын
қуантуға аттанады. Ақмолаға келіп, саяси өмірге қызу араласады. Осындағы уездік комитет
пен «Жас қазақ» ұйымы бірігіп, талай істі атқарады. Зерттеуші ғалым Т. Кәкішев: «... «Айқап»
журналының сүбелі материалы Ү. Субханбердина мен С. Дәуітовтің құрастыруымен жарыққа
шықты. Бұрын оқығандарымды қайтадан пысықтап жатқанымда Сәкеннің «Туған жерім өз
елім» (шетте жүргенде) деген (№11,1914) өлеңінің соңғы түйінді екі жолы «Сөйткен жерге
хохол келіп орнады, арманда боп, жылай-жылай қалғаным» дегенін оқып, «шошып» кеттім
демей-ақ қояйын, көптен бері ойлап жүрген, яғни Сәкеннің ұлтжандылығы жөнінде жазсамау деп жүрген ойыма қамшы болып отыр. Қалай болғанда Cәкеннің атамекенге арнаған
жырларында:
Сағынып, Нұра, мен келдім,
Бұрынғы иең-байғұсың.
Айырылған сенен көп елдің
Жатырсың көрмей қайғысын,деген ойларын қысылмай айтқаны анық. Бұл шумақтар Міржақып Дулатовтың «Оян,
қазағындағы» пікірлерден бастау алғаны сөзсіз»,-дейді [2,156-157]. Зерттеушінің бұл пікірі
Сәкеннің төңкеріс шеңберінде ғана әрекет етпей, сол қайраткерлік ұстанымының бір парасы
ұлт мүддесімен ұштасып жатқанын аңғартады.
Шындығында «Сәкеннің шығармашылығы - қазақ зиялыларының Кеңес дәуірі кезіндегі
бастан кешкен «тар жол, тайғақ кешу» тарихы екені сөзсіз. Өзі жырлаған өкіметтің қолынан
қаза тапқан Сәкенді біз бүгін жаңадан тануымыз керек. Сәкеннің жүрегі қазақ елінің тәуелсіз
болуын ғана аңсағанын, оның бүкіл шығармашылығынан көреміз. Олай болса, өз заманына
сай елінің жоғын жоқтай білген, халқының намысын қайрай білген ақынның әр сөзін түсініп
оқитын кез келді» [3,409]. Қаламгерлер өздерінің көзқарас, мақсаттарын белгілі бір ұйым
шеңберінде таныту үстінде, бірігуді де көздеді. Мәселен, «Алқа» ұйымы әдебиеттің шынайы
міндетін сақтап, қаламгерлердің басын қосқысы келді. Осы үйірменің бағдарламасы әдебиет
мәселесіне арналған. Кезінде Мағжанға қатысты «түр қуушы», «Ташкент пен Мәскеуде көп
жүріп, өзі егіле, төгіле жырлаған ел өмірін іштей бақылауға мүмкіндігі болмады, «өмірдің ащы
шындығына жақындай бермеді» деген жаңсақ ұғым белгі берді. Сөйтіп, Мағжан тұлғасы оқушы
жұрттың көз алдында көрінеу бәсең тартады. Мағжанның «Табалдырық» атты теориялық
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еңбегін оқып шыққанда, өмір шындығына жақындап емес-ау, соған мидай араласқан жетекші
ой, туған әдебиетінің былайғы өркендеу жолын бағдарлаған қам көңіл ағаның бейнесі көз
алдыңа орнайды»,- деген пікір тағы да Мағжанның өмір ағысына сергек қарап, елі мен жері
үшін аянбаған қайраткерлігін дәлелдейді [4,184].
«Алқаның» кіріспесінде төңкеріс дүниенің астын-үстіне келтіргенін, осыған сәйкес
әдебиеттің де дүр сілкініп, Еуропа мен орыс әдебиетінде сандаған бағыттың пайда болғандығын
айтып, осы жағдайда тоғыз жолдың торабында тұрған қазақ әдебиетінің ахуалын мәселе етіп
көтереді. Қазақ әдебиетінің ұлттық бейнесін сақтауға ұмтылған «Мағжан Жұмабай ұзаққа
созылған бодандық кезеңде келімсек отаршылдардың халық жадынан өшіруге тырысқан қазақтүрік болмысы мен рухын да сақтап қалуға бүкіл ғұмыры мен әдеби күш-жігерін арнаған ұлы
тұлғалардың бірі.
Бауырым! Сен о жақта, мен бұ жақта,
Қайғыдан қан жұтамыз. Біздің атқа.
Лайық па құл боп тұру? Кел кетейік,
Алтайға, ата мирас алтын таққа,деп Мағжан Анадолы түріктеріне өз қиялындағы бақытты күндер мен мызғымас бірлікті
ұсынады»,- дегеніндей [5,34], ол әрбір ұлттық мәдениет жаңа өмір жолында ортақ бағыт ұстай
отыра, өз арнасын табуы керектігін айтады. Яғни, төңкеріске жол үстінде келіп қосылған
қазақ сияқты халықтардың өз әдебиеті болу керектігін айтады. Осы арқылы ұлттық мұраға
көзқарастың да дәйекті болуын ескертеді. Алайда, бұған қоғамдық-саяси жағдайдың ыңғай
бере бермейтіндігі түсінікті еді.
М. Дулатов «Қазақ жайы» деген өлеңінде қазақтың өткен тарихын суреттеп, ондағы
халықтың еркіндігін, жері кең, дәулетінің молдығын айтады («Көшсе де мың шақырым жері
жайлы, аққан бұлақ, шалғыны көк орайлы, жер тар болып көрмеді ол уайымды»). Алайда,
бұл өткінші болып шықты. Қазақ ішіндегі алауыздық, көлденең дұшпандары бар екен, әлсізге
әлді үстемдік етті. Мұның соңы орысқа бағынумен тынды, өз еліндегі халық бұратана атанды,
қысым көрді («Сыя алмай кең дүниеге таласушы еді, таршылық енді көріп сығылысқан»). 1868
жылы қазақ жері қазыналық деп жарияланып, қазақтың қайран жерлері қасіретке оранды:
Кір жуып, кіндік кескен қайран жерлер,
Мұжыққа хош-аман боп барасың ба?
Қасиетті бабамыздың зияраты,
Қалдың ғой көшесінің арасында [6,125].
Бұл ойлардағы үндес оралымдар өзге жұрттың теперішті тіршілігін көп көрген ақын
Ақытта:
Алтайдың асқар басын тұман шалған,
Қайран елім есімде сонда қалған.
Өмірімде Алтайды бір көре алсам,
Қалмас еді көңілімде ешбір арман, деп ел мен жер тағдырын толғаған жырымен етенелес. Ал, осы ой жақындығы ақын
Таңжарықтың тұтқынға алынып Құлжаға айдалғандағы өлеңімен де үндеседі.
Патша әкімшілігінің қазақ даласына ықпалы күшейген сайын ол материалдық және
әлеуметтік саяси езгімен шектелмей, халықтың рухани өміріне де отаршылдықтың темір
құрсауымен шегендей бастағаны мәлім. Алғашында халықтың тұрмысы мен бұлдыр болашағын
өткен тарихпен салыстырып, ғибрат айтқан ақындар енді партиялық орындардың тыңшылықты
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күшейткен кезінде ашық қарсылық айтуды қойып, тұспалға ауысады. Мұны А. Байтұрсынов
мысал түрінде көрсетсе, М. Дулатов «Жұмбақ» деген өлең жазады. Патша самодержавиесі
тұсындағы езгі, әкімдердің әлімжеттігі жыртқыш аңдардың әрекеті арқылы көрінеді. Арыстан
арыз айтып, шағым жасағандарды қатаң жазалайды. Бұдан отаршыл империяның шындығы
көрінеді. Ақын бұл ойын тұспалмен береді («Өңдегім деп айтуға қаймығамын, Секілді ед
осылай көрген түсім»).
Қазақ ақындары ел-жерінің тағдыры сынға түскенде қарап қалған жоқ. І. Жансүгіров
«Жүрегім, жырым сенікі, кеңесті далам, кең далам» деп, «Менің қолыма қалам алғаннан
бері сүйіп жырлап келе жатқаным - елім, кең далам», деп ағынан жарылған ақын «Гималай»
өлеңінде:
Бұлт тамшылап, қамшылап,
Бұрқақтатып күн шығад.
Сол бұрқақтың астында
Қиналған бір үн шығад.
Қиналад та, күңіренед.
Асқар әлде тұншығад,
Басқан оны қай құдай?Деп ел жағдайынан да шығандап, күншығыстағы отар елдердің азаттыққа жетуін меңзейді
[7,145]. Бұл қазақ ақындарының ел, ұлт қамы деген түсініктің аясын терең тани бастағанын
аңғартады.
Елдің тағдырын белгілі бір заттық символдармен астарлай беру арқылы ақындар айтар
ойларын әлдеқайда бедерлі бере алды. Отаршылдық бұғауының адамзатты құрсаулағанын
көрсетіп, бостандықтың келуін аңсайды. «Қазақтың жалшылары еуропанікіндей соқа басынан
басқалығы жоқ, қара қасқа жалшы емес, бір аяғы кенде, тұзда, балық кәсібінде, шойын жолда,
заводта болса, бір аяғы елде жүрген жалшы, өйткені олардың азды-көпті малы, шаруасы
бар, ағайын-туысқанымен байланысы бар, ортасынан, руынан, құдандалы тамыр-таныстан
қол үзіп кеткен жоқ» [8,112]. Яғни, қазақ әдебиетінің саяси көзқарастары, шығармашылық
мұраларындағы идеялық-эстетикалық ұстанымдарына байланысты қуғынға түскен өкілдері
ел-жерін тастап кетпеді. Олар өздерінің қарсылықтарын әдеби, қоғамдық әрекеттері арқылы
білдірді. Олар мерзімді басылым беттеріне мақалалар жазып, әдебиеттің жай-күйі, бет алысы
туралы байқағандарын ортаға салды, пікір білдірді.
Әдебиеттегі бағыт алшақтығы қоғамда түрліше қабылданды. Алаш қайраткерлері,
мәселен, Ж.Аймауытов кеңес өкіметі кезеңінде мұғалім бола жүріп, «Қазақ тілі», «Ақжол»
басылымдарымен байланыста болады. Жиырмасыншы жылдардың қысымы құрсауға алғанда
да жазу үстінде болған қаламгер бостандық идеясын көтерді. А. Байтұрсынов, М. Дулатов,
М. Жұмабаевтардың «кінәсі» төңкерістің саяси жағын ғана емес, мәдени мазмұнын да көргісі
келді. Сол себептен де Ж. Аймауытовтың кейіпкерлері жаңа тарихи жағдайға сіңісуді көздеді.
Жазушы туындыларындағы ерекшелік адамның көңіл-күйі, жан толқынысы, ішкі тартысы
басым көрініп, өздерінің адамдық болмысын сақтап қалады. Яғни, адамдық құндылықтарын
қорғайтын, сол жолда күреске дайын кейіпкерді көреміз. Осылайша, әдебиеттегі үйреншікті
қалыптағы «ақ» пен «қызылдың» тартысын суреттейтін шығармалардан ерекшелігін танытты.
«Кейіпкердің іс-әрекеті, көзқарасы, бағалау қабілеті, сезімі көбіне әлеуметтік жағдайға
байланысты. Бірақ адам басындағы ауыр жағдайларды, дау-дамай, келіспеушіліктерді суреттеу
тек әлеуметтік негізге ғана құрылмайды. Кейіпкерлердің қарсыластығы қанаушы немесе
бай мен кедей, тағы сол сияқты схемалардың үлгісіндегідей әлеуметтік сословиелік сипатта
қалып қоймайды. Мұндай тұрпайы социологизм жазушының көркемдік танымына жат. Оны
кейіпкерлерінің арасындағы түсініспеушілік, қақтығыс, ізгілік пен өшпенділік, адалдық пен
арамдық, мейірімділік пен рақымсыздық секілді адамгершілік арасындағы қақтығыстардан
туындайды» [9,27]. Сонымен, ортасына деген қарсылығын әр түрлі әрекет, көзқарастары
арқылы білдірген қаламгерлердің өзгеше көркемдік бағыттағы шығармалары туды. Мұндағы
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«отаршылдықпен шайқас, артта қалушылыққа қарсылық, надандықты мансұқ ету, азат, тәуелсіз,
демократиялық, дербес мемлекет құруды биік нысана ету, белгілі бір тап мүддесі емес, жалпы
ұлт мақсаты үшін күресу, өркениетті нысана тұту - бұл Алаш Ұранының астына жиылған
ұлылы-кішілі азаматтардың баршасының дүниетанымына ортақ, етене қасиет, сапалар еді»
[10,14].
Қазақ жерінің түкпір-түкпірінде жекелей, топтап бас көтерулері өрістеп, патша әкімдеріне
қарсылық көрсетіп, оларды түрлі жағдайда жазалаған қимыл-әрекеттер бой көрсетті. Осы кезең
оқиғасына көзқарас-пікір білдірген мақалалар да баспасөзде жариялана бастады. Солардың
бірі «Қазақ» газеті болды. Басылымда солдат мәселелері кең көтеріліп, оның дұрыс-терістігін
қуаттаған мақалалар жарық көрді. Газеттің 1916 жылдың 166-211 сандарында жарияланған
мақалаларда жекелеген адамдардың, қайраткерлердің, тілшілердің пікірлері мен басқа
газеттердегі ой-көзқарастар таратыла жазылды. Бұл мақалаларда «солдат алу» хабарының
елді дүрліктіріп, үкімет алдына өздерін жайсыздандырған бірқатар мәселелердің басын ашып,
анықтау үшін тілек-өтініштер қозғалған. Солардың бірінде «солдат алу деген хабарға ел
ақсақалдарының, атқа мінгендердің пікірі мынау: 1) бүгін закон шығарып, ертең ала бастаса,
қазақ үшін өте шұғыл; 2) осы күнгі метірке жоқтықтан, қазақ жасын білу өте қиын істің бірі.
Әуелі бұл жағын тәртіпке салу үшін қазақ мүфтилікке қарап, метіркелі болуы шарт» десе,
келесі бір мақалада «1) қазақтан солдат алынатын бола қалса, оның тіршілік қалпы ойсырап,
зиян көрмеуіне әр түрлі шаралар қылып, бұрыннан солдат беріп үйренген жұрттардан гөрі
жеңілдікке жетісу; 2) қазақтан алынған әскерді өз алдына жеке ұйыстыру, бастықтарын өздерінен
қою; 3) депутаттық сұрау». Осы тарапты сұрау-өтініштер «Оренбургское слово» газетінде де
басылып, онда: «Қазақ момын, тыныштықты сүйетін халық. Бірақ біреу намысына тисе, кек
алуды біледі, ерлігі бар. Атқа берік, шыдамды, көнбіс, қырағы. Осы айтқандарға қарағанда,
қазақ халқынан жақсы әскер құруға болады»,- делінген .
Толық мән-жайға қанықпаған елдің наразылығы мен түрлі толқу-көзқарастарын саралап,
айқындауда, газет бетіндегі мұндай мақалалардың мәні үлкен болды. Осы жайттарды түйіндей
келе, газет жарияланымдарында мұның бәрі қазақтың жай-жапсарын түгендеп, тиісті орындарға
нақты жеткізе алатын адамдардың, Думада қазақтан депутаттардың жоқтығы дегенге саяды.
Сөйтіп, «Петроград хаты» деген тақырыппен көлемді мақалалар басылып, не істеу керектігі
айқындалады.
Ел ішінен шыққан зиялы өкілдер, қоғам қайраткерлері барынша елді тығырықтан
шығару жолында әрекет етті. Бірқатар қайраткерлер төңкерісті қолдаса, енді біразы елді оятып
ағарту мен білімді насихаттады. Ел ішіне енген серпінді жаңалықтардың қатарына баспасөздің
орнығып, мерзімді басылымдардың пайда болуы, олардың халыққа қажетті мәселелерді
көтергені кіреді. Қазақ баспасөзі ел ішіне жаңалықты жеткізіп отырды. Алаш өкілдерінің әр
саладағы мәнді көсемсөздері халықтың жоғын жоқтауға, болашағын айқындауға септесті.
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖӘНЕ ЖАС ҰРПАҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Бәкірова Ж.С.
Сымбат» Дизайн және Технология Академиясы
колледжінің директоры, т.ғ.к.
Жас ұрпақ тәрбиесі - адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Ұлттың бүгіні мен болашағы
тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Тәрбие - халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған
озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы
қарым-қатынасын, дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын
қалыптастыру.
Тәрбиенің негізгі мақсаты - дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау дәржесі
биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбеккер, іскер, бойында басқа да қасиеттер
қалыптасқан адамды тәрбиелеу. Тәрбиенің мазмұны, оны жүзеге асыратын әдіс-тәсілдерінің
негізі - адамгершілік, имандылық, ізгілік, елжандылық.
Қай халық болмасын өзінің ұрпағын қайырымды, адал, әділ, ар-ожданы таза, үлкенді
сыйлайтын, ержүрек, еңбексүйгіш азамат етіп тәрбиелеуде ғасырлар бойы сұрыпталып, қажетіне
асқан салт-дәстүрлерін әдіс-тәсіл ретінде пайдаланған. Мысалы, В.А. Сухомлинскийдің
«Ұлыма хат» деген 30 хаттан тұратын еңбегінде еңбек, тәрбие, жолдастық, адамгершілік
жайында әңгіме қозғап, ақыл, кеңес өсиетін айтып отырған. Бұл хаттардағы өсиет сөздер қай
халықтың баласы болмасын тәрбие мәселесінде үлгі болмақ.
Ұрпақ проблемасы - ол еліміздің болашағының, ертеңінің қамы, жалпы ұлттық биік
мәні бар маңызды мәселе. Қазақ халқының бала тәрбиесі жөнінде ата заманнан бері жиыптерген мол тәжірибесі бар. Халық өз бойындағы ең жақсы қасиеттерін жеткіншек ұрпаққа
күнделікті үйретіп, бала бойына сіңіріп отырған.
Ұлттың, болашағы ұрпағында болса, ұрпақтың тәрбиесі ұстаз қолында. Ал ұстаз
мұраты мен мақсаты - жетілген, толыққанды азамат тәрбиелеу. Мұғалім балалармен қандай
жұмыс істесе де, олардың мінез-құлқының, тәртібінің, сана-сезімінің қалыптасуына ықпал
етеді. Ұстаз екенсің, ұстазға қажетті қасиетті бойыңа дарытып, көкірегіңе ұялат, ұстазға сеніп
тапсырған әр үйдің келешегінің санасына білім, жанына жақсылық сыйла. Ұстазды көргенде
жиренетін шәкірт емес, оны көруге асығатын шәкірт тәрбиеле.
Бала - ертеңгі үмітіміз. Бүгінгі ұл - ертеңгі әке, бүгінгі қыз - ертеңгі ана. Олар әкеге,
шешеге, ұстазға қарап өседі. Қазақ халқының өткен тарихына көз жіберсек, әрбір отбасы
дүниеге келген жас нәрестені зор қуанышпен қарсы алып, жақсы дәстүрге (адамшылдық пен
имандылыққа) тәрбиелеген. Сондықтан болар бүгінде кездесіп қалатын басбұзар ұл, бетімен
кеткен қыз болмаған. Алабөтен бұзақыларын, тентектерін халық өзі-ақ жөнге салған.
Қай ғасырда болсын, ұлт өмірін өркендетуші саналы да салауатты, ұлтжанды, рухы биік,
ақыл парасаты мол, мәдени, қылыми өрісі кең ұрпақты тәрбиелеу - қоғам алдындағы басты
міндет. Халық ұрпағын өзіне дейінгі қоғамда қолы жеткен тәрбиелік жақсы дәстүр атаулыны
жинақтап пайдалана шынайы адамгершілік қасиеттерге баулып тәрбиелеуді мақсат еткен.
Тәрбие мәселесі - ұрпақтан ұрпаққа таралып, жетілдіріп отырған өмір мектебі. Осы
өмір мектебінің оқулықтары қазіргі таңда халық даналығы рухани өмір беттерінен, тарихы мен
мәдениетінен, әдебиеті мен өнерінен, салт-дәстүрінен іздеген жөн. Өйткені өз тілін, тарихын,
мәдениетін, дәстүрін білмеген адамның рухани деңгейі төмен.
Халқымыздың ғасырдан ғасырға қастерлеп келген құнды дәстүрлері өте көп. «Оны
бүгінгі ұрпақ қаншалықты біледі?» деген сұрақ төңірегінде ойланып отырғанымыз абзал.
Халықтың салтын, әдет-ғұрыптарын қадірлеу қасиетті мекенді қадірлеуден, аялаудан,
сүйіспеншіліктен басталады.
«Ұяда не көрсең, ұщқанда соны ілерсің» дейді қазақ. Бала жасында қалай тәрбиеленсе,
есейгенде де соны істейді. Жастайынан орнығып қалыптасқан тәрбие орынсыз көріністерге
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баланы сын көзбен қарауға үйретеді. Халықтық тәрбиенің туын биік ұстап, жас ұрпақты
қасиетті халқымыздың тәлімгерлік үлгісімен тәрбиелеу - ең маңызды міндет.
«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың
қас жауы, келешекте оның өміріне апат әкеледі» деген болаты Әбунасыр әл Фараби бабамыз.
Бүгінгі таңда жас ұрпақтың саналы, тәрбиелі болып өсуі тәрбие жұмысының азаматтық,
патриоттық, саяси, еңбек, денсаулық, адамгершілік, эстетикалық, экологиялық, құқықтық,
жанұялық түрлері арқылы іске асырылады.
Бүгінгі күн талабындағы жас ұрпақты ізгілікке тәрбиелеу, адами көзқарастары мен өзара
қарым-қатынастарын қалыптастыру - адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі өзегі. Өткенге көз
жіберсек, ізгі қасиет пен қарым-қатынас адам баласы қоғамының дамуы мен жалпы адамзаттық
құндылықтың ең негізгі бастауы ретінде адаммен бірге дамып келе жатқаны белгілі.
Оқушылар бойында адамгершілік, ізгілік қасиетті қалыптастыру мектеп, ұстаз, отбасы
педагогикалық ынтымақтастығы арқылы жүзеге асырылады. Мектеп пен ата-ана арасындағы
байланыстың тұрақтылығын қастамасыз ету бүгінгі топ жетекшісінің жауапкершілігі болып
саналады.
Адамгершілік тәрбие бұл оқушылар бойына адамгершілік сапаларды қалыптастыру,
олардың санасына мақсатты және жүйелі түрде ықпал етуге байланысты болып отыр.
Сондықтан өсіп келе жатқан жас ұрпақтың санасын, ізгілік сезімдерін жетілдіріп, мінез-құлық
даңдылары қалыптастыру керек.
Ізгілік - бұл адамзатты сүю, жаңарған қоғам мен білім беру жүйесінде үлкен АзаматАдамды бағалы жеке тұлға ретінде мойындау, білім беру үдерісіне қатысушылардың арасында
демократия орнату.
Бүгін оқушы өз мүддесін ата-анасының, дастарының мүддесімен ұштастыра ойласа, ол
ер жеткен кезде де өзінің өмірлік жоспарларын қоғам мүддесімен сабақтастыра біледі.
Баланың сезіміне әсер ету - шексіз жұмыс және тәрбие жұмысының күрделі саласы.
Адам тәрбиелеу, ұрпақ өсіру - ең жауапты мәселе. Ұрпақ тәрбиесі қай заманның, қай қоғамның
болмасын басты мәселесі болып келгендігі дәлелдеуді қажет етпейді. Қазіргі жас ұландардың
– болашақтағы еліміздің ертеңі болып табылатын балалардың сана-сезімін, мінезін, ақылын
дамытуға, өзін-өзі басқаруды нығайтып, ұжымдық шығармашылық істерге дағдыландыруда
тәрбиенің маңызы үлкен. Сондықтан мектеп тәрбие жұмысында оқушылардың жеке жас
ерекшеліктерін жете біліп, санасып отырудың айрықша мәні бар. Себебі мұғалім оқу саласында
қандай жұмыс жүргізгенмен оқушылардың мінезін жете білмесе алға қойған мақсаттарына
жете алмайды. Бұл жерде «жас ерекшелік» деп баланың психологиялық қасиеттерін, яғни
темпераментінің ерекшеліктерін айтамыз. Бала бір-біріне ұқсас болып дәниеге келгенімен,
оның қандай қасиетке ие болуын тәрбие шешеді. Оқушыларды зерттеп бақылауда тағы бір
ерекше жағдай – олардың жас ерекшеліктеріне сәйкес психологиялық қасиеттерінің ылғи
бірқалыпты болмай, үздіксіз дамып отыратындығы. Осының негізінде жаңа психологиялық
қасиеттер пайда бола бастайды. Олай болса, оқушылардың жеке ерекшеліктерімен күнделікті
танысып, олардың өзіндік тиісті мінез-құлықтарын кездестіргенде, оны ол уақыттағы
жағдайлардан іздестірген жөн. Мұның өзі баланың психикалық қасиеттерін терең түсінуге
мүмкіндік береді.
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Наказ Алаша - беречь и укреплять согласие
Бердагулова С.К.
к.и.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Ведущий научный сотрудник Службы
социально-просветительских проектов
Библиотеки Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы
Официальный документ о патриотизме «Мəңгілік ел» закрепил общенациональный
статус основных ценностей казахстанцев, идея стала объединяющим фактором для всех
граждан страны.
В списке семи общеказахстанских ценностей Акта, вторым по счету, сразу после
принципа «Независимость Казахстана и Астана», идет - «Общенациональное единство, мир и
согласие» [1]. Ведущее место в перечне ценностей само по себе многозначно. Сущность этой
основы подтверждается и нашей историей, и содержанием условий, обеспечивающих ей столь
высокий рейтинг.
Идея единства, необходимости преодолеть противоречия красной нитью проходит через
всю историю народа. Для жителей центральной Евразии, континентальной части суши, где все
просматривается на сотни километров вокруг, всегда были насущными вопросы самозащиты и
обороны. А она была эффективна при объединении сил, консолидации членов племени, группы.
Очень раннее понимание необходимости единства, структурирование связей и ответственности
членов перед всей группой, перед обществом, приводит к раннему упорядочению отношений
внутри социума. Емкое и мудрое слово «Ел» и обозначает осознание необходимости
объединения и формирования народа. А стремление сохранить «Ел», народ, продолжить его
жизнедеятельность, приводит к вызреванию концепта «Мəңгі ел, идеи единства и сохранения народа.
Важнейшим историческим свидетельством вызревания идеи являются рунические
надписи на памятных камнях Культегина, Билге кагана, Тоныкока [2]. Идеи мəңгі ел стали
культурной, этатистской основой образования целого ряда тюркских государств на территории
Казахстана и центральной Евразии [3].
Философия необходимости сохранения народа, укрепления его государственных
признаков, находит подтверждение в трактатах наших средневековых мыслителей. АльФараби, Жусип Баласагун размышляют об основах укрепления общества, правилах управления
социумом, городом, важнейшим условием которых считают обеспечение интересов граждан,
знание, просвещение [4].
Идеи единства и политической преемственности были доминирующими и в течение
последующей истории, вплоть до образования казахских ханств, государственность которых
сопровождалась основными ее атрибутами, включая общие писаные законы (Касымхан,
Есимхан, др.) [5].
В начале ХХ в., в ходе подъема борьбы за суверенитет, вновь главным лозунгом движения
Алаш стало – единство народа. Объединить казахские роды, всех тюркских сторонников
создания автономии, а в дальнейшем и собственного государства [6].
Это стало возможным в 1991 году Огромная территория, многонациональное и
многоконфессиональное население, рыночная экономика и открытая миру внешняя политика
Республики Казахстан казались большим клубком вызовов. Прогнозы о рисках дестабилизации
часто встречались в СМИ 90-х годов [7].
Но именно у нас и не произошло никаких межкультурных конфликтов. Казахстан сумела
сохранить мир и согласие в стране.
И здесь огромную, возможно, еще недооценённую роль сыграл абсолютно соразмерный,
продуманный подход политического руководства Казахстана. В нашей стране, населенной
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более сотней этносов, различие и культурное многообразие сумели обратить в стратегический
ресурс, исключительную модель единства и согласия.
Основы юридического оформления казахстанской модели закладывались в начале 90-х
годов. Согласно конституции, оставаясь национальным государством, Республика Казахстан
обязывалась выражать интересы всего населения, независимо от этнической принадлежности.
Эта новая сущность государства была закреплена в нашей Конституции [8].
К концу ХХ века были определены параметры казахстанской идентичности. На платформе
«Концепции формирования государственной идентичности РК», принятой в мае 1996, была
обеспечена консолидация казахстанского общества вокруг казахского народа на основе
принципа «К единству – через многообразие» [9]. В обществе был достигнут принципиальный
консенсус, заключающийся в отказе от политизации этнических и межконфессиональных
отношений.
В октябре 1997 года Президент Н. Назарбаев обратился с посланием к народу Казахстана,
в котором была выложена Стратегия развития страны до 2030 года. Одним из долгосрочных
приоритетов было сохранение и укрепление внутриполитической стабильности и национального
единства [10].
Этот приоритет стоял на втором месте после «необходимости сохранения национальной
безопасности. С началом нового столетия в нашей стране активизируется политика по
целенаправленному формированию казахстанской модели межэтнической толерантности.
Был разработан и принят ряд нормативных и программных документов: Стратегия Ассамблеи
Народа Казахстана до 2001 года, Государственная программа развития и функционирования
языков в РК, Концепция «Идейная консолидация общества – как условие прогресса Казахстана» [11].
Следующим этапом стала постепенная инверсия казахстанского общества
в единый народ, дальнейшее развитие системной национальной политики.
В этот период была принята Доктрина национального единства, проведена конституционная
реформа, придавшая Ассамблее народа Казахстана конституционный статус [12].
В настоящее время, после констатации в 2012 году факта состоявшегося государства
Республика Казахстан и цели Стратегии «Казахстан-2050»:успешного вхождения в число 30ти наиболее развитых государств мира, идет процесс институционализации народа Казахстана
в единую гражданскую нацию. В конце 2016 года была принята «Концепция укрепления и
развития казахстанской идентичности и единства» [13].Она базируется на том, что каждый
гражданин, независимо от этнического происхождения, связывает свою судьбу и будущее с
Казахстаном. Единое прошлое, совместное настоящее и общая ответственность за будущее
цементируют общество в одно целое. Осознанность этого выбора - главное объединяющее
начало.
Спустя 25 лет после создания суверенного Казахстана принцип укрепления и развития
казахстанской идентичности и единства призван решать те же задачи в новых условиях. А
именно - сохранение независимости Казахстана, его стабильность, конкурентоспособностьи
процветание в стремительно меняющемся глобальном мире.
В то же время, необходимо учитывать, что в этом втором принципе «Общенациональное
единство, мир и согласие» концепции «Мəңгілік ел» межнациональный фактор – не
единственный.
Этнический состав жителей нашей страны также меняется. Казахи, коренной этнос
составляет уже около 65%, а по прогнозам социологов к 2030 году должен вырасти до 90% [14].
Следовательно, это и обращением к самим себе. Сохранение общенационального единства,
мира и согласия в стране все больше зависит от единства внутри казахского этноса. Единство
народа, отказ от всевозможных делений, мир и согласие, наказы патриотов Алаша, оставленные
нам сто лет назад, мы должны завещать будущим поколениям.
Общенациональное единство и согласие всегда будут базовой ценностью нации. Потому
что обратное может угрожать безопасности нашей страны, а значит и самому ее существованию.
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Сохранить единство – значит сохранить суверенитет Казахстана, добиться его процветания,
обеспечить будущее.
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ 1916 ЖЫЛҒЫ КӨТЕРІЛІСКЕ ҚАТЫСТЫ
ҰСТАНЫМЫ: ТАРИХИ ТАЛДАУ
Бижанов А.С.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты
1916 жылғы Қазақстан мен Орта Азиядағы көтеріліс – патшалық Ресейдің отаршылдық
саясатына қарсы бағытталған ұлт-азаттық қозғалыс болды. Көтерілістің шығу себептері саясиәлеуметтік және экономикалық мәселелермен байланысты болды. Ресейлік патша үкіметі
езгісінің күшеюінен, Қазақ елі мен Орта Азия халықтарының жерін тартып алудың қарқынды
түрде жалғасуынан, салық пен басқа да алымдар көлемінің шамадан тыс ұлғаюынан, патша
үкіметі жүргізген орыстандыру саясатының кең өріс алуы мен қалың бұқараның әлеуметтік
жағдайының күрт төмендеуінен көрініс тапты. Көтерілістің басталуының салдарлары көп
болғанымен, себебі Николай ІІ патшаның 1916 жылдың 25 маусымындағы жарлығы тікелей
себеп болды. Патша жарлығы бойынша Қазақстан, Орта Азия мен Сібірдің «бұратана
халықтарының» ер-азаматтарынан (19 бен 43 жас аралығында) майданның тыл жұмыстарына
400 мың адам (оның ішінде қазақтардан 240 мыңға жуық) алу белгіленді [1, 25 б.].
Қазақстандағы алғашқы бас көтеру ошақтары 1916 ж. шілде айының бас кезінде пайда
болды. Көтерілістің негізгі қозғаушы күштері – отарлық езгіден қажыған, кедейленген қазақ
шаруаларының қалың тобы мен сол кезде қалыптаса бастаған жергілікті жұмысшылар болды.
Көтеріліске қазақ халқының басқа да әлеуметтік топтарының (байлар, болыстар мен билер, кейбір
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зиялылар) өкілдері де қатысты. ХХ ғасыр басында қазақ даласындағы саяси қайраткерлердің
арасында көтеріліске бірыңғай көзқарас болған жоқ [2, 22 б.]. Қазақ зиялыларының кейбір
өкілдері (С. Меңдешев, Т. Рысқұлов, Т. Бокин, Б. Алманов және т.б.) патша жарлығына батыл
қарсы шықты және халықты қарулы қарсылыққа шақырды. Ал либерал-демократияшыл
көзқарастағы Алаш қайраткерлері (А. айтұрсынов, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, Ж. Досмұхамедов, Х. Досмұхамедов және т.б.) патша әкімшілігі қызметкерлерінен тыл жұмысына адам
алуда асығыстық танытпай, дайындық шараларын жүргізу жөнінде ұсыныстар жасады,
көтеріліске шыққан халық патша үкіметі тарапынан аяусыз жазалауға ұшырайтынын ескертіп,
жарлықты орындауға қарсылық көрсетпеуге шақырды.
1916 ж. 11 тамызда Ә. Бөкейхановтың, А. Байтұрсыновтың, М. Дулатовтың патша
жарлығына байланысты «Алаштың азаматына» атты ашық хатында: «Міне, дүние жүзіндегі
халықтардың көбі соғысқа кірісіп, қанға боялып, шаруасы күйзелгеніне екі жыл толып,
үшіншіге айналды. Россияда әскерлік қызметін өтейтін халықтар қан төгіп, отанын қорғауға
амалсыз көніп отыр. Сол екі жылдан бері біздің халық мал шығыны болмаса, бас шығынын
көрген жоқ еді» - деп жазылған[3, 37-39 бб.]. Бұл хаттың түпкі мақсаты – Алаш халқына І
дүниежүзілік соғыстың әр елге оңай тиіп жатпағандығын , Ресей империясының құрамдас
бөлігі ретінде жаһандық соғысқа өзіндік үлестерін қосу керектігін түсіндіру еді.
«Алаш» партиясының көшбасшысы, Әлихан Бөкейханов, көшпелі қазақ халқын
жаңа тарихи деңгей мен әлем сахнасына шығаруға тырысты. «Тыл жұмысына алу туралы»
ережені қолдай отырып, салыстырмалы түрде дамыған және білімді халық ортасына енуді
ұсынды. Соғыс майданына барған қазақ азаматтары келесі жетістіктерге қол жеткізетіндігін
тұспалдады:
1. Дала өмірімен ғана шектелмей, дамыған елдерді көріп, кейіннен қазақ өмірін жақсартуға
үлестерін қосады.
2. Қазақтар «сойыл мен шоқпар» сияқты қарулармен зеңбірек пен пулеметке қарсы
күрестің мәнсіздігін түсініп, майданда қолданылатын қару-жарақты жасау мен әскер тактикасын
үйреніп, патша әскеріне қарсы тұруды үйренеді.
3. Білім мен ғылымсыз, мәдениетсіз жоғары деңгейге көтерілудің болмайтындығын
түсініп, өз білімдерін қандастарымен бөлісуді жолға қояды.
Ә. Бөкейханов 1916 жылғы көтеріліске қатысты көзқарасын былайша түсіндіреді:
«Джигиты могут погибнуть в этой войне, перетерпят страдания, будут ранены. Зато будут
целы границы нашей страны. А если не подчиняться... то и людям, и их имуществу в виде
скота придется трудно, пострадает сам народ. Это несчастье для нашей страны» [ 4, 17 б.].
1916 жылғы көтерілістің тарихи таразылауды бастаған алашшыл азаматтар болды,
соның бірі Мұхамеджан Тынышбаев болды. 1916 жылғы 25 маусым жарлығына қарсы шыққан
халық көтерiлiсiнiң салдарын күнi бұрын-ақ болжап, көтерiлiстi болдырмауға тырысты.
М.Тынышбаев күшi басым империялық билiкке қарсы шығудың, қарусыз халыққа тек қайғықасiрет әкелетiндігiн алдын-ала түсiнiп, елдi сабырлыққа шақырған «Қазақ» газетi төңiрегiндегi
зиялылармен бiр пiкiрде болды. Болжам дұрыс болып шығып, кейiн осы көтерiлiстiң зардабын
жою iсiмен айналысты. Ол 1917 жылдың ақпанында құрылған Уақытша үкiметтiң Түркiстан
комитетi құрамына мүше болып, халық трагедиясын шешуге атсалысты.
Көтерілістің ірі ошағының бірі –Жетісуда халық толқуларларының қызған шағында Мұхамеджан Тынышбайұлы Ешкіөлместегі туған жерінде болатын. Мұхамеджан Тынышбайұлы
– ІІ-Мемлекеттік Дума мүшесі, инженер, саясат ісіне жетік, халыққа таза жолмен қызмет еткен
алдыңғы қатарлы зиялы азамат. Түркістан губернаторы Куропаткиннің қабылдауында болғанда
(1916 жылы 10-тамыз) көтерілістің негізгі шығу себебі ретінде жер мәселесі екендігін айтқан.
Патша шенеуніктерінің ол көтеріліске қолдау көрсетті деген күдігінен соң, сол елді мекеннен
кетпеуге қолхат беріп, еріктен айырылып үйінде отырды. Мұрағатта М. Тынышбайұлының
тергеушіге берген жауаптары сақталып қалған. Көлемі бір баспа табақ бұл құжат түптеп
келгенде өлкедегі жағдаймен таныс емес әртүрлі ортада айтылып жүрген: 1916 жылғы көтеріліс
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түріктер мен немістердің (панисламизм мен пантүркизм) үгітінің нәтижесі болып табылады
деген тезистің терістігін дәлелдейді [5, 168 б.].
1916 жылғы 7 тамызда Орынборда Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен өткен
Торғай, Орал, Ақмола, Семей, Жетісу облыстары қазақтарының мәслихаты өтті. Жиналыс
халық толқуларын жергілікті билік өкілдері, әсіресе болыс басқарушылары өздерінің асығыс
әрекеттерімен туғызды деп тұжырымдады. Даладан жазалаушы әскери жасақтарды кері
қайтарып, жер-жерде жергілікті халық өкілдерінің жиындарын ұйымдастыру арқылы халықты
сабасына түсіретін шараларды тезірек қолдану қажет делінді. Майданның тыл жұмысына
алу туралы хабар қазақтардың пішен шабу науқаны қызып, астық жинау мерзімі жақындаған
уақытта шықты да, бір айдан бері барша даланы толқытты. Шаруашылық күйзелді: шөп
шабылмады, астық орылмай жатыр. Жиналыс осы олқылықтардың бәрін ретке келтіру үшін
жұмысшыларды шақыру солтүстік уездерде 1917 жылғы 1 қаңтарға, оңтүстік уездерде 1917
жылғы 15 наурызға дейін шегерілсін деген ұсыныс жасады [6, 309 б.].
Патша үкіметі бұл ұсынысты қабылдамады, әр аймақта күннен күнге өрістей түскен
көтеріліске қарамастан, қазақ жігіттері соғыс шебіндегі қорғаныс жүйелерін салуға жіберілді.
Осы орайда, Алаш зиялылары Минскіде орналасқан әскерді жабдықтау жөніндегі земство
және қала одақтары комитетінен «бұратаналар» бөлімін ашуға қол жеткізді. Әлемдік саясатты
түсіндіре жүріп, жігіттерді революциялық ойлармен біріктірді, «Еркін дала» жасырын ұйымын
құрды. Алаш қайраткерлері Ақпан төңкерісін қуанышпен қарсы алып, Уақытша үкіметтің
шешімімен жұмысшыларды елге қайтару мәселесімен шұғылданды [7, 422-448 бб.].
1917 жылы Мұхамеджан Тынышбайұлы Ақпан төңкерісін қуана қарсы алды. Төңкеріс
жас Қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметіне жол ашады деп есептеді. 1917 жылғы
6-сәуірде Уақытша үкімет бастамасымен кадет Щепкин Түркістан комитетін құрды. Оның
құрамына меньшевик Елпатьевский, эсер Шкапский, Әлихан Бөкейхан және Мұхамеджан
Тынышбайұлы енді. Сәйкесінше, О.А. Шкапский мен М. Тынышбайұлы Уақытша үкіметтің
Жетісу облысындағы комиссарлары болып бекітілді. Екі комиссар да ұлтаралық наразылықты
болдырмау, Қытайдан қайтқан қазақтарды қорғау, оларды көтеріліс алдындағы қонысына
орналастыру жөнінде едәуір жұмыстар жүргізді. Мұхамеджан Тынышбайұлы Уақытша
үкіметтің комиссары болып жүріп Жетісу жерінде болған қасіреттің ауқымын, оның күллі
мәнін ашатын мақалалар мен деректерді «Қазақ» газетінде үздіксіз жариялап тұрды. 1917 жылы
24-маусымда «Қазақ» газетінде «Мұхамеджан Тынышбайұлының жинаған мағлұматынша
Қытай жерінде (Құлжа мен Қашқар өлкелерінде) босқын қазақ-қырғыздар саны 164 мың адам
екен. 1917 жылғы 6-желтоқсандағы мақаласында Қытайдан қашқан қазақтардың саны туралы
кезекті деректерді жариялады. Ондағы мәліметтер бойынша, елге қайтар жолда азап шегіп
ауыр михнаттан 95 мың адам қайтыс болған деген жан айқайы сол кезеңдегі ұлтқа жанашыр
зиялыларының назарынан тыс қалмады [5, 169 б.].
Алаштанушы ғалым, академик Мәмбет Қойгелдиев: «Ұлт азаттық қозғалысы, кеңестік
ғылыми әдебиетте жазылып келгендей, 1916 жылғы бас көтерумен шектелмейді. Белгілі
дәрежеде 16-жылғы көтерілістің өзі де жүйелі мақсаттықпен тумаған, осы мезгілдегі ұлт
өмірінің көш бастаушысы ұлт зиялыларының еркінен тыс өрбіген тарихи құбылыс болатын.
Қазақ жерінде патшалық империяға қарсы шын мәніндегі мақсатты, ұлттық күштерді біріктірген
саяси қозғалыс 1917-жылғы ақпан төңкерісінен кейінгі кезеңде басталды», - деген тұжырымға
келді [5, 190-191 бб.].
ХХ ғасырдың бас кезінде І Дүниежүзілік соғыстың тікелей ықпалы негізінде орын
алған бас көтерулер Қазақ елі тарихында ерекше орын алады. 1916 жылғы көтеріліске қазақ
зиялылары көзқарастарының бірыңғай болмауы әр адамның бұл тақырыптағы жеке ойы және
мақсатымен түсіндіріледі. Алаш қайраткерлерінің көтеріліске дейінгі, толқулар болып жатқан
кезіндегі және жазалау шараларынан кейінгі көзқарастары бір болмады. Белгілісі, Алаш
зиялылары көтерілістің қай кезеңінде болса да қазақ халқының амандығы мен болашағын
ойлап, едәуір қызмет атқарған.
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АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ҰЛТ БОЛАШАҒЫНА ЫҚПАЛЫ
Ботабаева Ә.Е.
п.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ доцент м.а.
Қазіргі таңда қоғамдық өмірді демократияландыру және ізгілендіру жағдайында ұлттық
ерекшеліктерімізді айқындайтын рухани мәдениетінімізді жетілдіру қажеттілігі туындап отыр.
Тәуелсіздік жолына түсіп, өркениетті отыз елдін қатарына қосылу мақсатын жүзеге асыруға
кіріскен Қазақстан елі үшін халқымыздың ұлттық сана-сезімі мен ұлттың дүниетанымын
қалыптастыру бүгінгі таңда аса маңызды міндеттердін бірі. Сондықтан елімізде жасалып жатқан
шаралардың барлығы жастарға жалпы адамзаттық және жеке ұлттық игіліктер негізінде тәрбие
мен білім беру ісін неғұрлым жоғары деңгейге көтеруге септігін тигізуде. Қоғамдық өмірді
демократияландыру және ізгілендіру жағдайында ұлттық ерекшелігімізді айқындап, рухани
мәдениетімізді жетілдіру қажеттілігі туындап отыр. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз өзіміздің ұлттық мәдениетіміз бен
дәстүрлерімізді осы әр алуандығымен және ұлылығымен қосып қорғауымыз керек, мәдени
игілігімізді бөлшектеп болса да жинастыруымыз керек», - деп баса айтқан [1]. Н. Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты дәрісінде: «Замана сынынан сүрінбей өткен озық
дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер
жаңғыру елдін ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды», - деп ойын
білдірген [2].
Ұлт болашағын ойлап, оның жеке ұлт ретінде қалуына ықпал еткен, ұлттық мәдениетіміз
бен дәстүрлерімізді осы әр алуандығымен және ұлылығымен қосып қорғаған Алаш
қайраткерлері еді. Олардың мұраларындағы ең негізгі мәселелер – халқымыздың әлеуметтік
жағдайын жақсарту, оқу-ағарту ісін жандандыру, қазақ тілінің мәртебесін көтеру, қазақ
алфавитін жасау, жастарға ұлттық тәрбие беру т.б.
Әр тарихи кезең өз ұландарын тудырады. Қоғамның заңы бойынша, уақыттың талап
етуі бойында қабілеті бар жастардың өмір сахнасына шығуына негіз қалайды. XX ғасырдың
басында жарқырап көрінген қазақ халқының кемеңгер ұлдары, яғни Алаш қайраткерлері - Ә.
Бө-кейхан, А. Байтұрсынов, М. Шоқай, М. Дулатов, М. Жұмабаев, Х. Досмұхамедов, Х. Ғаббасов, М. Әуезов, Ш. Құдайбердиев, Ж. Аймауытов, Ә. Ермеков, Ж. Ақбаев, А. Абылаев,
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Т. Рысқұлов, С. Садуақасов, С. Қожанов, С. Арғыншиев, Н. Арғыншиев, Ө. Арыстанов және
т.б.
Биыл Алаш қайратерлерінің күшімен Алаш партиясының құрылғанына да 100 жыл
толды. Бұл партияның үш жыл ғана ғұмыры болды. Осы уақытта халыққа адал қызмет көрсетіп,
соңында Алаш қайраткерлері сол кездегі билік тарапынан үлкен қудалауға ұшырады. Бірақ
Алаш қайраткерлері жас ұрпақтың жадында өшпейтін әлеуметтік-педагогикалық идеяларын,
халқына деген патриоттық сезімін, бойындағы батылдығы мен батырлығын қалдырды. Алаш
қайраткерлерінің артында қалдырған ерен еңбектерін халық ұмытпайды. Уақыт өткен сайын
Алаш қайраткерлерін зерттеушілер қатары көбейіп келеді. Сондай-ақ әр салада зерттелген
жұмыстарды көп. Бірақ әліде болса, Алаш қайраткерлерінің әлеуметтік-педагогикалық
идеяларын халық санасына жеткізіп, жариялану тұрғысынан аз болып тұр.
Алаш қайраткерлерінің қоғам қайраткері санатында жасаған барлық еңбегі, тартқан
қорлық, көрген азабы, болашаққа сенген үміт-арманы – баршасы осы ұлы миссияны орындауға,
туған халқы үшін қасықтай қаны қалғанша қалтқысыз қызмет етуге арналған.
Алаш қозғалысы - 20 ғасырдың алғашқы ширегінде Ресей империясының отарлық билік
жүйесіне қарсы бағытталған ұлт-азаттық қозғалыс. Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында
мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. Ресейлік әскери-монархиялық басқару жүйесі, қазақ жерінің
орыс мемлекетінің меншігі етіп жариялануы, осыған орай ішкі Ресейден қоныс аударушылар
легінің күрт өсуі, қазақ бұқарасының зорлықпен егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы,
дәстүрлі қазақ шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауы сол қалыптасқан жағдайдың
нақты көріністері еді. Сол кездегі қазақ қоғамы дамуының күн тәртібінде қазақ халқының ұлт
ретінде жоғалуы, не өзін-өзі сақтауы үшін күреске шығу мәселесі тұрды. Бірақ ендігі уақытта
жеке батырлар бастаған қол түзіп, қару асынып көтеріліске шығу нәтиже бере қоймайтын
еді. Қалыптасқан жаңа саяси ахуалға лайық жаңа күрес құралдары, әдіс-айла қажет болды,
ең негізгісі халыққа оның алдында тұрған негізгі мақсат-мүдделерін түсіндіріп жеткізетін,
сөйтіп оны заман талабына сай күрес құралдарымен қаруландырып, азаттық үшін қоғамдық
қозғалысты бастап кете алатын мүлдем жаңа саяси-әлеуметтік күшке сұраныс үлкен еді. Ал
ондай саяси күштің қалыптасып келе жатқанын 1905-1907 жылдардағы оқиғалар көрсетіп
берді. Ол күш - сан жағынан аз болғанымен, бірақ саяси күрес қазанында қайнап, тез ысыла
бастаған ұлттық интеллигенция болатын.
Осы бірінші орыс революциясы жылдары ұлттық зиялылар кейін Алаш қайраткерлерінің
атанған қоғамдық қозғалыстың негізін қалады. 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде дүниеге
келген Қарақаралы хұзырхаты (петициясы) оның бағдарламалық құжаты болатын. Осы
мезгілден бастап Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынов, М. Дулатов жетекшілік еткен ұлттық зиялылар
жаңа өрлеу ала бастаған ұлт-азаттық қозғалысқа нысаналы сипат беру үшін газет шығару,
азаттыққа үндеген кітаптар бастырып тарату, Мемлекеттік Дума жанындағы мұсылман
фракциясы жұмысына, жалпы ресейлік мұсылман, түркішілдік қозғалыстарға ат салысу
сияқты қазақ қоғамына бейтаныс күрес әдістерін игере бастады. Ал 1911 жылдан шыға
бастаған Айқап журналы, 1913 жылдан жарық көріп, жалпы халықтық басылымға айналған
«Қазақ», оның артын ала өмірге келген «Бірлік туы», «Сарыарқа», «Ақжол» газеттері ұлтазаттық күрес идеологиясының қалыптасуына қызмет етті. Алаш қайраткерлерінің басты
мақсаты - қазақ елінің өзін-өзі басқару, яғни ұлттық мүддесін қорғай алатын мемлекеттік жүйе
құру құқын метрополияға мойындату, түбінде дербес мемлекеттік құру, қазақ жерлеріне ішкі
Ресейден қоныс аударуға шек қою, әлемдік озық тәжірибені пайдалана отырып, дәстүрлі мал
шаруашылығын өркендету, сонымен қатар егіншіліктің, өнеркәсіптің дамуын қамтамасыз
ету, нарықтық қатынастарға жол ашу, жеке адам құқын және басқа демократиялық
принциптерді қадір тұту, ұлттық мәдениетті өркендету, оқу жүйесінің, тілдің дамуына
қажет шарттар түзу болды. Бірінші орыс революциясы жылдарынан бастау алатын Алаш
ұлт-азаттық қозғалысы 1917 жылы ақпан және желтоқсан айлары аралығында өзінің шарықтау
шегіне жетті. Осы жылдың жазы мен көктемінде Қазақ көтерілістерінің пайда болуы, күзіне
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қарай Алаш партиясының, ал соңына қарай Түркістан автономиясы (Қоқан автономиясы) және
Алашорда үкіметтерінің құрылуы бұл қозғалыстың нақты нәтижелері болатын. 1917 жылы
пайда болған бұл саяси құрылымдар большевиктер тарапынан күшпен таратылғанымен, ұлтазаттық қозғалыс күштері саяси күрес сахнасынан бірден кете қойған жоқ. Кезінде Алаш
зиялылары күн тәртібіне қойған мемлекеттік тәуелсіздік, жер т.б. қоғамдық-саяси мәселелерді
лайықты шешу жаңа билік тұсында Т. Рысқұлов, С. Асфендияров, С. Қожанов, С. Садуақасов,
Ж. Мыңбаев сынды қайраткерлер тарапынан жүзеге асырылды [3].
Алаш қозғалысының қалыптасуына ықпал еткен келесідей саяси-әлеуметтік жағдайлар
еді және оны сол кездегі биліктен көрсетілген ретпен шешілуін талап етті:
1. Мемлекетті басқаруда демократиялық бағытта ұстануды.
2. Жергілікті бостандық, яғни еліміздің өз автономиясының болуын.
3. Жер мәселесі, негізгі заң жасағанда жер сыбағасы алдымен жергілікті жұртқа
берілуін.
4. Тіл мәселесі, «міндетті бастауыш оқу енгізу», бастапқы екі жылда оқу баланың ана
тілінде» жүргізілуін.
5. Негізгі құқық. Ресей республикасында дінге, қанға қарамай, еркек-әйел демей, адам
баласының тең болуы, яғни гендерлік теңдікті.
6. Дін ісі. Дін ісі мемлекет ісінен жеке болуды. Дін біткенге тең құқық. Дін жаюға ерік
беруді.
7. Қазақ тұрмысына лайық айрықша сот құруды.
8. Ел қорғау. Әскерлік міндетін қазақ атты милиция түрінде атқаруды.
9. Салық. Салық мал – ауқат, табысқа қарай, байға байша, кедейге – кедейше ғаділ жолмен
таратылуды.
10. Жұмысшылар. Жұмысшылар заң панасында болуды.
11. Оқу мәселесі. Білімнің ақысыз болуын, халықты жаппай сауаттандыруды.
12. Қазақ өз тілінде орта мектеп, университет ашуын; оқу жолы өз алдына автономия
түрінде болуын; үкімет оқу ісіне кіріспеуді; мұғалімдер – профессорлар өзара сайлаумен
қойылуды; ел ішінде кітапханалар ашылуды.
Алаш қозғалысының Қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Елбасы
Н. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы жене осы заман» атты
тарауында: «XX ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан руханизерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның
түрлі тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. XX
ғасырдың басындағы қазақ қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы
сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал» [4] - деп атап өткен.
Алаш қозғалысы – ұлт болашағына деген жанашырлықтан туған гуманистік әрекет.
Ұлттың еркіндігі мен азаттығы, оны құрайтын жеке адамдардың бақыты мен теңдігі ұранын
көтерген қозғалыс.
Қандай ұлттың болмасын мәдени деңгейін көрсететін факторлардың бірі - театр өнерімен
байланысты екендігі мәлім. Бұл жолда да Алаш қайраткерлері «тұңғыш» деген атаққа ие.
Айталық, Б. Серкебаев, М. Әуезов, Ж. Аймауытов қазақтың алғашқы драмалық шығармаларын
жазса, М. Әуезовтің «Еңлік-Кебегі» тұңғыш театрлық қойылым болғаны белгілі. Ал, Қ. Кемеңгерұлының «Алтын сақина» пьесасымен мемлекеттік ұлт театры тұңғыш шымылдығын
ашқан болатын. Жалпы өз заманында Алаш қайраткерлері ұлт мәдениетін, өнерін танытуға,
насихаттауға қатысты бір қатар тағылымды шаралар атқарды.
Алаш қайраткерлерінің қазақ тілін дамытудағы еңбектерін ерекше айтуға болады. Оны
олардың сол тұста жазған мақалаларынан және А. Байтұрсынұлының, С. Сәдуақасұлының
Оқу комиссариатында басшылық еткен кезіндегі іс-қимылдарынан аңғаруға болады. Тіл - ұлт
руханиятының негізгі өзегі екендігі де Алаш қайраткерлерінің қоғамдық ойларынан және көркем шығармашылығынан көрініп жатты. Туған тіл тақырыбы ұлтты ұйыстырушы, халықтың
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төл болмысын айқындаушы фактор ретінде қазақ поэзиясында, әсіресе, М. Жұмабаев, С.
Торайғыров өлеңдерінде ерекше жырланды.
Қазақ ғылымының тууына Алаш қайраткерлерінің тікелей ықпалы тигені бәрімізге
белгілі. Қазақ тіл білімі мен әдебиеттануының басында Ахмет Байтұрсынұлы тұрса, медицина,
биология, табиғаттану салаларынан Х.Досмұхамедұлы, математикадан М. Дулатов пен Ә. Ермеков, психологиядан Ж. Аймауытов, педагогикадан М. Жұмабаев, ауыл шаруашылығынан Т.
Шонанұлы, Қ. Кемеңгерұлы арнайы еңбектер жазды. Қазақ жазуының, ұлт грамматикасының
дүниеге келуіндегі Ахмет Байтұрсынұлының еңбегі айрықша аталады. М. Әуезовтің сөзімен
айтсақ: «...Ахаң ашқан қазақ мектебі, Ахаң түрлеген ана тілі, Ахаң салған әдебиеттегі елшілдік
ұраны - «Қырық мысал», «Маса», «Қазақ» газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына
істеген еңбегін, өнер-білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих
ұмытпайтын істер болатын» [5].
Қорыта айтқанда, Алаш қозғалысының тарихы – қазақ ұлтымен бірге жасайтын Мәңгілік
елдің тарихы. Ұлтының мәңгілік болашағын ойлаған Алаш қайраткерлерінің, артындағы
өсіп келе жатқан ұрпаққа қалдырған мұраларын бағалау – біздің қасиетті борышымыз. Бұл
тақырыпта осы уақытқа дейін көптеген ғылыми ізденістер жасалды, атап айтсақ М. Қойгелдиев, Е.Б. Сыдықов, Д. Қамзабекұлы, С. Аққұлы, Е.Е. Сайлаубай, Қ. Сақ, Т.Ә. Әлсатов, С.
Қа-лиев, Қ. Жарықбаев, Б.И. Иманбекова, А. Қыдыршаев, Ө. Әбдіманов, Қ.Т. Ыбыраимжанов,
Т.Р. Әбдіқaдыровa, Ж. Сүлейменов, С.Т. Сеңкібаев, Б. Қанарбаев, Ә.Қ. Бәкір, Е. Тілешов,
Б.С. Байменова, А.К.Асаубаева, С. Жұбаниязов, С.А. Ұзақбаева, И. Нұрахмет және т.б.
Әлі де болса, Алаш қозғалысы сан тарапты зерттеулерді қажет етеді. Қазіргі кезеңде
Алаш қозғалысының мәнін, идеяларын халық санасына сіңіру - қазақ елі үшін өзекті мәселе.
Алаш қозғалысы – сол заманда Қазақ елінің территориясын бекітіп алуынада ықпал етті.
Сондықтанда, Алаш қозғалысының идеясы – ұлтымыздың тәуелсіздігін нығайтып, ұлттық
құндылықтарымызды сақтап қалумен тікелей сабақтасып жатыр.
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Проблемы суверенитета и федерализма на примере
опыта создания Алашской автономии
Воркунова О.А.
к.и.н., Национальный исследовательский институт
мировой экономики и международных
отношений им. Е.М. Примакова, Москва
Для сегодняшнего Казахстана проблемы, вынесенные в заголовок статьи, представляют,
на наш взгляд, первостепенную значимость как в концептуальном, так и в практическом плане,
поскольку ни одна из них до сих пор не нашла своего адекватного решения.
Движение «Алаш» возникло в начале 20 века и представляло собой национальноосовободительное движение казахского народа. В движении «Алаш» была выражена жизненная
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потребность казахского народа в сохранении себя как культурно-исторической общности. В
условиях колониальной политики Российской империи, насильственного переселения казахов
с обжитых земель, существующего общенационального кризиса, созданного во многом в
период первой русской революции 1905 – 1907 гг., твердое, последовательное и решительное
отстаивание и защита национальных интересов и права казахов на создание территориальнонациональной автономии выступали как выражение ответственности движения и созданной
на его основе позднее политической партии.
В свою очередь, суверенитет неотделим от национально-государственных интересов,
которые в особой форме выражают его сущность. Движение «Алаш», возникшее в период
первой русской революции 1905-1907 гг., последовательно и решительно отстаивало интересы
и права казахского народа на самоопределение. В программных документах движения
«Алаш» (Каркаралинская петиция 1905 г.) были заложены фундаментальные принципы
жизнедеятельности территориально-национальной автономии, служащий целям сохранения
его целостности, силы, процветания, равно как и духовно-нравственного здоровья казахского
народа.
В конце 1905 года в г. Уральске был созван съезд представителей пяти областей Казахстана.
Там было принято предварительное решение о создании казахской национальной партии, на
базе которой позже возникла партия «Алаш».
Применительно к национально-территориальной автономии Алаш и ее исторически
обусловленным особенностям более верным и отвечающим ее природе является подход к
суверенитету и его связи с федеральным устройством таких либерально-демократических
мыслителей как А.Бокейханов, А.Байтурсынов и М.Шокай. По их инициативе были созданы
журнал «Айкап» (1911 г.), газеты «Бірлік туы», «Сары-Арка», «Ак жол». На страницах этих
журналов велась последовательная просветительская и пропагандистская работа.
Потребность в политической деятельности и самоопределении, в свою очередь, ярко
проявилась
в период Первой мировой войны и Февральской и Октябрьской революции
1917 г. 21-28 июля 1917 г. в Оренбурге состоялся Первый Всеказахский съезд, на котором
рассматривались вопросы государственного управления, автономии, участия в Учредительном
собрании, образования политической партии, проблемы урегулирования земельной
собственности, создания органов правопорядка (народной милиции), формирования системы
образования, организации судебной системы и другие вопросы. В работе съезда принимали
участие делегаты из 6 областей - Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Семиреченской,
Ферганской и Букеевской орды. Председателем съезда был избран Б.Кулманов. На съезде
обсуждалось текущее положение в Казахстане, в том числе проблема голода на юге, потеря
управляемости на местах, рост протестной активности. Но главное внимание на съезде
было уделено обсуждению доклада А.Букейханова о создании казахского национальнотерриториального образования. Сам доклад и подготовку резолюции были поручены
к рассмотрению специальной комиссии под руководством Х.Габбасова. В итоговых
постановлениях съезда говорилось о необходимости образовать автономию казахских областей
и присвоить ей имя Алаш. Высшим органом власти автономии был объявлен временный
народный советАлаш-орда,в котором 10 мест выделялось русским и представителям других
народов края. Местом пребывания Алаш-орда бы определен Семипалатинск.На должность
главы правительства был избран А. Букейханов.
Главным решением съезда было: отстаивать право казахов на территориальнонациональную автономию в составе демократической, парламентской и федеративной
Российской республики. Знаменательной вехой на съезде было то, что решался вопрос об
образовании партии «Алаш». Четкая и ясная позиция по вопросу о создании территориальнонациональной автономии в составе Российской республики являлось исходным пунктом
при выработке программы действий партии «Алаш», составленной А. Букейхановым,
А. Байтурсыновым, М. Дулатовым, И. Гумаровым, Т. Жаждибаевым и др. Такая позиция
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служила основой определения курса действий на 1917 г. и на долгосрочную политическую
перспективу.
В национальных интересах находит свое отражение верное понимание территориальнонациональной автономии как собственной сущности и природы, так и природы и характера
внешнего окружения. В них выражена жизненная потребность казахского народа в сохранении
себя как культурно-исторической общности, в поддержании стабильности своих общественных
институтов, в обеспечении внутренней и внешней безопасности автономии. Потребность эта,
в свою очередь, основана на положении казахского общества в составе Российской империи до
Февральской и Октябрьской революции и в период становления Советской России.
Стремление к созданию собственной государственности было основано на существующих
традициях, культуре и духе казахского народа, его нравственных ценностях. Эти национальные
интересы объективны по своей природе и в основе своей не зависят от воли и устремлений
различных политических партий. В то же время лидеры казахского либерально-демократического
движения пропагандировали свои программы по социально-экономическому и политическому
развитию Казахстана.
21 ноября 1917 года в газете «Казах» был опубликован проект программы партии
«Алаш». Он состоял из десяти пунктов: государственное устройство, местное самоуправление,
предоставление прав и свободы беднякам, основное право, религия, власть и суд, защита народа,
налоги, рабочий вопрос, развитие науки и просвещения, открытие школ и университетов
с обучением на родном языке, признание земли собственностью казахов. Целью партии
«Алаш» стало воссоздание национального государства казахов, распавшегося в XVIII-ХІХ
веках, введение института президентства. Таким образом, движение «Алаш» ставило своей
главной целью осуществление права народа на самоопределение и создание самостоятельного
госдарства.
Общим моментом, связывающим понятие суверенитета и национальных интересов,
является то, что субъектом, носителем и того и другого служило правительство Алашской
автономии как воплощение общего начала. При этом носителем суверенитета и национальных
интересов стали создаваемые в различных степных районах Казахстана местные органы
власти. Центральные районы страны контролировались из города Жана Семей, а западные –
из аула Джамбейты, одновременно было создано Тургайское отделение управления.
Большое значение имела историческая преемственность прежнего государства казахов
XVIII-XIX вв., без которой вообще была бы немыслима серьезная политическая стратегия
автономного национально-территориального образования Алаш. В этой преемственности
были заложены не просто субъективные желания или некие абстрактные принципы, а
совершенно определенные геополитические реалии 20-х годов прошлого века, которые в
отличие от тех или иных политических перемен в государстве практически не меняются в
течение столетий. Этими же реалиями в значительной степени определяются как национальные
интересы, так и особенности концепции суверенитета. Именно относительно постоянный
характер геополитических реалий и интересов предопределяет и необходимую степень
преемственности в важнейших сферах внутренней политики, включая организацию судебной
системы и правопорядка, эффективности местного самоуправления, решения земельного
вопроса, осуществления коренных изменений в социально-экономической и общественнополитической жизни казахского общества.
Федеральное правительство может обладать и немногими полномочиями и быть в то же
время сильным. В рамках этих полномочий государство способно действовать самостоятельно,
без всяких посредников. Если его должностные лица могут обращаться непосредственно
к каждому гражданину, если его суды в состоянии добиваться от каждого гражданина
подчинения законам, тогда оно с легкостью сможет заставить себя слушаться. В противном
случае федеральное правительство может иметь очень широкие конституционные полномочия
и одновременно пользоваться очень слабым авторитетом, если вместо того, чтобы обращаться
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непосредственно к гражданам, оно обязано будет действовать через правительства входящих
в федерацию образований. В этом случае, если местные правительства окажут сопротивление,
федеральная власть будет иметь перед собой уже не подданого, а скорее соперника, которого
можно образумить лишь путем войны. Только из одного этого факта вполне очевидна прямая
связь между принципом федеративного устройства государства и проблемой обеспечения его
безопасности.
Таким образом, сила федерального правительства не столько в объеме предоставленных
ему формальных прав, сколько в его возможности пользоваться ими по своему усмотрению;
оно всегда будет сильным, если сможет управлять страной напрямую. Оно всегда будет слабым,
если власть его распространяется лишь на местные правительства. И тут несомненно, что
сопротивление и трудности, которые встречаются на пути федерального правительства, тем
сильнее и разнообразнее, чем больше различия между народами, объединенными в федерацию,
между языками, обычаями и традициями.
Исторические условия образовния единого государства, ее масштабы, суровые
климатические и природные условия, ее геополитическое положение, разнородность
населяющих ее народов также не имеют ничего общего с западными англо-саксонскими
образцами федерального государственного устройства. Россия изначально строилась как единое
унитарное государство, и к тому были веские причины. Сквозь всю ее историю проходит одно
доминирующее стремление – тяга к собиранию всех разрозненных частей, тяга к национальному
и государственному единству, что обусловливалось прежде всего проблемами безопасности.
Стремление к единству подкреплялось и природно-экономической взаимодополняемостью ее
регионов, несамодостаточных в отдельности: воды, плодородные земли, благоприятный для
урожая климат, приодные ресурсы распределены в ней крайне неравномерно. Геополитическое,
социально-демографическое положение России детерминировало не только экстенсивный
характер ее территориального и социально-экономического развития, но и политическую
централизацию.
При огромности пространства, малой социальной сцепленности населения, разбросанности
ресурсов только достаточно жесткая централизация в организации производства и распределения
основных продуктов питания, сырья и энергоресурсов могла спасать часть населения многих
районов от голода и холода. Геополитически каждая часть естественно дополняла другие, и все
вместе составляли обусловленое природой и пространством единое тело, главной особенностью
которого была естественно-природная специализация; оно представяло организм, в котором
все территории и земли были связаны взаимным хозяйственным обменом, основанным на
естественом разделении труда. Принципиальные слабости любого федеративного устройства
многократно увеличиваются в России прямо пропорционально ее масштабам, ее гетерогенности
и ее неповторимыми особенностями.
Опыт таких федераций, как Российская показывает, что несмотря на сопротивление
со стороны местных правительств федеральное правительство со временем неизбежно
расширяет свою власть. К этому побуждают не столько законы или расширение формальных
прав центральных правительств, сколько законы обстоятельства.
Принципиальные слабости любого федеративного устройства многократно увеличиваются
в России прямо пропорционально ее масштабам, ее гетерогенности и ее неповторимыми
особенностями. Этим определяются сложные и противоречивые отношения между советской
властью и Алаш-ордой. Поначалу лидеры Алаш-орды попытались сотрудничать с советской
властью, в том числе X. и Ж. Досмухамедовы встречались с В.И. Лениным и И.В. Сталиным, а
X. Габбасов также вел переговоры с И.В. Сталиным, как наркомом по делам национальности.
Руководство Алаш-орды добивалисьпризнания автономии Алаш советской властью. Вместе с
тем после серии неудач на этом направлении и отказа от политики компромиссов лидеры Алашорды установили контакты с атаманом А. Дутовым в Оренбурге, с Комитетом Учредительного
собрания в Самаре, с Временным сибирским правительством в Омске. В июне 1918 года
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было принято постановление Алаш-орды, в котором говорилось о недействительности
декретов Советской власти на территории автономии Алаш. В августе в Семипалатинске был
сформирован первый Алашский конный полк.
С 11 по 18 сентября 1918 года в Уфе состоялось совещание, впоследствии получившее
наименование Уфимской директории. Она объединила членов Всероссийского учредительного
собрания, уполномоченных представителей Сибирского временного правительства, казачьих
войск: оренбургского, уральского, сибирского, иркутского, семиреченского; представителей
правительств Башкирии, Алаш, Туркестана. Уфимская директория заявила о создании
централизованного управления и упразднении всех автономий и органов местного управления.
В их числе декларировалось прекращение деятельности Алашской автономии.
Впоследствии в Алаш-орде произошел раскол на западное отделение (11 сентября 1918
года) с центром в Джамбейты в Уральской области во главе с Ж. Досмухамедовым куда вошли:
Уральская область, Букеевская орда, Мангышлакский уезд, Актюбинский уезд. Восточное
отделение Алаш-орды переехало в Жана Семей.
В процессе борьбы советской власти с антисоветской Уфимской директорией руководство
Советской России пыталось привлечь на свою сторону лидеров Алаш-орды, осознавая ее
влияние и авторитет среди казахского народа. В этом ряду следует рассматривать постановление
об амнистии алашординцам от 4 ноября 1919 года, а 21 декабря 1919 года совет Алаш-орды
принял решение о переходе на сторону Советов. После принятия решения о ликвидации Алашорды 9 марта 1920 года автономия прекратила свое существование.
Суверенитет – это черта, или атрибут, имманентно присущий лишь подлинно целому.
Он существует только в организованном целом и принадлежит верховной власти, являющейся
олицетворением этого целого. Государство, будь оно унитарным или федеративным, суверенно
лишь постольку, поскольку оно имеет власть и силу создать одно социальное целое, единый для
всех правовой порядок, в котором живут все и который обеспечивает тем самым внутреннюю
и внешнюю безопасность всех. Суверенитет есть феномен единой групповой жизни, и его
нельзя познать через какой-либо иной опыт. Он также есть феномен верховной власти,
осознающей себя таковой. Если же власть, считающая себя суверенной, неспособна навести в
стране должный порядок, если она позволяет вмешиваться в свои внутренние дела каким-либо
местным властям внутри государства, то значит эта власть фактически перестает претендовать
на суверенитет. На деле же это означает подрыв безопасности для граждан государства,
попощрение анархистских и сепаратистских тенденций, рост преступности, разрушение
основных нравственных ценностей и, как крайний вариант, - гибель государства и общества,
превращение их в некое безликое пространство, заполненное безликим населением.
Существует весьма распространенное заблуждение, сводящее суверенитет к голой силе,
пустому произволу, или отождествление его с деспотией. Суверенитет действительно основан
на силе, но к ней не сводится. Суверенитет означает, что в рамках целого государства местные
власти и их функции не являются независимыми в своих целях и способах действия. В то
же время концепция суверенитета имеет некоторые практически-политические особенности в
государстве с федеративным устройством.
В вопросе о соотношении суверенитета и федерализма сталкиваются две противоположные
школы. Одна из них строится в своей основе на признании государства как целостности,
как органической системы, исходит из признания неделимости и единства суверенитета
независимо от устройства государства. Другая школа придерживается взгляда, что суверенитет
в федеральном государстве распределяется пропорционально между составляющими его
частями. Эта школа исходит из того, что существенной чертой федерализма является разделение
власти между центром и составляющими федерацию частями в соответствии с принципом:
части уступают долю власти центру, а центр, в свою очередь, отдает определенную власть
частям. То же происходит и с суверенитетом: части получают частичный суверенитет от центра,
а суверенитет лишается доли, отданной частям. Поскольку никто уже не обладает полным
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суверенитетом, то следствием такого положения вещей неизбежно становится образование
внутри государства системы баланса сил в отношениях между членами федерации и между ними
и центром. Таким образом, политику баланса сил вынуждены вести не суверенные единицы,
а члены одной федерации, имеющие урезанную независимость и номинальный суверенитет.
А это в свою очередь способствует развитию анархии, нестабильности, соперничеству частей,
партикуляризму и неэффективности центральной власти в решении общегосударственных
задач.
Не случайно в программе Партии «Алаш» большое внимание уделялось государственному
устройству России как демократической федерации. Органы государственного управления
должны были включать Учредительное собрание, Государственную думу, Президента,Совет
министров. В программе партии также говорилось и о том, что выборы органов государственной
власти должны быть прямыми, равными, тайными. При этом предполагалось, что автономия
казахов строится на принципах равенства с другими народами федерации, религия - отделена
от государства; все народы федерации объявлялись равными в системе судопроизводства, а
судебные системы формировались в соответствии с традициями и обычаями каждого народа.
Провозглашалось, что субъекты Российской республики автономны и управляются на равных
правах и в соответствии с национальными интересами. Весь недолгий период существования и
деятельности национально-территориальной автономии Алаш (Алаш-орда) свидетельствует о
том, что Казахстан должен быть силой объединяющей, а не разъединяющей, и, соответственно,
деятельность частей и целого – единой и неделимой.
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Халел Досмұхамедұлының әдеби-сыни көзқарастары
Ғазизов Ғ.Д.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты
Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткері, ғалым, дәрігер Халел Досмұхамедұлы
(1883-1939) – қазақ руханияты төрінен ойып тұрып орын алатын ерекше тұлға. Оған себеп
Алаш арысының өнегелі өмірі мен ұлтына сіңірген адал еңбегіне үңілсек, саналы адамға
үлгі боларлықтай зор мысалды табуға болады. Негізгі мамандығы әскери дәрігер болсадағы, Х.Досмұхамедұлы өзінің алпысқа жетер жетпес ғұмырында ғылымның сан түрлі
саласына көңіл бөлген әмбебап ғалым екендігіне көз жеткіземіз. Соның ішінде ғалымның
қазақ әдебиеттануы, оның ішінде әдеби-сыни пікірлері турасында жазған зерттеулеріне басты
назарымызды аударғымыз келеді.
Әдеби-сын – әдебиеттанудың өзекті салаларының бірі. Сын болмаса, әдебиеттің өмір
сүруі екіталай. Осыны терең түсінген Х. Досмұхамедұлы өз халқының әдебиетін зерттеуді,
оған сыни пікір білдіруді өзінің парызы деп есептейді. Ғалымның айтқан мына бір пікірінен-ақ:
«Халықтың құлқы, мінезі, ойы заманындағы әдебиетінен білінеді. Әдебиет – халықтың түрлі
қимылдарының айнасы» [1,123] ұлтының әдебиетін терең меңгерген һәм оның жанашыры
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болғанына көз жеткізуге болады.Осы жолда арнайы зерттеулер жазып, ізденістер жүргізеді.
Алдымен ғалымның сыни мақалаларының ішінде «зар заман» әдебиетінің көрнекті өкілі,
жалынды ақын Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығына арналған «Мұрат ақын туралы қысқаша мағлұмат» деген мақаласын айта кеткен жөн. Бұл зерттеуінде Х. Досмұхамедұлы қазақ әдебиетінде алғашқылардың бірі болып Мұрат Мөңкеұлының өмірбаяны мен шығармашылығына
тоқталады. Зерттеуші ақынды екі қырынан қарастырады: «Мұрат, бір жағынан, өткенді білген
шежіре болса, екінші жағынан, халықтың мұңын, елдің зарын айтатын әлеуметшіл ақын»
[1,108]. Автордың ақынды «шежіре» дегені Мұраттың ежелгі дәстүрге сай бала кезінен елдің
бетке ұстар би-шешендерінен сұрап жүріп, қазақтың тарихи щежіресін жатқа білгендігінен
болса, екінші жағынан, зерттеуші «Мұраттың заманы – бостандық үшін «егескен ердің жер
тіреген заман» деген тұжырым жасайды, сол себепті де ақын өзінің шығармашылығының
өне бойында елдік мәселелерді сөз етеді. Олай етпеске амалы жоқ, себебі Х.Досмұхамедұлы
айтқандай, «елдің өзінен шыққан, қанымен қаны, жанымен жаны бір дерлік ақын елдің мұңын
айтпай қалай тұрсын?» [1,108].
Өзінің шығармашылығында патшаның отарлау саясатын сынап, ел мен жер тағдырын
ашық айтса да, М. Мөңкеұлы, Халелдің пікірінше, тығырықтан шығар жолды таба алмады:
«Елдің мұңын, зарын қанша зарласа да Мұрат елге анық түзі жол сілтей алмады... Мұраттың
ұлы сарыны – құтсыз қонысты тастау керек, кету керек» [1,109]. Ақынның бұл көзқарасымен
автор келіспейді, дегенмен, Мұраттың «Заманға қарай саз керек», «Законын екі жұрттың тегіс
білсең, дәмем бар адаспас деп қисаң жолдан» деген жолдарын және оқудан қайтқан жастарға
айтқан: «Адассам жетелерсің, алып қолдан, халықтың адасқанын бастамасаң, біліктен не
пайда бар кеудең толған» деген өсиет сөздерін қаламгер, керісінше, қолдап қуаттайды: «Елуалпыс жыл кейін мұндай жаңа жол барлығын айту Мұраттың пікірлі адам екенін көрсетеді» [1,109].
Зерттеуші ойын дамыта түсіп, ақынның «Қазақты айналдырды Сырды алғаннан»,
«Қоныстың бәрін жоғалтқан, Ноғайлы, қазақ надан жұрт, бірлігіңнің кемісі» деген үзінділерін
келтіріп, Мұраттың тек елдің мұң-зарын, кемшілігін айтып қана қоймай, оның себептерін
іздегенін аса жоғары бағалайды. Алайда, ақын бойынан тағы бір кемшіл тұсты айқындап
береді, ол - ақынның рушылдығы. Халелдің пайымдауынша, М. Мөңкеұлы өзінің руын ғана
мадақтап, басқа рулармен бәсекелесуге ұмтылады. Бұл іс-әрекеттерді сынағаны ақынға кінә
арту үшін емес, күллі қазақ жұртының бойында бар жағымсыз әдеттен құтылу үшін айтқаны
деп ұғуымыз керек. Өзінің ойын автор былайша түйіндейді: «Мұрат сөздерінің елге тиген әсері
өте күшті...Қысқаша айтқанда, Мұраттың тілі – әдебиетімізге негіз болған ел әдебиетінің
тілі... Әдебиет тарихына Мұраттың сөздерінің керектігі шексіз нәрсе» [1,110].
Х. Досмұхамедұлының зерттеулерінің ішіндегі бүгінгі таңға дейін өзектілігін жоймаған
зерттеуі - 1836-38 жылдары Бөкей ордасында өткен Исатай Тайманұлы мен Махамбет
Өтемісұлының көтерілісіне қатысты зерттеуін айта кету керек. Бұл оқиғаның тарихи маңызы,
себептері мен салдарын алғаш зерттегендердің бірі болған Х. Досмұхамедұлы көтерілістің
ұлттың рухани өміріне де еткен әсеріне мән берген: «Исатай қимылы (азаттық қозғалысы
деп түсінген жөн) он тоғызыншы ғасырдағы ел әдебиетіне көп әсер берді. Исатайдың ісін
дұрыстап ең әуелі сөз шығарған беріш Қуан жырау... Екінші, Исатай туралы көп сөйлеген
Исатайдың жолдасы Махамбет жырау... Исатай туралы сөзді көп айтқан адам – кете
Шернияз шешен» [2,59]. Осы пікірге сәйкес, Исатай Тайманұлының әдебиетте жеке образға
айналғанын көреміз, ғалым оны жоғарыда аталған Шернияз ақынның өлеңдерінен үзінді
келтіре отырып дәлелдейді:
«Сағынам ауызға алсам Исатайды,
Ер тумас ел бағына ондай жайлы.
Қарадан халқы сүйіп ханым деген.
Жігіт ед төрт тұрманы түгел сайлы...» [2,61].
Ғалым осы пікірін дамытып, мынадай тұжырым жасайды: «Ел арасындағы сөздерінің
бәрі де Исатайды мақтап, ісін дұрыстап, өлгеніне күйініп жоқтап сөйлейді. Исатайды
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жамандаған халық арасында сөз жоқ.Заманындағы қас болған Жәңгір мен Баймағамбет те
қазақ арасында Исатайды жамандап сөйледі деп естілмейді» [2,63]. Зерттеушінің осы ойына
сүйенсек, Исатай бейнесінің халық жадында ғана емес, оның саяси қарсыластарының есінде
де тек жағымды жағынан қалғанын көруге болады.
Ғылыми зерттеудің келесі бөлімінде Х. Досмұхамедұлы Махамбет Өтемісұлының
өмірбаяны мен шығармашылығына тоқталып кетеді. Бұл жердегі ғалымның ақын жайлы пікірі
назар аудартпай қоймайды: «Махамбет жақсы үндеуіш (агитатор), жақсы бастықтың
қолында өте ыңғайлы қолбасы» [2,74]. Шын мәнінде, қаламгер Махамбеттің атқарған өз
заманында атқарған қызметін дәл тауып айтқаны, сол кездегі тарихи жағдайларды жетік
білгенін көрсетеді. Махамбеттің ақындығына келсек, автор «Махамбеттің жыраулығы күшті
болған» [2,74] деп жоғары бағалайды, алайда, ақын өлеңдерінің көбі жоғалғанын тілге тиек
етіп, қолында бар өлеңін Ығылман Шөрекұлының ауызша айтуынан жазып алғанын және сол
материалды бастырып жатқандығын жеткізеді. Осылайша, мақаласын аяқтайды.
Халелтанушы-ғалым Р. Әлмұханованың:«Халел бағалы пікірлер айтқан ақындардың
бірі – Шернияз» [3,176] пікіріне сәйкес, Х.Досмұхамедұлының «Шернияз кім?» және «Шернияз шешен» атты екі мақаласын жазылғанын білеміз. Екі мақаланың біріншісі Шернияз
Жарылғасұлының өмірбаянына арналса, екіншісі шығармашалығын талдау үшін жазылғанын
аңғару онша қиын емес. «Шернияз кім?» мақаласы көлемі жағынан щағын келсе де, автордың
мынадай пікірі кездеседі: «Ел арасындағы әңгімелерге қарағанда Шернияз ақын емес, тапқыр,
сөзге тарылмайтын, тез жауап бергіш, мысқылдауға, әзілдеуге шебер, ылғи тақпақтап
сөйлеген, аузынан шыққан сөздің бәрі билік болған, сөзге жүйрік адам. Ел арасында Шерниязды
ақын демейді, шешен дейді» [4,102]. Көргеніміздей, әдебиеттанушы Шерниязды шешен дейді,
олай деуге толық негіз болды, себебі ел арасында айтылған мәліметтен бөлек, Халелдің
замандасы, әріптесі, Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның 1889 жазған мақаласында да осы
мәселе төңірегінде деректер кездеседі: «...Қазақ халқының өз алдына өлеңдері бар. Кім білмейді:
қазақтың ақындары Шөжені, Орынбайды, Найман баланы, Шерниязды... Құнанбайды һәм
һәйриларын. Қазақтарға осы ақындардың қайсысының сөзі күшті екенін білдіруге жөні
бар ма!? Шерниязды ойласақ, қызыл тілінің арқасымен жаны қалған» [5,245]. Сонымен,
қос зерттеушінің еңбектерінде Шернияздың шешендік өнеріне көбірек көңіл бөлінгендігін
аңғарамыз. Х. Досмұхамедұлы Шернияздың Исатай мен Махамбетті қолдап, олармен бірге
жорықтарға қатысқанын дәлелдейді. Алайда, көтеріліс жеңіліспен аяқталған тұста, шешен
жан сақтау үшін Баймағамбет сұлтанның қол астына кіруге мәжбүр болады: «Исатайға
ерген адамдарды ұстап қырып, жойып жатқан соң Шернияз амалсыздан басын сақтау
үшін Баймағамбетке паналайды. Бірақ Шернияздың Байе-кені мақтаған сөзінен мазақтаған
сөзі көп» [4,97]. Сол кездегі жазалау саясатының қаттылығына қарамастан, Шернияз өзінің
бастапқы ой-тұжырымынан екі елі айрылмағанын ғалымның шешен шығармашылығынан
келтірілген үзінділерінен байқаймыз: «Баймағамбеттің қыздарыма лайықты сөз айтшы
дегенде Шернияздың айтқаны жұрттың бәріне мәлім ғой.
Бай-еке, сіздің қызда жаман бар ма,
Дейді-тұғын оны жаман, заман бар ма?
Шот желке, шолақ мұрын, күң дер едім,
Бармайды аузы құрғыр жамандауға.
Қызыңның бес тиындық біреуі жоқ,
Қылған соң құдай қанша амал бар ма?» [4,98].
Зерттеуші Шернияздың басқа да өлең жолдарынан үзінді келтіре отырып, оның
әзілқойлығы мен сөз тапқыштығына таңданғанын жасырмайды: «Шернияздың әзілқойлығы,
біреудің мінін табуға, не көзге мақтай қоюға шеберлігі, қысылған жерде сөз тапқыштығы,
күлдіргі сөзге ұсталығы таңданарлық нәрсе» [4,99]. Х.Досмұхамедұлының Шернияз
шығармашылығындағы тілдік ерекшеліктерге де көңіл бөледі. «Жанаралға Шернияз былай
дейді:
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Дұшпандар тітірейді айбатыңнан,
Дүнияда келмес із аз құдыратыңнан,
Сөз мұтасар қылар деп өтінемін,
Ұлұғлы ғаламатл қазір атыңнан.
Орысқа сөйлесе қазақтың өз сөздерін бұзып сөйлейтін әдеті бар ғой. Шернияз да
түсініктірек болу үшін орыстың ұлықтарына «Текелеу»дің Абылқайыр ханға кеңсе үшін
сыйлап кеткен «мұсылман тілі»-мен сөйлеген ғой» [4,100]. Байқағанымыздай, Алаш зиялысы
әдеби тілдегі ауытқуларды мысал ретінде келтіріп қана қоймай, оның тарихи шығу себептерін
де тауып отыр. Бұл сөзінің астарында автордың патша үкіметінің тіл тазалығына келтірген
зиянын ашып айтпаса да, соған үзілді-кесілді қарсылығын байқауға болады.
Жоғарыда аталған мақалалары мен зерттеулерінің қорытындысы, шарықтау шегі
есебінде Х. Досмұхамедұлының «Аламан» атты ғылыми жинағын айта аламыз. Аталмыш
жинақтың алғы сөзі – қазақ әдебиеті мен сыны тарихындағы классикалық зерттеулердің
қатарына жатқызылатын еңбектердің бірі. Ал, жинаққа енген «Қармыс батыр», «БайбозЖандос», «Әлім мен Байұлының айтысқаны» және т.б. ауызша жиналған әдебиет үлгілері
Халел Досмұхамедұлының зерттеушілік еңбегімен қоса, жинаушы, насихаттаушы қырын
асқақтай түседі. Алдымен, ғалымның сөзімен жинаққа тақырып ретінде таңдалған «аламан»
терминін ашып алайық: «Аламан деп тәртіпке, жолға, низамға көнбейтін, өз дегені болмаса
басқаны елемейтін топты айтады. Бастықтан (билік иесі, елбасы) лұқсатсыз біреуді
шабуға, олжалауға аттанған тәртіпсіз топты аламан дейді» [6,17]. Бұдан түсінгеніміз,
Алаш арысының айтып отырғаны - қазақтың ежелгі салтында бар ешкімнің алдында бас имей,
тізе бүкпейтін еркін мінез, бір жағынан, жағымсыз әдетіміз, екінші жағынан, Қаз дауысты
Қазыбек бидің «асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білетін» ерекше батылдығы, ерлігі
деп ұғынуымыз керек. Осы терминді енгізу арқылы ғалым әдебиеттануға «аламандық әдебиет»
немесе «оппозициялық әдебиет» деген ұғымдарды енгізді десек, артық кетпейміз. Х. Досмұхамедұлының шыққан жері, ата-қонысында осындай әдебиет үлгілері көптеп кездесті. Оларды
әр кездері жинап, бастырып, халыққа таратқандар болса да, ғылыми тұрғыда зерттеп, жеке
бағытқа айналдырған - Халел Досмұхамедұлы болды. Әдебиетте мұндай бағытты енгізіп,
осы тақырыпта жазылған шығармаларды жинастырудың да өзіндік қажеттілігі туындаған
болатын. Бұл тек қана әдебиеттің ғана емес, ұлттық мәселеге де тікелей байланысты болды.
Зерттеуші «Айса» жырын мысалға келтіріп кеткеннен кейін осыған көз жеткізуге болады:
«Өкіметке көнбей, жек көргенді шабу, қарсы келгенді жерлеу – дағдылы жақсы іс. Тек
мұндай істі істетпейтіндер оңбағандар»[6,18]. «Айса» жырының сюжетін талдай келе
осындай түйін жасаған Халел ойының астарында өзінің дәуірімен, яғни Кеңестік кезеңдегі
кейбір мәселелерге де ашық қарсылығын көруге болады. Кеңес үкіметі құрылған тұстан
бастап зиялыларлың жас буыны үкіметтің ғана сойылып соғып, халық мүддесі жайлы ұмыта
бастағаны айдан анық көрінді. Оның үстіне, бұрыннан көшпелі өмір салтына үйреніп қалған
қазақ жұрты енді жаппай отырықшылыққа, ұжымдастыруға көнуге мәжбүр болды. Сондықтан
тұла бойы үнемі халқының мүддесін қорғаған Алаш алыбы Х. Досмұхамедұлы өзінен кейінгі
жас буын санасына да осыны астарлы оймен, «аламандық әдебиет» үлгілері арқылы жеткізуге
тырысқандай болып көрінеді. Дегенмен, әр мәселенің екі жағы бар. «Аламандық әдебиеттің»
кемшіл тұстары да аз емес еді. Оған мысал ретінде «Ел едік» дастанындағы оқиғалар желісі
келтіріліп, мынадай түйін жасалады: «Отан бірлігі, Отан сүю сезімі, әлеуметшілдік міндеті
секілді керек сезімдерді мен-мендік, бәсекелік, ерегіс секілді аламандықтың жеңгенін ел
арасынан жиналған ескі сөздер анықтап көрсетіп тұр» [6,20]. «Аламандықтың» жағымсыз
жағы – ұлттық мүддеден жеке бастың мүддесін жоғары қою, басқалармен орынсыз бақталасу
еді. Сондықтан әдебиеттің бұл бағытында жазылған шығармаларды сүзгіден өткізіп, керекке
жарату білудің маңыздылығын көреміз.
Мақаланың соңында Х. Досмұхамедұлы зиялы қауымға «аламандықтың» жақсысынан
үйреніп, жаманынан жиренуге үгіттейді, ұлт мемлекетін құрудағы әдебиеттің рөлін айқындайды:
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«Ел әдебиетімен таныспайынша өткеннің көбін де, бардың жарымын да табу қиын»[6,23].
Қорытындылай келгенде, өзінің әмбебап ғылыми дарынымен ерекшеленген Халел
Досмұхамедұлының әдеби-сыни пайымдары бүгінгі таңға дейін өзінің өзектілігін жойған жоқ.
Ғалымның ғылыми-шығармашылық мұрасын зерделеген халелтанушы Ғ. Әнестің сөзімен
айтқанда: «Халел қазақ әдебиетінің тарихында білікті фольклор зерттеушісі, махамбеттану
ілімінің негізін салушы, ауыз әдебиеті үлгілерін жанрлық-тақырыптық түрге саралаған
теориялық дайындығы мол ғалым ғана емес, сондай-ақ өз тұстастарына – қазақтың
маңдайалды қаламгерлеріне идеялық бағыт сілтеп, ізденулеріне тікелей қамқорлық жасаған
мәдениет жанашыры ретінде де орын алуға тиіс» [6,12]. Шын мәнінде, Х. Досмұхамедұлының әдеби-сыни көзқарастары да сын тарихының қалыптасуында да өзіндік үлкен орны бар
құбылыс екендігін мойындап, ғылыми айналымға енгізгеніміз дұрыс.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
КАЗАХСТАНА В 30-ЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА: АЗИМБАЙ ЛЕКЕРОВ
Габдулина А. Ж.
Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина.
Ст. преподаватель кафедры истории Казахстана, к.и.н.,
Сегодня изучение последствий политики Сталина и его страшной репрессивной системы
продолжает быть актуальной. И это по-человечески понятно. Яркая вспышка интереса к этой
теме разгорелась еще в 80-90-ые гг. ХХ века, но этот интерес постепенно угасал. Однако нет
сомнений, что такие огромные жертвы «красного» террора не будут забыты.
Политический режим, бушевавший в 20-30-ые годы прошлого столетия в СССР,
сознательно и планово уничтожал элиту советского народа, или, если говорить на их языке
«отправлял их в расход». Что такое расход?! Так крупными буквами было написано на обложке
книги записи актов гражданского состояния, людей, ставших «врагами народа».
Среди политических репрессированных, есть личности, которые внесли огромный
вклад в развитие СССР, и в частности, Казахстана, но их имена были забыты. Одним из таких
является Азимбай Лекерович Лекеров – это был профессор, государственный, политический,
общественный деятель, ученый, педагог.
Азимбай Лекеров родился в июле 1901 года в Семипалатинской губернии, в славных
горах Дельбегетея. Из шести братьев, он всегда был особенным, а выделялся Азимбай жаждой
к знаниям. Он много времени уделял учебе, книгам. Таким образом, в 1914 году он окончил
начальную школу, а в 1918 - Высшее начальное училище в Семипалатинске.
С окончательным установлением Советской власти Лекеров начинает свою трудовую
деятельность активной работой в инородческий подотдел военно-революционного комитета,
который осуществлял военно-гражданское управление Киргизским (Казахским) краем. В это
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время там уже трудились и Жусупбек Аймауытов, Мухтар Ауэзов, Алимхан Ермеков, Нигмет
Нурмаков и другие.
В октябре 1921 года на II Учредительном Съезде Советов Киргизской автономии Лекеров
был избран кандидатом в члены ЦИК КирССР, а в июле 1922 году кандидатом в члены его
Президиума, позднее он продолжит свою работу, будучи избранным кандидатом и на III-V
Съезде Советов.
Лекеров старался глубже проникнуться к нуждам народа, поэтому выезжал на места и
добивался по возможности многого, к примеру, для Павлодарского уезда он добился больших
средств на содержание больниц, фельдпунков и т.д.
Начиная работу в Актюбинской губернии, он увидел страшные картины голодающего
населения, еще не пришедшего в себя от голода 1921-22 гг., хотя это был уже 1925 год, когда как
мы знаем, что ситуация в это время была более менее стабилизирована. Он по-человечески не
мог отказать в помощи инвалидам, воспитанникам детдомов в голодающих регионах и также,
будучи как член КирЦИК он поднимал насущные вопросы перед руководством республики.
Совмещая работу в Актюбинской губернии, он параллельно работал ответственным
секретарем газеты «Кедей – Беднота», которая вышла в свет в мае 1925 года и еженедельно
освещала не только работу партийного и исполнительного комитета губернии, но также имела
просветительский характер. Лекеров публиковал свои статьи, посвященные пробуждению
общего сознания, культуре казахстанского народа.
За свою недолгую, но очень насущную жизнь Азимбай Лекерович работал в разных структурах и сферах областей, к примеру, в 1926 году, он был переведен в Народный Комиссариат
просвещения, где вошел в состав коллегии Главполитпросвета. Несмотря на юный возраст,
общественная и государственная деятельность которого началась в 19 лет, он четко проявил
свой острый ум, деловые качества руководителя и не потерял при этом человеческих ценностей,
доброты, милосердия, чести.
Он включается в работу по борьбе с ликвидацией неграмотности в Казахстане, а также
занимается просветительской деятельностью и внедрением культуры в стране. Его планы
становятся реальностью: идет развертывание культурно-просветительских учреждений,
формирование Совпартшкол, открываются клубы художественной самодеятельности,
библиотеки, «красные юрты» в аулах и т.д.
В тяжелые годы становления советской страны, он добивается создания «организации
передвижных кинематографистов, просмотров кинохроник торжественных событий в стране,
кружков по изучению кино, книг по кинематографии». Мало того, он просит комиссию
разрешить строительство кинотеатра в г. Чимкенте, а также «изыскать возможность к покупке
картин художника Хлудова для создания в будущем Национальной картинной галереи» [1].
В том же 1926 году в Кызыл-Орде, тогда столице Казахстана был открыт драматический
театр. Благодаря Лекерову в театр будет приглашен выдающийся руководитель и режиссер
Жумат Шанин.
Уже к осени 1926 года Азимбай Лекеров возглавит Центральный Совет народного
хозяйства Казахстана. Эта страница его судьбы станет главной и яркой в политической,
общественной и государственной деятельности.
Именно в это время он разработает новый план в системе народного хозяйства Казахстана,
хотя оно совпадет с темными временами агрессии на интеллигенцию, эта разработка станет
фундаментальным началом форсированной индустриализации народного хозяйства СССР.
Конец XIX-начало ХХ вв. казахстанская структура промышленности состояла из
предприятий кустарного, мануфактурного, фабрично-заводского типов. Предприятия
союзной республики были в обрабатывающей и добывающей отрасли. Обрабатывающая
промышленность – это сферы отрасли, включающие предприятия по первичной обработке
сырья за пределы региона и выработке продукции для внутреннего рынка. Сюда входили
предприятия по обработке продукции животноводства, по переработке растительного сырья,
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по обработке промышленного сырья. К добывающей относилось развитие горнорудной,
золотодобывающей, угольной, соляной, рыбной отраслей промышленности республики. И,
конечно, Казахстану отводилась роль сырьевой направленности, это был сырьевой придаток СССР.
В период 1926-1927 гг. Лекеров посвящает себя вопросам промышленного развития
республики. «…Общее экономическое состояние промышленности характеризуется
сильной изношенностью… Проведение индустриализации в широком смысле слова,
создание промышленных баз и план развития Республики изменят экономику Казахстана…
Осуществление генерального плана зависит от двух условий: вложение капитала и наличие
транспорта. Своими силами Казахстан не преодолеет эти объективные условия, поэтому он
должен рассчитывать на помощь Федерации и Союза...
Казахстан является отсталой сельскохозяйственной страной. Социалистическая
Республика находится в буржуазном окружении без промышленной базы. Находится в этом
положении дальше невозможно…», – пишет он [2].
Эти годы Азимбай Лекеров уделяет все свое внимание развитию промышленных
вопросов, так как после революции и гражданской войны отрасли промышленности в крае
находились в катастрофическом положении.
Лекеров был убежден, что богатый природными ресурсами край является экономически
отсталым регионом, главными задачами он считал: «развитие добывающей и обрабатывающей
промышленности, подведение новой технической базы, новостроительство, организация
промышленностей: свинцовой, селитровой и переработки глауберовой соли – поиск новых
месторождений полезных ископаемых, глубокое разведочное бурение в Урало-Эмбенском
нефтеносном районе и т.д., а также трудовые ресурсы и их подготовка, социальные вопросы,
транспорт, пути сообщения, долгосрочное кредитование промышленности» [3]. Все эти задачи
стояли перед страной, которые он озвучил на II Съезде профсоюзов Республики Казахстан в
Кызыл-Орде, 22-29 ноября 1926 года.
Много внимания Лекеров уделял развитию в республике транспорта как гужевого,
водного, так и железнодорожного. Им было предложено строительство Южно-Сибирской
магистрали, которая соединялась с Туркестано-Сибирской магистралью, что привело бы к
подъему не только промышленности, но и сельского хозяйства. Однако главной задачей Центр
видел соединение Средней Азии через Сибирь. Через водные пути Иртыша и озера Зайсан
Азимбай Лекерович хотел развивать торгово-экономические отношения с Монголией, а также
развивать товарообороты с Бишкеком и активно поднимать внутреннюю флотилию.
Благодаря настойчивости, упорству и смелости Лекерова, ему удалось отстроить в его
родном Семипалатинске «…суконную фабрику и кожевенный завод… и… добиться принятия
Постановления о строительстве гидростанции на Алтае…».
С расширением разработок угольных копий в крае будет расти и расширяться
каменноугольная промышленность, так считал Лекеров и активно содействовал укреплению
фундамента развития этой отрасли.
Он хорошо разбирался не только в проблемах развития народного хозяйства, но и в
экономических вопросах: рентабильности производства, банковских кредитах, необходимости
капиталовложения в промышленность, о кадрах, о заработной плате и т.д. Всего за восемь
месяцев руководства народным хозяйством республика из отсталой аграрной республики
превращалась в индустриально-аграрную республику с большим потенциалом в будущем.
В 1927-м, после утверждения пятилетнего плана, Азимбай смог поехать на годичные
курсы при Коммунистическом университете трудящихся Востока имени И.В. Сталина. И с 1928
по 1932 год учился в Институте красной профессуры, и успешно получил диплом финансиста
и экономиста-плановика.
Вернувшись после учебы, Лекеров приступит к работе, вольется в итоги первой пятилетки,
той самой, которую ранее планировал и отстаивал на Съезде партии. С каким почти ребяческим
восторгом Лекеров будет видеть результаты успешной работы.
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В книге Айседоры Ликеровой есть воспоминания ее матери Халиды Елькибаевой, где
рассказывается о «Письме пяти» Сталину, подписанном Г. Мусреповым, М. Габдулиным,
М. Давлетгалиевым, Е. Алтынбековым, К. Куанышевым. Азимбай Ликеров был человеком,
который стал одним из инициаторов этого письма Сталину. В этом историческом письме,
приводились данные о голоде и массовой гибели казахов в результате насильственной
коллективизации и перевода их на оседлый образ жизни. События, в котором разворачивались
события встречи советской казахской интеллигенции и идеи письма Сталину проходила на
даче Госплана, так как Азимбай Ликеров состоял в должности первого заместителя Госплана,
именно он помог составить это письмо, потому как там приводились все цифры и данные,
которые мог знать только он.
Но Лекеров под письмом не подписался. Письмо до прямого адресата не дошло, понятно,
что кто-то написал донос первому секретарю Казкрайкома ВКП (б) Филиппу Голощекину.
Над Лекеровым устроили суд, однако, в последующем, ограничились вынесением партийного
выговора с предупреждением. Все это события 15 июля 1932 года. «…В тот день Азимбай
вернулся домой подавленный. Сел на стул и зарыдал как ребенок. Все твердил: «Как можно за
правду, за желание предотвратить голод и гибель казахов наказывать человека?». Еще большим
ударом стало поведение вчерашних единомышленников, подписавшихся под «Письмом
пяти»: они отказались от своей подписи и обвинили Лекерова в том, что он оказал на них
давление…».
Ф.И. Голощекин, пришедший к власти в Казахстане в 1925 году, в первую очередь,
начал свою диктатуру с устранения оппозиции, куда входили деятели казахской и советской
интеллигенции. Насильственная политика, проводимая местным диктатором пылала по всей
когда-то великой тюркской Степи. Искусственно созданный голод и геноцид в казахском краю
принес миллионные жертвы, палачом, которого стал, по молчаливому согласию Сталина,
Голощекин. Следствием всех этих событий стали восстания, которые подавлялись органами
НКВД и армией самым жесточайшим образом.
В 1933 году место краевого диктатора занял Левон Мирзоян. Он снял с Ликерова
выговор и просил продолжить работу директором в Казахстанском научно-исследовательском
институте марксизма-ленинизма. Однако позднее в записке Сталину Мирзоян указал Ликерова
среди участников «разветвленной национал-фашистской организации, связанной с правыми и
троцкистами». Среди названных – Дивеев, Кенжин, Кошенбаев, Джаманмурунов, Султанов,
Тогжанов, Гатаулин и многие другие. Все они занимали высокие посты в республике. По
обвинению в измене государству арестовали более 400 человек – работников промышленности,
транспорта, различных учреждений. Ликерову не простили жесткой позиции во время голода
30-х гг., и его противостояния в кадровых вопросах.
Свой короткий, тернистый путь Азимбай прошел с высоким достоинством и своей
духовностью, знаниями, талантом, энергией, идеями он осветил эти мрачные годы и посвятил
свою жизнь – служению народу и Родине, считая это своим священным долгом и честью.
Подвиги таких людей, которые, есть у каждой нации, находившейся под тоталитарном
игом, стали достоянием общественности. Жертвы политических репрессий, про которых
нас заставляли забыть или пытались создать негативное впечатление, рассказывая об их «не
советской» деятельности не принесли ожидаемого результата. Как раз наоборот, жизнь и
смерть этих людей служит назиданием и достойным примером для молодого поколения.
Наша долго дремавшая родовая память просыпается с огромным трудом, как тяжелое
возвращение к жизни уснувшего в летаргическом сне разума... Идентификация нации
в историческом контексте – это условие нашего выживания. Мы, постсоветский народ,
потерявший смысл и место своего существования в мире, теперь ищем свои дальние корни,
чтобы обрести свой новый образ, а вместе с ним гарантии своего будущего. Иначе, нельзя,
по-другому мы исчезнем, станем легкой добычей более сильных цивилизаций. Нации нужны
свои герои, они как бы компенсируют нашу неполноценность, которая всегда присутствует на
215

любом историческом этапе. Поэтому мы любим героев прошлого, подсознательно приобщаясь
к их чистоте. Героизм – это самоуважение. Вот, наверное, к чему мы стремимся… И история
жизни великих деятелей является тому подтверждением.
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А. БУКЕЙХАН О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ
НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В КАЗАХСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Доғалов А.Н., Кайранбеков Б.О.
к.э.н., доценты ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Жумабаев Ф.Б.
магистр, главный специалист Отдела аккредитации
и рейтинга ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Социально-экономические проблемыразвития общественного производства в целом,
в том числе форм ведения хозяйствования в частности, были всегда в центре внимания у
представителей либерально-демократической части передовой казахской общественности
– представителейнационального патриотического движения Алаш и правительства Алаш
Орды.
При изучении особенностей ведения традиционного кочевого, полукочвого и оседлого
натурального хозяйства и зарождавщегося в ее недрах товарного производства в казахском
обществе следуетобратить особое внимание на интересные по содержанию идеи выдающегося
политического и общественного деятеля отечественной национальной либеральнодемократической интеллигенции и великого сына всего казахского народа конца XIX и первой
трети ХХ веков, делегата Всероссийского съезда земских и городских деятелей (Москва, ноябрь
1905г.), члена ЦК конституционно-демократической партии (кадетов), комиссара Временного
правительства в Тургайской области, организатора и лидера первой казахской национальнодемократической партии «Алаш», председателя Национального Совета национальнотерриториальной Автономии Алаш-Орда (1917-1920 гг.), Алихана Букейхан (1866-1937 гг.).
Он был одним из первых профессиональных экономистов казахского народа с высшим
образованием европейского стандарта – в 1890 году он поступил на 1 курс экономического
факультета Санкт-Петербургского Императорского лесного института, который успешно
закончил в 1894 году, получив диплом ученого лесовода II разряда.
К тому же, он в то время параллельно экстренно окончил юридический факультет СанктПетербургского университета.
Алихан Букейхан на основе проведенных исследований в периоды нахождения в
экспедициях, изучавщих возможности дальшейшей колонизации Степного края, описывает
многочисленные социально-экономические аспекты процесса перехода казахского натурального
скотоводческого (кочевого и полукочевого) хозяйства на рельсы ведения товарного хозяйства.
В данной статье мы вкратце рассмотрим вопросы:
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- о выделении в казахском обществе товара – всеобщего эквивалента, связанная с
развитием товарно-денежных отношений, проникновением российского и иностранного
промышленно-ростовщического капитала;
- о преимуществах ведения традиционного казахского скотоводческого хозяйства в
зонах с низким плодородием почвы, наряду с интенсивными формами ведения хозяйственной
деятельности.
Развитие товарного производства во второй половине XIXвекаи соответствующих
этому форм обмена товаров в степном крае способствовало появлениюивыделению из
массы традиционно обмениваемых товаров местного производстватовара- всеобщего
эквивалента,который посредством своей потребительной стоимости выражает стоимость
других товаров и служит посредником в их обмене.
Алихан Букейхан в своей аналитической работе – «Экономическое значение овцеводства
в киргизском (казахском – А.Доғалов) хозяйстве»подробно и научно-обоснованно описывает
о том, что в казахском кочевом и полукочевом обществе продолжительное время всеобщим
эквивалентом-товаром использовали овец, наиболее распространенного вида мелкого рогатого
скота.
Такое стало возможным на территории степного Казахстана и у других кочевых народов
Центральной Азии, по мнению автора, благодаря целому ряду ценных потребительских
полезностей продукции, получаемых из овец местной породы.
Об этом он писал следующее: «В стремлении киргиз (казахов – А. Доғалов) к овцеводству
сказалось справедливая оценка киргизской овцы, отличающейся разнообразием своих
продуктов, которыми она дарит кочевников.
Она дает шерсть, для его юрты – символа и основы кочевого быта, вкусное мясо –
составляющее любимую пищу киргиза, вкусное молоко – играющее весьма важную роль
в пищевом его довольствии, шкуру – идущую на одежду и на рынок, как ходкий товар, и,
наконец, дорогое в степи топливо для очага».
Про последнее указанное качество Алихан Букейхан писал, что «Кий» овечий помет,
употребляемым на топливо, 100 голов овец обеспечивает одно хозяйство на зиму. 26 голов
овец и коз, приходящихся на одно хозяйство, дают топливо на ¼ зимы, что указывает на весьма
серьезное значение овцеводства в киргизском быту, при крайней бедности киргизских степей
лесом и другим топливом».
В соответствии с вышеуказанными потребительными стоимостями продукции овцеводства
он указывает на то, что «благодаря разнообразию доставляемого ею для киргизского хозяйства
продуктов, она составляет фундамент кочевого быта и служит ходкою на рынке меновою
единицей.
Недаром при господстве в степи натурального хозяйства все виды скота приводились
к овце и оценивались ею: она служила золотою, если позволительно сравнение, единицею
киргизского натурального хозяйства. Благодаря высокому качеству баранины, значение овцы
усилилось со вторжением в киргизское натуральное хозяйство денежного обращения.
В глубь и в ширь степи более и более распространяются продукты фабричного и заводского
производства, покупаемое на деньги. Часть последних добывается киргизами продажею овец,
как мелкой и ценной на рынке единицы скота.
Овца же доставляет драгоценный материал на повседневные потребности хозяйства,
часто нуждающегося в мясе, напр. Летом, когда во избежание порчи необходимо съесть все
мясо в один прием; словом, овца в хозяйстве обслуживает роль мелкой, но ценной монеты.
Если ко всем указанным разнообразным достоинствам овцы, делающим ее самым
драгоценным видом киргизского скота, прибавить сравнительную дешевизну содержание ее,
при киргизском уходе за нею, то станет само собою понятным, почему киргизы налегают на
овцеводство, доводя количество овец в стаде до ¾ его, как в Зайсанском уезде» [1, с. 183-185].
Интересным, на наш взгляд, является следующая любопытная характеристика местной
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породы казахских овец, выявленная в ходе проведенных исследований, Алиханом Букейханом:
«Заканчивая описаниe киргизской (казахской местной породы – А. Доғалов) овцы и козы и
ихъ стада, нужно заметить, что киргизская овца, не говоря о козахъ, не может принять на свой
счетъ установившееся мненіе о классической глупости барана.
Киргизская овца отличается прекрасною памятью пространства: ягнята возвращаются
съ новой стоянки за 10-15, иногда за 20 верстъ на старую; старые овцы помнятъ на осеннихъ и
зимнихъ пастбищахъ участки ихъ съ более вкусными травами; этимъ ея знаніем места киргизы
(казахи – А.Доғалов) пользуются въ трудные зимы, когда приходится расчищать снегъ, следуя
при этомъ указаніямъ овцы.
Киргизская овца имеет острое чутье, которое обнаруживается всякій разъ, когда угрожаетъ
опасность стаду отъ исконного врага его волка: его овцы чуютъ по запаху и дают объ этомъ
знать, топая ногами, фыркая и убегая отъ него въ поле къ пастуху, ночью подъ защиту юртъ
аула.
Отшатнувшаяся отъ своего и захваченная чужимъ стадомъ овца не успокоится до техъ
пор, пока не отыщетъ собственное стадо.
Вожаки стада – «еркек кой» - въ сметливости нисколько не уступают козамъ – «серке».
Киргизская овца, находясь на подножномъ корме, скитаясь по степи зимою и летомъ, и ведя
существованіе, близкое къ дикому состоянію, въ борьбе за существованіе, стала сметливее и
умнее культуной овцы» [2, с.71]
Алихан Букейхан, основываясь на проведенные им научные изыскания, неопровержимо
доказывает, что так называемые неудобные земли в терминологии российских идеологов
переселения в максимальной степени приспособлены местными скотоводами – казахами
к извлечению определенных хозяйственных выгод, составляющих материальную основу
их существования. Кокпек и курай, на быстрое и неостановимое прорастание которых на
пашнях и залежах жалуются крестьяне-переселенцы из Европейской части России, имеют
первостепенное значение для казахских пастбищ.
Летняя ночная тебеневка табунов лошадей местных казахских родов держится на
обширных пастбищах с кураем.
Все посезонное движение стад всех видов живности, принадлежащих казахам,
обусловлено поступательным потреблением преимущественно ковыля и кокпека на обширных
степных пространствах.
В связи с этим утверждением Алихан Букейхан приводит интересный, имевший место,
случай. Казахи-кочевники, зимовавшие на реке Сарысу, которая протекает в Центральном
Казахстане, замешкались с определением точного срока завершения холодного периода года, и
по ранней весне табуны лошадей самовольно переправились с большим уроном в количестве
через широко разлившуюся реку, прорвали редкий заслон пастухов и ушли на север Казахстана,
где на пастбищах уже начали подниматься ковыль и кокпек.
Данный наглядный пример, по его мнению, заключает восклицание: «Такова «власть
скотоводства» - этого видового признака, как элемента цветка растения Киргизского (Казахского
– А. Доғалов) края, вырастившего в течение веков в условиях своей однообразной нищенской
природы, подвижное до неуловимости и приспособленное, как кокпек, кочевое Киргизское
скотоводство» [3, с. 235].
Вышеприведенные идей Алихана Букейхан о преимуществах кочевого и полукочевого
скотоводства на менее плодородных землях Западного, Центрального и значительной части
Северного, Южного и Восточного Казахстана, свидетельствуют о том, что он, а также многие
другие прогрессивные казахские мыслители и государственные деятели начала XX века,
полностью ратуя за постепенный переход казахского народа к интенсивным формам ведения
хозяйственной деятельности, стремился не только сохранить имеющиеся, но и приумножить
в перспективе экономические преимущества кочевой и полукочевой формы хозяйствования
в относительно бедных по почвенно-ботаническим составляющим и резко-континентальным
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природно-климатическим условиям регионах Степного края.
На данную идею руководителя движения Алаш и правительства Алаш Орды – Алихана
Букейхан следовало бы обратить внимание нынешным руководителям аграрного сектора
Республики Казахстан и тех областей, которые расположены в природно-климатических зонах
с низким плодородием почвы.
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рухани негіз қағидаттарын жүзеге асыру:
«Алаш» идеясындағы тіл жайы
Досжан Н.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты
«Алаш» туралы ой қозғалғанда қазақтың жаны тіріліп, жүрегі соғады. Егер тарих тілімен
сөйлесек «Алаш» ұранына немесе Алаш арыстары не үшін өздерін «Алашшыл» деп атады
деген сұрақтарға жауап таба аламыз. Кешегі, Патша үкіметінің қазақ даласына билігі жүріп
тұрған тұста қазақ жұртының бостандыққа ұмтылуы, ана тіл мерейін үстем етуі «Алаш»
ұранымен байланысты. Өйткені, «Алаш» арғы қазақтың қазақ болып қалыптасқанынан бастап
ұлттық символға айналған ұран. Қазақтан шыққан дана, би, шешен, жырау, сал-сері, тақуа,
діндәрлардың барлығы екі сөзінің бірінде: «Ертеңгі күнге - «Алаш тілінің» өміршең екендігін
дәлелдеу үшін бүгіннен бастап «Алаш» тасының өрге домалағанын көре алатындай күш
біріктірмесек болмайды»,- деп өсиет қалдырған. Ата-баба ізіне көз тастайтын ұрпақтың бұл
тарихи ұранды да талдап, өзіндік бағытымен жеткізген тұсы бар. Мәселен, Тарихта, Мәшһүр
Жүсіп Көпейұлы былай дейді; «Алаш» деген атты ұранға қойып, жауға шапқанда «Алаш,
алаш» деп шабыңдар, Алаш демегенді әкең де болса ұрып жыға беріңдер» десіп бата қылысты.
«Кеше Алаш, Алаш болғанда, Алаша хан болғанда, Үйіміз ағаш болғанда, Ұранымыз Алаш
болғанда, Үш жүздің баласы қазақ емес пе едік?!–деп айтылған сөз содан қалған [1, 18 б.].
Алты алаштың басы қосылса күлтөбеде мәні мен мағынасы бар күнде жиын өтеді екен.
Бұл қазақ салтындағы ерекшеліктің тағы бір қыры. Сонау, Жәнібек пен Керейден бермен қарай
«Қазақ» қазақ болғалы ұлттың сана сезімінде көшпенді ғұмыр кешу орын алса, жұрт көшіп
қонып жүріп «Алашым, ана тілім», деп бой түзеді. «Тілім, дінім, ділім», деп жауға шапты.
Біз талай дүрбелеңді бастан өткердік бірақ оған кінәлі жалғыз ғана Патша үкіметі емес,
өзіміздің ішімізде де «бір құмалақ бір қарын майды шірітедінің» нақ өзіне салып, халық пен
халық үшін алаңдағандардың арасына іріткі орнатып жүргендер де болды. Өткен дәуірдің ащы
да болса ақиқатын ашып айтып, көлеңкелі тұстарын тілге тиек етіп, тарих парағына түсіру –
елеңбей қалып кеткен зиялыларымыздың елге еткен ерең еңбегін келер ұрпаққа естірту.
Қазір қоғамда теңдік орнап ел тәуелсіздігін алған тұста, ұлттық мүдде мен тілі үшін аянбай
еңбек етудегі басты мақсат – осы азаматтарымыздың жүріп өткен жолын жаңғырту. Келешекке
үндеу тастау. Өткен уақыттардағы ел басына күн туса еріндікпен су кешуден тартынбайтын,
халқым деп өмірсүрген ұлт зиялыларының қазақ тілі үшін істеген ұлағатты істерін мәртебе
санау. Шаң басып қалған алтын ақиқатты тазалап, қайтадан алтын қалпына келтірумен тең.
«Көркем әдебиеттегі ұлтшыл-фашистердің зиянкестігін түп-тамырымен құртайық» деген
мақала әдебиетшілер ішінен ұлтшыл жауларды іздеуге жаңа қарқын қосты. Ақиқатында, мақала
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алашордашыларды қалыптасқан тәртіппен аяусыз сынағанымен, негізінен олармен ниеттес,
пікірлес, көзқарастары бір, буржуазияшыл-ұлтшылдармен ауыз жаласқан «ұлтшыл-фашистер»
деп Сәкен, Ілияс, Бейімбетті айыптады [2, 67 б.]. Осындай шақта ұлт үшін, тіл үшін басты
бәйгеге тігу ерлікпен парапар іс. Сөйте тұра ерлікті ерлік деп емес, жауыздық деп ұғындырған
зиянкестердің ұлтқа жасаған қиянаты қазақ үшін үлкен қасірет. Бодандықтың бұғауында
қалып, бостандықтан үміт үздіруді көздегендердің ойлаған ойлары мен жасаған амал әркеттері
іске аспағанымен жұртшылықтың көкейіне үрей орнатты. Халық енді ұлттан бұрын, дін мен
тілден бұрын қара бастың сақтығын ойлап, жан бағып, жан қорғауға көшті. Амалсыздан ағын
қара деп, қарасын ақ деді. Сол кезеңде үмітсіздікке душар еткен үреймен ұйықтап бара жатқан
халықты Маса болып ызындап жүріп оятқысы келген Ахметтің,тіл жайына келгенде «Қазақ»
газетін дүниеге алып келген Ахметтің, Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деп
жырлап халық көкейіне жалын салғысы келетін Сұлтанмахмұттың отты ойлары елдің ертеңге
деген үмітін сәлде болса арттырғаны үлкен жеңіс еді.
Біздің халықтың ту көтерер қасиетті тілі өлмеуі үшін, оның биік шығуы үшін әрине
баспасөз қашанда әуелгі 1-орында тұруы керек. Себебі, Міржақып Дулатов: «Қай елдің
баспасөзі мықты болса, сол елдің өзі де мықты болады», дейді. Демек, газет, журналдарымыздың
болашағы қашанда жарық болған күнде ғана біздің ұлттың мерейі өседі.
Расында, шындықты айта алу, жаза алу өтірікке қарағанда қиын. Әсіресе, ұлтқа, ел мен
жерге, жанашыр бола алған ел қаймақтары төңірегіндегі ақиқатты айту тіптен ауыр. Оған үлкен
бір батылдық пен ерлік керек. Ал сол батылдық пен ерлік осы тіл мен дін тақырыбын көтерген
идеологиялық мақалаларда нақты байқалады. Қоғамға керек ақиқатты, халық кеудесінің
іздеп жүрген пернесін дөп басатын шындықты да осы тіл мен діннен табасыз. Тіл мен дін
жайында Шындық жалпы болғанмен, ақиқат жалқының нақ өзі екен ау деген таңдаңыспен
таңдай қақтыратын небір таңғажайыптарға жолығасыз. Жалпы өзім бір қарап шыққан тіл мен
діл жайындағы Алаш зиялыларының еңбектерінен түйгенім мен ұғынғаным мынау; Дәстүр
мен тілді өзіміздің ұлт өкілінің бұрмалап алмауын қадағалайды. Ұрпаққа жанашырлық пен
жаңашылдықтың керегі Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан шығадының нақ
өзі.
Ұлт зиялыларының ел үшін басын бәйгеге тігіп Патша үкіметіне жазған хаттарын, немесе
ана тілі жайындағы сол уақыттағы газет, журнал бетіне шыққан мақалаларды мұрағаттан
көптеп кездестіруге болады.
Бейімбет Майлиннің қазақ даласына жасалған анықтамасы біздің мәдениетімізге өз
ықпалын тигізді. Бейімбеттің айтқысы келгені мәдениетіміздің биік болуы әуелі білімділік пен
ана тілді бойға сіңіруі екендігі. Білімі бар, ана тілін жетік меңгерген саналы буынның өзгеден
биік тұруы, оның оңайлықпен жеңілмейтінлігінің дәлелі. Демек, мұндай ұрпақ халықтың
мәртебесін асқақтатады. Саннан сапаға мән беру талғамның жоғары болуының куәсі болса,
ұлт пен тіл үшін үндеу тастау ол адамның руханиятының жоғарлылығында. Сол руханиятты
ұлт игіліне сарп ету, Бейімбет бастаған топтың қолынан келді. Ол тіпті біз сусындап өсер
әдебиет тарихын қайта дүниеге әкелуді көздеді.Жоспар барысында кейбір жайттардың басын
ашып алуға әрекет жасады. Мыслаы: Қазақ даласын бұрын жеті жұрт жайлады ма, жетпіс жұрт
жайлады ма? Қандай жұрттар жайлады, қандай шаруашылық малданды, қандай мәдениеті
болды, ана тілдің үстемдігі қандай – бұлардың бәрін зерттеп білу қазақ шаруасына қазақ
мәдениетіне аса керек [3, 64 б.], деген ой қозғады.
Демек, мәдениетімізге тереңнен үңілу бізді-ескілікке емес, керісінше жаңашалыққа
жетелеп, тыңнан ұлттың мерейін арттыратын құндылықтармен толықтыруға көмек береді.
Толықтыра айтқанда алаш арыстарының мәдениетімізді толықтыруда жасаған зор еңбегін
пайдалана білуіміз керек. Қазір біз соны жарыққа шығаруымыз қажет. Мал бағып күнін көрген
жұртты, оқытып, көзін ашамыз, елді дамытамыз деп шетел асып өркениет пен мәдениет
жинаған және сол мәдениеттер бұрын қазақ халқында болды ма, болмады ма деп шыбын
жаны шырқырап бар күш жігерін жұмсаған азаматтардың татымды шығармаларының өзі
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біздің қоғамға қай бағытпен жүретіндігін ашып айтып беріп отырғандай. Егеменді елде бейбіт
күннің астында өмірсүріп жатқаннан кейін бабалар жүріп өткен жолға басымызды иіу біздің
тектілігімізді білдіртпейді ме. Кітапханалардағы сөрелерде тізіліп тұрған ұлттық құндылықтар
тақырыбындағы кітаптардың толасуы дәстүріміз бен ана тілімізді қайта түлетуге көмектеседі.
Тарихқа қайта оралар болсақ, Патша үкіметінің де кезінде жойғысы келгені осы салт
–дәстүр мен ана тілді дәріптеген шығармалар еді. Нақтылай кетсем, қазақ даласын зерттеген
қырғыздық классик жазушы, Шыңғыс Айтматовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» атты роман
шығармасында орыс ұлтының бізге билігі жүрген тұстарда қазақтың оқуытушы мұғалімдерін
қазақ тарихын оның ана тілі мен дінін дәріптегені үшін ату жазасына кескендігі жазылады. Ал
сол кезеңде Кеңес үкіметі біздің тарихты бұрмалап, жалған тарих жазды, ана тілді бұрмалап,
халықты тілден айырмақ халге жеткізді.
Ертеңгі күні ағайынға ана тілдің жайында үндеу тастап, олардың әділдік үшін көзін ашу
қиын болар еді. Осыны ескерген жазушы, журналист азаматтарымыз тез қимылдап, уақытында
халық басына төңер дерттің алдын алып отырды. Көптеген баслымдар шығарылып, ондағы билік
тараптың ойларын өзіндік цензурадан өткізіп отырды. Алаш зиялыларының тіл идеологиясы
жайында ойларының айқындығы - жан жақты көз қараста жаза білуінде, беріктігі - ұлтқа деген
патриоттық сүйішпеншілігінде болды. Бір ғана жақтың пікіріне байланып қалмай, түрлі екі
жақты ой шеңберін ұштастыра білуінде еді.
Ұлттық мүдде – тіл, дін, діл жөніндегі идеологияны жаңғыртып, қайта түлетіп, тіпті
бұрынғыдан да дәмдірек, өзекті етіп шарықтай берді. Тарихты қайтадан жазып, қиыншылығы
ұмыт болып бара жатқан қазаққа татулық бірлікте болмаса ол азаптың қайта орнайтындығын
ескертіп отырды. Сондықтанда бұл журнал біздің тарихымызбен бабаларымыз бастан өткерген
қиыншылықты жариялаудан жалықпады. Ашып айтқанда қазақтың мұңын мұңдап, жоғын
жоқтап ғана қоймай тілдің де біздің басты қаруымыз екендігін айтты.
Алдымен өзіміз жас буынның көз алдында баба рухына табынбай, ана тілді қадірлемей
келешекте саналы, тәрбиелі ұрпақтың өмірге келерін күтуіміздің өзі бос әурешілік екендігін
ескергеніміз жөн. Ондай болмаған жағдайда біздің бірлігіміздің ыдырамауына кім жауапты.
Немесе анау ұлт зиялыларының көрген күніне қайта душар болмасымызға кім кепіл бере
алады. Қаралы күндерден осынау азат еліміздің арылғанына шүкір еткеніміз жөн.
Дегенмен, рухы биік қазақтың рухын жаңшу оңайға соқпайтынын түсінген патша
үкіметі өздерінің озбырлығын, үстемдігін қанша пайдаланса да қазақтың қазақ болып қалуына
тосқауыл бола алмады. Оның құдіреттілігі сол кезеңдегі ана тілге деген ағайынның құрметі, әрі
беріктігі еді. Ақиқатын ашып жазған зиялы қауым мұраларының шоқтығын биік етіп тұрған
дүние ол осы ауыртпалықты қазіргі ұлт, ұрпақ санасына жеткізе білуінде. Тіпті, бұл ғана емес,
кешегі қазақтың түрлі аумалы-төкпелі шақтан өткендегі бар тебіренісін жаза білуінде. Шаруаға
жегілген қазақтардың психологиясының іштей құлдыратып, оқу білімге деген талпынысты
түсіру арқылы қазақтың түбіне жетеміз деген кеңес үкіметінің бұлдыр тұстарын әшкерелей
алғандығында.
Қай дәуірде де ұлттың жер элитасынан жойылып кетуіне екі себепкер күш болды.
Біреуі –бағындырушы күштің озбырлығы арқылы тілін жоғалту. Екіншісі бағынушы тарап
жағындағы сатқындардың жеке бастың қамы үшін ұлтқа жасаған қиянаты. Мұндай қара
басты күйіттеушілік, басшыға жағынушылық, ұлтқа өз ұлтының азаматының қиянат
жасаушылығы өкінішке орай біздің қазақ халқында да көптеп кездеседі. Кешегі рушылдықты
сылтау етіп, жерге таласушылық, өзі қиналған қазаққа бай қазақтың жаны ашудың орнына,
керісінше байлардың арасында кедейлерге биілігін жүргізушілік өте қатты белен алды. Екі ру
арасындағы басшылардың бір мәмілеге келе алмауынан барымташылық өрбіп, қазақ ақыры
аяғында басқаны емес қазақты тоңауға, қазақ пен қазақ ұрысуға дейін барды. Осы арадағы
келіспеушілікті пайдаланған Патша үкіметі біздің әлсіз тұсымыздан оңдырмай ұстап, күші
әлсіз жағына күш берген, әскер қосқан сыңай танытып, қазақ пен қазақтың арасын суытуды
көздеді. Нәтижесінде, мақсатына жетіп, өзі онсызда аз халықты өз ішінен бөлініп, ыдырай
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бастағанда басып алды. Сөйтіп, құлдық сананы билеп, төстей берді. Ұлттан көрі өзінің
малының артылғанын армандайтын ұлт зиянкестерін іздеп тауып билікке отырғызды. Астына
тақ қойып, сол арқылы мемлекеттік құпияларды біле бастады. Қазақтың құндылықтарын біліп
оны өздеріне аударып алуды мақсатқа айналдырды. Ал осы байлыққа алданып ұлтын сатқан
арсыздар, қазақтың әбден жанына батты. Бір құмалақ бір қарын майды шірітедінің нақ өзіне
салып, ішкен жегенін есептеп, әлсіздердің отырып, тұрғанына дейін аңдып айтатын опасыздар
қазақтан шығып, ұлттың еңсесін түсірді. Дұшпанның бізге ендігі күліп айтатын мысқылы осы
болды. Мұның барлығы кеңес үкіметінің ғана емес қазақ басында отырған сол уақыттағы кейбір
үкім берушілердің қателігі деп те қарағаңымыз жөн. Ал бұл туралы «Ақиқат» журналының
«Замана запыраны» атты айдарында; Зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша қазақ халқы
молынан шоғырланған алыс ауылдар мен шалғай шаруашылықтарды сан түрлі салықпен
сүргінге ұшыратқан біліксіз басшылар еңсені езген ауыртпалықтың арты ашаршылыққа
соқтыратындығын бағамдаған [4, 32 б.], делінген мәліметтерді кездестіре аласыз.
Алаш ордашылардың қарсылық танытып, көтергендегі мәселесі осы болатын. Патша
үкіметінің бізді алдап, жасап жатқан әрекетіне іштей налыды. Сол үшінде олар жауға жаудың
тәсілімен шабуыл жасау арқылы ғана қазақ тағдырын сақтап қаламыз деп ой түйді. Патша
үкіметіне қызмет етіп, Патша үкіметінінің заң- жоспарын көркейтіп, алға жетелейміз, деген
жалған ұранмен белгілі бір шеңберге көтеріліп алып. Ұлттың мұңын яғни қазақтың мұның
жоқтады. Ал қазір теңдік алған тұстын өзінде біз зиялы санап жүргендердің басым көпшілігі
Алашшылдар бір-бірінің қарабасы үшін ғана Патша үкіметіне қызмет етті деген жалған сенімді
жетелегісі келеді. Тіпті олар үшін қазақ ұлты, ана тіл мен дін бұрын соңды болмағандай. Тек
Патша үкіметінің боданы болуымыздың арқасында ғана біз осы күнге жеттік дейтін ұлттың
намысын түсіретін ойды оятып жүрген әрине кейбір біз интеллигент санап жүрген азаматтар
бар. Оған, белгілі қоғам қайреткері Тұрсын Жұртбай ашына жауап қатады. Ұлтың ойлайтын
азаматтың мұндай келеңсіздікке жол бергісі келмейді. Бірақ, өкінішке қарай, қолдаушы топтың
аз болғандығынан аз да болса халық санасына мұндай жалғандықтың бұрыс екендігін ашып
көрсету. Жалпы, ақиқат шындықтың ұстанымында осы сынды мәселерге нүкте қою туралы
ойлар талқыланады. Халықтың ұлттық мүддесін, тіл мен діл, дін жайын көтерер тұста жалған
ұстаным ұстап жүргендердің бет-бейнесін әшкерелеу бірінші кезекте тұр. Елім деп емірену
үшін ұлтты сүю, сүйе тұрып сонымен оянып соның жолында ғұмыр кешуді Отан алдында
перзенттік парыз деп ұғындырады.
Кешегі, арыстардың арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты үміт пен сенімдері
өздерінен бөлек халықтың да көкейіне сенім ұялата білді. Олар қиын хәл кешсе де өздерінен
басқа ешкімге білдіртпеді. Ұлттың қамы үшін айтар ойларын еш шімірікпей ашық айта
алды. Тіпті, керек болса өздерін өздері рухтандырды. Жанына батқан жарасын елемей жүріп,
халықтың жанына батқан дертпен күресті. Ана тілдің мерейін айбарландырып, үстем етті.
Оған сол кезеңде жарыққа шыққан, дүниеге келген басылымдар «Түркістан уәляты», «Дала
уәляты», «Қазақ» газеті, «Айқап» журналы, «Қызыл Қазақстан» журналдары дәлел бола алады.
Олардың қай қайсысында да Алаш зиялылары өздерінің таза кіршіксіз, еш жасандылықсыз
халыққа адал пейілдерімен көріне алды. Ұлттық идеологияның ең ұтымды жағын іздестіріп
тауып жаза білген кемеңгерлігімен де басылым беттерінде аттары алтын әріптермен жазылып
қалған. Және өздерінінің тұлғалық биіктігінен арылмай кеткен.
Қара басының халі одан сайын нашарласа да ел үшін мұның барлығын жай өткінші
жәйтқа балап, өздерін алдарқатуы сөйтіп ұлт үшін, ана тіл үшін рухын сындырумауы бұл
бірінші кезектегі мәселе болған. Бұл туралы М.Әуезов: «Отаршылдық пиғыл бізді, оның iшiнде
менiң iшiмдегi намысымды қоздырды, бiрақ ол жоспарлы түрде (ұлтшылдықты ешқашан да
өмiрлiк мақсат етiп көрген емеспiн) қалыптасқан ұлтшылдық емес, тек көңiл-күйдiң әсерi ғана
болатын» [5, 21–26 б.], дейді.
Олар осындай ерекшеліктерімен Кеңес үкіметіне қараған бодан ұлттардың арасында
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жоғары тұрған. Ұлт зиялыларын біріктірген сол ұлттық идеология, жалпы айтқанда – тіл мен
дін һәм ділдің жайы еді.
Қазіргі, қазақ зиялыларының бір мәмлеге келе алмай жатқандығы осы бір бағыттағы
ұлттық идеологияның жоқтығынан немесе бар идеяның жандана алмай жатқандығынан.
Соның әсерінен мемлекеттегі өрлеу баяулап жүріп келеді. Егер барлығынан бұрын ең болмаса
ұлттық тілді болашақ терең меңгеретін идеология ойлап табылса, немесе тіл методоллгиясын
қайтадан бағамдап, қате жерлерін дұрыс жолға қойса, оның өзі қазіргі қазаққа жеңіс болар
еді. Қазіргі өзін интеллигент санайтын зиялы қауым ең бірінші ұлт мүддесі, діл, дін, тіл
үшін қызмет қылуы шарт. Зиялы қауымды қазақ ұлтының темірқазығы дейтін болсақ. Қазір
темірқазықтарымыз аспандағы темірқазықтай қазаққа алыстан еш әрекетсіз үнсіз қарап тұр.
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А.Ж. АЛЬ-МАШАНИ И АЛЬ-ФАРАБИ: НАЧАЛО ПОИСКА
Дукенбаева З.О.
д.и.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Шабамбаева А.Г.
докторант ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
После обретения независимости, государство поставило перед собой ряд задач, одним
из которых является модернизация общества, а именно модернизация институтов, ценностей,
культуры. Сохранение своего национального кода, своей культуры, духовности является
одними из главных задачей модернизации общественного сознания [1]. Для выполнения
данных решений нужна интеллигенция, которая способна поддержать платформу в отношении
основных национальных ценностей и целей.
Казахстанская земля является родиной многих выдающихся личностей, чей труд был
известен далеко за пределами страны, внесших существенный вклад в развитии мировой
цивилизации. К числу таких личностей относятся великий средневековый тюркский мыслитель
Абу Наср аль-Фараби, А. Байтурсынов, А. Букейханов, А.Ж. Машанов, К.И. Сатпаев и мн.др.
Их работы - фундамент сохранения и приумножения интеллектуального и духовного богатства
национальной культуры [2, с.7]. «Ответ вызовам времени мы сможем дать только при условии
сохранения нашего культурного кода: языка, духовности, традиций, ценностей» [3, с. 109].
Одним из видных ученых XX века, внесших большой вклад в развитии Отчественной
науки является Акжан Жаксыбекович Машанов (1902 – 1997 гг.). Исследование деятельности
ученого в основном сосредоточилось на изучении трудов по горному делу, так как Акжан
Жаксыбекович был доктором геолого-минералогических наук и одним из основателей нового
направления в развитии горного дела –геомеханики и основателем казахстанской школы
223

геомехаников. Однако, отдельного рассмотрения требуют работы, посвященные Абу Наср альФараби.
В 1943 г. Акжану Жаксыбековичу пощястливилось присутствовать на семинаре
чехословацкого математика Кольмана, доклад которого был посвящен средневековым
математика Востока. Именно, там Акжан Жаксыбекович впервые из уст чехословацкого
математика услышал имя Абу Наср аль-Фараби [4, с.7] и был потрясен вкладом аль-Фараби в
мировую цивилизацию.
Ему были известны труды аль-Бируни, аль-Идриси, но он не был знаком с трудами альФараби. Для этой цели начиная с конца 1950-х гг. начинается сбор трудов средневекового
ученого. Акжан Жаксыбекович зная, что аль-Фараби родился на территории Казахстана ставит
цель возвратить имя великого ученого на родину. «Может ли аль-Фараби являться нашим
предком?». С этой цели Акжан Жаксыбекович совершает поездки в Ташкент, Уфу, Казань. В
библиотеках г.Уфы Акжан Жаксыбекович находит два труда аль-Фараби [5, с.11]. Именно, с
этого периода Акжан Жаксыбекович уделяет особое внимание изучению товрческого наследия
Абу Наср аль-Фараби.
«Разве нам кто-нибудь запрещает заниматься изучением научного наследия аль-Фараби и
разве не является это дело прямой и почетной обязанностью ученых Казахстана – его родины?
Это наш долг перед народом и перед памятью одного из великих его сынов. И я поставил
себе задачу: начать исследование наследия Фараби. Это было в 1956 году. … Через два года в
руках оказались два тома трудов аль-Фараби и столько же о нем. В 1960 году мы (я и директор
библиотеки АН КазССР Ахметова Н.) написали докладную на имя Президента АН КазССР К.И.
Сатпаева о том, что настала пора вплотную заняться изучением наследия аль-Фараби. Каныш
Имантаевич принял докладную с большим вниманием и визировал: «Согласен. Реализовать»
[6. С.105-106].
Благодаря упорству Акжана Жаксыбековича с именем великого средневекового ученого
Абу Наср аль-Фараби познакомилась широкая общественность. Нет сомнения, что именно
Акжан Жаксыбекович вернул имя Абу Наср аль-Фараби на его историческую Родину и провел
большую работу в период подготовки и проведения 1100-летнего юбилея Абу Наср альФараби. Член союза писателей СССР А. Кекилбаев говоря о роли Акжана Жаксыбековича
в фарабиеведение отмечает, что: «Группа фарабистов во главе с Машановым А.Ж. провела
громадную работу в период подготовки и проведения 1100 – летнего юбилея Аль-Фараби со
дня его рождения, в сборе, переводе и опубликовании трудов ученого... спустя 1100 лет великий
мыслитель вернулся на свою родину» [7, Л.1].
В условиях советской власти Акжану Жаксыбековичу непросто было собирать и
исследовать труды аль-Фараби. Его работы подвергали критики, давали отрицательные
рецензии: « ....неясен жанр работы в целом, ...с удивительной настойчивастью уклоняется от
основной темы, .... генеральная тема не раскрыта, и трудно ожидать, что это может быть сделано
силами одного автора...» [8, Л.1]. «Утверждая, что первоисточником для аль-Фараби была
восточная культура Месопотамии и Египта, А. Машанов забывает о том, сколь радикальной
переработке это культурное наследие получило у греков, а ведь об этом писали Маркс и
Энгельс.…Легкие домослы, гипотезы и ….- слабость автора» [9, Л.1] – именно такими словами
характеризовали труд А.Ж. Машанова «По следам аль-Фараби», «Аль-Фараби и музыка».
Несмотря на негативные отзывы ученый продолжал собирать материалы о аль-Фараби,
делать запросы в разные страны с целью найти его произведения. Так, им отправлены письма
во Францию, Великобританию, Италию, Египет, Чехию, Голландию, Сирию, Ливан и в другие
страны.
Любопытным примером является письмо-запрос, написанное ученым Машановым в
университетскую библиотеку города Лейден, Нидерланды: «Дорогой доктор Кессен! Очень
прошу Вас прислать мне микрофильм рукописи №1427 Вашей библиотеки, содержащей
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трактат ал-Фараби о музыке. Этот микрофильм очень нужен мне для моего исследования о
научном творчестве моего земляка ал-Фараби» [10, Л.1]
Еще одним примером является письмо-запрос в библиотеку Амброзиана, г. Милан,
Италия: «Очень прошу Вас прислать мне микрофильм рукописи №289 Вашей библиотеки,
содержащий трактат ал-Фараби о музыке. Этот микрофильм очень нужен мне для моего
исследования о научном творчестве моего земляка ал-Фараби» [11, Л.2]
Кроме того, очень скоро Акжан Жаксыбекович получает письмо на свой запрос из
старейшего университета Швеции Упсала, от директора библиотеки университета, хранителя
восточных фондов датированное от 14 ноября 1962 г. - «Мсье! Имею счастье послать Вам
микрофильм музыкального трактата, который записан в нашем сборнике среди восточных
произведений…. Я позволю себе обратить Ваше внимание на «Рукопись арабских записей» в
библиотеке университета Zeiden и другие собрания сочинений в Нидерландах.
Я надеюсь, что микрофильм нашей записи Вам будет полезен и, что скоро будут
опубликованы Ваши поиски по «AlFarabi» [12, Л.2]
Ольга Халькевич, в 1970 г. в Бейруте нашла книгу аль-Фараби «Китаб ал-мусика алькабир»: «Многоуважаемый профессор Машанов. Если Вы помните, Вы меня просили найти
Вам книгу аль-Фараби «Кутаб аль музик аль Кабир» я нашла один экземпляр у нас в Бейруте
и сразу его купила, но до сих пор не могу ее переслать, т.к. боюсь, что если пошлю такую
дорогую и редкую книгу простой почтой, то она может потеряться…» [13, Л.3].
И таких писем-поисков очень много. Что дает основания свидетельствовать о высокой
гражданской позиции, преданности и любви к науке, духовному наследию великого ученого
Востока – аль-Фараби. Анализируя отрывки данных писем можно сделать вывод о том, что
люди несмотря на расстояния и границы, отделявшие их друг от друга с большим удовольствием
помогали Акжану Жаксыбековичу в поисках трудов аль-Фараби.
Для полного понимания наследия великого предка Акжан Жаксыбекович в возрасте 50
лет начинает изучать арабский язык. «Разве можно защитить наследия аль-Фараби, не прочитав
то, что он прочитал, не написав то, что он написал?» И так, за два года он достаточно изучил
арабский язык, мог переводить со словарем [14, с.74]. Так изучая арабский язык ученый в
1962 г. в журнале «Знание и труд» опубликовал статью «Что нужно знать, чтобы изучить
Философию». Это была первая публикация труда аль-Фараби на казахском [14, с.75] .
Акжан Жаксыбекович не остонавливается на достигнутом и продолжает поиск
информации о великом предке. Так, в 1968 г. ученый совершает свою знаменитую поездку
в г.Дамаск, Сирия, с целью найти место захоронения великого предка и привести земли с его
могилы на малую родину аль-Фараби город Отрар. Говоря о поездке в Сирию А.Кекилбаев
отмечает следующее: « Это путешествие, предпринятое по личной инициативе А. Машанова
явилось решающим событием в активизации изучения научного наследия великого мыслителя
Востока аль-Фараби.» [15, Л.1]
Знакомясь с наследием аль-Фараби ученый проводит анализ вопросов по всемирной
истории, высказываний известных ученых, таких как, Аристотель, Плутон, об обществе и
политике, человеке и природе. Без данного анализа очень сложно понять учения аль-Фараби,
оценить его вклад в развитие человечества. «Путешествую по следам аль-Фараби, автор
смело проникает в глубь истории науки, извлекает оттуда ценнейшие информации» [15, Л.2].
Поэтому Акжан Жаксыбекович вел всесторонее исследование мировоззрения, исторического
мышления об окружающем мире. Религиозные взгляды в средневековом историческом
мышлении, периоды, касающиеся мифологических и рационалистических пониманий,
которые существовали до него, были изучены ученым масштабно. Анализируя работы
аль-Фараби, ученый приходит к выводу о том, центром философской системы аль-Фараби
является человек, его интеллектуально-нравственное совершенствование, его стремление к
достижению свободы, к личному и общественному счастью.
Изучая работы А.Ж. Машанова посвященные Абу Наср аль-Фараби вспоминаются его
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слова, сказанные об аль-Фараби и Абае: «Когда настанут трудные дни для народа, безусловно
опорой нам будут два имени: первый - аль-Фараби, второй – Абай. В моем понятии Абай великий
гений, советчик казахов, учитель, опора народа, его вера, справедливый ценитель чести и
совести» [5,80 б.]. Эти же слова можно отнести и к Акжану Жаксыбековичу. В его наследии
ярко отражены культурные ценности тюркского народа, его работы посвященные аль-Фараби
учат нас гордиться историей своего народа, сохранить национальный дух, ведь духовное,
научное наследие аль-Фараби сегодня как никогда носит актуальный характер и отвечает
основной идее программы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». «Это
платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа» [Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания]
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ФЕНОМЕН «КЫСТАУ» В ТРУДАХ А.Н. БУКЕЙХАНА
Дукомбайев А.Т.
магистр истории, преподаватель кафедры
Евразийских исследований ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Работы историко–этнографического характера Алихана Букейхана вплоть до настоящего
времени не потеряли своей актуальности, они представляют для исследователей бесспорный
интерес и несут большую научную ценность. Они замечательны еще и тем, что простым и
легкодоступным языком повествуют о жизни и быте казахского народа. Особенно уникальны
заметки и очерки А.Н. Букейхана о формах хозяйственной деятельности казахов: о земледелии,
о животнодстве.
Труды А.Н. Букейхана, вышедшие в различных периодических изданиях имеют очень
большое значение для исторической науки, эти заметки были созданы в период формирования
казахстанской науки, их можно отнести к научным изданиям.
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Несомненно, велика заслуга Алихана Букейхана в развитии ряда научных отраслей, его
также можно назвать еще и ученым–экономистом. Алихан Букейхан принимал активное участие
с 1894 по 1926 годы в научно–исследовательских, статистико–экономических экспедициях
Ф.А. Щербины, С.П. Швецова, касающихся традиционного уклада жизни казахского народа, а
также в подготовке собранных по итогам экспедиций материалов к изданию.
К научным исследованиям экономического характера можно отнести две лучшие работы
А. Букейхана:
1. Совместная работа с Мусой Чормановым «Заметка о киргизах Павлодарского уезда»,
которая в течение длительного периода времени хранилась в семье Чормановых и была издана
лишь в 1906 году. Дети М. Чорманова передали эту работу Г.Н. Потанину, который в первую
очередь отправил её для издания депутату IV Госдумы России А.Н. Букейхану в г. Омск. Он
собственно и опубликовал работу в тридцать втором томе «Записок Западно–Сибирского отдела
Императорского Русского Географического общества» (ЗСОИРГО), сопроводив редакторскими
дополнениями.
Работа впечатляет подробным анализом кочевого образа жизнедеятельности казахов:
система выпаса скота, направление кочевания, содержание животных в определенных
условиях, выбор мест для зимовых стойбищ, расширение промыслов и ремесел. «Места для
зимовок выбираются с большим расчетом и дальновидностью и преимущественно такие,
которые бы полностью удовлетворяли все потребности кочевой жизни. Для защиты от заноса
снегом и ветров, зимовки строятся поближе к лесу, камышам, горам и высоким берегам рек.
Наилучшими участками зимою для мелкого скота будут являться земляные прогалины, откуда
снег выдувается сильными ветрами. Для верблюдов старались выбирать места, где в большем
количестве произрастают чий (ахнатериум), листопадные кустарники, песчаный овес, лебеда
белая и разные солонцовые травы. Казахи точно рассчитывают, чтобы на выбранных ими для
зимовок участках местности находились богатые растительностью пастбища для рогатого
скота, чтобы были сенокосные угодья, при зимовках был лес и камыш, используемый в качестве
топлива. На местах бедных лесом и кустарником казахи употребляют в топливо овечий помет,
так называемый кий» [1, с. 1–30].
2. И вторая работа, заслуживающая всенепременного внимания «Киргизы», в которой
содержатся сведения о численности казахского населения, дается анализ прошлой и современной
культурно–политической обстановки в казахских степях, характеристика казахского хозяйства
начала XX в., анализ различных его типов, приводятся цифровые сведения по общему
количеству хозяйственных угодий, наличию скота, земельных пастбищ и т.д. Вот лишь
некоторые строки из этого научного труда: «Таким образом, схема социально–хозяйственной
структуры киргизского населения отображается в следующем виде: основной ячейкой ее, как
и всюду, является киргизская семья – двор, «чангарак», объединенные общностью наиболее
важных в хозяйстве угодий, «чанграки» образуют киргизский поселок «кыстау» ... отдельные
«кыстау» … слагаются в более сложную поземельную общину, – «общинно–аульную группу».
Как хозяйственный аул (кыстау), так и общинно–аульная группа возникли под покровительством
рода и поддерживаются родовой связью, и потому обе эти формы социально–хозяйственной
жизни киргиз совпадают пока с родом, хотя основа их жизнеспособности кроется в потребностях
землепользования» [2, с. 30–31].
Общее представление о землепользовании казахов Северного, Центрального и
Восточного Казахстана в общих чертах неплохо известно. Очень богатый травостой речных
долин обеспечивался за счет большой концентрации снежного покрова в зимнее время,
особенно на этих долинных, низинных (приречных) участках. На летовку, на речные берега,
размещались сравнительно большой группой населения, с огромным количеством скота –
целыми большими аулами, состоящими из кровнородственных семей, в некоторых случаях,
царские экономисты–статисты называли их «административными аулами». Эта группа к зиме
раздроблялась на маленькие семейно–родственные общины (хозяйственные аулы), зимовки
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которых, в виде небольших поселений, примерно состоящие от двух до пяти домов были
расположены «в горах», в ущельях, на малоснежных склонах. Верхние склоны и верхушки
возвышенностей, зимой попросту чернели из–за отсутствия снежного покрова и были удобны
для пастьбы скота, «призимовочными» считались и пастбищные пространства перед ущельем,
либо же вокруг него, где тебеневал скот при благоприятных погодных условиях [3, c. 41].
Киргизский поселок в его трудах получил название «кыстау», от слова «кыс» – зима и
«тау» – гора, когда киргизы проводили зиму в кошомных юртах, они выбирали защищенные
места в горах, отчего их селения и получили названия «кыстау». «Кыстау» – это культурно
обустроенное место зимнего пребывания и хозяйственной деятельности в том или ином
географическом районе, на котором проводили зиму стационарно.
В ходе проведения статистико–экономической экспедиции, была проведена перепись
19400 хозяйств в 29500 «кыстау», расположенных на территории от р. Урал до Алтая и от
Сибирской железной дороги до Аралокаспийской котловины, и на основании переписи создана
следующая таблица:

4

5

5

6

7

7

8

8

9

Актюбинский уезд

Кустанайскийуезд

Омский уезд
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уезд

Павлодарскийуезд

Кокчетавскийуезд

Акмолинскийуезд

Усть-Камен.
Уезд

Семипалатинский
уезд

Атбасарский уезд

Зайсанский
Уезд

Каркаралинский
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Количество хозяйств на одно кыстау:

9

9

15

Размеры «кыстау» варьировали в зависимости от естественно–исторических условий
местности; в его величине сосредотачивается производительность пастбища и покоса. Там, где
покос сена предоставлял возможность извлечь из почвы как можно больше, нежели оставляя
скот на подножном корму, размеры «кыстау» соответственно возрастали: так, например, в
Каркаралинском уезде, занимающем горы Арало–Иртышского водораздела и упирающемся
на юге в оз. Балхаш, на одно кыстау приходилось всего четыре хозяйства; в Актюбинском
уезде, где почва по своим свойствам приближалась к черноземной Самарской губернии, с
богатою ковыльную степью, на одно кыстау приходилось в среднем пятнадцать хозяйств. На
Тарбагатае (Зайсанский уезд), Чингистау (Семипалатинский уезд) и в «Голодной Степи» (юг
Каркаралинского, Акмолинского и Актюбинского уездов.) величина «кыстау» понижалась
до двух и даже до одного хозяйства, в пойменных лугах Иртыша, Ишима, Нуры доходила
до 20, 30, 50 и даже 80 хозяйств, приближаясь, таким образом, к размерам крестьянского
поселка. Киргизское «кыстау» представляло собой, подобно крестьянской сельской общине,
элементарную земельную единицу. Важнейшими угодьями которой выступали – запасные
покосы на севере (корык), охраняемые на черный день пастбища на юге и овечьи пастбища
(койболык) – находились в исключительном пользовании и владении «кыстау». Писанный
закон считает эти угодья, как и всю киргизскую землю, казенными, предоставленными лишь
в пользование кочевников; но это, однако, нисколько не мешает киргизам арендовать, дарить,
завещать, продавать друг другу покосы, «корык» и овечьи пастбища. В горах Тарбагатай,
Чингистау и др. покосы, а иногда и овечьи пастбища поделены в пределах «кыстау» между
отдельными хозяйствами, и каждое из них распоряжается своею долей на правах частной
собственности. Далее, следующая группа пастбищных угодий находится в совместном
пользовании двух–трех и более «кыстау». Такая группа «кыстау» в экономико–статистической
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Уезды

литературе получила название «общинно–аульной», представляющей последующую за
«кыстау» поземельную единицу в казахском быту.
Величина «общинно–аульной группы», как и размеры отдельного «кыстау» определялись
производительностью почвы и богатством пастбища, но зависит она также и от того, в какой
мере в данной местности родовое начало: чем прочнее и устойчивее оно, тем шире (при прочих
равных условиях) пределы.
В 3600 «общинно–аульных группах» одиннадцати уездов было 143000 хозяйств.

Количество хозяйств–семей на одну общинно–аульную группу
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Количество «кыстау» на одну общинно–аульную группу
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3

5

8

4

5

4

9

6

				
В среднем на одну общинно–аульную группу приходилось 40 хозяйств–семей или 6
«кыстау». Основу киргизского пастбища составляли три главных вида: зимнее, осеннее и
весеннее, которые находились во владении и пользовании общинно–аульной группы, которая
соответствовала крестьянской сложной общине, пользующейся сообща пашнею и покосами.
Без сомнения, не будет преувеличением то, что вопрос о зимовках – это фундамент
казахского землепользования. Дальнейшие исследования стационарных памятников позволит
заполнить существующие пробелы в знаниях о степной культуре Казахстана.
Список литературы:
1. Букейхан А.Н., Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // Записки
ЗСОИРГО, Кн. 32. – Омск, 1906. – С. 1–30.
2. Букейхан А.Н. Киргизы // Казахи о русских до 1917 года. Общество исследования
Средней Азии. Оксфорд, 1985. – С. 30–31.
3. Бейсенов А.З., Ломан В.Г. Вопросы изучения поселений раннего железного века
Центрального Казахстана // Известия НАН РК. Сер. общ. наук № 1. – Алматы: Ғылым, 2006.
– С. 36–45.
АЛАШОРДА ҮКІМЕТІНІҢ СЫРТҚЫ БАЙЛАНЫСТАРЫ
Дүйсен С.Ж.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
жетекші ғылыми қызметкері, п.ғ.к
Алаш мұрасын зерттеу отандық тарих ғылымының маңызды бағыттарының бірі екені
мойындалған ақиқат. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих
толқынында» атты кітабында осы тарихи проблемаға «Алаш мұрасы және қазіргі заман» деген
арнайы бір тарауын арнап осы қозғалыстың мән-мағынасына тоқталды.
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Ресейде патша билігінің құлауы нәтижесінде қазақтың ұлтжанды қайраткерлерінің
ұйымдастырумен Қазақ жерінде Алаш автономиясы аталатын қазақтың ұлттық-территориялық
мемлекеттілігі құрылып, 1917-1920 жылдары өмір сүргені және оны Кеңес өкіметі тарих
сахнасынан күштеп кетіргені тарихтан белгілі (1,248). Қазақстан. Ұлттық Энциклопедия.
1-том. – Алматы. 1998. -720 бет.
Елбасымыз осы Алаш үкіметін құрып нығайту жолындағы қажырлы еңбек еткен ұлт
қайраткерлерін «...ғасыр басындағы мемлекет мүддесін ойлаған ұлы қазақтар» деп бағалады
[1,175].
XX ғасырдың басында тарих сахнасына шыққан Алаш қозғалысы қазақ халқының
қолдауымен саяси күшке айналды, ұлттық мемлекетті қалпына келтіруге қадам жасады.
Қазақ халқы алғаш рет империя құрсауынан шығып жаңа заманға лайық мемлекеттілігін
қалыптастыруға талпыныс жасады.
1917 жылы 31 желтоқсанда «Қазақ» газетінде: «Автономия ешкімнен жәрдем сұрамайтын
һәм ешкімге жалтаң болмайтын өз алдына бір патшалық болады. Бөлек патша болатын әр
жұртқа алдымен үш таяныш болмақ: қазына, әскер һәм үкімет»-деп жазылды [2,50]. Алаш
үкіметі қазақтың барлық жерінің басын қосып бір мемлекетке біріктіруге талпынды. Ұлттық
мемлекет ретінде көрініп көрші үкіметтермен байланысқа шықты.
Алаштанушы ғалым Е.Тілешов «...Алашорда үкіметіне баға бергенде біз мына мәселеге
көңіл аударуымыз керек. Патшалық Ресейдің үш генерал-губернаторлығына, қазақтың үш
жүзге бөлініп өмір сүріп жатқан алып даланың оқыған азаматтары ұлт тарихында тұңғыш рет
тізе қосып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып туған жұртының азаттығы үшін саяси
жолда бас біріктірді. Батысы Бөкей ордасынан, шығысы Жайсаңға дейінгі солтүстігі Омбыдан
оңтүстігі Ташкенге дейінгі аралықтағы ұлтын ерекше сүйетін, оған шын жаны ашитын
қазақтар алаш ұранының астынан табылды. Мұндай саяси-қоғамдық мәндегі ұлы істе ұйысу,
ілгерідегі ғасырларды қоспағанда, тіпті берідегі Шоқан мен Абай заманында да болған емес»
деп бағалады [3,7].
Алаш автономиясының құрамына сол кездегі Бөкей ордасы, Орал, Торғай, Ақмола, Семей
облыстарындағы, Каспий сырты облысындағы, Алтай губерниясындағы қазақтар мекендейтін
аудандар енгізілді. Ал Түркістан аумағындағы қазақтарды қосып, автономия жариялауға 1 ай
мерзім белгіленді [2,28].
Алаш үкіметін жариялаған 1917 жылғы желтоқсандағы Екінші жалпықазақ съезінің
шешімдерінде сыртқы байланыстар орнату маңызды мәселе ретінде көтерілді. Съезд
Алашордаға:
«...а) қарыздар алуға;
б) басқа автономиялық көршілермен бірлесіп келіссөздер жүргізуге уәкілдік берген. Бұл
жағдайда келісім жасау құқығы: «Алаш» Құрылтай жиналысына жүктеледі»-деп көрсетті [2,26].
Ресейдің Азиялық бөлігінде 1917 жылғы революциялар нәтижесінде 1917-1918 жылдары
Кеңес өкіметінің саясатына қарсы бағытталған бірнеше үкіметтер құрылып, алды бірнеше ай,
ал кейбірі бірнеше жыл өмір сүргені белгілі.
Қазіргі ресейлік зерттеушілердің пікірінше большевиктерден азат етілген Ресейдің шығыс
аймақтарында құрылған демократиялық «үкіметтер» ішінде екеуі жетекші рөл атқарды. БіріСамара қаласында құрылған Комуч (1918 ж. – қыркүйек-қараша), екіншісі-орталығы Омбыда
орналасқан Сібір уақытша үкіметі (1918 ж. қыркүйек-қараша). Бұл екі үкіметтің де өздерін
қорғайтын қарулы күштері (Халық армиясы, Сібір армиясы) болды.
Екі үкімет 1918 жылы қыркүйекте Уфа қаласында өткен біріккен кеңесте бірігу туралы
шешім қабылдап, 5 адамнан тұратын Директория құрып, бұрынғы Уақытша үкімет тұсында
министр болған эсерлер партиясының мүшесі Н.Д. Аксентьевті төраға етіп сайлайды.
Бірақ сол жылы 18 қарашада Омбыда казак әскерлері төңкеріс жасап Директорияны
құлатып, билік тізгіні П.В. Вологодскийге көшеді. Бұл үкімет көп ұзатпай демократиялық
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жолмен барлық билікті адмирал А.В. Колчакқа тапсырады. Ал адмирал Колчак Сібірдегі
билікті 1920 жылдың 4 қаңтарына дейін қолында ұстады [4, 209-217].
Орталық Азияда орталығы Қоқан қаласында орналасқан Түркістан (Қоқан) автономиясы
құрылып 1917 жылдың қарашасынан 1918 жылдың 11 ақпанына дейін, яғни 72 күн өмір
сүрді.
Ресейдің ішкі аумағында 1917 жылы 29 қарашада Башқортстан автономиясы жарияланып
1919 жылдың 18 ақпанына дейін өмір сүрді. Бұл үкіметке З.Уәлиди басшылық жасады.
Алашорда басшылығы әр кезеңде осы үкіметтермен байланыс орнатып, олардан қолдау
табуға ұмтылады. Бұл үкіметтер Алаш автономиясын біртұтас ұлттық мемлекет ретінде
мойындайды деп үміттенеді. Сондықтан Алашорда үкіметінің мүшелері осы үкіметтермен
тікелей байланысқа шығуға тырысты. Қазақ қайраткерлері Алаш автономиясын сақтап қалу
жолында көршілес әскери және саяси күштермен, мемлекеттік құрылымдармен дипломатиялық
қарым-қатынастар жүргізді [5,124].
Алашорда үкіметіне өте күрделі жағдайда қызмет атқаруына тура келді. 1918 жылдың
көктеміне қарай Ресейде Азамат соғысы мен шетел интервенциясы басталды. Қазақ даласын
да қамтыған Азамат соғысы салдарынан 1918 жылы Алашорда үкіметінің Батыс және Шығыс
бөлімдері болып бөлінді. Батыс Алашорданың орталығы Жымпиты ауылында (қазіргі Батыс
Қазақстан облысы Сырым ауданының орталығы-С.Д.) орналасып, оған Жаһанша Досмұхамедов
жетекшілік жасады. Алашорданың Шығыс бөлімі Семей қаласында орналасып оны Әлихан
Бөкейханов басқарды.
Тарихшы ғалымдардың пікірі бойынша Семейдегі билік орталық үкіметтің рөлін атқарды.
Ал Алашорданың Батыс бөлімі барынша табанды күрес жүргізіп азаттық жолындағы күресін
азамат соғысы аяқталғанға дейін тоқтатпады [6,83].
Алаш басшылары жаңа құрылып жатқан қазақ мемлекетін қорғау үшін Ресей жеріндегі
уақытша әскери үкіметтерден ұлттық әскер құру үшін қару-жарақ пен қазақ сарбаздарын әскери
өнерге үйрететін мамандар алуды мақсат етті және бұл істе едәуір нәтижеге қол жеткізеді.
Алғашқы келіссөздерді Жаһанша және Халел Досмұхамедовтар «Комучпен» (Комитет
членов Учредительного собрания) жүргізеді және олардан едәуір көлемдегі қару-жарақтар
алады. 1918 жылы 3 маусымда Самарада құрылған Комуч құрамына 10-ға жуық Алаш
қозғалысының көрнекті қайраткерлері кірді және бұл құрылым федерализм принципін ұстанды [7,250].
Комуч Алашорданы негізінде мойындады және 1918 жылы 25 қыркүйекте Алашорда
туралы Декларация қабылдап, Қазақ үкіметімен байланыс жүргізетін арнайы уәкіл
тағайындады.
Алашорда Башқұрт автономиясымен де одақтық қарым-қатынас жасауға әрекеттенді [2,190].
Алаш басшылығы сонымен қатар Орынборда атаман Дутовпен байланыс жасады, бірақ
бұл әрекеті күткен нәтиже бермеді.
Омбыда орналасқан Уақытша Сібір үкіметі Ресей империясы құрамында болған отар
халықтарға бүйрегі бұра қоймады. Ол үкіметтің құрамындағы М.Б. Шатилов басқарған
«Бұратаналар ісі жөнінде министрлік» Алаш автономиясымен түрлі мәселелер бойынша
(земство, салық мәселесі, әскер жасақтау, сот билігі.т.б.) бойынша жұмыстар жасады.
Алашорда басшысы Ә. Бөкейханов Сібір Үкіметіне «Алашорда мен Сібір үкіметі
арасындағы уақытша қатынастар орнату туралы» төмендегідей ұсыныс жасайды:
«1) Сібір үкіметі мен Алаш автономиясы бірін-бірі таниды...
3) Алаш территориясын мекендейтін барлық халықтар мойындайтын өкімет құрылғанша
Алашорда қазақ-қырғыз халқының өкімет органы болып табылады...
4) Армия территориялық және ұлттық негізде құрылады ... ол соғыс кезінде Уақытша
Сібір үкіметінің әскерилерімен ортақ командованиеге бағынады. Сібір үкіметі армияны
қару-жарақпен ... азық-түлікпен және әскери нұсқаушылармен қамтамасыз етуге міндетті. ...
Алашорда Алаш территориясын большевиктік бандалардан тазартуды, Түркістан мен Жетісуға
көмек көрсетуді өзінің бірінші міндеті деп санайды.
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5) банктер мен басқа да қаржы мекемелері әзірге Уақытша Сібір үкіметіне бағынады...
6) Таяу уақытта большевиктерден азат етілген автономиялық халықтар мен шет
аймақтардың депутаттар конгресін федералдық өкімет құру мақсатымен шақыру қажет ...
Сібір, Алаш, Башкирия және Түркістан федерациясын құру мүмкін.
Уақытша Сібір үкіметі Алашорданың ұсынысын төрт күн бойы талқылап төмендегідей
шешімге келеді: Алашорда қазақ халқын басқаратын өкімет органы болып мойындалсын,
оған үй бас сайын салық жинауға рұқсат етілсін, Алашорда ұлттық сот құруға құқылы
болсын, Ұлттық армия Сібірдің әскери мекемесі белгілеген тәртіп бойынша құрылады. Оның
қолбасшысы мен әскери бөлімдердің командирлерін Алашорданың келісімімен Сібірдің әскери
министрлігі тағайындайды [2, 196-197; 217-219;]. Алаштанушы ғалым К. Нүрпейісов Сібір
үкіметімен Алашорданың бұл келісімін Алаш автономиясын жартылай мойындау болды деп
бағалайды [8,181].
Алашорданың әскери бөлімінің бастығы, капитан Х. Тоқтамышев Уақытша Сібір
үкіметімен Алашорда әскерін құруға көмектесу жөнінде келіссөздер жүргізеді. Соның
нәтижесінде Алаштың әскери құрамалары ақ гвардияшылармен күш біріктіріп Кеңес өкіметіне
қарсы соғыс қимылдарын жүргізуге қатысады.
Бірақ Колчак пен Анненков әскерлері бейбіт қазақ ауылдарына зорлық-зомбылық
жасағандықтан алаш қайраткерлері олардан бас тартып Кеңес өкіметімен жақындасуға бет
бұрады.
Колчак Сібір үкіметінен билікті тартып алып Алашордаға бағынуды талап еткенде оның
Батыс бөлімі бұйрыққа бағынбайтынын өз қарауындағы территорияда басқаруды бұрынғыша
жүргізе беретінін мәлімдеді. Алашорданың Батыс бөлімінің орталығы орналасқан Жымпитыға
80 әскерімен Колчактың өкілі генерал Лебедев келгенде Ж. Досмұхамедов билікті бермейді
[5,114-115].
Алашорда мен Түркістан (Қоқан) автономиясы жетекшілері қазақ мемлекетін құруда
бір бағыт ұстанады. Түркістандық үкімет басшылары М. Шоқай мен М. Тынышбаев Алаш
съездеріне қатысса, Алашорда атынан М. Дулатов, Б. Құлманов және Т.Құнанбаев сияқты
алаш өкілдері 1918 жылы 6-9 қаңтарда өткен Сырдария қазақтарының съезіне қатысады [2,50].
Алашорда мен Түркістан (Қоқан) автономиясы жетекшілері Кеңес өкіметіне қарсы ортақ
позицияда болып, соған сай әрекет жасады.
Дегенмен алғашқы кезде олардың арасында ұлттық мемлекет құру мәселесінде
пікір алшақтығы да кездесті. Әлихан Бөкейханов Қазақстанның (Қазақ автономиясының)
Түркістанмен (Қоқан автономиясымен) бірігуіне қарсы болды. М. Дулатовтың айтуынша
Ә. Бөкейханов бұл мәселе туралы көзқарасын мына тұрғыда дәлелдеді: «Орта Азияның
халықтары, солардың қатарында өзбектермен бірігуге болмайды. Оларда діни фанатизм мен
кертартпалық ғұрыптар көп сақталынған. Орта Азия халықтары шариғат заңымен өмір сүреді.
Олар мәдени тұрғыдан бізден бір саты төмен тұр. Сондықтан олармен бірігуден ешбір нәтиже
шықпақ емес».
Түркістан (Қоқан) автономиясының құрамындағы өзбек өкілдері де Алашорда басшысы
Ә.Бөкейханов туралы дұрыс көзқараста болмады. Қазақтардың Сырдария облыстық съезіне
қатысуға Қоқанға келген Алашорда өкілдеріне олар былай деген: «Сіздердің көсемдеріңіз кадет
Ә.Бөкейханов барып тұрған орысшыл адам». Түркістан (Қоқан) автономиясының өкілдеріне
Сырдария облысын Қазақ автономиясына қосу туралы пікір ұнамады. Ал Сырдария облысынан
Екінші бүкілқазақ съезіне қатысқан М. Шоқай бүкіл қазақ жері Түркістан автономиясына
біріктірілсін деген алғашқы өз ұсынысынан бас тартып, екі жақтың көзқарасын жақындастыруда
жағымды рөл атқарды [9,126].
Алаш автономиясының басшылары Кеңес билігімен де саяси ымыраға келу жолдарын
қарастырады. Батыс Алашорданың 1918 жылы қаңтарда Қаратөбеде өткен съезінде Кеңес
өкіметімен келіссөз жүргізу үшін Мәскеуге ЖаҺанша Досмұхамедов бастаған делегация жіберуге шешім қабылдайды. Оның бір себебі Кеңес өкіметін басшысы В.И. Лениннің Жаһанша
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Досмұхамедов пен оның орыс әйелі Ольганы (Янга) жақсы тануы да себеп болды [10,73].
Алаш үкіметінің тапсырмасы бойынша 1918 жылы наурыз айында Халел Досмұхамедов
пен Жаһанша Досмұхамедов Мәскеуге барып Халық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы В.И.
Ленинмен, Ұлт істері жөніндегі халық комиссары И.В. Сталинмен кездесіп Екінші жалпықазақ
съезінің қаулысын табыс етеді. Келіссөздердің барысында Алашорда жетекшілері Кеңес
өкіметі басшыларының талап етуі бойынша Кеңес өкіметін «Ресейдегі барлық автономиялы
халықтардың кіндік үкіметі» деп тануға мәжбүр болады.
Зерттеушілер деректеріне қарағанда келіссөздер нәтижелі өткен. Алаштықтар Кеңес
билігінен Алаш автономиясын мойындауды талап етті. Алаш үкіметі Кеңес үкіметі жанынан
Қазақ комиссариатын құруды сұрады.
И.В. Сталин Семейдегі Алашорда басшысы Ә. Бөкейханов пен Х. Ғаббасовты телеграфқа
шақырып: «... қазақ-қырғыз өкілдері жергілікті советтермен бірігіп, ұлт ниеттерін жарысқа
шығаруға сиез шақыратын комиссия құру керек»-деп алашордашылардан осы мәселеге
байланысты жауап қайтаруын өтінеді. Алаш делегациясы да өз тәуелсіздігін белгілі дәрежеде
қамтамасыз етуге тиісті біраз талаптарды Кеңес өкіметіне қояды. Халел және Жаһанша
Досмұхамедовтар келіссөздердің аяқталғанын хабарлай келе Семейге жолдаған жеделхатында
Кеңес өкіметі Қазақстанның әрбір облыстық кеңесінде тұтқындалған қазақ қайраткерлерін
босату жөнінде нұсқау бергендігін, Алашорда ұсынған өзге шарттарға таяу күндері жауап
беретіндігін және РКФСР-дің Ұлт істері жөніндегі комиссариатының құрамында Қазақ бөлімін
құруға қол жеткізгендіктерін хабарлайды [2,137].
Келіссөздер нәтижесінде Мәскеу алаштықтар сұраған 40 млн. рубльдің 12 миллионын
береді. Бірақ орта жолда, Саратов қаласында Орал облыстық депутаттар Кеңесінің мүшесі
большевик Д.И. Яковлев күтіп отырып ақшаны тартып алады. Бұл оқиға алаштықтардың Кеңес
билігіне деген наразылығы мен сенімсіздігін одан әрі өршітті.
Алаштанушы ғалымдардың пікірінше сол кезде Ресейдің Азиялық бөлігінде құрылған
үкіметтер Алашорданы саяси күш ретінде танып өз жағына тартуға әрекет жасаған [11].
Кеңес өкіметі Азамат соғысының алғашқы жылының қорытындыларын шығара келіп,
кеңес өкіметін ұлт аймақтарында нығайтудың тиімді жолдарының бірі-ұлттық-мемлекеттік
құрылысты тереңдету қажет деп санады. Бұл бағытта кеңестік негіздегі Татарстанның,
Башқұртстанның және Қазақстанның автономиялық мемлекеттігін тез арада құру
большевиктердің ұлт саясаты саласындағы маңызды міндеттерінің бірі деп анықталды. Бұл
бағыт большевиктер партиясының VIII съезінде (наурыз 1919 жыл) бекітілді.
Кеңес өкіметі ақгвардияшылар жағындағы уақытша үкіметтерден түңілген Алашорда
үкіметімен байланысқа барып, өз жағына тартты. Ең алдымен мұндай байланысқа Алашорданың
белгілі қайраткері А.Байтұрсынов басқарған тобы барды. 1919 жылы қазақ даласында
большевиктердің нұсқауымен Қазақ АКСР-ін құруды ұйымдастыру мәселесімен айналысатын
Қазақ революциялық комитетін (Қазревком) құрылады.
Ахмет Байтұрсыновтың ұсынысымен 1919 жылдың екінші жартысында Батыс Алашорда
мен Казревком арасында келіссөздер жүргізу мәселесі қаралды. Сол жылдың желтоқсан
айында Қазревком өкілдері Жаһанша және Халел Досмұхамедовтармен келіссөздер жүргізуге
келеді. Бірақ бұл келіссөздер барысында Алашорда үкіметі Қазревком тарапынан қойылған
ұсыныстарға келіспегендіктен нақты жауап қайтармаған [2,235]. Дегенмен Азамат соғысы
кезінде өздерінің басты саяси қарсыласы санағанымен Алашорда басшылығы Ресейдегі және
Қазақстандағы саяси жағдайды ескере келе Кеңес өкіметімен ымыраға баруға мәжбүр болды.
Алаш автономиясы басшылары әрқашан екі лагерге бөлініп соғысып жатқан Ресейдің
азамат соғысына қазақ азаматтарын қосып құрбан етуден барынша сақтанып, ұлт мүддесін
қорғап әрекет жасады. Мәселен, 1918 жылы қарашада Қызыл Армиямен соғыстарда
жеңіліске ұшыраған ақгвардияшыл күштердің қатарындағы Орал казактары Алашордадан
әскерге қазақ жігіттерін беруді талап еткенде, Алаш жігіттері тек өз жерін қорғауға ғана ант
бергендігін алға тартып Алаш басшылары одан бас тартады. Алашорда басшылары сыртқы
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күштермен қатынастарында қазақ өлкесін автономиялы басқаруға күш қолданбай, қантөгіссіз,
конституциялық жолмен, саяси күрес әдісі арқылы жетуді мақсат етті.
Сонымен қатар большевиктік күштермен, ақгвардияшылармен және Ресейдің Қазақ
елімен шекаралас аймақтарындағы сол кездерде құрылып шамалы уақыт өмір сүрген
үкіметтермен уақытша ымыраға келгенде ұлттың мүддесін қорғай отырып, тәуелсіз саясат
жүргізуге ұмтылды.
Алаш көсемдері Ресейдегі алапат азамат соғысы жағдайында сан түрлі әдіс-тәсілдер
қолданып кейінгі толқын қайраткерлерге мемлекет басқару ісінде, соның ішінде сыртқы
қатынастар саласында ұлт кадрларына ұлт мүддесін қорғаудың үлгі өнегесін, алғашқы
тәжірибесін көрсетіп кетті.
Қазақ хандығы мен мемлекеттік билік жүйесі бірнеше ғасыр бойы қалыптасып, ұлттық
мүддені қорғау мен жүзеге асырудың мол тәжірибесінің жинақталуы, Алаш зиялыларына XX
ғасыр басында Ресей құрамында автономия түрінде өз мемлекетін құрып сыртқы байланыстарды
қалыптастыруына мүмкіндік берді.
Алаш қайраткерлері «өз қызметінің басты мұраты қазақ халқының ұлттық төлтумалығын
сақтау, сонымен бірге оның тарихи өткенін қалпына келтіріп, ұлттық санасын шыңдау деп
санаған»-деп пайымдайды Н.Ә. Назарбаев [1,157].
Сол заманға сай келетін мемлекеттік басқару жүйесін қалыптастыруға ұмтылған Алашорда
үкіметінің 1917-1919 жылдарда бұрынғы Ресей империясы аумағында қысқа мерзімді өмір
сүрген 5-6 үкіметтермен келіссөздер жүргізу өнері, осы іс-шараларды нақты іске асыруға
бағытталған қаулы-қарарлар қабылдауы, Алашорда үкіметі мүшелерінің саяси сауатты және
бұл үкіметтің сыртқы байланыстар қалыптастыруға қабілетті болғандығын айғақтайды.
Әдебиеттер тізімі:
1. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. –Алматы: Атамұра, 2003.-288 бет.
2. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Желтоқсан 1917 ж. мамыр 1920 ж. Движение Алаш. Сборник документов и материалов. Декабрь 1917 г.- май
1920 г. –Алматы: «Алаш» 2005. –Т. 2. -496 бет
3. Алаш қозғалысы. Құрастырушылар: Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы, И.Нұрахметов.
-Алматы: «Сардар» баспа үйі. 20087 -324 бет.
4. Шишкин В.И. Из истории формирования Совета министров Временного Всероссийского правительства (октябрь 1918 г.) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Новосибирск,
2007. Т.6. Вып. 1 (история). С. 209-217.
5. Сүлейменова Д.Д. Батыс Алашорда тарихы-өлке тарихының құрамдас бөлігі. –Алматы:
«Арыс» баспасы. 2007. -136 бет.
6. Ілиясова К. Ойыл Уалаятының Уақытша үкіметі. // Қазақ тарихы. 2004. №5. -81-83
бет
7. Аманжолова Д.А. На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана. –Алматы:
Издательский дом «Таймас». 2009. -412с
8. Нүрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. – Алматы: «Ататек». 1995. -256 бет
9. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) бес томдық. 4-том. 2007. –Алматы:
Атамұра. 2010. -688 бет
10. Мажитов А.С. Жаханша Досмұхамедов. –Алматы: Издательство «Арыс». -216 с
11. Сайлаубай Е. Күншығыс Алашорда. // «Қазақ» газеті. №51-52. 2011 жыл. 23-30
желтоқсан.

234

АЛАШОРДА МӘСЕЛЕСІ КЕҢЕСТІК ТАРИХНАМАДА
Дүйсен С.Ж.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты
Алаш идеясы, Алаш қозғалысы, Алаш партиясы мен Алашорда үкіметі деген ұғымдар
мен құбылыстар Қазақ елі Ресей империясы қарамағында болғанда өмірге келді. Өйткені
Алаш идеясы қазақ халқының азаттық, еркіндік алу жолында пайда болды және XX ғасырдың
басындағы Ресейдегі үш революциямен тұспас-тұс келді. «Осыдан тура бір ғасыр бұрын
әлемді дүр сілкіндірген Ақпан және Қазан төңкерістері және оның нәтижелері қазақ халқының
тағдырын түбірінен өзгертті»-деп жазады академик Досмұхамед Кішібеков [1].
Патшаның биліктен кетуіне байланысты Ресей империясындағы езілген халықтармен
бірге түркітілдес халықтар да саяси партияларын, ұйымдарын құрып саяси күреске шықты.
Өздерінің ұлттық мемлекеттерін құру жолында әрекеттер жасады.
Мәселен, 1917 жылы татар зиялылары түркі халықтарының басын қосатын мемлекет
құруға әрекеттенді.
Садри Максуди бастаған зиялылар Еділ-Орал Конституциясының жобасын жасайды.
1917 жылдың қараша айында өткен Ресейдің Еуропалық бөлігі мен Сібір мұсылмандарының
Ұлттық жиналысында – Ресейдің мемлекеттік басқару формасы федеративтік тұрғыда болады.
Ресей мемлекетін құрайтын субъектінің бірі – Оңтүстік Орал мен Орта Поволжьедегі тұратын
түркі-татарларды біріктіретін штат болуы керек, – деген қаулы қабылдайды. Жобада көрсетілген
штаттың құрамына қазіргі Татарстан, Башқұртстан, Чувашия, Мари автономиялары және
осыларға көршілес татар ұлттары мекендейтін аудандар кіруге тиісті болды [2]. Бірақ кейін
уақыт көрсеткендей бұл идея түрінде ғана қалды.
Дегенмен кезінде тағдыры, тарихы, мәдениеті, тірлігі ұқсас түркі халықтары өкілдерінің
жеке мемлекет құру әрекеттері қазақ зиялыларына да әсерін тигізгені анық. Алаш партиясының,
Алашорда және Түркістан (Қоқан) автономияларының құрылуы соның бір көрінісі деуге
болады. Біздің ойымызша да 1917 жылы Ресейде патша құлап, езілген халықтарға теңдік
жарияланбағанда Алашорда үкіметінің құрылу-құрылмауы екіталай еді.
Тарихшы ғалым Қайдар Алдажұмановтың пікірінше 1917 жылы Ақпан төңкерісі
нәтижесінде патша құлағанда Ресейдегі барлық езілген ұлттар қуанды, өздерінің алдағы даму
жолдарын ойластыра бастайды. Қазақ халқында алғашқыда ешқандай бөлініс болмайды.
Оқыған қазақ азаматтары барлығы да бір ғана Қазақ комитетінде болады.
«Бөліну 1917 жылғы шілдеде Орынборда өткен жалпықазақ съезінен кейін басталды. Сол
съезге делегат болып Торғай өңірінен барғандар кезінде патшаның жазалаушы отрядтарын
ертіп жүріп, ұлт-азаттық көтеріліске қатысқан ауылдарды көрсетіп, қырғызғандар болды.
Соны көрген Сәкен Сейфуллин: «Халыққа кеше тізесін батырған Нұрмағамбеттер барған
съездің біз үшін құны көк тиын. Онда біз қарапайым халықты қолдаймыз да большевиктер
жағына шығатын шығармыз», – деп жазды. Бұл – сол кездегі қазақ қоғамының картинасы.
Яғни әлеуметтік жіктелу- бай, болыс, кедей, жалшы деген жіктелу қай кезде де болған», – деп
Алаштың әлеуметтік табиғатына қатысты пікірін білдіреді [3].
Автордың ойынша осының салдарынан болған жекелеген жағдайлар қазақ зиялыларын
екі жікке бөлді.
Сәкен Сейфуллин «Тар жол тайғақ кешу» кітабында Алаш қайраткерлерін қатты сынға
алады. Әлихан Бөкейхановты Омбыда, Семейде қазақтың оқыған ұлтшыл мырзалары, оқып
жүрген мырза болам деуші бай ниетті «ұлдар» мен саудагерлер жолын тосып, құрметпен қарсы
алып «көкке көтерді», ал «Қазақ» газеті (1917 жылғы 14 қарашадағы нөмірінде) қара халыққа
құдай қылып суреттеді, – деп кінәлап жазады [4,68-70].
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Сәкен Сейфуллин осылай жазғанда қазақтың кейбір бай мырзаларының кедейлерге жасаған қиянаттарын, әділетсіздіктерін көзбен көріп, куә болғандықтан, ал Алаш қайраткерлерінің
көбі ауқатты отбасылардан шыққандықтан және олар газет-журнал шығару, үкімет, әскер құру,
түрлі жиындар, іс-шаралар өткізуде қазақтың бай-мырзаларынан қаржылай көмек алғандықтан
бұлар халықты, шынайы бостандыққа, теңдікке, әділетті қоғам орнатуға бастай алмайды деген
пікірде болса керек. Дегенмен ол Алаштықтарды қазақтың жауы, сатқын, опасыздар деген
пиғылда болмаған. Кезінде алаш қайратері болған Әлімхан Ермековтың «Сәкенді қызылдар
жағында, ал біздерді «орда» жағында болды демесеңдер, Сәкен бізден гөрі әлдеқайда ұлтшыл
еді» дегенді бекер айтпаса керек.
С.Сейфуллин кітабының «Беташарында», мұнда Алаш туралы көп әңгімелер айтылады,
олар тарихи мағлұмат ретінде баспа жүзінде шықсын деген оймен жазылды деп түсіндіреді [4,5].
Тарихи оқиғалар болған соң олардың зерттеліп, баға берілуі объективтік қажеттілік.
Алаш қозғалысы тарихын зерттеушілер оның тарихнамасын екі кезеңге бөліп қарастырады:
1) кеңестік кезеңде зерттелуі; 2) Алаш қозғалысының қазіргі заманғы тарихнамасы [5,5-30].
Алаш қозғалысының кеңестік кезеңдегі тарихнамасы туралы айтқанда алаш
қайраткерлерінің еңбектері бірінші кезекте ауызға алынады. Осы қозғалыстың алғышарттары
оның көшбасшылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Халел
Досмұхамедов, Мұстафа Шоқай, Жақып Ақбаев т.б. еңбектерінде, естеліктерінде баяндалғаны
белгілі.
Алаш тарихына қатысты алғашқы пікірлер мен зерттеулер өткен ғасырдың 20-30
жылдары шыға бастады. 1919 жылы «Жизнь национальностей» апталығында А.Байтұрсынов
«Революция және қазақтар», Сәкен Сейфуллин («Манап Шамиль» деген бүркеншік атпан)
«Қырғыз интеллигенциясы туралы» мақалаларында алаш қозғалысына қатысты алғашқы
пікірлерін жариялады. С.Сейфуллин 1927 жылы шығарған тарихи-публицистикалық «Тар жол
тайғақ кешу» кітабында «Алаш» партиясы мен Алашорда үкіметі қайраткерлері мен мүшелері
және олардың қызметтері, мақсаттары туралы өзінің көзқарасын ашық білдіреді [5,7-9].
Асфендияр Кенжиннің («Киргизиядағы революциялық қозғалыс»), Әбдірахман
Байділдіннің («Шығыс Киргизиядағы революциялық қозғалыс жөнінде»), Т.Рысқұловтың «О
контреволюционной Алаш-Орде и ее осколках» және басқа авторлардың «Степная правда»,
«Қызыл Қазақстан» «Известия Киробкома РКП(б)», «К исторической оценке деятельности
Алаш-Орды» мақалаларында Алашорданың Кеңес өкіметі саясатымен үйлеспейтінін сынады.
Ал Қазақ АКСР-нің прокуроры М.Атаниязов және қазақ большевиктері Әбдірахман Әйтиев,
өздерінің еңбектерінде алаштықтарды сынға алып, ал кейбір тұстарда объективті баға беруге
де ұмтылды [5,8-11].
1925 жылы Қазақ Республикасының басшылығына келген Ф.И. Голощекиннің «қазақ
интеллигенциясы 1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейін революциялық рөл атқарғанымен кейін
олар контрреволциялық бағыт ұстанды» деген тезисі алаш тарихына қалам тартқандардың
негізгі ұстанымына айналды. 1926 жылы қарашада өткен БК(б)П Қазақ өлкелік комитетінің
II пленумы республикалық партия ұйымдарын «Алашорда идеологиясына қарсы күресті
күшейтуге» шақырған үндеуіне байланысты арнайы тапсырмамен екі кітап жазылды [5,8-11].
А.К. Бочаговтың 1927 жылғы «Алаш-Орда. Краткий исторический очерк о национальнобуржуазном движении в Казахстане периода 1917-1919 гг.», Н. Мартыненконың 1929 жылғы
«Алаш-Орда: Сборник документов», 1935 жылғы С. Брайнин мен Ш. Шафироның «Очерки по
истории Алаш-Орды» еңбектерінде алаш қозғалысына теріс баға берілді. 1935 жылы орталық
«Правда» газетінде шыққан П. Русаковтың «Алашординская контробанда» деген мақаласы
Алаш қозғалысын зерттеуге нүкте қойғандай қылды. Осыдан кейін Алаш отандық тарихшылар
үшін жабық тақырыпқа айналып 80-жылдардың соңына дейін зерттеулер жүргізілген жоқ.
1949 жылы шыққан «Қазақ ССР тарихында» қазақтың буржуазияшыл ұлтшылдары
1917 жылғы Ақпан төңкерісінің бас кезінен-ақ Уақытша үкіметті мейлінше қолдады және
оның отаршылдық саясатын жақтады, ал ұлтшылдардың көсемі Бөкейханов ол үкімет
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«цивилизациялық рөл» атқарады деген пікірде болды», – деп айыптады [6,510-511].
Сол кездегі еліміздің қоғамдық ғылымдар саласының ең беделді ғалымдарының
қатысуымен жазылған осы академиялық еңбекте алашордашыларды мейлінше қатты сынға
алады: «Жаңалықтың бәрінен, прогрестен қорыққан, революцияны мейлінше жек көрген
алашордашылар ауылда патриархтық-феодалдық қарым-қатынастарды және ортағасырлық
варварлық тәртіптерін сақтап қалуға тырысты. Олар ескі билер сотын, реакцияшыл мұсылман
молдаларының рухани тұрмыстағы үстемдігін сақтауға, әйелдерді күңдік жағдайда ұстауға
тырысты. ...Алашордашылар байларға және олармен байланысты буржуазияшыл-ұлтшыл
интеллигенцияға арқа сүйей отырып, орыстың империалистік буржуазиясының агенті,
қазақтың халық бұқарасын мұнан былай да отарлық қанауға, экономика мен саяси жағынан
арта қалушылыққа және ортағасырлық варварлыққа ұшыратты. Олар қазақ халқының
мүдделерін сатты, олар прогрестің, демократияның және социализмнің қас дұшпаны болды»,
– деп сипаттады [6,511].
Кеңес елінің басшысы өмірден өтіп, елде «жылымық кезеңі», одан кейін тоталитаризмнен
бас тартуға бет бұрған кезеңде қазақстандық тарихшылардың алаштықтарды айыптаулары
тоқталған сияқты. Өйткені 70-жылдары шыққан бес томдық «Қазақ ССР тарихының» 4-томында
Алаш қозғалысы мен қайраткерлері туралы айтылмайды.
Алаштықтарды қаралауға әдебиетшілердің де бірен-саран өкілдері «үлес» қосты.
Мұстафа Шоқайды кеңестік саясат «неміс-фашистерімен ауыз жаласқан опасыз», «сатқын»
деп жала жапқаны белгілі. Кезінде кеңестік идеологияның пәрменімен Серік Шәкібаев «Үлкен
Түркістанның күйреуі» деген деректі кітап жазып, қазақ оқырмандарына М. Шоқай туралы
жалған мәліметтер берген болатын.
Содан бері қаншама уақыт өтіп, тарих өзінің әділ бағасын берсе де, Шоқай туралы жаңсақ
пікірлер әлі күнге дейін кездесіп қалады. Саяси ғылымдар докторы Әбдіжәлел Бәкірдің жазуына
қарағанда 2014 жылы Астана қалалық мәслихатының отырысында Мұстафа Шоқайдың атын
қаладағы №51 мектепке беру туралы мәселе қойылғанда 2 депутат қарсы болып, кеңестік
кездегі әңгімелерді айтып, мәселе шешімін таппай қалыпты [7].
Алаш қозғалысын зерттеуге, баға беруге заңгер ғалымдар да қатысты. Академик С.Сартаев
өзінің 1960 жылы жазған монографиясында Алаш қайраткерлерінің Қазақ АКСР-ін құруға
кедергі болғанын айта келіп, Қазақ революциялық комитеті (Казревком) Алашорданың қазақ
шаруаларының артта қалған бөлігіне буржуазиялық-ұлтшылдық идеясын таратқандықтан,
олардың ықпалын жоймай Кеңес өкіметін нығайту мүмкін емес еді, – деп жазды [8,54].
Қазақ және Түркістан буржуазияшыл ұлтшылдары мұсылман халықтарының сыртынан,
олармен кеңеспей, пікірлерін сұрамай «Түрік Республикасын», «Түрік коммунистік партиясын»
құру әрекеттерін жасағанын айта келе автор 1920 жылы қаңтарда Түркістан коммунистік
партиясы «Мұсылман бюросының» III конференциясында пантүрікшіл коммунистер үгітнасихат арқылы татар, қырғыз, башқұрт, өзбек ұлттарын жеке-жеке ұсақ республикаларға
бөлшектеуге жол бергізбей Түрік Кеңестік Республикасына бірігуі керек – деген қарар
қабылдады деп көрсетеді [8,60].
Осы еңбегінде автор алашордашылар адмирал Колчак күшінде тұрғанда онымен бірлесіп,
Кеңес өкіметіне қарсы ашық күрес жүргізді, ол жеңілген соң тірегінен айрылған алашордашылар
Кеңес өкіметін іштен ірітіп құлату жолына көшті. Олар Кеңес өкіметі жариялаған кешірімді
пайдаланып кеңес органдарына қызметке тұрып, большевиктер партиясы қатарына өтіп алып,
диверсиялық, зиянкестік жұмыстармен айналысты деп айыптайды. «Сгруппировав вокруг
себя всякого рода неустойчивые элементы, они создали ряд разноименных, но по существу
однородных националистических группировок, которые позднее получили название разных
«щины», по фамилии «лидера» каждой группировки», – деп көрсетеді [8,55].
Әрине, біз бұл ғалымдарды алаш қозғалысын сынады, жазғырды деп айыптамаймыз.
Өйткені ол заманда алаштықтарды қорғаса, ақтаса олардың өзі жазаға, қуғын-сүргінге ұшырауы
мүмкін еді.
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Біздің бұл мақаланы жазғандағы мақсатымыз сол тарихи кезеңдерде Алаш қозғалысы
туралы жазған зерттеушілердің, ғалымдардың осы тарихи құбылыс пен оқиға туралы қандай
пікірде, көзқарастарда болғанын және бағалағанын кейінгі ұрпаққа көрсету болды.
Әдебиеттер тізімі:
1. Кішібеков Досмұхамед. Қазан төңкерісі және Кеңес Одағы. // Егемен Қазақстан. 2017
жыл 7 қараша.
2. Этнический национализм и государственное строительство. - Москва. Институт
востоковедения РАН. 2001. - 432.
3. Алдажұманов Қайдар. Әлеуметтік жіктелу қай кезде де болған // Жас Алаш. 2017 жыл
9 қараша. 5 бет.
4. Сейфуллин Сәкен. Тар жол тайғақ кешу. –Алматы: Жазушы. 1977. - 392 бет.
5. Нүрпейісов Кеңес. Алаш һәм Алашорда. – Алматы: Ататек. 1995. - 256 бет
6. Қазақ ССР тарихы. – Алма-Ата. Казгосиздат. - 527 бет.
7. Бәкір Әбдіжәлел. Алаш мұрасына адалдық. // Егемен Қазақстан. 2017 жыл 10 қараша.
10 бет.
8. Сартаев С. Образование и становление Казахской Советской государственности. –
Алма-Ата. Казгосиздат. 1960. - 128 с.
МҰСТАФА ШОҚАЙ - БІРТҰТАС ТҮРКІСТАН ИДЕЯСЫНЫҢ КҮРЕСКЕРІ
Қалиев Ж.Н.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
жетекші ғылыми қызметкері, п.ғ.к.
Тәуелсіз елімізді нығайту үшін мемлекеттілігіміздің бастауында тұрған тұлғалар есімдері
мен еңбектерін білу, оларды халыққа жүйелі түрде насихаттаудың, танытудың маңызы зор.
Сондай тұлғаның бірі Мұстафа Шоқай. Ол өткен ғасыр басындағы азаттық қозғалысындағы
біртұтас Түркістан идеясын негіздеушілердің және оны іске асыру жолындағы күрескерлердің
бірі. Бұл идеяны іске асыруды ол эмиграцияда жүріп іске асыруға ұмтылды.
Мұстафа Шоқай I дүниежүзілік соғыстың алдында, тіпті студенттік кезінің өзінде-ақ
Түркістан халықтарын азаттық күресі жолында біріктіру идеясын қолдай бастайды.
М.Шоқай осы күресте түбіміз бір Түркия мемлекетімен тығыз байланыста болу қажеттігін
түсінді. Ол Петербургте оқып жүрген кезінде түрік тектес студенттердің Түркияға көмектесу
үшін құпия даярлық істеріне қатысады. Садық Өтеген деген досы екеуі Петербургтегі
Түркияның Бас елшісі Тұрхан пашаға түрік мемлекетіне деген туыстық көмек ретінде бірнеше
алтын ақша апарып бергенде елші көзіне жас алыпты [1, 11].
Жұбайы Мария Шоқайдың жазуынша Шоқай Түркия басшысы Мұстафа Кемальды өте
құрметтеген, кеңестік Түркістанға да сондай бір реформатор тұлға керек деп армандаған [2, 24].
«Он всегда повторял: «Самое опасное для народов Туркестана - это отсутствие единства.
Мы очень слабы. Согласие и мир нам необходимы для конфедеративного государства по
примеру Швейцарии. Наши внутренние раздоры могут когда-нибудь разгореться. И тогда наши
сильные соседи не преминут воспользоваться этим. Политика России - «разделяй и властвуй».
И те, кто думает о завтрашнем дне Империи, будут только рады. Совсем не обязательно иметь
5 республик в Туркестане. Мы все - одна нация, у нас одна религия, один язык, отличающийся
лишь диалектами. Мы должны с одинаковым уважением относиться ко всем им.
И с позиции государства нет различия в народах. С Россией мы должны жить в мире и
дружбе. Это диктует сама география... Нет плохих народов, есть среди них плохие люди. И
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уровень гуманности страны зависит от того, насколько гуманны населяющее ее граждане» [2,
27-28].
М.Шоқай «біртұтас Түркістан» идеясын Қазақстандағы Алаш қозғалысымен
байланыстырып, 1917 жылы Ресейдегі революциялар кезінде және одан кейін Кеңес
империясы құрамында болған түркі халықтарының басын қосып, бір кездері дәуірлеген түркі
халықтарының қуатты мемлекетін қалпына келтіруге ұмтылды.
Ол тек түркі тілді халықтарды ғана емес, Орта Азияны мекендеген парсы тілді тәжіктерді,
тіпті славян тектестерді де «түркістандықтар» (тек Орта Азияға 1917 жылғы революциядан
кейін келген орыстілді славяндарды ғана «келімсектер» деп санаған – авт.) қатарында есептеген.
Бұл М.Шоқайдың өзге нәсілдерді бөлмейтін демократ екенін көрсетеді.
Қазақ «Алты Алаш» деп ежелден қазақ, қырғыз, өзбек, түркімен, ноғай, башқұрт
халықтарын атағаны белгілі. Бәрі де мұсылман халықтары. М. Шоқай «Түркістанның
қилы тағдыры» кітабында ұлттық жағынан бірдей Түркістанды большевиктер кеңестік
республикаларға бөліп жіберіп «өзінің 13 ғасырдан астам уақыт бойғы тарихи атауымен аталу
хұқынан айырды» деп көрсетеді. «1924 жылдан бастап Түркістандағы «ұлттық межелеу»
деп аталған «тарихи датадан» кейін елдің тарихи атауына қатаң тыйым салды. Түркістанның
орнына кеңестік әкімшілік жаргон («Кеңестік Қазақстан» және «Кеңестік Орта Азия» дегенді)
қолдана бастады [3, 57-58].
Одан әрі М. Шоқай кітабында түркі халықтарын осылай бөлшектеудің сырын түсіндіреді:
«Түркістанды бұлайша бірнеше дербес мемлекеттік бірлестіктерге жасанды түрде және күштеп
бөлшектеу Кеңес үкіметіне, біріншіден, Кеңес туы астында болса да түркістандық түркілердің
өздерінің ұлттық-саяси біртұтастығын нығайтуға ұмтылысына қарсы күресу үшін, екіншіден,
большевиктік, яки Сталиннің анықтамасы бойынша «аты-жөнінен ғана ұлттық, ішкі мазмұны
бойынша интернационалдық және социалистік» «ұлт саясатын» табысты енгізу үшін керек
болды. Іс жүзінде большевиктер өздерінің Түркістандағы ұлт саясатында ескі орыс отаршыл
империализмнің мақсатын, дәлдеп айтқанда - орыс билігін құруды көздеді» деп жазды [3, 58].
1917 жылы 17-20 қыркүйекте Ташкент қаласында Түркістан және қазақ мұсылмандарының
съезі өтіп, онда «Шуро-и-Исламия» мен «Тұран» одақтары таратылып, олардың орнына
«Мұсылмандар одағы» («Иттифок-и-Муслимин») одағы бөлімдерін құру туралы шешім
қабылданғаны мәлім. Осы жиын жұмысына М.Шоқай да тартылады. Бірақ сол кездегі саяси
оқиғалар бұл идеяны іске асыруға мүмкіндік бермейді.
Осыдан кейін М. Шоқай 1918 жылдың қысында Екатеринбургте «Түркістан» атты ұйым
құруға бастамашы болды. Ұйым басшысының орынбасарлығына З. Валиди сайланады. Бұл
ұйым Түркістан, Башқұртстан және Татарстандағы ұлттық бөлімдердің басын біріктіреді.
1917-1918 жылдары Орталық Азияда ұлттық республикалар құрыла бастаған кезеңде
Алашорда автономиясынан алғашқы кезде Сырдария мен Жетісу облыстары тыс қалып қоя
жаздады. М.Шоқай осыны көріп, Сырдария облысы халықтарының съезін жинап, халыққа
ұғындырып Алашордаға (яғни Қазақстанға - авт.) қосты. Егер сол кезде қазақ өлкесін басқаруға
Уақытша үкімет тағайындаған комиссарлар - М.Тынышпаев, М. Шоқай, Ә. Бөкейханов әрқайсы
өзінше билеймін деп сепаратистік пиғыл танытқанда бүгінгі біртұтас Қазақстан болмас еді.
М. Шоқайдың тікелей араласуымен 1920 (1921) жылы Бұхарада «Түркістан Ұлттық
Бірлігі» («Түркістан Милли Бирлиги») партиясы (ТҰБ) құрылады. Бұл ұйымды сол кездегі
ресейлік және мұсылман эмигранттарының басқа деректерінде «Түркістан Ұлттық Комитеті»,
«Орта Азия Комитеті» т.б. деп те жазады. Тарихшы К.Есмағанбетовтың пікірінше бұл бір
ұйымның әртүрлі атаулары көрінеді.
М. Шоқай бірыңғай Түркістан идеясын Кеңес елінде іске асыра алмаған соң амалсыз
Еуропаға эмиграцияға кетті. М. Шоқай негізінен Парижден бір сағаттық жол жүретін
қашықтықта орналасқан Ножансюр-Марн деген шағын қалада тұрды.
Шоқайдың жұбайы Мария Каспий теңізі арқылы пароходқа шығарып салғандардың
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бірі қазақ офицері болғаны ол кісінің естелігінде жазылған. Офицер қазақ, адай руынан,
Мұстафаның досы деп жазады [2, 67-68].
Ол зерттеушілердің пікірінше, Мұстафаға да пароходпен Бакуге жетуге көмектескен
полковник Оспан Көбеев болуы мүмкін. Бұл қазақ зиялыларының идеялық қарсылас
болғандарына қарамастан, бастарына қиындық келгенде бір біріне бауырмалдық қолдарын
ұсынғанына бір дәлел.
Шоқай алыс елге бас сауғалап қашып кеткен жоқ, ол күресін жалғастыру үшін кетті.
Шоқайтанушы, филолог ғалым Бақыт Садықованың Францияның Сыртқы істер министрлігі
архивінен тапқан құжатында мынадай дерек бұл пікірді дәлелдей түседі. «Летом 1921 года
следуя указаниям национальных организации Туркестана Мустафа Чокаев прибыл в Европу и
обосновался в Париже. В настоящее время сотрудничает с организациями русской и европейской
прессы, занимаясь, в частности вопросами политики большевиков на мусульманском Востоке»
[4, 92]. 20 жыл бойы Еуропаның төрінде тәуелсіздік үшін күрес туын көтерген саяси ұйымды
М. Шоқай басқарды [5].
Әділдік үшін айтқан жөн, біртұтас Түркістан идеясын Еуропада М. Шоқайдан басқа
көтерген өзге де ұлт өкілдері болды.
Түркітілдес халықтардың (қазақ, өзбек, қарақалпақ, қырғыз, түркімен, татар, башқұрт
т.б.) тәуелсіздікке ұмтылысына Батыс Еуропа елдерінің саяси топтарының назарын аудартуға,
сол арқылы олардан саяси қолдау табуға тырысу I дүниежүзілік соғыс кезінде де жүріп жатты.
Ресей мұсылмандарының мұң-мұқтажын әлем назарын аударту әрекетінде әсіресе патшалы
Ресейдегі башқұрт-татар, қырым татарлары зиялылары көп еңбек жасады.
Ал Батыс елдерінің саяси элитасының көбі бұрынғы қалыптасқан әдеттері бойынша
Ресей империясы құрамындағы сол кездегі Орта Азиядағы түркі тілдес халықтарды «татарлар»
(бұрынғы моңғол-татарлар деген атауға орайластырып – авт.) деп атады.
1915 жылы 14 желтоқсанда француздың «Le Temps» газетінде, Ресейді мекендеген 20
млн түрік-татар мұсылмандарының - оның ішінде 7 млн түрік және 6 млн қазағы бар халықтың
бір топ өкілдері Венгрияға келіп, Еуропа жұртшылығына Еділ мен Каспий теңізі аралығында
Қазан хандығын қалпына келтіріп, түрік халқының өркениетін қорғауға көмектесулерін
сұраған. Делегация құрамында түріктің «Тюрк-Юрду» газетінің редакторы Жүсіп Ақшора,
«Фюза» газетінің редакторы, профессор Әли Гусейн-заде, дінтанушы профессор Мұхаммед
Әссад Әселиб-заде, Мұқым ад-дин Бейтшаю сынды түркі-мұсылман қайраткерлері болыпты.
Делегация одан әрі Берлинге аттанып, жолда Вена қаласына аялдап, өздерінің мынадай
өтініштері барын мәлімдейді:
1. Бұхара мен Хиуаны орыс бодандығынан құтқару, оларға Түркістанды қосу;
2. Қазаққа саяси-әкімшілік тәуелсіздік әперу;
3. Қазан хандығы мен Қырым хандығын қалпына келтіру. Соңғысын Түрік сұлтанының
қамқорлығына беру.
4. Еділ өзені мен Каспий теңізін бейтарап деп тану [6]. .
Мұстафа Шоқай түркі-мұсылман зиялыларының көпшілігімен жүзтаныс болып, түркі
халықтарының азаттығы жолында олармен мүдделес болғаны белгілі.
Оған М. Шоқайдың татар халқының белгілі зиялысы Ресей империясы Мемлекеттік
Думасының депутаты Садретдин Максудиді «мұсылман депутаттарының ең таңдаулысы»
деп бағалағаны бір дәлел. Бұл татар зиялысы 1909 жылы Ресей депутаттарымен бірге
Ұлыбританияға барған сапарында ағылшын королі VII Эдуардтың қабылдауында болған,
ағылшын ақсүйектерімен кездесулерінде Ресейдегі түркі-мұсылман халықтарының тағдырын
сөз еткен екен [6].
1924 жылы Мұстафа Шоқай Ұлыбритания басшысының шақыртуымен алқалы жиынға
қатысып, француз тілінде екі сағаттай баяндама жасағаны - оның Еуропа мойындаған тұлға
екенін танытады [7].
М. Шоқай шет елдегі қазақ диаспорасының ғана емес бүкіл түркі халықтарының қамын
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ойлағандығына бір дәлел, оның 30-жылдарда Шығыс Түркістанда қытай отаршылдарына қарсы
көтеріліс туралы «Жас Түркістан» журналында жанашырлықпен бірнеше мақала жариялауы.
Ал бұл көтеріліске қазақтар жетекшілік еткенімен сол аймақтағы барлық түркі халықтарының
өкілдері қатысқаны белгілі.
Тарихшы М. Қойгелдиев «тұтас Түркістан» идеясы түркі халықтарымен бірге өмірге келіп,
заманалар тезінен өтіп, олар үшін түрлі ауыр тарихи кезеңдерде қорғаныс иммунитеті міндетін
атқарған аса маңызды фактор болды деп пайымдайды. Ғалым: «Мұстафа Шоқай тарих тезінде
өмірге келіп, заманнан заманға, ұрпақтан ұрпаққа ұласып отырған «тұтас Түркістан» (басқаша
«Ұлы Түркістан») идеясынан тағдыр тартқан жаңа күрделі дәуірдегі жалғастырушысы болды
деп тұжырымдайды [8, 16].
Ұзақ жылдар бойы Түркістан халықтарының бірлігі мен тәуелсіздігі жолындағы күрес
тарихында өзіндік орны бар осы ұйымның II дүниежүзілік соғыс басталуына байланысты
тарап кеткенінше М. Шоқай рухани көсемі болды.
ТҰБ-нің баспа органы ретінде М. Шоқай басшылығымен 1929 жылдың ақпанынан
Берлинде «Жас Түркістан» журналы шығып тұрғаны тарихтан белгілі. М. Шоқай осы
ұйымның Еуропа қалаларында өткен талай мәжілістерінде саяси баяндамалар жасайды. Соның
біріндегі, яғни 1927 жылы Германияның Гейдельберг қаласындағы мәжілісте Кеңес өкіметінің
Түркістандағы ұлт саясатының шынайы бейнесін әшкерелеген баяндамасы болды.
М. Шоқай есімі, оның сырт елдерде жүріп, КСРО құрамындағы қазақ ұлты мен барлық
түркі халықтарының қамын ойлап, кеңестік отаршылдық жүйемен жүргізген күресі тек
тәуелсіздіктің арқасында ғана белгілі болды. Кеңестік заманда М. Шоқайды «пантюркизм»,
«панисламизм» бағытындағы ұлтшыл-байшыл, фашистермен ауыз жаласқан сатқын деген
сияқты жалған жаламен көрсеткені белгілі.
Түркиядағы қазақ ғалымы Әбдіуақап Қара бірнеше елдің мұрағаттарынан материалдар
жинап, сараптап «Мұстафа Шоқайдың өмірі мен күресі» деген тақырыпта докторлық
диссертация қорғаған. Ол 2002 жылы Стамбулда, 2004 жылы Алматыда жеке кітап болып
басылып шықты.
II дүниежүзілік соғыс кезінде түркі халықтары, әсіресе қарсы жақтарға тұтқынға түскендер
көп шығынға және азапқа ұшырады. Ә.Қараның дерегіне қарағанда неміс фашистері соғыс
кезіндегі тұтқын лагерлерінде 1 миллионға жуық түркі халқы өкілдерінің өліміне себепші
болды [9, 4].
Кеңестік түркі әскери тұтқындары арасында М. Шоқайдың есімі аңыз болып тарады. Ол
тұтқындарға ұлтына қарап емес тұтас түркі халқының өкілдері ретінде қарады. Сол кездегі
бір ортаазиялық тұтқынның татар ұлты өкіліне айтқан жауабы осыған дәлел: «Өткенде
Берлиннен келген Шоқай мырза қандай тамаша сөздер айтты. Мұнда татар, қырғыз деген жоқ,
түркістандықтар бар. Барлығымыз түркістандықпыз... Ерекше адам ол. Оның бір күні халықты
қасіреттен қалай құтқаратынын көресің әлі» - депті [9, 42].
М. Шоқайды неміс фашистері тұтқындар лагерлерін аралатып, Түркістан легионына
басшылық етуді ұсынады. Бірақ фашистік Германияның Түркістанға тәуелсіздік беретінен
сенбеген М. Шоқай бұл ұсынысты қабылдамайды.
Түркістандық тұтқындар тағдырына жаны ауырған М. Шоқай өз үмітсіздігі мен
түңілушілігін тұтқын қандастарына білдірмеуге тырысқан. Болашақтан үміт үзбеуге
шақырған.
Зайыбы Марияға жазған хаттарының бірінде былай дейді: «Менен медет күтетін, маған
үмітпен қараған осы бақытсыз жандарға еш жәрдем көрсете алмағандықтан жан азабын
шегудемін, мен оларға көмек көрсетуге уәде беріп жатырмын, олардың еңсесін көтеріп, демеу
мақсатында біле тұра өтірік айтудамын» [9, 42].
Ә.Қара соғыс кезінде М. Шоқайдың Германияға қызмет еткісі келмейтін ниетін түсінген
фашистердің Шығыс министрлігінің басшысы А. Розенбергтің тапсырмасымен өлтірілуі
мүмкін деген болжам жасайды.
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Өйткені М. Шоқай фашистік Германия басшыларымен алғашқыда одақтас болғысы
келгенімен кейін ол ойының қате екенін түсініп олардан алшақтай бастайды. Әйеліне жазған
хатында «мынадай сұмдықты көргенше өліп кеткенім артық ет» деп жазыпты.
Кеңес Одағының басшысы И. Сталин де М. Шоқайдың Батыс Еуропа басылымдарында
шығып жатқан мақалаларын оқып «мазасызданып», оның идеяларының КСРО-ға таралып
кетуіне тосқауыл қоюды тапсырады [10, 26].
Сол кездегі қазақстандық «Еңбекші Қазақ» және «Қызыл Өзбекстан» газеттері «Жас
Түркістан» газетінде жарияланған М.Шоқайдың «антисоветтік» мақалаларына тойтарыс
берумен айналысты [2, 29].
II дүниежүзілік соғыс кезінде Мұстафа Шоқай фашизм мен большевизм арасында
тағдырлары тәлкекке түскен кеңестік түркі әскери тұтқындарын құтқару үшін күрескендіктен
Б.Аяған, А.Кәкен және басқа да кейбір зерттеушілер осы үшін М.Шоқайды НКВД жендеттері
өлтіруі мүмкін деген қисынды ой айтады [11]. Жазушы Амантай Сатаев та қастандық КСРО
жағынан болды деген тұжырым жасайды [12]. Шоқайтанушы, тарихшы ғалым Дархан Қыдырәлі
Шоқайдың ажалына Розенбергте, Шоқайдың жанында болған Вали Каюм мен басқалар және
кеңестік НКВД жендеттері де кінәлі болуы мүмкін деген пікірді қолдайды [13, 250-258].
Біздің ойымызша да М. Шоқайдың қазасы туралы профессор Бүркітбай Аяған мен
жазушылар Амантай Сатаев пен Амантай Кәкеннің НКВД-нің қатысы болуы мүмкін деген
болжамы да дұрыс сияқты.
Тәуелсіздіктің арқасында М.Шоқай есімі елге қайта оралды. 2001 жылы Мұстафа
Шоқайдың 6 мың беттен астам қолжазбасын Франциядан елге жеткізуге Елбасымыз
Н.Ә. Назарбаев тікелей себепші болып, оны сол кездегі республика Премьер-министрі
Иманғали Тасмағанбетовтың белсенділігімен іске асырылды. 2011 жылы Астанада «Тәуелсіз
Қазақстан және Мұстафа Шоқай мұраттары» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференция
ұйымдастырылды Осы жиында «Мұстафа Шоқай жолымен» деректі фильмі тұңғыш рет
көпшілік назарына ұсынылды [7].
Бірде жұбайы Мұстафадан: «Сен үнемі айтасың, орыстар Түркістанға ешқашан
тәуелсіздік бермейді деп. Ал сонда сенің айтатын сөзіңнің бәрі бос қиял ма», - деп сұрайды.
Сонда Мұстафа былай деп жауап беріпті: «Ия, шындығы солай. Бірақ мәңгілік ештеңе жоқ.
Ресейде де өзгерістер болуы мүмкін. Біз көрші елден алысқа кете алмаймыз. Сондықтан
қаласақ та, қаламасақ та Ресеймен достық қатынаста өмір сүруіміз керек. Біз тек бір нәрсені
ғана өзгертуіміз керек - өз мемлекетіміздің тәуелсіздігін алуымыз керек» [2, 30].
Кеңестік біртұтас Түркістанның бірлігі, тұтастығы және тәуелсіздігін ту етіп, саналы
ғұмырын осы идеяны іске асыру жолына арнаған және сол жолда құрбан болған Мұстафа
Шоқайдың есімі қазақ халқының ұлт-азаттығы тарихында лайықты орын алады.
Тарихшы ғалым Сатай Сыздықовтың пайымдауынша Мұстафа Шоқайдың «Біртұтас
Түкістан идеясы» «Мәңгілік Ел» идеясының түркі әлеміндегі бір көрінісі болды.
Әдебиеттер тізімі:
1. Хасен О. Мұстафа Шоқай және оның шет елдердегі ізбасарлары // Қазақ тарихы. 2007.
№ 2. 5-14 бб.
2. Чокай М. Я пишу Вам из Ножана... – Алматы: «Қайнар». 2001. – 208 с.
3. Шоқай Мұстафа. Түркістанның қилы тағдыры. / Құраст. Б.Серікбайұлы Қошым. Ноғай. – Алматы: «Жалын». 1992. - 184 б.
4. Садыкова Б. Мустафа Чокаев. – Алматы.
5. Есмағанбетов К. Тәуелсіздіктің таңшолпаны // Егемен Қазақстан. 2007 жыл 9 қаңтар.
6. Қамзабекұлы Д. Әлихан Бөкейхан: тізе қосып отырған 5 миллион қазақ // Егемен
Қазақстан. 2016 жыл 10 сәуір.
7. Мұстафа Шоқай мұраттары // Астана ақшамы. 2011 жыл 24 қыркүйек.
242

8. Қойгелдиев М. Түркияның ұлы перзенті // Қазақ тарихы. 2007. № 2. 26-28 бб.
9. Қара Әбдіуақап. Түркістан легионының ақиқаты - свастика мен қызыл жұлдыз
арасындағы жанталас. – Астана: «Педагогика-Пресс Баспа үйі». 2011. - 100 б.
10. Омарбеков Т. Мұстафа Шоқайдың эмиграцияға кетуінің кейбір мәселелері // «Қазақ
тарихы». 1997, № 3. 26-28 бб.
11. Кәкен А. Жұмбақ өлім // Егемен Қазақстан. 2006 жыл 22 наурыз.
12. Аргументы и факты Казахстан. № 27. 2001.
13. Қыдырәлиев Д. Мұстафа Шоқай. – Астана: «Фолиант». 2007. -320 бет.
«Мәңгілік ел» идеясының тарихи бастаулары
Екібаев Р.Ж.
т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің дәстүрлі халыққа Жолдауында: «...бір жыл бұрын
мен еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жария еттім. Басты мақсат
- Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол - «Мәңгілік Қазақстан»
жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті»,- деп бастады. Яғни,
бұл «Мәңгілік Ел» идеясының жариялануы еді. Аталған идея қазақ ұлтының сан ғасырлар
бойы армандаған мұраты ғана емес, азаттық жолындағы күрестің нәтижесі. «Мәңгілік ел»
ұғымын тереңнен түсіндіру, оның тарихи бастауларын анықтау мәселелері бүгінгі күннің
өзекті мәселелерінің болып отыр.
Көне түркі мұраларын зерттеуші ғалым, профессор Қаржаубай Сартқожаұлы: «Мәңгілік
ел - түрік жұртының данагөйі, үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк (Тұйұқық) негізін қалаған идея...» деген анықтама береді [1, 20-21 бб.]. Елтеріс Құтлық қаған
екінші Түрік қағанатын құрғаннан кейін Тоныкөк «Мәңгілік ел» идеясын қолға алды. Елдің
ынтымағын, келелі болашағын ойлаған Көк Түріктер мәңгілік ел саясатын жүзеге асырды.
Осы идея, осы мұрат бүгінгі Қазақ елінің де басты ұлттық идеологиясына айналып отыр.
Ежелгі түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясы үш тұғырдан, яғни үш негізден тұрады:
оның біріншісі - көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгілік Ел» манифесі, екіншісі - әлФарабидің философиялық шығармаларында, әсіресе, «Қайырымды қалада» бұл идеяның
теориялық-методологиялық тұрғыдан тиянақталуы және үшіншісі - Жүсіп Баласағұнның осы
идеяны негіздеген «Құтты Білік» дастаны. Бұлардың бәрі бір-бірімен тығыз байланысты, бір
заманның жемісі және өзіне дейінгі бабалар мұратымен жалғаса отырып, кейінгі ұрпақтарының
құрған мемлекетшілдік, яғни «Мәңгілік Ел» идеясымен сабақтасады [2].
Ұлт бірлігін, қағанат билігін, мемлекеттің тұғырлы ұстынын ұрпақтан-ұрпаққа
жалғастырып, мәңгілікке сақтап қалуды мұрат тұтқан ел қағандары «Мәңгілік Ел» идеясын
келер ұрпаққа өсиет етіп қалдырған. Сол дәуірдегі Түрік қағанатының негізгі бәсекелесі,
ғасырлар бойы алысқан ата жауы Таң империясы хақында былайша сөз толғап, халқына, келер
ұрпағына ескертеді: «Абай болыңдар! Алтын мен күмісті, судыраған жібекті есепсіз жіберіп
жатқан табғаш (Таң) халқының сөзі тәтті, ақығы асыл. Олардың тәтті сөзі, асыл ақығына
алданып қалмаңдар! Ақылды адам, парасатты басшы оған көнбес! Бір кісі (қаған) алданып
жаңылса, иелігіндегі халқына, ұрпағының ұрпағына дейін зардап шегеді. Билік құрып, мәңгілік
ел мұратын тұтып отырсаң, сені жау алмас», -дейді [3, 22 б].
Ерте түркі жазбасының мәтіндерінде түркілердің ата-бабаларының жоғарғы адамгершілік
қасиеттер туралы этикалық мәселелер молынан кездеседі. Халықпен, Отанмен, оның
абыройын қорғаумен, еркіндігі мен азаттығын сақтаумен байланысты мәселелер жазба әдебиет
ескерткіштерінің ең ежелгілерінің бірінен саналатын Орхон-Енисей жазбаларында тасқа
қашалып жазылды. Көшпелілер өмірінің бар мағынасы елдік идеясының басым болуында еді.
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Олар елдік үшін таңғажайып ерлікке барған. Қайда жүрсе де, өз елін ұмытпаған. Елдік пен
Ерлік жолында келелі үлгі көрсеткен тұлғаларды «тәңірінен жаралған тәңірі» деп санаған.
Оларға тірісінде Тәңірі деп табынса, өлгесін әруақ деп дәріптеген, өзіне демеу күткен, медеу
тұтқан.
Түркілердің өз дәуірі үшін қажет идеалдарды, моральдық кодекстерді, яғни өзара
араздыққа жол бермей, ата-баба жолымен мемлекеттің құдіреті мен тұтастығы идеяларын
басты ұстаным қылды. Халық өз батырларын даңққа бөледі, соғыста да, бейбіт уақытта да
батырлық адамның жағымды адамгершілік қасиеті ретінде жоғары бағаланды. Батыр болу
ерте түркі қоғамында ең жоғарғы өлшемдерді қанағаттандыруды білдірді.
Түркі дәуірінде басымдық танытқан адамгершілік құндылықтары, ел тұтастығын сақтау,
оны қаһармандықпен қорғау тарих соқпағында жоғалып кеткен жоқ. Кейінгі түркі тайпаларының
қазақ деген халыққа біріккен дәуірінде әрі қарай жалғасын тапты. Ата-бабалардың рухани
үлгілері өмір сүрудің жоғары деңгейлі формасы ретінде халық санасында сақталып отырды.
Ол, әсіресе, қазақ тарихындағы хандық дәуірде ақын-жыраулардың шығармашылығынан
айқын байқалады.
Белгілі тарихшы ғалым Х. Әбжанов: «Қазақ хандығының шаңырақ көтеруімен ұлттық
идея мемлекет пен оны құраушы этносты, тарих сабақтастығын үзбестен, дараландыратын
факторға айналды. Кейінде ол идея талантты ұл-қыздарын әлемдік ақыл-ойдың асқар шыңына
алып шығуға септесті» - деп түркі дәуірімен сабақтасып жатқан ұлттық идеямыздың бес
ғасырдан астам тарихы бар екен атап көрсеткен болатын [4].
Көне түріктердің даналыққа толы құштарлығы мен тұжырымдары тек қана қазақ халқы
үшін ғана емес, жалпы түркі тілдес халықтарға, бүкіл түркі әлеміне, одан кеңірек алсақ адамзат
баласына рухани бағдар болып табылады. Сонау Орхон-Енисей жазбалары мен Абайдың
кісілік жөніндегі пайымдары, Шәкәрімнің ар-ұят, ұждан хақындағы толғаныстары Мәңгілік ел
ой толғауын жалғастырып жатыр.
«Мәңгілік ел» идеясын «Алаш» идеясымен де сабақтастыруға болады. Өйткені, Алаш
арыстары да ұлттық идеяны жасауға талпынды. Бұл туралы: «Өткен ғасырдың басында ұлттық
бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын
жасау міндетін өз мойнына алды» деп Елбасымыз өз еңбектерінде жазды. Мысалы, Смағұл
Сәдуақасов кезінде өмір үшін күресудің жолдарын саралай келіп, «Адам баласына жан-дүние
қамы үшін алдымен тамақ, киім, үй керек. Әсіресе, тамақ, киімсіз тұру мүмкін емес. Мал
асырау, егін салу, сауда қылу, ұсталық қылу, қолөнермен кәсіп қылу, жалға жүру, тіленшілік
қылу, ұрлық қылу бәрі де жан-дүниенің қамы. Осындай жолдармен өмір үшін күрескендер
көп. Бұлардың ішінен біреуінің тұрмысы жақсы, біреуінікі орташа, үшіншісінікі жаман…
Не іске де әдіс керек және заман өткен сайын әдіс өзгеріп тұрмақшы» дейді. Одан әрі қарай
қазақты Германиядағы немістермен салыстырып, өз ұлтын жақсы өмір сүрудің әдіс-амалдарын
үйренуге шақырады. Осыдан бір ғасыр бұрын айтылған бұл ойлар, қазіргі заманның
талабымен де ұштасып жатыр [5].
«Мәңгілік ел» - Қазақстан халқын ұйыстырушы идея. «Ұлттық-мемлекеттік идеологияның
қоғамның барлық мүшелерін, әсіресе, әр түрлі әлеуметтік, этникалық және саяси топтарды
біріктіруде, билік пен халықты бір-біріне жақындастыруда маңызы айрықша. Ұлы тарихымыз
көрсеткендей, қандай идеологиялық жүйе болмасын ол біртұтас болған жағдайда ғана қоғам
өз тұтастығын сақтайды. Бір қоғамда әртүрлі идеологиялық жүйенің қатар орнауы қоғамды
ыдыратып қана қоймай, сөз жоқ,мемлекеттің идеологиялық қайшылығы нәтижесінде құрдымға
кетуіне себепкер болатындығын да тарих көрсетті» [6, б. 274]. Елбасы Н. Назарбаев: «Біздің
қасиетті де лайықты еліміз - Мәңгілік Ел. Біз туған елімізді бейбітшіліктің бесігіне айналдыра
білдік. Тыныштық арқылы тұрақтылық, татулық арқылы тұтастық төрімізге озды. Барша
этностар ел иесі - қазақ ұлтының маңына ұйысты. Тегі бөлек болғанмен тілегі бір, қаны бөлек
болғанмен жаны бір тұтас халық құралды. Бірлік, береке - біздің баға жетпес байлығымыз, құн
жетпес қазынамыз. Тұғырымыз - тыныштық, тірегіміз - тұрақтылық, тілегіміз - татулық болса
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еліміз тарих төрінен табылады» - деп барша қазақстандықтарды бір арнаға ұйыстыратын идея
Мәңгілік Ел екендігін атаған болатын [7].
Қазіргі уақытта қоғамның тұрақтылығы, елдің бірлігі ондағы тұратын халықтардың діни
наным-сенімдері арасындағы төзімділікке, сыйласымдық қатынасына да байланысты болып
отыр. Төл тарихымызға көз салсақ, бұл тұрғыдан ата-бабаларымыз үлкен өнеге, үлгі қалдырып
кетті. Ортағасырлық Қазақстан жерінде пұтқа табынушылық, христиандық (несториан),
буддалық, манихейлік және ислам діндері өмір сүрген болатын. Елбасының тікелей қолдауымен
құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясының басты мақсаты да халықтар ынтымақтастығы
мен ел тұтастығын сақтау екені белгілі. Бұл мәселе әл-Фарабидің: «Бақытқа жету мақсатымен
азаматтары бір-біріне көмектесіп отыратын қоғам - қайырымды қоғам», - деп айтқан өрелі
ойымен сабақтасып жатыр.
Жарқын болашаққа бағытталған мақсат-мұраттарымыз бен мәдени-рухани құндылықтары
мызға негізделген, қазақ ұлты мен еліміздегі өзге де ұлттарды бір арнаға тоғыстыратын
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы өткенімізден сабақ ала отырып, келешегімізді баянды ету
жолындағы мұратымыздың бірі.
Әдебиеттер тізімі:
1. «Mangi el» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы, - Алматы: «Pride Print»,
09.2013.- 108 б.
2. Сыздықов С.«Мәңгілік ел» және Елбасы// Егемен Қазақстан: Жалпыұлттық
республикалық газет.- 2014.- №12, 19 қаңтар.- 1- 3 бб.
3. Сартқожаұлы Қ.«Мәңгілік ел» идеясы қалай туды? // Халық тарих толқынында. Ғылыми
серия. Т.4.-Астана: Фолиант, 2014.-376 б.
4. Әбжанов Х. Ұлттық идея - Мәңгілік Ел // Егемен Қазақстан: жалпыұлттық
республикалық газет.- 2014.- 6 наурыз.- б.5.
5. Ілиясова К. Ұлт мұраты // Астана ақшамы 27 қаңтар.- 2014.-б.3.
6. Сыздықов С.,Қанаев С., Жеңіс Ж. «Мәңгілік ел идеясы: қалыптасуы,үш негізі,тарихи
сабақтастығы». Астана, 2013.-320 б.
7. Назарбаев Н. Мәңгілік болашаққа жол салдық // Ана тілі: ұлт газеті.- 2013.- 20-25
желтоқсан.-1-2 бб.
УДК 821.512. 122.
Тәуелсіз Қазақстан жолындағы «Алаш» қозғалысының
идеясы мен рөлі
Елубай А.М.
Азаматтық авиация академиясының аға оқытушы
Бүгінгі күні елімізде елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бағдарламасымен мақсатты
түрде өте жақсы жұмыс жүргізіліп жатыр. Өткеніңді білсең ғана бүгініңді бағалай аласың.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты кітабында: «Ұлттық мүддеге қызмет
етудің тарихи ұлы үлгілерін шын мәнінде көрсетіп берген әйгілі тарихи қайраткерлердің,
мемлекет басқарушыларының тұтас легі біздің көз алдымызда. Олар қазақ мемлекеттігінің
даму нысанасын жиырмасыншы ғасырдың бас кезеңінде-ақ көрсетіп берген болатын. Біз асқақ
сезімге бөлене отырып, ұлтшыл әрекетшілдігімізге қатысты ғасыр басында Алаш қайраткерлері
бастап берген жолнұсқалар ғасыр соңында жалғасын тапты деп айта аламыз» деген болатын
[1, 68 б.]. ХХ ғасыр барша адамзатты таңы атқан дәуір, азаттықтың дәуірі болған болса, Қазақ
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елі бодандықтың бұғауында қарсы алғаны барлығымызға мәлім. Тәуелсіздікті аңсап, озық
ойлы, өркениетті елге айналуды мақсат тұтқан қазағымның арқа сүйер азаматтары қапыда
құрбан болды.Тәуелсіз Қазақстанымыздың жолында қаншама мыңдаған азаматтарымыздың
құрбан болғаны бұл күнде бәрімізге мәлім. Әсіресе сүттің бетіне шыққан қаймағындай,
бостандық үшін қай елде болмасын ең бірінші бетке ұстар оқыған, рухани толық жетілген
азаматтардың құрбан болуы заңдылық та сияқты. Яғни, сол мақсатқа жете алмай арманда
кеткен алашымның арыстай азаматтары: Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж.
Ақбаев, М. Тынышбаев, Б. Қаратаев, С. Садуақасов, Ж. Аймауытов, Ж. Досмұхамедов, М. Жұмабаев, С. Сейфулин, М. Шоқай, Т. Рысқұлов т.б аты аталған, аталмаған азаматтарымыз өз
халқының, өз ұлтының алдындағы азаматтық борыштарын өздерінің жанымен өтеді. Қаншама
батыр бабаларымыз ұрпағымыз, яғни ұлымыз-құл, қызымыз-күң болмасын деп, осы дархан
даламызды сақтап қалу үшін жанын қиды. Олар өз ұлтының бостандығы жолында басын
бәйгеге тіккен, туған елін отаршылдықтың бұғауынан босатып, тәуелсіз мемлекет құру үшін
ақтық демі қалғанша күрескен асылдар еді. Жалпы, қазақ халқының тарихында азаттық аңсап,
өз елінің тәуелсіздігін қорғаған тарихи тұлғалар жетерлік. Дегенмен, Алаш азаматтарының
олардан өзгеше жолды таңдады. Осыған дейінгі бостандық үшін басын бәйгеге тіккен ұлы
тұлғаларымыз өз мақсаттарын ақ найзаның ұшымен, алмас қылыштың жүзімен жүзеге асырмақ
болса, Алаш қайраткерлері өркениетті елдердің дәстүрімен күресте жеңіскежеткізетін бір-ақ
жол бар деп шешті. Яғни қолдарында қалған бір ғана қару – ол ағартушылық жол. Соны
Ахмет ағамыз айтқандай «халықтың көзі, құлағы» болған сол бұқаралық ақпарат көздері,
яғни газеттер, журналдар шығару арқылы халықтың саяси санасын ашып, құлдықтан арылту,
азат ел боламыз деген үлкен сеніммен қарады. 1905 жылғы көтеріліс түрткі болып «Алаш»
партиясы 1917 жылы құрылды. Автономияның орталығы ретінде Семей қаласы белгіленіп,
алаш қаласы атанды. Ә. Бөкейханов басқарған Алаш орда үкіметі өзінің алғашқы өмір сүрген
күнінен бастап қазақ халқының ұлттық тұтастықпен бірлікке шақырумен болды.
Академик М. Қозыбаев көрсеткендей, «Алаштың ұлт азаттық қозғалысы идеялогиясының
өзегі – отаршылдық наразылық, отаршылдыққа қарсы ұлтшылдық. Олар заңмен шектелген
праволық қоғам, конституцияда анықталған кейбір саяси бостандықтар, ғылым мен мәдени
даму көлеміндекүресіп бақты» [2].
Ұлт зиялылары большевиктік-кеңістік билікпен ымыраға келіп, қазақ жұртын азамат
соғысына ұрындырмау мақсатын көздеп, большевиктік жүйеге бейімделуге де мәжбүр болды.
Алашорда басшылары автономияны баянды етуде саяси стратегиялық- тактикалық
шешімдер қабылдау арқылы батыл әрекеттерге барды. Оның бірі Алаш автономиясын ресми
түрде мойындатуы еді. Бұл бағытта кеңес өкіметі Уақытша Сібір үкіметі, Самардағы құрылтай
комитеті, Уфа директориясы, Колчак үкіметімен бірнеше дипломатикалық келісімдерде
жүргізді [3, 96 б.].
Негізінен ол «темірді қызған кезде соқ» деген қағиданы басщылыққа ала отырып алаш
қайраткерлері де қазақ мемлекетінің қалыптасуына аз үлес қоспады. Біз бүгінгі күні 1920
шы жылдары сол алаш қайраткерлері шекарасын сызып берген кең байтақ тәуелсіз елде өз
өмірімізді қамсыз сүріп жатырмыз.
Міржақып Дулатов 1929 жылы қаңтарда Бутыр түрмесінен барімізге мәлім «Ұрпаққа хат»
жазғанда алаштың басты мақсатын барынша айқын көрсетіп береді. «...Мен өзімнің құлдыққа
түсіріліп, езгіге салынған бейшара халқымның осы құлдық жағдайдан шығуына көмектесуді
өз борышым деп санадым... Саяси саладағы оқиғаларды дер кезінде болжай алмадым деп
санаймын, ал қазір Кеңес өкіметіне қарсы күрес деп отырғанның бәрі менің қазақ ұлтың
дербес, тәуелсіз, бақытты жағдайда көргім келген тілегім ғана».
«Зарю свободы увидят наши потомки», – мечтали алашские лидеры. Выпуская в
эмиграции юбилейный, сотый номер «Яш Туркестан», Мустафа Шокай в 1938 году, веря в свою
мечту, призывал родной народ к единству и независимости: «…Взойдет солнце освобождения
и независимости, и мы, скромные борцы,.. будем на родной земле, среди родного народа».
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Сегодня, в условиях независимости, с особым смыслом воспринимаются гениальные слова
Мустафы Шокая: «Национальная свобода есть следствие национального духа. А национальный
дух растет и приносит свои плоды при наличии национальной свободы и независимостиҚ»
[4]. Алаш қайраткерлері ғылымның әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану салалары
бойынша жоғары да терең білімі бар әрі шынайы эрудит адамдар болатын. Алаш қозғалысының
көптеген басшысы тек құқық қорғаушы, саяси және қоғам қайраткерлері ғана емес, сонымен
қоса ірі ағартушы, публицист, газет-журнал шығарушы, ойшыл, ақын, педагог, ғылыми
зерттеулердің, кітаптардың және оқулықтардың авторы ретінде танылды. Алаш қайраткерлері
бүгінгі Мысалы, алаш әскерін жасақтау, ұлт қазынасын жинау, салық жинау ісін ретке келтіру,
құрылтай жиналысына даярлық, мәдени-экономикалық мәселелерді ретке келтіру, мемлекеттік
тәртіппен қоғамдық тыныштықты қамтамасыз ету, жер мәселесін шешу және басқа мәселелерді
жүзеге асыруға тырысты. Алаш ұлттық әскери жасақтарының құрылуы, олардың майдандағы
іс-қимылдары ел қорғау бағытындағы игілікті істердің біріне айналды.
1917 жылдың 21 қараша күні «Қазақ» газетінде Алаш партиясы бағдарламасының жобасы
және съез материалдары жарияланды. «Алаш» партиясының өмірге келуі үлкен саяси мәселе
еді.
Қазақ зиялылары ғылыми мақалалар, сөйлеген сөздері арқылы өркениетті елдердегі
ғылым жетістіктерін насихаттауға, оның қажеттігін, қоғамды түбірінен өзгерте алатын
құдіретті күшін дәлелдеуге ұмтылды. Олардың күш-жігері ізсіз қалмағанын атап өткен
жөн. XX ғасырдың басындағы қазақ зиялылары дәрігерлер, саясатшылар, судьялар, ақынжазушылар болатын, бұл кезең қазақтың жан-жақты білімді азаматтары - Ә. Бөкейханов,А.
Байтұрсынов,М. Дулатовжәне басқаларының қалыптасуымен ерекшеленді.М. Тынышбаев,Ә.
Ермеков,X. Досмүхамедовжәне басқаАлашазаматтары ғылыми зерттеулермен айналысты.
Қазақстан ғылымының қаулап дамуы Кеңес өкіметі жылдарында болғанын теріске шығаруға
болмайды, бірақ оның іргетасын нақ XX ғасырдың басында қазақ зиялыларының талантты
жас өкілдері қалаған еді. Қазақ зиялыларының көшбасшылары халықтың саяси жағынан
көзін ашу үшін оның бойында білімге деген құлшынысты ояту, сауатсыздықты жою қажет
екенін түсінді. Қазақ зиялыларының бүкіл қызметі осы мақсатқа арналды деуге болады.
Ұлттық «Қазақ», «Қазақстан»газеттерінің, «Айқап», «Сарыарқа», «Абай»журналдары мен
басқаларының беттерінде олар тек білім ғана өркениетті дүниеге жол ашады, қазақтардың ұлт
ретінде сақталуына көмектеседі деп, қазақ халқын білім алуға шақырды. Тіл мен әдебиетті
дамыту ерекше бөліп көрсетілді. Қазақ тілі мен әдебиетінін дамыту проблемалары жөнінде араб
графикасы нетізіндегі қазақ әліпбиінің тұңғыш талантты реформаторы, «Оқу құралы»(1912),
«Тіл құралы»(1914), «Жаңа әліпби»(1928) атты қазақтың тіл ғылымында ғана емес, бүкіл
ғылыми түркітану әлемінде де жаңашылдық деп саналтан енбектердің авторыА. Байтұрсынов
көптеген мақалалар жазды. «Қазақ»беттеріндегі еңбектеріндеА. Байтұрсынов балаларды
мектептер мен медреселерде оқытудың маңыздылығын атап көрсетті. Ол өзінің қазақ және
орыс мектептеріндегі оқыту проблемалары туралы ой-пікірлерін баяндай келіп, балаларды
міндетгі түрде екі жыл қазақ тілінде оқытуды талап етеді, «бастауыш мектептер миссионерлік
саясаттан тыс болуға тиіс, яғни әрбір халықтың өз тіліне, жазуына және дініне құқығы болуға
тиіс» деп санайды. Сонымен бірге ол орысша сауаттылықты да үйрену қажет екенін атап өтеді.
XX ғасырдың басында қазақ зиялыларының қызметінде құқық проблемалары елеулі орын
алды, өйткені қолданыстағы патша зандары көшпелі халықтың құқығына нұқсан келтірді,
мұның наразылық туғызғаны табиғи нәрсе. Өз халқының ежелгі өз жеріндегі қасіретті жағдайы
туралы толық хабардар болған олар патша өкіметіне қазақ халқының әлеуметтік қажеттері
туралы хабар жеткізуге, оның құқықтық мүдделерін қорғауға тырысты. 				
				
Алаш идеясы ХХ ғасырда туындаған болса да, ғасыр өтсе де бүгінгі күні тәуелсіз
Қазақстанымызға қызмет етуде. Алаш зиялыларының еңбектері ғасырлардан ғасырларға өтіп,
халқымыздың рухани мұрасы ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жалғасын табары сөзсіз!
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АЛАШОРДАНЫҢ КЕҢСЕЛІК ҚҰЖАТТАРЫ: ТАРИХ ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМ
(Семей мұрағаты материалдары негізінде)
Еңсенов Қ.А.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к
Қазақ елінің тарихында Алаш қозғалысының алатын орны ерекше. Өйткені, 1905 жылғы
«Қарақаралы құзырхатынан» бастау алған қозғалыс 1937-1938 жылдардағы қуғын-сүргінге
дейін жалғасқан.
ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларының ұлт мүддесі және қазақ жерінің тұтастығы
жолындағы күресі ширек ғасырдан астам уақытты қамтыды. Елдікті сақтау, тәуелсіздік үшін
тынымсыз күрес жүргізді.
Алаштанушы академик Кеңес Нұрпейісұлы: «Алаш» немесе «Алашорда қозғалысы» –
бірнеше құрамдас бөлімдерден тұратын күрделі ұғым. Сондықтан да әуел басын ашып, оларды
нақты түрде қарастырған жөн. Олар, біріншіден, саяси партия ретіндегі Алаш, екіншіден,
мемлекеттік құрылым түріндегі Алаш автономиясы, үшіншіден, осы автономияны (Алаш атты
қазақтың мемлекеттігін) басқаруға тиісті болған Алаштың ордасы (Алашорда үкіметі) туралы
мәселелер. Басқа сөзбен айтқанда, осы нақты үш мәселе жиынтығы Алаш немесе Алашорда
қозғалысы деген ұғымды білдіред», – дейді.
Академик Кеңес Нұрпейісұлы Алаш қозғалысына қатысты деректерді 4 топқа боліп
көрсеткен. Олар: 1) 20-30 жылдардағы жеке жинақтар; 2) «Қазақ» газетінде жарық көрген
баспасөз мағлұматтары; 3) Шетелдердің мұрағаттарындағы деректер; 4) Алаш қайраткерлерінің
жекелеген мұрағаттары. Бірақ, қазіргі уақытта Алашорда тарихына байланысты материалдар
мен деректер жаңадан табылып, ғылыми айналымға енінгізілуде. Ол туралы ғалым бұрын
жазған «Алаш һәм алашорда» атты ғылыми зерттеу еңбегінде: «Алаштанудың келешекте
зор табыстарға жетуінің кепілі – осы қозғалыстың деректік негіздерін толық жинап, оларды
ғылыми айналымға жан-жақты енгізуге тікелей байланысты болмақ» [1], – деп жазған еді.
Алаш қозғалысына қатысқан қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметін көрсететін
нақты деректер мен құжаттар Отандық және шетелдік мұрағаттарда сақталған. Сондай
деректердің бірқатары Семей мұрағатында жинақталған. Олар мазмұны жағынан әртүрлі
қорларда және түрлі құжат ретінде сақталып, бүгінгі күнге жетіп отыр.
1917 жылы ақпан және қазан төңкерісінен кейін Ресей империясына қарап келген
аймақтарда қоғамдық-саяси өзгерістер басталды. Ол қазақ жерінде де көрініс берді. Елдің
ертеңіне алаңдаған алаш арыстары түрлі жиналыстар өткізді. Мақсаттары – ел тәуелсіздігі,
мемлекеттілікті қалыптастыру, халықты азаттыққа жеткізу, сауаттандыру, ғылым және білім
мәселелерін көтерді.
Ақпан төңкерісінен кейін басталған қазақ қауымына тән қоғамдық-саяси белсенділіктің
келесі бір жарқын көрінісі – 1917 жылдың көктем айларында қалыптаса бастаған облыстық
және уездік дәрежедегі ұлттық немесе қазақ комитеттері жүйесі болды. Олар 1917 жылы
негізінен сәуір-мамыр айларында өткен облыстық және уездік қазақ съездерінде құрылды.
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1917 жылы 7 наурызда Семейде ұлт зиялылары Райымжан Мәрсеков, Халел Ғаббасов,
Әлімхан Ермеков тағы басқаларының ұйымдастыруымен облыстық қазақ комитетін құруға
қатысты өткен алғашқы жиында-ақ, Семейдің «Заречная Слободка» деп аталатын бөлігін Алаш
қаласы етіп жариялау туралы шешім қабылданды [2].
Семей облыстық қазақ съезі 27 сәуір – 7 мамыр күндері аралығында өтті. Съезге облыстың
бес уезінен 200-ге жуық делегат және Алтай өлкесіндегі Бийск уезінің екі өкілі (қазақтар)
қатысты. Делегаттардың ішінде 7 әйел болды.
Ұйымдастыру комитетінің төрағасы Райымжан Мәрсековтың ұзаққа созылған сөзінен
кейін делегаттар съездің төралқасын мына құрамда сайлады: Жақып Ақбаев (төраға); Х. Ғаббасов, Р. Мәрсеков, М. Боштаев, Б. Сәрсенов (төрағаның орынбасарлары); Ә. Ермеков, Ә. Оразалин, М. Малдыбаев, Ш. Ақпанов (хатшылар).
Семей облыстық қазақ съезінде әлеуметтік-саяси мәселелер сөзге тиек етілді. Осы
съездегі Н. Құлжанованың қазақ қауымындағы әйелдер тағдыры жөніндегі ой-толғамдары
тыңдаушыларға күшті әсер етті. Аталған съездер қабылдаған қарарлардың барлығында дерлік
уақытша үкіметке сенім білдіріп, оның саясаты қолдау тапты [1, 104-105].
Ал енді Әлихан Бөкейханов бастаған Алашорда қайраткерлерінің Семей, соның ішінде
Алаш қаласындағы қоғамдық-саяси қызметтеріне қатысты мәселелерге деректану тұрғысынан
зер салып көрсек.
Алашорда үкіметінің басқару органдарына қатысты құжаттарды Семей қаласындағы
Қазіргі заман тарихының құжатнама орталығында сақталған «Бүкілресейлік Уақытша
үкіметтің Семей уездік басқарушысы», «Семей уездік земство басқармасы», «Алаш қалалық
қоғамдық басқармасы», «Алаш жұмысшы, шаруа және қырғыз (қазақ) депутаттары Кеңесі»,
«Семей губерниялық революциялық комитеті», «Семей губерниялық соты» тәрізді тағы басқа
мұрағат қорларынан кездестіруге болады.
Алаш қозғалысына қатысты тарихи орындардың бірі – бұрынғы облыс губернаторы, қазіргі
Қалалық тарихи-өлкетану мұражайының ғимараты. 1917 жылдың күзінде Сібір автономистері
съезіне қатысып қайтқан Әлихан Бөкейхановты Семей жұртшылығы алдымен осы ғимаратта
құшақ жая қарсы алады. Сол замандағы төңкерістер уақытында бұл ғимарат – «Бостандық үйі»
болып аталғанды. Алаштың әйгілі ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыров «Сарыарқа» газетіндегі
«Ғалиханның Семейге келуі» мақаласында ұлт көсемін алғашқы күні халық осы Бостандық
үйінде күтіп алып, мұнда Райымжан Мәрсеков, Ахметжан Қозбағаров, Шынжы Мұсатаев,
Мәннан Тұрғанбаев, Иман Әлібеков тағы басқалары құттықтап сөз сөйлегенін, ал келесі күні
Алаш қаласы жұртшылығымен кездесу өткенін суреттеп жазған.
Бұл ғимаратта 1917 жылы 27 сәуір, 7 мамыр күндері аралығында Семей қазақтарының
бірінші облыстық съезі өткізілді. онда қазақ автономиясын құру туралы мәселе көтеріліп,
қаулы қабылданды. оны ғұлама ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы да қолдап сөз сөйледі. Мысалы,
С. Торайғыровтың «Таныстыру» поэмасында:
Семейдің съезінде байқадық қой,
Екенін қарт кемеңгер әм терең ой.
Оқығандар болмаса жәй қазақтан,
Онан басқа кім шықты көрсетіп бой [3], – деп айтатыны бар.
Семей қаласында Алаш қайраткерлерінің қоғамдық-саяси қызметтер атқарғандығын
дәлелдейтін бірқатар құжаттар сақталған. Мәселен, Әлихан Бөкейхановтың Алашорда
милициясының төрағасы етіп Әбікей Сәтбаевты тағайындау туралы құжатқа қол қойып, 1918
жылы мөр басқан [4].
Одан кейін Алашорда мүшелерінің Семейде Кеңес үкіметін құлатуға қатысқандардың
20-дан астам мүшелерінің тізімі [5]. Сондай-ақ, Семейде Алашорда мүшелері А. Қозбағаров
пен Х. Ғаббасовтың 1918 жылы Семейден Әлихан Бөкейхановқа Омбы қаласы, Учебная 86.
деген адреске жазған хаты [6]. Онда Семей қаласында Земство жұмысын жалғастыруға рұқсат
сұраған.
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1917-1919 жылдары Алаш қаласында Әлихан Бөкейхановтың басшылығымен, әуелде
«Алаш» партиясының Семей облыстық комитеті, одан кейін Алашорда үкіметінің Семей облыстық кеңесі құрылып, ақыр соңында Алашорда үкіметі келіп өз билігін жүргізеді. Міржақып
Дулатов 1918 жылғы «Қазақ» газетіндегі «Алаш Орда» мақаласында: «Былтыр Орынборда,
21-26 шілдеде, бірінші жалпы қазақ-қырғыз съезі мемлекет билеу түрін тексергенде, қазаққырғыз облыстары автономиялы болысын деп қаулы шығарды. Бірақ автономияны қашан
жариялау жайы сөз болған жоқ...
Желтоқсанда съезде автономия ресми жарияланғанша уақытша қазақ-қырғыз істерін
билеуге Алаш-Орда сайланды. Алаш Орданың уақытша тұратын орны Семей болды.
Бірақ большевик кесірінен Алаш Орда іске кірісе алмады. Семей һәм Ақмола облыстары
большевиктен тазарған соң 11 шілдеде Алаш Орда іске кірісті, һәм съез қаулысы бойынша,
автономия жарияланғанша қазақ-қырғыз мәдени-ұлт жұмыстарын өзі билейді деп жарлық
шығарды. Мұның мәнісі жерлі автономияны жариялауды кейінге қалдыра тұрып, мәдени-ұлт
автономиясын жарыққа шығарған еді» – деп жазғандай, еліміздегі Семей, соның ішінде Алаш
қаласы Алашорда үкіметінің ең ірі саяси орталығына айналды [7].
Алашода үкіметі билік құрған, яғни 1918 жылдың маусымынан 1919 жылдың желтоқсан
айының ортасына дейінгі бір жарым жылдай уақыт аралығында Алаш қаласының тарихында,
жалпы ұлт санасында ұмытылмастай оқиғалар із қалдырды. Атап айтсақ, Алашорда үкіметі осы
Алаш қаласында алғаш Уақытша үкімет пен Сібір автономистерінің тарапынан ресми түрде
мойындауға ие болды. Өз кезегінде кеңес үкіметі де Алашордамен санаспай қалмады. Мысалы,
«Алашорда» үкіметін Орта Азия аймағындағы ең ықпалды басты саяси күш деп таныған
В.И. Лениннің арнайы тапсырмасы болмаса, 1918 жылдың көктемінде Мәскеуден И.Сталин
телеграфпен Семейге хабарласып қайтсін?! Сондай-ақ осы Алаш қаласында Алашорда
үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханов және оның орынбасарлары Мұхаметжан Тынышбаев,
Халел Ғаббасовтардың қол қоюымен ішкі және сыртқы саясат, жер, білім, земство, сот пен
милиция, әскер тәрізді мәселелелерге қатысты заңды шешімдер шығарылып, Алаш қалалық
Думасы мен Алаш қалалық қоғамдық басқармасы, Алашорда соты мен әскері (милиция),
Алаш жұмысшы, шаруа және қырғыз (қазақ) депутаттары Кеңесі тәрізді мемлекеттік билік
органдарын құруға байланысты істер атқарылды [8].
1917-1919 жылдары осы Бостандық үйінде Семей облыстық Земство басқармасының
кеңсесі орналасты. Оның жұмысын Райымжан Мәрсеков, Халел Ғаббасов, Әлімхан Ермековтер
алма-кезек басшылық жасады. Жалпы, сол кезеңде Земство дегеніңіз халықтың әлеуметтіктұрмыстық, өнеркәсіп және шаруашылық мәселелерімен қатар жергілікті сот, милиция
ұйымдарын құру істерімен де тығыз айналысқан жергілікті өзін-өзі басқару органы болды.
1918 жылдың басында өткен Семей облыстық Земствосының бірінші төтенше жиынында
қазақ сотының құрамын сайлау мәселесі қаралып, онда облыстық соттың төрағасы Мұқыш
Боштаев, ал оның орынбасары Иманбек Тарабаев, мүшелері Шәкәрім Құдайбердиев пен
Смақан Бөкейханов болып сайланады. Осылайша, «Семейде тұңғыш қазақ сотының құрамын
ресми түрде сайлап бекітумен қатар, 1918 жылдың қаңтар-ақпан айларында Алаштың алғашқы
милиция жасағы да құрылды» [1,186].
Cемей қаласындағы келесі бір тарихи орын – Алаш милициясының командирі Қазы
Нұрмұхаметұлы құрбан болған жер. Бүгінде бұл арада «Жеңіс» гүлзар бағы тұр. Көнекөз
қарттардың айтуында, мұнда ертеректе үлкен ашық алаң болған. Осы ашық алаңның бір
шетінде, яғни қазіргі «Семей» қонақ үйіне қарама-қарсы тұста Азамат соғысы және Ұлы Отан
соғысы жылдары жауынгерлер дайындалатын арнайы жаттығу орны болған. Бұрын «Семей»
қонақ үйінің орнында атты әскерлердің казармасы тұрған. Кейін оны қалаға ауыл-селодан
келетіндер үшін қонақ үй жасаған.
1918 жылдың көктемінде осы алаңда ақ гвардияшылардың офицерлері көмегімен Алаш
милициясы соғыс өнеріне үйреніп, әскери жаттығулар жасап жатады.
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Бірақ та Шәкәрім қажы:
Ақтар кетіп қалғанын,
Семейді қызыл алғанын
Жолшыбай естіп барғанмын, – деп айтқандай, бұл өзі Семейде үкімет билігі қызылдың
қолына алма-кезек ауысып жатқан кез екен. Дәлірек айтсақ, Омбыдан А. Звездов басқарған
қарулы отрядтың келуімен қалада большевиктер билігі қайта орнаса керек. Осындай
аласапыран уақытта жаңағы әскери жаттығу алаңы жанынан өтіп бара жатқан қызылдардың
атты әскері винтовкадан оқ атып, содан Қазы Нұрмұхаметұлы қаза болды. Алаш милициясы
бастығының мұндай қайғылы өліміне орай Семейде үлкен қаралы митинг өткізіліп, онда
Алашорда ақсақалы Шәкәрімнен бастап Міржақып Дулатов, Райымжан Мәрсеков, Мұстақым
Малдыбаев, Жүсіпбек Аймауытов тәрізді ұлт зиялылары сөз сөйлеген. Ол туралы «Қазақ»
газетінің 1918 жылғы санындағы «Алаш құрбандары» атты мақалада жазылған [7,432].
Семей облыстық қазақ комитеті 1917 жылдың наурызынан бастап 1918 жылдың 11
маусымына дейінгі аралықта жалғасқан өзінің қоғамдық-саяси қызметінде ұлт мүддесіне
қатысты саналуан істердің шешіміне ұйытқы бола білді. Мәселен, оның белсене араласуымен
жер комитеттерін, «Алаш» партиясының облыстық және жергілікті комитеттерін, денсаулық
сақтау, ұлттық білім беру жүйесін құру, шаруашылық жүргізу, әділ сот билігін, Земстволық
басқару жүйесін енгізу тәрізді қыруар жұмыстар атқарылды. 1918 жылдың маусым айының
басында Алашорда үкіметінің іске кірісуне байланысты бұл қоғамдық-саяси ұйым өз қызметін
ресми түрде тоқтатады.
Алашорда үкіметінің кеңсесі болған Абрахман байдың осы он бөлмелі кеңес үкіметі
жылдары, алғашқыда «Қазақ тілі» газетінің редакциясы мен «Алашорда» баспаханасы, одан
кейінде «Қазақстан» рестораны ретінде пайдаланылып келген [9].
Кешегі Алаш идеясы – бүгінгі тәуелсіз Қазақстан! Алашорда басшысы Әлихан Бөкейханов бастаған ұлт зиялыларының ХХ ғасыр басында қазақ автономиясын құрмақ болған алғашқы
ұмтылысын – саяси күресін, жалпы Алаш қозғалысын зерделеу тәуелсіздіктің арқасында ғана
жүзеге асқаны ақиқат! Алаш қозғалысы – Отандық тарихымыздың негізгі құрамдас бөлігі
ретінде қайта қаралып, зерттелуде.
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АЛАШОРДА АДВОКАТЫ – ЕРЕЖЕП ИТБАЕВ
Еңсенов Қ.А.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ.к
Қазақ елінің тарихында азаттық үшін күрескен әр кезеңде ұлтжанды ұрпақ өкілдері болды.
Олардың барлығының арманы мен мақсаты қазақ елі, жерінің тәуелсіздігі еді. Азаттық идеясы
ата-бабалар арманы бүгінгі тәуелсіздік идеясымен сабақтас. Осындай ұлт мүддесін қорғаған
және табандылық танытып, күрес жүргізген Алаш қозғалысына қатысқан азаматтар болды.
Қазақ зиялылары тәуелсіздік жолында күресті, бірақ, елінің тәуелсіздігінің сағымында көре
алмай арманда кетті. Түбінде азаттық алып, жарық күнді көретін ұрпақтың болатындығына
сеніп кетті. Сол Алаш қозғалысының көрнекті қайраткерлерінің қатарында Ережеп Итбайұлы
Итбаев та жүрді.
Академик Кеңес Нұрпейіс: «Алаш» немесе «Алашорда қозғалысы» - бірнеше құрамдас
бөлімдерден тұратын күрделі ұғым. Сондықтан да әуел бастан Алаш (Алашорда) қозғалысына
жататын жекелеген мәселелердің басын ашып, оларды нақты түрде қарастырған жөн сияқты.
Олар біріншіден, саяси партия ретіндегі Алаш, екіншіден, мемлекеттік құрылым түріндегі
Алаш автономиясы, үшіншіден, осы автономияны (Алаш атты қазақтың мемлекеттігін)
басқаруға тиісті болған Алаштың ордасы (Алашорда үкіметі) туралы мәселелер. Басқа сөзбен
айтқанда, осы нақты үш мәселе жиынтығы Алаш немесе Алашорда қозғалысы деген ұғымды
білдіреді», – деп жазды.
Ержеп Итбайұлы Итбаев – 1867 жылы Семей губерниясы, Зайсан уезі, Қызылтас
болыстығында (қазіргі Тарбағатай ауданы жерінде) дүниеге келген. Атамекені Ақсуаттың
Үштөбе, Қызылкесік жерлері. Ол қазақ халқынан шыққан тұңғыш адвокаттардың бірі.
Орысша жетік сауатты болған. Омбыда, Семейде және Ақмолада заң саласы бойынша қызмет
атқарған.
Семей мұрағатында сақталған жеке іс-құжаттары бар. Оған назар аударсақ, өз қолымен
толтырған мәліметтерде 1867 жылы туылған, ұлты қазақ, гимназияда оқыған, Томск
университетінің Медицина факультетінде 2 курсын оқыған, 1908-1917 жылдар аралығында
Омск округтік сотының аудармашы қызметіне тағайындалып, қызмет істеген, 1917 жылы 1
мамырдан – 1919 жыл 20 қарашаға дейін Алаш партиясының мүшесі, 1917 жылы 21-26 шілдеде
Орынборда өткен Бірінші бүкілқазақтық съезіне қатысқан, 1920 жылдың қарашасынан – 1921
жылдың қазан айына дейін Омск қаласындағы Қазақ өкілдігінде хатшы қызметін атқарған,
1921 жылы қарашадан – 1922 жылдың қыркүйек айлары аралығында Семей губерниялық
атқару комитетінде әкімшілік басқарманың меңгерушісі қызметіне сайланған. 1922 жылдың
қазан айынан – 1923 жылдың мамырына дейін Семей губерниясы Халықтық сотында қызмет
жасады. 1923 жылы қазан айынан Семей губерниялық сотында Қорғаушылар (адвокаттар)
коллегиясының мүшесі ретінде тағайындалған. Өзі толтырған осы аталған жеке іс парағында
отбасы бар, онда 2 қызы және бір ұлы бар екендігі көрсетілген [2].
1917 жылы ақпан төңкерісінен кейін тәуелсіздік жолында ұмтылыс, талпыныстар
мақсатымен әр жерлерде съездер өткізілген. Олар қатысқан өкілдердің саны жағынан,
талқыланған мәселелердің маңыздылығы тұрғысынан әр түрлі деңгейде өткен бұл съездерде
жалпы алғанда ақпан төңкерісінен кейін Қазақстанда қалыптасқан өзгерістерге баға беруге
және бүкіл халықтық талқылауға ұсынуға тиісті қоғамдық-саяси және әлеуметтік-мәдени
мәселелердің ауқымын анықтауға деген талпыныс айқын байқалды.
Мәселен, Оралда, Орынборда, Ақтөбеде, Ташкентте өткен қазақ съездерінде аграрлық
және ұлттық мәселеге баса назар аударылса, А. Тұрлыбаев, Е. Итбаев және М. Дулатовтың
басшылығымен Омбыда өткен қазақ ұйымдарының облыстық съезінде оқу-ағарту, қаражат,
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дін, әйелдер теңдігі мен земство (жергілікті басқару) қызметі жөніндегі мәселелер кеңінен
талқыланды [1,92].
Омбыда 1917 жылдың сәуірдің 25-інен мамырдың 7-сіне дейін өткен Ақмола облысының
съездерінің хронологиялық жағынан бесіншісі болды. Екі аптаға дерлік созылған бұл съезді
Е.Итбаев басқарған арнаулы ұйымдастыру комитеті дайындады. Оның 250 делегаттарының
қатарында Ақмола, Атбасар, Көкшетау, Омбы және Петропавл уездерінің өкілдері болды.
Съезд төралқасының құрамына А.Тұрлыбаев (төраға), Е. Итбаев пен М. Дулатов (төрға
орынбасарлары) М. Саматов, А. Сейітов (хатшылары) сайланды. Съезді Омбы әскери округінің
командашысы генерал А. Григорьев, Уақытша үкіметтің облыстық комиссары И. Законов,
шаруалар кеңесі атқару комитетінің төрағасы Юркеевич, Омбы мұсылмандар бюросынан
Каримов пен Ибатуллин, Торғай облысы қазақтары атынан М. Дулатов құттықтады [1,104].
1917 жылы 21-26 шілде күндері аралығында Орынборда өткен Бірінші бүкілқазақтық
съезіне Ережеп Итбаев қатысқан. Ондағы мәжіліс Халел Досмұхамедовтың төрағалығымен,
Ахмет Байтұрсыновтың, Әлмұхамбет Көтібаровтың, Міржақып Дулатовтың және Асылбек
Сейітовтың хатшылығымен өткен съезд делегаттары 14 мәселенің ішінде өздерінің басты
назарын ұлттық автономия, жер, құрылтай съезіне дайындық және қазақтың саяси партиясын
құру проблемаларына аударды [1,116].
Алаш зиялылары 1917 жылы қазанның 8-15-інде Том қаласында өткен басты мәселе
ретінде Сібір автономиясын құру проблемасын талқылаған жалпысібірлік съезге Қазақ
өлкесінің Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Орал облыстары мен Бөкей өңірінен Әлихан
Бөкейханов басқарған 9 өкіл қатысты. Қазақ халқының өкілдері Қазақстанның уақытша
Сібір автономиясы құрамына енетіндігін мәлімдеді. Съезд бекіткен Экономикалық Кеңес,
негізгі заңды дайындайтын комитет құрамына қазақ өкілдері енді. Съезд сайлаған Сібір
кеңесінің құрамына Қазақстаннан Құрылтай жиналысының депутаттары Әлихан Бөкейханов,
Мұхаметжан Тынышбаев, Халел Ғаббасов, Ережеп Итбаев, Сағындық Досжанов енгізілді [3].
Ұлттық мемлекет құру міндетін мойынына алған қазақ саясаткерлері алдында Орынбор,
Түркістан және Батыс Сібір губерниялары құрамындағы қазақ жерлері мен қауымдарын жинау
сияқты күрделі мәселе көлденең тартылды. Қазан, қараша айларында болып өткен оқиғалар
соны анық көрсетіп берді.
1917-1919 жылдары азаматтық қарсылық көрсету жылдарында ұлт болашағы үшін
күрескен алаш арыстары жеңіліс тапты. Себебі, оқыған қазақ зиялылары аз болды. Елдің даму
деңгейі де мәз емес еді. Ақырында Алашорда үкіметі қайраткерлері Кеңес үкіметімен ымыраға
келе бастады. Өйткені, Алашорданы Кеңес үкіметі қарулы әскери күшпен таратты. Дәлірек
айтсақ, 1920 жылдың басында Алашорда мен Кеңес үкіметі арасында жүргізілген келіссөздер
нәтижесінде дүниеге келген Қазревкомның 1920 жылғы наурыздың 5-індегі қаулысына сәйкес
Алашорда таратылды.
Алашорда тарғанымен де ондағы қайраткерлер енді кеңестік билікке қызмет жасай
бастады. Бірақ, өздерінің көзқарастары, ұлттық таным-түсініктері жағынан олар кеңестік
билікті толық қабылдай алмады. Өйткені, олар нағыз ұлтжанды азаматтар еді.
Ұлт-азаттық қозғалыс барысында белсенділік танытып, Алаш қайраткерлері деңгейіне
көтерілген азаматтардың үлкен бір тобы 1917-1920 жылдар аралығындағы оқиғалар
тұсында айрықша көзге түсті. Бұл ретте «Алаш» партиясының, Алашорда үкіметінің, Алаш
автономиясының құрылуына атсалысқан Әлмұхамед Көтібаров, Асылбек Сейітов, Ахмет
Бірімжанов, Сейдәзім Қадырбаев, Айдархан Тұрлыбаев, Иса Қашқынбаев, Ережеп Итбаев,
Биахмет Сәрсенов, Отыншы Әлжанов, Есенғали Қасаболатов, Райымжан Мәрсеков, Мұқыш
Боштаев, Омар Алмасов, Аспендияр Кенжин, Молданияз Бекімов, Базарбай Мәметов және
тағы басқа азаматтар болды [4].
Атақты Мәди Бәпиұлының жуандарға жақпаған ерлік әрекеттеріне байланысты 1912
жылы жеті жылға кесіліп, әуелі Қараөткелге (Ақмолаға), одан Қызылжарға (Петропавлға)
айдалған. Айдауда жүріп, Ресей империясының патшалық кезеңінде Омбы окруктік сотында
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аудармашы қызметін атқарып жүрген Ережеп Итбайұлына арызданған. Қаншыл азамат Ережеп
оның ісіне белсене араласып, соның нәтижесінде 1915 жылғы 16 наурызда қалған үш жылынан
азат етіліп, босап шығады.
Ал, кеңестік кезеңде 1924 жылы Жарма ауданындағы Георгивка селосының кулактары
Матай елінің білікті адамы Әбілда баласы Сақпан байды ұрып өлтіреді. Соңынан іс қозғалады.
Бұл істі қарауда адвокат қызметін Ережеп Итбаев атқарып, қылмыскерлердің төртеуіне жеті
жылдан түрме жазасына кескен [5].
Алаш арысы Ережеп Итбаев туралы деректер мен мәліметтер өте аз. Тұлғаның өмірі
мен қызметі толық зертеле қойған жоқ. Алаштың кейбір қайраткерлерімен есімі қатар аталып
отырады. Негізінде Ережеп Итбайұлы алаш қозғалысына қатысқан көрнекті қайраткерлердің
бірі. Оның дүниеге келген жылы өз қолымен жазған іс-парағында 1867 жыл деп көрсетілген.
Одан кейін гимназияда оқығандығын жазған. Бірақ, ол Семей немесе Омбы қаласының
гимназиясында оқығандығын анық жазбаған. Тек Томск университетінің Медицина
факультетінде 2 жыл оқыдым деп қана анық жазған. Ал, оның қайтыс болған жылы туралы да
екі түрлі көрсетіліп келеді. Біріншісі, 1930 жыл, екіншісі Семей қаласында 1936 жыл делінеді.
Яғни, анықтауды қажет ететін мәселелер баршылық. Әсіресе, өмірінің соңғы уақыты 1923-1936
жылдардағы Ақмола жеріндегі қызметі әлі белгісіз. Сондықтан, алдағы уақытта осы аталған
мәселелерді анықтау қажет. Жалпы, Е.И. Итбаевтың қай жылы және қандай себептен қайтыс
болғаны анық емес. Оны алдағы уақытта зерттеу керек.
Қазақ зиялылары ұлтына қорған болу жолында соңына дейін тұрды. Атылғандары және
абақтыға қамалғандары болды. Ешқайсысы өз пікірінен қайтқан жоқ. Ұлт жанашырлары
ретінде ақырына дейін күресті. Соңында И.В. Сталин олардан құтылу үшін «халық жаулары»
деген нақақ жаланы ойлап тапты да жаппай атау жазасына 1937-1938 жылдары бұйырды.
Көпшілігі осы аталған жылдарда опат болды.
Ережеп Итбаевтың қоғамдық-саяси қызметіне қатысты таң қаларлық жағдай, ол
арнайы заңгер мамандығын оқымағандығы, бірақ өте орысша да, қазақша да сауатты болып,
заңды жетік білуінің арқасында сот кеңеселерінде аудармашы, хатшы және халықтық сот
коллегиясының мүшесі қызметін Семейде, Ақмолада және Омбыда атқарғандығы. Сондықтан,
оның ғұмырбаяны әлі толық зерттеуді қажет етеді.
Қазіргі уақытта Ережеп Итбайұлының аталас ағайындарынан тараған ұрпақ оның дүниеге
келген жері Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданында (Ақсуатта) тұрады.
Енді, қортындылай айтар болсақ, осы Ақсуат өңірінен шыққан Алаш қайраткерлеріне
арнап «ҮШ АРЫС» немесе «АЛАШ АРЫСТАРЫ» деп аталатын ескерткіш кешенін аудан
орталығынан ашқан жөн болар еді. Ол біріншіден, тұлғалар рухына тағзым, екіншіден, тарихи
сананы қалыптастыру үшін және ұлттық рухты көтеруге қажет.
Ақсуат жерінен шыққан Алаш арыстары: Отыншы Әлжанов, Биахмет Сәрсенов және
Ережеп Итбаев екендігіне ешқандай күмән жоқ. Қазақ тарихында олардың ізі сайрап тұр.
Сондықтан, қайраткер тұлғалар рухына тағзым жасау және тарихтан тағылым алу бүгінгі
ұрпақтың парызы.
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Қазақ зиялыларының Орта Азия мемлекеттік университеттің
негізін қалаудағы орны мен қызметі (1918-1930 ЖЖ.)
Еңсепов Б.Б.
т.ғ.к., Сәкен Сейфуллин атындағы ҚазАТУ
Қазан төңкерісінің нәтижесінде мемлекеттік билікке қолы жеткен большевиктер
партиясы қоғамды қайта құруда жаңа мәдениетті қалыптастырумен тығыз байланыста қарады.
Бірақ, ол уақытта Қазақстанның жағдайы өте ауыр күйінде қалды. Тіпті, ең қажетті заттардың
өзі тапшылыққа айналды. Бірқатар қалалар мен аудандарда аштық жайлады, елде әр түрлі
жұқпалы аурулар етек алып, онан сан мыңдаған адамдар қаза тапты. Темір жол транспорты
мүлде тоқтарлықтай халге жетіп, өнеркәсіп қатты күйзеліске ұшырады. Орын алған осындай
жағдайға қарамастан, Қазақстанда халық шаруашылығын қалпына келтіруге және мәдени
құрылысты күшейтуге бағыт алады. Бұл шараларды жүзеге асыру үшін ең бірінші кезекте
халықтың сауатсыздығын жойып, республиканың шаруашылығын қалпына келтіретін
мамандарды дайындайтын жоғары оқу орындарын ашу қажет еді.
Сондықтан да кеңес өкіметінің басты көңіл бөлгені – жаңа социалистік мәдениеттің негізі
ретінде қарастырылған – оқу-ағарту саласы еді. Білім беру жүйесін құру өте қиын жағдайда
жүрді. Оған кері әсер еткен негізінен үш фактор болды: 1. Елдің азамат соғысы жағдайында
болуы. 2. Шаруашылықтың күйзеліске ұшырауы. 3. Халық сана-сезімінің жаңа оқу-білімді
соншалықты қажетсінбеуі. Жаңа өкіметтің мектеп үйлерін салуға, оқу құралдарымен
жабдықталуына қаржының тапшылығы, ғалымдар мен оқытушылардың аздығы, білім жүйесінің
әлсіздігі және тағы басқа да себептер Қазақстанда жеке дербес жоғары оқу орындарын ашуға
ешқандай мүмкіндік бермеді. Сол себептен Қазақстандағы жоғары оқу орындарының құрылуы
мен дамуы тікелей Ташкентте ашылған Орта Азия Мемлекеттік университетінде байланысты
болды. Ол кезде Ташкент қаласы Түркістан Автономиялы Республикасының орталығы
болатын. Оның жоғарғы басшылық орындарында халқымыздан шыққан белгілі қоғам және
мемлекет қайраткерлері Т. Рысқұлов, Н. Төреқұлов, С. Қожанұлы, С. Асфендияровтармен
қатар, 20-жылдары бұрынғы Алашордашылар М. Жұмабаев, М. Әуезов, Ж. Аймауытов, М.
Тынышпаев, Қ. Кемеңгерұлы, Ж. Досмұхамедұлы және тағы басқалар әр түрлі деңгейде
қызметтер атқарды.
ХХ ғасырдың 20-30 жылдары Ташкент қаласы Түркістан өлкесіндегі экономикалық
және мәдени жағынан ең бір жоғары дәрежеде дамыған орталыққа айналды. Егер Орынбор
қаласындағы қазақ зиялылары негізінен Сәкеннің маңына топталып, «пролетарлық бағыт»
жолына түскен болса, ал Ташкентте шоғырланған қазақ зиялыларының көрнекті қайраткерлері
мен өкілдері «Ақ жол» газеті мен «Шолпан» журналының төңірігіне жиналып, ұлттықдемократиялық бағыттағы жұмыспен айналысқан болатын. Әсіресе, Ташкенттегі қазақ
зиялылары, оның ішінде алаш қайраткерлері Түркістан халқының мәдениеті мен білімін
көтеруде ерекше орын қалдырды. Олардың халық ағартушылық қызметінің көрінісі, Орта Азия
Мемлекеттік университетінде айқын байқалды. Ташкентте ашылған Орта Азия Мемлекеттік
университеті Қазақстанның халық шаруашылығы мен мәдени өмірін көтеруде көп көмегін
тигізді. Ол кезде Орта Азия мен Қазақстанның бірден-бір ғылыми және мәдени орталығы
болған бұл университет сан мыңдаған қазақ мұғалімдері мен мамандарды дайындады.
Сонымен қатар, бұл университет Түркістан өлкесінде мекен ететін бүкіл халықтарға ортақ
болды. Өйткені, Орта Азия Мемлекеттік университетінің ашылуының өзі тікелей Түркістан
идеясымен ұштасып жатты. Орталық Азия елдерінің тұтастығы идеясының қайта жаңғыруы
ХХ ғасырдың алғашқы ширегіне тұспа-тұс келеді. Бұл идея біріншіден, басым бөлігі түркі
мұсылмандарынан тұратын халықтардың зиялыларының екі бірдей буынының (патшалық
билік тұсында қалыптасқан және кеңестік жағдайында қызметке араласқан) қызметіне арқау
болса, екіншіден, сол бұрынғыдай кең географиялық кеңістікте көрініп, яғни, батысында Еділ
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мен Жайық бойы, шығысында қазақ даласы мен қырғыз Алатауы аралығындағы халықтарды
қамтыды. Сонымен, Орталық Азия елдерінің бірлігі идеясы бұл тарих қойнауынан бастау
алатын, өмірлік қажеттіліктен туындаған және өңір халықтарының қоғамдық өмірінде өз
орны бар шынайы құбылыс. Ол, әсіресе, өтпелі, күрделі қоғамдық өзгерістер кезеңінде өзінің
өзектілігін ылғи да танытып отырды [1, 9-10 бб.]. Міне, өтпелі кезеңде қайтадан туындаған
Түркістан идеясының бір бөлшегі болып табылған Орта Азия Мемлекеттік университеті осы
идеяның жүзеге асырылуына септігін тигізуге тиіс болды. Орта Азия Мемлекеттік университеті
Шығыс Кеңес республикаларының ең беделді жоғары оқу орындарының біріне айналды.
Сонымен қатар, Кеңестік өкіметтің ықпалында жүріп, қазақ халқының ағарту саласын
көтеруде Т. Рысқұлов, Н. Төреқұлов, С. Қожанов, И. Тоқтыбаев, С. Сәдуақасов және тағы басқа
да еліміздің белгілі мемлекет қайраткерлерінің орны ерекше. Әсіресе, Т. Рысқұлов, Н. Төреқұлов пен С. Қожанов Орта Азия Мемлекеттік университетінің қалыптасып, өркендеуіне көп
еңбек сіңірген. Олар Республикаға басшылық жасай жүріп, университеттің халыққа жоғары
дәрежеде білім беруі үшін мүмкіндігінше оның барлық жағдайын жасауға тырысып, еш
аянып қалмаған. Азамат соғысынан кейін Республиканың ауыр халде тұрғанына қарамастан,
Түркістан өлкесіндегі бірден-бір жоғары оқу орнына жеткілікті түрде қаржы бөліп қана қоймай,
оған жан-жақтан білікті оқытушыларды шақырды, кітапханаларын керекті оқу әдебиеттерімен
және зерттеу лабораториялары мен кабинеттерін керекті құрал-жабдықтармен қамтамасыз
етті. Сонымен қатар, олар алдыңғы қатарлы студенттерге жоғары стипендиялар тағайындап,
Ресейдің Москва, Ленинград және басқа да ірі қалаларындағы оқу орындарына білім алуын
жалғастыруға жіберген. Оқу іздеген түркістандық жастарды шетелге, оның ішінде Германияға
аттандырып, оларға қаржылай көмек көрсетіп отырған [2, 375 п.].
Азаматтық қалыптасу кезеңі ХХ ғасырдың басындағы ұлтының оянған шағымен тұспатұс келіп, алаштың жүгін, бар ауыртпалығын мойымай көтерген және Орта Азия Мемлекеттік
университетінде өз ізін қалдырған қазақ зиялыларының бірі − Иса Тоқтыбаев болды. Қоқан
автономиясын құруға қатысқан Иса Тоқтыбаевтың еңбегі сонда, ол университеттің құрылған
алғашқы жылында-ақ көзге түсіп, университет басшыларының біріне айналады. 1918 жылы
мамырда Түркістан Халық Университетінің басқарма мүшелігіне тағайындалған ол жергілікті
ұлт өкілдерін оқуға барынша тарту мақсатында С. Асфендияров екеуі «Мұсылмандар
секциясын» құрады. «Бірлік туы» газетінің редакциясында мүше және «Ақ жолдың» редакторы
болып, қазақтың тұңғыш Ағарту институтын ашуда белсенділік көрсетеді [3, 18 п.].
Орта Азия Мемлекеттік университетінің ашылуы мен құрылуына алғашқылардың бірі
болып С. Асфендияров та ат салысады. Ол университеттің Орталық комиссиясының төрағасы
ретінде ғылыми және оқытушылық қызмет атқара жүріп, Түркістан АКСР-інде басшы партия
кеңес органдарында жұмыс істеп, Денсаулық сақтау халық комиссариатын басқарады. Қазақстан
тарихының көне дәуірден 1917 жылғы Қазан революциясына дейінгі аралығын қамтыған
тұңғыш монографиясы мен басқа да онға тарта оқулықтары және жүзге жуық мақалалары оның
ғылым саласында жоғары белестерге көтерілгенін көрсетеді. С.Ж. Асфендияровтың ғылым
мен саяси шығармашылықпен айналысып, зор табыстарға жетуіне, әрине, 1919-1922 жылдары
Ташкент қаласындағы қызметі көп әсер етеді. Ол Орта Азия Мемлекеттік университетінде
басшылық қызмет атқарғанда, факультеттер мен кафедраларды басқаруда еуропалықтарды
жергілікті ұлт өкілдерімен алмастыру жолында белсенділік танытады [4, 243-244 пп.].
«Алаш» қозғалысының көшбастаушыларының бірі болған Халел Досмұхамедұлы да
20-жылдардан бастап елдің мәдени өмірінің әр саласында бел шешіп өнімді қызмет етті.
Халел Досмұхамедұлы Орта Азия Мемлекеттік университетінде «Педагогия» курсы бойынша
доцент болып бекітіліп, ұстаздық, дәрігерлік, ағартушылық-шығармашылық, ТАКСР
Денсаулық Сақтау комиссариатындағы және Қазақ-қырғыз Ғылым комиссиясындағы сан
қырлы қызметтерге араласады. Х. Досмұхамедұлы ұстаз, дәрігер ретіндегі білімімен қатар,
ол студент жастардың денсаулығының тазалығына көп көңіл бөлген. Денсаулығы нашар,
ауру студенттерге көмектесіп, олардың емделуіне жағдай жасағандығын көптеген мұрағат
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деректерінен көреміз. Х. Досмұхамедұлы Ташкенттегі Орта Азия университетінің жанынан
ашылған Полтарацкий атындағы ауруханада қосымша ординатор қызметін атқарады. Осы
ауруханада көптеген сырқат студенттер емделеді. Х. Досмұхамедұлы Түркістанда баспа
жүйесін ұйымдастырушылардың бірі болды. 1923 жылдың 15 қыркүйек айында ол Орта Азия
Мемлекеттік университеті баспасының Алқа мүшесі болып бекітіледі [5, 90-98 пп.]. 1920 жылы
21 тамызда ТАКСР Халық Ағарту комиссариаты алқасының кеңейтілген мәжілісінде Орта Азия
Мемлекеттік университетінің жанынан өлкенің рухани мәдениетін өркендету мақсатымен
ғылым комиссиясын құрады. 1921 жылы қыркүйекте Қазақ ғылым комиссиясының төрағасы
болып Х. Досмұхамедұлы, комиссия мүшелігіне Ә. Диваев, У. Танашев және Е. Омаров
тағайындалады. Х. Досмұхамедұлына зор жауапкершіліктер жүктеліп, жұмысты жандандырып,
жолға қою тапсырылады. Ғылым комиссиясы мектеп кітаптарын даярлауға қатты назарын
аударады. Сонымен қатар, мәдени-рухани өмірдегі жаңалықтарды насихаттауға, қазақ әндерін
нотаға түсіруге, мектепте оқылатын пәндердің бағдарламаларын, қазақ тіліндегі тұңғыш
жағрапиялық карталар, қазақша-орысша сөздіктер жасауға, әр түрлі ғылыми конференциялар
ұйымдастыруға Ғылым комиссиясы бастамашы болды. Ғылым комиссиясының төрағасы
ретінде Х.Досмұхамедұлы қазақ мектептерінде және жоғары оқу орындарында оқытылатын
пәндердің бағдарламаларын жасауға, оқулықтар, кітаптар, ғылыми терминологияны
қалыптастыру, халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинау, бастыру жұмыстарын белсенді түрде
жүргізе бастайды. Осы кезде оның ұйымдастырушылық, ғылыми-шығармашылық қабілеті
жан-жақты ашылып, жарқырай түскен кез еді. Х.Досмұхамедұлының тікелей ат салысуымен
Орта Азиялық мемлекеттік баспаға бірнеше оқулықтар тапсырылады. Олардың ішінде Х.
Досмұхамедұлының «Табиғаттану»,
«Жануарлар», «Кенесары-Наурызбай», «Адамның тән тірлігі», «Адам анатомиясы және
физиологиясы» және т,б. еңбектері болды [6, 89-91 пп.].
Орта Азия Мемлекеттік университетінде дәріс беріп, белсенділік танытқан қазақ
зиялыларының қатарында Қошке Кемеңгерұлының алар орны зор. Білім мен білікке
ұмтылған Қошке Кемеңгерұлының тағдыры зиялыларымыздың жарқын ғұмырымен қат-қабат
байланысып жатыр. Қошке Кемеңгерұлы 1915 жылдан бастап 1930 жылға дейін үзіліссіз қазақ
әдебиетіне, драматургиясы мен журналистикасына және ғылымына айрықша үлес қосқан.
Осы уақыт аралығында Қошке өз қатарластарымен бірге отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық
күреске қатысты. Оның сан-салалы ізденіске толы ұлтты дамыту жолындағы қызметін 30жылдары басталған Кеңес өкіметінің репрессия науқаны үзді. Патша өкіметі кезінде қазақтың
тұңғыш жастар ұйымы – «Бірлікке» мүше болып, оның «Балапан» журналына редакторлық
етті. 1918-1919 жылдары жас алашшылардың газеті – «Жас азаматтың» редакторы болады.
Ташкентке келген Қошке мұнда 1921-1922 жылдары орныға бастаған Алаш зиялыларымен
тығыз қарым-қатынас жасай бастады. Бұл кезде Ахмет пен Міржақып – Орынборда, ал Әлихан
Бөкейхан Мәскеудегі «Күншығыс» баспасының қазақ секциясында қызметте еді. Ташкентте
Қошке сондай-ақ Халел Досмұқамедұлы, Мұхтар Әуезов, Мағжан Жұмабайұлы, Жүсіпбек
Аймауытұлы, Абдолла Байтасұлы, Даниял Ысқақұлы сынды арыстармен араласып тұрды.
Қошке Кемеңгерұлы Ташкентке келгеннен кейін шебер журналист ретінде өзін таныта білді.
Ол «Ақ жол» газетінде қызмет жасай жүріп, әлеуметтік, шаруашылық, ғылым мен білімге
байланысты көптеген мақалалар жазады. Әдебиет жөніндегі айтыстарда сындарлы пікірлер
білдіреді. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін, 1924-1930 жылдары және Орта Азия Мемлекеттік
университетінде қызмет жасап, ғылыммен шұғылданады. Дегенмен, Қошке Кемеңгерұлы тек
қаламгер ғана емес, ағартушы-педагог ретінде тарихта есімі қалды. Ол 1926 жылдан бастап
Орта Азия Мемлекеттік университетінде және Түркістан әскери училищесінде де дәріс берген.
Қошке Орта Азия Мемлекеттік университетінің жұмысшылар факультетінде, даярлық бөлімінде,
шығыстану және педагогика факультеттерінде қазақ тілінен дәріс оқыған. Университетте екі
жыл қызмет жасағаннан кейін Қ.Кемеңгерұлы біржола ғылымға ден қойып, түріктану жолын
таңдайды. 1928 жылы 23 қазанда Қошке Шығыстану факультетінің түріктану кафедрасына
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аспирант болып қабылданады. Бұл кафедрада А.Э. Шмидт, М.Ф. Гаврилов, А.Б. Дубсон тәрізді
мықты ориенталистер тәлімгерлік жасайтын. Ғылым жолына түскен Қошке Кемеңгерұлы
батыл түрде белгілі ғалымдармен ашық, жүйелі пікірсайыстарға түскен. Мәселен, 1929 жылы
мамыр айында болған орфографияға арналған конференцияда жаңа орфография мен термин
жасау принциптері жөнінде Қ. Кемеңгерұлы Е. Омаров және Қ. Жұбановтармен бірге орнықты
пікір білдіріп, Юдахин, Поливанов және Шмидт тәрізді тәлімгерлермен қазақ тілінің күрделі
мәселелерін бұра тартқан еуропалық ғалымдармен айтысқан [7, 16-26 п.].
ХХ ғасырдың 20-30 − жылдарында Орта Азия Мемлекеттік университеті мен қазақ
жоғары оқу орындарының тарихында Темірбек Қараұлы Жүргеновтың орны айрықша. Ол
азамат соғысы аяқталғаннан кейін, 1923 жылы Орынбордағы жұмысшы факультетін аяқтаған
соң Ташкенттегі Орта Азия Мемлекеттік университетінің заң факультетіне түседі. Бұл
кезде университет 2 мыңнан астам студент және 370 профессор мен оқытушысы бар ірі оқу
орнына айналған-ды. Осы жоғары оқу орнында оқып жүрген кезінде Т. Жүргеновтің таланты
ашылып, күллі Түркістанға танымал қайраткер дәрежесіне жетеді. Сол жылдарда бірнеше
қызметті қатар атқару, мемлекет және шаруашылық мекемелерінің жұмысына жоғары оқу
орындары мен техникумдарда оқитын, тәжірибелі, сенімді студенттерді тарту мамандардың
жетіспеушілігінен туған бір үрдіс еді. Екінші семестрден бастап, Темірбек Жүргенов те
университеттегі оқуынан қол үзбей жауапты қызметке − 3-4 жыл қатарынан Қазақ АКСР-нің
Түркістан Республикасындағы өкілетті уәкілі міндетін, соңғы курста Қазақ педагогикалық
институтының ректоры қызметін қоса атқарады. Қазақстан мен Түркістан Орталық Атқару
комитеттеріне мүшелікке сайланады. Сонымен қатар, ол көптеген облыстық, республикалық,
өлкелік мәслихаттар мен пленумдарға делегат ретінде қатысады. Сол кезеңнің басты мәселесі –
Орта Азия мен Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік шекарасын межелеу ісіне белсене араласып,
Қазақстанның іргесін кеңейтуге және ұлттық жағынан тұтастануына студент болса да зор үлес
қосады. Оқуды мемлекеттік және қоғамдық үлкен қызметпен қоса қабат жүргізу, болашақ заң
қызметкерінің оқу үлгерімін одан әрі жақсартып, құқық, саяси экономика, тарих ғылымдарына
шындап ден қойып, статистикалық, демографиялық зерттеулермен айналысуына көмектеседі.
1924 жылы Жүргенов өзінің «Орта Азия республикасында тұратын қазақтардың хал-жағдайы»
атты тарихи-демографиялық очерктерін жариялап, Орта Азиядағы қазақтардың тұрмыскүйі мен мәдениетіне қатысты мәселелерді анықтауға арнайды. Жүргеновтің бұл еңбегінде
Түркістан АКСР-інде тұратын қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық жағдай мен мәдени
дәрежесіне жалпы сипаттама береді. Сондай-ақ қазақтардың қарақалпақтар, қырғыздар,
өзбектер, түрікмендер және Орта Азияның басқа да халықтарымен этникалық және мәдени
байланыстарын ашады. Соның ішінде автор бұл халықтардың құрамында ортақ рулар, ру
бөліктері бар екендігін атап көрсетеді [8, 266 б.].
1927 жылы ол университетті үздік бітірген соң, оның Қазақстан жерін әкімшілікшаруашылық тұрғыдан аудандастыруға қатысты дипломдық жұмысы аса жоғары бағаланып,
профессор Н.Н. Филатовтың алғысөзімен жеке кітап болып басылып шығады. Сондай-ақ,
өзі де мемлекеттік құқық пәні бойынша университетке ұстаздық қызметке қалдырылады.
Университетте оқып жүріп-ақ, Т.Жүргенов баспасөз беттерінде көптеген зерттеулері мен
мақалаларын жариялайды. Оның еңбектерінде Казан төңкерісі қарсаңындағы Орта Азия мен
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси және демографиялық жағдайы, 1916 жылғы
ұлт-азаттық көтерілісінің алғы шарттары мен қозғаушы күштері, социалистік мәдениеттің
дамуы туралы пікірлері қарастырылған. Мәселен, «1916 жылғы қазақтар көтерілісі кезіндегі
қала мен ауыл», «Қазақ университетін құру жөнінде», «Мектептің түрі, тілі туралы»,
«Қазақстанның ақындары мен жыршылары» деген еңбектері Т.Жүргеновтің зерттеушілік
қабілетін жоғары екенін көрсетеді. Университеттен кейінгі екі жыл шын мәнісінде жемісті
еңбек пен білім толықтыру жылдары болды. Республиканың ғылымы мен мәдениетінің келелі
мәселелері оны бұрынғысынша толғандыра берді. Мемлекеттік жауапты жұмыстарда жүргенде
де ғылыми қызметке қайта оралуды ойынан шығарған емес. 1928 жылы ол Қазақстанның
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алғашқы оқу орындарының студенттеріне Михайловскийдің «Саяси экономия» деп аталатын
оқулығын қазақшаға аударады. Аударманың сәтті шыққаны соншалықты, бұл оқулықты қазақ
студенттерінің кең аудиториясы, ғылыми және творчестволық интеллигенция өкілдері ондаған
жылдар бойы үздіксіз пайдаланады. Сонымен қатар, Жүргенов Орта Азия Мемлекеттік
университетінде жүріп, өзінің аудармалары, мақалалары және кітапшалары арқылы қазақтың
әдеби тілін дамытуға, ғылыми терминология жасауға көп үлес қосып, аударма ісінің практикасы
мен теориясын байыта түсуге септігін тигізді [8, 267 б.].
Ташкенттегі Орта Азия Мемлекеттік университеті мен халық ағарту қызметін биік
жолға қойған Алаш оқығандарының бірі − С. Сәдуақасұлын атап өтуіміз қажет. 20 − жылдары
Қазақстан өкіметінде ірі қоғам қайраткері дәрежесіне дейін көтерілген С. Сәдуақасұлы қазақ
жастарының тұңғыш ұйымы «Бірлік» пен оның бағытын дәйекті түрде жалғастырған «Жас
азаматқа» жетекшілік жасап, Кеңестік Күншығыс ұлттары жастарының орталық бюросында,
Қазақ автономиялы республикасының Жастар одағында, Қазақ ОАК-і президумында,
Бүкілресейлік ОАК-інде, Қазақ ОАК-нің Түркістан автономиялы республикасы өкілдігінде,
Халық Ағарту комиссариатында жауапты және басшылық қызметтер атқарады. Ол сонымен
қатар, «Жас азамат», «Ұшқын», «Өртең», «Жас қазақ» газеттері мен журналдарын шығаруға
ат салысса, «Еңбекшіл жастар», «Кедей сөзі», «Еңбекші қазақ» сияқты газеттер мен «Қызыл
Қазақстан» журналының жауапты шығарушысы болған. С.Сәдуақасұлының көзі тірісінде
жарық көрген алты кітапшасы белгілі. Оның ішінде «Қазақстанда халық ағарту мәселелері»
атты еңбегі сол кездегі Қазақстандағы халық ағарту ісіне жан-жақты баға берілген. Орта Азия
Мемлекеттік университетінде табиғаттану, жаратылыстану, физика пәндерінен дәріс бере
жүріп, қазақтың тұңғыш жоғары оқу орны − Ағарту институтын ашуға күш салады [9, 6 б.].
Орта Азия Мемлекеттік университетімен байланысты тұлғалардың бірі − ұлы ойшыл,
қоғам қайраткері, қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезов болды. Ол өзінің шығармашылық
әлемінде қазақ халқының рухани дербестігі мен ұлттық мүддесін қорғай отырып, оның салтдәстүрін сақтап қалу және одан әрі дамытуда жанқиярлықпен еңбек етіп, оған мол үлес қосқан
қайталанбас тұлға. М.Әуезов 20-жылдары Қазақстандағы демократиялық және ағартушылық
қозғалыстарға белесене араласа бастады. 1923 жылы Ташкент қаласында Түркістан
Республикасының бастамасы бойынша белгілі археолог, этнограф және фольклоршы А.А. Диваевтың ғылыми-педагогикалық еңбектерінің 40 жылдығы аталып өтілді. Ғылыми Кеңеске
қатысушылар жас ғалым М.Әуезовтің қазақ эпосы жайлы баяндамасын тыңдайды [10, 157
б.]. Р.Диваев, Т.Рысқұлов, С.Қожанов және тағы басқа көрнекті қайраткерлердің қолдауымен
М.Әуезов Ленинград университетінің әдеби-лингвистикалық бөліміне оқуға түседі. Оны
1928 жылы бітірісімен Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына
қабылданады. Бұл оқу орнында ол әдеби шығармашылығы мен ғылыми және педагогикалық
жұмыстарымен ұштастыра отырып, көп еңбек жасайды. Сол кездегі құжаттар деректеріне
қарасақ, М.Әуезовті университетке қызметке алудан бұрын, оның бұған дейінгі тіршілігі
мұқият тексеруден өткізілгеніне көз жеткіземіз. Университет ректоры, профессор Б.Гордецкий
1929 жылдың 21 ақпанында БКП (б) Қазақстан өлкелік комитетінің хатшысы Ф.И. Голощекинге
мынадай мазмұнда хат жолдайды: «Әуезов жолдас − қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі.
Оның оқулықтары қазақ мектептеріне қабылданды. Біздегі қазақ әдебиеті секторына маман
жетіспейді. Сондықтан, жолдас Әуезовті қабылдаудың университет үшін маңызы зор. Оның
кандидатурасын қарастыра отырып анықтағанымыз, ол бұрын партияда болған екен. Бірақ,
оның сөзіне қарағанда, белгілі себептермен шығып қалғанға ұқсайды. Сізден сұрайтынымыз,
жауабын тезірек жіберсеңіздер екен. Өйткені, мұның бәрі университеттің шығыс факультеті
жанындағы қазақ әдебиеті секторын ұйымдастыруға байланысты болып отыр». БКП (б) қазақ
өлкелік комитеті бөлім бастығының орыбасары Мантыненконың жауап хатында М.Әуезовтің
шынында да коммунистік партияның қатарында болғаны, партия мүшелігіне өткенге
дейін Алашорда ұйымында болғаны, содан қалыпты жағдайда байшыл, ұлтшылдық бағыт
ұстанғаны, кейінгі уақытта көзқарасының өзгергені туралы жайлар айтылады. Мұндай куәлік
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және қазақ әдебиеті мамандарының тапшылығына байланысты қазақ өлкелік комитетіне
осындай мәлімдеме жасауына мәжбүр етеді. Бұл құжаттар М. Әуезовке рухани бостандық пен
шығармашылық еркіндікке қол жеткізуіне оңай соқпаған тәрізді [10, 158 б.].
Мұхтар Әуезов 1930 жылы 1 қазанда Ташкенттегі Орта Азия Мемлекеттік университеті
Шығыс факультеті жанындағы аспирантураны аяқтауға жақын қалғанда, қазақтың басқа да
зиялы қауым өкілдерімен бірге тұтқындалады. Тұтқындалған кісілердің тізімі бастапқы кезде
20, кейін 1931 жылдың шілдесіне дейін 32 адамға жетіп, бәрі де «ұлтшыл» деген жаламен
абақтыға қамалады. Олардың қатарында Мұқамеджан Тынышбаев, Мұқтар Мурзин, Рамазан
Қордабаев, Абдулхамит Ақбаев, Әшім Омаров, Саидағзана Қадырбаев, Досан Сұлтанқұлов,
Серікбаев, Ақаев, Ілияс Ахметов, Нәшір Қожамқұлов, Жақып Ақбаев, Иса Қашқынбаев,
Алдабек Мангелдин, Жаһаншаһ Досмұхамедов, Мұхтар Әуезов, Қошке Кемеңгеров және тағы
басқалары. Бұлардың көпшілігі Орта Азия Мемлекеттік университеті мен Шығыс факультетінің
оқытушылары еді [11, 6-7 бб.].
Жалпы қорыта алғанда, автономиялық дәрежеде болса да Түркістан үшін Орта Азия
мемлекеттік университетінің орны ерекше болды. Оның әлеуметтік-экономикалық және мәдени
өмірінде университет маңызды орын алды. Әсіресе, университеттің халық шаруашылығын
қалпына келтіруде және оған мамандар дайындауда атқарған қызметі орасан зор еді. Сонымен
қатар университеттің негізін қалауда қазақ зиялылары да өз үлестерін қосып, өлкедегі білім
мен ғылымды дамытуда маңызды рөл атқарды.
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МІРЖАҚЫП ДУЛАТҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ РӨЛІ
Еришева Т.А.
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының
аға оқытушысы, тарих магистрі
Міржақып Дулатұлы – ақын, жазушы, публицист, педагог, қоғам қайраткері, XX ғасырдың
басындағы қазақ әдебиеті мен мәдениетінің ірі өкілдерінің бірі. Торғай өңірінің көрнекті өкілі
Міржақып Дулатұлы ХХ ғасырдың басында қалың қазақтың қамын ойлап, сол үшін қызмет
жасады. Ол өткен ғасырдың бас кезінде жазған шығармалары арқылы қазақ халқының ұлттық
санасының оянуына ықпал етті.
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Бүгінгі күні тәуелсіз мемлекетімізде ұлттық сананы жаңғырту мәселесі өзекті болып отыр.
«Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең
басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға
әбден сіңіп қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді
теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына
икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек» [1] - деген ой
елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында айтылған.
Алаш қозғалысы өкілдерінің шығармаларын, идеяларын ұлттық сананы жаңғырту
мақсатында пайдалануымыз керек. ХХІ ғасырдағы рухани жаңғыру елдің ұлттық-рухани
тамырынан нәр алуы қажет. Ұлттық кодымызды сақтай білу арқылы жаңа тұрпаттағы
жаңғырудың басты шартын орындаймыз. Кешегі өткен тарихымыздан сабақ алу жарқын
болашағымыздың кепілі бола алады. ХХ ғасырда орын алған тарихи оқиғалардың, осы кезде
құрылған ұлттық мемлекетіміздің, сол мемлекетті құрған алаш қайраткерлерінің өмірі мен
мұрасының жас ұрпаққа берер тағылымы мол.
Егер жиырмасыншы ғасырдың тарихына зер салатын болсақ, оның алғашқы отыз
жылында-ақ қазақ зиялыларының аса көрнекті қайраткерлерінің тұлға танытып үлгергенін
байқаймыз.
Сол айтулы есімдердің білімдарлық һәм азаматтық тәлімдері кейде көріне бермейтін де
арналар бар. Оның бағасын ұрпақтары, бүгінгі қазақ зиялылары беруге тиіс.
ХХ ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі
жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі
тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді [2, 156 б.].
Белгілі тарихшы Мәмбет Қойгелдиев: «Мен, мәселен, өз басым жастардың Алаш мұрасымен
интернет арқылы емес, сөрелерде тұрған кітаптар арқылы жүздескенін, сырласқанын қалар
едім. Өйткені Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытұлы
және алаштық буын мұраларындағы бар күш-қуатты олардың еңбектерін парақтай оқып қана
бойға сіңіруге болады. Осы ретте кітап оқу мәдениетін, кітап арқылы Алаш мұрасын насихаттау,
жас буынға жеткізу ісінде мектептің қызметіне ерекше көңіл аудару қажет-ақ» - деп Алаш
қайраткерлерінің, оның ішінде Мыржақып еңбектерінің өскелең ұрпақ үшін маңыздылығын
атап өтеді [3].
1907 жылы Санкт-Петербургте шыққан «Серке» газетінде Міржақыптың «Жастарға»
деген өлеңі басылады. Бұл өлеңінде ақын қазақ халқының қалың ұйқыда жатқандығын айта
келіп, жастарға үміт артады. Мыржақыптың «Жастарға» өлеңіндегі:
Халыққа, жастар, басшы бол!
Қараңғыда жетектеп.
Терең судан өтер ме,
Мың қойды серке бастамай? [4, 37 б.] – деген жолдар бүгінгі күні де өзекті, қазіргі
уақытта жастар бәсекеге қабілетті болуына мемлекеттік деңгейде көңіл бөлінуде. «Болашақ»
бағдарламасы бойынша білім алған қазақ жастары түрлі басшылық қызметтерді атқаруда.
Болашақта да жастар қазақ елінің рухани жаңғыруына елеуді үлес қосуы тиіс. Келесі бір
«Жастық» деген шағын шығармасында мынадай ой айтады: «...Адам да жасында өнер-білім,
жақсы мінездерді бойына жинауы тиіс» [4, 200 б.]. «Мешіт, медресе хақында» деген өлеңін
мына жолдармен аяқтайды:
Келер ме өздігінен бізді іздеп,
Қол созып ұмтылмаймыз мағрифатқа (оқу-білім, ағарту)
өнерлі халықтардан өрнек алып,
Кел енді, бұл ғадетті тасталық та! [4, 31 б.]. М. Дулатұлы бұдан басқа да шығармаларында
ғылым жолын таңдауға, халыққа қызмет етуге шақырады.
Елбасының ел болашағына бағдар берген мақаласында да білімнің маңыздылығы
айтылған. Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек.
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Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы
шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді [1].
Тарихи деректер бойынша, Міржақып Дулатұлының «Оян, қазақ» өлең кітабы 1909 жылы
Қазан қаласындағы «Шарқ» баспасынан шыққан. Тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелдиевтің
айтуынша, «Оян, қазақ» кітабы ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамындағы түрлі топтардың
бәрінің көңілінен шыққан. «Ресей патшалық үкіметінің шымбайына тиген кітап болды
бұл. Бір қызығы, «Оян, қазақ» сол кездегі қазақ зиялыларына да ұнады. Қазақ халқының да
ойынан шықты. Сондай-ақ, дін адамдарының да көңілінен шықты. «Оян, қазақтың» елге
ұнағаны соншалықты, кітапты мешіттер, молдалар елге таратты. Осыдан-ақ, бұл кітаптың
мән-мағынасын, маңызын байқауға болады. Патша өкіметі кітап авторының соңына түсті. Ол
кітапты оқуға тыйым салды», – дейді М. Қойгелдиев [5].
«Оян, қазақ» кітабына енген өлеңдердің атына назар аударайық: «Қазақ халқының бұрынғы
һәм бүгінгі хәлі», «Қазақ халқының бұрынғы мағижаты», «Өнермен хасыл болған нәрселер»,
«Сайлаулар хақында», «Қазақ жерлері», «Мешіт-медресе хақында», «Қазақ халқына діни бір
уағыз», «Өнерін халық пайдасына жұмсап жүрген оқығандарымызға», «Жастарға», «Терме»,
«Таршылық халіміз хақында аз мінажат», «Мүдфрие», «З. Әфендіге жазған мәктүбым», «Жесір
даулары хақында», «Жігіттер», «Насихат ғұмумия», «Сөз ақыры». Негізінен, «қазақ», «жер»,
«өнер», «дін», «насихат» деген сөздерге ерекше салмақ берілгенін аңғару қиын емес. Кітаптың
алғашқы жолдарын оқып көріңіз:
Міржақып, неге отырсың қалам тартпай,
Бәйге алмас болғанмен жүйрік шаппай.
Шаманды қадари хәл көрсетсеңші,
Байғұс-ау, оянсаңшы қарап жатпай.
Осындағы «оян» сөзі автордың биік идеялық мақсаты, басты рухани нысанасы.
Жас ақынның назары ең алдымен халқының өткен тарихына, қазіргі жағдайына қадалған.
Ол жеке адамды, жеке ойды, жеке сезімді, жеке оқығанды бөліп алмайды, тұтас қарайды, шолып
айтады, жалпылай сөйлейді, өз халқымен өзге халықтарды салыстыра отырып, артта қалған,
мешеу ауыл үшін күйіне зар төгеді. Қараңғыда қамалған елі үшін сергек, жігерлі, салмақты
ұран тастайды. «Оян, қазақ!» кітабының әлеуметтік-қоғамдық мәнін айқындаған айрықша
салмағы өз заманының жаралы шындықтарының бетін ашып, келешек көш жолдарын іздеген
бағдарламалық сипаттағы толғау жырларының азаматтық, ұлттық берік рухында жатыр [6].
Олар өз қызметінің басты мұраты қазақ халқының ұлттық төлтумалығын сақтау, сонымен
бірге оның тарихи өткенін қалпына келтіріп, ұлттық санасын шыңдау деп санаған.
«Оян, қазақ!» - бұл сөздің құдіреті де қасиеті де сол - осы отты өлеңнің жарық көргеніне
ғасырдан астам уақыт өтсе де, сол өзекті күйінде қалып отырғандығы - бүгінде қазақ байтағын
індеттей жайлаған бойкүйездік, самарқаулық, жалқаулық, еріншектік - қысқасы ұлтымызды
ұлық істерден кері тартып отырған барша кесапаттарды тап басып айта білген, содан арылуға
үндейді, намысқа шақырады [7].
Алаш зиялылары туған халқына аянбай қызмет етті. Жалынды жырларымен қазақты
оятуға бар ғұмырын арнаған Мыржақып шығармаларында бүгінгі рухани жаңғыруға негіз
болатын әрекет етуге, талпынуға шақырған терең ойлар бар. Сондықтан олардың өмірін де,
шығармашылығын да рухани жаңғыру мәселесінде пәрменді құрал ретінде пайдалануымыз
қажет. Рухани жаңғырудың «Қазақстаның қасиетті рухани құндылықтары» жобасы аясында
Торғай жеріндегі Мыржақып Дулатұлының кесенесі қалпына келтіріліп, болашақта ішкі және
сыртқы мәдени туризм объектісіне айналса жақсы болар еді.
Әдебиеттер тізімі:
1. Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы. – 2017.
-12 сәуір. http://www.akorda.kz
262

2. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 2003. – 288 б.
3. Әбдіхалықұлы Ө. «Мәмбет Қойгелдиев, академик: Алаш аманаты бәрімізге сын» //Жас
Алаш – 2017. – 24 тамыз. http://www.zhasalash.kz
4. Дулатов М.Шығармалары.- Алматы: Жазушы, 1991.- 384 б
5. Әбдіхалықұлы Ө. Ем таба алмай дертіне, «Оян, қазақ!» деп жар салған Міржақып
Дулатұлы //Азаттық радиосы. – 2010. – 9 қыркүйек. https://www.azattyq.org
6. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. Зерттеу. – Астана: «Күлтегін», 2002. -528 б.
7. Дулатбеков Н. Мыржақып Дулатов. Оян,қазақ! - 2012. – 26 наурыз. - 2009-2017 © Abai.
kz тобы. http://www.abai.kz.
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСКОГО АЛФАВИТА: К ВОПРОСУ
О ДИСКУССИЯХ 20-30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Ерменбаева Г.К.
к.и.н., доцент ЕНУ им. Л.Н.Гумилева
В мировой истории есть немало примеров модернизации алфавита. В эпоху Возрождения
средневековый готический алфавитбыл модернизирован по античным образцам. Так в Италии
в XV веке возникла классическая латиница, как ее тогда называли – антиква. Этот алфавит
совершенствовался в разных странах, в том числе в Англии.
Модернизации подвергся в свое время и славянский алфавит. В XVIII веке Петр I, проводя
европеизацию России, ввел новый гражданский шрифт, в котором старая кириллица была
модернизирована по образцам европейской латиницы. Наконец, в 20-30 годы XX века, когда
из 72 языков СССР 50 были переведены на латиницу, разрабатывался, как известно, проект
перевода на латиницу русского языка. Сторонником такого перевода был первый нарком
просвещения РСФСР Анатолий Луначарский.
Латиница используется в более 100 странах мира. Турция с 1929 года, Азербайджан с
1992 года, Узбекистан и Туркменистан с 1993 года перешли на латиницу. Из истории известно,
что в Казахстане латиница использовалась с 1929 по 1940 годы. Но в связи с идеологической
политикой советского режима, Казахстан был вынужден перейти на кириллицу.
В 20-х годах ХХ века вопрос о реформе тюркского языка был настолько серьезен, что
вызвал необходимость созыва специальных совещаний и съездов. Так, 12-17 июня 1924 года в
Оренбурге состоялся І съезд казахских работников просвещения. В его работе приняли участие
А.Бокейханов, М.Дулатов, А.Байтурсынов, Х.Досмухамедов, М.Жолдыбаев, Н.Тюрякулов,
А.Кенжин, Е.Омаров и другие видные общественные деятели и ученые. Одним из эмоционально
дискутируемых был вопрос о реформировании алфавита. Доклад об орфографии сделал Ельдес
Омаров, содокладчиком выступил Мухтар Мурзин. Ко времени этого съезда Казахстан имел
уже 3 проекта нового казахского алфавита на латинской основе – Н.Тюрякулова, М.Мурзина,
Х.Досмухамедова [1, с. 403].
В ходе обсуждения вопроса о реформировании алфавита сформировалась группа так
называемых «арабисты» во главе с А.Байтурсыновым и группа «латинистов» во главе с Н.Тюрякуловым. Выдающийся казахский литератор, один из лидеров движения Алаш Ахмет
Байтурсынов еще в 1912 году создал и усовершенствовал арабскую графику и орфографию
казахского языка (сингармоничный алфавит и орфографию). В результате изучения и
отбора звуков казахского языка и арабской графики в 1924 году была создана оригинальная
«байтурсыновская орфография», получившее народное название «Төте жазуы» («Ясное
письмо»). Ученые - лингвисты отмечают необычайную простоту и емкость данного письма,
которым некоторые зарубежные казахи пользуются и в наши дни[2].
А. Байтурсынова поддерживали Х. Досмухамедов, М. Дулатов и др. Результат голосования
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за реформу алфавита показал преобладание сторонников латинского алфавита. Постановлением
съезда Академическому центру Наркомпроса КАССР было поручено заняться изучением этого
вопроса.
В эти дни новый латинизированный алфавит приобрел государственный статус в
Азербайджане, что повлекло масштабные дискуссии не только среди тюркских народов.
Активное обсуждение и обмен мнениями по вопросу реформы языка развернула
Научная ассоциация востоковедения, которая была образована после поездки и встречи с
общественностью Симферополя, Ташкента, Уфы, Оренбурга, Казани специальной делегации
Комитета нового тюркского алфавита во главе с С. Агамалы-оглы в 1924 году.
Съезд казахских работников просвещения в Оренбурге не завершил дискуссию о реформе
алфавита, а инициировал проведение тюркологического съезда во главе с Научной ассоциацией
востоковедения и Обществом изучения Азербайджана. І Всесоюзный тюркологический съезд
состоялся в марте 1926 года в городе Баку. В нем приняли участие такие величины как Б.Чобанзаде, В. Бартольд, А. Самойлович. Казахстан представляли А. Байтурсынов, Е. Омаров,
А.Байсенов и Б. Сулеев.На съезде был рассмотрен 3-летний опыт Азербайджана, успевшего
даже при частично проведенной латинизации транскрипции сделать огромное культурное дело.
Очевидное преимущество латинизированного алфавита было подтверждено отечественными и
заграничными учеными востоковедами. Введение нового современного алфавита взамен старой
арабской было принято подавляющим большинством участников съезда (101 за, 7 против, 6
воздержавшиеся). Данный представительный съезд дал мощный импульс, легитимность и
смысловую базу к переходу письменности тюркских народов СССР на латинский шрифт[2].
В эти годы на страницах газеты «Советская степь» С.Диманштейном, воглавлявшим
Всесоюзную научную ассоциацию востоковедов, Т. Шонановым ответственным секретарем
Центрального Комитета нового казахского алфавита, Н. Тюрякуловым руководителем
Центроиздата народов СССР (1924-1928), членом Комиссии по латинизации письменности
народов СССР и другими поднимается вопрос о перемене транскрипции. Отмечая о
затруднениях чтения арабской письменности для недостаточно грамотных, число которых
является преобладающим и состояние косности тюркских языков, авторы поддерживают
необходимость реформы тюрского языка.
Ректор Московского института востоковедения М. Павлович питает надежду на
предстоящий тюркологический съезд, задачей которого было оказать научную помощь в
решении практических потребностей, выдвигаемые самими заинтересованными тюркскими
народностями при выработке наиболее рациональной системы письма, предоставляя выбор
конкретного алфавита на усмотрение самой народности [1, с. 362].
Автор статьи «О перемене транскрипции (в порядке постановки вопроса)» Н. Феоктистов,
озабоченный медленным культурным развитием Казахстана, связанным с сохранением
архаической арабской письменности, указывает на путь разрешения этой основной задачи: «Это
немедленный постепенный переход на новотюркский алфавит. При этом условии техническая
неграмотность в Казахстане может быть ликвидирована в течение ближайшего десятилетия»
[1, с. 363].
Поддерживая Н. Феоктистова в своевременности вопроса о латинизации казахского
шрифта, другой автор - П. Михеев отмечает: «Отсутствие компактности, определенности,
чрезвычайная каллиграфическая сложность начертания арабского алфавита делает
трудноусвояемым при изучении и еще более трудным при изготовлении типографских шрифтов
и всевозможных клише» и призывает казахских работников отнестись к этому явлению
с объективной, научной меркой и учесть, какая колоссальная экономия будет во времени и
энергии распространения грамотности и тюркизации, если алфавит будет прост для усвоения,
начертания и изготовления [1, с. 366].
По мнению Т.Шонанова вопрос перевода казахского народа с арабского шрифта на
латинский по своей актуальности и масштабности не может уложиться в рамках газетных
264

статей и заметок. Поэтому он знакомит читателей «Советской степи» с положением дела,
изложив историю возникновения во второй половине ХІХ в. вопроса о замене арабского
алфавита латинским по инициативе известного азербайджанского писателя М.Ф. Ахундова.
Идея Ахундова тогда не получила осуществления и после Октябрьской революции вновь
всплыла на поверхность общественной жизни с новой силой. Отмечая о появлении интереса
к этому вопросу среди учительства и учащейся молодежи Казахстана он пишет: «Первыми
приняли латинский алфавит азербайджанцы, якуты и карачайцы, ингуши, тюрко-болгары
стали печатать книги новым шрифтом. В Дагестане образовался комитет нового алфавита
под руководством главы дагестанского правительства Коркмасова. В Турции Министерство
народного просвещения недавно внесло предложение в парламент о принятии на госбюджет
работы по проведению в жизнь латинского алфавита. Недавно радио сообщило постановление
турецкого правительства о решении перейти на латинский алфавит. ГУУЗом Туркменистана
выработан проект туркменско-латинского алфавита. Киргизы, узбеки и башкирцы
принципиально решили о необходимости перехода на новый алфавит. Наконец, это движение
захватывает и Казахстан» [1, с. 368].
Указав недостатки арабского алфавита, Т.Шонанов отмечает о необходимости большой
выдержанности, умелой тактики, упорной и мнолетней работы по введению нового алфавита,
так как многие смешивают перемену шрифта с переменой языка. Позже в другой статье
«Педагогика и арабский алфавит», он поясняет насколько арабский алфавит удовлетворяет
педагогические требования. «Алфавит, отвергающий добрую часть основных требований
педагогики, должен быть отвергнут и сознательным учителем», таким обращением к
учительству Казахстана, которое в силу своего почетного и ответственного положения призван
идти в первых рядах культурного движения, завершает статью [1, с. 371].
На совещании 1926 года в г. Кзыл-Орде по вопросу реформирования алфавита в защиту
латинизации, как орудия культурного развития и приобщения европейской культуре, выступил
известный казахский писатель А. Байдильдин. Перечислив недостатки арабского алфавита,
А.Байдильдин пишет: «Латинские знаки - не только знаки техники и науки, но и знаки,
усвоенные общей письменностью почти всех культурных народностей. Так что с приемом
латинского алфавита нам сильно облегчится усвоение завоеваний общечеловеческой культуры»
[1, с. 375].
Казахским латинистам-новаторам противостоял Ахмет Байтурсынов, который считал, что
вопрос о замене арабского шрифта латинским не является вопросом, вызванным жизненной
необходимостью. Видный педагог- просветитель А. Байтурсынов аргументировал тезис
о том, что переход на латиницу приведёт к потере национальной духовности и культуры,
накопленных веками казахским и другими тюркоязычными народами. Не отрицая трудностей
в освоении арабской графики, он предложил продолжить работу по ее усовершенствованию.
«Возбуждение вопроса о замене арабского шрифта латинским побудило многих заниматься
сравнительным изучением названных шрифтов и в достаточной степени подробно и углубленно.
При этом изучении обнаружились такие качества того и другого шрифта, на которые раньше
не обращалось внимание», отмечает А. Байтурсынов. Свое выступление на совещании
А. Байтурсынов завершает достижениями в области улучшения алфавита и орфографии и на
опережении ряда передовых стран в этом отношении [1, с. 380].
24 февраля 1927 года на страницах «Советской степи» была напечатана статья
Н.Тюрякулова «Еще раз о новом алфавите», написанная в резко полемическом тоне и
содержащая ряд выпадов и обвинений против Научно-методического совета Наркомпроса и
в частности против его председателя М. Жолдубаева. Сторонников арабского алфавита Н.Тюрякулов называет консерваторами, а их позицию называет саботажем нового алфавита.
М. Жолдубаев – председатель Академического центра Народного комиссариата просвещения
КазАССР, публикует ответную статью «О новом алфавите (ответ Научно-методического
совета Наркомпроса КазАССР тов. Тюрякулову)», где отмечает: «Проблеме нового казахского
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шрифта Научно-методический совет Казнаркомпроса придает чрезвычайно важное значение
и в соответствии с этим ведет интенсивную работу по ее разрешению». Далее он пишет об
организации при НМС «Общества любителей нового шрифта» во главе с Т. Шонановым,
который согласно плану НМС делает доклады о ходе и развитии своей работы и отмечает
о том, что Научно-методологический совет свою работу по разрешению проблемы нового
шрифта ведет в полном соответствии с поставновлением Бакинского тюркологического съезда
[1, с. 396].
В заключительной части Тезисов к докладу Центрального Комитета нового казахского
алфавита (ЦК НКА), подготовленного Т. Шонановым в мае 1927 года о положении нового
алфавита в Казахстане отмечается о необходимости, моральной и материальной поддержки,
со стороны Всесоюзного Комитета нового тюркского алфавита. Задачами ЦК НКА являются
выработка нового алфавита, развитие издательской деятельности и ознакомление учителей
с новым алфавитом, открытие филиалов во всех городах Казахстана и добиться перед
правительством официального равноправия алфавита со старым.
После продолжительных дебатов и дискуссии в 1927 году в КАССР объявлен официальный
переход на латиницу. По решению КазЦИК при местных исполкомах создаются комитеты
нового алфавита (КНА). В список членов Всесоюзного Центрального Комитета Нового
Тюркского Алфавита вошли О. Джандосов, Н. Нурмаков, Т. Рыскулов и С. Асфендиаров. В
1928 г. в КАССР было около 80 обществ сторонников нового алфавита (5000 членов) [3, с.
40].
Весной 1929 г. постановлением ЦИК СССР и СНК СССР арабская графика выводится из
употребления.
25 июля 1929 г. ЦИК и правительство республики утвердили новый казахский алфавит на
основе латиницы. К этому времени грамотных на основе арабского письма в республике было
около 8-10%, издавалось 10 газет и 2 журнала, около 100 книг общим тиражом до 3 тыс. экз.
каждое. Однако узость базы арабского алфавита, как и всех других, была обусловлена прежде
всего отсталой материально-технической базой региона и общей массовой неграмотностью [3,
с. 40].
Кроме того, именно с принятием официального решения о новом алфавите связан
ощутимый рост финансирования как из бюджета КНА, так и из бюджета КАССР. На 1929 год
приходится наибольшее число изданий, выпускавшихся одновременно на арабской и латинской
основе.
В 1932 г. на арабской основе уже ничего не издавалось, на латинице – 60 изданий [3, с. 40].
Таким образом, к концу 1930-х годов на основе унифицированной общетюркской
латиницы «Яналиф» («Новый алфавит») были созданы и планомерно внедрены латинские
алфавиты для десятков языков народов СССР, включая и казахский.
Переход казахской письменности на латинскую графику на текущем историческом
этапе в полной мере обоснован. Он призван поднять национальное самосознание и придать
дополнительный импульс развитию казахского языка, его роли в жизни современного
Казахстана. Латиница успешно вытесняет другие системы письма и по праву может
считаться международной и универсальной. На сегодняшний день латиница является самым
распространенным письмом.
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫ – ТАРИХ ҒЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ БАСТАУ
КӨЗІНДЕ. АЛАШОРДА ТАРИХЫН АҢЫЗҒА АЙНАЛДЫРУ
Ерімбетова Қ.М.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институтының
жетекші ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты
Ел тарихы - келешек ұрпаққа қалдырылатын асыл мұра. Қазақ тарихының сақталуына
бірден-бір әсер еткен факторлар: шежіре жазу және оны сақтау дәстүрі (халық ауыз әдебиеті),
Мұхаммед Хайдар Дулаттың, Қадырғали би Қосымұлының, Шәкәрім Құдайбердіұлының,
Мәшhүр-Жүсіп Көпеевтің мұралары және басқа да тарихи жазбалар, оны ұрпақтан ұрпаққа
жеткізу. Қазақ тарихына қатысты шетелдік деректердің (қытай, моңғол, батыс еуропалық және
басқалардың) жарыққа шығуы, тарих және тарихи зерттеулер дәстүрінің тереңде жатқанын
көрсетеді. Елімізде шежірелік деректерден бастап, тарих саласындағы академиялық жүйенің
құрылуы, зерттеу жұмыстарындағы ұстанымдық өзгерістер кезеңінен өтті. 1888 жылы Омбыдан
шыға бастаған «Дала уалаяты» газетінің ағартушылық-танымдық рөлі ерекше болды. Қазақ
тарихын зерттеумен арнайы айналысатын академиялық ғылыми мекеменің ұйымдастырылуы
кеңестік кезеңде жүзеге асырылды. Қазақ тарихы қағидалық және тақырып жағынан алғанда
да жылдар бойы КСРО тарихының құрылымдық тақырыбы аясына басыбайлы болған-ды.
Әлемдік-тарихи эволюциялық дамудың бір бөлшегі екендігі де еске алынбады, қалай да
кеңестік дәуірмен байланыстыру үрдісі қалыптасты.
Қазақстан тарихы мен этнографиясын зерттеумен көптеген кәсіби ғалымдар (Ш.
Уәлиханов, Пржевальский, Козлов, Богданович, Мушкетов, Сверцев, Семенов-Тяньшанский)
қызығушылық танытты немесе өздерінің еңбектерінде құнды мәліметтер қалдырды. 1925 жылға
дейін қазақ тарихының тарихи кезеңдері мазмұндалған зерттеу жұмыстары қолға алынбады.
Мұнан бұрын Вельяминов-Зернов, Левшин, академик Бартольд, Аристовтардың мұрағаттық
материалдар арқылы патша өкіметі мен оның саясаты аясын қамтитын жеке жазылған жазбалары
ғана болған-ды. Ұлттық намысты оятуда Ы. Алтынсарин, Сұлтанғазы Уәлиханов сияқты дала
ұлдары із қалдырды. Алаш қайраткері Халел Досмұхамедов 1923 жылы Әбубәкір Диваев
жинаған «Кенесары-Наурызбай» жырын Ташкент қаласында жеке кітап етіп шығарып, өзінің
«Таймаұлы Исатайдың қозғалысы туралы қысқаша мағұлмат» еңбегін жазады. Сырым, Исатай,
Кенесары бастаған қозғалыстардың халықты «орыстың ... құшағынан құтқару» мақсатын
көздегені жөніндегі тұжырымын бекітеді. 1923 жылы Ташкентте «Баян батыр» поэмасы жарық
көрді. Бұл кезең ауыз әдебиеті арқылы ата тарихты тану өріс алған мезгіл болатын. Осы сәтте
«Қазақ тарихынан» атты бес бөлімнен тұратын (дін, діл, мәдениет, әлеуметтік жіктелу, қарсы
қозғалыстар, шаруашылық, кәсіпкерлік және тарихи тұлғалар мәселелері қозғалады) кітапты,
1922 жылы Омбы қаласында Қошке Кемеңгерұлы жазып бітірген болатын. Кітап 1924 жылы
Мәскеуде Нәзір Төреқұлұлы басқаратын «Күншығыс» баспасынан басылып шығады. Қазақ
үшін басты мәселелердің бірі – қарашекпенділерді далалық жерлерге қоныстандырудағы
патша өкіметінің саясатының ішкі мазмұнын ашып көрсетеді. Қазақтың қарапайым ғана емес,
бай-ауқаттыларының иеліктерін ығыстыру арқылы орыстар мен қазақтар арасындағы текетірестерге жол беру, шоқындыру, қазақтың рухын жер қылу мүдделеріне сай іс-әрекеттерін
ашық жариялайды. Қоныстанушыларға қатысты «келімсектер» ұғымын дәйекті түрде бекітіп,
патша үкіметінің оларды қызғыштай қорыған әрекеттерінің себептерін негіздейді (Кемеңгерұлы
Қ. Үш томдық шығармалар жинағы. 1-т. – Алматы: Алаш, 2005. 50 б.). Қошке Кемеңгерұлы
зиялылардың басты мақсаты «қара тұрмыстың кіріне былғанып, саясат сандалына түсу емес»,
уақыты өткізбей халықты алға сүйрейтін стратегиялық жаңғырту тұжырымдамасы аясындағы
тірліктердің келешекке көп пайда келтіретініне болжам жасаған алаш азаматы. Бұл заманауи
кезеңде де өзектілігін жойған жоқ. Кеңес үкіметі мен Компартияның езілген ұлттардың кеңестік
республикасына теңгермелік саясатына шүбә келтірмеген зиялылар Қазақ мемлекеттілігінің
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тарихын жазу қажет деп тапты. Солардың бірі, 1925 жылы 30 мамырда И. Тоқтыбаевтың
алғы сөзімен, Мұхамеджан Тынышпаевтың «Қырғыз-қазақ халқының тарихы» еңбегі жарық
көрді. Әрине бұл академиялық басылым болмағанмен, қазақ халқы құрамындағы рулардың
пайда болуы, үш жүзге бөлінуі және ерекшелігі, қазақ хандығының құрылу тарихына қатысты
өзекті мәселелерді сол кезеңдегі ауқымды материалдарды пайдалана отырып, жазып шығады.
Шоқан Уәлиханов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Халел Досмұхамедовтың еңбектері және басқа
да экспедиция материалдары ғылыми айналымға енгізілді. Осы тұста айта кету керек, алаш
ұлдары Қошке Кемеңгерұлы, Телжан Шонанұлы да «Қазақ тарихына» қатысты еңбектерінде,
қазақтың басты дауы – жер мәселесіне қатысты азаттық күрестер алғышарттарын аша түсті.
Бұл ғылыми тарихи танымға ұмтылыстың алғашқы қадамы болатын. Қалай дегенмен де, Қазан
төңкерісінен кейін академиялық ғылыми орта қалыптастыруда ғылыми-зерттеу жұмыстар қолға
алына бастады. 1925 жылы Ленинградта В.В. Бартольдтың «Еуропа және Ресейдегі Шығысты
зерттеу тарихы» жарық көрді. Әсіресе, 1926 жылы Қызылорда қаласындағы Қазақстанды
зерттеу қоғамы басып шығарған А.Ф. Рязановтың «Қазақ халқының ұлттық тәуелсіздігі үшін
қырық жылғы күресі (1797-1838)» еңбегінің ерекшелігін сонда, бұдан бұрын ұлттық тәуелсіздік
тақырыптары тек қазақ баспасөз басылымдарында кең өріс алса, енді іргелі зерттеулерде
қолданыс табады. Алаш қайраткерлерінің идеялық бағдары тұмшаланып, тарихи саяси баға беру
дәстүрімен жазылған А.К. Бочаговтың 1917-1919 жылдар аралығындағы ұлттық-буржуазиялық
қозғалыс туралы «Алаш-Орда» атты қысқаша тарихи очеркі Қызылорда қаласында жарық
көрді. Кезінде бұл шығын еңбекті жазған автордың тұжырымдарына қатысты (Б. Сүлейменов,
М. Қозыбаев, К. Нұрпейісұлы, М. Қойгелдиев, Д. Аманжолова және басқа сараптамашылар
тарапынан) ғылыми сараптама берілген болатын.1925 жылы Санжар Асфендиаров КСРО
Орталық Атқару Комитетінің (ОАК) төрағасы А.С. Енукидзенің орынбасары және Комитеттің
Төралқасы жанындағы Ұлттар істер жөніндегі бөлімнің меңгерушісі қызметіне тағайындалады.
Атқару билік жанын құрылған көптеген арнайы комиссиялар мен комитеттердің қызметіне
басшылық жасады немесе тікелей араласқан болатын.Мысалы, 1926 жылы Төралқа жанындағы
Жұмысшы әйелдердің еңбегі мен тұрмысын жақсарту комиссиясының төрағасы және аптасына
бір рет шығарылатын ОАК-ның баспа органы – «Власть Советов» журналының редакциялық
алқасына мүше болды.
1926 жылы қараша айында РСФСР Халық Комиссарлар Кеңесі төрағасының орынбасары
Тұрар Рысқұлов компартия көсемдерінің рұқсатынсыз ұйымдастырған ұлт қайраткерлерінің
«құпия кеңесіне» қатысады.Онда Орталық пен ұлттық республикалар арақатынасы мәселесі
талқыланып, Мәскеудің шовинистік саясаты сыналған болатын. Мұнысы үшін кейін «саяси
сенімсіздер» қатарында жазаға тартылады. Алайда, дәл осы кезең С. Асфендиаровтың тарихисаяси көзқарасы бекіген болатын. Сол сияқты жұмысшы әйелдердің еңбегі мен тұрмысын
жақсарту комиссиясында қызмет атқара жүріп, академик Анна Панкратовамен тығыз байланыс
құрғанын пайымдауға болады. Социалистік қоғамды құру үрдісінде маркстік-лениндік
теориямен қоса, жеке өзіндік ойлар мен көзқарастар тұжырымдалғаны айқын. Сондықтан
да болар, бұрынғы патшалық Ресей отарлаған аймақтардағы және «Орталықтағы» тарихшығалымдардың, оның ішінде Анна Панкратова еңбектеріндегі тарихи оқиғалар мен үрдістерді
ашып көрсету, бір жақты таптық тұрғыда бағыт-басымдылығымен сипат алғаны мәлім. Оның
тапсыз қоғамды және атеизмді негізге ала тұжырым жасауы, зиялыларды біріктіретін өзге
ортақ мүдделер болмады деген сөз емес. Мұндай ғалымдарды адами құндылық пен руханимәдени сұраныстар біріктірді және бір-бірін қолдай жүрді.
Олардың пайымдарында кездесетін қателіктермен қатарлас, жаңалық пен жаңа
көзқарастар легіне ұмтылыс та орын алды. Көптеген ғылыми мақалаларда тарихшы Анна
Панкратованың С.Д. Асфендиаровпен жақсы қарым-қатынасы, оған көмек қолын созғаны да
сөзге тиек етіледі. Бұл қатынас қалайша өрбігенін айқындау болашақтың ісі. Бір анығы бар.
Ол қандай анық? 1919 жылы мамыр айында С. Асфендиаров Коммунистік партия қатарына
(А. Панкратова да осы мезгілде) өтеді. Мәселе мұнда емес. Мәселе төңкеріс пен Кеңес
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өкіметін орнату және оны нығайту кезеңінде С. Асфендиаров Кеңес мемлекетінің танымал
қайраткерлерімен тығыз байланыста болады: В.В. Куйбышев, Д.А. Фурманов, Т. Рысқұлов,
Н. Төреқұлов, Н.Н. Нариманов, М.Н. Покровский. Осы тізімдегі кеңестік жүйені орнату
кезеңінің алғашқы екі он жылдығында ең беделді әрі бірегейі – М.Н. Покровский болатын. Ол
В.И. Лениннің серіктесі ғана емес, алғашқы кеңестік мемлекет тұжырымдамасының мәтінін
жасауға қатысқан тұлға. Яғни, С. Асфендиаровтың тарихқа бет бұруы, Түрікбюро құрамына
енуі де осы кезеңдегі зиялы ортамен кірігуімен айқындалады. Мұнан шығатын қорытынды,
М.Н. Покровскиймен С. Асфендиаров Анна Панкратовадан бұрын таныс болған және қарымқатынас орнатқан. Мұнан оның тұлғалық әлеуеті танылады. Кеңестік патриотизм идеясы
аясында, ұлт мәселесіне қатысты ғалымдар жікке бөлінді.. Осы кезеңде Кеңестік жүйені
негіздеуде, Одақтың ұлт аймақтарында жалпы ғылыми ортаны орталықтандыру жұмысы қолға
алынған болатын. Сталиндік биліктің бекуімен, кеңестік партиялық идеологиялық көзқарастар
қағидасы орнықты. 1930-шы жылдардың басындағы ғылыми зерттеу тарихнамасында алаш
қайраткерлерінің атқарған қызметтері «түпкілікті реакциялық» сипатта деп танылып, 1950-ші
жылдары тіпті тарих бетінен ысырылды.
КСРО-ның орталық ғылыми мекемелері аясында, зерттеудің кеңестік бағытымен
айналысатын Қазақстандық филиалдары ашылып, жергілікті мамандар даярлау қолға алынды.
Негізінен Қазақ КСР ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми мекемелерінің көпшілігі
сталиндік бесжылдықта құрылған-ды. Осы жылдары КСРО-ғы индустриаландыру және оның
қорғанысын нығайтуда Қазақстанның бай пайдалы, кенді мекендерін игеру үшін, кең көлемде
зерттеу жүргізу қажеттілігі артқан болатын. Бұл мақсатта республикалық ғылыми-зерттеу
және ғылыми-өндірістік (Қазақ геологиялық басқармасы, Қазақ сирек металдарды іздестіру,
КСРО ҒА Қазақ филиалының
Геологиялық секторы, Гурьев ғылыми-зерттеу мұнай станциясы, ғылыми мекемелер
мен өндірістерде ғылыми зертханалар) ұйымдар жұмыс атқарды. 1931 жылдан бастап
Экономика ғылыми-зерттеу институты мал шаруашылығы саласын зерттеумен айналысады.
1935 жылы ашылған академик Вильямс атындағы Қазақ жер шаруашылығы институты да
(КИЗ) ауыл шаруашылығы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысымен шұғылданды. Қазақ КСРда қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғылыми-зерттеулердің орны ерекше.
Қазақстанда академиялық ғылыми мекемелердің қалыптасуы 1932 жылдан, яғни осы жылы
КСРО Ғылым академиясының Қазақстандық базасының құрылуымен бастау алады және БК(б)
П ОК жанындағы. Маркс-Энгельс-Ленин институтының Қазақстандық филиалы (маркстіклениндік идеяны насихаттаумен, олардың шығармаларын қазақ тіліне аудару жұмыстарымен
айналысады) ашылады.
Қазақстанның академиялық ғылымының дамуына маңызды үлес қосқандардың бірі
С.Д. Асфендиаров болатын. Ол КСРО ҒА филиалында академиктер А.Н. Самоилович пен
Б.А. Келлермен президиум құрамына енді және оның төрағасының орынбасары қызметін
атқарады. Бұл уақытта Санжар Асфендиаров Одақ ауқымындағы білім беру мен ғылыми
зерттеу жұмыстарына қызу араласып, тәжірибе жинаған болатын. 1925 жылы БОАК (ВЦИК)
Президиумы мүшесі және оның хатшысының орынбасары жұмысын атқарды. Ол КСРО
ОАК жанындағы Шығыстану институтымен тығыз байланыс жасап, Мәскеу университетінде
оқытушы қызметін бірге алып жүреді. Шетелдік Шығыс елдерінің өкілдерімен жиі кездесетін.
Орыс, ағылшын, неміс, француз және шығыс тілдерін толыққанды меңгерген бірегей тұлға
болып қалыптасты. 1926-1928 ж.ж. ММУ профессоры және Мәскеу Шығыстану университетінің ректоры лауазымында жұмыс атқарады.
Егер тарихшы Анна Панкратова профессор ғылыми деңгейін 1928 жылы алғанын ескеретін
болсақ, Санжар Асфендиаров бұл мезгілде ғылыми ортада шығыстанушы ретіне көпшілікке
танымал болған. Тіпті ол 1927 жылы Н.Н. Нариманов атындағы Шығыстану институтының
директорлығы қызметіне тағайындалады. 1928-1931 жылдары Қазақ мемлекеттік университеттің
тұңғыш ректоры. Профессор Санжар Асфендиаров, КСРО ҒА Қазақ филиалындағы ғылыми
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кеңес беру және үгіт жасау комиссиясының, тарихи-археологиялық комиссиясын, қазақ сөздігі
комиссиясын басқарды, сонымен қатар Қазақ ұлттық мәдениеті ғылыми-зерттеу институтының
Тарих секторының меңгерушісі қызметін атқарды. 1933 жылы оның құрамында тарих,
археология, әдебиет және фольклор, тіл, бейнелеу және музыкалық–хореографиялық өнер
салаларын зерттеумен айналысатын Қазақ ұлттық мәдениеті институты ашылған болатын.
Осы институттың құрамында тарихи-археологиялық сектор жұмыс атқарады. Мәскеу және
Ленинградтық ғалымдардың қатысуымен қазақ халқының мәдениеті тарихына қатысты
материалдар жинақтауға археологиялық экспедиция жүргізіледі. Мұндай қазақ халқының
рухани байлығын жинақтаушы экспедицияға белсенді қатысқан А. Диваев, А.В. Затаевич,
А.Х. Марғұлан болатын. Төңкеріске дейін Қазақстандағы археологиялық жұмыстар бойынша,
материалдар жинау мен жинақтау, ескерткіштерді тіркеу және оларға сипаттама беру қолға
алынған болатын. Бірақ бұл жүйелі түрде жүргізілмегендіктен Қазақстанның археологиялық
картасындағы «ақтаңдақ» беттер айқындалды. Тарихи кезеңдермен байланыстырылып,
ғылыми жоспарлы түрде ұйымдастылды және зерттеу хронологиясы ерте тас ғасырынан
басталды. Қазақстанның ежелгі ескерткіштерін зерттеу саласында кеңестік археологтар ішінде
алғашқылар болып археологтар М.П. Грязнов пен Б.Н. Граков.
1926-1928 жылдары Қазақстанның батыс өңіріндегі қола ғасырының қорғандар тобына
қазба жұмысын жүргізген болатын. Сонан соң, 1929 жылы Б.Н. Ждановтың басшылығындағы
геологтар Солтүстік Қазақстан аумағында қола дәуіріне жататын мәдениеттер ошағын ашса,
1930 жылдары КСРО ҒА ИИМК және КСРО ҒА Қазақ филиалының ғылыми экспедициясы
Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанда А.Н. Бернштамның басшылығымен зерттеу нысандары
қолға алынды. 1920-1930 жылдар аралығы республикадағы тарих ғылымының қалыптасуы
мен дамуының алғашқы кезеңі болатын.
Бұл мезгілде дәстүрлі ұғымдық қағидаттар мен маркстік тұрғыда түсіндіру тарапынан
қайшылықты күрестер орын алды. 1921-1941 жылдар аралығында шыққан, тұңғыш
кеңес өкіметінің «Пролетарская революция» тарихи журналын, Октябрь революциясы
және Коммунистік партия тарихы жөніндегі Комиссиясы (Истпарт) шығарды. Ғылыми
әдебиеттерде Қазақстан тарихы мәселелерін зерттеуде маркстік-лениндік методологияның
түпкілікті бекітілгені айшықталып отырды. Дәл осы тұста, С.М. Киров атындағы Мемлекеттік
университеті, Абай атындағы Педагогикалық институты, Заң институты, Пушкин атындағы
Мемлекеттік көпшілік кітапхана, республикалық және облыстық мұрағаттар ашылып, онда
мамандар қызмет атақара бастайды. 1925 жылы «Тарихшы-марксистердің қоғамы» құрылады.
Бұл қоғамның отандық және дүниежүзі тарихы бойынша материалдарды басып шығаратын
орган ретінде, 1926 жылы «Историк-марксист» журналы шыға бастайды. Осылайша, таптық
идеология бекіді. .Ал бұл уақытта Қазақстанда іргелі кешенді ғылыми тарихи зерттеулер
жүргізілмеген болатын.
Ел мүддесін ойлаған партия және мемлекеттік қызметкерлер, зиялы қауым өкілдері
(С. Асфендиаров, И. Кабулов, Г. Тоғжанов, С. Сейфуллин, О. Жандосов ) өздерінің хал-қадірінше
қазақ тарихына ат салысуды парыз санады. Кейін олардың еңбектері тарихнамадан орын алды.
Мұндай қадамға 1920 жылдары Қазақ республикасының құрылуы, этносаяси шекараның
айшықталуы, қазақ халқының орналасу аймағының айқындалуы түрткі болды және жол ашты.
Тарихи тақырыптарға арналған баспасөз беттерінде мақалалар жарияланып тұрды. Қазақ
тарихына қатысты олардың баяндамалары көпшілік қауымның қызығушылығын тудырды.
1930 жылдың ортасынан бастап, қазақ халқының тарихына қатысты Михаил Порфирьевич
Вяткин ізденістер жүргізді. Ол - Қазақстанның төңкеріске дейінгі деректану саласына өз үлесін
қосқан бірегей тұлға.Оның тырнақалды еңбектерінің бірі, 1936 жылы «Путевые записки лекаря
Зибберштейна», «Сказки XVIII в. Как источник для истории Казахстана». Оның жетекшілігімен
және белсенді кірісуімен жазылған, екі томдық «Қазақ КСР тарихы бойынша материалдар
жинағында» қызықты да ауқымды мұрағаттық деректер ғылыми айналымға қосылды.
1933 жылдың желтоқсан айында Қазақстандағы Марксизм-ленинизм ғылыми зерттеу
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институында алаш қозғалысына қатысты өткізілген ғылыми талқылау қорытындысы бойынша,
Алшорданың ұлт-азаттық күресі және 1917 жылғы қазан төңкерісіндегі ұлттық буржуазияның
орны мен рөлі теріске шығарылды. Ресейге қосылу үрдісінің негізгі қозғаушы күші –
экономикалық фактор болып есептелінді. М.Н. Покровский болса, Ресейдің Орта Азияға
жылжуын, күштеп жаулап алу ретінде қарастырды. Өзге тарихшылар тарапынан М.Н. Покровскийдің «шегіне жеткен қиянат» тұжырымы сынға ілігеді. 1935 жылы шыққан тарихи
деректер кең көлемде пайдалана талданған тұңғыш толыққанды ғылыми еңбек «Қазақстан
тарихы (ежелгі кезеңнен 1917 жылға дейін)» очеркінен бұрын, С.Д. Асфендиаров пен неміс
профессоры, коммунист-иммигрант П.А. Кунте редакциясымен бірлескен Қазақстанның өткен
тарихына қатысты деректер мен материалдар жинағы басылымнан шығады. 1936 жылдан
бастап Тарихи-археологиялық сектор Тарих секторы болып өзгертіледі. Бұл партия мүшелері
құрамын «халық жауларынан» тазарту кезеңі болатын. 1936 жылы Қазақ Өлкелік баспасы
шығарған С. Асфендиаровтың «Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі» еңбегі
жарық көрді.
1937 жылы «КСРО тарихы бойынша орта мектептің 3 және 4 сыныптарына арналған үздік
оқулығына арналған байқау бойынша үкіметтік комиссиясы қазылар алқасының Қаулысында»,
Ресей құрамына қосылған өзге ұлттардың қосылуына қатысты біржақты баға берілуіне
келіспейтіндіктерін білдірді. Қазақтардың Ресей құрамына қосылуы басқа мемлекеттермен
салыстырғанда, болмашы қаскөйлік болып табылатынын көрсетті.
Қазақстанның Ресейге қосылуы мәселесін зерттеуге және «төменгі ауқымды қаскөйлік»
тұжырымын жасауға М.П. Вяткин және Н.Г. Аполлова үлкен үлес қосты және оны алғашқы
ғылыми айналымға қосқан М.П. Вяткин болатын. Тарихшы Н.Г. Аполлова Хандық биліктің
әлсіреуі, «қаралар» санының өсуі, Жоңғармен күрестің ушығуы мен түркімен, Бұқара, Хиуамен
қарым-қатынастардың шиеленісуіне байланысты, Кіші жүз ханы - Әбілқайырдың Ресейге
мойын бұруына тура келгенін негіздейді.
Н.Г. Аполлова қазақтарды орыстардың бодандауын патша өкіметінің қазақ даласын
отарлауы және өздерінің әсерін нығайту бағытында жасалған үрдіс ретінде (И.И. Крафт
бойынша) қарастыруды, қате көзқарас ретінде қабылдайды. Және Қазақтардың Ресейге
бодандануын - «төменгі ауқымды қиянат», Ресейге қарағанда артта қалған ел ретінде,
Жоңғарларға жұтылу немесе Ресей бодандығын қабылдау арқылы, алға жылжудың үлкен
мүмкіндік жолдарына шығу» баламалы таңдау алдында болғандыын алға тартады. Дәл осы
тұжырым тәуелсіздік алғанша күшінде қалды. 1941 жылы КСРО Ғылым академиясының
Қазақ филиалы құрамында Тіл, әдебиет және тарих институты құрылып, оның өмірге келуіне
Н.Т. Сауранбаев (институттың бірінші директоры), Әлкей Марғұлан, С. Аманжолов сияқты
ғалымдар ат салысты. 1937 жылы С. Асфендиаровқа «халық жауы» ретінде негізсіз айып
тағылған болатын. Бұған дейін қазақ интеллигенциясының бірінші толқыны Алаш партиясының
өкілдері (Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов және басқалар) қуғынға
ұшыраған-ды. «Қазақстан тарихы (ежелгі кезеңнен 1917 жылға дейін)» очеркінің екінші
бөлімін аяқтауға мұрша берілмейді және оның қолжазба нұсқасы із-түссіз жоғалады.
XX ғасыр басында М. Тынышбаев, Т. Рысқұлов, С. Аспандияров, Г. Сафаров, С. Сәдуақасов, Ә. Бөкейханов, М. Шоқай, А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытов және басқа да зиялылардың
қазақ тарихы мен мәдениеті, тарихи танымы мен тағылымы аясындағы ой-тұжырымдары
мен ізденістері академиялық отан тарихының қағидалық негізіне әсер етуші фактор болып
қалыптасты. 1935 жылы Қазақ Халық-ағарту Комиссариаты Оқу-әдістемелік бөлімінің Қазақ
халқы тарихы мәселелері «Конспекты для учебника по истории Казахстан для средних школ»
бойынша даярлаған сызбалық жобада патша өкіметінің отарлау саясатының мәнін ашуға
негізделгені көрініс тапқан.
Қазақстандағы жалпы ұлт-азаттық көтерілістердің тарихын жазу: Асфендиаров, Вяткин,
Алманов, Хоколковтарға жүктелген. Кейін кеңес үкіметі тарапынан Асфендиаровқа қиянат
жасалады. Ол 1956 жылы ақталғаннан кейін де, оның тарихи-рухани мұралары арнаулы
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қоймада сақталынады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ішінара С.Ж. Асфендиаров жөнінде
газет, журнал беттерінде мақалалар және Қазақ энциклопедиясына материал жарияланады.
1989 жылы ғалымның 100 жылдығына шағын жинақ шығарылды. Ал 1993 жылы профессор
А.С. Тәкеновтың жалпы редакциясымен С.Ж. Асфендиаровтың кітабы екінші, 1998 жылы
үшінші рет баспадан жарық көреді.
С.Ж. Асфендиаровтың басты тұжырымын былайша тарқатады: «...Кочевое скотоводство
представляет собой уже такую форму хозяйства, которая образовалась в силу обществнного
разделения труда на земледелие и скотоводство это могло произойти на том уровне, при котором
уже обладал значительными средствами производства». Кітаптың кейбір мазмұны социализм
идеясы төңірегінде бүгінгі өлшеммен қателіктерге құрылса да, қазақ тарихын әлемдік
тарихтағы маңызды орны бар Орталық және Орта Азия тарихындағы «көшпелі халықтың»
мәселелерімен байланыстыра қарастырған алғашқы ғылыми еңбек болатын. С.Ж. Асфендиаров
жүздеген жылдар «көшпелі халықтардың» басқа елдер тарихындағы (Орта Азия, Қытай, Таяу
Шығыс, Орыс және басқа) атқарған маңызды рөлін көрсетуге ұмтылыс жасайды. «Қазақстан
тарихы (ежелгі кезеңнен 1917 жылға дейін)» очеркінде шартты түрде патшалыққа дейінгі және
Қазақстан – Ресей империализмінің отары ретінде бөліп, қазақ тарихының тәуелсіздік кезеңін,
отарлық даму кезеңі және кеңестік кезең түрінде береді. Дәл осы кезеңделу 1943 жылғы М.
Әбдіхалықов пен А. Панкратованың жалпы редакциясымен шыққан «Қазақ КСР тарихында»
негізге алынды. КСРО ҒА-ның Қазақ филиалының Тіл, әдебиет және тарих институтына
қатысты, Қазақ КСР Халық комиссарлар Кеңесінің 1944 жылғы 6 желтоқсандағы 689-шы
Қаулысына сәйкес, 1945 жылдың 14 тамызы күні өткізілген КСРО Ғылым Академиясының
Қазақ филиалы Президиумының отырысы болып өтті.
Оның шешімі бойынша Тарих, этнография және археология институты мен Тіл және
әдебиет институты жеке өз алдына шаңырақ көтерді. 1960 жылдың 26 желтоқсанындағы Қазақ
КСР Министрлер Кеңесінің 1080-ші Қаулысына сәйкес, 1961 жылдың 31 қаңтарындағы Қазақ
КСР ҒА Президиумының қаулысымен - Қазақ КСР ҒА Тарих, археология және этнография
институтына Ш.Ш. Уәлиханов есімі берілді. 1940-1950 жылдары қазақ елінің революцияға
дейінгі тарихы мен қазақ халқының этногенезі мен мемлекеттіліктің қалыптасуы, қоғамдық
ойлар тарихы, Қазақстанның Ресейге қосылуы, өлкедегі ұлт-азаттық көтерілстер сипатына
қатысты маңызды мәселелерді зерделеу қолға алынған болатын.
Алашорда тарихын аңызға айналдыру: Тарихи зерттеулерде кеңес мемлекетін орнату
мен нығайту үшін Қазақстан ғана емес, Кеңес Одағы ауқымы ашық күрес алаңына айналғаны
белгілі. 1948 жылы Алматыда тарихшы С.Н. Покровский «О некоторых основных вопросах
истории Октябрьской революции и гражданской войны в Казахстане» мақаласында «ұлы орыс
халқының өзге жұртқа қамқорлығы мен азамат соғысын тұтандырған шетелдік интервенттердің
рөлі» туралы зерделей келе, былайша негіздейді: «...Халық жаулары, әсіресе қазақтың
буржуазиялық ұлтшылдары КСРО-ғы социалистік революция мен азамат соғысының біртұтас
үрдістерін, 1917-1920 жж. Қазақстандағы оқиғалардың жалпыодақтық оқиғалардың бөлінбес
бөлшегі болғанын, барлық жағынан теріске шығарумен болды. Ұлтшылдар кеңес өкіметінің
Қазақстанға күштеп таңылғанын, Қазан социалистік төңкерісінің Қазақстанның ішкі тамырынан
өрбімегендігін «дәлелдегісі» келді. Ал, азамат соғысын ұлтшылдар «Қызыл Армияның
Қазақстанды» «жаулап алуына» балады». Осылайша, С.Н. Покровский «халық жауларының»
революцияны, социализм орнатудың мүмкіндігін, жұмысшы табының шаруаларға билік
жасай алатын қабілетін теріске шығарған олардың фальсификаторлық тұжырымдарын жою
қажеттігін мәлімдейді. Оған қоса, 1940 жылғы Казгосполитиздат шығарған «20 лет Казахской
ССР», 1943 жылғы «Қазақ КСР тарихы» кітабында Кеңес өкіметіне қарсы күштердің, «оның
ішінде Қазақстандағы ағылшындардың, империалистердің ақ гвардияшыларды және алашорда
бандаларын қаржыландыру мен қаруландыру бағытындағы жұмыстары», өздерінің агенттерін,
революцияға қарсы күштерді қаржыландыру арқылы моралдық және қаржылық қолдау жасау
арқылы ұйымдастырылғаны айқын ашылмағанын көрсетеді. Шетелдік империалистер Ұлы
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Қазан төңкерісінен кейін Қазақстан мен Орта Азияны кеңес үкіметіне қарсы қойғаны баса
айтылады. С.Н. Покровскийдің жоғарыдағы мақаласында келтірген деректері қатарында 1925
жылы Лондонда шыққан Қазақстан мен Орта Азияға интервенция ұйымдастырушылардың
бірі, полковник Эссертонның «В сердце Азии» кітабындағы ағылшын агенті Бэйлидің алдына
қандай міндет қойылғанын оның өзінің жазбасы негізінде береді: «...ақпараттар алу және оны
қолдану мақсатында қолайлы болатындай және оған сүйенетін қармауыш ретінде, кішігірім
ағылшын әскери ұйымы қажет болды... Бізге насихат жүйесін құру және оны іске асыру қажет
болды, өйткені соғыс кезінде мықты факторға айналған насихат – күшті қару болатын». Мұндай
арадағы «делдалдар» ақгвардияшылар мен буржуазиялық-ұлтшыл элементтермен, оның ішінде
кеңес өкіметіне қарсы шабуыл даярлап жатқан жасырын Түркістан әскери ұйымымен (бұл
ұйымның басқа бөлімдері Верный және Әулиеата қалаларында болды) және атаман Дутовпен
байланыс орнатқан. Ағылшын интервенттерінің 1918 жылдың шілде айында РКФСР-ды Орта
Азия мен Қазақстаннан бөліп, Орынборды жаулап алған атаман Дутовтың артындағы басты
қолдаушы болғанын баса айтады. Жапон империалистерінің атаман Анненковпен байланысы
да сөз болады.Орта Азиядағы революцияға қарсы күштерді біріктіру мақсатында 1918 жылдың
күзінде Ферғана басмашылары орналасқан жерге ақгвардияшы Түркістан ұйымы және атаман
Дутовтың өкілдерімен бірге Алашорданың батыс бөлімінің өкілдері де келіп қосылады.
Алашордалықтар чехословак отряды және ақгвардияшылармен бірігіп Солтүстік Қазақстанда,
Семейде кеңес өкіметін құлатып, Жетісуда қарулы көтерілісті қолға алады. 1918 жылдың 29
шілдесінде чехословак бөлімінің съезінде Алашорда өкілі капитан Тоқтамысов құттықтау сөз
сөйлегені («Сибирьская речь» № 52, от 31.07.1918г.), оған қоса, 1919 жылдың тамыз айында
буржуазиялық ұлтшылдар Колчакқа құрметті ақсақал атағын тапсыру үшін Омск қаласына
делегация жібергені тұжырымдалған. Бұл тұста С.Н. Покровский Алашордалықтардың
автономия үшін күресін теріске шығара отырып, екі мәселемен дәйектейді. Біріншісі, Сталиннің
сөзімен: «...национальный флаг пристегивается к делу лишь для обмана масс, как популярный
флаг, удобный для прикрытия контрреволюционных замыслов национальной буржуазии
(Сталин В.И. Марксизм и национально-колониальный вопрос, ОГИЗ. 1939г.-с.73)». Екіншісі,
1919 жылғы 11 ақпандағы колчак «үкіметінің» шақырған жиналысындағы Бөкейхановтың
1917 жылы желтоқсандағы Қазақстанды буржуазиялық автономия жариялаған «II-ші
Жалпықырғыз» съезінің қаулысы былайша түсіндірілді: «Съезд қаулысы қырғыздар тұратын
аумақта, бассыздық іс-қимылдың алдын алу және далалықтар арасында большевизмді қолдау
мүмкіндігіне жол бермеу мақсатынан туындады». Революцияға қарсы партия ретінде, «Алаш»
жойылды. Алашордалықтардың соңынан ергендер «өресі таяу адамдардың берекесіздік
әрекеті» деп түсіндірілді.
Осылайша, қазақ халқының басты жауы – «буржуазиялық ұлтшылдар» анықталды.
Бұдан кейін Алашорда мен алашордалықтар қызметі «аңыз әңгімеге» айналып, халықтың
тарихи санасынан өшіріле бастайды. Одан бері арада ғасыр өтті. Заман өзгерді. Ширек
ғасырдан бері шашылған тарыдай тарихымыздың көмексі беттерін түгендеуге күш жұмсалуда.
Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың биылғы Жолдауы аясында ұлттың әлеуетін арттыру
үшін рухани жаңғырудың ерекше белесіне бет бұрдық. Жаһандық сын-қатерлерге қарсы тұра
алатын, өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, жан-жақты
көзқарасы бар бәсекеге қабілетті болуға ұмтылыс жасалуда. Бастысы, алаш аманатына адал
болу.
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Алаш – Абай әлемінің жаңғырығы
Есім Ғ.Қ.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ философия
кафедрасының меңгерушісі, академик
Ненің болсын тамыры болады. Тамырсыз нәрсенің құны жоқ. Тамырлы нәрсе – мәңгілік.
Алаштың тамыры - Алтайда. Оны Мағжан Жұмабаев айтқан:
			
Алтайға жер жүзінде тау жоқ жеткен,
			
Алтайға бетегедей алтын біткен.
			
Бейіштей алтын Алтай етегінде,
			
Ертеде алаш елі мекен еткен және де ақын Алашқа деген ыстық ниетін
мынадай жыр жолдарымен бейнелеген.
Алаш деген елім бар,
			
Неге екенін білмеймін –
			
Сол елімді сүйемін!
Өскемен қаласында 8 қыркүйекте облыс әкімі Даниал Ахметовтың тікелей басшылық
жасауымен «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі» деген тамаша іс-шара өтті.
Іс-шараға Қазақстандағы Ұлыбритания Елшісі - Кэролин Браун және Моңғолияның
Қазақстандағы Елшісі - Лувсан Баттулга қатысты. Өзге де шақырылған Түркі әлемі ғалымдары
өз ойларын ортаға салды. Археологтар: Зейнолла Самашев, Әбдеш Төлеубаев біздің эрамызға
дейінгі 7 ғасырларда өмір сүрген сақ ханзадалары жерленген қорғандарында зерттеу
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жұмыстарының нәтижелерін жұртшылық назарына ұсынды.
Баяндамашылар, Алаш жұрты ешқайдан көшіп келген жоқ, ол өз атамекенінде. Жарасымды
ғұмыр кешіп отырғандарын айтты. Алтайдан өсіп-өніп алысқа жорықтарға шыққандар бар,
олар Дунай бойындағы мадиярлар, олар Дешті-Қыпшақтар, олар Османлы түркілері және Қара
қазанға ие болып қалған – қазақ жұрты. Алты Алаштың – мұрагері = қазақ елі.
Алаш идеясы = Атамекен идеясы. Төл сана. Тарихи сана.
Алаш тарихы әріде, беріде Алаш идеясы = Абай әлемінің жаңғырығы = Рухани жаңғыру
идеясы туралы Абай айтады:
		
Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
		
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
		
Жақсы менен жаманды айырмадың,
		
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.
		
Шоқан Уәлиханов кезінде жазған болатын. Патшалы Ресей қазақ халқының тұтастығынан
қауіптеніп, оны губернияларға бөлшектеген. Орынбор губерниясы әкімшілк аймақ болып
1744 жылы құрылған. 1868 жылы Ресей императора Александр ІІ Батыс-Сібір әкімшілік
губерниясын құрды. Оған Ақмола, Семей облыстары кірді. Осы патша жарлығымен облыстар
уездерге, уездер болыстықтарға, болыстықтар ауылдарға бөлінді. Сөйтіп, қазақ даласында
Ресейлік басқару жүйесі орнықты.
Мақсат халық бірлігін іріту. Бөлшектеп басқару. Атамекен деген ұғымды жою.
Жаңа халық жасау. Дінді өзгерту. Тілді өзгерту.
Бөгде сананы сіңдіру.
Қазақтың өзімен-өзі болу санасын жою. Міндет халықты адастыру. Адастырды. Халық
– жол, жөн таба алмай тығырыққа тірелді. 1991 жылға дейін адастық. Тәуелсіздік адасқаннан
айығу, жол табу. Ол Елбасы бастаған «Қазақстандық жол» болды.
***
Отаршылық мақсат орындалып, ол бірте-бірте іске аса бастады. Алдымен қазақ жерін
– Ресей патшалығы меншігі деп жариялады. Қазақ атамекенінде отырып жерсіз қалды. Осы
жағдайлар Алаш қозғалысына өмір әкелген саяси, әлеуметтік, қоғамдық, ұлттық факторлар.
Алаш платформасы қазақ халқының мұңы және үміті еді.
Теріс оқуды енгізді. Теріс оқу, теріс ойлау орныға бастады.
Солдан оңға жазу –
көлеңкелі жазу. Күн оң жақтан түседі. Оң жазу - ашық көлеңкесіз жазу. Сол жазу – санаға
көлеңке түсіру. Бәрі, бәрі іске асты. Үйімізге оң аяқтан енуден қалдық. Қыз баланың орны оң
жақта, дүниеден өткен жанда оң жақтан аттанады, Ата-баба сөзі оң болушы еді. Енді сол пікір
үстемдік алды.
Жалпы әлемде жазудың үш түрі бар. Солдан оңға – бұл христиандық дүниетанымға
негізделген жазу, оңнан солға – мұсылмандық дүниетанымға негізделген жазу, тік жазу –
Жапония, Корея т.б. халықтарының жазуы. Осы үш дүниетаным бір қазанда қаншама қайнаса
да бірікпейді. Алаш арыстары осы жағдайды білді. Халықты жөнге салу қамына кірісті.
Зиялылардың бәрі алашшылар болды.
Ахмет Байтұрсынов өркениеттік үрдіс үшін латын әліпбиі жазу үлгісін жазды ұсынды.
Бұл солдан оңға қарай жазу. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынов оңнан солға жазу, яғни араб
әліпбилік жазуды ұсынды. Оны қазақта «төте» жазу деп атады.
Кемеңгер Ахмет Байтұрсынов Исламнан, Құраннан ешқашан ажырамайтын қазақ халқы
үшін араб әліпбиі қажет екенін түсінген.
***
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Алаш – Абай әлемінің жаңғырығы туралы қазақ елі әнұранының авторының бірі, тамаша
ақын Жұмекен Нәжімеденов былай деп еді.
Абай деп аталыпты әлгі мықтың
		
Көп уақыт сырын іздеп жаңғырықтың.
		
Дән теріп даласынан дана ақылдың
		
Қабына салып кетті мәңгіліктің.
Керемет айтылған! Абай мықты, неге мықты, ол көп уақыт Жаңғырықтың сырын іздеген.
Жаңғырық әлемнің әсем, үйлесімді рефлексиясы. Әлем өзінің барлығын жаңғырық арқылы
білдірген. Жаңғырық, бәлкім жаратушының құдіреті, үні. Не жаңғырады? Жақсылық, ізгілік,
игілік жаңғырады.
Қазақ әлемін жаңғыртушалар Абай мұрасына негізге алған Алаш арыстары. Алашшылар
– қазақ елін мәңгілік ел қатарына қосу ниетінде болған тұлғалар. Ақын Жұмекен айтқан:
«Дән теріп даласынан дана ақылдың, қабына салып кетті мәңгіліктің» - деп ақын Жұмекен
айтқандай: «Қазақ халқы жер бетінде болса, Абайдың да болғаны». Мәңгілік деген осы емес пе?
«Қазақ елі - мәңгілік» - деп жүрген ойымыздың бір түйірін Жұмекеңнің осы өлең шумағынан
тауып отырмыз. Қадірлі қауым! Ол бұл өлеңді ХХ ғасырдың 70-ші жылдары жазған.
***
Абайды таныған Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан 1909 жылы Санкт-Петербургте ақынның
өлеңдер жинағын шығарушының бірі.
Абайды «Қазақтың бас ақыны» деп мақала жазған Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы.
Абайға «Алтын хакім» деп өлең жазған Алаш ақыны Мағжан Жұмабаев. Абайды «Абай –
қазақ әдебиетінің классигі» деп баға берген Алаш азаматы Құдайберген Жұбанов. Абайды
хакім, ұстаз тұтқан Алаш ақыны Шәкәрім.
Еттен сүйекті айыруға болмайды. Алаш – Абай әлемінің жаңғырығы. Алаш идеясының
ұрығы Абай әлемінде өсіп-жетілген.
Алаштың тарихи тамырына келсек, ол Алтайдан туған ел болу идеясы. Осы идеяны ХХ
ғ. басында қазақ зиялылары бір кісідей көтерді.
Әттең Абай ғұмыры қысқа болды. Ол ХХ ғасырдың 20-30 жылдарына жеткенде, Алаш
идеясы одан әрі құнарлы болар еді деймін.
***
Алаш идеясы – жаңғыру идеясы. Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласындағы жетекші ой – жаңғыру идеясы. Жаңғыру түрлері көп. Өзге тілдер, мәдениеттер
негізінде жаңғыру бар. Ол адасу. Адаспау үшін тамырдан жаңғыру керек. Мақалада осылай
айтылған.
Тамырымыз Алтай, ол – Атамекен. Алаш елі Алтайда өсіп-өнген. Алаш дегеніміз – қазақ
елі, Қазақстан Республикасы, тілі – қазақ, діні – ислам, тегі – түрік. Міне жаңғырудың негізгі
мәдени-тарихи өрістері.
Алаш идеясы Абай әлемінің жаңғыруы. Бұл біртұтас мәдени-тарихи кеңістік. Ол кеңістік
Сақ ханзадасы Анахарсистен, түрік ғұламалары дана Қорқыттан, философ әл-Фарабиден, Жүсіп
Баласағұннан, Қожа Ахмет Ясауидан, нәр алып, хакім Абайға жеткен. Ол рухани жаңғырудың
мәдени-тарихи кеңістігі.
***
Сөздің соңында айтарым, Алаш идеясының мың жылдық тарихы бар. Ол қазақ елінің,
Ұлы даланың рухани өлшемі, дүниетанымы, философиясы және асыл мұрасы. Ол келер
ұрпаққа жеткізетін баға жетпес қазынамыз, біздің уақыт алдындағы парызымыз!
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Программа партии Алаш – первая попытка
модернизации казахского общества
Есимова Ж.К.
старший преподаватель ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Сегодня в стране идет целенаправленная работа по возрождению исторического сознания
общества. История движения «Алаш» — одна из самых ярких и волнующих страниц нашего
прошлого.
В последние годы началась публикация документов и материалов, свидетельствующих о
динамике политического развития Казахстана в период бурных событий 1917 года в России.
Немногочисленная казахская интеллигенция начала XX века, трудившаяся на ниве
народного образования и просвещения, науки и литературы, социально-правовой сферы,
закономерно стала тем критически мыслящим центром сосредоточения вековых надежд,
устремлений и ценностных ориентиров, которые составляли существо духовной жизни
казахского общества, выражали самые острые проблемы его жизнедеятельности.
Представления о типе национально-государственного образования казахов, его месте на
евразийском геополитическом пространстве, объединяемом Российской империей и после ее
развала Российской демократической федерацией, полномочиях и статусе складывались по
мере развития политической ситуации и под ее воздействием, сохраняя стержень — идею
модерной национальной (гражданской), но не моноэтничной казахской автономии. Заслуга
лидеров «Алаш» заключается в оперативной и адекватной вызову времени перестройке
идейно-организационных основ и проведении последовательного курса на защиту интересов
своего народа.
Историю деятельности партии «Алаш» в период подготовки к выборам в Учредительное
собрание необходимо рассматривать как период перехода национально-освободительного
движения казахского народа из этапа стихийных восстаний к этапу политический борьбы
(вспомним позицию будущих алашовцев в период восстания 1916 года). В этом смысле партия
«Алаш» приняла на себя ту же миссию, которая была возложена на национальные партии в
колониальных странах.
Партия «Алаш» попыталась политическими методами достичь создания национального
государства на правах автономии. Эта попытка алашевцев закончилась насильственной
ликвидацией Алашорды и других государственных образований на территории Казахстана и
Средней Азии.
Надо сказать, что в этот период в России уже существовали зачатки многопартийности. Если
бы большевики не пришли к власти, то партия «Алаш» могла бы войти в эту многопартийную
систему демократической России.
Большинство исследователей ищут факты, свидетельствующие о приверженности
партии «Алаш» к принципам интернационализма. Как известно, интернационализм – это
принцип деятельности пролетарских, рабочих партий. А национальная партия борется за
освобождение своего народа, в таком случае позиции интернационалистов и националистов не
всегда совпадают. Понятие «национализм» в советской научно-публицистической литературе
носило отрицательный смысл, но ведь национализм с позиции национально-освободительного
движения носит совершенно другую смысловую нагрузку, это – стремление к национальному
единству и независимости, это – осознание личностью или сообществом принадлежности к
нации и наличие сознательного стремления развивать культуру, укреплять благосостояние и
государственность своей нации. Так, основная цель партии «Алаш» – развитие Казахстана
по пути прогресса, что означает, в конечном счете, осуществление политической, социальноэкономической и культурной модернизации казахского общества. Но реализация этих целей
требует создания национального государства. Как указывают сами алашовцы, национальное
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государство могло быть автономией в составе демократической федеративной республики
России. В политическом плане партия «Алаш» выбрала путь поддержки Временного
правительства, которое не отказывалось от проведения демократических реформ. В
ситуации, сложившейся после свержения монархической власти, самой приемлемой тактикой
национально-освободительной борьбы явилась поддержка демократических сил России.
В «Декларации прав народов России», принятой через неделю после захвата власти
большевиками, было провозглашено право народов России на самоопределение, вплоть до
отделения и образования самостоятельного государства. В действительности, большевики
в течение пяти лет (1917-1922гг.) боролись против созданных в Казахстане, Средней Азии,
Белоруссии на Украине и Кавказе, независимых или автономных государственных образований.
Национальная политика большевиков была своеобразной стратегией, направленной на
завоевание поддержки и популярности среди местного населения, которое своим примером
доказало бы остальному колониальному миру преимущества советской системы, способной
решить сложные национальные проблемы.
Действенность, жизнеспособность программы партии зависит от того, насколько
соответствует ее программа реалиям жизни государства. Анализ и оценка программных
требований и деятельности партии «Алаш» также должны быть осуществлены именно в этом
ракурсе. Нам известен проект (или первоначальный вариант) программы. В этом документе
представлены тезисы требований партии в основных сферах развития общества. Не претендуя
на всесторонний анализ программных положений, попытаемся привести некоторые примеры.
Судя по содержанию разделов программы, где указаны требования в сфере
государственного устройства, определения прав и свобод граждан, авторы программы
изучили прогрессивные идеи европейских мыслителей о государственном устройстве и
гражданских правах, знакомы с передовым опытом зарубежных стран, а также хорошо знают
реальную ситуацию, сложившуюся в Казахстане в тот период. По замыслу алашовцев, Россия
по территориально-административному устройству должна стать федеративным государством,
а по типу государственного управления – парламентской республикой (президент избирается
парламентом, правительство подотчетно перед парламентом, и т.п.). (Сегодня, когда перед
нашими глазами стоят классические примеры парламентских республик в Германии, Италии
и других странах, мы не замечаем, насколько прогрессивной была для 1918 года идея о
создании федеративной парламентской республики на месте бывшей колониальной империи,
полуабсолютной монархии). Казахстан должен войти в состав федеративной республики как
автономия. Здесь предусмотрено также реальное положение туркестанских колоний царской
России, т.е. неопределенность границ проживания казахов, узбеков, киргизов и других народов.
В программе указано, что вначале Казахская автономия может составить единое образование
вместе с другими заинтересованными в том народами, а если в этом нет необходимости, то
можно сразу же создать самостоятельную единицу. В любом случае (вместе с другими средне
азиатскими народами или отдельно) требуется создание автономии в составе федерации.
Религия отделяется от государства, т.е. Казахская автономия будет светским государством.
Программа нацелена на разделение властей: законодательной, исполнительной и судебной.
Предусмотрены независимость судей, суд присяжных, знание судьями языка коренного
населения и т.д. [1].
Алашовцы понимают, что казахское общество во многом отличается от европейского
общества, в том числе и от российского. Учитывая существующий реальный экономический
уклад в Казахстане, алашовцы предлагают своеобразный проект решения земельного вопроса,
предполагающий создание хозяйства, основанного на общинном землевладении. Да, можно
бесконечно спорить о прогрессивности или отсталости взгляда алашовцев на решение
аграрного вопроса. Но эти споры, конечно, будут сосредоточены вокруг теории о двух путях
развития капитализма в сельском хозяйстве (американский и прусский) и советского плана
коллективизации. Сегодня, зная о последствиях коллективизации в Казахстане, мы отвергаем
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идею об эффективности решения аграрной проблемы путем создания крупных коллективных
хозяйств. А были ли в Казахстане исторические условия для возникновения частных фермерских
хозяйств? Если нет, то, какими методами можно было решить здесь земельный вопрос? А
насколько реалистичны идеи алашовцев о сохранения общинного землевладения? А может
быть это – прообраз будущих сельских кооперативов, который могли бы создать определенные
условия для перевода сельского хозяйства на рыночные рельсы? (Опыт некоторых европейских
стран показывает, что кооперативы могут стать полноправной единицей рыночной экономики.)
В результате поиска ответов на эти вопросы, мы могли бы дать наиболее объективную и
взвешенную оценку социально-экономической программы «Алаша» [2].
В программе есть также и интересные, имеющие мировую аналогию, идеи о бесплатном
обучении, об автономности образования, о назначении профессоров на конкурсной основе
и т.д. Судя по программе и по трудам лидеров, взгляды алашовцев можно охарактеризовать
как попытку синтеза либеральных и социал-демократических идей, этот синтез выглядит не
как эклективный набор идей, а как наиболее приемлемая модель модернизации казахского
общества в первой четверти ХХ века.
Таким образом, сегодняшний казахский социум сходиться в одном: что сегодняшняя
ситуация в обществе во многом достигнута благодаря деятелям Алаша. Сегодняшний уровень
консолидации нации, достижения в сфере образования и культуры, они достигнуты, в том
числе, благодаря жертвенности, подвижнической деятельности деятелей Алаша. Даже будучи
в изгнании, даже находясь под огромным давлением, они не первое место ставили образование,
просвещение.
Наследие «Алаш-Орды» - это наше общенациональное богатство. Это идея
государственности, это наша независимость, в том числе и независимость личности. Это
независимость и государственность, о которых мы говорим. И мы говорим, что нынешняя
ситуация стала тупиковой, потому что та модель государства, которая была вначале выбрана,
не учитывает тех настроений, которые были в конце 80-х в начале 90-х годов прошлого века.
Идеи национального государства, которые были заложены в основополагающих документах
страны, они не реализованы. Именно поэтому мы сегодня говорим - сегодня начался второй
этап борьбы за национальную государственность. Все деятели «Алаш-Орды»в свое время
обладали очень хорошим образованием. Они хотели, чтобы нация стала очень образованной,
модернизированной. Многие деятели «Алаш-Орды» сопоставляли казахов с другими народами
и хотели, чтобы они уподобились японцам, в какой-то степени… На тот момент это была
единственная модернизированная нация из стран Азии, которая не была колонизована. Такая
мечта была.
Немаловажная вещь, особенно в условиях сегодняшнего авторитаризма, перетекшая
в какой-то гибридный тоталитаризм - это идея демократии. Сегодня не хватает нам
государственности, не хватает модернизации, не хватает демократизации.
«Алаш-Орда» была первым демократическим правительством, которое выдвигало
вдохновляющие идеи. Не только казахская государственность, это и равноправные,
добрососедские отношения с Россией, это честные выборы, это свобода слова, это лозунг:
«землю тем, кто работает на земле», это судопроизводство на казахском языке, образование на
казахском языке… А кроме того - свободные выборы, парламентаризм.
Программа партии «Алаш» является результатом идейно-политической мысли
либерально-демократического крыла казахской интеллигенции. Разработка программы была
длительным процессом. Идея по созданию, функционированию казахской национальной
автономии формировалась с момента появления на политической арене алашского движения.
Среди базовых, фундаментальных ценностей евразийского единства народов, которые
ярко демонстрируют биографии алашординцев, следует выделить следующие: патриотизм,
преданность, верность и служение Родине; солидарный труд и обмен хозяйственным опытом;
преемственность традиций и ценностей семьи, поколений, полиэтничной государственности;
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коллективизм и взаимовыручка; веротерпимость, межнациональный мир, защита малых
народов, забота о младших и старших; общность социально-культурных ценностей и традиций:
трудолюбие, героические подвиги предков и общая история, стремление к социальной
справедливости и сильному государству, многовековой опыт конструктивного межкультурного
взаимодействия, изобретательность и адаптивность, терпение, душевность, искренность,
сострадательность и милосердие, открытость и кросс-культурная комплиментарность. Как и
другие национальные движения, Алаш «вписывало» этноспецифические задачи модернизации
в объективные евразийские социально- политические и культурные процессы. Перенятые рядом
тюркских деятелей на рубеже столетий буржуазные ценности (парламентаризм, партийность,
демократия, право, собственность, личность и т.д.) в совокупности с их мусульманскими
убеждениями породили своеобразный идеологический синтез, переплетение императивов
западно-европейской и исламской цивилизаций, характерные для истории Евразии.
Просветительские инициативы будущих алашординцев, создание периодической печати,
решительное включение в политическую борьбу в составе социалистических, либеральных,
мусульманских организаций, партий и движений, уникальный по богатству и разнообразию
опыт сотрудничества с многочисленными общественными деятелями, учеными и политиками
дали замечательные плоды.
Содержание программы партии «Алаш» сводилось к следующему:
5.
Образ правления. Российская Демократическая Федеративная Республика,
во главе демократической республики стоит президент, избираемый на определенное время
парламентом, перед которым (парламентом) ответственен кабинет министров.
6.
Автономия. Все киргизские области должны быть включены в одну автономную
единицу, и последняя должна входить на правах федеративной единицы в Российскую
Федерацию. Причем, Киргизская, в случае возможности, объединяется с соседними областями
(краями) России, а в случае невозможности, только сама Киргизия составляет одну автономную
единицу с введением Земства в отдельных киргизских губерниях. Партия «Алаш» ставит одной
из своих целей оздоровление аульных и волостных администраторов путем подбора работников,
вполне годных для занятия той или иной должности из лиц, искренне желающих работать в
интересах народа. То же самое предполагает партия «Алаш в отношении работников в Земских
Управах и в органах милиции. Партия «Алаш» поддерживает всеми силами справедливость,
она — сторонник всех обиженных и обездоленных. Прилагает все усилия к тому, чтобы поднять
общий культурный уровень населения.
III. Основные права гражданина. Все народности без различия религии и без различия
пола уравниваются в своих правах (свобода собраний, свобода выбора, объединений и
открытия их, свобода слова, печати, неприкосновенность личности). Во внесудебном порядке
не производить ареста. К арестованным в тех местах, где имеются судебные органы, обвинение
предъявляется в течении 24 ч., а в тех местах, где нет таковых, в течение 7 дней, а в противном
случае временно задержанные лица немедленно освобождаются. Кроме того, устанавливается
неприкосновенность частных корреспонденций.
6.
Вопрос о вероисповедании. Отделение церкви от государства. Все религии
равны перед законом, т.е. никакое религиозное учение не пользуется преимуществом перед
другими религиями. Свобода распространения всякого религиозного учения, свобода выбора
вероисповедания. Образование отдельного муфтиата (епархии) для Киргизии отдельно от татар.
В ведении мулл (духовные лица) остаются брак, развод, регистрация рождений и смертей, а
дела, связанные с калымом, разбираются в судебных органах.
7.
О судах. Все граждане равны перед законом и одинаково пользуется защитой
закона. Судебно-следственные органы создаются применительно к условиям жизни киргизского
народа. Судопроизводство, судоговорение ведется на языке большинства населения.
Работники судебного ведомства должны знать язык местного населения. Судьи пользуются
несменяемостью и судьи должны пользоваться большим авторитетом. Большие судебные
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процессы должны разбираться при участии присяжных заседателей. Суды и волостях и аулах
производятся на основании обычного права киргиз.
VII. Налоги. В области налогов – проводить прогрессивно-подоходный налог.
VIII. Рабочий вопрос. Партия «Алаш» В рабочем вопросе поддерживает программу
социал-демократов (меньшевиков).
ΙΧ. Народное просвещение. Всеобщее, бесплатное обучение на родном языке. Открыть
в Киргизии на киргизском языке среднее и высшие учебные заведения, область просвещения
должна быть автономной; учащие по выбору. Открывать библиотеки, читальни.
4.
Земельный вопрос. В первую очередь должно быть устроено на землях коренное
население и впредь, до окончательного устройства киргиз, прекратить вселение в киргизский
край извне. Незаселенные свободные участки и освободившиеся предоставить коренному
населению. Норма трудового землепользования устанавливается местными земельными
комитетами в зависимости от качества земельных угодий и роста сельского хозяйства, а излишек,
оставшийся после землеустройства, поступает в фонд местных органов самоуправления
(земств). Из указанного фонда земель, по мере увеличения населения (прироста) наделяются
безземельные или малоземельные батраки. В Туркестане вместе с земельными угодьями
должны поступать в общее распределение и водохранилища. При землеустройстве проводить
общинное уравнительное землепользование (делить земли между аулами или другими
хозяйственными единицами). Воспретить торговлю земельными угодьями. Горные богатства
должны составлять достояние государства, но ближайшим хозяином являются органы местного
самоуправления (земства). Большие лесные угодья и бассейны, имеющие крупное значение,
должны находиться в руках государства, а второстепенного порядка – в руках местных органов
самоуправления [3].
В области образа правления государством члены партии «Алаш» были едины с
программой партии эсеров, суть которых сводилось к демократическому государству в лице
парламента и органов самоуправления. Во втором пункте программы партии «Алаш» мы
замечаем причины выхода А. Букейханова из партии кадетов, которые стремились к унитарному
государственному устройству, и отказывались предоставить казахскому народу право на
национальную автономию. Также можно задаться вопросом: почему существовало только
стремление к самостоятельности только в форме автономии, без выдвижения требований
о полной независимости? Но если глубже посмотреть на эту проблемы, то можно заметить
что второй пункт отражал реализм позиции А. Букейханова, который объективно оценивал
положение казахского общества. Он учитывал достаточно глубокую интегрированность края в
российскую политико-экономическую систему, исторически сложившуюся взаимосвязь России
и Казахстана, весьма значительную вероятность утери даже минимальной самостоятельности
в случае провозглашения полного суверенитета.
В третьем пункте следует отметить стремление партии «Алаш» к демократии, так как
гражданам предоставлялись обширные права. В этом плане мнения алашевцев сходны с
другими политическими партиями.
В вопросе о вероисповедании прослеживается явная противоположность взглядов
партии «Алаш» и партии кадетов, которые были против отделения церкви от государства, в
этом вопросе взгляды партии меньшевиков и «Алаш» были схожи.
В пятом пункте также прослеживается схожесть взглядов всех политических партий
и партии «Алаш», где все граждане должны были быть равны перед законом. Но с учетом
жизненного уклада казахского народа в этот пункт были внесены поправки удовлетворяющие
интересы казахского народа.
Демократической можно назвать позицию партии «Алаш» в области налогов. Они
выступали за прогрессивно-подоходный налог, который подразумевает принцип: чем больше
сумма дохода налогоплательщика тем больше процент подоходного налога, который с него
взимают налоговые органы. В рабочем вопросе поддерживает программу социал-демократов
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(меньшевиков), которые выступали за обширные права рабочему классу.
В девятом пункте партии «Алаш» прямо поставлена цель об образовании на родном
языке в средних и высших учебных заведениях. Здесь мы опять же можем наблюдать сходство
взглядов «Алаш» и меньшевиков, которые в восьмом пункте своей программы говорили о праве
населения получать образование на родном языке, право каждого гражданина объясняться на
своем родном языке, и введение родного языка наравне с государственным во всех местных,
общественных и государственных учреждениях. В заключительном пункте партии «Алаш»
следует отметить единство взглядов партии «Алаш» и партии социал-революционеров (эсеров),
о национализации земель.
В сущности, программа «Алаш» представляет воплощение стремлений буржуазнодемократических слоев казахского народа: в нем мы находим небольшую часть эсеровщины
(образ правления, земельный вопрос и др.), меньшевизма (программа по рабочему вопросу).
В Казахстане, революция зародилась в форме буржуазно-национального движения, что мы и
видим в попытке создать партию «Алаш». Модернизация экономики, правовая база, способная
реализовать нужды и запросы граждан, равноправие, согласие и мир, на котором партия
«Алаш» настаивали всегда, культурный прогресс нации, привлечение не только элиты, но и
широких масс к политическим процессам посредством включения в представительные органы,
общественные структуры — эти идеи остаются актуальными [4].
В программе партии были сформулированы передовые идеи той эпохи: демократии,
правового государства, толерантности, земельный вопрос, основные аспекты жизнедеятельности
общества и государства. Проводя сравнительный анализ программы партии «Алаш» и ныне
действующей Конституции Республики Казахстан можно заметить, что многие положения
Конституции совпадают с программой партии «Алаш». Например: идеи демократического,
светского государства, свободы выбора, совести, слова, где главной ценностью является
человек и его интересы.
Модернизация экономики, правовая база, способная реализовать нужды и запросы
граждан, равноправие, согласие и мир, на котором партия «Алаш» настаивали всегда, культурный
прогресс нации, привлечение не только элиты, но и широких масс к политическим процессам
посредством включения в представительные органы, общественные структуры — эти идеи
остаются актуальными. Они должны и, очевидно, являются основой для движения Казахстана
и любой современной страны навстречу прогрессу Члены партии «Алаш» были преданы тем
вечным ценностям, в которых сегодня мы нуждаемся больше всего: любовь к Отечеству и
своему народу, бескорыстие, честность и честь, уважение к труду и знанию, верность долгу,
жертвенность во имя высоких идеалов. Таким образом, фундамент современной казахской
государственности был заложен в начале ХХ века представителями политической партии
«Алаш» [5].
В заключение можно сказать, что изучение значимых политических событий и явлений
в истории Казахстана в контексте мировой истории открывает значительные перспективы в
теоретическом осмыслении фундаментальных проблем отечественной истории.
Конечно, политический опыт «Алаш» напрямую связан с уникальной историей казахской
государственности. Он учит нас детально выверять и соотносить этнополитические цели и
инструменты с коренными интересами народа, приоритету правовых и легитимных способов
политической деятельности, искусству взаимодействия с разными политическими силами,
умению находить баланс между внешними и внутренними факторами государственного
строительства.
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Х. ДОСМҰХАМЕДҰЛЫ ЖӘНЕ СИНГАРМОНИЗМ ЗАҢЫ
Еспекова Л.Ә.
ф.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің жан-жақты зерттелуі ХХ ғасырдың басынан
басталатыны белгілі. Бұл кезеңде Алаш зиялылары қазақ тілінің дыбыстар санына, олардың
жасалу ерекшеліктеріне, графика мәселелеріне көңіл бөле бастады. Қазақ тілінің дыбыстық
жүйесінің зерттелуі А. Байтұрсынұлы, Х. Досмұхамедұлы есімдерімен тікелей байланысты.
Тілдің дыбыстық жүйесін саралауда А. Байтұрсынов әліпби мәселесін кеңінен қозғаған.
Ш.Ш. Жалмаханов «Тіл білімінің тарихы» деген еңбегінде А.Байтұрсынұлының жасаған
әліппесі ғылыми және практикалық жағынан маңызды екенін айта отыра, мынандай деректер
келтіреді: «А.В. Луначарскийдің жауапты редакторлығымен 1929-1931 жылдары шыққан
«Әдебиет энциклопедиясында» «Казахский алфавит» деген кесте беріліп, «Байтурсыновский
алфавит» деп көрсетеді. Орыс лингвисі Н.Ф. Яковлев 1928 жылы «Математическая формула
построения алфавита» (Опыт практического применения лингвистической теории)» атты
мақаласында: «Лингвистикалық тапқыр жаңалық» (Лингвистическое изобретение) деп бағалап,
«интуктивно» (?! –Ш.Ж.) изобретенный одним из местных культурных работников – казахом
(казахом – Ш.Ж.) Байтурсыном (Байтурсыновым – Ш.Ж.) и примененного вслед за ним Н.
Тюрякуловым в его проекте латинской графики» десе, А.А. Реформатский Байтұрсынұлының
сингармоорфогра-фия принципінің орыс және АҚШ лингвисі, әдебиеттанушысы Р.О. Якобсонның дыбысты графика арқылы беру методынан көп бұрын жасалғандығын ескертеді» [3;
188-189].
А. Байтұрсынұлы «Тіл құралының» бірінші кітабында фонетика саласын «Дыбыс
жүйесі мен түрлері» деген атаумен беріп, тіл мүшелеріне, сөз бен буын, буын мен дыбыс,
қазақ тіліндегі дыбыстар, олардың таңбаларына, жазу қағидаларына талдау жасайды. Кітапта
теориялық материалды пысықтату үшін міндетті түрде «дағдыландыру», «сынау» жұмыстары
қоса беріліп отырады [1].
ХХ ғасырдың басында дыбыстардың үндесуіне қатысты мәселелер кеңінен қарастырыла
бастады. Жалпы дыбыстардың үндесуі қазақ тілі фонологиясының ең өзекті мәселелеріне
жатады. Қазіргі таңда лингвистикалық әдебиеттерде дауыстыларға байланысты үндесуді
сингармонизм немесе буын үндестігі не тіл үндестігі деп атайды. Себебі бұл заңдылық дауысты
дыбыстардың жуан-жіңішкелігіне байланысты, ал дауысты дыбыстың жуан-жіңішкелігі тілдің
қызметіне қатысты анықталатыны белгілі. Сондықтан бұл заңдылықты тіл үндестігі деп
атаудың өзіндік сипаты бар.
Дауыстылардың бір сөз көлемінде не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып
ыңғайласып, үндесіп келуін тіл үндестігі деп атап жүр. Тіліміздегі байырғы сөздер бірыңғай
жуан буынды немесе жіңішке буынды болып келеді.
Дауысты дыбыстардың өзара үндесу заңдылығы алғаш рет Х.Досмұхамедұлы еңбегінде
жан-жақты қарастырылды [2].
1924 жылы Ташкентте Х.Досмұхамедұлының «Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм
заңы» деген кітабы шықты. Ғалым еңбегінде сингармонизм заңының сипатын, оның ерекшелігін
баяндайды. «Жалқы сөздің түбіріндегі дыбыстардың біреуі жуан болып, біреуі жіңішке болып
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еш уақытта естілмейді. Қазақтың негізгі жалқы сөзінің түбірінде жуан дыбыстар мен жіңішке
дыбыстар араласып ұшырамайды. Бір сөздің ішіндегі дыбыстардың бәрінің бірдей дауыспен
(не жуан, не жіңішке) ұйқасып айтылуын білім тілінде «сингармонизм» дейді. Сингармонизм
деген сөз, қазақша айтқанда, үндестік, ұйқастық деген мағынада» [2; 82] қолданылатынын
айтады.
Жалпы түркі тілдеріндегі, оның ішінде қазақ тіліндегі сингармонизм заңы, оның
ерекшеліктері туралы мәселелер он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысынан бастап
зерттеушілердің назарына іліккені белгілі. Мәселен, Әлімхан Жүнісбек Н.И. Ильминскийдің
бұл заңдылықты «үндесім (үндестік) заңы» деген атпен қарастырғанын айтады. «...үндесім
заңдылығын бүкіл түркі тілдеріне тән құбылыс ретінде атайды. «Закон созвучия по которому
и известном слове, сколько бы оно длинно ни были, все гласные и согласные должны быть
либо толстые, либо тонкие, - закон общий всем языкам тюрксого семейства, существует и в
киргизском наречий». Бұл жерде сингармонизмнің түркі тілдерін топтаудың белгісі ретінде
қабылданғанын көреміз. Үндесім құбылысын тілдік белгі ретінде алған ғалым қазақ тілін осы
белгісіне сүйеніп, түркі тілдерінің қатарына жатқызып отыр» [4; 200]. Бірақ бұл еңбектерде
қазақ тіліндегі сөздерде сингармонизм заңының қолданылу сипаты ғана сөз болғаны белгілі.
Ал бұл заңдылықтың ғылыми тұрғыдан саралануы Х. Досмұхамедұлы еңбегінен басталады.
Зерттеуші еңбегінде буын үндестігі түркі тілдес халықтардың тіліндегі тамаша қасиет
екендігін ғылыми байламмен дәлелдеп, Стамбул түріктері, ноғай, өзбектер бұл айрықша
қасиетін жоғалтып алғандығын айтады. «Сингармонизм заңы дауыстылардың гармондесу
заңы я дауыстылардың гармония заңы» деп те атайды [2; 14]. Ғалым «Қазақ-қырғыз тілінде
сингармонизм заңына көнбейтін сөз, сөз өзгерісі жоқ. Сингармонизм тілімізді үйренуге, үйретуге
жеңілдетіп тұр, жаңа сөздер тудырып, сөздер қосып, тілімізді байытқанда ылақтырмайтын,
адастырмайтын қарақшылы даңғыл қара жол болып тұр» -дейді [2; 89].
Сонымен қатар Х. Досмұхамедұлы қазақ-қырғыз тіліндегі сөздердің түбірі еш уақытта
өзгермейді деп береді. «Қазақ-қырғыз сөзі өзгергенде аяғына жалғанған қосымшалар арқылы
өзгереді. Тіліміздегі қосымшалар: 1) жалғау, 2) жүрнақ, 3) жіктеу болып бөлінеді. Байқап
қарасақ, жалғаулар сөздің түбіріне үйқасады. Сөздің түбірі жуан айтылса, жалғанған жалғау
да жуан айтылады. Сөздің түбірі жіңішке айтылса, тіркелген жалғау да жіңішке айтылады.
Сондықтан жалғаулар қос болады» деп береді. Яғни, тіліміздегі жалғаулардың жуан-жіңішке
нұсқада қолданылу ерекшелігін атап көрсетеді.
«Қазақ-қырғыз тіліндегі жалғаулардың жалғасқан түбірімен үйқасып, әндесіп
сөйленетіндігі анық» дей отырып, қазақ тіліндегі тәуелдік жалғауы да, жіктік жалғауы да
«сингармонизм заңына көнетінін» айтады. «Жіктеудегі жалғаулар өте көп. Әр райдың жалғауы
басқа болады. Әр райдағы жалғауларды алып тексеріп қарасақ, жіктеудің де сингармонизм
заңымен жүретіндігі анық байқалады».
Ғалым сөзге жалғанатын жүрнақтарды екіге бөліп қарастырады: бірі - шын жүрнақ,
екіншісі - шала жүрнақ. «Шын жүрнақ сөз емес, айрықша айтылғанда мағынасыз болады,
сондықтан бүлар өз алдына бөлек айтылмайды. Шын жүрнақ сөздің буыны, мүшесі. Қазаққырғыз тілінде шын жүрнақтар өте көп, бүлар сөздің мағынасын өзгертіп, туынды сөздер
тудырады. Шын жүрнақтың бәрі қос болады. Жуан түбірге я түқылға жуан түрінде жалғанады,
жіңішке түбірге я түқылға жіңішке түрінде жалғанады. Бүл туралы сыпаттың керегі жоқ. «Тіл
- қүралда» мынадай шын жүрнақтар көрсетілген. Есімдерде: -шы (-ші), -лық, -дық, -тық (-лік,
-дік, -тік), -шылық (-шілік), -шыл (-шіл), -шық (-шік), -ша (-ше), -қүй (-күй, -гүй), -лы, -ды, -ты
(-лі, -ді, -ті), -сыз (-сіз), -лас, -дас, -тас (-лес, -дес, -тес), шаң (-шең), -а (-е), -ла, -да, -та (-ле, -де,
-те), -ғар, -қар (-кер), -сын (-сін), -шыла (-шіле), -дай (-дей), -дағы (-дегі), -ар (-ер), -ғыл (-гіл),
-лау, -дау, -тау (-леу, -деу, -теу). 11 і Етістіктерде: -с, -н, -дыр (-тыр), -л, -т, -тыйтыр, -сыйтыр,
-қыз, -ғыз (-кіз, -гіз), -қыйла, -ғыйла (-кійле, -гійле), -ңқыра (-ңкіре), -у, -м, -с, -ш, -қыш, -ғыш
(-кіш, -гіш), -уыш, -ғый (-гій), -қ (-к), -қын, -ғын (-кім, -гін), -ма (-ме), -ба (-бе), -мал, -бақыл
(-бекіл), -мақыл (-мекіл), -ақ (-ек), -н, -лық (-лік), -ұул (-үул), -ман (-мен). Бүлардың бәрі қос
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айтылады, сингармонизмге толық көнеді» деп тіл үндестігіне сай қолданылған қосышаларды
шын жұрнақтар қатарына жатқызады [2; 12].
Ал «шала жүрнақ деп мағыналы сөзден өзгеріп жүрнақ қалыпқа түскен сөзді я
жүрнақтықтың шын қасиетінен айырылып, қосалқы создің қалыбына аударылған жүрнақты
айтамыз» дейді. Зерттеуші бұл топқа -еке, -нікі, -ғана секілді қолданыстарды жатқызады.
Еңбекте оған мынандай түсініктеме береді:
1) «-еке деген шала жүрнақ «әке» деген сөзден өзгерген, жуан түрі бүгінде жоқ, алғашқы
жуан түрі -аға (-ақа) болса керек.
2) -нікі (-дікі, -тікі) деген қүрама жүрнақ. Бүл «нің» (дің) де- ген жалгау мен «кі» деген
жүрнақтың қосылуынан туган. -Ніңкі (-діңкі) өзгеріп -нікі (-дікі) болған. - Нікі - жүрнақтың
жіңішке түрі, жуан түрі- нықы. Біздің тілімізде жуан түрі бүгінде жойылған, айтылмайды.
Ноғай тілінде бүл жүрнақтың екі түрі (-ньщы, -нікі) осы күнде де ай- тылады. «-Нікі» қазақ
тілінде жүрнақтың шын қасиетінен айрылып, қосалқы сөзге жақындаған.
3) -ғана бүрын шын жүрнақ еді, жіңішке түрі -гене (-гана, -гене) еді. -Гене бүл күнде
қазақ тілінде айтылмайды, жойылған. - Ғана жүбынан айрылған соң, шын жүрнақтықтан да
айрылған. Бү күнде қосалқы сөз ретінде айтылады.
4) -Күнем (пайда-күнем, мас-күнем, қас-күнем). -Күнемнің жуан түрі жоқ, сондықтан
шала жүрнақ я қосалқы сөз ретінде сөйленеді» деп сипаттама береді [2;11].
Сонымен қатар Х. Досмұхамедұлының еңбегінде кірме қосымшалардың сингармонизм
заңына әсер ету ерекшеліктері де сөз болады. Кірме қосымшалардың қатарына 1) -кер (-гер),
2) -хор, 3) –паз секілді қосымшаларды жатқызады. Бұл қосымшалар күні бүгінге дейін
тілде қолданылып келеді. Қазіргі қазақ әдеби тілінде де басқа тілден енген қосымшалар тіл
үндестігіне бағынбай жуан түбірге де, жіңішке түбірге де жалғана береді. Мысалы: -бан;-гер,
-кер; -дар; -еке; -жан; -кент; -кеш; -көй, -гөй; -күнем; -қой; -қор; -мар, -маш; -паз; -стан;
-тал; уар; -хана секілді қосымшаларды атауға болады [5].
Зерттеуші сингармонизмнің ықпалы тек жұрнақ, жалғауға ғана емес, тіпті кірме сөздерге
де әсерін тигізгенін айтады. «Орыс тілінен қазақ тіліне кірген сөздерді тексеріп қарасақ,
бүлардың да сингармонизм заңымен өзгеріп тілге сіңгені байқалады. Самауар (самау-рын),
Бәселей, Шодыр, Гәбрөшке, жәшенке, лампы, корпыс секілді сөздерде сингармонизм анық
байқалады».
Сол ертеден келе жатқан сингармонизм заңы күні бүгінге дейін тіліміздегі күшті
заңдардың бірі ретінде сақталып отыр. Әрине, тіл үнемі үздіксіз даму үстінде болатыны
белгілі. Онда жаңару, толығу үдерістері жиі болып отырады. Бұл жаңару, толығу басқа тілден
сөз не қосымша алу есебінен де жүзеге асады. Соның нәтижесінде бүгінгі күні қазақ тілінде
тіл үндестігі сақталмайтын жайттар көптеп кездеседі. Мәселен:
1.Екі түбірден не одан да көп түбірден құралған жалқы есімдер, кейбір термин сөздер де
буын үндестігіне бағынбайды. Мысалы: Екібастұз, Жезқазған, Айгүл, Ербол, жерқосақ (өс.),
көртышқан (зоол.);
4.Қазақ тілінің орфографиялық ережесіне сәйкес х әріпіне біткен сөзге үнемі жуан
қосымша жалғанады. Бұл жерде түбірдің жуан-жіңішкелігі ескерілмейді. Мысалы: цех-тар,
тарих-тың;
5.Қазақ тілінің орфографиялық ережесіне сәйкес рк, рг, нк, нг, кс, кт, ск, лк, нкт, кль,
нкт, брь, бль дауыссыздар тіркесіне біткен сөздерге әрқашан жіңішке қосымша жалғанады.
Мысалы: банк-ке, парк-ке, бокс-ке.
Х. Досмұхамедұлы осы сингармонизм заңының қазақ тіліне тән ерекше заңдылық
екенін ғылыми-теориялық тұрғыдан жан-жақты зерттеген ғалымдарымыздың бірі. Тілімізде
соңғы кезде қалыптасқан кейбір ауытқулар болғанымен, тіл үндестігі қазақ тіліндегі ең күшті
фонетикалық заңдардың бірі болып табылады.
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ МАЛОЙ
ПРОЗЫ КОШКЕ КЕМЕНГЕРУЛЫ
Жаманкозова А.Т.
к.ф.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Картина художественной и исторической жизни казахского народа 20-30-х годов
необычайно сложна. Революция, кровавый диктат, переход к новым отношениям в степи,
отрицание фольклорных и дореволюционных ценностей, предчувствие трагических
потрясений, сталинские репрессии – все это охватило казахскую степь. Перед писателями и
поэтами встала задача сохранения нравственных и национальных ценностей народа в период
тоталитарной ломки вековых традиций и отношений. Теперь прогрессивные умы казахского
народа не просто созерцатели; они описатели происходящих событий, люди, дающие оценку
объективной реальности.
Возвращение к истокам, фольклорным мотивам, осознание собственной независимости
и свободы – политическая платформа прогрессивных казахских писателей 20-40-х годов ХХ
века. А. Байтурсынов, Ж. Аймауытов, М. Жумабаев, М. Дулатов, К. Кеменгеров, М.О. Ауэзов
это четко осознавали и отражали в своих произведениях. Но кровавая диктатура революций
начала ХХ века имела свои требования к литературам народов бывшего СССР. Метод
социалистического реализма должен был заменить все национальное и этнографическое.
Это понимали писатели и поэты, лидеры партии Алаш Орда. Они стремились не допустить
однобокости, косности, однотипности в литературе. Предчувствие трагических для народа
перемен, отказ от навязывания стереотипов и норм в культуре и литературе, обращение к
истокам вылилось в яркие, самобытные образцы казахской прозы 20-30-х годов ХХ века. Этим
объясняется появление трагических мотивов, трагического освещения жизни переходного
периода. Трагедия казахской интеллигенции - неравная борьба за справедливость. Этот
трагизм отразился в произведениях литературы, где каждый художник по-своему раскрыл
существующую действительность.
Сегодня стало возможным новое прочтение трудов А. Байтурсынова, А. Букейханова,
М. Жумабаева, М. Дулатова, Ж. Аймауытова, К. Кеменгерова и анализ их публицистических
выступлений. Ученые Казахстана смогли окончательно реабилитировать имена
репрессированных общественных деятелей и поэтов. Большая заслуга в этом вопросе принадлежит работам академика НАН РКРымгали Нургали и научной школы ученого. Благодаря
трудам Р. Нургали «Вершины возвращенной казахской литературы» (1998) и «Алашординцы»
(2004) творчество казахских писателей и поэтов, ставших жертвами сталинских репрессий и
объявленных врагами народа в 1936-37 годах, стало доступным сегодня и русскоязычному
читателю [1; 87]. Большой вклад в изучение творчества ярких представителей партии Алаш
Орда вносит доктор филологических наук, профессор Д. Камзабек [2].
Безусловно, все идейные принципы алашординцев были близки и понятны следующему
поколению писателей и поэтов, воспитанных на произведениях А. Байтурсынова, М. Дулатова,
Ж. Аймауытова, М. Жумабаева.

286

Своеобразное восприятие и оценка объективной действительности нашли свое отражение
в произведениях малой прозы Кошке Кеменгерулы. В его рассказах 20-х годов ХХ столетия
авторское повествование выступает устойчивым типом воссоздания
действительности.
Тематика рассказов Кошке Кеменгерулы разнообразна, но объединена общей идей – тревогой
автора за судьбу казахского народа в период исторических перемен.
Автобиографический рассказ «Тұтқынның ойы» потрясает читателя трагизмом
повествования. В небольшом по объему произведении автор осмысливает и определяет
ценностное содержание человека и его разума в обществе. Для усиления этой идеи К.
Кеменгерулы использует прием контраста, противопоставляя в рассказе два времени: до
тюремного заключения и тюремное содержание: «Бір кезде ауыздан жалын шашқан, жалаңаш
қолмен өткір қылыш жүзін қайырған ерліктің арқасында жер сілкіндіріп, көк тітіреткен ер
едім, ұшы-құйыры жоқ сары дала, жасыл тоғай, асқар тау, дертке шипа мөлдір, салқын суға ие
едім, байлық, бақыт, шаттық сарайында еркелік құрушы едім.
Енді, міне, қара шаңды жамылып, салқын сыздың үстінде сасық, тар, қараңғы, көр
абақтыда, жасағанның кең жарық жерінде жүріп, таза ауада еркін дем ала алмай, жан досымды
көре алмай, бишара құлдай құнсыз, үнсіз жанды жеп жатырмын» [3, с. 233]. Осознание
ценности человеческой жизни, достоинства и чести как высшего достижения общества
– основная тема рассказа: «Бәрінен де қымбат, алтын басты қорлап тұтқынға алды. Адам
деген атымды жоғалтты» [3, с. 233]. Власть, во всех ее страшных проявлениях, стремящаяся
растоптать в людях чувство национальной гордости, ответственности каждого индивида за
судьбу народа вступает в конфликт с разумом и волей личности. Человека можно истребить
физически, но нельзя уничтожить идею, подорвать дух, внутреннюю веру в справедливость
борьбы и выбранного пути. К.Кеменгерулы, описывая страдания и мучения узника, показывает,
вместе с тем, образец мужества и внутренней силы героя рассказа (в данном случае самого
себя), величие человеческого духа, не сломленного никакими тюрьмами. Физическая боль не
может сломить внутренний стержень политического узника, члена партии Алаш Орда: «Бұл
күнде ет, денем ауырса да, шірісе де, от рухым сау, бүтін» [3, с. 233]. Вера в завтрашний день,
независимость и свободу родного народа дали надежду и силы герою рассказа противостоять.
Автор раскрыл свой внутренний мир, показав читателю, что ради счастья и независимости
народа он готов принести в жертву собственную жизнь. Осознание достоинства и гордости
нации, неповторимости и самобытности казахского народа как самостоятельного этноса,
вера в свободу и независимость казахов, возвращение привычного уклада жизни, сохранение
традиций и обычаев проходят лейтмотивом в рассказе.
Повествование ведется от первого лица, и это создает атмосферу особого доверия.
К.Кеменгерулы раскрывает перед читателем свою ценностную ориентацию, расставляет
смысловые акценты, через страдания и боль показывает идею, ради которой стоило жить и
принять смерть. Доктор филологических наук, профессор А. Исмакова совершенно верно пишет:
«…Қ. Кемеңгерұлы заманға мін тағып, заманды кінәлап қана қоймай, оның сұрқиялығын, сұм
заман екенін айта кетеді. Әдебиетші ретін тауып өзінің замандастарын, Алаш ұлтшылдарын
қорғап қана қоймай, өзінің жаңа заманға, оның таптық сойқанына қарсылығын осылай
білдіреді.
Алаш әдебиетшісі Ұлт деген сөзден қорықпауға шақырады» [4, с. 330]. Действительно,
изображая страшное время, К.Кеменгерулы раскрыл его с позиций национального. Писатель
показал трагедию старого аула, насаждение нового строя, сопровождаемое насилием и
кровью.
Осознание роковых для казахского народа перемен проходит в каждом рассказе Кошке
Кеменгерулы. Так, в рассказе «Отаршылдық ұсқындары» через мироощущение главного героя
Жанатая автор показывает изменения в жизни казахов. Для усиления мысли автор вновь
использует прием контраста: на фоне больших, уверенно поднявшихся ввысь домов и церквей
сиротливо стоят прижавшиеся друг к другу темные мазанки-домишки жатаков (оседлых бедных
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казахов). Станция носит русское имя. Это станция Преснова, а в скобках автор поясняет нам
ее местонахождение (Кызылжарский уезд). Автор нанизывает друг на друга жестокие сцены,
раскрывая несправедливое отношение к казахам: русский урядник избивает казаха, русские
дети издеваются над казахским мальчиком и пр. Одинокая грустная песня о трагической доле
народа символически усиливает общий трагизм повествования. Жанатай в гневе возвращается
домой: казахи бесправны, попрано их достоинство, честь, доминирование одной нации над
другой болью отзывается в душе героя: «Өз құқығыңды өзің жоқтап теңдік ала алмайтын
болған соң, несіне қазақ болып тудық деп жаратылыспен ұрысты.
Терең ойдың жарына тіреліп, қанды саясаттың жемісін айқын көріп, Ресейге бодан болған
хандарға лағнат айтып, ноқтаға басын тыққан хандар деп түсініп, ашу-ыза кернеп пәтер үйге
келді» [5, с. 235].
Безусловно, ценностные ориентации К.Кеменгерулы были порождены размышлениями
о будущем, судьбе и счастье казахского народа. К.Кеменгерулы показал свое время и дал
справедливую оценку ему. Он объективно и беспристрастно показывает историческую ситуацию
с позиций народной судьбы. Что дало казахам новое время, революция и новый строй? Как
люди восприняли перемены? Что тревожит и беспокоит его современников? Ответы на эти
вопросы мы находим в рассказах «Қанды толқын», «Момынтай», «Дүрия», «Ерлік – жүректе»,
«Қазақ әйелдері», «Жетім қыз».
В рассказе «Қанды толқын» К.Кеменгерулы раскрывает трагедию семьи в период
гражданской войны 1919 года. Старец Саркынбай потерял единственного сына, убитого
солдатами Калчака. Ничем невозможно залечить сердечную рану Саркынбая, единственная
надежда – годовалый внук, сын убитого Тынымжана. Но непреодолимые обстоятельства с
новой силой обрушились на аксакала. В собственном доме жестоко изнасилована русскими
солдатами сноха Саркынбая Жайныма, жена убитого Тынымжана. Почему такие страшные беды
выпали на долю простой казахской семьи? Далекой от политики и идеологической борьбы?
Почему казахи не могут спокойно встретить и достойно проводить старость? Почему старики
вынуждены защищать честь семьи с оружием в руках и погибать насильственной смертью?
Такие мысли навевает рассказ. Роковые обстоятельства оказываются сильнее нравственных
норм и ориентиров общества. Зло оказывается сильнее добра. И это составляет общий трагизм
жизни. Трагизм всего общества, в котором нарушились нравственные ценности и ориентиры:
«Сарқынбай қақ желкеден қара тілмашты салып жіберді. ... Солдат та құлады, Сарқынбай да
құлады. Сарқынбай суық жерді құшақтай жатып: - Тынымжан, қаныңды ақтадым. Жайныма...!
Сен де разысың... Тынымжан!...Қарағым! Маңдайыңнан сүйгізші... Құшақтатшы!... дегенде,
ақ балтаны орақтай сілтеген, қайратты, кекті қолы созылып барып, көлкілдеген қанға көміліп
сылқ ете түсті» [6, с. 237]. Страдания героев передаются четко и емко подобранными
сравнениями, метафорами, параллелизмами. Например: «Бағы қаралы, жүрегі жаралы»,
«Күмістей сақалын ыстық жаспен жуады», «Бір кезде ботакөз сұлу аталған Жайныма өлімтікке
айналды. Толқынды қою қара шаш құйын соққандай қоқырады. Мөлдір бота көзден нұр кетті,
қаймақ ерін дүрдиіп қара-күрең тартты» [6, с. 237]. Злу противопоставлен героизм простого
человека: старец Саркынбай встал на защиту чести своей семьи. Смерть героя есть проявление
его несломленной воли и достоинства.
Великий
казахский художник Мухтар Омарханович Ауэзов заставил весь мир
сопереживать сиротам и сиротской доле. Кошке Кеменгерулы также не мог не затронуть тему
бедности и сиротства, раскрывая жизнь человека со всех сторон. Доктор филологических наук,
профессор Д. Камзабекулы пишет: «Қошке қаламынан оның өмірінің Ташкент жылдарында
«Отаршылдық ұсқындары», «Қанды толқын», «Момынтай», «Ерлік жүректе» «Қазақ
әйелдері», «Жетім қыз», «Дүрия», «Назиха» тәрізді тумысы ерекше әңгімелер туды. Суреткер
Қ. Кемеңгерұлы әріптесі Мұхтар Әуезұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы секілді прозада ұлттық
нақышты сақтай отырып, көркем бейнелеудің биігіне ұмтылды» [7, с. 15].
В рассказе «Момынтай» автор передает судьбу мальчика-сироты, выросшего без отца.
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Трудное детство, работа в доме бая, побои и наказания, беспросветная жизнь пастуха – такова
участь сироты Момынтая: «Әлсіздіктің, қорғансыздың белгісі көш жолындай тарамданып,
тамшыдай домалап түскен жастан көрінді» [8, с. 244]. Писатель не дает определения как
сложится и какова будет судьба Момынтая, который по-детски, забывшись, играет во время
работы, а после жестоко избивается баем. Может новое время принесет ему свободу и
счастье?
Продолжение темы и ответы на поставленные вопросы мы находим в рассказе «Жетім
қыз». Автор дает описание 7-8–ми летней девочки, влюбленно смотревшей на баурсаки.
Точно подобранные детали и сравнения в описании девочки-сироты создают трагический
рисунок в рассказе: «Қыздың үстінде сауыншының киіміндей сауысталған, боршаланған еттей
жырымдалған түйе жүн көйлек, басында жабағыдай ұйысқан айдар, аяғы шаң-топырақтан
бұлғарыланып, суықтан жарылған ағаштай тілімденіп кеткен. Екі иығы сынып қалғандай
салбырап қол терісі қабыршақтанып, жапырағы түскен ағаштай құр сүйегі, тарау-тарау
тамыры көрінеді. Дарабек иісі ақ сабынды көпіртіп беті-қолын кіршік қалдырмай жуынып, таза
орамалға сүртініп шайға отырды. Қағылған қазықтай бір орнында тұрған жас қыз бауырсаққа
ғашық болғандай көз айырмай тұра берді» [9, с. 261]. Герой произведения Дарабек приходит
к неутешительным выводам. Автор передает собственные мысли через размышления своего
героя. Разочарование новым строем, в котором исчезли черты субъективно-индивидуального,
культ коллективизма, страшный голод 20-х годов – все это придает трагическую тональность
повествованию. Народ, у которого насильно уничтожаются традиции и обычаи, у которого
в начале ХХ века дети-сироты не знают, что такое сахар, не может быть счастливым.
К.Кеменгерулы пишет: «Дарабектің ішкен шайы умен бірдей болды.
Таким образом, рассказы Кошке Кеменгерулы 20-х годов ХХ века являются авторским
типом изображения реальной действительности. В малой прозе автор дал объективную
оценку исторической ситуации и общее настроение казахских художников. В небольших по
объему произведениях Кошке Кеменгерулы выразил глубокие и значительные по содержанию
темы. Образность языка, широкое использование художественно-изобразительных средств
раскрывают внутренний мир героев. Трагические мотивы выступают тревогой автора за судьбу
народа в переходный период 20-х годов ХХ века. Неприятие происходящего, протест и борьба
стали общей темой произведений яркого представителя казахской интеллигенции и видного
члена партии Алаш Орда, врача, писателя и публициста Кошке Кеменгерулы.
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ƏОЖ 82.0
ҮШКҮЛТАЙ СҰБХАНБЕРДИНА ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ
ҚАЗАҚ БИБЛИОГРАФИЯСЫ ЖƏНЕ КІТАПТАНУ ІЛІМІ
Жұмағұл C.Б.
ф.ғ.д., профессор
Əдебиетші-ғалым Ү. Сұбханбердина қазақ баспасөзі, кітап тарихын зерттеу, библиографиясын түзу сынды ұлттық əдебиеттану ғылымының зерттеу нысанынан тыс қалып
келген руханият əлемінің аса өзекті де күрделі арнасында ұзақ жылдар жемісті еңбек етуде.
Қазақ əдебиеттануының соны табысын айғақтайтын əрі тың қадам болып табылатын «Айқап»
бетіндегі мақалалар мен хат- хабарлар. Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді баспасөзіндегі
материалдар. Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш. 1-бөлім» «Қазақтың революциядан
бұрынғы мерзімді баспасөзіндегі материалдар. Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш.
2-бөлім» «Əдеби мұра. Революциядан бұрынғы мерзімді баспасөз бетіндегі жарияланған
көркем шығармалар» атты іргелі еңбектері үлкен маңызға ие [1–3]. Халқымыздың ғасырлар
бедеріндегі қоғамдық-саяси дамуындағы рухани өмірінің шежіресі қазақ баспасөзінің тарихын
зерттеу мейлінше мол батылдық пен парасатты талап ететін-ді. Бұл орайда Қ.Бекхожиннің
«Тұңғыш қазақ газеті «Дала уалаяты» (1949), Б.Кенжебаевтың «Қазақ баспасөзінің
тарихынан» (1950) еңбектері ХХ ғасырдың 50-жылдар басындағы идеологиялық талаптағы
«Қазақ баспасөзін зерттеудегі өрескел қателіктер», «Тарихи шындық бұрмаланбасын» атты
мақалаларда сыналғанын ескерсек, ұлтымыздың сан қатпарлы рухани жəне қоғамдық даму
белестерімен сабақтас баспасөз тарихының бастапқы жəне кейінгі асыл арналарын зерделеп,
ғылыми шежіресін екшей отырып библиографиясын түзудегі Ү.Сұбханбердинаның құнды
кітаптары да кеңестік саясат ызғарына ұшырап, ұлттық мүддеге терең тамыр тартатын тың
ізденістері тоталитарлық жүйе тезіне алынды. «Айқап» бетіндегі мақалалар мен хат-хабарлар.
Мазмұндалған библиографиялық көрсеткішке» Алаштың рухани жəне саяси көсемдері Ə.Бөкейханұлы, А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, Ш. Құдайбердіұлы, Ғ. Қараш, М. Жұмабайұлы,
Ж. Аймауытұлы материалдарын сол кезеңнің өзінде батылдықпен енгізгенімен олардың құнды
мұралары цензура тарапынан алынып тасталды [4]. Ғалым кітап редакторы Е. Ысмайыловпен
бірге саяси қысымға алынып, Б. Кенжебаевтың «Айқап» журналы туралы еңбек» («Қазақстан
мұғалімі», 1961, 4 тамыз) атты мақаласындағы оң пікірі жəне де кемел іске тірек бола білген
Қ. Сəтпаев, Ə. Марғұлан, С. Зиманов қамқорлығы ғана идеологиялық қуғын- сүргін
тепірішінен қорғап қалды. Алайда Қазақтың мемлекеттік баспасы библиографияның екінші
бөлімін басудан бастартты [5]. Бұдан қазақтың төңкерістен бұрынғы мерзімді баспасөзіндегі
материалдардың библиографиялық көрсеткішін жарыққа шығару қаншалықты қиын
өткелдерден өте отырып жүзеге асқанын əрі осы шырғалаңды жолда тар жол, тайғақ кешсе де
ұлт руханиятына деген адалдығынан бір табан шегініс жасамаған зерттеушінің қажыр-қайратын
еш боямасыз танимыз. Ү. Сұбханбердинаның «Айқап» бетіндегі мақалалар мен хат-хабарлар.
Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді баспасөзіндегі материалдар. Мазмұндалған
библиографиялық көрсеткіш». 1- 83 бөлім» кітабы Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ тіліндегі
мерзімді баспасөз бетінде жарияланған маңызды материалдарды Ресейдегі құнды мұрағат
негізінде қамтыған алғашқы күрделі де мейлінше маңызды көрсеткіш болды. Осы іргелі
еңбекке жазған «Айқап» журналы туралы дерек» рецензиясындағы Б.Кенжебаевтың «Бізде
қазақ революциядан бұрын шыққан газет, журналдар бетінде жарияланған мақалалар мен хатхабарлардың библиографиялық көрсеткіштері жоқ, болған емес» («Қазақстан мектебі»,1961,4
тамыз) деген пікірі тұрғысынан келгенде ғалым еңбегінің соны ғылыми жаңалығы айқын
танылады. Əдебиетші «Айқап» журналында жарияланған материалдарды тақырыптық тұрғыдан алғаш жүйелеп, көрсеткішті негізгі сегіз тарауға (қазақ елінің экономикасы мен саяси
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жағдайлары, тарихы, мəдениет, оқу-ағарту, тіл жəне əдебиет, баспасөз, денсаулық сақтау, дін
мəселелерін қатысты мағлұматтар) топтастырып берді. Онда журнал бетінде жарияланған
мақала, хат-хабарлардың толық библиографиялық деректерімен қатар мазмұндамасы жазылып,
авторлардың алфавиттік көрсеткіші де қамтылды. «Айқап» журналы туралы» мақалада зерттеуші
басылымның маңызы туралы айта келіп, «Революциядан бұрын қазақ тілінде 14 газет, бір журнал
шыққан. Олар: «Түркістан уəлаятының газеті» (ТУГ) (1870–1883), «Дала уəлаятының газеті»
(ДУГ)(1888–1902), «Серке» (1907), «Қазақ газеті» (1907), «Дала» (жылы белгісіз), «Қазақстан»
(1911–1913), «Ешім даласы» (1913), «Қазақ» (1913–1918), «Айқап» (1911–1915), «Алаш» (1916–
1917), «Бірлік туы» (1917), «Сарыарқа» (1917), «Ұран» (1917), «Үш жүз» (1917), «Тіршілік»
(1917)» деген құнды дерек келтіреді. Соның барысында Б.Кенжебаевтың «Қазақ халқының
ХХ ғасыр басындағы демократ-жазушылары» (1958) еңбегіндегі қазақ баспасөзі тарихына
қатысты қамтылмай қалған дерек көздерін «Алаш», «Бірлік туы», «Сарыарқа», «Ұран»,
«Үш жүз», «Тіршілік» басылымдармен толықтырды. Ал «Қазақтың революциядан бұрынғы
мерзімді баспасөзіндегі материалдар. Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш. 2-бөлім»
кітабында 1870–1913 жылдар аралығында жарық көрген «Түркістан уалаятының газеті», «Дала
уалаятының газеті», «Қазақстан» басылымдарындағы түрлі ғылым салалары тақырыбындағы
мақала-хабарлар қамтылды. Еңбектің «Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді баспасөзі
жөнінде» тарауында қазақ басылымдары туралы маңызды деректер беріліп, ұлт баспасөзінің
тарихын тану мен зерттеудің өзекті арналарын айқындай түсті. Ғалымның аталған еңбектері
қазақ баспасөзінің мазмұндалған библиографиялық көрсеткішін құрастыру, зерттеу барысында
ғылыми-зерттеушілік нысанына өз деңгейінде алына қоймаған əрі мейлінше күрделі кезең
болып табылатын Қазан төңкерісіне дейін жарық көрген құнды басылымдарды жинақтау
арқылы рухани өмірге сіңіру, ғылыми айналымға енгізу талабындағы əдебиеттанудағы тың да
батыл ізденіс болды. Ғалымның «Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді баспасөзі жəне
көркем əдебиеті (ХІХ ғасыр аяғы – ХХ ғасырдың басы)» (1964) тақырыбындағы кандидаттық
диссертациясы да қазақ баспасөзімен қатар оларда жарияланған əдеби туындыларды жүйелі
қарастыруымен құнды. Əдебиетші құрастырумен, алғы сөзімен жарық көрген қазақ мерзімді
басылымдарында жарияланған көркем шығармалар қатарында Алаш арыстарының сан
салалы мұрасы құнды кеңестік цензура қысымына қарамастан, ғылыми айналымға жол тауып
отырды. Мəселен, «Əдеби мұра» кітабына «Қалқаман — Мамыр» жырының он нұсқасының
бірін жəне де бір аңыз-əңгімесі, екі версиясы мен жеті нұсқасы, бар «Еңілік-Кебектің» «Дала
уалаятының газетіндегі» нұсқасын ғылыми принциптілікпен енгізген болатын. Өз кезегінде Ү.
Сұбханберди-на жəне Ш. Ахметов, М. Ғұмарова, Б. Ысқақов, Т. Қанағатов, Г. Сұлтанғалиева,
Е. Байтоқов, С. Шоқпарова, Қ.Қабдоловалар атсалысуымен жарық көрген қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасының екінші томдына халқымыздың төңкеріске дейінгі ғашықтық
жырлары (лиро-эпос) қамтылып, 191 жырға сипаттама берілді. Осы қолжазбалардың жүз
қырық екісі қазақ топырағында, елуге жуығы Шығыс сюжетіне құралған дастандар екені
айқындалды. Бұл ретте кітапта Ш. Құдайбердіұлының «Еңілік — Кебек», «Қалқаман —
Мамыр», «Лəйлі—Мəжнүн» дастандарының қамтылуы аталған ғалымдардың ғылыми
объективтіліктерін де көрсетеді. Міне, аталған томның сөз басында Б.Ысқақов «Қалқаман —
Мамыр», «Еңілік-Кебек» қолжазба сюжеттік желісі, композициялық құрылысы, стильдік
ерекшеліктерін де қарастырды [6]. «Қазан университетінің кітапханасындағы қазақ
қолжазбалары» («Қазақ КСР ҒА хабаршысы». Қоғамдық ғылымдар сер., 1969, № 4), «Шығыс
сюжеттері» («Қазақ КСР ҒА хабаршысы». Қоғамдық ғылымдар сер., 1972, № 6), «Шығыс
зерттеуші ғалымдары жəне қазақ əдебиеті» («Жұлдыз», 1983, № 4), «Шығыстанушылар жəне
қазақ əдебиеті» («Жұлдыз», 1983, № 4) сынды проблемалық мақалаларында ұлт руханиятының
асыл арналарын зерттеу мен жариялауда қашан да елдік қасиеттерді басты орынға қойған Ү.
Сұбханбердинаның құрастыруымен, алғы сөзімен жарық көрген 84 «Ғашықнаме. Шығыс
хикаяларының желісіне құралған қазақ дастандары» (1976; 1986). Кейінгілері тұңғыш рет жеке
кітап болып шығуымен құнды болып табылады. Дастандардың тақырыптық- идеялық желісін,
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олардың қазақ топырағында тууы мен жариялануын қарастырған əдебиетші жинақта «Бозжігіт»,
«Сейфүлмəлік», «Таһир — Зуһра», «Мұңлық — Зарлық», «Иранғайып Шаһ Ғаббас», «Жүсіп
— Зылиха» дастандарын қамтыды. Жинаққа «Лəйлі — Мəжнүн» дастанын енгізбек болғанымен,
ғалымның өзі кейіннен жазғанындай цензура қысымынан оң ниет іске асырмай қалды [7].
Ғалым кеңестік дəуірдегі тоталитарлық жүйе қысымына қарамастан, өзінің қай еңбегінде
болмасын, Алаш арыстары, соның ішінде Шəкəрім мұрасын ғылыми негізді бағалауға күш
салды. Оған жоғарыда қарастырылған еңбектер айқын дəлел десек, өз кезегінде «Қазақ
фольклоры мен əдебиет шығармаларының текстологиялық зерттелуі» атты ұжымдық ғылыми
мақалалар жинағына енген «Шығыс тақырыбына жазылған қазақ дастандарының алғашқы
басылымдары» зерттеуінде классикалық шығыс əдебиетінің дəстүрінде қазақ топырағында
туған мұралар кеңінен талданды. Соның ішінде Физулидің «Лəйлі—Мəжнүн» поэмасының
қазақ арасына ауқымды тараған нұсқасын саралауы ерекше назар аудартады. Өйткені аталған
дастанның қазақ əдебиетінде орнығуы Шəкəрім шығармашылығынан ажырағысыз өзекті
мəселе. Міне, Ү.Сұбханбердина «Лəйлі — Мəжнүн» поэмасының қазақ арасына мол тарағаны
— Физули нұсқасы. Осы нұсқаның толып жатқан қолжазбалары мұрағат қазыналары мен
кітапхана қорларында сақтаулы тұр. «Шолпан» журналының 1922 жылғы №№2, 3 жəне 1923
жылғы №№4–8 сандарында басылған. Қазақ совет əдебиетінің негізін қалаушылардың бірі
Сəкен Сейфуллин 1935 жылы поэмаға алғы сөз жазып жеке кітап етіп жариялаған болатын» [8]
деп Шəкəрім мұрасының маңызын сол кезеңнің өзінде-ақ əділ бағалады. ХІХ–ХХ ғасыр
басындағы қазақ халқының саяси-əлеуметтік, рухани өмірі тыныс-тіршілігінің айнасы іспеттес
қазақ кітаптарын зерттеу, библиографиялық көрсеткішін жариялау сынды маңызды істердің
ғылыми-əдіснамалық мəселелерін ұлттық əдебиеттану ғылымында уақыт талабына орай
жандандыру, жаңаша сипатта жаңғыртудағы зерттеушінің «Қазақ кітаптары. Библиографиялық
көрсеткіш» (С. Есова, Д. Сейфуллиналармен бірге) (1986; 1994), «Дала уалаятының газеті»
(1–5 кітап) (1989–1994), «Қазақ кітабының шежіресі» (Д.Сейфуллинамен бірге) (1996), «Қазақ.
Алаш. Сарыарқа» (1993), «Қазақ халқының атамұралары» (1999), «Түркістан уалаятының
газеті» (2003) еңбектері айрықша аталады. Атап айтқанда, Ү.Сұбханбердинаның (С.Есова, Д.
Сейфуллиналармен бірге) «Қазақ кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш (1807–1917)» (1986)
еңбегі үлкен маңызға ие десек, библиографиялық көрсеткішке сол кезде əдеби мұрасы əлі
толық ақталмаған Шəкəрім Құдайбердіұлы, Ғұмар Қараш кітаптарын батылдықпен енгізгені
үшін авторлар «айып ақша» төледі. Осындай басты идеологиялық кедергілер бола тұра Ү. Сұбханбердина «Есімдер көрсеткішінде»: «Ұмтылған» — бүркеншік ат, шын аты — Құдайбердіұлы
Шəкəрім» деп көрсетті. Ал «Кітап тақырыптарының көрсеткішінде» Ш.Құдайбердіұлының
«Иман ғибадат» «Мұсылмандық кітабы», «Қазақ айнасы», «Қалқаман—Мамыр» кітаптарының
аттары атап көрсетілді. Бұл тұрғыда қазақ кітаптарының 1803 жылы жарық көрген
«Сейфулмəліктен» бастау ала отырып кейінгі даму тарихын зерттеуді ғылыми негіздеген
аталған ұжымдық еңбек, К. Матыжанов атап өткеніндей, «Ə. Жиреншин өз зерттеуінде 150
кітап атауы мен 180 басылымды атаса, М. Бөжеев 280 кітап атауы мен 499 басылымды көрсетеді.
Ү. Сұбханбердинаның аталған еңбегінде 480 кітап атаулары мен 720 басылымды айқындайды».
1807–1917 жылдар аралығында басылып шыққан қазақ кітаптары қамтылған іргелі еңбек
Ү. Сұбханбердинаның «Қазақ кітаптарының тарихынан» атты зерттеу мақаласымен ашылған.
«Туған мəдениетіміздің ежелден келе жатқан өзекті тарауының бірі — қазақ кітаптары. Енді
сол қазақ кітаптарының тарихын түбегейлі зерттеу үшін алдымен қазақ кітаптарының
библиографиясын құрастырып алуымыз керек» деп білген ғалым төңкерістен бұрын жарық
көрген қазақ кітаптарының библиографиясын жасауда Мəскеу, Қазан, Ташкент, Алматы
қалаларындағы ғылыми кітапханаларындағы сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалар
қорында сақталған қазақ кітаптарының фотокөшірмелерін жəне микрокөшірмелерін түсіріп
алуда маңызды да кемел істер атқарды. Еңбекті дайындау барысында мұрағат материалдарын
игеру, түрлі каталогтарды, проспектілерді, библиографиялық тізімдерді, естелік пен
мемуарларды, төңкерістен бұрын шығып тұрған газет-журналдарда басылған мəліметтер
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ыждағаттылықпен пайдаланылып, қазақ кітаптарының картотекасы түзілді. Картотекада
негізінен Қазан, Орынбор, Уфа, Ташкент жəне Петерборда араб əрпімен басылып шыққан
қазақ тіліндегі кітаптар жəне мəтіні екі тілде (қазақ-орыс) қатар басылған кітаптар, сондай-ақ
қазақша-татарша-орысша, орысша-қазақша, қазақша-орысша- парсыша-арабша т.б. сөздіктер
де алынды. Қазақ кітаптарының басылу, жарық көрі тарихына кеңінен тоқталып, төңкерістен
бұрын қазақ тілінде басылып шыққан кітаптардың халқымыздың тарихын, əдеби, мəдени
өмірін зерттеу үшін маңызы өте зор екенін баса көрсеткен ғалым «бұл кітаптар тарихи
деректерді, архив қазыналарын толықтырып, қазақ халқының саяси, мəдени өмірінен құнды
мағлұматтар береді» деген сындарлы пікір білдірді. ХІХ ғасырдағы орыс шығыстанушыориенталистерінің қазақ халық ауыз əдебиеті нұсқаларын, ақын-жыраулардың өлең-жырларын
жазып алып, кітап етіп бастырудағы еңбектеріне, сонымен қатар халқымыздың ағартушы
қайраткерлері Ыбырай, Абай кітаптарының жарық көруіне тоқталады. Классикалық Шығыс
тақырыбына жазылған қазақ қисса дастандарына, шығыстық сюжетке құралған поэмаларды
анықтай отырып, «Бозжігіт», «Сейфүлмəлік», «Көрұғлы», «Лəйлі—Мəжнүн», «Мұңлық—
Зарлық», «Шəкір—Шəкірат», «Жүсіп—Зылиха», «Таһир—Зуһра» сынды кітап болып басылған
нұсқалардың кейбірінің мазмұнын, басылу тарихын əдеби материалдарға сүйене отырып
қарастырады. «Революциядан бұрын жарық көрген əрбір кітап, газет-журнал — халқымыздың
азаматтық тарихы» деген ғалым Дулат, Шортанбай, Мəшһүр Жүсіп, Н. Наушабайұлы, Ғ. Қараш
кітаптарының аттарын да ғылыми батылдықпен енгізді. Қазақ баспасөзі тарихындағы алғашқы
қарлығаштардың бірі саналатын «Дала уалаятының газеті» жинағы бірінші кітабының (1989)
Ү. Сұбханбердина құрастыруымен жарық көруі де заңды болатын. Жинақта 1888–1894
жылдары аралығында Омбыда қазақ жəне орыс тілдерінде шыққан басылым беттерінде
жарияланған материалдар берілді. Аталған іргелі басылымның барлығы бес кітабын ғылыми
ыждағаттылығымен, қажыр-қайратымен жарыққа шығарған əдебиетші 1-кітапта (1989)
Шəкəрім ақынның «ДУГ» бетінде жарияланған «Қазақтардың естерінен кетпей жүрген бір
сөз» (1892, № № 29, 31, 32, 34–40), 4-кітапта «Редакцияға келген хат» (1895, № 49) мұраларын
қамтыды. «Дала уалаятының газеті» жəне қазақ əдебиеті мен мəдениеті» атты кіріспе мақалада
ғалым басылымның шығу тарихына тоқталып, онда басылған шығармаларда «қазақ өмірінің
барлық күрделі құбылыстары мен оқиғалары толық, тұтас қамтылмаса да, қазақ халқының
тарихында болған ұлы өзгерістер, халық өмірінің жеке-жеке суреттері алғаш баспасөз бетіне
түсіп, ұлт əдебиеті мен мəдениетінің негізін қаласуға көмектесті деп басылым бетінде Ы.
Алтынсарин туралы жазылған мақала, Абай өлеңдерінің тұңғыш баспа бетін көруі жəне де
қазақ тіліне аударылып берілген шығармалар, газет бетіндегі əдебиет мəселесі туралы
пікірталасы, өзге де мəселелерді жан-жақты қарастырды. Ғалым газетті ғылыми тұрғыдан
игеру жұмысы «əдебиетіміздің дамуына проблемалық, теориялық мəселелерді кеңінен
көтеруге, оны терең жан-жақты зерттеу ісіне көп себін тигізетін саласы» деп аталған кітапта
газет бетінде жарияланған əдеби публицистикалық материалдардың үлгілерін ауқымды əрі
жүйелі топтастырды. 1888–1893 жылдарда «Дала уалаятының газеті» — особое прибавление
к «Акмолинским областным ведомостям», «Киргизская степная газета» беттерінде басылған
əдеби нұсқаларға түсініктер де берілді. Ү. Сұбханбердина құрастырумен жарық көрген «Айқап»
(С.Дəуітовпен бірге) (1994), «Қазақ» (С.Дəуітов, Қ.Саховпен бірге) (1995), «Қазақ. Алаш.
Сарыарқа» (1993), «Қазақ халқының атамұралары» (2002), «Түркістан уалаятының газеті»
(2003) библиографиялық кітаптарының да ұлт руханиятындағы маңызы айрықша. Оларда
барша саналы ұлт зиялылырымен қатар Шəкəрімнің қазақ газет-журналдарында жарияланған
мақала, əдеби туындылары жүйелі қамтылды. Мəселен, «Айқаптың» авторлары» бөлімінде
ақын өмірі, шығармашылығы туралы құнды деректер беріліп, журналда ақынның
«Мұсылмандық кітабы», «Түрік, қырғыз, қазақ һəм хандар шежіресі» кітаптары туралы
хабарлар, «Біздің мұқтаждарымыз», «Сөз таласы», «Басқармаға хат» т.б. мақалалары
жарияланғаны туралы құнды деректер берілген. Сондай-ақ «Айқап» журналында басылған
мақалалар мен хат-хабарлардың мазмұндалған библиографиялық көрсеткішінде» Ш.
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Құдайбердіұлы мұрасы қамтылып, оларға қысқаша түсініктемелер берілді. Ал «Қазақта»
«Бүркеншік есімдер көрсеткішінде» «Ұмтылған» Шəкəрімнің бүркеншік есімі болғанын түйсе,
кітапта ақынның «Қазақ құтты болсын!» өлеңі, Ə.Бөкейханның ақын кітаптарына жазған сын
мақалалары, «Желкектің» «Шəкəрім ақсақалға» мақаласы қамтылған. «Қазақ кітабының
шежіресі» (1996) атты 1807–1917 жылдар аралығында жарық көрген қазақ кітаптарының
библиографиялық көрсеткішінің «Кітап тарихы—адамзат тарихы» атты кіріспе мақаланың да
кітаптану ілімінде маңызы зор. Мəселен, онда Шəкəрім шығармашылығы қарастырылып,
ақынның 1911 жылдары Орынбордың «Үміт» баспасынан «Иман Ғибадат» «Мұсылмандық
кітабы», «Кəрімов-Хусайынов» баспасынан «Түрік, қырғыз, қазақ һəм хандар шежіресі», 1912
жылы Семейдегі «жəрдем» баспасынан «Қалқаман-Мамыр», «Қазақ айнасы» кітаптары жарық
көргені туралы құнды деректер, мəліметтер берілген. «Қазақ халқының атамұралары» (1999)
атты ұлт руханиятын еселеуге соны тыныс дарытқан 834 беттік мазмұндалған 86 іргелі
библиографиялық көрсеткіште 1870–1918 жылдар аралығында жарық көрген сегіз қазақ
баспасөзінің («Түркістан уалаятының газеті», «Дала уалаятының газеті», «Айқап», «Қазақстан»,
«Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», «Бірлік туы») аса маңызды деректері мен мəліметтері қамтылып,
84 ұлт зиялысының суреті, барлығы 5204 мақаланың мазмұндамасы топтастырылды. Түйіндей
айтқанда, Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ халқының руханият əлемін тануда үлкен маңызға ие
ұлт баспасөзі мен кітап тарихын зерттеуде ерекше қажыр-қайрат пен ғылыми ерлік танытқан
ғалымның ғылыми мұрасы бүгіндері жан-жақты зерттеуді қажет етеді.
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АЛАШ АРЫСТАРЫ АҢСАҒАН АЗАТТЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
Жұмағұлов Б.С.
т.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры,
Тарих және құқық институтының директоры
Тәуелсіздікке қол жеткізіп, мемлекеттілігімізді нығайтып, болашаққа бағдар бағытымызды анықтауымыз тарихымызды түгендеуге, рухани болмысымызды бүтіндеуге кең
мүмкіндік ашып отыр. Елбасымыз Н. Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Егер
біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мемлекетімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз келсе,
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онда халық руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн» деп көрсеткен болатын [1, 267 б.].
Елбасының басты мақсаты – ұлттың ұлы мұраты. Ол – Ұлы Дала елінің бойында белгілі
тарихи себептермен жүзеге асырылмай қалған ойды қайта ояту арқылы ұлттық, қоғамдық
ойға, іске сілкініс әкелу арқылы тәуелсіз елдің дамуына жаңаша серпін беру.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан – 2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің
жаңа саяси бағыты» атты еңбегінде «Тағылымы мол тарихымызбен, ұлы бабалардың ұлағатты
өмірінен алар тәлімімізбен біз алдағы асулардан алқынбай асамыз» деп сеніммен айтады [2].
Биылғы жыл да тәуелсіз Қазақстанымыз үшін ерекше жыл болды. Еліміз тарихында ойып
тұрып орын алатын іс-шаралар табыспен өтті. Соның ішінде ұлтымыздың біртуар тұлғалары
негізін салған, өткен ғасырымыздың алғашқы ширегінде Ресей империясының отарлық
билік жүйесіне қарсы бағытталған ұлт-азаттық «Алаш» қозғалысына - 100 жыл толуы. Осы
орайда Алаш арыстарының ғибратты өмірлерімен, тағылымды еңбектерімен таныстыру,
өскелең ұрпақты патриоттық сезімге тәрбиелеу мақсатында республикамыздың түкпіртүкпірінде ауқымды шаралар өткізілуде.
Өткен ХХ ғасыр қазақ халқының тарихында ұлы оқиғалармен есте қалады. Соның ішінде
қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш қозғалысы - тарихисаяси, айрықша құбылыс ретінде ұлтымыздың мәдени-рухани даму жолында өзінің өшпес
ізін, идеяларын болашақ ұрпаққа қалдырғаны сөзсіз.
Себебі ол қазақ ұлтының жаңа сатыға көтерілгендігін негізге ала отырып, алдағы уақытта
жеке ұлт ретінде дербес сүруге, өзге елдермен терезесі тең халық ретінде азат күн кешуге
болатындығына әлеуметті сендіру үшін күрескен және оған қол жеткізе алған алған жаңашыл
қозғалыс еді. Алаш қозғалысының батылдығы мен жаңашылдығы – әлі де баяу қазақ қоғамы
үшін қиын-қыстау, қатерге толы сол бір алмағайып шақта атойлап азаттық ұранын салып, іс
жүзінде бытыраңқылық күн кешіп, әліде болса мемлекеттік институттар қалыптаспаған Ұлы
дала төсінде дербес, тәуелсіз мемлекет құруға бел шешіп кірісуінде еді. Аласапран кезеңде амал
тауып, халқының басын қосып, ертеңіне сендірген осындай ұлы топ бұған дейін болмағаны
өткен тарихымыздан белгілі.
Алаш қайраткері, Батыс Алашорда жетекшісі Жаһанша Досмұхамедов бұл туралы:
«Ендігі біздің мақсатымыз... – халқымызға шын мәнісінде тәуелсіздік, еркіндік алу. Жерімізге,
суымызға, жер асты байлығымызға өзіміз қожа болуымызды көксейміз»[3, 9 б.] - деген екен.
Алаш қайраткерлері сол тұста кездескен қиындықтардың барлығына төзді және оны
саналы түрде жеңе де білді, ойға алған түпкі мақсаттарына жету үшін, олар сол жолда қандай
да болмасын, күн тәртібінен түспей тұрған заманына лайық сауалдардың оңтайлы шешімдерін
таба білді және оны өз мақсаттарына лайықтай білді.
Алаш қозғалысына Кеңес өкіметі кезінде теріс баға беріліп, қайраткерлері қуғын-сүргінге
ұшырағанымен оның идеялары ұлтжанды азаматтардың жүрегі мен санасында өмір сүріп
келгендігі ақиқат. Оның дәлелі - тәуелсіздіктің алдында және тәуелсіздік жылдарында Алаш
идеясының қайтадан жаңа күшпен жаңғыруы және жаңа сатыға көтерілуі.
Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, елбасымыздың көрегенді, салиқалы саясаты арқасында
әлемдік қауымдастыққа өзімізді толық танытқан кезеңде алаштық идея жаңа мазмұнға ие болып,
жаңаша қырынан көрінді. Мұның басты себебі, Алаш қозғалысының ең ұлы мақсаты - ұлттық
тәуелсіз мемлекет құру идеясымен сабақтасып жатқанында еді. Өткен ғасырдың басында
өз ұлтының басқалармен теңдігі үшін ұйымдасумен де, қаламмен де, қарумен де күреске
түскен Алаш қайраткерлерінің жанқиярлық еңбегі қазіргі таңда қоғамнан әділ бағасын алуда.
Оның дәлелі - тәуелсіз Қазақстанның барлық түкпірінде Алаш қайраткерлерінің күресіне,
қызметтеріне арналған шаралардың өтіп жатқандығы. Алаштық идеялар уақыт жылжыған
сайын қазіргі қазақ қоғамында тереңдей түссе, халқымыздың ұлттық өресі де биіктей бермек.
Бүгінгі егемендік алып, тәуелсіздікке қол жеткізген кезеңде еліміз тарихында азаттықты
аңсаған Алаш арыстарының үлесі орасан екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. Олар
келер ұрпаққа қиыннан қиып жол салып, еркіндіктің отын өшпестей етіп тұтатып кетті.
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Бүгінгі тәуелсіздігіміздің іргетасы, бастауы – осы Алаш арыстары: Әлихан Бөкейханов, Ахмет
Байтұрсынов, Жаһанша Досмұхамедов, Халел Досмұхамедов, Міржақып Дулатов, Мағжан
Жұмабаев, Мұхамеджан Тынышбаевтардың батыл, мемлекетшіл және отандық идеясы
болатын.
ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары бүкіл қазақ халқы атынан іс – қимыл жасай
отырып, отаршылықтың нәтижесінде елдің экономикалық және рухани дағдарысқа ұшырап
отырғандығына көз жеткізіп және одан шығу жолын іздестіріп, қазақ халқының мемлекеттігін
қалпына келтіру, халықты жалпы адамзат құндылықтарымен таныстыру арқылы азаттыққа
қол жеткіземіз деп ойлады. Қазақстан ұлттық мемлекетінің идеяларының қалыптасуы Алаш
қозғалысының идеясынан және Алаш партиясының бағдарламасынан бастау алады. Алаш
партиясының бастау көздері, Алашорда үкіметінің саяси рөлі және қазақ зиялыларының халық
бостандығы жолындағы күресін және олардың ғылыми саяси еңбектеріндегі ойлар бүгінгі
таңда да өз маңыздылығын жоймай оның қажеттілігі өзекті болуда.
Алаш арыстарының азаттықты аңсап, ұлттық мемлекет құруды көздеп, елді бірлікке
шақыруы – бүгінгі ең қажетті құндылық. Ол қазіргі тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің
саясатымен үндесіп жатыр.Халқының азаттығы мен бақыты жолында жан сала күрескен,
сол жолда құрбан болған Алаш қайраткерлерінің сан салалы асыл идеяалары бүгінгі тәуелсіз
Қазақстан жағдайында бірте-бірте жүзеге асуда. Кезінде Алаш арыстары атанған ұлтымыздың
ұлы перзенттерінің халқына жасаған ұшан теңіз еңбектері, рухани асыл мұралары қазақ өз
елінің иесі болып тұрғанда мәңгі жасай бермек. Тарих тағылымына терең бойлаған сайын біз
бүгінгі тәуелсіз бейбіт күннің қаншалықты ауырлықпен келгенін түсінеміз.
Еліміздегі еркіндік пен сөз, ой, ар-ождан бостандығының қоғамдағы тыныштық пен
ұлттар арасындағы ынтымақтастықтың, береке мен бірліктің бағасына жетіп қоймай, өскелең
ұрпақтың ойына азық етіп сіңіру қажет.
Алаш арыстары көкірегі ояу, көзі ашық, жоғары-орта білімдері бар, саяси көзқарастары
қалыптасқан азаматтар болды. Бұл жайында Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Тарих толқынында»
атты кітабында келесідей көрсетеді: «ХХ ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын
алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына
алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің
өкілдері еді. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақттар
эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал. Ол тұста ой еңбегімен кәнігі түрде
шұғылдану атадан балаға жұғысты болып отырған... Олар өз қызметінің басты мұраты қазақ
халқының ұлттық төлтумалығын сақтау, сонымен бірге оның тарихи өткенін қалпына келтіріп,
ұлттық санасын шыңдау деп санаған» [1, 156-157 бб].
1905-1917 жылдарды қамтитын «Алаш» қозғалысының шеңберіне кіретін Алаш
партиясы, Алаш автономиясы және Алашорда үкіметінің қалыптасуына атсалысқан Алаш
қайраткерлерінің басым көпшілігі жоғары деңгейде білім алған зиялы азаматтар еді. ХІХ
ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Ресейдің еуропалық бөлігі мен Қазан, Омбы,
Томь қалаларында және Еуропа жоғары оқу орындарында білім алған Алаш қайраткерлері
қазақ халқының мемлекеттік құрылымын жасақтауға айрықша лайықты тұлғалар болатын.
Алаш көсемі Әлихан Бөкейханов – 1890-1894 жылдары Санкт-Петербург Императорлық Орман
институтының экономика факультетінде оқыса, Жақып Ақпаев 1903 жылы Санкт-Петербург
университетінің заң факультеті бітірген. Ал Халел Ғаббасов – 1911-1915 жылдары Мәсекеу
университетінің физика-математика факультетінде оқып, алтын медальмен тәмамдаған.
Алашорданың батыс бөлімінің қайраткерлері – Жаһанша Досмұхамедов 1906-1911 жылдары
Санкт-Петербург университетінің заң факультетінде оқыса, Халел Досмұхамедов 1909 жылы
Санкт-Петербург Императорлық әскери-медицина академиясын бітіріп шығады [4, 544 б.].
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Ұлт-азаттық
қозғалысының басшылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов,
Жақып Ақпаев, Мұстафа Шоқай, Мұхаметжан Тынышпаев, Бақытжан Қаратаев, Халел және
296

Жанша Досмұхамедовтер және басқалары – негізінен Петербург, Мәскеу, Варшава, Қазан,
Омбы мен Орынбор жоғары оқу орындары, училищелерінің түлектері» [1, 156-157 бб.] - деп
Алаш қайраткерлерінің интеллектуалдық әлеуетіне баға берген еді.
Алаш автономиясының Алашорда аталған (Алаштың ордасы немесе үкіметі) Ұлт Кеңесінің
құрамына 15 адам сайланды: Уәлитхан Танашев (Бөкей ордасы), Халел Досмұхамедов (Орал
облысы), Айдархан Тұрлыбаев (Ақмола облысы), Ахмет Бірімжанов (Торғай облысы), Халел
Ғаббасов (Семей облысы), Садық Аманжолов (Жетісу облысы), Мұстафа Шоқай (Сырдария
облысы). Облыстардан тыс Алашорда құрамына Әлихан Бөкейханов, Жаһанша Досмұхамедов,
Әлімхан Ермеков, Мұхаметжан Тынышбаев, Бақтыкерей Құлманов, Базарбай Мәмбетов,
Жақып Ақбаев, Отыншы Әлжанов сайланды [3;154 б.]. Осы Алашорда Ұлттық Кеңесіне
сайланғандардың ішінде Отыншы Әлжановтардан басқасының барлығы да ЖОО-ын бітірген
білікті мамандар болатын. Отыншы Әлжанов Омбы мұғалімдер семинариясын тәмамдады.
Алаш автономиясы өзінің қысқа ғұмырына қарамастан, ХХ ғасыр басында ұлттық
мүддеге негізделіп құрылған және демократиялық бағыттағы алғашқы автономия болды. Осы
орайда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Алаштың» басты мақсаты
қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп, заманға бейімдеу еді. Бұл біздің қазіргі жедел жаңғыру,
яғни модернизация бағытымызға да сай келеді... Алаш арыстары бізге мемлекеттілік идеясын
ту етіп көтеруді табыстап кетті... Алаштың асыл аманаты бізге тарихи-мәдени бірегейлігімізді,
қарапайым тілмен айтсақ, қазақи қалпымызды қасиеттеп сақтауға міндеттейді» [5, 10 б.], деп Алаш қозғалысының басты қағидалары қазіргі тәуелсіз Қазақстан даму бағыттарымен еш
шүбәсіз, дәлме-дәл келетінін нақ атап көрсеткен болатын.
Алаш қайраткерлері жасақтап берген Қазақ АКСР-інің территориясында 1991 жылы
Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде бой көтерді. Мұнайлы алқаптар Маңғыстау мен Атырау,
тәуелсіздік символы ретінде бой көтерген Астана бүгінгі таңда Қазақстанның мерейін асырып,
мақтанышына айналуда. Бұл әр сәт сайын Алаш идеясын санамызда жаңғыртып тұрар
көріністер.
Әр заманның қояр өз талабы, өз міндеті бар. Ел мәдениетінің, мемлекеттің жүйелі түрде
дамуы ұрпақтың уақыт талабына икемделуінсіз жүзеге асқан емес. Ұлттың тарихи санасының
қалыптасу негіздерінің өзінде уақыт талабына бейімделу, мәдени ортаны қалыптастыруға
деген ұмтылысы жатыр.
Жеке адамның, әлеуметтің рухани жаңғыруы өмірге, уақытқа ақыл парасатымен, білімімен
бейімделе білуде. Адамды өмірге, қоғамдық ортаға, уақыттқа ақыл парасатымен, білімімен
бейімдейтін ұлттық қасиеттер мен құндылықтар. Атап айтсақ ұлттық сана, тарихи (тарих
туралы) білім, ұлттық тәрбие, имандылық, тектілік және т.б. Бұлар жеке адамды қоғаммен,
бүтін бір ұрпақты ұлттық негізімен біріктіреді. Бұлардан қол үзген адам рухан жаңғырудың
биігіне жете алмайды. Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей, «Жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу.... Жаңғыру атаулы бұрынғыдай
тарих тәжірибемен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауы тиіс. Керісінше, заман сынынан
сүрінбей өткен озық дәстүрерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра
білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды.
Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі плюстерін қиыннан қиыстырып,
жарастыра алатын құдіретімен маңызды» [6].
Рухани жаңғыру идеясы ата мекенмен ұлттың бір болуын, үнемі ұрпақ пен туған жердің
байланысуын, адам мен табиғаттың тұтастығын негіздейді. Рухани жаңғыру ұлттық болмыстың
негізінде мемлекет өмірінде қалыптасатын интеллектуадық өріс. Ол жеке адамды, ұрпақты,
ұлтты, халықты табиғаттан, өзінің төл болмысынан ажыратып алып кетпейді, керісінше өз
болмысының әлеуметтік рухани негіздерін сақтай отырып оны нығайтуға, қорғауға, сақтап
қалуға ықпал ететін ұғым, ұлттық деңгей, бір ұрпақтың мемлекеттің тарихы мен болашағы
алдында жасайтын, қол жеткізетін жетістігі.
Рухани жаңғырудың негізінде жеке адамның, халықтың тұлғаға айналатындығын ата
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бабаларымыз жете түсінген. Батырлықтың, шешендіктің, тума талант иесі болып ұлт өнерінің
тарихта терең арнасын қалдырудың өзі қазақ баласының тарихтағы жасампаздық рухының
биіктігін көрсетеді. Ал ұлтына игілік әкелетін жасампаздық қасиет бұл жаңашылдыққа биім,
өресі биік адамның ғана қолынан келмек. Сырттан келетін, елді әлсірететін, ең соңында елді
тәуелсіздіктен айыратын нәрселерге тарихтағы қазақ жастарының рухани деңгейімен қарсы
тұруы, ауызбіршіліктің, білімі арқылы саясаты мен тәжірибесі күшті жаумен иығын теңестіре
білуінде. Бұл жаста болса қазақтың ұл, қыздарының заманынан қалмай болашақты зерделеп,
ұлттық мүдде деңгейінде ойланған деңгейін көрсетеді.
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы жарық көрген күннен бастап,
барша оқырманның, халықтың ыстық ықыласына бөленіп жатқаны, халқымыздың соңғы бір
ғасырлық тарихи тарихи тағдырын көрсете келіп, оны әлемдік тарихтың сабағымен шебер
байланыстыра білуінде. Мақалада «Рухани жаңғыру» идеясын ұсына отырып, жаңа дәуірдегі
ұлттың рухани жаңғыру жолының алты бағдарын ұсынған.
Елбасымыз биік сана мен тарихи танымға негізделген мақалада ұлттық жаңғыру үшін іріірі бағыттарды жүзеге асыру міндеті тұрғанын ескертеді. Мысалы, мақаланың «XXI ғасырдағы
ұлттық сана туралы» бөлімінде 1. Бәсекеге қабілеттілік; 2. Прагматизм; 3. Ұлттық бірегейлікті
сақтау; 4. Білімнің салтанат құруы; 5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы;
6. Сананың ашықтығы сынды мазмұндас, идеялас басым бағыттарды атаған.
Елбасының басты мақсаты – ұлттың ұлы мұратының жүзеге асуы. Ол –Ұлы Дала елінің
болашағына деген сенімнен туындап отырғаны мәлім.
Алаш арыстарының да арманы осы болатын.
Елбасымыз ұсынып отырған ұлттық бірегейлікті сақтай отырып, заман ағымына қарай
оның сипаттарын өзгерту, құндылықтар жүйесінде білімді жоғары қоюды қалыптастыру,
мемлекет пен қоғамды революциялық емес, эволюциялық жолмен дамыту, ең бастысы, сананың
ашықтығын, яғни әлемдік озық жаңалықтарға, ғылым-білімге құшақты айқара ашу идеялары
ұлттың рухани-мәдени қалыбы болмақ. Әрі жаңа дәуір сынақтарын бәсекелік қабілеті ерекше
ел ғана еңсере алатыны белгілі.
Жаһанданудың дендеген кезеңі – XXI ғасырда ұлттық құндылықтар мәселесін
гуманитарлық ғылымдар саласында қолға алу басты тенденцияға айналып отыр. Қоғамның
барлық салаларын тұтас дамыту реформалары салтанат құрған өркениет дәуірінде жаһандану
нәтижесінде ұлттық бірегейлік пен этностық бірізділіктің жойылып, жұтылып кету қаупінің
алдын алу процесі үзбей жүргізілуі тиіс. Сонда ғана ұлттың әдеби, мәдени, тарихи үлгілері
барынша әлемдік деңгейде насихатталып, көрсетілетін болады.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың жаңа көзқарастарға негізделген бағдарламалық мақаласы
ұлттық жаңғыруға жол салады және жаңа ғасырдағы әлемдік, өңірлік, ішкі-сыртқы тәуекелдерге
қарсы тұра алатын отаншылдық тәрбиенің, ұлтжандылықтың кепілі болмақ. Қазақ қоғамының
санасына жаңа сілкініс әкелген құбылыс болып табылады.
Мемлекет басшысы қазақтың ежелгі «дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» қағидасын
мықтап ұстануға шақырады: «Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені
түсініп, байыбына барғанын қалаймын. Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса,
ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын
өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек» [6]. Мемлекет басшысы нұсқап отырған ұлттық
бірегейлікті сақтай отырып, заман ағымына қарай оның сипаттарын өзгерту, «білім культін»
қалыптастыру, мемлекет пен қоғамды революциялық емес, эволюциялық жолмен дамыту, ең
бастысы, сананың ашықтығын, яғни әлемдік озық жаңалықтарға, ғылым-білімге құшақты
айқара ашу идеялары ұлттың рухани-мәдени қалыбы болмақ. Әрі жаңа дәуір сынақтарын
бәсекелік қабілеті ерекше ел ғана еңсере алады. Осы тұрғыда Елбасының мемлекет пен қоғам
алдына қойып отырған нақты міндеттері рухани саладағы түбегейлі реформалардың бастауына
айналарына күмән жоқ.
Мақалада: «1. Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология, мәдениеттану
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және филология ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті
барлық жағдайды жасауға тиіспіз. Гуманитарлық зиялы қауым өкілдері еліміздің жоғары оқу
орындарындағы гуманитарлық кафедраларды қайта қалпына келтіру арқылы мемлекеттің
қолдауына ие болады. Бізге инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және
болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар да ауадай қажет.
2. Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі
ең жақсы100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі
таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасаймыз. 2018-2019 оқу жылының өзінде
студенттерді осы оқулықтармен оқыта бастауға тиіспіз.
3. Ол үшін қазіргі аудармамен айналысатын құрылымдар негізінде мемлекеттік емес
Ұлттық аударма бюросын құру керек. Ол Үкіметтің тапсырысы бойынша 2017 жылдың
жазынан тиісті жұмыстарға кірісе бергені жөн.
Бұл бағдарлама арқылы неге қол жеткіземіз?
Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде білім бере бастаймыз.
Бұл – білім саласындағы жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау
деген сөз.
Оған қоса, жаңа мамандар ашықтық, прагматизм мен бәсекелік қабілет сияқты сананы
жаңғыртудың негізгі қағидаларын қоғамда орнықтыратын басты күшке айналады. Осылайша,
болашақтың негізі білім ордаларының аудиторияларында қаланады.
Біздің әлеуметтік және гуманитарлық біліміміз ұзақ жылдар бойы бір ғана ілімнің
аясында шектеліп, дүниеге бір ғана көзқараспен қарауға мәжбүр болдық. Әлемнің үздік 100
оқулығының қазақ тілінде шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін бере бастайды. Сол себепті,
уақыт ұттырмай, ең заманауи, таңдаулы үлгілерді алып, олардың қазақ тіліндегі аудармасын
жасауымыз керек»деп көрсетілген [6].
Бұл білім беру саласында қызмет етіп жүрген ғалым-ұстаздарға үлкен жауапкершілік
жүктеледі деген сөз. Келесі жылы 90-жылдығын атап өткелі отырған біздің университет жаңа
ректорымыз Т.О. Балықбаевтың басқаруымен көптеген шараларды қолға алып, мақалада
көрсетілген бағдарламалық мәселелерді шешуге кірісіп кетті.
2017 жылдың 27 қыркүйегінде Ғалымдар үйінің үлкен конференц-залында өткен Абай
атындағы ҚазҰПУ ректоры, профессор Т.О. Балықбаевтың халыққа есеп беру кездесуінде
университет ұжымының даму стратегиясындағы қойылған міндеттерді атқарудағы қызметі
жан-жақты көрсетілді.
Абай атындағы ҚазҰПУ ұстанымдарын насихаттау және нығайту бағытында халықаралық
және ұлттық рейтинг бойынша QS World University Ranking рейтингінде әлемнің үздік 491
университетінің қатарына енуі (алғаш рет Абай атындағы ҚазҰПУ әлем университеттерінің
500 үздіктіңқатарына), Web of Science ақпараттар базасында импакт-факторы бар мақалалар
саны бойынша республикадағы педагогикалық жоғары оқу орындары арасында бірінші орын
алуы басты жетістіктері болып табылады.
Университеттің білім беру, ғылыми-зерттеу, тәрбиелік және әлеуметтік-мәдени
жұмыстағы жетістіктері де ерекше назар аударуға тұрарлық. Білім беру бастамалары
ретінде педагогикалық мамандықтар бойынша 23 жаңа үлгідегі оқу бағдарламаларының
енгізілуі,ағылшын тілінде оқытуға арналған оқу бағдарламалары(Физика, Информатика,
Химия, Биология)дайындалуы, ҚР Білім және ғылым министрлігі 2017/2018 оқу жылынан
бастап республиканың педагогикалық жоғары оқу орындарында жүзеге асыруға ұсынылған 19
ЖОО оқулықтары, шағын жинақты мектеп мұғалімдерін оқытуға қосарланған мамандықтар
бойынша білім беру бағдарламаларының дайындалуы қазіргі заманғы талаптарға толық жауап
береді.
Университет қызметкерлерінің алдында орта мерзімді кезеңде тұрған міндеттер
анықталды. Біріншіден, Абай атындағы ҚазҰПУ республиканың педагогикалық институттары
мен аймақтық университеттеріне мамандар дайындау мен олардың біліктілігін арттыруды
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дамытуы қажет.Екіншіден, педагогтарды дайындаудың оқу бағдарламаларының құрылымы
мен мазмұнын сапалы жаңартуды жалғастыруы қажет.
Университет педагогикалық білім берудің алдыңғы қатарлы орталығы ретінде Елбасының
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты программалық мақаласында айтылған міндеттер
мен жобаларды іске асыруда орта білімнің жаңартылған мазмұны бойынша педагогикалық
мамандықтардың білім беру бағдарламалары мазмұнын жетілдіру бағытында білімнің жаңа
мазмұнын анықтап, қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінеғылыми-теориялық және ғылымиәдістемелік қолдауды қамтамасыз етеді, орта мектепке латын жазуындағы оқулықтардың
құрылымы мен мазмұнын жаңа үлгіде әзірлеуді бастамақ.
Зерттеу университеті ретінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
гранттары, басқа ұйымдар мен қорлар бойынша конкурстарға профессор-оқытушылар
құрамының қатысуын арттыру, ғылыми зерттеулерді қаржыландыру мақсатында жобалық
тәсілді жүзеге асырып, алдағы үш жылда ғылым бюджетін 2-3% -ға ұлғайтып, педагогикалық
технологиялар орталығын, мамандандырылған педагогикалық зертханалар және
т.б.құрудыжоспарлауда.
Университеттің даму стратегиясын жүзеге асыруда Абай атындағы ҚазҰПУ-ді ғылымизерттеу және цифрлы университетке айналдыру, студенттерге қызмет жасаудың бірыңғай
орталығын құру, 600 адамға арналған акт залы, оқу корпустары, аудиториялар мен ғылымибілім беру зертханалары, әлеуметтік-мәдени және спорттық мақсаттағы объектілерді
модернизациялау, сандық кітапхананы құру сынды Абай атындағы ҚазҰПУ Байқау кеңесінде
нақтыланған басым бағыттар және ұзақ мерзімді даму жоспарлары ерекше рөл атқарады.
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ерекше мәртебесі бар ұлттық педагогикалық университет
ретіндегі қызметі жұмыс берушілер арасында академиялық беделін арттыруға, педагогикалық
білім мен ғылым саласында көшбасшылық позицияларды нығайтуға бағытталған.
Жоғары білімнің «Қара шаңырағы» ретінде ірі тарихи және мәдени мұраны иемдене
отырып, университет әлемдік білім беру кеңістігнде қазақстандық білімнің мәртебесін
нығайтуда.
Осы игі бастамаларға ат салысып, бүгінгі әлемдегі өзгерістерге икемделуге қабілетті
жоғары білікті мамандар, ғылыми және ғылыми-педагогикалық мамандар даярлап, еліміздің
болашағы – қазіргі студенттерге кәсіби білім беруде Тарих және құқық институты да өз үлесін
қосуда.
Институтымызда еліміздің түкпір-түкпір ауылдарынан келген студент балаларымызды
заманауи технологияларды пайдалана отырып оқытуға, алыс-жақын шет елдердің озық
тәжірибелерімен таныстыруға мүмкіндік бар. Ең қуантатын нәрсе – мемлекеттің осы
қамқорлығын жақсы түсінген жастарымыз білім-ғылымға, жаңалыққа құштарлық танытуда.
Тарих және құқық институтының ұжымы «Елімізге қажетті, бәскеге қабілетті, замана
талабына сай кадрларды дайындау!» деген ұранға сай болып Президент Н.Ә. Назарбаевтың
«Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауындағы және
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласындағы міндеттердің мерзімінен бұрын
жүзеге асуына қызмет етеді және Қазақстанның болашағына нық сенеді. Барлық сыртқы және
ішкі қиыншылықтарды, қайшылықтарды шеше отыра Қазақстан міндетті түрде әлемдегі ең
озық отыз мемлекеттің қатарына кіреді. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып,
біріккен және белсенді еңбек үрдісін тоқтатпауымыз керек.
Тарихи қалыптасқан біздің ұлттық дәстүрлеріміз ақпарат дәуірінде осы замандағы озық
дәстүрлермен үйлесім табуы үшін қажырлылықпен еңбектенуге тура келеді. Еліміздің жоғары
жетістіктерге жетуіне оның табиғи байлығы емес, адами капитал сапасы, адамдардың білімі
мен бәсекеге қабілеттілігі, оны іске асыратындай денсаулық сапасы ықпал етеді.
Бүгінгі ұрпақ әр саладан хабардар бола отырып, өз мақсатына жетуге, білім алуға,
салауатты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда әр
нәрсені ұтымды пайдалана білуі шарт. Біздің болмысымызға тән ұстамдылық, қанағатшылдық
300

пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдалана білу біздің өз бейнемізді танытады,
мінезіміз бен мәдениетімізден хабардар етеді. Оларды сақтай білу біздің парызымыз.
Дүрбелеңге толы дүниеде барлық мемлекеттер де заманға сәйкес жаңғыруды қалайды.
Уақыт жылдам өзгереді, ғасырлар даму ерекшеліктерімен есте қалады. Уақыт талабынан шығу
үшін жаңғыру біздің өзімізге керек, тарих та сонымен жасалады.
Бүгінгі ұрпақ үшін рухани жаңғыру ұлттық қасиеттеріне ие болу және мәдениеттілікті,
еңбек пен білімді иеленіп, кез-келген игілікті іске ынта мен жігерді танытып, қабілеттілікті
көрсете білу, өмір жолында өз ісіне адалдық танытып, өзіне бағындырған құндылықтарды
халықтың игілігіне айналдыра алатын деңгейге қол жеткізу, сол арқылы мемлекетінің мүддесіне,
ұлтының болмысына күш беру.
Ендігі міндет – осы айтылғандарды іске асыру жолында аянбай еңбек ету.
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«ТАЛАП» ҚОҒАМЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ
АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ РӨЛІ
Жұмаділдаев М.М.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 2-курс докторанты
Түркістандағы мәдени-ағарту саласын дамытуда қазақ зиялыларының алғашқы кезекке
оқу-білім саласындағы міндеттерді шешу мәселесін қояды. Аталған бағытта іс-шараларды
жүзеге асыру үшін Түркістан үкіметі мен қазақ зиялылары ғылыми ағартушылық «Талап»
қоғамын құрып, оған осы міндеттерді қолға алуды жүктейді. Осыған байланысты 1922 жылы
4 желтоқсанда Ташкент қаласында Х. Досмұхамедұлы оқыған зиялылардың басын қосып,
Мемлекеттік Ғылыми Кеңестің алдына «қырғыз-қазақ мәдениетін өркендетуді мақсат еткен»
«Талап» қоғамын құру туралы мәселені қояды. Көп кешікпей қоғам құрылып, өз қызметін
бастайды да, оның төрағалығына Х. Досмахамедұлы, орынбасарлыққа М. Есполов, қазынашысы болып М. Тынышбаев сайланады. М. Әуезов болса қоғамның хатшылық қызметін атқарады
[1, 3 п.].
Кейін осы қоғамға профессор А. Шмидт, этнограф Ә. Диваев, К. Жәленұлы, Н. Архангельский, И. Тоқтыбайұлы, студент Қ. Тыныстанұлы сынды азаматтар қабылданады.
Негізінде Түркістан кеңестік автономиялық республикасы Халкомкеңесінің Халық ағарту
комиссариаты жанындағы Мемлекеттік ғылыми кеңестің қолдауына сүйенген «Талап»
қоғамының негізін мемлекеттік биліктен шеттетілген Алаш қайраткерлері қалады. Оны
бұрынғы Батыс Алашорда үкіметінің басшысы болған Халел Досмұхамедовтың осы аталған
ұйымның басшылық қызметін атқаруынан көруге болады. Әсіресе Алаш қайраткерлері
Түркістан халқының мәдениеті мен білімін көтеруде ерекше із қалдырды.
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Ташкентте шығып тұрған «Ақ жол» газетінің 1923 жылы 15 қыркүйектегі санында
жарияланған мақаласына «Тана» деп қол қойған тілші (Х. Тұрсынның пайымдауынша Халелдің
бүркеншік есімі болуы мүмкін): «Өткен өтті, кеткені кетті. Күш біріктірерлік деген жаңа мәселе
туды. Бұл мәселенің нағызы да – жаңа туған «Талап» қауымы. «Талап» қауымының ұстанған
жолы – қазақ жұртының мәдениетін ілгері бастады. Мұның үшін оқу жолына белсеніп кірісу,
әдебиетін жинау, газет-журналдарға айқын көзбен қарап, шығысын жиілетіп, бағытын елге
жемісті қылу, қазақтың ескі өнерлерін тексеру, тағы басқалары...» деп жазды [2, 1 п.].
Шағын ғана газеттік мақалада қоғамның бағдарламалық мақсаттары мен міндеттері
біршама айқын көрініс тапқан. Сонымен қатар, мақалада жарияланған деректерден мынадай
мәліметтерді кездестіреміз: «Қауымды түзушілер қатарында: 1) Доктор Досмұхамедов; 2)
профессор Александр Шмидт; 3) Әубәкір Диваев; 4) Кәрім Жәленов; 5) Мағжан Жұмабаев
және тағы басқалары болды. Бұл қауымның ұсынған бағдарламасының соңында: «Талаптың»
осы жолын 1922-ші жылы 13-ші желтоқсанда Түркістан мемлекет білім кеңесі тағайындады.
1922 жылы 13-ші желтоқсанда «Талап» қауымының бірінші жиналысы болып, басқармаға
мына адамдар сайланады: Басқарманың төрағасы – Халел Досмұхамедов. Басқарманың
мүшелері: профессор Александр Шмидт, Иса Тоқтыбаев, Мырзағазы Есболұлы, Мұқамеджан
Тынышбайұлы, Мұқтар Әуезұлы, Қасым Тыныстанұлы [3, 3 б.].
«Талаптың» жоғарыда айтқан мүшелері көпшілік алдында дәріс оқып, баяндамалар жасап,
түрлі көрмелер ұйымдастырады, өнердің неше түрлі үлгілерін, кітаптар мен қолжазбаларды
шығарып, кітапхана, оқу залын ашты. «Талап» қоғамын көздеген мақсатына толық жетпесе де,
ұлт мәдениетін өркендетуге өзінің қомақты үлесін қосты. Қазақ мәдениетін өркендету, көркейту
үшін құрылған «Талап» қоғамының мақсаттары мен міндеттері көрсетілген жарғысын 1922
жылы 4 желтоқсанда Түркістан Халық ағарту комиссариатының ғылыми кеңесінде бекітеді
[1, 28 п.]. Жарғыда «Талап» қоғамының басты мақсаттары ретінде қазақ халқының әдеби
тілін зерттеу, ғылыми терминология қалыптастыру, ұлт өнерін, халықтың салт-дәстүрлерін
зерттеу мен насихаттау, мектептердің жұмыстарын жақсартуға көмектесу сияқты мәселелер
анықталған [4, 123-127 бб.]. «Талаптың» Жарғысы (жолы) 1923 жылы Ташкентте жарық көреді.
Мұны Ташкенттегі мұрағаттан тұңғыш рет тауып, жариялаған – ғалым Дихан Қамзабекұлы
(Тағдырлар сапырылысында туған «Талап» // «Өркен», 1991, 20 наурыз).
«Талап» қоғамының Жарғысына назар аударсақ, онда ұйымның алдына қойған мынадай
мақсаттар мен міндеттерді көреміз:
«Қазақ-қырғыз мәдениетін көркейтушілер қауымы «Талаптың» жолы
7.

Қоғамның мақсаты һәм істейтін істері

§ 1. Қазақ-қырғыз халқының мәдени көркеюіне жәрдем келтіру жағында қауымның
көздеген мақсаттары мыналар
а) қазақ-қырғыз халқының әдеби тілін, ғылым атауларын (терминология) һәм басқа
мәселелерді тексеру;б) ұлт өнерін (искусствосын) тәптіштеу;
в) қазақ-қырғыз халқының тарихын һәм салтын тексеріп, қарастыру;
г) қазақ-қырғыз мектептерінде оқыту мәселесін іреттеп, жөнге салу;
д) қазақ-қырғыз халқының қызметкерлеріне өрсету
§2. Жоғарыда көрсетілген мәселелерді жүзеге шығару үшін:
а) талқы (диспут), дәріс, баяндамалар жасауға;
б) білімге керекті мағлұматтар жию үшін, оқушылардың білімін арттыру үшін керуендер
(экспедиция), қыдырыстар (экскурсия) түзеуге;
в) көрмелер (выставка) ашуға;
г) уақытша һәм белгілі мезгілмен тұратын баспасөздер бастыруға, кітаптар, қолжазбалар,
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өнердің үлгілерін, ескі кітаптар, қолжазбалар, шығармаларды жинастыру;
д) ғылыми еңбектер мен өнер туындыларына конкурстар жасап, сыйлықтар тағайындау;
ж) қазақ ағартуына қажетті мамандарды дайындайтын курстар ашу;
з) мезгілімен немесе мезгілсіз шығатын баспасөздерге жауапты қазақ аудармашылар,
корректорлар, қызметкерлер бюросын ашу;
и) мақсатқа жету үшін мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдардың алдына мәселе
етіп қою.
§ 3. Қоғам заңды тұлғаның барлық құқын иеленеді және ұйымның атауымен
жариялайды.
§ 4. Ұйымның тұрақты мекені Ташкент қаласы. Сонымен қатар ұйым Түркістан
республикасының барлық жерлерінде және рұқсат берсе Қазақ республикасының аймағында
өз бөлімдерін аша алады.
ІІ. Қоғамның мүшелері:
§ 5. Қоғамның құрылтайшылары мыналар: 1. Дәрігер Досмұхамедов Халел. 2. Профессор
Шмидт Александр. 3. Этнограф Диваев Әбубәкір. 4. Жаленов Кәрім. 5. Жұмабаев Мағжан. 6.
Архангельский Николай.
§6. Қауымның мүшелері екіге бөлінеді: шын һәм көмекші. 5-бапта көрсетілгендер
қауымның мүшелері болып саналады.
§7. Қауымның шын мүшелеріне қазақ халқының білім жағынан екі мәдени ағарту
жолында қызмет көрсеткен адамдар, екі шын мүшенің лайықтауымен алынады. Шын мүшелік
аты басқарманың ұсынуы бойынша жалпы жиылыстың бекітуімен беріледі.
§8. Көмекші мүшелікке алынатындар – қауымның мақсатына ант берген адамдар.
Мүшелікке алу тәртібі екі шын мүшенің лайықтауы һәм басқарманың бекітуімен болмақшы.
Көмекші мүшенің шын мүше болуына екі шарт керек:
1) 7-бапта көрсетілген тәртіп бойынша;
2) Көмекші мүше болғанына алты ай уақыт өтуі.
§9. Қазақ мәдениеті жолында айрықша қызмет сіңірген адамдарға «ардақты мүше» деген
атақ беруге қауымның жалпы жиналысы ықтиярлы.
§10. Жалпы жиналыстарда көмекші мүшелер кеңесі дауыспен пайдаланады.
§11. Қауымның шын мүшелері болсын, көмекші мүшелері болсын, қауымның
мақсаттарына пайдасыз болса, яғни қауымның атына дақ келетіндей болса, олар қауымның
мүшелігінен шығарылады. Шын һәм көмекші мүшелерді уақытша шығаруға басқарма да
ерікті, бірақ оның түпкілікті шығу мәселесі жақын арада болатын қауым мүшелерінің жалпы
жиылысында қаралуға тиіс.
Ескерту: Шығарлған мүшелердің басқармаға наразылығын көрсетіп, жалпы жиылысқа
арыз қылуларына еркі бар.
§12. Ардақты мүшелер де басқа мүшелердің барлығы да белгілі мезгілде қауымға жарна
төлеп тұрады. Жарнаның мөлшері, алынатын мезгілі қауымның жалдық жалпы жиылысында
белгіленеді.
ІІІ. Ұйымның қаражаты:
§ 13. Ұйымның қаражаты мына көздерден жиналады:
а) мүше жарналарынан;
б) қайырымдылық қорынан;
в) мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық қоғамдардың қаржыландырудан;
г) кітаптарды сатудан, ақылы дәрістерден және тағы басқа. Қауымның құрылысы
§14. Қауымның ісін басқарушылар:
1) Қауым мүшелерінің жалпы жиылысы
2) Басқарма
3) Басқарманың бастықтары
4) Тексеру комиссиясы
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§15. Жалпы мүшелер жиылысының қарамағында болатын істер:
а) Қауымның жолын өзгерту;
б) Ардақты һәм шын мүшелерді бекіту;
в) мүшелі жарнаның мөлшерін һәм төлейтін мезгілін бекіту;
г) Қауымның түсім-шығыс (смета) мөлшерін бекіту;
д) білім, әдеби немесе басқа еңбек үшін берілетін бәйге белгілеу, бәйгелерді
тағайындау;
е) Басқарма мен тексеру комиссиясының есептерін бекіту;
ж) Басқарма мен тексеру комиссиясын сайлау.
§16. Жалпы жиылыстар жылдық, мезгілді һәм төтенше болады. Жылдық жиылысты
басқарма сентябрь (мизан) айында шақырады. Мезгілді жиылыстарды әдеби баяндамалар
немесе мәселелер көбейген жағдайда, яки болмаса басқарма өз алдындағы мәселелердің
жиылысында тексеріліп, өтуін тиіс тапса, шақырылады.
Төтенше жалпы жиылыс не тексеру комиссиясының тілеуімен яки шын мүшелердің 10нан кем болмаған бір тобының өтінуімен жиылады.
Ескерту: Мезгілді жиылыстар басқарманың төбеағасы яки оның орынбасары төбеағалық
етеді, жылдық һәм төтенше жиылыстарды жиылыстың төбеағасы жиылыстың сайлауымен
қойылады.
§17. Қауымның жолын өзгерту һәм қауымды жабу туралы мәселелерді қарауға жалпы
жиылыстарда қауым мүшелерінің үштен екісінің болуы шарт. Басқа мәселелерді тексеру
қауымның Ташкентте тұратын мүшелерінің жарты жиналысында бола бермекші.
Жалпы жиылыстарда мәселелер көпшілік дауыспен шешіледі. Дауыс тең болса,
жиылыстың төбеағасының қосылған жағының айтқаны қабыл алынады.
§18. Қауымның ісін жүргізу үшін жалпы жиналыс қауымның шын мүшелерінен басқарма
мүшелігіне адамдар сайланады. Олардың ішінен біреуі басқарма бастығы, ал қалған алтауы
басқарма мүшесі болады.
§19. Басқарма жалпы жиылыстың сайлап шығарған қауымның атқару орны болғандықтан,
ешбір сенім белгісін алмай-ақ һәм орындарда қауым атынан кезектегі істерді жүргізіп,
қауымның ісін атқара береді.
§20. Басқарма өз мүшелері арасынан төбеағасына орынбасар, хатшы һәм қызметкерлер
сайлап, оларға белсенді жұмыстарын бөліп береді.
§21. Басқармасының төбеағасы, оның орынбасары һәм хатшысы басқарманың бастықтары
болып саналады. Бастықтар басқарманың кезегіндегі істерін жүргізіп, жеңіл мәселелерді
шешіп тұрады.
§22. Басқарма мүшелері үш жылға сайланады. Бірақ жыл сайын ескі мүшелерден екеуі
шығып, олардың орнына жаңадан екі адам сайланып тұрады.
§23. Айрықша қиын мәселелерді қарап шешу үшін басқарма қауым мүшелерінен уақытша
комиссиялар түзеуге ерікті.
§24. Айына бір реттен сирек болмау шартымен басқарма өзі керек тапқан мезгілде
басқарманың мәжілісі болып отырады.
§25. Жыл сайын басқарманың жалпы жұмысын, ақша яки бұйымы есебін тексеру үшін
жалпы жиылыстар қауымның мүшелері арасынан тексеру комиссиясын жаңғыртады.
§26. Қауым өкіметінің бұйрығымен яки жалпы жиылыстың қаулысымен ғана
жабылады.
§27. Қауым жабыла қалса, оның барлық мүлкі негізгі мақсаты қазақ-қарғыз халқын
мәдени ағарту болған бір мекеме, яки ұйымға тапсырылады.
«Талаптың» осы жолын 1922-інші жылы 4 декәбірде Түркістан мемлекет Білім кеңесі
тағайындады һәм 822-інші нөмірімен дәптерге тіркеді.
1922 жылы 13-інші декәбірде «Талап» қауымының бірінші жиылысы болып, басқармаға
мына адамдар сайланды:
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Басқарманың төрағасы: Халел Досмұхамедұлы.
Басқарманың мүшелері: профессор Александр Эдуардович Шмидт, Иса Тоқтыбайұлы,
Мырзағазы Есболұлы, Мұхаметжан Тынышбайұлы, Мұхтар Әуезұлы, Қасым Тыныстанұлы.
Басқарманың тұратын орны: Ташкент, Карл Маркс көшесі, 41-інші үй, Қазақ-қырғыз
институты, 35-інші нөмірлі бөлме [5, 38-44; 5, 253-257.].
Ұйымды қаржыландыру мәселесі мынадай көздерден алынды: қоғамның мүшелерінен
түсетін жарна; мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдардың бөлген қаржылай көмегі;
ақылы дәрістер мен қоғамдық ұйымдардың бөлген қаржылай көмегі; ақылы дәрістер мен
мерзімдік басылымдар мен кітаптарды сатудан түскен қаражат; жеке азаматтардың қаржылай
көмегі [1, 28 п.].
Жарғыда сол кезде партиялық іс-тәжірибеде орныққан талап үлгісінде қоғамның мүшелігі
екі сатыдан тұрды: олар нағыз және көмекші мүше болып бөлінді. Нағыз мүшелер қазақ
халқының білім мен мәдени ағарту мекемелерінде қызмет етуші болуы қажет, ол екі нағыз
мүшенің ұсынысымен қабылданды. Ал көмекші (орынбасарлық) мүшелікке қоғамның мақсатын
танып, ант бергендер. Оларды екі нағыз мүшенің ұсынысымен қабылданды. Көмекші мүше
болуға біріншіден білім немесе мәдени ағарту саласы қызметкері болуы, екіншіден, көмекші
мүше ретінде алты ай мерзімдік сынақтан өтуі керек. Қоғамның мүшелеріне қойылған ерекше
талап, олар өз аттарына лайықты ұлт мүддесіне қызмет етуге тиіс екендігі атап көрсетілді.
Жарғыға сәйкес қоғамның басқарушы органы жалпы жиналыс болып белгіленіп, ол жылына
бір рет немесе төтенше жағдайларда кезектен тыс Ташкент қаласында шақырылатын болды,
сайланған басқарма мүшелерінен және қоғамның жұмысын, қаржының тиімді жұмсалуын
қадағалайтын тексеру комиссиясы құрылды. Мәселен, қоғамның Х. Досмұхамедұлы, М. Есполов, М. Тынышбаев, М. Әуезов сияқты басқарма мүшелері үш жылға сайланады, бірақ жыл
сайын ескі мүшелерден екеуі шығып, олардың орнына жаңадан екі адам сайланып тұрады деп
белгіленді [4, 123-127 бб.].
Кеңестік билік жағдайында қазақ зиялылары «Талап» қоғамының қызметі арқылы елдегі
сауатсыздықты жойып, әдебиет пен тілі, ұлттың тарихын зерттеу, ұлт мәдениетін өркениетті
деңгейіне жеткізуді мақсат тұтты. Осындай шаралардың қатарында зиялылар арасында әр апта
сайын тұрақты түрде әр түрлі өзекті тақырыптарды талқылаулар, дәрістер өткізілді. Мәселен,
түрік-моңғол тарихы бойынша М. Тынышпаев екі рет дәріс оқыса, қазақ әдебиетінің дамуы
жайында М. Әуезов, археология мәліметтеріне сүйене отырып, Түркістанды мекендеген
халықтар туралы Х. Досмұхамедов, ауылдағы халық ағарту ісінің мәселелері бойынша С. Қожанов, Ы. Алтынсариннің өмірі мен қызметіне арнап М. Есболов, Абайдың шығармашылық
мұрасына арнап М. Жұмабаев дәріс оқыды [1, 6 п.]. Курстар мен клубтарда және тағы басқа да
мәдени-ағарту мекемелерінде дәріс оқыған лекторларға қоғам тарапынан ақы төленген [6, 69
п.]. Басқарма өлкедегі қазақтандыру ісін жолға қою үшін кітапқа байланысты зәрулікті оның
қорын жинақтау мен сақтау, кітапқа көпшіліктің қолы жетерлік мүмкіндік туғызу екендігін
жете түсінді. Сол үшін де Ташкент қаласында, кейін басқа қалаларда кітапханалар ашып,
оларды оқу залдарымен қамтамасыз ету қажеттігін айтып үкіметтің алдына мәселе қоя білді.
Мектептер мен басқа да оқу орындарын көрнекі құралдарымен жабдықтауды қоғам
мүшелері қолға алды. Қоғам басқармасы Халком төрағасы Т. Рысқұловқа: «Талап» қоғамының
өз алдына қойған бастапқы міндеттерінің бірі Халық Комиссариатының ағарту саласындағы
бүкіл мектептерді қайта құрудағы ауыр жұмысына, соның ішінде қырғыз (қазақ) мектептерін
жаңа негізде жаңғырту ісіне көмектесу болып табылады» - деп жазды.
Онда жергілікті мектептердің ауыр халін қалай жақсарту жолын іздестіріп, ол міндеттерді
мәдениет саласындағы күштерді біріктіріп, өкіметтің кең қолдауымен жүзеге асыру қажеттілігі
сөз болады. Мектеп ісін жолға қою шараларының бірі – оны көрнекі құралдармен қамтамасыз
ету, сол үшін қоғам өз міндетіне қазақ мектептерін ең алдымен географиялық карта және
метрикалық өлшем кестесін қазақ тіліндегі жазуларымен шығаруды алатындығы атап көрсетілді
[2, 6 п.].
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Түркістан республикасының Халкомының төрағасы Т. Рысқұловқа жіберілген 1923
жылдың 14 қаңтарындағы «Талап» қоғам төрағасы М. Есболовтың жазған №3 баянхатында
көрсетілген мәселе оңынан шешілген. Онда К. Жәленов дайындаған «Есептану» оқулығын
Мемлекеттік баспадан 15000 данамен шығару үшін қаржы сұрап, басып шығарылған оқулықты
өткізу құқын «Талап» қоғамына беруді, одан түскен қаржыны қоғамның дамуына жұмсау
сұралған.
«Талап» қоғамының мектептерге арналған оқулықтар сериясын шығарудағы алғашқы
жетістігі Кәрім Жәленовтың «Арифметика» оқулығын басып шығаруы еді. Түркістан Халық
комиссарлары Кеңесі «Талап» қоғамы басқармасының өтінішіне орай оқулық авторына
төленетін қаламақы мен түзетуге берілетін қаржыны бөлуі мен Түркістан экономикалық кеңесі
ақысыз қағаз беруі Жәленовтың оқулығының Мемлекеттік баспаның меншігі ретінде сатуға
түсуіне мүмкіндік берді [2, 6 п.].
Жарғыда қазақ халқының мәдени өркендеуінің жолдары ретінде ең алдымен қазақ
мектептеріне арнап оқулықтар шығару, сол арқылы ана тілінде білім беру сапасын арттыру
қарастырылды.
Яғни, жоғарыда көрсетілген Жарғы бойынша «Талаптың» жұмысы бір жылда мынадай
арналар бойынша өрістеді:
1) Күнделікті өмірдің түрлі мәдени сұраныстарын қанағаттандыруға бағытталған қоғам
ішіндегі ұйымдастыру шаралары;
2) Қазақ тіліндегі оқулықтар мен көрнекті оқу құралдарын бастырып шығаруға ықпал
ету.
Оған мысал ретінде ұйымның күш салуымен 50 дана «Үлкендерге арналған әліппе»,
50 мың дана «Қазақ халқының грамматикасы» екі томдығы, 50 мың дана бірінші сатылы
мектептерге арналған тапсырмалар шығады. С. Қожановтың «Есептану туралы» оқулығы да
осы кезде жазылғаны белгілі, бірақ белгісіз себептермен кейінірек 1924 жылы жарық көрді. Сонымен қатар, мектеп оқушылары Крыловтың мысалынан аударылған Ахмет Байтұрсыновтың
түрлі түсті «Маймыл мен көзілдірік» атты еңбегін алды. Қ. Кемеңгерұлы да «Езілген ұлттар»
атты деректі кітап шығарып, мектеп оқушылары үшін «Қазақша-орысша тілмаш» деп аталатын
сөздік, 2 кітаптан тұратын «Еуропалықтар үшін оқу құралын» жазды.
Қоғамның төрағасы Х. Досмұхамедовтың өзі де Мұрат Мөңкеұлы, Шернияз шешен,
«Қарасай-Қази», «Қыз Жібек», «Кенесары-Наурызбай» сияқты кітаптардың кейбіреуіне
өзі алғысөз жазып шығарады. Абай, Мағжан, Бернияз ақындардың шығармаларының баспа
көруіне себепші болған. Баспагерлік қызметінің мақсатын ол «Кенесары-Наурызбай» кітабын
шығарғанда «Ел әдебиетінен алынған сөздерді қалай етіп шығару туралы қолдан келгенше
үлгі көрсетіп, жол салу»,-болды деп көрсетеді [4, 100 б.]. Жалпы алғанда 1925 жылға дейін
қазақ оқушыларына 10 оқулығы шығып, 30 мың данамен таратылған. Оқулықтар дүкендерде
сатылмады және олар оқушыларға тегін берілді [7, 18 б.].
Ұйымның міндеттеріне қазақ облыстарында мұражайлар мен кітапханаларға қажетті
заттар мен жабдықтар жинау, түрлі тақырыптар мен бағыттар бойынша экспедициялар мен
экскурсиялар ұйымдастыруды іске асыру, көрмелер ұйымдастыру, кітаптар, көне ескерткіштер
мен өнер туындыларын жинастыру шаралары да енді. Жарғыда кадрлар мәселесіне де баса
мән берілді. Оны жүзеге асыру үшін халық ағарту саласында қажетті мамандар дайындайтын
курстар ашу, ұлттық баспасөзді өркендету үшін қазақ тілін жақсы меңгерген тәржімашылар
мен әріп терушілерді, журналистерді, редакторларды және тағы басқа да мамандарды
дайындауды қолға алу міндеттері белгіленді. Мәселен, осыған байланысты қоғам мүшелерінің
ұсынысы бойынша 1923 жылы 15 тамызда Түркістан үкіметі іс қағаздарын жергілікті тілдерге
тәржімелейтін арнайы комиссия құрады. Комиссияның құрамына Түрікаткомның, ТКП
Орталық Комитетінің, «Талап» қоғамының», «Қосшы» одағының, кәсіподақтардың Еңбек
және Ішкі істер халық комиссариатының өкілдері енгізілді [8, 115 б.].
Сонымен қатар, қоғамның көмегімен «Балдырған» атты қолжазба журналын шығарған.
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Қоғам мүшелері Ташкенттегі әріптестірінің үлгісімен Жетісу облысындағы тарихи орындарға
саяхат жасау, өлкетану ісін жандандыру, мұражайлар мен кітапханалар ашу сияқты кезек
күттірмейтін іс-шараларды қолға алған. Қоғам мүшелерінің осындай әрекеттері олардың
ел тарихы мен салт-дәстүрін жетік білетін, ана тілін құрметтейтін ұлтжанды азаматтарды
дайындауға және қазақ мәдениетін көркейтуге ұмтылғандығына көз жеткізеді.
«Талап» қоғамының басқармасы Түркістан республикасы Халкомының төрағасы
Т.Рысқұловқа жазған хатында «қырғыз (қазақ) халқын қандай да болмасын қараңғылықтан
рухани тазаруы үшін қоғамның алдына қойған мақсаттарын жергілікті қырғыз жауапты
қызметкерлері зор сүйіспеншілікпен қарсы алды және олар қоғамның жұмысына белсене
араласуда» дей келе, қоғамның таяудағы міндеттерінің бірі кітапхана ашу деп көрсетеді [1,
3 п.]. Қоғам өзінің жұмысын 1925 жылы 21 қарашада «ұлтшыл» деген айыппен тоқтатады.
Оның кітапхана қоры мен қаржылары және іс қағаздары Қазақстанның сол кездегі астанасы
Қызылордадағы Қазақстан өлкетану қоғамына тапсырылады [2, 1 п.].
Бұл қоғамның мүшелеріне Халық Ағарту комиссары С.Қожанов та қол ұшын беріп
отырған. Қайраткер халық ағарту комиссары қызметінде жүргенде ұлттық театрдың өркендеп
дамуынан да ерекше көңіл бөлген.
Тоталитарлық жүйенің басталған уақытындағы елі үшін аянбай қызмет еткен Алаш
қайраткерлері тілін жоғалтып, тарихынан айрылған халықтың жер бетінен жойылып кететінін
түсініп қазақтың өткен тарихын, мәдениетін, тарихи ескерткіштері мен ауыз әдебиетін
көркейтуге, сақтап қалуға аянбай қызмет етті. Осы орайда «Талап» қоғамы ХХ ғасырдың 20жылдары ұлтымыздың рухани мәдени өмірін және оқу-білім саласын өркендетуге өзіндік үлес
қосты.
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БІРТҰТАС АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ДІНИ ҚОЗҒАЛЫС
Жұртбай Т.Қ.
Еуразия Ұлттық университеті «Отырар кітапханасы»
ғылыми орталығының директоры,
филология ғылымдарының докторы, профессор.
Рухы өлген ұлт – қайта тірілмейтін, құруға бет алған ұлт. Ал мұндай қатер қазақ халқының
басына ХҮІ ғасырдан бастап-ақ төніп келе жатқан болатын [1].
1555 жылы епископ Гурий басқарған жаңа епархия құрылып, қазыққа отырғызып,
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қылыш астынан өткізіп, суға тұншықтыру арқылы зорлап шоқындыру басталды. Мешіттер
мен медреселер бұзылып, оның орынына шіркеу мен монастырлар салынды. Архиепископ
Гермогеннің жәдігөйлігімен 1593 жылы Федор Иоанович патшаның мешіттер мен медреселерді
жер бетінен жойып жіберу туралы жарлығы шықты. 1713 жылдан бастап Петр І шоқынбаған
көпестердің жерін, байлығын тәркілеу туралы жарлық берді. Бодан жұртты орыстандыру мен
шоқындыру әрекетін түбегейлете жүргізу үшін 1731 жылы Елизавета патшайым Сенаттың
қасынан «Шоқындыру кеңсесін» құрды. Ол негізінен Еділ бойындағы татарларды арбауға
бағытталды. Соның кесірінен тілі, әдеті, мәдениеті – түркі, діні – христиан «кряшен» деген будан
ұлт қалыптасты. Бұл азғыруды ғылыми негізге түсіру мақсатымен 1797 жылы Қазан руханият
(духовный) академиясы ашылды. Миссионер мамандар дайындалып, олар «орыстандыру
палатасы» мен «қоныстанушылар кеңсесінің» дәбірі болып шықты. Солардың бастамасымен
1869 жылы Мәскеуде миссионерлер қоғамы ұйымдастырылды [2.21]. Олар бодан ұлттарды
орыстандырып, шоқындырудың нақты іс жоспарын талқылап, жүзеге асыруды ұсынды.
Бұған дейін түркі тектес хахас (барабы татары), сақа, бурят, тоба, алтайлықтар, қалмақ іспетті
ұлыстардың тағдырын шешіп, танымын өзгертіп, шоқындырып үлгерген-ді.
1822 жылғы I низамнан басталған миссионерлік саясат, 1868 жылғы екінші низамның
тұсында нақтылана түсіп, 1892, 1898, 1902 жылдары оны жүзеге асыратын жоспар жасалды.
Қазандағы руханият академиясының жанынан «қазақ ұлтының сүйікті қамқоршысы» Николай
Иванович Ильминский жанығып жүріп «Мұсылмандарға қарсы күрес бөлімін» ашып, оны өзі
басқарды. Оның «достығының» астарын осыдан-ақ түсінуге болады. Патша ағзамның тікелей
жарлығымен Түркістан өлкесін шоқындыруға дайындайтын архиерей кафедрасы құрылып,
ол Алматы қаласында орналасты. 1901 жылы Алматыда миссионерлік эпархиальдік мекеме
ұйымдастырылды. Алматыдағы кафедралық соборда қазақтарды салтанатты түрде шоқындыру
рәсімі өткізілетін болып жоспарланды [1].
Ресей жаһангерлігі ел мен жерді отарлау туралы пиғыл танытқан патшалық
самодержавие территориялық-ұлттық отарлау мен рухани езгіні қоса қамдастырды. «Қазақ
даласын Азияның кақпасы» деп Петр нұсқаған заматтан-ақ шіркеудің «әулие әкелері» рухани
арбасудың жоспарын жасады. Бұрын бей-берекеті шыққан патшаның монархиялық архивін
патшалық лицейді (Пушкин оқыған) бітірген «архив жүгірмектері» (дети архива) 1820-1830
жылдары еуропалық үлгідегі тәртіпке келтіргеннен кейін, империялық отарлаудың дүниелік
картасы жасалып, «құпия кеңсе құрылды» («құпия кеңсенің» өте құпия түрде екшелген
мәліметтері «Ресейдің әскери доктринасы», «Ресей жобасы» (Проект России) деген атпен
белгілі). Соның ішінде, өзге діндегілерді шоқындырудың жоспары жасалып, ол патриархтың
дәргейіне тапсырылды. Аса мұқият әрі қарау пиғылда құрылған епархиялық жоспар ұлттың
«ең шетін, ең нәзік» (Абай) талмауыт тұсын дәп басып, сананы уландыруға ұмтылды. Мұны
«қазақ халқының досы» деп жүрген Ильминский мұны:
«Миссионерлік дегеніміз – бұл да өзінше рухани соғыс, мұнда да соғысушы жақтар
өздерінің жоспары мен күштерін еш уақытта ашық жарияламайды» [1], – деп түсіндірді.
Қазақ тілі және «Құран», яғни, «Мұхаммедтің заңдары» тек жексенбі күндері ғана
оқылатын болып бекітілді. Кестенің қатаң орындалуын Шекара комиссиясының төрағасының
орынбасары тікелей бақылап отырды. Бұл: «Ауыл мектептерін молдалардың қолынан алып,
поптың ықпалына еріп, айтқанына көнетін және оның үнемі қол астында жүретін адамдарға
тапсыру керек» [3], – деген архиерей басқармасының нұсқауының тікелей орындала бастауы.
Олар сонау 1862 жылы қазақ мектептерінде жүргізілетін оқу бағдарламасында-ақ
дүрегейлерді дайындаудың бағдарламасын жасап қойды. Онда: «Ю. Христиан діні туралы
заңдар (Закон божий) бойынша оқу кестесі былай жүргізіледі: а) Екінші кластың бірінші жылы
Ескі және Жаңа заңның (Ветхий и Новый завет) тарихымен қысқаша таныстырады, екінші
жылда христиан дінінің шарттары (катахизис) оқытылады. б) Үшінші кластың бірінші жылында
шіркеудің мінәжат дұғасы мен рәсімі (литургия) түсіндіріледі, екінші жылында православие
дінінің басқа ағымдардан айырмашылығы мен артықшылығы туралы дәріс оқылады. Діннің
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көне дәстүрін ұстанғандар (старообрядчиктер) мен жікшілдерге (раскольниктерге) қарсы күрес
тәсілдері баяндалады» [1], – деп жазылған еді.
1879 жылы желтоқсанның он бірінші жұлдызы күні генерал Крыжановский ояздарға
жеделдете қатынас жіберді.
«I) Торғай мен Орал облыстарында іс қағаздарын қазақ тілінде орыс харпінің негізінде
жазу қажет, сөйтіп біртіндеп қазақтардың татар (дұрысы, араб –Т.Ж.) әріпінде іс қағаздарын
жазуын тоқтатуымыз керек. 2) Қазақ тілінде қатынас қағаздарын жазуға әбден болатынын біздің
дарынды қазағымыз Алтынсарин орыс харпіменен «Қазақ хрестоматиясын» жазып, баспадан
шығару арқылы тамаша дәлелдеді. 3) (Сол харіппен) қазақ тілінде газет шығаруымыз қажет...»
[1], – деп нұсқау берді.
Ал 1891 жылғы құпия пәрменде қазақ даласына орыс оқуы дендеп кірген соң:
«... Қазақтардың өз атынан бізге шоқындырушы уағызшы керек деген арыз ұйымдастыру
керек. Бұл міндетті орындауға жіберілген адам (уағызшы) қазақтардың барлық талаптарын
орындауға, көмектесуге міндетті, оларды өзімен бірге ертіп жүріп бойын үйретсін, өзімен
қол беріп амандасқан қазақтардың өкіліне сый-сияпат көрсетсін, өзіне тартсын. Дінге үйір
қыла берсін, сөйте жүріп: «Қазақтардың дініне ешкім де қысым көрсетпейді» – деп пікір
тарата берсін, ал олардың уағызға келуі және тыңдауы өздеріне пайдалы, бір-біріне қастық
жасамауға, шындықпен өмір сүруге көмектеседі деп сендірсін. Қазақтарды осылайша
тыныштандырып алған соң мынадай ұсыныс жасау керек: «Мұның барлығын қазақтардың өзі
сұрап жасаттырып еді, ол үшін миллиондаған сом ақша кетті, қазақтардың өзі уағызшы сұрап
еді, ол да қанағаттандырылды, соның бәріне қарамастан қазақтар үкіметті алдады, сол үшін
жазаға тартылуы керек» – деп жарлық жасау керек» , – деген ұсыныс бар еді.
Бұл пәрмен көп кешіккен жоқ, ХХ ғасырдағы христиан дінінің салтанат құруын әлемге
жар ету үшін және Романовтар әулетінің Ресей патшасының тағына отыруына 300 жыл толуы
құзіретіне тәбәрік ретінде Ресейдің Бас епархиясы қазақ даласын шоқындыруды 1901 жылы
қауырт түрде бастап кетуді ұйғарды.
Сәдуақас Ғылмани (үзінді мазмұндалып алынды): Николайға қарсы көтеріліс Көкшетау
оязынан бастады. 1900 жылы қыркүйекте ... 10 пәуескемен Архиерей келеді. Жанында
генерал-губернатор, ояз бастығы бар: «Әр ауылнайдан он адамнан уәкіл даярлансын!» – деп
бұйрық береді. Архиерей 1 200 қазақты шіркеу түбіне жинап койып: «Қазақ халқын мұсылман
деп мүфтиге қаратқан әуелгі жақсы басшыларыңыз – аға сұлтандарыңыз. Олар өздеріңіздің
кеңестеріңіз бойынша: «Бізге мүфтидің керегі жоқ. Біз әдет заңымен түрамыз» – деп арыз
берген. Сол тілек кабылданып, сіздерді (патша ағзам) мүфтияттан шығарған. Осы күнде сіздер
дінсіз тұрасыздар! Сол себепті ақ патшаңыз сіздерді жақсы, анық дінге салу деп мені жіберді.
Өйткені, мемлекет сіздерге дін тауып беруге міндетті. Енді сіздердің дін жөніндегі ұлықтарың
– мен. Өз тілдеріңмен жаздырып, алтындаған дін кітабын әкелдім. Оқысаңыздар түсінесіздер!
Айса – Құдайдың баласы. Құдай деп Айсаға табынасыздар! Құранды тастаңыздар!», – деп
аудармасы алтын жазумен жазылған «Евангели» деген кітапты ауылнай басына бір-бірден
таратып береді. Болыс Шалабай Тыныке баласы: «Айса Құдай емес. Қатыннан туған зат.
Құдай болуға жарамайды. Біздің Құдайымыз барша дүниені, дүниеде болған нәрселерді
жаратушы!»,- деп қарсылық білдіреді... 1 200 қазақ қолдарына балта, сойыл-шоқпарын алып,
әлгілердің соңынан келеді. Улап-шулап, «Аллалап!» көшеде тұрады. ...Содан соң жиналған жұрт
ақылдасып: «Дінге де, жерге де, құкымызға да енді өзіміз ие емеспіз. Құқымызды барша қазақ
болып іздейік!» – деп қаулы қылады ...Содан соң бұған қарсы 6 миллион қазақтан қол жинауға
кіріседі. Жер-жерге үндеу қағаз таратады. Халықтан жиналған қол (приговор): Ақмолада –
губерния архивіне, Көкшетауда – Абдолла Адамұлының атына жіберілуі керектігі осы үндеуді
таратушы пошташыға тапсырылады. Сөйтіп, Зайсан уезінен – Құрман кажы, Өскеменнен
–Құсайын Күленүлы, Садуақас Шорманүлы хатты алып: алды ат, арты қой шығарып, болысболысқа қос атпен кісі шаптырып, уез басына уәкіл сайлауға кіріскендерін хабарлайды... Сол
уақытта губерниялық директор Алекторовтың хатшысы Торғай болысынан Ақтасов деген
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екен. Сол Ильминскийдің, Шербенскийдің оку бөлім бастығына тапсырған құпия құжаттарын
ұрлап береді» [5].
Сондай хаттың бірі Абайдың да қолына түсті. Жаппай шоқындыруға кіріспек болған православие архирейінің жарлығының көшірмесін миссионер Алекторовтың құпия тартпасынан
қолына түскен Шаймерден Қосшығұлов сонау Көкшетаудан бұл хатты Шыңғыстаудағы Абайға
жолдайды. Ол хат Абайдың қолына жетпей жатып, 1903 жылы 21 мамыр күні Омбыдағы Дала
генерал-губернаторының кеңсесінен Семей облыстық әскери губернаторына шұғыл телеграмма
соғылды. Онда Дала генерал-губернаторының:
«Өлкенің бас архиепископының өтініші бойынша, Сізден мынаны анықтап беруіңізді
өтінемін. Көкшетау қаласынан Шаймерден Қосшығұловтың атынан Арқат Почта-телеграф
кеңсесіне Ибрагим Құнанбаевқа жолданған хатты хат иесі алды ма, жоқ па, соны біліңіз. Хат
тапсырылмаса ұсталынып қалынсын» [3], – деген мағынадағы бұйрығы жазылған еді.
Діни көсемінің пәрмені өлке ұлығының, облыс ұлығының, ояздың алдынан бір-ақ күнде
өтіп, сол күні Арқат бекетіне: «Көкшетаудан Қосшығұловтың атынан Ибрагим Құнанбаевқа
жолданған хат Арқат почта кеңсесіне келіп түсті. Қастандық насихаттың тоқтатылуына және
Құнанбаевты ақылды, түсінігі мол адам ретінде білетіндігіме байланысты хатты тапсыруды
өтінемін. Оны алған кезде ояз бастығы қатысып тұрсын» [3], – деген пәрмен түсті.
Хат қандай жағдайда болсын, әйтеуір, Абайға табыс етілгені анық. Өмірінің соңғы
жылдарындағы ақын жүрегін жаралаған ең ауыр оқиғалардың бірі – патша жандаралдарының
үйін тінтуі және оны астыртын бақылауға алуы еді. Дала данышпаны дәл сол жылы рухани
басыбайлылықтың қазақ халқына мықтап төнгеніне көзі жетті. Оның түңілуіне себепкер
жайдың бірі осы «Мұсылман діншілдерінің реакциялық қозғалысы туралы» қылмыстық іс.
Дін-исламның қауіп-қатерге ұшырағаны, бірігіп күресу үшін не істеу керектігі,
қандай ақыл қосары қақындағы Шаймерден Қосшығұловтың жеке хатымен қоса архив
тігіңдісінен 1891 жылғы қыркүйек айында Діни (архиерей) басқармасының Мәртебелі
Ағзамға мұсылмандар арасына
Иса пайғамбардың православиелік дінін тарату туралы
жасаған ұсынысын қабылдағаны туралы құпия мәліметтің көшірмесі де шықты. Тінту кезінде
төмендегі «Жарлық» Абайдың үйінен табылады. Тергеу ісінде тіркеулі тұрған «Жарлық»
қазақты шоқындыру туралы мәселе қозғайды. Бұл «Жарлықты» Абай оқыған. Құпия тапсырма:
«1891 жылы қыркүйек айында Діни (архиерей) басқарма Мәртебелі Ағзамға мұсылмандардың
арасында Иса пайғамбардың православиелік дінін тарату туралы ұсыныс айтқан еді. 1902
жылы наурызда Мәртебелі Ағзамның бекіткен заңына сәйкес мемлекеттік құпия істер жөніндегі
кеңесші: «Патшаның бодандығындағы барлық бағыныштылар бір дінге көшуі керек, бірақ та
оларды бағындыру және шоқындыру, бір дінге көшіру – «Ережеге» байланысты құпия, ыңшыңсыз, бірте-бірте, күш қолданусыз, зорлаусыз, алайда асқан ептілікпен, айламен, «олардың
өздері дінге кіруге ризалық берген-міс» - деген желеумен жүргізілуі тиіс. «Өздері православие
дініне өтуге өтініш білдірді, өздерінің еркімен енді» – деген айлалы амалды жүзеге асыру
үшін арнайы жоспар жасау керек» [3], – деген сөзден басталатын.
Бұл құжатты оқығанда Абайдың қандай көңіл-күйде болғанын түсіну қиын емес. Таным
тұрғысынан алғанда оның халқын заманақыр күтіп тұр еді. Елінің ертеңін ойлаған жан үшін
осы құжаттың өзі де жүрегінің басына у құюға жетіп жатыр еді.
Өмірінің соңында «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» деп өлең жазған және қара сөздерінде
дін мен иман туралы бірнеше ғақлия жазған Абайды рухани шоқындырудың еш қисыны жоқ
болатын. Сондай-ақ, Семей қаласындағы діни айтыстар да Абайға мәлім болатын. Шіркеудің
тақуаларымен Абайдың өзі де бірнеше рет айтысқа түсті.
«Қазақтарды жазаға тарту туралы мәртебелі ағзамнан пәрмен сұралады. Пәрмен
берілгеннен кейін қазақтарды жазалау үшін әскер жабдықталады және олар кресті алға ұстап
жорыққа аттанады. Қазақтардың бәрін де шоқындыруға және православие дініне кіргізуге
мәжбүр етеді. Ал бұл талапты өз еркімен орындамағандарды қырып салу керек» [3], – деп
кесімді үкім шығарылып қойған еді.
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Архирей ағзамның, екі бірдей губернатордың, ояздың төбе шашы тік тұра алашапқынға
неге түскені енді түсінікті. Мұндай қауырт һам құпия мәліметті таланға тастағаны үшін патша
да, патриарх та бастарынан сипамайды. Шаймерденнің қолына қалай түскен бұл мәліметтен,
1902 жылы 22 наурызда патшаның мұсылмандарды шоқындыруға жарлық бергені, ол науқанға
дайындықтың құпия түрде жүріп жатқаны анық байқалады. Егер дүние тыныш, төңкеріс пен
соғыс басталмаған жағдайда, бұл шоқындыру шамамен 1913-1925 жылдардың арасында
«салтанатты түрде» ресмияттан өтетін еді.
Сәдуақас Ғылмани: «Ел ішіндегі осындай харекетті сезген патша жандармдары 1902
жылдың 1 көкегінде Ақмола, Семей, Көкшетауда тексеру, тінту әрекетін жүргізеді. Сол барыста
Шаймерден Қосшығұловтың үйінен (сандығынан) желім баспасымен басылған бірнеше үндеу
қағаз (көк баспа) табылады. Содан соң Шаймерден Қосшығұлов қамауға алынып, қараңғы үйге
жалғыз жабылады. Адам жолықтырмайды. Тамақ бергізбейді. Аштан өлсе, «ауырып өлді» дей
салуға бекиді. «Өлмегенге өлі балық» деген тегі рас болса керек. Пештің мұржасының артынан,
бөрене арасынан үш саусақ сиятындай тесік тауып, күнде балшық тығып тұрып, содан екінші
бөлмедегі тұтқындар кұйған қымызга аузын тосып, көректенеді.[5]
Қандай қоғамда болмасын, қауiпсiздiк мекемелерiнiң өзiне тән құпиясы сақталып
қалады. Бiздiң қолымыздағы бұл үкiм өзге зерттеушiлердiң қолына түсе ме, жоқ па, кiм бiлсiн,
сондықтанда оны iркiп пайдалануды жөн деп санамадық. Тарих пен таным ғылымы шағымды
кезiнде екшеп алар. Әзiрге дерекке сараңдық жасамадық. Сонымен, Біртұтас алаш идеясына
алып келген халықтық наразылықтан туған діни қозғалыс туралы құпия архивтердегі
мағлұматтарға кеңірек тоқталғым келеді.
Құпия хатта одан әрі: «Ауылдарда, старшындарда «ауыл мектебі» деген бүркеніш атпен
мектеп ұйымдастырылып, бірте-бірте олардың санын көбейтіп, алғашқыда қазақтардың
көңілін табу үшін оларға қазақ мұғалімдерін жіберу керек. Оларға міндетті түрде орыс окуын
оқытып, балалармен орысша сөйлеуді, қазақ әрпін қандай жағдайда болсын қолданбауды
тапсырып, сөйтіп қазақ кітабын оқи алмайтындай жағдайға жеткізу керек. Бірақ оны заң
ретінде қолданбау керек» [3], – деп жазылды.
Бұл туралы Ә. Бөкейханов: «Әкімшілік бастауыш қазақ мектептерінде сабақ беретін
мұғалім орыс тілін білуі керектігін талап етті. Мектеп пен мешітті салу тек арнайы рұхсатпен
ғана жүзеге асатын еді. Соның нәтижесінде мектептер мен мешіттер астыртын түрде ашылатын
болды. Жұрт полиция назарына ілікпес үшін мешіттерді азан шақыратын мұнарасыз салуға
көшті... » [4], – деп жазды.
Оларды
мұндай күйге душар еткен миссионерлік мектепке жүргізілген: «Сонан
кейін мына тәсілге көшу ұсынылады: барлық мектептердің мұғалімдерінен «мұғалім» деген
инспектордың арнайы бекіткен куәлігін талап ету керек, ал инспекторға қазақ мұғалімдеріне
куәлік беруді әдейі қиындатып, сарсаңға салып, қасақана кешіктіру туралы алдын ала
тапсырылып қойылуы тиіс. Куәліксіз сабақ берген мұғалімдер қатаң түрде заң арқылы жауапқа
тартылсын. Осы тәсілмен молдалардың санын кемітіп, ол міндет ауыл старшиндеріне жүктелсін.
Поптарға белгілі адамдар ғана мұғалімдікке алынсын. Содан кейін ретіне қарап сылтау тауып:
«Старшындар өздерінің ақымақтығынан және істің мәнісін білмегендіктен ананы-мынаны
бүлдірді-міс, халық санының өсуі кеміп кетті-міс» – деген, тағы басқа да молдалар туралы лақап
таратып, ауыл мектептерін молдалардың қолынан алып, поптың ықпалына еріп, айтқанына
көнетін және оның үнемі қол астында жүретін адамға тапсыру керек» [3], – деген саясат еді.
Шіркеуді қазақтың өлімі мен тойына дейін араластырып, бүкіл ішкі рухын билеп,
қолқасын өкпесімен қоса суырып алғысы келді. Ең қасиетті рәсімнің бірі – жаназа мен жерлеуге
қол сұқты. Қилы-қилы құйтұрқы насихаттар мен уағыздар жүргізді. Мұндай сұрқия әрекетті
жүзеге асыру үшін Діни басқарма төмендегілерге құпия түрде: «Өлген қазақтарды жерлеуге
поп басшылық етуі тиіс, ал қазақтар өлген адамдары туралы оларға міндетті түрде хабар беруі
керек. Тек поп рұхсат бергеннен кейін ғана үш күннен соң жерленуі тиіс. «Өлген адамның
жаны әлі шыққан жоқ, тірі көмуге болмайды, ол дүниеде жұмаққа бармайды-мыс» – деген
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сылтау айту керек. Мұндай тәртіптің кіргізілуін: «Қазақтар кісі өлімі туралы үнемі жалған
ақпар береді, ал дененің іріп, еті босағанға дейін көмілген адамның неден өлгенін анықтау
мүмкін емес. Сондықтан да қазақтардың арасындағы дақпырт пен дауды болдырмау үшін
өлген кісіні жерлеу кезінде міндетті түрде попқа көрсету қажет» [3], – деп нұсқау жолдады.
Мәдениетке тарту деген сылтаумен қыздар мектебін ашты. Ондағы ойы: «Қыздар
мектебін ашу керек және қазақ қыздарын орыс оқуына оқытудың мақсаты мынау: ол ертең
қазаққа тұрмысқа шығып, ана болған соң өзінің күйеуі мен баласын орыстарға бейімдейді.
Олай болған күнде қазақтың оқуын тез жоюға қол жеткіземіз және орыс оқуын ғана оқытамыз.
Содан кейін арнайы (ең шешуші) Заң шығарылуы тиіс, сол заң арқылы қазақтарды әр қонысқа
бөліп-бөліп тастап, оларды крестьянға айналдырамыз» [3], – деген пиғыл еді.
Осы екі мақсатқа да миссионерлер XIX ғасырдың аяғында, XX ғасырдың басында ішінара
қол жеткізді. Адвокат Плеваконың шешесі – Алма, генерал Корниловтың шешесі – Рахия,
Жүсіпбек Аймауытовтың әйелі – Евгения, сол қыздар мектебінің жемісі еді.
Біртұтас Алаш идеясы жолындағы өмірлік күрес бағдарламасын М.Тынышбаев өзінің
«Қазақтар және азаттық қозғалысы» атты 1905-жылғы 19 қарашада автономиялардың І съезінде
жасаған баяндамасында тұжырымдап алған болатын. Дума мүшесі ретінде ол қазақ жұртының
саяси-әлеуметтік, рухани талабын империя депутаттарының алдына тұңғыш рет жастыққа тән
өжеттікпен жеткізді.
М. Тынышбаев (жалғасы): «Жазда Семей облысы, Қарқаралы уезіндегі Қоянды
жәрмеңкесінде үлкен жиын ұйымдастырылды: мұнда дала өлкесінде үлкен шу тудырған
атақты петицияға 14,5 мың адам қол қойған. Әскери губернатор Романов пен әскери генералгубернатордың іс басқарушысы... 11-қарашадағы «С.О»-да (газет – Т.Ж.) күш көрсетуге қарсылық пен үкіметтің уәделеріне сенімсіздік білдірген ашық протест түріндегі Семей және
Павлодар уездеріндегі қазақ пен татар өкілеттілігінен жіберілген телеграмма (азамат Веттенің
атына)
басылған. Көптеген қорқытуларға қарамастан, Ақмола облысының қазақтары да
біршама іс тындырды. Аталмыш, әсіресе, бюрократтық зорлық-зомбылық тым күшті жерлердегі,
яғни, түрлі петицияларға 25 мыңға жуық адам қол қойған Дала өлкесіндегілер ерекше көзге
түсті. Генерал Сухотинге барлық жиырма бес мың қазақты Сібірге айдап, айдалада өзі ғана
патшалық құру қалды. Семей облысындағы қозғалыс Жетісуға дейін жетті. Мұнда Лепсі уезінің
қазақтары үкіметтің шірік саясатына қарсы ашық протест білдірген және өз талаптарын қойған
1000 адамның қолы бар петиция жіберді. Қазақ өкілдерін кіргізу мәселесі барлық тұрғындарды
толғандырғандықтан кепілдік берген делегациялар бірінен соң бірі келіп жатты. Олардың
арасында Орал және Торғай облыстарының қазақтарын атап өтпеуге болмайды.
Тұтастай айтқанда алғашқы кезеңдегі, яғни, 6-тамызға дейінгі қазақтардың талабы
мынадай: толық өзін-өзі басқару, ерекше заңдар мен әкімшілік бұйрықтарының күшін тоқтату,
генерал-губернаторлықты, шаруа басшылары мен урядниктерді жою, әскери басқаруды
азаматтықпен алмастыру, қазақтар жөніндегі заңдарды олардың өкілдерін қатыстыра отырып
қайта қарау, сол мақсаттар үшін орыс сотын қайта құру және халық сотын саналы түрде
юстиция министріне бағындыру, жеке басқа, тұрғын үйге, ар-ұятқа, сөзге (ауызша, жазбаша
және тасқа басылған) тиіспеу, одақ және жиындарға қатысу негізіндегі азаматтық бостандық,
газет, брошюра, кітап және т.б. болу үшін типография ашудың барлығына бірдей тәртібі,
жалпыға бірдей, тең және құпия түрде, жынысына, ұлтына, діни сеніміне қатыссыз дауыс
беруге негізделген сайлау өткізу және сайлау алдында үгіт жүргізуге рұқсат беру, қазақтарға
тиісті жерлерді және солардың пайдалануындағы, қоғамдық меншігіндегі жерлерді мойындау»
[7.26-28].
Бұл – біртұтас алаш идеясы ұйытқан алғашқы ашытқы ой еді. Абай оқыған хатта бұл
туралы:
«Сол кезде қазақтар: «Бізді орыстар үнемі күзетіп отырар деймісің – деп православие
дінін қабылдайды, іле-шала орыстарды алдап, кресті сандықтың түбіне тыға қойып, өзінің
дінін ұстауды жалғастыра береді. Міне, осы кезде барып ауылға шіркеу мен мұнара салып,
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қолына күн сайын крест ұстатып отырғызып, уағыз тыңдату қажет. Сонда ғана татар мен
сарттардың қазақтарға жасайтын ықпалынан құтыламыз» [3], – деп көрсетілген еді.
Өкінішке орай, осындай рух қарсылығына қарамастан ресейлік архиерей басқармасы
жаппай шоқындыру науқанына кірісу туралы жарлық берді. Шаймерден Қосшығұлов жіберген
хаттағы Абай оқыған жарлықта: «1902 жылы 61 пәрмен бойынша Ақмола мекемелерінде
жарлыққа сәйкес қазақ молдалары дін ісінен шеттетілді. Егер молдалар пәрменді бұзса қатаң
жауапқа тартылып, «Ереженің» 79 тармағы бойынша жазаланады. Крестьян басқармасының
бастығы мұны қатаң бақылауға алып, мәлімет беріп отыруға тиіс. Осындай шаралар арқылы істі
оңға қойып, жолға түсіріп алған соң миссионерлерді жіберу керек. Олар қазақтардың ұстанған
дінінің дұрыс емес екендігін және Иса пайғамбардың жіберуімен келгендігін, сонымен қатар
Заң бойынша патша ағзам қандай дінді ұстанса, оның құзырындағылар да сол дінге кіру керек
екендігін, ал қазақтардың дінінің бұл дінге... жат екенін дәлелдеуі тиіс. Содан кейін император
ағзам бүкіл консульдықтарға: «Менің құзырымдағы қазақтарым ислам дініндегі мүфтиге
бағынатын, бірақ та ислам шариғатына қазақтардың бағынғысы келмейді. 68 жылғы Ереженің
97 және 98-тармақтарына сәйкес олар мүфтилік бағынудан алынып, әр болыста діни рәсімді
өтеу үшін жеке-жеке молда сайланған болатын. Сонымен бірге молдалардың міндеті – туған
балаларды тіркеп, оларға ат қою болатын. Қысқасын айтқанда, шариғаттың барлық заңын
орындауға тиіс еді. Алайда қазақтар өзінің молдаларының талаптарын орындамады, оларды
көзге ілмеді, өзінің рухани дәстүрін ұстанды, балаларына – Қойлыбай, Жылқыбай, Итаяқ деп ат
қойды, кейін өздеріне арнап орыс мектебін ашуды талап етіп, өтініш білдірді. Мектеп ашылды.
Енді қазақтар өзінің дінін өзгерткісі келетіні туралы өтініш жасап отыр – деп хабарлау керек»
[3] – деп қадағалап тапсырма берілді.
Осы шешімді дайындаған «қасиетті әкейлердің» жүргізіп отырған шоқындыру саясатына
тоқталған М. Тынышбаев: «Осылайша әкімшілік бұйрықтар мен іс жүзіндегі заң бойынша,
қазақтар бастықтың рұқсатынсыз аяғын қия баса алмайтын болды. Қазақтардың кәдімгі адамдық
құқықтары да жоқ: халықтың өмірі мен ар-ұятын әкімшілік толық билеп алған. Мешіт, медресе
және құран оқитын ғибадатханаларды жабу, діни кітаптарды кәмпескелеу мен рұхсат етпеу,
қазақ тіліндегі інжілді (евангелиені ) таратып беру мен оны қабылдағысы келмегендерді Сібірге
айдаймыз деп қорқыту, миссионер-мұғалімдер оқытатын орыс емлесін міндетті түрде қазақ
дін училищелерінде (медрессе – Т.Ж.) оқытуды енгізу туралы бұйрықтар, қазақтарды мылтық
оқпаны мен қылыш жүзін сүю арқылы ант бергізу жобасы, қазақ балаларын миссионерлік
үйлерде ұстап, оларды православный деп жариялау, православиені қабылдаудан бас тартқаны
үшін қазақ қызының басына құрсау салып қинау, өтініш пен арызды қазақ тілінде беруге шек
қою мен болыстық канцелерияларда хат жазуды орыс тілінде жүргізуді енгізу және басқа да
бірқатар адамдардың жеке басы мен ар-ожданын дөрекі түрде күлкіге айналдыру мен күш
көрсету – мұның бәрі мырзалар, XIX ғасыр мен XX ғасырдың басында болып отыр және мұның
бәрі күні бүгінге дейін адамдар мен құдай көзінен таса қалған алыс аймақтарда сақталып отыр.
Мұның Ұлы Ресей державасының теократиялық және бюрократиялық надан өкіметінің тегі
басқалар мен басқа діндегілерге қарсы крест жорығы демегенде, не дейміз?» [7.22-23],– деген
ызалы баяндамасы арқылы оқығанның да, тыңдағанның да айызын қандыра жеткізді.
Жаһилдік отарлау рухы өмір сүріп тұрғанда Рухани бостандықтың рухы да өлмек емес.
Шымырқанған наразылық қазақ даласын шамырқана шарпыды.
Сәдуақас Ғылмани: «Наурызбай Таласұлы Енесей губерниясы, Қазақтың болысына
жіберіледі. Шаймерден Қосшығүлов Кемерскінің (Кемерово - ред.) орталық түрмесінде жатып,
қазан айында Якутияға жөнелтіледі. Онда Балтаба губерниясы мен Мәскеуден жер ауларылған
35 бунтовщикпен бірге ағаш арасында екі жарым жыл тұрады» [5].
Алайда мұндай жазалау шаралары қазақ ұлты өзінің қарсылық рухын
толық тұншықтырмап еді. Дрэпер айтқан «әлеуметтік белсенділік» қозғалысы шымырлай
жүріп жатқан. Исі ислам дүниесі мен түркі тектес ұлттарды басып-жаншып, басыбайлы етіп,
тұқыртып тұншықтыруға тырысқан шіркеулік һарам пиғыл мен жаһангерлік отарлау саясаты,
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өздері түркі жұртына бодан болған заманның кегін қайтарудан туған нәсілдік өшпенділік –
исламият пен түркілік қозғалысты өмірге әкелді. М. Әуезов: «Панисламизм көтерілісі Ресейде
пантюркизм деген қозғалыстың тууына әсер етті. Халықты діні арқылы үгіттеді» [1], – деп
жазды.
Бұл – ғазауат та, түрікшіл ортақ майдан да емес, кәдімгі, рухани қарсылық болатын. Діні,
тегі, тілі жат жұртқа жасаған шабуыл емес, керісінше, дінін, ата-тегін, ана тілін сақтап қалуға
ұмтылған рухани қозғалыс еді. Олардың да арасынан Шаһабуддин Маржани, Каюм Насири,
Исмағұл Гаспаралы, Абай, Ата Түрік сияқты «ақылдың кені» шықты. Олар ұлттың санасын
оятып, екі түрлі ұлы қауіптен: дінді уағыздай отырып тілін ұмыттырған «арабияттың» (М.
Әуезов) рухани жалауынан; дініне де, тегіне де, тіліне де, жеріне де өктемдік жасамақ болған
ресейлік жаһангерліктен сақтап қалды.
Ол көзқарас жадидтік бағыттан бастау алып, 1902-1905 жылдары арасында барлық
Түркістан жамиғатына ортақ «Иттихат уә таракки» деп жалпылама ат саяси сақнаға шықты.
Ол ұйым жекелеген түрік тектес ұлттардың өз ішінде: «Шакиртлик» (1901), «Иттифак»
(1905), «Танчи» (1905),«Таракки» (1905), «Хуррият» (1905), «Идел-Урал» [2.44-49], «Қоянды
құзырхаты (1905), «Автономияшылар» одағы құрылды.
«Жан бостандығына» жету жолында түрлі амал іздеп, қилы-қилы тағдырды басынан
кешіп, түрлі діни сенімдерді ұстанып, соны медет тұтқан ұлттар мен ұлыстардың мүддесі
рухани мойынсұнбауға алып келді.
Сәдуақас Ғылмани: «1905 жылы кешірімге ие болып, Көкшетауға келеді. Бірақ күн сайын
оязға көрініп тұруға міндеттеледі. Бір күні Петербургтан Мұхамеджан Тынышбайұлы мен
Сәдуақас Шипабекұлынан құпия хат алады. Онда: «Аман қайтқаныңды естіп қуандық. Осы
күні бұдан бәйге алдың. Өз мерейің. Бәйгені бәрімізден бұрын алдың. Отағасы февральдағы
уәдесін бұзатын түрі бар көрінеді. Тегі қатуланып қалды. Соған арнаған зор тойымыз бар.
Қазақша қымбат формамен тойда болыңыз!», – деп жазады. Содан соң бір түнде қашып шығып,
Кызылжар вокзалына келеді. Шапқыннан қайтқан жаралы солдаттарды таситын санитар
поезына тап болады. Жүріп бара жатқан поезға секіріп мінеді. Қысыла-қымтырыла Мәуліт
қаласына жетіп, сонда түсіп қалады. Сол жерден билет алып, Петроградқа келеді. 1905 жылдың
10 желтоқсаны күні шақырған жолдастарын тауып алады. Келесі бір күні студенттер қолдарына
қызыл жалау ұстап, демонстрацияға (ереуілге) шығады. Басында тымақ, үстінде жарғақ,
нағыз қазақ формасындағы Шаймерденді араларына алып жүргізеді. ¥лықтар жоғарыдан
көріп тұрады. Онысы: «Енді Сібірдің қазағы да риза емес екенін білсін, түңілсін», – дегенді
білдіргені еді. Ереуілшілерді жан-жақтан 30 мың әскер пулеметпен қарсы алады. Ереуілшілер
де аянып қалмайды. Көп адам өліп, қала қирайды. Ереуіл 17 желтоқсанда таратылады» [5].
Осындай, «орыстың өз ішінен шыққан бүліктердің» (ереуілдердің) нәтижесінде қазақ
даласына жасалатын әскери жорықты сәл кейінге қалдырды.
Сәдуақас Ғылмани: «Заң шығару билігі мемлекеттік думага беріледі. 1906 жылдың
маусымына дейін мемлекеттік думаға депутат сайлауға жарлық шығады. 200 000 адамнан бір
депутат сайлау құқы беріледі. Ақмола мен Семейдің миллионға жақын қазағынан екі депутат
сайлауға түседі. Ақмола облысынан 100 уборщикке (жинаушыга) 10 мың сом беріп шарға
түскен Торсан Тілемісұлы 30 шарға ие болады. Шаймерден 96 шармен екінші думаға депутат
болады. Қазақтан барлығы жеті уәкіл. Айлықтары үш жүз сом» [5].
Ақыры үшеуі де Думаның депутаттығына сайланды.Мұнда дін, жер мәселесі ашық
қойылады. Қысылтаяң шақта да ұлт көсемiне деген махаббат әр азаматтың жүрегiнде сақталып
қалды. Әрқайсысының бастарына төнген қауiптi сезiне тұра iшкi құрметтi ұмытпады. Жер
мәселесiмен «Алаш iсi» ушығып, саяси қысым мен жазалау науқаны қатар жүргiзiлген
қат-қабат күндерде де ұлттық сана мен қоғамдық пiкiрдiң қозғалысы толас таппады. Қазақ
зиялыларының бұрынғы ашық талқылаулары мен кездесулерi жартылай құпия, мүлде құпия
түрде жүргiзiлдi. Олардың арасындағы байланыс құралына сол кезеңдегi мүмкiн болған барлық
тәсiлдер пайдаланылды. Патшаның отаршыл жазалау саясаты мен жандармерияның тiмiскi
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әрекетi алаш азаматтарына конспирацияның неше түрлi қитұрқы амалдарына үйреттi.
Сәдуақас Ғылмани: «Сонымен Шаймерден Қосшығұлов екінші думадан да қуылады. Ал,
3-думаға қазақтан депутат алмайды. Алайда, 50 адамға қол қойдырып, «Жер туралы» заң жөнінде
запрос (сұрау) енгізеді. Бірақ, оған да еш жауап болмайды. Содан соң Петроградтағы қазақ
зиялылары бас қосып, ақылдасады. Сол бас қосуда Әлихан Бөкейханов: «Малдың ең нашары
– лақ. Қонаққа сойғалы жатқанда, мені өлтіргелі жатыр» деп бақырып, жан-жаққа мәлімдейді.
Біздің қазақ осылай тұрғанда таза біткеніміздің ақыры. Бұлай жатпай, шет патшаларга халжайымызды газет арқылы жариялауымыз керек. Осы күндері Түркияда Балқан туралы әңгіме
болып жатыр. Болгария Түркиядан бөлінбекші. Түркияға барып, қазақтың мұң-мүддесін
газеттерде жариялап, ондағы ұлықтардан ақыл сұрау керек», - дейді. Әлихан қазақтың басқа
зиялылары сияқты Шаймерден Қосшығұловпен бірге жүріп-тұрудан қорықпайды. Қасында
болып, ақыл-кеңесін беріп көмектеседі.
Екеуі Түркияға бару мәселесін ақылдаса келіп: - Менін қалтамда 150 сом ақшам бар,
- дейді Шаймерден. Ал, Әлихан: - Сенің қалтаңда көп халықтан алган доверенность (сенім
хат) және думаның мүшелік билеті бар. Арабша, түрікше білесің, сен бар! - деп, Шаймерден
Қосшығұловты поезбен жөнелтеді.
Одессаға келіп шетелге шығу билетін ала алмай 15 күн жатады. Ақырында қажылар
көмектеседі. Ақмола уйезінен қажыға бара жатқан Тілеулес Шабанбайұлы өліп, соның
билетімен Тілеулес болып Стамбұлға жетеді» [5].
Сол дәуірдегі түрік сұлтаны Абдул-Хамидке, өзі де дін сақабасына айналған Шаймардан
Қосщығұлов қана емес, мұқым дүние «Омар шадиярдың зұлфұһарының мұрагер халифы»,
«күллі мұсылмандардың қорғаны» ретінде оған аса зор үмметтік сеніммен қарайтын. Сондықтан
да оған Ресей мұсылмандарына араша іздеп барды.
Сәдуақас Ғылмани: «Қырым өнеге» деген нөмірге түседі. Осында жатып, бар зарын
қазақша жазып алады. Содан соң оны түрікшеге аударып, әбден жаттайды. Бір жұмадан соң
Халифаға барып жолығады. Ол касына бір аудармашы мен Жибалай дегенді қосып, жас
түріктер жұмһүриятына жібереді. Оның бастығы доктор Назарбай (?) деген екен. Оған халжайды түрік тілінде баяндайды. Олар мәжіліс мабғұтына жібереді. Онысы – дума екен. Оның
төрағасы Ахмед Ризабай (?) деген ақсақал қабылдайды. Ол: Ғалия назаратының жамиғаты
Хадырағзам Камал (?) және Шамғүл Есламмен (?) кездесіп, хал-жайды толык баяндайды.
«Ресей өзі қылған қиянатын білмейді. Болгарияны да аяған болып, қысады» – деген пікірлерін
айтады. Ал, Шаймерден: «Олардың уақыты бола ма? Әлде босағадан шығарып сала ма?»
– деп сұрайды. Ол: «Мен телефон соғып хабарлаймын. «Ресей мемлекетінен, Қазақстаннан
қардашыларымыздан мазлум уәкіл келді. Қабылдап, сөйлесіңіз деймін», - дейді.
Сонымен Шаймерден Түркияда екі ай жатады. Тиісті орындардың бәріне барып жолығады.
Ақыры олар: «Егер өзің осында түратын болсаң, әшкере сөйлесеміз. Қайтатын болсаң, басқа
бір әдіс қолданамыз», – деп ашық айтады. Бүл ақшасының аз қалғанын айтып, қайта шақыру
жіберуін өтінеді. Содан соң Ресей мемлекетінің құрамындағы Қазақстанның ахуалы туралы
«Яндам сарыбас» (?) деген түрік газеті Николайға мәлімдеме жapиялaйды. Онда: «Сіздің
қоластыңыздағы қырғыздар (Қазақстан халықтары): «Жақсы жеріміз Ресей мүһажирлеріне
(жерсіз көшпелілеріне) алып берілді. Бізге қалғаны – жан сақтай алмайтын тау-тас, сортаң
жер» – дейді. Сол себепті «Көшіп келсек» деп, бізден жер сұрайды. Біз оларға: келсендер
Анадолы сахарасын берейік – дедік. Мал бағуға қолайлы жер сол», – делінеді.
Бұдан соң қолындағы қажылық билетімен Ресейге қайтады: Стамболдан мұның билеті
ұрлап алынған, «жол кесер» – деп танылып, зор тінту жүргізеді. Тінтудің қаттылығынан
зәре-құты қашады. Өйткені, бойында тығылған неше түрлі қағаздар бар еді. Бәрі де киім
арасына салынған болатын. Өз билетін ұлтарағының астына сақтап, аман қалады. Бірақ
ақшасы таусылады. Ел таба алмайтын болған соң Қырымға келіп жетіп, Ресейден шығатын
қажыларды күтеді. Оған дейін киімдерін залогқа салып, аужал қылады. Бір күні пароходпен
күткен қажылары да келеді. Олар 100 сом жиып береді. Сонымен қайтып Петроградқа жетеді.
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Қазақ халқының мұң-мүддесі жазылған газеттер күн сайын патшаға келіп, оны мұндағылар
алып оқып жүргенін көреді» [5].
Абай айтқандай, «өз қолыңнан билігіңді кетіріп отырған» нәрсең не? Жаһангерлік
бодандық, рухани тәуелділік, ұлттық езгі. Тәуелділік болғанда жай тәуелділік емес, толық
тәуелділік! Осы толық тәуелділік дегеніміз не? Ол – экономикалық, саяси-әлеуметтік, әкімшілік
және ең бастысы рухани тәуелділік!
«Бұдан әрі қарай оларға жойылып кету жолы ғана қалды. Жер бөлісі тұсында олардың
біразы көрге кіреді, екінші тобы христиан дінін қабылдап, орысқа айналады, үшіншілер тұқым
қалдырмастан тұздай құриды, төртіншілерін жалға алған жерінен біреу ығыстырып шығарады,
дәл қазір темір жолға жақын шекаралы жерде сондай оқиға болып отыр, олардың қаңырап
басы қалады немесе жалданып жүрген жалшыға, қаладағы фабрикалар мен зауыттарда
күнелтіп жүрген жұмысшыға айналады. Қысқасын айтқанда, олар жұмысшының күйін кешеді,
жоғалады, сіңіп кетеді, қолайлы жағдай туса тағы да пайда болады. Сондықтан да Ертіс
бойындағы жатақтар мен көшпелі қазақтар туралы пәлендей алаңдаудың қажеті жоқ, оларға
арнап отырықшыландыру, жер беру туралы жарлық шығармай-ақ қойған жөн, онсыз да олар
өз-өзінен жойылып бітеді» [1], – деп сәуегейлік айтты.
Бұл жай сөз емес, Мельниковтың қазақ жері мен елін бүтіндей игеріп, даланы орыстандыру
туралы жоспары болатын. Ондағы басты бағыттың бірі – қоныстанушылар арқылы күштеп
шоқындыру еді.
Абайдың:
Шыдасаң есті қашырмай,
Құлдатып, қор қып жібермек, – деп отырғанының өзі осы.
Бұдан да сорақы әрі рухани қорлықты М. Есполов Самара құрылтайында: «1906 жылғы
жаппай қоныс аударудың қарқыны ерекше болды. Қоныс аударушыларды мемлекеттік
мекемелердің кеңшілік жасағаны сондай, 1912 жылы қасиетті Синодтың жоспары бойынша,
әрбір қазаққа екі қоныстанушыдан келсін пәрмен берді» [9.2.223],– деп әшкерелеген болатын.
Ал әскери жорықты сәл кейінге қалдырды. Ол жоспар бірнеше рет талқыланып, 19021916 жылдардың арасында жүзеге асырылуы тиіс еді. Қазақтың бақталайы бар екен. Ресей
жаһилінің ол пиғылын 1902-1905 жылдар аралығындағы орыс-жапон соғысы бірігуші орыс
революциясы кейінге, 1913-1916 жылғы шегертті. Ал ол жоспарды 1914 жылғы I дүниежүзілік
соғыс жүзеге астыртпай тастады.
Ол туралы Ә.Бөкейханов: «Қазақ даласы – қазынаның меншігі, оған мұжықтар мен
казактарды сұраусыз қоныстандыра беру керек – деген заңдар алынып тасталуы керек» [4], –
деді «Қазақтар» атты сол кезде жазған мақаласында.
Бұл талап – Біртұтас алаш идеясының қалыптасуының басты алғы шартына, басты
ұстанымының басты тұжырымына айналды.
Россиядағы отар ұлттардың ар-ожданын оятып, ұлттық, діни санасын сілкіндірген және
кейінгі бостандық жолындағы күреске негіз қалаған ұлы жиын – 1914 жылғы маусымның
15-25 аралығында Санк-Петербург қаласында өткен Ресей мұсылмандарының алғашқы
құрылтайы еді. Бұл – Ресей бодандығындағы барлық мұсылмандардың, соның ішінде
мұқым түркі жұртының бірігіп, бірге тәуелсіздікке ұмтылған алғашқы дербес саяси қадамы
болатын. Ұлттық ынтымақ, саяси дербестік туралы ұғымдар мүлдем ұмыттырылған Ресей
мұсылмандарының бұл құрылтайында «ар-ождан, дін, діл, тіл және күрес бірлігі» мәселесі
тұңғыш рет мемлекеттік деңгейде талқыланды. Талқыға: шығыстық, батыстық және түркілік
даму нысаны ұсынылды. «Дербес ұлттық Автономия құру» мәселесі тұңғыш рет мемлекеттік
құрылым ретінде ұсынылды [10].
1917 жылы шілде-тамыз айларының өліарасында Жалпықазақтық І құрылтай шақырылып,
«Алаш» партиясы тарих сахнасына шықты. Діни басқарма мемлекеттік құрылымнан тыс
мекеме деп танылды. Ал Алаштың ұлттық идеясы бес түрлі тұжырымға негізделді.
Бірінші ұстаным: жер, жер және жер. Жерсіз Отан жоқ. Әлихан Бөкейхановтың ұйғарымы
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бойынша: «Қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға сүйеніп
толық игермейінше, жер жеке меншікке де, қоныстанушыларға да берілмейді». Екінші ұстаным:
жердің астындағы, үстіндегі, аспанындағы барлық игілік қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек.
Ә. Бөкейхановтың айтуынша: «Оның әр бір түйір тасы қазақтың өңіріне түйме болып қадалу
керек» болатын.Үшінші ұстаным: Ә. Бөкейхановтың жобасы бойынша, «Қазақтың жерінде
өндірілген «бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқыма болып киілуі» керек,
яғни, толықтай экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге ұмтылуы тиіс еді. Төртінші нысана:
қазақ мемлекетінде мемлекет құрушы ұлттың тіл, дін, діл үстемдігі болуы керек. Бесінші, түпкі
мақсат: Қазақ елінің өзінің қоғамдық ғылымға, ұлттық салт, дәстүрге негізделген заңға сүйене
отырып, Жапонияның үлгісіндегі ұлттық-демократиялық мемлекет құру еді [6].
«Алаш», «Түркістан», «Түрікмен азатлығы», «Усусул жадид», «Шура-и ислам», «Кіші
Башқортстан», «Солтүстік Түркістан» [10] деп әр түрлі атау алған қоғамдық-саяси қозғалыс
1922 жылғы Ташкенттегі астыртын құрылтайдан кейін, Әнуар паша қаза тапқаннан соң ресми
түрде тарқатылды деп есептеледі. Олардың басын біріктіруге ұмтылған «Башқорт-қазақ
комиссиясы», «Біріккен Түркістан социалистік партиясы», «Түркістан милли бірлігі», «Орта
Азиядағы мұсылман халықтарының милли қоғамының федерациясы», большевиктік «Түрк
комиссиясы» солардың орынын алмастыра алмады. Бұл ұйымдардың мақсат, күрес бірлігі мен
іс айырмашылықтары терең, тарата талданылмай келеді. Ортақ бір концепция да қалыптаспады.
Ал, ақиқатына келсек, кеңес өкіметінің «құпия кеңсесінің» жазалау саясатында «Иттихат уә
тарахият» деген пантюркистер мен ұлтшылдардың ұйымы ретінде қарастырылды және оларға
осы айып бойынша,нақты емес мәліметтер бойынша 64-67 мың адамға ату жазасы кесілді.
Рухани Бостандыққа жету – рухани басыбайлылыктан, психологиялық тәуелділіктен
толықтай құтылу деген сөз емес. Мысалы: осыдан мың жыл бұрын жат елге тәуелді болған
елдің танымында, салт-дәстүрінде басқыншы жұрттың бір белгісі сөзсіз қалады. Мүмкін
болған ғылыми тұжырымының барлығын сіңірдік. Өйткені, біздің тарихымыз «солардың
көзқарасымен жазылды».
Енді одан бой тарту үшін әлденеше ұрпақ жаңару қажет. Латын әліпбиіне көшу – рухани
бодандықтан құтылудың, түрік әлеміне жақындасудың алғашқы сатысы, нақты қадамы, ал,
шын рух азаттығына жету үшін әлі де ұзақ жол басып өту керек.
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ БІЛІМДЕГІ
ЖАҢА БАҒЫТ
Жүсіпбек Р.Р.
Орал қаласы әкімдігінің қызметкері
Ғылым мен білімнің соңғы философиялық мәні - ақиқат. Көне дүние абыздарынан
жеткен өсиет бойынша адамның соңғы жетер жері де, көз ашып көрер дүниесі де осы ақиқат
екен. Жер жаралғалы бері адамзаттың таласып, қырғынға түскен жалғыз дүниесі де осы ақиқат
екен. Ал ақиқатқа барар жол тек жалғыз ғана. Түзу жолмен емес, бұралаңдармен шатастырар
қиылыстарына аман өтуге тек білім мен ғылымның ғана күші жетеді. Бұл жолда бірі қызыл
қанын, бірі маңдай тері, енді біреулері көз майын төкті. Сол ізбен біз де жүріп бара жатырмыз.
Әркім өз қалауымен қимылдайд, өзінше жүріс жасайды және оған тек өзі ғана жауапты. Біздің
жол – ғылым мен білім жолы дедік те, осыған байладық. Алаш қайраткерлері осы буынның
жарқын өкілдері және қазақ біліміне, жалпы бүкіл Алаш жұртына ренесанс әкелген жаңашыл
адамдар деуге болады. Ренесанс десе есімізге сонау Италиядағы Қайта өрлеу дәуірі оралатыны,
Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти мен Данте, Макиавилли түсетіні рас. Ал қазақ халқының
ренесансы Әлихан мен Ахметтер, Міржақып пен Сейфуллин, Мағжан мен Жаһанша т.б. екені
даусыз. Ұлттық білімнің кезекті өкілі міне осы қайраткерлер. Бұл туралы өзімнің “ҰЛТТЫҚ
БІЛІМ: әлемде №1 бола аламыз ба?” атты ғылыми кітабымда толық баяндадым. Бұл мақала
сол кітаптың заңды жалғасы іспетті.
Ұлттық білім туралы сөз қозғасақ ең алдымен оның негізін қалаушылар еске түседі.
Ұлттық білімге барар жолда біздің бабаларымыз талай соқпақты басып өтіп, соңынан
ергендерге жарқын із қалдырды. Демек белгілі бір уақыт аралығында өрлеу мен құлдырауды
бағамдай отырып сол дәуірдің көрнекті кемеңгерлері болғанын аңғару қиын емес. Мен Ұлттық
білімнің өкілдерін негізгі төрт кезеңге бөліп қарастырдым:
I. Көне түріктің кезең/көне руналық жазбалар, балбал тастар, Күлтегін мен Білге жазуы т.б./
II. Түрік - мұсылмандық кезең/Әл – Фарабиден бастап атақты ойшылдар/
III. Қазақ хандығы кезеңі немесе «Алтын дәуір» /Қазтуған, Жиембет, жыраулар мен
ақындар, билер мен шешендер/
IV. Алаш ренесансы/ Әлихан Бөкейханұлы бастаған ұлт зиялылар тобы/
Демек, Алаш қайраткерлері бұл кезеңдердің соңғысы болып отыр. Әрине, мен Тәуелсіз
Қазақстан кезеңіндегі білім сатысын қоспай, тек осы кезеңге дейінгі даму мен өрлеу кезеңдерін
есепке алдым. Ал осылардың жиынтығы бізге Ұлттық білімді береді.
Алаш алыптарының ішінде білім саласына қалам тартпаған, ғылым мен өнерге бейім
болмаған адам жоқ. Алаш үкіметінің басында тұрған Әлихан Бөкейханұлы саяси өмірмен қатар
география оқулығын жазумен шұғылданса, Мағжан өзінің атақты «Педагогика», Жүсіпбек
«Психология», Ахмет қазақ әліпбиін негіздеп, Абай мен Ыбырайлар салған тар табан жолды
даңғылға айналдырды. Алаш идеалогиясының бір артықшылығы олар тәуелсіздік пен дамуға
тек білім мен ғылым арқылы ғана жететіндерін керемет түсіне білді және қара қазақ көкжиегіне
білім шамшырағын орнатуға барын салды. Сұлтанмахмұттар қараңғы қазақ көгіне күн болуға
ұмтылған шақтар еді. Байқап қарайтын болсаңыз сол дәуірдің қайраткерлерінің іс – қимылы
саяси ойыншылар ретінде көрінгенімен, олар мәдениет пен білім үстеліндегі жүріске өте көп
мән берді. Патша үкіметі, кейіннен Қызылдар үкіметі тұсында да олар осы бағытты жанын
сала қорғады. Елсіз маң далаларға, әлі пойыздың түтіні де жетпеген шалғай ауылдарға аттың
күшімен газет таратып, қара халықтың көзін ашуға жандарын салды. Олар біріншіден сол
кездегі саясаттың қайда бағытталғанын жақсы түсіне білді. Ұлт зиялылары кеңестік үкіметтің
ең алдымен геноциді халықты қырудан бұрын оларды тіл мен діннен, мәдениет пен дәстүрден
айырып мәңгүрт жасау екенін жақсы білді. Сол себепті осы бағытта бастарын бәйгеге тіге
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отырып, шайқасты. Қарумен емес, қаламмен. Олардың қаламының ұшы батырларымыздың
қылышынан өткір, сиясы төгілген қанымыздан қою болып шықты [1, 38 б.].
ХІХ ғасырда жасаған ұлы ағартушылар Шоқан, Ыбырай, Абайдан кейінгі дәуірде тарих
сахнасына шыққан Алаш қайраткерлері Ресей империясының ыдырау кезеңінде өмір сүрді
де, туған ұлтының болашағы үшін саяси күресі сол империяның белгілі дәрежеде тарауын
тездетті. Алаш қайраткерлері, сонымен қатар, империяның отарлық формасының бір түрінен
екінші үлгісіне ауысу кезеңінің куәсі болды. Осы қиын-қыстау, күрделі тарихи-формациялық
кезеңде өмір сүрген Алаш қайраткерлері жанкештілікке, құрбандыққа баруға даярланды. Біле
білсек, империяның бір аймақтары отарлаудың бір формасы екінші үлгіге ауысқан кезеңде
тәуелсіздікке қол жеткізе алды. Балтық теңізі жағалауындағы республикалар, поляктар мен
финдер алмағайып кезеңде, Ресей Империясы Кеңес Одағына айналған уақытта тәуелсіздігін
жариялауға мүмкіндік алды. Оларға азаттық әперген, ең алдымен, сол аймақта өмір сүрген
халықтың санасында елдік идеясының күштілігі, яғни халықтың тәуелсіздікке деген аңсарының
биіктігі, оқыған азаматтарының, бостандық үшін күрескен қайраткерлер бірлігінің жоғары
тұрғандығы деуге болады. Қазақпен туыстас, тағдырлас түркі халықтарының біразы ХХ
ғасыр басында Ресей империясында орын алған саяси-әлеуметтік өзгерістерден кейін әрқилы
тағдырды басынан кешті. Қазаққа қарағанда олардың дені бүгінгі таңда тәуелсіз ел бола
алмай қалды. Мысалы, соның ішінде татар, башқұрт, чуваш, алтай, хакас, тува, саха секілді
халықтарды айтуға болады. Осы орайда Алаштың тарихи ролін көрсететін мынадай пікір
келтіруге болады. Егер қазақ топырағында Алаш қозғалысы пайда болмай, Алаш қайраткерлері
елдік үшін күреспегенде, Алтай мен Атырау арасындағы бүгінгі біртұтас Қазақстан да шаңырақ
көтермес еді. Қазіргі Қазақстан – Кеңестер Одағынан бөлінген Қазақ ССР негізінде пайда
болған мемлекет те, ол – өз кезегінде Алаш автономиясының аумағында құрылған Республика.
Яғни, осы күнгі Қазақстан Республикасы – Алаш автономиясының мұрагері. Бұл фактіні жоққа
шығара алмайтынымыз қанша шындық болса, оның бірінен-бірі туындайтын мұрагерлік жолын
зерттеу керектігі сонша қажет деп санаймыз. Жоғарыда аталған түркі халықтарында Алаш
секілді саяси-ұлттық қозғалыстың күшті болмауынан, немесе жоқтығынан, олар әуелі жеке
одақтас республика құра алмады, кейін одақ ыдырағанда тәуелсіз мемлекет ретінде шаңырақ
көтермеді [2, 17-19 б.].
Алаш жолы, Алаш ұстанымы дегенге қысқаша қайыру қиын. Сонда да біздің айтарымыз:
Алаш жолы – қазақ ұлтын және тәуелсіз қазақ мемлекетін сақтау жолы. Мысалы бүгінгі
таңда ұлттық сипатта мемлекет құрған Жапон мен Оңтүстік Корея елдерінің жолы да – бір
қарағанда, Алаш жолы дей аламыз. Егер Жапон мен Оңтүстік Корея өз елдерінде мемлекеттік
институттарды құруда, мемлекет ісін жүргізуде туған топырақтан өрбитін ұлттық салт-дәстүрге
негізделген құндылықтарға, сол елде тұратын титулдық ұлттың мүддесіне берік болса, сол
секілді біз де осы ділгір мәселеде қатал болуымыз керек. Заманында Алаш арыстары Жапон
елінің даму жолын бекер таңдамағаны да белгілі. Жапония сол кездері Азия бойынша Еуропа
мен Америкаға сес көрсететін, тегеуріні мықты, қарымы алымды, беделді ел болатын. Құдды
Азияның Германиясы секілді. Ғылым мен білімнің һәм ұлттық дәстүрдің тамаша ұштасуынан
алып империя дүниеге келді. Ал Алаш қайраткерлері ұлттық дамуда дәл осы моделді таңдауы
кездейсоқтық емес [3, 110 б.].
Орыс халқының көрнекті ақын-жазушыларының, озық ойлы оқымыстыларының
еңбегін Алаш қалам қайраткерлері қазақ тіліне аударғандығын, сол арқылы екі ел арасында
көршіге тән сыйластықтың, достық сезімінің артуына қызмет істегенін насихаттауымыз керек.
Мысалы, Алаш қозғалысының көсемі Ә.Бөкейхан орыс халқының озық ойлы зиялы қауымымен
тығыз араласты. Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко, Д.М. Мамин-Сибиряк сынды
қаламгерлерін қазақша сөйлетті. Алаш қайраткерлерінің Ресей империясына қарсы бағытталған
саяси күресін тарихи қажеттілік, заман сұранысы, табиғи дүние екендігін өзіміз мойындап,
өзгеге дәлелдеп, оның эволюциясынан бастап себеп-салдарына дейін тыңғылықты зерттеуіміз
керек. Алаш қайраткерлері орыс елін тануға қатысқанын, оның мәдени, саяси, ғылыми дамуына
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үлес қосқанын жүйелі көрсете алуымыз қажет. Алаш қайраткерінің көбі Ресейдегі ғылыми
экспедицияларға қатысты, халық санағын жүргізуге тартылды, әскерінде қызмет етті, оқуағарту жұмысында болды, дәрігерлік көмекке жұмылдырылды. Алаш көсемдерінің барлығы
дерлік Ресей қалаларында білім алды, сол орталықтарда газет-журналдары мен кітаптарын
жарыққа шығарды [4, 122-125 б.].
Саясат ісінде, экономикада, халықаралық қарым-қатынаста, оқу-ағарту, білім, ғылым,
мәдениет, өнер салаларында, яғни балабақшадағы бала тәрбиесінен бастап, ел басқаруға дейін
Алаш идеясына, Алаш ұстанымына берік болуымыз керек. Сонда ғана көсегеміз көгеріп,
ортайған дүниеміз орнына келеді. Құдайға шүкір, 1990 жылы тағдыр сыйлап елімізде азаттық
таңы атты. Кезінде Ақпан революциясын «Қазақ» газетінің «киіз туырлықты қазақтың
оң жағына ай, сол жағына күн туды» деп жазуының, Әлихан Бөкейхан, Мұстафа Шоқай,
Міржақып Дулатұлының «Азаттық таңы атты. Тілекке құдай жеткізді. Күні кеше құл едік,
енді бұ күн теңелдік. Қамкөңілде қаяу арман қалған жоқ» деулерінің шын реті енді келген
еді. Алайда, елең-алаңында ұлттық қайта түлеуге ұмтылу тәуелсіздікке жетуден ары ұзап
кете алмады. Социалистік интернационализм идеясымен уланған санамыз Алаш арыстары
аңсаған азаттықтың асқақ идеясымен батыл жаңғыртылмады. Мемлекетіміздің алғашқы
құжаттары – егемендік туралы Декларация мен Тәуелсіздік туралы Конституциялық заңда
атап көрсетілгендей, ұлттық мемлекеттілікті сақтау, қорғау және нығайту жөнінде шаралар
қолданылады деген аса мәнді қағида көп ұзамай ұмытылды. Оның үстіне қоғамымызда орын
алған таңдамай, талғамай Батысқа табыну факторлары кешегі қоғамдағы ұлтсыздық сананың
қайта белең алуына жол ашты. Мұның барлығы белгілі дәрежеде ұлттық болмысымыздың
күңгірт тартуына алып келді. Ресми қолданыстарда «көпұлтты Қазақстан», «қазақстандық
ұлт» деп мемлекет құраушы қазақ ұлтын, «ұлттық идея», «ұлттық мәдениет» пен «ұлттық
идеология» сияқты ұғымдарды мойындай бермеушілік және т.б. соның нәтижесі еді [5, 76-77 б.].
Тағы бір аса маңызды мәселеге назарларыңызды аудара кетсем деймін. Біз кейде
Қазақстанның географиялық, тарихи жағдайларын ескере бермейтін сияқтымыз. Осы кезге
дейін қазақтың көк әлеміне шыққан ұлыларымыздың қалыптасуын алып қарасақ, атойлап
тұратын мынадай факторды ескермеу мүмкін емес. Ұлы Абайдың әлемдік дәрежедегі рухани
шыңға көтерілуі, оның өз халқының сан ғасырлық ұлттық құндылықтарын терең игеруінің,
Батыс пен Шығыстың озық мәдениетін бойына сіңіре, үйлестіре білуінің арқасында ғана
мүмкін болғаны белгілі. Мұндай мысалдарды жалғастыра беруге болады. Кезінде Мұстафа
Шоқайдың «Батыс тәрбиесін алған зиялылардың аянышты жері – рухани жақтан өз халқына
өгей болып қалуы еді» деп жазуы, «шығыс рухы» ұлттық рухымыз болуы керек екендігі туралы
пікірлері де қазір құнсыз емес. Бүгінгі «Алаш» партиясының бағдарламасындағы «әділдікке
жақ болу, нашарларға жолдас, жебірлерге жау болу идея-ларын толыққанды атқара алмай
отырғанымыздың да түп төркіні осында жатыр. Қоғамда ұмтылыс бар, бірақ әзірше ұтылыс
басымдау болып отыр [6, 142-144 б.].
Қазіргі Шығыстың қайта оянғанымен де санасу қажет. Әсілі, қазақ жалғыз Батыспен
ұзаққа бара алмаса керек. Демократия тек Батыстан тарады, экономикадағы нарықтық қатынас
бәрін шешеді деп ойлау – біржақты түсінік. Қазақтың да дала демократиясының тәлімді жағы
аз болған жоқ. Нарықтық қатынас кедейліктен құтқаруға ықпал етеді, адамға игілік әкеледі
деумен қатар жекеменшік психологиясының адамзат қоғамындағы сан түрлі қақтығыстар
мен соғыстардың негізгі себептері болып отырғанын ешкім жоққа шығара қоймас. Нарыққа
көшкелі бері елімізде, бұрынғы посткеңестік кеңістікте қылмыстың бұрын-соңды болмаған
түрлерін көріп, естіп жүрміз. Сол себепті де рухани дүниеге, имандылыққа көбірек көңіл
бөлетін Шығыстың болмысын, өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізді терең танып-білу, оны
мүмкіндігінше молырақ игеру жастарымыз үшін де, Еуразиялық кеңістікте орналасқан
Қазақстанды отаным деп санайтын басқа этнос өкілдері үшін де аса қажет деп санаймыз.
Ұлтым, отаным деп тынымсыз соғып тұрған жүрегі мен намысы бар, мүмкіндігінше Батыс пен
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Шығыстың рухани құндылықтарын терең игерген азамат қана қазір әлемдік деңгейден көріне
алады.
Тәуелсіз мемлекетіміздің ұлттық сипаты басым болмай, еліміздегі халықтарды
топтастырушылық рөл атқаруға тиісті осы аймақтың байырғы тұрғыны әрі иесі қазақтың
шынайы бұл ұлттық идеясы жалпы қазақстандық деңгейге көтерілмейінше, алда тұрған аса
зор міндеттерді шешу қиын. Бұл мемлекеттік мәртебеге ие болғанына 20 жылдан асса да,
тәуелсіз сананың қалыптаса алмауынан жоғары білімді қазақ жастарының көбісінің, облыс
орталықтарында, ірі қалаларда, тіпті, қазақ мектептерін бітірген ұл-қыздарымыздың орыс
тілінде сөйлеуге икем болып тұруы да көп нәрсені аңғартса керек. Ана өз тілінде сөйлемей,
баласы анасының тілінде сөйлемейді дегеннің көріністерін күнделікті өмірде аз кездестіріп
жүрген жоқпыз. Бүгінгі дін ұстанып, мешітке барып жүрген жастарымыздың исламның ханафи
бағытынан тайып, әртүрлі ағымдарға түсіп, бірсыпыра қаракөздеріміздің түрлі шетелдік
секталардың ығынан шыға алмай жүргендері жасырын емес. Бұлардың барлығы ұлтымызды
ұйыстыра түсуге көптеген қиындықтар келтіріп отыр [7, 98 б.].
Қорытындылай келгенде қазақтың маңдайына біткен дара туған Алаш қайраткерлері
салып кеткен даңғыл жолдан адаспай, шындық пен жалғандықтың бетіне тіке қарар болсақ
ешқашан тура жолдан адаспасымызға сенемін. Ол үшін Ұлттық білімнің һәм Ұлттық ғылымның
шамшырағы әрқашан маздап жануы тиіс.
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Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарындағы
қазақ тілінің хаткерлік рөлі
Жылқыбаев К.Д.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ аға оқытушысы
Әуелден ұласқан тарихы,бағзы заманнан келе жатқан өрнекті де оралымды тілі бар
ұлтымыздың жарты ғасырға жуық уақыт ішінде ғана өзінің халық ретінде тануға тиіс ең басты
ерекшеліктерінен айрыла бастағанын түсінуіміз керек. Ұлт қадірі мен тағдырын тәлкек еткен
қаншеңгел саясат нәтижесінде сан жағынан ойсыраған халық,сол қиянат жылдарда бетке ұстар
перзенттерінен де қатар айрылып-сапалық жағынан да ойсыраған еді. Ғасыр басында шығыс
аймақтарға кеңінен тараған татарша «Уақыт», қазақша «Айқап» және «Қазақ» сияқты газетжурналдарда ұлттық интеллигенция өкілдерінің жазған мақалаларында ең өзекті тақырып-тіл
мәселесі, ұлт мүддесі болатын.
Қазан төңкерісінен кейін қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беру-бермеу мәселесі қаралып
жатқанда «Оян қазақ» деп туған тілдің семіп қалған тамырына нәр жүгірту үшін күрес жолына
түскен М. Дулатов, С. Сейфуллин, С. Сәдуақасовтар болса, одан бергі тарихи зерттеулерде 1923жылғы қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие болуы-ұлттық мәселеленің шешілуі деп санаған
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тарихшы С. Кенжебаев [1, 127-130бб.]. «Советтер ұлттық республикада теңсіздікті жою үшін
советтік аппарат жұмыстарына жергілікті халықтан пролетар элементтерін тартуды көздеді» дейді. Мұнда жергілікті халықты мемлекеттік қызметке тарту қалай жүргізілді,қиыншылығы
мен кедергілері не болды деген мәселеге еш жауап берілмеген. Бұған қоса,бес томдық
Қазақ ССР тарихының 4-томында «Орыс жолдастардың көмегімен жүздеген қазақ
жұмысшылары,кедейлері мен батрактары совет аппаратында білім алып жұмыс тәжірибесін
үйреніп шықты» [2, 339-340бб.] -деп бар-жоғы екі ауыз сөз жазылған. Ал шындығында бұл
кезде еуропалық ұлт өкілдері жергілікті халықты кеңес аппаратына тартуға барынша кедергі
жасап жатты. Тарихшы Г.Ф. Дахшлейгер: Қазақстанда ұлттық мәселені шешудегі басты міндетіс қағаздарына қазақ тілін енгізу,сол арқылы ұлттық кадрлар дайындауға зейін қояды-дей келе
нақты жауап та береді [3, 173б.].
Қазақстандағы тіл құрылысының кеңес дәуірінің алғашқы жылдарындағы тарихын
байыппен бағдарласақ,ұлт тілдерін сақтауға,дамытуға,әсіресе мемлекеттік тілге деген
көзқарасқа,жүргізілген нақты шараларға қарағанда бір-бірінен біршама дараланатын үш түрлі
кезеңді байқауға болады.
Бірінші кезең: Қазақ АССР-і советтерінің І құрылтай съезі қабылдаған «Қазақ АССР-і
еңбекшілері құқығының декларациясы» (1920 жыл,6 қазан). Республикада әрбір ұлты барлық
мемлекеттік мекемелер мен мектептерде ана тілін қолдануда тек құқықты болып мәлімденгені
белгілі [4, 269-272бб.]. Екінші кезең,алдыңғы кезеңнен айырмасы сол-1921 жылдан бастап
республикада мемлекеттік дәрежеге екі тіл ие болды. Бұған үш түрлі құжатты дәлел ретінде
келтіруге болады. Оның бірі-1921 жылғы ақпанның екісінде қабылданған Қазақ АССР-і Халық
Комиссарлары Советінің «Қазақ-орыс тілдерін мемлекеттік мекемелерде қолдану жөніндегі»
[5, 174-175бб.] декреті, екіншісі 1923 жылғы 22-де қабылданған Қазақ АССР-і Орталық Атқару
Комитетінің «Қазақ тілінде іс жүргізу және республикада қазақ тілін орыс тілімен қатар
мемлекеттік тіл деп тану жөніндегі» [6, 7б.] декреті болса,үшіншісі 1924 жылғы ақпанның
18-де Қазақ АССР-і Орталық Атқару Комитеті қабылдаған Бірінші Конституциясының 13-ші
бабына сай қазақ және орыс тілдерін мемлекеттік тіл ретінде жариялауы.
Осы орайда Қазақстанда тіл заңының күшіне енуі қарсаңында қазақ тілінің тек
Қазақстанда ғана емес өз кезінде Түркістанның мемлекттік тіл санатында болғанын айтқан да
абзал. Республикадағы заң шығару саласының жергілікті халықтың ресми қарым-қатынасында
көпшілік тұрғылықты халық сөйлейтін түркі тілдері, соның ішінде қазақ тілі де орыс тілімен
тең қолданылатын мемлекеттік тіл болып жарияланған.
1921 жылдың өзінде Семей губерниясы Зайсан уезінде еңбекшілер талабымен бірнеше
аудандарда іс қағаздары қырғыз (қазақ) тілінде жүргізіле бастады. Бірақ бұл бастама бірнеше
ай өтпей-ақ басыла берді,өйткені мұндай күрделі іс жоғарыдан қолдауға ие болмады,жоспарлы
іске басшылық жасау және қаражат жағынан тапшылық көрді,тек сот мекемелерінде ғана іс
қағаздарын қазақ тілінде жүргізу жалғасын тапты [7, 5б.].
1923-жылдың сәуір айының 17-25-аралығында өткізілген РКП/б 12 съезі мен Орталық
Комитеттің ұлт мәселесі жөніндегі төртінші кеңесінің нұсқауына орай,Түркістан Орталық
Комитеті мен Халық Комиссарлар Советі осы жылдың 29-тамызында «Советтердегі іс
жүргізу жергілікті тілдерге көшірудің шұғыл шаралары туралы» қаулы қабылдады. Қаулы
барлық ресми материалдарды орыс,қазақ,өзбек,қырғыз,қарақалпақ және түрікмен тілдерінде
басып шығаруға,болыстық және қылшақтық атқару клмитеті ісін тек жергілікті тілде,ал
уездік,облыстық және орталық совет органдарында істі тек екі тілде жүргізуді міндеттеді.
Ал бұл қаулыны орындамағандар арнайы жаупқа тартылды.Түркістан Республикасы Халық
Комиссарлары Советінің төрағасы Т. Рысқұлов қол қойған 1923 жылғы бұйрықта: «Виновные
в неисполнении сего приказа должностные лица подвергается ответсвенности по статье 107
Уголовного кодекса» [8, 3б.] деп көрсетілген.
Бұдан бұрын
тамыздың 15-інде жергілікті халықты басқару аппаратына
тарту және жергілікті тілде іс қағаздарын жүргізуге байланысты құрамында үш адам: Малышев
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(төрағасы), мүшелері Расулев пен Көшербаев бар комиссия құрылған еді. Комиссия Түркістан
республикасындағы тіл мәселесін қарап,жергілікті мекемелерді толықтыру жұмысын жүргізді.
Сондай-ақ комиссия мүшелері жұмысты халық комиссарлары кеңесінен бастауды жөн көрді.
Ал кейіннен 1923 жылдың 29 тамызында Қырғыз АК Президиумы қаулысы бойынша атқару
комитеті жанынан 5 адамнан құрамы бар комиссия құрылып,қараша айына дейін дайындық
жұмыстарын жүргізеді. Оның құрамында: Қырғыз АК хатшысы Сәдуақасов, Халыққа білім
беру халық комиссариатынан Залиев, юстициядан Нұрмақов, Әлібек және Кенжин сайланды.
Негізінен алғанда,Орталық Атқару Комитет халық комиссары кеңесі тарапынан жасалған
шешуші қадамның нәтижесінде 1923-жылы 22- қарашада кеңсе істерін қазақ тілінде жүргізу
туралы декрет қабылдады [9, 7б.].
Қырғыз (қазақ) ОАК-нің бұл декреті-қазақ халқының өзін-өзі тану жолында атқарылар
үлкен жұмыстың бастауы болды.Сондықтан да бұл декрет барлық мемлекеттік және қоғамдық
органдар назарына ілікті. 1924 жылғы қазақ ОАК -нің тамыз сессиясында қазақ тілін орыс
тілімен қатар кеңсе жұмысына енгізу «Как работа совершенно новая,впервые появляющиеся
узаконенной не только в истории казахского народа ,но пожалуй,и в истории России и Европы
вообще...»деп көрсетілді [10, 23б.]. Тамыз айында құрылған комиссия 6-желтоқсанда Орталық
Комиссия деп аталып,мүшелері 4-ші бүкіодақтық советтер съезінің ұйымдастыру жұмысына
қатысты. Комиссияның алғашқы мәжілісі 1924 жылдың ақпан айынан бастап кірісе алды,өйткені
оған дейін комиссия мүшелері 4-ші бүкіл одақтық советтер съезінің ұйымдастыру жұмысына
қатысты. Комиссияның алғашқы мәжілісі 1924 жылдың 13 ақпанында өткізілді,міне осы
кіріскен күннен бастап жұмысының басталуы деп есептеуге болады. ОК-ның өз жұмысына
кіріскен күннен бастап тамыз айына дейін 10 мәжіліс өткізген (55 мәселе бойынша). Мұның
көбісі халық комиссарлары советі штаттары мен өлкелік мекемелерді қазақ қызметкерлерімен
толықтыру немесе ауыстыру мәслесі болса,жергілікті жерлерде және губернияларда қазақ
жұмысшыларының арнайы дайындық курстарын ұйымдастыру.
Алайда кеңестік мекемелерді қазақ қызметкерлерімен толықтыру шарасы түкке тұрғысыз
көрінгенімен істі қазақ тілінде жүргізуде үлкен кедергі келтірді. Бұл кезде Ақмола губерниялық
АК (басқа да губерниялардың арыз өтініші бар) қазақ АК алдына қазақ интеллигенциясын
мобилизациялап,осылайша мекеме штатын толтыруды өтінді.Бірақ бұл шара нақты нәтиже
бермейді деп сенген(көпшілік басқару орны бай элементтері кіріп кетеді деп қорыққан)
ОАК орталық комиссиясымен келісе отырып мобилизациялауды кешіктіре тұруды,басқа
мүмкіндіктерді қарастыруды ұсынды. Өз жұмыс жоспары бойынша комиссия мынадай басты
шараларға назар аударды:губерниялар мен орталық органдарға қазақ тілінде іс жүргізуіне
басшылық жасау,қазақ тұрғындары арасынан сауаттыларын анықтау(екі класстық білімі бар),
сондай-ақ барлық оқушы жастарды(жоғарғы оқу орындарындағы) кеңестік аппарат жұмысына
тарту. Бұл кезде жұмыс барысында мынандай қиыншылықтар да туындап жатты:қазақ тілін
енгізуде қаржы жағы жетіспеді,көпшілік органдар қызметі РСФСР мен КСРО орталығымен
байланысқан,қажетті қазақ қызметкерлері жетіспей жатты. Мұндай кедергілерді жою үшін
ОАК мен өлкелік органдар штатын кеңейту немесе қазақ қызметкерлері жұмыс істейтін жаңа
штат ашуды көздейді. Бұған қоса бұл қызметкерлер үшін қосымша 10 процент көлемінде
жалақысын көбейту қарастырылды. Жағдай барысында 13 халық комиссарлары советінің 322
адамдық қосымша штаты жасалды. Дегенмен, комиссия пікірі бұдан былай көпшілік органдарда
ескерілетін болды. Осы уақытқа дейін әскери комиссариат жергілікті тұрғындармен қарымқатынаста халық мүддесін ескермеген,өйткені,ондағы басшылардың ойынша әскер қатарына
қазақтарды шақыру мүмкін емес еді. Енді орталық комиссия шешімі бойынша болашақта
ұлттық әскери бөлімдердің құрылу мүмкіндігіне сай комиссариат өз жұмысына қазақтарды
алу,әскери мектептерді бітірушілерді есепке алуы талап етілді. Орталық комиссияның басты
жұмыстарының бірі губернияларда болыстық хатшылар дайындау үшін дайындық курстарын
ашу болды. Алғашында республика бюджет қоры таяз болғандықтан қиыншылықтың
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тууына қарамастан губерниялар бойынша болыстықтар үшін мынадай мөлшерде хатшылар
даярланды.
1. Семей губерниясы үшін-58 адам (47-сі қазақ).
2. Ақмолада-25, Атбасарда-30, Петропавлскіде-20, барлығы 75 адам (58-і қазақ
болыстықтары үшін).
3. Қосатанай губерниясында-25 (21-і қазақ)
4. Ақтөбе губерниясы бойынша: Ақтөбеде-20, Шалқарда-20, Торғайда-20, Темірде-15,
барлығы-75 (25-і қазақ)
5. Орал губерниясы-40 адам, (26-сы қазақ)
6. Адай уезінде-30 (29-ы қазақ)
7. Орынбор губерниясы үшін-комиссия арнайы курс ашуды қажетсіз деп тапты.
Бұл кезде орталық және жергілікті органдарда 1924 жылғы есеп бойынша барлығы 70486
қызметкер болса,ауылдық кеңесте оның 43480-ні қазақ,яғни 61%,болыстық атқару комитетінде
428 қызметкердің (228-і қазақ), 49,6%. Қалалық кеңесте 2435-тің 461-і қазақ (19%). Қазақ ОАК
151 қызметкерлердің 75-і қазақ (50%) [11, 20б.].
Осылайша,губерниялар бойынша шолу жасай келе мынандай мәселені анық айтуға
болады: барлық губерниялық атқару комитеттері, уездер мен болыстықтарда іс қағазын
қазақ ті-ліне көшіру мүмкіндігі бар екенін мәлімдеген. Өзінің жоспарында орталық комиссия
дайындық курсын бітірген қазақтармен қатар жоғарғы оқу орындарының студенттерін де
демалыс кезінде пайдалануды ұсынды.Бұл үшін тіпті арнайы стипендия бөлінген [10, 5б.].
Осыған орай жазғы демалыс кезінде студенттер өзіндік қаражат табу мүмкіндігіне ие болды.
Қазақ пошта, телефон, байланыс бөлімдерін жергіліктендіру туралы округ бастығының
1925 жылы 6 қаңтарындағы баяндамасында мынадай қиыншылықтар аталып көрсетілген:
Орыс қызметкерлерінің жергілікті тілді білмеуі,байланыс мекемелерінде бұратан халықтар теориялық жағынан білім кемшілігіне байланысты жұмыс істей алмайды деп есептелінді. Сондайақ байланыс бөлімдерінің өзіндік еркешелігі мен орталықтандыруы да айтылды. Осы уақытқа
дейін Ішкі істер халық комиссариатында (НКВД) қазақ тілінде іс жүргізу қолға алынбаған еді.
Оның басты сылтауы қазақтар арасындағы сауатты қызметкерлердің аздығы, бұдан былай
аударма жүйесі жұмыс істей бастады. Бөкей мен Адай уезінде, Ақмола губерниясында милиция
қызметкерлерінің 22,4%-і қазақ, басқа облыстарда да қазақ тілі өз мүмкіндігіне ие бола бастады.
Алғашқы күннен-ақ Түркістан руспубликасыедағы әр мекемеде жергілікті халық үлес салмағы
5% болуы қадағаланды. Мәдени ағарту саласы бойынша комиссия мемлекеттік музей, архив
басқармасы,кітапхана жұмысын жергілікті тұрғындар мүддесіне сай қайта құруды ұсынды.
Сондай-ақ жоғарғы оқу орындарында да жергілікті халық мүддесі қорғалуы тиіс. Кітапхана
жұмысында ұлттық кадрларды есепке алу,шығыс қолжазба қорын сақтау,жергілікті халыққа
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу шаралары кеңейтілді. Архив, музей, кітапхана мекемелері
республика тарихы өткен күндерінен толық мәлімет беруі керек.
Ұлт саясатының ең соңғы дұрыс көрінісі болған 12-ші съезд шешімін тезірек жүзеге
асыруға ұмтылған қайраткерлердің бірі,сол жиынға қатысып, ондағы ой толғанысты құлағымен
естіп, көзімен көрген ҚР Халық Комиссарлар кеңесінің төрағасы Сәкен Сейфуллин қазақ
тілінде іс жүргізіп,оны кеңсе жұмыстарында қолдану қажет деп тауып, бұл жөнінде 1923 жылы
9 маусымда «Еңбекші қазақ» газетінде мақала жариялады. Онда: «Күллі тілдің бәрі бірдей
жүреді деген заңы бар. Мекемелерде істі қазақ тілінде жүргізу бір кісінің айтуымен болатын іс
емес,көптің күшімен,толық ынтамен,тегіс жұмылумен болатын нәрсе. Қазақстанның еңбекші
табы шын қатарға кірісіп, өз тізгінін өзі алсын деген азаматтар жан аямай кірісуі керек» [12]
-деп жазды. Бұл айтқанды кежегесі кейін тартпай, тырнақ астынан кір іздемей бар ынтасымен
орындай қоятындар табыла бермей,кесір жасауға, Сәкенді «ұлтшыл»қылып шығармаққа
талаптанғандардың төбесі көрінгендіктен бұл тақырыпта бірнеше мақала жазуына тура
келді. Жөн-жоба көрсетіп,тілді дамытуға қажетті қаражаттың көзін табуға ұмтылды. Қазақ
ОАК-де осы мәселені талқылағанда қазақ тілінің заңды құқына қарсы шығушылар пайда
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болғанда Нығымет Нұрмақов, Абдолла Асылбеков, Жанайдар Садуақасов сынды азаматтар
қарсы болғандарды,тайсақтағандарды оң жолға салған болатын. Қазақ республикасы халық
комиссарлар кеңесінің төрағасы бас-көз болған іс шыныда да нәтиже бере бастады.Тарихшы
С. Кенжебаев «Советы в борьбе за построение социализма»деген еңбегінде жұмыс нәтижесін:
«Введение дела производситва на казахском языке получило всеобщее одобрение казахского
народа и еще больше приблизило его к советской власти,директивное указание правительства
стали получать на родном языке,что облегчало понимание и пропаганду идеии советского власти
среди казахских трудящихся» [12, 127б.]. -деп бар істі партия жасап отырғандай көрсетсе, 1923
жылғы «Советская степь» газетіндегі мақалада: «Октярьская революция углубила это понятие
и тем самым облегчила приобщение осталых туземных масс к советскому строительству и
коммунистическому обществу» [13] -деп тілдің құқы тең болғанда ғана артта қалған халық
мәдениеті өркендейтінін атай келе Қазан революциясынан кейінгі қыста уақыт ішінде кешегі
жабайы (полудикий) халық ішінен мәдениетті жұмысшының шығатынына күмән келтіреді.
Ал жұмысқа дем беріп,екпін бітірмекке жан салған Сәкен тіпті өзінің жан жолдасы Жанайдар
Сәдуақасовке «сылбыр қозғаласың,басқалардан үйренген сақтығыңды дасайсың»деп
жүз шайысып қалған сәті де ұшырасты. Осындай екпінмен жүзеге асырыла бастаған іске
мемлекеттік сипат беріліп,жергіліктендіру жұмысы ойдағыдай жүре бастаған еді.Ешқандай
айғай-шу болған жоқ.Қазақ тілінде іс жүргізе алатын басқа ұлт өкілідеріне 10-15 % үстеме
ақы төленді. Экономикалық ынталандыру шараларымен халықтардың бір-біріне деген көңілі
мен құрметіне Ф.И. Голощекиннің әпербақан саясаты сызат түсіре бастады. Революционер
жазушы С. Сейфуллин,халқымыздың біртуар ұлдары-Ахмет, Міржақыптар, ірі саяси тұлғаСмағұл Сәдуақасов бастаған игілікті іс өкінішке орай орнықты баян таппады.
Халықтың ұлттық санасынынң оянуына септесетін басты рухани діңгектердің бірі-оның
өз тарихына,өткеніне сергек көзбен қарау,қазіргі ұрпақты тарихпен тәрбиелеу. Ал, халқымыздың адамгершілік тәрбие жөніндегі қалыптасқан,өзін-өзі ақтаған жетілген игі дәстүрлеріміз
баршылық.Сол ата салт-дәстүрін ұмытқан,әдет-ғұрпына жатырқай қарайтын кейбірінің рухани
жұтаңдығы қазіргі жаңғыру кезеңінде қайта түлеуі қажет-ақ.
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АЛАШ ОРДА ЖӘНЕ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ РЕФОРМАЛАР ТАРИХЫ
Ибрагимов Ж.И.
з.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қауымдастырылған
профессоры, мемлекет және құқық теориясы
мен тарихы, конституциялық құқық
кафедрасының меңгерушісі
Қазақ елінің әлеуметтік, экономикалық, рухани жаңғыруында Алаш арыстарының ролі
өте зор. Ал енді сол мемлекеттің құқықтық негізін құраған Ата заңның басты қағидаттарын
қарастыруда Алаш партиясының бағдарламасын жасаушы зиялы қауым үлкен еңбек сіңірді.
Сол заманның талабына сәйкес және болашақ құқықтық дамуды ескере отырып, олар Жарғы,
бағдарлама нысанында конституциялық идеяларды негіздеді. Сондықтан да Алаш партиясы
мүшелерінің құқықтық идеяларын еліміздегі жүргізілген конституциялық реформалар
тарихымен тығыз байланыстыра зерттеу заң ғылымындағы өзекті мәселелердің бірі болып
табылады.
Еліміздің Ата заңының қалыптасуына белсенді түрде үлес қосып, оны негіздеу
жұмыстарына жетекшілік жасаған Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев
еліміздің конституциялық дамуына қатысты былай деп жазады: «Жалпы таным тәжірбиесі және
соның ішінде Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық дамуы елдің конституциялық қалыптасу
тарихынсыз жаңа тәуелсіз мемлекеттің конституционализм теориясы да болмайтындығын
үйретеді» [1,10].
Қазақстан Республикасының Ата заңының қалыптасу тарихында, тәуелсіздік алып,
егеменді ел ретіндегі бірінші Конституция қабылданғанға дейін кеңестік кезеңде қабылданған
үш Конституциясы қызмет атқарды. Бұл кеңестік конституцияларды атап өтетін болсақ: 1926
жылы ақпан айының 18 күні қабылданған Қырғыз Кеңестік Социалистік Республикасының
Конституциясы, 1937 жылы 26 наурыз айында Кеңестердің Х Бүкілқазақстандық съезінде,
яғни ол 1936 жылғы Конституция бойынша Қазақстан Одақтас Республикаға айналу тарихи
кезеңінде қабылданған Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Конституциясы және
1977 жылы КСРО-ның жаңа Конституциясы қабылданғаннан кейін, 1978 жылы 20 сәуірде
Қазақ КСР Жоғарғы кеңесінің тоғызыншы шақырылымының кезектен тыс жетінші сессиясында қабылданған Қазақ КСР Конституциясы.
Бұл аталған Конституциялар одақтас мемлекеттердің шеңберінде, коммунистік,
кеңестік саяси-құқықтық жүйенің негізінде қабылданды. Осы заңдарға сәйкес Қазақ Кеңестік
Социалистік Республикасы ең алдымен ұлттық территориялық межені бөлуді, мемлекеттің
ұлттық атауын, бүгінгі таңдағы шекараға жақын жағдайларды сақтап қалды.
Кеңестік негізгі заңдардың нысаны, баптарының мән-мағынасы сол өмір сүріп отырған
кезеңнің әлеуметтік-саяси жағдайымен тығыз байланысты болды. Тәуелсіз Қазақстанның
мемлекеттік-құқықтық дамуында өз алдына егеменді мемлекет құруды аңсаған алаш
зиялыларының саяси-құқықтық көзқарастарының маңызы өте зор. ХХ ғасырдың басындағы
«Алаш» партиясының жетекшілерінің конституциялық идеяларынан тәуелсіз мемлекет
құрудың негіздерін байқаймыз.
Егеменді Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев алаш
қайраткерлерінің негіздеген конституциялық жобасының маңызын атап өтеді: «Әр әрпінің
демократизмімен белгілі 1937 және 1978 жылдардағы Қазақ КСР конституциясынан гөрі,
Алаш Үкіметінің (1917-1919 жж.) конституциялық жобасында конституционализм көбірек
екенін сенімді түрде ауыз толтырып айтуға болады» [2,11].
1990 жылдардың басында Қазақ КСР-да, содан кейін Қазақстанда 1978 жылғы
Конституцияға айтарлықтай өзгерту енгізген бірнеше заңдар қабылданды. 1990 жылдың
20 қарашасындағы «Мемлекеттік билік құрылымын жетілдіру жөніндегі»заң бойынша
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Конституцияға Президент атқарушы және басқарушы биліктің басшысы деген ереже енгізілді,
Министрлер кеңесі Министрлер кабинеті болып қайта құрылды. Сонымен қатар мемлекеттің
одан әрі дамуына қажетті бірнеше маңызды заңдар қабылданды: 1991 жылғы 15 ақпандағы
«Жергілікті өзін-өзі басқару және Қазақ КСР-ның жергілікті Кеңесінің халық депутаттары
жөніндегі » заң, «Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының атын өзгерту жөніндегі» 1991
жылғы 10 желтоқсандағы заң, «Қазақстан Республикасының азаматтығы жөніндегі» 1991
жылғы 20 желтоқсандағы конституциялық заң және басқаларды атап өтуге болады.
1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі Қазақстанның
тәуелсіздігін жариялаған «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жөніндегі»
заңды қабылдады. Бұл заңда Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде, барлық
территориясында толықтай билігін жүргізетіндігі, өзінің ішкі және сыртқы саясатын өзі
анықтайтындығы бекітілді. Бұрынғы Қазақ Республикасының территориясы жаңа тәуелсіз
мемлекеттің территориясы ретінде мойындалып, ол территория бөлінбейтін және қол сұғуға
болмайтын территория деп жарияланды.
Барлық ұлттардың азаматтары енді біртұтас Қазақстан халқын құрады. Мемлекеттік
билік қазақ халқының еркіндігіне негізделді. Заң барлық азаматтардың ұлтына, шығу
тегіне, лауазымына, тұрған жеріне қарамастан еркіндік пен құқыққа тең ие деп жарияланды.
Заңда Қазақстан мемлекетінің құрылымы айқындалып, алғаш рет мемлекеттік биліктің заң
шығарушы, атқарушы және сот билігі тармақтарына бөлу принципі мойындалды.
1993 жылы 28-ші қаңтарда Қазақстан Республикасының жоғарғы Кеңесі егеменді
тәуелсіз мемлекеттің бірінші Конституциясын қабылдады. Конституция құрылымдық жағынан
алғы сөз, 4 бөлім, 21 тарау және 131 баптан тұрды. Конституцияның тәуелсіз Қазақстанның
мемлекеттілігін нығайтуда, халыққа қызмет етуге арналған, азаматтардың тең құқықтары мен
бостандығын жариялайтын, еркін көрсететін мемлекеттік жаңа ұйымдарды құруда мәні зор
болды. 1993 жылғы Конституцияның негізінде КСРО-ның бұрынғы одақтас республикаларының
сол кезеңдегі жаңа саяси жағдайына басым көзқарасты парламенттік республиканың үлгісі
жатты. Бұл Конституция өз уақытында қажетті қызмет атқарғанымен, мемлекеттегі көптеген
мәселелерді толыққанды реттей алмады.Олар атап айтсақ: меншік мәселесі, басқару жүйесіне
қатысты мәселелер, Жоғарғы кеңестің шексіз өкілеттіктерге ие болуы және т.б.
Осы орайда қоғамдық өмірдің өзі конституцияны қайта қарау туралы мәселені күн
тәртібіне қойды. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың басшылығымен жаңа
Конституцияның жобасы әзірленіп, бүкілхалықтық талқылау үшін жарияланды. Конституция
жобасын талқылау барысында көптеген ұсыныстар, ескертулер айтылды. Олардың ең қажетті,
қисындылары ескеріліп, Конституция жобасы оның тағдырын шешу үшін халыққа ұсынылды.
Бүкілхалықтық дауыс берудің (референдумның) нәтижесінде 1995 жылдың 30 тамызында
Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы қабылданды.
Тарихи деректерге сүйенсек, ұдайы дамып, жетіліп, өзгеріп отыратын мемлекеттік құрылыс пен қоғам өмірі конституцияның дамуына әкеледі. Ал конституциялық реформа – қоғам
дамуы тұсындағы қажеттілік пен бұқараның құқықтық танымы деңгейінің талабы бойынша
үкімет әрекеті және саяси-құқықтық шешімдердің тізбегімен дүниеге келетіні белгілі. Міне,
осындай өмір өткелдеріне орай 1998 жылғы 7 қазанда Қазақстан Конституциясына өзгерістер
мен толықтырулар енгізілді. Жаңа өзгерістер мен толықтырулар қос палата қызметінің мерзімі,
депутаттардың сайлануы, Үкімет мүшелеріне құзыреті шегінде анағұрлым кең дербестік беру,
әкімдерді сайлау тәртібін бекіту мәселелеріне қатысты болды. Қазақстан саяси партиялардың
пропорционалды өкілеттік негізінде партиялық тізім бойынша Мәжіліс сайлауына қатысуына
мүмкіндік жасады.
Қазақстандық қоғам дамуының және мемлекеттің жаңа жағдайдағы негізгі қырларын
айқындау мақсатында халықаралық тәжірбиеге сүйенген конституциялық реформа жүргізу
мәселесі көтерілді.
2007 жылғы мемлекетіміздің саяси жүйесіндегі құқықтық рефоралар уақыт талабынан
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туындаған өзгерістер болатын. Президенттік басқарудан демократиялық сипаты басымырақ
парламенттік жүйеге өту кезеңі келді. Елдегі саяси тәртіпті өзгертуге әкеліп соқпайтын
конституциямен де мемлекетті басқаруға болады. Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы заң билік тармақтарының арасындағы тепе-теңдік және тежемеліліктің тиімді
жүйесін қалыптастыруға бағытталды. Осы орайда біздің ойымызды адам мен азамат құқығы
жөніндегі 1789 жылғы француз Декларациясындағы мына бір қағида бекіте түседі: «Құқық
кепілдігі жоқ және билікті бөліске салмаған қоғамда конституция болмайды» [3,55].
2007 жылы 16 мамырда парламенттің қос палатасы Президент Н.Ә. Назарбаевтың
Конституцияға өзгерістер енгізу туралы ұсынысын қолдап дауыс беріп, 2007 жылы 21 мамырда
арнайы Заң қабылданды.
Тәуелсіз Қазақстандағы саяси-құқықтық өзгерістердің нәтижелі болуын қамтамасыз
етуге, қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың жаңа тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесінің
қалыптасуына ықпал ететін конституциялық реформалардың маңызы зор.
Конституциялық реформа мемлекетімізді одан әрі демократияландыру жолындағы
маңызды тарихи кезең. Бұл реформалар саяси-әлеуметтік дамуға, экономикалық жаңару
мен жаңғыруға үлкен серпін берді. Конституцияның жаңа үлгісімен біздің мемлекет ұзақ
жылдар алға қойған үлкен мақсаттарды орындауға қадам басты. Конституциямызға енгізілген
демократиялық өзгерістердің негізгі бағыттарын мыналардан көруге болады. Біріншіден,
Президенттің бірқатар билік өкілеттігі Парламентке өтті, яғни өкілеттік қайта бөлінді.
Осылайша Парламенттің ролі күшейіп, мемлекеттік басқаруға жаңа үлгі-президенттікпарламенттік басқару жүйесі бекітілді. Елбасының депутаттық корпуспен билік өкілеттігін
бөлісу күшпен немесе қысыммен емес, Президенттің өзі қабылдаған шешім бойынша жүзеге
асып отыр.
Жаңа өзгерістерге сәйкес Парламент жаңа өкілеттікке ие болудың арқасында Үкімет
құрамын жасақтау, сондай-ақ қажет кезінде үкімет-мүшелері-министрлерді кері шақырып
алу және атқарушы билік органдарына бақылау жасау құқығын алды. Заң шығарушы ұйым
реформаларға тиісті заңнамалық база қалыптастырумен қатар, мемлекеттік бағдарламаларды
жүзеге асыруға да бақылау жасайтын болады.
Мемлекеттік биліктің бірыңғай жүйесінде сот билігі өте маңызды орынды алады.
Сот билігі адамдар мен ұйымдардың заңды мүдделері мен еркіндіктерін, Конституцияның,
заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді. Сот билігі жазалап қана қоймай ,ең алдымен
адамдардың құқықтары мен еркіндіктерін қорғайды. Осы ерекше мәртебе мемлекеттің
қажеттіліктерге сай қамқорлығы мен беделінің жоғарылауын көрсетеді. Құқықтық мемлекеттің
дамуы күшті,тәуелсіз сот билігі және оның негізгі кепілдіктерінің бірі мемлекет пен қоғамның
өзара қарым-қатынасына байланысты.
Ата заңға енгізілген өзгерістер сот жүйесін жетілдіруде ерекше мәнге ие болады.
Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың құқықтық-демократиялық мемлекет
орнатуға жасалған нық екендігін байқаймыз. Сондай басымдықтардың бірі- сот жүйесін озық
үлгідегі әлемдік стандарттарға сәйкес жетілдіру. Реформаға сәйкес Әділет біліктілігі алқасы
таратылып, Жоғарғы Сот Кеңесінің ролі күшейтілді. Әр деңгейдегі судьяларды тағайындау
тәртібі ауысып, енді Жоғарғы Сот Кеңесі барлық деңгейдегі соттардың судьяларын
тағайындауға ұсыным жасайды. Осылайша республикадағы барлық судьялар бірдей мәртебеге
ие болып, барлығы бір тәртіп бойынша тағайындалады. Жоғарғы Сот Кеңесі консультативтік
ұйымнан жеке, тәуелсіз органға айналды. Конституциядан Жоғарғы Сот Кеңесінің құрамын
реттейтін баптар алынып тасталып, бұл мәселелер заңның негізінде анықталады. Жоғарғы Сот
Кеңесі соттардың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін, соттарды конкурстық негізде іріктейтін, сот
жүйесін жетілдірумен айналысатын болды.
Сонымен қатар конституциялық өзгерістерге сәйкес азаматтардың конституциялық
құқығын қорғауға кепілдік беретін маңызды мәселенің бірі-қамауға алуға санкция беретін сот
жүйесі енгізілді. Бұл айыптаушы мен қорғаушының қатысумен жүзеге асырылып, әрі ол әділ
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шешім қабылдауға жол ашады. Бұл енгізілген толықтыруды принциптік тұрғыда жаңашыл
өзгеріс деуге болады. Өйткені Қазақстан Республикасы азаматтық және саяси құқықтар
туралы халықаралық пактіні ратификациялауға сәйкес, осы мәселеге қатысты бүкіл әлемдік
тәжірбиеге қосылғандығын көрсетті.
Ата заңның жаңа нұсқасына сәйкес Қазақстан өлім жазасын қолданбайтын елдердің
қатарына қосылды. Бұл мемлекет тарапынан қылмыстық саясатты гуманизациялауға сәйкес
жасап отырған қадамдарының бірі. Өлім жазасын қолдануға байланысты заңнама шектеулер
жасау тұрғысында дамып отырды. 2003 жылы өлім жазасын орындауға байланысты мораторий
жарияланды. Қоғамдық пікірдің өлім жазасын қолдануға тыйым салуға қарсы болуына
қарамастан, енді өлім жазасы тек терроризм салдарынан адам өліміне алып келетін қылмыста
және соғыс жағдайында қолданылатын болды.
Сот-құқықтық реформа жетілдіру мен дамытуды қажет ететін кең ауқымды және
ұзақ мерзімді үрдіс.Сондықтан реформалардың нәтижелерін талдап,оның ішкі мазмұнын
толықтыруда көптеген жұмыстар атқарылды.
Конституцияға енгізілген өзгерістер саяси тұрақтылық, ұлтаралық татулықты жетілдіруге бағытталды.Парламент депутаттарының саны көбейіп, Қазақстан халқы Ассамблеясына
парламенттен орын беру жөніндегі өзгерістер осының айғағы. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы Бас хатшысы Кофи Аннан Қазақстан халқы Ассамблеясын БҰҰ-ның кіші Ассамблеясы
деп баға берген. Мұндай институт әлемнің бір де бір елінде жоқ. Мәжілісте бұдан бұлай 107
депутат орын алып, соның 98-і партиялық тізіммен сайланып, қалған 9-ы Қазақстан халқы
Ассамблеясының үлесіне тиеді. Бұл көпұлтты және көпконфессиялы Қазақстан Республикасы
үшін салиқалы, салмақты және көрегендік саясат.
Жергілікті өзіндік басқару азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін қамтамасыз ететін
халық билігінің институты болып табылады. Нақты бір жердің әлеуметтік, экономикалық және
басқа мәселелернің шешілуі жергілікті өзіндік басқарудың дамуымен тығыз байланысты.
Мәслихаттар рөлінің артуы, Елбасы облыс әкімдерін мәслихаттың келісімін алып
тағайындауы-біздің саяси-құқықтық жүйедегі ерекшелікті көрсетеді. Мәслихаттар әкімдердің
аймақтағы саясатты жүзеге асыруына бақылау жасау мүмкіндігіне ие болды.Олар аймақты
дамытуға қатысты бағдарламаларды дайындауға және қабылдауға, сонымен қатар бюджеттің
орындалуын бақылауға қатысады.Мәслихаттардың құзіретінің күшейтілуі Қазақстандағы
жергілікті өзін-өзі басқару институтының одан әрі дамуына негіз бола алады.
Жергілікті жердегі өзін-өзі басқару міндетінің мәслихаттарға тапсырылуы, адам құқығын
қорғау, сөз бостандығын қалыптастыру,сот жүйесінің реформалануы,саяси партиялардың
қаржыландырылуының шешілуі белгілі мерзімде сараланып, талданып барып шешілді.
Сонымен саяси-құқықтық модернизацияның векторлары қазақстандық талаптарға бейімделіп
қана қоймай, бүгінгі демократияның әлемдік тәжірбиесіне сәйкес келеді.
Қазіргі таңда елімізде Ата Заңымыз және ұлттық заңнамамыз адамдар үшін ғана
жұмыс істеп тұрған жоқ, ол адамдардың шығармашылық, жасампаздық қуатын күшейтіп,
кәсіпкерлікке шабыттандыруда. Бұл сөзімізге дәлел боларлықтай, Қазақстан Республикасы
ҰҒА академигі, заң ғылымдарының докторы Сұлтан Сартаевтың «Біз конституциялық кеңіс
тікте өмір сүрудеміз», – деген пікір дәлел бола алады.
Ал еліміздің географиялық орналасуы жағынан орталық аймағындағы Сарыарқа атты
сайын дала төсінде салынған сұлу шаһар – Астанамыз Қазақ халқының тәуелсіздік тұсында
қол жеткізген жетістігінің келбеті, жасампаздығының символы болып табылады. Мемлекеттің
құқықтық дамуында атқарылған істер жетерлік. ТМД елдері ішінде бірінші болып экономикалық реформаларды қолға алдық. Кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан қаржылық қана емес,
әкімшілік сатыларды қысқарту арқылы және құқықтық нормативтік құжаттарды жетілдіру
арқылы қолдау көрсетілді. Кедендік Одақ жұмыс істей бастаған тұста Қазақстанның бизнеске
жасаған қамқорлығын сезінген көрші елдердің кәсіпкерлері өз бизнестерін қазақ жеріне
көшіруге асығуы – осының нақты айғағы. Ірі өндіріс ошақтары іске қосылып, кәсіпорындар
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жергілікті халықты жұмыспен қамтуда. Бұл қазақстандықтардың болашағы жарқын екенін
тағы да бір айғақтайды.
Енді болашақта Қазақстанның конституциялық дамуы мен өзгеруі ұлттық мемлекеттің
арқалаған міндеттерін шеше алатын конституциялық принциптермен және мемлекеттікқұқықтық институттармен тығыз байланысты болмақ. Еліміз мүше болған Кеден одағының
дамуындағы мәселелердің рөлінің маңызы арта түспек. Ұлттық деңгейден жоғары тұратын
ұйымдар құру кезінде конституциялық заңдылық мәселелері өзекті болады. Ал өз кезегінде
конституциялық заңдылықты қамтамасыз етудің маңызды тетіктері Конституциялық Кеңестің
қызметін тиімді ету болып табылады.
Елбасы Ата Заңның дайындалуы барысында саяси көрегенділікпен: «Мен жұмыс
барысында қоғамның бір орнында тұрмайтынын, жаңа сан қилы сапалық деңгейлерге
көтерілетінін, кез келген мемлекеттік шешімдер мен құжаттар да ерте ме, кеш пе, бәрібір уа
қыт талабынан қалып қоятынын ойладым. Ондай кептен қоғам мен мемлекет өмірінде болып
жатқан шын өзгерістерді бейнелеуге тиісті Конституцияның да қашып құтыла алмайтындығы
даусыз. Сондықтан да кез келген елдегі конституциялық процесс Конституцияның қабыл
дануымен тоқтап қалмайды. Әлеуметтік-экономикалық және саяси процестердің құқықтық
кепілдемесі қоғамдағы өзгерістер қарқынына ілесіп қана қоймай, алға озып отыруға тиісті», –
деп жаңа дәуірде, социалистік құрылыстан еркіндікке бет алған Қазақстанның ахуалын сұңғыла
түйсікпен сезіне отырып, әлемдік жаһандану процесінің қарқын алып, ертеңді болжау бұлың
ғырға айналған тұста, алдағы уақытта ірі реформалар мен қоғамдағы өзгерістердің болатынын,
оған алдын ала дайын болу керектігін дәл болжап берді.
Елімізде кезең-кезеңмен өткізілген конституциялық қайта құрулар мемлекеттік
құрылымның тиімді дамуына, демократиялық қағидаларға сүйеніп азаматтық қоғамның
мүдделерін қамтамасыз етеді.Қазіргі қазақстандық жүйе мемлекеттік биліктің қоғам алдындағы
жауапкершілігін қамтамасыз етуге бағытталған.Жалпы конституциялық реформалардың
басты құндылықтарының негізін қалыптастыруда Алаш арыстарының қосқан үлесі зор
деп нық сеніммен айта аламыз. Ал рухани жаңғыру барысында Алашордалықтар әзірлеген
құқықтық идеялар мен құқықтық мәдениетті жаһандық сын-қатерлерге қарсы толыққанды
пайдалануымыз қажет.
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ҰЛТ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ТƏУЕЛСІЗДІК ИДЕЯЛАРЫ ҰЛТТЫҚ
БАСПАСӨЗ БЕТТЕРІНДЕ
Ибраемова М.С.
т.ғ.к., Семей қаласының Шәкәрім ат.
мемлекеттік университетінің доценті
1917 жылдың ақпан төңкерісінен қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде ұлттық ұйым саяси
партия құру автономия алу қазақ халқының негізгі басты мəселелері болды. Өйткені ұлт
зиялылары тарапынан жаңа қазақ мемлекеттігін құруға деган ұмтылыс оянып, ұлттық санадағы
серпілістің болуына, ақпан төңкерісі əкелген бостандық идеясы күшті əсер еткен еді. Осы
кезеңде ұлт зиялылары мемлекеттің басқару құрылымын бекітетін құрылтай жиналысын
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(учредительное собрание) қолдай отырып,оған дейін ұлттық тəуелсіздік,қазақ халқының
автономиясы туралы мəселелерді тезірек шешіп алуға тырысты.
Қазақ қоғамындағы алдын болжаған озық ойлы азаматтарды ойландырған тəуелсіздік
идеялары сол кезде кең қанат жайып өрістеген барлық ұлттық баслым беттерінде орын алды.
Жүсіпбек Аймауытовтың «Сарыарқа» газетінде жарияланған «Мемлекет құрылыс» деген
мақаласында: «Енді патшаның пəименінен халық құтылды, қандай қолайлы тұрмыс жасасада
ерік өзінде. Енді мемлекет уақыт кесіп сайлаған адам басқарып тұрмақ ... осындай уақытша
сайлаған кісіні «президент» дейді һəм мұндай мемлекет түрін республика» дейді.
Учредительное собраниенің алғашқы жұмысы Россияны республика қылмақ ...»,-дей
келе, [1] республикалық басқаруға түсініктеме бере отырып,яғни , мемлекет туралы ұғым
түсінігіне, бағыт бағдарына тоқталған.
Құрылтай жиналысына депутаттар сайлау арқылы ел басқарудың түбірлі мəселелерін
шешу үшін, құрылтайдың маңызы мен мəнін халыққа жете жеткізу,яғни, мемлекеттік билік
қажеттігін бүкіл елдік көлемде түсіндіру үшін осындай мақалалар беріп отырды.
Қазақ зиялыларяның пікірі бойынша, Алаш автономиясы жөніндегі мəселе Бүкілресейлік
құрылтай жиналысында бекітілуі тиіс болатын.
«Алаш» партиясының құру туралы «Қазақ» газетінде: «21-26 июльде Орынбор шаһарында
болған жалпы қазақ съезінде қазақ өз алдына саяси партия болу мəселесі қаралып,жасауға
қаулы етілген еді... Съезд қаулысы десек, бабамыздың «Алаш» ұранынан артық ұранды іздесек
те таба алмаймыз. Сөйтіп, қазақ саяси партиясының атын «Алаш» қою ойлап əуре болмастан
ауызға түсіп тұр»,- деп айтылады [2].
Міне, осы кезден-ақ зиялы азаматтарымыз автономия мəселесін көтеріп, оны Сібір
көлемінде жүзеге асыруды көздеді. Бияхмет Сəрсеновтың «Қазақ автономиясы» мақаласында:
«Алдымыздағы сегізінші октябрьде Томскіде бүтін Сібірді жайлаған халық мемлекеттің бір
бөлігі болып тұрып өз алдына бас болуды іздейді. Біздің Семейдің областной съезінде қазаққа
автономия керек екендігін жасаған қаулысында көрінді десе [3], осы номердегі «Автономия
кеңесі» деген мақалада: «Октябрдің 8-15 не шейін Том қаласында Сібірдің автономиясы туралы Сібірге қараған 11 облысытың жері олар мынау: Табол, Том, Алтай, Енисей, Иркут, Якут
губерниялары, Амур, Забайкал, Приамурская, Ақмола һəм Семей облыстары аталды. Бұл Сібір
автономиясына Орынбордағы Əлихан Бөкейхановтан алған телеграммаға қарағанда Торғай
облысы қосылмақ болып қаулы жасап,Əлиханды жоғарыда айтылған съезге жіберіп отыр.Бұлай
болғанда біздің 6 млн-дай қазақтың жартысына таяуы Сібірге қосылып отыр. «Автономия»
деп өз жұмысын өзі басқаруды бөлек мемлекет болуды айтады»,- дейді [4].
«Қазақ» газетінде Алаш партиясының бағдарламасының бірінші тарауында былай деп
жазылған:Ресей демократтық федеративтік республика болуы қажет. (Демократия-халықтық
өкімет, Федерация-ұсақ мемлекеттердің одағы. (Федеративтік республика құрамындағы əрбір
мемелекет дербес жəне өзін-өзі тең құқықты басқарады.Үкімет басында құрылтай жиналысы,ол
белгілі мерзім аралығында мемлекеттік дума мен құрылтай жиналысында сайланатын
«Президент» - министірлер кеңесі арқылы басқарып, құрылай жиналысы мен мемлекеттік дума
алдында жауапты. Ал заң шығару билігі үкіметтің үстінен бақылап отыратын мемлекеттік дума
қолына шоғырланады. Барлық адамдар шығу тегіне, діни нанымы мен жынысына қарамастан,
сайлау құқығына ие. Депутаттарды сайлау тікелей, тең дәрежеде және жасырын дауыс беру
арқылы жүргізіледі» [5].
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Әлейханның Семейге келуі» деген мақаласында Әлиханды Семей халқының құрметтеп қалай қарсы алғанын суреттеп Әлихан мен Әлімханның
(Ә. Бөкейханов пен Ә. Ермеков) Сібірде сөйлеген сөзін Семейліктерге қалай жеткізгенін
қысқаша жазады. Онда: «Учередительное собраниеде қазақтардан барған депутаттар Россия
патшалығының автономия болуын қолдау керек. Автономия үш түрлі: 1) Қаны біргелік. 2) Жері
біргелік. 3) Шаруасы біргелік. Қазақ жері біргелік автономияны қабылдап Сібірге қосылған
пайдалы... » - дей келе [6], Түркістан автономиясынан бас тартып, қазақтың жеке автономия
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құруға тарихи даярлығының жоқтығын, әзірге тәуелсіздік алып бөлініп кете алмайтындарын,
сондықтан Ресей құрамындағы білім-мәдениеті, экономикасы біршама дамыған Сібірге
қосылуды жөн көрді.
«Ташкенттік городской управасында сарттың гласныйлары: обаға қарсы ем қылу,
құдайдың құдыретіне қарсылық күнә болады, ем керекгі жоқ деп жасаған қаулылар автономия
арбасына есек пен түйе жегіп оңбайтындығын көрсетеді, » - деп [7] Әлихан Бөкейханов
қараңғылығы 10 есе төмен елге қосылу, қойыны-қонышына тас толтырып, Ертіске сүңгумен
пара-пар екендігін айта келіп, діни фанатизмге қарсы болып, мәдени және саяси дербес
мешеулік ұлттық мемлекет құрудағы негізгі кедергілер екенін айтып, түпкі мақсат саяси
дербес мемлекет құру болғандығын жасырмай, Сібір автономиясынын ашық қолдап, соған
сүйеу қажет екендігін айтады. Бірақ, мемлекет жағдайының шиеленісуіне байланысты бұл
пікірдің іске асуы екі талай болды. Оның үстіне уақытша қызметтің қолынан билік кетіп,
билік большевиктердің қолына көшкен болатын. Бұл жағдай екі оттың ортасында қалған қазақ
халқына ауыр тиді. Қазақ зиялыларының ұйымдастыруымен 1917 жылы 5-13 желтоқсанда
Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінде автономия жариялау мәселесі талқыланғаны
мәлім [8]. Сонда зиялылардың кһпшілігі автономияны тездетіп жариялап жіберу туралы
ұсынысқа дауыс берді. Бұл көпшіліктің ойы бойынша, ең алдымен дала облыстарының
қазақтардан басқа халықтарының қазақ автономиясына көзқарастарын анықтау қажеттілігін
айтады. Екінші жалпы қазақ съезінде мәдениетті, тарихи және бірыңғай сөйлеу тілі, белгілері
бойынша халықтар тұратын бірқатар облыстар мен аймақтарды аумақты – ұлттық «Алаш»
автономиясы етіп кіру туралы қаулы қабылдады.
Автономияның барлық атқарушы өкілеттілігі 25 мүшеден тұратын «Алашорданың
уақытша халықтық кеңесіне» бірілді. Қазақтар арасында тұратын барлық ұлттың өкілдеріне
мәдени автономия, өз ұлтының құқығы және Алаш автономиясы мекемелерінде тең дәрежедегі
өкілеттіктерін сақтау кепілдері берілді. Алашорданың тұрғын орны болып Семей қаласының
алдында да, кейін Алаш автономиясының батыс аймағын басқару үшін Алашорда үкіметінің
батыс бөлігі ұйымдастырылды [9].
Алайда, Алашорда үкіметінің тәуелсіздік идеясының толық жүзеге асырылмауына
уақытша Сібір үкіметінің сенімсіздігі, орыс генералдарының сеператизмнен күдіктенуі, қазақ
зиялыларының бір-біріне қарсы түрлі ағымдарға бөлінуі, сондай-ақ, большевиктердің биліке
келуі сияқты тарихи жағдайлар кедергі болды. Алаш зиялыларының көтерген тәуелсіздік
мәселелері барлық ұлттық басылым берттері арқылы халық арасында кең таралды. Ұлттыұ
басылым беттерінде жарық көрген Қазақстан мемлекеттілігі мен оның тәуелсіздігінің дәрежесі
бүгінгі таңда да, көңіл аударуға тұрарлық.
Қазақтардың автономиялық ұлттық демократиялық «Алаш» мемлекеттігінің Алашорда
үкіметі азамат соғысы жағдайында 1917 жылдың желтоқсанынан 1919 жылдың желтоқсанына
дейін екі жыл өмір сүрді, ол заңды түрде өзінің сүруін Омбы қаласындағы Уақытша
Бүкілресейлік Үкіметінің 1918 жылдың жарлығы бойынша 1918 жылдың 22 қазанында (4
қарашада) тоқтатты деп есептейді [10]. «Сарыарқа» газетінде бұл жөнінде: «Күдік үкіметінің
бұл жарлығын тағы көрінді...» дейді [11]. Бұдан Сібір құрамындағы «Алашорда» жеке бөлініп
тәуелсіздік алу қаупін туғызғандығын, сондықтан уақытша Сібір үкіметі оларға күдікпен қарап
және бүкіл Сібірді өзіне қарату мақсатында жоғарыдағы жарлығын шығарғандығын байқауға
болады. Алашорда үкіметі аз ғана тарихи уақыт аралығында «Алаш» автономиясының жүзеге
асыру үшін барлық қазақ жұртшылығының бірігуі қажеттігін дәлелдеді. Қазаң төңкерісінің
жасаған большевиктер партиясы ұлт партиясын емес, тап партиясын әкелді. Күллі Ресейді
әмірі, билігі, дәулетті кедейлер табынікі екенін жариялайды. Әрі бұл Ресейдегі әр ұлттардың
кедей табынан құрылған кеңес автономияларының ұйымдасып, бір жалпы Ресейдің құрамы
республикасы болатындығын жариялады. 1917 жылы 15/21 қарашада «Ресей халықтары
құқығының декларациясын» қабылдап, кеңес мемлекеті ұлт саясатының негізгі принциптерін
жариялады. Онда мынадай уәде берілді: «Патша заманында Ресей халықтары бір-бірімен
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айдап салынды халықтарды бір-біріне жауықтырудың мұндай саясатына тиым салынады».
Одан кейін ұлт тәуелсіздігі жөнінде: «...Ресей халықтарының өзін-өзі емін еркін билеуге
құқықтығы, тіпті одан бөлініп кетіп, дербес мемлекет құруға дейін еріктігі..» деген алғашқы
құжатта осындай мәселелерге тоқталды [12]. Міне, осындай ұранына сендірген кеңес өкіметі
қаншама қазақтарды да артынынан ергізе білді.
Бірақ, қағаз жүзіндегі құжатта ұлт пен халық мүддесін қолдайтындарын айтқанымен, іс
жүзінде осы құжаттағы заңды бұзушылық сөзбен істегі қарама-қайшылық жиі көрініп қалып
отырды. Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, автономия ауылды көксеген қазақ зиялылары
большевиктердің бір алаштың баласын екі тапқа бөліп алып қарастыруын шындығында да
түсінбеп еді. Соған қарсылық ретінде өздерінің орталық газеті «Сарыарқаға» 1918 жылы 31
санында былай деп жазады: «Қазіргі Россияны билеп отырған кеңес өкіметі программамызда
әр халықтың өз тізгіні өзінде болуына қарсы емеспіз, бірақ капиталистер, буржуйлар билігіне
риза емеспіз дейді. Осыны себеп қылып, большевиктер Украина, Сібір, Түркістан, Башқұрт,
Қырым автономияларына қарсы болып, бұлар буржуазия автономиясы, яғни байлар автномиясы
жеп жоғалтып отыр... Біздің қазақ-қырғызды капиталис, буржуй деп бөлуге болмайды. Бізде
Европа халықтарындай завод, фабрика жоқ, бізде миллионер жатып ішерлер жоқ... Қазақ жері
бұрыннан да, жеке адамның еншісі болып бөлінген емес, мемлекет мүлкі болып саналатын.
Мұнан кейін де жер ортақ болады. Жер еншіге бөлінсін деп жүрген ешкім жоқ. Біздің
автономиямыз әлі жарыққа шыққан жоқ. Ресми талап етілсе, біздің басымызға Түркістан,
Сібір күні туа ма белгісіз. Бірақ оларға жабылып отырған жала бізге жанаспайтына көзіміз
жетті» [13]. Ал Алаш партиясының басшылары осыған дейін Қазақстанның ең басты, ең өзекті
мәселелерін (ұлттық-мемлекеттік құрылыс, қоныс аударушылар, қазақ-орыс әскерлерінің зорлық
зомбылығы; т.с.с) шеше алмаған уақытша өкіметке сенуден қалса; енді оның орнына келіп,
жоғары да аталған проблемаларды таптық негізді шешуге уәде еткен Кеңес өкіметіне күмәнмен
қарады [14]. Дегенменде, Алашорда үкіметі алған кеңес өкіметі орнаған жоғарыдағы кеңестік
декларациядан кейін, тәуелсіздік мәселесін тағы қозғап, автономия алу үшін Семейде Кеңес
өкіметі орнаған кезде олармен келіссөз жүргізе бастайды. Бұл жөнінде «Абай» журналында:
«20 март күні (ескіше) Мәскеудегі Совет өкіметінің басшысы Ленин мен народный комиссар
Сталиннен, Ә. Бөкейханов пен Х. Ғаббасовтың атына телеграмма келді: «Әр халықтың өз
билігін өзіне береміз деп айтқан закон – жарлығымыз әлі сол қалпында,айтқанымыз айтқан.
Сіздердің өкілдеріңіз бізге әкеліп тапсырған жалпы қазақ съезінің қаулысын түгелімен қабыл
аламыз, жалғыз – ақ Совет өкіметін танисыздар.Енді біздің билік береміз деген сөзімізді іске
асыру керек...» , - деп Ленин мен Сталин қол қойған. 21 мартта Ә. Бөкейханов, Х. Ғаббасов,
Ә. Ермеков, Р. Мәрсековтың атына Москвадан тағы телеграмма алдық. Халық комиссарымен
сөйлесіп жатырмыз» - деп жазады [15]. Бірақ бұл келіссөз екі жақтың да келіспеушілігімен
де аяқтарлды. Кеңес өкіметі алашордашылардың ұсынған бағдарламасымен келісе алмады.
Өйткені, бағдарлама ұлттық мүдде тұрғысында жасалған еді. Міне, қазақ зиялыларын бұндай
қадам жасауға мәжбүр еткен, ел қамы, ел тыныштығы, тәуелсіздікке қол жеткізу мақсаты
болатын. Осыдан кейін қазақ зиялылары кеңес өкіметінің негізгі саясатының түпкі мақсатына
жете мән беріп, олардың саясатының қазақ халқына ешқандй жақсылық бермейтін, бұл тек
отарлаудың жаңа бір түрі екенін біліп оған қарсылық жасап бақты. Міне, осылай азамат соғысы
жылдарында қазақ зиялылары кеңес өкіметіне қарсы болған ағымдар жағына шығып, соларға
қолдау көрсете бастады.
Бұл кезеңде олардың ұлттық тәуелсіздікке деген ұмтылысы мен мүмкіншілігін қазақ
жерін қанға бояған және шектен тыс диктаторлық іс-әрекеттерімен ақ гвардияшылардың жүзеге
асырмай отыр. Сөйтіп, Колчак сияқты ақгвардияшылардың орнатқан тәртібінің азғындығы
алашордашыларды азамат соғысында өз бағытында өзгертіп, қайтадан қарсыластар жағына,
яғни кеңес өкіметі жағына шығуға мәжбүр етті. Дейтұрғанымен осындай саяси шиеленісті
жылдарда кеңес өкіметі тарапынан да, алашордашыларды өздері жағына шығаруды тырысқанын
байқаймыз. А.Байтұрсынов 1920 жылы сәуір айында өзінің коммунистік партия қатарына
333

қабылдау туралы өтінішінде: «Қаншама жыл қаналып келген қазақ халқының бостандығын
алу жолдарын ұзақ уақыт іздегеннен кейін мен мынаған көзім жетті:... РКП бағдарламасында
аймақтағы ұлттық қарым-қатынас жөнінде ұлттың өзін – өзі анықтаудағы РКП орталық
комитетінің айтқан ой-пікірлері мен парктикалық долбар қорытындыларын талқылап баяндаған
Ленин жолдастың көзқарасында шығыс халықтарының ортасындағы істерді дұрыс қолдануды
және қаналушы ұлт ретінде қырғыз халқының мүддесін толық қамтамасыз етуге мүмкіншілік
жасайтындары айтылған.Осындай жоғарыда айтылғандардан кейін осы бағдарламадағы
істерді әсіресе, шығыс істерін жүзеге асыруға көмектесу үшін Ресей коммунистік партиясының
құрамына кіруге шешім қабылдадым» - деп [16] өз халқының мүддесі үшін кеңес өкіметі мен
ымыраға келуден бас тартпайтындығын айтса, кейінірек М. Дулатов: ... «ал қазіргі кезеңде
қарсы күрес деп отырғанның бәрі менің қазақ ұлтын дербес тәуелсіз, бақытты жағдайда көргім
келген тілегім ғана» - деп [17] өз халқының алдында адалдығын білдіреді. Ұлт зиялылары
кеңес өкіметі жағында халқының қамы үшін қызмет етті. Кешегі өздеріне қарсы соғысқан
Алашордашылардың бүгін өздерімен қатар жұмыс істеуін көптеген большевиктер қабылдай
алмады. Большевиктердің саяси, мәдени деңгейінің төмендігі және де мұндай ымыраға келуге
олардың психологиялық дайындықсыздығы қазақ зиялыларын шет қақпайлап, оларға таптық
негізд қарауға әкелді. 1919 жылы БОАК (ВЦИК) қазақ зиялыларына кешірім жасағанымен,
кейін олардың үстінен қылмысты істердің қозғалып жатуы осыдан туындап жатса керек.
Міне осылай ХХ ғасырдығ басында қазақ зиялыларының ұлттық өзіндік ерекшеліктерді
сақтай отырып, ұлттық дербестікке қол жеткізуге түрлі жағдайларда бірнеше рет ұмтылыс
жасады. Халық санасындағы күшті серпілістер мен ұмтылыстарды ұлттық басылым
беттеріндегі жиі насихатталған қазақ зиялыларының мақалаларынан – ақ байқауға болады.
Тәуелсіздік – сол кездегі ұлттық баспасөз беттерінде қазақ зиялыларының көтерген ең өзекті
мәселесі еді.
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Магжан и идея Алаш
Иманжусуп Р.
д.ф.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
События первых двух десятилетий ХХ века – революция 1905 года, которая проходила
под лозунгом борьбы за социальную справедливость, июньский указ 1916 года царского
самодержавия о мобилизации казахов на тыловые работы, февральская октябрьская революции
1917 года, оказали существенное влияние на формирование национального самосознания
народа и были предпосылкой к появлению большой плеяды национальной интеллигенции,
стоявшей у истоков отечественной науки и культуры.
Подтверждение этому мы можем найти в материалах I Всекиргизского съезда работников
народного образования: «Блогодаря тому, что внимание правительства было устремлено в
другую сторону, киргизам дышалось легче и они имели возможность учиться в своих школах
и издавать учебники и литературу на родном языке. Проявлялись молодые литераторы,
организации молодежи, преследующие культурно-просветительские цели».
В начале ХХ века в Казахстане насчитывалось несколько школ-медресе, открытых в
Оренбурге, Туркестане, кроме того зажиточные люди нанимали мулл, чтобы обучать детей в
аулах. В это время получила распространение так называемая джадидская грамота, при которой
муллы обучали детей не только знанию Корана, но и вводили в учебное расписание предметы
светских наук. Это способствовало расширению кругозора учащейся молодежи, облегчало их
путь к знаниям.
Большое влияние оказывали на формирование их мировоззрения просветительские
взгляды и деятельность первого казахского ученого, географа, этнографа Чокана Валиханова,
выдающегося мыслителя Абая Кунанбаева, первого педагога Ибрая Алтынсарина.
Выходившие в 1870-1882 годах в Ташкенте газета «Туркестан уалаяты», а в 1882-1902
годах в Омске «Дала уалаяты» печатали на своих страницах материалы, касающиеся истории
и культуры казахов, знакомили с творчеством писателей и поэтов мировой литературы в
переводах казахских авторов.
Сочетая в своем творчестве традиции устного народного творчества, высокий пафос
поэзии жырау и акынов с современными веяниями западноевропейской и русской литературы,
демократически настроенные акыны в начале ХХ века всемерно обогащали казахский язык,
боролись за его чистоту, звали народ к просвещению, культуре, пропагандировали оседлый
образ жизни.
В становлении молодой поросли казахских поэтов и писателей сыграли выходившие в
начале века в Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге, Уральске и других городах газеты и журналы на казахском языке, выход в свет образцов устного поэтического творчества, публикации
первых стихов Абая.
Таким образом, социально-экономические изменения и развитие культуры способствовали
формированию прогрессивно мыслящих слоев общества, идеи Абая нашли отражение в их
многогранной деятельности и творчестве.
Имя Магжана Жумабаева, выдающегося казахского поэта, общественного деятеля,
ученого, педагога, возвращенное нам через более чем полвека, стоит одним из первых в списке
основателей отечественной науки и литературы начала ХХ века.
Магжан Бекенович Жумабаев родился в 1893 году 25 июля в бывшей Акмолинской
губернии Акмолинского уезда Полуденовской волости на берегу озера Сасыкколь (нынешней
Северо-Казахстанский области, Булаевского района, село им. Магжана).
Бабушка Магжана, по рассказам старших, во время беременности ела волчье мясо, и
поэтому в народе ее сына волостного Бекена и его семерых сыновей называли потомками
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волка. И они оправдывали это прозвище: все как на подбор, были умны, красивы, быстры в
движениях, неуступчивы, отчаянны.
В архивных документах 1893 года сохранилась, что одна запись казах Бекен Жумабаев
показал себя неблагонадежным, оказывал всяческое сопротивление при регистрации
собственности. Непокорный волостной прославился еще тем, что приютил у себя скрывающего
от солдатчины европейски образованного, талантливого башкира Ахметдина Аханова.
Башкир Аханов стал обучать детей Бекена грамоте и письму. Кроме того, он давал уроки
математики и географии, знакомил с мировой литературой, стихами Абая, которые еще задолго
до выхода первого сборника были очень популярными в родных краях Магжана.
Магжан, чьи необыкновенные способности и тягу к знаниям заметил еще дед Жумабай,
не раз говоривший: «Этот внук прославит мое имя на весь мир», сел за парту в 4 года и был
самым лучшим и прилежным учеником. На будущего поэта, с детства выросшего в атмосфере
почитания всех видов искусств, в особенности поэтического, которая создавалось и отцом,
волостным Бекеном, собиравшем у себя знаменитых акынов, сказителей, и матерью Гульсум,
читавшей наизусть много дастанов, знавшей грамоту, обладавшей приятным голосом, да и
дедом Жумабаем, всячески поощрявшем увлечение внука поэзией, стихи Абая произвели
неизгладимое впечатление. Захваченный мощью таланта великого просветителя, Магжан
посвятит одно из первых своих стихотворений «Хакиму Абаю» (101,22). В этом стихотворений
поэт говорит о значении великого слова наставника, который весь свой талант и силу
божественного дара отдал служению народу.
Позже, учась в медресе г. Кзылжара, где учителем его был выпускник Стамбулского
университета Мухамеджан Бегишев, познакомивший его с историей тюрксих народов,
арабской, персидской литературой на языке подлинников, Магжан начинает писать стихи. И
одно из первых своих стихотворений юный поэт, захваченный мощью талантливого великого
просветителя, посвящает Абаю (101,22).
Поэт говорит о значении великого слова своего духовного наставника (хакима), который
несет людям свет правды, весь свой талант и силу божественного дара отдавая народу (оставив
скот, богач умрет, слово же поэта останется вечно) (подстр. пер. (101,22).
Магжан называет Абая хакимом, и в этом гениальном прозорливом определении –
глубокое понимание значения идей великого мыслителя, которые для нескольких поколений
казахов, к сожалению, были примитизированы и упрощены, а во многих случаях искажены
в угоду политике Советов. Современный философ Гарифулла Есимов в своей книге «Хаким
Абай» раскрывает глубинные пласты наследия великого провидца, прежде недоступные
нашему безнациональному сознанию, расшифровывает истинный смысл определения «хаким»,
которое дал Абаю в начале века его достойный преемник.
Влияние просветительских идей поэзии Абая на формирование взглядов юного Магжана
бесспорно – и это одна из особенностей ранней лирики поэта, и в этом смысле он – один из
лучших и верных последователей великого гуманиста. В связи с этим принципиально важным
является мнение башкирского писателя Сайфи Кудаша, который, вспоминая о том времени,
пишет:» На казахском поэтическом небосклоне появился самобытный поэт, один из лучших
продолжателей классических традиций Абая».
Следующий очень важный этап в жизни и творчестве Магжана Жумабаева – годы учебы
в Уфе – высшем духовном заведении того времени – медресе Галие, где поэт учится с 1910
по 1912 годы. Медресе воспитывало своих питомцев в демократическом духе. Требования
социальной свободы, которые принесла собой революция 1905 года, распротранение среди
народа просвещения, необходимости объединения тюркских народностей, лозунги о
предоставлении женщинам равных прав с мужчинами, были очень популярны в «Галие». Во
время учебы в медресе «Галия» Магжан знакомится с татарской литературой, отстаивающей
идею свободы, независимости.
Значительную роль в становлении Магжана как поэта и педагога сыграл преподаватель
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медресе Галимжан Ибрагимов, автор романа «Дочь казаха», оказавшего существенное
влияние на рост и развитие казахской литературы. Галимжан Ибрагимов ратовал за создание
самостоятельного казахского языка и оригинальной казахской литературы, чем вызывал
глубокие симпатии учеников-казахов.
Галимжан Ибрагимов первым заметил поэтический дар Жумабаева, своего ученика,
и многое сделал для пропаганды его таланта. Так, при содействии своего учителя и друга,
Магжан издает рукописный журнал «Садак», на страницах которого печатает свои стихи, в
1912 году в Казани увидел свет первый сборник стихов Жумабаева «Шолпан», который принес
ему признание и славу поэта.
Анализируя формирование мировоззренческих начал Магжана Жумабаева, мы в
нашем исследовании взяли за основу концепцию М. Ауезова о трех источниках казахского
просвещения, в частности, Абая, чьим учеником и последователем был Магжан Жумабаев.
Закономерен тот факт, что становление взглядов Жумабаева во многом сходно с этапами
формирования мировосприятия казахских просветителей (Ч. Валиханова, И. Алтынсарина,
А. Кунанбаева, Ш. Кудайбердиева).
Это, в первую очередь, фольклор, воспитательные традиции народной педагогики,
литература Востока (арабская, персидская), русская, а через нее мировая литература.
Но исходя из фактов биографии (учеба в Медресе Галия в Уфе, дружба с классиком
татарской литературы Галимжаном Ибрагимовым), свидетельство писателей-современников
Магжана, мы выделим еще один источник формирования мировоззрения казахского поэта –
произведения классиков татарской литературы.
Подтверждение нашего положения можно найти в книге Р.Кудаша «По следам юности»,
где автор приводит слова Сабита Муканова об этом: «Такие писатели старшего поколения,
как Габдулла Тукай, Галимжан Ибрагимов, Мажит Гафури, Галиаскар Камал, Фатих Амиркан
и Гафур Кулахметов, оказали огромнейшее идейное и творческое влияние на всех казахских
акынов, пришедших в литературу накануне и после Октября» (141,325).
Известный литературовед Есмагамбет Исмаилов в статье «К вопросу казахско-татарских
литературных связей» пишет о том, что татары раньше других народов восприняли традиции
мировой литературы, и хотя бесспорно то, что деятели казахской культуры – и Чокан Валиханов,
и Ибрай Алтынсарин, и Абай Кунанбаев, идейно и творчески формировались на традициях
русской культуры, но было бы несправедливо замалчивать их связь с татарской культурой»
(120, 194).
«Чокан Валиханов … имел идейную творческую связь с татарским ученым Хусаином
Файзхановым. Казахский просветитель И. Алтынсарин общался с татарскими ученымиписателями К. Насыровым, И. Халфином».
Казахские просветители с большой любовью пропагандировали лучшие произведения
татарских писателей Г. Тукая, Ш. Камала, Г. Ибрагимова. А известный татарский ученый Сагди
был одним из первых исследователей творчества Абая. Его работа вышла в начале 20-х годов,
когда творчество и историческая роль казахского мыслителя еще были предметом споров,
и татарский ученый правильно и научно оценил Абая. Татарская литература, отстаивающая
идеи свободы и независимости, оказала существенное влияние на рост и развитие казахской
литературы. Кроме того, такие общественные деятели, как Галимжан Ибрагимов, Мажит
Гафури, Галиаскар Камал, ратовали за обучение казахов на родном языке, вели борьбу за
создание самостоятельного казахского языка и казахской литературы.
Есмагамбет Исмаилов, говоря о связях казахской литературы с татарским искусством,
заключает: «Влияние классиков татарской литературы шло не только в идейно-демократическом
плане, но и в плане зарождения новых эстетических принципов, в плане зарождения новых
жанров» (120, 194).
В творчестве Магжана Жумабаева явственно прослеживается это влияние, прежде
всего в цикле стихов о любви, который мы определяем, как альбомную лирику, занимающую
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определенное место в поэзии казахского поэта. («Р. альбомына», «ф-ға», «ж.ға», «… альбомына»,
«Р..ға») «-ға», «Г-ге», «Гүлсімге».
Революция 1905 года, основным лозунгом которой была борьба за социальную
справедливость, дала возможность издавать литературу на родном языке. По словам Ахмета
Байтурсынова «фундамент был заложен – положено начало обучению на родном языке и
киргизского книгопечатания» (219, 45).
В 1909 году выходит первый сборник стихов Абая. Это событие было важно вехой в
формировании национального самосознания казахов.
1909 год был ознаменован еще одним событием в формировании просветительских
взглядов Магжана – выход сборника стихов «Оян, қазақ!», с которого начался качественно новый
этап в истории просветительского движения в Казахстане, названный «временем пробуждения».
Миржакып Дулатов, автор этого сборника, поставил своей целью борьбу за независимость и
роль его стихов в активизации национально-освободительного движения была чрезвычайно
велика. Магжан Жумабаев считал Дулатова своим учителем и духовным наставником. Они
очень тесно общались. Исследователь творчества М. Дулатова М.О. Абсеметов отмечает тот
факт, что первый казахский роман «Бақытсыз Жамал» был закончен автором в селе Сартомар
в доме отца Магжана Жумабаева – волостного Бекена. Известно также, что Жумабаев в 1910
году осуществил инсценировку романа в Кзылжаре.
Когда Дулатов был заключен в тюрьму за цикл стихов «Оян, қазақ!», где красной нитью
проходила идея национального освободительного движения, Жумабаев пишет послание
узнику (101, 60), в котором признается, что ему близки и дороги дела и мысли наставника,
пророчески предсказывает учителю, томящемуся в тюремной камере, бессмертие его идеи в
памяти народной.
Мир-Якуб Дулатов, человек энциклопедических знаний, имел очень большое влияние на
молодого поэта и как старший друг, и как учитель. Обладая обширными знаниями, превосходно
зная несколько языков, Мир-Якуб Дулатов сделал многое в становлении и формировании
личности Магжана. Тесно общаясь со своим талантливым учеником в Кзылжаре и Уфе, он
давал ему уроки русского языка, знакомил его с мировой литературой.
По совету друга и наставника Магжан Жумабаев через год учебы в Уфе поступает в
Омскую учительскую семинарию. Отец Бекен, мечтавший видеть своего сына муллой, в надежде
образумить его, отказывает Магжану в материальной помощи. Но жажда знаний, стремление
познать мир оказываются сильнее запретов отца. Время учебы в Омске – период становления
его как зрелого поэта и гражданина, время признания его яркого таланта, время формирования
его убеждений, пронизанных идеями национально-освободительного движения.
Он знакомится с творчеством русских и западноевропейских поэтов, и философов. Перед
ним открывается новый мир доселе неизвестных ему мыслей, образов, идеалов Гете и Толстого,
Гейне и Горького, Верлена и Мережковского, Больмонта и Брюсова, Блока и Сологубова,
Шпенглера и Соловьева. Поэта привлекают общечеловеческие мотивы в их творчестве, ему
близки нравственные идеалы добра, милосердия, братской любви ко всему человечеству. Время
учебы в Омской учительской семинарии можно назвать временем, когда Магжан Жумабаев
окончательно сформировался как поэт и личность.
На наш взгляд, влияние мировой литературы, и прежде всего русских поэтов – Блока,
Брюсова, Бальмонта, объясняется тем, что его творчество совпало с тем периодом, когда
происходила невиданная ломка жизненного уклада казахов, наступала эпоха величайших
социальных потрясений, когда национально-освободительное движение достигло своего
апогея.
Февральскую революцию 1917 года, которая подняла национальное самосознание на
новую высоту, Магжан встречает в Омске. То, о чем говорили между собой в тесном кругу,
казалось теперь доступным, и радости не было передела. Поверив, что революция принесла
с собой независимость народу. Магжан стал принимать активное участие в общественно338

политической жизни. Он участвует в создании партии «Алаш», становится членом областного
комитета правительства Алаш-Орда, кандидатом в депутаты Учредительного собрания, членом
комиссии по составлению учебников для казахских школ.
В мае 1917 года Магжан Жумабаев, с золотой медалью окончив Омскую учительскую
семинарию, возвращается в родные места. В этот период начинаются раздоры среди
алашординцев, борьба за власть. И Октябрьскую революцию поэт встречает в тюрьме, из
которой его освобождают только в мае 1918 года. Исследователь Шериаздан Елеукенов пишет,
что Магжану Жумабаеву тяжело было, находясь в изоляции, верно оценить обстановку,
естественно в связи с этим, что ошибки и противоречия во взглядах поэта имели место именно
в этот период.
Октябрьская революция и созданное большевиками государство Советов смели
алашординцев с политической арены. Идеи национальной независимости, прежде бывшие
лозунгом и главной целью Магжана, теперь стали именоваться националистическими. Надежды
и разочарования, постигшие поэта в годы февральской и октябрьской революции, гражданской
войны, красного и белого террора, не могли не возбудить недоверия к власти большевиков.
Этот период характеризуется активизацией его педагогической деятельности.
Осенью 1918 года в Омске открываются 4-х месячные педагогические курсы. Магжан
Жумабаев становится директором этих курсов, совмещая обязанности организатора образования
с педагогической практикой. По свидетельству Сабита Муканова он вел занятия по педагогике,
истории, казахскому языку, литературе, исламу.
В эти годы проявляется талант Жумабаева-публициста. Выход в свет статей: «Наурыз»,
«Первое мая», «Выборы», «Учебные пособия и школа», очерк о жизни и творчестве композитора
и поэта Ақан серi, о незаслуженном забытом Бухаре жырау. Не останавливаясь подробно на
анализе этих статей, отметим лишь, что перечень одних названий публикаций Жумабаева
свидетельствует о широте его интересов, о происходящих переменах в социальной жизни,
многогранности его поисков, огромной просветительской работе поэта и педагога в первые
послереволюционные годы.
Исследователь литературного наследия Магжана Жумабаева Шернияз Елеукенов
указывает, что творческий подъем и расцвет его литературного творчества определяется 2027 годами. Именно в этот период он создает стихи и поэмы, ставшие шедеврами мировой
поэзии. В эти годы проявляется его талант переводчика. В переводческой деятельности поэт
преследовал цель своих предшественников-просветителей, великих гуманистов, мечтавших
о благе народном, начиная с Чокана Валиханова и Ибрая Алтынсарина, Абая – стремление
познакомить свой народ с сокровищами мировой культуры. И не случайно поэтому начало
ХХ века было ознаменовано появлением прекрасных высокохудожественных переводов.
Движимые благородной идеей просвещения казахского народа, представители интеллигенции
с большой ответственностью относились к распространению идей гуманистов мира, считали
своим долгом эту работу. На этапе своего творчества осуществил несколько переводов из
русской поэзии, позднее переводит Гете («Лесной царь»), Пушкина («Узник»), Лермонтова,
Горького («Песня о Соколе»), Мамина-Сибиряка и др.
В 1922 году Жумабаев переезжает в Ташкент. При содействии наркома просвещения
Султанбека Кожанова он становится преподавателем Среднеазиатского университета,
сотрудничает в газете «Ақжол». В эти годы он, как член казахско-киргизской ученой комиссии,
работает над проблемами школьного и высшего образования, принимает деятельное участие
в работе общества ревнителей казахской культуры и литературы «Талап», становится автором
первого учебника «Педагогика» на казахском языке, первого труда по методике родного языка
(1923 г.).
Магжан Жумабаев – достойный преемник Абая не только как поэт, но и как педагог, и
закономерно в связи с этим, что в его творчестве идет параллельно педагогическая деятельность,
развиваясь с литературной в органическом единстве.
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Магжан Жумабаев, будучи новатором в поэзии, был первооткрывателем в педагогике.
Его творчество составляет важную веху в истории развития художественно-публицистической,
психологической и педагогической мысли Казахстана, продолжающей традиции Чокана и
Ибрая, Абая и Шакерима.
Доказательство этому – его труды по педагогике, многогранная деятельность по
организации обучения, работа по составления учебников, методических пособий, практическая
педагогическая работа на протяжении ряда лет, активная общественно-педагогическая
деятельность на ниве просвещения.
Обращение мастера стиха к вопросам теории воспитания и обучения подрастающего
поколения – это, по определению профессора Жарикбаева, редкое явление, свойственное
только очень талантливому человеку (45).
Сочетание научно-педагогической, научно-методической работы с практической
педагогической деятельностью и литературным творчеством обнаруживает многогранность
его таланта, энциклопедичность знаний. Таким образом, все вышеизложенные позволяет
нам сделать вывод, что к поколению педагогов-теоретиков 20-30 годов, стоявших у истоков
зарождения отечественной педагогики и психологии, авторов учебников, учебных планов,
программ для казахских школ, внесших заметный вклад в развитие образования в Казахстане,
ратовавшей за независимость и суверенитет Республики, относится и Магжан Жумабаев –
«вершина, возвышающаяся в сердце нашей духовной жизни».
Профессор Храпченков Г.М., анализируя в своих трудах состояние образования в
Казахстане, указывает, что именно в этот период (1917-1930) предпринимаются попытки
создания казахской педагогической науки, делаются шаги по определению целей обучения и
воспитания, их принципов, разрабатываются проблемы умственного, физического, трудового,
эстетического воспитания (207, 36).
Это было началом нового этапа просветительского движения в Казахстане, когда писатели
и поэты становились проводниками в деле организации и строительства новой национальной
школы, принимали непосредственное участие в работе школ и учебных заведений.
В 1923 году по направлению ученой комиссии Жумабаев поступает на учебу в Московский
Художественный институт, в мастерскую Валерия Брюсова, неизвестного поэта-символиста.
Одновременно с учебой по приглашению наркома просвещения Луначарского преподает
в Коммунистическом университете Трудящихся Востока, сотрудничает в издательствах. В
период пребывания в Москве глубоко изучает мировую культуру, знакомится с философией
Бердяева, Соловьева, имеет неоднократные беседы с Луначарским, Брюсовым, который высоко
оценивает исключительную поэтическую одаренность своего ученика (113, 14).
Магжан Жумабаев принадлежал к числу самых образованных людей своего времени,
был выдающимся поэтом послеабаевского периода. Именно вокруг наиболее образованной,
способной к выработке и принятию самостоятельных решений части интеллигенции в 20-е
годы создавалось атмосфера общественного недоверия. Партийные функционеры считали
врагами всякого, кто сомневался в правильности революционного пути, кто, в общем, был не
против Советов, но хотел осмыслить происходящее, проникнуться идеями пролетариата.
Трагизм положения Магжана был в том, что 20-годы были промежуточными, когда старое
решительно отметалось, а новое еще не успело облечься в определенные формы. Лозунг «Кто
не с нами, тот против нас», повсеместная политизация литературы и искусства, вульгарные
идеи Пролеткульта отпугнули многих просвещенных людей того времени и большинство
из них, в том числе и Магжан Жумабаев, прошли мучительный путь сомнений и колебаний,
прежде чем пришли к социалистическому мировоззрению.
В эти годы началась кампания искусственного противопоставления интеллигенции
рабочему классу и крестьянству. На страницах прессы в обиходной речи утверждались
словосочетания «гнилая интеллигенция», «гнилой либерализм», под лозунгом
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интернационализма выхолащивалось национальное в литературе, усиливался процесс отрыва
от достижения мировой цивилизации и национальной самобытности.
В ноябре 1924 года члены общества «Землячество», членами которого в основном были
студенты КУТР, опубликовали в газете «Еңбекші қазақ» заявление, в котором стихи Жумабаева,
вышедшие в Ташкенте в 1923 году, признаны националистическими, идеологически вредными,
индивидуалистическими. Авторы заявления предлагали не публиковать стихов Магжана. Это
было началом организованной травли поэта, которая продолжалось до его последних дней.
Известный литературный критик Габбас Тогжанов выступил с рядом статей, в
которых призывал разоблачить националистическую идеологию Жумабаева, по его словам,
«извращенного националиста, яркого контрреволюционера» (154, 205).
Упрекали его и за связь с Абаем: «Нашей общественности надо учиться не у Абая, а у
Маркса. Одна из первоочередных задач – покончить с абаизмом, как с обычным буржуазным
хламом. Поэтому кратчайший срок надо мобилизовать все силы против учения Абая и его
современных единомышленников» (154, 206).
Во второй половине 20-х годов, вопреки решению ВЦИК от 4 апреля 1919 года об
амнистировании руководителей буржуазно-националистической партии Алаш и правительства
Алаш-Орды в Казахстане, почти всех представителей старой интеллигенции вынудили отойти
от активной общественно-политической деятельности.
Власть сменяла одну пропагандистскую кампанию за другой, умело затрагивая лучшие и
худшие стороны человеческой души.
Здесь и апелляции к традициям революционной борьбы, героизации, культ человека
труда, и в то же время идеи об обострении классовой борьбы, призывы к разоблачению «врагов
народа».
В подтверждение сказанному приведем слова Голощекина, первого секретаря крайкома
Компартии Казахстана, сказанные им в октябре 1930 года на торжественном заседании,
посвященном 10-летию советского Казахстана: «Тактической задачей партийных органов было
использовать национальную интеллигенцию, приблизить ее к себе, для овладения массой. И
чем больше мы владеем массой, тем сильнее наносим удар по буржуазному национализму, и это
дало возможность подойти к такому периоду, когда мы создали свои кадры, когда мы сможем
отбросить своих временных союзников» (154, 207). Так называемые временные союзники,
в числе которых был и Магжан Жумабаев, именно в силу приведенных нами обстоятельств
партийной и политики, стали объектами организованной травли в печати.
В последний год жизни, давая показания следователю, Магжан напишет полные горечи
и боли признание: «В те годы испытывал значительный разлад в своем внутреннем мире в
смысле переоценки бывших ценностей, сделал серьезную попытку влиться в советскую струю,
выступил с рядом исповедческих вещей. Но, к моему несчастью, был отвергнут тогдашними
погододелателями в казахской литературе. Меня буквально парализовала поднятая в печати
кампания» (2, 4).
Одна из «исповедческих вещей», из которых упоминал поэт, - это стихотворение «90 Большинство», где автор пишет о своей приверженности идеям социализма, что он хочет быть
певцом бедноты. Немедленным ответом на эту исповедь поэта было стихотворение молодого
поэта Абдильды Тажибаева, где приговором поэту звучали такие строки: «Песни бедноты
пусть поет сам бедняк» (101,12).
В такой обстановке бесконечной травли и нападок Жумабаев приезжает в 1927 году
в Кзылжар и работает непродолжительное время в совпартшколе и педтехникуме. Бывший
студент педагогического техникума, ныне проживающий в Кокшетау Ибраев Омирбай
Ибраевич, с восхищением говорит о широте интересов своего учителя, о таких его человеческих
качествах, как готовность придти на помощь, тактичность, умение выслушать. На лекциях
по педагогике, вспоминает Омирбай Ибраевич, Магжан Бекенович не уставал повторять, что
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главными качествами воспитателя считает самоотверженность, глубину знания и готовность
сделать все, чтобы удовлетворить духовно-нравственные запросы общества.
Студенты были единодушны в мнении, что всеми этими качествами обладал в полной
мере их учитель. В 1929 году начинается первая волна арестов. Не избежал этой участи и
Магжан. Арестован он был за создание якобы подпольной организации «Алқа» и сослан в
Карелию на 10 лет.
По ходатайству М. Горького в 1936 году поэт был освобожден, но ненадолго. После
возвращения из ссылки в 1936 году он работает учителем русского языка и литературы в сш.
№6 имени Пушкина несколько месяцев, и это было последним местом его работы.
Магжан Жумабаев имел значительный опыт педагогической деятельности, что было
немаловажным фактором в процессе формирования его как педагога-методиста, исследователя
и теоретика.
В памяти Татьяны Павловны Нестеровой, проживавшей в Кзылжаре, сохранились
воспоминания о добром, отзывчивом учителе русского языка Магжане Бекеновиче в школе
имени Пушкина, который наизусть читал им Пушкина и Лермонтова, подолгу беседовал со
своими учениками о жизни, о литературе. На переменах, вспоминает Татьяна Павловна, он не
уходил, как другие учителя из класса, а проводил время с ними (101).
В 1937 году ему было предъявлено обвинение в шпионаже против Родины и в
обстановке грубейших нарушений Жумабаев был приговорен к расстрелу за антисоветскую
деятельность.
В архивах НКВД сохранилось заявление Жумабаева на имя народного комиссара
Республики, в котором он признается в том, что занимался шпионской деятельностью в пользу
Японии с 1919 года. Далее, продолжает обвиняемый, «возобновил свою деятельность в пользу
и восстановил свою связь с членами националистической организации. Завербовал меня
Букейханов в 1919 году в Омске» (2,4).
Сомнений в том, что Жумабаев оговорил себя, нет. Все дело было, на наш взгляд, заранее
сфабриковано и публичное признание своей вины тоже было заранее подготовлено.
В 1960 году 8 июля военным трибуналом Туркестанского округа по ходатайству
Злихи Жумабаевой, вдовы поэта, было принято решение о реабилитации Жумабаева. Но и
после реабилитации Жумабаева не издавали, все, что было связано с именем поэта, было
уничтожено.
15 октября 1965 года Злиха в своем письме к главному редактору журнала «Простор»
Ивану Шухову просит содействия в издании произведений своего мужа. Редакция журнала
предпринимает попытку напечатать несколько стихотворений в переводе А. Жовтиса и
вступительной статье профессора Махмудова. Но набор был рассыпан, а издание избранных
произведений Магжана было запрещено. Только спустя 23 года творчество поэта стало известно
широкому читателю.
В 1969 году башкирский писатель Сайфи Кудаш в своем письме – ходатайстве на
имя первого секретаря ЦК КП Казахстана просит о полной реабилитации Жумабаева как
гражданина и как поэта, объясняя это необходимостью заполнить пробел в истории казахской
литературы.
Далее он, давая объективную оценку творчеству Жумабаева, вспоминает слова Сабита
Муканова о том, что Жумабаев «Ақынның ақыны» (Поэт поэтов, Р.И.). И вместе с тем, именно
Сабит Муканов в вопросе издания книги стихов Жумабаева занял отрицательную позицию.
Такую непоследовательность позиции одного из корифеев казахской литературы башкирский
писатель Сайфи Кудаш объясняет так: «Есть две причины, препятствующие издания стихов
Магжана. Первая – личные враги Жумабаева, оказавшиеся в неудобном положении. Раньше
они разоблачали поэта, а ныне стоят перед дилеммой: или честно исправить перегибы или же
проявить принципиальность, настаивая на старой оценке поэта. Эти люди выбрали второе и
свой ложно понятый престиж поставили выше престижа казахской литературы» (142,36).
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Вторая причина, по мнению Сайфи Кудаша, «в пережитках групповщины», «родовых
противоречий, которые все еще имеют место среди казахских писателей» (142,36).
Переломные исторические моменты во все времена порождают в истории экономические
кризисы. В эти переломные моменты решаются не только судьбы народов, но и отдельных
незаурядных личностей, особенно если они являются провозвестниками нового времени.
Судьбы их зачастую трагичны, ибо, опережая свое время, такие личности не находят признания
и понимания среди современников и остро чувствуют свое одиночество. Подтверждением
наших слов может быть судьба Магжана Жумабаева – выдающегося казахского поэта и
мыслителя, автора шедевров мирового уровня.
Әлихан Бөкейханның тарихи мұрасы:
еліміздің «Рухани жаңғыру» аясындағы өзектілігі
Искакова К.Ы.
ф.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қазақстан
тарихы кафедрасының профессоры
Қазақстан Республикасының Президентi – Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты өз мақаласында: «Әжептәуiр жаңғырған қоғамның
өзiнiң тамыры тарихының тереңiнен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай бiлу. Онсыз жаңғыру дегенiңiздiң
құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай.
... рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлi полюстерiн қиыннан қиыстырып, жарастыра
алатын құдiретiмен маңызды. Бұл – тарлан тарихтың, жасампаз бүгiнгi күн мен жарқын
болашақтың көкжиектерiн үйлесiмдi сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы» [1], - деп
айтты.
Ел Тәуелсіздігі орнығып, нығайған сайын тарихи сананы жаңғыртып, ел тарихын
жаңаша зерделеу үшін жүйелі жұмыстар жүргізіліп келеді. Қазіргі уақытта қазақ тарихының
елеулі де маңызды оқиғалары мен ұлы тұлғалардың өмірі мен олардың елі үшін жасаған
жанкешті еңбектері мен қайраткерліктері, өнегелері мен ұлағаттары кеңінен зерттеле бастады.
Бұл аса жауапты да күрделі жұмыстарды тарихшыларымыз да, өзге де зерттеуші мамандар
мен ғалымдарымыз аса бір ыждаһаттылықпен атқарып, бұрын-соңды белгісіз болып келген
тарихи жайларды ашып, оларды жарыққа шығарып, жариялауда аз істер атқарылып жатқан
жоқ. Халқымыздың ұлы тұлғаларын ардақтап, олардың еңбегі мен өнегелі өмірін бүгінгі
ұрпақтарымызға кеңінен танытуда әсіресе тарихшылар зор үлес қосуда. Өйткені өз еліміздің
тарихын тану, жас ұрпаққа ұлттық тарихты оқыту және оны ұрпақ санасына сіңіру арқылы
ғана өз Тәуелсіздігіміздің қадіріне жете аламыз. Алаш зиялылары армандаған және осынау
ұлы мақсат үшін жан аямай күрескен олардың игі мақсаттары мен армандары бүгінгі күні
орындалды. Алаш зиялылары өз кезінде ұсынған талай идеялар мен арман-мұраттар, үлгіөнеге мен қағидалар өз мағынасын әлі де жойған жоқ.
Бүгінгі таңда Алаш зиялыларының ғылыми мұраларын зерттеу Қазақстан
Республикасындағы тарихи сананың қалыптастырудың басты нысанына айналды.		
Ә.Н. Бөкейханның Алаш көшбасшысы ретіндегі қоғамдық-саяси қызметімен қатар,
оның бай ғылыми мұраларын жан-жақты зерттеу - бүгінгі күні Отан тарихындағы өзекті
мәселелердің бірі. Мәселенің өзектілігі ең алдымен, бүгінгі күні еліміз үшін стратегиялық
маңызы бар «Рухани жаңғыру» бағдарламасы қолға алынып отырған шақта, Ә.Н. Бөкейхан
қазақ халқының өмірінің барлық жақтарын, өлкенің тарихын, оның мәдениетін, тұрмысы мен
шаруашылығын және табиғи байлықтарын іргелі түрде зерттеп, қазақ ұлттық ғылымының
негізін салушы ғалымдардың бірі болуымен айқындалады. Алаш қозғалысы мен Алашорда
үкіметінің тарихына үлес қосқан: К. Нұрпейіс, М. Қойгелдиев, Ғ. Ахмедов, М. Базарбаев, Д.
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Аманжолова, Т. Омарбеков, С. Аққұлы, Д. Қамзабекұлы, С. Өзбекұлы, Р. Нұрғали, Р. Нұрмағамбетова, В.К. Григорьев, Ш.А. Забих сынды [2] тарихшылар, әдебиетшілер және басқа
да ғалымдардың зерттеулері. Біз мақаламызда Әлихан Бөкейханның ғалым ретінде қызметіне,
ғылыми-зерттеу жұмыстарына тоқталғымыз келеді. Әсіресе, қайраткердің қазақ тарихына
қатысты зерттеулері ерекше маңызды. Алғашқылардың бірі болып Әлихан Бөкейхановты
тарихшы және қоғам қайраткері ретінде көрсетіп, ғылыми еңбек жазған - Эрик Сеитовтің;
жүздеген түрлі жанрдағы мақалалар, ғылыми еңбектер жазып, Әлихан Бөкейханның ғылыми
мұрасын қайта басып шығарған, ЮНЕСКО аясында бүкіләлемдік дара тұлға деп танылуына
тікелей тер төгіп, жанын салған Жүсіп Сұлтан Хан Аққұлыұлының ерен еңбегін айрықша
бөліп айтқан жөн [3].
Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан – көрнекті қоғам қайраткері, XX ғасыр басындағы
ұлт-азаттық қозғалысының негізін салушы әрі көсемі, халқымыздың тұңғыш саяси «Алаш»
партиясының ұйымдастырушысы және ұлттық «Алашорда» автономиялы үкіметінің төрағасы,
ғұлама ғалым – ормантанушы, экономист, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы, әрі
дарынды публицист, саясаткер, мемлекет қайраткері. Тарихи тұлға - Ә.Н. Бөкейхан 1866 жылы
25 наурызда Семей облысы Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының 7-ші ауылында дүниеге
келген. Бұл қазіргі Жезқазған облысы, Ақтоғай ауданына қарасты Қаратал ауылы. Ол қазақтың
ақырғы ханының бірі Бөкейден тараған ұрпақтың төртінші буыны, Бөкей ханның ұрпағы.
Ә.Н. Бөкейхан әуелі жергілікті молдадан білім алып, кейін қаладағы үш сыныпты
бастауыш мектепті бітіргеннен кейін, 1879-1886 жж. Қарқаралы қаласының қазақ балаларына
арналған метепті, 1886-1890 жж. Омбыдағы жергілікті 4 жылдық техникалық училищеге түсіп,
оқып, бітірді. Ол 1890-1894 жылдары Санкт-Петербургтегі Орман институтының экономика
факультетінде оқыды. Осы жылдары Әлиханның саяси қызметке араласуы басталды: ол
барлық студенттік қозғалыстардың белсенді мүшесі болады. Қазақтың тағдыры, білім мен
мәдениет қажеттілігі, елі үшін қызмет ету сияқты Ә. Бөкейханның арман-ойлары студент
кезінде басталады. Ә.Бөкейхан Ресей жандармерия басқармасының назарына алғаш рет осы
студенттік жылдары-ақ ілігіп, «саяси сенімсіздердің» қара тізіміне алынды. Аталмыш оқу орнын
ойдағыдай бітіріп, Әлихан Бөкейхан 1894 жылы Омбы қаласына қайта оралады. Келісімен
Омбы қаласындағы орман шаруашылығы училищесінде математика пәнінен оқытушы болып
қызмет істейді. Осы жылдары «Степной край» газетінің қызметіне белсенді түрде араласып,
оның редакция алқасының құрамына кірген. Әлиханның Омбыдағы жылдары оның көрнекті
қоғам, саяси қайраткер ретінде де, педагогтық, ғалымдық, әдебиеттанушылық талантын жанжақты ашып берді.
Әлихан Бөкейханның көп мақалалары лақап аттпен берілген. Көптеген жұмыстарына
«Қыр баласы», «Сын степей», «V», «Киргиз-Степняк», «К.Степняк», «Туземец», «Арысұлы»,
«А.Б.», «Қ.Б.», «Ғ.Б.» деп қол қойып отырған. Райымжан Әзіханұлы Бөкейхан мен экономист
Мұханбетқали Жақсалиевтің айтуына қарағанда, Әлихан Кеңес дәуіріндегі баспа беттерінде
«Қалмақбай» және «Н.Ш» деген атпен де еңбектерін жариялаған.Ғалымдардың айтуйынша,
әсіресе, «Қыр баласы» деген атты жиі қолданыпты. Әлиханның қай жылдан бастап
«Бөкейханов» фамилиясын алғандығын дәл айту қиын. Омбының техникалық училіщесін
«техник» мамандығымен бітірді деген 1890 жылы маусымның 14 күні табыс етілген аттестат:
«Сұлтан Әлихан Нұрмұхамедұлы» атына толтырылған. Әлихан Омбы қаласында Ресейдің
императорлық жағрафия қоғамының Батыс-Сібір бөлімінің қызметіне қызу араласады. Алғашқы
күндерінен-ақ белсенділігімен танылған Әлихан 1896 жылы қоғамның Батыс-Сібір бөлімінің
толық мүшелігіне қабылданады да, ал 1901 жылы бөлімнің басқару комитетіне мүше болып
сайланады. Әлихан Бөкейхан – қазақтың тұңғыш энциклопедисі. ХХ ғасыр басында неміс Ф.А.
Брокгауз бен орыс И.А. Ефрон секілді баспагерлер көптомдық «Жаңа энциклопедиялық сөздігін»
шығарып тұрған. Қазақ өлкесін танушы ғалым Бөкейхан осы «сөздікті» әзірлеуге ат салысқан.
«Сөздікке» енген қазақтын тарихы, қазақтың хандықтары, мысалға Бөкей ордасы жайында
Сөздіктің 8 - томында қазақтың көрнекті хан-көсемдері туралы және басқа материалдарды
344

Ә. Бөкейханов әзірлеген. Энциклопедиялық сөздікті баспаға дайындаған қызметкерлердің
тізімінде Ә.Бөкейханның аты-жөні 4 томнан 21 томына дейін дерлік көрсетілген.		
Ә. Бөкейханның 1896-1903 жылдары Семей және Ақмола облыстары уездерiнде қазақ
жер пайдалануын зерттеумен айналысқан Щербина экспедициясына қатысып, қазақ халқының
әлеуметтiк-экономикалық өмiрiне, мәдениетi мен тарихына қатысты бiрқатар ғылыми құнды
еңбектердi жазуы, ұлы ақынымыз Абайдың әдеби бай мұрасымен етене жақын таныс болуы,
өзiнiң Омбы кезеңiнен жақсы бiлетiн досы, орыс ғалымы Иван Филиппович Гусевтiң айтуымен
Шәкәрiм еңбектерiне баса көңiл бөлiп, кейiнде «Қазақ» газетiнде «Қалқаман-Мамыр» поэмасы
туралы пiкiр бiлдiруi Ә. Бөкейханның жан-жақты ғұлама ғалымдығын көрсетеді. Ол ұлы
Абайдың өлiмiне байланысты алғаш баспасөз бетiнде суретiне қоса қазанама жазып, сондай-ақ
Абайдың ұлы Тұрағұл және немере iнiсi Кәкiтай Ысқақұлымен бiрге ұлы ақынның өлеңдерiн
жинақтап, баспаға әзiрлеп жарыққа шығарды. Ақын мұрасына деген бұл сүйiспеншiлiктiң
соңы Әлихан Бөкейхан мен Абай балалары, жалпы Құнанбай қажы ұрпақтары арасындағы
үлкен сыйластыққа, достыққа келiп ұласқаны белгiлi. 1905-1907 жылдардағы бiрiншi орыс
революциясының қазақ даласында ұлт-азаттық қозғалыстың бел алып өрiстеуiне айтарлықтай
ықпалын тигiзген аласапыран жылдары - Семей губерниясына қарасты Қарқаралы қаласына
таяу Қоянды жәрмеңкесiнде Алаш көсемi Ә.Бөкейхановтың басшылығымен 1905 жылы тұңғыш
қазақ съезi болып өттi. Онда патшалық Ресейдiң отарлық езгiсiне қарсы күштi наразылық
бiлдiрген қазақ қоғамының бiрнеше баптардан тұратын басты саяси талап-тiлектерi айтылды.
Ал, «Қарқаралы петициясы» деп аталатын бұл саяси құжаттың авторлары Әлихан Бөкейхан,
Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақпаев сынды ұлт зиялылары болды. Осы орайда, «Қарқаралы
петициясына» қатысы бар» деген күдiкпен Ә. Бөкейхан алғашқыда Кереку, одан кейiн
Омбы түрмелерiне қамалған едi. Алайда, ол 1906 жылы патшалық Ресейдегi I Мемлекеттiк
Думаға сайлау науқаны кезiнде Семей облысы қазақтары атынан депутат болып ұсынылады.
Сөйтiп, депутаттық мандатқа ие болған Ә. Бөкейханов түрмеден босатылып, Семейде өз
сайлаушыларымен кездесу жиынын өткiзедi.
1905-1907 жылдардағы Әлихан Бөкейханның Семей өңiрiндегi қоғамдық-саяси қызметi
оның халық депутаты, қазақ кадет партиясы басшыларының бiрi ретiнде Петерборға I
Мемлекеттiк Думаның жиынына аттануымен аяқталып, одан ары қарай жаңағы Мемлекеттiк
Думаның тарауы және Финляндияның Выборг қаласындағы «Выборгское воззвание» деген
үлкен саяси оқиғаларға қатысуымен жалғасады. Алайда, ел өмiрiндегi осындай күштi саяси
толқуларды басып-жаныштауға байланысты жергiлiктi патша өкiметi органдары тарапынан
Алаш ұлт-азаттық қозғалысы қайраткерлерiн қайта қуғындау басталады. 1908 жылы Әлихан
Бөкейхан екiншi рет тұтқындалып, Семей түрмесiне қамалады.Қайраткердің Семейдегi саяси
қызметiнiң ең бiр маңызды кезеңi 1917 жылғы патшалық Ресейдегi ақпан төңкерiсiмен тiкелей
байланысты болып келедi. Ә.Бөкейхан ақпан төңкерісінен үлкен үміт күткен еді. Бірақ үміті
ақталмады: Уақытша үкімет, оның ішінде кадет партиясының көсемдері қазаққа автономия
бергілері келмей, жалтарды. Оның үстіне, кадет басшыларымен ол жер мәселесі, шіркеуді
үкіметтен бөлу және басқа көкейкесті мәселелер бойынша ымыраға келе алмай, партия
қатарынан шығып кетеді. 1917 жылы желтоқсан айының 5-13-ы күндерi Орынборда өткен
екiншi жалпықазақ съезiнде Алашорда үкiметi құрылғаны жарияланып, ал Алашорданың
уақытша тұратын орны Семей қаласы болып белгiлендi. Осы жылдары Семейде Алашорда
үкiметiнiң ақ туын көтерген Әлихан, Ахмет, Мiржақып бастаған Мұхаметжан Тынышпаев,
Халел Ғаббасов, Райымжан Мәрсеков, Жүсiпбек Аймауытов, Жақып Ақбаев тәрiздi тағы басқа
ұлт зиялылары жан аямай қызмет еттi.
Әлихан Бөкейхан 1918 жылдан бастап өзiнiң Алашорда үкiметiнiң төрағасы қызметiне
байланысты Семейде тұрды. Ол Алашорда үкiметiнiң Ұлт Кеңесi, Семей облыстық кеңесi,
облыстық және уездiк Земство басқармалары, Алаш қалалық Думасы мен Алаш қалалық
қоғамдық басқармасы тәрiздi болашақ мемлекеттiк басқару жүйелерiн құруға қатысты қыруар
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iстер атқарды. Сондай-ақ Алаш милициясы мен атты әскер полкiн құруда да елеулi еңбек
сiңiрдi.
1920 жылы қазақ автонмиясын құру және оның территориясын белгiлеу жұмысы
қаралған комиссияның отырыстары 12, 14, 18, 19-тамызда, яғни, бiрнеше мәрте өтедi. Ұлы
күрескерлер пәтуаға келген қазақтың жерi 1920 жылдың 26-тамызында «Қырғыз АКСР-iн
құру және оның территориясын белгiлеу туралы декрет» деген атпен баспасөзде жарық көрдi.
1919-1920 жылдары жаңа үкіметтің белгілі жарлығы шығып, Алаш партиясының
көсемдері мен саяси белсенділеріне «кешірім» жасалып, большевикттік қызметтерге жіберіле
бастайды. Әлихан «Жалпы Сібір сиезі» атты мақаласында «найзаның ұшымен, айбалтаның
жүзімен болған үкімет» деп сипаттаған большевиктерге қызмет етуден бас тартады. Осы
«оппозициялық қылығы» үшін 1920-1922 жылдары оған «буржуазиялық ұлтшыл» деген айдар
тағылып, тергеулер жүргізіліп, айлап абақтыда да отырды.
Алаштың ардақтысы Әлихан Бөкейханның Семей түрмесiнен босап шыққаннан кейін,
большевик көсемдері енді оны елінен кетуге мәжбүр етеді. Сөйтіп, 1922 жылдың күзінде
Мәскеуге жер аударылады. 1922 жылы Мәскеу қаласындағы Ұлттар істері жөніңдегі Халық
комиссарияты жанындағы Орталық баспаның ғылыми қызметкері, 1926-1927 жылдары Ресей
Ғылым Академиясының ғылыми қызметкері қызметін атқарды. 1926-1927 жылдары Ерекше
Комитеттің тапсыруымен С.П.Швецов басшылық еткен экономикалық, антропологиялық,
этнографиялық экспедициясымен Қазақстанның зерттелмей кенже қалған өлкесі Адай үйезіне,
қазіргі Атырау және Маңғыстау облыстарына аттанды. Ол үйездің табиғатын, экономикалық
жағдайын, кіші жүз руларының тұрмыс-тіршілігін, әдет-ғұрпын зерттейді. Соңында жиналған
материалдарды өңдеп, қорыңдылап, тиянақты ғылыми еңбек жазып, ол еңбегі экспедицияның
басқа материалдарымен бірге жарияланады.
Ә.Бөкейханның мұрасы — орыс пен қазақ тілінде жазылған зерттеулік мәні басым
ғылыми еңбектер. Бұлардың өз кезінде ең елеулі Мәскеулік баспаларда жариялануы—авторға
деген құрмет қана емес, ғалым зерттеулернің ғылыми құндылығы мен қажеттілігін байқатады.
Ғалымның негізгі, басты еңбектері қазақ халқының мемлекетгігіне, ішкі-сыртқы саясатына,
экономикасына, мәдениетіне, әдебиетіне, ру-тайпалар шежіресіне, қазақ жерінің отарлануына
арналған. Ол қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, мәдениетін, шаруашылығын, төрт түлік
малын, жер-суын жан жақты зерттеген санаулы ғалымдардың бірі.
Бұл - ұшан-теңіз энциклопедиялық мағлұматы мол ғылыми мұра. Ә. Бөкейхановтың
мол ғылыми мұрасының бір саласы қазақ халқының тарихына арналған. 			
Ә. Бөкейхан жағрафия қоғамының мүшесі ретінде туған жерінің, қазақ даласының
тарихын терең зерттеген. Тарих саласындағы жазып қалдырған елеулі ғылыми мұралары
– «Исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи», «Киргизы» атты
монографиялары. «Исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи» атты
еңбекте қазақ жерінің мыңжылдық тарихы, мекендеген рулардың, қазақ халқының қалдырған
заттық, рухани ескерткіштері, сәулет өнері зерттелген. Ә. Бөкейхан — қазақ сөзінің қалай
шыққандығы жөніндегі аңызды келтіріп, «қырғыз» деп орыстар таңған атаудың қате екенін
дәлелдеп берген тұңғыш тарихшы. Шығармада сондай-ақ, Дала өлкесінің соңғы ғасырлардағы
өмір-тарихын сипаттайды, патша өкіметінің жүргізіп отырған отаршылдық саясатын да батыл
суреттеген. Бұл ұжымдық монография 1903 жылы «Россия. Полное географическое описание
нашего отечества» атты көп томдық альманахтың «Киргизский край» деген XVII томына еніп,
Санкт-Петербордан жарық көрді. «Киргизы» атты еңбегі алғаш рет «Формы национального
движения в современных государствах» атты жинақпен 1910 жылы Санкт-Петербордан
басылып шығады. Сонымен қатар, әр жылдары жағрафия қоғамы Батыс-Сібір бөліміне
қараған Семейлік бөлімшесінің басылымдарында «Из переписки киргизских ханов, султанов
и прочее, прочее», «Из переписки хана Средней Киргизской орды Букея и его потомков» және
«Из бумаг султана Большой Киргизской орды Сюка Аблайханова» атты ғылыми мақалалары
жарияланған. К. Нүрпейісов: «Әлихан Бөкейхановтың 1910 жылғы жарияланған «Қырғыздар»
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(қазақтар-авт.) атты әйгілі мақаласындағы ой-тұжырымдары растай түседі. Бұл мақала 1910
жылы Петербург қаласында А.И. Костелянскийдің редакциясымен жарық көрген «Формы
национального движения в современных государствах» деген кітапқа енген болатын. «Қырғыз
халқының арасында, - деп жазды Ә. Бөкейхан осы еңбегінде, - саяси партиялар әлі пайда бола
қойған жоқ ... орыстандыру саясатының ауыртпалығын көтерген басқа шет аймақтардың
халықтарындай, қырғыз халқы да үкіметке қарсы пікірде және орыстың оппозициялық
партияларына көңіл қояды. Жақын болашақта ... қырғыздар арасында қалыптасып келе жатқан
екі саяси бағытқа сай екі саяси партия құрылуы мүмкін. Оның бірін ұлттық-діни бағыттағы деп
атауға болар, ал оның мақсаты қырғыздарды басқа мұсылмандармен біріктіру болмақ. Екіншісі
қырғыз келешегі кең мағынадағы батыс мәдениетін енгізуге байланысты деп есептейтін бағыт.
Бірінші бағыт мұсылман- татар партияларын үлгі тұтар, екіншісі – оппозициядағы орыс
партияларын, атап айтқанда, халық бостандығы партиясын үлгі етпек». Осы үзіндіден анық
көрініп тұрғандай, ХХ ғасырдың алғашқы он жылдығында Ә. Бөкейхан пен оның пікірлестері
қазақтың ұлттық саяси партиясын әуел баста патша үкіметіне оппозицияда болған либералдық
орыс буржуазиясының өздерін халық бостандығы партиясы деп анықтаған конституциялық
демократтардың (кадеттердің) үлгісінде құруға бейім тұрғандығын аңғару қиын емес», - деп
баға берді [4, 35-36]. 		
Ә. Бөкейхан Кенесары хан қозғалысы туралы тұңғыш зерттеудің авторы. Оның
«Материалы к истории султана Кенесары Касымова» атты зерттеуі — аталған көтеріліске:
«Ұлт-азаттық қозғалыс» деп тарихи баға берген тұңғыш ғылыми еңбек. Тақырыптың атауы
да («Воспоминания кара-киргиза Калигула Алибекова о последних днях Кенесары».- Под
редакцей профессора Поливанова и доктора Досмухамедова.- Ташкент, 1923) тегін емес.
Демек, басылым — бір адамның ғана пікірі емес, ғылыми алқалы қауымның қолынан шыққан
тарихи негізі бар зерттеу.										
Алғы сөзінде автор Кенесарының ұлт-азаттық күресі қазақтың басын біріктіру үшін, Ресей
отарлауына қарсы бағытталғанын айтады. Зерттеудегі ақпарат Әлібеков Қалығүлдың аузынан
жазып алынғаны, оның 1845-1846 жылдары соғысқа тікелей қатысқаны, бұл жайды әңгімелеп
бергенде, жасы 85-те екені келтірілген. Және бұл оқиғалар туралы Ахмет Кенесарыұлының да
мәлім болғаны айтылған.
Осы алғы сөзде Кенесары ханның қозғалысына тарихи баға берілген: «Различные труды по
истории Туркестана уделили слишком мало внимания такой крупной величине, каким является
истинный сын степей Султан Кенесары Касымов. Истории Туркестана только сквозь упоминают
о Султане Кенесары Касымове, причем некоторые из них видят в нем стремление добиться
ханского достоинства. В личности Кенесары Касымова, по-моему, правильнее было бы видеть
просто проявление протеста свободолюбивого степняка, стремящегося всеми средствами
достичь объединения для борьбы с захватными действиями русского правительства» [5,80].
Қазақ тарихындағы маңызды ақпараттардың бірі осы екені де айқын. Тарих ғылымы қалай,
кімнің қолында кетеді-ау деген оймен Әлихан Бөкейхан өзі естіген мәліметтерді келесі ұрпақ
үшін жазып қалдырған. Бұл — азаматтық, ғалымдық парызын алға тартқан ердің еңбегі.
«V» деген лақап атпен берілген Орынбор қаласында 1922 жыл, «Қызыл Қазақстан»
журналының № 10 санында шыққан «Тарих керек» деген мақаласында Ә. Бөкейхан тарихтың
қажеттігі, атқаратың рөлін егжей-тегжей түсіндіріп берген. Аталған мақалада: «Тарих - елдің
айнасы, тарихтан ел өткен уақыттағы мінін көреді. Айна жоқ болса адам бет-аузын көре
алмайды. Тарих жоқ болса - ел өткен күнін һәм мінін көре алмайды. Мінін көре алмаған соң,
өмірін оңдай алмайды.									
...Шаруаның оқуы, ғылым- өнердің артуы, күн көрудің қиындап оңайлауы осы таптар
тартысына байлаулы. Орыстың патша, ақсүйегі, байлары жеңіп тұрған уақытта гүл жастанып
рахат дариясында жүзді. Өктәбір төңкерісінде кедейлер жеңіп еді, байлар шайтанның отындай
тозды. Қазақтың төрелері, ақсүйектері, әпесерлері үйге дәрет сындырып тастап түкіртті.
Бейнетқорлар жеңіп еді, суық Сібір, ит жеккенге жіберіп айғыр қуған саяқтай сырдан асты...
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Осы реттер, өзгерістер барлығында шаруа жасаудың ретіне байлаулы. Шаруаның қай уақытта
қандай өзгерісте болғаны, болашақта шаруаны дұрыс алып баруға аса қажет. Олай болса
тарих қажет. Тарих болса ел өсіп, өнеді. Тарих болмаса ел жоғалады. Бұл - хақ нәрсе.
Жоғарыда біз айтып өттік - елдің ел болуына тарих шарт деп, тарих елмен бірге өседі. Ел
күшті болып, өмірі қайнап тұрса тарих күшті, сегіз қырлы болады. Қалың, қалың кітаптардың
бетін толықтырады» [6,169-171], - деп Әлихан Бөкейханов атап айтқан. Шынында да, тарихты
ұмыта алмаймыз. Кешегі кеңестік дәуірдің өзі де бізге өткен тарихымызды ұмыттыра
алмады. Ұлт зиялыларын ұмытқан ұрпақтың мәңгүрттікке ұрынары сөзсіз еді. Егер біздер,
ХХІ ғасырдың Алаш ұрпақтары, ұлты мен елінің мүддесіне қызмет еткен ұлтымыздың ұлы
тұлғаларына қандай құрмет көрсетсек, келер ұрпақ та ТӘУЕЛСІЗ қазақ мемлекетін құрып,
әлемге танытқан ұлдарына сондай құрмет көрсететін болады. Бұл тарихи заңдылық. 1937
жылдың 27 қыркүйегінде Қазақстан Кеңестік Республикалар Одағы Жоғарғы Сотының Әскери
Коллегиясы «возглавлял контрреволюционную борьбу против Советской власти, устоновил
связи с руководителями террористического центра в Казахстане и в Москве» деген жалған
айыппен қазақтың ұлт-азаттық қозғалысының негізін қалаған аса көрнекті қоғам және мемлекет
қайраткері, ғұлама ғалым Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан елінен тыс жерде – Мәскеуде өлім
жазасына кесілсін деген үкім шығарды. Соңғы тергеуде Алаш партиясы мен кеңестік билікке
қарсы әрекеттеріне байланысты барлық жауапкершілікті өз мойнына алған Ә. Бөкейхан ақтық
сөзінде «Кеңестік билікті сүйген емеспін, бірақ мойындауға мәжбүрмін» деп мәлімдеді. Үкім
сол күні-ақ жүзеге асырылды. Сөйтіп, жаңа үкімет Алты Алаштың көсемі Ә. Бөкейханды өлім
жазасына кесе отырып, қазақ халқының ұлттық, ұлт-азаттық қозғалысының күре тамырын
шауып тұншықтырмақ болды, қазақтың ұлттық намысын, сана-сезімін аяққа таптамақ ниетін
танытты.
Ә.Н. Бөкейхан 1955 жылы 8 қыркүйекте толықтай ақталған. Бірақ МҚК осы жаңалықты
халықтан 34 жыл бойы жасырып келді. 1989 жылы қайта отырыс өтіп, Бөкейханов тағы да
ақталады. Осы кезден бастап ұлы ғалым-ойшылдың өмірін, ғылыми мол шығармашылығын
қайтадан зерттеліп, зерделеуге ммүмкіндік туғанымен, тек еліміз өз Тәуелсіздігін алғаннан
кейін ғана бұл іс алға басты. Алаш зиялыларының көшбасшысы Әлихан Бөкейханның еңбектері
бүгінгі Тәуелсіз еліміздің Отандық тарихын зерттеуде және Қазақстан Республикасының
болашақ даму жолын анықтауда бағат-бағдар беретін құнды еңбектер ретінде қарала бастады.
Тарих дегеніміз — халықтың зердесі. Ол болып өткен, оны түзете алмайсың және оның
бір түсін екіншісімен ауыстырып, жаңадан жаза алмайсың. Біз оны бүкіл қайшылықтарымен
және қайғылы беттерімен қоса, ол қандай болса нақ сондай, бүкіл алуан түрлі, тұтас күйінде
қабылдауға тиіспіз. Өткеніміз бен бүгініміздің, тапқанымыз бен жоғалтқанымыздың тағылымын
түйіндеудің маңыздылығын Н. Назарбаев былай деп тұжырымдайды: «Қазақстанның санасезімі, өткендегі, қазіргі және болашақтағы тарихтың толқынында өзінің ұлттық «мен»
дегізерлік қасиетін түсінуге тұнғыш рет енді ғана мүмкіндік алып отыр… Бірақ бұл мүмкіндік
қана: ол шындыққа, тек қазақтардың ғана емес, барлық қазақстандықтардың жаппай
санасына орныққан фактіге айналуы қажет» [7, 292]. Елбасымыздың осы сөздерді 1999 жылы
«Тарих толқынында» деген еңбегінде айтуының өзі - тарихқа үнемі мән беріп, ерекше көңіл
аударғандығын білдіреді. Президенттің осы ойлары «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында жалғасын тапты: «Мен халқымның тағлымы мол тарихы мен ықылым заманнан
арқауы үзiлмеген ұлттық салт-дәстүрлерiн алдағы өркендеудiң берiк дiңi ете отырып, әрбiр
қадамын нық басуын, болашаққа сенiммен бет алуын қалаймын» [1]. Өткенді және қазіргіні
ой елегінен өткізу қажеттігі Қазақстанның, оның халқының тарихи тағдырына талдау жасауды
жандандырып, тереңдете түсуді мейлінше талап етеді. Қоғамның обьективті тарих біліміне
ынта-ықыласы мен қажеттігін, Қазақстан тарихы үрдісінің үздіксіздігін, қазақ халқы тарихы
мен мәдениетінің ежелден бастап қазіргі күндерге дейінгі сабақтастығын жаңа айқындамалар
тұрғысынан ашып көрсету — бүгінгі жас ұрпақты отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелеудегі
алдымызда тұрған аса маңызды міндеттердің бірі. 						
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Ұлттық тарихты зерделеу және халыққа дұрыс баяндап түсіндіру - ұлттың мәдени
кодын: тілін, руханиятын, дәстүрлерін, мәдениетін сақтауды қамтамасыз етіп, халқымыздың
ұлттық санасы нығайып, біздің ұлттық бірегейлігімізді нығайтып, әлемдегі мықты ел ретінде
Тәуелсіздігіміз баянды етеді. Өйткені, қазіргі жаһандану заманында Жер атты планетада тарихи
жадыны сақтап қалу – жалпы өзіңді өзің сақтап қалудың жалғыз жолы.
Әдебиеттер тізімі:
1. Назарбаев Н.Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру // Егемен Қазақстан. – 12 сәуір, 2017
2. Нұрпейіс К. Алаш Һәм Алашорда. А.-Ататек, 1995; Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы.
А.- Санат, 1995; Аманжолова Д.А. Казахский автономизм и Россия. История движения
Алаш. М.-Россия молодая ,1994; Омарбеков Т., Омарбеков Ш. Қазақстан тарихына және
тарихнамасына ұлттық көзқарас.А.- Қазақ университеті, 2004; Нурмагамбетова Р.К. Движение
Алаш и Алаш-Орда. А.-2003; Григорьев В.К. Алихан Букейханов // История Казахстана в
лицах. (Политические портреты). Акмола, 1993; Койгельдиев М. Общественно-политическая
деятельность казахской демократической интеллигенции в 1905-1907 гг.: Автореф. дис...
докт. ист. наук. Алматы, 1994. (на каз.яз.); Забих Ш.А. Публицистическая и журналистская
деятельность Алихана Букейханова: Автореф. дис… канд. ист. наук. Алматы, 2001; Базарбаев
В., Аккулулы С. Алихан Букейханов // Простор. 1993. № 10; Он же. Жизнь и смерть лидера
Алаш-Орды // Нива. 2001. № 4; Ахмедов Ғ. Алаш «Алаш» болғанда. А.- Жалын, 1996; Нұрғали
Р. Әуезов және алаш. А.- Санат, 1997; Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет. А. + Фолиант, 2002;
Өзбекұлы С. Арыстары алаштың. А. - Жеті жарғы, 1998.
3. Сеитов Э.Т. Букейхан как историк и общественно-политический деятель: Автореф. дис…
канд. ист. наук. Алматы, 1996; Аккулулы С. Алихан Нурмухамедулы Букейхан // Букейхан А.
Избранное. Алматы, 2002; Бөкейхан Әлихан Нұрмұхамедұлы (1866-1937). Шығармаларының
9 томдық толық жинағы –Полное собрание сочинений в 9 томах. /Құраст.: Жүсіп Сұлтан Хан
Аққұлы. –Астана: «Сарыарқа». -2013
4. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда.-Алматы: «Ататек».- 1995. -256 б.
5. Асылбеков М.Х., Сеитов Э.Т. Алихан Букейханов – общественно-политический деятель и ученый. – Алматы, 2003
6. Бөкейхан Әлихан Нұрмұхамедұлы (1866-1937). Шығармаларының 9 томдық толық
жинағы –Полное собрание сочинений в 9 томах. /Құраст.: Жүсіп Сұлтан Хан Аққұлы. –Астана:
«Сарыарқа». Т.7.-2013 -520 б.
7. Назарбаев Н. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра. - 1999.
Идеи Алаш в дискурсе книги Мустафы Шокая
«Туркестан под властью Советов
(К характеристике диктатуры пролетариата»)
Ишанова А.К.
д.ф.н., профессор кафедры печати и издательского
дела ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Работа М. Шокая «Туркестан под властью Советов (к характеристике диктатуры
пролетариата)» впервые вышла в свет на русском языке в 1935 году в Париже в издательстве
«Яш Туркестан», на французском языке в 1928 году, современный читатель и исследователь
может с ней познакомиться благодаря частному фонду Досыма Сатпаева.
Книга Мустафы Шокая состоит из двух частей и авторского предисловия. Это уникальное
издание, отсутствующее в фондах библиотек Советского Союза, проливает свет на многие
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вопросы, особо актуальные в связи со 100-летием Октябрьской революции, деятельностью
Алаш и другими проблемами отечественной истории, публицистики, журналистики,
социальной политики.
Труд одного из самых ярких общественных деятелей первой половины ХХ века, Мустафы
Шокая дает возможность более глубокого ознакомления с его идеологической позицией, с
особенностями его публицистического стиля, с дискурсом казахской, туркестанской и советской
журналистики и политики 1920-30-х годов.
Одной из особенностей этого неординарного труда является постоянная ссылка на
публикации советской и казахской прессы того времени. М. Шокай, как известно, занимал
активно критическую позицию по отношению к Советской власти и особенно ее политики в
отношении Туркестана.
Непосредственным поводом к написанию книги стала декларация группы членов
французской делегации, вернувшейся из поездки в Советский Союз по случаю 10-летнего
юбилея Октябрьской революции.
До сегодняшнего дня, к сожалению, мы все еще очень мало знаем о Мустафе Шокае,
которому удалось чудом уцелеть в кровавой мясорубке тех сложных десятилетий. Публикация
его работы, ставшей библиографической редкостью, позволяет исследовать новые аспекты
самых различных тем истории, публицистики, политики тех сложных лет становления
Казахстана.
В авторском предисловии названы книги, цензурой извлеченные к тому времени из
обращения, это «Революция и коренное население Туркестана Турара Рыскулова, несмотря на
то, что автор занимал высокий пост заместителя председателя Совнаркома РСФСР, «Очерки
по истории Алаш-Орды» Брайнина и Шафиро (1935) и сегодня, несомненно, они могут быть
также интересным объектом исследования, наряду с книгой М. Шокая.
М. Шокай избрал главным приемом разоблачения хвалебных отзывов о результатах
деятельности Советов и итогов революции постоянную ссылку на официальные документы и
публикации казахстанской прессы тех лет. Тем самым перед нами открывается возможность
конкретного анализа публикаций, которые стали библиографической редкостью.
Каждый свой тезис, контраргумент Мустафа Шокай подтверждает выдержками из
публикаций таких изданий, как газета «Энбекши казах», «Советская степь», журнал «За
партию» и другие.
Проблемы, которые поднимает Мустафа Шокай во многом актуальны и сегодня, если
их осовременить: образование, земельный вопрос, положение и оплата труда казахских
и иностранных рабочих, межнациональные отношения, «ислам и паранджа». На языке
публицистики тех лет они звучат именно так, как Шокай их выделяет в послесловии книги:
«межнациональные взаимоотношения, о положении туземных рабочих, о составе партии и
партийном руководстве, об аграрной политике советского правительства, о школьном вопросе,
о советской кооперации».
Обращает на себя внимание выдержка из доклада Голощекина, опубликованного в
«Энбекши казах» 30 мая 1928 года о том, что казах-киргизы готовы бы «соединиться с
китайцами, чтобы только избавиться от московского правительства». За этим фрагментом
кроется, как мы уже сегодня знаем, громадная катастрофа той части казахского народа, что
бежали впоследствии все-таки в Китай. Этот фрагмент доклада Мустафа Шокай приводит,
иронизируя над благостью межнациональных отношений в советской стране.
М. Шокай справедливо заостряет внимание на то, что советская власть продолжила
старую политику павшего царизма, когда ЦИК РСФСР принял вновь решение направлять
русских переселенцев в Казахстан, где только начинались и были далеки от завершения
работы по землеустройству кочевых и полукочевых казахов [1,с.93] вопреки напоминанию
представителя Казахстана о постановлениях ЦИК РСФСР от 17 апреля 1924 года и президиума
ЦИК РСФСР от 14 сентября 1925 г. Причем для современного читателя ясно, что в этих
350

постановления допускали временность этих решений – «до земельного обустройства самих
казахов». Политика переселения как мы знаем не была прекращена, наоборот, в годы освоения
целинных земель она была усилена, что существенно усложнило проблему казахского языка,
а, значит, идентичности, культуры, образования.
Работа Мустафы Шокая поражает глубокой осведомленностью автора о сути происходящих перемен в Туркестане. Судя по тексту, Мустафа Шокай постоянно читал все газеты и
журналы, выходившие в Туркестане, отслеживал наиболее важные административные
документы и резолюции, в основном благодаря той же советской печати.
М. Шокай поражает даже искушенного современного читателя своей прозорливостью,
объективностью суждений. Он по-прежнему остается убежденным противником советских
преобразований, но в тексте нет ненависти, крикливой ругани, субъективной предвзятости,
М. Шокай не опускается до уровня площадной брани и примитивизма пустой антисоветчины.
Автор старается быть предельно точным, во всех своих утверждениях он следует факту. Зачем
это ему нужно, ведь он находится далеко от родины и ему вряд ли удастся остановить размах
советских преобразований? Ответ может быть лишь одним, находясь вдали от родины, Мустафа
Шокай по-прежнему остается верным духу Алаш, он душой со своим народом, в отличие от
многих он лишен флера розовых очков, ему дано видеть далеко вперед. Мустафа Шокай не
отрекся от своих соплеменников и намерен бороться за их права, находясь в Париже. Задолго
до голодомора и физического истребления миллионов своих соплеменников, он пытается
привлечь внимание западной общественности к унизительному положению казахов, которым
платили меньше, поручая в основном черную работу, по-прежнему, как и при царизме, оттесняя
на самые неудобные для кочевников земли. А чего стоит факт, который автор удрученно
повторяет в нескольких фрагментах публицистического повествования. Казахов заставляли
в годовщину смерти Ленина встать на колени, тогда как русские рабочие выражали свою
скорбь стоя. Из газетных публикаций того времени благодаря труду М. Шокая, мы узнаем о
специальном распоряжении советских властей «поставить туземное население Ташкента на
колени в годовщину смерти Ленина» [1,с. 69].
Мустафа Шокай принадлежит к младшему поколению Алаш-ординцев, к которым он
примкнул после роспуска большевиками Национального правительства, сформированного по
его инициативе в феврале 1918 года в Коканде. М. Шокай чудом избежал страшной участи
руководителей Алаш-Орды – А. Букейханова, А. Байтурсынова, М. Дулатова и многих других
великих сынов казахского народа, в тяжелые годы репрессий он продолжает в одиночку развивать
идеи и принципы алашевцев, добиваясь справедливости, более светлой доли для казахского
народа. Этим пафосом и проникнута его блестящая книжная и журнальная публицистика.
Известно, что в Ножан сюр-Марне он издавал журнал «Жас Туркестан», издававшийся в
Берлине.
Тем самым, Мустафа Шокай, отлученный от Родины, продолжает борьбу в мужественном
и стоическом одиночестве, отстаивая идеи Алаш по всем направлениям их обширной
программы обретения казахским народом подлинной Независимости. При этом главным
оружием собственной правоты он избирает ссылки на советскую, казахскую и среднеазиатскую
прессу.
Особого внимания заслуживает образ Голощекина, из мозаично отобранных цитат его
распоряжений, отчетов и выступлений, можно понять, насколько далек был этот партийный
функционер от нужд казахского народа, во главе которого его вынудил встать партийный жребий.
К примеру, мы читаем у М. Шокая откровения Голощекина: «Я немного схитрил и сказал, что
надо создавать комиссию. Согласились. Но перед тем, как идти на заседание комиссии, я вызвfл
тов. Алибекова и др. и просил их объяснить мне, в чем дело. Выяснилось, что при выполнении
решения ЦИК (о самовольных переселениях) около 40-50 тысяч семействам русских придется
или выселиться обратно, или же арендовать землю… Затем, прибыв на заседание комиссии,
я заявил: «Товарищи, это не пройдет. Имеется ли у нас вооруженная сила, чтобы выселить
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обратно 200 тысяч душ русских? Имеются ли у вас денежные средства, чтобы покрыть расходы
по переброске их обратно на свои места?» [1,с.80]. Далее Голощекин цинично заключает:
«Постыдились… Согласились…Отменили (Энбекши казах, 28.11.1927) …»[1,с.81]. М. Шокай
комментирует: «Нет, конечно, не «стыд» руководил «представителями казахских трудящихся»,
а страх, ибо у них не было и нет главного аргумента, о котором говорит Голощекин: не было
своей национальной вооруженной силы…» [1,с.81]. Публицистический накал комментария не
лишен сатирической остроты: «Г.г. французские коммунисты, известно ли вам, что земельный
вопрос в Казахстане разрешается не согласно желанию верховных органов «пролетарского
государства» - партийной конференции или ЦИК Казахстана, а под угрозой «вооруженной
силы»? Вчитайтесь в слова Голощекина и скажите, в чьих руках судьба казахских трудящихся?
В руках ли арифметического большинства или в руках одного Голощекина, аргументирующего
«вооруженными силами» московского правительства?» [1, с. 81]
Благодаря газетным публикациям наглядно М. Шокаю-публицисту удается
продемонстрировать уменьшение школьного бюджета, помещений в сравнении с
дореволюционным временем: «…в 1911 году в русско-киргизских школах на одного учащегося
тратилось 17 рублей, а ныне…- 7 руб. 70 коп…», «в казахских аулах только полтора процента
школ имеют помещение, а в русских поселках помещением обеспечено 28 процентов школ»
[1,с.78]
Публицистический стиль Мустафы Шокая лишен цветистости, многословия, патетики,
он основан на серьезных аргументах – фактах из публикаций газет и журналов. Тем самым
советская печать 1920-1930 становится главным подспорьем публициста в неравной борьбе с
его оппонентами.
Подведем итоги:
Живя за границей, отлученный от Родины и народа, Мустафа Шокай не просто остается
верен принципам политической платформы Алаш, но он на новом, более сложном и высоком
уровне развивает многие их идеи с учетом важных реалий новых десятилетий, руководствуясь
прежними принципами служения своему народу.
Что испокон веков было самым страшным наказанием для казаха – ссылка, отлучение
от родной земли, об этом свидетельствуют, к примеру, толгау казахских жырау - Казтугана,
в том числе и моего предка – Жиембета жырау. М. Шокай сумел перенести это испытание,
он не сложил интеллектуального, публицистического оружия и в отчаянном одиночестве он
продолжает борьбу посредством Слова, пера.
Книга М. Шокая – первый образец новой разновидности журналистского расследования
социально-политической направленности, это самый сложный вид журналистского
расследования, при этом и на сегодняшний день талант публициста и идеолога М. Шокая
может быть примером для подражания и учебы.
Подобными методами идеологической критики посредством анализа публикаций СМИ,
владеют и доселе немногие интеллектуалы, политики, ученые.
Нетрудно заметить, насколько современна публицистика М. Шокая, неразрывно связанная
с идеалами, идеями, принципами казахской интеллигенции начала ХХ века, поэтому слово
М. Шокая способно пробудить в который раз социально-патриотическое сознание казаха ХХI
века и в этом проявляется бессмертие дела Алаш.
Список литературы:
1. Шокай М. Туркестан под властью Советов (к характеристике диктатуры пролетариата). Париж.- Яш Туркестан, 1935.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛАШ-ОРДЫ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Каженова Г.Т.
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Казахстан, являясь частью Российской империи, в полной мере ощущал на себе всю
остроту социальных противоречий, раскалывавших российское общество в начале ХХ в. Революционные события в России сопровождались подъемом национально-освободительного
движения, определяющую роль в которой главным образом играла национальная интеллигенция. В этих условиях казахская интеллигенция начинает решительную борьбу за избавление
своего народа от двойного гнета: колониального ига царизма и местного патриархальнородового насилия.
Многие представители казахской интеллигенции в этот сложный и противоречивый
период, когда рушились вековые устои, зарождались различные течения и движения, не смогли
четко определить свои политические позиции и найти себя в потоке политических событий.
И все же, несмотря на различие мнений по отдельным вопросам, главным для всех в тот
период, являлся лозунг пробуждения казахов от пассивной жизни и призыв к активной борьбе
за демократию, свободу и независимость. Эта миссия была нелегкой. На этом пути казахские
интеллигенты ошибались, заблуждались и вновь искали новые пути борьбы.
Основная масса казахской интеллигенции выступила на стороне либерально-демократических сил, представленных в первую очередь кадетской партией, с которой совпадали
их основные позиции. Конституционно-демократическая партия, или Партия народной свободы
предлагала конституцию и либеральные ценности, давно привившиеся в парламентских
государствах. В их программу были внесены пункты о равноправии всех российских граждан,
без различия пола, вероисповедания и национальности. В разделе о государственном строе
Программа не давала ответа на вопрос, выступают ли кадеты за монархию или за республику.
Несмотря на ряд разногласий с позицией кадетов А. Букейханов и его сторонники считали,
что через них им удастся добиться автономии Казахстана, включающей в себя собственный
парламент, самоуправление, то есть право на управления финансами, наличие собственного
законодательства, и ряд других атрибутов самостоятельной государственности.
В 1917 г. казахская интеллигенция восторженно встретила Февральскую буржуазнодемократическую революцию, свергнувшую власть русского самодержавия. Революция
открывала дорогу для свободной общественной деятельности и для защиты интересов своего
народа. Основной костяк пришедшего к власти Временного правительства составили кадеты.
Однако, дальнейшие события показали, что Временное правительство фактически продолжало
политику царского самодержавия, оно не могло решить национальный вопрос, не стремилось
к решению аграрного вопроса. Вопрос о самоопределении или автономии казахов, как и
других угнетенных народов, оно даже не пыталось ставить. Это послужило причиной того, что
А. Букейханов публично заявил о своем выходе из партии кадетов, подчеркивая, что партия
кадетов выступает против национальной автономии [1].
В этих условиях, лидеры казахского либерально-демократического движения провели
Первый общеказахский съезд, который состоялся в г. Оренбурге 21-26 июля 1917 г. В нем
участвовали представители почти из всех областей Казахстана. На повестке дня среди главных
вопросов были проблема национальной автономии, решение земельного вопроса, подготовка к
Учредительному собранию и образование казахской политической партии.
По вопросу о форме государственного устройства и автономии казахских областей
Съезд принял резолюцию в которой говорилось, что «в России должна быть демократическая
федеративная парламентская республика», а казахские области «должны получить областную
территориально-национальную автономию» [2]. Принятая съездом серия резолюций по 14
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пунктам повестки дня в дальнейшем переросла в основные пункты программы партии «Алаш»,
проект которой был опубликован в газете «Казах» 21 ноября 1917 г.
После разрыва с кадетами, усилились связи с эсерами, которые руководили большинством
местных Советов, а также с сибирскими автономистами. Сближение с ними происходило на
основе признания федерации, где в составе Сибири предполагалось самоопределение казахского народа. Новая расстановка сил в стране создала условия для перехода власти к Советам, во
главе которых сначала в центре страны, а затем и на местах постепенно вставали большевики.
Большое значение для победы большевиков в национальных районах имело обещание
советского правительства «обеспечить всем нациям, населяющим Россию, подлинное право
на самоопределение» [3].
Октябрьскую революцию лидеры «Алаш» и вся партия в целом восприняли как
покушение на демократию и угрозу своим автономистским планам. 5-13 (18-26) декабря 1917
г.в Оренбурге состоялся Второй Общекиргизский (общеказахский) съезд. На съезде была
провозглашена Алашская автономия - казахское автономное государственное образование под
управлением правительства, именовавшегося «Алаш-Орда». Председателем народного совета
Алаш-Орда был избран А. Букейханов. Совет должен был подготовить созыв национального
учредительного собрания и провозглашение автономии Алаш, с последующим утверждением
ее конституции Всероссийским Учредительным собранием [4, с. 50-53, 56]. Съезд решил не
признавать Советской власти. Для отпора в случае вступления Красной Армии на территорию
Казахстана было решено создать свою национальную армию.
Образование Алашской автономии мотивировалось стремлением защитить народ в
условиях анархии и разворачивающейся гражданской войны и было естественной реакцией
самосохранения в обстановке всеобщего развала государства. Правительство Алашской
автономии распространило свою власть на территорию Акмолинской, Семипалатинской,
Уральской, Тургайской, Семиреченской и других областей, где проживало казахское население.
На местах организовывались уездные советы и комитеты Алаш-Орды.
Однако алашордынцы не успели создать единую казахскую автономию. Их силы
разъединились: часть переехала в пригород Семипалатинска - г. Алаш (Жана Семей) и стала
называться восточным отделением, часть обосновалась в городе Жымпиты Уральской области
(Западное отделение, или Уильский Оляят). Еще одна часть действовала в Семиреченской
области. В этих условиях руководство партии «Алаш» вынуждено было идти на контакты с
центральным советским правительством и его местными органами. Их итогом стало обещание
Центром материальной помощи на культурные нужды будущей автономии, предложение
созвать всеказахский съезд и установить в крае гражданский мир.
В период с декабря 1917 г. по март 1918 г., пользуясь нейтралитетом казачества и слабостью
возглавляемых большевиками Советов на местах, руководство Алаш-Орды сделало первые
шаги по созданию административной структуры в областях, приступило к формированию
отрядов милиции. Придерживаясь позиции «выжидания» и «нейтралитета» правительство Ж.
Досмухамедова (Западное отделение) оттягивало время, чтобы впоследствии найти признание
автономии «Алаш» у одной из победивших сторон. На самом деле руководители Западного
отделения Алаш-Орды не могли открыто выступить против организованного вооруженного
казачества, чем и объяснялась двойственность политики «Алаш-Орды». С одной стороны, она
заключалась в формальных соглашениях с казачеством, а с другой - в оказании им пассивного
сопротивления. Так, состоя официально в союзе с Уральским казачеством «Алаш-Орда»
систематически уклонялась от участия ее реальных сил в активной борьбе с большевиками.
Такая политика Алаш-Орды оказывала существенную помощь казахскому населению.
В целом, взаимоотношения партии Алаш с Советской властью не перешли от контактов к
компромиссам. В конечном итоге попытки правительства Алаш-Орда добиться от СНК РСФСР
признания созданной автономии Алаш, согласно принятой «Декларации прав народов России»
от 2 ноября 1917 г. не дали результатов,и Алаш-Орда переходит в антисоветский лагерь.
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Наивысший пик в развитии алашского движения приходится на 1918-1919 гг. С
началом военных действий на территории Казахстана, лидеры Западной группы АлашОрды, для обеспечения относительной самостоятельности вступают в союзные отношения
с антибольшевистскими силами России. После свержения Советской власти Алаш-Орда
подписала военно-политические договоры с Временным Сибирским правительством,
определявшие взаимоотношения государственных организаций этих правительств. 24 июня
1918 г. Алаш-Орда приняла постановление о признании недействительными на территории
Алаш всех декретов советской власти. Вводились в действие законы и декларации Временного
правительства 1917 г. о свободе совести, слова, печати, собраний, союзов и неприкосновенности
личности. Прежде всего, восстанавливались земские учреждения, введенные законом от 17
июня 1917 г. и упраздненные советской властью.
Так, 27 июня 1918 г. в г.Петропавловске состоялось Второе чрезвычайное уездное земское
собрание, на которое явилось 34 гласных. Из них 15 человек были представителями казахского
населения: С.К. Кумисов, Г.М. Куанышев, А. Рамазанов, Ш. Ташатов, Г. Доненбаев, С. Жанбаев,
Н. Тасыбеков, М. Жумабаев, Д. Куанышев, Д. Бекмухаметов, А. Жанталин, А. Юсупов,
Е. Муратов, М. Уранекин, А. Алимбаев.
Собрание приветствовал уполномоченный Временного Сибирского правительства
Кузнецов, сообщив, что Временное Сибирское Правительство будет стараться довести страну
до Сибирского Учредительного Собрания. Содержание речи Кузнецова гласным М. Жумабаевым было переведено на казахский язык. Обсуждая вопрос о текущем моменте, М. Жумабаев объяснил отношение казахского населения к переворотам: «Во время Советской власти
был образован Всесибирский киргизский народный комитет, который, работая рука об руку
Сибирским Временным правительством, также и теперь будет всеми силами поддерживать
его».Гласный А. Жанталин заявил: «Киргизы сочувствуют и желают подчиниться Сибирскому
Временному правительству в единении с крестьянами и казаками. Киргизы при царском
и большевистском правительствах должными свободными гражданскими правами не
пользовались, а потому те правительства они признают врагами народовластия...» [5, л. 16 – 22
об.].
Повсеместно стали создаваться областные и уездные советы Алаш-Орды и казахские
комитеты. Созывались казахские съезды. Так, в первых числах июля 1918 г. по инициативе
областного казахского комитета состоялся Омский уездный казахский съезд, на который
съехалось 159 делегатов и более 3 тысяч человек «посторонней публики». Съездом была
вынесена следующая резолюция:
1) Признать избранный Оренбургским общекиргизским съездом народный Совет «АлашОрда» - настоящим представительством всего киргизского народа.
2) Все киргизское правительство в настоящем составе считать правительством всего
киргизского народа.
3) Всем приказам и распоряжениям, которые будут исходить от правительства «АлашОрда» повиноваться и немедленно приводить таковые в исполнение.
Съезд высказался за поддержку Сибирского Временного правительства, ведущего страну
к Всесибирскому Учредительному собранию, а также за необходимость «запрашивать каждый
раз мнение киргизского правительства, которому народ вверил всю полноту власти над собой»
[6, л. 53].
Советы Алаш-Орды, состояли из 3-5 человек, которые временно назначались АлашОрдой, а затем избирались из числа всех граждан автономии на первом очередном земском
собрании гласными-казахами (гласные - члены земских учреждений) и утверждались АлашОрдой. Причем, как указывалось в постановлении, если неказахское население изъявит желание
остаться в автономии, то советы избираются всем собранием [4, с. 91-92]. Таким образом,
при разработке принципов управления в автономии, Алаш-Орда стремилась сохранить
представительные многонациональные по составу органы местного самоуправления,
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созданные после февраля, и в то же время создать национальные органы власти, подчиненные
непосредственно ей.
30 августа 1918 г.члены Алаш-Орды докладывали в комитет членов Всероссийского
Учредительного Собрания: «С очищением от большевиков территории автономии Алаш, ее
правительство Алаш-Орда все внимание сосредоточивает на организации Народной Армии.
Земские и городские самоуправления на освобожденных частях территории автономии Алаш
восстановлены и действуют согласно, изданным Временным правительством 1917 г.» [7, л.
72].
Предполагалось, что советы Алаш-Орды Будут тесно сотрудничать с земствами, но при
этом не вмешиваться в компетенцию земских управ, хотя в подвластных Алаш-Орде районах,
земства зачастую возглавляли ее сторонники. Распределение полномочий советов АлашОрды и земских управ проходило по-разному. Так, 3 июля 1918 г. на заседании Акмолинской
уездной управы выступил прибывший из Омска для организации совета Алаш-Орды Т.Б. Нуралин. При обсуждении постановления уездного казахского комитета от 26 июня о передаче
делопроизводства казахской секции бывшего Совдепа комитету он указал, что задача комитета
- «исключительно заведование чисто национальными делами и проведение в жизнь культурнопросветительных дел». Управа решила не препятствовать созданию комитета, или совета
Алаш-Орды. Она рассматривала его не как особый орган казахской власти, а как организацию,
преследующую «цели защиты киргизских национальных и культурно-просветительных идей».
Дела казахской секции Совета ему не были переданы, так как при управе создавался особый
отдел «для заведования киргизскими делами» [8, с. 210].
В целом, функции земства и советов не были четко разграничены. Об этом Министр
Туземных Дел Временного Сибирского правительства в сентябре 1918 г писал в МВД:
«Облсовет Алашорды имеет отчасти функции земских самоуправлений в отношении культурно-просветительской деятельности» [9, л. 84].
Алаш-Орда включила в свое исключительное право сбор всех государственных налогов с
населения автономии, распорядившись немедленно приступить к сбору кибиточной подати. На
этой почве возникали конфликты. Показательной является борьба за самостоятельность АлашОрды. остро развернувшаяся в Акмолинском уездном совете Алаш-Орды, который решил
передать в распоряжение Алаш-Орды все налоги и подати, минуя земство. Кроме того, по
постановлению Совета Алаш-Орды от должности был отстранен председатель Еркесайского
волостного комитета Б. Абдрахимов [9, л. 37].
Обеспокоенный такими действиями алашордынцев, уполномоченный командира
отдельного Степного корпуса 11 октября приказал арестовать председателя Акмолинского
уездного совета Алаш-Орды Д. Избасарова на 3 месяца «за непризнание Временного
Сибирского правительства». Избасаров 12 октября обратился с заявлением об освобождении
из-под незаслуженного ареста к начальнику Акмолинского гарнизона. Он мотивировал свое
поведение получением телеграфного распоряжения из Заречной Слободки от 27 июня о сборе
податей и создании конной милиции, а также телеграммой от 22 августа 1918 г. от Омского
комитета Алаш, в котором разъяснялось: «...Временное Сибирское Правительство не имеет
контроля над Алашордой, т.е. Временное Сибирское правительство Алашорда равноправны...
На совещании Самарского комитета и членов Алашорды автономия Алаша признана
комитетом членов Учредительного собрания... Из числа правительства автономных, ныне
существующих, Алашорда до Всероссийского Учредительного собрания признана автономным
правительством» [9, л. 54].
В соответствии с этим, алашординские органы пытались решать и другие вопросы,
особенно острым из которых был земельный. Продолжались конфликты между казахским и
русским населением по поводу владения, прежде всего переселенческими участками.
В июле и августе 1918 г. А. Букейханов вместе с А. Ермековым и заведующим военным
отделом капитаном X. Тохтамышевым вели переговоры с представителями военных ведомств
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Комуча (в Самаре) и Временного сибирского правительства (в Омске) об оказании помощи
Алаш-Орде в формировании ее вооруженных сил. Было получено согласие Комуча и
Временного сибирского правительства на удовлетворение просьбы Алаш-Орды об обеспечении
алашских военных формирований вооружением, инструкторами, обмундированием и всеми
видами довольствия. Сформированные с помощью белогвардейцев и наспех обученные отряды
алашских формирований вскоре начали принимать участие в вооруженной борьбе против
Красной Армии.
Казалось, что Алаш-Орда получила реальную возможность реализовать свои
программные цели. Но 23 сентября 1918 г. Уфимским государственным совещанием было
создано Временное Всероссийское правительство, которое стало именоваться Уфимской
директорией, и 9 октября 1918 г. переехало из Уфы в Омск. Уфимская директория усилила
репрессии, добилась упразднения всех областных, национальных, казачьих правительств,
Сибирской областной думы. 3 ноября Временное сибирское правительство вынуждено было
передать ей власть, а Комуч отказаться от своих претензий на всероссийскую власть. 4 ноября
1918 г. Уфимской директорией была упразднена Алашская автономия.
Правление Уфимской директории было кратковременным. В ночь на 18 ноября 1918 г.
Колчак, опираясь на поддержку союзников, офицерских и казачьих частей, совершил в Омске
переворот, разогнал Уфимскую директорию и был провозглашен «верховнымправителем».
Временное Всероссийское правительство во главе с адмиралом А. Колчаком также
отказало Алаш-Орде в признании. Однако ликвидация Алашской автономии не означала
прекращения деятельности алаш-ордынских правительств. После установления диктатуры
А.В. Колчака, они предпринимали различные попытки для признания алашской автономии.
Однако в начале 1919 г. ситуация на фронтах гражданской войны развивались явно не в
пользу белых и все больше свидетельствовала о постепенно нарастающем переломе в пользу
Красной армии. В данной ситуации судьба Алаш-Орды напрямую зависела от хода войны и
успехов или неудач главных противников.
Оказавшиеся меж двух огней - между Советами и белым движением - лидеры национальнодемократических движений Казахстана, Татарии и Башкирии в начале 1919 г. приходят
к решению о вынужденном переходе на сторону советской власти. Об этом виднейший государственный деятель периода гражданской войны, руководитель башкирского национальнодемократического движения Заки Валиди Тоган свидетельствовал: «...В начале февраля 1919
г., когда мы стояли в ауле Кулгуна, к нам прибыли из Казахстана два представителя... Эти
двое привезли письмо от Ахмеда Байтурсына из Тургая и вели переговоры о том, как обстоят
дела с переходом на сторону Советов... Я написал письмо Ахмеду Байтурсыну и Алихану
Букейхану... Я там писал следующее: собираемся в ближайшие дни перейти на сторону
Советов... Вы должны знать: переход на их сторону - мера вынужденная. К этому вынуждает
нас крайняя враждебность Колчака... Мы остаемся верными нашим национальным принципам,
соглашениям с правительством Алаш-Орды. Сами понимаете, что при достижении мирного
соглашения с Советами доверия к ним нет, верить им на слово нельзя» [10, с. 281].
Конечно же, лидеры Алаш-Орды были солидарны с Заки Валиди в оценке сложившейся
ситуации и необходимости вынужденного перехода на сторону советской власти. Ведь трагедия
лидеров национальных движений и заключалась в том, что из двух зол они вынуждены были
выбирать, как им казалось, меньшее. Группа алашордынцев, возглавленная видным деятелем А.
Байтурсыновым, стала искать контактов с Советским руководством. Именно от них алашевцы
и смогли добиться провозглашения Казахской Автономии, но уже в рамках советской России.
26 августа 1920 г. Советское правительство издало декрет «Об образовании Киргизской
(Казахской) Автономной Советской Социалистической Республики» в составе РСФСР.
Декрет об образовании КазАССР определил территорию Казахстана, установил, что органами
управления КазАССР являются местные Советы депутатов, ЦИК и Совнарком. А. Байтурсынов
был введен в состав Казахского отдела Народного комиссариата по делам национальностей.
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По инициативе А. Байтурсынова Казревком на протяжении лета-осени 1919 г. неоднократно обсуждал вопрос о переходе других групп Алаш-Орды на сторону советской власти, условия
этого перехода, а также проблему объявления амнистии участникам алашского движения в
целом [11]. 4 ноября 1919 г. Реввоенсовет республики опубликовал указ об амнистии алашским
деятелям. 21 декабря 1919 г. областные советы Алаш-Орды официально приняли решение о
переходе на сторону Советской власти. Алашская автономия окончательно была ликвидирована
большевистским Военно-революционным комитетом по управлению Киргизским (Казахским)
краем 5 марта 1920 г.
Деятельность интеллигенции в рамках движения «Алаш» явилась заметным общественнополитическим явлением в политической истории казахского народа. В период революционных
потрясений и гражданской войны основным направлением деятельности участников движения
«Алаш» стала проблема формирования национальной государственности. Не имея достаточных
материальных, военных, финансовых ресурсов алашордынцы не могли стать самостоятельной
силой в ожесточенной военно-политической борьбе. Чтобы обеспечить себе относительную
самостоятельность, они вступали в союзные отношения с различными противоборствующими
сторонами. В зависимости от военно-политической ситуации алашевцы проводили очень
гибкую политику, быстро меняли варианты своей стратегии во взаимоотношениях с теми,
кто приходил к власти, при этом, не меняя своей основной цели – создание национальной
автономии.
Став союзницей антисоветских и антибольшевистских сил, партия «Алаш» и правительство Алаш-Орды потерпели поражение. Подавляющая часть казахской интеллигенции
в начале XX века была физически уничтожена. Но цель жизни этих людей - борьба за создание
самостоятельного государства - достигнута. И жизнь их не прошла бесследно.
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It is possible to say that the 1917th anniversary of the war was a serious problem. At the
beginning of this year, under the leadership by Alihan Bokeikhanov and other intellectuals the “Alash”
Party and “Alash” government were founded.
The February bourgeois-democratic revolution in Russia in 1917 was a long-awaited political
event for all the forces opposed to the kingdom, as well as for the people of the royal era. That is why
it is not surprising that the revolutions that started in Petrograd were united by the Kazakh intelligence
and other provinces in the eastern region of Russia, bringing together various progressive groups of
people and spreading their main ideas.
Victory of the February Revolution has given the Kazakh people a number of democratic
freedoms. One of them is the freedom to create a national organization. Starting from March 1917,
the Kazakh committees became the first model of the future national state system with the direct
involvement of the national liberal intelligence and other political-ideological representatives of
Kazakh intelligence. This is the ultimate goal of democratic organizations - the protection of national
interests. April-May 1917 was the time of the establishment of such national organizations on the
territory of Kazakhstan. In Semipalatinsk, on March 7, 1917, R. Marsekov (Chair), H. Gabbasov and
I. Tarabaev (Chairman of the Board); Moldibaev (treasurer), A. Yermekov (secretary) and members:
Sabataev, N. Kulzhanov, A. Kozyubagarov, B. Sarsenov, S. Dyusenbin, M. Maldybaev, D. Kiyakov,
S. Moldybayev, S. Toraygyrov, Sh. Kereybayev formed in the regional Kazakh committee [1, p.19].
Regional Kazakh congresses were held in spring and summer of 1917, which reflected the
political and socio-economic requirements of the Kazakh nation in the atmosphere of social revival.
Particularly more than 800 delegates representing Turgay (more than 300 representatives, in Orynbor
chaired by A. Baytursynov on 2-8April), Zhetysu (81 representatives, on April 12-15 in Verny,
chaired by I. Zhainakov) Dosmukhamedov took part in regional congresses in Uralsk on 19-22 April),
Omsk (attended by about 150 representatives, held on 25 April and 5 May in Omsk, chaired by A.
Turlybayev).
From April 27 to May 7, 1917 in Semipalatinsk the Semipalatinsk Regional Congress was
held. About 200 delegates from 5 counties of the region took part in the Congress [ 2, p.43]. At this
congress, the composition of the Kazakh Committee was re-elected. The new composition of the
Committee consists of a total of 20 candidates, of whom more than 10 candidates were nominated [2,
p.44].
The issues raised at the congress of the Semipalatinsk Congress were one of the issues
discussed at the same time at all regional congresses. It is noted that they are social issues of political
significance, which represent the needs of the people, such as the opening of self-governing bodies
in the region, conventionality, religion, court, land, education, and medicine. However, the main
feature of this congress is the particularity of the content of the adopted resolutions. Decisions on
state administration and autonomy of the Kazakh people were made at the congress. The congress
supported the federative republic by consideringmonarchism as “a symbol of democracy slavery, a
source of repressions to one another”.
In general, the regional Kazakh congresses held in April and May 1917 played an important
role in the socio-political life of the republic.
The Kazakh democrats faced with a lot of obstacles in the creation of the regional, village and
rural departments of the Kazakh Commitee. The most important of them is as A. Bokeikhanov noted,
“... a small number of people who do business ... is a total darkness of the population ...” [3,p. 265]
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This situation was resolved by the former bourgeoisie for their benefit in the country. It was mainly
reflected in the conflicts connected with the presidency of newly established committees. At that time
representatives of old feudal groups organized livestock, money, and organized various parties in
order to be elected to local government offices.
Anyone who doesn’t have the land can not live. People who are deprived of land will not
exist. That is why human beings dotheir best in order to save thier land. [4] Alikhan Bokeikhanov, “...
considered the problem of land as the most important issue in life. He says: “When there is a talk about
the land everybody Kazakhs and Russians pay a great attention to it. There is plenty of violence on
land. It is necessary to deal attentively with the issue of land. It is desirable for the long-term wishes
of our people, who have been able to endure peace until the Third Meeting. “[5] For this reason, the
Kazakh committees have set themselves the task of stopping the relocation of Russian settlements,
the withdrawal of land, but not yet reclaimed lands, to exacerbate the land, and to maintain a stable
situation among the Kurultai.
The Semipalatinsk Oblast Kazakh Committee has sent a telegram the Land Minister asking
for resettlement and resettlement to the local population to use free land allotments after the Tsar’s
government [6]. However, the problem of land is not solved in the region. And the aggravation of
the land has led to a decline in agricultural production in Kazakhstan and a decline in livestock. For
this reason, there is a food crisis. Meanwhile, the Provisional Government decree establishes food
commissions that have the most expensive food and food prices.
On March 2, 1917, the Constituent Assembly decided to form a definitive legal status with
a long-standing debate on the structure of the dictatorship between the members of the Executive
Committee of the State Duma and the members of the Executive Committee of the Petersburg Council.
It covered three principles: the general equality of votes and elections (nationwide will), the solution
of the main problems of the state’s life, including the definition of control [7, p.16].
Kazakh intellectuals made every effort to organize local elections in connection with the
constituent assembly. This is understandable. Because they considered this period a favorable time
for the Kazakh people to solve the problem of autonomy. At the regional Kazakh congresses held in
spring 1917, they discussed the future state building and preparation for the Constituent Assembly
and were presented to the All-Kazakh Congress.
The first All Kazakh congress was held in Orunbor July 12-26, 1917, with the participation
of representatives from Akmola, Semipalatinsk, Turgay, Uralsk, Zhetysu, Syrdarya, Fergana regions
and Bokei horde (over 20). There were 14 issues raised in the agenda, including the preparation for
the Constituent Assembly. There was also a list of candidates and candidates nominated from each
region. One of the most important issues on the agenda of the Congress was the creation of the Kazakh
party. Concerning this issue, the Congress issued the following decree: “The Kazakh people should
have been a political party, and the party’s draft was handed over to the elected representatives of the
Congress Shorah Islam.” [8]. Thus at the Congress it is decided to create a national party “Alash”
based on national interests.
According to the Provisional Government Act of June 17, 1917, “The Law of the Land Regions
on Steppe Regions”, the First All-Kazakh Congress imposes another task on deputies - to create
land. There are two important aspects of opening up for the Kazakh people. First, A. Bokeykhanov
emphasized that “the сouncil was a public eye, a guardian, a caregiver, and a lawyer” [9], that is,
a convened institution for the benefit of the public, and secondly, the conventions supervised the
Constituent Assembly in organizing the elections and conducting it in a unified system.
The Provisional Government set the date for the convening of the All-Kazakh Constituent
Assembly on September 17 (1917) and its commencement on September 30. During the election
campaign in the Semipalatinsk area, the newspaper “Sary-Arka”, which was the body of the regional
Kazakh Committee published articles and messages to explain to the public the importance of the
Constituent Assembly.
For example, the article “About Elections” of Sary-Arka Newspaper in the 5th issue mentioned
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that Bokeikhanov, Zh. Akbayev, R. Marsekov, M. Bostnev, X. Gabbasov, A. Yermekov, B. Sarsenov,
N. Kulzhanovs were elected to the congress from the Kazakh committee of the Semipalatinsk region.
The committee encouraged people to vote for Alash. Thus, the committee introduced its voters
through the Party program and the elected members of the parliament through the newspaper “SaryArka”, and the campaign of voters in the outskirts of the center was carried out by members of the
committee.
The regional Kazakh committee paid special attention to the preparation of the population for
the elections. At that time A. Bokeikhanov also suggested that the employees, who were released on
July 1, would be used to explain the constitution, the constituent assembly election, and to propagandize
the public [10]. On the basis of the constitutional assembly (on November 3) Semipalatinsk oblast
Kazakh committee had seven representatives from the committee in Kereku, Semipalatinsk, UstKamenogorsk; Semipalatinsk county would be sent to Ust-Kamenogorsk, Mukhtar Auezov, Shayku
Musatayev, Kurman Esengulov, Ashim Nurmakhamedov, Ust-Kamenogorsk - Sydyk Dyusenbyn,
Kereku - Zhusipbek Aimautov and Kanysh Satpayev [11, p.47]. The Regional Commissariat also
participated in organizing these election events with the Kazakh Committee. The latter, on the request
of the Kazakh Committee, requests that the District Commissariat make legal arrangements with
members of the committee, who have been preparing for the election of the Kazakh people in the
district, as well as to include militia and provincial committees on the case The Regional Commissariat
also participated in organizing these election events with the Kazakh Committee. The latter, on the
request of the Kazakh Committee, requests that the District Commissariat make legal arrangements
with members of the committee, who have been preparing for the election of the Kazakh people in
the district, as well as to include police and provincial committees on the case.
The Decree of the Provisional Government “On the Establishment of land council for
Akmola, Zhetysu, Turgay and Uralsk oblasts” was published on August 18, 1917 in the “Transitional
Provisional Government Report” [12, p.1]. The task of involving the local Kazakh community in the
area, which had never participated in the management of the region, is the responsibility of the Kazakh
intellectuals, including the activists of the Semipalatinsk regional Kazakh committee. They are: Р.
Marsekov, A. Yermekov, A. Kozybagarov, X. Gabbasov, J. Aimautov, K. Satpayev, T. Kunanbayev
and many others. The land council consisted of the following services:
1. Organization school activities in the direction of spiritual strength of the population.
2. Division assistance, health promotion.
3. Opening spaces for people who are vulnerable to the effects of nature or war.
3. Agriculture development.
4. Improving the road condition.
5. Employment Assistance to the people. The legal aid to the people to protect their rights [13, p.29-30].
Land assemblies and governing bodies were considered as governing bodies.
The main structure of the Semipalatinsk county administration was approved at the first meeting of the
Semipalatinsk county council on December 10, 1917 [13, p.6] On February 15-18, 1918, the rebellion
by the workers and soldiers was won by the Soviet power in Semipalatinsk [14,p.30] As a result of
this coup, by the resolution of the Regional Congress of Peasants and Soldiers of Deputies with the
participation of representatives of the Kazakh Committee, the National Assembly together with the
Council of Deputies depends on the Soviet Government. Instead, workers, peasants and members of
the Kyrgyz (Kazakh) Semipalatinsk district council was established [15, p. 72]. Their joint meeting
was held March 23, 1918. Here the Council consisted of representatives of Peasants’ Deputies from the
Semipalatinsk district council: Vetoshkin, Kadukov, Seredkin, Bogatyrev, Kozybagarov, Dyusenbin,
Vorobyev from the regional Kazakh committees [16,p. 1].
Thus, the authority of the county administration moved to the hands of the Soviet government.
It was the start of the solemn parade in the Semipalatinsk region of the Soviet Union. However, this
parade of the Bolsheviks did not last long. In June (1918), with the help of the Alash people, White
Guards overthrow the Soviet Union and set up the Temporary Siberian government. At this point, the
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“the most difficult” issue of the population was the problem of land. The provisional government left
the final settlement of the land issue at the Constituent Assembly. It was so. But since the Bolsheviks
dissolved the Constituent Assembly, the law on land issues adopted at its first and only meeting
was not implemented.However, at that time intellectuals worked hard in the field of education. The
reason for this is M. Auezov explained: “It is a day to think about reading, in the current study, if
it is politically motivated without doing the same thing”, and if the politics are calm, we will say,
“We’re going to fight, let’s stop”. It is important that people who are responsible for learning the
nation become more responsible and begin to work ... And then all those who are in the politics of the
seminary have to concentrate on all the teachers, [17].
There were 69 Russian-Kazakh schools in Semipalatinsk in 1914, 70 in 1915, and 33 in 1916.
In 1917, there were 78 Kazakh primary schools, and 47 in 1918, and in 1919, there were 125 Kazakh
primary schools [18, 257]. These data show that the problem of education in the region is solved in
connection with the political situation in the region.
During the same revolution, the educational situation in the region significantly improved. At
the time, the religion was suppressed ... “Schools opened for the baptism of the Kazakh people by
the way of Ilminsky ... to the people’s desires, to the people’s school” [19], it meant national schools
instead of Russian-Kazakh schools. And rural children were given the opportunity to study in the city.
For example, Kazakh children of 10 oblasts had an opportunity to study in Semey. On October 5,
1917, the Kazakh committee in Alash opened a 2-year course for teachers of Kazakh primary schools.
Mannen Turganbaev was the manager of this course [20, p.5]. The course’s teachers were Seibbattal
Mustafin and Kanysh Satpayev. Later, Zhusupbek Aimauytov, Abelgazy Imenbekov, Nygmetolla and
Akhmetzhan Kuzembayev joined the ranks [21, 23p.].
On October 5, 1917, the Kazakh Committee in Alash a 2-year course for teachers of Kazakh
primary schools opened. Mannen Turganbaev was the manager of this course [20, p.5]. The course’s
teachers were Seibbattal Mustafin and Kanysh Satpayev. Later, Zhusupbek Aimauytov, Abelgazy
Imenbekov, Nygmetolla and Akhmetzhan Kuzembaev were included in the list [21, p.23].
The issue of opening a Kazakh Teachers’ Seminary in Alash in 1918 on the initiative of the
Semipalatinsk regional zone was presented to the Ministry of National Education. On October 10,
1919, the seminary was officially opened, and Bakhmet Sarsenov was temporarily appointed as
its head. Alimbekov, Turganbaev, Aimayutov served in the Kazakh Teachers Seminary, which was
opened to the Kazakh youth for higher education[22, p.26].
The implications of the political and economic reforms in the country since the adoption of
Russia’s sovereignty set a new direction for the Kazakh society. The administrative and territorial
reform and resettlement policy implemented by the Tsarist government from the twentieth century to
the end of the 19th century has had a profound impact not only on the socio-economic development of
Kazakhstan, but most importantly on its national identity. The influence of the Russianempire aimed
at the influencing on the consciousness of Kazakh people through the policy of Russianization.
For this reason, the Kazakh intellectuals of the beginning of the twentieth century worked hard
to awaken the national consciousness of the people.
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АЛАШТЫҢ ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ МҰРАСЫНДАҒЫ ТАРИХ ПЕН ТАҒДЫР
(Қ. Кемеңгерұлының жарияланбаған хаттары бойынша)
Кемеңгер Қ.Р.
ф.ғ.к.,Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ
әдебиеті кафедрасының доценті
Ұлт-азаттық Алаш қозғалысына қатысты тарихты тану үшін алдымен архив материалына
сүйенеміз. Кез келген мәдениетті елде архив құжаты тарихты зерттеу барысындағы негізгідерек
ретінде пайдаланылады. Одан кейін тарихи уақиғаны көзімен көрген адамның естелігіне,
жазып қалдырған материалына жүгінеміз. Дерек көзі саналатын ол мәліметтің де шындықты
түсінуде пайдасы зор. Тарихи оқиға кезінде жарияланған баспасөз материалы – аса құнды
мәлімет болып табылады. Заманында жарық көрген газет пен журналдағы хабарды, мақаланы
мұқият зерделеу арқылы ғана Алаш шындығын аша білеміз. Көрнекті библиограф ғалым
Ү. Субханбердинаның Алаштың баспа материалын жинау мен жариялаудағы қажырлы
еңбегінен кейін бұл бағытта біршама игі іс атқарылды. Бүгінгі зерттеуші Алаш дәуірінде жарық
көрген газет-журнал материалын еркін пайдаланып, өзіне керек мәліметті, қызықтырған тұлға
жайында шындықты содан оқуға мүмкіндігі бар. Дегенмен Алашқа қатысты газет-журнал
толық жарияланып болды дей алмаймыз. Біраз материал аймақтарда аз таралыммен шықты
деп естідік. Бірақ оның да көптің қолына тимей жатқандығын мойындаймыз.
Алаш кезеңіне қатысты тарих суретін қалпына келтіруде Алаш боздақтарының бір-біріне
жазған хаттарының маңызы мен бағасы жоғарыда аталған дерек көздерінен төмен емес екендігі
белгілі. Ұлт-азаттық қозғалыстың тарихын жазуда, тұлғалардың бір-бірімен қызметтік, адами
байланысын анықтауда, маңызды оқиғалардың себебін ашуда, кейінгі салдарын нақтылауда,

369

соның бәрін бүгінгі күн шындығымен сабақтастыруда хаттарды таптырмайтын мәлімет, аса
ділгір дерек көзі ретінде қарастырамыз.
Алаш қалам қайраткері Қошке Кемеңгерұлы ақталғаннан кейін, 1965 жылы «Алтын
сақина» атты шағын кітапшасы жарық көрді. Үш пьесасы мен жеке әңгімелері топтастырылған
кітапша тоталитарлық заманда бірден сынға ұшырап, елге таратылмай қалды. Қаламгердің
ғылыми, әдеби-шығармашылық мұрасы еліміз тәуелсіздік алған кезеңде жинақталып шыға
бастады. Бұл орайда Р. Рүстембекова, Д. Қамзабекұлы, О. Жұбаева сынды ғалымдардың еңбегі
зор болғанын айтқымыз келеді.
Алаштанушы Д. Қамзабекұлы қаламгер мұрасын Алматы, Омбы, Орынбор, Мәскеу,
Петербор кітапханалары мен мұрағаттарынан тауып, оларды бүгінгі қаріпке түсіріп, жинақ
ретінде 1996 жылдан бері бірнеше рет жарыққа шығуына ықпал етті. Сол игі жұмыстың
нәтижесінде осы күні Қ.Кемеңгерұлының шығармалары біршама насихатталып, қаламгердің
өзі Алаш қайраткерлерінің қатарында елге танылды. Қ. Кемеңгерұлының негізгі еңбектері:
«Алтын сақина» (драма). Орынбор, 1923; «Егін салу турасында» (зерттеу). Қызылжар, 1923;
«Қазақ тарихынан» (зерттеу). Мәскеу, 1924; Бұрынғы езілген ұлттар»(зерттеу). Мәскеу, 1925;
«Қазақша-орысша тілмаш» (ред. басқарды). Мәскеу, 1925; «Грамматика казахского языка»
(шәкірті Н. Архангельский құрастырған оқу құралы). Ташкент, 1927; «Русско-казахский
словарь» (табылмады, Бектасовпен бірге). Ташкент, 1927; «Жабропалықтар үшін оқу құралы»
(І кітап: Ташкент, 1928; ІІ кітап: Қызылорда, 1929; Алматы, 1929); «Химия»(аударма
оқулық). Қызылорда, 1929; «Замандастар»(1925-1937, жоғалып кеткен романы).
Осы күні қаламгердің үш томдығында екі хаты жарық көрді. Олар ағартушы
А. Байтасұлына және замандасы Д. Әділұлына жазылған хаттары. Мұраны жариялаған
Д. Қамзабекұлы құнды деректер жайында төмендегідей түсінік береді: «Ғабдолла дос» – хат
Ғабдолла (Абдолла) Байтасұлына арналған. Шамамен бұл кезде Ғабдолла Омбыға келіп кеткен
сияқты. Ғ. Байтасұлы 1900 жылы Ақмолы облысы, Көкшетау уезі, Айыртау болысында туған,
Омбының «учителская семинариясын» бітірген. 20-жылдары Ташкентте оқытушы, журналист
болып қызмет жасаған.
«Дінше бауырым» – хат Дінше (Дінмұхамед) Әділұлына жазылған. Қошке онымен
Омбыдағы «Бірлік» ұйымынан дос болған. Дінше жазбаларында 1899 жылы Батыс Сібірде
тудым деп жазған. Әскерде қызмет етіп Қытайда, Забайкальеде, Түркістанда болған. 20жылдары САГУ-де оқып, Казинпроста (Ташкент) қызмет жасаған» [1, 376-377 бб.].
Екі хаттың Қ.Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылығын зерттеуде берері мол. 1924
жылдың 13 сәуірі күні А.Байтасұлына жазған хатында Қошке С.Садуақасұлының тұлғалық
қасиетін танып, қайраткерге баға береді: «...Екінші өтінішім: Госпланға соқ, Смағұлға жолық.
Біз тараптан қандай көмек қажет екенін біл. Оның бізге қандай жәрдемі керек екенін де
айт. Смағұлда қабілет те, жүрек те бар. Менің бұған онымен «Жас азаматта» істес
болған кезде көзім анық жетті» [1, 225 б.]. Сондай-ақ материалда Орта Азияның ұлттық
республикаларға бөліну алдында тұрған кезінде Алаш қаламгерінің Ташкент қаласының
тағдырына алаңдаушылығы аңғарылады: «Түркістан мәселесі туралы ондағылар қандай
шешімге келгенін де сұрашы. Екі облыс Қазақстанға қосылса, қазақ мекемелерінің жайы не
болмақ? Ташкентті астана ету мәселесі де көтеріліп еді ғой» [1, 226 б.]. Қазақ зиялыларының
жиырмасыншы жылдары Ташкентке шоғырлануының саяси астарын әлі де зерделей түсуіміз
керек деп білеміз. Осы орайда сол уақытта қайраткерлердің хаттарындағы сақталған бүкпесіз
шындық көп жайдың мәнін ашатындай.
Алаш боздағы Д. Әділұлынына 16.ІІІ.1925 күні жазған хатында Қошкенің Діншеге
ықыласы, құрметі байқалады. Омбыда бірге оқып, «Бірлік» жастар ұйымы қатарында талай
қызық күнді бірге кешкен, сәл кейін Мемлекеттік ұлт театрының директоры болатын Діншеге
жолдаған хаттың мазмұны төмендегідей:
«Дінше бауырым!
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Денсаулығың жөнінде, қызметіңнің өскені турасында естідік. Әлі күнге сүр бойдақ
жүргеніңді де білдік.
Мейлі, әзілді қоялық. Іске келейік.
Ғұмырыңда талай тарихты бастан кешірдің ғой сен. Менің ептеп қаламды ермек
ететінімді білесің. Сенің сонау Қиыр Шығыс сапарыңнан бастап қазіргі өміріңе шейін терең
танысқым келеді.
Қандай мақсатпен коммунизм жолына түстің? Бұл жолдан неге ауытқыдың? Және
өзің көрген уақиғалар хақында, сапарлас, қарым-қатынас жасап жүрген достарың туралы
қысқаша ақпар бер.
Жалқауланба. Уақытыңды бөл. Өмірдің алдында әйтеуір есеп беруіміз керек қой. Мен
қазақ зиялыларының өмірі жөнінде роман жазуға отырдым.
Егер Түркістандағы ерліктерің туралы хатқа жаза алмасаң, онда ауызша айт. Бір
жерде кездесейік. Қазақстанның дүмді деген қайраткерлеріне мінездеме бер. Осы өтінішімді
аяқсыз қалдырма. Өзіңе сенемін.
Ниеттес тілеушің һәм досың Қошке» [1, 226 б.].
Хаттан Қошкенің алдағы күнде көлемді эпикалық шығарма жазуға бел байлағанын оқып
білеміз. 1925 жылға дейін көркем әңгіме, пьеса, очерк, жолжазбаларымен қазақ оқырманына
жазушы ретінде танылған ол ендігі күнде ірі эпикалық жанрға бет бұрғанын түсінеміз. Біле
білсек, Қошкенің қаламдас достары Ж. Аймауытұлы, М. Әуезұлының көлемді прозалық
туындылары осы уақытта, жиырмасыншы жылдардың екінші жартысында жазылды. «Өзімізді
түгендесек, біздің қазақ прозасының орындалмай қалған арманы – Мағжан. Шын мәнісінде
Мағжанның ақындығы отыз жасымен шектеледі. Ал сол отызда жеткен прозасы – әлемдік
классика деңгейіндегі жалғыз әңгіме – бұдан ары өріс таппады. Кінә Мағжанда емес, заманда
болатын» [2, 247-248 бб.],- деп қаламгер М. Мағауин жазатындай, Қошкеге әдебиеттің көлемді
жанрында еркін қанат жаюына әуелі тұрмыс, одан соң қоғамда қалыптасқан саяси-әлеуметтік
жағдай мүмкіндік бермеді. 1930 жылы Ташкентте тұтқындалып, абақты мен қуғын-сүргінді
бастан кешпегенде, оққа ұшқан 37-жылға дейін шығармашылық жұмыспен еркін айналысуға
тағдыры жағдай туғызғанда, аталған роман, одан да өзге туындысын жариялауға үлгеретін еді.
Әрине, Алаштың қай боздағын сөз етсек те, тағдыры өкінішке толы екендігі мәлім. Ғұмырлары
қысқа қиылған тұлғалардың жарқын істері сонысымен де бізді бүгін қызықтыратыны белгілі.
Қошкенің «Замандастар» тарихи-мемуарлық романы 1935-1937 жылдары аяқтағаны жайында
қаламгердің үлкен қызы Зайраның «Әкем – асқар тауым» естелігінен оқимыз [1, 344-351 бб.].
Алайда қымбат шығарма 1937 жылы тәркіленіп, әлі күнге дейін табылмады.
Алаш қалам қайраткері Қошке Кемеңгерұлының төменде ұсынылған хаттары осы күнге
дейін жарияланбады. Құнды мұраны архивтен тауып, бізге ұсынған Алаштың тілдік мұрасын
терең зерттеуші филология ғылымдарының докторы, «Қ. Кемеңгерұлының тілтанымдық
мұрасы мен лингвистикалық тұжырымдамалары» тақырыбында кандидаттық диссертация
қорғаған [3] ғалым Орынай Жұбаева.
Қадірлі агенті бастығына!
«Еңбекші қазақта» жазылуға лайықталған бірсыпыра кітаптардың тізімі көрсетіліп
еді. Соның ішінен «Ауыл шаруашылығы» деген кітапты жазуыма болады. Өзі де бұрыннан
жазылып жүргендері бар. Алты баспа табақ болады. Осы туралы қандай шарттарыңыз
болады? Қабарландыруларыңызды өтінемін. Жаңа екі пьесам бар. Оған шарт жасаспаймын.
Сындарыңызға тура жіберемін.
Қабарласуға адресім:
г. Ташкент. Пушкинская № 12
Хошмухамеду Кеменгерову
Менің шаруашылық туралы жазғандарымның біразы «Қызыл Қазақстанда», «Бостандық
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туында», «Ақ жолда» басылған. Осыларды түзеп, қара шаруаға түсінікті тілмен бұрынғыдан
да жеңілдетсем, бірсыпыра материал болады. Бұрын мен орта шаруа школын бітіргенім бар.
Сондықтан менің жазғаным тура аудару болып шықпайды.
Құрметпен Қошке
16.ХІ.1925 ж.
Хаттардың мазмұнынан қаламгердің «Ауыл шаруашылығы» атты кітапты аударма
жасау арқылы жазуға ниет білдіретінін түсінеміз. Аударма жұмысымен Қ. Кемеңгерұлы ерте
айналысты. «Айқап» журналында 1915 жылы жарық көріп, есімін Алаш баласына алғаш
таныстырған тұңғыш туындылары «Пайғамбар» (Пушкиннен), «Сәскелік көлдің жағасында»
(Никитиннен) – өлеңмен жазылған аудармалары болатын. Қазақ автономиялы республикасының
Халық ағарту комиссары А.Байтұрсынұлының 1921 жылғы ұйғарымы бойынша зиялы қазақ
азаматтары оқулық даярлауға шақырылғанда, тізімде Қ.Кемеңгерұлының есімі де көрсетіледі.
Қаламгер «Естествознание» оқулығын аударуға тартылады [4, 170-171 бб.]. Кейін жеті жылдық
мектептің 5-6 сыныптарына арнап жазған көлемді соңғы кітабы «Химия» оқулығы да – аударма
еңбек болатын.
«Өзі де бұрыннан жазылып жүргендері бар» дегені, 1923 жылы «Бостандық туы» газетінде
басылған «Егін салу турасында» атты еңбегін айтқан болуы керек. Қаламгердің аталған
ғылыми-танымдық шығармасын Д. Қамзабекұлы жариялады [1, 147-160 бб.]. Еңбек «Ескі
жерді жұмыстау», «Құрғақ жерге егін салу реті», «Парды жұмыстау», «Елеуіштің пайдасы»,
«Қара күйенің бірден бірге жұғу мәнісі», «Мүлтіксіз жуатын машина», «Қара күйеге қарсы
екінші амал», «Себу реті», «Тұқымды көму мөлшері», «Жиі себіс», «Қатарлама шашықтар»
атты тақырыптардан тұрады.
Қошкенің аудармаға аламын деген кітабының көлемі алты баспа табақ, яғни оның
айтарлықтай үлкен еңбек екендігін түсінеміз. Алайда бұл кітап әзірше табылмағаны мәлім.
«Жаңа екі пьесам бар» дегенде, қай шығармаларын айтып отырғаны туралы тек жорамал
жасаймыз. Біздіңше, олар – «Жаңа мектеп» журналында 1926-1927 жылдары жарияланған
«Парашылдар», «Ескі оқу» туындылары болуы керек. Себебі сол уақытта журналдың
шығарушысы хат жолданып отырған М. Жолдыбайұлы еді. Қаламгер өзге пьесалары
жайында сөз қозғаса, алдағы уақытта олардың мәтіні табылып жатса қуанамыз. Бүгінгі таңда
Қ.Кемеңгерұлының «Қасқырлар мен қойлар», «Әулие тәуіп», «Бостандық жемісі», «Күнәсіз
күйгендер» сынды пьесалары жайында мәлімет қана бар. Бұл шығармалардың да мәтіні әлі
табылмады.
Қошкелермен қатар жүрген қуғын-сүргін құрбаны Ғаббас Дәулетбекұлын (1900-1937)
алаштанушы мамандар болмаса, көпшілік тани бермейді. Ғ. Дәулетбекұлы – Алаштың оқыған
азаматының бірі, Көкшетаудың Айыртауында, Саумалкөл ауылында туған. Қызылжарда,
Ташкентте, Қызылордада оқу-ағарту саласында қызмет істеген. Қ.Кемеңгерұлының
редакциялығымен жарық көрген «Қазақша-орысша тілмашты» құрастырған азаматтың
бірі. Ғаббас Дәулетбекұлының жары Хабибжамал Мәмбетқызының естелігі бойынша,
Қ.Кемеңгерұлы Ташкентте жоғарыдағы хатта көрсетілгендей Пушкин көшесінде тұрған. Яғни
біздің заманға ауызша жеткен дерек табылған хаттағы мәліметті растайды. Алаш арыстарының
көзін көрген, олармен қиын-қыстау кезеңде бірге болған Х. Мәмбетқызының қымбат естелігі
Алматының Алатау ауылында 1997 жылы диктофонға жазылып, «Омбыда оқыған қазақтар»
еңбегімізде жарияланды [5, 144-149 бб.].
Қ. Кемеңгерұлының «орта шаруа школын бітіргенім бар» деп көрсететіні – Орта
дәрежелі Омбы ауылшаруашылық училищесі. Қазақ даласын отарлауға маман даярлау үшін
[6] Омбыда 1910 жылы ашылған оқу орнында Қ.Кемеңгерұлы 1913-1917 жылдары білім
алады. Қайраткермен бірге училищеде Сүлеймен Бижанұлы, Ахмет Әбдрахымұлы, Мұхтар
Саматұлы, Смағұл Қазбекұлы, Рахымбек Толысбайұлы, Бірмұхамбет Айбасұлы, Асфандияр
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Шорманұлы, Шайбай Айманұлы, Ташмұхамед Жәкенұлы, Смағұл Сәдуақасұлы сынды қазақ
шәкірттері қатар оқиды [7].
Жазушының агенттікке жолдаған хаттарынан кейін баспаның орыс тілінде тапсырма
мазмұнында төмендегідей жазбасы бар:
1)
Просить, чтобы Қошке прислал пьесы.
2)
Послать кредит договора на составление «Ауылшаруашылық ғылымы». Гонорар
определить по 66 рублей. Срок 4 месяца со дня подписания договора. Указать литературу,
откуда он должен исчерпать нужные материалы.
По составлению договора объявить в газете или журнале. М Д [8].
Жазбаға «МД» бүркеншік есіммен қол қойған адам – журналист, аудармашы, баспагер,
педагог, Алаш қозғалысының белді тұлғасы Молдағали Жолдыбайұлы (1887-1938). Осы
күнгі Батыс Қазақстан облысының Казталовка ауданы жерінде дүниеге келіп, Орынбор
орыс-қазақ мұғалімдер мектебін бітірген (1910) М.Жолдыбайұлы заманында оқыған қазаққа
«Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінде жарияланған мақалалары арқылы танылды. Алаш
азаматтарының 1917-1918 жылдардағы тарихи сиездеріне қатысқан, Кеңес тұсында оқубілім, баспа орындарында жауапты қызметтер атқарған М.Жолдыбайұлының ағартушылықпедагогикалық, танымдық мақалалары, аудармалары, тіл және әдебиет саласы бойынша
еңбектері жарияланған [9, 201-203 бб.]. Зерттеуші қауымға есімі еліміз тәуелсіздік алған
кезеңде танылған Алаш ардағының өмірі мен шығармашылық мұрасы әлі де жиналып, қалың
жұртшылыққа насихатталу керек деп білеміз.
Молдағали ағай!
Елге келіп тынығып жатырмын.
Уағдалы кітабымды ертерек бітіруге денсаулығым көтермеді. Доктірлердің айтуымен
3 айдай түк жұмыс істемедім.
Күнде аққа көшіп жатырмын. Ең ары кетсе ағұстың 10-ына шейін қолыңызға табыс
қыламын. Сроктен 10 күн асады. Оған ағайыншылық етерсіздер.
Тілектес Қошке
12. VІІ. 26 г.
В договор с Кеменгеровым [10].
Қошкенің бұл хаты Омбыдан жазылғандығын айта аламыз. Қол қойған күніне
назар аударсақ, хат шілде айында жіберілген. Қаламгерді көзін көрген туыстары Зәйніш
Нұрмағамбетұлы (1913-2007) мен Күлнарай Құлмағамбетқызының (1916-2003) естелігі
бойынша, Қошке жаз айларын отбасымен бірге Омбыдағы туған Қаржас ауылында, Жәмила
анасының қасында, бауырларының ортасында өткізген. Зәйніш ақсақал бізге берген сұхбатында
Қошке елге бір келгенде ауыл балаларына қаладан доп әкеліп, оларға футбол ойнауды көрсеткен
деп еске алды. Сондай-ақ ағайынға егін егу мәдениетін, жерді игеру жолдарын да үйретіпті.
Қошкенің Зайрасы 1926 жылдың 1-ші тамызы күні Қаржаста туады. Яғни хат жазылғаннан 18
күннен кейін өмір есігін ашады. Осындай қуанышты жағдай үшін арнайы киіз үй тіктіргендігін
Зайра Қошкеқызы анасынан естіген. Бұл әңгімені бізге Зайра апай өзі жеткізді.
Қошкенің қолға алған кітабын баспаға уәделі күннен кешіктіріп беруінің себебін былай
түсінеміз. Жазушы қысқа ғұмырында екі рет жар сүйген. Бірінші алған әйелі қызылжарлық
Зура Мұхамеджанқызы болатын. Қошкенің тағдыры бұл орайда қаламдас досы Мағжандікіне
ұқсайды. Мағжанның бірінші жары Зейнеп болса, ақын онымен бақытты ғұмыр кеше алмағаны
белгілі. Зейнеп те, баласы Граждан да қайтыс болып, Мағжанның жүрегіне жара салады.
«Баланың қабір тасына», «Мені де өлім әлдиле» деп ақын зарлы өлең жазады. Тура осылай
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Қошкенің жары Зура 1924 жылы балаға толғақ үстінде қаза болады. Сүйіп қосылған жарынан,
шетінеп кеткен сәбиінен айырылған қаламгер сол қиын күндерде өмірден түңіледі. «Қажыдым
енді, күш бітті // Көңілсіз салқын күн бұлтты // Жел бұйығып тербелед»,- деп Мағжан күңіренсе,
қайғы жұтқан Қошке өмірден ерте озған Зураға арнап бірнеше өлең жазады. Бізге жеткен
өлеңдерінде мынадай жыр жолдары бар:
Сүйікті жаным,
Қайнап қаным,
Күні-түні сені ойлай.
Жалынды жүрек
Бойды билеп,
Күйдіреді бір қоймай.
Соғып кетті самал жел,
Көңілге сап қайғы-шер... [1, 322 б].
Сүйген үшін күйгенде
Қапаланам тым ауыр.
Қаратпайды сүйгенге
Алмас ажал тасбауыр.
Сан бардым ғой қасыңа,
Көтермедің басыңды.
Көрмеді ғой бұл Құдай
Көзден аққан жасымды [1, 323 б].
Тұңғыш перзетінен, сүйген жарынан айырылған Қошке арада бір жыл өткенде Гүлсіммен
қосылады. Омбының зиялы азаматы Жәми Төлемисовтың үйінде ерке өскен Гүлсім Қошкенің
атына, еңбегіне ертеден қанық болатын. 1918-1919 жылдары Қошкенің редакторлығымен
Қызылжардан жарық көрген «Жас азамат» газетінде Ақмола облыстық Алаш комитетіне
қаржылай жәрдем көрсеткен азаматтардың тізімінде Жәмидің ағасы Мақаш Төлемісов аталады
[11, 199 б]. Яғни Гүлсімнің үйінде Қошкенің газеті, шығармалары ертеден бар еді. Ал Зураның
тағдырын ұмыта алмаған қаламгер перзент күткен Гүлсімнің аман-есен жаны қалуын тіледі.
Сол үшін де Ташкенттен ауылдағы ағайын-туыс арасына күні бұрын жетіп, баланың Қаржаста
туғанын қалады. Осылайша тұрмыс жағдайымен Ташкент пен Омбы арасында жұбайының
қасында жүруге мәжбүр болған жазушы дертке шалдығып, уәде еткен кітабын баспаға
кешіктіріп жеткізді.
Тарих ғылымдарының докторы Данагүл Махат Алаш қайраткерлерінің эпистолярлық
мұрасын жинап, осы бағытта еңбектерін жүйелі жариялап келеді. Зерттеушінің «Алаш
зиялыларының хаттары – тарихи дерек» мақаласында Алаш дәуірінен хат күйінде жеткен
құнды мұраға ыждахатпен қарау керектігіміз, онда жеке тұлғаның ғана емес, сондай-ақ
ұлттың да мәселесі көтерілетіндігі айтылады [12, 35-39 бб.]. Ғалымның «Эпистолография:
методологиялық мәселелер» атты мақаласында хаттың жанрлық табиғаты, ол тарихи дерек көзі
бола алатыны теориялық еңбектер негізінде талданады: «Хат – жеке адамға, немесе ұжымға
қаратып жазылған, эпистолярға тән қаратпа сөз, уақыт, қол т.б. белгілері бар авторлық мәтін,
онда айтылған ойға адресаттан жауап күтілуі, немесе сол хаттың өзі жауап болып табылуы
ықтимал. Жеке адамдар арасындағы хат еркін жазылады... Уақыт өте келе тұлғалардың хаттары
табылып, жарияланып, деректанулық зерттеуден өтіп, тарихи зерттеулерде дерек ретінде
қолданысқа енеді. Жолданған хат және оған жауап екі адамның арасындағы жазбалар болып
табылады. Зерттеу барысында екі хаттың, жолданған немесе жауап хаттың бірі ғана табылатын
жағдайы жиі кездеседі. Ондай жағдайда зерттеушінің жұмысы күрделене түседі» [12, 210 б].
Алаштың тілдік мұрасын архивтен аршып, бүгінгі оқырманға жеткізуші О. Жұбаеваның
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бізге ұсынған хаттары Қ. Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылығын толықтыруға, ондағы
ақтаңдақ дүниелерді ашуға, сұрақтарды анықтауға көмектеседі. Хаттарда берілген мәлімет
пен жазушы туыстарының, балаларының естелігіндегі дерек бірін-бірі толықтыра түседі.
Қаламгердің Алаш қозғалысындағы белгілі есім, ағартушы, педагог М. Жолдыбайұлымен
шығармашылық байланыста болғанын анықтайды. Сондай-ақ бізге алдағы күнде «Ауыл
шаруашылығы» атты кітапты іздеу керектігін жеткізеді.
Алаш дәуіріне қатысты жаңадан табылып жатқан қандай да бір архивтік құжаттың,
деректің, мәліметтің, естеліктің, мақаланың, сонымен қатар эпистолярлық мұраның маңызы
зор, тарихи-танымдық берері көп.
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СУДЬБА АКМОЛИНСКОГО СОВЕТА АЛАШ ОРДЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРОДА АСТАНА)
Кошман Т.В.
cтарший преподаватель кафедры археологии
и этнологииЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Роль и значение архивов для полного и достоверного описания событий, связанных с
деятельностью Алаш Орды очень велико. Архив города Астаны постоянно пополняется
документами, выявленными в зарубежных архивах, таких как Государственные архивы
Оренбургской, Омской, Тюменской и других областей Российской федерации. Документы
позволяют дополнить имеющиеся сведения по тем или иным событиям, происходящим на
территории города и области.
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В связи с проведение ряда мероприятий, посвященных деятельности Алаш и правительства
Алаш Орды, выявление документальных материалов и их введение в научный оборот является
актуальным и востребованным.
В данной статье предпринята попытка дополнить и уточнить некоторые моменты,
связанные с деятельностью Акмолинского совета Алаш орды, дополнив имеющиеся данные
архивными документами.
Интерес был вызван тем, что С.Сейфулин в своем романе «Тернистый путь» так или иначе
затрагивает вопросы, связанные с деятельностью Алаш орды. Сам автор пишет следующее «В
этой книге немало говорится об алаш-орде. Подробно характеризуя деятельность этой партии,
я имел единственное намерение оставить в печати исторически неопровержимые фактические
сведения о ней» [1, с. 20]. В книге упоминает имя Жусип Избасаров, и тут же автор поясняет,
что ветврача Жусипа Избасарова звали так же Тусип Избасаров [1, с. 107].
В условиях контреволюционного переворота 1918 года С. Сейфулин был схвачен и посажен
в Акмолинскую тюрьму, где отсидел до января 1919 года, где пришлось ему и встретиться с
некоторыми участниками движения Алаш. Роман интересен с точки зрения наполненности
историческими личностями и их авторскими характеристиками.
Сакен Сейфулин, находясь среди арестованных совдеповцев, получал новости с города,
благодаря людям, которые поддерживали арестантов и продовольствием, и новыми вестями.
Так в романе описывается новость об аресте Избасарова: «… Через два дня возле окна появился
его спутник, рыжий жигит в белом тымаке. Он приветствовал нас и сообщил, что арестован
председатель акмолинской алаш-орды Жусип Избасаров, а также член комитета алаш-орды и
член комиссии по расследованию дел большевиков мулла Мантен… Мы хотели узнать причину
их ареста, но жигит толком ничего не знал. «Говорят, будто их арестовали за сбор денег у
казахов в пользу алаш-орды…» [1, с.107].
Автор убежден, что арест и содержание алашордынцев со сторонниками большевиков,
было преднамеренно. Автор пишет: «Белогвардейцам хорошо была известна наша вражда с
алаш-ордынцами. Они проявили «дружескую заботу», посадив к нам на три месяца муллу
Мантена и Тусипа Избасарова».
Избасаров Ж. сразу был определен в лазарет, знали его далеко не все большевики, что
помогло ему избежать преследования со стороны арестованных сторонников Советской власти,
Мантен, известный тем, что являлся членом следственной комиссии по расследованию дел
большевиков, неоднократно подвергался избиению и унижению.
Раскрыть причины ареста и содержания в тюрьме членов совета Алаш орды частично
позволяют имеющиеся в нашем распоряжении документв архива города Астана.
Фонд 430 Государственного архива города Астаны сформирован из документальных
материалов зарубежных архивов. Материал достаточно разнообразен по тематике, содержанию
и объему информации. Внимание привлекли документы, связанные с историей участиков Алаш
орды. В частности, удалось найти некоторые документы, связанные с делом ветврача Жусипа
Избасарова, председателя Совета Алаш Орды.
Интересным, на наш взгляд, является дело номер 30 «Копия протокола Акмолинской
городской милиции от 13 сентября 1918 года о неповиновении председателя Совета Алаш
Орды Избасарова».
В деле содержится «Письмо Акмолинской уездной комиссии от 14 сентября 1918 г № 408
в Акмолинский областной комиссариат». В письме говорится: «6 сентября от Председателя
волостного комитета Еркесайской волости Букпы Абдрахимова поступила жалоба на
незаконность его отстранения от должности. Причем, по словам Абдрахимова, постановление
об устранении исходило от известного совета Алаш орды. Желая проверить справедливость
заявления жалобщика, мною предложено начальнику городской милиции просить названный
совет выдать копию постановления об устранении Абдрахимова от должности сего числа,
получить протокол следующего содержания. 1918 сентября 13 дня, я, помощник начальника
376

городской милиции Долгих, исполнитель поручения начальника городской комиссии от
6 августа сего года за № 254, совместно с милиционером городской милиции Моисеевым,
прибыл в канцелярию Алаш орды, где председателю Совета Избасарову предъявил означенное
поручение за № 254 и попросил выдать копию постановления от 27 августа об устранении
от должности председателя Еркесайской волости Абдрахимова, на что Избасаров заявил,
что выдать копию постановления он отказывается, так как Алаш-орда никаких комиссий
не признает и партия их независима от Сибирского Временного правительства. А потому о
вышеизложенном постановлении записано в настоящий протокол. Помощник начальника
Акмолинской городской милиции Долгих» [2, л.1].
Данный документ позволяет говорить о том, что Избасаров своим заявлением о том, что
партия не независима от политики Временного правительства, чем вызвал недовольство новой
власти.
Письмо Председателя волостного комитета Еркесайской волости Букпы Абдрахимова
и жалоба на неподчинение местной власти в лице Избасарова, привело к постановлению
«О заключении под стражу Председателя Совета Алаш Орды Избасарова за неисполнение
требований Акмолинского уездного комиссара» [3, л.1].
В документе говорится: «… председатель Избасаров не стал исполнять законных
требований Уездной комиссии и прочих должностных лиц. По донесению начальников
участков милиции, Избасаров разъезжал по волостям выссказывался и внушал киргизскому
населению, что Временным Сибирским правительством разрешается киргизская автономия
и что киргизское население будет иметь свое начальство, почему из подчинения Временного
правительства выходить» [3, л.2].
Далее говорится: «В двух местах назначались съезды, где предполагалось обсудить
вопросы об организации армии и ее вооружении, а равно и об изыскании средств на означенное
дело. Съезды эти, отчасти за неприбытием делегатов, а также и в виду запрещения их места
воинским начальников, не состоялись» [там же].
Председатель Совета Алаш орды Акмолинской области Избасаров был заключен под
стражу начальником Акмолинского гарнизона 10 октября, а 22 октября были задержаны другие
члены Совета Алаш Орды, среди которых был Жантень Болеков.
Таким образом, имеющиеся документы в Государственном архиве города Астаны,
переданные из фондов зарубежных архивов, позволяют выявить причины ареста и содержания
в Акмолинской тюрьме председателя Совета Алаш орды Жусипа Избасарова. Дополнительные
сведения об этом человеке в документах архива не обнаружены, требуется расширить поиск
и определить вклад Избасарова Ж. в реализацию идей Алаш на территории Акмолинского
Приишимья.
Список литературы:
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ
«ЭТНИКАЛЫҚ ТЕРРИТОРИЯ» МӘСЕЛЕЛЕРІ
Көптілеуова А.Б.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторанты
Қазақ халқының ұлттық тарихының зерттелуінің маңызды кезеңдерінің бірі Алаш
қайраткерлерінің есімімен байланысты десек артық айтпаймыз. Себебі тарихты ауызша айту
дәстүрінің ұстанушылары болған қазақтар үшін жыр-дастандар мен шежірелерді жинақтап
жазу үлкен ізденіс пен ауыр еңбекті қажет еткені сөзсіз, осы тұрғыдан зиялыларымыздың
атқарған еңбегі сүбелі. Қазақ тарихын жазуда ХХ ғасырдың басында алаштықтар елеулі жұмыс
атқарды: халық аузында жүрген тарихты жазып алуда, орыс ғалымдары мен саяхатшыларының
еңбектерін зерттеп қазақ халқының қалыптасуы, ру-тайпалар тарихы, қазақ жүздері мен
олардың орналасуы және көшіп-қону территориясы сияқты жалпы этникалық тарих мәселелері
М.Ж. Көпеев, Ш. Құдайбердіұлы, А.Ә. Диваев, М. Сейдалин, С. Жантөрин, Ә. Бөкейханов,
М. Дулатов, А. Байтұрсынов, С. Асфендияров, М. Тынышпаев сияқты қазақ ғалымдары
еңбектерінде көрініс тапты.
Көшпелі өркениет өкілдерінің ұрпақтары, ата дәстүрді жалғастырушы қазақ халқы түбі бір
түркі тектес ру-тайпалардан құралғаны баршаға мәлім. Орталық Азия халықтарының тарихи
ерекшелігі болып табылатын бұл фактор халқымыздың ел болып қалыптасып, мемлекеттілігінің
нығаюының да себебі еді. Сонымен бірге бұл жағдай қазақтардың тарихының кейінгі ұрпаққа
жету жолдарын да анықтап берді. Шежіре – қазақ халқының тарихының негізгі дерек көзі.
«Қазақ халқының этникалық территориясының қалыптасу тарихына» қатысты арнайы
зерттеу болмағанымен, тақырыпқа қатысты мәселелердің бірқатары Алаш қайраткерлерінің
еңбектерінде көтеріледі. Соның ішінде қазақты құраған жекелеген тайпалар, олардың шығу
тегі мен тарихы, шежірелік мәліметтер аталған интеллигенция өкілдерінің барлығының
дерлік еңбектерінде кездеседі. Соның ішінде негізгісі түрлі шежіре нұсқалары. Осылайша,
М.Ж. Көпеев, Ш. Құдайбердіұлы, А.Ә. Диваев, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, Н. Наушабай, Қ.
Халид, А. Байтұрсыновтар шежірелердің түрлі нұсқаларын жазып қалдырған болатын [1].
Алдымыздағы еңбегімізде біз аталған азаматтардың зерттеулеріндегі этникалық территория
мәселелерін қарастыратын боламыз.
Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 1993 жылы жарық көрген «Қазақ шежіресі» атты еңбегі қазақ
халқының этникалық тарихы тұрғысынан өте маңызды. Онда ғұламаның жылдар бойы жасаған
еңбегі – қазақ ру-тайпаларының және олардың тармақтарының генеологиялық тізбектемесі
мен шығу-тегіне қатысты аңыз-әңгімелер жинақталған [2]. Еңбектегі ақпарат өрнек шежіре
түрінде берілгендіктен, жағрафиялық құндылыққа қарағанда этноәлеуметтік маңызы жоғары.
Қазақ шежіресін жазуда аңыз әңгімелерді тарихи оқиғалармен сабақтастырып
деректік негіздемесін жасаған Шәкәрім Құдайбердіұлы. Оның «Түрік, қырғыз-қазақ һәм
хандар шежіресінде» қазақ халқының тарихы Адам атадан бастау алып, қазақ хандығының
жойылуымен аяқтайды. Ақын қазақ халқын құраған үш жүздің құрамы мен орналасқан
аумағына, ұлы және орта жүздің кейбір тайпаларының, соның ішінде арғындарға ерекше көңіл
бөліп, тайпа атауларының этимологиялық мағыналарын және шығу тегін ашып көрсетеді. Бұл
еңбектің маңызды ерекшеліктерінің бірі қазақ этнонимдерінің мән-мағынасының зерттелуінде.
Сонымен бірге еңбектің терең ізденістердің нәтижесінде жазылғаны ортағасырлық «Тәбіри»,
«Тарих ғумуми», «Тарих антшар аласлам», «Түрік тарихы», «Шежіре түрік» деректері мен
Аристов, Радлов, Уәлихановтың еңбектерін пайдалануынан аңғарылады [3, 6 б., 10 б., 16 б.].
Рашид ад-Дин, Нәжиб Ғасымбек, Әбілғазының шежірелерімен сабақтасып, заңды жалғасы
болып табылатын Шәкәрім шежіресінде ұлы және орта жүздер, соның ішінде қаңлы, қыпшақ,
қоңырат, керей, найман, уақ, тарақты, арғын руларының шығу тегі жазылған. Бізге маңыздысы
ұлы жүздің мекені «Балқаш, яғни теңіз көліне құятұғын Қаратал өзенінен Сырдария һәм
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Шыршық өзеніне шейін» аумақты алып жатса [3, 33 б.], орта жүз территориясы алғаш кезде
«Сарыарқаның күншығысыменен оң тұс арасында» кейін «Лепсі, Қапал уездерінде, Жетісу
облысында және Семей, Ақмола облыстарын түгел Сырдария, Торғай облыстарын» ішінара
алып жатты [3, 35 б.]. Бұл мағлұматтар қазақ халқының этникалық территориясын сипаттап
білуде дәлдігі әлсіз болғанымен маңызын жоймайды.
Қазақ халқының ру-тайпалалрының орналасу аумағы туралы деректер жазылған
еңбектер қатарында М. Тынышпаевтың зерттеулерін айта аламыз. Қазақтардың этникалық
тарихының тарихнамасында елеулі орын алатын «Қырғыз-қазақ руларының генеологиясы»
және «Қырғыз-қазақтардың шығу тегі және қазақ хандығының пайда болу тарихы» еңбектері
біздің зерттеуіміз үшін өте маңызды. Мысалға, ғалым жалайырлардың қоныс тебу аумағының
бірнеше ғасырлар бойы өзгеріп отыруы туралы жазады, осылайша жалайырлар ХVІ ғасырдың
аяғында Ұлытау мен Көкшетаудың арасын мекен етсе, жоңғар шапқыншылығының алдында
Шу өңірін, ал ақтабан шұбырынды оқиғаларынан кейін қайтадан Бетпақдалаға, сосын ХVІІІ
ғасырдың екінші жартысында Аягөз өзенін бойлап, ХХ ғасырда Қапал уезіне келіп орналасқанын
айтады [4, 6 б.]. Сол сияқты арғын тайпалары Қаратаудың жоғары жағын ХVІ ғасырдың
аяғына қарай мекендеп, ішінара Сарысу мен Ұлытау жерлерінде көші-қон жасаған, ал жоңғар
шапғыншылығының тұсында Бетпақ даланың сусыз шөлдеріне тығылып, қырғыннан аман
қалған дейді автор [4, 10 б.]. Найман тайпаларының қоныс өзгерту ареалдары 17 ғасырдың
алғашқы ширегіне дейін Мерв пен Балхтан Сырдарияның төменгі ағысына дейін болса,
ғасырдың екінші жартысында Әулие Ата тауларынан Қаратауды, Ташкенттен Арыс өзенінің
Сырдарияға құяр жеріне дейінгі аумақты иемденген, бір бөлігі Сырдарияның сол жағалауын
мекендеген. Ал 18 ғасырдың екінші жартысында наймандар Қарқаралы уезіндегі Тоқырауын
өзенінен Алтай мен Тарбағатай территориясында қоныс тепкен, наймандардың соңғы көші
19 ғасырдың басында еліміздің оңтүстігіне қарай болған [4, 14-18 бб.]. Қазақ халқының
құрамындағы іргелі рулардың бірі қоңыраттар 18 ғасырдың бірінші ширегіне дейін Сырдария
өзенінен батысқа қарай өмір сүрген болса, жүзжылдықтың соңғы ширегинде Сырдарияның оң
жағалауына қоныс тепті [4, 18-19 бб.].
Ғалымның айтуы бойынша Қазақ хандығы Жәнібек ханның тұсында Алтын Орданың
бір бөлігі болған, Хақназар ханның тұсында ғана дербестігін алып, Есім ханның билігі кезінде
толыққанды мемлекетке айналған. Хақназар хан қазақ мемлекетінің территориялық аумағын
кеңейтіп, оны бекіте түскен және деректер негізінде Хақназар ханның тұсында жаңа әкімшілік
басқару формасы жүздер қалыптасқан [5, ].
Қазақ ру-тайпаларының орналасу аумағын өзінің еңбектерінде егжей тегжейлі сипаттаған
А. Бөкейхановтың орны бөлек. Ол өзінің «Қырғыз өлкесінің тарихи өмірі мен мәдени
жетістіктері» атты еңбегінде 15-18 ғасырлардағы қазақ ру-тайпаларының қоныстану немесе
көшіп қону бағыттары көрсетілмегенімен, Павлодар мен Адай уездерінің және Қызылтай мен
Алтыбай болыстарына арнаған жазбалары ондай ақпаратқа бай [6].
Көріп отырғанымыздай алаш азаматтарының еңбектері қазақ халқының этникалық
территориясының қалыптасу тарихын зерттеуде жоғары тарихнамалық мәнге ие. Бұл кезең
қазақ тарихын соның ішінде қазақ генеологиясын, этникалық тарихын халық ауыз әдебиетіндегі
тарихи мағлұматтарды жинап, ғылымға енгізуде, халқымыздың ең басты ерекшелігі болып
табылатын шежіре айту дәстүрін зерттеп, қазақтардың шығу тегін ұлттық тұрғыда, ел
азаматтарының тарапынан қолға алынуымен ерекше бағаланады. Алаш азаматтарының
қалыптастырған бағыттары мен жасаған тұжырымдары бүгінгі күнде ұлтымыздың мүддесіне
қызмет етіп келеді.
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ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ РУХАНИ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Кушенова Г.И., Мұратбекқызы Б.
т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті
аға оқытушысы
ХІХ ғасырдың соңы - ХХ ғасырдың басында қазақ даласы Ресей империясының
толыққанды отары болды. Империя алдымен қазақтың материалдық байлығын толықтай
меншігіне айналдырды. Кейін халықтың рухани құндылықтарын отарлауға кірісті. Бұл кезеңде
рухани мәселелердің мемлекеттік деңгейге көтерілуіне осы ғасыр басында өзге ұлт өкілдерінің
империяның ішкі аймақтарынан қоныс аударуы ағымының ерекше өсе түсуі де қатты әсер
етті.
ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларын толғандырған мәселелер – ұлттың бірлігі мен
еркіндігі, жердің тұтастығы мен оны өркениетті елдердің қатарына қосу, ең бастысы дербес
мемлекет құру еді. Қазақ зиялылары ұлт мүддесі үшін бастарын қатерге тікті. Соның ішінде
қаламының қуаты патшаның құлағына жеткен Әлихан Бөкейхан өз өмірін қазақ еліне, қазақ
жеріне, қазақ байлығына, қазақ халқының еркіндігіне арнады.
Қазақ елі үшін күресте бірнеше рет тергеліп, абақтыға түскен Әлиханға ақын Көкбай
Жанатайұлының арнаған өлеңі арыстың тарихи тұлғасын толық сомдап береді:
«Қарағым, жалғызымсың қазақтағы,
Ұл тумақ сендей болып аз-ақ-тағы.
Өгіз өліп, болмаса арба сынып,
Өмірің өткен жансың азаптағы.
Бал тамған, ханзадам-ай, қаламыңнан
Тәңірім айырмасын талабыңнан!» [1, 7 б.].
Әлихан Бөкейхан қазақтың ХХ ғасырдың басындағы рухани тарихын айқындап берді.
Яғни 1903 жылында кейін 1910 жылында «Қазақ» газетіндегі «Түрік баласы» деген атпен
жарияланған мақалаларында қазақ жеріндегі дін, империя тарапынан рухани басшылыққа
енгізілген жаңа құрылымдар мен қара халықтың руханияты туралы мәселелер көтеріледі.
Қазақ қоғамында ислам діні христиандандыру саясатынан кейін жаппай бұқаралық сипатқа
ие болғанын атап өтті. Бұл қарапайым халық арасында ислам діні толыққанды таралмаған
деген қате пікірге итермелеуі мүмкін. Алайда фон Шварцтың: «киргизы (казахи) среди
всех народов, которых я узнал меньше всего выставляют напоказ свою религиозность, но в
отношении уважение к морали стоят бесконечно выше, чем оседлые народы Туркестана, и
могут быть образцом честности даже не только среди народов Туркестана» [2, 13 б.],-деген
жазбасынан қазақ халқының қаншалықты иманды болғанын аңғару қиын емес. Демек Әлихан
Бөкейханның «ислам бұқаралық сипат алды» дегенін отарлық идеологияға қарсы халықтың
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«рухани наразылығы» немесе «рухани қозғалысы» деп түйіндеуге болады.
«Қазақ» газетінің 1913 жылғы 17-нөмірінде жарияланған «Бөкейліктердің мүфтилікке
қалуы» атты мақалада қазақ жеріндегі рухани құрылым сөз болады. Онда: «қазақ хандығы
халық арасына ғылым таратып, жұртты ағартудың ретін білмесе де, өзінде дін бастықтары, діни
мекемелері, мүфти, қазы, имам секілді рухани адамдары болушы еді...» [3, 459 б.], деп жазылса,
аталмыш газеттің 1913 жылғы 19-нөмірінде сол мақаланың жалғасында Жәңгір хандығындағы
діни басқару жүйесінен туралы мәселе көтеріледі. «Шайх-ас-салам» атты діни лауазым аталады.
Бұл «жұрт қазысы» деген дәреже болды. Яғни Бөкей еліндегі діни мекемелердің ең басында
тұрды. Ал ауыл халқын басқаратын - «ишандар» болды. Ишандардың үстінен қарайтын - «ахун»
лауазымындағы діни кісілердің қызметі қазының жарлығын ишандарға жеткізу болды.
Сонымен қатар Бөкей еліндегі діни жағдайды зерттеу жұмысында мына тарихи дерек
өте құндылық танытады. Ол Жәңгір ханның Бөкей еліне шығарған Жарлығы болып табылады.
Деректен халық арасындағы діннің ықпалы анық байқалады. Жарлықтың мазмұны мынадай:
«Тана руы, Бисары тафесі, молла Отызбай Төреұлына бұйырамын:
1. Өз халқыңыз ішінде мешіт, медресе салып, Қари хүкімінде болып, жамағат болып,
жұма һәм әйд оқыңыз. Балаларды оқытып, халықтың үстінде парыз болған бес уақыт Намаз
һәм Оразаның хүкімдерін үйретіңіз;
2. Надан қара халыққа иман һәм исламды білдіріп тұрыңыз. Бала туса уақытында ат
қойып, дүниеден қайтқан кісі болса, уақытында жаназа оқып, шариғат бойынша көміңіз;
3. Қыз беріп, құда түсерде, өз көзіңізше екі әділ куәнің алдында «алдым, бердім» сөзін
айтқызып, әкд (акт) қылдырыңыз;
4. Бұрын айттырып қойған қыздың күйеуі ұрын келгенде «Ижаб қабыл» сыз қол ұстау
болмасын;
5. Байы өліп, жесір қалған қатындардың халін тексеріп тұрасыз. Адат ішінде неке оқушы
болмасын;
6. Жесір қатындарға өзінің жақындарынан рұқсатынан басқа (қатынды күштеп) неке
оқушы болмасын;
7. Мирас бөлгенде һәр кімге өзінің тілімі шариғат бойынша берілсін. Біреудің хақы
біреуге аумасын;
8. Байлар малынан тиісті зекетті орнына шығармай қалмасын;
9. Халық ішінде ұрлық қылушы болмасын. Елдегі бастық (,) би һәм старшиналарға
бұйрық қылармыз (,) осфы істерді орынан келтіруге оларда жәрдемші болар» [3, 462-463 б.].
Сондай-ақ мұнда Орынбор және Сібір қазақтарының мүфтилікті қаламайтыны туралы да
мағлұмат беріледі.
Ал «Қазақ» газетінің 1913 жылғы 11-нөмірінде империяның қазақ даласының рухани
құрылымына енгізген өзгерістері қарастырылады. Ондағы мәліметтерді сараптайтын болсақ,
мынадай деректерді кездестіреміз: «қазақ мүфти қарамағына кіргеннен кейін накаһ, талақ,
мирас бөлу, өлік көму істерін шариғатқа муафиқ қылып тұру үшін указной молдалар сайланды.
Указнойлардың үстінен қарап тұратын ахундар қойылды... Қазақтың заңы – 1600 жылдан бері
қойылып келе жатқан жолы... Муфти қарамағында болған соң указнойлар, ахундар заң орнына
ислам шариғатын жүргізе бастады. Манағы мың жылдық заңның жолы шариғат қағидаларына
үйлеспейтін болды» [3, 418 б.]. Бұдан халықтың руханиятын отарлап алу үшін жаңадан
енгізілген тағайындаулар империяға белгілі бір бақылау жүйесін қалыптастыратын байқалады.
Жоғарыда атап өткен Әлиханның «манағы мың жылдық заңның жолы шариғат қағидаларына
үйлеспейтін болды» дегені ғасырлар бойы ислам діні қазақ халқының мәдениетімен, салтдәстүрімен астасып сабақтасып жатты. Қазақ даласында исламдағы Ханафи мазһабының
жолы үйлесімділік танытты. Жергілікті халықтың тұрмыс-тіршілігімен жалғастығын тапты.
Ал империяның тағайындаулары ислам шарттарын қатаң талап ете отырып, халықты бұл
жолдан жирендіруге бағытталды. Сол арқылы халықты христиандандыру мақсатын көздеді
деген ой туындатады.
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Жалпы алғанда қазақ қоғамында шариғатқа ерекше орын берді. Соның ішінде Бөкей елі
шариғат үкімдеріне, мүфти, қазы дегендерге үйір екені деректе айтылады.
Омскде басылған «Иртыш» газетінің 1906 жылғы 86-нөміріндегі «Мұсылман мектептеріне енгізілген орысша транскрипция» атты мақалада халықтың орыстандыру саясатына қарсы
жаппай наразылығы ашық баяндалады. Онда империяның Білім министрі фон Кауфманның:
«оқулықтардың орысша транскрипциясы өз әліпбиі жоқ бөтендерге ғана енгізілгені, ал
орысша сыныптар да тек қана бөтендердің сұранысы бойынша ғана ашылатыны» [4, 457 б.]
туралы уәдесі талқыланады. Әлихан Бөкейхан фон Кауфманның бұл сыпайы жауабын сайлау
алдындағы қулығы болуы мүмкін деп топшылайды. Бұған қоса мұны империяның қазақтарға
жасаған этнопсихологиялық қысымының бірі ретінде қабылдау да жөн секілді. Өйткені
қазақ даласында қанша ғасырдан бері қолданылып келе жатқан әліпби араб графикасында
болғанымен, жергілікті халық оны ғасырлар бойы бойына сіңіріп келді. Қазіргі таңда латын
әліпбиін қолданғаны үшін әлемнің жартысынан көбін «әліпбисіз ұлт» деп кемсітпейміз ғой.
Әлихан Бөкейханның еңбектерінде тарихи фактілер, деректермен қатар субъективті
көзқарасы қатар берілген. Сондай-ақ еңбектерінде мұсылман съездерінің барысы, көтерілген
мәселелер жайлы нақты мағлұматтар кездеседі. Ол Еуропа елдерінде мықты съез 3-5 күнге
созылады. Депутаттар істі жұрт ортасында бітіріп, съезге бата қылуға жиналса, біз жылдап
істейтін жұмысты он шақты күнде аяқтауға тырысамыз, - деп күйзеледі [5, 369 б.].
Алаш бағдарламасын қорытындылайтын болсақ, дін ісі жеке тарау ретінде қарастырылды.
Өйткені ғасырлар бойы қазақтың тарихында ислам діні, ислами құндылықтар ерекше орынды
иемденді. Қазақ тарихында діни мәселелер қазақ мемлекеттілігінің рухани діңгегі болатын.
Сондай-ақ діннің бірлігі қазақ, татар, башқұрт, қырғыз, әзірбайжан т.б. ұлт өкілдерінің ортақ
мүдде тұрғысынан өзара байланыс жасауына, ұлт тәуелсіздігі мәселесі төңірегінде өзара
ұйымдасуларына айтулы ықпал жасайтын еді. Бұған қоса Алаш қозғалысының өрістеуінде
де ислам дінінің маңызы ерекше болғандығын атап өтуге болады. Ұлт-азаттық күрестің
ішінде ислам дінінің көптеген ірі өкілдері болды. Ұлт зиялыларының бас біріктіруіне, саяси
сауаттылығын дамытуға, қозғалыстың қарқынды жүруіне мұсылман съездері де ерекше үлес
қосты деуге болады.
Қорыта келе Әлихан Бөкейханның еңбектері Қазақ хандығы тарихындағы, отарлық қазақ
елінің тарихындағы әлі де терең зерттеулерді талап ететін көптеген мәселелерін ашуға үлкен
үлес қосады. Ол империяның отарлық қасіретінен күйзелген халықты саяси сауаттылыққа, діни
фанатизмге қарсы тұруға тәрбиелеп, ұлт мемлекетінің шаңырағын қайта көтеруіге ұмтылды.
Батыс елдерінен үлгі алуға тырысқанымен, қазақ халқының рухани құндылықтарынан бас
тартқан жоқ.
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АЛАШТЫҢ ТҰҢҒЫШ ПСИХОЛОГ- ҒАЛЫМЫ
Қаленова Г.С.
Шәкәрім атындағы облыстық үш тілде
оқытатын мамандандырылған дарынды
балаларға арналған мектеп, Семей қаласы
Алаш қозғалысы белсенді тобының қатарында болған, сегіз қырлы бір сырлы дарын
иесі- Жүсіпбек Аймауытов Қазақстан тарихында жазушы, аудармашы, драматург, журналист,
ағартушы-ғалым, қоғам қайраткері ретінде есімі танылған Алаш қайраткері. Ж. Аймауытов
1889 жылы бұрынғы Семей губерниясына қарасты Кереку уезіндегі Қызылтау болысының
бірінші ауылында дүниеге келген. Жүсіпбек Аймауытов алдымен ауыл молдаларынан ескіше
хат таныған. 1907 жылы ол Баянауылдағы ауылдық мектепте, кейін Павлодардағы қазыналық
ауылшаруашылық мектебінде, 1911-1914 жылдары Павлодарда екі сыныпты орыс-қазақ
мектебінде білім алады. 1914-1919 жылдар аралығында Ж. Аймауытов Семей мұғалімдер
семинариясында оқып, бастауыш училищелерінің мұғалімі деген мамандық алған.
Жүсіпбек Аймауытов «Алаш» партиясы қатарында болып, ХХ ғасырдың басында
Қазақстанда жүргізілген күрделі саяси өзгерістер жағдайында қоғамдық-саяси жұмыстарға
белсене араласқан.
Негізі, 1917 жылдың соңғы айларында қазақ жерінде Түркістан мұхтарияты мен
Алаш автономиясы араға қысқа уақытты салып, қатарынан құрылады. Бұл сол кездегі ұлт
зиялыларының асқан саяси саналығы мен белсенділігінің нәтижесі болды.
Алашорда үкіметінің басшысы- Әлихан Бөкейханов пен Түркістан автономиясының негізін
салушы- Мұстафа Шоқай қазақты тәуелсіздікке жеткізудің жолы ретінде мемлекеттіліктің
әрбасқа нысандарын таңдағандарымен, олардың мақсаттары ортақ-тын: іргесі бөлек, дербес
қазақ мемлекетін құру. Өйткені, Алаш қайраткерлері қазақ ұлтын шын сүйді, соның жолында
адал қызмет етті. Қазақ мемлекеттілігін тек ұлттық сана негізінде құруға болады. Ал, ұлттық
сана-сезім ұлтты сүю арқылы қалыптасады. Сонда, ұлтты сүю дегенді қазіргі дәуір алмасып,
ұрпақ жаңарып жатқан заманда қалайша түсіндіруге болады? Өз заманында ой өжеттігімен,
өршілдігімен даралана білген Алаш арысы Жүсіпбек Аймауытовтың «Ұлтты сүю» атты
мақаласында [1] бұл сұрақтың нақ жауабы беріледі.
«Ұлтты сүю әртүрлі. Қазақтың аты орыстың атынан озса, балуанын балуаны жықса,
шешенін шешені сөзден тоқтатса, мардымсып, бар қазақ сүйсініп қалады. Қазақ жеңілсе,
орыс та дардияды. Ноғай мен қазақ, сарт пен ноғай егессін, олар да солай. Бұл — әр жұрттың
қанына біткен өзімшілдік»,- деп жазады әр ұлттың өзімшілдігі туралы Жүсіпбек Аймауытов.
Ұлтты сүюдің ең қарапайым деңгейі ретінде қайраткер адамның тұрған жерін, өскен елін,
өз тұқымын басқадан артық болса екен деген құрғақ тілек, құрғақ сезім екендігін айта келе,
бұл: «ең төменгі дәрежедегі надан адамда да бар. Бұл қасиетті сезім емес; жерін, үйірін сағыну,
жеріне тарту хайуанда да бар. Үйренген, тамақ жеген жерін жақсы көру – табиғаттың еріксіз
каноны. Ұлтты сүюдің ең төменгі дәрежесі осы»,- деп ой тұжырымдайды. Ал, «ұлтын шын
сүйіп, аянбай қызмет қылған азаматы көп жұрт күшті, өнерлі, білімді жұрт болып, күресте тең
түсіп, басқаларға өзін елетіп отыр.
Ұлты үшін құрмет қылмай, бас қамын ойлап жүрген азаматтардың елі артта қалып
отыр. Ұлтшыл жұрттар, әне, Германия, Япония, Англия, Түркиялар, олардың баласы жасынан
«ұлтым» деп өседі. Есейген соң бар білімін, күшін өз жұртының күшеюіне жұмсайды. Олардың
әр адамы – мемлекеттің керегі, қызметкері»,- деп айтқан Жүсіпбек Аймауытов ой-пікірі қазір
де осыған сай келеді. Мәселен, Жапония бүгінгі күні әлем бойынша ғылыми техникалық
дамудың ең шыңырау шегіне қол жеткізген ел. Әрі Жапония білім беру жүйесі шетелдің озық
тәжірибесін ұлттық ерекшеліктеріне қарай лайықтап, пайдалануға бағытталып құрылған.
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Түбіміз бір Түркияда да бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Балаға жастайынан ұлттық тәрбие
беріп, «тарихты біл, оқы, үлкенге құрмет көрсет» деп өсіреді.
Еуропа халықтарының озық болуының себептеріне келетін болсақ, Алаш қозғалысының
көсемі Әлихан Бөкейханов: «Европадағы неміс (Германия) соңғы қырық жылда 40 миллион
8000 мыңнан 64 миллион 900 мың болып өскен. Бұл жылына екі жүз адамға үш адам қосылған
болады. Мал бағып, ойланған қазақ білер, малдың өсімді болуы жақсы өрістен...Бұрын қазақ
жерінде сынық шөп жемей, тұнық суды жайлағанда тоқты қоздап, тай құлындаған. Неміс
жұртының жоғарыда жазылған өсімі алдыңғы өсім, мұндай мәдени жұрт өскен емес. Бұл
өсімнен неміс жұртының тамағы тоқтығы көрінеді» [1], - деп жазды. Неміс халқының ғылым
жолы арқылы мәдениетте жеткен жетістіктерін Әлихан Бөкейханов: «Бүйтіп ілгері мәдениет
жолында желіп-жортып кеткен жұртты бұ күнге шейін тарих білген емес»,- деп жоғары
бағалайды.
Әлбетте, кез-келген ұлттың дамып, өркендеуі үшін алдымен білім беру мәселесін шешу
қажет. Өйткені, тек қана білім беру жүйесін күшейту арқылы ғана мемлекет өрге басып,
өркениетке жете алады. Алаш идеологиясының түпкі мәнісі «Жұртта білім болса, байлық,
құрмет, барша рахат та табылмақшы. Егер де білім, өнер жоқ болса, дүниедегі кеңшіліктің
бәрінен де құр қалып, көрінгенге жем болып, шөліркеп, азып-тозып бітпекші» дегенге сайып
келді. Әрі, Алаш зиялылары шетелдік озық тәжірбиені пайдалана отырып, жас ұрпақты қазақы
болмысты, ұлттық рухта тәрбиелеуді мақсат етті.
Жүсіпбек Аймауытов өз мақаласында қазіргі қазақ қоғамындағы күрделі мәселені де дөп
баса айтты: «Естеріңізде болсын: қара халықтың мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің қазақ
болуы қиын, баласына осы бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ өміріне жақындатып тәрбиелеу
керек. Орыс тәрбиесін алған бала ұлт қызметкері бола алмайды». Бүгінгі қазақ қоғамында
«қазақ тілді», «орыс тілді» қазақ болып ішнара бөліну, жас буында ана тілін, төл тарихын
білмейтін жастардың көбеюі, алдымен отбасында, одан білім беру саласында, түптеп келгенде
жалпы қоғамда ұлттық тәрбиенің жүйелі жүргізілмеуінен деп білу керек.
Алаш зиялысы Мағжан Жұмабаев та: «Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын
қолданып келе жатқан тақтақ жол және әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты
үшін қызмет қылатын болғандықтан, тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға
міндетті» [2, 8 б.], - деп ұлттық тәрбие маңыздылығына аса мән берді.
Осылайша, Алаш қайраткерлері ұлттық тәрбиені қазақты дағдылы санадан ел
тәуелсіздігіне апарар жол ретінде таңдап алды.
Жүсіпбек Аймауытов, негізінен, тәрбиенің басты мақсаты- адамның оңтайын, яғни икемін
жетілдіруде екендігін атап көрсетті. Әрі осы орайда Германия, Ұлыбритания сияқты өркениетті
елдерінің тәрбие беру ісін зерттеуді ұсынды. Ол қазақ жастарын қай істі болсын саналы түрде
атқаруға және де ұлт мүддесі жолында қызмет етуге тәрбиелеу қажеттігін баса айтты. Өйткені,
Жүсіпбек Аймауытов: «Қазаққа аюдай ақырған шенеунік табылуы оңай; ерінбей-жалықпай,
бақырмай, шақырмай іс бітіретін, терісі қалың, көнбіс, табанды қызметкер табылуы қиын.
Қазаққа зор кеуде ақсүйектің, ақша жегіш жалтырауық шенеуніктің, сұлу сөзді, құрғақ бектің
керегі жоқ; адал күшімен өгіздей өрге сүйрейтін жұмысшы керек. Сол жұмысшы – оқығандар.
Бекерге кеткен сағат, босқа өткізген минут – ұлт ісіне зор шығын» деп санады.
Жалпы, Жүсіпбек Аймауытов ұлттық сана-сезім, халық психологиясы мәселесіне
ерекше ден қойған ағартушы-ғалым. Ж. Аймауытов- 1920 жылдың ортасында Орталық
Азиядағы түркі тілдес халықтар ішінде алғашқы болып психология саласынан еңбек жазған
қазақ ғалымы десе де болады. 1926 жылы Жүсіпбек Аймауытовтың «Псиқолоғия» атты еңбегі
жарық көреді. Қайраткер кітаптың «Психология нені сөйлейді» деген бірінші тарауында «жан»
ұғымына қатысты түсінік береді. Ол: «Психология грек сөзі, «психо»-жан, «логос»-сөз. Сонда
дәл мәнісі «жан сөзі» болады. Қазақша «жан тақырыпты пән», болмаса «жан туралы білім»
деп айтуға болады. «Жан» деген не? «Жан» бар ма, жоқ па?» деген сұрақ қоя келе, Ж. Ай384

мауытов: «Жан бар деген наным ерте заманнан бері келеді. Бұл наным ең алғашқы тағы,
анайы адамдарда да болған. Содан бері «жан бар» деген наным барлық адам баласына тарап,
өрбіген... » [3, 9 б.], - деп жазады.
Ж. Аймауытов бұл еңбегін қарапайым халыққа арнаған. Осы себепті ол еңбекте жиі
кездесетін психология терминдерін қазақшалап, ал философиялық ой тұжырымдағанда
өмірден қарапайым мысалдар келтіреді. Ж. Аймауытовтың мұндағы зерттеу обьектісі әлеумет
психологиясы. Ол ең алдымен, психология тарихына тоқтала отырып, оған жалпы түсінік береді.
Психологияның адам өміріне маңыздылығын, әсіресе, халықтың бетке ұстар азаматтарына
(ақын, жазушы, шешен, әртіс тағы басқа) аса қажеттігін ашып көрсетеді. Мәселен, тарихшы
өткен замандағы адамдардың қылығын ұғу керектігін айтады. Сонда «әрбір істе біз неліктен
олай етпей, бұлай еткенімізді анық білсек, өз өмірімізді де жақсы біліп, өмірімізді өзіміз билеп,
дұрыс өткіземіз» [3, 37 б.], - дейді. Бұл арадағы Ж. Аймауытовтың негізгі ойы мынада: тарихты
жасаушы адамның өзі болғандықтан, қоғам психологиясын танып білу арқылы ол өткенге сын
көзбен қарауға үйренеді. Сонымен бірге, Ж. Аймауытов еңбегінде жеке адамның қылығын
әлеуметтен тысқары алып қарастыруға болмайтынын, керісінше, әрбір жеке адам қылығы
әлеумет психологиясын құрайтынын баса айтады. Осы себепті ол әрбір қазақтың ұлттық
сана-сезімін ояту қажеттігін, ол үшін психология арқылы тәрбие беру маңыздылығын атап
көрсетеді.
Аймауытов бұл еңбегінде Аймауытов адам психологиясын зерттеу әдіс-тәсілдерін,
мәселен, бақылау, сұрау, математика және көрнекі-құралдар қолдану арқылы зерттеу әдістерін
кеңінен қарастырады.
Жүсіпбек Аймауытовтың психология саласында жазған келесі бір іргелі еңбегі, ол-1926
жылы Қазақстан мемлекет баспасының күншығыс бөлімінен жарық көрген «Жан жүйесі және
өнер таңдау» атты кітабы.
Аймауытов «Жан жүйесі және өнер таңдау» еңбегінде: «Әлеумет те, мемлекет те,
адамның еңбегі берекелі, пайдалы болуын тілейді: неғұрлым әр мүшесінің еңбегі жемісті болса,
соғұрлым әлеумет тұрмысы да тез оңалмақ. Әр адамның еңбегі қашан жемісті болмақ?- Әркім
«өз орнында» қызмет істегенде» [3,252б.], -деп атап көрсетті. Бұдан шығатын қорытынды:
қоғамдағы әр адам өзіне лайық мамандық түрін таңдай білуі қажет. Ж. Аймауытовтың «Жан
жүйесі және өнер таңдау» еңбегі осы мәселеде өзекті болып табылады. Ол бұл аталған еңбегінде
әртүрлі мамандық иелерінің мінез-құлық ерекшеліктеріне тоқталады. Мұндағы Аймауытов
мақсаты: қазақ жастарына адам мінезіне қатысты осындай мағлұматтар бере отырып, олардың
мамандық таңдауына жолбасшылық ету. Сондай-ақ, ол бұл істе Америка тәжірибесі бойынша
тест, сауалнама әдістерін қолдануды ұсынды.
Ұлт болашағын ойлаған Ж. Аймауытов сол бір аласапыран уақытта сенделген қазақ
жастарына, осылайша, сана-сезімді ояту арқылы көмектесуді көздеді. Ол сол уақытта жас
буынды түзу жолға сілтеу аса маңызды деп білді. Мұның себебін былайша түсіндіреді: «...әр
адамға тура жолды, ертең, арғы күнге қаратпай, еңбегін желге жібермей бүгін сілтеу керек.
Әсіресе, бүгін керек, өйткені кешегі қанды сұрапыл соғыс миллиондаған жас күшті, ұшы-қиыры
жоқ дәулетті шайқап, тұқыртып кетті, кешегі қаусар «мешін» жұты, оған тете ашаршылық,
қақатшылық қоса меткейленіп, тұрмысты 10-20 есе ауырлатып, шаруаны итіндіріп, тымақты
көзге кигізіп кетті. Кешегі шаруасы шалқып, дәуірлеп, малы жыртылып айырылатын қазаққырғыздың байтақ даласы, аузының суы құрыған Сарыарқасы бүгінде қу дала, жапан түз,
бесті-онды қара, сүмірейген бала, қайыршы кемпір-шалға айналды» [5,304 б.]. Аймауытов
жиырмасыншы жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайын осылайша
сипаттайды. Осы кезеңде республикада жүргізілген экономикалық реформалар салдарынан
ауыл шаруашылығы және дәстүрлі мал шаруашылығы күйреді. Аймауытовтың бұл еңбегінде
елдің экономикасын қалпына келтіріп, оны дамыту қарастырылып, оған қажет маман кадрларын
қазақ жастарынан даярлау мәселесі көтеріледі.
Қазіргі күні де маманды психологтар мен педагогтар ұлт психологиясын зерттеуде
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Жүсіпбек Аймауытовтың «Псиқолоғиясы» мен «Жан жүйесі және өнер таңдау» атты
кітаптарын басшылық ете алады. Жарық көргеніне тоқсан жылдан астам уақыт өтсе де, бүгін
де бұл еңбектердің ұлттану ісінде маңызы өте зор.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 1920-1924 ЖЫЛДАРДАҒЫ МӘДЕНИ РЕВОЛЮЦИЯ ЖӘНЕ
ОҒАН АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖЕТЕКШІЛЕРІНІҢ КӨЗҚАРАСЫ ТАРИХЫНАН
(САУАТСЫЗДЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС, БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ,
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ, Т.Б.)
Қарасаев Ғ.М
т.ғ.д, профессор, ҚР БҒМ ҒК Мемлекет
тарихы институты, Астана
Бірнеше жылға созылып, Кеңестік Ресейдің барлық аймақтарына тараған азамат соғысы
жеңіспен аяқталысымен Орталық Кеңес өкіметі, оның жергілікті орындары елдегі әлеуметтік,
мәдени, білім, ғылым салаларындағы қолға алған шараларын одан ары белсенділікпен іске
асыра бастады.
Қазақстан осындай қайта құрулардың орталығына айналды. Бүкіл мемлекеттегі сияқты
автономиялық республикада Кеңес өкіметі халықты жаппай сауаттандыруды алғашқы кезекке
қойды. Өйткені Ресей халықтары арасындағы сауатсыздықты қысқа мерзімде жою міндетін
В.И. Ленин 1919 жылы атап көрсеткен еді. Алайда оны кеңінен құлаш жайған азамат соғысы
жағдайында жүргізу мүмкін болмады. Соған қарамастан сауатсыздыққа қарсы маңызды
қызметтің алғашқы қадамы осы азамат соғысы жылдарында басталған еді. Ел ішіндегі
бірнеше жылға созылған өзара қарулы тартыс жеңіспен аяқталысымен бұл жұмыс мемлекет
территориясында, соның ішінде тұрғындарының басым бөлегі хат танымайтын Қазақстанда
кеңінен бастау алды. Оның ойдағыдай жүзеге асырылуы үшін аталған науқанды жүргізудің
барша кезеңінде Орталық Кеңес үкіметі тарапынан ұйымдастыру істері тұрақты түрде
жүргізіліп келді. «1920 жылдың шілдесінде В.И. Лениннің бастамасымен сауатсыздықты
жоюға арналған Бүкілресейлік Төтенше Комиссия құрылды» [1,463] Бұл комиссия Ресейдегі,
соның ішінде Қазақстандағы сауатсыздықты жою ісінің орталығына айналды.
Негізінен алғанда: «Мәдени революция, соның ішінде ұлттық аудандарда мектептер
салу туралы лениндік тапсырманы іс жүзіне асыруда 1918жылдың қарашасында РКФСР
Ағарту Халкомы жанынан ашылған Коллегияның басқаруындағы, құрамына Ұлтхалкомы мен
ағартухалкомы өкілдері енген «Саны аз ұлттарды оқыту бөлімі» үлкен жұмыстар атқарды.
«РКФСР-дағы орыс емес ұлттарды оқыту туралы» Ережеде (наурыз 1921 ж.) ағарту ісін дұрыс
ұйымдастыру мен басшылық жасау үшін Ағартухалкомы Коллегиясы жанынан «Ұлттарды
оқыту кеңесі» құрылатындығы белгіленді. Оның алдына орталықтар мен жергілікті жерлерде
мектептер салуда халықтардың тілдік және тұрмыстық ерекшеліктерін ескеру, сонымен қатар
ағарту саласында орталық, ұлттық республикалар мен облыстар арасындағы өзара байланыс
пен келісімді орнату міндеттері қойылды» [1,465]
Ресей Кеңестік Федерациясындағы бұл саяси науқан Қазақстанда белсенділікпен қолдау
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тауып, оны іске асырудың міндеттері белгіленді. 1921жылғы 1 қыркүйектегі осы мәселені
қараған «Бүкілқырғыздық РКП (б) бірінші конференциясы Қырғыз Республикасындағы
халыққа білім беру ісін кең ауқымды жүргізу қажеттігін атап өтті.
Онда ... қырғыздар арасындағы сауатсыздықтың мол көлемінің орын алуы (97%-дейін)
үгіт жұмыстарын кең ауқымды жүргізуге мүмкіндік бермей отыр: баспа, газет, брошюра,
листовкалар, солармен қатар қырғыз лекторлар мен үгітшілердің жеткіліксіздігі қырғыз
тұрғындар арасындағы жұмысымызға нәтиже бермеуде.
Мұндай кері себептерден және тағы да басқа қолайсыздықтардан қырғыз кедейлері
кеңестік мемкемелерде, ауылдық кеңестерде қызмет істей алмауда...
Жағдайдың осылай қалыптасуы бірінші кезекке тұрғындардың сауатсыздықтарын жою
міндетін қояды. Сондықтан да саяси білім беру орындары жандарынан Сауатсыздықты жоюдың
төтенше комиссиялары құрылуы тиіс», [2]-деген қорытынды жасалынып, сауатсыздықты
жоюдың ауқымды шаралары айқындалды.
Республикамыздағы сауатсыздықты жою ісін жандандыру мақсатында Орталық Кеңес
үкіметі тарапынан нақты көмектер беріле бастады. Солардың қатарындағы қолға алынғандарға
жататындар: «1920 жылдың наурызында РКФСР Халағартухалкомы тарапынан 6 млн.500 мың
әліппе шығаруға арналған қаржы және қағаз бөлінді. ... Бұлардан басқа ұлттық республикалар
мен облыстар 1 млн. 800 мың әліппе алды, солардың ішінде Қазақстан мен Қырғызия – 500
мыңнан. Алайда, 1923 жылдың 9 маусымында қазақ тіліндегі оқулықтар шығару туралы мәселе
қараған КСРО Орталық баспасының комиссиясы мойындағанындай, бұлар өлкедегі кітапқа
деген сұранысты ешқандай да қанағаттандырмайтындығы белгілі болды. Қысқа мерзімде
қазақ тіліндегі дайындалған оқулықтарды шығару туралы шешім шығарылды» [3, 241].
Қазақстанның автономиялық өкіметі де ел үшін аса маңызды осы саяси шараның тиісті
мерзімде орындалуына жауапты мемлекеттік ұйымдардың түгелге жуығын жұмылдыра бастады.
Мысалы: «1920 жылдың қыркүйегінде ... «Барлық сауатты және білімді адамдарды Қырғыз
өлкесі тұрғындары арасындағы сауатсыздықты жоюға қатыстыру» туралы арнайы бұйырық
шығарды»[3, 240]Осы бұйрықтың негізінде республикада сауатсыздықты жою шараларын
қаржыландыру нақты қолға алына бастады. Мысалы: «1920 жылдың желтоқсанында Қырғыз
Халық Комиссарлар Кеңесі 1920 жылдың қараша, желтоқсан айларына арналған сауатсыздықты
жою ісіне 738 миллион рубльдің қаржысын бекітті» [4].
Мұндай нақты қаржыландыру аймақтарда қолдау тауып, сауатсыздыққа қарсы жұмыстың
қарқыны арттырыла түсті. Арнайы қаржыны елдің барлық өңірлеріне жіберу қолға алынды.
Мысалы: «Қостанай губерниялық төтенше комиссиясына сауатсыздықты жою ісіне 20000000
рубль аударылды» [4].
Республиканың барлық қалалары, уездері, елді-мекендеріндегі білім беру орындарының
жұмыстарын жаңа талапқа сай жұмыстарын ұйымдастыру ісіне кірісті. Атап айтқанда « ... 1920
жылдың жазында Петропавловск уезінде 19 және қалада 7 ересектер мектебі болды, Торғай
облысында осындай 24 мектеп жұмыс істеді, Ақмола уезінде-10. Семей губерниясында 1920
жылдың қарашасына 143 сауатсыздықты жою мектебі, және ересектерге арналған 21 бірінші
дәрежелі ересектер мектебі жұмыс істеді. ҚАКСР Халағартукомының есебі бойынша 1921
жылдың басына республикада – Орынбор, Торғай, Қостанай, Орал, Бөкей губернияларында
және Адай уезінде 2588 сауатсыздықты жою мектептері жұмыс істеп, оларда 60747 адам
оқыды» [5, 216].
Cауатсыздыққа қарсы күрес автономиялы республиканың тағы да басқа аймақтарында
қарқынды жүргізілді. Тоқтала кеткенде: «1921 жылдың ортасына Жетісу облысында ...
(сауатсыздыққты жоюға арналған,-Ғ.Қ.) 447 мектеп ашылып, 14 мың адам білім алды, олардың
алты мыңы неізгі ұлт өкілдері болды, сонымен бірге 118 адамды қамтыған мұғалімдер
дайындайтын курс ашылды. 1923 жылдың желтоқсанына Қазақ АКСР-де 90270 адам тартылған
1003 сауатсыздықты жою пункттері жұмыс істеді» [1, 471].
Осылардың ішіндегі (Бөкей Губкомы бойынша,- Ғ.Қ.) «барлық аудандарда оқу үйлері
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ашылған. Неғұрлым қашық екі ауданда сқызыл отаулар жұмыс істейді. Сауатсыздықты жою
пункттері арқылы сауатсыздардың есептері алынуда» [6]-деген дерек қысқа мерзім ішіндегі
сауатсыздықты жою шараларының республикамыздың түкпір-түкпіріне тарағандығын
көрсетеді.
Большевиктік басшылық Кеңестік жаңа тұрпатты мемлекет құрудағы талаптың негізгісі
тұрғындардың толық сауаттылығын қамтамасыз ету деген қағиданы басшылыққа алды. Осы
мақсатпен «В.И. Ленин 1921 жылдың 17 қазанындағы саяси ағартушылардың Бүкілресейлік
ІІ сьезінде жасаған «Жаңа экономикалық саясат және саяси ағартушылардың міндеттері»
атты баяндамасында сауатсыздықтың социализмнің үш ең басты жауларының бірі екендігін
атай отыра, сауатсыздықты жоюдың ең алдымен аса ірі саяси маңызы бар екендігіне, себебі
сауатсыздық еңбекшілердің саяси енжарлығын тудыратындығына, оларды кеңінен мемлекеттік
аппаратқа тартуға, бюрократизмге, өркөкіректікке және т.б. қарсы нәтижелі күресуге мүмкіндік
бермейтіндігіне тоқтады» [3, 233].
Содан барып, осы мерзімдегі Қазақстандағы басты мәдени шараның негізгісісауатсыздықты неғұрлым қысқа мерзімде жою екендігі көрсетіліп, осы бағыттағы
республиканың барлық аймақтарында жүргізілетін жұмыстардың жоспарлары жасалынды.
Оны орындаудың мерзімдері белгіленді. Олардың жүзеге асырылуларына қатаң бақылау
жасалынды. Бұл міндеттерді орындаудағы жауапты орындардың есептері жүйелі түрде
тыңдалды. Осындай мақсатпен Қазақстан ОАК Төралқасының арнайы мәжілісінде Ағарту
ісі жөніндегі Халық комиссарының баяндамасы мақұлданып, арнайы қарар қабылданды
Онда: «Сауатсыздық деңгейі орташа есеппен 84% құрап отырған Қырғыз Республикасының
мәдени артта қалуын, бұл бағыттағы өткен кезеңдердегі жұмыстың нашарлығын ескере отыра
мемлекет есебінен сауатсыздықты жоюға қажетті қосымша қаржылардың қажет екендігі атап
көрсетілді. Сондықтан да:
Ү. Қырғыз мемлекеттік қорынан өткен жылға бөлінген қаржының жетімсіздігін мойындай
келе ҚОАК 23/24 бюджеттік жылына аталған қордан бөлінетін қаржыны молайту керек деп
есептейді.
ХІІ. Алдымыздағы 23/24 оқу жылында әр болыстықта кем дегенде бірден 4 сыныптық
жаздық мектеп ашу қажет.Қырғыз қоныстарының араларының қашықтығына байланысты
балалардың мектептердегі сабаққа әсіресе қыс уақытында алыстан келе алмайтындығын ескере
отыра ... қырғыздық 4-жылдық мектептердің мемлекеттік бюджетке жататын интернаттармен
қамтамасыз етілуі керек;
ХІІІ. Қызмет істеп тұрған мектептердегі жұмысшы жастарды оқытудың нашар жолға
қойылуы және жұмыстарының қанағаттанғысыздығын атап өте отыра осындай мектептердің
жұмысшы жастарды 50% дейін қамтуды қамтамасыз етулеріне, сонымен бірге оларға білім
беру жұмыстарының сапасының жақсартуына назар аударылуы керек.
ХҮ. Пролетарлық және еңбекші шаруа қырғыз жастарына тұрақты ақша мөлшеріндегі
(10 алтын рубльден кем емес) степиндия төлеу арқылы кәсіптік-оқу орындарының барлығында
оларды мамандықтар бойынша толығымен оқыту қамтамасыз етілуі міндетті. Сондықтан да
Төралқа аталған оқу орындары оқушыларын мемлекеттік, сонымен бірге өлкелік бюджет
арқылы бөлінетін стипендиялармен қамтамасыз етудің қажеттігін атап көрсетеді.
ХҮІІ Сауатсыздықты жоюға қарсы ең шұғыл шаралар қабылдануы тиіс. ... Сауатсыздықты
жою ісін үгіттеу науқаны күшейтілуі қажет.
ХІХ. Қырғыздардың ерекшелігін, арта қалғандығы мен қырғыз тұрғындарының
сауаттарының аздығын ескере отыра Кеңес-партия мектептері жанындағы дайындық курстарын
тұрақты жұмыс істейтін дайындық бөлімдеріне айналдыру қамтамасыз етілуі керек. Осылармен
бірге әр губернияда қырғыздар үшін 1 дәрежелі кеңес-партия мектептерін ашу шараларын
бастау міндетті,» – [7] делініп,жергілікті өкімет орындарының атқарар істері сараланды.
Осы маңызды саяси қызметтің орындалуын жүзеге асыратын республикада сауатсыздықты
жою мектептеріне мұғалімдер дайындау да назарда ұсталды. Бұл бағыттағы мұғалімдік
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қызметке аймақтардағы барлық сауаттыларды тарту қолға алынды. Алайда оларды арнайы
педагоикалық курстардан өткізу де қажет болды. Бұл үшін «1921-1924 жж. Сауатсыздықты
жоюға арналған нұсқаушы-жоюшылар дайындайтын 54 мектеп ұйымдастырылды» [3, 210].
Жүзеге асырылған осындай игілікті шаралардың барысында ХХ ғасырдың 20жылдарының ортасында Қазақстанда сауатсыздық деңгейі барынша азайтыла түсті.
Қазақ халқының тарихындағы тұңғыш іске асырылып отырған ауқымды саяси істің
маңызы туралы М. Дулатов: «Октябрь төңкерісіне дейін біздің басымызда ерік, малымызға
билік болмады, көрінгенге бас ұрып, қол қусырып, құлдық етіп келуіміздің себебі не еді?
- Надандық, надандық, надандық ...
- Қараңғылықтан, надандықтан, сауатсыздықтан құтылуымыз керек.
- Соның үшін, сауатсыз жолдастар, әйел-еркек, үлкен-кіші демей, оқу-жазу үйрен, көзіңді
аш!
- Кеңес һүкіметі көзіңді ашқалы отыр. Кеңес һүкіметі құлдықтан құтқарғалы отыр.
- Көркейсін Кеңес һүкіметі!
- Бітсін сауатсыздық!» [8, 4], – деп жазды.
Қазақстандағы сауатсыздықты жою ісіне республиканың белгілі ұлт жетекшілері,
интеллигенция өкілдері белсене қатысты. Мысалы, С.Сейфуллин Ақмоладағы алғашқы
ересектер мектебінде мұғалімдік қызмет атқарды. Осы өңірдегі ересектер мектептерін ашып,
жұмыстарын жолға қоюға басшылық жасады. Кейін республика бойынша сауаттандыру
жұмыстарының басында болды. Бұл істің маңызын: «Октябрь төңкерісінің он жасқа толған
мейрамына күллі «Ресейде кемпір-шалдардан басқа хат білмейтін адам болмасын» деген
ұранды Кеңес үкіметі жариялап отыр.
Октябрь төңкерісінің он жасқа толуына енді үш-ақ жыл қалды, міне осы үш жылдың
ішінде барлық Кеңес республикаларының Одағындағы қалың елдің кемпір-шалдарынан басқа
хат білмейтін адамы болмасқа керек,» [9, 207] – деген қолдаумен білдірді.
Осы мерзімде кеңес орындары барлық оқу жасындағыларды, соның ішінде қазақ
балаларын ана тілінде оқытатын мектептерге тартуды бастады. Аталған бастаманы іске
асыруда көптеген нақты шаралар қолға алынды. Тура сол мерзімдегі Қазақстандағы оқу-ағарту
жұмыстарының барысы туралы Т.Рысқұлов: «Қазақстандағы ең маңызды орынның бірін алып
отырған – оқу мәселесі. Патша өкіметі тұсында қазақ елі өз мәдениетін өркендетуге, өз мектебін
салуға еркіндік алмады.
1921-інші жылы мектеп саны ... 1911-інші жылғыдан екі есе артты.
... Қазір Қазақстанда оқу жұмысының жайы мынау түрде: барлық бастауыш мектептер
1922 жылы 2001, 1924 жылы 2643 болды. ...
... 1924 жылы Қазақстанда 30 мың 36 үйсіз – күйсіз бала бар еді, мұның 16 мың 429-ы 159
балалар үйінде тәрбиеленетін еді. Сауатсыздықты жою жөнінде Қазақстанда 1 миллион 654
мың 609 кісінің сауатын ашуға ұйғарылған еді. ... қазақ халқының сауатсыздығы 95 проценке
... жеткен еді.
... Осы күні қазақша оқу кітаптары жазылып, қазақ тілі тазартылып, тіл құралдары
басылып шығып келеді,» [10, 125, 126-127] – деген деректермен баяндады.
Бұл мерзімдегі республикамыздағы халқымыздың бұрынғы тарихында болып көрмеген
қазақ балаларын мектептерге тартудың барысы, маңызы туралы осы істі ұйымдастырушылардың
қатарындағы С.Сейфуллин: «Біздің Қазақстан үкіметінің зор істеген ісі оқу ісін алға
бастырды.
Патшалардың заманында мектеп, медіресе көрмеген, школалардың маңайына келе
алмаған қазақ еңбекшілерінің балалары қазір Қазақстанның әрбір қалаларында-ақ мектептерде
һәм школаларда толған және Қазақстаннан тыс шет қалалары қазақ жастарынан құр емес», [11,
беті ???] – деп жазады.
ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдарының басындағы Республикадағы қолға алынған
қазақтарды мал шаруашылығын сақтай отыра, отырықшы тұрмысқа, егіншілікке көшірудің,
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жаппай сауаттандырудың, тиісті мамандыққа дайындаудың қажеттілігі мен болашағын сол
мерзімдегі Қырғыз Автономиялы Кеңестік Республикасы ОАК Саяси хатшысы қызметін
атқарған М.Әуезов халық арасында белсенділікпен насихаттады, оның орындалуына тікелей
ат салысты. Мысалы оның 1922 жылғы Семей облысы ауылдарының нақты жағдайларымен
танысып келгеннен кейінгі жазған хатындағы: «... мемлекет көшпелі қазақтарды отырықшы
етуге, оларға үйлер салуға ұмтылады. Егерде бірнеше жанұя бірлесіп қоныс салатын болса,
мал шаруашылығымен қатар егіншілікпен айналысуға болады. Бұл балалар үшін де жақсы.
Мектеп ашуға, оларды сауаттандыруға мүмкіндік туады. Қазақ қонысы пайда болысымен
мемлекет оларға көмектесе бастайды.
... Мен ауылдастарымды жаңаша өмір сүруге сендіре алдым. Олар Бақанас өзені
аңғарындағы тамаша Байқошқар жерін таңдап алды», [12] – деген сөздерінен сол мерзімдегі
кеңес өкіметінің халқымыз үшін жасап отырған қайта құруларының, солардың ішіндегі
экономикалық өзгерістерден басқа бұған дейін тарихымызда болмаған халықты міндетті
түрдегі оқыту, кәсіби білім беру, әлеуметтік, мәдени және тағы да басқа бағыттардағы нақты
мақсаттарының шындыққа айналғандығы белгілі бола түседі.
Осы уақытта Қазақ Автономиялық Республикасының кеңестік билігі мектептер санын
арттыру, мұғалімдердің тұрмысын, оқу орындарының материалдық жағдайларын жақсарту
мәселелерін үнемі бақылауда ұстады. Осы мақсатпен «Аудандардағы, қалалардағы мектеп,
медресе, школдардың ығын-шығындары жергілікті халықтан жиналған алым-салықтардан
төленсін. Ауылдың һәм қаланың школ, мектеп, медреселеріндегі оқушылардың жалованиялары
да сол жергілікті халықтан жиналып, қазынаға түскен алымдардан төленіп отырсын деп кеңес
мемлекетінің орталық үкіметі қаулы шығарды» [9, 173].
Сол мерзімдегі республикадағы кеңестік билік басшыларының қатарында болған
Ә.Жангелдин: «Қазақ аудандары мен уездерінде, орталықтарда балалар үйлерінің жұмысын
жолға қойып, оларды көбейту қажет, балалар үйлерінде қазақ кедейлерінің балаларын, жетім
ұлдар мен қыздарды тәрбиелеуге баса көңіл бөлу керек. Ешқандай экономикалық саясат бұл
іске бөгет жасамауға тиіс. Өйткені мұның өзі Совет өкіметі орындарының беделін бұқараның
көз алдында көтерудің неғұрлым ұтымды әдістерінің бірі болып табылады. Ал ең бастысы
– балалар үйлерінде ұлдар мен қыздарды тәрбиелеу қазақ кедейлерінен, артта қалған қазақ
әйелдерінен, болашақта табанды қызметкерлер мен мұғалімдер даярлау ісінде зор роль атқаруға
тиіс. Саяси бағытта мұның өзі болашақтың бірден-бір мызғымас кепілі болмақ», – [13, 164]
деген мәлімдеме жариялап, Қазақстанда басталып отырған осы ауқымды шараны орындаудың
қажеттігіне барлық буындағы басқару орындарының назарын аударды.
Жергілікті кеңес орындары тарапынан 20-жылдың ортасына дейін жаңа мектептер,
әсіресе қазақ балаларына арналған оқу орындарын ашу жалғастырылды. Бұл іс Маңғыстау
өңірінде де жүзеге асырылды. Мысалы « ... Қазақ балаларына арналып жаңадан ашылған бес
мектептің екеуі Форт-Александровскіде, ал үшеуі далада орналасты.
Уездің тарихында алғаш рет екі сатылы Николаев мектебінде, бір сатылы ФортАлександровск және Долгин мектептерінде орыс және шетел тілдерімен қатар қазақ тілін
оқыту да бастау алды.
... Партия ұйымдары балаларға үнемі қамқорлық жасауда. 1920 жылдың қазанында ФортАлександровскіде қазақ балаларына арналған алғашқы екі балабақша ашылды...» [14.120-121]
– деген дерек осыған мысал болады.
Кеңес өкіметі бұл бағытта шалғай ауылдардан келіп оқитын қазақ балаларының
жағдайларына мүмкіндігінше назар аударды. Осындай мақсатпен «1922 жылы қазақ балалары
үшін мектеп-коммуналар ұйымдастырыла бастады. 1922 жылдың ақпанында олардың саны:
Бөкей губерниясында – 7, Ақтөбеде – 8, Оралда – 6, Семейде – 7, Ақмолада – 4 және Адай
уезінде – 2 болды» [1, 466].
Ресми деректерде баяндалғанындай, осындай атқарылған іргелі шаралардың барысында,
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1922 жылға «Бүкіл республика бойынша 23851 оқушы қырғыз балалары бар. ... Орынбордағы
оқушы қырғыз балалары 1485 адам» [15] – болды.
Қазақстан өкіметі бұл кезеңде оқу, мәдени, өнеркәсіп орындарына арнайы орта білімді
және жоғары білімді мамандар дайындауды күн тәртібіне енгізді. Егер де деректерге жүгінсек:
«Қазақстандағы кадрлар дайындау мектептер мен курстарда ғана емес, сонымен бірге
республиканың арнаулы орта оқу орындарында да жүргізілді. 1921 жылы Қазақ АКСР-ның
бірінші астанасы – Орынборда халыққа білім беру саласындағы орта оқу орнына теңестірілген
үш институт (қазақ, орыс және татар) ашылып, 503 студент білім алса, Семейде 90 адамдық білім
беру бағытындағы аралас институт ашылды. 1925 жылға республикада солардың қатарындағы
азамат соғысы кезіндегі қиын жағдайда ашылған Петропавловскілік 14 педагогикалық
техникум болды.
Қазақстан қалаларында бұлармен бірге басқа бағыттардағы орта оқу орындары ашыла
бастады. Мысалы, 1920 жылдың 2 желтоқсанында Сібревком жанындағы Қырғыз өкілдігінің
Омбы губерниялық халыққа білім беру, Сібденсаулық сақтау, РКСМ Сібір бюросы, РКП
(б) Сібоблысы Қырғыз бюросы басқарушы қызметкерлерінің қатысуымен өткен мәжілісте
Петропавловскіде қазақ және татар балалары үшін орта медициналық мектеп ашу туралы
шешім қабылданды. 1922 жылдың 2 наурызында Қазақ АКСР Халком кемі – үш индустриалды,
ауылшаруашылығы және өндірістік-экономикалық техникумдары негізінде Орынборда
политехникалық институт ұйымдастырды» [1, 473-474].
Қазақстанда жоғары білімді мамандар дайындау жұмысының маңыздылығы 1923
жылғы Кеңестердің Бүкілқырғыздық сьезінде арнайы қаралып, онда: «Қырғыз республикасы
территориясының үлкендігі, және қырғыздардың әлеуметтік-экономикалық жағдаларының
ерекшеліктерін, солармен қатар ЖОО-ның, жоғары дәрежелі мамандардың болмауы мен
жоғары білім алуға деген жаппай ұмтылысты есепке ала отыра Кеңестердің Бүкілқырғыздық
3 сьезі Орынбор қаласында қызмет етіп тұрған саяси институттың факультеттерін қоса отыра
университет ашуды қажет деп санайды.
Ағарту ісі кадрларын дайындау мақсатында төмендегі шараларды іске асыру:
а/ Қыр ОАК Төралқасына мұғалім мамандарын дайындауға арналған орынды қамтамасыз
етуге қаржы қарастырылсын;
б/ педагогикалық техникумдарда оқитын қырғыздар үшін степиндия тағайындалсын»,
[16] – деген шешім шығарылды.
Көрсетілген мерзімдегі елімізге қажетті арнайы білімді мамандар дайындаудағы
атқарылып отырған шаралардың маңыздылығын Сәкен Сейфуллин «Қазақстан үкіметі керекті
қызмет қылатын адамдар даярлауда түрлі курстар, түрлі мектептер ашып жатыр. Мәселен: 1)
баспа өнерінің курсы, 2) салық, қазына, ақша істерін жүргізетін адамдар шығаратын курс, 3)
кооперация ұйымдарының істерін жүргізетін адамдарды шығаратын курстар, 4) мұғалімдер
даярлайтын институт һәм техникумдар, курстар, 5) адам дәрігерлерін шығаратын техникум, 6)
мал дәрігерлерін шығаратын һәм жер білгіштерін шығаратын техникум, 7) әскер бастықтарын
шығаратын школа, 8) милицияның бастықтарын шығаратын курс, 9) сот істерін басқаратын
адамдарды шығаратын курс», [11, 482] -деген мысалдар арқылы жеткізеді...
Осылармен қатар жиырмасыншы жылдың аяғына дейін әзірге жоғары оқу орындары
болмаған Қазақстан үшін жоғары білікті мамандар дайындау РКФСР-дің, басқа одақтас
республикалардың оқу орындары арқылы жүргізілді. Сол кездегі деректерден анықталатынындай:
«РКФСР және басқа республикалар жоо орындарындағы қазақстандықтардың саны:
«1922 /1923 оқу жылы 800
1923/1924 1250» – [3, 320] болды. Егер де осы мәліметтерді нақтылай түссек: «1922/23
оқу жылы Ресей Федерациясының жоғары оқу орындарында 800-ге жуық студент білім
алды. Солардың ішінде Мәскеуде- 200-ге жуық, Петроградта-130-ға жуық, Сібір жоғары оқу
орындарында-140, олардың ішінде Омбыда ғана-60, Самарада-40, Қазанда-40, Саратовта-30,
Астраханда-30, Ташкенте-100 және тағы да басқа жоғары оқу орындарында -40-қа жуық. 1922391

23 оқу жылында Қазақстан елдің жоғары оқу орындарына тағы да 450 адам жіберіп, олардың
саны оқып жатқандармен бірге барлығы 1250-ге жетті» [1, 475].
Жиырмасыншы жылдардың басындағы Қазақстандағы ағарту ісінің басында болған
А.Байтұрсынов та елдегі білім берудің, оның халық үшін маңызын: «Бұрын Николай заманында
бірнеше жыл ізденіп, шығынданып ашатын школды Кеңес өкіметі өзі-ақ ашыңдар деп ұран
шақырып отырғанда, халықтың үндемей отыруы зор айып, күнә», [17] – деген сөздермен
білдірді.
Бұл мерзімдегі автономиялық республикадағы атқарылған маңызды жұмыс – халықтың
денсаулығын сақтауды ұйымдастыру еді. Негізінен 20-жылдардың басынан «Қазақстандағы
денсаулық сақтау ісін негіздеу мен жақсартуға Ресей Федерациясы үлкен көмек көрсетті. 1921
жылдың шілдесінде Қазақ АКСР – не 105 жылжымалы эвакпункттер және Орынбор, Орал,
Ақтөбе, Қостанай және Семей губернияларында орналасқан бірнеше әскери госпиталдер (3500
төсек) барлық мүліктері және медициналық құрамымен берілді. 1921-1922 жылдары РКФСР
денсаулық сақтау Халкомы Қазақстанға алты дәрігерлік отряд жіберді. Мәскеудегі ананы
қорғау бөлімі Қазақстанға алты балалар мекемесіне арналған толық жабдықтар мен ішінара
медқұрамын берді. Ресей Қызыл Крест қоғамы аштық белең алған 1922 жылы республика
территориясындағы ең алыс далалық аудандарда 49 асхана, 17 фельдшерлік пункттер мен 3
ауруханадан тұратын сегіз дәрігерлік тамақтандыру отрядтарын ұйымдастырды. Қызыл Крест
Қоғамы тарапынан ашылған асханалардан тамақтанушылардың саны 1922 жылы – 57,4 мың,
ал 1923 ж. – 81,3 мың адамға жетті. Осы мерзімде қоғамның медициналық мекемелерінен
басым бөлегі негізгі тұрғындар болған 90 мың ауру өтті. …Қазақстандағы санатория-курорттық
емдеуді ұйымдастырудың алғашқы шаралары қолға алынды» [1, 494].
Мектептер жұмысын жолға қоюда арнайы оқулықтар дайындаумен қатар оқу
орындарындағы кітапханалар қызметтерін жандандыру, жаңадан кітапханалар ашу мәселесі
маңызға айналды. Оны іске асыру үшін республикалық Бас саяси білім беру басқармасы
жанынан кітапхана істері коллегиясы негізделіп, бұл ұйым республикадағы мектептер
жанындағы кітапханаларды уақыт талабына сай жабдықтау жұмыстарын ұйымдастыруға
басшылық жасады. Әрбір мектепте кітапханалар ашу міндеттелді. Кітаптар, соның ішінде
оқулықтарды кеңінен пайдалану қарастырылды. Яғни, аталған Комиссияға: «Кітапхана
жүйелерін дамыту. Мектеп кітапханаларын пайдалану тәртібін айқындау және балалардың
кітап оқуларын ұйымдастыру» [18] міндеттелді.
Бұл уақытта Қазақстандағы ұлттық мәдениет пен өнерді дамытуда, халқымыздың бұл
бағыттағы ұлттық дәстүрін жаңғыртуда қомақты шаралар атқарылғандығы белгілі. Ұлттық
қазақ театрның негізін қалау, жергілікті жерлердегі халық ауыз әдебиетін жинақтау, қолөнерін
дамытып, насихаттау, т.б. бағыттардағы істердің бастамалары жасалынды. Сол мерзімдегі
халқымызға белгілі өнер қайраткерлерін анықтап, оларға жағдай жасау қолға алынды, т.б.
бағыттардағы іргелі қызметтің негізі қаланды. Осы айтылғандарға айғақты мысалдың қатарына
1922 жылғы 18 қаңтардағы Қырғыз саяси білім тарату Бас басқармасы мүшелері отырысындағы
«Қырғыз пьесасы және әдеби жинағына конкурс жариялау туралы мәселе қаралып, онда: 1-не
10000000, 2-не 5000000 рубль сияқы берілетін қырғыз пьесасына конкурс жариялансын», [19]
– деген шешімнің шығарылуы жатады.
Кеңес өкіметі, Қазақстандағы оның жергілікті орындары осы мерзімде қазақ тілін
мемлекеттік дәрежеге көтеріп, оны дамытуды қолға алды. Осындай саяси шараны іске асыру
мәселесін қараған ҚазОАК Төралқасының мәжілісінде: «ҚАКСР мемлекеттік және қоғамдық
мекемелер мен ұйымдарда іс қағаздарын қырғыз тілінде жүргізу жұмыстарының жоспарын
жариялады. Онда: «Жергілікті жерлердегі республика тұрғындары құрамының біртекті
еместігіне байланысты... (іс қағаздарын қырғызша жүргізетін уездің анықтамалықтары
берілген,-Ғ.Қ.) жылдың 1 қаңтарынан... ауылдық қоғамдардың, болыстық атқару комитеттері
ауылдық сьездердің, кеңестердің хаттамалары, милициядағы жауап алудың хаттамалары, сот
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істері қырғыз болыстықтарында толығымен қырғызша жүргізіледі», [20] – делініп, қазақ тілінің
республикадағы болашақтағы алар орны айқындалды.
Осы жоспарға сай республиканың барлық аймақтарында: «Басқарушы партия және кеңес
қызметкерлері үшін қазақ тілін үйренуге арналған курстар ашылды» [14, 120]. Бұл курстардың
мақсаты да мемлекеттік қызметтегілерді қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізуге, жергілікті
тұрғындар арасында осы тілде сөйлей іске асыру болғандығы айғақ.
Қазақ тілін мемлекеттік дәрежеге көтеру республиканың барлық буындағы партия, кеңес,
шаруашылық орындарынан бірауыздан қолдау тапты. Оның автономиялық республиканың
болашақ дамуындағы маңызы атап көрсетілді. «Қазақстанның орталық кеңесі, – деп жазды
С. Сейфуллин, – (cовет) комитетінің жаңада болып өткен 3-ші жалпы жиналысы: «Қазақстанға
қазағы көп жерлерде мекеме істері қазақ тілінде жүрсін, бұл алдымен болыстарда басталсын»
деген қаулы қылды.
... Қазақстанда кеңселерде қазақ тілін жүргізу керек екен. 12-партия жиналысынан кейін
тынбай айтылып келе жатқан сөз» [9, 156-167].
Республикадағы мемлекеттік тілдің дәрежесін көтеріп, оны нақты іске айналдырудың
жолдары белгілі қазақстандық ұлт жанашырының : «Әрбір уезд орталығында қазақ тілінде
партия-совет мектептерін, курстарын ашу керек, лекция оқуды, насихат жұмысын лекторлардың
басты да негізгі ісіне айналдыру қажет, лекция оқыған кезде оларды осы жұмыстан басқа еш
нәрсеге алаңдатпау керек, оларды материалдық жағынан сөзсіз қамтамасыз ету, тіпті таңдаулы,
өз жұмысына берілген мұғалімдерге силық беріп отыру міндет», [13, 164] – деген ұсынысында
айқындалды.
Тура осы уақыттағы жалпыхалықтық қолдау алған қазақ тілін алғаш рет республикада
ресми дәрежеге көтеруге деген бастаманың келелігін М.Дулатов: «Енді әр халық өз тілінде
оқуға, өз тілінде жазуға, өз тілінде тергеуге тиіс. Мемлекет законінен бастап, ауылный
комитеттердің ісіне шейін, жазу әр халықтың өз тілінде болу керек. Бұған енді дау-дамай
жоқ. Тек жүзеге шығару ғана қалды. Сүйекке сіңген ескі дерттен құтыла алмай, бұл күнге
шейін орыстан хатшы алып отырған болыстар бар, мұның атын өшіріп, енді «орысшылауды»
ұмыту керек. Кеңес һүкіметі қазір сауатсыздықты жоғалтпақ болып отыр. Олай болса, өзінше
хат танымайтын бір азамат қалмай, мекемелерде, соттарда жауап беру түгіл, заң-законды өз
көзімен, өз тілімен оқи білмейтін біреу де болмасқа тиіс», [7, 26] – деген қолдаумен білдірді.
Лениндік Кеңестік билік көп ұлтты мемлекеттегі тұрғындардың діни көзқарастарына
да құрметпен қарады. Олардың діни сенімдерінің сақталынып, орындалуына назар аударды.
Мысалы осындай мақсатпен РКФСР-дің барша аймақтарының қатарында Қазақстандағы
мұсылман дінін ұстанатын тұрғындардың діни салт дәстүрлерін ұмытпауларына назар
аударылды. Басқаны айтпағанда 1920 жылдары Қазақстандағы мұсылмандар арасындағы
арнайы демалыс ретіндегі діни мейрамдар күндері енгізілді. Оны 1921жылдың 29 наурызындағы
сол уақытта Қырғыз Орталық Атқару Комитеті Төрағасы міндетін атқарған Бөкейханов және
Қырғыз Халком Кеңесі төрағасы Зенькевич қолдарын қойған Кеңестердің Орталық Атқару
Комитеті және БОКҰО (ВЦСПС) және ҚКСР өлкелік бюроларының: “Мұсылман мейрамдары
және демалыс күндері туралы
1.ҚОАК және Қырғыз кәсіподақ бюросы қаулысы негізінде Қырғыз республикасы
территориясындағы мұсылман дінін ұстайтын қырғыздар және басқа халықтар молынан
қоныстанған өңірлерде Губерниялық кәсіподақ кеңесі мен Губерниялық еңбек бөлімі қаулысымен
апталық міндетті демалыс күні жексенбінің орнына жұма күні болып белгіленсін.
2. Мұнымен бірге ҚКСР-ғы міндетті мейрамдарға РКФСР Халкомыкеңесінің 1920 жылдың 17 маусымындағы республикалық Декретіне қосымша келесі діни мейрамдар енгізіледі:
1. Гайд-Фитир (Ораза-айт) – үш күн,
2. Гайд-Курван (Құрбан-айт) – үш күн,
3. Нау-руз – бір күн жаңа санаумен 22 наурыз
3. Аталған қаулы жарияланған күннен күшіне енеді» [21] деген міндетті қаулысы дәлел393

дей түседі. Осының өзі Ленин бастаған Кеңес өкіметі тарапынан тұрғындарға жан-жақты
тәрбие беруде, оларды ортақ іске жұмылдыруда жергілікті халықтың діни сенімдері, салтдәстүрлерінің оңды тұрғыда насихатталуына назар аударылғандығы айғақ болады.
«1921 жылдың 13 шілдесінде В.И.Ленин Ташкенттен Алматыдағы табиғат апаты туралы
телеграмма алды. ... Ильич «Жер сілкіну немесе су тасқыны болуы мүмкін», – деп жазды.
Телеграмманың көшірмесін Молотовқа, БТК (ВЧК)-ге жіберу туралы жарлық береді және
Енукидзеге: «БОАК-тің бір мүшесіне көмек мөлшерін анықтауды тапсыру керек болар» деп
жазған. Кейін Алматыдағы су тасқыны зардаптары жойылды», [1, 494] – деген тарихи деректен
РКФСР басшысының Қазақстандағы әрбір орын алып отырған оқиғаларға үнемі назар аударып
отырғандығын дәлелдейді.
Қорыта айтқанда,1920- 1924 жылдар аралығындағы Кеңестік Қазақстанда халықтың
әлеуметтік дамуындағы атқарылған осындай игі шаралар лениндік мәдени революцияның
Ресейдің көпұлтты тұрғындарының мүддесіне арналғандығын көрсетіп берді.
Жүзеге асырылған мұндай нақты істердің қорытындысында қазақ ұлтының болашақ
дамуға деген сенімі орнады. Олар өздерін көпұлтты Ресейдегі келешекке деген ұмтылысы бар,
ғасырлар бойы дамуға мүмкіндік бермеген сауатсыздықты жою арқылы білім менғылымды
меңгеруге бет бұрған халық ретінде сезіне бастады. Қысқа мерзімде республикадағы бұрын
болып көрмеген әр бағыттағы ұлттық оқу, мәдениет, денсаулық сақтау орындары негізделіп,
көлемі, қызметтері еселеп арттырылды. Жергілікті ұлт өкілдері мемлекеттік қызметке тартылды.
Осылай қазақ халқы республиканың барша аймақтарында белсенділікпен бастау алып,
қоғамның барлық саласын қамтыған игілікті істердің негізгі тұлғасына айналды. Халықтың
санасында терең оңды өзгерістер орын алып, құлашын одан ары жая түсті. Нәтижесінде қазақ
ұлтының лениндік кеңес өкіметінің саясатына деген сенімі мен оны қолдауы орнады.
«... Өз басым Қазан төңкерісінен кейінгі жылдар, – деп көрсетеді Н.Ә. Назарбаев осы
айтылғандарға орай, – біз үшін текке кеткен жоқ деген байлама жасадым. Материалдық өндіріс
жүйесін түбірінен жаңарту, адамдардың білім деңгейінің күрт өсуі, қоғамның түрлі әлеуметтік
топтарының арасындағы қатынастарды жақсарту... – мұның бәрін өзіміздің тарихи жүгіміздің
асылдарына жатқызған жөн». [22]
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АХМЕТ БІРІМЖАНОВ – АЛАШТЫҢ КӨРНЕКТІ ҚАЙРАТКЕРІ
Қаратай Ш.Б.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қазақстан
тарихы кафедрасының магистранты
«Қоғамсыз адам жоқ, адамсыз қоғам жоқ» - деген қағиданы басшылыққа алатын
болсақ, қазақ тарихының беттері ұлы тұлғалар мен батырларға, ғалымдар мен ғұламаларға,
саясаткерлерге толы. Олардың жүріп өткен жолын саралау, ұлағатты сөздерін бағалау, өнегелі
істерін айшықтау рухани адамгершіліктің, мол тәрбиенің қайнар көзі болып табылады.
Сондықтан да белгілі бір тарихи кезеңдерде немесе дәуірлерде халықтың асыл арманын, тілекмұратын білдіруші де, оларды жүзеге асыру үшін де сол қайраткерлік дәрежеге көтерілген
адамдар ізінен сабақ алу – бүгінгі ұрпақтың ісі. Студент жастарының арасында рухани тәрбиені
қалыптастыруда тарихи тұлғалардың алар орны ерекше. «Өткенді білмей, келешекті болжау
қиын» дегендей, тарихи тұлғалардың тарихтағы игі істерін, жағымды қасиеттерін өз бойына
қондырып, кеткен кемшіліктерінен сабақ алу да бүгінгі ұрпақтың еншісінде.
Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжановтың ата-бабалары тарихи тұлғалар. Ахметтің атабабалары қазақ шежіресі бойынша Айнакөз анадан тараған Тәнбісұлы ұрпақтары Шақшақ пен
Сарыетім - «Кіші арғыннан» тарайды. Ахметтің ата – бабасы жайлы Гүлнар Міржақыпқызы
Дулатова өз естелігінде былайша таратады:
Шақшақ, Көшей, Қошқар, Жәнібек, Дәуітбай, Мұса, Шеген, Бірімжан, Қорғанбек Ахмет,
Шақшақ Қошқарұлы Жәнібек - батыр, қазақ-қырғыз халқының бірінші Тарханы.
Тархан деген атақ Россияның бұратана ұлттарынан шыққан Ресей үкіметіне еңбегі сіңген
адамдарға берілетін болған.
Ахмет Бірімжановтың бесінші атасы Шақшақ Жәнібек туралы Бірімжан әулетінің
арасында сақталған аңыз бойынша Кіші жүздің ханы Әбілқайырдың болашақ атақты ханы
және қолбасшы болатынын Шақшақ Жәнібек екенін бірден болжаған екен.
Ел аузында осы күнге дейін айтылатын осы аңыз бойынша:«Бірде халық құрметіне
бөленген, атақты батыр Жәнібек жолдастарымен сапарға аттанады. Сапардың бесінші күні
Жәнібек батыр бастаған әскер тобы айдалада өсіп тұрған жалғыз ағаштың көлеңкесінде
ұйықтап жатқан жас жігітке кездеседі. Жәнібек батыр атының басын тартып тоқтап,
ұйқыдағы жас жігіттің көркіне таң қалады: «Жүзі қандай әдемі, бетінен қуат пен ерліктің
тынысы білінеді» - деп, жолдастарына қарап сөзін жалғастырады, «Қараңыздаршы, мына
395

жігіттің өз қолдарын кең жайып жатқаны тегін емес. Ол осы қолдарымен әлемді құшақтағысы келгендей. Менің осы айтқаным келмесе, мен Жәнібек болмай- ақ кетейін» - деген екен [1].
А. Бірімжанов 1871 жылы Торғай уезінің Тосын болысында дүниеге келген. Алғаш
Торғайдағы Ыбырай Алтынсарин ашқан мектепте оқып, кейін 1891 жылы Орынбор
гимназиясын, 1894 жылы Қазан университетінің заң факультетін алтын медальмен бітіреді.
Гимназия оқытушылары педагогикалық кеңесте оның табиғи дарын иесі екенін мойындайды
[2]. Заң факультетінде оқығандағы мақсаты - терең білім алып, бодандықтағы халқының
құқығын қорғау еді.
Ол университеттен кейін біраз жыл Орынбор округі мен Ақтөбе уезінде сот
қызметкері болып істеп, біраз іс-тәжірибе жинақтайды. Талай адамның теңдігі үшін күресіп,
қолдан келген көмегін аямайды. 1905 жылдан бастап Ахмет Қорғанбекұлы Орал, Семей,
Орынбор қалаларында өткен қазақ съездеріне қатысып, алты Алаштың арын арлап, жоғын
жоқтағандардың бірі. Әсіресе, ол білімі мен тәжірибесін Ресей Мемлекеттік Думасына депутат
болып жүрген кезінде іске асыра білді. Ол думада сөйлеген сөзінде Қазақстан жерін жаппай
тартып алуға, қазақ даласына орыс шаруаларының қоныс аударуына қарсылық білдіреді. Бұл
жайында ғалым Өмірзақ Озғанбай: «Осы мәселеге байланысты өз пікірін ашық білдірген
депутат А.Бірімжанның сөзі де назар аударарлық болды, - деп жазады. - Думадағы орындарды
бөлу кезінде кейбір өлкелер мен облыстардың үлестері бос қалғанын сөз ете келіп, ол былай
деді: «...Бұл бос қалдырылған орындарды Мемлекеттік Дума Сібірге, Орта Азия мен Кавказға
ұсынып отыр: «қырғыздар» мекендейтін далалық облыстар туралы ештеңе айтылмаған; мүмкін
олар Сібірге немесе Орта Азияға жатқызылған шығар, бірақ Дума қаулысында бұл туралы
нақты ештеңе айтылмаған».
Бұдан кейін ол сөзін «қырғыз өлкесінің өкілі ретінде мен осы артық бес орынның үшеуін
немесе, әрі кеткенде екеуін - Жетісу, Семей, Торғай, Орал және Бөкей ордасы кіретін қырғыз
облыстарына беруді сұраймын [3,190].
Ахаңның қазақ халқының мүддесін қорғайтын бұл пікірін бірінші шақырылған
Мемлекеттік Думаға депутат болып сайланған шағын ғана қазақтар тобынан басқа ешкім де
қолдамады. Алайда, оның айқын да батыл айтылған сөзі Ресей империясына азаттық аңсаған
халықтың ояна бастағанын аңғартып өткендей еді.
Қазақтар Мемлекеттік Думаға сайлауға қатынасу құқына 1906 жылдың ақпан айының
соңғы күндері, яғни, І Дума ашылуына санаулы күн қалғанда ғана ие болыпты. Осының
салдарынан бірінші Мемлекеттік Думаға сайланған қазақ депутаттары кешігіп, Дума
жұмысына белсене араласуына мүмкіндіктері болмаған. «Соның өзінде 2 шілде күні Дума
отырысында Ахмет Бірімжан сөз сөйлеп, қазақ елінің жерге байланысты шешілмей жатқан
көп мәселелері бар екенін айтып, аграрлық мәселе бойынша кұрылған комиссияның құрамына
қазақ депутаттарының өкілін енгізуді ұсынады» [4,60].
Бірінші Ресей Мемлекеттік Думасына депутат болып сайланғанда Ахмет Қорғанбекұлы
Бірімжановтың жасы отыз бесте екен. Ал І Дума өз жұмысын 1906 жылы 27 сәуірде бастағаны
белгілі.
Ө. Озғанбай «І Мемлекеттік Думада қазақ халқының танымал жетекшісі Ә.Бөкейхан мен
заңгер А.Бірімжан белсенділік көрсеткенін» айтады [3,234 ].
Думаға сайланатын адамдарға орыс тілін білуі міндетті саналады. Ахмет орыс тілін жетік
білетін еді.
І Мемлекеттік Дума таратылғаннан кейін Ахмет Орынбор қаласына қайта оралып,
Орынбор округтік сотының тергеушісі қызметін атқарады. Көп ұзамай ІІ Мемлекеттік Думаға
сайлау басталады. Облыстық сайлау 1907 жылы 12 ақпанда Ақтөбе қаласында өтеді. Торғай
облысынан 106 выборщик сайланады, солардың ішінен сайлауды одан әрі жалғастыруға
Ақтөбеге барған 100 адамның жүзі де бір ауыздан А.Бірімжановқа дауыс береді. Сөйтіп
А.Бірімжанов Ресейдің ІІ Мемлекеттік Думасына да депутат болып сайланады. Қазақ елінен
барған басқа да депутаттармен бірге қазақтар да Мемлекеттік Думада құрылған комиссиялар
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құрамына кірді. Солардың ішінде А. Бірімжанов «Әскери дала соттарын жою туралы» заң
жобасын жасау комиссиясының құрамына енді.
1907 жылың 3 маусымында ІІ Мемлекеттік Дума да таратылып, одан кейінгі Думаларға
қазақ даласынан депутаттар сайланбайтын болды.
Ахмет «Алаш» партиясының басқарушыларымен, әсіресе Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатовтармен жақсы таныс, пікірлес, идеялас дос-жаран болған.
Орынборда 1917 жылдың 12 желтоқсанында сағат 15-00 де Қазақ автономиясы құрылғаны
жария етіледі. Яғни, шығу тегі, тілі бір Бөкей ордасы, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу,
Сырдария, Ферғана, Самарқан мен Каспий сырты облыстарының Амудария бөліміндегі қазақ
уездері, Алтай губерниясының іргелес қазақ болыстары әкімшілік тұрғыда біріктіріліп, Қазақ
автономиясы құрылады. Оған «Алаш» деген атау беріліп, «Алашорда» Уақытша Халық
Кеңесінің Төрағалығына Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов сайланады.
Сол 1917 жылы Ахмет Бірімжанов Қостанай уездік Алашорда халықтық үкіметінің әділет
министрі болып тағайындалады.
1918 жылдың мамыр айында Оралда қазақ съезі болып, онда Жанша мен Халил
Досмұхаммедовтер басшылық жасаған «Ойыл уәлаятының» Уақытша үкіметі (Батыс
Алашорда) жарияланды. Атты казактардан қауіптенген үкімет сол жылы 26 шілдеде Жымпиты
қаласына барып орналасты. Осы Жымпиты қаласында өткен съезге Уақытша Ұлт Кеңесіне
сайланған 15 адамның бірі де заңгер Ахмет Бірімжанов болатын.
Ресей мемлекетінің жергілікті басқару орындарында қызмет істей жүріп Ахмет
Бірімжанов қазақ даласында елді басқару және сот жүйелерінің дүрыс жолға қойылмағанын
түсінді. Ахмет Бірімжанов заң шығару орындарында жергілікті халық өкілдерінің болмауы
қазақ даласындағы басқару жэне сот жүйелерін қайта құру реформалау керектігің қажет етеді
деп есептеді.
1901 жылдан бері Ақтөбе уезінде сот жүйесінде істегеніне қарамастан Ахмет Бірімжанов
бірінші Мемлекеттік Думасына Торғай облысының Торғай уезінің Тосын болысынан
кандидаттыққа тіркеліп, сайлауға түсті.
Қазақ қауымына осы күнге дейін белгісіз болып келген бір жәйт, осы сайлауда Торғай
облысынан Ресейдің бірінші Мемлекеттік Думасына Ахметтің әкесі Қорғанбек Бірімжанов
депутаттыққа кандидат болып тіркеліп сайлауға қатынасты. Бұл кезде Қорғанбек Бірімжанов
уездік бастығының кеңсесіндегі (канцелярия) қызметінен босатылған еді. Бірақ Қорғанбектің
халық арасында беделі элі де өте жоғары болатын.
Ақтөбе қаласында 1906 жылы 28 майда Ресей Мемлекеттік бірінші Думасына сайлаудың
соңғы туры өткізіліп, Ахмет Қорғанбекүлы Бірімжановті 95 дауыс (шар) жақтап, 3 дауыс (шар)
қарсы болып, Ахмет депутаттыққа Торғай облысынан сайланды [5].
Ресейдің I Мемлекеттік Думасы өз жүмысын 1907 жылдың 20 ақпанында бастап, 1907 жылы 3 маусымда аяқталды.
Жазушы Талым Ахмедов өзінің «Руссия Думасындағы қазак депутаттары» деген
мақаласында Бірімжанов Ахмет Қорғанбекұлы туралы мынадай деректер келтіреді:
«Бірімжанов Ахмет Қорғанбекүлы - Торғай облысынан (ол кезде Торғай облысына
қазіргі Ақтөбе және Қостанай облыстары кіреді). Қазан университетінің заң факультетін
алтын медальмен бітірген, бітімші сот болып қызмет істеген. Думаның аграр комиссиясының
мүшесі болған, мұсылман фракциясының жүмысына қатынасқан. Аса жұмсақ мінезді,білімді
депутат. Бірінші Думаға Түркістан, Қазақстан, Кавказ халықтарының депутаттары сайлаудың
кеш өткізілгендігінен көбі кешігіп келген. Думада олардың көпшілігі мәселе талқылауға
араласпағандарымен де (оған көбінің білімі жоқ, білімі барлары бүрын мұндай үлкен жиында
болып көрмегендіктен қандай бағыт үстауды білмеген) солшыл партиялардын үсыныстарына
қол көтеріп, солардың тобын көбейткен» [1].
Бірінші Мемлекеттік дума жұмысына қазақ елінің атынан үш депутат қатынасты. Олар
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Орал облысынан - Алпысбай Қалменов, Торғай облысынан - Ахмет Бірімжанов және Семей
облысынан - Әлихан Бөкейханов болатын.
I - ші Мемлекеттік Думаның тарағаны жөнінде жарлық шыққанда, Жетісу облысында
сайлау науқаны енді басталған болатын. Верный үйезінің Михайловқа болысы шаруалары
сенім білдірушіні, ал Капал үйезінде 2 сайлаушыны таңдап үлгерді. Ал қалған жерлерде тіпті
сайлаудың өтуіне дайындалып та үлгермеді.
Соңдықтан Бірінші Дума таратылған кезде Жетісу және Сырдария облыстарында сайлау
әлі өтіп үлгермегендіктен, бұл облыстардан депутат анықталмаған күйінде қалды.
Тарихшы Ө. Озғанбай «Политическая жизнь русских мусульман до февральской
революции» (Оксфорд 1987) деп аталатын кітап деректеріне сүйене отырып мынадай
мәліметтер келтіреді:
«Қазақ депутаттары А. Қалменов жэне А. БІрімжанов Петербургке Дума ашылғаннан
кейін бір жарым ай өткен соң, яғни 10- 17 маусым аралығында келіп Дума жұмысына қатынаса
бастағанда аграрлық, азаматтық тендік туралы жэне басқа мәселелер алғашқы талқылаудан өтіп,
олар бойынша тиесілі комиссиялар құрылып қойған еді. Сондықтан Қалменов пен Бірімжанов
ең әуелі өздері қатынаса алмаған 20-ға жуық Дума мәжілістері отырыстарының есебімен және
соған дейін жұмыс жасаған комиссиялардың ісімен танысуға кірісті. Ал Ә.Бөкейханов болса,
қазіргі анықталған деректердің көрсетуіне қарағанда, Дума жабылуға 1-2 күн қалғанда жеткен.
Міне осыған қарағанда қазақ депутаттарына Дума жұмысына араласуға берілген уақыт тым
өлшеулі еді» [6].
Соның өзінде 2-шілде күні Дума отырысында Ахмет Бірімжанов сөз сөйлеп, қазақ
елінің жерге байланысты шешілмей жатқан көп мәселелері бар екендігің айтып, аграрлық
мэселе бойынша құрылған комиссияның құрамына Қазақ депутаттарының өкілін енгізуді
ұсынды. І-ші Мемлекеттік Дума жұмысына Қазақ депутаттары Мұсылман депутаттары
фракциясының қатарында ат салысты. Аталған фракция аграрлық мэселеге байланысты бас
құжат болып табылатын заң жобасын жасауға күш салды. Олар мұсылмандар партиясының
бағдарламасына сүйене отырып аграрлык тұжырымдама жасады.Алғашында жерді облыстық
меншікке айналдырып, сол арқылы қарауындағы аумақты мекендеген байырғы тұрғын халық
арасында үлес мөлшерінің көлемін болу отырықшы егіншілер ғана емес, сондай-ақ, көшпелі
шаруашылық қалыптағы малшылар үшін де жер үлесі мөлшерінің, қатар өсуін күн тәртібіне
қойды. Және де сырттан қоныс аудару біржола тоқталуын һәм иелік еткен жеке мүшелерінің
арасында тиісті еншісін алу құқы ауылдық қауым меншігіне берілуін талап етті. Думаның
комиссиясына берілген осы құжатпен қатар Ахмет Бірімжанов, Алпысбай Қалменұлы басқа
депутаттармен бірге жоғарғы үкімет органдарына қоныс аударушыларды жерге орналастыру
комиссияларының қазақ даласында жасап жатқан заңсыз эрекеттері жөнінде сұрау салды.
Депутат А. Бірімжанов Думадағы орындарды болу кезінде кейбір өлкелер мен
облыстардың үлестері бос қалғанын сөз ете келіп, ол былай деді: «...Бұл бос қалдырылған
орындарды Мемлекеттік Дума Сібірге, Орта Азия мен Кавказға ұсынып отыр, «қырғыздар»
мекендейтін далалық облыстар туралы ештеңе айтылмаған, мүмкін олар Сібірге немесе Орта
Азияға жатқызылған шығар, бірақ Дума қаулысында бұл туралы нақты ештеме айтылмаған».
Бұдан кейін ол сөзін: «қырғыз өлкесінің өкілі ретінде мен осы артык бес орынның үшеуін немесе
кемінде екеуін - Жетісу, Семей,Торғай, Орал жэне Бөкей ордасы кіретін қырғыз облыстарына
беруді сұраймын» - деді [1].
Өз жұмысын 1907 жылдың 20-ақпанында бастаған Мемлекеттік Думаға қазақтар арасынан
депутат сайлау қорытындысы төмендегідей болды:
Ақмола облысынан - Ш. Қосшығұлұлы, Торғай облысынан - сот қызметкері Ахмет
Бірімжанов, Семей облысынан - Т. Нүрекенов, Жетісу облысынан - көпес Т. Аллабергенұлы,
Орал облысынан - заңгер Б.Құлманов сайланды. Қазақтардан сайланған депутаттар
Ш. Қосшығұлұлы, Т. Нүрекенов, Т. Аллабергенұлы, Б. Құлманов, А. Бірімжанов жэне Б. Қаратаев мұсылман депутаттар бөлімін, ал М. Тынышбайұлы кадет фракциясын қолдады.
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Қазақ даласында орыс шаруаларының қоңыс аударуын тоқтатып, оның қателігіне
үкіметтің назарын аудару мақсатымен Дума депутаттары: Б. Қаратаев, А. Бірімжанов,
Ш. Қосшығұлов, Т. Нүрекенов егіншілік жэне жерге орналастыру ісінің бас басқарушысы князь
Васильчиковке барып, осы мәселені қойған кезде алған жауабы мынадай болды: «XX ғасырда
қырғыздардың көшпелі өмір салтын тоқтату керек. Сол үшін де жаңа қоныстанушылар керекақ». Орыс отаршылдығының толық сипатын Ресей Мемлекеттік Думасына депутат болып
сайланған алаш қайраткері Бақытжан Карата ев Думаның 1907 жылғы мамыр айында өткен
пленарлык мәжілісінде қатаң сынға алып:
«Қырғыз - қайсақ халқының атынан б¥л мінбеден ешкім сөйлеген жоқ, соған қарамастан,
мемлекетіміздегі шиеленісіп отырған аграрлық мэселені шаруаларды Далалық облыстар
аумағына, атап айтқанда, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, жэне Жетісу облыстарының аумағына
қоныс аудару арқылы шешкісі келетіндер бар.
Әсіресе, оң жақ қатарда отырған ағайындарымыз аграрлық дағдарысты Орта Азияға
шаруаларды көшіру жолымен жоюға құштар. Олардың көзқарастарын парламентке егіншілік
пен жерге орналастыру ісінің бас басқарушысы князь Васильчиков, сондай-ақ, Министрлер
Кеңесінің төрағасы Столыпин таратып отыр. Алайда, осы уақытқа дейін Мемлекеттік Дума
делегаттарының бірде-бірі дәл қазір азиялық облыстар ішінде «шаруаларды қоныстандыратын
басы артық жер бар ма, басымызды қатыра-қатыра шаруаларды қоныс аударуға тауекел ете
алатындай Далалық облыстардың барлық бөліктері жаратылыстық - тарихи, шаруашылық статистика, топырағы мен ауа-райы жағдайлары тұрғысынан зерттеліп болды ма деп сұраған
жоқ, ол туралы біле де қоймас. Осынау қоныстандыру шаруалардың өздерін де, сонымен
бірге қырғыздарды да қатты қыспаққа түсірмей ме, бұл қоныстандыру шет жерлік қырғыздар
шаруашылықтарының күйзеліске ұшырап, ыдырауына әкеліп соқпай ма?» - деп сұраған емес
[7]. Жергілікті халықтың мүдделері мен есептеспей келген қоныстандыру қалай дегенмен
де әділетсіздік болып табылуға тиіс. Ол қашан да күштінің элсізді қанауы деп қабылданбақ.
Сөз жоқ, қырғыздар, яғни қырғыз – қайсак деп аталатындар, әлі дамудың төменгі сатысында
тұрған қауқарсыз халық: сол себепті де олармен ортақ тіл табысуға болады жэне оларға
зорлық көрсетудің ешқандай жөні жоқ. Біз, қырғыз - қайсақтар, Россияда қатты ушығып
отырған аграрлық мәселе шұғыл шешім қабылдауды талап ететінін терең түсінеміз. Біз шаруа
бауырларымыздың жер жетімсіздігінен зардап шегіп отырғанын жанымызбен сезінеміз, егер
басы артық басқажеріміз болса, оларды сыйыстырып алуға даярмыз.
Бүгінде Россиядағы аграрлық мэселенің қиындығына орай егіншілік пен жерге
орналастыру ведомоствосы қазірдің өзінде ол жақтарға шаруаларды көшіріп, оларды Далалық
облыстарға еліктіре шақыру мен қатар, қырғыздарды орныққан орындарынан, поселке, деревня
күрап отырған үйлерінен жаппай қуып шығумен айналысып отыр, көріп түрсыздар қоныс
аудару бүгінде топырағы құнарлы үйездерді жайлаған, яғни отырықшылыққа көңіл бөліп,
егін салумен айналысып жатқан қырғыз-қайсақ халқын ығыстырумен, халықты өздері түрған
үйлері мен деревняларынан қуып шығумен қосарлана жүріп жатыр.... Мемлекеттік Дума
өздері Россия ішіндегі помещиктер мүдделерін, осынау 130000 помещиктің мүддесін қорғау
үшін шаруаларды қоныстандыру арқылы қорлап отырған қырғыз-қайсақтардың, әрдайым
шаруалардың жерге деген мұқтажын қанағаттандыру мақсатымен жеке иеліктегі жерлерді
күштеп тартып алу ниетіндегі барлық оппозициялық фракцияларға аянышпен қарайтынын
есте ұстайтын болсын. Дегенмен, бүгінгі таңда шаруаларға орын босатуүшін қырғыздарды
жерінен ғана емес, тұрған үйінен қуып шығып жатқанын түсініңіздер. Орыстың еңбекші
бұқарасы мен зиялылар қауымы жерімен қоса үйімен, қора-қопсысынан қуылып жатқан сорлы
қырғыз-қайсақтардың мұңына құлак асады деп сенемін» - деп айыптай сөз сөйлеп, Ресейден
қазақ жеріне толассыз ағылған көші-қонның дереу тоқтатылуын талап етті [8].
Ресей думасына депутат болған Алаш қайраткерінің атқарған тарихи рөлін анықтай келіп
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ресей Мемлекеттік
Думасына депутат болған қазақтын ардақты перзенттері туралы: «Заманында еліне - пана,
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жеріне - қорған болғанын екі арысымыз Ресей мемлекеттік думасының мүшелігіне сайланған,
«Жақсы лебіз жарым ырыс...
Бұлардың әрқайсысы өз дәуірінің тұлғасы еді. Олардың Дума мінбелерінен көтерген
мәселелері, көзқарас кеңдігі, тіл мен дін, діл, дербестік жайлы ұстанымдары тым салмақты.
Халық тағдыры тұрғанда қара басының қамын үмытқан арыстарымыздың ауыз бірлігі
талайларға үлгі. Әттең, «татуға - тіл, сұңғылаға-сұқ өтеді» деген бар. Замананың тар жол,
тайғақ кешуіне тап келді...
Демек, Ресей Думасының бір ғасырлық тойына біз де еншілеспіз. Аты аталған арыстарымыз
сол парламентаризмнің бастауында тұрды. Шаңырағын көтерісті, уығын шаншысты, білім,
парасаты мен беделін үстеді...
Ендеше,арманда кеткен ағалардың осы салтанат қарсаңында атын ардақтау, аруағын
жаңарту парызымыз, - деп тебірене атап көрсеткен болатын [9].
Тарихи таным үшін осы арада 1906 жылы Торғай облысынан И.Ф. Голованов деген
большевиктің Ресей Думасына депутат болғанын айта кеткеніміз орынды деп есептейміз.
1907 жылы 25 ақпанда Ақтөбеқаласындаеңбекшілердің жиналысы болып, онда депутатпен
байланыс орнату жөніңдегі арнайы комитет қүрылды. Қала басшылығының бүл іске теріс
пиғыл білдіруіне байланысты, жиналыс билік тарапынан бүл комитеттің жүмысына ресми
түрде рұқсат берілмесе, онда комитет халықтың берген санкциясы негізінде жүмыс атқарады
деген шешім қабылданды. Осы жылы 11 наурызда қала халқының жиналысында екінші
Дума қызметі және И.Ф.Головановтың өз сайлаушыларына жазған хаттары туралы мәселелер
қаралған. 8 сәуірде Ақтөбе халқының қалалық жиналысы өткізіліп, онда Ф.И.Головановтың
сайлаушыларға хаты оқылды. Ф.И.Голованов өз хатында Ақтөбе халқына егістік жерге тұқым
шашу үшін егіншілерге жэрдемге арнайы ақша бөлу қажеттігі туралы шешім қабылдау туралы
мәселе көтергенің хабарлап, осындай шешімнің Қостанайлық егіншілер үшін қазірдің өзінде
қабылданғанын жеткізген. Кейінірек 2 маусымда И.Ф. Голованов сайлаушыларға социал демократ депутаттардың үйлерінде полиция тарапынан тінту жүргізіліп, сайлаушылардың
хаттары мен аманаттарын тартып алғандығын телеграмма арқылы хабарлаған. 3 - маусымда
екінші Дума таратылғаны туралы жарлық жарияланды. Осы хабарды естіген қала халқы шіркеу
қоңырауын соғып, тез арада мещан басқармасы үйінің жанына жиналып, өз наразылықтарын
жариялап, үкімет тарапынан жасалған жолсыздыққа қарсылық көрсетіп, 40 адамнан түратын
қалалық Кеңес қүрған. Бұл Кеңес жұмысшылар депутаттарының қалада қүрылған тұңғыш
қоғамдық басқару органы болды.
Ахмет Дума депутаты болған соң өмірінің соңына дейін қоғамдық жұмыстармен белсенді
түрде айналысты.
Осыған байланысты тілі басқа, салт-дәстүрі мүлдем басқаша ортада бала тәрбиесін
қазақы қалыпта бірқалыпты ұстау қиынға айналған шақта, Ахмет әйелі Гүлжауһармен кеңесе
отырып, отбасын Бұзылықтан елге көшіру туралы шешім қабылдады. Сөйтіп Гүлжауһар
Бұзылықтан балалары Батырбек пен Іңкәрді алып, Торғай өңіріне оралды. Ахметтің отбасы
немере ағасы Жақып Дәуренбекұлыныңаулына келіп орналасты. Осында Ахметтің тұңғышы
Батырбек түңғыш рет ауыл мектебіңің есігін ашты. Кейіннен ақпан, қазан революциялары мен
азамат соғысының зардабынан елдің тұрмыс жағдайы өте нашарлап кетті.
Оған қоса қосарланған жұт пен аштықауыл адамдарына қатты әлеуметтік соққыға
айналды. Осындай қиын жағдайда күнкөріс мәселесін шешу өте қиындыққа соқтырды.
Сондықтан Гүлжауһар балаларымен уезд орталығы Торғай қаласына қоныс аударды [9,79].
Ақ патша жарлығына сәйкес Қостанай уездік полициясы тәртіп сақтау саласындағы
сындарлы жолдан бас тартып, жазалаушы жолға түсті. Сөйтіп, олар өзінің халық арасындағы
беделін жоғалтты. Патша жарлығына дейін орыс әскери бас штабының 1916 жылғы 4
желтоқсанда 359-ші баяндау хаты жарияланған-ды. Онда подполковник Кисленко бастаған
Қостанай жазалаушы отряды мына құрамда бекітілді: 5-ші Орынбор казактар жүздігі, 109-ші
жаяу полкі, 9-ші пулемет және 2-ші қару-жарақ полкі. Мақсаттары Қостанай, Торғай аймағының
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жан-жағын жіті бақылау, қатаң қадағалауға алу. Бұған генерал Сандецкий, генерал-лейтенант,
уақытша штаб бастығы Добрынин қол қояды. («На службе Закона» газеті, 06.04.2007 жыл, 13
нөмір).
Бұл уақытта жазалаушы отряд тобының бастығы подполковник Кисленко өзінің алған
бағытынан таймай қарапайым халыққа Ұлт-азаттық көтерілісіне қатысушыларды қолдайды
деген кінәмен зорлық-зомбылықтың шектен шыққан әдістерімен жазалауға кірісті. Бұған
қарсы болған қазақ ұлты көсемдерінің көшбасшысы, Ресей Думасының депутаты Әлихан
Бөкейханов өз наразылығын білдірді. Көп ұзамай Ә. Бөкейханов Торғай облысы Уақытша
үкіметінің комиссары болып тағайындалды. Бұл 1917 жылдың наурыз айы болатын.
Яғни, Қостанай уезіндегі подполковник Кисленкомен тіл табысып, халықты жазаламау
бағытын ұстаған талабының арқасында, сол сәуір айында облыстық комиссар Ә. Бөкейханов
барлық күш-жігерін табандылықпен ұштастыра отырып, Қостанай уездік милиция
комиссарлығына бұған дейін Ресейдің Самара әділет сотының Бүгірслан уезінде қызмет
атқарған Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжановты тағайындайды. Осылайша, 1917 жылдың сәуір
айында Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов Қостанай уезінде Қостанай уездік милициясын
құрып, жұмысын ұйымдастырады [10].
Мінеки, осылай Ресей уақытша үкіметінің Қостанай уезіндегі милициясы 1918 жылдың
қаңтар айына дейін жұмыс істейді. Осы ретте Қостанай уезіндегі Қостанай қалалық думасының
90-ші журналындағы деректер 1917 жылдың 19 тамызында жазылған құжат болып шығады.
Ал, осы құжаттың жазылуына Қостанай қаласында М.Қаратаев деген азаматтың мас күйінде
көшедегі жүргіншілерді жәбірлеп, тіл тигізіп, ұрып-соғу оқиғасы негіз болған. М. Қаратаев
ешқандай кәсіппен айналыспаған, бірнеше рет бұзақылығы үшін түрмеде отырған адам. Бұл
жөнінде М. Қаратаевты түрмеге қамауға алған қатардағы милиционер Батуриннің Қостанай
уездік сотының судьясы Милькога түсірген арнайы арыз-шағымында айқын көрсетілген.
Бірақта судья Милько болса М. Қаратаевқа 5 рубль айыппұл салумен ғана шектелген. Бұл
шешімге Батурин наразылық білдіреді. Сот шешімі күшіне енген соң М. Қаратаев қамаудан
босатылады. Бұл туралы Қостанай уездік милиция комиссары А. Бірімжанов: «Сот шешіміне
ешқандай қысым көрсетілмеуі керек. Егер наразы болсаңдар, одан жоғары тұрған облыстық
сотқа шағымданыңыздар», деп сол уақытта қолданыстағы заңды қатардағы милиционер
Батуринге оқиды. Бұл заңды Ресей Уақытша үкіметінің төрағасы А.Ф. Керенский өмірге әкелген
еді. Көп ұзамай Қостанай уезінде Кеңес үкіметі жарияланған соң уақытша милиция құрылымы
таратылады. Бұған депутаттардың атқарушы комитеті келісім береді. Арада көп уақыт өтпей
ақгвардияшылар үстемдік алады да, 1918 жылғы маусымның 28 жұлдызында Қостанайда атқару
комитетінің депутаттары мен большевиктері бірінен соң бірі түрмеге жабылады. Қаладағы жаңа
әкімшілік большевиктер өмірге әкелген барлық құрылымды түбірінен өзгертіп, уездік басқару
жүйесін қайта құрады. Олардың мақсаты монархиялық қозғалысты қалыптастыру еді. Осы
тұста Торғай облысының барлық үкімет құрылымы КЖКМ-ға (кеңейтілген мәжілістің комитет
мүшелері) берілді. Мұның ішінде уақытша үкіметтің ерекше назар аударғаны 1917 жылдың 17
сәуіріндегі милиция құрылымы еді. Ол 1918 жылдың 26 тамызында жаңаша жүйеге түсіріледі.
Осы кезде Қостанай уездік милиция комиссары да қарап қалмайды. Ақтардың қарапайым
халыққа жасап отырған қиянатына қарсы халыққа қанатымен су сепкен қарлығаштай болса да
көмектесуді мақсат еткен А. Бірімжанов милиция органын қайта құрады. Бұл туралы Қостанай
уездік «Новый путь» газетінің 1918 жылдың 5 қыркүйегіндегі 34 санында нақты дәлелдер бар.
Негізінен, газеттегі хабарландыруда былай деп жазылған: «Қостанай уездік милиция бастығы
А. Бірімжанов кәсіби заңгер ретінде учаскелік милиция бастығына, олардың көмекшілігіне
және қатардағы милиция қызметіне, сондай-ақ уездік милиция басқармасына жеке машинкаға
қағаз баса алатын адамдарды қызметке шақырады» [10, 85].
Бұл хабарламадан мынаны аңғаруға болады. Осы уақытша үкіметтің құрылымындағы
милицияда ақтарды қолдайтын учаскелік қызметкерлер жеткілікті болатын. Сондықтан да Алаш
идеясын қолдайтын қажетті адамдарды учаскелік милицияға тарту қажеттілігі туындаған еді.
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Сол кездің өзінде-ақ, кәсіби заңгер А. Бірімжановтың ұйымдастыруымен тергеу және іздестіру
бөлімдері құрылады. Оларға тиісінше қылмыстық бағытта баяндалған арыз-шағымдар, ұрлық
пен тоңау, қылмыскерлерді анықтау сияқты күрделі міндеттер жүктеледі.
Уақытша үкімет құрған Қостанай уездік милициясы ақтар тұсында өмірге келсе де,
ол тарихтың бастауы еді. Сондықтан да Қостанай уездік милициясының негізін қалаған
бірінші уездік милиция комиссары Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов. Ал, Қостанай уездік
милициясының бастау алған уақыты 1917 жылдың сәуір айы. Алашорда қозғалысына белсене
қатысқан екі Ахметтің болғаны тарихтан белгілі. Олардың біріншісі – ағартушы Ахмет
Байтұрсынов, екіншісі – заңгер Ахмет Бірімжанов. Осыған байланысты Алаш қайраткерлері
кезінде біреуін – Ахаң просс, екіншісін – Ахаң юст деп атаған.
Алаштықтар: «Ақ болсын, қызыл болсын, бәрі-бір, мен тек қазақ ұлтының мүддесін
қорғайтын мемлекетті ғана жақтаймын», - деген ұлттық ниетте болды. Ал большевиктерге
«қазақ ұлтының мүддесін қорғайтын» алашордашылар қажет емес еді. Сондықтан заңгер
Ахметті жауапты қызметтен аластаған кеңес үкіметі біліміне сәйкес қызмет бермеді. Алайда, ол
бұған мойымай, еліне қызмет жасауды басты мақсат етіп, кеңес дәуірінде 1920-1927 жылдары
республикалымыздың әділет жөніндегі халық комиссариятының және Жоғарғы сотының
коллегия мүшесі ретінде жас Қазақ елінің заңдарын шығаруға ат салысып, өз қолтаңбасын
қалдырды [11].
1927 жылы қатты ауырып, Ленинградқа емделуге барған Ахаң қайтыс болады.Ахаңды
жерлеуге Әлихан Бөкейханов, Мұхтар Әуезов, Әубәкір Сейдалин, Әлкей Марғұлан, Ұлы
Батырбек, сондағы татар зиялыларымен Санкт-Петербургте оқып жүрген қазақ жастары
қатысқан. Сүйегі сонда мұсылмандар зиратында.Ахмет Бірімжанов Думада сөз сөйлеген тұңғыш
қазақ. Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов жайында кең түрде мәліметтер жинап, зерттеп, қазақ
халқының нағыз отансүйгіш тұлға ретінде көрсету, өшпес есімін үлгі тұту тарихшылардың
тікелей міндеті деп ойлаймын.
Әдебиеттер тізімі:
1. «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы: «Қазақ
энциклопедиясы» Бас редакциясы.- 1998.
2. НАРТ. Ф.92. Оп.1. Д. 32110. л.12
3. Озғанбай Ө. Ресей мемлекеттік Думасы және Қазақстан.Алматы, 2006 – 125
4. Политическая жизнь русских мусульман до февральской революции». Оксофорд,
1987.
5. Қарабала Е.Алаштың көрнекті қайраткері // На службе Закона. - №13. - 6 сәуір,2007.
6. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. Алматы 1995.- 204 бет;
7. Нүрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. Алматы 1995.-135;
8. ТурсуновХ. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Ташкент. 1962.-358
9. Каратаев Т. Тарихтағы аттас тұлғалар. Ақтөбе, 2002.-79.
10. Құрманбеков Б. Дума депутаты Ахмет Бірімжанов. - Ақтөбе:
«А-Полиграфия», 2013. - 112 бет.
11. Д. Аманжолова «На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана» - Алматы:
Издателький дом «Таймс» 2009. – 412 с.

402

АЛАШОРДАЛЫҚТАР – ТӘУЕЛСІЗДІК ҮШІҢ КҮРЕСТІҢ
ЭТАЛОНЫ ЖӘНЕ ҮЛГІСІ
Қасымов Сабыр
«Қаhармандар» Республикалық Қоғамдық қор Президенті
Елімізде жұртшылықтың кеңінен талқылауы мен мақұлдауынан кейін, Мемлекет басшысы
Н.Ә. Назарбаев ұсынған, барлығымыз көптен бері күткен «Рухани жаңғыру» бағдарламасы
іске асырыла бастады. Енді, ең бастысы, ол жан-жақты әрі тиімді жүзеге асырылып, өз
мақсаттарына жетуі керек.
Қазақ халқы мен Қазақстан үшін аса күрделі, тарихи тағдыршешті болып табылатын
Алаш оқиғасының 100 жылдығына арналған мерейтойлық іс-шаралардың қорытынды
кезеңінің жоғары мемлекеттік деңгейде өткізіліп жатқаны қуантады. Осы конференциямыздан
кейін Алаштың маңыздылығы мен баға жетпес үлесін, оның көрнекті қайраткерлерінің біздің
рухани байлығымызға, саяси және ғылыми капиталға, мемлекеттік құрылысқа қосқан үлесін
мемлекеттік және саяси элита өкілдерінің ұғыну деңгейі әлдеқайда арта түседі деп сенгіміз
келеді.
«Алашордалықтар» өткен ғасырдың бас кезеңінде Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірінде
қайта өрлеу дәуірін жасады. Олар, біріншіден: өздерінің белсенді ғылыми-публицистикалық
қызметімен халықтың сана-сезімін оятты, аяғына тұрғызды, ұлттық еркіндік пен ұлттық
мемлекеттілікті қайта өркендетуге деген рух пен үмітті күшейтті. Екіншіден: олар өздерінің
бүгінгі тілмен айтқандағы «Рухани жаңғыру» ұлттық бағдарламасын әзірлеп, халыққа және
бүкіл әлемге жария етіп, ең бастысы бүкіл Қазақстанның аумағында іске асыра бастады.
Нақ сол, 100 жыл бұрын, 1917 жылғы 12 желтоқсанда Орынборда, 2-ші Жалпықазақ
съезінде (құрылтайында) құрылған «Алашорда» Үкіметі қазақ мемлекеттігін қайта дамытты.
Сол кезде де, бүгінгі таңда да құқық, саясаттану және әділдік тұрғысынан алғанда, бұл
саяси шешім қазақ халқының еркі мен арманына сай және толығымен заңды болды. Алаш
партиясы қозғалысының және аса көрнекті көшбасшыларының үлкен тарихи еңбегі осында.
Қазақ халқының ұлттық мемлекеттілігін қайта дамытудағы осындай ұжымдық ерік-жігер
(прецедент) алдын ала анықтай отырып, большевиктердің 1920 жылғы 26 тамызда Қазақ
(Қырғыз) автономдық Республикасын (1936 жылдан бастап – Қазақ КССР) құруға мәжбүр етті
және бұл ақырында 1991 жылы Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігіне алып келді.
«Алаш» көшбасшыларының ерен еңбегі сол – олар қазақ халқының ең жоғары білімді
зиялылары ретінде, шекараларды әкімшілік бөлу кезінде жан-жақты әрі ғылыми-теориялық
және саяси тұрғыдан негіздей отырып және Ленин басқарған Кеңестік билік басшылығының
көзін жеткізіп, патшалық Ресей алып қойған, тарихи тұрғыдан қазақтарға тиесілі жерлердің
қазақ халқына (оның Автономдық Республикасына) қайтарылуына қол жеткізген.
Алаштың айрықша еңбегі сол – оның көшбасшылары 20-шы ғасырдың бас кезіндегі тың
үрдістер тұрғысынан алғанда Қазақстанның бостандығы мен тәуелсіздігі үшін, жеріміздің
тұтастығын сақтап қалу үшін ата-бабаларымыз жүргізген күресті жалғастыра отырып, бұл
күресті шарықтау шегіне жеткізді, осы күрестің жаңа өркениетті нысандары мен тетіктерін, атап
айтқанда: жалпыұлттық партияны құруды, біртұтас ұлттық мемлекеттілікті қайта өркендетуді,
мемлекеттік билікті бөлу туралы ұсыныстар енгізуді, Президентін лауазымын құруды және
тағы басқаларды ұсынды.
Ағымдағы жылдың наурыз айында Алматыда, Алаштың 100 жылдығы мен Әлихан
Бөкейхановтың 150 жылдығына арналған еске алу Асында сөйлеген сөзімде мен бастапқыда
Алаштың жеті көрнекті көшбасшысына «Халық қаhарманы» атағын беруді ұсындым. Әрине,
олар: Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұстафа Шоқай, Міржақып Дулатұлы,
Жақанша Досмұхаметұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Халел Досмұхамедұлы. Ондаған
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жылдар өткеннен кейін «Халық қаhарманы» атағы берілген Бауыржан Момышұлының,
Рахымжан Қошқарбаевтың рухтары бұл үшін бізге риза болар еді.
Оған дау тудырмайтын негіздер ретінде олардың қазақ халқы алдындағы жоғары рухани
және азаматтық ерліктерін, туған халқы мен туған еліне деген риясыз әрі адал сүйіспеншіліктері
мен жанқиярлықтарын, осы аса көрнекті тұлғалардың мемлекеттіліктің демократиялық,
еуропалық және халықаралық стандарттар бойынша қайта өрлеуіне қосқан нақты үлестерін,
бүкіл саналы өмірлерін Отаны мен халқының еркіндігі мен тәуелсіздігіне арнап, сол үшін
еш ойланбастан өз өмірлерін қиғандарын атап көрсеткен едім. Олардың ерлігі халқымыздың
жадында әрдайым сақталады және өз халқына деген сүйіспеншіліктің, еркіндік пен тәуелсіздік
үшін күресудің үлгісі, эталоны болып қала бермек.
Көрнекті қайраткерлеріміз сол кездегі алдыңғы қатарлы еуропалық және халықаралық,
озық жетістіктер мен стандарттар деңгейінде өз Отанының қоғамдық-саяси және мемлекеттік
дамуының теориялық негіздерін қалап, практикалық үлгілерін ұсынды. Жүз жыл өткеннен
кейін олардың теориялық және саяси тұжырымдамаларының сол кездегі ресейлік танымал
саяси қайраткерлердің солшыл-революциялық, монархиялық және басқа да бағдарламаларына
қарағанда, объективті тұрғыдан алғанда және өмір үшін маңызды, көреген әрі халқымыз үшін
пайдалы болғанына көз жеткізіп отырмыз. Олардың стратегиялық бағдарламалары, тактикалық
іс-әрекеттері қазақ халқының мүдделерін терең әрі жан-жақты талдай отырып, ескере отырып
туындаған негізде, сол кездегі даму үстіндегі саяси ахуалға сай болды.
«Алаш» ұлттық-азаттық қозғалысы іс жүзінде бүкіл өңірлерді, барша қазақ қоғамын
қамтыды. Егер ғалымдардың ресми деректеріне және ресми статистикаға жүгінсек, 20ғасырдың басында, яғни 1917 жылға қарай Қазақстандағы қазақтардың саны 6 миллионнан
асатын, сондықтан: «Алаш» қозғалысын қолдап, оның іс-шараларына миллиондаған қазақтар
және басқа ұлттардың өкілдері қатысты деп санаймыз. Барлық дерлік өңірлерде құрылған Қазақ
комитеттері «Алаш Орда» Үкіметінің жергілікті жерлердегі атқарушы органдары (құрылымдық
бөлімшелері) болып табылды. Олардың барлығы әртүрлі қуғын-сүргінге ұшыраған. Оларды
«ақтарда», «қызылдарда» қуғын-сүргінге ұшыратты, себебі, олардың жоспарында қазақ
халқына тәуелсіздік сыйлау болған емес.
Алаштың көшбасшылары «Қазақстандағы кіші Қазан» саясатына және Голощёкин
басқарған Қазақ өңірлік комитетінің практикалық қызметіне мұқият талдау жасап, Қазақстан
басшылығындағы өрескел қателіктерді атап көрсетіп, сондай-ақ халық қасіретінің – жасанды
түрдегі жаппай ашаршылықтың туындайтынын болжай отырып (қазақ халқының жартысы
қаза болған), байлардың шаруашылықтарын тәркілеп, құқығынан айыруға және жаппай
ұжымдастыруға қарсы шықты және Голощёкинді Қазақстанның Бірінші басшысы қызметінен
алуды ашық түрде талап етті. Кеңестік империяда бұл өте ауыр мемлекеттік қылмыс болып
есептелген.
Алайда, төңірегіндегі халықтардың ұлттық мүдделерінен қол үзген, күш-қуат алған
сталиндік-кеңестік қуғын-сүргін машинасы өзінің империялық мүддесінде «бөліп алып, билік
ет» саясатын пайдалана отырып, Қазақстанның сол кездегі саяси элитасы мен зиялыларын
ыдыратып, Алаш көшбасшылары мен белсенділерін жаппай қудалай бастады. Голощёкин
Республика басшылығындағы өз жақтастарының-қазақтардың қолдауымен халқымыз әліде
зардабын сезініп отырған ғаламат қасіретке алып келген «Қазақстандағы шағын қазан»
бағдарламасын іске асырды.
«Алаш» партиясы және «Алаш Орда» Үкіметі қозғалыстарына біріккен алдыңғы қатарлы,
жоғары білімді қазақ элитасын күштеп қырып-жоюға ұласқан қуғын-сүргін Қазақстанның
барлық өңірлерінде жүргізілгенін тағы да атап көрсету қажет. Партияның қатардағы мүшелері,
облыстар мен үйездердегі филиалдардың қызметкерлері, «Алаш Орда» әскери бөлімдерінің
сарбаздары негізінен әлі де ақталмаған. Мемлекеттік тәуелсіздігіміздің 25 жылын тойласақ
та бұл жұмысты мемлекеттік тәуелсіздігін алған басқа елдер сияқты жүйелі негізге қоя алмай
отырмыз.
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«Алаш» партиясы көшбасшыларының, белсенділерінің, мүшелерінің, олардың жергілікті
жерлердегі белсенді жақтастарының Отанымыздың бостандығы үшін, қазақ халқының
мүдделері мен болашағы үшін құрбан болғаны сөзсіз. Сондықтан бүгінгі талқыланып отырған
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде, санамызды жаңғырту және өз баяндамамның
тақырыбы шеңберінде туған ел үшін жасалған ерлік пен батырлыққа мемлекеттік баға беру
туралы мәселені қозғасам деймін.
Әлемнің барлық дерлік мемлекеттері тәуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін бірінші кезекті
мемлекеттік шара ретінде өз халқының азаттығы, өз жерінің біртұтастығы мен бүтіндігі, өз
елінің тәуелсіздігі жолында күрескен ұл-қыздарының (қаза тапқан және көзі тірі) тағдыры,
көрсеткен ерлігі жөнінде шешім қабылдады. Олар өз Отанын, өз жерін қорғаушыларды ұлттық
батыр дәрежесіне көтеріп, ұлықтады. Бұл – әлемнің заңдылығы, әлемдік практика, жаңадан
құрылған барлық мемлекеттер осы жолды ұстанады.
Қазақстан Республикасында да тәуелсіздік алғаннан кейін бірқатар маңызды мемлекеттік
шешімдер қабылданғанын айту керек. Атап айтқанда, негізінен тарихи және мәдени
ескерткіштерді қалпына келтіруге, қазақ тілін қайта дамытуға, сәулет құрылыстарын қайта
өркендетуге бағытталған «Тарихи сананы қалпына келтіру тұжырымдамасы», «Мәдени мұра»
бағдарламасы қабылданды.
Жекелеген тарихи оқиғалар мен мадаққа ие болған тарихи тұлғаларға (негізінен
жоңғарлармен соғыс кезінде) арналған ғылыми-практикалық конференциялар өткізілді,
олардың құрметіне ескерткіштер қойылып, оларға көше атаулары берілді, олар жайлы мемлекет
басшыларының баяндамаларында сөз етілді, кітаптар шығарылып, мақалалар жазылды,
бірқатар көркем және деректі фильмдер түсірілді.
Бірақ, олар көбіне академиялық және бір реттік сипатқа ие болды, жалпы тәсілдер мен
ұсынымдарға, сондай-ақ мерейтойлық даталарға арналды, салтанатты шара – той түрінде
өткізіледі.
Біз Қазақстанға күштеп көшірілген басқа халықтардың өкілдерін ақтап шығардық.
Онымыз дұрыс-ақ. Ал басқа бұрынғы одақтас республикалардан бір ерекшелігіміз – біз әлі
күнге дейін Қазақстанның азаттығы, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығы үшін күрескендерге
қатысты ешбір арнайы мемлекеттік акт қабылдамадық.
Бірнеше ғасыр бойы алуантүрлі мемлекеттік қудалауға ұшырап, жазалаушы жасақтар
қырып-жойған, атажұрты Қазақстаннан қуылған, тұтас бір халықтың жартысын бір тістем
нанға зар қылып, азапты ажал құштырған, қолдан жасалған зұлмат аштықтың құрбаны болған
байырғы халық – қазақтардың өкілдеріне (халықтың өзіне де) қатысты бірде бір арнайы
мемлекет арнайы саяси және зандылық баға беріліп, қажетті шаралар тәуелсіз мемелекетіміздің
тарапынан қабылданбады.
Қазақстан бұрынғы КСРО-ның басқа одақтас республикаларына қарағанда отаршыл
басқыншылыққа көбірек ұшырады. Қазақ халқы бұрынғы КСРО-ның басқа халықтарына
қарағанда тоталитарлық сталиндік режимнен көбірек зардап шекті. Сондықтан да бізде қуғынсүргін ауқымы мен құрбандар санатының жан басына шаққандағы саны басқа республикаларға
қарағанда көбірек.
Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін қалыптасқан жаңа мемлекеттер мен «социалистік
лагерь» елдерінде де осындай практика орнықты. Шығыс Еуропа мемлекеттері, бұрынғы
КСРО-ның одақтас республикаларының барлығы дерлік, өткен ғасырдың 90-шы жылдарының
басында, өздерінің нақты жағдайларын негізге ала отырып, қажетті мемлекеттік шешімдер
қабылдады.
Егер бүгінгі таңда мемлекетіміз, Үкіметіміз қандай да бір себептермен бұл жұмысты
жүргізуге дайын болмаса немесе жүргізе алмаса, онда басқа елдердің оң тәжірибесін пайдалану:
жұртшылыққа жол ашу, архивтерді ашу, ғалымдарға, өлкетанушыларға, ерікті зерттеушілер
мен мамандарға ықтимал және қажетті көмек көрсету қажет.
Қазіргі кезде Қазақстанда қызметтері осы мәселелермен байланысты бірнеше үкіметтік
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емес ұйымдар жұмыс істеуде, бірақ олардың барлығы дерлік мұқтаж және кіріптар күйде, игі
әрі қасиетті іс үшін мемлекет пен бизнесмендерден көмек сұрап отыр. Мұндай ұйымдардың
барлығына ұйымдық әрі насихаттық және материалдық тұрғыдан, тым болмағанда, жергілікті
билік органдары тарапынан, бизнестік құрылымдар, меценаттар мен жұртшылық тарапынан
ықылас пен көмек қажет.
Бұл мәселеде барлық деңгейдегі билік өкілдерінің түсінбестігі, патриоттық танытпауы
және саяси болжамсыздығы үшін көңілің қалатын, өзіңді кінәсіз жазықты сезінетін жайттар,
саяси партияларымыздың, депутаттық корпустың, зиялы қауымның халық алдындағы және
қаһармандарымыздың рухы алдындағы енжарлығы мен жауапсыздығы үшін ұялуға тура келетін
жайттар жиі орын алып жататындығы өкінішті. Мемлекеттің де, бизнес құрылымдардың да
осы үкіметтік емес ұйымдарға жүйелі түрде қолдау көрсетпеуі қатты қынжылтады.
Осыған қарамастан, тәуелсіздік жылдары енді таныла бастаған байсымақтар мен
олигархтар биліктің салғырттығын пайдаланып, ел байлығын Қазақстаннан миллиондап,
миллиардап шығарып жатқанын, өз капиталдарын шетелдік активтерге салып, сол жақта
виллалар мен сәнді құрылыстар салып жатқанын, көңіл көтеретін іс-шаралар мен әртүрлі
салтанатты шараларға қомақты қаражат жұмсап жатқанын жұртшылық біледі. Бұл мәңгурттер
бүгінгі байлықты кімнің арқасында келгенін түсінбейді, бұл байлықты сақтап қалу үшін жанын
пида еткен адамдарды ойлағысы да, еске алғысы да келмейді.
Біздегі проблема – бизнес құрылымдар да, жұртшылық та, жергілікті мемлекеттік
құрылымдар да бұл мәселелерге жүйелі түрде араластырылмайды, өйткені олардың алдына
Үкіметтің, республикалық құрылымдардың тарапынан мұндай міндеттер қойылмайды, сол
үшін қажетті заңдар мен басқа да арнайы нормативтік актілер қабылданбаған. Сондықтан
жергілікті жерлерде Қазақстанның саяси және мемлекеттік билігі мұндай саясатты жүргізуге
құлықсыз деп санайды. Қолданыстағы нормативтік актілер Ресейлік заңдардан көшіріп
алынған, сол себепті де Қазақстанның еркіндігі мен тәуелсіздігі үшін күрескерлердің барлық
санаттарын қамтымайды және қамти да алмайды.
Қазақстанның бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күрескерлердің ерліктерін толық ақтау
және мәңгі есте сақтау – бұл өзінің тәуелсіздігін жариялаған халқымыздың және Қазақстан
Республикасының ардақты міндеті. Сондықтан да бұл мәселенің «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының темірқазығы, біріктіруші тетіктерінің бірі болуға тиіс екендігі – табиғи әрі
заңды жайт.
Жалпы алғанда, халықаралық практикаға және саясаттану мен мемлекеттік құрылыс
қағидаларына, сондай-ақ Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес – бұл мемлекеттік
функция, оны әрине жауапты Үкімет, мемлекеттік органдар немесе олардың тапсыруы бойынша
үкіметтік емес ұйымдар іске асыруға тиіс.
Олай болмаса, әсіресе оны жергілікті жерлерде іске асыру процесі біздің басты
құндылығымыз – Отанымыздың мемлекеттік тәуелсіздігі үшін күрескен ұлттық және өңірлік
қаһармандарымыздың (батырларымыздың) есімдері мен ерліктерін паш ете отырып, халқына
табыстамасақ, оларды мәңгі есте сақтамайтын болсақ, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы
шынайы және нақты рухани-адамгершілік толтырусыз, сана-сезімді жаңғыртуға бағытталған
жай ғана насихат пен үндеу болып қалады. Қазіргі заманғы өскелең ұрпақ, болашақ ұрпақ
бұл тәуелсіздіктің мән-мағынасын, қадір-қасиетін, халқымыздың оған қалай қол жеткізгенін
түсінбейді-бағаламайды.
Өткен жылдың соңында энтузиасттардың бастамасымен «Қаhармандар» «Қазақстанның
бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күресте қиянат көрген адамдарды ақтау және мәңгі есте сақтау
жөніндегі Республикалық Қоғамдық Қор» құрылды. Оның Жарғысы мен Тұжырымдамасына
сәйкес Қор мемлекеттік органдармен, ғалымдармен, саяси партиялармен және басқа да
қоғамдық ұйымдармен, демеушілермен өзара іс-қимыл жасай отырып, осы мәселелермен
жүйелі түрде айналысуға нақты әрі кәсіби тұрғыдан ниет білдіріп отыр.
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Бұл құжаттарда табысты жұмыс істеуге қажетті тұстардың барлығы ескерілген. Тек
мемлекеттік деңгейдегі қолдау ғана қажет.
Қор қызметінің негізгі міндеттері мен мақсаттары қатарында мыналарды атап көрсету
керек:
- Қазақстанның азаттығы мен тәуелсіздігі жолындағы күрес барысында зардап шеккен
адамдардың әртүрлі (саяси, әскери, қызметтік, идеологиялық, шығармашылық, ғылыми, мәдени
салалар мен басқа да салалардағы) санаттарының ғылыми тұжырымдамаларын әзірлеу;
- Қазақстанның азаттығы мен тәуелсіздігі жолындағы күресте зардап шеккен құрбандардың
барлық санаттарын ақтау және олардың есімі мен ерліктерін мәңгі есте қалдыру жөнінде
заңнамалық, нормативтік және жеке-дара актілер әзірлеу мен қабылдауда, сондай-ақ атқарушы
және өкілді билік органдарының, соттардың, прокуратура органдарының осындай шешімдер
қабылдауына мүмкіндік беретін заңнамалық актілер қабылдауда заң шығару бастамасы және
құқықтық бастама субъектілеріне көмек көрсету.
Мысалы, Ресейде федералдық және өңірлік деңгейде олардың Отандары – Ресейді
қорғаушыларды іздестіру жұмыстары жөніндегі, ақпараттарды іздестіру, архивтерді зерттеу,
мәңгілікке есте сақтау жөніндегі көптеген Қорлар құрылды. Бұл қорлар орталық биліктің
нұсқауы мен қолдауы бойынша әртүрлі көздерден, соның ішінде өңірлік мемлекеттік қорлардан,
бизнестік қоғамдастықтардан және тағы басқаларынан қаржыландырылады. Федерация
субъектілерінің, мемлекеттік құрылымдардың идеологиялық және тәрбие қызметтерімен
айналысатын басшылары бұл жұмыстарға бағыт беріп отырады және бақылау жасайды, бұл
жұмыстарға қоғамдастықты және БАҚ-ты тартады. Мұндай жұмыстарды бізде де неге жолға
қоймасқа?
Атап айтқанда, егер нақты айтатын болсақ: ғалымдар, осы мәселені зерттеушілер мен
практиктер Қазақстанның азаттығы мен тәуелсіздігі үшін күрескерлерді ақтау және олардың
ерліктерін мәңгі есте сақтау мәселелерін жүйелі әрі дәйекті түрде шешу үшін мынадай
жұмыстарды атқару қажет деп санайды:
Бірінші. Өмірдің түрлі салаларындағы, сондай-ақ барлық өңірлердегі ұзақ және мақсатты
түрде орын алған отарлау саясатына қарсы шынайы патриоттар күресінің және оның мемлекеттік
деңгейде іске асырылуының негізгі нысандары мен әдістерін кешенді түрде нақтылау (зерделеу,
талдау). Тиісінше, осы саясаттың құрбандары мен одан зардап шеккендердің санатының
тізбесін объективті және түпкілікті түрде жинақтау, нақтылау және жасау. Материалдар бар,
оларды жүйелеу қажет.
Екінші. Кәсіби мамандардың «Қазақстанның бостандығы мен тәуелсіздігі жолындағы
күрескерлер туралы» дербес заң жобасын әзірлеуі және оның қабылдануы (алдын ала жобалар
бар). Шенеуніктер тарапынан белсенді түрде түсініспеушілік пен қарсылық болған жағдайда,
бірқатар қолданыстағы Заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізумен шектелуге болады.
Зерттеушілердің және мамандардың Жарлықтардың, Үкімет Қаулыларының жобаларын
әзірлеуі және олардың жобаларын қабылдауы. Бұлар еліміз бойынша өркениетті мемлекеттік
саясатты дайындауға және оны жүргізуге құқықтық негіз жасайды.
Бүгінгі Қазақстанның ағартушы қауымы қызметі, діни сенімі, ғылымы, мәдениеті
бойынша нақ осы еркіндік, тәуелсіздік пен Қазақстанның аумақтық біртұтастығы жолындағы
күрескерлердің басқаларға қарағанда анағұрлым күштірек және қатаң түрде физикалық
қысымға ұшырағанын, сотсыз және тергеусіз атылғанын, Отанынан шетке, түрмелер мен
жер аударуларға қуғындалғанын, қудалауға және әшкерелеуге ұшырағанын жақсы біледі.
Отарлаушы билік қарапайым қазақ жұртын ғана қуғынға ұшыратып, жойған жоқ. Ол ең үздік,
ең батыл патриоттарды, ең ақылды және беделді адамдарды қуғындады және олардың көзін
жойды.
Көптеген ғасырлар бойы шынайы патриоттарымыздың ерліктері әртүрлі өңірлерде, адам
қызметінің түрлі салаларында толығымен бұрмаланды, қылмыс ретінде, Қазақстанға арнайы
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(жасанды түрде) қоныстанған басқа халықтарға қарсы дұшпандық әрекет ретінде, мемлекетке
қарсы қылмыс ретінде бағаланды және көрсетілді.
Қазақстанның – біздің Отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі жолындағы
күрескерлердің ерліктеріне тиісті бағасын беру және оны халыққа қайтару, әсіресе, қазіргі
барлық әлемдегі, тіпті әлемнің ең жүйелі, өркениетті және демкоратиялық елдеріндегі
мемлекеттік идеологияның басында патриотизм ресурстары және оның ұлттық мүдделерін
қорғау тұрған кезде өзекті болып отыр. Ал өздерінің ұлттық мүдделерін қорғаудағы көрші
мемлекеттердің озбыр идеологиясы мен насихаты көптеген мемлекеттік телеарналар бойынша
Қазақстанның барлық аумағына кедергісіз трансляция жасалуда.
Сыртқы ықпалдардың нәтижесінде Қазақстанның иедологиялық және ақпараттық
қауіпсіздігіне елеулі түрде қатер төніп тұр, Қазақстан қоғамы мен еліміздің азаматтарының тауы
шағылып отыр. Біздің мемлекеттік идеологиялық қызметіміз, «зиялы қауым» өкілдері, саяси
партияларымыз, қоғамдық ұйымдар еліміздің азаматтарын қорғауға қауқарсыз болып отыр.
Сондықтан «Рухани жаңғыру» бағдарламасында Отанымыздың – Қазақстанның жолындағы
ерлік пен патриотизмді мемлекеттік-қоғамдық бағалау мәселелері рухани жаңғырудың және
қоғамдық сананы жаңғыртудың бір бөлігіне айналуы тиіс.
Көршілес мемлекеттердегі қазақ диаспорасының тарихы – барша қазақ халқы мен
Қазақстанның тарихынан және тағдырынан ажыратылмайды. Ол оның ажырамас бөлігі.
Шектес мемлекеттердің отаршылық жаулауы кезеңінде, сондай-ақ қазақтың тарихи жерлерін
империялар арасында бөлісу кезінде еліміздің батырлары мен патриоттары өз еркіндігі,
тәуеліздігі және жеріміз үшін ғасырлар бойы сырттан жаулап алушыларға қарсы кескілескен
күрес жүргізді, халықты Отанымызды қорғауға біріктірді және көтеріп отырды. Отанымызды
қорғаушылардың-батырлардың ерлігі патриотизмі қазіргі уақытта олардың ұрпақтары тұрып
жатқан Қытайға да, Ресейге де, Өзбекстанға да, Қырғызстанға да керек емес. Оның үстіне
қазақ қаһармандарының ерліктерін осы елдердің идеологтары мен ғалымдары тарапынан
өздерінің ұлттық және саяси мүдделері тұрғысынан бағалануда. Қазақ халқының бірі ғана
Отаны бар, бүгінде ол – Қазақстан Республикасы. Тек тәуелсіз Қазақстан ғана халықаралық
стандарттардың, ғылыми қағидаттардың және доктриналардың негізінде Қазақ жерінің
батырларына объективті баға бере алады және беруі тиіс.
Тәуелсіз Қазақстан Отанымыздың азаттығы мен тәуелсіздігі үшін шын күрескен,
өз өмірлерін арнаған, күресте қаза тапқан адамдарды қайта тірілту, мәңгі есте сақтау
проблемаларын шешуге кірісуі міндетті. Күрестің салдарына жан-жақты жүргізілген талдау
нақ осы Қазақстанның еркіндігі мен тәуелсіздігі жолындағы күрескерлердің, сондай-ақ өз
өмірлерін дербес қазақ мемлекеттігін қалпына келтіруге арнаған патриоттардың көбінесе
физикалық жағынан жойылғанын, түрмелерге отырғызылғанын, шетке қуылғанын, түрлі
қуғын-сүргін нысандарына ұшырағанын көрсетіп отыр.
Бүгінде осы адамдар санатының ішінен көптеген құрбандар мен зардап шеккендердің әлі
де ақталмағанын нақты көрсетуге тура келеді. Біз негізінен, Ресейдің жолын көшіре отырып,
30-жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтаумен шектелдік. Иә, ол да трагедия.
Бірақ мұндай ондаған, тіпті жүздеген қазақтарға қатысты трагедиялар-айуандықпен жасалған
қуғын-сүргіндер болды. Бізде тіпті Орталық Ресейде болмаған және болуы мүмкін емес
құрбандардың санаттары, сондай науқандар, сондай қуғын-сүргін әдістері орын алды. Сөйте
тұра, сөзсіз ұқсастық та бар, әсіресе қуғын-сүргін саясатының негізінде ұлттық емес, таптық
қағидат жатқан кеңес кезеңінде ұқсастық бар.
Орталықтағы, сондай-ақ жергілікті жерлердегі мемлекеттік органдар бұл мәселелермен
арнайы түрде айналыспайды, өйткені олардың алдына мұндай міндет қойылмаған, бұл үшін
қажетті заңдар қабылданбаған.
Қазақстанда орталық отаршыл-тоталитарлық билік секілді саясатқа, сондай-ақ олардың
жергілікті қазақстандық қуыршақ құйыршықтарына қарсы күрескен, бірнеше ғасыр бойы
жүйелі түрде қудалауға ұшыраған патриоттар басқа жерлерге қарағанда көбірек. Олар
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қоғамнан аластатылған адамдарға айналдырылып, ұлттық қана емес, азаматтық құқықтарынан
да айырылды. Халқының азаттығы үшін күрескен қайсар жандардың бірнеше ұрпағы
«қылмыскер», «бандит», «бандылық құралымға қатысушы», «халықтар достығының жауы»,
«буржуазиялық ұлтшыл», «кеңеске қарсы шықты», «пантүркист», «шетелдік шпион» деген
және т.б. қара күйе жағылып, көз жұмды. Мысалы, 1929 жылы Торғайда орын алған Батбаққара
көтерілісіне қатысқан, «бандылық құралымның мүшелері» деп аталып, сотталған 500 адамның
бар болғаны 3-уі ғана ақталды.
Осындай жантүршігерлік құрбандарға, мемлекеттік қудалау мен қуғын-сүргінге
қарамастан, елімізде жер үшін, Қазақстанның азаттығы мен тәуелсіздігі жолында күрескен
нағыз күрескерлер болған және бола береді. Қазақ халқының озық өкілдері 5-6 ғасыр бойы
өңір, ауыл ауқымында бірігіп, кейде топтасып, кейде жеке жүріп, туған халқының мүддесі мен
өз жерін қорғау жолында күресті.
Өкінішке орай, архивтер мен дамыған жазу-сызудың болмауы, сондай-ақ қуғын-сүргін,
саяси режимдер салған тыйым салдарынан олардың ерлігі мен аты-жөні астыртын ғана айтылып,
бірте-бірте тарих қойнауына сүңгіп, ұмытыла бастады. Сондықтан да олардың әрбір ерлігін,
әрбір наразылығын әрекет немесе сөз арқылы қайта жаңғыртып, объективті түрде бағалау –
біздің перзенттік, азаматтық және моральдық борышымыз. Біз үшін және кейінгі ұрпақтар
үшін баға жетпес ақпаратқа ие адамдар тірі тұрған кезде жоғарыда айтылған күрескерлер
туралы мәліметтерді титімдей болса да тірнектеп жинау – аса маңызды әрі өте қажет іс.
Мысалы, тарихшылардың деректері бойынша, өткен ғасырдың 20-30-шы жылдарының
өзінде кеңес билігінің Қазақстанда халыққа қарсы жүргізген саясатына наразы болған
халықтың бас көтеруі 350-ден астам көтеріліс ұйымдастыру мен оған қатысудан көрініс тапты.
Біздің бұқаралық ақпарат көздерінде олардың кейбірі ғана жазып-көрсетілді, көтерілістерге
барлық қатысушылар жазалау шаралары мен қуғын-сүргінге ұшыратылғанына қарамастан,
олардың басшылары ғана аталып жүр. Осы көтерілістердің себептерін, құрамын, мақсаттары
мен ұрандарын біздің ғылыми мекемелер мен ғалымдарымыздың зерделеп, талдауы көңіл
көншітпейді, өйткені мемлекет немесе демеушілер мұндай зерттеулерді қаржыландырмайды.
Тек патриот-ғалымдар ғана өз күшіне сүйеніп, өз уақытын, қаражаты мен денсаулығын жұмсап,
мемлекеттік идеологиямыздағы осы олқылықтың орнын толтыруға тырысып жүр.
Еліміздің барлық өңірлерінде және еліміздегі адам өмірінің барлық салаларында
Отанымыздың еркіндігі мен тәуелсіздігі үшін күрескерлердің саяси қуғын-сүргіннің басқа
құрбандарына қарағанда күштеп қырып-жоюға мейлінше көп ұшырағанын, олардың
түрмелерге отырғызылып, Қазақстаннан қуып жіберілгенін, «халық жауы» атанып, өз жерінен
аластатылғанын, оларға қатысты мемлекеттік қудалаудың басқа да тым қатал әрі ұзақ уақытқа
созылатын түрлері мен тәсілдерінің қолданылғанын тағы да атап өткім келеді. Осыны біліп
қана қоймай, бұл адамдарды ақтап алу жөнінде қажетті шаралар қабылдау қажет. Бұл оларға
қажет емес. Бұл тәуелсіздігімізге қандай бағамен қол жеткізілгенін білу үшін бізге қажет әрі
біз үшін маңызды.
Сонымен қатар, біз әлі Қазақстандағы қуғын-сүргін құрбандарының барлық санаттарын
құқықтық (қылмыстық, азаматтық, әкімшілік) тәртіппен ақтап алған жоқпыз. Кезінде Жоғарғы
Кеңес қабылданған «Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы» (1993 ж.) заң
негізінен алғанда Ресейдің осыған ұқсас заңынан көшіріп алынды. Ол Ресейде жүргізілмеген
және болуы да мүмкін емес әртүрлі жазалау және қуғын-сүргін науқандарынан Қазақстанда
құрбан болғандар мен жапа шеккендердің барлық санаттарын түгелдей қамтымайды және
оларға қолданылмайды.
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік идеологиясы мен қоғамдық ғылымы мемлекеттік
және қоғамдық патриотизмге берілетін анықтаманың ғылыми дәйектелген ұлттық
тұжырымдамасын, моделі мен әмбебап өлшемшарттарын жасап шығаруға тиіс. Мысалы, біз
патриот қазақтар жөнінде көп айтамыз, бірақ Қазақстанның басқа ұлттан шыққан патриоттары
жөнінде ештеңе айтпаймыз не болмаса аз айтамыз. Бұл бүгінгі таңда мемлекеттің, бұқаралық
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ақпарат құралдары басшыларының идеологиялық, ақпараттық-насихат жұмысындағы әлсіз
тұс болып отыр.
Біз өз тарихымыз бен көпұлтты және көпконфессиялы Қазақстан халқының жадында
басқа мемлекеттер мен халықтардың жаулап алушылары мен тирандарын, діни апостолдарын
емес, қазақ халқының ұлт-азаттық күресін түсініп, қолдаған, қудалау мен қуғын-сүргіннің ауыр
кезеңінде бізге көмек қолын созған ұлы демократтары мен гуманистерін мәңгі есте қалдыруға
тиіспіз. Мысалы, Ресейдің прогресшіл және демократиялық күштері мен адамдары әрдайым
өз азаттығы мен тәуелсіздігі үшін күрескен қазақтардың жағында болды. Олар билікке келген
кезде Қазақстан өз азаттығын алды.
Орыс халқының көрнекті ұлы Григорий Потанин (Ресейдің Құрылтай жиналысына
«Алаш» партиясының атынан сайланған депутат), Тимофей Сидельников (Мемлекеттік
Думаның мүшесі), Орест Шкапский (Уақытша Үкіметтің комиссары), Сергей Швецов
(Петербургтік профессор-этнограф) және басқа да көптеген адамдар «Алаш» ұлт-азаттық
қозғалысының идеяларын қолдап, қазақ халқының мемлекеттік автономиясын жақтап әрекет
етті, қазақтардың мүддесі мен өз жерлерін сақтап қалуын қорғады.
Бұрынғы отаршыл-тоталитарлық режимдердің мақсатты түрде жүргізген мемлекеттік
саясаты мен қасақана бұрмалап бағалауы, насихаттауы салдарынан біз олардың ерлігі мен
патриотизмі туралы білу, халқымыздың мүддесі мен құқығын үшін күрескен, ерлік жасап, жеке
басын құрбандыққа тігіп, Қазақстанның тәуелсіздігін жақындатқан, ұлан-байтақ аумағымызды
қорғап қалған, нағыз әрі шынайы қаһарман-батырларымызды мақтан тұту құқығынан
айырылдық.
Қазақстанның азаттығы мен тәуелсіздігі үшін күрескерлерді толық ақтау мен олардың
ерлігін мәңгі есте сақтау – өзінің тәуелсіздігін жариялаған халқымыздың және Қазақстан
Республикасының ардақты міндеті. Сондықтан да бұл мәселенің «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының темірқазығы, біріктіруші тетіктерінің бірі болуға тиіс екендігі – табиғи әрі
заңды жайт.
ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
(Алтыбай болысы бойынша)
Қоңырбаев Н.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ докторанты
Әлихан Бөкейхан - қоғам қайраткері, саясаткер, Алаш партиясы мен Алашорда
қозғалысының жетекшісі. Сол себепті Әлихан Бөкейханның жазған ғылыми мұрасы, зерттеу
еңбектері де әр қырынан жан-жақты зерттелуі тиіс. Әлихан Бөкейхан қазақ халқының
тарихына, мәдениеті мен тұрмыс-тіршілігіне қатысты жариялаған еңбектерінде қазақтың
дәстүрлі шаруашылығының өзекті мәселелері маңызды орын алды. Әлихан Бөкейхан 18961901 жылдары Ф.А. Щербина бастаған экспедицияның мүшесі ретінде далалық облыстарды
статистикалық тұрғыда зерттеуге қатысуы барысындағы тәжірибесі мен соның нәтижесінде
жинақталған деректік материалдары қазақ халқының шаруашылық жүйесіне қатысты айтылған
ғылыми пікірлері мен қорытындыларына негіз болды.
Қысқта мал ұстау. Әрбір түлік түріне жеке қора болады. Жем шөптерін де әр қайсысына
жететіндей етіп жинайды. Жылқы мен қойды тебіндеп жаяды.. Семіз жақсы тоқтылар үлкен ту
қойлармен тұра береді. Егер арықтай бастаса жеке ұстайды. Жем шөпті ашық қорада береді. Ал
түнде күн суытқанда «бітеу қораға» (төбесі жабық, автор Н.Қ) қамайды. Күн қысқа уақыттарда,
күн қызарып шыққаннан малды өріске шығарып, тоғыз сағаттай жайып келеді. Егер күн суық
болса, сәл кештеу яғни күннің көзі жылығанда ғана малды жайылымға шығарады. Мал қолда
болса шөпті екінші рет сағат түскі бірлерде шашады. Егер малдар тез жеп қойса үшінші рет
тағы да шашады. Шөп көп тасталып қойса, аяғымен таптап тасатуы мүмкін. Жем шөп аз
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болғанда, үйіп немесе бұрышқа жинап береді. Шөптен қалған қалдықты кешке бірақ жинайды.
Егер тоқтылар буаз болса, күні түні жеке ұстайды. Шөпті екі үш рет аздап береді, сонда жақсы
желінеді. Күніне бір рет суға айдайды. Әдетте малды суға екінші рет шөп шашқан соң жібереді.
Суғарылып келген малға тағы да аздап шөп шашып, содан соң ғана «бітеу қораға» қамайды.
Тұзды үлкен-үлкен етіп ашық қораға үйіп қояды. Елу-жүз қойға үш төрт пұт тұз кетеді. Көктем
шыға малды көктеуге айдайды. Жылы күндері далада малды түн жарымға дейін ұстайды. [1. 245-254]
Ірі қараларды және торпақ, бұзауларды «жабық» немесе «ашық қорада» ұстап шөп береді.
Көктемде бұзауларға шөпті аздан яғни күніне екі үш рет береді. Сиырларға қоймен бірдей шөп
береді. Бірақ бірінші сиырға, екінші қойға салады. Басқа малдар ашық қорада тұрғанда жас
бұзаулар мен құлындарды шөпке қоя береді. [2. 27-52]
Суық күндері малға шөпті бітеу қорада (төбесі жабық, автор Н.Қ) береді. Жылқыларға
шөпті күніне үш төрт рет ал түнде күндізгіден де көп береді. Малға жем шөп беру тәртібі
төмендегідей, бірінші жылқыға, келесі сиырға, үшінші қойға, ең соңынан түйеге береді.
[3. 252-261] Түйеге шөпті жерге шашпайды, керісінше қабырғаға жанастырып, үйіп қояды.
Түйе шөпті жерден алып жемейді. Шөпті түйегe төрт рет аздап береді. Ерекшелігі түйе шөпті
жылқыға қарағанда, бір бумаға аз жейді.
Саулық қойлар сәуір айының екінші жартысынан бастап, ай соңына дейін туа бастайды.
Кедейлердікі ерте, ал байлардікі кеш туады. Кедейлер жас төлдерді күзге жақын анасынан
айырып, бөлек жаяды. Жылқының биелері де наурыз, сәуір және май айларында құлындайды.
Алғашқы бие сауым май айының бірі мен жиырмасы аралығы. Биені өте тез әрі қысқа уақытта
сауып отырады. Тіпті соңғы биені сауып болған соң қайтадан бірінші биені саууға кіріседі. Бие
күніне алты сауымға түседі. Қымызды қазан айында піседі. [4. 89-90]
Жүін қырқу. Саулық қой көктемде төрт фунтқа дейін жүн берсе, еркек қой үш төрт фунт
жүн береді. Қозылар екіден бір фунт қана жүн бере алады. Жақсы, толық жабағы жүнді семіз
саулық қойдан алуға болады. Сонымен қатар еркек қой, ту қой, бойдақ қой жабағыны аздап
жарым жартылай ғана береді. Базарда саулық қойдың жабағысы бағалы саналады.
Жүннің және қылдың алынуы.
Түбіт жүн................................................төрттен бір.
Арқа жүні...............................................бір.
Құнандікі................................................бестен бір.
Дөнежін байталдікі...............................төрттен бір.
Қылдан әдетте арқан еседі.
Күзгі қырқын немесе күзеу. Күзгі қырқандағы жүннің көп немесе аздығы малдың
тұқымына байланысты болады. Мәселен жүз жиырма қойдан алты пұт жүн алынады. Бір
қойдан шамамен екі фунт жүн алынады. Елушақты үлкен қойдан он аршын киіз шығады.
[5.136-142].
Түйені күзде қырқады. Бір түйеден он бес немесе одан да көп фунт жүн алынуы мүмкін.
Алынған жүннен күпі, шекпен немесе алаша тоқуға болады.
Сиыр майы. Он сиырдан үш пұт алуға болады. Тілмаш Василев жатақтар жеті сиырдан
бес пұт май алғанын мысалға келтіреді.
Терісі. Үлкен малдың терісі алпыс жетпіс коп. Орташа малдың терісі қырық елу коп.
Шағын малдың терісі отыз бес коп. Ту сиыр мен дөнен өгіздің терісі бес рубль. Үлкен бұқанікі
алты рубль. Құнан өгіздің терісі үш рубль. Тайыншанікі бес рубль, қырық коп. Ту биенің терісі
екі рубль елу коп. Тай мен құнанның терісі үш рубльге дейін. Жабағының терісі алпыс жетпіс
коп. Жабағы жүні бір жарым рубльден екі рубльге дейін барса, түйенің жүні төрт жарым, бес
рубльге дейін барады.
Ірі жер иесінің бірі сарт Наурумов өз жұмысын былай жүргізеді. Шөпті Алтыбай
болысынан шабады, ал Ертіс пен Маралдының маңынан жылқыға қажетті шөпті таңдап жүріп
орады. Сонымен қатар егін егуді де таңдап істейді. Атыздың жалпақтығы үш төрт аршын,
тереңдігі екі қарыс. Бір күнде бір десятина жерді жыртуға болады. Жұмысты үш соқамен, он
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алты он жеті тісімен жүргізеді. Шөп шапқанда да ерекшеліктері бар. Алдыңғы түйеде екі адам
отырады. Бір жұмысшы атпен түйенің қасында жүріп отырса, келесі бір жұмысшы түйенің
жолын дұрыстап отырады. Орылған жерді екі ре жүріп өтеді. Орылған жерде төрт жұмысшы,
екі ат айдаушы (қырғыз), Барлығы алқапқа он екі адам шығады. Жұмыс уақыты алтыдан
он екіге дейін немесе екіден сегізге дейін жалпы он екі сағатқа созылады. Бір десятинаға
кететін шығын шамамен, үш рубль, бес пұт шабындыққа алпыс копейка, барлығы он рубль.
Шөп шабушы жиырмасыншы апрельден май айының соңына дейін отыз рубль еңбек ақысын
алады. Бір жұмысшы бір десятинаға елу копейкадан отыз күнге жалданады. Атты айдаушы
айына бес рубль ғана алады. Шаруалар жұмыс барысында етпен қамтамасыз етіледі. Күніне
үш рет бауырсақпен шай, бидай көже ( бидайды келіге түйіп екі үш сағат қайнатып, сүтпен
араластырып тағы да қайнатады) сонымен қатар тары көже де жасайды.
Шөп шабу бастапқыда бір десятинаға төрт рубльден басталып келе келе бес алты рубль,
соңына таман сегіз рубльге дейін барады.
Сабаннан бидайды ажырату. Пішеннді жинап үстіне су құяды. Содан кейін үстінен
отыз атты жүргізеді. Отыз атты екі қатар мен он бес аттан бөліп ораналастырылады. Ортасында
ат айдаушы аттарды бақылап жүрісін туралап отырады. Үйілген пішеннің радиусы бірте бірте
қысқарып ортаға қарай жинала береді. Бір күнде отыз ат бес жүз пұт пішен дайындайды. Келесі
күні таза бидайды қаптап, жаңбыр тимес үшін үстін жауып тастайды. Қыста бидайды ағаш
қамбада сақтайды. Тоқсаныншы жылдары Малды да тоқсан мың пұт пішен шабылған, Орта
егін алқаптары алпыс жетпіс пұт береді. [6. 71-76]
Алтыбай болысындағы шөл құдықта сексен алтыншы жылы жақсы пішен орылса,
сексен сегізінші жылы бұл жерге мысық құйрық пен қаңбақ (мысық қйрық пен қаңбақ шөптің
аты) шығып кетті. Жұмыс істеп отыз бес десятина пішен орып алғандар да болды. Ең жақсы
десятинадан қырық пұт, қалғандарынан жиырма, жиырма бес, отыз пұт тіпті онбес пұтқа
дейін өнім алды. Сексен тоғызыншы жылы (1889 жылы) жиырма десятина пішен орылды.
Яғни бір десятинаға жиырма он бес қырық пұт пішен орылды. Тоқсаныншы жылдары қырық
десятинадан жиырма пұт пішен алынды. Тоқсан үшінші жылы тас қораның маңына жарты
десятинаға қарбыз егілді. Кіші (аз, автор Н.Қ) жерге пісте егілді. Қарбызды ертерек, шамамен
жиырмасыншы сәуірде егеді. Қарбыздар маусымның аяғында жетіледі. Алтыбай болысында
көпшіліктің атынан екі ат пен отыз рубль бөлінеді. Бұл старшинаның қажеттіліне жұмсалады.
Үлкен басшылар өздерінің жеке көлігін жалдайды. Саудагерлер мен алыпсатарлар қарызды
келісіммен береді. Егер кедейлер бір бұзауға қарызға алса келесі жылы тайынша етіп қайтарады.
Кедейлер байлардан әртүрлі мал алады, шаруа жылқылар, мүйізді ірі қаралар, қой алады.
Қарызын бөліп төлейді немес еңбекпен өтейді. Қағаз жүзіндегі куәлік үлкен ақсақалдың
қатысумен жазылады [6. 133-140].
Соңғы уақытта жақсы қыстаулар салынуда. Бұрындары базар жәрмеңкелердің
алыстығынан кйімдерді терілердіен тігетін. Қазір барлық киімдер жаңа және сатып алынған.
Ілгеріде қырғыздардың (қазақтардың автор Н. Қ) тағамы қымыздан, қатықтан, айраннан,
құрттан, ірімшік, май мен еттен тұрса, қазір, шай, көже және нанды да асқа пайдаланып жүр.
Нанды бірінші рет алпысыншы жылдары (1860 жылдары) сатып ала бастады. Алғаш Павлодар,
Барнауыл өлкесінен қырық елу коп, бір пұтқа бағаланып келді. Салыстырмалы түрде бұрынғы
тіршілік нашар, ал қазіргі тіршілік бұрынғыдан жақсы деген пікірге келуге болады.
Әлихан Бөкейханның қазақтың дәстүрлі шаруашылығына қатысты жазған еңбектерінің
түпкі мақсаты – патшалық Ресей үкіметінің отарлық мәнге ие қоныс аудару мен қазақ жерін
жаппай тартып алу саясатына ғылыми тұрғыда негізделген дәлелдері арқылы қарсы тұру.
Қазақ даласының табиғи-климаттық ерекшеліктері мен көшпелі мал шаруашылығының
заңдылықтарын есепке алмай жүргізілген аграрлық саясаттың жергілікті халықтың да, қоныс
аударушылардың да шаруашылығына зиянын тигізетініне патша чиновниктерінің көзін
жеткізу еді.
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АЛАШ ИДЕЯСЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ ЖӘНЕ ҰЛТ ЗИЯЛЫЛАРЫ
Қоскеева Ә.М.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторанты
Ұлт Көшбасшымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық мақаласында жаңа стратегиялық бағытын жүзеге асыру бойынша ерекше
жауапкершілікті мемлекет құрушы ұлт ретінде қазақ халқына жүктей отырып, Президент
ұлттың мәдени коды (тілі, руханияты, дәстүрлері) сақталғанда ғана уақыт үніне ілесе
алатынымызға көңіл бөліп, ұлттық сана туралы бөлімінде «ұлттық салт дәстүрлеріміз,
тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз
бойымызда мәңгі қалуға тиіс» [1] деп тұжырымдаған болатын. «Ұлт өзінің мәдени кодын
жоғалтатын болса, ұлттың өзі де жоғалады. Абыройлы тарихымыз, даңқты ата-бабаларымыз
туралы жады естеліктері ғана бізге алдағы уақытта қиындықтарға төтеп беруге көмектеседі».
Осы орайда ұлттық идеологиялардың жасампаздығы мен ұлттардың осы жолда бейне бір «өз»
мүддесі үшін күрескендей қайсарлық танытуы, сондай-ақ осы айтылғандар болмаған жағдайда
ұлт және оның тарихи өміріндегі перспективалар жөнінде мүлде сөз қозғау қажет еместігі
туралы көптеген ғалымдардың көзқарас-пікірлері әбден орынды. Қалыптасқан мемлекеттің
жаңа саяси бағдарының басым бағыттарын анықтай отырып және жақын келешекте қуатты
Қазақстан мемлекетін құрудағы жастардың ролі мен жауапкершілігін айқындай отырып,
Президент олардың ұлттық сана-сезімі мен тарихи санасының жан-жақты қалыптасуы
мәселесінің маңыздылығын барынша нақтылаған болатын. Ұлттық сана-сезім қазіргі адам
санасының ажырамас бөлігі болғандықтан, бұлай болуы заңды.
Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы бірнеше ғасырлар бойы қалыптасып отырады.
Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы ұлттық қажеттіліктердің негізінде туындайтын білім
болса, ұлттық идеяның білімін қалыптастыратын нағыз зиялылар. Қазақстандағы ұлттық идея
қазақтармен бірге дүниеге келді, әрі тарих сахнасына да қазақтармен қол ұстаса көтерілді.
Ұлтқа деген құрмет ұлттық сана-сезімнің қалыптасу деңгейіне байланысты. Жалпы ұлттық
сана төмен болса халық халықтық қасиетінен айрылады. Мұндай кезде ұлттық мүдде жеке
бастың пайдасының құрбаны болады. Мұратсыз ұлт болып қалыптасуы да, сақталып қалуы да
мүмкін емес.
ХХ ғасырдың басында қазақтың ұлттық идеясы заман талабына сай сапалық тұрғыдан
жедел жетілді. Әрі уақыт ағымына орай, саяси тұрғыдан ширығып, Алаш идеясы дүниеге
келді. Оны жетілдіруші әрі қозғаушысы Алаш партиясын шынайы қажеттіліктен құрған алаш
қайраткерлері тарихи мүмкіндікті мүлт жіберіп алмау жолында жан аянбай еңбек етті. Бұл
ел тарихындағы елеулі кезең турасында Президент Н.Ә. Назарбаев: «ХХ ғасырдың алғашқы
ширегіндегі Қазақстанның қоғамдық саяси өміріндегі Алаш партиясының алатын орны мен
қызметін зерттеу Отандық тарихымыздың ең өзекті мәселелерінің бірі. Өйткені кезінде «Алаш»
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партиясының жетекшілері ұсынған қағидалары күні бүгінге дейін өз маңызын сақтап отыр» деп, әділ бағасын берді [1].
Қазақ халқының тарихында әр ғасырдың басы аласапыран оқиғаларға толы болды. Бұл өз
кезегінде тарих сахнасына ірі-ірі тұлғалар мен қайраткерлерді шығарып, түбірлі өзгерістерге
алып келіп отырды. Әсіресе ХХ ғасырдың басы айрықша күрделілігімен, сансыз оқиғалардың
сапырылысымен, ұлттық сананың оянуымен ерекшеленеді. Осы тұста қазақ даласында да Алаш
ұранын көтеріп, қазақ баласын азаттыққа бастаған бір шоғыр қазақ қайраткерлерінің ой-пікірі
мен іс-әрекеті жарқырап көрінді. Бұл кез Алаш ардагерлерінің айтуынша, «қазақтың бар болу
немесе жоқ болу» мәселесі таразыға тартылған кез еді. Олай болатыны, бұл шақта қазақ халқы
толықтай патшалық Ресейдің басыбайлы боданына айналған еді. Қазақ даласындағы хандық
билік ыдыраған, билер институтының қадірі кетіп, орыс сотына қараған, дәстүрлі тіршілік
қалпы мен өмір салты елеулі өзгеріске ұшыраған, ұлттық рух бәсеңдеген шақ еді.
Алашорда қозғалысы мен Алаш идеясының пайда болуына тікелей осы аталған тарихи
жағдайлар себеп болды. Қазақтың алғашқы оқығандары қазақтың жеке өз алдына ел болып,
дамыған елдермен терезе теңестіре алатындай жағдайға қол жеткізуін көкседі. Ең алдымен қазақ
баласының бір-бірімен пікір алмасуын қамтамасыз ету үшін мерзімді баспасөз құралдарын
шығарды. Қазақтың тұңғыш журналы «Айқап» пен «Қазақ» газеті «ұлттың көзі, құлағы һәм
үніне» айналды. Бұлардың ұлттық сананы оятудағы маңызы орасан зор болды. Кішкентай
жылғадан басталған бұл әрекет ұлғайып, арналанып зор халықтық қозғалысқа ұласты. Алаш
қайраткерлері қазақ халқын азат ел ету бағытындағы мақсатты ойларын бес тұғырға негіздеді.
Солардың ішіндегі ең бір маңызды тұғырының бірі - қазақ тілінің мәселесі болатын. Бұлай
болатыны, А.Байтұрсынұлының сөзімен айтқанда «тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады».
Ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы бұл бағытта бос үгіт насихатқа салынбай нақты
іске кірісіп, қазақ жоғының орнын толтыруға білек сыбанып кірісті. Қазақты біртұтас ел деп
танысақ, Алаш идеясын біртұтас қазақ идеясы деп мойындауымыз қажет. Алаш идеясына де
ген адалдық пен сенім - бізден соны талап етеді. Ал қазақ үшін Алаш идеясынан, оның бес ұлы
идеясынан артық мүдде болуы тиіс емес. Ол идея бүгін де өзінің мүдделі мақсатын жойған
жоқ. Ол идеялар мыналар: бірінші: жер мәселесі. Жерсіз Отан жоқ. Әлихан Бөкейхановтың
ұйғарымы бойынша: «Қазақтың байырғы жерін қашан қазақтар өз бетінше ғылым мен техникаға
сүйеніп толық игермейінше, жер жеке меншікке де, қоныстанушыларға да берілмейді». Екінші:
жердің астындағы, үстіндегі, аспанындағы барлық игілік қазақ мемлекетіне қызмет етуі керек.
Ә.Бөкейхановтың айтуынша: «Оның әр бір түйір тасы қазақтың өңіріне түйме болып қадалу
керек» болатын. Үшінші: Ә.Бөкейхановтың жобасы бойынша, «Қазақтың жерінде өндірілген
«бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқыма болып киілуі» керек, яғни толықтай
экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізуге ұмтылуы тиіс еді. Төртінші: қазақ мемлекетінде
мемлекет құрушы ұлттың тіл, дін, діл үстемдігі болуы керек. Бесінші, түпкі мақсат: ғылымға,
ұлттық салт-дәстүрге негізделген заңға сүйене отырып, ұлттық-демократиялық мемлекет құру
еді. Жер үшін, жер мен аспан байлығы үшін, тәуелсіз экономика үшін, тіл мен діл үшін, дін үшін,
қазақ ұлтының көзқарасы мен ар-ожданын қорғайтын, ұлтты сыйлауға мойынсындыратын
тәуелсіз заң мен тәуелсіз ойлау жүйесін қалыптастыратын тәуелсіз ғылым үшін күрес жолы
енді басталды. Демек, Алаш идеясы бүгін де, ертең де өзінің жалғасын табады. Жаһандастыру
дәуіріндегі рухани тәуелділіктен қорғайтын бірден-бір ұлттық бағдарлама осы болып табылады.
Мәмбет Қойгелдиев алаш идеясының түпкі маңызын былай ашып көрсетеді: «Алаш тәжірибесі
нені көрсетті? Біріншіден, Алаш идеясы бұл белгілі бір топтың еркімен өмірге келген жасанды,
сондықтан да өткінші құбылыс емес. Ол ұлтпен бірге өмір сүретін, ұлт өмірінен тамыр алған
құндылықтар жиынтығы, ұлттың өмір сүру концепциясы. Алаш идеясын өмірден біржола
ығыстыруға көп күш жұмсаған большевиктер құрған билік өмірден кете салысымен Алаш
идеясының қайта жаңғыруы, қайта күш алуы оның өміршеңдік сипатын айғақтайды. Алаш
идеясының өзегі - ұлттық мемлекеттілік. Құрметті Әлихан Бөкейханов айтқандай, мемлекеттігі
жоқ халық - жетім халық. Кез-келген болашағынан үміті бар ұлт үшін мемлекеттілік - негізгі
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құндылық. Міне осы тұрғыдан алғанда Қазақ мемлекеті - Алаш идеясының өмірлік шындыққа
айналуының көрінісі ретінде бағалануы әбден орынды. Ал оның ішкі әлеуметтік мазмұны,
демократиялық принциптерге сүйенген қоғамды халықтың мәдени деңгейіне және саяси
белсенділігіне тәуелді екендігін ұмытпағанымыз жөн» [2].
Ұлт зиялыларының ақындық сөздері қалың қазаққа арналды, халқын ұйқыдан оянуға,
елдің қазіргі күйіне көз салып, ілгері ұмтылуға, азаттық, бостандық жолына үндеді. Осындай
мазмұнда жазылған Ахмет Байтұрсыновтың «Масасы» мен Міржақып Дулатовтың «Оян,
қазақ» кітаптары қазақ қоғамындағы ең алғаш айтылған өткір сөздердің бірі болды. Міржақып
Дулатов: «Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты Өткізбей қараңғыда бекер жасты! Жер кетті,
дін нашарлап, Хал һарам боп, Қазағым, енді жату жарамасты!» - десе, [3, 15-б.] Ахмет
Байтұрсынов: «Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан, Жыланды бәле дедік аңдып баққан.
Бәленің түрін көрген мен сары маса Қазақты оянсын деп сөзбен шаққан», - дейді [4, 27-б.]
Әр адам жеке басының ғана қамын ойламай, елінің, ұлтының қамын ойлауы керек, ұлтына
жақсылық жасаған адамның аты ұрпақтан ұрпаққа тарайды. Міржақып Дулатов өмірінің мәні
де осында еді. «Қайтсек жұрт боламыз?» деген мақаласында патшаның отарлау саясатынан
құтылу үшін, елдігімізді, тілімізді, дінімізді сақтау үшін не істеуіміз керек дей отырып, ол үшін
мемлекет, автономия құруымыз керек, кім күшті болса, сол жұрт болып дегеніне жетеді, күш
дегеніміз ол - әскер дейді. «Бұл заманда әскері жоқ жұрт жұрт емес, құл. Біз қазір екі жолдың
тарауында тұрмыз, қайсысына түсетін болсақ та ерік өзімізде» [4, 2б3-264 бб.], яғни бір жолы
құлдық, екіншісі жұрттық жолы. Автономия алу жолына кірісіп, милициямызды жасап, алаш
үкіметімізді нығайтсақ бізді ешкім басынбайды. Үкіметі бар, әскері бар жұрт деп бізбен әркім
есептеседі деген ой айтады. Өмірдің мәні тағдырға мойынсұнып, басыңа не түссе соны көріп
отыра беру емес, ел болуға, жұрт болуға, өркениеттілікке талпыну. Ол қазақ халқының даму
деңгейі төмен, отар халық емес, тағы, дөрекі емес екендігін, бейбітшілік сүйгіштігін дәлелдеуге
тырысты. Жалпы қазақ халқының жақсы өмірге жетуіне қажетті басты нәрсе - еркіндік пен
тәуелсіздікке жету деп, оны өз шығармаларында көрсете білді.
Жиырмасыншы ғасырдың бас кезіндегі қазақ зиялыларының ұлы шоғырын топтастырған
ортақ мұрат - бодандық бұғауында жаншылған елін құлдықтан құтқару, жаңа ұлттық сананы
қалыптастыру, өзге өркениетті елдер қатарына қосу болғаны белгілі. Мағжан Жұмабаев та
осы мұратты жүзеге асырудың жолдарын іздеп, басын тауға да, тасқа да соққан. «Кел, қазақ,
қолдағыдан құр қалмайық, Отырайық жиылып, оңдалайық. Мың жылғы өткен қумай ата заңды,
Өнерден кем қалмайық, ойланайық, Жер қалар, біз жиылып қала салсақ, Қайдағы оңды жерді
таңдап алсақ», - деп [6, 47 б.], отырықшы тұрмысқа көшіп, қала салуды, елді, жерді ешкімге
бермей, сақтап қалудың бірден бір жолы ретінде ұсынады.
Алаш зиялыларының азаматтық және саяси ұстанымына сай Ғұмар да Қазан төңкерісінің
жалпы адамзаттық гуманизмге қарсы бағытталған саясатын қабылдаған жоқ. «Тұрымтай»
жинағындағы «Неден қорқам?», «Жұртым саған не болды?» өлеңдерінде бір ғана қазаққа
емес, тұтастай ұлттарға жасалып отырған қияс тәжірибенің қиямет зобалаңын, қасіретті алапат
зардабын болжай білді. «Мезгілсіз ерте туған таңнан қорқам, Жауынсыз құр желдеткен шаңнан
қорқам. Таң туды, мезгіл жетті деп адасып, Құрылған қараңғыда заңнан қорқам» [7].
Халқының тағдырын ойлаған Алаш әдебиеті өкілдері таптың емес, тұтас қазақтың
қамын жеп, ұлтқа қызмет етудің өшпес те өлмес үлгі-өнегесін көрсеткен айрықша құбылыс.
Ол біріншіден, тарих тағылымына үңілдірсе, екіншіден, Алаш арыстарының діттеген
мұрат-мақсаттарына деген адалдық пен саяси ұстанымдарынан бір табан шегініс жасамаған
тұлғаларын тануда да үлкен мәнге ие. Ғұмардың «Неден қорқам?» өлеңіндегі әрбір жолдар
Қазан төңкерісінен кейінгі кезең шындығын тануда айрықша болып табылады. «Аждаһа алты
басты жаудан қорқам, Бүлдірген ел арасын даудан қорқам. Күлімдеп кіріп, ішкі сырыңды алып,
Құрылған аяқ асты аудан қорқам. Асығыс істей салған істен қорқам, Қандары тасқан қара
күштен қорқам. Дос болып бірге жүріп қастық етіп, Тысына қайшы келген іштен қорқам» деген
ақын үрейі жаңа саясаттағы талай қиянаттар мен зобалаңдарды ұғына түсуімізге мүмкіндік
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береді. Сондықтан да ақын қантөгіс арқылы келген биліктің әлеуметке теңдік пен бостандық
орнатуындағы қадамдары қоғамдық даму заңдылығына қайшы болып табылатынын және де
өзгенің күштеп таңған азаттығы мәңгілік болмайтынын, сол себепті өзіңнің сара жолыңды
ізде деген мұратын алға тартады. Алаш туының асқақ, елдік қасиеттердің баянды болуы үшін
әр азамат халқына еңбек етуде имандылық пен құрандай киелі ұғымдарды санасында тоқуы
шарт деген талап қояды. Мұның бәрі Ғұмардың ұлтжанды тұлғасының, ақындық қуатының
қашан да ұлт мұратымен сабақтасып отырғанын, өмірлік мақсаты болғанын дәлелдей түседі.
«Көреміз бе?» өлеңі жалпы Алаш партиясының, Алаш автономиясының нысаналы өмірлік
мұрат-мақсатын анық танытатын және де осы жолдағы ерен істерді Ғұмардың әрдайым
қолдаушы тұлға, қозғаушы ақын болғанын ұғындырады. Ұлттық бірлік, мемлекеттігімізді
нығайту өткір қойылып отырған қазіргі тұста аталған өлеңде көтерілген саяси-идеологиялық
мәселелер қашанда санаға тоқылар ұлағат деп білеміз.
Тәуелсіздіктің басты сипаты - мемлекеттік істердің ұлттық мүдде тұрғысынан шешілуі, өз
жерінің қазба байлығын халық игілігіне жаратуы десек, осынау кемелділікке жетудің жолдарына
қатысты ғасыр басында-ақ Ғұмар келелі ойлар түйеді. «Өз жерінен шыққан кенді өзі алғанын,
Әдемілеп айқұш-ұйқұш жол салғанын, Еуропаның өнерінен үлгі алғанын, Тірілікте көзімізбен
көреміз бе? «Алаш» атты орда құрып шалқығанын, Бақ дәулеті туып өсіп балқығанын, Әрбір
істе қазақ исі аңқығанын, Тірлікте көзімізбен көреміз бе?!» [7]
Ұлттық идеяға әлемдік ақыл-ой мен оны қажет еткен ұлттың даналығы, бүгінгі есті
ұлдарының көрегендігі мен біліктілігі, мемлекеттің саяси қуаты керек. Біздің алдымызда
мемлекеттік тілді ұлттық идея дәрежесіне көтеру міндеті тұр. Өйткені мемлекеттік тіл ұлттың ұйытқысы. Бүкіл Қазақстан азаматы осы мемлекеттік тілдің төңірегіне топтаса алады.
Қазақстандық патриотизмнің негізін қалаушы да - мемлекеттік тіл. Өз еліңнің патриотизмін
көрші елдің мемлекеттік тілімен жасау мүмкін емес.
Алаш қозғалысының тарихи негізгі Ресей отаршылдығының қазақ жеріндегі аса асқынған
кезеңінен басталды десек те, Алаш идеясы одан әлдеқайда бұрын өмірге келіп, күні бүгінге
дейін елім, жерім деп ұлт болашағын ойлаған әрбір қазақ жүрегінің терең түпкірінен орын
тепкен. Өйткені Алаш қозғалысы қазақ қауымындағы отаршылдыққа қарсы бағытталған,
прогресске ұмтылған жалпыхалықтық демократиялық қозғалыс еді. Ұлтты сақтайтын - ұлттық
идея болуы керек. Ол ұлттың өмір сүруі, тілегі, ниеті, ойы дегенге саяды. Сондықтан да ұлттық
идеяны ұлт мұраты деп қабылдағанымыз дұрыс. Алаш идеясы ұлтпен бірге өмір сүретін, ұлт
өмірінен тамыр алған құндылықтар жиынтығы, ұлттың өмір сүру концепциясы. Белгілі ғалым
Ханкелді Әбжанов былайша ой түйіндейді: «Осылайша, ұлттық идеяны кемеңгерлікпен түзу
Алаш қозғалысын аспандатты, дұрыс ұлттық идеяға табан тіреген Алаш қозғалысы қазақ
қоғамы тарихының жаңа белесін ашты. Ұлттық мақсат-мұратқа, яғни, ұлттық идеяға адалдық,
жанкештілік, интеллектуалдық биік өремен ағымдағы, кезек күттірмейтін қазіргі және
болашақтағы міндеттерді айқындай білу - бүгінге жеткен Алаш аманатының ең құндылары» [8].
Ұлттық идеяны көтерген қазақ зиялылары Қазақстандағы жердің де, мемлекеттің де иесі
- қазақ халқы, ал қалғандары диаспоралар екенін айтумен болды [9]. Сондықтан мың өліп,
мың тірілумен азаттыққа жеткен қазақтың тағдырын анықтағыш ұлттық идеясы Қазақстанда
ғана өз жемісін бере алады. Жаһандану үрдісінде қазақ тек өз рухын, жаңғырту, асқақтату
арқылы ғана ұлттық болмысын, атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлан-ғайыр жерін,
тәуелсіздігін сақтай алады.
Алаш идеясы кеңестік тоталитарлық кезеңде де өз жалғасын тапты. Алаш идеясының
сабақтастығы ретінде біз Қазақстанның ғылымын жасап кеткен, ғылымдағы ұлттық идея
символы Қаныш Сәтбаев, саясатта – Дінмұхаммед Қонаев пен Жұмабек Тәшенев, әдебиетте
– Мұхтар Әуезов пен Жұбан Молдағалиев, осылай жалғаса береді. Бұлар ісімен, тағдырымен,
тағылымымен бірде ашық, бірде жасырын түрде қазақты қазақтық қалыпта сақтай алды.
Қазақ рухын жүзеге асырудың бір жолы қазақ идеясын жаңғырту болып табылады. Оның
алғы үлгілері кешегі Алаш ұсынған жолдарда, қанымызда ұйықтап жатқан ұжымдық санадағы
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архетиптерде жатыр. Бұлардың барлығы оянып, жаңғырып бүгінгі қазақтың рухын көтеруге
жұмыс істеуі керек. Олар әсіресе, тілдік саясатта, мәдениетте, жалпы руханиятта, қоғамдық
өмірде көрінуі тиіс. Сонда ғана бөтенге ұқсамайтын, өзіндік жүру жолы бар қайсар рухты
қазаққа айналамыз.
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМЫНЫҢ
ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Құрманбаева Ш.Қ.
п.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Қазақ ғылымы – бастауын орта ғасырларда әл-Фараби бабаларымыздан алып, беріде
Шоқан Еуропаға есік ашып, Алаш зиялылары терминологиясын қалыптастырып, әдіснамасын
негіздеген, Қаныш Сәтбаев қазығын қаққан алып тұғыр. Бүгінгі қазақ ғылымы – Мәңгілік
ел ретінде әлем сахнасынан лайықты орнын иеленетін Ұлы Дала ұрпақтарының рухын
асқақтататын, әлемдегі бәсекеге қабілетті отыз елдің қатарына қосатын әлеуеті жоғары,
байланысқа, қатынасқа лайық ашық алаң.
Жаһандану үдерісі Тəуелсіз Қазақстандағы əлеуметтік жəне гуманитарлық ғылымдар
алдына түбегейлі реформалау міндетін қойып отыр. Əлемдік өркениетке ену жағдайында түбірлі
əлеуметтік-экономикалық жəне саяси өзгерістердің негізінде ұлттық ғылымды, мəдениет пен
руханиятты жаңғыртудың мүмкіндіктерін толық жүзеге асыру қажеттілігі туындауда.
Қазақстандағы ұлттық рухтың жаңғыруы ұлттық ғылымның тарихына қатысты байыпты
ғылыми талдауларды талап етеді. «Ғылыми һәм әдеби зиялыларды өсіріп-өркендетудің
қалыптасқан дәстүрінсіз, институттық мүмкіндіктерінсіз, өз өткенің мен бүгініңді тарихтық,
тұжырымдамалық, теориялық, тәсілдемелік тұрғыда жасақтамайынша» көшпелі қоғам
жөніндегі академиялық ғылымдағы таптаурын пікірлер мен мифтерден арыла алмайтынымыз
жөнінде Алаш мұрасы және осы заман жайында жазған «Тарих толқынында» кітабында Елбасы
Н.Ә. Назарбаев атап өткен болатын [1, 178–179 б]. Сондықтан қазақ ғылымының лайықты
орнын саралап, болашақ даму бағдарын болжау үшін оның тарихи кезеңдеріндегі басты даму
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бағыттарын, заңдылықтарын, әдіснамалық тұғырнамасын, теориялық негіздері мен зерттеу
аясын білу аса маңызды.
ХХ ғасыр басындағы қазақ тарихындағы Кеңес төңкерісі мен индустрияландырудың
басталуы қазақ ғылымына да үлкен серпіліс, соны өзгерістер әкелді. Қазақтың бағына сол
кезде қазақ ғылымының басына Ахаң бастаған аяулы ұлдары – Алаш зиялылары келді.
Бұл жөнінде белгілі алаштанушы ғалым Тұрдығұл Шаңбай: «Алаш алыптарының
әрқайсысы әр ғылым саласының басында тұрды. Қазақ ғылымына дем берді. ...Елдің көкжиегін
көркем ету үшін ғылым керек екенін Алаш алыптары анық білді. Сондықтан олар барлық
ғылым саласын дамытуға ұмтылды», –деп жазады [2].
Қазақстандағы ғылымтанудың ұлттық үлгісі ХХ ғасыр басында қалыптасқанын
Жүсіпбек Аймауытовтың мына сөздерінен көреміз: «Ғылымды кісінің білімі де күшті, білегі
де күшті, надан кісі осал, құр қол кісі сияқты, алыса кетсе айлалы, азулы кісі нашар кісіні
алып соғатыны ап-анық. Бұлай болған соң басқаның аузында кетпей, тіршілік қылайын деген
жұрт мәденилікке жармаспасқа шарасы жоқ», – дей келіп, – «басқа елдерге еліктей бермей
өз бетіміздің, жұрттығымыздың белгісін көрсеткеннен не кемдік табылады? Қаза, тексере
берсек, еуропаның өнеге қылуға жарамайтын жерлері де бар», - деп, басқа елдерге еліктемей,
өз жетістіктерімізді сақтауға шақырды. Адам болудың өзегі – оқу–білім, мәдениет, тәрбие,
білімнің де, тәрбиенің де мәнісі – адамгершілік пен руханилық деп түсінді. Қоғам қанша
дамып, ғылыми жетістіктерге жеткенімен, руханилық пен адамгершілік жетіспесе, ол адамға
ешқандай ләззәт әкелмейтінін айтты [3, 120 б.].
Ж. Аймауытов «Тәрбие» деген мақаласында адамның хайуаннан айырмашылығын айта
келіп, адам бойындағы жаман қылықтарды тәрбиенің жоқтығына әкеліп саяды. «Хайуан
жаратылыстан өзіне біткен бір сезімнің қуатымен өзіне лайық болған қылмыстан артық еш
нәрсе істемейді. Адам жүгенсіз бетімен кетсе, адамдыққа лайықсыз талай қылмысты істейді»,
яғни надандықтан шығудың жолы – білім мен ғылым үйрену, бұл жолда халықтың болашағына
жол ашылады дегенді айтты [3, 132 б].
«1918 жылы жарияланған «Ғылым» атты мақаласында М. Әуезов: «Өмірдің тізесі өткен
сайын адам күннен-күнге түр тауып, дүниенің (жаратылыстың) әр түрлі сырын ашқан, сол
сырлардың қорытындысынан шыққан – осы ғылымдар. ...Ғылымның артынан еріп, көрсеткен
жолымен жүрген – бұл күнде өмірдің төрінде», – деп жазған екен» [4].  
Қазақ ғылымы әдіснамасының айшықты мысалдары ретінде Алаш зиялыларының
ғылыми әдістер жайлы мақалаларын да келтіруге болады. Мысалы, Телжан Шонановтың
«Зерттеу әдісі» [5, 462–465 бб], А. Байтұрсынұлының «Ана тілінің əдісі» [5, 574 б], «Жалқылау
(айырыңқы) əдіс» [5, 583 б], «Жалқылаулы-жалпылау əдіс» [5, 587 б] мақалаларында ғылыми–
зерттеулер жүргізуде, оқытып-үйретуде қолданылатын әдістер сараланып, бүгінгі күнге дейін
өзектілігін жоймаған ғылыми тұжырымдар жасалады.
«Қазақтың бар болу немесе жоқ болу» мәселесі таразыға тартылған кезде Алаш ұранын
көтеріп, ұлт тағдырын қолдарына алған Алаш зиялылары азаттыққа жетудің сара жолы – ғылым,
білімді меңгеру екенін көрсетті. Ауыр тұрмыс, еңсені езген қудалау, бар жан-тәнімен «елім»
деп еңіреп жүрген кезде жапсырылған «халық жауы» деген жала, әлденеше мәрте тұтқындалу –
осыншама қиындықтың ортасында жүріп, құдай берген тума таланттары мен алған білімдерінің
арқасында негізгі қызметтері – ақындығы, жазушылығы, дәрігерлігі, мұғалімдігі т.б. қатар
атқара жүріп, әрқайсысы қазақ ғылымының бірнеше салаларының негізін қалады, ғылыми
терминологиясын қалыптастырып, ұстанымдарын айқындап, тұжырымдамасын жасады.
«Олар өз қызметінің басты мұраты қазақ халқының ұлттық төлтумалығын сақтау, сонымен
бірге оның тарихи өткенін қалпына келтіріп, ұлттық санасын шыңдау деп санаған» [1, 157 б].
Атап айтсақ, нақ осы кезде А. Байтұрсыновтың, Қ. Кемеңгеровтың–лингвистика,
тарих, әдебиеттану, әдістеме, М. Дулатовтың, Ә. Ермековтың, С. Қожанұлының–математика,
Ж. Аймауытовтың – психология; М. Жұмабаевтың – педагогика, Е. Омаровтың – физика,
геометрия, Ж. Күдеріұлының – биология, Х. Досмұхамедовтың – зоология, лингвистика,
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анатомия, З. Оспановтың – астрономия, Т. Шонановтың – тарих,тіл, М. Әуезовтың – әдебиет,
Ж. Тілеуліұлының – медицина ғылымына байланысты оқу құралдары жарық көрді.
ХХ ғасыр басындағы қазақ елінің ұлттық ғылымында жүргізілген жұмыстардың бір
саласы–оқулықтар жасау болғаны белгілі. Елімізде жаңадан ашылып жатқан жоғары оқу
орындарын есептемегенде, мектеп оқулықтарының өзі де жоқтың қасы болатын. Қазақ тіл
білімімен әдебиетте сан-салалы зерттеу жұмыстарын жүргізумен бірге,түрлі оқулықтар
жасаудың да қажеттілігі сезіліп, маңызды мәселе ретінде алға қойылған тұста А. Байтұрсынұлы
бастаған Алаш зиялылары оқулықтар жазу мәселесіне өте жауапкершілікпен ұлт мүддесі
тұрғысынан қарады.
Бүгінде өткенді сапалық ой елегінен өткізу қолға алынды. Өткен ғасырдың басындағы
Алаш зиялыларының бұл ерен еңбектерін оқулықтар мен ғылыми әдебиеттерді дамыту ғана
деп түсінбеу керек. Бүгінгі Қазақстан ұлттық ғылымы аталған еңбектерді әдіснамалық қайнар
көз ретінде басты негізге алады.
Сонымен қатар осы жылдарда Ә. Бөкейханов бастаған ғалымдар тобы орыс тіліндегі
ғылыми еңбектерді, оқулықтарды қазақ тіліне аудара бастады. Мысалы, Ә. Бөкейханов
К.Фламмарионның «Астрономия әліпбиін», Д. Гравенің «Дүниенің құрылысын»; М. Әуезов
В. Вагнердің «Жердің жаратылысы жайындағы әңгімелерін», А. Байтасов В. Вагнердің
«Жануарлар туралы әңгімесін», М. Есболов Д. Кудрявскийдің «Арғы мәдениетін» қазақ тіліне
аударды.
Осы жерде төл оқу құралдары мен аударма еңбектері арқылы Алаш зиялыларының
алғашқы қазақ салалық терминдерін қалыптастырғанын, сол арқылы қазақ терминологиясы
ғылымының әдіснамалық негіздерін қалағанын да баса айтуымыз керек. Ұлттық кодты
сақтауға негізделген терминжасам теориясын қалыптастырып, басты ұстанымдарын белгілеп
берді. Бұл жөнінде терминтанушы ғалым Ш. Құрманбайұлы: «ХХ ғасыр басында басшылыққа
алынған термин жасау қағидаттарын ескіріп қалды деуге ешқандай негіз жоқ. Уақыт талабына
сәйкес кейбір толықтырулардың болу мүмкіндігіне қарамастан,сонау 20–шыжылдары Ахаңдар
жасаған қағидаттар қалыптастыруға негіз болатындығы рас», – деп жазады [6, 46 б].
Елдес Омаров қазақ ғылым тілі, пән сөздер жөнінде: «Тілдің заңы өзгеріп, тіл бұзылып,
ғылым тілі жалпы елдің тілінен басқаланып кетсе, ғылым жалпы жұрттың қолы жетпейтін
дарияның ар жағындағы бірдеме болып шықпақшы. Сондықтан тілдің заңын бұзбау керек.
Тілді қолдан келгенше таза сақтап бағу керек. Тілдің өзінде бар дыбыстарды жоғалтпау керек.
Өзінде жоқ дыбыстармен тілді былғамау да керек. Ғылымға керек пəн сөздерді өнерлі елдің
тілінен алып кіргізе беруге болады. Бірақ ол жат сөздерді қазақ тіліне кіргізгенде таза қазақ
сөзіне ұқсатып, жат дыбыстардан шығарып, орнына қазақ дыбыстарын қондырып, қазақ тілінің
негізгі заңдарына үйлестіріп, тізіп алукерек», – деп жазды [5, 74–75 б].
Алаш зиялылары оқу құралдарында қолданған терминдерімен қатар «Қазағыстан
оқу кемесеретінің білім сексиясы алған пəн сөздерін» талқылап, түрлі ғылым саласындағы
мыңдаған терминдердің қалыптасуының негізін қалады [5, 322–350 б]
Алаш зиялыларының арасында қазақ ғылымының көшбасшысы ретінде Ахмет Байтұрсынұлының тұлғасы ерекше дара тұр. Әдебиетші-ғалым Р. Нұрғалиев А. Байтұрсынұлының
«Әдебиеттанытқышы» туралы айта келіп: «…қазақтың ұлттық әдебиеттануының ғылыми негізі,
методологиялық арналары, басты-басты терминдері мен категориялары түп-түгел осы кітапта
қалыптастырылған. ...Сонымен, екіншіден, қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салған,
тұңғыш әдебиет теориясын жазған ғалым осы ғылым саласының ғылыми терминологиясын да
жасаған», - деп лайықты бағасын береді[7, 19 б].
«Әдебиеттанытқыштағы» ғалым қаламынан туындаған біртұтас жүйе құрайтын
терминдер оның әдебиеттану ғылымының ғылыми терминологиясын қалыптастырғанын
көрсетеді. А. Байтұрсынұлы қазақ тіл білімі, әдебиеттану сияқты жеке ғылым салаларының
ғылыми терминологиясының негізін қалаумен бірге әдістеме, тарих және этнографияға,
жалпы мәдениетке қатысты көптеген терминдер жасады. А.Байтұрсынұлының қазақ
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тіліноқыту әдістемесінің де әдіснамалық негізін қалаушы ретінде енгізген дыбыстық әдіс,
сүгіретшілік әдіс, сауаттау әдісі, жалқылау әдісі, жалпылау әдіс, жалқылаулы-жалпылау әдістері
осы ғылым саласының бүгінгі даму бағытын айқындауда да өзекті.
Ғалымның термин шығармашылығындағы қызметінің бірғана ғылым саласымен
шектелмейтіндігі оның жалпы қазақ терминологиясын қалыптастырудағы орнының айрықша
екендігін көрсетеді. Дербес ғылым саласы ретінде дамып келе жатқан қазақ жазуының
ілімі ғылымының басында да А. Байтұрсынұлы тұр. Бұл жөнінде А. Салқынбай: «Ахмет
Байтұрсынұлы қазақ жазу ілімі ғылымының негізгі ғылыми-теориялық тұжырымын
жасап,тәжірибелік жолын қалыптастырған, фонемамен графема арасындағы қатынастың
тереңдігін дәл тауып, айтылу мен жазу арасындағы сәйкестіктің мүмкіндігінше мол, нақты
болуына басты назар аударған тұңғыш ғалым», – деп атап көрсетеді [8].
Ахаңның төте жазуы барлық жағынан қазақ үшін ең тиімді жазу болғаны белгілі. Кезінде
уақыт талабын жақсы түсінген көреген бабамыз ұрпағы қиналмас үшін латын жазуына көшпей,
бірден кирилицаға көшуді ұсынған екен. Тарихтың қалай ауытқығаны белгілі. Қазіргі күнде
ұлт жазуының болашағы жайлы ойлау маңызды. Бүгінгі латын графикасына өту кезеңінде де
тарих сабағын ескеріп, сол бір кездерде Алаш зиялылары ұсынған қазақ жазуының ғылыми
ұстанымдарын жіті саралауымыз қажет.
Қазақтың алғашқы оқығандары қазақтың жеке өз алдына ел болып, дамыған елдермен
терезе теңестіре алатындай жағдайға қол жеткізуін көкседі. Осы арман-мақсаттарын нақты
іспен дәлелдеп, ұлттық ғылымның көптеген салаларының бастауында тұрды. Алаш зиялылары
қалдырып кеткен мол ғылыми мұраны зерделеп, тереңдей танысақ, бүгінгі «Мəңгілік ел»
мұратымыз баянды болады.
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КУЛЬТ ЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ НАСЛЕДИЯ АЛАШ
Майбалаева А.А.
к.п.н., и.о. доцента кафедры русской
филологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Культ знания – один из ключевых приоритетов, выделенных в программной статье
Президента нашей страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». О
необходимости постоянного самообразования и ценности профессионального знания Глава
государства говорит почти в каждом своем послании.
Н.А. Назарбаев отмечает, что «стремление к образованию всегда было характерно для
нашего народа» и надо вовлекать в этот процесс всех. «Культ знания» должен быть всеобщим,
- говорит Президент. - Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый
фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование
должно стоять первым номером» [1].
Культ знания – это важнейшая предпосылка и для реализации других приоритетов,
важнейшим из которых Глава государства называет «необходимость массового и форсированного
обучения английскому языку, когда по всему миру более миллиарда человек изучают его наряду
с родным как язык профессиональной коммуникации».
Как когда-то великий Абай говорил о необходимости изучать русский язык, так и сегодня
Елбасы уже в который раз подчеркивает важность овладения мировыми языками как важнейшим
средством получения новых знаний, определяя его как условие работы в современном мире.
Культ знания и владение языками являются необходимыми условиями для обеспечения
открытости сознания – следующего приоритета, выделенного в статье. Только открытость
сознания будет, по мнению Президента, способствовать пониманию того, что происходит
вокруг твоей страны и в мире. Открытость сознания необходима для того, чтобы быть готовым
к переменам в жизни человечества, и для способности перенимать чужой опыт. «Открытость и
восприимчивость к лучшим достижениям, а не заведомое отталкивание всего «не своего» – вот
залог успеха и один из показателей открытого сознания» [1]. Именно открытость и мобильность
сознания должны стать теми качествами, которые помогут казахстанцам в спокойном и
поэтапном переходе казахского языка на латиницу. Латинизация графики обеспечит качественно
другой уровень подготовки специалистов, адаптированных к глобальной конкуренции в сфере
знания. Они должны стать «главными проводниками принципов модернизации сознания –
открытости, прагматизма, конкурентоспособности».
И наконец, без культа знания трудно выразить любовь к малой и большой Родине. Как
сказал Президент, «лучшая форма патриотизма – это изучение истории родного края в средних
школах». Культ знания и любовь к Родине должны стать двигателями в реализации программ
«Туған жер», «Культурно-географический пояс Казахстана», «100 новых лиц Казахстана».
Стремление узнать больше о своей земле, культуре своего народа и его сакральных
ценностях, его выдающихся представителях и природных достопримечательностях поможет
нам расширить горизонты самопознания и понять, как много нам еще нужно узнать о своей
Родине. Вот основа истинного патриотизма. Без стремления к познанию нового, без знания
своего языка, культуры, истории, без культа знания все эмоциональные заявления о патриотизме
превращаются в пустой звук.
О необходимости стремления к знаниям говорили все великие представители казахского
народа. Четкий ориентир на культ знания прослеживается и в наследии деятелей Алаш. Из
мемуаров Ахмета Байтурсынова обнародованы строки «Для того, чтобы сохранить свою
самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к просвещению
и общей культуре, для этого мы обязаны первым долгом заняться развитием литературы на
родном языке. Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать
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только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу…»
Будучи автором первого казахского букваря и школьных учебников Ахмет Байтурсынов
большое внимание уделял вопросам организации обучения. Его мысли о двуязычном
образовании, в частности, о том, что для казахских детей начальная школа должна быть
пятилетней и что первые три года детей следует обучать только на казахском языке, а
остальные два года – на русском, актуальны и по сей день. Он активно занимался пропагандой
произведений русской литературы.
Алихан Букейхан в большинстве своих трудов описывал жизнь и судьбы просвещенных
европейских народов, а также народов Востока. На страницах газеты «Казах» публиковались
его познавательные статьи о Монголии, Турции, Китае. Известны его заметки о японцах,
корейцах, арабах, бурятах, хакасах, татарах, башкирах, азербайджанцах, киргизах и узбеках.
Один из первых профессиональных казахских журналистов А. Букейхан обращался к родному
народу с призывом к просвещению.
Описанию истории и судеб многих восточных народов посвящены многие статьи
Назира Тюрякулова – Председателя Туркестанской АССР, Народного комиссара просвещения
Туркестанской АССР, ученого, общественного и государственного деятеля и дипломата.
Известны его труды о латинизации тюркских алфавитов и его «Доклад на первом пленуме
всесоюзного центрального комитета нового тюркского алфавита, заседавшего в Баку». С
латинизацией алфавита ученый связывал прогрессивное развитие тюркского мира. Он был
твердо убежден, что без глубокого знания истории и культуры народов, их взаимопознания
нельзя построить дипломатические отношения между государствами.
Занимаясь реализацией планов по формированию национальной системы образования,
алашская интеллигенция не оставила без внимания вопросы женского образования и обучения
взрослого населения. Известно, что становление женского образования в нашей стране часто
сталкивалось с преградами, порожденными патриархальной психологией казахского общества
того времени. По этому поводу видный деятель просвещения Маннан Турганбаев писал:
«Чтобы не обвинять наших женщин в невежестве, в заботе о них Учительским союзом были
открыты специальные курсы для женщин. Полтора месяца назад об этом было объявлено на
страницах газет, однако из-за отсутствия желающих обучаться курсы так и не были открыты».
Причину этого педагог видел в настроениях родителей казахских девочек и девушек. Он также
отмечал, что думающие о благополучии своих дочерей родители должны помочь им получить
образование. А выдающийся писатель Мухтар Ауезов в своей статье «Адамдық негізі әйел» писал о том, что для решения проблем воспитания детей необходимо, прежде всего,
просвещение женщин: «...Қазақ мешел болып қалам демесең тағылымынды, бесігінді түзе!
Оны түзейм десең әйелдің халын түзе» (пер. и интерпр. авт.ст.) [2, 66].
«Будущее народа творится в учебных аудиториях», - пишет в своей статье Президент.
И снова мы наблюдаем созвучие мыслей, обращаясь к наследию ученых и просветителей
партии Алаш. Интересны отдельные высказывания о значении основополагающих принципов
педагогики. Так, Ыбырай Алтынсарин говорил о том, что если ученики не понимают материал
или задание, учитель причины этого должен искать в первую очередь в себе: «Егер балалар
тапсырманы түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес. Қайта түсіндіре
алмай отырған өзін кінәлауға тиіс» (пер. и интерпр. авт.ст.).
Ахмет Байтурсынов утверждал, что от качества подготовки учителей напрямую зависит
качество школьного обучения: «Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім
білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі
мектепке керегі – білімді, педагаогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім»
(пер. и интерпр. авт.ст.).
А Мухтар Ауезов в свое время подчеркнул значение одного из ведущих принципов
педагогики, основывающегося на том, что долг учителя – обучать всех учеников без исключения
независимо от уровня подготовки и успеваемости. Писатель говорит о недопустимости работы
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учителя только с хорошо успевающими детьми: «Мұғалімнің ұдайы жақсы оқитын балаларға
ғана сүйсініп, ылғи соларды ғана оқытуы дұрыс емес» (пер. и интерпр. авт.ст.).
Вопросы реализации задач просвещения активно обсуждались алашской интеллигенцией
на страницах газет и журналов. Имела место и критика практиковавшихся форм подготовки
учителей. Так, первоначальная организация двухмесячных курсов педагогов вызывала массу
сомнений и альтернативных предложений. Общественная критика послужила решающим
фактором, подтолкнувшим отечественную систему просвещения к дальнейшему развитию.
Каждый из деятелей Алаш внес большой личный вклад в дело науки и просвещения. К
примеру, Ахмет Байтурсынов в период с 1912 по 1928 опубликовал 48 трудов по казахскому
языку и литературе, методике. Телжан Шонанов до 1937 году успел выпустить 32 учебника по
казахскому языку, русскому языку, истории, географии, методике. Известны труды М. Жумабаева
по педагогике, Ж. Аймауытова по психологии, Ж. Кудерина по ботанике, физической географии
Казахстана, А. Ермекова, К. Сатпаева по математике, С. Асфендиярова, М. Тынышпаева, К. Кеменгерова по национальной истории, Х. Досмухамедова по языку, литературе, медицине. [2,
70].
Все это является доказательством целенаправленной деятельности всех членов движения
Алаш на пути к созданию национальной системы образования и просвещению народа.
Культ знаний красной нитью проходит через деятельность и творчество алашской
интеллигенции. Как пишет в своей статье К.Кеменгер, «движение «Алаш» видело будущее
казахского народа не в борьбе с оружием в руках, как это было в прошлые века, а в просвещении
широких слоев общества, в создании новых газет и журналов, открытии школ, вузов, театров
и музеев» [3, с.118].
Создание школ и просвещение населения были основным вопросом повестки съездов,
проводившихся в 2017 году во многих областях. Результатом этих съездов стало принятие
важных постановлений, определивших основы закладывающейся системы образования. В
частности было принято решение о всеобщем бесплатном образовании, обучении в начальной
школе на родном языке, раздельном обучении мальчиков и девочек, организации педагогических
курсов в целях подготовки учителей.
В июле 1917 года в Оренбурге прошел первый общеказахский съезд, на котором и была
учреждена партия «Алаш», а также принята ее программа. Отдельным пунктом этой программы
стали основные положения национальной модели образовательной системы. А уже на втором
съезде, состоявшемся в декабре этого же года, было принято решение о создании комиссии по
написанию школьных учебников, председателем которой был избран Ахмет Байтурсынов. В
состав комиссии вошли также Телжан Шонанов, Магжан Жұмабаев, Елдес Омаров, Биахмет
Сәрсенов, имевшие педагогическое образование.
Источником финансирования школ служили земские и государственные средства.
Необходимо отметить, что широко было распространено и меценатство. Некоторые школы и
медресе содержались за счет частных средств отдельных лиц. Также учреждались стипендии.
Таким образом, можно говорить о конструктивном и планомерном подходе к реализации
просветительских инициатив со стороны представителей казахской интеллигенции.
Известные исторические события и процессы затормозили, а затем изменили ход развития
национальной модели образовательной системы, заложенной и запущенной деятелями
Алаш. Находясь на грани физического истребления, в условиях жесткого психологического
прессинга они продолжали начатое дело просвещения народа, сеяли и воспевали культ знаний.
В последующие десятилетия система получения знаний в Казахстане, став частью советской
образовательной системы, приобрела уже другие черты.
Сегодня, спустя 100 лет после создания партии «Алаш» на 26 году независимости, мы
можем говорить о том, что национальная система образования сохранила преемственность и
реализовала основные принципы просвещения, определенные алашской программой. Мечты
и стремления деятелей просвещения начала ХХ века сегодня достигнуты и продолжают
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претворятся в жизнь. По данным Национального доклада о состоянии и развитии системы
образования Республики Казахстан, представленном на Республиканском августовском
совещании педагогических работников в 2017 году, расходы на образование в нашей стране
за годы независимости составили в среднем – 3,8 % от ВВП. По таким показателям, как охват
начальным образованием, грамотность взрослых, доля доучившихся до 5 класса, гендерное
равенство, Казахстан вот уже 10 лет входит в 8-ку лучших стран в Индексе развития образования.
Количество школ с казахским языком обучения выросло до 53 %, а рост численности
учащихся, обучающихся на государственном языке достиг 82 %. Количество вузов республики,
занимающихся подготовкой кадров с высшим и послевузовским образованием, составило 125
в 2016 г. [5].
Эти цифры позволяют говорить о реалистичности просветительских идей алашцев. Семена
культа знаний, посеянные ими, упали на благодатную почву любознательных и пытливых
умов наших подрастающих поколений. Сегодня они стремятся к знаниям, стремятся стать
образованными. Десятки тысяч казахстанских школьников и студентов не только получают
базовые знания в средних и высших учебных заведениях, но и изучают языки, приобретают
дополнительные умения и навыки в самых разных отраслях. Многое еще предстоит сделать, но
исторический опыт зарождения и становления национальной системы образования определяет
и реалистичность слов нашего Президента, который сказал в своей статье: «Если в системе
ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех» [1].
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АЛАШ ОРДАНЫҢ ЖАС БУЫНЫНЫҢ 1937 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТІ
Махат Д.А.
Т.ғ.д, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жанындағы
«Отырар кітапханасы»
Ғылыми орталығының Бас ғылыми қызметкері
«Алашқа қызмет етудің жолы – жастарды
тәрбиелеу, қазақ баспасөзінде жұмыс жасау және
кітаптар шығару, басқа жол бізге жабық»
Әлихан Бөкейханов

XX ғасырдың басыңдағы хал-ахуал: қазақ өлкесінің отарлануы, экономикалық және
азаматтық қысым, патшаның зорлық-зомбылығы Алашорда қозғалысының пайда болуына
себеп болды. Ресми үкімет орындарының қарсы болғанына қарамастан қазақ зиялылары
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отаршылдық езгіге қарсы, елді азат ету жолындағы күресін бастады. 1905 жылғы орыс
революциясынан кейін Ресей демократиялық немесе монархиялық жолмен жүруі керек пе
деген мәселе көтерілді. Ұлт азаттық күрестің басында тұрған: Әлихан Бөкейханов, Міржақып
Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Бақытжан Қаратаев, Барлыбек Сырттанов және басқа да ұлт
зиялыларын елдегі ахуал толғандырмай қоймады. Кадет партиясы монархияға қарсы болатын,
І-ІІ Думаға қазақтардан депутаттар сайланған, ал ІІІ Думада қазақтарға орын берілмеді. Оған
Шәймерден Қосшығұловтың «Серке» дейтін газет шығарып, елді еркіндікке үндеуі, осы
басылымға М. Дулатовтың «Біздің мақсаттарымыз» деген мақала жазуы да себеп болды.
«Бұратана» халықтарға еркіндік бергісі келмеген патша өкіметі депутаттық мінберден
айырып, айтылатын ойдың мүмкіндігін шектеді. «Бұратана» халықтардың еркіндік мәселесін
көтеруі патша өкіметіне ұнамады, қозғалыс көсемдерінің сыртынан бақылау қойылды. Қазақ
халықының бостандығы мен теңдігі жолындағы күрес идеялары үшін Әлихан Бөкейханов
пен Ахмет Байтұрсыновты патша тыңшылары бірнеше рет жауапқа тартты. Алдыңғы толқын
алаш зиялыларымен қатар ол кезде тым жас, қазақ жастары Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев
Алашорда қызметіне араласты, олардың ізіне Смағұл Сәдуақасов, Сұлтанбек Қожанов,
Ыдырыс Мұстанбаев, Жағыпар Сұлтанбековтер ілесті. Кеңестік билік алдыңғы толқын
Алаш зиялыларын саяси тұрғыдан айыптап, саясаттан, рухани-мәдени саладан ығыстырды,
қуғын-сүргін құрбандары болды. Жас алашшылдардың тағдыры да қиын-қыстау жағдайда
өтті. Алашорданың 100 жылдығына арналып өтіп жатқан конференцияларда айтылуға тиіс
мәселенің бірі ─ Алаш идеясын, арман-мұратын, ілгері апарушы сол жылдардағы алаштың
жас буынына қатысты мәселе деп ойлаймын.
Ескеретін бір мәселе кеңес билігі орнағаннан кейін ресми билік басына келген партияның
қатарында болып, белсенді қызмет атқарған қазақ зиялылары туралы. Шын мәнінде алашорда
азаматтары да, большевиктік партия қатарындағы зиялылар да қазақ халқына қастандық ойлаған
жоқ. Мақсат бір болғандықтан, 1925 жылға дейін, ой-пікір еркіндігі, сынға төзімділікпен қарау
қалыптасып келе жатты.
Партия қатарындағы коммунист жастардың ұстанған бағытын коммунист С. Сейфуллиннің мына бір естелігі де айқындай түседі. «1925 жылы Совнарком басынан кеттім. Қазақстанға
Сырдария, Жетісу облыстары қосылып Өлкелік партия комитетіне Қожанұлы хатшы болып,
Смағұл Сәдуақасұлы бюрода екінің бірі болғаннан кейін (Оқу комиссары және «Еңбекші
қазақтың» редакторы болды ғой) маған да бұрынғы мен секілденіп байшыл ұлтшылдыққа
қарсы арпалысып келгендерге Қазақстанда қызмет істеу қиын боларын сездім. Қызыл-Ордада
болған бесінші сиез Қожанұлы мен Сәдуақасұлдарының үстем басшылығымен өтті. Маған
осы сиез ұлтшылдардың үлкен мерекеге батқан кезі болып көрінді. Сиез ашылған театр үйіне
көтерілген тулардың ішінде алаш ұраны жазылған Алашорданың жасыл туы қоса көтерілген
болып шықты, тіпті «Ақмешітті» Қызыл-Орда атандырғанның өзін алашқа ниеттестер өзінше
жорып, өздерінше сүйсінді. Сиездің ертеңінде партияда жоқ біреу екі құлағы езуінде қуанған
түрмен маған: «Әйтеуір аяқтап келгенде біздің көздегеніміз болды ... сиезде желбіреп ұлт
жалауы көтерілді. Астанаға біздің тілегімізге туралап «Орда» деген ат қойылды, оған «қызыл»
деген сөз кіргенмен біздің қазаққа «қызыл» деген сөздің келіп кетері жоқ. Сиез «бетті ауылға
бұр» деген ұранмен өтті. Оны бұрын бізде айтқанбыз ... деп» тағы сол секілділерді айтты» [1,
32-33 бб.]. С. Сейфуллин жоғарыда аттары аталған ұлтшыл бағыттағы коммунистер қатарына
Қаратілеуұлы, Кадаленко, Мұстамбайұлы, Қошанбайұлдарын да қосқан.
Алайда, Қазақ Өлкелік партия комитетінің басына Ф. Голощекин келген кезден «бөліп ал
да, билей бер» саясатын жүзеге асыру мақсатында ұлт зиялыларын жік-жікке, топ-топқа бөліп,
айыптап, қуғындау басталды. Қазақ оқығандарын бір-біріне айдап салып, араларын ашып, бірінбірі көрместей халге түсірді. ХХ ғасырдың алғашқы жартысындағы мемлекеттік аппараттағы
жауапты адамдар қызметінің бағыт-бағдарын төмендегідей жүйелеп көрсетуге болады:
лениндік-сталиндік саяси жүйеге, оның идеологиясына, концепциялық тұжырымдарына
сеніммен қарағандар, билікке құмар Қазақстан коммунистерінің «бюрократ» тобы немесе
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«шолақ белсенділер», Ф. Голощекиннің озбыр, күштеу саясатына қарсылық көрсеткен, оны
тежеуге тырысқан «Алаш» қозғалысы идеяларына сенген, демократиялық дәстүрлер негізінде
топтасып, қазақ халқының мүддесін қорғауға ашық күш салған азаматтар, жазалаушықуғындаушы аппарат және тоталитарлық режимнің партиялық органдарының өкілдері. Бұл
– ауқымды, әрі күрделі мәселе.
Біз баяндамамызда Ф. Голощекиннің озбыр, күштеу саясатына қарсылық көрсеткен,
оны тежеуге тырысқан «Алаш» қозғалысы идеяларына сенген, демократиялық дәстүрлер
негізінде топтасып, қазақ халқының мүддесін қорғауға ашық күш салған азаматтар қызметіне
тоқталамыз.
Коммунистік партия билікке келген алғашқы жылдары озбыр да отаршыл саясатын жүзеге
асыруға алдымен тосқауыл болар зиялы қауым өкілдерін өз жағына тартуға тырысып, алаш
зиялыларына «кешірім» жасалғанын жариялады, ал жастар жағын тәрбиелеп өз саясатына
тартуға талпынды. Қоғамда бір партиялық үстем билік бекіген сайын, саяси жүйе ұлт мүддесін
ойлайтын, ұлттың болашағына бейтарап қарай алмайтын ескі интеллигенция өкілдерінің
қызметін шектеп, олардың елдік ұстанымынан бас тартты. «Ұлтшылдық» және «ұлттық
жікшілдік» деген кең тарап, сол кездегі ұлттық интеллигенция өкілдеріне негізсіз айыптар
тағылды. Коммунистік партия осылайша өз ішін ұлттық бағыттағы «жат адамдардан» тазарта
бастады. 1920 жылдардың екінші жартысынан коммунистік партия қазақ оқығандарының
ішіндегі алашорда зиялыларына және жас ұлтшылдарға қарсы саяси күресті тіптен өршітті.
Кеңестік қызыл империяның ату жазасынан аман қалып, алаш мұратын келер ұрпаққа
жеткізген ұлы тұлға, биыл туғанына 120 жыл толып отырған Мұхтар Омарханұлы Әуезов.
Қазақтың зор ғалымы, үлкен талант иесінің шығармашылық саладағы ізденіске толы, мағынасы
терең еңбектері үшін халқынан алған алғысымен қатар әміршіл-әкімшіл жүйе қиянатын да көп
көрді. Бүгінге дейін Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің шығармашылығы мен азаматтық тұлғасы
көптеген ғылыми зерттеу еңбектеріне арқау болып, диссертациялар, монографиялар жазылды.
Алайда, оның қасіретке толы тағдырының әлі де ғылыми тұрғыдан зерттелуге тиісті тұстары
баршылық, ол біріншіден өмірі мен шығармашылығының қасіретті жылдарының тарихына
байланысты. «Әдебиет тарихын халықтың жалпы азаматтық тарихымен тығыз бірлікте
қарастыру қажет» деген методологиялық ұстанымдағы М. Әуезовтың шығармашылығы
үнемі коммунистік партияның қырағы сақшыларының назарына ілігіп отырды.
1917 ж. басталып 1961 ж. өмірден озғанына дейінгі кезеңді қамтитын 44 жылдық
шығармашылығы әлі де толық зерделеніп біткен жоқ. Олай дейтін себебіміз, М.О. Әуезовты
қуғындау тарихының деректерінің басым бөлігі ҰҚК мұрағатында, Ресейде, Өзбекстанда, олар
жинақталып, толық жарияланған жоқ. Ал, қолжетімді деректер ҚР ПМ, ҚР ОММ, кеңестікпартиялық мерзімді басылымдар беттерінде жарияланған мақалалар.
Қазақстанда ұлт зиялыларына қарсы саяси қуғын-сүргін Ф. Голощекин билікке
келгеннен кейін бұрынғыдан да жанданып, «ұлтшылдарды», «оңшылдарды», «солшылдарды»,
«зиянкестерді» іздеп «тауып», бірінен соң бірін абақтыға жауып жатты. Осы тұста партия
сыншыларының көзі М. Әуезов шығармашылығына да түсті. 1927-1928 жылдары басылған
«Жыл құсы» атты жинақтың № 2 санындағы Жұмабай Орманбайұлының «Қаракөз» деген
мақаласында: «Қаракөзде» пролетариат әдебиетінің иісіде жоқ, оның жолына да қайшы,
пролетариат салтына да сыймайды. Тілегіне келмейтін бөтен» – деген сын айтылды.
Мәскеуде басылған «Әдебиет энциклопедиясында» А. Байтұрсынов пен М. Әуезовке
жоғары баға берілген анықтама басылуы, Қазақстандық бір топ адамның берекесін кетіріп,
аяқтан шалудың жолдарын қарастырды. 1929 жылдың 19 сәуіріндегі «Советская степь»
газетінде «Правда газетінің» және «Әдебиет энциклопедиясының» редакциялық алқасына
кейбір жазушы қазақтардың творчествосына баға беруде кеткен қате пікірлерге орай
жазған «Ашық хаты» басылды. Хатқа: Ораз Исаев, Ізмұқан Құрамысов, Ғаббас Тоғжанов,
Әбдірахман Байділдин, Хамза Жүсіпбеков, Садықбек Сапарбеков, Ораз Жандосов (7 адам)
қол қойды. Әуезовке: «... Әуезов Колчакқа қарсы күреспеді, күрескісі де келмеді, керісінше
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бүкіл «Алашорда» үкіметі, оның ішінде Әуезов Колчакпен одақтаса отырып, большевиктерге,
Кеңес үкіметіне қарсы күрескені белгілі....» – деген айып тағылды. Кеңес үкіметі орнаған соң
Әуезовтің партияға өткенін де қолдай қоймады. Сөйтіп Қазақстаннан тыс жерде жүрген, оқубілім, ғылыммен айналысып назарға көп іліне қоймаған М.Әуезов қарауылға алынып, 1930
жылдың 17 қыркүйегінде (33 жаста) Ташкент қаласындағы өз үйінде тұтқындалды.
1930 ж-ң. 17 қыркүйегінен жоғары білімді педагог, ұстаз-журналист М.О. Әуезовтің
айыптау мен қуғындау көре жүріп, рухани-мәдени салада өшпес қолтаңбасын қалдырған
күреске толы өмірінің жаңа кезеңі басталды. «Сыбағама қу заман сені берді» деп өз
кейіпкерлерінің аузымен айтқызғандай, заңғар жазушымыз Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің
өмірі мен қызметі кеңестік қызыл империя қыспағында өтті.
М.Әуезов 1934 жылы жазған «Ашық хатында»: «Менің әдебиет пен саясат жолында
бұрын қандай адам болғаным туралы Қазақстанның партиялық-кеңестік жұртшылығы өзінің
қоғамдық сынын айтқан болатын. Ол сол ашық, нық айтылған дұрыс сын еді. Ондағы берілген
баға бойынша мен, бай мен алашордашыл оқығандардың салт-санасын әдебиет жүзінде
іске асырушы кісі болғам. Осы жай бар жұртшылыққа да, менің өзіме де мәлім. Бұл сияқты
тарихи дұрыс сана қажет болған, менің өз ісімнен туған әділ сынды жасаушылар кімдер
болды? Ол – Қазақстанның партиялық-кеңестік баспасөзі. Соның ішінде жылдар бойына
сын ретімен, айтыс ретімен тексеру жүргізген Қаз АПП тобының төңкерісшіл-марксшіл
сыншылар, жазушылар, газет қызметкерлерінің сындары болды» [2] (астын сызған – біз) –
деп жазды. Партиялық сын, мойындау хат, ашық хат, қазақ зиялыларының бір-біріне жазған
«ашық хаттары» немесе ұлт зиялыларының партия мен өкімет ұстанып отырған саясатқа
иланып бірін-бірі мерзімді басылымдарда айыптау, сынау кеңестік кезеңде кең орын алды.
М.Әуезов шығармашылығына қарсы сан мәрте шабуыл жасалып, «ұлтшыл» деген атау оның
көлеңкесіндей өмір бойы еріп жүрді.
М. Әуезов түрмеден 1932 жылғы 10 шілдедегі «Казахстанская правда» және «Социалды
Қазақстан» газеттерінде «қателіктерін» мойындап «Ашық хат» жариялағаннан кейін
босатылды. Партиялық мерзімді басылым беттерінде «Ашық хат» жариялап, ұлт болашағы
үшін күрестің басқа әдісіне көшу себебі ғалым Қайым Мұхамедханов пен Жайық Бектұровтың
естеліктерінде баяндалады. Қайым Мұхамедхановтың естелігінде: Ахмет Байтұрсынұлы
Әлімхан Ермеков пен Мұхтар Әуезовке: «Сендер жассыңдар. Біз сияқты саясатта аттарың
шығып, әйгіленіп қалған жоқсыңдар. Біз жаздық, жаңылдық – деп қанша айғайласақ та олар
сенбейді және түрмеден шығармайды. Осы тұзақтың түскені-түскен. Сендер қателіктеріңді
мойындап ашық хат жазыңдар. Бәріміз бірдей өліп кетсек, арманымызды алдағы күнге кім
апарады. Екіншіден: сендер әлі еш нәрсе тындырған жоқсыңдар. Халықтың парызын өтеңдер.
Үшіншіден: бұлар сендерге сенеді. Сондай-ақ, олар халыққа бізді жексұрын көрсетуі үшін
«қатесін мойындайтын» адамдарды іздеп отыр. Оған сендер лайықсыңдар. Бұл да күрестің бір
түрі» [3] – деп ақыл айтқан. Әлімхан Ермеков пен Мұхтар Әуезов өздері рухани ұстаз тұтқан,
кемеңгер ғалым Ахмет Байтұрсынұлының ақылын алып, ел үшін, еркіндік үшін күрестің басқа
жолын іздеуге бел буғаны байқалады.
Жайық Бектұровтың естеліктерінде, Әлімхан Ермековтың бұл жайттың сыры туралы:
«Қазақстан басшылары бізге қатемізді мойындап, кеңес құрылысына беріле қызмет етсек, жол
ашық, кеңшілік болады. Бізбен бірге тұтқында қалған өзге іні-ағаларымыз да осы жолға түседі
– дегендей емеуірін білдіріп, кәдімгідей қолқа салды» – дегенін айтады.
А. Байтұрсынов айтқандай жоғарыда аталған партиялық газеттер «Алаштың екі көсемі
өздерінің қателіктерін мойындады!» деген үлкен тақырыппен М. Әуезов пен Ә. Ермековтың
қателіктерін мойындаған «Ашық хатын» басып, алаш зиялыларының ұстанған бағыты мен
идеясының «халыққа қарсы» екенін дәлелдеуге тырысты. М. Әуезов түрмеден шыққан соң да
қуғындау жалғаса берді.
М. Әуезов 1933 жылы баспаға ұсынған Абай шығармаларының жинағына «Абайдың
туысы мен өмірі» деген еңбегін қосқан болатын. Жазушы бұл еңбегі үшін де «идеалист»,
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«байшыл» деп айыпталды. 1933 жылы 11 қырқүйекте ОГПУ – дың Қазақстандағы құпия - саяси
бөлімінің «Аса құпия» деген белгімен БК(б)П Қазақ Өлкелік комитеті Л.Мирзоянға жолдаған
Қазақстандағы әдебиет майданы күресінің қысқаша тарихын «Баяндау хатында»: «ашық түрдегі
алашордашы және олармен тығыз қарым-қатынас жасаушы: алдымен Алашорданың көрнекті
өкілі Әлімхан Ермеков ... өз идеясынан бас тартпай келе жатқан, Алашорда көсемдерінің бірі
Мұхтар Әуэзов» – [4] деп, қазақтың екі зиялысының есімін ерекше атап, олардың қызметі мен
шығамашылығына тоқталды.
1934 жылы республиканың драма театрында қойылған «Хан Кене» трагедиясы М.
Әуезовтың бүкіл өмірі бойындағы айыптауға арқау болды. 1934 жылғы «Социалды Қазақстан»
газетінің №133 санында С. Сейфуллиннің «Хан Кене» туралы», «Социалды Қазақстан»
газетінің осы жылғы №135 санында І. Жансүгірұлының «Қата қайда?» мақаласы басылды.
1934 жылы сахнаға шығып зор табыспен қойылып жатқан «Айман – Шолпан» комедиясы да
көп ұзамай сынға ұшырады. «Социалистік Қазақстан» газетінің 1939 жылғы № 47 санында
С. Мұқанов өзінің «Халық қазынасын дұрыс пайдаланайық» деген мақаласында: «Айман
– Шолпан» поэмасының идеялық мазмұны – тап тартысы екендігін М. Әуезов дұрыс ашып
көрсетпеді» - деп кінәлады. М. Әуезов оған «Социалистік Қазақстан» газетінің 1939 жылғы №
49 санында «Жақсы сынға жан пида» атты мақаласында жауап берді.
Коммунистік партия әміршіл-әкімшіл жүйені қалыптастыру кезеңінде қазақ зиялыларын
бір-біріне қарсы қойып, ұлттық позицияны әлсіретіп, тамырымен жою жолында жан аямай
күресті. БК(б)П Орталық Комитетінің «Звезда» және «Ленинград» журналдары туралы 1946
жылғы 14 тамыздағы, «Драма театрларының репертуары және оны жақсарту шаралары
туралы» 1946 жылғы 26 тамыздағы қаулылары, 1947 жылғы қаңтар айында Қазақстан К(б)
П Орталық Комитетінің «Қазақ ССР Ғылым Академиясының тіл және әдебиет институтының
жұмысындағы саяси өрескел қателер туралы» [5] арнаулы қаулысынан кейін М. Әуезов
шығармашылығына шабуыл қайта жалғасты. 1947 жылғы «Социалистік Қазақстан» газетінің 14
наурыздағы санында С. Байшевтің «Профессор М. Әуезов өткендегі қателерінің шырмауында»
деген көлемді мақала жариялады. С. Байшевтің аталған мақаласында М. Әуезовке мынадай
кінә тағады: біріншіден қазақ әдебиетінің тарихын теріс жолмен пішкен, теріс жолмен жазуға
жол салған, «Қазақ әдебиеті тарихының» сорақы саяси қателермен жазылған бірінші томын
басқарып, редакциялаған, екіншіден, ауыз әдебиетіне баға беруде, өткен заманның әдеби
мұраларын меңгеруде бұрынғы қазақ буржуазияшыл-ұлтшылдарының контрреволюциялық
теорияларын әшкерелеу былай тұрсын, қайта сол теорияның шырмауында қалып қойды,
ал әдебиеттің кейбір мәселелелері жөнінде сол буржуазияшыл бұрмалаушылардың салған
жолымен, басқан ізімен жүріп отырды, үшіншіден, М. Әуезов ескі өмірдің, ескі тақырыптардың
әуеніне түсіп кетіп, жаңа өмірден, совет өмірі мен шындығынан қол үзген.
Арада жиырма жылдан аса уақыт өтіп кетсе де С.Байшевтің «М. Әуезов қателіктерінің
тамыры оның басында болып өткен бұрынғы кездегі ұлтшылдық ірі қателермен жалғасып жатыр,
ол «қазақ буржуазиясының идеологы», «қазақ буржуазияшыл ұлтшылдарының тобында болып,
көпке дейін жас қазақ совет әдебиетіне қарсы күрес жүргізді» [6, Б. 138] деді. Өзіне жабылған
жаладан арылар жол іздеген М. Әуезов отыз жылдық жазушылық, ғылыми-зерттеу және он бес
жылдық Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында жасаған еңбегінен тек антисоветтік бағыт
іздеп жүйелі түрде ізіне түсіп келе жатқан партиялық мерзімді басылымдар, оның ішінде 1947
жылғы 14 наурыздағы «Социалистік Қазақстан» газетінде жарияланған айыптау мақала туралы
И. Сталинге хат жолдады [7] Хатта мақаланың ҚК(б)П Орталық Комитеті үгіт және насихат
бөлімінің тапсырысымен жазылып отырғандығы, республиканың рухани- мәдени саласында
қалыптасып отырған саяси ауыр ахуал айтылды.
1948 жылы тамыз айында Қазақстан К(б)П Орталық Комитетінде республиканың әдебиет
мәселелеріне арналған мәслихат өткізілді. Мәслихатты Қазақстан К(б)П Орталық Комитетінің
хатшысы Жұмабай Шаяхметовтың өзі ашты. «Қазақстан әдебиетінің жайы және өсу жолдары
туралы» Қазақстан К(б)П Орталық Комитетінің насихат жөніндегі хатшысы Ілияс Омаров
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баяндама жасады. Баяндама бойынша жарыссөз үш күнге созылып, С. Мұқанов, Ш. Айманов,
М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, М. Ғабдуллин, Л. Макеев, Д. Снегин және басқа барлығы 27 адам сөз
сөйледі. М. Әуезов өз сөзінде бірсыпыра қазақ жазушыларының шығармашылығына тоқталды,
үздіксіз сынға алынып келе жатқан, өзінің өткендегі елеулі «қателіктерін» тағы да атап өтті.
Шығармашылық жұмысында қазақ халқының соңғы жүз жыл ішіндегі – ХІХ ғасырдың
ортасынан ХХ ғасырдың ортасына дейінгі тарихын суреттейтін жеті роман жазу жоспарын да
айтты.
М. Әуезов шығармашылығына жағымды пікірлер айтыла бастады. Оның «Абай»
романын КСРО Кеңес Жазушылары Одағы жоғары бағалады [8]. Қазақстан К(б)П Орталық
Комитетінің хатшысы Ж. Шаяхметовтың «Правда» газетіндегі «Қазақ халқының әдебиеті»
деген мақаласында: «Мұхтар Әуезовтың «Абай» романы – тек қазақ әдебиетіндегі ғана
емес, сонымен қатар бүкіл совет әдебиетіндегі зор оқиға. Бұл роман халқымыздың кемеңгер
ұлы – ағартушы ақын Абай Құнанбаевқа арналған. Романда ақынның тек өз басының өмірі
ғана айтылмайды, онда жазушы бүкіл халықтың тұрмысын, оның тарихи тағдырын кеңінен
баяндайды» [9] – деп жазды.
«Қазақстан» альманағының 1949 жылғы шілдедегі № 15 санында Қазақ КСР Ғылым
Академиясының Президенті Қаныш Сәтбаев Мұхтар Әуезовтың «Абай» романына: «Абай»
романы көркем шығарма ғана емес, оған филологтар, тарихшылар, құқықтанушылар,
экономистер және ғылымның басқа салалары мамандары сан рет оралатын ғылыми-танымдық
маңызы өте зор еңбек» деген жоғары баға берді. «Абай» романының алғашқы екі кітабы 1949
жылы бірінші дәрежелі Сталиндік (кейіннен Мемлекеттік деп аталды) сыйлыққа ие болды.
Алайда, бұл қуаныш ұзаққа бармады 1951 жылы М. Әуезовтың ғылыми ізденістеріне,
«Абайдың ақындық мектебі» концепциясына қарсы науқан басталды. 1951 жылы 7 сәуірде
Қайым Мұхамедханов «Абайдың әдебиет мектебі» деген еңбегін аяқтап, Қазақстан Ғылым
Академиясының ғылыми кеңесінде кандидаттық диссертация қорғаған болатын. Кандидаттық
диссертацияны қорғау кезінде ғалымдар Х. Жұмалиев, С. Нұрышев зерттеу жұмысына
«ғылымға қарсы бағытта жазылған, құнсыз» деген пікір білдіріп, ғылыми жетекші әрі оппонент
М. Әуезов шығармашылығындағы «кемшілігін», «кінәларын» тағы да жіпке тізіп шықты [10,
Б. 78-82].
«Абайдың ақындық мектебі» төңірегіндегі айтыс 1951 жылдың маусымында үш күнге
созылған Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл және әдебиет институты мен Қазақстан
Кеңес Жазушылар Одағы бірлесіп өткізген «Абайдың әдеби мұрасы мәселесін талқылауға
арналған ғылыми айтыс» деген үлкен жиналысқа ұласты. «Абайдың әдебиет мектебі және
оның шәкірттері» деген тақырыпта Сәбит Мұқанов, «Абай мұраларын танудағы кейбір талас
мәселелер туралы» Сәбит Нұрышев, «Абай творчествосының идеялық арналары туралы»
Митрофан Сильченко, «Абай мұрасын танудағы жетістіктер мен кемшіліктер» деген тақырыпта
Мұхтар Әуезов баяндама жасады [9]. Баяндамалар бойынша жарыссөзде 18 адам шығып сөз
сөйледі.
Сәбит Мұқанов баяндамасы «Абайдың шәкірттері туралы» деп аталып, «Әдебиет және
искусство» журналының 1951 жылғы №7 санында қысқартылып басылды [11]. Сәбит Мұқанов:
«Қазақ әдебиеті тарихының» екі томында рушыл-феодалдық ескі өмір дәріптелсе, «Абай
шәкірттері» деген мәселенің төңірегінде ескілік дәріптелсе, ескілікті дәріптейтін бірнеше
ғылыми диссертациялар мақталса, олардың басында жолдас Әуезов отырса, бұлай дәріптеулер
бір емес, бірнеше жылға созылса, – Әуезов жолдас олай деп ойласын, ойламасын, мұның аты
ұлтшылдық, бұрмалаушылық, ал мына аталған залалды шығармалар халқымыздың, әсіресе,
жастардың сана-сезімін улайды» [11, Б. 69] – деді.
Қазақ ССР Ғылым Академиясы Президиумы мен Қазақстан Совет Жазушылары
Одағының Президиумында қабылданған «Қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаевтың
өмірі мен творчествосын ғылыми жолмен зерттеу жөніндегі айтыстың қорытындысы туралы»
қаулысында: «Соңғы уақытқа дейін Қазақстанның жеке әдебиет зерттеушілері «Абайдың
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ақындық мектебі» дейтін, ғылымға қарсы, буржуазиялық-объективтік концепцияны уағыздап,
өрескел саяси қате жіберіп келді.
... «Абай мектебінің» концепциясын тұңғыш рет қазақ әдебиетінің тарихына профессор
М. Әуезов енгізді.
... Тіпті мынаған дейін жетті. 1951 жылы апрельде Қазақ ССР Ғылым Академиясының
гуманитарлық институттарының біріккен ғылыми советі Қ. Мұхамедхановтың «Абайдың әдеби
мектебі туралы» деген саяси зиянды диссертациясын қабылдап, оны қорғауды жүзеге асырды,
бұл диссертацияда совет өкіметі дәуіріне дейін өмір сүріп, оның қас жауларына айналған
буржуазияшыл-ұлтшылдар да Абайдың «шәкірттері» деп мадақталады. Сөйтіп, Абай мұрасын
зерттеу жөнінде өткізілген айтыста «Абайдың ақындық мектебі» деген концепцияның ғылымға
қарсы екендігі және саяси зияндылығы әшкереленді ... ».
Мұхтар Әуезов Қазақ ССР Ғылым Академиясы Президиумының мүшелігінен шығарылды, университеттен қуылды. Қайым Мұхамедханов «халық жауы» ретінде тұтқынға алынып,
соңынан 25 жылға сотталды. Әдебиетке Мұхтар Әуезов енгізген Абайдың ақын шәкірттері
концепциясын ғылымға енгізу өткен ғасырдың сексенінші жылдарының соңына қарай мүмкін
болды. Қ.Мұхамедхановтың «Абайтанудан жарияланбаған материялдар» (Алматы: «Ғылым»,
1988), «Абайдың ақын шәкірттері» (Алматы, РГЖИ «Дәуір», 1993, 1994, 1995, 1997) және
Алаш қайраткерлерінің жолында болған, Шаһкәрім бастатқан Абай шәкірттері: Кәкітай,
Тұрағұл, Көкбай және Абай мұрагерлері ретінде: Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов,
М. Жұмабаев және Ж. Аймауытовтар кірген «Абай мұрагерлері» (Алматы: «Атамұра», 1995)
еңбектері жарияланды.
1953 жылы сәуір айында қазақ эпосын зерттеу мәселелері және оның жағдайы туралы
арнайы пікір алысу (дискуссия) өткізілді. «Пікір алысу» деген аты болмаса негізінен
қазақтың екі ғалымын: Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланды алдымен саяси тұрғыда
айыптап, соңынан саяси қуғын-сүгінге салуды жоспарлаған зауалды науқанның бастамасы
болды. Қазақ эпосы тарихы марксизм-ленинизм тұрғысынан зерттелінбей келе жатқандығы
жөніндегі негізгі баяндаманы Мәлік Ғабдуллин жасады. Баяндамада қазақ эпосы тарихы
мәселесін антимарксистік тұрғыда зерттеушілер қатарында Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан,
Сәбит Мұқанов, Бейсенбай Кенжебаев, Мәлік Ғабдуллин және басқалардың есімдері аталды.
Мұхтар Әуезовтің «Қазақ әдебиетінің қазіргі кезеңі», «Қобыланды батыр», «Қазақ әдебиеті
тарихының очерктері», «Қазақ халқының эпосы мен фольклоры» деген мерзімді басылымдарда
жарияланған мақалалары мен «Қазақ ССР тарихы» І томының (1943 және 1949 жылдары
шыққан) қазақ эпосы тарауына жазған «Қазақ әдебиеті тарихының очерктері», «Қазақ әдебиеті
тарихы» І томы (1948 ж. редакциясын басқарған – М. Әуезов) «буржуазиялық-ұлтшылдық»
бағытта жазылған деп айыпталды. Сөйтіп, 1949 жылы М. Әуезовке Сталиндік сыйлық
берілгенде жазушы еңбегіне мүмкіндігінше объективті пікір білдірген М. Ғабдуллин, аталған
«пікір алысуда» партия саясаты мен идеологиясын және оның көсемдерін қанағаттандыратын,
ғылыми талдаудан алшақ, бір жақты пікір айтуға мәжбүр болды.
Елуінші жылдары үдей түскен саяси науқан салдары Мұхтар Әуезовке Қазақстанда
қызмет істеуге мүлде мүмкіндік қалдырмады. Ол жасырын түрде Мәскеуге кетуге мәжбүр
болды. Мәскеуден 1953 жылы 18 мамырда «Литературная газета» редакциясына «Ашық хат»
жолдады, алайда ол жарияланған жоқ. Мұхтар Әуезовтың аталған «Ашық хаты» Қазақстан
өз тәуелсіздігін алып, өткен тарихын түгендей бастаған тоқсаныншы жылдары «Абай»
журналында жарық көрді [12].
Жазушы, драматург, қазақ әдебиетінің классигі, әдебиетші-ғалым, абайтанушы Мұхтар
Омарханұлы Әуезов 1961 жылы 27 маусымда Мәскеу қаласында қайтыс болды. Академик
Қ.И. Сәтбаев ұлы замандасы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің қабірі басында: «Талай жылдар
өтер, сонда да Мұхтар Әуезовтың жарқын бейнесі келешек ұрпақтар алдында онан сайын
зор тұлғамен бұрынғыдан да жарқырап тұратын болады» [13] – деп сөз сөйледі. Иә, өмірінің
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соңына дейін алашордашыл оқығандардың салт-санасын әдебиет жүзінде іске асырған ұлы
тұлғаның тұғыры уақыт өткен сайын асқақтай береді!
Ф. Голощекин Қазақстанға келгенге дейін Қазақ Өлкелік Партия Комитетінде С. Садуақасов, С. Қожанов, Ж. Мыңбаев және басқада ұлт тағдырын ойлаған жауапты қызметкерлер
болды. Олар кеңестік билік жағдайында қазақ мемлекеттігін қалыптастыру мәселесіне ерекше
назар аударып, оны іске асыру жолдарын іздеді.
Отаршыл пиғылды дөп басып түсінген, жас та болса ел басқару, халық тағдырын
жоғары деңгейдегі билік тұтқасын ұстағандармен тайталаса жүріп шешу сияқты саясат ісінде
ірілік көрсете білген С. Садуақасовтай асыл азаматты Ф. Голощекин қазақ ұлтшылдығына,
оңшыл ағымға, «садуақасовшылдыққа» айыптады. 1920 жылы РК(б)П қатарына өтіп, кеңес
жұмыстарына араласа бастаған С.Садуақасов экономикадағы, идеологиялық саладағы және ұлт
мәселесіндегі жолсыздықтарды ашық айтты. Жастар арасында тәрбие жұмыстарын жүргізуге
ерекше маңыз беріп, оларға арналған оқу курстарын ашты, дәріс оқыды. Ол (1922 жылы)
Мәскеуден Әбдірахман Байділдинге жазған хатында: « ... меніңше келешекте біздің әдісіміз
мынадай болу керек: біз билікті өз қолымызға алу үшін күреспейміз. Бұл мақсатты бірінші
орынға қойсақ та билікті біздің қолымызға бермес еді. Сондықтан жастарды тәрбиелеуге,
жастарды келешекке дайындап, күш жинауға тырысу керек» [14] деген ойын білдірді.
Кеңестік қызыл саясаттың астарын жақсы ұғынған С. Садуақасов қазақ елінің сауатын
ашып, санасын ояту үшін алашорда оқығандарын партияға тартып, олардың мәдени ағарту
саласындағы жұмыстарды атқаруын жөн көрді. Жиырмасыншы жылдардың алғашқы
жартысындағы қызметі туралы замандастары қаламынан туған кейбір естеліктер былай дейді:
« ... Алашорда адамдарының тәрбиесі күшті. Түрлі даулы мәселелердің шешілуі жөнінде олар
айтқандарын берік ұстанып, дегендерін істете алады.
Орыстар өздерінің үстемдігін күшейту үшін Алашордашылармен біздің арамызды ашуға
тырысады. Алашордашыларды біздің республикада зиянды адамдар қылып көрсеткісі келеді.
Орыстардың мұндай ұлы ұлтшылдығына біз Кенжеұлы, Бөкейханұлы (Абдулла), Әуезұлы
Мұқтар (Мұқтар ол кезде коммунист) тағы басқалар күшін пайдалануымыз керек. Әсіресе,
соңғы кезде көзге түсіп жүрген Мұстамбайұлы Ыдырыс, Кадаленко Нұрғали, Темірбек
Жүргенұлы, Әбдірахман Байділдәұлы, Ғаббас Тоғжанұлы тағы басқаларды пайдалануымыз
керек. Біз күштердің бәрін бір жерге және иіріп отырмай Қазақстанның түрлі түкпірлеріне
таратып, әр қайсыларымыз өзіміздің ниеттес тілектестерімізді көбейтуіміз керек. Осы ретпен
ұйымдастыру жұмыстарын күшейте жүргізсек, сонда ғана біз Өлкелік партия комитетін өз
қолымызға ала аламыз» – [15] деп айтқанын еске алады.
Ал, коммунист Ғ. Тоғжанов: «1925 жылдың басында білем, Сұлтанбек бір сөзінде
«Қазақта коммунист бар ма? Қазақ коммунистерін бір шыбықпен айдау керек» дегендей айтып
еді. Смағұл да осы пікірден алыс кетіп отырған жоқ. Смағұлға да партия деген әр нәрсені
кітапшалағандық, демагогтық. Смағұлша да коммунист жолы – Ленин жолымен қазақты
бастауға болмайды» – [16, 10 б.] деп жазды баспасөзде. Ал, Смағұлдың өзі: « ... солшылсымақ
коммунистеріміз оқығандарды шетінен айдап тастау керек дейді. Оқығандарды жамандап олар
саяси олжа түсіріп жүр. Олар оқығандарға оқу құралдарын жазғызуға қарсы, оқығандарды
мектепке мұғалім қылуға қарсы. Біздің ойымызша оқығандардың білімін пайдалануымыз
керек. Олар кітап та жазсын, мұғалім де болсын, бірақ ол кітапты сыннан өткізіп отыратын
өзіміз. Айғайды қойып, іске кіріселік, ... жаманын тастап, жақсысын еңбекші елдің керегіне
жаратайық» [17, 31 б.] – деп коммунистік партияның ұлт зиялылары туралы ұстанып отырған
саясатына қарсы өзінің салмақты пікірін білдірді. Жоғарыда айтқанымыздай С. Садуақасов
ұлт, жер, оқу-ағарту мәселесі туралы пікірде Ф. Голощекинмен қарама-қайшылыққа жиі келіп
отырды. И. Сталиннің ерекше қолдауына ие болып отырған Голощекинмен бірлесіп жұмыс
жасай алмайтынын жақсы түсінген С.Садуақасов бірінші хатшының атына өтініш жазды.
Ұстанған ұлттық бағыты газеттің мақсатына, коммунистік партияның Қазақстанда
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социалистік қоғам құру идеясына қарама-қайшы келген Смағұл Сәдуақасов «Еңбекші қазақ»
газеті редакторлығынан босатылды. 1926 жылдың ақпан айында Қазақстанға қызметке жіберілген Т. Рысқұлов 10 сәуірінде БК(б)П Қазақ Өлкелік Комитеті Баспасөз бөлімі бастығы,
19 сәуірде «Еңбекші қазақ» газетінің редакторы болып бекітілді [18, 1-5 пп. ]. Т. Рысқұловтың
Қазақстанға келуі және идеологиялық мәселелердің діңгегі болып табылатын баспасөз бөлімін,
«Еңбекші қазақ» газетінің редакциясын басқаруы Ф. Голощекинді қанағаттандырмады. Ол
дереу Т.Рысқұлов пен С. Садуақасовтан және олардың идеясын қолдаушы топтан құтылу
жолдарын қарастыра бастады.
Ф. Голощекиннің Қазақстанда жүргізіп отырған саясатына байланысты «Қазақстаннның
тізгіні тұтасымен Ф. Голощекиннің қолына берілген. ... ұлт өкілдерін қалай «тәрбиелеуде»
білгіңіз келсе стенограммадағы оның сөздерін қараңыз. Оның жүргізіп отырған бағыты лениндік
ұлт саясатын келеке етуде» [19] - деп баға бергендер болды. Алайда, мұндай пікірлер назарға
алынбай, ұлт зиялыларын қуғындау жалғаса берді. Смағұл Садуақасов, Сұлтанбек Қожанов,
Тұрар Рысқұлов, Нығмет Нұрмақов бірінен кейін бірі жауапты партиялық қызметтен алынып,
Қазақстанның тізгіні толығымен Ф. Голощекиннің қолына өтті. Оның ұстанған бағытын
лениндік партия бағыты деп түсінген қазақ коммунистерінің бір тобы соның соңынан ерді.
Ораз Исаұлы «Ұлтшылдықтың аты «Алашорда» [20] деген мақаласында қазақ зиялыларының
алдыңғы толқыны саналатын алаш идеясы төңірегіне топтасқандар мен ұлттық идеядан нәр
алған С. Садуақасов, С. Қожанов, Ж. Мыңбаев, Ы. Мұстамбаев, Ж. Сұлтанбеков сияқты жас
ұлтшылдардың қызметіне тиісті саяси баға берілді. Партия белсендісі Ізмұқан Құрамысов
«Ұлттар және байшыл ұлтшылдар туралы» [21] деген ұлт зиялылары арасындағы идеялық күрес
тақырыбына арнап жазған мақаласында Смағұл Садуақасұлын «ұлттан шыққан «бақытсыз»
демократ» деп атады. Әрине, алаш зиялылары саясат пен рухани-мәдени саладан күшпен
аластатылғаннан кейінгі кезеңдерде ұлт жанашыры С.Садуақасовтың ұстанған бағытына теріс
саяси баға беріліп, бақытсыз күн кешкені рас болатын.
С.Садуақасов лауазымды қызметтен кеткенімен мемлекеттік саяси бағыттағы
жұмыстарын жалғастыра берді. Ол партияның ХУ съезі алдындағы пікірталасқа үн қосу
мақсатымен 1927 жылдың 31 қазанында «Правда» газетіне «Ұлттар және ұлт адамдары» деген
мақаласын жолдады. Мақалада Орта Азия мен Қазақстанды саяси-экономикалық жағынан
дамыту, елде орын алып отырған олқылықтарды съезд алдында ортаға салу мәселесі көтерілді.
С. Садуақасов: «Шындықты тура көзге айту керек. Иә, орталық органдар өз жұмысында ұлт
мәселесінің мәніне жеткілікті көңіл бөлмей отыр. Өнеркәсіпті дамытудың болашаққа жасалған
бес жылдық жоспарында да шет аймақтардың мұқтажы ескерілмеді» - [22, 162-176 бб. ] деп
ашық жазды. С. Садуақасов «жік-жік болуды тастап, алашордамен, Қожановпен қоян-қолтық
келіп, ұйымдасу керек, отаршылдармен осылайша бірлесіп күресу керек» [23] деген қазақ
коммунистерін ұлттық мақсатқа біріктіру идеясынан қайтпады. Ф. Голощекин С.Садуақасұлы
«тек садуақасовшылдардың ғана көсемі емес, қожановшылдардың да, рысқұловшылдардың
да, қысқасы неше түрлі ұлтшылдардың көсемі болып алған-ды», «Еңбекші қазақ» газеті «...
ұлтшылдардың бірсыпырасы сотқа тартылғанда Өлкелік Комитеттің бюро мүшесі болып
отырып, Смағұл соларды жақтады. Ішінің ауырғаны сондай сотта отырып, жылап та жіберді»
– [24] деп жазғандары осыны аңғартады.
Ал, 1920 жылдардың соңы мен 1930 жылдың басында БК(б)П Орталық комитетінде
«оңшыл ағымға» қарсы күрес жүріп жатқанда, Қазақстан жағдайындағы «оңшылдық» «садуақасовшылдық» деп, соған қарсы саяси күрес өршіді. С. Садуақасовтың пікірлес серіктері
Ы. Мұстамбаев, Ж. Мыңбаев, Н. Нұрмақов, Ж. Сұлтанбеков және т.б. азаматтар «оңшыл ағым»
өкілдері ретінде жазықсыз айыпталып, қуғын-сүргінге ұшырады.
С. Сәдуақасовпен қатар С. Қожановтың да басқан ізі үнемі бақылауда болды. О. Исаев
1928 жылы С. Қожановпен кездесіп өткендегі «қателіктерін» мойындап баспасөзде мақала
жазуын сұрады. Әрине, мұның бәрі алдын-ала ойластырылған сценарий бойынша жүргізілді.
Ол баспасөзде О. Исаевтың алдын-ала дайындаған сұрақтарына жауап берді. Өз мақсатына
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жеткеніне қуанған О. Исаев сұрақтарына алған жауабын редакциялап 1928 жылдың 1
қарашасында бірден үш басылымға, «Советская степь», «Еңбекші қазақ», «Правда Востока»
газеттері редакциясына [25] жолдады. Қазақстанда жауапты мемлекеттік қызмет атқарған
И. Тохтыбаев пен С. Есқараев та 1929 жылдың 13 ақпанында Орынбор қаласынан «Өздерінің
өткендегі қателіктерін» мойындап хат [26] жолдады.
Бұрын «сәдуқасовшылдық», «қожановшылдық», «рысқұловшылдық», «сейфуллиншілдік»
жиі айтылып, жиі сынға ұшыраса олардың қатарына «мұстамбаевшылдық» қосылды.
Ыдырыс Мұстамбаев 1920-1930 жылдары орнығып келе жатқан тоталитарлық жүйенің
қатал саясатынан қаймықпай ұлттық бағыт ұстанған С. Сәдуақасовтың идеясын шын мәнінде
қолдаушы, өзі де қазақ ұлтының тәуелсіздігі жолында батыл қадамдар жасаған азамат. Алашорда
партиясының құрамында болмағанымен аға ұрпақтың ұстанған жолын жалғастырушы. Қазан
төңкерісіне дейін Семей округіндегі Алаш қаласында 2 кластық орыс-қазақ училищесінде
оқыды. Оны бітірген соң почта-телеграф саласында қызмет істеді. Төңкерістен кейін Семей
гимназиясына түскенімен оны тамамдаған жоқ. Өз еркімен оқып білімін көтерді. Алайда,
мұрағат қойнауында сақталған Ы. Мұстамбаевтың өз қолымен жазған хаттарындағы жазу
ерекшелігі, өз ойын еркін әрі жүйелі жеткізуі оның білімді болғанын байқатады.
Төңкерістен кейін Семей, Орал Губерниялық Атқару Комитеттерінде жауапты қызметтер
атқарды, Орал Губерниясында прокурор, Сырдария Губерниялық Атқару Комитеті төрағасы
болды. Сырдария Губерниялық Атқару Комитеті төрағасы қызметінде жүргенде мекемелерді
қазақтандыруды белсенді жүргізді. 1930 жылдары Өлкелік Союзмяса конторы бастығының
орынбасары қызметін атқарды. Жауапты қызмет атқарған жылдары орыс отаршылдығына
қарсы белсенді күресті.
1921 жылы Семей Губерниялық Төңкеріс Комитетінің төтенше тапсырмасымен Зайсан
уезіне барып европалықтарға қарсы ұйымдастырылған демонстрацияға қатысты, қазақ
халқының мүддесін қорғап сөз сөйледі. Зайсандағы кеңес органдары Ы. Мұстамбаев ұлтаралық
қатынастың ушығып кетуіне жауапты деген айып тағып, 4 сағат ішінде Зайсан уезінен кетуін
бұйырды, алайда ол бұл бұйрықты орындамады. Оны уезден күштеп кетірді.
1921 жылы Орынбор қаласында өткен Өлкелік Кеңестер Съезінде Бөкейханов,
Байтұрсынов, Мырзағалиев және басқа алаш зиялыларын қолдады. Сәдуақасовты «оңшыл
ағымға» айыптағанда онымен қатар Сұлтанбеков пен Мұстамбаев осы ағымға мүше ретінде
қуғындалды. 1930 жылдың 20 сәуірінде Ы. Мұстамбаев «Советская степь» газеті редакциясы
мен Ф. Голощекин атына хат жолдап, «Долой антипартиные уклоны, к ленинизму» деген
мақаласын және С. Сәдуақасовқа жазған ашық хатын «Советская степь» газеттінің таяудағы
сандарының біріне басуын өтінді [27, 230 - 234 бб.]. Ы. Мұстамбайұлы Ф. Голощекиннің атына
жолдаған хатында: «Түрлі жағдайда түрліше қатем болды. Аз қателесетін кісілерде, мүлде қате
істемейтін кісілер де бар. Бірақ мен ондай болып туған жоқпын.
Ұлт коммунистерінің өсу дәуірінде жікшілдік болмай, қателеспей мүмкін емес. Партия
жолынан таюшылық кішкене қатені мойынға алмаудан, күдіктенуден басталады.
Кейбір қазақ коммунистері пәленше жылда, пәлен пленумда, я пәлендей конференцияда
қатемді біліп, жікшілдіктен бездім дейді. Мен бұған сенбеймін. Біздің жағдайда белсенді шын
коммунистер қателеспей тұра алмайды.
Білсе де, білмесе де қойдай шулап дауыс беріп отырған көпті көріп, партия жолы дұрыс,
Ленин басшылығы – күшті десек, үлкен адасқандық болар еді» [28] – деп шындықты ашық
айтты. Алайда, партия «көсемдеріне» қазақ коммунистерінің ақ-қараны ажырататын ақиқат
пікірі емес, ұлтшыл қазақ коммунистерінің коммунистік партия алдында өз «қатесін» мойындап
құлдық ұруы қажет болатын. Сондықтан ұлтшыл қазақ коммунистерінің, алашорданың жас
буынының қандай ақиқат пікірі болмасын теріс саяси баға беріліп, қуғындау жалғасты.
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АЛАШ АЗАТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ ШЫНЖАҢ ҚАЗАҚТАРЫНА ТАРАЛУЫ
Мәсімханұлы Д.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қытай тілі кафедрасының
меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор
Кеңес одағында Алаш партиясы, Алаш идеясы, алашұранды әдебиет қудалауға
ұшырағаннан кейін, ол идея, ол рух мүлде өшіп қалған жоқ. Қазақстанда ол рух бүгінгі
ұрпаққа М. Әуезов пен оның шәкірті Б.Кенжебаевтар арқылы бүгінге жетіп отырған болса, ХХ
ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап алашұранды әденбиеттің кереметтей өркен жайған, тіпті
өз жемісін берген топырақ – бүгінгі ҚХР-ның Шынжаң өлкесі болатын. “Кереметтей өркен
жайған, өз жемісін берген...” деп отырғанымыздың себебі, кеңестік аймақта қуғынға ұшыраған
алащылдар арқылы Шынжаңға жаппай жайылған ұлт-азаттық идея ондағы қандастарымыз бен
өзге де түркітілдес туысқан халықтарды шырт ұйқыдан оятып, оларға азаттық, теңдік алып
берген болатын. Бірақ құрығы ұзын Кремль жас Республиканы жөргегінде тұншықтырды...
Жұрттың аса мән бермей жүргені болмаса, алашұранды әдебиет тарихының ең бір жарқын
мекені, жемісті жылдары – осы Шынжаң қазақтарының әдебиеті екенінде дау жоқ. Жұрттың
көзін осы ақиқатқа жеткізу үшін қытайдағы қазақ әдебиетіне қысқаша шолу жасап көрелік.
Қытайдың Цинь хандығы мен Ресей патшалығы қазақтың даласын қақ бөліп, бүтін бір
халықты екі айырып қанжығаларына бөктеріп алған кезден, 1949 жылға дейінгі аралықта,
қытай қазақтарына Ішкі Қытайдағы билiктiң саяси әмірі бірде мықтап жүріп, кейде әлсіреп
тұрды. Оның үстіне қытайлар компартия мен гоминдаңға бөлініп алып, өзімен өзі қырқысып
жатты. Ол аз болғандай шығыс жақ бүйірінен жапония басқыншылық соғыс ашты. Сөйтіп
қытайлардың “байтал түгіл, бас қайғы” заманында Шынжаң қазақтары да (жалпы түрік жұрты)
өзінше тірлік кешіп, азат ел құрудың қамына кірісіп кеткен болатын. 1944-1949 жылдары
өмiр сүрген Шынжаң Республикасы сондай қам-қаракеттің нәтижесі еді. Шынжаңдық қазақұйғыр төңкерісшілері де әдебиеттің жауынгерлігін, оның ұлтшыл өкілдерін Гоминдаңға қарсы
тұрудың, “азаттыққа” қол жеткізудің наркескені ретiнде пайдалана бiлдi. Осындай ұлттық
ояну, ұлт азаттығына деген күшті ұмтылыс – Шынжаңдағы қазақ әдебиетінің де ұлттық сананы
ояту, ұлт азаттығына қол жеткізу тақырыбын байыта, өткірлей түскен жайы бар. Әсіресе Дубек
Шалғынбай, Шәріпхан Көгедай, Әбеу Құдыш секілді білгір аудармашылардың қажыр-қайраты
арқасында XX ғасырдың алғашқы жартысындағы қытай һәм әлем әдебиетінің озық үлгілері
сауатты қауымға дерлік жеткізліп отырды.[1]
Әрине, “жыланды мың кессең де кесірткелік халi бар”, империяның аты империя.
Шынжаңдағы бодан халықтарға қытай үкіметінің 1949 жылға дейін десі мықтап жүрген
жылдары көп болды да, айбарының әлсіреген айлары аз ғана болды. Сондықтан да Ішкі
Қытайдағы саясат пен әдеби, мәдени құбылыстар Шынжаңдықтарға да өз ықпалын тигізбей
қалған жоқ.
Үш ғасырдан астам уақыт бойы манжүрлердің тепкісінде, батыс елдерінің құлдық
езгiсiнде өмір сүріп келе жатқан қытай еліне - қытайларға Ресейдегі қазан төңкерісінің
жеңісі марксизм-ленинзімді алып келді. Сондай-ақ бірлі-жарымдаған қытай оқығандары
туған халқын ояту мақсатымен батыс әдебиетінің, әсіресе, ресей-кеңес әдебиетінің көрнекті
өкілдерін туған тілдеріне молынан аударды. Гете, Тагор, Петефи, Лермонтов, Некрасов,
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Толстой, Гоголь, Чехов т.б. шығармаларының қытай тіліне аударылуы, сол елдегі хат танитын
қауымның сана-сезімінің оянуына игі әсер еткенi белгілі.[2] Ал аталған әлемдік классиктердің
кеңестік Қазақстаннан барған қазақша-орысша нұсқалары, және Ішкі Қытайдан келген
қытайша нұсқалары Шынжаңдықтардың да көкірек көзін ашып, таным-талғамын өсіре түсті.
Сондай-ақ 1930-1940 жылдарда қытай әдебиетінің көрнекті өкілдері Лу Шүн, Го Можо, Мау
Дун, Ай Цинь т.б. секілді ақын-жазушыларының шығармалары да Шынжаң жерінде біртіндеп
аударыла бастаған болатын./3/ Сондықтан қытай әдебиетіндегі ұлттық ояну, ұлт азаттығына
қол жеткiзу идеялары қытайдағы қазақ әдебиетіне өз ізін қалдырып отырды. Бұл бiр. Екiншi
бiр жағдай, XX ғасырдың алғашқы жиырма жылы Қазақстанда Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов,
М. Шоқай, М. Жұмабаев, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, Қ. Кемеңгеров т.б. бастаған Алаш
арыстарының ұлтазаттығына қол жеткізу үшін жүргізген күрестеріне толы болғаны белгілі.
Ал Қазақстанда кеңестік қызыл империя орнағаннан кейін ұлт-азаттығына қол жеткізудің
қолайлы мекені ретінде Шынжаң аумағы таңдап алынды. Себебі ол кездегі түрік жұртының
өзге аймағы (Түркиядан басқа) кеңес империясының темір шеңгеліне өтіп кеткен болатын.
Бұл кезде тек Шынжаң өңірі ғана тәуелсіз түрік мемлекетін құруға қолайлы жағдайда тұр
еді... Сонымен XX ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап Алаш көсемдерінің ұлт-азаттығы
жөніндегі концепсиялары, ой-тұжырымдары Шынжаңға жаппай ағылып кіре бастады. Әсіресе
Р. Мәрсеков, Ы. Жайнақов бастаған Алаш партиясы өкілдерінің Шынжаңға қоныс аударуы
ондағы халықтың ұлт-азаттық санасының тез өсуіне мұрындық болды. Сөйтіп ол өлкедегі
отаршылдыққа қарсы толассыз жүріліп жататын стихиялы көтерілістер саналы күрес арнасына,
саяси бірізге түсе бастады. Яғни әскери, саяси, мәдени салаларда кешенді шаралар атқарылып,
тәуелсіз Шынжаң Республикасын құрудың нақты қадамдары жасалды. Соның нәтижесінде 1944
жылдың күзінде, орталығы Құлжа қаласы болып, Шынжаң Республикасы ресми құрылды. Сол
Шынжаң республикасын өмірге әкеліп, оны бес жылдай ұстап тұрған алашұранды әдебиет,
ұлт-азаттық идея, ҚХР құрылғаннан кейін де, 50-ші жылдардың соңына дейін өз жалғасын
тауып отырды. Осы мезгілдерде Шынжаң қазақтары арасынан Ақыт қажы Үлімжіұлы, Көдек
Маралбайұлы, Жүсіпбек қожа Шаихсламұлы, Әсет Найманбай, Таңжарық Жолдыұлы, Шарғын
Әлғазы, Нұртаза Шалғынбай, Дубек Шалғынбай, Асқар Татанай, Бұқара Тышқанбай, Мағаз
Раздан, Құрманбай Толыбай, Құрманалы Оспан, Қаусылқан Қозыбай, Омарғазы Айтан т.б.
ақын-жазушылардың ағартушылық, мәдени оятушылық ролі ерекше болғанын атап айтқымыз
келеді. Бұлардың алды 1930 жылдарда, соңы 1940 жылдарда, тіпті кейбіреуі ҚХР құрылғаннан
кейін жемісті еңбек еткендер. Қалай болғанда да, бұларсыз тек ұлт-азаттық тақырыбы ғана
емес, XX ғасырдың бiрiншi жартысындағы Шынжаң қазақтары әдебиетінің жай-күйін сөз ету
мүмкін емес. Аталған ақын-жазушылардың бірі діни ғұлама, бірі әнші-сазгер, бірі айтыс ақыны,
енді біреуі аудармашы, тағы біреуі ақын-зерттеуші болғандықтан, сол тұстағы сауаттылық
деңгейі әрқилы қазақты жан-жағынан қаумалап, оянбасына қоймады. Мәселен, 1944 жылы
Құлжа қаласынан газет шығарып, оның жауапты қызметін атқарған ақын Б. Тышқанбаев:
О, халайық, сүйінші,
Газетің міне өзіңнің.
Қарасы мен ағындай,
Екі гаухар көзіңнің.
Ал, қолыңа, сағындың,
Құлағың мен тілің бұл.
Ашулансаң қаһарың,
Ақыл айтсаң үнің бұл [4] - деп толғап, туған халқын ендігі жерде ақпараттар ағынынан
қалмыс қалмауға үндегені аталған ойымыздың айқын мысалы болмақ.
Тағы бір ескерте кетер жағдай, Шынжаң қазақтарын оятушылар тізімі тек жоғарыдағы
қаламгерлермен ғана шектелмейді. Олардың жан-жағында, маңайында қолынан қаламы
түспей өткен үлкенді-кішілі ақын-жазушылар аз болған жоқ. Сол қытайдағы қазіргі заман
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қазақ әдебиетінің негізін салушы ақын-жазушылар ағартушылық әдебиет майданына келген
кезде, Ішкі Қытайдың «4-мамыр» қозғалысынан басталған қытай халқының ұлт-азттық
төңкерісі жаңа арнамен бір белге шыққан болатын. Атап айтқанда, қытай төңкерісіне қытай
пролетарлары және оның саяси партиясы ҚКП басшылық етіп тұрды. ҚКП қызыл армиясы
жапон басқыншыларын Гоминдаңмен бірлесе отырып, қытай жерінен қуып шыққан кез
болатын . Содан көп етпей ҚКП Шынжаңға өз өкілдерін жіберіп, ондағы жұрт арасына да
марксизм-ленинизм, Мао Цзэдуң идеясын үгіттеумен шұғылдана бастаған. Ал Шынжаңға
Сталин жіберген коммунистердің де саны аз емес еді. Ақыметжан Қасыми секiлдi комунистер
Сарсүмбе, Шәуешек, Құлжа қалаларынан мәдени-ағарту ошақтарын құрып [5], қазақ-ұйғырдың
талапкер жастарын қатарларына тартып, аз ғана уақыттың ішінде коммунистік бағыттағы қазақ
зиялыларын жүздеп-мыңдап тәрбиелеп шығарды. Оларға Марксизм-Ленинизм, Сталин, Мао
Цзэдуң шығармалары, коммунистік интернационализм идеясы, тап теориясы, социализімнің
әбзалдығы... тереңдетіп оқытылатын. Сондай-ақ онда тәрбиеленген қазақ-ұйғыр зиялылары
ҚКП-ға тілеулес, Гоминдаңға қарсы, Қытайға жанкүйер, Жапонға қарсы, Батыс Германиямен
өш, Шығыс Германияға дос болып есейді. Сонымен бірге сол кездегі
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территориясындағы түрік республикаларының мерзімді басылымдары, әдеби, саяси, ғылыми
кітаптар іркіліксіз кіріп тұрды. Ең бастысы ондағы қазақ мектептерінде өтілетін оқулықтардын
бәрі кеңестік Қазақстаннан барып тұратын. Сонымен қоса Алматыдан «Қазақ елі» газеті сол
өлке қазақтарына шығарылып тұрды [3, 6 б.].
...Міне осындай түрлі-түрлі тарихи жағдайлар мен мақсатты саяси науқандар себебінен,
ондағы сауатты жұрттың біразы өздерінің һәм дүниенің жарқын болашағы-тек қана компартияда
деп білді, һәм имандай сенді. Олар тек «сеніп, біліп» қана қойған жоқ. «Білгенін сенгенін»
өз шығармалары арқылы жариялап шығарып отырды. Жұртты да соған сенуге, илануға,
компартияның тілеуқоры болуға үндеп отырды. Соның әсерінде, Шынжаңдықтар жапонға
қарсы соғыстың алдыңғы шебіне бармағанымен, жапонға қарсы соғысып жатқан қызыл қытайға
заттық та, рухани да дем беріп отырды. Ал ақын жазушылары болса мерзімді баспасөзде
әдеби туындылар жариялап, халықты жапонға қарсы тұруға, қызыл қытайға тілеулес болуға
шақырды. Мәселен, Н.Мыңжанидың 1942 жылы жазылып, сол жылы сахнаға шығарылған
«Күрескер семья» атты төрт перделі пьесасы қытайдың жапонға қарсы партизандық соғыс
өмірін негізгі тақырып еткен. Ал ақын-жазушы Қаусылқан Қозыбайұлының «Соңғы үстемдік
біздікі», «Сонда ғана», «Жаз тойына», «Жапонға қарсы соғыстың 9 жылдығына еске алып»,
«Берлинге шашылған шашу Токияға да шашылады», «Ел мен жер», «нені сүйем, кім ием?» т.б.
көптеген өлеңдері қытайдың жапонға қарсы соғысына рухани дем беру ниетінен туған.
Қысқасы, Шынжаңға ҚКП мен КОКП өкілдерінің ағылып кіріп, коммунистік идеяны
жаппай насихаттауы - ондағы қазақ-ұйғырдың сәби санадағы сауаттыларының да марксизмленинизмшіл, Маошыл болып қалыптасуына мұрындық болды. Шынжаңда коммунистік
бағыттағы төңкерістің жеңіске жетуінің де, міне сондай, тарихи себебі бар еді. Атап айтқанда,
Сталин мен Мао әдебиеттің жауынгерлерінен, әсіресе өлеңнің жандүниеге тез дарығыштық
қасиетінен барынша ұтымды пайдалана білді. Сондықтан мейлі ҚХР-да болсын, КСРОда болсын, қолыңа қалам ұстасаң болды, классиксің бе, халтурщиксің бе бәрі бір, әйтеуір
компартияны мақтай берсең, пролетариат үшін адал насихатшы болсаң жағдайың жаман
болмайды. Ал, ҚХР құрылып, компартия билік басына келгеннен кейінгі, Шынжаң әдебиетінің
жағдайы, тіпті жалпы қытай әдебиетінің жағдайы кісі қызығарлықтай болған жоқ. Ақынжазушылардың жағдайы жақсы болған кездер болды. Біздің айтып отырғанымыз әдебиеттің
жағдайы.
1949 жылы 1 қазан күні Қытай Халық Республикасы құрылғаны баршаға аян. Одан
былайғы жердегі Шынжаң әдебиеті жалпы қытай әдебиетімен «тыныстас», «тағдырлас»,
«үндес» болып кетті.
Ендігі сөз, қысқаша ҚХР құрылғаннан кейінгі Қытайдағы жалпы әдеби тірлік барысы
туралы. 1949 жылы қытай коммунистрінің төңкерістік күресі өзінің тарихи шешуші кезеңіне
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қадам басты. Сол жылдың жазында ҚКП басшылық еткен қызыл армияның қосындары елді
Гоминдаң қосындарынан тазартып, билікті компартияға алып берді. Содан бастап қытай
тарихи жаңа демократиялы төңкерістен социолистік төңкеріске біржолата бет бұрды. Осыған
байланысты жаңа тарихи жағдайда қытайдың әдебиеті мен мәдениетін қайтіп, қандай бағытта
өркендету мәселесі билік басына келген компартияның алдындағы келелі мәселелердің
бірі болып қалды. Бұл мәселені жүйелі де ойдағыдай шешу мақсатымен 1949 жылы шілде
айында әдебиет-мәдениет қызметкерлерінің бүкілқытайлық тұңғыш құрылтайы ашылды.
Құрылтайға 824 өкіл қатысты. Қытайдың классик жазушысы Го-Можуо құрылтайға төрағалық
етті. Сондай-ақ құрылтайда Го-Можуо «Жаңа қытай еліне халықтық әдебиет-көркемөнер
құру үшін күресейік» деген тақырыпқа баяндама жасап, «4-мамыр» әдебиет-мәдениет
қозғалысынан бергі жаңа әдебиет дамуының тәжірибелерін қорытындылады. Одан кейін сөз
алған шешендердің ішінде Мао Дун, Чжоу Яң қатарлы қытайдың белгілі қаламгерлері де
болды. Олар да өз баяндамаларында бұдан былайғы қытай әдебиеті жұмысшы-диқан-әскермен
тыныстас болуы керектігін, компартияның үндеуіне үн қосып, марксизм-ленинизм, Мао Цзэдуң
идеясын басшылыққа алу керектігін баса-баса дәріптесті. Құрылтай соңында үндеу қабылдап,
бүкілқытайлық әдебиет-көркемөнершілер бірлестігін құрды. Оған Го Можуо төраға, Мао Дун
мен Чжоу Яң төрағаның орынбасарлары болып сайланды.
Сөйтіп ҚХР құрылған алғашқы жылдардан бастап-ақ «партиялық бағыт ұстанбаған»,
«пролетариат табын жырламаған» шығармалар мен олардың авторлары жаппай сын тезіне
алына бастады. Себебі ол кезде қытай қоғамы демократиялы-феодалдық қоғамнан, компартия
басшылығындағы социалистік қоғамға енді аяқ басқандықтан, жұрт (әсіресе қалам иелері)
компартияның алғашқы тәтті уағыздарына сеніп, нағыз демократиялы қоғам орнайды дегенге
бар ділдерімен иланды. ҚХР құрылудың барысында қытай жазушыларының біразы көркемдік
мүкамалға бай, идеялық өресі биік, әлемдік деңгейге жауап бере алатын. Алайда 1955 жылдан
басталған «кері төңкерісшілді аластау қозғалысы» ең алдымен қолына қалам ұстаған жұртқа
бағыттталды. Тура сол кезден бастап әдебиет пен өнерге кәрін төгіп, қаһарына мінген
компартия өзінің «пролетариат диктатурасы» дейтін өткір қаруын оңды-солды сілтеп, «кері
төңкерісшілерді» қырып-жоя бастады. Көп өтпей бұл науқанның тізгінін ірке қойған қитұрқы
компартия, 1956 жылы 2-мамыр күні «Алуан гүлдер жайнасын, алуан бұлбұл сайрасын»
деген нұсқауын ортаға қойып, бүкіл ел халқының екі елі аузындағы төрт елі қақпағын, ақынжазушылар қаламының шідерін сыпырып алды. Еркіндік дегенге не жетсін?! Жұрт ойына
келгенін істемегенімен, сөз бостандығына ие болып, бiр жырғап қалды. Осы орайда ақынжазушылар болса, жариялаудан қаймығып, жасырып қалған дүниелерін жариялап, бұрқыратып
тыңнан жазып, ой-бір жырғап қалды дейсің. Алайда бұл еркіндіктің де тағдыры ұзаққа бара
қоймады. Сөйтсек, бұл кімнің кім екенін біліп алу үшін әдейі ұйымдастырылған жалған
еркіндік екен. Компартияның қитұрқы саясатына алданғанын ашық ауыз жұрт таяқтан есеңгіреп
жығылғанда, алданғанын бір-ақ білді. Яғни 1957 жылы маусым айында ҚКП «оңшылдарға
қарсы күрес» дейтін науқанды бастап жіберді. Коммунистер үшін «оңшылдарды» табу өте
оңай болады. Бұл ретте олар «жайнағанның бәрі гүл емес, сайрағанның бәрі бұлбұл емес»,
«гүлді арам шөптен, бұлбұлды сасық көкектен ажырата білейік» деген ұран көтерді де, гүл мен
бұлбұлдың ішіндегі «буржуазияша жайнаған», «батысша сайрағандардың» алды өлтіріліп,
арты жер аударылды. Қытай әдебиетінің көзі тірі классиктері, талантты ақын-жазушылар,
дарынды сыншылар түгелге дерлік «оңшыл, халық жауы» болып шықты. Таптық қайшылықты
бейнелемеген, компартияны жырламаған шығармалардың бәрі «улы шөп» деп есептелді. Ондай
«улы» кітаптар өртеліп, әдеби газет-журналдар жабылды.
Бұдан соң 1958 жылы әдебиет пен өнерде де «зор секіруді» жүзеге асыру науқаны
өрістетілді. «Зор секірудің» мағынасы - әр сала бойынша 5 жылда КСРО-дан, 10 жылда АҚШтан озып кету болатын. Сондықтан да «күллі сауатты қауым жазумен шұғылдану», «әрбір аудан
сайын Го-Можуо туғызу», «өлеңнен ғарыш кемесін ұшыру», «әдебиет пен өнерді тек қана көсем
мен партия басқару» т.б. осы секілді қып-қызыл ұран көтеріліп, әдебиет әдебиет болудан қалды.
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Осындай былық пен шылық ішінде, 1960 жылы шілде айында Пекинде бүкілқытайлық әдебиет
пен өнер қайраткерлерінің IV съезі өткізілді. Онда да әдебиеттегі «оңшылдармен күресті»,
«зор секіруді», «тап күресін» әрі қарай дамыта, тереңдете түсу жөнінде қаулы қабылданды.
Бұл қаулыға тексіз есерсоқтар еселеп үлес қосты. Осылайша қытай еліндегі саяси былықтың
ушығуы асқына берді де, әлемге әйгілі «мәдениет төңкерісіне» әкеліп бірақ соқты.
ҚХР құрылған 1949 жылдан «мәдениет төңкерісі» басталған 1966 жылға дейінгі 17 жыл
қытай әдебиетінің тарихында өзінше бір кезең ретінде қарастырылады. Олай болатын себебі,
ҚХР құрылғаннан кейінгі осы 17 жыл ішінде қытай әдебиеті мен мәдениеті талай-талай тар
жол тайғақ кешулерден өте жүріп, саяси идеялық науқандардың үсігіне ұрына жүріп, әдебиет
тарихынан өзінің тиісті орынын ала алатын біраз табыстарға қол жеткізгені белгілі. Әсіресе
1956 жылға дейін, компартия өз-өзіне келіп алу үшін, жұртты үркітіп алмау үшін ұзын арқан,
кең тұсау саясатын қолдады. Тура осы тұста күллі қытай әдебиеті ерекше бір жемісті жылдарды
өткеріп жатты. Ал 1957 жылдан 1966 жылға дейінгі аралықта, қытай еліндегі солақай саясаттың
сойылы әдебиет пен мәдениетке жиі үйіріліп тұрғанымен әдебиетшілер қауымы «Қожекеңнің
жауын-жауынның арсымен жүргеніндей» шеберлікпен әдебиеттің арбасын еппен алға сүйрей
берді.
Енді тақырып аясына келсек, тура осы мезгілде төңкерістік соғыстар мен ұлт-азаттық
соғысы бейнелейтін біршама таңдаулы туындылар жолынан өмірге келді. Мәселен, Сун Лидің
«Алғашқы бетбұрыс», Лю-Чиңнің «Құрыш қорғаны», Яң Шуоның «Таусылмайтын тау-өзен»,
Лияң-Биннің «Қызыл ту шежіресі», Яң Моның «Жастық жыры», Чүй-Боның «Қалың орман,
қарлы даласы» қатарлы романдар сол кездің шоқтықты шығармалары есептеледі. Аталған
шығармалардың қытай әдебиеті тарихынан орын алуының себебі - көркемдік жағындағы
табыстарында жатыр деуге болады. Бұлардан тыс, қытай әдебиеті тарихында үлгісі жоқ пьеса,
кино театр жанрлары да ы да жандана түсті.
Ал осы 17 жылдық қытай поэзиясы жасампаздығына келетін болсақ, ҚХР құрылудан
бұрын-ақ жұртқа аты әйгілі болып кеткен белгілі де белді ақындар ешқандай жасандылықсыз,
боямасыз, шын ділдермен «жаңа қытайды» жыр арқауы етті. Өйткені олар ҚКП–ның
бағдарламасына еш шүбәсіз иланып еді. Мысалы, «4-мамыр» дәуірінен бері қытай поэзиясының
көш басшысы болып келе жатқан Го Можуо 1950 жылдары шыққан компартияны, оныің
басшыларын, һәм қытай елінің жарқын болашағын жыр арқауы етті. Өйткені олар ҚКПның бағдарламасына еш шүбасыз иланып еді. Мысалы, «4-мамыр» дәуірінен бері қытай
поэзиясының көш басшысы болып келе жатқан Го Можуо 1950 жылдары шыққан өзінің «Жаңа
қытай жылдары» атты жыр жинағында компартияны, оның басшыларын, һәм қытай елінің
жарқын болашағын жыр арқауы етті. Ал Хэ Чифаң, Сяо Шан, Ай Цинь, Чжу Зыциң, Тянь Цзиянь, Чжуаң Цзанзин қатарлы ақындар да өздерінің отанға, компартияға, оның басшыларына
деген шын сүйіспеншілігін, қалтқысыз ырзалық сезімдерін боямасыз жырға қосты. Сондай-ақ,
бұл жылдардың бәрі бүкіл ел халқының шынайы жүрек сөзін, жаңа ел құрып жатқан басшыларға
деген шын ықыласын бейнелегендіктен жұрт арасына тез тарады. Бұдан тыс аталған кезеңде
қытай поэзиясында көптеген талантты жас ақындар келіп, қытайдың көркем поэзиясын өрелі
белеске шығарды.
Әрине бұл кезеңдерде (алғашқы 17 жылда) компартияның қитұрқы саясаты қытай
әдебиетін әлсін-әлсін тұқыртып кетіп отырғанмен, поэзия жанры өзінің ықшам да өткір, сезгір
де сергектігімен компартияның қазған орынан кейде ойланып өтіп, кейде аттап кетіп жүрді.
Сондықтан болар он жеті жылдағы қытай поэзиясы, прозамен салыстырғанда едәуір биік
өреде, қызыл бояуы аздау деңгейде дамып тұрды. Міне, бұның өзі жалпы қытайда тұратын
халықтардың поэзиясын да игі ықпалын тигізді. Сол кезеңдерде Шынжаң қазақтардың
поэзиясы да тез қарқын алып, әлемдік талап деңгейінен бой көрсете бастады. Мәселен, дәл
осы жылдрда Шынжаң қазақ поэзиясына Омарғазы Айтанұлы секілді ақ иық ақындардың келуі
айтып-айтпай қазақ көркем поэзиясына ұлы бетбұрыс әкеліп еді. Әрине, О. Айтанұлы жалғыз
келген жоқ, бір топ болып келді. Ол топқа игі ықпал еткен кеңестік қазақ әдебиетінен, әлем
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әдебиетінен тыс, жаңағы айтылған қытай поэзиясының да ерекше ықпалы болғанын ерекше
атап өтуге тиіспіз.
Бұдан кейінгі кезең қытай әдебиеті тарихына аты шулы 10 жылдық «мәдениет төңкерісі»
кезеңіндегі әдебиет деген айдармен енеді. Бұл енді «мәдени төңкеріс кезіндегі әдебиет» деген
айтар ат ғана. Әйтпесе сол 10 жылдық ойранда әдебиет пен өнер қытаймен, қытай халқы
әдебиет-мәдениетпен қош айтысқан заман болды.
1966 жылдың бас шенінде, Пекинде компартияның билік басында отырған «күн көсем»,
«мәдениет төңкерісінің» басталғанын жариялап кеп жіберді. Сол сол-ақ екен, қолына қалам алып
жүрген қауымның бірін қалдырмай түрмеге қамады. Жер аударып, еңбек лагерлеріне жіберді,
тіпті кейбірін көше айналдырып масқаралап жүріп, текпілеп өлтіреді. Әдебиетке-өнерге қатысты
газет-журналдар, баспалар, оқу-ғылыми ошақтар түгелімен жабылды. Қытайда ала қағаздың
бетінде бұл он жылда «Мао жасасыннан» басқа өзге сөз басылған жоқ десе де болғандай.
Қыл аяғы мектептердегі оқулықтардың бәрі «Мао-ның байырғы үш шығармасы», «Мао-ның
өлеңдері», «Мао-ға мадақ» т.с.с. құралатын. Қысқасы, кеңес дәуіріндегі «қазақ халқының
ұлттық рухының тамырына балта шабу үшін коммунистер ең алдымен осы қозғалыстың бастау
көзінде тұрған Алаш көсемдерін, олардың ізбасар шәкіртттерін бір қырып тастады да, артынан
большевизмді жақтаған, кеңес өкіметін мадақтаған коммунист зиялылардың өзін де сыпырып
әкетіп, көзін жойды. Аман-есен қалған оқығандарды үнемі үркітіп-қорқытып отырды, андасанда науқан жариялап, олардың ішінен де біреулерді жұлып алып, түрмеге тығып отырды» [7]
деген жағдайдың дәл өзі айна-қатесіз қызыл қытай тұсында Шынжаңда қайталанып отырды.
Ал қазақ ауылдарында, «құран» кітаптар, қисса-дастандар, Кеңестік Қазақстаннан
келген кітаптарды тінтіп, тартып алып өртелді. «Әу» деп өлең айтатындар сойылға жығылды.
Осылайша 1 миллиард қытай халқымен бірге ондағы қазақтар да он жыл «аузын буған өгіз»
болып өмір кешті...
«Мәдениет төңкерісі» аяқталғанан кейінгі жерде қытайдағы қазақтардың да әдебиет
бақшасы бұрынғымен салыстырмалы түрде құлпыра түсті деуге болады. Абақтыда жатқан
алыптар азаттық алды. Тарымға (жер аударылғандарды еңбекпен түзететін лагерь) кеткен
тарландар қайтып оралды. Қаламды тастап, таяқ алып қой бағып кеткендер қалаға қайтып
келді. Жаңа талап жас буындар қатары молайды... Сөйтіп ондағы қазақтар әдебиет пен өнерін
«түрі ұлттық, мазмұны социалистік» деген шеңбердің аясында болса да дамытудың қамына
кірісіп кетті.
ҚХР жазушылар одағы Шынжаң бөлімшесінің органы «Шұғыла» журналы қайта өмірге
келді. Көп өтпей, Іле қазақ автономиялы облысы әдебиет-өнер бірлестігінің органы «Іле
айдыны», Алтайдан «Алтай аясы», Тарбағатайдан «Тарбағатай» әдеби журналдары шығарылды.
Пекиндегі орталық «Ұлттар» баспасы, Үрімжідегі «Халық» және «Жастар» баспасы, Күйтіңдегі
«Іле» баспасы әр жыл сайын қазақ тілінде көркем әдебиет кітаптарын шығара бастады. Қазақ
фольклорын жинап, зерттеумен айналысатын «Шалғын», «Мұра» журналдары өмірге келді.
Осы бір азғана жылдың ішінде ақын-жазушылардың мыңдаған прозалық, неше жүздеген жыр
кітаптары оқырман қолына тиді. Сонымен бірге, ұлы ақын Абайдың өлеңдері мен қара сөздері
жеке-жеке кітап болып неше дүркін басылып шықты.
Ұлы Мұқаңның (Әуезов) «Абай жолы» эпопеясының, «Қилы заман» романының араб
қарпімен басылып шығуы жұрттың әдебиет пен өнерге деген талғамын еселеп өсіре түсті.
Бұдан тыс «Қазақ солдаты», «Қарағанды», «Ботагөз» романдары да ондағы әдеби-мәдени
өмірге игі ықпал болғанын атап айтуға хақылымыз.
Сонымен бірге ондағы халықты қаншама жылдар рухани аштықтан сақтап келген, тіпті
ұлт азаттыққа жеткізген Ақыт, Көдек, Әсет, Таңжарық, Жүсіпбек қожа өлеңдері жұрт арасынан
жиналып, том-том болып (коммунистік сүзгіден өтіп болса да) оқырманның қолына тиіп жатуы
өсіп келе жатқан жас өркеннің рухани мәйегіне нәр қосар игі жұмыстар болып қана қалмастан,
ең маңыздысы күллі қазақ халқы үшін қайта оралған бағалы байлық болып қалды.
«Ат тұяғын тай басады» демей ме дана халқымыз, ең бастысы соңғы жылдары ондағы
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әдебиетке Ақыт аталарының, Омарғазы ағаларының ізін басып жүздеген талантты ақындар
келіп қосылды. Олардағы рухани өсу бұрынғыларға қарағанда тіпті тез, тұғырлары биік болып
келеді. Себебі олар қытай әдебиетін, қытай тілі арқылы әлем әдебиетін оқып өскен ұрпақ.
Оның үстіне туған халқының рухани нәрінен қанып сусындаумен бірге, Мағжан, Мұқағали,
Жұмекен, Олжас... жырларынан нәр алған, өнеге алған ұрпақ.
Қысқасы миллиарт қытайдың арасындағы миллион қазақты осылай аман сақтап келе
жатқан бір ғана құдіретті күш – өз заманында қандарынан өтіп, сүйектеріне сіңіп кеткен Алаш
азаттық идеясы деуге толық негіз бар.
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ – ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ
Меңлібекова Г.Ж.
п.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
«Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы
тозатын ұлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді
қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына
мирас етті» [1, 2 б.] деген Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
тұжырымы тағылымды тың тарихтың жасампаздық әлеуетінің қоғамдық сананы өзгертудегі
маңызын айқындайды.
Еуразия кеңістігіндегі Алаш қозғалысын зерттеу шеңберіндегі ғылыми көзқарастар
мен әдіснамалық ұстанымдарды негіздеу Алаш қайраткерлері ғылыми шығармашылығын
зерделеуді керек етеді. Алаш қайраткерлерінің ғылыми шығармашылық негіздері ғалымдардың
когнитивтік іс-әрекеті болып табылатын ғылымның әр түрлі салаларында арнайы зерттеу
нысаны ретінде белгіленді.
«Алаш идеялары және тәуелсіз Қазақстан мұраттары. Ұрпақ сабақтастығы» атты
еңбегінде академик Р. Нұрғалидің «Алаш зерттеуші ғалымдардың үлкен шоғыры қалыптасты
десек, заңгерлер С. Зиманов, М. Құл-Мұхаммед, Ө. Озғанбаев, С. Өзбекұлы, философтар Ж.
Әбділдин, Ә. Нысанбаев, Ғ. Есім, тарихшылар М. Қозыбаев, К. Нұрпейісов, М. Қойгелдиев,
Е. Сыдықов, Х. Әбжанов, әдебиетшілер Қ. Мұхаметқанов, Ш. Сәтбаева, Р. Нұрғали, Б. Әбдіғазиев, Ш. Елеукенов, М. Базарбаев, А. Еспембетов, Т. Жұртбай, Р. Тұрысбек, Д. Қамзабекұлы,
Ө. Әбдиманов, тілшілер Т. Қордабаев, Р. Сыздықова, Ш. Құрманбайұлы, баспагерлер Ғ. Әнес,
Д. Әшімханов, Е. Тілешов, Т. Шаңбай еңбектері толық дәлел бола алады»,- деп [3,4] тұжырым
жасауы Алаш қайраткерлерінің ғылыми шығармашылығының онтологиялық, гносеологиялық,
құндылықтық, әлеуметтік, мәдени, саяси, құқықтық, лингвистикалық, гуманистік, когнитивтік,
педагогикалық, психологиялық, әлеуметтанулық және т.б.аспектілерін зерттеудің пәндік
аймағын анықтауға негіз болады.
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«Қазіргі ұлттық әдебиеттанудың басты күретамыры - Алаштану десек, осы ділгір де
өзекті арна ғалым Рымғали Нұрғали зерттеулерінің алтын арқауын құрайды,- деп жазады
С. Жұмағұл,- Бұл ретте «Әуезов және Алаш. Әдебиеттегі ұлттық рух» (1997), «Қазақ
әдебиетінің алтын ғасыры» (2002) атты іргелі зерттеулері ұлт әдебиетінде азаттық идеясын
ту етіп көтерген Алаш көсемдерінің қоғамдық қызметін, шығармашылық тұлғасын алғаш
жүйелі де терең зерттеуімен құнды. «Әуезов және Алаш. Әдебиеттегі ұлттық рух» кітабы
«Алаш ұранды әдебиет» және «Әуезов әлемі» атты екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде
Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек
Аймауытов, Жұмат Шанин сынды ұлт зиялыларының шығармашылық тұлғасы сомдалған»
[4, 144 б.]
«Шәкәрім және Алашорда» атты еңбегінде Е.Б. Сыдықов Алаш қайраткерлерінің
(Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов) саяси-қоғамдық қызметіне
терең ғылыми талдау жасады [5,1].
XX ғ. 90-шы жылдардың соңына қарай жарыққа шыққан ғылыми зерттеу жұмысында
М.А. Құл-Мұхаммед ХІХ ғасырдың аяғы XX ғасырдың басында Жақып Ақбаев және Алаш
қайраткерлері саяси құқықтық көзқарастарының эволюциясын зерделей келе, жаңа замандағы
қазақ тарихын, оның ұлт-азаттық қозғалыстарынан туындайтын саяси және құқықтық тарихын
кезеңдерге бөлуге болатынын негіздей отырып, саяси және құқықтық тарихтың кезеңдеріне
сипаттама берді, атап айтқанда:
- Бірінші кезең - XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасыр басындағы Ресейдегі революциялық
қозғалыстың өрістеуінен туындаған кезең. Бұл 1905 жылға дейінгі аралықты қамтиды.
- Екінші кезең - Қазақстанда отаршылдық езгі, патша өкіметінің қазақ халқын қанауды
одан әрі күшейтуі негізінде туындаған әр түрлі бас көтеру, наразылық акцияларынан бастап,
саяси күштердің «Қазақ» газеті төңірегіне топтасуына дейінгі аралықты қамтиды. Бұл – 19051912 жылдар арасы.
- Үшінші кезең - «Қазақ» газеті шығуымен ұлттық зиялы қауымның біртұтас саяси күшке
айналып, оның Ақпан (1917) революциясына дейінгі азаттық жолындағы күресін қамтитын
кезең.
- Төртінші кезең - Ақпан революциясынан бастап, Алашорда үкіметінің құрылуымен
аяқталатын (1917 жыл, желтоқсан) - саяси тәуелсіздік жолындағы күрес кезеңі.
- Бесінші кезең - қазақ қауымының саяси жетекші күшін құрайтын Алашорда қозғалысы
қайраткерлерінің қуғындалып, қозғалыстың таратылу кезеңі (бұл 1919-1920 жылдарды
қамтиды) [6,33].
«Рухани мәдениеттің бір белгісі жұрт баласына жалпы оқу, газета, кітап оқып, ғылым
жолын тану, қол жеткені ғылым жолында ізденіп, адам баласына жақсылық жол ашу»,- деп
жазды А. Бөкейхан [7,173]. Демек, ғылымның даму үдерісін зерттеуге мүмкіндік беретін
логикалық схемалардың кең спектріне қол жеткізуге болады деген сөз.
Қазақ әдебиеті және салыстырмалы әдебиеттану бағытындағы ғылыми зерттеулерде Алаш
қайраткерлерінің еңбектеріне талдау жасалған. Әдеби ойын типологиясын тұжырымдамалықсалыстырмалы аспектіде талдау арқылы А.К. Ишанова «Поэтика лудизма позволила убедиться
в том, что Ж. Аймаутов в соответствии с концепцией противоречивости человеческой природы,
сложности бытия неоднозначно трактовал тему игрищ города и очичающей игры искусства. Эта
оригинальность предопределена древнейшими апрхетипами номадического мировосприятия,
пониманием того, что и в веке XX национальное сознание может служить спасительной
силой»,-деп пайымдайды Сонымен қатар ғалым «В рассказе М. Жумабаева «Грех Шолпана»
и семантика сакральных чисел, и время, и игра метаморфоз героини напрямую , связаны с
усложнением номадической картины мира» деп жазады [8, 20].
«ХХ ғасыр соңындағы алаштану ілімі (1988–1991 жылдардағы зерттеулер негізінде)»
атты мақаласында С.Б. Жұмағұл, Е. Сармурзин «Проблемалық мақалалардан бастау алған
рухани үрдіс əдебиеттануда Алаш арыстары мұрасының жеке жинақ болып жариялануы,
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арнайы монографиялық, диссертациялық зерттеу өзегіне алынуы, оқулықтар мен мен
бағдарламаларға ену арқылы жаңа өріске бет алды. Шəкəрімтану, ахметтану, міржақыптану,
жүсіпбектану, мағжантану ілімдері əдебиеттанудың жəне қоғамтанудың басты да келелі
өзегіне айналу үрдісіне түбегейлі қадам басты» [9] дей келе, алаш қайраткерлерінің ғылыми
шығармашылықтарын зерттеудің басымдықтары мен бағдарларын бағамдады.
«The Republic of Kazakhstan was a colonial territory of the Russian Empire in the late 19thearly 20th century. Like many peoples, who were oppressed by metropolitan country, Kazakhs strived
towards independence. In this regard, there was a new pro-opposition Kazakh intelligentsia formed
under the bourgeois revolutions in Europe and committed to the spread of liberal ideas. In this term,
they begin to create patriotic publications, which spread the ideas of social equality and independence.
Thus, the purpose of this article is to consider the Kazakh printed press in the late 19th - early 20th
century. This will enable to trace the socio-political sentiment of the time. The results show that
the Kazakh printed press was under substantial censorship; its leaders were sent into exile» [10,1].
Зерттеушілер XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы қазақ баспа басылымдарының
дамуын сипаттай келе, Еуропадағы буржуазиялық революциялардың негізінде қалыптасқан
және либералды идеялардың таралуына негізделген жаңа оппозициялық қазақ интеллигенциясы
пайда болуының алғышарттарын анықтап, әлеуметтік теңдік пен тәуелсіздік идеяларын
тарататын патриоттық басылымдарды дайындаудың жүзеге асырылғандығын көрсетеді.
Ғылыми шығармашылықтың өнімі тек ғылыми білім ғана емес, сонымен бірге ғылыми
іс-әрекет нормаларын басшылыққа алатын таным субъектісі ретіндегі ғалым екені ақиқат.
Дегенмен, ғылыми білім де, ғалым да қоғамнан тыс болуы мүмкін емес, керісінше олар қоғаммен
тығыз байланыста болады. Осының дәлелі – Алаш қайраткерлері ғылыми шығармашылығында
айқын көрінетін олардың әлеуметтік жауапкершілігі.
XXғасырдағы Алаш қозғалысының тарихын зерттеудің алғашқы қорытындыларын
сипаттап, М.К. Қозыбаев «Алашская интеллигенция, по существу являвшаяся элитой нации,
была неразрывно связана с традиционной культурой казахского общества, по праву была
катализатором духовного ренессанса. Алашскому движению характерны эволюционизм,
просветительство, антиколониализм, стремление к национальной самоидентификации» деп
тұжырымдады [11,165].
Елбасының «Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір ақиқатқа –эволоюциялық даму
ғана ұлттың өркендеуіне мүмкіндік беретініне көзімізді жеткізді» деген парасатты пайымы
заманауи ғылымның алдында тұрған жаңа міндеттерді шешу қажеттілігін нақтылайды және
рухани жаңғыру жағдайындағы қоғамдық сананы өзгертуге ықпалын тигізеді.
Әдебиеттер тізімі:
1. Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. http://www.akorda.kz/kz/events/
akorda_news/press_conferences/memleket-basshysynyn-bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru-attymakalasy
2. Michael W. Martin Creativity: Ethics and Excellence in Science. Lexington Books, 2008.
P.162.
3. Нұрғали Р. Алаш идеялары және тәуелсіз Қазақстан мұраттары. Ұрпақ сабақтастығы//
Әлем қазақтарының рухани сұхбаты: тіл, мәдениет және Алаш мұраты: халықаралық ғылымитеориялық конференция материалдары. -Алматы, 2008.
4. Жұмағұл С. Алаш мұраты// Қазыналы биікте. Нұрғали Рымғали Нұрғалиұлы тұлға
(Р.Нұрғалидің азаматтық, ұстаздық, ғалымдық келбеті). –Алматы, «Innopress», 2005. -312 б.
5. Сыдықов Е.Б. Шәкәрім және Алашорда. –Алматы, Паритет, 2008.-184 б.
6. Құл-Мұхаммед М.А.Алаш қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының
эволюциясы. -Алматы: Ата мұра, 1998. -360 б.
7. Бөкейхан Ә. Шығармалары. –Алматы: Қазақстан, 1994. -384 б..
443

8. Ишанова А.К. Типология литературной игры (концептуально-сравнительный аспект//
Автореферат дисс. ... д-ра филол.наук. -Астана, 2005. -48 с.
9. Жұмағұл С.Б., Сармурзин Е. ХХ ғасыр соңындағы алаштану ілімі (1988–1991
жылдардағы зерттеулер негізінде)//Қарағанды мемлекеттік университетінің жаршысы. –
Қарағанды, 2012.
10. Sadykov S., Bekzhigit S. Kazakh Printed Press Development in the Late 19th-early 20th
Century// Global Media Journal; Hammond Vol. 15, Iss. 28, (Jun 2017): 1-4.
11. Козыбаев М.К. Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски. В двух книгах.
Книга первая. –Алматы, Ғылым, 2000.-420 с.
Алаш зиялылары ауызша тарих дәстүрі ХАҚЫНДА
Моминова Г.Т.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ тарих
факультетінің PhD докторанты
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласы ұлттық сананы жаңғыртуға бағытталған маңызды еңбек. Осы бағдарлама рухани
жаңғырудың бір бөлшегі ретінде тарихи сананы жаңғырту мен ұштасқанда ғана өз нәтижесін
береді. Елбасымыз: «Биыл Еуразия құрлығының ұлан – ғайыр аумағын астаң – кестең еткен
1917 жылдың қазан айындағы оқиғаға 100 жыл толады» - деп атап өтті [1]. Ұлт Көшбасшысы
Н.Ә. Назарбаев: «Алаштың басты мақсаты қазақ қоғамын бірте – бірте өзгертіп, заманға
бейімдеу еді. Бұл біздің жедел жаңғыру, яғни модернизация бағытымызға да сай келеді» - деген
болатын [2].
Алаш зиялылары Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М-Ж. Көпеев, М. Дулатов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Х. Досмұхамедов, Ш. Құдайбердіұлы, Қ. Кемеңгерұлы, Т. Шонанұлы,
М. Тынышбаев өз еңбектерінде Алаштың аманаты бізге тарихи – мәдени бірегейлігімізді,
табиғи қалпымызды қастерлеп, тарихи жадымызды сақтап, ауызбіршілігімізді күшейтуге
шақырды.
Қазақ халқы – тарих айту мен оны сақтау мәдениетіне бай халық. Өйткені өткен
өмірінде ауызша тарих айту дәстүрі белгілі бір дәрежеде отырықшы өркениетті елдердегі
мұрағат пен кітапхана міндеттерін атқарды. Дәстүрлі ауызша тарихтың өмір сүрген кезіндегі
халықтың салт – санасын, тарихи ойлауын сол дәстүрлі қоғамның деңгейінде жазып алған
Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің мұралары құнды болды. Ол өзінің «Қазақ шежіресі» еңбегінде:
«Естігенін ұмытпайтын, құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар, ұқпа құлақ жандар болған.
Сондай жандардың айтуымен кеудесі хат, естігені, көргені жад болған қариялар кейінгіге
ауыздан-ауызға алып айтуымен үлгі – өсиет қалдырған» [3, 9 б.], сонымен қатар қазақтың
шежіресін былайша тарқатады: «Алаштан Сейілхан, Жайылхан атты екі бала тарайды. Соның
Сейілханынан сегіз арыс түркімен таратылады да, Жайылханның ұрпағы туралы шежірешілер
екі түрлі пікір таратады. Соның бірінде Жайылханнан Қазақ, Созақ, Ұзақ деген үш бала
дүниеге келеді. Осының Созағы қарақалпақтардың, Ұзағы қырғыздар мен хакастардың түп
атасы деп есептейді. Ал Қазағынан келіп Ақарыс, Жанарыс, Бекарыс деген балалар дүниеге
келеді. Олардан Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз тараса керек» - дейді [3, 76 б.]. М.Көпейұлы тек
қана діни әдебиетті ғана емес, сонымен бірге тарихи фольклордың әр түрлі қазыналарында
сақталған елдің даналығын, шежіресін жадына тоқыды. Мәшһүр тек ауызша тарих дәстүрді
ғана біліп қойған жоқ, өз еңбектерінде сол замандағы қазақ тарихы бойынша тарихнаманы
игеріп, көптеген еңбектерге қатысты көзқарастарын білдірген.
Ел тарихында Алаш көсемі атымен белгілі Әлихан Бөкейханов (1866-1937) ғасырлар
тереңінен бастау алатын қазақ тарихының әлі жүйеленіп, қағаз бетіне түспегенін ескере отырып
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елінің, ұлтының жазба тарихын жазу, оны халқына таныту мәселелеріне жете көңіл бөледі.
Әрине мұнда Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың ел тарихының жүйеленіп жазылмағандығын
көрсетіп отыр. Сол бір кезеңдерде Ресей үкіметі тарапынан болған қысымшылық, ел
тарихының бұрмаланып жазылуына себепші болды. Алайда Алаш зиялылары біріге отырып,
қазақ тарихын ауызша тарих арқылы жүйелеп жазуды алға міндет етті. Әлихан Бөкейханов
«Қазақта бұл күнге дейін жазылған тарих жоқ. Тарих ауыздан ауызға көшіп жүр» - деп айтқан
[4]. Сол бір уақыттарда «Қазақ» газетінде жарық көрген әрбір мақала қазақ тарихының
негізіне айналғандай. 1913 жылы «Қазақ» газетінде Ә.Бөкейхан Шәкәрімнің «Түрік, қырғыз
һәм хандар шежіресі» атты еңбегіне сыни мақала жазған болатын. Мұнда Ұлт көсемі бірнеше
маңызды дерек келтіріп, өз пікірін білдірген еді: «Шәкәрімнің бұл кітабы қазақ шежіресінің
тұңғышы, қазақ шежіресін білмек болған аға-іні іздегенді осы кітаптан табасың… Кітап жиған
жері жоқ, көшпелі далада жүріп Шәкәрім шежіресіндей кітап жазбақ оңай жұмыс емес» [5].
Әлиханның бұл еңбекке берген бағасы – бұл жұмыстың жалпы халыққа ыңғайлы, пайдалы әрі
оны жазу үшін автордың көп тер төккенін айтып отыр. Ə. Бөкейханов Адайлардың (Кіші жүзге
жататын ру) өмір тіршілігін зерттей келе, мұнда рулық ауыл, рулық қауымдастық, барлығы
бірге көшеді, су, мал жайылымын қауымдасып пайдаланды, жайылым жерлері, құдықтар бүкіл
рудың қауымдық меншігінде деп жазады.
Тарихы тереңде жатқан қазақ елінің ең құнды мұрасының бірі – шежіре. Қазақ
шежіресін талдауға үлес қосып, ХХ ғасырдың бас кезіндегі зерттеп, білгендерін қағазға түсіріп,
өткенімізден ұрпаққа мол мұра қалдырған Алаш арыстарының бірі – Шәкәрім Құдайбердіұлы
(1858-1931).
Шежіренің жазбаша таралуында ерекше өз үлесін қосқан Шәкәрім Құдайбердіұлының
«Түрік, қазақ, қырғыз һәм хандар шежіресі». Мұнда жазылған бойынша: «Қазақтың түпкі
атасының жайын білмек болып, көп уақыттан бері сол туралы естіген, білгенімді жазып алып
және әр түрлі жұрттың шежіре кітаптарын оқыдым. Оқыған кітаптарымның мұсылманшасы:
«Тәбіри», «Тарих ғу-муми», «Тарих антшар аласлам», Нәжиб Ғасымбектің түрік тарихы,
Әбілғазы Баһадүр ханның жазған «Шежіре түрік» және әр түрлі кітаптардан алынған сөздер,
орысша кітаптан оқығаным — Радловтың ұйғыр туралы, Аристовтың түрік нәсілі туралы,
дүниедегі әр түрлі жұрттың шежірелерінен орысшаға көшірген сөздері, оның ішінде түріктің
ең ескі замандағы шежіре кітаптары «Құдатқу білік», «Кошочи-дам» деген кітаптардың
сөздері және қытайдың Юән-шау-Ми-ши деген жазушысының сөзі және араб-парсы, румевропа жазушыларының сөзі және қазақтың жаңылыс айтқан өтірік аталары — бәрі сол
кітапта бар» [6]. Шәкәрім Құдайбердіұлы бұл кітаптардың барлығын жазбасамда, керектісін
теріп, бір шежіре жазамын деген болатын. Расында да шежіре жазуға арқау болған ой желісі
халқымыздың ғасырлар бойы ауызша айтылып келе жатқан аңыз-әңгімелері, батыс, шығыс,
ойшылдарының, тарихшыларының еңбектері Шәкәрім Құдайбердіұлына қазақ халқының
шежіресін жазуға септігін тигізді.
Ауызша тарихтың қажеттілігі жайында Міржақып Дулатов (1885-1935) өзінің Қазақ
газетінде жарияланған «Абай», «Дауқұмар» мақаласында Абай мұрасын халықтың тарихи
жадының көрінісі ретінде ұғыну керектігін ұсынған. Қазақтың ірі тұлғаларының өзі тарихтың
тамырының тереңдігін –ауызша тарих дәстүрімен түсіндіріп отырған. М. Дулатов «Қазақтың
тарихы» мақаласында: «Тарих дейтін – бұрынғы өткен заманның жайынан сөйлеп тұратұғын,
бұрынғы өткен кісілердің ісінен хабар беретұғын бір ғылым. Қазақтың көбі оны «шежіре»
деп атайды. Бұл заманның ғалымдары тарихты ең оңды мағлұм деп түсінеді. Тарих – түзу
жөнді үйретуші деп айтады.... Тарих- тарихи жады, ауызша тарих негізінен тұрады..» [7],- деп
Дулатовтың өзі айтқандай ел мен жер тарихы адам баласының білмекке керек дүниесінің
асылы болмақ. Қазақ халқының ғасырлар бойы өзімен бірге қанына сіңген тарихи жадының
қалыптасқанын Міржақып Дулатов сол кезде –ақ байқап, оның халықтың өзі мен өткенін
танудағы зор маңызын сездірте білді.
Қазақ халқының ауызша тарих дәстүрін Алаш зиялыларының басқада отандық
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ғалымдардың зерттеп, зерделеп жүргендері бар. Сан ғасырлық тарихының тамыры тереңде
жатқандығын ескерсек, халқымыздың ауызша тарих дәстүрін қолға алып, дамытып отыру бұл
болашақ ұрпақтың еншісінде деп білеміз. Осы орайда Әлихан Бөкейхановтың ұлттың тарихын
түзу жолдарын «Ел оразды боларда тарих жұмысын қолға алады. Тарихты теріп қағазға жазады,
адамның өмірінің сипаттары қандай көп болса, тарих түзудің негізі де сондай көп болады», деп көрсеткен [5, 170 б.].
Қазақ халқының рухани мұрасының синкретизмін және олардың ұлттық бояуының
қанықтығын өз зерттеулерінде анық байқатқан Мұхамеджан Тынышбаев (1879-1937).
М.Тынышбаевтың «Материалы к истории киргиз-казахского народа», «Киргиз-казахи в XVII и
XVIII веках», «Ақтабан шұбырынды» секілді ғылыми еңбектері бар. Қазақ тарихына қатысты
тамаша ғылыми зерттеулер қалдырып кеткен М.Тынышбаев (1879–1937) орысша жазған бұл
еңбегінде қазақ шежіресі, қазақтардың қайдан шыққаны жəне Қазақ хандығының құрылуы,
қазақтардың 1917 жылға дейінгі саны туралы əңгімелеп, арғы-бергі тарихты терең зерделеумен
тəнті етеді. Оның еңбектерінде дәстүрлі ауызша тарих ұлт тарихын зерттеуді негізгі, тіптен
шетелдік әр қилы деректерді тексеруші және өз заманындағы жазба тарихнаманы сынаушы
деңгейге дейін көтеріледі. Қазақ деген халықтың жазба тарихын оның жадында ғасырлар бойы
сақталған, дамыған дәстүрлі ауызша тарихы алмастырғанын М. Тынышбаев нақты дәлелдеуге
тырысты [8, 57 б.]. М. Тынышбаев: «қазақтың әрбір ру генеалогиясын зерттемей, оның кіммен
және қай уақытта тоқайласқанын анықтамай, қазақ халқының тарихи тағдырының жалпы
көрінісін көзге елестету мүмкін емес», - деп жазды [9].
Алаш зиялылары мемлекеттікті лауазым үшін емес, керісінше, елге қызмет ету деп
қазаққа қажетті істердің басында болды. Халқымыздың біртуар перзенті, қоғам қайраткері –
Халел Досмұхамедовте (1883-1939) ауыз әдебиетін жинастырып, баспа бетіне шығаруға үлес
қосты. Х. Досмұхамедұлының ғылыми мұрасының ең негізгі бағыттарының бірі – тіл білімі
мен әдебиет, тарих және этнография мәселелері. Оның «Қазақ әдебиеті», «Аламан», «Мұрат
ақынның сөздері», «Шернияз шешен», «Исатай-Махамбет», «Жалаңтөс батыр шежіресі»,
«Қазақ тіліндегі сингармонизм заңы» атты ғылыми еңбектерін жазуы, оның жан-жақты
терең, білімділігін аңғартады. Осы еңбектердің құнды ғылыми мұрасының бірі «Қазақ халық
әдебиеті» деп аталатын қысқаша очеркі. Өз еңбегінің қырық алты баптан құралғанын айтады. Х.
Досмұхамедов шежіреге қатысты жеке адам шежіресі, ру шежіресі, ата шежіресі, хан шежіресі
деп жікке бөлген. Қаламгердің осы еңбегінде халық әдебиетінің ескіден келе жатқан әрі ел
ішінде көп кездесетін дем салу, үшкіру, бал ашу, түс көру тәрізді фольклоршылар назарынан тыс
қалып келе жатқан түрлеріне назар аударады. Автордың ел тарихын жақсы білетін адамдармен,
ел ортасында қадірлі, беделді қариялармен сыйластығы, достығы шығармаларын жазуға үлкен
көмек болған.
Алаштың көрнекті қайраткері тарихшы, әдебиетші, жазушы Қошке Кемеңгерұлы өзінің
аз ғана ғұмырында көптеген бай мұра қалдырды. Ол өзінің үздіксіз ізденісінің арқасында
қазақ әдебиетіне, тарихына, журналистикасына ерекше үлес қосты. Қошке Кемеңгерұлының
Ташкентте жүрген кезеңдері шығармашылыққа толы кезең болды. Ол Омбыда бастаған «Қазақ
тарихынан» деген зерттеуін аяқтайды. Қ. Кемеңгерұлының 1927 жылы Г.Архангельскийдің
құрастыруымен орыс тілінде жарық көрген «Қазақ тілінің грамматикасы», сондай-ақ оның
«Қазақ тарихынан», «Бұрынғы езілген ұлттар», «Егін салу турасында» деген зерттеулері
қазақ ғылымында өзіне лайықты орнын алды. Алаш əдебиетшісі əдебиетті танытуды ұлттың
тарихымен тығыз байланыстырды. Қошкенің «Қазақтың тарихы тұрмысынан» зерттеуі —
қазақтың жайы мен əскері, сот, оқу жəне жер мəселесі, ру жайында. Сондай-ақ қазақтың рулары,
жүздері жайында зерттеген: «Қазақтың жеті атадан беріден қыз алмауы, бір руға жеті атаға
шейін өрбігендердің кіргенін көрсетеді. Және әр руды бір атадан өрбіген қан жақындығымен
байланысқан деп қарауға болмайды, өйткені руынан кемдік көргендерден, жауда қолға
түскендерден басқа руға мүше болып кеткендер көп. Сондықтан, қазақтың руын – саяси шаруа
ұйымы деп қарау керек» [10, 39 б.]
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А. Байтұрсынұлы өзінің «Ақ жол» еңбегінде: «Қазақта жазу болмаған себепті бұрыннан
жазылып келген шежіре, түрлі әңгіме жоқ. Бірақ басқа жұрттардың шежірелерінде айтылатын
сөздер сияқты әңгімелер қазақта да бар. Орақ-Мамай, Едіге, Кеңесары, Садығы турасындағы
ауызда айтылатын әңгімелердің көбі-ақ өтірік-шыны аралас шежіренің сөздері сияқты» [11].
А. Байтұрсынұлының айтуынша тарих – бүкіл адамзат баласының тарихын айнытпай айту.
Жұрттың ауызбен айтып жүрген әңгімесінде өтірік көптеп кездеседі, ал тарихи әңгімелер
мазмұнының шындығымен ерекшеленеді.
Алаш арыстарының бірі М. Шоқай өзінің «Қазақ рулары хақында» атты мақаласында
З. Уəлидидің Үш жүздің рулары туралы жазылған пікіріне сын көзбен қарап, ондағы
адасушылықтар мен бұрмалаушылықтарды талдап жазады. Орта жүзді: Керей, Найман,
Арғын, Қыпшақ, Қоңырат деп осы реттілікпен көрсеткен, негізінде дұрысы: Арғын, Қыпшақ,
Найман, Қоңырат, Керей деп қазақ жүздеріндегі рулардың нақты реттілігіне мән берген.
М. Шоқай З. Уәлиди көрсеткен реттілікке сеніп алған халықтың дау-жанжал шығарғанының
куәсі болғанмын деп есіне алады.
Қорыта айтқанда, халқымыздың тарихын зерттеуде алдымен ұлттық ауызша деректерге
сүйенеміз. Халқымыздың төл туындыларын, ауызша мұраларын, ел жадында сақталған
оқиғаларды жинап, оларды өңдеп, сыннан өткізіп тарихымыздың жаңа беттерін ашуға
мүмкіндік алдық. Оның барлығын Алаш қайраткерлері жіпке тізгендей өз еңбектерінде
көрсетіп отырды.
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РОЛЬ АЛАШОРДЫНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КАЗАХСТАНА
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Мусабалина Г.Т.
д.и.н., зав кафедрой истории Казахстана ЕНУ им. Гумилева
В настоящее время одной из самых сложных и острых проблем, изучаемых отечественной исторической наукой, является вопрос обобщения исторического прошлого, идейно447

политической и социально-культурной деятельности казахской интеллигенции, ее места
и роли в общественно-политической жизни страны в переломное время. В этом смысле
начало ХХ века занимает в истории Казахстана особое место, так как являясь национальной
окраиной царской России, Казахстан входил в сферу непосредственных имперских интересов,
получивших воплощение в широкомасштабных мероприятиях по его реформированию, когда
сама логика принимаемых реформ с поражающей достоверностью исторического факта
раскрыв магистральные направления колониально-захватнических устремлений Российской
империи относительно азиатского направления ее новой государственной политики, стала
закономерной предтечей возникновения на политической арене Казахстана первой четверти
ХХ века передовой алашордынской интеллигенции, которая, начав свою деятельность «с
культурного просветительства и оппозиционного либерализма» и своевременно отказавшись
от последнего, «ускорилась в своем развитии до политической организации с четкими
национально-государственными демократическими приоритетами» [1].
В целях освоения богатейшего по своим природно-экономическим ресурсам Степного
края царское правительство, как известно, разработало специальную программу по его
исследованию, которая включала в себя следующие мероприятия: организацию научных
экспедиций, открытие научных отделений РГО и статистических комитетов, создание
печатных органов, первых краеведческих, медицинских и других всевозможных обществ.
Для осуществления намеченного, как требовали того колониальные устремления царизма,
необходимо было с наибольшей пользой задействовать весь резерв интеллектуальных
сил, поэтому во всех просветительских мероприятиях были максимально задействованы и
политические ссыльные.
Активное участие в проводимых мероприятиях принимала и казахская интеллигенция,
начиная еще с Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева и Ибрая Алтынсарина – первой «когорты
казахских просветителей», которые в своей общественно-научной деятельности и творчестве
опирались на просветительские идеи передовой русской общественной мысли, передовой
русской культуры, навсегда став идеалом и путеводной звездой для всего последующего
поколения национальной интеллигенции, включая и алашордынцев. Вспомним, что Ч.
Валиханов был действительным членом Императорского Русского географического общества
(ИРГО), Абай принимал участие в работе Семипалатинского областного Статистического
комитета, открывшегося благодаря усилиям политического ссыльного Е.П. Михаэлиса в 1883
г., И. Алтынсарин был член-корреспондентом Оренбургского отделения географического
общества.
А если говорить об Алихане Букейханове – теоретике и лидере движения Алаш,
организаторе первой политической партии «Алаш», то он начинал свою деятельность с участия
в работе западносибирского краеведческого общества, проводя кропотливую работу по сбору,
систематизации и публикации материалов по истории края. В работе данного общества в свое
время принимал участие и Ч. Валиханов – ближайший друг известного исследователя Азии
Г.М. Потанина, который «постоянно проявлял интерес к инородцам, знал их быт, нравы и
всячески способствовал сохранению их самобытной культуры», уже в период революционных
«бурь и тревог» возглавит зародившееся еще в 60-е годы XIX века национальное движение
сибирских областников – сибирское областничество, также ставившее целью отделение
Сибири, создание своей автономии. Отстаивая интересы представителей национальных
окраин, он политически убежденно будет поддерживать алашордынцев, «публично выступив
за предоставление казахам автономии» [2].
Вся научно-просветительская деятельность алашордынской интеллигенции в начале
ХХ века, как уже сказано, была полностью созвучна с идеями и мыслями их великих
предшественников. В условиях тотальной колонизации края в историческом контексте
конца XIX века, когда полным ходом осуществлялась набиравшая обороты переселенческая
политика, подавлялись мельчайшие проявления недовольства, первые очаги национально448

освободительного движения и шло укрепление колониальной администрации края, усиление
всех вертикалей власти, еще только нарождавшаяся алашордынская интеллигенция
вместе с прогрессивно настроенными представителями русской интеллигенции, искренне
сочувствовавшими демократическим ценностям казахского народа, принимали деятельное
участие в работе научных обществ, внося свой посильный вклад в развитие культуры и
образования Степи. Они занимались наукой, литературным творчеством и вели активную
общественно-политическую жизнь, полноправно участвуя в государственных и общественнополитических структурах Российской империи, которая, безусловно, нуждалась на тот момент
в особо одаренных и высокообразованных этноинтеллектуалах, их знаниях и эрудиции.
Так, приглашенный в 1896 году для работы в составе экспедиции под руководством
Н.А. Щербины Алихан Букейханов, например, подготовил «Примечание» к солидному 13томному научному изданию «Материалы по киргизскому землепользованию …», подробно
описав общинно-аульные группы, родовые схемы, точные границы естественно-исторических
районов, составив таблицы и схемы перекочевок и алфавитный указатель к 6-му тому данного
издания. Аналогичную работу проделал А. Букейханов и к «Материалам …» по Павлодарскому,
Семипалатинскому уездам Семипалатинской области и Омскому уезду Акмолинской области
[3] (Галиев).
А несколько ранее в разделе «Распределение населения киргизского (казахского) края по
территории, его этнографический состав, быт и культура», написанном к другому 18-томному
собранию под общим названием «Россия. Полное географическое описание нашего края»,
А. Букейханов, давая общую характеристику культуры нашего народа, высоко оценивает
Абая, как «представителя нового течения» в казахской поэзии и, знакомя русского читателя
с его творчеством, подчеркивает свое идейное родство с поэтом, «поскольку поколение
интеллигентов-казахов начала ХХ века, работавших за государственное самоопределение
казахского народа, стремилось к широкому освоению культурного наследия прошлого как
стимул к пробуждению и развитию национального самосознания простого народа» [4].
Мощным средством пробуждения национального самосознания станет в это время
печать. Со второй половины XIX века впервые начнут выходить в свет такие просветительские
издания на казахском языке, как «Туркестан уалаятынын газеты», «Дала уалаятынын газеты»,
а затем и своевременно созданная А. Байтурсуновым общенациональная общественнополитическая газета «Казах», которая станет рупором политической программы А. Букейханова. На ее страницах найдут освещение общественно-политические и правовые идеи
деятелей движения Алаш, их мысли о судьбе казахской нации, ее государственности, о праве
нации на самоуправление, о национальном равноправии, свободе и независимости, идеи
демократии, межнационального согласия и толерантности – идеи, нашедшие свое достойное
воплощение в условиях современного независимого Казахстана. То есть, вся система взглядов
алашордынской интеллигенции на прошлое, настоящее и будущее Казахстана найдет путь к
сердцам соотечественников через публикации в печати. Много научных трудов будет издано
ими по вопросам языка и литературы, истории, педагогике, математике, экономике и праву.
Знаковое сочетание в Алихане Букейханове ученого-интеллектуала и видного
общественного деятеля позволили ему понять и предугадать многие закономерности
и противоречия эпохи. Несмотря на «полифонический хаос социальных отношений»
общероссийского свойства, полное отсутствие каких бы то ни было ориентиров в выборе
средств политической борьбы, уже сформировавшаяся и окрепшая в водовороте событий
общественно-политического характера казахская политическая интеллигенция АлашОрды, представлявшая цвет нации, во главе с идейным вдохновителем и лидером движения
Алаш
А. Букейхановым внесла неоценимый вклад в решение сложнейших и однозначно
политически острых на тот момент вопросов, связанных с судьбой родного народа, подготовив
законопроект о типе национально-государственного образования казахов, его месте на
евразийском геополитическом пространстве, объединенном Российской империей, а после ее
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развала представления алашордынцев «о полномочиях и статусе складывались уже по мере
развития политической ситуации и под ее непосредственном воздействием, сохраняя при этом
идею модерного национального, но не моноэтнического государства» [5].
Автономия будет провозглашена на втором всеказахском курултае в декабре 1917 года по
инициативе А. Букейханова, так как лишь только «после свержения самодержавия в Азиатской
России, как и по всей стране, началось создание различного рода национальных объединений
(комитетов) и национально-партийных формирований» [2].
Таким образом, алашордынская интеллигенция, как их духовные предшественники«прародители», сумели не только предугадать наиболее приемлемый в исторически
сложившихся условиях путь развития – автономизм, но и единственно верно и исторически
оправданно сориентировать свой народ на его духовные истоки, самобытную культуру,
сохранение традиций и обычаев предков.
Чувство глубокого патриотизма и любви к Родине, почти врожденное чувство
истории, свойственное всем алашордынцам и их идейному лидеру и вдохновителю Алихану
Букейханову, умевшему думать за многих и при этом думать исторически масштабно и
далеко на перспективу, его искреннее стремление понять и предугадать все закономерности
смены культур, строя не могли, конечно же, уберечь его и его соратников от ошибок, вполне
объяснимых и оправдываемых в историческом контексте переломной эпохи, которые были
связаны с их подпольной деятельностью в борьбе с наступавшим советским режимом, связью
с представителями антисоветской эмиграции, троцкистской оппозиции и правыми. Однако,
вскрывая эти ошибки, не следует забывать о необходимости цивилизованного подхода к
пониманию очевидности того, что это была одна из крайних форм сопротивления в период
бездорожья, когда в гражданской войне, развязанной большевиками, они, ориентируясь на
сибирское областничество, оказались не только «по ту сторону баррикад» вместе с сибирскими
правителями почти до конца 1919 года, но и «оказались один на один с упрочившей свои позиции
новой властью» и вынуждены были «пойти на единственно приемлемое, хотя и чрезвычайно
тяжелое решение – войти в соглашение с идейными и политическими противниками в обмен
на декларированное обещание сохранения национальной автономии» [4].
В отличие от движения сибирских областников, так и не сумевших в исторически
сложившихся условиях создать единую общесибирскую организацию, общественнополитическое движение Алаш, в числе лидеров и активных участников которого были
выдающиеся представители науки и культуры, опираясь на идеи своих «духовных» прародителей,
великих своих предшественников, сумели создать первую в истории Казахстана политическую
партию «Алаш», правительство Алаш-Орда и добиться национально-государственного
самоопределения – автономии, пролонгировав взгляды сибирских автономистов (областников)
в историческом контексте начала ХХ века.
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АЛАШ ЖӘНЕ МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ
Мусаева Г.Б
№74 мектеп-гимназиясы тарих пәнінің мұғалімі
Тәуелсіз мемлекетіміздің құрылуы - қазақ халқының талай ғасырларға созылған ұлтазаттық күресінің заңды нәтижесі. Тәуелсіздікке жеткізген жол ұлы белестерден, қиын-қыстау
асулардан тұрды. Сондықтан да азаттық жолындағы қасиетті де қасіретті күрестің тарихын
білу өзекті, ал осы жолда күрескен тұлғалардың қызметін өскелең ұрпаққа насихаттап, сабақ
алудың маңызы зор.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Ұлы тұлғаларды білмейінше, бірде-бір дәуірді дұрыстап тану
мүмкін емес. Адам тарихының айнасынан біз тарих көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз,
оның рухын, тынысын сезінеміз. Сондықтан да халқы мен елінің алдындағы өздерінің
перзенттік парызын айқын да анық түсінген, қандай қиын-қыстау жағдайда оны адал
орындаудан жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе де, дүйім жұртының нағыз азаматы
болып қала бермек. Тарихтың қай кезеңінде болсын олар өз ұлтының бетке ұстар мақтанышы
болып келген» деп, нақты атап өткен болатын. [1] Осы тұста, қазақ халқына еңбегі сіңген,
халықтың тұтастығы мен мемлекетіміздің тәуелсіздігі, азаттық жолындағы күреске бастаған
қазақ зиялыларының көш басында тұрған аса ірі саяси жетекшілердің бірі және бірегейі,
мемлекет және қоғам қайраткері Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхановтың туғанына 150 жыл
толуына арналған мерекелік шаралардың ұйымдастырылуы және әлемдік деңгейде атап өтілуі
тұлғаның даралығын тағы да бір дәлелдесе керек.
ХХ ғасырдың басындағы қазақ тарихын зерттеген Оксфорд және Сорбонна университетінің профессорлары Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш қозғалысының ісіне «Мәдени ренесанс
дәуірі» деген баға берді. Өйткені, бүгінгі Қазақстан өзінің тәуелсіздік жолындағы қарусыз
күресінің тарихи тәжірибесі мен кең байтақ жерін сақтап қалғаны үшін Әлихан Бөкейханға
қарыздар болатын.
Бүгінгі таңда қазақ зиялыларының атқарып кеткен қызметі «Алаш» ұранды ұлт-азаттық
қозғалысы ретінде танылса, Әлихан Бөкейхановты оның идеялық негізін қалаушы, бас идеологы,
саяси жетекшісі деп бірауыздан мойындайды. Әлихан Нұрмұхамедұлы интеллектуалдық
деңгейі биік, жоғары білімді, көзі ашық, озық ойлы, көкірегі ояу ұлтының мақтанышы болуға
лайықты нағыз азамат еді. Ол қазақ тарихында тұңғыш демократиялық, ұлттық ұстанымдағы
«Алаш» партиясын, «Алаш орда» үкіметін құрды.
ХХ ғасырдың басында екі бірдей - отарлық және феодалдық езгінің қыспағына түскен
қазақ қоғамы бір жағынан, ауыр қоғамдық дағдарысқа келіп тірелсе, екінші жағынан, қалың
ұйқыдан оянып, өзіне лайық жол іздеу әрекетіне көшті. Жаңа заманда өзінің ұлттық болмысы мен
тарихи тамырынан, тілі мен ділінен айырылып қалмай, еуропаның озық мәдени жетістіктерін
меңгеріп, сауатын ашудан бастаудың тиімділігін ұлт жанашырлары жақсы түсінді. Әлихан
Бөкейханов және ұлттың зиялы қауым өкілдері халқына төнген қауіп-қатермен қарумен
емес, интеллектуалдық қарумен, білімді игеру арқылы, саналы түрде, мәдениетті күреске
шақырды.
«Алаш» қозғалысының басы-қасында жүріп, ол халқының жазбаша тарихын жазу,
таныту мақсатында ұлтының тарихын тиянақты зерттеді, тарихи оқиғалар мен құбылыстарды
саралап, олардан сабақ алуды үйретті. Сонау Қазақ хандығының іргесі қаланған кезеңнен
бастап, Ресей империясының әртүрлі халықтарды отарлау үрдісін, отарлық езгідегі халықтың
ауыр жағдайын кеңінен қамтып, маңызды тұжырымдар жасап, өз халқының болашағы үшін
ненің қажет екенін, қандай әрекеттерге бармау қажеттілігін негіздеп, ұлт тұтастығын сақтап
қалудың бірден-бір жолы – заман талабына сай ұлттық мәдениет қалыптастыру және қазақ
қоғамын еуропалық деңгейге жетелеп жеткізу болып табылатындығын негіздеп берді. Қазақ
мәдениетін, әдебиетін, қазақшылығын жоғалтпағанда ғана ұлт ретінде сақталатындығын
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атап өтті. Қазақтың мәдени қайта өрлеуі мен ұлттық бірегейлігінің идеологиясы, ұраны, туы
ретінде Әлихан ұсынған «Алаш» идеясы зор нәтижеге, жеңіске жеткізді. «Алаш» қозғалысы
мен қайраткерлерінің алдына қойған ауқымды стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру үшін
ұлт жақсыларына ғана емес, қалың бұқараға да түсінікті, сана-сезімі мен жүрегіне ұялайтын
идея болды.
«Алаш» идеясын басшылыққа алған Әлихан: қазақ ұлтшылдығы – ол өз ұлтын,
тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін, ата-баба жерін, Отанды сүю, қорғау және қамқор болу
деп насихаттады. Қазақ жерінің тұтастығы үшін күресіп, ата-бабаларымыздан аманатқа
қалған туған жердің шекарасын белгілеп, халқының болашағын ойлаған азамат өзінің және
туған-туыстарының өмірін осы жолда сарп етті. Қазақ халқының ата-баба жеріне деген,
ұлттық мемлекет құрып, өзін-өзі басқаруға деген қасиетті құқын табанды түрде қорғап, сол
үшін күресіп өтті. Кеңес өкіметі «Алаш» қайраткерлерін биліктен аластатып, бақылауда
ұстағанымен, Әлихан және қазақ зиялылары оқу-ағарту, жоғары білім беру, ғылым және өнер
саласында үстемдік етті. Олардың тіл, әдебиет, тарих, математика, физика, философия және
т.б. салаларды дамытудағы зерттеу еңбектері сол кезеңде халықтың сауатын ашып, білімін
жетілдіруге қомақты үлес қосты.
Белгілі тарихшы Кеңес Нұрпейісов: «Әлихан Бөкейхановты ұлт-азаттық қозғалысының
теориялық негізін қалаушы ғана деп тану жеткіліксіз. Ол XX ғасыр басында қалыптасқан
геосаяси жағдайда ұлт-азаттық күрестің жаңа, сапалы формасын, яғни оның саяси түрін
қалыптастырып, күрестің осы түрі негізінде елімізді тәуелсіздікке жеткізудің мақсат-мүдделерін
айқындап, нақтылауда қажымас қайрат көрсеткен халқымыздың саяси көсемі болды десек,
артық айтқандық болмайды», – деп нақты атап өткен болатын. [2]
Тәуелсіздік жолында ерлік жасаған Әлихан Бөкейхановтың рухына халқы тағзым етіп,
өскелең ұрпақ оның елі үшін жүргізген күресі мен қызметінен сабақ алып, мәңгі есте сақтары
хақ. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына тұспа-тұс келген Әлихан
Бөкейхановтың туғанына 150 жыл толуына арналған мерекелік іс-шаралардың Ұлы тұлғаны
танып-білу, өмір белестерінен сабақ алып, ұрпақтар үндестігін жалғастыруда, рухани даму
мен ұлттық санаға жол ашуда, Алаш ұлттық идеясын мақтанышпен насихаттауда маңызы зор
болмақ деп білеміз.
Осыған орай,мектебімізде 1916 ж. ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығына және
Ә.Н. Бөкейханның туғанына 150 жыл толуына орай «Ә.Н. Бөкейхан және Қазақстандағы
ұлт-азаттық қозғалыс мәселелері» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция
өткізді. Конференция барысында Ә.Н. Бөкейхан және ХХ ғ. басындағы ұлт-қайраткерлерінің
қоғамдық-саяси қызметтері, 1916 ж. ұлт-азаттық көтеріліс және ұлттық мемлекет құру
жолындағы күрестер, тәуелсіздік және «Мәңгілік ел» идеясы тақырыптары аясында елімізге
белгілі ғалымдар мен жоғарғы буын оқушылары баяндама жасады. Соның ішінде белгілі
Алаштанушы ғалымдармыз Т.Қ. Жұртбай, С.Х. Аққұлы осы тақырыпқа байланысты тың
деректермен, ғылыми тұжырымдармен таныстырды.
Еліміздің тәуелсіздігі жолында еңбек еткен азаматтарымызды еске алу, жас ұрпаққа
насихаттау, өткен тарихымызды ары қарай зерттеу және ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу тарихшығалымдардың ғана емес, барлық қоғамның негізгі міндеттерінің бірі. Осы міндетті орындайтын
болсақ, Қазақ еліміз мәңгілік болмақ.
Қорыта айтарымыз, Ә.Н. Бөкейхан сынды тұлғалардың өмірі мен қызметі, халқының
тәуелсіздігі жолында жанын пида еткен күресі – қазақ жастарына үлгі. Осындай арыстарымызды
жас буынға әрдайым насихаттау – «Мәңгілік елдің» адал қызмет ететін азаматтарын тәрбиелеуге
қосылған үлес деп есептейміз.
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АБАЙ ҚҰБЫЛЫСЫ – АЛАШ ИДЕЯСЫНЫҢ АРҚАУЫ
Мұратова Г.Ә.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, жалты тіл білімі және
аударма теориясы кафедрасының профессоры, ф.ғ.д.
«...Адам – өмірдің өлшеуіші, қозғаушы күші, тірлікті дамытушы, қоғамды түзеуші.
Міне, осы адамды түсіну мен осы адамды тану міндетін алға қойып, Адамды – дүниенің биік
мұраты деп түсінуі – Абайды Ренессанстық тұлға, ал оның поэзиясын қазақ Ренессансының
басы екенін айғақтайды» [1, 31], - деген академик С.А. Қасқабасов пайымы – Хакім Абайды
қоғамдық, тарихи прецедент, аты да, ақыл-ойы да ұлттық брендке айналған рухани Тұлға
ретінде бағалаудың бір парасы болып табылары сөзсіз.
Иә, Абайдың да Алаш қайраткерлерінің де мұрат-мақсаты – Адамды ұлықтау, оны
қоғамның Иесі ретінде асқақтату және сол адам қоғамын игілікке, ізгілікке толтыру. Адамның
қоғамдағы орны («Сен де – бір кірпіш дүниеге»); өмірдегі мәні («атымды адам қойған соң,
қайтіп надан болайын»); толысу, өсу жолдары («талап, еңбек, терең ой»); адамгершілік
қасиеттері («ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек») – бәрі Абай дискурсында өз жауабын
тапқан.
Антропоөзектік бағдар бойынша, жалпы ұлттық дүниетаным қағидаларының барлығы –
тіл иесі Адаммен тікелей байланыста қарастырылады. Адам өзін қоршаған шындық болмысты
жете тану үшін өзінің ұлттық таным көкжиегіне нақты бір кеңістік пен уақыт өресінен көз
салғанда ғана дүние суреті толыққанды ұғынылатыны мәлім.
Абай ақындықты әлеуметтік қызмет деп бағалады. Абай сөздің әлеумет өміріндегі рөлін
жақсы сезінді. Оған уәж болатыны – Абай өз кезеңінің ақыны ғана емес ұстазы да болатын,
әрі ақындықты азаматтық парызым деп санаған, Ол мораль философиясын «толғауы тоқсан
қызыл тілге» айналдырады. Философиялық ұғым қалыптастыратындай дәрежеге көтереді.
Абайды қазақ халқының ұлттық құндылықтарын танытушы және адамзат руханиятына
зор үлес қосқан бірегей Тұлға ретінде танып, оның мұраларын ұлттық сананың ұстыны ретінде
ұрпақ санасына әрі қарай сіңіре беру – бүгінгі күннің басты талабы.
«Абай – қазақ руханиятындағы аса айрықша тұлға. Ол – алаштың рухани жетілуінің
(кемел адам) рәмізі» [2, 222]. Белгілі алаштанушы ғалым Д.Қамзабекұлының осы тұжырымы
Абай мен алаш зиялылары көзқарасындағы рухани-танымдық сабақтастыққа бағдар сілтейді.
Қазақ рухани өміріндегі ірі Тұлға Абайдың шығармалары сол кездің де, бүгіннің де биігінен
қарағанда рух бостандығына, қазақ қоғамының өркендеуіне бағытталғаны аян. Абай сөздің
қоғамдық мәнін жете бағалап, Сөзді идеологиялық қару ретінде пайдаланғаны мәлім. Алаштың
да, Абайдың да (шығармалары арқылы) басты ұстанымы – елді ояту, ағарту болатын. Абай
үшін Сөз – тәрбие құралының да қызметін атқарды.
Абай «Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел» деп әдебиетті жаңа бағытқа бастады.
Алаш зиялылары Абай өлеңдері мен Қарасөздеріндегі оқу-ағарту, білім, еңбек тақырыбынан
өз көзқарастарына сәйкесетін идея, ой түйеді. Алаш зиялылары әдебиеттің ағартушылық
функциясын елді тәрбиелеу үшін пайдаланғаны белгілі. Бұл алаш зиялылары Абай ақын
шығармашылғынан өздеріне рухани күш алғанын танытады.
Алаш көсемдерінің бірі А.Байтұрсынұлы өз зерттеуінде Абайдың әдебиетте жаңа ой
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айтқан ақындығын, жаңа бағыттағы жаңа әдебиетті бастаған жаңашылдығын көрсетеді.
А.Байтұрсынұлы 1913 жылы «Қазақтың бас ақыны» атты мақаласында Абайдың өз халқы
үшін биік тұлға екенін атап көрсетеді. «Абай сөздері дүниеде қалғаны қазаққа зор бақ» деген бағасы ұлы ақынның ұлттың рухани әлемін жетілдірудегі еңбегін ерте бағамдай алған
көрегендігін танытса керек [3, 30]. Ахмет Байтұрсынұлы атқарған «мемлекетшіл» істердің
арасында Абайдың ақындық қуатын танытуға арналған еңбегінің де рөлі зор.
Зерттеушінің: «Қазақтың бас ақыны Абай (шын аты Ибраһим) Құнанбаев. Онан асқан
бұрынғы-соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ» [3, 216], – деген пайымына
келетін болсақ, ол – бүгінгі тілмен айтқанда, Абайдың тілдік тұлғасына лингвокогнитивті,
лингвостилистикалық сараптау жүргізу нәтижесінде жасалған барынша шынайы да шыншыл,
сыни баға болатын. «Өлең – сөздің патшасы, сөз – сарасының» мәртебесін биіктеткен Абай
ақынның тілдік тұлғасын: «Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы боларға керек. Сөздің
шырайлы, ажарлы болуына ойдың шеберлігі керек; Ұнамды, орынды, дәмді болуына ойдың
шеберлігі керек. Абайда осы үшеуі де болған» [3, 213], – деген пікірі Абайдың тілдік тұлғасын
анықтау барысында, тілдік саралау үстінде жасалған қорытынды екені сөзсіз.
«Алаш қозғалысы кең етек жайғанда зиялылар Абайға жан-жақты «ағарған», ендігі жерде
ұлтты жаңаша ұйыстыра алатын рухани тұлға ретінде қарады» [2, 222]. «Абайдың Бас ақын
болуы» – тарихтың, қоғамның қалауы.
Абайдың қазақ рухани өміріндегі орны мен «дабысын дүниеге жайған» алғашқы еңбек
авторы – алаштың ардақтысы Әлихан Бөкейхан болатын.
Абайдың қазақ руханиятындағы құбылыс екендігін пайымдаған таным-зердесі – Әлихан
Бөйкеханұлының көрегендігін танытса керек [4, 308-309]. «Оның өлеңі – қазақ мақтанышы»,
– деп бағалай келіп, Алашта рухани шығармашылықты мұншама асқақтатқан Абайға дейін
ақын болған емес»- деген баға беріді [4, 307-309]. Бұл – Абайдың әдебиеттегі орнын «Ұлттың
жоғын жоқтаушы» тұрғысынан айқындағанына нақты дәлел де бола алады.
Абайдың ақындық және азаматтық тұлғасын зерттеуші Ә.Бөкейхан ақын дүниетанымына
әсер еткен объективті оң ықпалдарды да көре білді. Соның бірі – әлеуметтік-ағартушылық
идея болатын. «Ол Абайдың құбылыс екенін түсінді» - дейді әдебиетші ғалым Д.Қамзабекұлы
[2, 222]. Шынында, «Абай – Отанында мезгілсіз туған саф асыл» - деген Ә.Бөкейхан бағасы
ұлы ақын феномендігіне берілген дәл баға еді. «Абай шығармаларында поэтикалық тегеуірін
бар. Оның өлеңі – қазақ мақтанышы. Алашта рухани шығармашылықты мұншама асқақтатқан
Абайға дейін ақын болған емес» [4, 337] – деген пайымы Абай танылмай жатқан уақытта-ақ
айтылып үлгерген озық ой болатын.
Қазақтың санасын селт еткізер «Оян, қазақ» дабылының авторы М.Дулатов түбі бір
түркі әлеміне, озық ойлы ел азаматтарына және «ғафыл болып ұйқыда жатқан өз жұртына»
Абайдың ақындығын, ұлтына қалдырған мұрасы мен өмірбаянын таныстырып, ұлт мүддесін,
ел арманын көздеген Абай сөзі мен Абай орнын биік бағалайды.
«Әдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші кірпіш Абай сөзі, Абай аты боларға керек...
Бәлки, мұнан кейін Абайдан үздік артық ақындар, жазушылар шығар, бірақ ең жоғары ардақты
орын Абайдікі»... «Зәредей шүбә етпейміз, Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына
сонша жақындармыз» – деп өркениетке ұмтылған сайын қадірі арта түсетін Тұлға мен оның
«тірі» сөзіне ден қояды [5, 384].
«Абай қазақ халқы әлі меңгеріп жетпеген мәдениеттерге бой ұрғанда, жаңа көркемдік
суреттеу құралдарымен ғана молыққан жоқ, рухани дүниесін жаңа идеялармен де байытты.
Өзінің идеялық және творчестволық байлығының асылына келгенде, Абай қалың жұртқа ортақ,
сонымен бірге анық ұлттық, халықтық ақын» [6,372]. Ұлы Мұхтар Әуезовтің бұл пікірінде
Абайдың суреткерлік тұлғасы түйіндей тұжырымдалған. Бұнда Абайдың тілдік тұлғасының
мазмұны мен сипаты жайлы да байыпты байлам жасалғанын аңғару қиын емес.
Алаш зиялыларын жұмылдырған ортақ мұраттың бірі – жаңа ұлттық сананы
қалыптастыру.
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Абай өз шығармашылық дискурсында қайшылыққа толы өмірдегі адамдардың
тұрақсыздығына, пенделік әлсіздікке күйіне отырып, «қулық сауған» өмір заңына қарсылық
білдіреді. Абай өмір сүрген кезеңнің өзі – ұлы ақын, ойшылға сол қоғамдағы адам рухын, арұжданын бойкүйездіктен арылту міндетін жүктегендей еді. Абай шығармалары – қазақ жасына,
адамгершілік жолына нұсқау, әлеуметтік бағыт-бағдар сілтеу дәрежесіндегі рухани құндылық,
рухани өре болып табылады.
«Көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек»; «Пайдасыз тақыл – байлаусыз ақыл».
«Тиянақсыз, байлаусыз байғұс қылпың, / Не түсер құр күлкіден жыртың-жыртың»; «Көрсе
қызар келеді байлауы жоқ, /Бір күн тыртың етеді, бір күн бұртың».
Бұл сөздердің этикалық мәні – адам мінезінің тұрлаусыздығын, мінездің кемшілігін
танытса, философиялық сыры – өмір мәнін тұрақтылық шешеді, ал байқамасаң, байлаусыздық
жолыңды кеседі. Абай 14-Қарасөзінде осы негізгі идеяны одан әрі тереңдетіп, бір-бірімен
салаласа келген сөйлемдермен ойын түйіп тастайды: «көбі ақылсыздығынан азбайды,
ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулы жоқтығынан азады».
Қоғамдық ортадағы «бейілі шикі, ақылы күйкілерге» «ем таба алмай» күйінген Абайдың
қолданысындағы сөз – қару – келеңсіздікпен күресудің бір құралы. Мысалы, «Тоқтаулылық,
талапты, шыдамдылық, / Бұл қайраттан шығады, білсең керек». Бағалауыштық мәндегі
субстантивтенген есімдер (тоқтамды, талапты, шыдамды адамның қасиеті) жағымды,
субъективті пікірдің модальдық реңкін танытып тұр.
Абай өз замандастарының өмірге көзқарасымен келісе бермейтіні тіпті олардың рухани
құндылықтарды бағалауына сыни тұрғыда қарағаны белгілі. Ұлы ойшылдың көптеген іргелі
түсініктерді, этикалық мәселелерді жаңа пайыммен сараптағаны оның шығармашылығы арқылы
мәлім. Соның бірі: адами құндылықтарға релятивті тұрғыда келіп, жақсы мен жаманды айыра
алмаған замандастарын өткір сынауымен байланысты. Адам мәселесін зерттеу барысында
Абай сананың іргелі бейнесін, яғни сананың екі ұдай күй кешуі және өзін-өзі жатсынуы
мен масылдыққа салыну құбылыстарының қазақ топырағындағы көріністерін ашты. Белгілі
философ-ғалым Ж.Әбділдин: «Абай қазақ қоғамындағы екі ұдай сана феноменін ашып берді
әрі оны талдап таразылады» [7, 359], – деп дәл көрсеткен болатын. Еуропаның философиялық
ой жүйесінен де орын алған екі ұдай сана құбылысы алғаш рет француз философы Д. Дидроның
«Племянник Рамо» еңбегінде терең бейнеленеді. Д. Дидро жақсылық пен жамандықтың
ара салмағын мүлде релятивті (кереғар) түсінетін, құлқы бұзылған жастардың мінездерін
көркемдік тұрғыда суреттеп береді. Мұнда әңгіме «табанының бүрі» жоқ, мінезі сынаптай
сырғыған, ұстамсыз (Абай қолданысында «байлаусыз») адам туралы болады. Ол адамдар үшін
дүниенің бәрі құндылықтан ада және ол қандай жағдайда да ойына келгенін іске асыра береді.
Гегельдің «Феноменология духа» еңбегінде екі ұдай сана бейнесі жан-жақты ашылған [8, 359].
Ал әдебиетші-ғалым А. Шәріп бұл құбылыстың қазақ поэзиясында Абайға дейін өрістемегенін
дұрыс көрсете отырып, «Адамның «іші» мен «сыртының» екіге жарылуын кісінің өзін-өзі
жатсынуын пернелеу» [10, 142] Абайдан басталғанын пайымдайды. Абай шындықты көркемэстетикалық игеру барысында екі ұдай сана, оның қазақ қоғамындағы бейнесін ашып берді.
Сананың екіге жарылуын, оның қазақ қоғамындағы алғашқы көрінісін «зар заман» сипатын
танытқан Жанақ ақыннан да кездестіреміз. Жуан қамшы – той бастар көсем болды / Елірмелі
екі есті шешен болды. Мәнмәтіндегі екі есті, екі жүзділігімен әккіленіп алған, шешенсіген
болыс елді де байлаусыздыққа тәрбиеледі. Отаршыл, жікшіл билікке тәуелді етеді. Ол Абай
өлеңі мәтінінде: Ел де – жаман, Ер де – жаман / Аңдығаны өзі елі... Кетті бірлік, – деп
қоғамдық ахуалды танытатын образ бейнесіне ұласады.
«Отаршыл жікшілдікке құрылған билік құрылымы нәтижесін берді. Іштен ірітті, жаны
мен арын өлтіріп, жанығуды қалдырды» [9, 103], – дейді қоғамдағы осы нәубет туралы
абайтанушы ғалым Т. Жұртбай.
Абай ойшылдың «Ішім өлген, сыртым сау» деген наласы салыстырмалы түрде жағымды
мән иеленген. Оны екі ұдай күйге түсіріп тұрған – екі ұдай күй кешкен қоғамы, екіге жарылған
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мінез-құлықтың иелері. «Бүгінгі дос – ертең жау болғанында» ет жүрегі, сана-сезімі қорланудан
семіп қалған лирикалық кейіпкер сол әлемге іштей қарсылық білдіріп «іші өлген, сыртым сау»
күй кешіп, сырттай көндіккендей болады, өйткені өз елінен өзгені таба алмасы анық еді. Осы
ойын тоғызыншы Қарасөзінде нақтылай түседі: Мен өзім тірі болсам да, анық тірі емеспін.
Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын, Күлсем қуана
алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес, бәрі де әлдекімдікі.
Мәнмәтіндегі монолог түріндегі авторлық баяндаудан кейіпкердің индивидуалды әлемінің
тілдік бейнесіне қанығамыз. Психологиялық терең тебіреніс сыртқы әлеуметтік фактордың
ықпалынан болғандығы.
Біздің негізгі мақсатымыз – қоғамдық ортадағы жалпы социумның қалыпты мінезіне
айналып бара жатқан әлеуметтік «дерттің» Абай дискурсындағы бейнесін лингвомәдени
сараптау.
«Бірі қан, бірі май боп енді екі ұрты / Жақсы менен жаманды айырмаған елі үшін» әділдік
таразысы болуды мақсат тұтқан поэзия міндетін, өлең қуатын Абайдың тілдік тұлғасы арқылы
таныту. Отаршыл билеп-төстеу барысында болыстың қолында ешқандай билік жоқ болатын.
Өз еркі өзіне тимеген болыс бәтуалы байлам айта алмай, біресе сайлаушыларына, біресе
жоғарыдағы орыс ұлығына жалтақтаумен екіұдай күй кешті. Әккі саясат оларды әдейі осындай
күйге түсірді [10, 103]. Абайды ашындырған «екі ұрт» психологиясы осылай қалыптасқаны
тарихтан белгілі. Абай дискурсында «бір ұрты май, бір ұрты қан» мен қоғамдық кесел, типтік
деңгейдегі образ дәрежесіне жетеді.
Алаш қозғалысы – тарихи, саяси және рухани жаңғыруды бағдар еткен айрықша құбылыс
ретінде ұлтымыздың мәдени-рухани даму жолын жаңа арнаға бұруды мақсат тұтқан.
Бұның тарихи бастауы әріде болатын. Әрине, Абай алдындағы мектепте де қоғам мен
адам, адамгершілік пен надандық мәселелері көтерілген. Ұлы Абай екіжүзділік психологияны
тұрмыстық деңгейде (адам мінезінің бір көрінісі ғана деп) қалдырмай, қоғамдық категория
деңгейіне көтереді.
Абайдың әдеби танымға енгізген жаңалығының бірі – жаңа сана бейнесін, адамның өзінөзі жатсыну құбылысын негіздеуімен байланысты. Ақын өмір сүрген кезеңдегі әлеуметтік
орта мен рухани үдерісті байыптауда зор маңызы бар өзін-өзі жатсыну ұғымының мәніне Абай
дискурсын лингвокогнитивті талдау барысында терең бойлауға мүмкіндік аламыз. «Абайдың
ақыл-ойының тереңдігі мына жағдайдан да көрінеді. Ол қазақ даласы шындығын танытуда
алғашқылардың бірі болып өзін-өзі жатсыну құбылысына назар аударады» [7, 289].
Абай «кейінгі толқын інілердің де», бойында болуға тиісті қасиеттерге өз дискурсында
қайта-қайта ой екпінін түсіріп отырады: өмірге «ой көзімен» қарайтын, «ойы сәулелі», «көкірегі
көзді», «санасына сәуле қонған», «ақыл көзбен баққан» адам ғана толық адамның қатарында
болу керектігі – ұлы ойшылдың барлық шығармаларында ой қазығына айналды. Соның біріне
мына өлеңі дәлел:
«Әуелде бір суық мұз – ақыл, зерек,
Жылытқан тұла бойды ыстық жүрек
Тоқтаулылық, талапты шыдамдылық,
Бұл қайраттан шығады, білсең керек.
Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек.
Жеке-жеке біреуі жарытпайды,
Жол да жоқ жарыместі «жақсы» демек...
Ұлттық бірлік пен ел тұтастығын өткір қойып отырған Алаш мұраты да – осы.
«Түзетпек едім заманды, өзімді тым-ақ зор тұтып»,- деп айтқандай, ұлы ақын өз заманын
да, оның адамын да түзету үшін «адалдық» концептісінің өрісін кеңінен қолданған. Сөйтіп
саяси-әлеуметтік мән иеленген кейбір тілдік бірліктер адамның рухани тұлғасы мен ішкісыртқы портретін беру үшін суреттеу қызметін атқарады. Тіптен, нақты бір кезең көрінісін,
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заман реңкін беру үшін макроконтекстік аяда қолданған деуге болады. «Өтірік» ұлттық мінез
болып қалыптасып кетпесін деген қауіп те барын сездіреді.
«Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын, / Түбін ойлап уайым жеп айтқамын», – деген
«уайымшыл», халықшыл ақын Абай шығармашылығында өтірік пен жалғанға, алдау мен
қулыққа әлеуметтік мән берілген. Оларды қоғамның ауруы, сылап тастар мерезі деп санаған.
Абайдың өзі бағалағандай, «Қулық емес, бұл – бір дерт» («Дүтбайға» өлеңінде) болатын.
Отаршыл империя өз саясатына лайық (сәйкес келетін), аяр, екі жүзді, қу атқамінерді
даярлайды және оның бойына өзінің бар сұмдығын «сіңіртеді». Абай шығармаларында
дискурсында ұлт бойынша кейіннен жамалған осы кеселдер («өсек, өтірік, мақтаншақ,
еріншек, бекер мал шашпақ») сыналады. Ол ұлттың өзінің туабітті қасиеті емес, қоғамдық
факторлар әсері болатын. Экстралингвистикалық осы ықпалдар, тілдік тұлға тезаурусында
өз көрінісін тауып, дүниенің тілдік бейнесі ретінде беріледі.
Алаш идеясы халқының ұлттық құндылықтарын сақтап, жаңғырту болғандықтан
осындай кеселді құбылыстардан сақтандырып отырды.
Бүкіл шығарма макромәнмәтіні осы концептінің архисемасынан, яғни «адам бойындағы
кесел» дегеннен құрылғандығын Абайдың тілдік тұлғасындағы тезаурустар қызметі анықтап
береді. Осы аталған сөз тіркесінің әрқайсысының астарында, яғни ішкі форма мазмұнында
«жалғандық», «екіжүзділік», «алдау» мәні тұрғандығын аңғаруға болады. Мәтін түзіміне
тұтастай назар аударғанда, образдың өтірік, жасандылықтан түзілген ішкі әлемінің тілдік
суреті былайша сипатталған:
1) Жылуы жоқ бойының, / Жылмиғаны неткені?
Құбылуы ойының / Кетпей құйтың еткені (Ішкі жылуы жоқ болса да, жасанды жылмияды,
бір қалыпты мінез таныта алмайды-, алдайды).
2) Мұңды, жылмаң пішінін / Кезек киіп, ел жиып,
Болыс болса, түсінің / Түксігін салар тырсиып. (Біресе мұңды болғансып, бірде
жылмаңдап, осы екі бейнеге кезек ауысып, дәрежесі өсе қалса, түсін тағы өзгерткен пенделік
келеңсіздікті сынайды).
3) Бір көрмеге тәп-тәтті / Қазаны мен қалбаңы.
Дөң айналмай ант айтты, / Бүксіп, бықсып ар жағы (Бір қарағанда сүйкімді қылығы,
сырт айнала бергенде мүлде басқа реңкке енеді екен, себебі жан дүниесінің арғы түкпірінде
болымсыз баянсыздық жатыр).
4) Сенен аяр түгі жоқ, / Бүгін сыйлас көрініп,
Бүгін жалын, ертең шоқ, / Сөзі мен ісі бөлініп. (Сөзі мен ісі қабыспайтын пенде, бүгін
сенен аяр ештеңесі жоқ болып көрінеді де, ертең аяныш білдіруге де жарай алмай қалады
екен).
5) Әлі үміт, әлі серт! / Жын сықылды бұзылып.
Қулық емес, бұл – бір дерт, / Тұрлауы жоқ құбылып.
Алаш идеясы – ұрпақтың бойына отаншылдық пен мемлекетшілдік идеясын сіңірудің
басты құралы деп тануымыз керек.
Ізгілік пен биік мақсатты серік ететін пассионарлық идея ойшыл, ағартушы Абай
болмысына жат емес, тіпті үйлесімділік табады деуге болады.
Ол өзінің ақындық декларациясын былайша нықтай түседі. Ұлы Әуезов сөзімен айтқанда:
«Өзі сыншыл қайраткер болғандықтан... ...ендігі сөзі қоғамды, халықты түзейтін үлкен күш
деп түсінеді ...өз заманындағы барлық мінді, сорақылықты сол тура жолдағы жақсы өлеңөсиетпен түгел жойып, жоғалтуға болады»,– деп иланады. Басқаша айтқанда, адамгершілік,
ар, ақтық деген сияқты қасиеттерді тәрбиемен көпке жайса, өмір де, қоғам да, халық тағдыры
да өзгеріп, түзеліп кететіндей көрінді. ... «Өзінің барлық шыншыл, әділетшіл қажырлы
еңбегімен, өлең ұстаздығымен заманын түзеп алады екенмін деп түсінеді». Абайдың тілдік
тұлғасының қалыптасуына ықпал еткен басты факторды осы құбылыстан көре аламыз.
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Бұл, шартты түрде алғанда, қоғамшыл, халықшыл Абайдың «пассионарлық идеясы»,
«рухани сілкініске құштарлығы» деуге болады.
«Пассионарлар өзін белгілі бір мақсатқа жұмсайды, тіпті бар ғұмырын соған арнауы да
мүмкін» [11, 284], – деген Л.Н. Гумилев пікірін ұлы Абайдың өмір жолына бағыштай айтсақ та
орынды болмақ. Осы идеяның тұжырымына сүйенсек, этногенездік дамуға ұлттың этникалық
өркендеуі мен пассионарлық әлеуеті өз үлесін қоса алады. Абай өзінің ағартушылық идеялары
арқылы заманына ықпал етем деп санады, өлең-сөз қуатымен тәрбиелемек болды. Ел білімге
ден қойса, білімді елді білімді кемел басшы басқарса, («Единица» – жақсысы), «ұлттың
өркендеуі, қоғамның жетілуі тиіс» деген асқақ идеяға ұмтылды.Біз Абайдың этнос санасына
ықпалын сөз еткенде осы тұрғыда келмекпіз, яғни пассионарлықтың «рухани» көрінісі
демекпіз.
Ал қазақ қоғамдық санасында, ұлттық ойлау дәрежесінде бұл құбылыс былайша
қабылданады: «Сөз сыбырға, іс жыбырға айналды, береке кетіп, азды, тозды, сол кезде қалың
надан, қара тұманды қақ жарып, тас жарып шыққан болаттай, жарқ етіп Абай туды... халықтың
қамын же, адамшылыққа қызмет ет, – деген Абай болатын» [12, 18]. Қазақ зиялысы Жүсіпбек
Аймауытұлы «Абай» журналының алғашқы санында Абайдың қоғамдық-әдеби ортадағы
құбылысын айрықша бағалап: «Надандық аждаһаны өртеуге құдай жіберген хақиқаттың
ұшқыны – Абай», – дейді. Бұл – «пассионарлық дүмпудің» нақ өзі.
Алаш тұжырымдамасы жалпыадамзаттық идеяларды асқақ ұстап, ұлттық менмендік,
кемістушілік дегеннен жоғары тұруды басты ұстаным етіп алды (бұның ұлттарды уысында
ұстағысы келген үстем идеологияға жақпағаны тарихтан белгілі).
Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді.
Абай дискурсында халықтың рухани өмірі, салт-санасы, дүниетанымы, қоғам мен адам
мәселесі, ел билеу мен білім алу сияқты саяси-мәдени мәселелердің барлығы толық қамтылған.
Абай өз туындылары арқылы қазақ ұлтының мүддесін қозғады. Рухты біріктіріп, бір мақсатқа
азат, еркін ел болуға шақырды. «Біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос», «Адамзаттың
бәрін сүй бауырым деп» деген ұлы идеялары оның қайраткер, өр рухын танытады. Алаш
қайраткерлерін рухтандырған бірден-бір идея да осы болатын. Бұл ұлтты ұйытатын ұлы
идея еді. Алаш зиялысы мен Абай парасаты арасындағы үндестікті шығарма идеясы арқылы
сараптауға болады.
«Жаңғырудан ұлттық бірегейлікті сақтау: өзіңнің біртұтас ұлы ұлттың перзенті екеніңді
ұмытуға әсте болмайды», - деген ойлар «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаланың
өзегіне айналған.
- Абай барша адамзатты сүюге шақырады.
Ұлы Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» ұсынған, имангершіл ізгілікке
суарылған өсиетінің мәні: бүкіл адам баласын сүй, оның түрі мен түсіне, ділі мен дініне қарамай
жүрегіңнен орын бер, сүйіспеншілігіңді арттыр дегенге саяды. Абай өмірдегі барша құбылысқа
адамдық өлшеммен келіп, биік гуманизмді ұлықтайды. Отаршыл пиғылды әшкерелеген Алаш
арманы да – ұлттың бірлігі мен берекесі болатын.
Бүкіладамзаттық биіктен ой тастаған гуманист Абайдың да, алаш қайраткерлерінің
де айтпағы – осы. Ақын, ойшыл Абай: Күншіліксіз тату бол шын көңілмен, / Қиянатшыл
болмақты естен кеткіз! Немесе Жолдастық, сұхбаттастық – бір үлкен іс, / Оның қадірін
жетесіз адам білмес». «Қай қызығы татиды қу өмірдің, / Татуды араз, жақынды жат
қыларға»– деп күйінгенде елдікті бұзу ерге сын екеніне нұсқап қана қоймайды, тіршілік мәні
– бірлікте болатындығына нұсқайды.
- Абай – кемел адам идеясын қалыптастырушы.
Абай қазақ дүниетанымында адам туралы философиялық ілім қалыптастырды. Оны
танытпақ мақсатында қазақ көркем сөзі арқылы даналық ойлар өзегіне, таным көкжиегіне
жетеледі. Гуманизм бүкілазаматтық құндылықтарды әлдилейді, ізгілікке, иманға, адамгершілікке
үндейді десек, Ұлы Абай сол ізгіліктерді адам рухымен, адам болмысымен биікке көтеруді
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мақсат етті. Адамдықты асқақтатты. «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы
ақыл, жылы жүрек» деген үлкен ой айтады. Бұл қасиеттер кемел адамды анықтайтын негізгі
қасиеттер болып табылады. Елді қорғайтын дербестік идеясы осындай кемел тұлғалар санасы
арқылы сәулеленеді («көкірегі көзді», «санасы сара» - алаш азаматтары).
- Абай – білімді насихаттаушы.
Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы: «...басқалардан кем болмас үшін біз білімді, бай
һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек! Бай болуға кәсіп керек! Күшті болуға
бірлік керек! Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек!» - деп білімге шақырса, «Табысты
болудың ең іргелі басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек... Құндылықтар
жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт ғана табысқа жетеді» - деп тұжырымдайды Елбасы
Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты еңбегінде.
Жаһандануға байланысты жаңғырып жатқан қоғамдық сананы ұлттық мәдениетпен
қаруландыруда Абай сынды ойшылдың ой-пікірін, ой-толғамын сана сүзгісінен қайта-қайта
өткізіп отыру – ұлт пен ұрпақтың кемелденіп толысуы, тәрбие тінінің берік болуы үшін өтемөте қажет.
Абайдың ойы, даналығы – әркез өміршең, әркез қажет. Ендігі мақсат – Абайтануды
заманауи тұрғыда жаңаша қырынан, жаңа ракурста дамытуға бағытталады және заманауи
білім берумен ұштастыру көзделеді.
Абай Сөз – қаруы арқылы, ал Алаш қайраткерлері өз идеясы мен күрескерлік рухы
арқылы елдің сауатын ашып, көкірек көзін оятуды ұлы мақсат етіп қояды. «Ел мен иманға
күзетші болатын қазақ зиялысы» дегендер – Алаштың ақ жолында жүргендер. Өз білімін елдің
игілігіне ғана жұмсайтын «Единицалар» қызмет қылайын, шен алайын деген көркөзділіктен
асқақ тұрып, рухани биіктікке ұмтылады. Ұлт мүддесі олардан соны талап етеді.
«Абай – қазақ руханиятында аса айрықша тұлға. Ол – алаштың рухани жетілуінің (кемел
адам) рәмізі. Алаш қозғалысы кең етек жайғанда зиялылар Абайға жан-жақты ағарған, ендігі
жерде ұлтты жаңаша ұйыстыра алатын рухани тұлға ретінде қарады» [2, 222] – деген ғалым
Д.Қамзабек пікірін осы мақаланың да түйін сөзі ретінде алдық.
Түйіндей келгенде, «Абай – бүкіл көшпелілер дүниетанымын, рухани болмысын,
парасатын, көркем ойының мүмкіндігін танытқан, сол арқылы адамзат санасының дамуына
үлес қосқан дара дана. Дүниежүзілік ауқымға сай қазақтың ұлттық санасын оятқан және
оны қалыптастырған адам – Абай», [9]. Абайдың пассионарлыққа тән осы сипаты және алаш
қайраткерлерінің өмірлік кредосын былай деп белгілейміз. «Түзетпек едім заманды», өзімді
тым-ақ зор тұтып» – деген ізгі ниеттері; «тіл ұстартып, өнер шашпақ»; «наданның көзін
қойып, көңілін ашпақ» болған ұлы мақсатпен ұштасады. Ұлтжанды, халықшыл Абай мен алаш
қайраткерлері «біріңді қазақ – бірің дос, көрмесең істің бәрі бос», – деп ұлтты ұйытатын ұлы
идеяға шақырды. Бұл ағартушы Абайдың шығармашылық жолы мен қоғамдық іс-әрекеті және
серпіліс пен сілкініске жаны құштар пассионарлық мұратын айғақтаса керек. Өйткені Абай
– рухани сілкініс әкелетін күшке ие болған Тұлға. Ол – ұлттың рухани санасын оятуға күш
салды.
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаланың өзегі: «Жаңа тұрпатты
жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің
құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай» деген ойлардан тұрады. Ұлттың өзін-өзі ұлт ретінде сақтап
қалуын мақсат еткен Алаш қайраткерлерінің мұратымен үндестік тауып отырғаны белгілі.
Алаш арыстарының рухын жас ұрпақ санасына сіңіру – бүгінгі күннің ең өзекті мәселесіне
айналып отыр. Болашаққа бағдар: рухани жаңғырудың басты бағыттарының бірі де – осы
Алаш идеясын жаңғырту болып табылатын күмәнсіз.
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ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ
КЕҢЕС ҮКІМЕТІНЕ ИДЕЯЛЫҚ ҚАРСЫЛЫҒЫ
Набиев С.Т.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Тарих факультеті,
Еуразиялық зерттеулер кафедрасының 1-курс докторанты
«Алаш» атауы - иісі қазақ халқына аса қадірлі де құрметті атау. «Алаш» сөзі аталғанда
өзін «Қазақпын!» деп, санайтын кез-келген азаматтың көз алдына бүтін бір ұлттың қиын да,
қилы тағдыры елестейтіндігі анық.
Кеңес үкіметінің қылышынан қан тамып тұрған заманда, Алаш зиялылары бір жағадан
бас, бір жеңнен қол шығара білді, осы мақаламызда Алаш зиялыларының кеңес үкіметіне
идеялық қарсылығының кейбір мәселелерін қарастыруды мақсат қойып отырмын.
Ұлт тағдыры таразыға түскен, империялық патшалық үкімет пен қызыл империяның
мықты билігі жүріп тұрған заманда ел мүддесі емес, ұлт тағдыры туралы «ойлану» қорқынышты
болып тұрған еді. Ол туралы алаш алыптарының бірегейі Мұстафа Шоқай 1930 жылы «Жас
Түркістан» журналының №12 санында: «Бізді ұзақ жылдар бойы бодандықта ұстап келген
патшалық Ресейдің, одан кейін, міне, он үш жыл бойы езіп-қанап отырған большевиктік
Ресейдің құзғындарынан да өткен жауыз, қанішер құзғындар дүниенің басқа бір жерінен
табыла қояр ма екен?!
Ауылдар мен қалалар, орыс пролетариатының отаршылдық ауруымен ауырғанын көріп
отырған көзі ашық жас күштер, сендерге айтамын: дүние жүзінде халқымызды езіп-қанап
жатқан Мәскеу құзғындарынан өткен жауыз дұшпан жоқ екенін ұмытпаңдар!» [1] – деп, сол
уақытағы қазақтың қоғамдық-саяси өмірінен хабар береді.
Міне, осындай ұлт басына қара бұлт үйірілген, «тар жол тайғақ кешу» заманында Әлихан
бастаған ұлттық интеллигенция өкілдері – Міржақып Дулатұлы: «Оян қазақ!» - деп, ұрандаса,
Ахмет Байтұрсынұлы өлім ұйқысында жатқан халқын «маса» болып «оятты», Мағжан,
Спандиярлар – қараңғылықтың шеңгеліне «маталған» халқын білім нәрімен сусындатса, жас
алаштықтар – Сұлтанмахмұттар: «қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам» - деп,
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«Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз» деп, ұрандады.
Әлихан Бөкейхан: «Жұрт жұмысы, жұрт мақсаты жолмен табылады. Жұрт жұмысы
үлкен Ертіс, Сыр, Еділдей өзен болса, жақсы шаруа, жақсы медресе, жақсы би, халыққа пайда
ойлайтын ақсақал, болыс, ауылнай, газета, журнал, кітап шығару, бас қосу осы өзен басындағы
тарауы ғой. Бұл тараудың әрқайсысын бір бөлек алса, әрқайсысы өз орнында өз әлінше пайдалы
ғой. Осы тараудың бәрінен су тоқталмай саулап тұрса, үлкен өзен сонда дүрілдейді ғой» - [2]
– деп, ұлт жұмысының нақты түрлерін атай отырып, осы саланың барлығының басында сол
уақытта бастаған алаш интеллигенциясы тұрды. Халқына, ұлтына аянбай қызмет етті.
Ұлт жолындағы атқарған қызметтері еш кетпеді. Осы уақытта сақталған жеріміздің
шекарасын сызып, оны бүгінгі күнгі ұрпаққа аманат етіп қалдырып кетті. Жалпы алаштықтардың
сол уақыттағы қызметін айта берсең тауыса алмайсыз.
Міне, осындай ұлт мүддесі жолына өмірін сарп етіп, басын бәйгеге тіккен ұлт
зиялыларының атқарған қызметінің бір парасы – «тәуелсіздік», «ұлттық тарих», «тіл тағдыры»,
«ұлт мәдениеті» жолындағы қызметіне тоқталып өтсек.
ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында қазақ интеллигенциясы білім алған оқу
оны Петербург қаласы еді. Міне, осы қалада орман шаруашылығы институтында 1889-1894
жылдары аралығында Ә. Бөкейхан да білім алады. Әлиханның саяси көзқарасының қалыптасып, ұлт азаттық идеясы жолына бет бұруы осы уақыт аралығында, студенттік жылдарында
пайда болады.
Ә.Бөкейханның саяси қайраткерлік жолға белсене араласуы 1905 жылдан басталады.
Осы жылы ол тарихтан белгілі Қарқаралы құзырхатын ұйымдастырушылардың бірі болады.
А. Байтұрсынұлы, Ж. Ақбайұлы тағы да басқа ұлтжанды азаматтармен бірге ұйымдастырылған
бұл шара – іс жүзінде кейінірек өріс алған Алаш қозғалысының басы болатын. Осы жылдың
қарашасында Мәскеуде өткен земство және қала қайраткерлерінің сиезіне қатысып, қазақ
халқының тіл, сайлау, дін, т.б. бостандықтары мәселесін көтерді [3].
С. Асфендияров марксизм-ленинизм институтының қазақ филиалында болған
конференцияда (1933) сөйлеген сөзінде мынадай дерек келтіреді: «Алашорда лидерлері
арасындағы «батысшылдық» және «түрікшілдік» мәселесіне байланысты да анықтық қажет.
Менің есімде 1912 жылдың күзінде, бірінші Балқан соғысы тұсында Петроградтағы қазақ,
татар, өзбек студенттері арасында Түркияны қолдаған үлкен қозғалыс болды. Болғар студенттері
бізбен жұдырықтасу алдында тұрды. Сол кездері болып тұрған бір мәжілісте Бөкейхановқа
«біз Түркияға барамыз, нағыз ұлтжандылықтың дәлелі осы болмақ!» дедік. Бөкейханов
сонда біздің түрікшілдігімізге үзілді-кесілді қарсы шығып, «өздеріңді ешқандай да сағыммен
алдамаңдар, ескі Түркия ыдырау үстінде» деген сияқты ойларды айтып, біздің назарымызды
батыстық өркениетке бұрды» [4].
Батыстық өркениеттің сол уақыттағы қазақ еліне аса қажет екендігін дер кезінде түсінген
алаш зиялылары жастарға батыстық өнер-білім алуға насихаттады, батыс өркениетіне
тәрбиеледі. Өйткені, заманауи техника тілінен артта қалған қазақ еліне батыстық өркениеттің
ауадай қажеттігін сезінді.
«Еуропа мәдениеттімін-мәдениеттімін деп мақтанғанымен, мәдениеті өнерінде ғана,
ал мінезі әлі хайуандық сапарынан қайтқан жоқ» [5] - деп жазды Ә. Бөкейхан. Бұл жерден
анық байқайтынымыз алаш интеллигенциясы батыстың өнері мен техникасын көксегенімен,
батыстық мінезден аулақ болуды көздеді. Міне сондай мақсатта алаш зиялылары Батыс
елдеріне қазақ жастарын оқуға жіберуге әрекет етті. Сол мақсатта уақыттың талабына сәйкес
алашордашылар қазақ жастарын Батыс еліне оқуға жібергендігі де тарихтан белгілі.
1911 жылы «Айқап» журналының № 5 санында Міржақып Дулатұлы: «Заманымызда
қазақ үшін өмірін, білімін жұмсап, ауыр жазаларға кіріптар болып, жанын қиып жүрген күллі
қазақ халқына бірінші дерлік жол басшымыз – Әлихан Бөкейханов» [6]- деп жазды.
Әлихан Бөкейханның халыққа қылған қызметі мен ұлт тағдыры жолындағы барлық
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қиындықтарға қарамастан аянбай еңбек етуінен оны ұлт көшбасшысы, ұлт көсемі бола
білгендігін аңғарамыз. Оның қайраткерлік жолы мен қаламгерлік бағыттағы қоғамдықсаяси қызметінің негізгі бағыты – ұлт руханиятына арналғандығын аңғаруға болады.
Ұлттық тарихымыз, мәдениетіміз бен қазақ тілінің тағдыры жолындағы күресі оның ұлттық
руханиятымыздың басты қорғаушысы болғандығын айғақтайды.
«Рухани әдебиет қарауылына», «Қазақ зиялыларына», «Мұсылман сиезі», «Қара қыпшақ
Қобыланды» атты мақалаларында «ұлттық тарих», «төл мәдениетіміз» бен «ана тіліміздің»
сол уақыттағы мүшкіл халіне алаңдай отырып, оның болашағына қатысты маңызды тұжырым
жасайды.
Мысалы, Ә.Бөкейхан «Мұсылман сиезі» атты мақаласында: «Түрік затты халықта біздің
қазақтай бір жерде тізе қосып қалың отырған іргелі ел жоқ.... Анық түрік затты халық тілі
біздің қазақта. Осылардай ақыны бар, бір жерде тізе қосып отырған 5 миллион қазақтың тілі
қалай жоқ болады... Ғұмыр жүзінде біздің қазақ тілі өз бәйгесін алар: Абай, Ахмет, Мир Якуп,
Шаһкерім, Тарғыннан һәм өзгелерден бұл көрініп тұр ғой» - деуінен, қазақ тілінің тағдырына
алаңдауын анық көре аламыз. Және қазақ тілінің мәртебесі мен болашағы туралы айтқан
тұжырымы, қазіргі заманымыз үшін аса маңызды. Өйткені, Ә. Бөкейханның: «Ғұмыр жүзінде
біздің қазақ тілі өз бәйгесін алар» - дегеніне сіздер мен біздер куә болдық.
Осылайша ел тағдыры жолында өмірлерін арнаған алаш бабаларымыз бүгінгі
тәуелсіздігімізді көре алмағанымен, ол алып тұлғаларың қалдырған рухани мұралары
мен ғазиз есімдері бүгінгі ұрпағымен бірге жасауда, қазіргі ұрпақтың ұранына айналып,
санасында жаңғыруда. Бұл – тәуелсіз елімізде «Алаш» идеясының өз мүмкіндігінше іске асып
жатқандығының айқын дәлелі болса керек. Бірақ, алашордашылардың бар арманы толық
орындалды деу ол – тарихқа қиянат болып табылады.
ХХ ғасырдың басында қазақ қоғамында болып жатқан кез-келген саяси өзгерістер мен
ұлттық мәселелерді көтере білген алаш зиялыларының мерзімді баспасөзі – «Қазақ» газеті еді.
«Қазақта» көтерілген көп мәселенің бірі ол – тіл мәселесі болатын.
«Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай
жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл.
Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі
сол жұрттың тілін аздыруға тырысады», «Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек,
қарнымыз ашпас қамын ойлағанда тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек», «ХХ ғасырға
шейін түріктің тілін аздырмай асыл қалпында алып келген, тіл турасындағы абырой мен алғыс
қазаққа тиісті» - деп жазды Ахмет Байтұрсынұлы.
Міржақып Дулатұлы: «Қазақ тілі – бай, таза іргелі жұрт тілі деп бәріміз де айтамыз...
Бірақ құр бай, таза деумен тіліміз өздігінен сақталып, әдебиетіміз өрбіп кете ала ма?» - деп,
ұлттық тіліміздің тағдырына алаңдайды.
Міне, бұл алаш зиялыларының тіл тазалығы мен ана тілдің айбыны жолындағы күресінің
бір көрінісі. Бұл күрес сол уақыттағы Ә.Бөкейхан басшылық еткен ұлттық интеллигенцияның
басты мұратына айналды.
«Тіл – жұрттың жаны. Өз тілін өзі білмеген ел – ел болмайы. Мәдениетке ұмтылған
жұрттың алдымен тілі өзгермекші, тілі бұзылмақшы. Тілінен айрылған жұрт – жойылған жұрт.
Тілімізді бұзбай ұстарту шарттарын қарастыру, жұрт әдебиетінен, көркем әдебиеттен үлгілер
көрсетіп, өрнекті түрлерімен таныстыру» - деп жазды алаштың сол уақыттағы белді өкілдерінің
бірі, әрі бірегейі – Халел Досмұхамедұлы.
Отаршыл әкімшіліктің отарлық езгісі мен салқын саясатына қарамастан ұлт жұмысы, жұрт
жұмысы жолында қызметін тоқтатпаған Әлихан, Ахмет, Міржақып т.б., алаш алыптарының
есімі қай уақытта болса да ұмытылмақ емес.
Қазіргі уақытта алаш идеясы – тәуелсіз еліміздің басты идеясына айналуы тиіс. Өйткені,
алаш идеясының негізгі мақсаты – ұлттық тәуелсіздік, ел мүддесі, жұрт жұмысы болып
табылады. Алаш идеясымен біздің бүгінгі буын барынша сусындап, алаш идеясы ел мүддесіне
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қызмет етсе, онда алаштықтардың арманының орындалғаны деп білеміз.
Саяси дүрбелеңге толы заманда ұлт-азаттық қозғалыстың басында тұрған ұлттық
интеллигенция өкілдерінің жалпыұлттық идеясы ол – елді әділдікке, бірлікке тәрбиелеу
болды.
«Жұрт әділ болмай жұрт ісі оңға баспайды», «Әділдік жоқ жұртта береке-бірлік
болмайды», «Жалпақ жұрттың көкірегінде жақсылық болмаса – жұрт жұрт болып тіршілік
құра алмақ емес» - дейді алаш көсемі Әлихан Бөкейхан.
Тәуелсіз мемлекет болдық, азат елге айналдық. Бұл алаш алыптарының басты мұраты
болатын. Дегенмен, қоғамда әділдік болмаса онда тәуелсіздігіміздің ғұмыры ұзақ болмасы
анық. Сондықтан да Әлихан Бөкейханның «жұрт ісінің оңға басуы», «жұрт болып тіршілік
құруымыздың», «бірлік-берекенің басты негізі» ол – «әділдік» деп білуінің астарында үлкен
мән жатса керек. Өйткені, қазіргі біздің қоғамда да осы келеңсіздіктің көріністерінің бой
көрсетуі әрқайсымызға да жасырын емес. Ондай келеңсіздіктің зардабы да көбімізге аян.
«Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басын да алып жүре алмайды» - дейді
Ә.Бөкейхан. Бұл қоғамды, елді басқарушы әр деңгейдегі басшыларға қатысты айтылған сөз.
Өйткені, өткен заманымыздағы отаршыл биліктің отарлау саясаты ел билеу арқылы жүзеге
асқандығы белгілі. Осылайша қаншама ғасырлар бойғы отарлық езгі өз «жемісін» беріп отырды.
Міне, осындай қауіптің боларын алдын-ала сезінген де алаштықтар еді. Бірақ, отарлық билік
құлағанымен ол ендірген жүйе әлі де толық жойылды деуге келмейді. Өйткені, Әлихандар
«қауіпті» санаған осынау ел билеудегі элементтер қазіргі таңда да өзекті мәселенің бірі болып
тұр.
«Өз күшіне сенбеген адам да, халық та ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды» - дейді
Алаш Орда үкіметінің көсемі Әлихан Бөкейхан.
Қазіргі таңда өз тізгіні өз қолына тиген қазақ елі үшін Әлихан айтқан бұл қағиданың
маңызы ерекше. Өйткені, бір емес бірнеше жүз жылдарға созылған құлдық сана, отарлық
езгінің небір адам естіп, біліп болмаған түрін көріп, рухы әбден тапталып, тарихи жады
жойылып, ұлттық намысы жаншылған халқымыздың бойына бодандықтың табы әдбен
сіңгендігі анық байқалуда. Оның басты белгісі – ұлт тағдыры, ұлт намысына қатысты мәселеде
шешім шығаруға құлықсыз, қауқарсыз болып тұруымызда.
Жұрт жұмысы, ұлт тағдыры ол – баршамызға ортақ аса жауапты, әрі ұлы міндеттердің
бірі болып табылады. Оны қазақ: «кемедегінің жаны бір» дейді. Ертеңгі болашағымыз
бүгіннен басталады. Алаш зиялылары Ахаңдар: «Ел бүгіншіл менікі ертеңгі үшін» деп, ел
болашағы – біздер үшін еңбек етті, қызмет қылды ұлы жолда. Ал, «біз ертеңгі болашақ үшін
қандай қызмет қылудамыз» деп өзімізге өзіміз сұрақ қойып, кешегі Алаш интеллигенциясы
мен олардың ұлтқа істеген қызметінен үлгі алуымыз керек. Алаш алыптарының біздер үшін
қалдырған рухани мұраларынан рухани нәр ала отырып, сол рух негізінде осы заманғы ғылымбіліммен қаруланып оны келешек мүддесіне жұмсасақ, онда алаш идеясының орындалғаны
деп білеміз
Ә.Бөкейханның: «Халық ісін орнына салуға көп ақыл, көп қызмет, көп жылғы шебер
істеген әдіс керек» - дегендігін ескеріп, ұлт жолында жұмылған жұдырықтай бірігіп қызмет ете
білсек, А.Байтұрсынұлы айтқандай: «Қатерлі жерде қаперсіз отырмай», жаһандану дәуірінде:
«ғасырлар бойғы тұншыққан рухымыз бен әлсіреп, сөнуге таяған қазақылық келбетімізді»
осы заманда жаңғырта білсек, «Оян қазақ! Көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты»
деп, М.Дулатұлы ұрандағанындай: «рухани ұйқыда жүрген» қазақ бауырларымызды Ахаңның
«Масасы» болып, «оята» білсек, онда алаш алыптарының идеясына сәл де болса үн қосқанымыз
болар еді.
Осындай игі жұмыстардың нәтижесінде ғана тәуелсіздігіміздің болашағы жарқын
боларына сеніміміз кәміл болмақ!
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖӘНЕ АЗАТТЫҚ ИДЕЯСЫ ҮШІН КҮРЕС
Нартбаев Ш.Ж.
т.ғ.к., доцент. Қазақстан инженерлік-педагогикалық
Халықтар достығы университеті, Шымкент қаласы
Елбасымыз, Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың «Рухани жаңғыру – болашаққа
бастар жол» мақаласында атап көрсеткеніндей елдің болашақ сапарында қай түрлі қиындықтарға
кездессе де оған тірек болатын негізгі ата жолы – рухани жетілу жолы ғой. Міне осы мәселені
түбегейлі түсіну үшін біз өткен-кеткен тарихымыздан хабардар болып, жетістігінен үйреніп,
кемшілігінен сабақ алып отыруымыз шарт.
Қазақ жерінің осы күнге дейінгі тарихына көз жүгіртіп отырсаң, әрісін айтпағанның
өзінде берісі ХҮІІІ ғасырдағы Абылай заманынан кейін-ақ айнала қоршаған көршілеріміздің
жерімізге көз алартпағаны кемде-кем.
Қожаберген жырау атақты «Елім-ай» жырында:
Жау болды ағайын ел Естек бізге,
Жасады ол да жорық елімізге.
Қоқан да күңгей беттен қоқаңдайды,
Соқтықпақ ойғыр, қырғыз тағы бізге.
Мұсылман көмектеспей мұсылманға,
Бермеді қару жәрдем қысылғанда.
Түрікпен, Қоқан, Хиуа, Бұқар жау боп,
Жат болды өзбек, тәжік, дін исламға [1, 189] – деп, қазақ даласының күңгей аймағына
ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда төне бастаған жаппай қасыретті тарихи жағдайдан хабар беріп, атапанықтап көрсетеді. Шәдінің «Тарихнама» шығармасынан алынған «Абылайдың тарихы»
дастанындағы мына бір тіркестен ХІХ ғасырдағы геосаяси жағдайдың анық қалпын көреміз.
		
		
		
		

Төңіректе қатар жатқан дұшпандар көп,
Әр уақта ел шабады қалмақ та кеп.
Ойда орыс, қырда қоқан, қырғыз, ноғай,
Қазақты ешбірі айтпас алмаймыз деп [2, 152].

Міне осы тұрғыдан алғанда қазіргі егемен елімізде тұңғыш Президентіміз, Елбасы
Н.Ә. Назарбаевтың тікелей бастамасымен көтерілім отырған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы
қазақ әдебиеті мен тарихында қайта қаралып, отарлық идеология қыспаққа алған әдеби
мұраларымызды түгендеп, кешенді талдау мен зерттеу мәселесінде ұлттың рухани болмысын
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тануға бағыт ұстануы аса қажетті танымға айналуда. Қазіргі таңға дейінгі дәл осы мәселеде
айтылған пікірлер мен жүргізілген зерттеулер табиғатына ден қойсақ, қазақтың басқа өңірін
айтпағанның өзінде оңтүстік өлкесінің сыртқы протекторлық отарлау идеологиясының
(Ресейлік, Қоқандық, Хиуалық) салқыны, қазақ әдебиеті мен тарихын дәуірлеудің әдіснамалық
негіздерін тұжырымдауда батыл байламдар жасауға жол бермегені, әсіресе, ХІХ ғасырда қатты
көтеріліп, ХХ ғасырда дамытылған отарлық жүйе көрінісінің «салқыны» барлық ағым-жүйенің
қалыптасуына қатты әсері тигендігін анық пайымдаймыз. Мұны профессор М. Мырзахметұлы
сөзімен келтірсек: «Тағы бір ақиқат жай мынау: көне тарих қойнауына тереңдеп бармаған соң,
ондағы рухани қазыналар мұра ретінде нақтылы зерттеліп танылмаған соң, сол дәуірлерде
нендей дүниелер болғанын да нақтылы түрде ойлай қою қиын. Өйткені, бұлай ойлау ізденіптанудан, көруден соң барып тумақ қой. Ал ондай ой тумаған жерде көне тарихтың бұл мәдени
мұрасының тағдыры жайлы толғану да бола бермейді. Және де арғы аталарымыздың заманалар
бойына жасаған осынау бай рухани қазыналарының бүгінгі жас буынның зердесіне, ақылсанасына, жүрегіне құяр нұрлы сәулесін де шамалай алмайды» [3, 125-126]. Бұл үш тағанды
(Ресей, Қытай, Қоқан) империялық әсіресе, патшалы Ресейдің ғасырлар бойы, кейінгі Кеңес
империясының Алаш ардагерлерінен бастап, кейінгі кезеңге дейін созылған, әлі де сүйретіліп
жүрген отарлаудан туған құлдық сана көріністері. Профессор М. Мырзахметұлының:
«Тарихқа назар салсақ, қазақ даласында 1822 жыл мен 1867 жылдар арасында бір халықтың
саяси-әлеуметтік өмірі үш түрлі билік жүйесіне негізделген бір-біріне ұқсамайтын үш түрлі
жағдай қалыптасыпты. Үш түрлі жағдайға орай бірін-бірі қайталамайтын әдебиет тарихының
үш түрлі қалпы қалыптасты. Әдебиет тарихын зерттеу мен оны оқырман қауымға таныту
жұмысында осы үш түрлі ерекшелікпен есептеспей тұра алмайтын жағдайға да ұшырасамыз.
Онсыз әдебиеттегі шындықтың пердесі жабулы қалпында қалып, түрілмегі қиынға соқпақ» [3,
26] деген пікірінен – аждаһадай төнген Қытай экцпанциясы, Ағылшын үкіметімен бәсекелесе
Шығысқа ұмтылған Ресей империясы тарапынан жүргізілген отарлау идеологиясы мен ХІХ
ғасырдың алғашқы жартысындағы сыртқы геосаяси жағдайды тиімді пайдалана білген, Ресей
империясының жасырын қолдауына арқа сүйеген Қоқандық отарлау тарихының қатпарлы
сырларын терең пайымдаудан туған зерделі ойдан туған бағытты аңғарамыз. Отарлаудың
«үш түрлі қалпы» деген пікірінің астарында ел басқару дәстүріндегі күшпен енгізілген билік
қалпын терең түсінуден туған ғылыми астар жатыр. Отарлық идеологияның болмысына терең
ғылыми пайымдау, бағыт беру арқылы ғалым келешек зерттеулерге де нақты бағыт сілтеп, ой
тастаған.
Міне осы айтылған, ұлт тәуелсіздігі жолында өмірі күреспен өткен тарихи тұлғалардың
шығармашылығы мен көркем туындыларға өзек болған тарихи оқиғалардың әділ бағасын
алар уақыты жетті деп ойлаймыз. Қоқан хандығына қарсы күресте елдік туын көтеріп, «жауға
шапқан», қамал бұзған ерлер мен бір ауыз сөзбен ел тағдырын шешкен би-бағландардың
көпшілігіне арналған мерейтойлар мен ғылыми конференциялар өткізіліп, аудан, облыс
көлемінде көше, мектеп, ауыл, аудан аттары беріліп, қалған мұралары жинастырылып, біренсаран кітаптары жарық көріп жатқанымен, арнайы ғылыми зерттеулерге көпшілігі алынбай
келуін «Тарихты көбіне, жеңіске жеткендер мен басқыншылар жазады, тарих олардың
көзқарастарының айнасы іспетті, одан қалса, жеңіс иелерінің жорамал ойларына қаттырақ
көңіл бөлініп, ақыры күштінің көзқарасы, сөзі үстем болады… жаман болса да, өз іс-әрекетін
ақтап, күнәнің бәрін қарсыласына үйіп төгеді. Шындық шыңырау түбінде қалып, бетінде
ұятсыздық аралас ашық өтірік жатады» деген Джавахарал Неру сөзімен тұжырымдауға болар
еді [4, 6-7].
Бұл ерекшелікті ишарамен көрсете отырып, тамырлы терең талдауға мүмкіндік
бермейтінін кеңес дәуірінде-ақ түсінген ғалым М. Әуезовтің атап көрсеткеніндей: «Бұл дәуірдің
басы 1723 жылғы Ақтабан шұбырынды. Екінші сатысы: орыс сияқты шет жұртқа бағынуға
айналып, елдің алдында «темір ноқта мен қайыс ноқтаның» таңдауы шыққан заман. Ақыры:
орысқа бағынып, ноқтаға бас иіп, асаудың жуасып, алыптың басылған уақыты болады» [5,
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142]. Осы отарлаудың «бөлшекте де, билей бер» қағидасынан туған дәуір шындығы «...бұлай
болса кейінгі заманда туатын үлкен тарихи оқиғалар мен тарихи жырлары түгелімен Абылай
заманынан суат алады. Қазақтың жат елге бағынбай өз елдігін сақтап қалып, іргесін бөлек
салуы, Абылай заманынан бері қарай ХІХ ғасырдың ортасынан ауғанға шейін, жаңа саяси бет
сияқты болады» дегені де заңдылық [5, 143].
Қазақ даласын билеу стратегиясының барлығы әрісі Англия мен Қытайдың, берісі
Ресейдің отарлық мүдделерінің тоғысынан туған, құпия ойластырылған «біріктірмеу» мақсатын
көздеген саясатқа негізделді. Қазірге дейінгі жарық көрген тарихи, әдеби зерттеулердің дені
қазақтың кең өлкесін бейне бір Абылай заманынан кейін бірден Ресей империясы тарпа бас
салып, отарлап ала салған сыңайда жазылып та, зерттеліп те жүр.
Қазақ жеріне билік ету үшін болған отарлаушылардың текетіресінің тарихы аса мазмұнда.
Бұл оқиғатуралы деректер мұрағат құжаттарымен ғана шектелмейді. Ол туралы оңтүстіктің
ақындары да біршама тарихи жырлар қалдырған.
Оңтүстік өңірінің әдеби мұраларын зерттеп жүрген әдебиетші-ғалым Саттар Өмірзақовтың кейінгі зерттеулерінде Оңтүстік өлкесінде туған азаттық жырлаы «намыс поэзиясы»
шеңберінде қарастырылып жүр. Соның бірі – атақты Кенесары туралы жырлар тарихы. Осы
күнге дейін әдеби-тарихи айналымға түспеген, барынша тарихи өлшемнің талаптарына жауап
бере алғанымен осы күнге дейін зерттеуге ілінбей қалған мұраның бірі- Файзолла Омарұлының
«Кенесары- Сыпатай» дастаны [6].
Кенесары Қасымұлы – қазақ тарихындағы өшпес есім. Бүгінгі ұрпақ қалай қабылдады,
кеңестік дәуірде қалай бағаладық деген өткір саяси-идеологиялық өлшеммен ұштасқан, соңғы
ханымызды, қазақтың ұлттық тәуелсіздігі жолында жан қиса да, феодалдық-патриархтық
өмірді көкседі деген желбуаз дақпыртпен ұлт санасына сіңіріп келген, өмірі мен өнегесі
өкінішке толы, өз заманында өксік те, дәрменсіз күй кешкен асыл тұлғаның бейнесі қалай
танылған, танылуда деген мәселелер бір сәтке де күн тәртібінен түспепті. Кешегі кеңестік
дәуірде де, Кенесары бейнесін қанша бұрмалап, жәдігөй етсе де, халық өз ханын ұмытпапты.
Оған – халық көкейінде жүрген, жатталған, ұрпақтан-ұрпаққа асыл тұмардай мирас болып
жеткен мұралар куә. Бұл- хандықты көксеу немесе Кенесары тұлғасын әспеттеуден емес, ХІХ
ғасырда қазақ ұлтына жою үшін жасалған үш жақты қыспақтан құтылудың бірден-бір бағдары
болғандығында еді.
Әдетте, өркениет бастауы – белгілі бір ұлттың, халықтың мәдени жетістігі мен ұлттық
құндылықтарына тиесілі дегенімізбен, сол ұлттық танымды, жаңалық пен бүкілхалықтық
өзгерістердің жасалуына ұйтқы болатын жеке тұлғалар еңбегі мен іс әрекеті болмақ. Қай ғасырда
болмасын ұлттың ұйыстырар мәйегі белгілі, атақты адамдар болған, бола да бермек. Олардың
атақ-даңқы өзі атқарған, кейіннен аңыз-әпсанаға айналып кете барған ғаламдық тірліктерінен
туындап, тұрмыс- тіршілігі өнегеге, тіпті тірі кезінде аңызға да айналып отырған. Бұл әсіресе,
сыртқы отарлаушыларға қарсы Отан қорғау ісінде мейлінше өріс алып, әсірелеу үрдісімен үнемі
дамытыла жырланып отырғанын көреміз. «Туған жер топырағы» деген киелі ұғым қазаққа
қанмен бірге берілетін тәңірлік қасиеттің бірегей сыйы. Көшпенді мәдениеттен тамыр тартқан,
сонау Алып Ер Тоңадан басталған Ерлік дәстүрі Еділ, Шу, Мөде т.б. батырлардың жауынгерлік
дәстүрлерімен жалғасып, ХVІІІ ғасырдағы Абылай заманында шарықтау шегіне көтерілсе,
тәуелсіздік идеясымен суарылған «туған топырақты қорғау» парызының азаттықпен ұштасуы,
Кенесарының тәуелсіздікті ту еткен бағадрламасымен өзек тартып, 1912 жылы басталып, 1858
жылы жалпыхалықтық сипат алған күңгей қазақтарының көтерілісімен тұйықталады. Әйтпесе,
басқасын айтпағанның өзінде Кенесары Оңтүстікке келгенде жиырма бес мыңдай адамның
жиналып, ханды қолдап, соңынан еруі – жалғыз қорқытумен шектелмесе керек-ті. Бүгінде
ұлт-азаттық дәрежесіне көтеріліп, тиісті бағалана бастаған Кенесары Қасымұлы бастаған
көтеріліс – ұлттық бұлқыныс, тәуелсіздік тұғырнамасынан туындаған, қазақтың азаттығын
таптаурын жүйеге салғысы келген озбырлық пен отаршылдық жүйеге өктем қарсылығының
өшпес көрінісі болды. Бұл кезең шындығының көркемдік әлемі – бүкілхалықтық ыза, түңілу
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мен ашыну көрінісі фольклордан бастап, жазба әдебиеттегі ұлттық мұраларда да, тарихи
шығармаларды да өріліп жатты. Мұны тіпті Кенесары туралы халықтық мұралардың
көп болуын, халық арасындағы кеңінен таралған туындылардан- ақ азаттықты аңсаған,
тәуелсіздікке ұмтылған халықтық қозғалыс сипатының ерекшелігін түсінуге болады. Кенесары
туралы орыс миссионерлері мен жазбагерлерінің бірқанша зерттеулері мен көсемсөз түріндегі
талдауларынан, халықтық толғаныс-әспеттеу пікірлердің көптігінен де халық сүйіспеншілігінің
анық үлгісін пайымдаймыз. Біз осы күнге дейін кейбір себептермен әдеби зерттеулерге айнала
қоймаған, халық арасында әлі де кең танылмаған туындыларға, кейбір деректерге тоқталуды
ғана мақсат тұтамыз. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісі туралы әдебиет
тарихына өзек болар тарихи деректер мен әдеби мұралардың көптігі- кейінгі көтерілістер
мен қозғалыстардың алтын өзегіне айналғандығының көрінісі. Н. Смирновтың 1889 жылы
Ахмет сұлтанның айтуымен жазылған, күні бүгінге дейін құнын жоймаған «Кенесары және
Сыздық сұлтандар» еңбегі тарихи құнды дерек ретінде қабылданады. Бұл еңбек Кененің ұлы
Ахмет сұлтанның өз аузынан жазылып алынуымен де бағалы [7]. Кенесары көтерілісі туралы
халықтық төл туындылардың көп болуы да заңдылық деп қабылдаймыз. Кенесары туралы қазақ
әдебиетінде көп зерттелді, көптеген пікірлер көтеріліп, бір ізге түсті десек те, әлі күнге әдеби
айналымға түспеген туындылар бар. Осындай шығармалардың қатарына көркемдік деңгейі
жоғары, сюжеттік желісі көргендер мен естіген кәрі құлақтардан алынып, тарихи деректер
мен құжаттарға негізделген, нақты оқиғалар тізбегінен алынған бірегей шығармаларды
дүниеге әкелген ақын әрі көсемсөзші, Жамбыл облысының Меркі ауданында қйтыс болған –
Файзолла Омарұлы дастанын, Б.Әбілдаұлының «Шоқай датқа» шығармаларын қосуға болады
[8]. Әсіресе, Зейін Шашкиннің сырлас досы болған Файзолланың шығармашылығы туралы
зерттеулер әлі бір ізге түспеген, қалың оқырманға тіпті белгісіз. Ф. Омарұлының құнды тарихи
шығармаларының бірегейі – «Кенесары-Сыпатай» дастаны. С. Өмірзақовтың М.Х. Дулати
атындағы ТарМУ «қазақ әдебиеті» кафедрасында қызмет еткен кезінде табылған дастан 2004
жылы Жамбыл облыстық «Ақжол» газетіне аздаған қысқартулармен басылды [6, 3]. Алпыс
тоғыз шумақтан тұратын тарихи дастанның құндылығы сол – Кенесарының Ұлы жүз жеріне
келуі, қырғыздармен соғысуы, жеңілу себептері, Кенесары өлімі, қоштасу өлеңі, хан қасындағы
серіктес болған қазақ датқалары мен батырларының, билерінің халықтық қызметі, көркем
бейнелері барынша жинақталып, әдебиет тарихы үшін құнды, әлі де белгісіз, датқалық билік
дәуіріне тән кейбір тың деректерді қолмен ұстатуымен де ерекшеленеді.
Дастан Кенесарының Ресей империясына қарсы жүргізген азаттық күресі– қазақ
халқының соңғы тұяқсерпері, «құлдық қамытын» кию алдындағы ақырғы жанталасы ғана
емес, «зорлықпен кигізілген құлдық қамытының» қандай сұрқия әдіс-тәсілмен жүзеге
асырылғандығының көркемдік қырлары арқылы поэтикалық өлшеммен, қара өлең үлгісінде
жазылып, тарихи жырларға қойылатын талап тұрғысында жазылуымен де бағалы.
			
Бұл кезде Қасым ата шейіт болған,
			
Түркістан топырағы бейіт болған;
			
Ел ұлы Есенкелді, Саржан, Көшек,
			
Жамбасы жер төсекке тиіп болған;
			
Қазасы кіндігі бір туыстардың			
Кенеге уайым, шер, күйік болған;
			
Орынбор-Ақмешіттің арасына,
			
Шеңберін Перовский иіп болған...[6, 3] деп, саясат көкжиегін дәл
пайымдаудан басталып, көтерілістің шығу қайнарын тапқан, желілі баяндаумен дәстүрлі қара
өлең үлгісінде жазылып, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында кең тараған дәстүрлі үлгіні
ұстанады. Дастандағы сөз болған Кенесарының Арқаны қоныс еткен, бабасының хандық
туы тігілген ата қоныстан протекторлық қысыммен ауа көшу, алдымен Кіші жүзге, кейіннен
Ұлы жүзге үдере қоныс аударуының бірнеше геосаяси астарлы мәні болғандығы тарихи
зерттеулерден мәлім. Кенесарының Ұлы жүз жеріне келуінің түбірлі бірнеше себептерін білу –
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Кенесары туралы халықтық мұралардағы сюжеттік желіні түсіну де болмақ. Біріншіден, Арқа
жеріндегі саяси өмір ендігі жерде Ресей империясының саяси айла-шарғысы нәтижесінде толық
бодандықтың бұғауымен шырматылғаны «Көкшетау, Қызылжар мен Ақмоламыз, Оранып
жатыр бүгін отқа нағыз» деген тармақпен түйінделіп, -Кене қосының «жасқанып «келсеңкелге» жарамасақ, жым-жылас, мәңгі- бақи жоқ боламыз» деген кейіпкер сөзімен ашыла
түседі. Тарихи сюжетті шығармаға тән стилмен өрілген. Бұл – тарихи маңызды оқиғаларды
сипаттауда таптырмас тәсіл. Кене заманында орталық және қазақтың шығысы бұл кезде ел
билеу жүйесіндегі территориялық принципке негізделді. Ендігі жерде тек орыс империясының
заңына бағынып, аға сұлтандық басқару жүйесіне көшті. Көшпелі дәстүрдегі қазақтардың
өмірі барынша әлеуметтік-құқықтық басынуға негізделді. Ал бұл кезде батыс өлкесіндегі
қазақтардың билігі сұлтан-правительдік жүйеге негізделіп, дистанциялық басқаруға негізделді,
қазақтар өз бетінше әскери-құқықтық мәселелерді дербес шеше алмайтын болды. Орта және
Кіші жүз қазақтарының барлық тағдыры тек орыс билігінің құзырына бекітілді. Ал оңтүстік
қазақтарды бұл кезде «дін мұсылман тұтастығы» деп аталған, сарттық таныммен тұйықталып,
рухани отарлауға негізделген Қоқан хандығының табанында тапталды. Кенесары әскерлерінің
соғысудың әдіс-амалдарын меңгеруі қоқандық сыпайлардан әлде қайда биік болатын. Әрі
Қоқан әскерлерінің негізгі күші жалдамалы таулық тәжіктерден және қыпшақ, қырғыздарға
қоса Ташкент төңірегіндегі шанышқылы, қатаған, қаңлы руларынан болған-ды. Кенесарының
әскери тактикасының бірі– Қоқан езгісіндегі қазақтарды құтқара отырып, қосып алу, Бұқар
әмірлігін Қоқан хандығына қарсы айдап салуға негізделді. Бастапқы кезде бұл жоспары біршама
сәтті өткенімен, Ташкентті аларда Кенесары әскерлері арасында іш ауруы тарап, еріксіз
қайтуға мәжбүр болады. Осы арада әдебиет тарихында нүктесі қойылмаған, айтылуға тиіс бір
мәселенің басын аша кеткеніміз жөн. Ол – Кенесарының қырғыздардан жеңілуіне себеп –
Рүстем төре мен Сыптай батырдың өз әскерлерін соғыстың соңғы күні түнде алып кетуі туралы
әлі де қалыпты пікір жоқ. Мұны түсіну үшін Кенесарының Ұлы жүз жеріне келуінің себептерін
ашып алмақ керек. Кенесары Кіші жүз жерінен Ресей империясының ықпалымен ауа көшуге
мәжбүр болды, ендігі барар жер, басар тауы қайсы еді, егер осы кезде Рүстем сұлтанның хаты
келмесе. Онда «барлық әскерлер, түп-тұяғымен көшіп келіңіз делінген». Алдымен құшақ
жайып қарсы алып, соңынан сатқындық жасады дегенге кім сенер. Егер бұл мәселе қүжатқа
негізделген болса, ол қандай құжат. Қазіргі айтылып жүрген деректердің барлығы да орыс
жазбагерлерінің, тыңшыларының жазғандары емес пе?! Халықтық дерек пен көргендердің
өсиеті, кейінгі ұрпаққа жеткен мағлұматтарды неге кейінге ысыра береміз. Рүстем сұлтан мен
Сыпатай батырдың Ұлы жүз жігіттерін майданнан алып кетуінің біздіңше, мынандай бірнеше
себептері бар. Біріншіден, Кенесары әскерлері қырғыздармен соғыстың соңғы күнінде әбден
әлсіреген болатын. Өйткені, қырғыздар өз елі, туған жері үшін деген ұранмен «не өлеміз, не
жеңеміз» деген мақсатпен соғысты. Екіншіден, қазақтар өздерінің соғысы әділетсіз соғыс
екенін түсінген. Үшіншіден, бауырластық сезім, «қазақ-қырғыз бір туған» деген таным ашыла
соғысуға кедергі келтірген. Төртіншіден, Кенесары әскерлерінің шектен шыққан айуандық ісәрекеті қазақтардың өзін түңілдірген еді. Мысалы, Ағыбай бастаған жігіттердің қазақ ауылдарын
торуылдап, жылқыларын жиі-жиі барымталап кетуі, қырғыз Қанайдың сырлы тамын құлату,
өлі денені өртеуі т.б. Бесіншіден, Кенесары жеңгенімен ол жеңіс баянды болмас та еді. «Сенің
құтың Ержанда екен. Бұл соғысқа Ержан бармасын. Егер ол барса, сенің жолың болмас» деген
көріпкел сөзінің шындыққа айналуы ма екен. Кім білген. Шындығында Ержанның оққа ұшуықазақтардың жеңілісінің басы болғаны мәлім. Оның үстіне Дулат балалары ардақ тұтқан –
Сыпатай батырдың Қанай манаптан көрген жақсылығы көп болғаны да мәлім. Атсыз, күйсіз
Сыпатай мен ағасы Андасты ел етіп, алдына мал салып, үй тігіп, отай көтерткен де осы Қанай
болатын. Ұлы жүз жеріне келген Наурызбайдың астамсып, Сыпатайға амандасқанда қол
ұшын беруі, бірнеше рет өлтірмекке оқталуы, батыр беделін түсіруге әрекет жасауы- жиналып
келгенде Сыпатайдың ашу-ызасын туғызғаны кәміл. Бірақ, батыр бұл жолсыздықтаға қарамай,
қазақ әскерлерін ұйымдастырды. Кенесарының айтқанына көнген, дегеніне жүрген. Бауыры
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Байзақ датқаның дегені болған. Байзақ ел тұтастығын, қазақ бірлігін ойлаған тұлға ретінде
көрінген. Сыпатай бүкіл тайлы-тұяғымен бірге қырғыздармен соғысты. Бұл жерде шешуші
билікті айтқан – Рүстем сұлтан секілді. Өйткені, ол кезде «төре тұрып, қара сөйлегеннен
бездің» әлі де берік сақталатын уақыты. Қазақ әскерлері жеңгенімен ол жеңістің баянсыздығын
бәрі түсінген сыңайлы. Бұл- біздіңше «залалы жоқ әрекеттің» көрінісі. Қырғыздардың саясат
сахнасындағы кейбір «сатқындығын» бәрі білгендей. Бұл жәйт Файзолла дастанында да әдемі
өрілген
			
Қоқан тұр төбемізде төніп келіп,
			
Есікті теуіп кетіп, теуіп келіп!...
			
Патша- анау, Қоқан- мынау төніп тұрған,
			
Аяусыз ажал оғын төгіп тұрған;
			
Ерлердің елім деген сағы сынып,
			
Іші- өрт, амалы жоқ көніп тұрған...[6, 3]
Кенесарының қырғызды шабуының ұсақ-түйектен басталғаны да рас. Кенесарымен
соғысуға қырғыздың өзі мүдделі болды, ілік іздеді. Бұл жерде Кенесарымен соғысуға сайланған
«үштің бірі- қылқұйрық» ретінде лажсыз шыққан, тек далақтап, санын көбейткен қырғыздың
қарапайым көбін емес, соларға жетекші болған Қоқандық (тәжіктік) жалдамалы сипайлар
екендігін, Әлшек секілді датқалардың сатымсақ қимылын анық пайымдауға болады. Орысқырғыз-қоқан саясатындағы көмбесі ашылмаған, ашылуы қиындау сатқындық саясаттың
көрінісі. Кім менің атам мынадай сатқындыққа қол қойыпты дер екен!?
			
Кес-кестеп саяқ, бұғы, орыс, өзбек,
			
Алдымда тұрып қалды қару кезеп!
			
Күн сайын көбеюде сыпайлары,
			
Төбеде зеңбірегі тұр безілдеп.
			
...Осылар зеңбіректі қайдан алған?
			
Қалайша бес қаруын сайлап алған?
			
Меніңше, -Романның зәузаттары,
			
Қырғыздың манаптарын байлап алған.
			
Қоқанның сарт- сауаны ағылуда,
			
Оған да залым Шәбден «қағылуда».
			
Бұқардың саудагері Әлшек датқа,
			
Тау кезіп ұйқы көрмей сабылуда! [3, 238]
«Қазақ-қырғыздың басын біріктіріп, алдымен Қоқанды, кейіннен орысты шабам» деген
Кенесары жоспарының күл-талқаны шыққандығының көрінісі. Бұл да бір ХІХ ғасырдағы
халықтық қасірет, қазақ басына түскен ауыр қайғы. Аласұрған арыстандай әрекет. Бірақ, саяси
мүддені шынжырлаған отарлық қамыты ол кезде құлашын кең жайып, қырғыз манаптарының
көмейін бітеп, ұланғайыр қазақ даласының Шығысы мен Батысын, теріскейін қайыс тордың
көмейіне жұтып, тек күңгей өлкесі ғана қалып, патшалы Ресейдің «Шығыс қақпасын» ашуға
мүмкіндігі туған, орындалар сәті де туған еді. Мұны әрине Кенесары білмеді емес, білді. Оған
патша әкімшілігіне жазған бірнеше аризасы дәлел. Бірнеше рет жазылған хаттарға жауап
болмаған соң, оның мұсылмандық бірлік идеясын ту етіп көтеруден басқа амалы қалмаған да еді.
Қазақ даласын отарлау стратегиясының Құрандай білгірі генерал Колпаковский Кенесарымен
хат жазысқан, бүкілқазақтық көтерілістен қауіп күткен генералдың бәлки бірнеше уақыт
Кенесарыға тыныштық беруі де мүмкін еді. Егер сұлтандар Сандыбайұлы мен Аққошқарұлдары
Қоқандық жалдамалы әскер алғызып, бір түнде қамалды, айналасындағы қазақтарды шауып,
тып-типыл етіп кетпесе. Бұл әрекеттің де Ресей билеушілеріне жағымсыз әсері күшті болған.
Ең өкініштісі, ХІХ ғасырдағы геосаяси жағдай тек қазақ халқына ғана емес, туысқан өзбек,
қырғыз халықтарының да мойнына ілінген қамыт еді. Бірақ, хандық- билік жүйені көксеген
сатымсақ амалдарлардың іс-әрекетінен ұлт тағдырын ойлаған жандарды емес, өз құлқынын
ойлаған желбуаз жебірлердің басым түскен әрекеттерін, Кенесары секілді Тұлғалардың
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болмағандығын ашық та анық пайымдауға болады. Ресей империясының қатыгез саясатының
ең басты бағыты- түркі халықтарының дінін бұзу, Тұлғаларды құрту болғанын сол кездегі
көршілес түркі халықтарының көпшілі түсіне алмай қалды, терең пайымдауда сана сапасының
ұлттық биікке көтеріле алмай қалуы көңіл қынжылтады. Әйтпесе, Кенесары Қасымұлының
бар арманы бүкіл түркінің басын қосып, Ресейге қарсы тұру екендігі зерттеушілерге ғана емес,
оқырманға да түсінікті болса керек. Тіпті болмағанда, Қытай жеріне өтіп, қызай- найманнан
әскер алам деген арманының орындалмауы. Өйткені, сол кезде отыз екі болысқа жеткен Шығыс
Түркістандағы қызай-наймандардың биі Қызыр төре «әскер беремін деп» Кенесарыны арнайы
шақырған деген халықтық дерек бекерге айтылмас. Мұны Ф. Омарұлы былайша суреттеген:
			
Арада Алатау бар көлбеп жатқан,
			
Жөн тауып жүре алмасаң өл деп жатқан!...
			
Бетімді күншығысқа бұрып едім,
			
Қалың ел қызайларға «кел» деп жатқан.
			
Елінен қызай- найман әскер алам,
			
Жауыма қайтып келіп ойран салам!!
			
Қаптады қарашекпен сүйретілген,
			
Бөліп ап жер-суымды сайрандаған! [3, 238]			
Міне, Кенесары басқаруындағы он жылға созылған ұлт- азаттық көтерілісінің себепсалдары. Дастанның ең құнды тұсы- әлі күнге халық жадында еміс- еміс айтылып жүрген,
атақты Бөлтірік шешеннің жеткізуімен таныс «Кенесарының қоштасу жырын» поэтикалық
сипатта бере алуы.
			
-А, а, а!
			
Ашылмаған бағым- ай,
			
Торға түстім тағы да-ай!!
			
Иманымды бере гөр,
			
Жаратқан ием, а, Құдай!
			
Қырық төртке келгенше,
			
Өтті ме күнім, налымай?
			
Кеудемнен ұшып барасың,
			
Шыбындай ғана жаным-ай!
			
Ұрпағыңа ырза бол,
			
Әулие атам Абылай.
			
...Атырау- Алтай арасын,
			
Ат үстінде шарладым.
			
Ата жаумен алыссам,
			
Азаттық еді-ау арманым...
			
...Қош аман бол, дүние,
			
Енді тумас қайта айым.
			
Топырақтан жаралдым,
			
Топыраққа қайтайын [1.169-170].
Кенесары туралы халықтық мұралар- азаттық пен тәуелсіздік жолында жан қию,
тәуелсіздік тұғырнамасын тастай қып бекіту үшін қайта- қайта айналып соға берер бағыт,
адастырмас алтын Қағба. Ештен кеш жақсы. Бұл идеяның күн тәртібінен түспей келе
жатқандығыны, қаймана қазақтың тағдыры безбенге түскенде қатты көтерілер рух өлшемінің
өзі де көп нәрсені аңғартпай ма!? Ұтқанынан ұтылғаны көп ұлттың қай кезде де, еркіндік
тұғырнамасы – бірлік болған емес пе!? «Тағдыр салды біз көндікке» салған:
Қайда барсаң алдыңда,
Құрулы жатқан тор болар.
Райыңнан қайтпасаң,
Түбінде әділ басың қор болар.
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Былай барсаң, Қоқан бар,
Қоқаңдаған әкең бар…
Былай барсаң, Бұқар бар,
Жайын болып жұтарлар.
Тау жайлаған Қырғыз бар,
Жүрекке түскен– бір мұз бар.
Артыңда қалған орыс бар,
Байғұс-ау, мұнда қайда, саған орын бар- [8, 48] деп, соңына шиырлап тұрып қол қойған
«Ғадыл патшаның ыхласлы қызметкері Ғалияқадыр би Балқожа Жаңбыршыұлы» секілділер
қазақ даласында аз болды дейсіз бе!?.
Қысқасы, арыстандай алысып, жолбарыстай жұлысып, тәуелсіздік деп құрбан болған
асыл Ердің атын ардақтау, ұрпаққа табыстыру бағытындағы зерттеулер табиғатын ОрысҚытай-Қырғыз-Қоқан хандығы дәуіріндегі геосаяси қалыптан әрі сол кезең шындығының
көрінісі – халықтық әдеби мұралардан іздемек, зерделемек баршамызға міндет.
Қазақ даласында жалғасқан азаттық идеясы жаңарып, Кеңес дәуірінде қайта жалғасты.
Кеңес өкіметі орнай салып-ақ Ахмет Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялыларының Ташкентке
жиналуы бекер емес. Мұның да тарихи тамырын іздеген жанға қазақтың азаттық іздеген идеясы
жатыр. Бұл – көлемді тақырыпқа қалам сілтеу болғандықтан біз оған тоқталып жатпадық.
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Профессор Шәрәпи Әлжанов тұлғасы
Негимов С.
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты,
ф.ғ.д., профессор
Ұлт мәдениеті тарихындағы әйгілі тұлға – өзі педагог, өзі психолог, ғылымның ірі
ұйымдастырушысы, шешен сөздің үздігі профессор Шәрәпи Әлжанов 1901 жылы Еңбекшілдер
ауданы, Сәуле аулында дүниеге келген. Дарынды, дарабоз жас жайнақ 1918 жылы Шортандының
бастауыш училищесін тәмамдаған, 1920 жылдан бастап Қызыл Әскер сапында болып, соғысқа
қатысқан, сонан соң қазақ полкінің әскери комиссары, уездік атқару комитет төрағасының
орынбасары, уездік милицияның бастығы, 1925 жылы Мәскеуде әскери-педагогикалық курста
оқыған.
1925-1927 жылдарда Орынбор қаласындағы әскери мектеп пен Қызылордадағы жалпы
білім беретін мектепте мұғалім, 1929-1930 жылдарда Халық Ағарту институтын басқарды.
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1932 жылы Ұлттар Ағарту институтының педагогика мамандығы бойынша
аспирантурасын аяқтаған. 1932-1937 жылдарда Абай атындағы ҚазПИ-де педагогика
кафедрасының меңгерушісі, педагогика факультетінің деканы әрі Қазақ АКСР Оқу халық
крмиссариаты педагогика ғылыми-зерттеу институтының директоры лауазымды қызметтерін
мінсіз атқарған.
Мемлекет қайраткері, партизан жазушы Әділ Шәріпов (1912-1993) Шәрәпи Әлжановтың
ұстаздық қасиеті, шешендік қабілеті, ғұламалық қырлары, рухани тазалығы туралы
естелігінде:
- Мәскеу қаласындағы ғалымдардан тәлім алған Шәрәпи өз пәнін терең, толық меңгерген
көлдей білімді парасатты ұстаз-педагог еді. Қазақ, орыс тілдерін өте жақсы білетін, шешен де
шебер сөйлейтін және орыс, қазақ бөлімдерінің студенттері лекциясын құмарта тыңдайтын
еді. Өте әділ педагог деп атайтын-ды. Ол Н.Г. Чернышевскийдің, Н.А. Добролюбовтың,
А.С. Макаренконың шығармаларын тәржімалады. Педагогикадан хрестоматия құрастырып
бастырды. Республика оқу-ағарту ісі тарихында жарқын із қалдырған қайраткерлердің
санаулысы. Қазақстандағы мектептердің жай-күйін зерттеу мақсатында ұйымдастырылған
экспедицияны 2 мәрте басқарған-ды – делінген.
Білім-ғылыммен, өмір-тіршілік тәжірибелерімен мұздай қаруланған, кемелденіп
толысқан Шәрәпи Әлжанов 36 жасында Сталиндік қуғын-сүргіннің бейкүнә құрбаны болды.
Алайда ұлы Тәуелсіздік, ұлы Уақыт, ұлы Халық қайта тірілтті. Расында, «Бәрінен данышпан
– Уақыт, өйткені ол бәрінің сырын ашады», «Бәрінен жүйрік – Уақыт, өйткені ол бәрінен
озады» деп ойшыл Фалес айтқандай, Алаш арыстаны Шәрәпи Әлжанов тұтас тұлғасымен,
кесек ой-әрекеттерімен, іс-қимылдарымен өзінің хан жайлаған Көгілдір Көкшесіне, алтын
ұясы Сәулесіне сұңқарша саңқылдап, тұлпарша дүбірлетіп оралып огыр. «Көсем елдің бағын
ашады» деген ел нақылы бар. Ылайым, солай болғай.
Профессор Шәрәпи Әлжановтың ғылыми ортасын, шығармашылық тұлғасын, әлеуетін,
кісілік келбетін барынша жарқыратып көрсету үшін мына бір тарихи сәттерге барлау жасасақ,
1930-1937 жылдарда Абай атындағы ҚазПИ-де ғылым, мәдениет, руханият тарихында орасан із
қалдырған алтын балық үйіріндей көсемдер, білгірлер, дүлдүлдер шоғыры қызмет еткен. Олар
А. Байтұрсынұлы, Ә. Ермеков, М. Жолдыбаев, Ш. Бекжанов, О. Жандосов, С. Асфендияров
(негізгі ұйымдастырушы), Х. Досмұхамедов, Б. Алманов, М. Әуезов, С. Сейфуллин, Е.В. Тарле
(академик), Қ. Жұбанов, Н.Н. Панин, С.Х. Брайнин, А.В. Мухля, Ш. Сақаев, С. Аманжолов
және т.с.с. Мінеки, осындай ұлт қайраткерлерінің ішінде шоқтығы биік зиялы Шәрәпи Әлжанов
та алтын оттай лаулап ұлтына шабытты қызмет етті. 1933-1934 оқу жылында профессор
Ш.Әлжанов 12 баспа табақ көлемінде «Ұлт мәдениетінің мәселелері» дейтін зерттеуін жазған.
Сол кездің өзінде ҚазПИ қаламақы төлеп, Халық Ағарту комиссариатынан шығармақ болған.
(Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архиві, Қор 1142, Тізбе 1, Іс 16).
Профессор Ш.Әлжановтың педагогика мен психологияға қатысты еңбектеріндегі
ой-толғамдар ХХІ ғасырда да өзектілігімен өзгешеленеді. Мысалы, «Ауыл мектептерін
политехникаландыру жолдары» атты зерттеуінде (Қызылорда, 1933) политехникаландыру
мәнісі техникасы, өндірісі, өнеркәсібі бар қала жағдайына байланыстыра зерделесе, ал ауыл
мектептерін политехникаландыру ауылшаруашылық, техникалық дақылдар егетін, мал өсіретін,
кәсіпкер аудандардың жағдайымен бірлікте дамытқанды яғни нақты, затты әдіс-тәсілдерді
қуаттайды. Ол ұстаз тұлғасын: «...Оқытушының негізгі міндеті – балаларды машинаның
негізгі бөлшектерімен, тетіктерімен, двигатель жұмысымен таныстыру болады... Мұнымен
қатар оқушының физика, химиядан алған теориялық білімін практикамен байланыстыруға
толық мүмкіндік бар. Бұдан теорияның тәжірибемен ұштасуы көрінеді» – деп анықтайды. Бұл
жерде білім мен тәжірибенің тұтастығы, ойының астарына мән берсек, мектептің өзін өңірдің
ерекшеліктерімен байланыстыру, айталық, мектептің жер учаскесі болуы, мал өсірудің мәнжайымен яғни «балаларды мал организмінде болатын шытырманды процестермен таныстыруға
мүмкіндік бар» дегені дұрыс пікір.
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Профессор Ш. Әлжанов «Қазақстандағы ұлттық мәдениет проблемалары және ғылымизерттеу педагогика институтының алдындағы кезекті міндеттері» дейтін материалында
(«Мектептерді политехнизациялау» журналы, 1934. №2) «Ұлт мәдениеті жайынан, тәрбие,
білім, политехника және педагогика жайынан Қазақстан жағдайына лайықты түрде ғылыми
еңбектер шығару» деп жазады. Ұлттық ерекшелік, ұлттық сипат-қасиет – ұлттық сананың
жоғарғы көрсеткіші, ұлт мәселесінің беломыртқасы, түп негізі екенін байыпты бажайлап,
түсіндіріп айтқан.
Сол кездің өзінде-ақ мектептерге, педтехникумдерге, педагогикалық ЖОО-ларға тұрақты
оқу құралдарын жазу, «бұл реттегі тәжірибелерді қорытып, авторлар коллективіне ғылыми
консультация беру», теория мен тәжірибені қабыстыру, «мектеп – мәдениет құрылысының
негізі», сондықтан «ауыл мұғалімдерінің білімдерін көтеріп, әдісі жағынан қаруландыруға
көмектесу» дейтін негізгі шарттарды орынды атаған.
Білімпаз, ұстаз Ш.Әлжанов «Абайдың педагогикалық көзқарасы» деген мақаласында
(«Социалистік Қазақстан», 1934, 30 декабрь) ойшыл ақынның бала тәрбиесі, мінез-құлық,
ақыл-ой, ұлттық сана жайындағы ғылыми көзқарасының дұрыстығын әңгімелейді.
ХХ ғасыр басында Алаш қайраткерлерінің құдіреті арқасында ұлттық терминология ілімі
жоғары дәрежеде дамыды. Мысалға жүгінсек, рәсім (Ә. Бөкейхан), кешен (Ж. Аймауытұлы,
Қ. Кемеңгерұлы) тұжырымдама (М. Шоқай), сынып (Т. Жүргенов), әдіснама (Ә. Сәтбаев),
зертхана (М. Жолдыбайұлы, Ш. Әлжанов) және Ахаңның жүздеген терминдік атаулары.
Осы тұрғыдан келгенде, Шәрәпи Әлжанов қолданысындағы терминдік ұғымдар: «профиль
– бағдар, меже», «объект – нысан», «подросток – ересек», «развитие – жетілу», «среда –
айнала», «младенец – бөбек», «самосознание – өзіндік сапа» ғылым тілі әлеміндегі жаңалықты
құбылыстар.
Профессор Шәрәпи Әлжанов «Ес және есте қалдыру мәселелері», «Ой мәселелері»,
«Ұлт мектептері қазіргі кезеңде», «Халық ағарту қызметкерінің білімін көтеру жайында басты
материалдардың жинағы» (Қызылорда, 1936), «Аз ұлттардың Жоғары оқу орындарында сабақ
өту әдістері», «Ұлт мектептері қазіргі кезеңде» дейтін бағалы зерттеулер жазған.
Біржан Салдың аталасы, профессор Шәрәпи Әлжановтың алтын жұртында мемлекеттік
қайраткері, «Бірлік» үйірмесінің мүшесі, «Кедей сөзі» газетінің редакторы, 1927-1930 жылдарда
Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитеті Президиумының хатшысы Әбілқайыр Ысқақұлы
Досов (1899-1938) пен «Көкшенің көкірегінен тасып аққан әнмен өлмес өмір дастанын
жазған» Рамазан Елебаев туған. Бір айта кетерлігі, Ә.Ы. Досов Рамазан Елебаев пен Қайырбек
Тоқсановты, інісі Мамырбек пен қарындасы Мәрзияны Мәскеуге оқуға орналастырған.
Қайраткер, санаткер, оқымысты Шәрәпи Әлжановтың өнегелі өмірі, даңқты істері,
ғылыми байыптамалары келешектің рухани қажеттілігі мен ұлт игілігіне жұмсалуы қандай
ғанибет десеңізші!
КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ «АЛАШ»
Нурпеисов Е.К.
Ведущий научный сотрудник Института истории
государства, кандидат юридических наук, доцент
Революционные потрясения, прокатившиеся в России в 1917 году, предвещали ликвидацию
монархической формы правления и развал империи, включавшей в себя национальные
окраины. Само отречение царя от престола открывало дорогу к учреждению парламентской
республики. Но Временное правительство, пришедшее к власти в результате Февральской
революции, по разным причинам упустило этот шанс. Последовавшая за ней Октябрьская
революция, совершенная большевиками, вовсе отмела его и положило начало формированию
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новой конфигурации государственной власти – Республики Советов, теоретические основы и
практические принципы организации которой были разработаны В.И. Лениным [1. 1-120].
Казалось бы, этот переломный в истории Российской империи период должен был
обусловить ее распад. Но Временное Правительство и Советская власть стремились
сохранить при смене форм государственного правления прежние границы империи, за
исключением территорий Финляндии и Польши, отошедших под давлением внешних сил.
Послереволюционное провозглашение в качестве самостоятельных республик Хорезмской
ССР, Бухарской ССР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Федеративной ССР
было тактическим шагом большевиков по созданию СССР, якобы федеративной, но по существу
единой унитарной республики в границах бывшей Российской империи. В последующем так и
произошло, что юридически было оформлено в виде Декларации и Договоре об образовании
СССР от 30 декабря 1922 года.
В этом процессе Казахстан участия не принимал, так как находился в составе РСФСР
формально как Автономная Республика, хотя фактически никакими правами субъекта федерации
в качестве автономного государства, он не обладал. О мнимом формальном характере этой
автономии свидетельствует Конституция РСФСР 1918 года, не содержавшая положений об
Автономной Республике в качестве субъекта федерации.
В Казахстане, в отличие от других национальных окраин Российской империи, сепаратистские настроения и движения были слабо представлены. В большинстве своем лидеры
движения «Алаш» и Туркестанской автономии, куда входили Семиреченская и Сырдарьинская
области Казахстана, рассматривали будущую национальную государственность в качестве
автономного образования с широкими правами. Исключение здесь составляет идея создания
тюркской федерации и её отделению от России,которая, однако не стала в мусульманском
Туркестане общепризнанной политической платформой.
Такая позиция вполне объяснима, если иметь в виду низкий уровень экономического
развития Казахстана к 1917 году, который не позволял ему в полной мере состояться как
суверенное государство, которое обеспечивало бы достаточные материальные условия жизни
народа внутри страны и надежную защиту от внешних посягательств. Этими и другими
конкретно-историческими факторами обусловлено содержание Программы партии «Алаш»
(2), которой, в числе других документов высокую оценку дал Президент Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев: «…сегодня можно с достаточным основанием утверждать, что даже
программные документы правительства «Алаш» действовавшего в 1917-1919 годах, несли в
себе больше конституционализма, нежели все Конституции Советской модификации [3].
Действительно, Программа партии «Алаш», исходящая из реалий и ожиданий
послереволюционного периода, изложенная в лаконичной форме, могла бы стать политической
платформой конституции демократического как федеративного, так и унитарного
государства.
Главная идея Программы – создание автономного государства в составе России, которая
должна быть преобразована от имперского государственного устройства в демократическую
федеративную Республику.
В связи с этим дана ее краткая характеристика. «Федерация – союз мелких государств.
Каждое отдельное государство в федеративной республике автономно и управляется само
собой на одинаковых правах и интересах» (§1). Федеральная власть осуществляется по
принципу разделения государственной власти на законодательную и исполнительную власти.
Избираемый учредительным собранием и государственной думой Президент возглавляет
исполнительную власть.
Таким образом, Российская федерация в представлении партии «Алаш» должна была
стать парламентской республикой с присущими ей широкими правами и свободами. Равное
избирательное право должно быть представлено всем «без различия происхождения, веро-
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исповедания и пола. Выборы депутатов проводятся прямым равным и тайным голосованием
(§1).
Относительно организации государственной власти в автономии Программа обращает
внимание на местную государственную власть и самоуправление, для чего необходимо
сохранить земства с условием подконтрольности земских управ народу (§2). Это положение
Программы сохраняет актуальность и поныне, так проблема соотношения государственной
власти и местного самоуправления в современном Казахстане является одной из слабо
разрешенных.
Светский характер государства должен быть обеспечен отделением религии от государства
(§4). Этот принцип невмешательства государства в дела духовенства соблюдается в Казахстане и сейчас.
Особое место в Программе занимают положения о судебной власти: судьи должны знать
местный язык; судопроизводство должно производиться на языке большинства, проживающего в данной местности; все народы перед судом равноправны; дела рассматривать с участием
присяжных; суд же в степи должен происходить по всем обычаям народа. Независимость судей
при отправлении правосудия должен обеспечиваться, по мысли авторов Программы тем, «что
после бога самыми сильными являются судьи и заседатели, а поэтому решению их должны
подчиняться все без исключения» (§5). Свидетельством сохранения такого же повышенного
внимания к судебной системе в современном Казахстане являются неоднократно проведенные
её реформы.
Признавая, что для защиты народа должно быть войско, которое должно быть построено
по родственному принципу (§6). Тем самым боевой дух и сплоченность вооруженных сил
предотвратило бы факты дезертирства и малодушия в боевых сражениях. Хотя этот принцип
не используется в казахстанской армии в мирное время, но в условиях всеобщей мобилизации
для отражения внешней агрессии он вполне может быть использован.
Вполне рациональный и справедливый подход намечен в вопросах налогообложения:
«Взимание налогов должно происходить по степени богатства и имущественного состояния
вообще: богатый платит больше, бедный – меньше» (§7). Прогрессивное налогообложение,
о котором идет речь здесь, широко используется в мировой практике. Этот вопрос активно
обсуждается в Казахстане.
Заботой о просвещении народа, его духовного развития и сохранении родного языка
проникнуты следующие положения Программы: «Народное образование должно быть
достоянием всех. Обучение во всех учебных заведениях – бесплатно». В начальных школах
преподавание должно вестись на родном языке. Киргизы (казахи – авт.) должны иметь средние и
высшие учебные заведения, включительно до университетов (§9). Многое из этих программных
положений уже реализовано в современном Казахстане, а некоторые из них ,в частности, об
автономии учебных заведений, выборности преподавателей и другие постепенно внедряются
в систему образования.
Все эти прогрессивные не только для своего времени, но и сегодняшних дней, положения
Программы партии «Алаш» не были приняты во внимание при разработке и принятии
Конституции РСФСР от 10 июля 1918 года по которой Казахстан жил до принятия Конституции
Каз.ССР от 26 марта 1937 года.
Программа партии «Алаш», во многом предвосхитив перспективы государственного
развития Казахстана, оказалась созвучной с Конституцией Республики Казахстан 1995 года.
Идеи партии «Алаш» стали востребованными спустя более 70 лет дня их провозглашения,
когда Казахстану предстояло сделать исторический выбор- следовать курсом независимого,
демократического, светского, правового государства, базирующего на рыночных отношениях
и открытом гражданском обществе.
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ ҚАБЫШ ИСАҰЛЫ БЕРДАЛИННІҢ
ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЛЫ КЕЙБІР ДЕРЕКТЕР
Нұрбай Қ.Ж.
«С. Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық университеті» АҚ
т.ғ. д., профессор
Бүгінде ұлттық мұратымызды айқындау үшін қазақ тарихына тереңнен үңіліп
қарағанымыз абзал. Өйткені «... көшпелінің түсінігінде... - адамның тарихы да мәңгілік...»
[1, 96 б.]. Сонымен бірге, бүгінгі таңда өзектілігі жойылмаған әлеуметтік, рухани, адами
құндылықтар, күллі рухани байлығымыз біздің тарихымызда жатыр. Алаш көсемі Әлихан
Бөкейханов «тарих болса ел өсіп-өнеді, тарих болмаса ел жоғалады», - деген екен [2, 70-71
б.]. «Тарихи естелік уақытты кешеге, бүгінге және ертеңге бөледі, соның ішіндегі шынайысы
- кешегісі», - деп әйгілі түріктанушы-ғалым Л. Гумилев жазған [3, 263 б.]. «Тіпті өліп қалса да,
жадта сақталғандар - әлі тірілер», – депті ғалым [3, 266 б.].
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласында айтқан пікірлеріне жүгінсек, Қазақстан тарихының ажырамас
бөлегі саналатын аймақ тарихын зерттеу, танып білу қазақ қоғамы үшін, жалпы мемлекет үшін
төтенше маңызды [4]. Өйткені әр өлкенің өзіндік, қайталанбайтын тарихы, ата-бабадан мирас
болып бүгінге дейін жалғасып жеткен өшпес рухани құндылықтары, тарихқа әйгілі тұлғалары
бар. Сондай-ақ, жастардың бойында Отанға, туған өлкеге деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу
үшін Қазақстанның әрбір жас азаматы туған жердің бұлағынан нәр алып, білімімен сусындап
өсуі тиіс, ең бастысы тарихын білуге міндетті.
Биылғы жылы Алашорданың, Алаш партиясының құрылғанына 100 жыл толуына
орай қазақ мемлекеттігінің қалыптасуына елеулі еңбек сіңірген жергілікті жердегі Алаш
қайраткерлерінің есімдерін ұлықтау бүгінгі ұрпақ үшін парыз. Окінішке қарай, өз халқының
мүддесі үшін күрескен керекуліктер (павлодарлықтар) Мұқыш Боштаев, Қабыш Бердалин,
Ахметолла Барлыбаев, Имам Әлімбеков сынды кейбір Алаш азаматтарының өмірі мен
қоғамдық-саяси қызметі зерттелмей есімдері елеусіз қалған. Атап айтсақ, «Алаш» либералдыдемократиялық партиясы мен жергілікті жердегі Алашорда ұйымының қызметі Павлодар
уезіндегі Алашорда Кеңесін басқарған көрнекті саяси және қоғам қайраткері Қабыш Бердалин
есімімен тікелей байланысты.
Қабыш (азан шақырып қойған аты – Ғабділжапар) Исаұлы Бердалин Омбы облысының
аудандық АХАЖ бөлімінің 1996 жылы, 24 желтоқсанда берілген анықтамасына сәйкес 1867
жылы (кей деректе 1873 ж. [5, 181-182 п.]) сол кездегі Семей облысының Павлодар уезіне
қарасты № 8 ауылда (кейінде - ГРЭС) дүниеге келген (ата қонысы осы күнгі Жолқұдық ауылының
маңындағы Ребровка деген елді-мекен, қыстауы Ертіс бойы мен Ақсу өзені жағасындағы
жерлер, ал жаз жайлауы Екібастұз-Қалқаман алқабындағы қырда, «Ақкөл-Жайылмаға»
жақын «Шұрық», «Сарықамыс» деген өзендерінің бойы екен, бұл жерде көл және Қабыш
аралы бар, сондай-ақ Жолқұдықтың қырдағы бөлімшесі Тасқұдық деген жер) [6]. Осыған
орай Қазанғап Сатыбалдыұлы бидің ұрпағы Рақымжанов Саттар молданың (1917-1998 жж.)
есінде сақталған мына бір өлең жолдарын келтірсек дейміз: Қырда (Баянауыл, Екібастұз)
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Шорманның Мұсасы, ойда (Кереку, Ертіс) Қазанғаптың Исасы... Саттар ақсақалдың айтуына
қарағанда Қабыш Исаның бәйбішесінен туған, ал Қабыштың інілері мен жалғыз қарындасы
Қорыш – тоқалынан туған екен. Айта кетерлік жайт, Қабыш Бердалин аймақтағы атақты
адамдардың тікелей ұрпағы болып табылады. Атап айтқанда, Баянауыл сыртқы округінің
аға сұлтаны Қазанғап би Сатыбалдыұлының шөбересі және Ертіс өңірінің белгілі кәсіпкері,
Алтыбай болыстығының басшысы Иса Бердалиннің баласы [7, 118 б.].
Кеңес өкіметі орнаған 1917 жылға дейін Павлодар уезінің Қараоба болысын басқара
отырумен қатар болыстық биге сайланып, би-ақсақалдар сотына төрағалық жасаған.
Қариялардың айтуына қарағанда, Қабыш Исаұлы өте білімді адам болған, ағартушылық және
діни сауаттылықты қатар меңгеріп, бірнеше тіл білген [6; 8]. Еңбек ардагері Шора Қамзиннің
(ҚСРО-ның батыры Қанаш Қамзиннің інісі, 1996 жылы дүниеден озды) мәліметі бойынша
1965 жылы Павлодар облысы, Потанин ауылының «Күрең ат» жайлауында көп жылдар бойы
Қабыш мырзаның арнаулы ат күтушісі, делбе ұстаушысы болған Шайхы ақсақалмен жолығып,
ол кісінің Қабыш Исаұлының адамгершілігін үлкен хикая етіп айтылғаны баяндалады [6].
Бұдан басқа қарамағында Файзурахман Тасыбайұлы қажы деген молдасы (7-ші ауылдікі,
Абушахман Бектасов деген тумаған баласы бар) және етікшісі болған [6]. Шора Қамзиннің
айтуынша, «Қабыштың өз бойында шонжарлық, тәқаппарлық мінез болмаған, ол көпшіл,
ойшыл, жастарға тәрбие және өнер үйретуді көп қарастырған адам деседі. Жолдастыққа берік,
өнерлі-ұста, шебер, етікші, сауатты, әнші мен күйшілерді жанына көп жинағанына жеткілікті
дәлелдер бар» [6].
Павлодар уезі және жалпы Семей облысы аумағындағы тұрғындардың арасында Қабыш
Исаұлының беделі жоғары болған. «Қалың елім, қазағым» деп, ұлтжандылықты жүрегіне
ұялата білген ардақты азаматтың саяси сауаттылығымен қатар оның ақындық өнерін қаламынан
туындаған өлең-жырлары дәлелдей түседі. Атап айтсақ, «Шүкірлік», «Ғабділманап (Манап)
інісіне жоқтауы», «Мәқпуза бәйбішесіне арналған жоқтауы», «Қара ат», «Иманқұл (Бозғозы
найман) досына арналған өлеңі», «Кәмпескеге арналған өлеңі», «Адасқанда» поэмасы
(Екібастұз қаласында тұрған өлкетанушы марқұм Қазыбек Нұралиннің үйінде сақтаулы
болатын) [7, 117-118 б.]. Кейбір мәліметтер бойынша Алаш азаматының араб тілінде жазылған
өлеңдер қолжазбасы Ұлттық Ғылым Академияның ғылыми кітапханасындағы қолжазбалар
және сирек кітаптар бөлімінде «Молла Мұқан» деген атпен сақтаулы [7, 117-118 б.]. Осыған
байланысты Шора Қамзиннің баспасөз беттерінде айтқан пікірін келтіруді жөн санадық: «1990
жылы «Жазушы» баспасынан жарық көрген «Боздағым» атты жинақта «Молла Мұқанның
інісін жоқтауы» деген шығарманы оқып қайран қалдық. Себебі бұл жоқтауды шығарушы молла
Мұқан емес, ақын Қабыш Исаұлы», – деп жазған екен [9]. Деректерге жүгінсек, «Апай-бөрі»
жерінде, кейінде Ақсу ауданында, Керекуде ол (Қабыш Исаұлы – Қ.Ж.Н.) әнші болып танылған,
1936-1937 жылдары Алматыда болған әншілер жиынына қатысқан Әбдіғазиз Алтайұлы (1967
жылы 80 жастан асып, дүниеден қайтты) жас кезінде Қабыштың әнші-қосшысы болып,
ел аралап, жиын, той, бәйгеге қатысқан уақыттарын ерекше әңгіме ететін де соған қосып ол
кісінің шығарған өлеңдерін әнмен орындағанын талай рет тыңдап едім», - деп еске алатын
Шора Қамзин ақсақал [6]. Сонымен қатар, ол кісі «Естайдың ақын, әнші қабілеті барын Қабыш
түсіне біліп оған өзінің ақындық және композиторлық әсерін тигізген, Қабыштың көп өлеңдері
ел аузында өз әнімен айтылады, ал соңғы кездерде ол кісінің әндерін кейбір ақындар айтысында
және термешілердің пайдаланып жүргені байқалады», - деп жазған екен [6].
Өлкетанушы Қазыбек Нұралиннің мәліметі бойынша «Қабыштың қалыңдығы (Күлпаш,
руы құлатай-қыпшақ – Қ.Ж.Н.)... Арғынғазы Жолымбет баласы деген кісінің қызы болған.
Арғынғазы Маралды жерінің болысы болған. Арғынғазының немере інілері Сұлтанғазы
мен Сұлтанәлі Әкімбет балалары Ұрық жерінде бірі болыс, екіншісі сол болыстың биі екен.
Қорлан мен Құснидің әкесі Сұлтанәлі болыс» [10]. Демек, бұл дерекке жүгінсек Құсни мен
Қорлан Қабышқа бөтен адамдар емес, дәлірек айтсақ оның қайынжұрты. «Қабыштың аталары
Маралды-Ұрық болыстарымен ертеден құдандалы болған және өзінің де қалыңдығы сол
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жақтан әкелінгендігі шындық», - деп Шора Қамзин ақсақалдың айтқаны жоғарыда келтірілген
мағлұматты дәлелдей түседі [6]. Сондай-ақ, Шора ақсақалдың «Қабыштың Құсни және
Қорлан атты қыздарды бұрыннан білуі, ұлтымыздың дәстүрі бойынша балдыздарын еркелетуі,
қалжыңдауы мүмкін. Естайға да көрсетіп, әнге қосу сыйымды екенін ел (қайын жұрт) түсіне
білген» [6], - деп айтуы да орынды. Сондықтан Қазыбек Нұралиннің «Маралды еліндегі
қалыңдығына барған адам – Қабыш Тоғай бойындағы (Ертіс бойындағы) Бәсентиін елінің
Қараоба болысы Исаның баласы», - деп жазғаны шындыққа жақын [10]. Сонымен қоса, Шора
Қамзин өзінің мақаласында «Қорлан әніне Қабыштың да қатысы барлығын, әннің сөздерінде
келетін араб тілдеріндегі атаулар байқатады. Өйткені мұндай парсы-араб тіліндегі есімдер
Қабыштың өлеңдерінде жиі пайдаланылған», – деп жазған екен [6]. Шора ақсақалдың айтуынша
«алашшыл Қабыш халқы алдында оқымысты, ақын және композитор болып танылыпты» [6].
Қабыш Исаұлы Бердалиннің бойындағы азаматтық жақсы қасиеттерді жоғары бағалаған
ақсақалдар оны «текті адам болған» деп еске алады. Мысалы, Қабыш Исаұлын 5-6 жасында көзі
көрген Қабиден Жұмабеков (2013 жылы өмірден озды) «ол кісі ұзын бойлы, сақалы кеудесіне
түскен, мойны екі қарыс, аққұбаша» келген адам еді деп суреттейді. Өткен ғасырдың елді
қыспаққа алған 30-жылдардағы аштықтың ықпалынан Қабиден ақсақалдың ата-анасы Омбыға
жер аударуға мәжбүр болады. Осы кезде олардың үйіне кеңес өкіметінен қашып жүрген Қабыш
Бердалин келеді. Қазақтың салтымен келген қонақтың қолына су құйған бала Қабиден алаш
азаматының батасын алады [7, 118 б.]. «Баталы құл арымас, батасыз ұл жарымас» дегендей,
алған батаның ықпалы болар, отбасындағы он екі баланың екеуі ғана аштықтан аман-есен
қалып, соның бірі батасын алған бала Қабиден болды. Жалпы, кейінгі кезеңде де соғыстан
он екі мүшесінің аман оралуы мен қызмет бабындағы, отбасындағы жетістіктерге әсер еткен
«Қабыш ағаның батасы» деп, кетерінде отбасымызға Қабыш Исаұлы сағатқа жуық бата берген
еді деп Қабиден ақсақал еске алатын (Қабиден ағаның бір баласы тәуелсіз Қазақстанның ірі
кәсіпкері, «Пульс» ЖШС негізін қалаушы) [7, 118-119 б.].
«Қабыштың жаратылыс тұлғасы бөлекше еді. Ұзын бойлы, екі шекесі торсықтай, өте
көрікті кісі болды. Сабырмен сөйлейтін, әрбір сөзі алтын еді» - деп, әкесінің айтқан сөзін
Жұмаш Абдуллин есімді ақсақал есіне алады (әкесі Абдолла Қабыш Бердалиннің жолдасы
болып, милициядан қашып жүрген Омбыдағы Қабышқа арнайы барып қайтқан – Қ.Ж.Н.)
[8]. «Әкей Қабышты еске жиі алатын. Қазанғап, Бердәлі, Иса әділдіктерімен елге әйгілі
болса, Қабыштың аты ақындығымен, сазгерлігімен, адамгершілігімен шықса керек... Орыс
тілінде де, араб тілінде де сауатты екен... Есімі Алашқа әйгілі Қабыштың әкесі Исамен менің
әкемнің әкесі Нұрбай дәмдес, үзеңгілес болыпты», - деп жазған Жұмаш Абдуллин [8]. Кезінде
Біржан Сарамен айтысында «Ұл тумас Қазанғаптай ата ұлынан» десе, Құдайберген ақын
Қадишамен айтысында Кереку-Ертіс өңірінде Қабыш Бердалиннің беделдігі атап өтіледі:
«Затында Апай-Бөрі Қабыш боп тұр
Қабыштар Керекуді қарына ілген» [8; 11].
Тәркілеу болардан бұрын, Қабыш Исаұлы дүние мен малдан безіп, «Қара ат» деген атына
салт мініп:
«Кетіп барам елімнен,
Туып өскен жерімнен.
Құтқара гөр Алла деп,
Елдегі белсендіден», – деп, Омбы жаққа кетіп қалғанын талай естіген
едік», - дейді Жұмаш ақсақал [11].
Қабыш Исаұлының Бибіханым Оспанқызынан (руы «апай», әкесі Оспан қажы Павлодар
уезіндегі белгілі адам) туған Исенова (Исина) Нүрән Қабышқызының (1925-1991 жж.) айтуына
қарағанда, әкесі білімді және діни сауаттылығы терең, құрметті адам болған. Той-думанның
құрметті адамы болатын ол кісі тойда қолына домбыра алып, ән салатын. Сондай бір тойда
(Омбы қаласының маңындағы Таймас ауылында) батыр палуан Қажымұқан Мұңайтпасов та
қатысқан, бала Нүрәннің есінде қалғаны, әкесі Қабыш пен Қажымұқан екеуі киіз үйдің төрінде
қатар отырғандары. Исаұлы Қабыш елдегі діни мәселеге ден көңіл бөліп, қызу қатысып
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отырған. Атап айтқанда, беделді және діни көзқарасы бар азамат ретінде Орталық мұсылман
діни Басқармасының Павлодар аймағындағы өкілі Бүкілресейлік мұсылмандар құрылтайына
қатысты [5, 181-182 п.]. Павлодар облысының мемлекеттік мұрағатының қорында Қабыш
Исаұлының тұлғалық болмысын айқындайтын «текті әулеттен шыққан, беделі жоғары болған
азамат» - деген құнды дерек сақталған [5, 181-182 п.].
Қазақтардың әлеуметтік-экономикалық өміріне қатысты маңызды және қандай да даулы
мәселелерді шешуде халықтың атынан делдалдық қызметті де атқарып отырды, мәселен
Қабыш Исаұлы Павлодар болысы, № 3 ауыл тұрғындарының атынан қыстау маңындағы жер
телімдерін Қырғыз тауөнеркәсіп акционерлік қоғамның иелігіне жалға беру туралы келісімшарт жасап халықтың игілігі үшін қызмет еткен екен [12, 3-5 п.].
Қабыш Бердалиннің саяси қызметіне қатысты айтсақ, өз заманында «Алаш» демократиялық
партиясының аймақтағы төрағасы болған ол «Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатовтармен сыйлас, сырлас адам болған» [8; 13]. Орынбор қаласында 1917
жылдың 5-13 желтоқсан аралығында өткен II құрылтайға Семей облысының Павлодар уезінен
Қабыш Бердалин және Ахметолла Барлыбаев сайланды. Міне, осы тарихи оқиғадан кейін Дала
өлкесінің барлық облыстары мен уездерінде Алашорданың жергілікті ұйымдары – облыстық
және уездік Кеңестері құрыла бастады [12, 3-4 п.; 14, 157 б.].
Семей облысының Павлодар уезінде большевиктердің ықпалы өте зор болды.
Сондықтан да, Қабыш Бердалин басқарған уездік Алашорда Кеңесі Семей облыстық және
өзге уездік Кеңестерге қарағанда кеш құрылды [15, 106 б.]. Большевиктерге бүйрегі бұрған
Павлодар уезінің 7 ауыл тұрғыны Қарамбаев деген азамат халықты жинақтап, жасырынған
орыс большевиктерін құпияда сақтау керектігі жөнінде нұсқау береді [14, 119 б.]. Сол себепті,
1918 жылдың 15 ақпанында өткен Павлодар уезінің алғашқы қазақ құрылтайы большевиктер
қыспағында өтті (1917 жылдың желтоқсанында Павлодар қаласына майдангер әскерилердің
келуі тепе-теңдік күшінің басымдылығын жұмысшы депутаттары Кеңесінің пайдасына
шешіп, 1918 жылдың 18 қаңтарында Павлодарда большевиктер билігі орнаған еді [16, 12 п.]).
Құрылтайда ұлттық қаржы қорын қалыптастыру мәселелесі қарастырылды. Оның жұмысына
Тұрағұл Құнанбаев және Міржақып Дулатов қатысып, жиналған қауым алдында сөз сөйледі.
Алаш азаматтарының ұлттық қаржы қорын құру жөніндегі шақыру үндеуге жауап ретінде қала
халқы 21939 сом жинап, бұл шара өз жалғасын табатынына сенім білдірді. Сонымен қатар,
қаланың татар тұрғындары да ұлттық қаржы қорын өзіндік үлес қосу мақсатында қорға 8500
сом өткізген [14, 115-116 б.]. Айта кетерлік жайт, Павлодар қаласының және уездегі қазақ
халқы кеңес өкіметін құшақ жая оңтайлы қабылдай алмады. Онын басты себебі – олардың
саяси сипаттағы бағдарламасы болды, яғни бұл уезд қазақтарының дені қолдаған «Алаш»
партиясының бағдарламасына тіптен қарама-қайшы болды [17, 12, 16 п.]. Ал большевиктер
«Алаш» партиясының жақтастарының ұлттық автономиялық республика құру идеясына
қарсы бағыт ұстанып, іс-әрекетінің нәтижесінде Алашорда үкіметін жоя білді. Алашорданың
аяқ басқан уақытында қолдау көрсеткен Уақытша үкімет, кейін оның орнына келген Уақытша
Сібір үкіметі мен Алашорда жетекшілерінің арасында уақыт өте қазақ жерінің болашақ ұлттық
құрылымы жөніңдегі мәселелер бойынша түсінбеушілік туындады. Осының нәтижесінде
«Алаш» жетекшілерінің бір бөлігі кеңес өкіметінің жағына шығып, қазақ мемлекеттігі үшін
күресті жалғастырды. Осы орайда Қабыш Бердалиннің көзқарасына келсек, ол өмірінің соңына
дейін өз ұстанымына адал және ұлттық тәуелсіздік жолындағы күрескер ретінде қалып, кеңес
өкіметін қаламады.
Павлодар уезінің II қазақ құрылтайы қалада кеңес билігі құлаған тұста (1918 жылдың
маусым басында облыстық және уездік Қазақ комитеттерінің ықпалымен кеңес өкіметі
құлатылып, қайтадан түпкілікті 1919 жылдың 29 қарашасында орнаған болатын [16, 12
п.]), яғни 1918 жылдың 13-16 маусым аралығында өткен болатын. Құрылтай қорытындысының
маңыздылығы жоғары болды, себебі ресми түрде Павлодар уездік Алашорда Кеңесі құрылып,
төрағалыққа Қабыш Бердалин, төраға орынбасары болып Ахметолла Барлыбаев сайланды
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[18, 12 п.; 19, 1, 2 п.]. 1918 жылдың 19-20 шілде аралығында өтетін Павлодар уездік Земство
жиналысына үміткерлерді дайындау туралы шешім қабылдаған уездің Алашорда Кеңесі, бұл
міндетті уездік Кеңестің мүшесі Ахметолла Барлыбаевқа тапсырады [14, 116 б.].
Қабыш Бердалин жетекшілігіндегі Алашорданың уездік Кеңесі жас Қазақ мемлекетінің
негізін қалыптастыруда айтарлықтай жұмыс жүргізді. Атап айтар болсақ, уездік Алашорда
Кеңесінің басшылығымен Павлодар уезінде большевиктерге қарсы күрес жүргізу үшін 150
жігіттен құралған «Алаш» әскері құрылды, сондай-ақ осы мақсатта ақшалай және мал есебінде
қаражат жинақталды (Алаш әскерінің құрылуы қазақ халқының кеңес билігін қабылдамауын
ғана көрсетпей, сонымен қатар большевиктерге қарсы күресте болғанын көрсетеді) [5, 181182 п.; 15, 106 б.]. Кеңес өкіметіне қарсы күресті Қабыш Бердалин Алашорда құлағаннан кейін
де, атап айтсақ 1922 жылы Павлодар уезіндегі шаруалар көтерілісі кезінде жалғастырған (Н.
Раисовпен бірге), алайда көп ұзамай большевиктердің түпкілікті жеңіске жеткендері белгілі [5,
181-182 п.]. Қабыш Бердалиннің Қазақстанның солтүстік-шығыс аймағында қоғамдық-саяси
қызметінің және беделі жоғары болғанын дәлелдейтін тағы тарихи дерек келтірсек, 1919 жылдың
7 шілдесінде құрамында Райымжан Марсеков, Қабыш Бердалин және Тұрағұл Құнанбаев бар
Семей облыстық Земство өкілдігін Уақытша Сібір үкіметі Министрлер Кеңесінің төрағасы
П. Вологодский қабылдайды. Қазақтың сот ісі, қазақ жерлерінің әкімшілік құрылымы, жер
қатынасын реттеу сынды мәселелерімен келіссөз жүргізген топ мүшелері қазақ зиялыларын
қудалауды тоқтату қажеттілігін де назардан тыс қалдырмаған [15, 119 б.; 20, 275 б.].
Кеңес өкіметінің идеологиялық танымын қабылдамаған Алаш азаматтарының кейінгі
тағдыры тарс үзілсе, Қабыш Бердалин өмірінің қайғылы кезеңі де большевиктік билікпен
байланысты болды. 1928 жылдың 27 тамыздағы Қазақ орталық атқару комитеті қаулысының
1-ші және 5-ші бабтар негізіне сәйкес Павлодар округінің атқару комитетінің алқасы 1928
жылғы 18 қазанда Қабыш Бердалиннің мал-мүлкін тәркілеп, жанұясын Ақтөбе округіне жер
аудару жөнінде шешім қабылдайды [5, 181-182 п.].
Қабыш Исаұлының жұбайы Бибіханым Оспанқызы Қазсовнарком төрағасының атына
туған жерден қоныс аудармауын өтініп, оның себебін өзінің және балаларының еш кінәсіз
екендігі мен бір жасар баланың болуымен дәйектейді. Алайда, жер аударудан босату туралы
өтініш 1928 жылдың 14 қазанында Қызылордадағы Қазақ орталық атқару комитетінің алқасы
жанындағы тәркілеу комиссиясында қаралғанмен, бұл шешім еш өзгермеді. Аталмыш жерге
қоңыс аудару барысындағы ауыртпашылық, соның нәтижесінде жолда жабысқан аурудан
Бібіханым Оспанқызы қайтыс болып, Ақтөбе қаласында жерленеді. Осыдан кейін үлкен
ұлы Фариттің (Қабыш Исаұлының үшінші әйелі Күлпаштан туған) басшылығымен барлық
балалары әкесіне жақын Омбы қаласына көшіріледі (әкесі Қабыш мал-мүлікті тәркілеу
шешімі жарияланғанға дейін Омбы облысына кеткен болатын) [7, 126 б.].
Павлодар округтік атқару комитетінің тәркілеу мен айып шешімін тоспай, жергілікті
милиция мен ОГПУ ұйымдарының қудалауынан жасырынған Қабыш Бердалин алғашқыда Омбы
облысының Қызылту ауданында, одан кейін осы облыстың № 4 ауылында тұрады. Осы өңірде
өзге атты жамылған Қабыш Исаұлы «Алаш» партиясының жақтастарымен ыңтымақтастықты
қызу жалғастыра отырып, кеңес өкіметінің қуғындау саясатының солақайлығын және
жекелеген коммунистердің теріс іс-әрекетін өлең жолдары арқылы халыққа таратып отырды
[7, 127 б.]. 1934 жылдың 7 қаңтарында тыңшылардың жеткізуі барысында асыл азаматты
ОГПУ ұйымдары тұтқындап, біраз уақыт Омбыдағы қалалық түрмеде ұстайды. Осы жылдың
15 наурызында Батыс-Сібір өлкесінің ОГПУ «ерекше үштігінің» қаулысы негізінде РКФСР ҚІнің 58-10-11 бабы бойынша революцияға қарсы қызметке қатысы бар деген айыппен 3 жылға
бас бостандығынан айырылады. Жазаны өтеу үшін ОГПУ Сібір лагерінің Юрга лагеріне
жөнелтіледі. Толық емес мәліметтер бойынша, Қабыш Исаұлы Бердалин 1934 жылдың
3 маусымынан 1935 жылдың 1 қаңтарына дейін Сібір лагерінің Суслов бөлімінде, ал 1935
жылдың 1 қаңтарынан Сібір лагерінің Тайга бөлімінде қамалынып, 1935 жылдың 9 сәуірінде
сонда қайтыс болады (қазіргі Кемеров облысының Тайга теміржол бекеті, 1943 жылға дейін
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Новосибир облысына қараған) [7, 127 б.]. РКФСР ҚҚК-нің 4-ші бабтың 5-ші тармағына сәйкес
1957 жылғы 29 наурызында Сібір әскери округінің әскери сотының № 260 анықтамасы Қабыш
Бердалин іс-әрекетінде қылмыстың еш жоқтығын анықтап, 1934 жылғы 15 наурыздағы ОГПУ
«ерекше үштігінің» қаулысының күшін жойды. 1996 жылғы 18 маусымдағы Сібір әскери
округінің әскери сотының № 1360 анықтамасы Қабыш Исаұлы Бердалинді толықтай ақтап,
оның негізсіз сотталуы «үштіктің» айыбы екенін айғақтап берді [7, 127 б.].
Мақала соңында айтарымыз, тәуелсіздіктің таңымен келген егемендікке қол жеткізсек
те, алау отының бір шоғы болған Қабыш Исаұлы Бердалиннің есімі ел-жұртқа беймәлім және
оның өмірі мен қоғамдық-саяси қызметі жайлы мәлімет аса көп емес. Сол себепті ардақты
Алаш азаматы жайлы дерек көздерді табу, оның тарихи тұлғасын ғылыми-танымдық тұрғыдан
зерттеу - жақын маңдағы міндеттің бірі болу керек.
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Қазіргі
тәуелсіздігімізге негіз болған рухани құндылықтарды іздегенде өткен
тарихымыздың бедеріндегі ұлт мүддесін көздеген ұмтылыстар мен қадамдарды ойға
алатынымыз анық. Бұл орайда жиырмасыншы ғасыр басында жарыққа шығып, елдің бағытбағдарына айналған ұлттық баспасөздің орны бөлек. Осы газеттерде жарияланған мақалаларда
көтерілген мәселелер елдің еркіндікке қол созған, өз алдына ел болуға тырысқан арман-ниетімен толық үндестік тапты. Бүгінгі баршаға танылған тәуелсіз мемлекетіміздің мұраттарына
орайлас ой-пікірлер де сол тұстағы баспасөзге арқау болды.
Жиырмасыншы ғасыр басында елдің санасын оятып, халықты бірлікке бастаған ұлттық
басылымның бірі – «Ұран» газеті. Бұл газет ұзақ уақыт бойы қолға тимегендіктен зерттеушілер
ол туралы мардымсыз мәліметтермен ғана шектеліп келді. Бірқатар еңбектерде әр кездегі
көзқарас тұрғысынан аты аталып қалғанымен, бұл жөнінде толық деректер бола қойған жоқ.
Сәкен Сейфуллин өзінің «Тар жол, тайғақ кешу» романында оқырманды «Ұран» газетінің
қалай шыққанынан хабардар етеді: «Бөкей ордасының біраз Алашшыл оқығандары, ақын,
молда Қарашұлы бас болып, «Ұран» деген газет шығарып, «Алашорданы» ұран қылып тұрды.
Тырбанып бұларға қарсы болған Жақыпұлы Серіктер ғана жүрді. Қарашұлы Омар «Алаш»
ұранын жыр қылып, кітапша жазып шығарды. Ұмытпасам, кітапшасының аты «Терме» еді.
Кітапшасында Әлекеңді мақтайды... «Ту ұстаған топтың Әлекем жүр басында. Сұр кепкасы
қасында: гимназистер қасында...» – дейді [1, 159 б].
Әрине, сол кездегі саясаттың ыңғайымен баяндалған «Тар жол, тайғақ кешудегі» осындай
деректер басылым жөнінде нақты түсінік қалыптастыра алмаса да, жұрттың санасына ой
салатыны анық. Осыған орай «газетті кімдер шығарды, қай кезде, қандай мақсатпен шығарды?»
деген сауалдар туындай бастайтын еді. Кейін еліміз тәуелсіздікке бет бұрған жылдарда бұл
мәселені жан-жақты қарастыруға жол ашылды.
Ғұмар Қараштың өмірі мен шығармашылығын жан-жақты зерттеген ғалым Мақсат
Тәжімұратов аталған мәліметке орай бірқатар түсініктеме береді [2, 147-177 б]. Ол «Тар
жол, тайғақ кешудегі» деректі өзінше түйсінген кейбір тарихшылардың Ғұмар «Алаш»
ұранын жазған деген ұғым қалыптастырғаны туралы айтады. Зерттеуші бұған дәлел ретінде
П.Пахмурныйдың: «Так, Карашев Гумар... голосовал за немедленное объявление буржуазнонационалистической автономии Алаш-Орды. Ее поддерживала и редактируемая Г.Карашевым
газета «Уран» (Букеевская орда). Им же составлен гимн Алаш-Орды, а в изданной книге «Терме»
(«Ритмы») восхвалялся Алихан Букейханов – лидер «Алаш-Орды» [3, 176 с], В.Григорьевтің:
«Тон антисоветской направленности в работе съезда задавали... один из идеологов партии
«Алаш», автор национального гимна – Г.Карашев» [4, 177 с], – деген пікірлерін мысалға
келтіреді. Сондай-ақ, М.Тәжімұратов Сәкен Сейфуллин романында Ғұмардың Орынборда
1917 жылғы желтоқсанның 5-13 күндері аралағында өткен ІІ Жалпықазақ съезінен қайтқан
соң баспадан шыққан «Тұрымтай» жинағындағы «Түсімде» деген өлеңі сөз болып отырғанын,
әлгі тарихшылардың «Алаш» ұранын жыр қылып» деген автор сөзінің астарына үңілмей, қате
ұғынғанын баяндайды.
М. Тәжімұратовтың айтуынша, «Сейфуллин «Алаш» ұранын айтқанда Ғ.Қараш атымен
«Сарыарқа» газетінің 1918 жылғы 28-нөмірінде жарияланған «Ұран» атты өлеңді есте ұстауы
мүмкін» [2, 177 б]. Бұл орайда ол бірқатар мәселенің басын ашып алады. Алдымен «Сарыарқа»
газетінде Жүсіпбек Аймауытовтың «Ұран» деген өлеңі Ғұмар өлеңдерінің қатарына қосылып
кеткенін Қайым Мұхаметқановтың дәлелдегенін мысалға келтіреді [5, 177 б]. Сонымен
қатар, мұрағат деректеріне сүйеніп, «Ұран» газеті Ордада 1917 жылдың көктемінен 1918
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жылдың көктеміне дейін әуелі Нұғыман Манайұлының, кейін Ғабдолғазиз Мұсағалиевтің
редакторлығымен шыққанын [6, 177 б], Ғұмардың бұл басылымға автор ретінде ғана қатысып
тұрғанын еске салады.
Белгілі алаштанушы ғалым Дихан Қамзабекұлы 2008 жылы шыққан «Алаш» қозғалысы»
атты кітапта аталған басылымды былайша таныстырады: «Ұран» газеті – Ішкі ордада
(Бөкейлікте, Астрахан қаласында) 1917 жылы 14 мамырдан бастап шыға бастаған қоғамдықсаяси бағыттағы басылым. Редакторы – Ғабдолғазиз Мұсаұлы (Ғ.Мұсағалиұлы). Ол – «Қазақ»
газетінде басылған тарихи-танымдық мақалаларымен белгілі қаламгер. Қазандағы Апанаев
медресесін, Мысырдағы әл-Азхар университетін бітірген, Жетісудағы Мамания медресесінде
ұстаздық еткен. Алаш қозғалысының жандануына сәйкес, бұл басылым бірте-бірте Батыс
Алашорданың үніне айналған. Белгілі тағы бір дерек, «Ұран» газетінің №2 саны 1917 жылы
28 шілдеде шыққан. Соған қарағанда басылым тұрақты жариялана алмаған» [7, 267 б].
Бірқатар ғалымдар мен зерттеушілердің ұзақ жылғы бірлескен ізденістерінің нәтижесінде
«Ұран» газетінің біршама тігінділері табылып, араб қарпінен қазіргі қаріпке көшіріліп, кітап
болып жарыққа шықты. Кітапты шығару ісіне басшылық жасаған Жантас Набиоллаұлы
«Ұранның» шамамен 40-50 нөмірі жарық көргенін айта келіп, газеттің қолда бар сандары
жөнінде мынадай мәлімет береді: «Нақты айтсақ, мына нөмірлер: №6, 1 қыркүйек, 1917 жыл,
жұма; №7, 12 қыркүйек, 1917 жыл, сейсенбі; №8, 26 қыркүйек, 1917 жыл, сейсенбі; №9, 7
қазан, 1917 жыл, сейсенбі; №20, 31 желтоқсан, 1917 жыл, жексенбі; № 24, 16 ақпан, 1918 жыл,
жұма; №28, (датасы белгісіз); №30, 28 (10) наурыз, 1918 жыл, бейсенбі; № 38, 16 (3), мамыр,
1918 жыл, бейсенбі» [8, 9 б.]. Оның баяндауынша, бұл басылымды ұзақ жылдар бойы іздеген
ғалым Мақсат Тәжімұратов басылымның бірнеше санын Алматы қаласындағы республикалық
кітап мұражайынан тапқан. Бұл тігінділер халық ақыны Андаш Надралиевтің жеке қорында
сақталған, мұражайға 1978 жылы тапсырылған. Бірқатар нөмірлер Батыс Қазақстан облыстық
мұражайынан, ескі басылымдарды зерттеген ғалым Мұстафа Ысмағұлов тапсырған қордан
табылған [8, 8-9 б].
Осы орайда, жоғарыда аталған Ғұмар Қараштың «Ұран» атты өлеңіне келер болсақ,
бұл туралы кеңестік дәуірде пікір айтқандардың қателесетіндей реті болған секілді. Себебі,
Ғұмар Қараштың «Ұран» газеті туралы» деген өлеңі бар. Бұл өлең «Ұран» газетінің 1917
жылғы 1 қыркүйектегі №6 санында жарияланыпты [9, 44 б]. Онда елдің ықыласына бөленген
ұлт басылымының қадамдарына сүйсінген ақынның шынайы көңіл-күйі көрініс тапқан.
Ол, сонымен қатар, газеттен үміт күткен халықтың мақсат-мұратын да қапысыз жеткізеді.
Оқырманды жаңа басылымның бағыт-бағдарынан, өзіндік ұстанымынан хабардар етеді:
«Ұранды» көз талдыра қарап едік,
Әр сөзін мың ділдәға балап едік.
Жиылып неше дүркін қарсы алуға –
Ақыры келмеген соң тарап едік.
Түбінде ер боларын жан сезді ме,
Төзе алмай келер күнді санап едік.
Мінеки, келді сабаз күтіп жүрген,
Еңіреп, ел қайғысын жұтып жүрген.
Сал бөксе, шабан жүріс, жалқауларға,
Қабағын қарс жауып, шытып жүрген.
Қабыл ал, құшақ жайып «Ұраныңды»,
Астана, арманың жоқ, мұны көрген [9, 44-45 б.].
Ал «Қазағым, қақтықпа, қамалма! Ел болар қамыңды амалда!» деп басталатын Жүсіпбек
Аймауытовтың «Ұраны» зерттеушілердің (Д. Қамзабекұлы, С. Аққұлыұлы, Б. Байғалиев,
Н. Қуантайұлы) түсініктемесінде көрсетілгендей, «Патша өкіметі құлаған кезде, 1917 жылғы
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февраль революциясы жеңісінен кейін жазылған. Өлең Қазақстанда Кеңес өкіметі орнағанға
дейін ұлттық гимн рөлін атқарды. Жиын-топтарда, салтанатты жиналыстарда, мерекемейрамдарда әнмен айтылған. Өлеңнің тексі алғаш «Абай» журналының 1918 жылғы 1-санында
жарияланды» [10, 378 б.].
С. Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» романында сөз болған Ғұмар Қараштың «Түс»
деген өлеңінің толық нұсқасында «Жолдасым жөн сілтейді маған енді: «Сөз жалған жазушылар
бұлар» дейді. «Сарыарқа», «Ұран», «Қазақ», «Бірліктерден», Шығарып жол көрсеткен солар
дейді» [11, 141 б.] деген жолдар бар. Сөйтіп, Ғұмар шығармашылығында «Ұран» газеті ара-тұра
аталып қалып отырды. Сәкен Сейфуллиннің мемуарлық романы да көзқарасына қарамастан
осы басылым туралы бірқатар дерек ұсынғандығымен бағалы дер едік.
«Ұран» газеті туралы сөз болғанда ойға алдымен түсетін тұлғаның бірі – Ғабдулғазиз
Мұсағалиев (1880-1933). Жиырмасыншы ғасыр басындағы қазақтың ең білімді азаматтарының
қатарынан орын алған ол Каирдегі әл-Каһира университетін бітірген. Бірнеше шығыс тілдерінде
еркін сөйлеген. Академик К.Нұрпейіс оның алғаш ауыл молдасынан сауат ашып, медреседе,
одан соң арнайы ақсүйектер мектебінде оқығаны, университет қабырғасында жүргенде
Мысырдың бай кітапханасын сүзіп, халифат дәуіріндегі қолжазбалармен танысқаны, түркі
халықтарының ежелгі тарихын зерттегені, шетелдің сегіз тілін білгені туралы жазады [12, 133
б.]. «Ұраннан» басқа «Дұрыстық жолы» газетін, «Мұғалім» журналын шығаруға қатысқан.
Ғабдолғазиз Мұсағалиевтің ағартушылық болмысы мен қайраткерлік тұлғасына бірқатар
ғылыми еңбектерде нақты баға берілді. Соның ішінде Батыс Қазақстан өңірінің білім беру
саласының тарихы туралы зерттеулердің орны бөлек. Мұндай еңбектерде осы аймақтан
шығып, революцияға дейін әлемдік деңгейдегі іргелі оқу орындарында білім алған айтулы
азаматтардың қатарында Ғ. Мұсағалиев есімі мақтанышпен аталады: «Батыс Қазақстанның
көптеген көрнекті қайраткерлері әдепкі білімді мұсылмандық оқу орындарында алды. Олардың
арасында Халел және Жаһанша Досмұхамедовтер, Ғұмар Қараш пен Мұрат Мөңкеұлы, Нұғман
Манаев, Аяпберген Науанов, Хасан Нұрмұхамбетов, Бөкей ордасынан шыққан Габдулғазиз
және Махмұд Мұсағалиевтер және басқа көптеген азаматтар болды» [13, 138 б.]. Сонымен қатар,
қаламгер-қайраткердің шығармашылық тұлғасы жөнінде И.Кенжәлиев [14], Т.Муттайрова [15]
еңбектерінде талдау жасалды.
«Ұран» газетінің қолға тиген сандарындағы жарияланымдарды түгел оқып, араб қарпінен
қазіргі қаріпке көшірген журналист-зерттеуші Қазбек Құттымұратұлы мынадай дерек ұсынады.
Ордалық өлкетанушы Ғұмар Зарипов тапсырған ақын Бисен Жәнекешовтің өлеңдерінің
арасынан «Бисеннің Ғабдулғазиз Мұсағалиевке айтқаны» деген бір шумақ табылыпты.
Қ.Құттымұратұлы мұны Орда большевиктері мен «Ұран» газетін шығарушылар арасындағы
тартыстан хабар беретін мәлімет ретінде бағалайды.
«Ұраның» біз қосылар ұран емес,
Біздерге ондай «Ұран» құрал емес.
Алысқа бұл «Ұранмен» бара алмайсың,
Күн туып екі талай басталса егес! [16, 19 б.].
Шынында да, большевиктік ұран көтеріп, атты әскер полкының эскадронын басқарған
Бейсен Жәнекешов сынды азаматтың ұстанымы мен ұлттық басылым шығарушылардың
көзқарасы қабыса қоймайтыны анық.
«Ұранның» шыққан күніне байланысты екі түрлі мерзім көрсетіліп келеді. «Алаш»
қозғалысы» анықтамалығында алғашқы саны 1917 жылы 14 мамырда жарық көрген делінсе,
оралдық басылымды кітап етіп бастырған зерттеушілер: «Біз аударған «Ұран» газеті сандарының
алғашқы бетінде газеттің 1917 жылғы 28 шілдеден бастап шыққаны анық жазылып тұр. Бірақ
жалпы Ордада газет шығару туралы шешім ертерек, яғни 1917 жылдың сәуір айында өткен
Ішкі ордалықтардың зиялылар съезінде қабылданғаны байқалады» [16, 17 б.], – деп нақтылай
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түседі. Сонымен қатар, олар «Ұран» газетінің қолға тиген №38 санының 1918 жылғы 16
мамырда жарық көргендігіне сүйеніп, басылым сол жылдың ортасына дейін шығып тұрған
болуы мүмкін деп топшылайды. Батысқазақстандықтар бүгінде бұл басылымды облыстық
«Орал өңірі» және «Приуралье» газеттердің бастауы деп таниды.
«Ұран» газетінің ең басты тақырыбы ел бірлігі, ұлт ұйымшылдығы болды. Басылым
жиырмасыншы ғасыр басындағы аласапыран уақытта жолын таппай дағдарған қарапайым
халыққа жөн сілтеп, бағыт-бағдар берді. Жұртты ес жиюға шақырып, ел болудың үлгілерін
көрсетті. Өнері өрге жүзіп, іргесін кеңейткен өзге халықтарды өнеге етті. Осы мазмұндас
жарияланымдардың ішінде соңына Ғұмар Қараштың қолы қойылған «Ішкі Орданың атқа мінген
адамдарына» деген үндеу түріндегі мақала айрықша назар аудартады. Бұл жарияланымда
алмағайып заманда қазақ ұлтының қандай қам-қарекет жасау қажеттігі жөнінде сөз болады.
Айналадағы аласапыран оқиғалар кезінде халықты сақтау мақсаты алға қойылған.
Сонымен қатар, бұл жазбаның тағы бір ерекшелігі, сол кездегі халықаралық оқиғаларға
біліктілікпен талдау жасалған. Қай елге қандай қауіп төніп тұрғаны, әлемдік жанжалдардың
аяғы неге соқтыратыны, бұдан қазақ елінің де тысқары қалмайтыны анық көрсетілген.
«Дүниені тегіс өрт алғандай заман болып тұр: әр жұрт та жұртшылығын айтып жан сақтау,
бас қорғаудың қамын істеп жатыр. Жан сақталып, бас қорғалар ма, жоқ па, ол екінші сөз, оны
келешек көрсетеді. Кеше Орынборда жалпы Алаштың азаматтары бас қосып, әр нәрсе туралы
тоғыз күн толғандырып кеңес жасап еді: сол тоғыз күн кеңескендегі съездің мүдде-мақсұты: ен
далада жайылып жатқан малдай, өзінен басқаның бәрі жау, құралдан бос, өнерден кеш қалған
қазақ-қырғыз жұртын мынау келе жатқан өрттен қалай аман алып қалу жайы еді» [17, 117 б.],
– деген ой-тұжырым – осының айқын дәлелі. Сондай-ақ бұл мақаладан қазақ зиялыларының
ұлтты сақтап қалу үшін ұжымдық әрекет жасағаны, осы мәселені жоғары деңгейдегі жиында
талқылағаны жөнінде мәлімет аламыз.
Жарияланымда қамсыз қазақтың санасына сәуле түсіріп, айналаға назарын аудартып,
келер күнге алаңдап, дабыл қағу мақсаты көрініс тапқан. Автор әзірге ешкімнен қағажу көрмей,
ұлт болып ұйысып отырған қазақ халқының бейқам күйі де тұрақты емес екенін аңғартып,
мәселенің мәнісін тереңірек түсіндіреді: «Бұл жаһан соғысында біз сияқты талай жұрт қаза
тауып, жоқ болып кетіп отыр. Біздің бұл күнге дейін аман қалып отырғанымыз жұрттан озған
жүйріктігімізден не болмаса жасанған қолды бұзған батырлығымыздан емес, соғыс шалығы
біз тұрған жерден аулақтығынан еді» [17, 117 б.].
Мақалада шалғайда болып жатқан соғыс өрті қазақ жерін бір-ақ сәтте шарпуы мүмкін
екендігі де ескертіледі. Яғни, ұлтқа төніп тұрған қауіп ашық айтылады. Оның дәлелі ретінде
көрші Ресей жерінде басталған азамат соғысы іргелес отырған қазаққа кесірін тигізбес пе
екен деген күдік білдірілген. Осы орайда жарияланымда келтірілген «гражданская войнаның»
қазақша баламасы ретінде алынған «халық соғысы» деген сөз тіркесіне назар аударуға болады.
Автор ұлтқа залалын тигізетін қауіп – азамат соғысының анықтамасын береді. Сол тұстағы
халықаралық ахуалды әскери саланың маманы секілді біліктілікпен талдайды. «Бұл соғыс анау
соғыстан қорқыныштырақ, жаманырақ. Мәнісі, анау соғыста аз да болса, тәртіп болады, бас
болады. Онда басшылары «ал, соғысайық» десе, соғысады. «Құрталық» десе, құртады. Бұл
халық соғысында бас та, аяқ та болмайды. Мұнда кім күшті, сол күшсізді өртейді, өлтіреді,
малын, шаһарын тартып алады. Әлпештеген мағсұм (ару) балаларын көз алдында зая қылады
(Құдай басқа бермесін) [17, 118 б.], – деп туындап келе жатқан алапат қатерді халықтың
қаперіне салады.
Әлемдік дүрбелеңнің барысын қарастыра отырып, оның қазаққа тигізер зиянын ұқтыру –
мақала авторының негізгі мұраты. Ел басына күн туса, ұлттың іс-әрекеті қандай болмақ? Жерін
соғыс өрті жайласа, қазақ халқы не істемек? Ұлт болып басын көтеріп, етең-жеңін жиып, елін,
жерін қорғайтындай шамасы бар ма? «Ішкі Орданың атқа мінген адамдарына» атты үндеуде
осы мәселенің бәрі қамтылады: «Бұл соғыс хүкімет күшсіз, тәртіпсіз болуы себепті жылдам
басылмайды, бұл неше жылдарға кетуі ықтимал. Жаман айтпай жақсы жоқ, осы өрт, осы қырғын
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ертең қазаққа да келсе, сонда біздің қазақтың етер не амалы, не қаруы бар?» [17, 118 б.].
Халқымыздың о бастан қауіп-қатер мен зардап-залалға қарсы қояр тәсілі – сабырлылық
мен ауызбіршілік. Мақала авторы бұл жолы да халық даналығына жүгінеді. Ол ертеңгі күнін
ойлай бермейтін бейқам қазақты айналадағы ахуалдан сабақ алып, бірлесіп іс-қимыл танытуға
шақырады. Алдағы күннің қазақ үшін де қатері мол екенін ұлттың санасына сіңіреді. Сөйтіп,
ол халыққа: «Бүгін басым аман, ертеңгіні есептеп не қыламыз» деу адамшылық емес. Ел
ішіндегі таққа таласуды биылша қоя тұрсақ та болар. «Алаш» деп ұран салып, Аллалап іс
басталық, бөлініп жарылмалық, қашан да бөрі бөлінгенді жейтін» [17, 118 б.], – деп ой салады.
Осы мақаладағы: «Ел ішіндегі таққа таласуды биылша қоя тұрсақ та болар» деген басалқы
сөз ұлт болмысындағы тарихи шындықты еске салғандығымен бағалы. Бұл қазақтың ежелден
келе жатқан алабөтен алауыздығынан хабар береді. Билік таласының ешқашан бітпейтінін,
ұлттың тіршілігімен тамырласып кеткенін жоққа шығара алмайтын мақала авторы ең болмаса
«биылша қоя тұралық» деп, тілегіне қоса шарасыздығын да аңғартады. Үндеу Ғұмардың
Алашты бірлікке бастаған әйгілі өлеңімен аяқталады:
Екі талай іс болып,
Елге қиын күн туды.
Аспанда ай, күн тұтылып,
Жер жиһанды қан жуды.
Көзі ашық елдер қам етіп,
Ертерек бекем бел буды.
Тіршілік керек бізге де,
Қоялық енді наз қууды.
Үрім-бұтақ хақы үшін,
Қорғалық, Алаш, жер-суды.
Көрінетін ерлігің,
Білінетін бірлігің,
Күн туды, Алаш күн туды! [17, 118 б.].
Сонымен қатар, бұл мақалада съезде көтерілген өз алдына дербес ел болу, ішкі тәртіпті
нықтайтын милиция құру мәселелері де сөз болады. Осының бәрі ұлтты әлемдік зобалаңнан
аман сақтау талабынан туындап жатқаны даусыз.
«Ұранда» қазақ ұлтының мұң-мұқтажы туралы айтылғанда онымен бауырлас түркі
жұртының мүддесіне қатысты жайттар қоса қозғалып отырды. Тегі мен ділі бір, тілі ұқсас
халықтардың басындағы ахуалды тұтас қарастыру сол тұстағы Алаш қайраткерлерінің
бірқатарының ортақ мақсаты болды. Түркі тілдес елдердің басылымдарында ағайын жұрттың
бәрінің сұранысын қанағаттандыратын мақалалар үздіксіз жарияланып тұрды. Бұл үрдістен
«Ұран» да шет қалған жоқ.
«Ұранда» қамтылған тақырыптың бірі – жұма күнді мереке ретінде тойлау жайы. Түркі
тілдестердің талабынан туындаған бұл ұсыныс кейін жаппай қолданысқа ене қоймағаны
белгілі. Дегенмен, әр халық бағдарын іздеген елең-алаң шақта мұндай мәселелер жиі
қойылған. Осыған орай газеттің «Ғ.С.» деп қол қойған авторы былай деп жазады: «Жұма күнді
байрем (мейрам – ауд.) ету керек. Бұрынғы Николай заманында барлық орыс праздниктерінде
байрем жасап, жұмыстан тоқталып, өзмилы бирамдарымызда көңілсіз оздыратын едік.
Оның себебі, екі хүкіметтің мұсылмандардың діни уа милли істерін аяққа салып таптау үшін
еткен қысаңшылықтары еді. Енді бостаңшылық болып, ерік өзімізге тиген соң мұсылман
камитеттеріміздің жексенбіні қойып, жұма күнді байрем етуі тиіс. Бостаңшылықтан бері 8-9
ай болды. Сонан бері камитеттеріміздің бұрынғы етіп келе жатқан әдеттерін тастамай келе
жатуы таң қаларлық іс» [18, 111 б.].
Түркі халықтары тек тілдік тұрғыдан туыс қана емес, негізінен діндес екені де баршаға
486

белгілі. Басылым бұл халықтардың діни басқармаларының және мұсылмандар мешіттерінің
жұмысын қаперден шығармай, оқырманды тұрақты құлағдар етіп тұрды. Әсіресе, қазақ пен
татар арасындағы мұсылман істеріне қатысты атқарылатын шаруалар бөлінісін жіктеген
бірқатар материал жарияланды. Қай жұмысты татардың, қайсысын қазақтың тындыратыны
туралы жан-жақты түсіндірілді. Ғұмар Қараштың қолы қойылған «Ішкі Ордалық имамдарына»
деген құлақтандыру мақалада бұл мәселе былайша тұжырымдалды: «Қазақ баласы Алаш туы
астына кіріп, автономия алып отыр. Татар қандастарымыз топырақты мұхтарет иғлан етіп,
шектерін созып отыр. Бұ себепті Ішкі Ордалықтың рухани істері діни назареті хұзырындағы
қазақ бөлімінде қаралатын болды. Енді жіберілген махала талуғтары ау ғайри агенттер ау басқа
да істер жіберілгенде айырым қазақ бөлімінде деп жіберілу керек. Әйпесе, шатақ болады.
Моллалар осыны мұқият ескерсін. Қазір қазақ бөлімінде 4 қазақ қазы һәм Ғалымжан Баруди іс
басқарады. Расход шығындары татардан айырым» [19, 108 б.]. Осылайша жаңа бастамаларға
сәттілік тілеу үрдісі басылымның басқа жарияланымдарында да үнемі көрініс тапты.
Сонымен қатар, газетте түркі тілдес елдердің мәдени және діни мәселелеріне байланысты
жұрттың жоғын жоқтап, дабыл қаққан мақалалар да жарық көріп тұрды. Түркі халықтарының
қолы жеткенін өз жетістігім, жоғалтқанын өз кемшілігім деп білетін «Ұран» жылт еткен
жаңалықты халыққа дер кезінде хабарлауды ұмытқан емес. Бұдан бұрынырақта руханият
орындарының ашылғаны жөнінде жедел жазып, елді қуантқан газет ұжымы ол мекеме жұмысын
тоқтатқан тұста да үнсіз қалмай, бұл туралы жұртқа ескертті. Сол мәселе бойынша бүкіл түркі
тілдестердің мүдделі екенін баршаның қаперіне салды.
«Ұран» газетінде жарық көрген мақалалардағы түркі тілдес халықтар туралы деректер
мен мәліметтер сол елдердің зерттеушілері үшін де қызықты боларына дау жоқ. Себебі, әр ел
өзінің тарихына қатысты материалдарды там-тұмдап жинайды. Қазақ тарихының деректері
шетелдердің жылнамасынан табылып жатқаны сияқты, өзге жұрттың тарихына байланысты
дүниелердің қазақ баспасөзінен ұшырасуы заңды нәрсе. Мұның бәрі тұтастай алғанда,
жиырмасыншы ғасыр басындағы әлемдік ахуал, халықаралық оқиғалар аясындағы түркі
халықтарының тағдыры туралы ой қорытуға мүмкіндік береді.
Ұлттың мүддесін көздеп, ұлағатты бастамалар көтерген «Ұран» газетінің материалдарын
сараптап-саралай келіп, мынадай тұжырымдар жасауға болар еді:
Біріншіден, Алаш қозғалысының мақсат-мұратымен өзектес, оның бағдарламалық
міндеттерін кеңінен танытатын, ел мен ұлттың бірлігін дәріптейтін газет ретінде танылды.
Екіншіден, бүгінгі көзқараспен қарасақ, басылымда жиырмасыншы ғасыр басындағы
түркі халықтарының тарихы түзілгенін айтуға тиіспіз. Одан Бірінші дүниежүзілік соғыс
кезіндегі түркі тілдес елдердің ахуалы туралы нақты мәлімет алуға болады.
Үшіншіден, басылымның материалдарынан халықтың мұң-мұқтажын жоқтап, қамқорлық
пен қайырымдылыққа үндеу ниеті айқын аңғарылады. Сондай-ақ, ағайын елдердің өзгеге үлгі
болатын өнегелі істерін баршаға кеңінен таныстыру ниеті сезіледі.
Қорыта айтқанда, «Ұран» газеті ұлтты біріктіретін Алаш идеясының қозғаушысы,
халықтың басын қосатын ой-таным отауы, түркі тілдестердің жоқ-жітігін түгелдейтін нағыз
жанашыры, ел ішіндегі түйткілдерді ортаға салатын еркін пікір мінбері болды.
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ АЛАШ ИДЕЯСЫ
Оразбек М.
ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Қазақ әдебиетінде проза жанры ХХ ғасырдың басында қалыптасып, жаңа даму сатысына
аяқ басты. Проза жанрының жандануына алаш қайраткерлері: М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов,
М. Дулатов, М. Әуезов, С. Торайғыров т.б. қаламгерлер ерекше үлес қосты. Аталған жазушылар
ХХ ғасырдың басында–ақ өз шығармаларында өмірдің күңгірт, көлеңкелі жақтарына тереңірек
мән беріп, сол кездегі қазақ қоғамындағы түрлі жағдайлардың (сайлау, ақ пен қызылға бөліну,
таптық күрес, революция, аштық т.б.) ел ішінде сұрқиялық пен сұмдық атаулыны қоздырып,
адам санасына селкеу, арасына іріткі түсірген кеселдің бетін ашуға, тамырын тануға ұмтылған
болатын. Бір М. Әуезовтың өзі 20-30 жылдары–ақ қазақ арасында орын алып отырған оғаш
оқиғалар мен ел ішіндегі кесел мінезді арқау етіп, бірнеше әңгіме жазған болатын. Және
ол шығармаларда суреттелген оқиғалар қазақтың өз өмірінен алынып, суреткердің терең
интуициясы, тиянақты позициясы арқасында бай қиялынан өріліп шыққан еді. Ол туралы
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жазушының үзеңгілес інісі, дос-жар серігі болған, белгілі ғалым Қ. Мұхамедханов: «Тегінде
Мұхтар Әуезов ешбір шығармасын ойдан алып, қиялмен жазған емес, оның әрбір шығармасының
негізі шын өмірде болған және болатын оқиғаның көркем әдебиеттегі шежіресі, оның әрбір
кейіпкері, өмірде болған адамдардың, ұлы жазушының құдыретті қаламымен мүсінделген
көркем образдары» [1, 27] деп, Әуезовтей шығармашылық тұлғаның нақты өмірде көргені
мен түйгенін әрбір шығармасына қазық еткенін атап көрсетеді. Демек, ұлы суреткер зары
мол заманның адам баласын түңілдіріп, түршіктірген жақтарына жете мән бере отырып, адам
баласының бүркеулі жатқан қиян–қилы табиғатын ашқаны ақиқат. Сондықтан «Қорғансыздың
күні», «Оқыған азамат», «Үйлену», «Кім кінәлі?», «Жетім», «Кінәмшіл бойжеткен», «Қаралы
сұлу» әңгімелері ел арасында болған оқиғалардың сілемінен алынып, сол соқталы оқиғалар
адам жанын жаралап, біреулерге күйік–қайғы болып жабысқандықтан да жазушының авторлық
позициясына ықпал етіп, оның субъективтік ой-санасында сан қилы қаһарман туғызуға мәжбүр
еткені байқалады.
Жалпы әлем әдебиетінде өткен ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы өнер дүниесінде
адамның жан-дүниесі мен психологиясына үңілу басты орында тұрды. Себебі қоғамдық
дағдарыс, бірінші дүниежүзілік соғыс елдің кедейленуіне, қылмыстың көбеюіне жол ашты.
Батыс пен Ресей, Американ әдебиетінде Ф. Кафка, Д. Джойс, Д. Хармс, С. Беккет, Э. Ионеско,
Т.С. Элиот, Т. Уильямс, Ф. Достоевский, Гоголь, У. Фолкнер, жапон әдебиетінде Р. Акутагава,
Ю. Мисима сияқты белгілі қаламгерлер М. Әуезов, М. Жұмабаевтар сияқты өмірдің күңгірт
жақтары мен адам баласының өзі байқай бермейтін мінезінің тұңғиық, неғұрлым түсініксіз
астарын айқындауға ұмтылды. Сондай шығармалардың тууына қоғамды билеп алған
әлеуметтік дағдарыс,кедейлік пен жұмыссыздық, дүниежүзілік соғыс, нашақорлық сияқты
адамды материалдық жүдеулікке, моральдық азғындыққа ұрындырған түрлі тұманды жағдай
суреткер атаулының шығармашылық әлеміне ерекше ықпал етті.
Француз жазушысы Альбер Камюдың ойына үңілсек, «Мен жарты [өмір – М.О.]
жолымды қайыршылық пен жарық күн арасында өткіздім. Қайыршылық маған күн астында
және тарихта бәрі сәтті болатындығына сенуге бөгет жасады, сондай-ақ жарық күн маған тарих
дегеніміз барлығы емес екенін үйретті» дей келіп, күнделігіне өзінің өмір сүрген кезеңі туралы
да жазуды ұмытпаған. «Әр жолы мен бізді басқарушылардың саяси сөздері мен мәлімдемелерін
оқыған кезде түршігіп кетемін және бұл бірінші жыл емес, мен одан адамшылықтың мысқалын
да ұстай алмаймын. Мәңгі бақи бәрі сол сөздер, бәрі сол бір өтірік» [2,6].
Жазушы өзі өмірдің көлеңкелі жақтарын көріп, басынан өткізгендіктен де қоғамдағы
«қайыршылық» пен басшы атаулының да рухани «қайыршы» болғандығынан адам баласының
азып-тозған жан әлемін суреттеуге мәжбүр. Қитұрқы саясат пен жалғандыққа толы құрғақ та
саяси уәделер, екі жүзділікке салынған, адамшылықтан жұрдай ел басшылары мен зәбір–жапа
шеккен, азғындаған елдің бұлтартпайтын бейнесін жасауға суреткердің толық творчестволық
құқы бар. Осындай қоғамдағы әділетсіздік жазушыны адам мен ол өмір сүрген қоғамды
суреттеуге еріксіз итермелейді. Автордың қиял дүниесі мен ақыл ойында жаңа идеялар тууға,
кереғар позицияның пайда болуына ықпал етеді. М. Әуезов «Қорғансыздың күні» әңгімесінде
болыс, елге басшы азаматтырдың дертке ұшыраған санасын суреттеу арқылы қоғамның дертін
қозғайды. Бір емес бірнеше қылмыс жасаған (адам зорлау және оны өлімге итермелеу) болыстың
жазасыз кетуі мен жас ұрпақтың қыршынынан қиылған тағдырын суреттеуі тектен тек емес.
Санасы дертке шалдыққан адамның билікке келуінің қоғамда қандай жағдай туғызатынын
меңзесе керек.
Американ жазушысы Уильям Фолкнер де, «Жазушы, ақын немесе романист болсын,
олар жай ғана адамшылық істің «регистраторы» [тіркеп отырушысы] ғана емес, ол адамға одан
да жақсырақ болу сенімін есіне түсіріп, ойына салу керек деп есептеймін. Егер жазушы бірдеңе
істеуге үндесе, онда өмірді өзі көргеннен де күштірек етуге, өзінің бар күшімен, қандай жолмен
болса да соғыс сияқты зұлымдықтың, әділетсіздік пен қиянаттың болмауын жасау керек, –
міне, оның жұмысы» [3, 4] дейді. Фолкнер айтпақшы «әділетсіздік пен қиянаттың болмауын
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жасау керек» болғандықтан да жазушы көркем шығармада адамның ары мен ол өмір сүрген
заман шындығын ащы бейнелейді.
М. Дулатовтың «Бақытсыз Жамал», С.Торайғыровтың «Қамар сұлу» романдары мен
М. Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі», М. Әуезовтың «Кім кінәлі?», «Қорғансыздың күні»
әңгімелері мен Б. Майлиннің «Шұғаның белгісі» повесін бір ауыз сөзбен әйел теңсіздігі
тақырыбына жазылған шығармалар деп айту оңай. Бұрын солай талданды. Шындығында әйел
теңсіздігі мәселесі де бар. Бірақ осы аталған әрбір шығарманың идеясы әйел тағдырын сөз ете
отырып, ол өмір сүрген заманның шешілуі қиын қағидалары мен өсіп келе жатқан ұрпақтың
болашағының қорғансыздығы, қазақтың бейқам, қамсыз, надан тіршілігі мен ел арасындағы
араздықтың өршуі сияқты келеңсіздіктің ұлт санасына сызат түсіріп, психологиялық
күйзеліске түсірген кеселдер еді. Алаш қайраткерлері мен ақын–жазушылары осындай келелі
оймен, қоғам сырына терең үңілгендіктен де жан–дүниесі астаң–кестең кейіпкерлер сомдады.
Орыстың белгілі әдебиеттанушы ғалымы Л. Гинзбургтың пікіріне сүйенсек, «романтикалық
роман қаһармандарының бойында қасиетте, құмарлықта бар, бірақ оларды байланыстырушы,
қаһарман етуші нағыз принцип – идея болып табылады» [4,126 ].
Демек, қаһарман бүкіл көркем шығарманың көркемдік, адамгершілік, тәрбиелік
мән-мазмұнын танытушы ролін атқара келіп, оның ең басты ерекшелігі – авторлықидеяны
жеткізушілігі болып табылады. «Қаһарман оқиғаларды өткізетін стержень емес, тип те,
характер де, маска да емес, ол – идеяны сөзсіз жеткізуші. Міне, осы тұрғыдан келгенде ол –
символдық фигура» [4,126 ].
Гинзбург бұл жерде кейіпкердің тип, характер ретіндегі негізгі мағынасынан да гөрі
автордың идеясын тікелей иеленуші екендігіне, автордың танытқысы келген ой-пікірі мен
көзқарасын өз мойнына алып, іс-әрекеті мен адамдық характері негізінде автор идеясын
жеткізушілік қабілетіне баса назар аударған.
Идея – адам образы немесе кез келген құбылыстың символдық бейнесі, яғни көркем
бейне ұғымына өте жақын екендігін Карл Юнг та нақтылай түседі. «Белгілі психологиялық
элемент «идеяны» кейде мен оған жақын түсініктегі образ деп те атаймын. Сондықтан образ
жеке-дара немесе өзіндік бет–бедері жоқ жалпылама да болады» [5, 518].
Идея ұғымының образбен етене жақындығын көрсету үшін Юнг идеяның автор
ойында, қиялында нақты образбен немесе белгілі бір көркем бейнелермен, суреттермен елес
беретінін, заттанатынын айтып отыр. Тіпті, идеяны символ деп те ұғындырады. Өйткені
автор психикасында пайда болған идея белгілі бір символдық бейнелер арқылы заттанып,
нақты мәнге, тіпті белгілі бір характерге ие болатындығы шындық.
ХХ ғасыр басындағы шығарма кейіпкерлері сөзсіз автор идеясын жеткізуші, әрі
жаңғыртушы мәнге ие. М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, М. Дулатов, М. Әуезов, С. Торайғыров,
Б. Майлин т.б. қаламгерлер шығармаларының идеясы – сол заманның қордаланған, күрмеуі
қиын ел мен жердің, ұлттың мәселесі. Ал оны арқалап сол заманға да бүгінгі біздің заманымызға
да жеткізген шығарма кейіпкерлері екені сөзсіз. Сондықтан да жоғарыда аталған шығарма
кейіпкерлері қазіргі таңда да жан–жақты талдауды қажет етеді. Осы тектес шығармалар қазіргі
қазақ прозасында өз жалғасын табуда.
ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасыр басындағы Т. Ахметжан, Ж. Қорғасбек, А. Алтай,
Р.Мұқанова өз шығармаларында елдің рухани және моральдық ахуалын, адам баласының
болмыс–бітімін әрқайсысы шығармашылық әлеміне өзінше арқау етті. Нарықтық қатынастың
пайда болуы мен жеке меншіктің орнауына байланысты адам характері алмасқан қоғамның
ұлтқа, қазақ өміріне қаншалықты әсер еткенін суреттеуге күш салды. Қазақ арасын жайлаған,
жалпы қазаққа тез жайылған алып–сатарлық, алдау–арбау, күштінің әлсізге қоқан лоққы
жасауы, көзбояушылық, ғылым мен өнерді қор қылу сияқты мінез–құлықтың қалыптасуын
оқырманға аңдатып отыруды жеке адамның психикасы мен дара тіршілігіне үңілу арқылы
суреттеуге ойысты.
Жүсіпбек Қорғасбектің «Өлі көл», «Қасқыр–Адам» повестері мен «Жансебіл», «Үрей»
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т.б. әңгімелерінде жалғыздықта жаны құлазып, жапа шеккен, уайым-қайғы көкірегін кернеп,
дүниеден баз кешкен адам образы орын алса, Роза Мұқанованың «Монастырь», «Тұл», «Мәңгілік
бала бейне», «Мұқағали», т.б. әңгімелерінде қоғамдағы әділетсіздік пен өнердің ауыр жүгін
арқалаған, өнерде жолы болмаған немесе басындағы бақты қадірлей алмай қасиетсіздіктің
зардабын шеккен жеке тұлғалар мен бүлінген, зақымданған табиғатпен бірге кемтар күй кешіп,
азап тартқан адамдар бейнесін суреттеуге жете мән береді.
Еуропа әдебиетінде Сартр мен Камю антиқаһарман сипатты «абсурд адам» бейнесін
неғұрлым ащы, әрі анық бейнелеген еді, ал Мұқанованың әңгімелерінде абсурд адаммен қоса
жалпы абсурд қоғам бейнесі анық елес береді. Өйткені «Құбыжық» әңгімесіндегі арманшыл
бастықтың «алдамшы болса да сұлулығы басым өмірден» безінуге, адамдық тоқырауға, өз-өзін
жатсынуға себепкер – тағы да қоғам. «Тұтқын» әңгімесіндегі «Жалғыз боламын деп, жалғыз
қаламын деп тіпті де ойламаған» әумесер суретшінің де қызығы тек өнерге байланып, «қалың
нөпір» қоғамнан бөлініп қалған. Ол – тек мәңгі–бақи өз қиялының «тұтқыны». Қоғамның
әділетсіздігі мен адамдардың күншілдігінен қорланған, өмірден өз орнын таппаған, одан
қалса тереңге тұнған сырын сыртқа шығара алмай тұншыққан, өз-өзін жатсынған, күллі ел
мен жарық дүниеден безінген адам образы басқа шығармаларынан да алдымыздан шығып
отырады. Жазушы кез келген адам түсіне алмайтын өнердің биік мұратына, ұлы қасиетіне ой
жүгірте отырып, керемет дарын басына бақ боп қонақтаған адамдардың бақыттан гөрі қасірет
құшатынын, ақыреттік азап шегетінін – тағдырын тәрк еткен адамдардың жан әлемі арқылы
танытқысы келгенін ұғамыз.
Т.Ахметжанның «О дүниенің қонағы» әңгімесіндегі Қияқ образынан қазақ қоғамында
кәсіпкерлікті дүние мен қызыққа айналдырып, ел ішіне тек зиян әкелгендігін анық аңғарамыз.
А.Алтайдың «Қаладағы құтпандар» повесі мен «Прописка», «Лайбаран» әңгімелеріне қалада
үйсіз-күйсіз жүрген, жұмыс іздеп сандалған қазақ жастары мен қымбатшылық жайлаған ел
өмірі өзек болған.
Өзіміз куәгер болған 90-шы жылдардан кейін жазылған бұл шығармаларда кейіпкерлер
өмір сүрген орта, әлеуметтік жағдай, уақыт бейнесі авторлық баяндауға немесе жалпылама
таныс көзқарас тұрғысынан заман келбетін суреттеуге құрылмайды. Керісінше бірді–екілі дара
кейіпкердің жан азабы, ішкі ой-сезім арпалысы, жан–дүниесінің алай–түлей құбылыстары
арқылы олар өмір сүрген қоғам мен уақыт бедерін түсінуге жетелейді. Қазақ қоғамындағы
экономикалық дағдарыс пен жұмыссыздықтың кеселі ұлт санасына, ел тіршілігіне ықпал
еткенін олардың кейіпкерлерінің қилы тағдыры арқылы білеміз. Ендеше кейіпкер жазушының
өз шығармасында суреттеп отырған заманның ырқы мен болашағы туралы ой қозғайтын негізгі
фигура. Жазушының идеясы заманның көлеңкелі жақтарын суреттеу арқылы елді түңілдіру,
тұңғиыққа тарту емес, тығырықтан шығудың жолын қарастыру. Ел ішін жайлаған кеселден
арылудың жолдарын ойластыру десек артық айтқандық емес.
Ж. Қорғасбек «Қасқыр–Адам» повесінде жаны таза, үміті таудай, ғылым жолына түскен
Әділет атты жас жігіттің ғылымды ақшаға айналдырған ғалымсымақтардың кесірінен айдалада
қаңғырып, тағы хайуанға айналған сорлы кейпіне куә етеді. Автор қоғамда, әсіресе ғылым мен
өнерде орын алған тамыр-таныстық, көзбояушылық, біреудің еңбегін сыртынан ұрлау, тіпті
сатып алу, таланттың жолына кесе–көлденең тұру сияқты зұлым әрекеттің күнделікті әдетке
айналып бара жатқанына зер салып, көркемдік әлеміне, шығармашылық кредосына әдейі арқау
еткен сияқты. Өйткені мұндай рухани құлдыраудың салдары адамның өмірін ойрандап, кесірін
тигізетін зор қауіп екенін, әсіресе ұлт үшін, болашақ ұрпақ үшін үлкен қатер екенін ескертетіні
анық.
Повестегі Әділеттің адамдық бет–бейнесін жоғалтуға себеп болғандар – өзінің ғылыми
жетекшісі мен еңбектеріне сын айтқан ғылымдағы «мүйізді» ағалары. Автор өз өміріне
ренжулі, тағдырына да іштей налыған, кеудесін үрей мен қорқыныш билеген жігіт жанының
қасіретті күйін бейнелей отырып, өмірдегі сенімнен айырылудың, үмітсіздік пен үрейдің
не екенін ұқтырғысы келетін сияқты. Қазақтың ғасыр соңындағы қасіретін сорлы жігіттің
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жалғызсыраған көңіл ауаны мен бейшара халіне үңілу негізінде басқаларға да ой салады.
«Жалғызсырап, жанына жылу сұрап, даусын толғай созып, қасқырша ұлыды. Өз даусынан өзі
шошып, іштен тына қалған мезетінде, кепесін шынымен де қасқыр торып жүргендей сыртта
қыбыр–жыбыр көбейіп, айнала төңіректі суық үрей қаптады... Кешелі–бүгін қасқырлар көзге
түсе қоймаған соң, аң екеш аң да мұны жалғыз тастап кеткендей, көңілі және жабыққан-ды.
Ит–құсты жанына шақырғандай ұлырын ұлып алып, алақандай кепенің қуысына тығылып
жатыр енді» [6, 100].
Адамдардың арасынан орын таппай, есіл еңбегі жанбай, пендешілік пасықтықты
кешіре алмай, өзіне де көңілі толмай, рухани дағдарысқа ұшыраған жігіттің жер-кепедегі
өмірін автор оның қу жанына медет таппай аласұрған, алай-түлей ой мен үрей аралас сезім
иектеп, жалғызсыраған бейшара кейпін бейнелеу арқылы көрсетеді. Әдебиеттегі қаһарманның
өз-өзін жатсынған, өзінен де, өмірден де запы болып түңілген образы батыс әдебиетінде жиі
бейнеленетіні белгілі. Ал енді қазақ әдебиетінде мұндай кейіпкерлер қазіргі қазақ прозасында
жиі көрініс бере бастады. Т.Ахметжан, Ж.Қорғасбек, А.Алтай, Р.Мұқановалар бір кезде
М.Әуезов, С.Торайғыров, М.Жұмабаев алаңдаған қорғансыз, панасыз, әлсіз адамдардың өмірін
бүгінгі күнде енді өздері де сезінгендіктен, әрі туған ұлтының басында сондай сұмдықтар жиі
қайталанғандықтан, оны терең түйсінгендіктен де шығармашылық әлеміне ащы шындықты
арқау еткен.
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Алаш зиялылары және алғашқы оқулықтар
Орысхан Б.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ аға оқытушысы, магистр
XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында Ресей империясының отаршыл саясаты
Қазақ халқының тәуелсіз мемлекет құру идеясын орындалмас қиялға айналдыруға бар күшжігерін жұмсады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Тарих толқынында» атты еңбегінде: «Сырым
Датов, Кенесары Қасымов және басқалар бастаған көтерілістер қазақтың ұлттық рухын
орнықтыруға, ортақ жау - Ресей патшалығына қарсы күресте қазақтардың барлық күшін
біріктіруге талпынған әрекеттер еді», - деп көрсетуі тарихи ақиқатқа негізделген [1]. ХХ
ғасырдың басы қазақ тарихындағы күрделі кезеңдердің бірі. Бұл кезең көне Түрік дәуіріндегі
«мәңгі ел», Алтын Орда, Қазақ хандығы дәуірінен кейінгі ұлттық сананың көтерілген кезеңі
болды.
Отарлау саясаты жазалау шараларынан бастап, түрлі құйтұрқы заңдар арқылы қазақтардың
құқықтары мен бостандықтарын шектейтін іс-әрекеттерге дейін барып, ұлттық мемлекеттілік
институтының кез келген көрінісін жоюға тырысты.
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Патшалық Ресей қазақтың кең жазира даласын мемлекет меншігі деп жариялап,
«пайдаланылмайтын бос жер» деген желеңмен озбырлықпен тартып алып, қоныс
аударушыларға бөліп беру орын алды. Әлеуметтік-саяси жағынан алғанда, бұл кезең патшалық
Ресей империясының қазақ даласындағы отарлау саясатының күшеюімен ерекшеленді.
Кез келген әрекет өзінің қарсы әрекетін туғазатын табиғат заңдылығы бұл жерде де өзінің
айнымастығын дәлелдеді. Отарлау саясаты өрістеген сайын, қазақ халқының ұлт азаттық күресі,
ұлттық мемлекеттілік құру идеясы да құрыштай шыңдалып, дами берді. Самодержавиеге,
отаршылдыққа, жергілікті шенеуніктердің озбырлығына қарсы халық наразылығы өршіді.
Осылайша, қазақтардың жаңаша саяси санасы қалыптаса бастады. Қазақстандағы ұлт-азаттық
қозғалысы дін тазалығын, тіл тазалығын қорғаудан, оқу-ағарту, ұлттық салт-дәстүрлерді
қолдаудан басталып, біртіндеп жер дауы, ел дауына ұласты [2]. Яғни, академик М. Қозыбаев
көрсеткендей, «Алаштың ұлт азаттық қозғалысы идеологиясының өзегі – отаршылдық
наразылық, отаршылдыққа қарсы ұлтшылдық. Олар заңмен шектелген праволық қоғам,
конституцияда анықталған кейбір саяси бостандықтар, ғылым мен мәдени даму көлемінде
күресіп бақты» [3].
Біздің қарастырғалы отырған тақырыбымыз басында атап өткен хронологиялық ауқымда
болмақ. Алаштың зиялы қауымы қазақ халқының қамын ойлап, елді өркениет көшінен
қалдырмау жолдарын іздеді. Оның бірден-бір жолы ғылым-білім мен мәдениетті игеру
екендігін халыққа насихаттаған зиялылардың алдыңғы қатарында Алаш зиялылары жүрді.
Олар жан-жақты қоғамдық-саяси қызметтер атқара отырып, әмбебап маман ретінде де елге
танылды. Оқу-ағарту мен ғылыми-зерттеуді, қазақ тілінде тұңғыш газет-журнал шығару мен
әдеби шығармашылықты қатар алып жүрді. Бұл ХХ ғасырдың басындағы қазақ даласында
саяси ғана емес рухани белсенділіктің қызған тұсы еді.
Алаш қозғалысының тарихы мен мақсат-мұратын терең зерттеген ғалым М. Қойгелдіев
былай деп жазады: «Алаш қозғалысының басты мақсаты – қазақ еліне өзін-өзі басқару
мүмкіндігін беретін мемлекеттік жүйе құру, яғни оның ұлттық мемлекеттікке құқы бар екендігін
метрополияға мойындату, ал түбінде дербес мемлекеттікке қол жеткізу, қазақ жеріне ішкі
Ресейден қоныс аударушылар толқынын тоқтату, әлемдік озық тәжірибеге сүйене отырып қазақ
қоғамын жаңа өмір сұранысына сай өзгерту (модернизация), демократиялық принциптерді
қадір тұтумен бір мезгілде, әсіресе, білім мен ұлттық мәдениеттің өркен жаюына жол ашу
болды» [4]. Ия Алаш зиялылары білім мен ұлттық мәдениеттің өркен жаюына жол ашатын
бірден бір жол оқытуды ұйымдастыру мен оқулықтар жазу екенін түсінді һәм сол жолда
аянбай еңбек етті.
Қазақ зиялыларының 20-шы жылдардағы оқу-ағарту саласындағы қызметi қым-қиғаш
тартыс, «идеялық күрес» жағдайында өттi. Кеңес өкiметiнiң алғашқы жылдарында алаш
қозғалысының зиялылары басымдылық жағдайда болғаны белгiлi [5]. Ол туралы алаш
қозғалысын зерттеушiлердiң бiрi Хасен Оралтай Түркияда жарық көрген «Алаш-Түркiстан
түркiлерiнiң ұлт-азаттық ұраны» атты еңбегiнде: «Алашшылар, яғни, қазақ түрiктерiнен шыққан
ұлтшыл азаматтар, өлкедегi маңызды қызмет орындарын өз қолдарына алып, ұлттық мақсаттары
– түрiк елiнiң тәуелсiздiгi жолында адам шамасынан асатын күш-қайрат жұмсады. Мәселен,
1920 жылы қазан айында Орынборда өткен ҚазКСР кеңестерiнiң құрылтайына қатынасқан
700 делегаттың көбi Алаш көсемдерi Әлихан Бөкейханұлы мен Ахмет Байтұрсынұлының
жақтастары болды» [6], – деп жазады. Бiрақ, билiк большевиктер партиясы мен оның құрған
өкiметi – пролетариат диктатурасының қолында еді. Мұндай жағдайда ұлт зиялыларының
алдымен ден қойып, қызмет еткен саласы – оқу-ағарту iсi болды. Олар бұл бағытта жаңа
оқулықтар, оқу құралдарын дайындауды, саяси және көркем әдебиеттердi басып шығару
iстерiн қолға алды. Мәселен, Қазақстанның мемлекеттiк баспасы жанынан Қазақстан Орталық
Атқару Комитетiнiң шешiмiмен, 1920 жылы желтоқсанда құрылған оқулықтар мен саяси және
көркем әдебиеттер шығару редакциялық алқасына А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, Хайретдин
Болғанбаев, Жүсiпбек Аймауытов сияқты Алаш қайраткерлерi мен Смағұл Сәдуақасов кiр493

ген[7]. Оқу-ағарту және ғылыми жұмыстардың ұйымдастырушысы болған алғашқы ғылыми
мекеме – 1921 жылы халық ағарту комиссариатының жанынан құрылған Академиялық Орталық
болды. Қазақ АССР-iнде құрылған мұндай орталықтың жетекшiсi А.Байтұрсынов болса,
Түркiстан АССР-iнiң Академиялық орталығын Х.Досмұхамедов басқарды. Осы орталықтың
тапсыруымен қазақ зиялылары мектептер және басқа оқу орындары үшiн оқулықтар мен оқу
құралдарын жазып шықты. Мәселен, А.Байтұрсыновтың өзi бiрнеше рет басылып шыққан
«Тiл құралының» авторы болды, М.Жұмабаев «Педагогика», Ж.Аймауытов «Психология»,
Қ. Сәтбаев «Алгебра», Х. Досмұхамедов «Табиғаттану», «Зоология», М. Дулатов «Арифметика» т.б. оқулықтарын жазған.
Қалай болғанда да, 20-шы жылдары ұлттық интеллигенция оқу-ағарту iсiнде,
әдебиет пен ғылымда шешушi рөл атқарғаны анық. Бiр ғана мысал, 1922 жылы Орынборда
ашылған қазақтың халық ағарту институтында сол кездегi ұлттың бiлiмдi азаматтары Ахмет
Байтұрсынов, Мiржақып Дулатов, Жүсiпбек Аймауытов, Елдес Омаров, Телжан Шонанов,
Молдағали Жолдыбаев, Жұмабай Оразалин және басқалары сабақ берген. Қарт жазушы Ғалым
Ахмедов осы институт туралы: «Ахаң әдебиет теориясынан, Мұхтар (Мурзин) математикадан,
Елдес физикадан, Мiржақып жағрафиядан, Жүсiпбек педагогикадан, Телжан мен Жұмабай
қазақ тiлiнен, Молдағали саяси сабақтан лекция оқыды. Сонда, Елдес физика, Мiржақып есеп
оқулықтарын жазды. Москвада шығып тұрған «Жизнь национальностей» журналының 1923
жылғы екiншi нөмiрiнде 1922 жылы Орынборда Мағжанның «Педагогика» оқулығы басылып
шыққаны туралы хабар бар», – деп жазады[5].
Осы орайда Қ. Кемеңгерұлы өзінің мақаласында қазақ ағартушыларымен алаш
зиялыларының оқулық жазу тарихнамасына тоқтала келіп: «Алаш қозғалысының қазақ
ұлтын оятып, ағарту мақсатында істеген жемісінің ішінде ұлт білімпаздарының жазған
оқулықтары мен оқу құралдарын ерекше атағанымыз маңызды. Қай заманда болса да,
ұлттың рухани оянуы сауат ашуда, оқу-білімде екенін жақсы түсінген Алаш көсемдері мен
білімпаздары күрделі тарихи кезеңде оқу-ағарту бағытындағы еңбектерді насихаттауды,
аударуды, кейін өздері де оқулықты жазып даярлауды мақсатты қолға алды» [8] - деп орынды
сипаттайды.
Алаш және оқулықтар тақырыбы жеке алаштанушы ғалымдардың, тілші
мамандардың мақала, зерттеулерінде, алаш бағытындағы энциклопедиялық жинақтарда,
анықтамалықтарда қарастырылды.
ҚазАСК Республикасының Халық ағарту комиссары А.Байтұрсынұлының төрағалығымен
1921 жылдың 31 қаңтарында Орынбор қаласында зиялы қазақ азаматтарының мәжілісі
өтті. Жиында қаралған басты мәселе 1-ші һәм 2-ші буын мектептер үшін оқулық даярлау
ісі болды. Мәжіліске Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, Хайретдин Болғанбайұлы,
Смағұл Садуақасұлы, Файзолла Ғалымжанұлы, Биахмет Сәрсенұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы,
Садуақас Сейдоллаұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Сабыр Айтқожаұлы және басқа азаматтар
қатысады («Ақ жол» - көп томдық. – Алматы: Оңтүстік Қазақстан облыстық саяси қуғынсүргін құрбандары мұражайы, 2011, 170-172 бб.). Қорытындысында белгілі пәндер бойынша
төменде көрсетілген азаматтар шұғыл арада оқулық даярлауға тартылуы көрсетіледі:
Арифметика – М. Тұрғанбайұлы (т), Геометрия – Б. Сәрсенұлы (т), Естествознание –
Е. Омарұлы, Қ. Кемеңгерұлы (т), Физика – Ғалымжанұлы, География – Ә. Бөкейхан, Қазаққырғыз тарихы – М. Жұмабайұлы (т), Жалпы тарих – Х. Болғанбай, Мектепте гигиена –
Ж. Тілеулин, Алгебра (бастауыш) – Е. Омарұлы, Педагогика – М. Жұмабайұлы, Дидактика
– Ж. Аймауытұлы, Хрестоматия – С. Сейфуллин, Ж. Аймауытұлы, Қазақ тілінің ахуалы –
А. Байтұрсынұлы, Теория словестности – М. Жұмабайұлы (т). Бұл арада (т) деп берілгені
– тәржіма арқылы әзірленетін оқулықтар.
Тарихи деректе қазақ зиялылары оқу құралдарын жазып, тәржімалап июньнің 1-не
шейін бітіру керектігі, кітаптардың келер оқу жылының басына шейін даяр болып тұруы,
оны дайындайтын азаматтар айына екі рет жиналып, жұмыстарының мән-жайын баяндап
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отыру қажеттігі туралы А. Байтұрсынұлы қол қойған шешім бар.
Мектепке оқу құралын жазу, оқулық ісін ұйымдастыру сынды игі істің бастауында
ұлт ұстазы, алаштың рухани көсемі А. Байтұрсынұлы (1872-1937) болды. Ол ұлттық
қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың, соның ішінде тіл білімі, әдебиеттану, түркітану
салаларының негізін қалап, болашақ қазақ ғылымының дамуына өлшеусіз үлкен үлес қосты.
Ғылыми-әдістемелік еңбектерімен қазақ арасында оқу-ағарту жұмысын жүргізіп, шәкірт
тәрбиелеген А. Байтұрсынұлы ұзақ уақыт бойы тоталитарлық жүйенің жазықсыз құрбаны
болып келді.
Қазақ тіл білімі тарихында жазылған тұңғыш ғылыми және оқу-әдістемелік еңбек
саналатын А. Байтұрсынұлының «Тіл – құрал» (қазақ тілінің сарфы) атты кітапшасы
Орынбор қаласынан 1914 жылы жарық көрді.
Күрделі тарихи кезеңде оқулық даярлау ісіне Ә. Бөкейхан (астрономия, дүние құрылысы,
ауыл шаруашылығы), А. Байтұрсынұлы (тіл білімі, әдебиеттану), М. Дулатұлы (есеп құралы),
Ж. Аймауытұлы (психология), Х. Досмұхамедұлы (табиғаттану, биология, жануарлар
әлемі), Ә. Ермекұлы (математика), Е. Омарұлы (тіл білімі, есеп құралы, әдістеме, физика),
М. Жолдыбайұлы (тіл білімі), С. Қожанұлы (математика), М. Жұмабайұлы (педагогика),
Ж. Күдеріұлы (тарих, ботаника, ауыл шаруашылығы), Т. Шонанұлы (тарих), Қ. Кемеңгерұлы
(тарих, тіл білімі, ауыл шаруашылығы, химия), М.Әуезұлы (әдебиет, жер жаратылысы),
А. Байтасұлы (жануарлар әлемі), М. Есболұлы (мәдениет), Ж. Тілеулин (медицина), Б. Сәрсенұлы (физика), Х. Болғанбайұлы (тарих), С. Садуақасұлы (тарих, әдебиет) т.б. қазақ
оқығандары жұмылдырылды.
Алаш оқымыстылары саяси күрес ішінде болып, алғашқы ұлт басылымдарын, руханият
орындарын ұйымдасытыра жүріп қоғамдық-гуманитарлық, дүнияуи пәндер бойынша
оқулықтар мен оқу-әдістемелік еңбектерді жазып қалдырды. Қуғын-сүргінге ұшырап, еңбегі
мен есімі ондаған жылдарға мансұқталса да, аса қымбат еңбектері қазақ ғылымының
іргетасын қалады. Сол арқылы отандық әдістеме, педагогика, жалпы көптеген ғылым
салалары бойынша ұлт тілінде алғашқы термин үлгілерін тудырып, қазақ тілі ғылым тілі
бола алатынын дәлелдеді. Егер алаш дәуіріне дейін қазақ тілі ауызекі сөйлеу және әдеби тіл
ретінде ғана қызмет атқарып келсе, ендігі кезекте ол баспасөз тілі, ресми құжат тілі және
ғылым тілі болып қалыптасты. Қазақ тілінде ғылыми еңбек, оқу құралы жазылып, оның
функционалдық қызмет көрсету аясы кеңейді.
Осы орайда алаштанушы-ғалым Дихан Қамзабекұлының «...бүгінгі рухани жаңғыру
шараларын іске асырғанда «велосипед ойлап табудың қажеті жоқ» ... қазіргі жаңғырудың
күретамыры - оқулық жазу, классикалық оқулықтарды аудару мәселесі бар. Бұл да - Алаш
зиялыларының жүріп өткен жолы» [10] - деп айтқаны көп жайды аңғартады.
Алаш зиялылары және олар жазған алғашқы оқулықтар ұлт руханиятына қосылған
ең алғашқы төл оқулықтар еді. Ұлттық дүниетанымда Һәм болмыста жазылған осы оқу
құралдары заман өтседе өз өзектілігін жойған жоқ. Темірдей тәртіптің цензурасына төтеп
берген қазақы мінезді туындылар тәуелсіздік танында ұлықтауға, насихаттауға әбден
лайық.
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«ШЕТ ТІЛІ» ТІРКЕСІНІҢ АЛАШ КЕЗЕҢІНДЕГІ
ЖӘНЕ БҮГІНГІ ТІЛДІК БАЙЫПТАМАСЫ
Өтелбай Г.Т.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ практикалық қазақ тілі
кафедрасының доценті, ф.ғ.к.
Соңғы уақытта тілімізде өте қызық үдерістер жүріп жатыр. Бір жағынан ана тіліміз
тәуелсіздік талабымен мемлекеттік мәртебесін нықтап жатса, екінші жағынан «советтендіру»
тұсында тіл заңдылығымызды бұзып-жарып енген жат тілдің (Алаш лексиконы) калькалары,
шаблондары өміршеңдік сипат алып келеді.
Күні кешеге дейін тілдің уызына жарыған, сондай-ақ фольклор мен классиканы жатажастана оқыған аға буын тілдік қисынсыздықтарды бірден біле қойып, табиғи реакциясы арқылы
түзетілуіне ықпал етсе, қазір көп қисынсыздық сол күйінде сіңіп жатқаны ойлантады.
Ілгеріде «шет тілдері», «шет тілдері институты» «шет мемлекеттер», «шет елдер» сияқты
тіркестер жиі айтылып-жазылып жүргендіктен, олардың мәніне, қалпына, қолданылуына
ешкім назар аудармайтын. Мүмкін бұл олардың табиғи атауынан да болар.
Соңғы жылдары, әсіресе өзге елдермен тереземіз теңесе бастаған кезеңнен, аталған
тіркестер өзгеше реңк алып, біраз тілші-оқырманды ойландырып жүргені рас. Мысалы,
тұрақты қолданыстағы бұрынғы «шет тілі» қазір «шетел тілі» деп айтылып жазылады.
Бұл тіркестің пайда болу тарихы кәсіби тіл мамандары үшін құпия емес. Алайда атау мен
терминнің екі түрлі айтылып, жазылуы көзі қарақты адамды толғандырады.
Ұлтымыздың әдебиет және тіл классиктері көзі тіріде айналымға енген осы тіркестің
өзгеруі жат тілді жадағай көшіру әдетінен (калькадан) шықты деп топшылаймыз. Орыстың
«иностранный язык» тіркесі «язык иной страны» деген үш сөзден тұрады. Мұның мағынасын
кешегі күнге дейін қазақ тілінің «шет тілі» екі сөзден тұратын тіркесі толық ашатын. Ендігі
тіл «шеберлері» оны орыс тілімен бірдей қолданылуын қалап, «шетел тілі» нұсқасында еркін,
тоқтаусыз, алғаусыз пайдаланылатын болды.
Орыс тілінің ықпалынан қазақ тіліндегі стилдік, грамматикалық нормалардың бұзылу
мәселесі - өз алдына әңгіме. Сөзбе-сөз аудармадан туындаған, тілімізге икемі жоқ терминдерді
қабылдау қалыпты жағдайға ұшырап бара жатқандай. Жаңадан пайда болған терминді бекіту
үшін алдымен орысша нұсқасына сүйену әдетке, дәстүрге айналып отыр. Қай салада болсын
құжат, мәтін алдымен орыс тілінде әзірленіп, ана тіліндегі нобайы соңынан түзіледі. Белгілі
аудармашы-зерттеуші Кеңес Юсупов «Заң тілі – заман тілі» мақаласында: «Бізде қазіргі кезде
заңдардың мемлекеттік тілмен мәртебесі тең саналатын тілде, Негізгі Заңымыздың 7-бабында
жазылғандай, мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ресми
түрде қазақ тілімен тең қолданылатын орыс тілінде ресімделіп, содан кейін ғана мемлекеттік
496

тілге аударылып жүргені мәлім. Көпшіліктің пікірінше, барлық кереғарлық заңның ана тілінде
жазылмауынан туындап отырған сияқты» деп жазады [1, 25]. Заңға қатысты мәтіндер ғана емес,
кез келген термин мен сөздің қазақша баламасы да көп жағдайда орыс тіліне арқа сүйейтіні таныс жайт.
Аударма мәселесіне жіті көңіл бөлген К. Юсупов: «Бүгінгі таңда біздің зерттеушілеріміз
аударманы үш түрге бөліп жүр: а) еркін немесе нәзиралық аударма (вольный или свободный
перевод); ә) дәлме-дәл және жолма-жол аударма (буквальный и дословный перевод); б) теңдес,
толық, сәйкес келетін аударма (адекватный, полноценный перевод). Бізге керегі, яки заң,
ресми құжат тіліне керегі, халықаралық мәтіндер тіліне керегі – соңғысы. Мұны қазіргі кезде
аутентикалық (сайма-сай – түпнұсқаға толық сәйкес) аударма деп атап та жүр» деп нақтылайды
[1, 40].
Жоғарыдағы тиянақтар қарастырып отырған «шет», «шетел» сөздеріне тікелей қатысты.
Яғни «шетел тілі» – К.Юсупов жүйесіндегі дәлме-дәл және жолма-жол аудармадан туған
тіркес. Енді аталған тіркестің әр тілдегі баламасын қарастырып көрелік.
«Шет тілі», «иностранный язык» тіркесі әлемде қолданысы жағынан бірінші орында
тұрған ағылшын тілінде «Foreign language» деген екі ғана сөзден тұрады. Мұндағы «language»
қазақша «тіл» екені түсінікті, ал «foreign» - біздің «шет», «өзге», «бөтен», «басқа» сынды
мағынаны береді.
Орысша-ағылшынша сөздіктердің дені «иностранный» [2, 864] мен оған синоним
болатын «чужеземный» [2, 1185] сөздерінің аудармасы – осы «foreign». Байқасақ, «foreign»
сөзінің шығу төркіні тілмен, елмен байланысты. Оксфорд сөздіктеріндегі «foreign \foran \adj 1
of, in, or from a country that is notyour own 2 concerning other countries: ~ policy 3 ~ to (fml) not
natural to sb\sth: ~ to his nature …» [3, 173] деген анықтаманы сөзбе-сөз түсіндірсек: foreign \
foran \ сын есім 1. сіздікі емес бөтен ел 2. ~ policy басқа елдерге қатысты ережелер: 3. ~ to (fml)
біреуге\бірнәрсеге бөтен: ~ оның табиғатына … . Демек, «foreign language» дәлме-дәл – «бөтен
елдің тілі».
Этимологиясына қарасақ, «foreign» ортағасырлық ағылшын тіліндегі foren, forein,
көне француз тіліндегі forein, forain латынның foras, foris – «сырт, тысқары», fores - «есік»
сөздерінен алынған [3, 173]. Мұндағы «есік» басқаша «қақпа» «out of doors» «сыртта», «үйден
тыс» мағынасын береді [3, 133]. Ал орысша «иностранный» қазақшада сөзбе-сөз «шетел»
болғанымен, осы біріккен сөзді бөліп алып тәржімелесек, біздің тілде «шет ел» болып
шығады. Бірақ барлық тіл сияқты ағылшын тілінде де оның синонимі бар. Мәселен, чужбина «foreign land» [2, 1185]. Онда «шетел тілі» тіркесін неге «foreign land language» деп үш сөзбен
аудармасқа?» деген сұрақ туады. Әрине, ол әрекет жүзеге аспайды. Себебі, ол тілдің принципі
бойынша тек «foreign language» болуға тиіс. Ана тіліміз де принципсіз емес, «foreign language»
қазақша «шет тілі» деп дыбысталуы қажет. Өйткені Оксфорд сөздігіндегі «foreign» қазақша
«сырт», «тыс», «шет» сөздерімен мәндес.
Орысша «иной» тілімізде «басқа», «бөтен», «өзге», «бөгде» секілді мағыналарға ие:
«иной язык» - «өзге тіл» т.б. Аталған сөздердің ағылшынша баламасын Мюллер сөздігі
былайша ұcынады: «другой» – other, another [2, 829], «посторонний» І сущ. stanger, outsider;
... ІІ прил. outsidе, irrelevant [2, 1024], «чуждый» – alien [2, 1185]. Ағылшынша «foreign» орыс
тілінде тек тілмен ғана тіркеспейді, жоғарыда айтқандай, елге қатысты сөздерде қоданылады:
«заграничный» - «foreign» «заграница» - «foreign countries» [2, 841], «зарубежный» - «foreign»,
«зарубежье» - «foreign countries» [2, 848]. Қазақ тіліне тәржімаласақ - «шет», «шет елдер».
Демек, «foreign language» тіркесін «шет тілі» деп айтуға негіз бар.
Немісшеге де ағылшын тіліндегідей құбылыс тән: «иностранный язык» тіркесі –
«Fremdsprachе» деген екі сөзден тұратын біріккен сөз. Немісше-орысша сөздікте «fremd»
чужой; ausländisch иностранный; fern-, außenstehend посторонний 11; Ansichten, Gebräuche
чуждый –а! ~ e Länder чужие страны [края]» [4, 203] делінеді. «Бөтен», «бейтаныс», «басқа»
мағынасында «иной» 1. (другой) anderer; иноязычный fremdsprachig ...» [5, 145], «посторонний»
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1. сущ. Fremde m; Unbefugte m; 2. прил. fremd, unbekannt» [5, 326] деп қолданылады. Бұл
мысалдардағы «ausländisch» біріккен сөзін талдасақ, «aus» предлогі қазақша «тыс», «шет»
болады, «Land» түбірінен шыққан «ländisch» - «елдік». Басқаша «шет ел» тіркесі «fremdes
Land» немесе қос тілді орысша-немісше сөздікте «заграничный» – ausländisch, Auslands-» [5,
118], «зарубежный - – ausländisch, Auslands-» [5, 129] деп аударылады. Аңдасақ, «Fremdsprachе»
тіркесін сөзбе-сөз «бөтен тіл», «бөгде тіл» және «шет тілі» деп те тәржімалауға келеді. Себебі,
неміс тіліндегі «Fremdе» зат есімі орысша «чужбина», «чужой край» [4, 203] мысалдарымен
түсіндіріледі.
Ал түркі тілдері келсек, мұнда да Еуропа тілдеріне тән ұқсастықтар мен ерекшеліктерді
аңғарамыз. Түрік тілінде «басқа», «шетелдік», «шетелдік адам», «бөтен», «бөгде» сөздерінің
бәрі де «yaban» деген түбірден тарайды. Түрікше-орысша, орысша-түрікше сөздікке көз
жүгіртейік: «Иной (прил.) başka, diğer, иностранец» (сущ.) ecnebi, yabanci, иностранный (прил.)
ecnebi, yabanci [6, 403], посторонний (прил.) yabanci [6, 471], чужой (прил.) el, garip, yaban» [6,
536], ал «тіл» «язык (сущ.) (м) dil, lisan» [6, 542]. Қазақша «бөгде тіл», «бөтен тіл», «шет тілі»
дегендер түрік тілінде бір ғана тіркеспен «yabanci dil» деп беріледі.
Ал «заграница» - «yurtdışında», «зарубежье» - «yurt dışında», «зарубежный» - «yabancı»,
«заграничный» - «yurtdışı» болады. «Сырт», «тыс» мәнінде қолданылатын «вне» үстеуі түрік
тіліне «diş» [6, 368] деп аударылса, «yurt», «memleket» сөздері орысшаға «родина» [6, 492]
деп тәржімаланып, қазақша «ел», «отан», «мемлекет» мағынасын береді. Түрікше «diş» қазақ
тілінде, сондай-ақ өзге түркі тілдерінде де «тыс», «шет» мәнде қолданылады. Сол елдердің
бірнешеуін қазақ тілімен салыстыра отырып, кесте түсірейік.
қазақша

түрікше

қырғызша

басқа, бөгде,
өзге
шет тілі
шетел тілі
бөтен,
жат
Сыртқы істер
министрлігі

başka, diğer

башка

бегона, ўзга,

башка, бүтән

yabanci dil

чет тили

чет тили

чит тел

башҡа
үҙгә
сит тел

йот

чит

сит, ят; бүтән

Чит эшләр
министрлыгы

Сит ил эштәре
министрлығы

шетелдік

yabancı

чет элдик

Ташки
ишлар
вазирлиги
-чет элли

чит илләр

сит илдәге

шетел

yurtdışında

чет

чет эл(лар)

чит ил

сит ил

yabanci,
чет элдик
garip, yaban
D ı ş i ş l e r i Тышкы иштер
Bakanlığı
министрлиги

өзбекше

татарша

башқұртша

Кестеден көргендеріңіздей, дыбысталуы қазақ тіліне жақын, ұқсас тіркестер пайда
болды: шет тілі, yabanci dil (түрікше), чет тили (қырғызша), чет тили (өзбекше), чит тел
(татарша), сит тел (башқұртша). Қазақ тіліндегі «шетел тілі» түрікше «yabanci yurt dilі»,
қырғызша «чет эл тили», өзбекше «чет эл тили», татарша «чит ил теле», башқұртша «сит ил
теле» болып тұрған жоқ. Мағыналас сөздердің қатарын түзетін «шет», «сырт», «тыс» аталған
түркі тілдерінің бәрінде бар. Мысалы, Сыртқы істер министрлігі – Dışişleri Bakanlığı – Тышкы
иштер министрлиги – Ташки ишлар Вазирлиги – Чит эшләр министрлыгы – Сит ил эштәре
министрлығы [7, 8, 9, 10].
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігіндегі «СЫРТ Бір нәрсенің ішіне қарама-қарсы жақ,
тыс. □ Сырт дүние – қоршаған орта, айнала, төңірек. Сырт естуі – бөгде біреудің айтуы. ...
Сырт хабар – біреу арқылы естілген хабар. ◊ Сырт адам (кісі) – бөгде кісі, бөтен кісі. Сырт
айналды (берді) – теріс қарады, қашқалақтады. Сырт қалды – шеттеп қалды, еленбеді.
Сырттан тон пішті – анығына көз жеткізбей құр долбарлады. Сырты бүтін, іші түтін –
көңілі жарым, ішқұса. Сыртына шығармады – сыр бермей ішке бүкті, ішінен тынды» [11,
766] талдамасына қарап, «Министерство иностранных дел» тіркесі ана тілімізде «Шетел істері
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министрлігі» емес, «Сыртқы істер министрлігі» деп орынды аталған деп санаймыз.
«Сырт» сөзінің «тыс» нұсқасы түрік, қырғыз, өзбек халқы сыртқы істер министрліктерінде
айтылады. Дыбысталуы өзгеше болғанымен, «ТЫС І 1. Сырт жақ, дала. 2. Тысқары, бөлек.
ТЫСҚАРЫ 1. Сырт жер, дала. 2. Аулақ, шет, жырақ» [11, 841] «сырт» сөзімен мағыналас
екені түсіндірме сөздіктерде көрсетілген. Ал татар және башқұрт тілдерінде аталған министрлік
атауы «шет» сөзімен беріледі (бұл орыс тілінің төтенше ықпалы болуы тиіс).
«ШЕТ І 1. Бір нәрсенің шегі, ұшы, жиегі. 2. Оңаша, жеке, оқшау, бөлек. ◊ Шет аймақ
– алыс, жырақ жақ. Шет жүрді – оқшау, бөлек жүрді. Шетке шығару, шеттен келтіру –
мемлекетаралық сауда операциясы: шетелдерге тауар шығарып сату; шетелдерден тауар
сатып алу. Шет көрді – жат санады, ұнатпады. Шетқақпай қылды [етті] – ішке тартпады,
сыртқа тепті, сырттатты. Шет пұшпақ – шет жағасы. Шет пұшпақтап – аз-аздан,
там-тұмдап, жағалатып. Шетел Басқа, бөгде ел, бөтен мемлекет» [11, 914] түсіндірметалдауынан «шетел тілі» демей-ақ, «шет тілі» деп айта алатынымызға көз жеткіземіз. Тілімізде
туыстығы жоқ, ұқсамайтын сөзді, тілді «жат» деп айту әлімсақтан орнықса, тілдік қолданымға
ХХ ғасырдың 10-20 жылдарындағы «жат сөз», «жат тіл» делінген тіркестерді де енгізудің
қисыны бар.
Жоғарыдағы кестеде «жат» сөзін өзбек тілі «йот», башқұрт тілінде «ят» деп пайдаланатыны
түсірілген. Бұл сөзді тілдің жеті қыртысын білетін Алаш қайраткерлері жайдан-жай қолданбаса
керек. Қазақ тіл білімінің негізін қалаған Ахмет Байтұрсынұлының: «Тілдің ауанына қарамай,
харіптің, емленің ауанына бұрып тілдің көркін бұзған, әдеби тілмен жазамыз деп, жат
тілмен жазып, өз тілінен айрылған басқа түріктердің ізіне түсіп, тілімізді аздырғанымызды
мақұл көрмейміз» деген [12, 551] афоризм сынды ойы бар. Ғұлама қолданысындағы «жат
тіл» - қазіргіше «шет тіл» деген тұжырымға келеміз. Сондай-ақ Алаш тілшісі тіл байлығын,
көркемдігін, табиғи қалпын сақтауды басты мақсат етіп қойғаны тағы бір айқындалады.
Мақалада зерделеп, зерттеп отырған мәселемізге қатысты Кеңес Юсупов: «Ахмет
Байтұрсыновтың сөздің дұрыстығы, тазалығы, анықтығы, дәлдігі, көрнектілігі турасында
айтқан мына бір өсиетін естен бір сәтке де шығармауымыз керек. «Қазақ әдебиеті қатып-пісіп
жетпегн уақытта (біз мұны заң терминологиямыз қалыптасып жетпеген уақытта деп оқиық) біз
қазақ сөзін ескі, жаңа деп талғамаймыз, жергілікті сөз екен деп ол жағынан қатал қарап, қашып
тұрмаймыз. Жалғыз-ақ, біздің мықтап қашатынымыз – жатшылдық (жат сөзшілдік)» деген екен.
Сөзінің келесі ежесінде Ақаң мәдениет жемісіне біз сияқты аузы жаңа жеткен жұрттың (мұны
тәуелсіздікке енді жеткен елдің деп ұғайық) өз тілінде жоқ деп мәдени жұрттардың тіліндегі
даяр сөздерді алғыштап, ана тілі мен жат тілдің сөздерін араластыра-араластыра, ақырында
ана тілінің қайда кеткенін білмей айрылып қалу ықтимал екенін ескертеді» деп жазады [1, 159]
(Автор бұл жерде «еже» деп абзацты айтады).
1924 жылы өткен Қазақ білімпаздары сиезінің күн тәртібіне кірме сөздерге абай қарап,
тіл тазалығы мен табиғилығын сақтау мәселесі қойылды. Бұл жиында А. Байтұрсынұлымен
бірге Е. Омарұлы секілді ұлт, тіл жанашырлары сөз сөйледі. Олар жат сөздерді сөзбе-сөз
аудармай, мүмкіндігінше өз тіліміздің ерекшелігі мен заңына салып енгізуді ұсынады. Осы
тұстағы Қошке Кемеңгерұлының мына өсиеті әлі де маңызды: «Тілші сөзі қазақтың қоспасыз
өз тілімен, ел тілімен жазылу керек. Газет сөзіне еліктесе, тілші сөзін бұзып алуға мүмкін,
сондықтан газеттен үйренуден де елден үйренуге көңіл қойған мақұл» [13, 165].
Қорыта келе айтарымыз: барша тілдегідей қазақ тілінің де қатаң сақталуға тиісті
принциптері, ереже-заңдары бар. Ол ұстанымдар, Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, сөздің
дұрыстығына, тазалығына, анықтығына, дәлдігіне, көрнектілігіне тікелей жауапты. Сондықтан
өзге тілге қатысты сөз тіркесі мен сөзді қолдану кезінде ана тіліміздің табиғилығын бірінші
орынға қойғанымыз абзал.

499

Әдебиеттер тізімі:
1. Юсуп К. Ресми мәтіндер аудармасы: сипаты мен ерекшелігі. – Астана: Фолиант, 2011.
– 304 б.
2. Мюллер В.К. Англо-русский, русско-английский словарь: 150 000 слов и выражений \
В.К. Мюллер. – М.: Эксмо, 2010. – 1200 с. – (Библиотека словарей Мюллера)
3. Oxford Leaner´s pocket Dictionary; https://en.oxforddictionaries.com/definition/foreign;
https://www.merriam-webster.com/dictionary/foreign
4. Wörterbuch, Deutsch-Russisch\ von Edm und Daum u. Werner Schenk. -1.Aufl. –
Leipzig:Verlag Enziklopädie, 1987. (E-Wörterbuch). – 719S.
5. Русско-немецкий словарь: около 22 000 слов \\ под редакцией А.А. Лепинга. – 31-е
изд., испр. доп. – М.: Рус. яз., 1985. – 528 с.
6. Новый турецко-русский, русско-турецкий словарь: 30 000 слов и словосочетаний. –
Москва: Дом славянской книги, 2011. – 542 с.; https://ru.glosbe.com/ru/tr/зарубежный
7. https://translate.yandex.kz/?lang=ru-uz&text=посторонний
8. https://translate.academic.ru/министерство%20иностранных%20дел/ru/ba /
9. https://sahifa.tj/russko_uzbekskij.aspx
10. https://sahifa.tj/russko_kirgizskij.aspx
11. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі\ Жалпы редакциясын басқарған Т. Жанұзақов. –
Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 968 б.
12. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері \ Құраст.: Ғ. Әнес. – Алматы: АбзалАй ; 2013. – 640 б.
13. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы: 1-том: Зерттеулер, мақалалар,
пьесалар, әңгімелер. – Алматы: Алаш, 2005. – 320 б.
А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегі қазақ әдебиеттану ғылымының негізі
Өскен Ә.М.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты
ХХ ғасырдың басында өмір сүрген ұлт зиялыларының қоғам алдындағы жауапкершілігі,
отансүйгіштігі мен биік мақсаттары – бүгінгі ұрпаққа үлкен өнеге. Әсіресе, Алаш зиялылары
қазақ рухани әлеміне, мәдениетіне, ғылым-біліміне өшпестей мұра қалдырды. Алаш тақырыбын
терең, кешенді қарастырғанда Ә. Бөкейханның бастауымен А.Байтұрсынұлы («Тіл құрал»,
«Әдебиет танытқыш»), М. Дулатұлы («Терме», «Есеп құралы»), Қ. Сәтпаев («Алгебра»),
Қ.Кемеңгерұлы («Химия», «Оқу құралы»), С. Сәдуақасұлы, Ж. Аймауытұлы, Е. Омарұлы
және т.б. зиялы қауым еңбектері ұлтымызды мәдени дамудың белгілі сатысына көтергендігін
айтамыз. Алаш зиялылары қараңғы қазақ көгіне күн бола білді. Себебі, қоғамдық ғылымдар
(А. Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытұлы, т.б.) саласының да, жаратылыстану бағытындағы ғылым
саласының да (Қ. Сәтбаев «Алгебра», Қ. Кемеңгерұлы «Химия») негізін салушылар Алаш
зиялылары болды. Солардың ішінде бүгінгі біздің баса назар аударып айтпағымыз, қазақ
әдебиеттану ғылымының алғашқы бетінде бас әріппен мәңгі жазылатын ұлы ғалым, дарынды
әдебиет теоретигі А. Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышы» болмақ.
ХХ ғасырдың басында жан-жақты өсіп келе жатқан қазақ қауымына А. Байтұрсынұлының
«Әдебиет танытқышы» үлкен жаңалық болды. «Әдебиет танытқыш» қазіргі күннің өзінде
де мәнін жоғалтпаған құнды ғылыми еңбек болып табылады. Ол сол кезеңдегі ақындардың
өлеңді дұрыс, талапқа сай жазуға бағыт-бағдар беруші әдеби-теориялық оқу құралы болды
деп айтуымызға толық негіз бар.
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«...Әйгілі Рим ақыны Квинт Гораций Флакктың (б.э.б. 65-8) «Поэзия ғылымы» деген
теориялық поэмасы алғашқы нұсқасында «Пизондарға хат» деп аталған-ды. Пизон деген
ақсүйектің екі ұлы болған, үлкені дарынсыздау драматург екен. Гораций «Поэзия ғылымында»
соларға айтқан ақыл түрінде өзінің бүтін бір эстетикалық жүйесін саралап ұсынады[1,58]»,делінеді «Сөз өнерінде». Сонау Квинт заманында өнердің не екенін түсініп, өзінше ақынмын деп
жүрген ақынсымақтардың өлеңдерін, драмаларын мойындамай поэзияның жазылу ережелерін,
қазіргі тілмен айтқанда теориясын біздің заманымызға дейінгі кезеңде Римде жазған. Сол
сияқты қазақ жерінде ХХ ғасырдың басында өмір сүрген А.Байтұрсынұлы өзінің «Әдебиет
танытқыш» кітабының да өзіндік жазылу себебі болды деп ой түюімізге әбден болады.
ХХ ғасырдың басы қазақ мәдениеті мен рухани әлемі үшін шын мәнінде «ояну дәуірі»
болды. Әрине, ұлтымыздың «ояну дәуірінің» бастауында «Айқап», «Серке», «Қазақ»
газеттерімен қатар, ұлтын «Маса» болып шаққан А.Байтұрсынұлы, күллі қазақ әлеміне «Оян,
Қазақ» деп жар салған М.Дулатұлы, «Қазақтар (Киргизи)» секілді танымы мол ғылымимонографиялық еңбек жазған Ә.Бөкейхан секілді елін, жерін, ұлтын жан-тәнімен сүйген Алаш
зиялылары тұрды.
Дәл осы кезеңде Абай мен Ахметке, Шәкәрім секілді ғұлама ақындарға еліктеген
өлеңдері поэзияның биік талаптарына жауап бере алмайтын еліктегіш ақынсымақтар көбейіп
кетті. Бұл – енді қалыОмарұлыптасып келе жатқан қазақ жазба әдебиеті үшін үлкен қатер еді.
Европа мәдениетінен хабары бар, орыс әдебиеті мен тілін жақсы білетін А.Байтұрсынұлы сол
келеңсіздіктерді өз көзімен көрді, өзге әдебиетпен салыстырды, көңіліне тоқыды да, шөлдеп
тұрған қазақ жұртына, әдебиеттанудың негізгі құралы болып табылатын еңбек жазуға кірісті.
Ол қазақ жерінде туып, қазақ жырымен сусындаған қазақ жазушыларынан ертеңгі күні европа
әдебиетімен тең дәрежеде болатындай өнер туындаларын күтті. Сол үшін де А.Байтұрсынұлы
қазақ әдебиеті теориясының негізі болған әдебиет танытқыш еңбегін жазды.
Ахмет Байтұрсынұлы, 1926 жылы Ташкент қаласында басылып шыққан бұл «Әдебиет
танытқыш» еңбегінде алғаш рет қазақ әдебиетінің теориялық, методологиялық мәселелерін
негіздеп берді. Әдебиеттану ғылымындағы басты ұғымдар мен терминдер жүйесін жасады.
Кез-келген әдебиет теоретигі өзінің теориялық еңбегін бастамас бұрын, Аристотельдің
(б.э.д. 384-322жж) грек әдебиеті мен өнерінің классикалық дәуірінен қалған бірден-бір жүйелі
байыпталған, философиялық-эстетикалық трактаты «Поэтиканы» бір оқып шығары анық. Көп
теоретиктердің ойлары Аристотельдің «Поэтикасымен» пікірлес болатыны да сондықтан. Ал,
ХХ ғасырдың басында қазақ даласында туып өскен А.Байтұрсынұлы «Поэтикамен» таныс
болған-болмағаны белгісіз, бірақ та пікірі көп жағдайда дәлме-дәл келетіні анық. Сондықтан да
біз, А.Байтұрсынұлы өзінің ғылыми еңбегі «Әдебиет танытқышын» жазу үшін Аристотельдің
«Поэтикасын» өзіне бағдаршам ретінде қабылдады,- деп ойлаймыз.
«Ақын» деген сұраққа Аристотель былайша жауап береді: «... задача поэта – говорить
не о том, что было, а о том, что могло быть... Ибо историк и поэт различаются не тем, что
один пишет стихами, а другой прозою, нет, различаются они тем, что один говорит о том, что
было, а другой – о том, что могло быть»[2, 655]. Ал, А.Байтұрсынұлы: «Қара сөз көбінесе
ғалымдардың, шешендердің сөзі болатындығы қара сөз түрлерінен анық көрінеді. Дарынды
сөз олай емес, ақындардың, арқалылардың сөзі болады. Ақындар ғалымдар сияқты болған
уақиғаны яки нәрсені болған күйінде, тұрған қалпында бұлжытпастан айтып, дұрыс мағлұмат
беріп, қақиқаттауға тырыспайды. Тұрған нәрсе тұрған күйінде, болған уақиға болған күйінде
ақынға өте үйреншікті, жай қалыпты жабайы көрінеді. Оның бәрін ақындар өз көңілінше түйіп,
өз ойынша жорып, өз ұйғаруынша суреттеп көрсетеді. Сол өзі ұйғарған түріндегі ғаламды
сөзбен көрсетуге бар өнерін, шеберлігін жұмсайды. Сөйтіп шығарған сөзі көркем сөзді шығарма
болады. Оны шығаруға жұмсайтын өнердің аты ақындық болады»[3,102], - дейді «Әдебиет
танытқышында». Бұл жердегі ғалым деп отырғаны Аристотельдегі тарихшы. З.Қабдолов «Сөз
өнерінде», ақынға тән ерекшеліктер дегенде: « Бақылау. Бақылап білген, сезген шындықты
кең өріске шығаратын қанатты творчестволық қиял-таланттық серігі» [1,13],- деп, сонымен
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қоса ақынға тән қасиет деп интуицияны айтады. Демек, Аристотель мен А.Байтұрсынұлының
айтып отырғаны бір нәрсе. Ақын өзінің қиялымен, нәзік сезімімен сезінеді, түйсігімен түсінеді
де, болашақты басқаша тұрғыда көреді, армандайды. Ақын арқалы болады дегені сол, «мен
мұны өзім айтпадым, менің аузыма Құдай салды» дейтін ақындар да көп.
Өнер-білім бар жұрттар,
Тастан сарай салғызды;
Айшылық алыс жерлерден
Көзіңді ашып жұмғанша,
Жылдам хабар алғызды,- деп ХІХ ғасырдың соңында Ы.Алтынсариннің жырлағаны да
әншейін дүние емес.
Ғылыми және теориялық тұрғыдан келгенде «Әдебиет танытқышты» Аристотельдің
«Поэтикасымен» негіздес еңбек деп айтуымызға әбден болады. Сол себепті де болар,
А. Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышын» өздеріне ғылыми тірек етіп, қазақ әдебиеттану
ғылымында қазақ ғалымдары түрлі еңбектер жазып шыққандығы белгілі. Соның бірі және
бірегейі, кез-келген қазақ филологиясында білім алушы студенттерің жата-жастана оқитын
З. Қабдоловтың «Сөз өнері» кітабы. «Сөз өнері» - «Әдебиет танытқыштың» негізінде жазылған,
бірақ ғылыми тұрғыдан жан-жақты толықтырылған теориялық еңбек. Екі еңбектің де түп
негізінде Аристотельдің «Поэтикасы» тұр. Сондықтан да, бұл екі еңбектің сырт көзге қатты
ұқсас болып көрінуі – заңды құбылыс.
З. Қабдолов «Сөз өнері туралы сөз» деген алғашқы тарауында А.Байтұрсыновша «өнер
деген не?», «өнердің түрлері қандай?» деген сұрақтар төңірегінде жауап іздейді: «Өнердің түрі
көп емес пе: бейнелеу өнері (живопись), мүсін өнері (скульптура), сәулет өнері (архитектура)
т.б. Ал әдебиет қандай өнер? Әдебиет – сөз өнері» [1, 9-10], - дейді де, «... ана тіліміздегі
әдебиет деген сөздің түп төркіні арапша атаудан шыққанын – сөз, асыл сөз деген мағынасы
бар... Ендеше, «тіл – әдебиеттің бас мүшесі», «сөз – шығарманың негізгі материалы» екенін
дәлелдеп жатудың тіпті де қажеті жоқ»[1,200],- деп, әдебиеттің негізгі мүшесі – сөз екеніне
жауап береді. Бір қызығы, А.Байтұрсынұлы да ең әуелі өнердің түрлеріне тоқталып: «Көрнек
өнері бес тарау болады. Бірінші – сәулет өнері (европаша – архитектура), екінші – сымбат
өнері (европаша – скульптура), үшінші – кескін өнері (орысша – живопись), төртінші – әуез
өнері (европаша – музыка), бесінші – сөз өнері (европаша – литература)»[3,7 ],- дейді де,
«Сөз өнеріне жұмсалатын зат – сөз. Сөз шумағы тіл деп аталады. Сөз өнеріне жұмсалатын
сөз шумағы да тіл я лұғат деп аталады»[3,11],- деп ол да әдебиеттің негізі – сөз дегенге
тоқталады.
А. Байтұрсынұлы қазақ тіл білімі терминологиясының негізін қалаған, термин жасаудың
барлық параметрлерінің үлгісін көрсеткен. «Әдебиет танытқышы» тұнып тұрған жаңа
термин сөздер. Баса көңіл аударатын нәрсе, кейбір терминдердің бүгінде кездеспейтіндігі
немесе өзгеше тұлғада келетіндігі. Бұл сұраққа А. Байтұрсынұлының YI томдық жинағының
алтыншы томында академик Р. Сыздық «Ахмет Байтұрсынұлы және терминология мәселелері»
атты мақаласында былай деп жауап береді: «... мұның себебін Ахаң жасаған терминдердің
ақаулығынан емес, өзге факторлардан іздеу керек. Ол факторлардың бірі – кейбір категориялық
жіктеулердің Ахаңда басқашалау болып, бұл күнде ықшамдалып не толықтырылып саралана
түскендігінде»[4,214],- дейді. Сонымен қатар, бұл еңбек А. Байтұрсынұлының қазақтың
түсінігіне сай етіп, терминдерге қазақша атау бергендігімен ерекшеленеді. Соның ішінде
троптарға(құбылту) тоқталып өтсек.
Құбылтуды (З.Қ) А.Байтұрсынұлы тіл көрнекілігі деп алады. Сол троптарды жазғанда
З. Қабдолов А.Байтұрсынұлының жасаған термин-атауларымен келісе отырып анықтама
береді.
З.Қабдолов «...жансыз табиғат құбылысы кәдімгі тірі кісінің қылығымен ауыстырыла
суреттелсе, құбылтудың мұндай түрі – кейіптеу... Абайдың Лермонтовтан аударған
«Теректің сыйы» деген өлеңіндегі бейнелеу тәсілі – түп-түгел кейіптеу»[1,232],- десе, А. Бай502

тұрсынұлы: «Жансыз нәрсені жанды нәрсенің күйіне түсіріп айту»[3,30],- деп ол да Абайдың
Лермонтовтан аударған «Теректің сыйы» өлеңін мысалға алады. Бұл, З. Қабдоловтың А. Байтұрсынұлы пікірімен келіскендігі. Келесі троп – алмастыру. З. Қабдолов: «Алмастыру, яки
метонимия – өзара шектес заттар мен себептес құбылыстардың өзара байланысты ұғымдар
мен шартты сөздердің бірінің орнына бірін қолдану» [1,236], - десе, А.Байтұрсынұлы: «...
арасында жақындығы бар екі нәрсенің атын ауыстырып, бірінің орнына бірін айту»[3,29],деген. Бұл да екеуінің пікірлес болғандығы. Келесі троптар гипербола мен литота. А. Байтұрсынұлы: «Бір нәрсені өте асырып, я өте кемітіп айту – әсірелеу болады»[3,35],- деп
екі тропты біреу етіп жинақтаса, З.Қабдолов: «Троптың бір түрі – ұлғайту, яки гипербола
(гр. hyperbole үлкейтілген, қомақты); тағы бір түрі – кішірейту, яки литота (гр. litotes –
қарапайым, қораш)»[1,239], - деп екеуін екі бөлек қарастырады. Бұдан біз аса бір өзгешеліктің
жоқ екенін көруімізге болады. Келесі троп – синекдоха. З. Қабдолов: «Мегзеу (синекдоха) –
алмастырудың бір түрі – бүтіннің орнына бөлшекті немесе керісінше, жалпының орнына
жалқыны немесе керісінше қолдану»[1,237],- десе, А. Байтұрсынұлы мезгеу деп атайды да:
«...бір ұғым орнына екінші ұғым айтылуы»[3,37],- деп түсіндіреді. Жәй атауында сәл-пәл
өзгешелік болғанымен, бұны да пікірлес деп айтуымызға болады. Келесі троп – метафора.
З.Қабдолов: «... ауыстыру, яки метафора – сөз мәнін өңдендіре өзгертіп айту, суреттеліп
отырған затты не құбылысты айқындай түсу үшін, ажарландыра түсу үшін оларды өздеріне
ұқсас өзге затқа не құбылысқа балау»[1,230],- десе, А. Байтұрсынұлы: «Көріктеу – бір нәрсені
көптен айырып, көзге көбірек түсерлік етіп айтқымыз келгенде ол нәрсенің атына айқын
көрсеткендей сөз қосып айтамыз»,- дейді. Мұнда да бұл пікірді З. Қабдолов
А.
Байтұрсынұлынан алған деп айтуымызға болады. Ал, енді кейбір жерлерінде өзгешеліктер де
кездеседі. Мысалы З. Қабдолов аллегория (пернелеу) мен символды (астарлау) екі ұғым деп
қарастырса, А. Байтұрсынұлы екеуін бір ұғым яғни, бернелеу деп қарастырады. З. Қабдолов:
«... астарлау, яки символ – бір нәрсені не құбылысты тура суреттемей, бұларға ұқсас басқа
бір нәрсеге, не құбылысқа құпия теліп, жасыра жарыстырып, бүкпелей бейнелеу, ойды да
ашық айтпай, тартымды тұспалмен түсіндіру»[1,235],- деп Қ. Аманжоловтың:
Қабағын түйіп құз тас тұр,
Төңірегіне парық сап, - деген өлеңін келтіреді. Ал, «пернелеу, яки аллегория – мұнда
әшейін ұғым қалпында тұрған дерексіз нәрселер кәдімгідей көзге көрінер деректі нәрсеге
ауыстырылады» [1,234],- деп А.Тоқмағамбетовтың:
- Ей, қораз, шақырасың ерте-кеш жоқ,Дегенде қораз айтты:
Сенде де ес жоқ, - деген өлеңін мысалға келтіреді. Яғни, символ – затқа жан бітіру немесе
дерексізді деректіге айналдыру, аллегория – жан-жануарды сөйлету деп ұққанымыз дұрыс.
Ал, А.Байтұрсынұлы: «Бір нәрсенің, көбіне адамның мінезін, құлқын, ғамалын екінші нәрсенің
мысалында көрсетіп айту – бернелеу болады. Бейнелеу ұлғайғанда бернелеуге айналып
кетеді»[3,31], - деп мынадай мысалдар келтіреді:
Адамдық диқаншысы қырға шықтым,
Көгі жоқ, көгалы жоқ құрға шықтым,- деп бірінші мысалын және Ы. Алтынсариннің
«Иттің достығы» деген мысал өлеңін, ондағы екі иттің сөздерін келтіреді. Ал, З. Қабдоловта
мұның біріншісі символ болса (дерексізді деректіге айналдыру), екіншісі аллег ория (жанжануарды сөйлету) болған. Әрине, бұл жерде аса үлкен айырмашылық жоқ деп те айтуымызға
болады. Осы жерде символ кейде А. Байтұрсынұлының бейнелеуіне де ұқсап кетеді: «Бір
нәрседе болмайтын күйді, екінші нәрседе болатын күйді көрсететін сөзбен айту бейнелеу
болады»[3,27] ,- дейді де,
Бидайлар басы толық иіліп тұр,
Дән берген қожасына сыйынып тұр, - деп «қырық мысалды» мысалға келтіреді.
А. Байтұрсынұлы тек қана троптарды жасап, оларға ғана атау берген жоқ, ол қазақ
терминологиясының негізін салды. Оны, «Әдебиет танытқышы» арқылы барлығымыз да
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білеміз. Біз жоғарыдағы З.Қабдоловтың «Сөз өнерінің» бір тарауын А. Байтұрсынұлының
«Әдебиет танытқышымен» салыстырып өттік. З. Қабдолов өз зерттеу еңбегін жазуда «Әдебиет
танытқышты» өзіне жол көрсететін бағдаршам ретінде пайдаланғанын да біліп түсіндік. Әрине,
ішінде толықтырулар арқылы келген өзгешеліктер де мол. Себебі, «Әдебиет танытқышты» А.
Байтұрсынұлы қазақтың ғылымы дамымаған ХХ ғасырдың басында жазып, қазақ әдебиетінің
теориясының негізін салса, З. Қабдолов «Сөз өнерін» ХХ ғасырдың соңында жазып, А. Байтұрсынұлы салған қазақ әдебиеті теориясына біршама толықтырулар енгізіп, қазақ әдебиеті
теориясына өзіндік үлкен үлесін қосты. Бұл – анық дүние.
Десек те қазақ әдебиеті теориясын зерттеген ғалымдар Е. Ысмайыловтың, Қ.Жұмалиевтің,
Р. Нұрғалидыңеңбектерін жинақтап салыстыра келе, қазақ әдебиеттану ғылымының негізін
салған А. Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегі деген тоқтамға келеміз. Ия, ХХ
ғасырдың бірінші ширегінде жазылған А. Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышы» қазақ
әдебиеттану ғылымының негізін салды. Бұл – ақиқат!
Әдебиеттер тізімі:
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НӘЗІР ТӨРЕҚҰЛОВ - ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ ДИПЛОМАТЫ
Ракишев Р.Т.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ тарих факультеті
Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушысы, магистр
Қазақ елінің, қазақ жұртының тағдыры сынға түскен тарихи кезеңдерде, алмағайып
замандарда әсіресе қазақ ұлт зиялылары жанқиярлық еңбек көрсетті. Ұлт болашағын ойлап
қам жеген, халқы үшін от пен суға түскен, азап шеккен, керек болса осы мақсатта басын бәйгеге
тігіп, жан қиған да осы Алаш арыстары болды. Ұлттық тәуелсіздік үшін күресте олардың бір
жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, тізе біріктіріп, ел санасын оятудағы қыруар еңбегін
ешуақытта ұмытуға болмайды. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» деген
еңбегінде «қазақ тарихындағы ірі тұлғалардың қоғамда алған орны мен олардың ұлт үшін
жасаған еңбектерінің маңызын көрсете білу – біздің парызымыз» –деп жазады [1]. Осылайша,
қазақ ұлтының бүгінгі жарқын болашағын жақындатуға, оның іргетасын қаласуға сонау өткен
ХХ ғасырдың алғашқы жылдарында аянбай еңбек еткен, қыруар жұмыс жасаған Ә. Бөкейхан,
А. Байтұрсынұлы, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Шоқай, С. Садуақасов, Т. Рысқұлов т.б.
көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлерінің бел ортасында Нәзір Төреқұловтың да есімі
жарқырап көрінеді. Алаш идеясы бастарын біріктірген осынау саңлақтарымыздың қоғамдық
және саяси өміріміздің әр саласында еңбек етіп, сол арқылы әрқайсысының түптің түбінде
ұлттық тәуелсіздігімізге қол жеткізуге әрекет жасағандығын аңғарамыз [2].
Биыл Бүкіл Қазақстанда Алаш қозғалысының 100 жылдығын тойлап отыр. Бірақ бұл
жалғыз ғана мереке емес. Өйткені биыл да Қазақ халқынан шыққан тұңғыш кәсіби дипломат,
саясаткер, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, реформатор-ағартушы, баспагер
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журналист және ұлт жанашыры Нәзір Төреқұловтың дүниеге келгеніне 125 жыл толып отыр.
Нәзір Төреқұлұлы 1892 жылы Түркістан өңірінде, кей мәліметтерге жүгінсек, Қоқан
қаласында қарапайым шаруа шаңырағында өмірге келген. 1904 жылы мектепті тәмамдайды.
Әсіресе Құран кәрімді де жатқа айтады екен. 1906 жылы шет аймақтағы өзге ұлт өкілдеріне
арналған орыс училищесін аяқтайды. Көп ұзамай 1914 жылы Қоқан қаласында 8 сыныптық
коммерциялық училищеде оқып, оны үздік үлгеріммен бітіріп шығады. Бұл аралықта француз,
ағылшын, неміс тілдерін меңгеріп алады. Н. Төреқұлов 1914-1916 жылдары Мәскеудегі
коммерциялық институттың экономика факультетінің үш курсын аяқтайды. Жас талап иесі
1916 жылы тағы бір тарихи оқиғаға араласады. Ол қазақтарды қара жұмысқа жегу үшін
майданға жіберу туралы жарлыққа қарсы жасалған наразылық акциясы болатын. Ақыры әмірін
орындатпай тынбайтын патша үкіметі өз дегенін жасап, ол Батыс майданға кетеді. Бірте-бірте
саяси көзқарасы қалыптасқан жігіт Минск маңында «Еркін дала» атты жасырын ұйым құрып,
жұмысқа кіріседі. Майданға шақырылған Қазақстан мен Орта Азия халықтарының өкілдері
ұйым құрамына жаппай кіруге құлшыныс білдіреді. Аталмыш ұйымды құрудағы көздеген
негізгі мұрат – Шығыс халықтарына ұлт-азаттық күресте жәрдемдесу болатын. Студент
Нәзір «Қазақ» газетіндегі мақалаларын ұлт тәуелсіздігі жолындағы жан пида күреске арнады.
Қаламын тастамай жүріп әкім де, ұлық та болып көрді, ақыры ғылым жолын таңдады 1917
жылы ұлттық мүддені көздеген Н.Төреқұлов саясатқа белсене араласа бастайды. Осы тұста ол
қайраткер дәрежесіне дейін көтеріліп, үлкен мәселелерді шешуге батыл қадамдар жасайды [3].
Н. Төреқұлов бұлдыр болашағына жол нұсқар ортаны Әлихан Бөкейханов бастаған Алаш
қайраткерінің арасынан тапқан. Ал олар болса, Нәзір Төреқұловтан үміт күтіп, оған тәлім-тәрбие
берді Осылардың үмітін текке кетпей үш-төрт жылда Нәзір ел бастаған көсемге, Түркістан
автономиялық республикасына билігін үстаған мемлекеттік қайраткерге айналып шыға келді
[4]. Яғни Нәзір Төреқұловты баураған, социал-демократтар емес, ұлттық демократия – Алаш
қайраткері.
1918 жылы Қоқан қаласында төңкеріс комитетінің хатшысы, Қоқан кеңесінің жұмыс
атқара жүріп, оның баспасөз оргоны «Халық газетасын» шығаруға қатысты. Кейін Ферғана
облыстық төңкеріс комитетінің төрағасына көтерілді. Обылыстық халық ағарту бөлімінің
бастығы қызметін атқара жүріп «Жаңа Шығыс», «Ферғана» газеттерінің редакторы болды
1918 жылдың 23 наурызы мен 3 сәуірі аралығындағы бақандай он күнге созылған Торғай
обылыстық кеңестері І съезінің қазақ арасында кеңес үкіметінің билігін нығайтудағы тарихи
орны бөтен. Съезге арнайы шақырылған сәйкес жарық көре бастаған «Қазақ мұңы» газетінің
редакторлығына сайланады. 1920–22 жылдары Түркістан Орталық Атқару Комитетінің
төрағасы, Түркістан комунистік партиясының бірінші хатшысы, халық ағарту комиссары
сияқты көптеген жуапты қызметтерді атқарды. Н. Төреқұловтың ел басқару қызметкерінің
негізгі арқауы халатты азаттықа, тәуелсіздікке жетелеу болды.
Нәзір Төреқұлұлы Түркістан Үкіметін басқарып тұрғанда Түркістан Республикасының
Маңғышлақ уезі мен Адай болысының Қазақ Республикасына берілуін қолдаған қарарға қол
қойып, оған өзгелерді де көндіре білген. Яғни, Маңғышлақ уезі мен Красновод уезінің №4, №5
Адай болыстарын Өзбекстан мен Түркменстанның аумақтық бөлінісіне кіргелі тұрған жерінен
тұрмыстық ерекшелігі мен этнографиялық құрамына қарай ендігі кезде Қырғыз (Қазақ)
Социалистік Кеңестік Республикасына беру туралы №341 декретімен бекітіп, осылайша қазақ
жұртының ресми территориялық картасына қабылдатқызған. Мұндай тарихи маңызы орасан
зор құжаттың бастамасында 1920 жылдың 16 қазанында Түркістан Республикасы Кеңесі ОАК
төрағасы Нәзір Төреқұлов тұрған еді. Осылайша, ел болашағын айқындаған құжатқа қол
қойған Алаштың біртуар ұлының ерен еңбегінің арқасында, еліміздің үштен бір байлығын
иеленіп отырған кең байтақ қасиетті Маңғыстау жері қазақтың бағына айналып отыр [5].
1920–22 жылдары Түркістан Орталық Атқару Комитетінің төрағасы, Түркістан
комунистік партиясының бірінші хатшысы, халық ағарту комиссары сияқты көптеген жуапты
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қызметтерді атқарды. Н. Төреқұловтың ел басқару қызметкерінің негізгі арқауы халатты
азаттықа, тәуелсіздікке жетелеу болды.
Көрнекті қайраткер Нәзір Төреқұлов 1922 жылдың шілдесінен бастап 1928 жылдың
маусымына дейін Мәскеуде КСРО Орталық Атқару Комитеті жанындағы Орталық баспа
басқармасының төрағасы қызметін атқара жүріп, жаңа әліпби саясатына көп үлес қосты. Латын
әліпбиіне көшу идеясы туралы «Жаңа әліпби неге керек?» атты бағдарламалық кітабында
(Мәскеу, 1924): «Татар, қырғыз, өзбек, түрікпен емлелерінің барлығы бір негізге құрылған.
Латын әліпбиінің «телеграф, типография, жазу машинасы сықылды нәрселер үшін қолдануға
оңай. Орыс әліпбиінің майданы тар. Орыс, бұлғар сықылды елдерден басқа онымен жазбайды.
Латын әліпбиінің майданы кең» – деді [6].
Н. Төреқұловтың көлемді еңбектерінің бірі «Ұлттық мәселесі және мектеп»– деп
аталады. Мұнда ол мектеп, оқу жағдайындағы бір қалыпты бағытты айтады. Европа, Америка
империалистері Қытай, Туркия, Үндістан, Мысыр секілді елдерді өз ықпалына тарту үшін,
«мисионерлік өзге халықтардың ұлттық мәдениетін өшіріп, ерекшелігін жою әрекеті түптің
түбінде күрейді деп сенімді тұжырым жасайды. Патшалық Ресейдің де саясаты «бұратаналарды»
не түгелдей құрту немесе орыстандыру мқсатына құрылғанына мысал келтіреді. Ұлы
орысшыл шовинистердің өзгелерді былай қойғанда өздеріне тілі, діні жақын украиындар мен
беларустарға рухани жағынан қастандық жасағанын, тіпті оларға өз тілінде дұғалық шығаруға
да рұқсат етпеген қатығездігін көрсетеді. Патша өкіметі Орта Азияда да дүние жүзілік білім
беретін мектептер ашуға ұдайы тыйым салып отырғаны да сонымен сабақтас мәселе» [7].
Бүкілодақтық бірінші оқытушылар құрылтайы Нәзір Төреқұловтың «Ұлт мәселесі және
мектеп» деген баяндамасы бойынша қабылданған аулыны рухы да дәл қазіргі бойынша уақыт
талабымен үндес екені қайран қалдырмайды. Халыққа жалпы бастауыш, орта білім беру,
жоғарғы оқу орындарында білікті маман иелерін даярлау ісінде Кеңес жылдарында сандық
ілгерілеулер болмағанымен, әлі де алмаған асуладжетіп артады. Ұлттықжәне жергілікті
ерекшеліктерді ескере отырып, жасаған оқу бағдарламалары мен оқулықтар соңғы жылдары
ғана жасала бастады,түрлі пәндерден қазақ тілінде төл қолтанбалар жарыққа шыға бастаған
еді, өкінішке орай жақсы нәтижелер бере бастаған осы қарқын көп ұзамай бәсең тартты. «Бізде
6–дан 16–жасқа дейінгі балалардың жетпіс пайызы, яғни бестен бірі мектепте оқымайды.
Демек 250–300 мыңға жуыққазақ баласы мектептен сырт қалып отыр»–деп көрсетеді Нәзір
Төреқұлов [8].
1928 жылы небәрі 36 жасында ол Хиджаздағы (Сауд Аравиясы) КСРО–ның өкілетті
уәкілі болып тағайындалады. Ол кезде мұндай жауапты қызметке жас адамның тағайындалуы
дипломотиялық тәжірибеде өте сирек кездесетін жайт. Араға екі жыл салып, Нәзір Төреқұлов
КСРО–дағы тұңғыш қазақ елшісі атанды. Жаңадан іргесі қаланып, әлөмді тек мұнайымен
ғана емес, рухани байлығымен аузына қаратқан Сауд Аравиясына КСРО–ның елшісі болу
әншейінгі кезекті қызмет емес еді. Бұл елге елші таңдаудың өзі үлкен саясаттың жемісі
болатын. Тағайындау алдында мұсылмандығы, қабілеті, білім дәрежесі, қазақ халқының
өкілі екендігі бәрі-бәрі ескерілген. Оның үстіне Түркістан Автономиясында оқып, білім
алғаны, қызмет істегені еске алынды. Осылай ол алып империяның өкілі ретінде шетелде 8
жыл бойы қайраткерлік көрсетті. Нәзір Төреқұлов шебер дипломат ретінде өз мемлекетінің
беделін лайықты дәрежеде ұстап тұру, оның саяси, сауда–экономикалық, басқа да мақсаттарын
табанды түрде қорғау және аса қажетті ақпараттарды дер кезінде ой елегінен өткізе білу
сияқты салаларды терең меңгеріп, осыларды өз қызметінде бұлжытпай орындап отырды.
Ол сол кезеңде өзі төтенше және өкілетті елшісі болып отырған Кеңес Одағының беделін
көтеруге күш салды, әр түрлі дәрежедегі келіссөздерді біліктілікпен жүзеге асырып отырды.
Әсіресе кеңестік сауда жүйесінің өміршеңдігін дәлелдеп, оған жасалған шетелдік қысымға
шектеу салды, сол арқылы елшіліктің сараптау жұмысының арнасын жаңа жолға қойуы асқан
шеберліктің үлгісі болғандығын айта аламыз. Ол жайында Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев
«Қазақстан Республикасының дипломатиясы» деген еңбегінде: «Сауда–саттық келісімдерінің
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жоқ екеніне қарамастан 1930 жылдың өзінде кеңестік дипломатиялық өкілдік мұнай өнімдерінің,
ағаштың, ұнның, қанттың және басқа да тауарлардың Сауда Аравиясына жеткізілімі туралы
жемісті келіссөздер жүргізді... Н. Төреқұловтың тікелей қатысуымен 1933 жылы КСРО–мен
сауда–саттыққа қатысты саудтық өкімет орындарының шектеулерін толық алып тастауға қол
жеткізілді, денсаулық сақтау саласында Корольдікке жәрдем беру ұйымдастырылды, сондай–
ақ бірқатар маңызды жобалар, оның ішінде Ат–Тайф қаласында Сауд Аравиясындағы тұңғыш
АТС–ты орнату жүзеге асырылды» деп жоғары баға береді [9].
Нәзір Төреқұлұлының жарқын да жұмыстан бел жазбаған ғұмыры өте қысқа болды.
Ол елдегі 30-жылдардағы саяси қуғынға ұшырап, 1937 жылы «Кеңес Одағына қарсы насихат
жүргізді, мұсылмандыққа бет бұрды» деген жалған айыппен өлім жазасына кесіліп, атылды.
Бұл қәсірет хабарды естіген Сауд Арабияның принці Фейсал ибн Абдель Азиз ас Сауда, КСРО
мен дипломатиялық қарым-қатынасты жою туралы үкім шығарады.Тек 1958 жылы сталиндік
қуғын-сүргіннің кінәсіз құрбандары қатарында ақталды [10].
Нәзір Төреқұлұлы ұлттық демократия – Алаш қайраткері. Бүгінде, ол елімізге, ұлтымызға
сіңірген ерен еңбектерін бағалап, көптеген мектептерге, көшелерге оның атын қойып,
құрметтеп, еске алуда. Оның өмір жолы, мемлекеттік және дипломатиялық қызметтері зерттеліп,
зерделенуде. Нәзір Төреқұловтың жарқын да, жұлдызды ғұмырының болашақ ұрпағымыздың,
ұлтымыздың рухани жетіліп, өркендеп–өсуі үшін маңызы зор, тағылымы ерекше.
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ВЗГЛЯДЫ А.Н. БУКЕЙХАНОВА НА РУССКУЮ КОЛОНИЗАЦИЮ:
ШТРИХИ ИСТОРИОГРАФИИ
Рахимбекова А.К.
к.и.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Одной из парадигм развития историографической науки независимого Казахстана
является обращение к исследованию исторического наследия представителей казахской
демократической интеллигенции, введение в научный оборот их работ.
Центральной проблемой, фокусировавшей все противоречия социально-экономического
и политического развития края в начале XX века, являлась аграрная проблема. На ней в
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первую очередь сосредоточивали свое внимание лидер движения Алаш А.Н. Букейханов и его
единомышленники – пишет Д. Аманжолова.
Мыслящие люди не могли остаться в стороне от процесса колонизации, когда в край
нахлынули крестьяне-переселенцы, которым были переданы лучшие земли. Только за 19061915гг. переселенцам перешло 42 млн. гектаров казахской земли. Бесправие и нищета местного
населения, разорение неподготовленных к новым условиям хозяйств, бюрократические методы
управления, «обрусительная политика», произвол, «бесцеремонное третирование всего того,
что составляет святыню населения», о чем пишется в работе «Киргизы» (1910), вызывали со
стороны казахской интеллигенции резкое неприятие, побуждали к действиям в защиту своего
народа [1, с.20].
Что касается проблемы седентаризации, то Д. Аманжолова считает, что А. Букейханов
и его товарищи, работавшие в статистических экспедициях Переселенческого управления,
поддерживали добровольное и постепенное оседание кочевников. В то же время они выступали
за сохранение общинного уклада их жизни.
В интересующем нас направлении рассматриваются взгляды А. Букейханова в
диссертационных исследованиях [2]. Анализ научных трудов А. Букейханова по аграрному
и переселенческому вопросу входит в задачу диссертационного исследования Э.Т. Сеитова.
Особое внимание обращено им на фундаментальный научный труд «Киргизы» и коллективную
монографию «Исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи», являющиеся
комплексными трудами, рассматривающими актуальные исторические проблемы в их историко-хронологической взаимосвязи. Проанализировано участие А. Букейханова в деятельности
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества (ИРГО),
в работе целого ряда научно - исследовательских экспедиции по изучению Казахстана, что
оказало огромное влияние на культурную и научную жизнь в Степном крае. Как и многие
другие, автор придерживается мнения, что, наиболее результативной явилась деятельность
А. Букейханова в составе экспедиции под руководством известного ученого-статиста
Ф.А. Щербины (1896-1903гг.). Практически все крупные научные труды, в том числе «Киргизы»,
«Исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи» были написаны им на основе
материалов, собранных в этот период. Активно участвуя в работах экспедиции Ф. Щербины,
А.Букейханов всесторонне изучал проблемы переселенческой колонизации, опубликовал целый
ряд научных статей. Им дана критическая оценка переселенческой политики, не отвечавшей,
по его мнению, политико-экономическим интересам казахов, обоснована экономическая
необходимость дальнейшего развития местного (главным образом скотоводческого) хозяйства
и вполне реальная возможность его разумного сочетания с переселенческим (по преимуществу
земледельческим) хозяйством. В работе рассмотрено участие Алихана Букейхана в экспедиции
по экономическому обследованию районов Сибирской железной дороги под руководством
С.П. Шевцова (1903-1904гг.), а также казахстанской экспедиции, организованной Особым
комитетом АН СССР в 1926г. Последняя экспедиция явилась завершающим этапом научной
деятельности.
Становлению А.Н. Букейханова как исследователя посвящена статья «Научная
деятельность А.Н. Букейхана», выполненная на основе новых данных и архивных материалов
[3, с.92-99]. По мнению авторов, сотрудники экспедиции под руководством Ф.А. Щербина
вышли за рамки поставленной цели (изучение казахского землепользования и определение
так называемых «излишков земель» для устройства крестьян-переселенцев) и собрали массу
ценного материала о Казахстане конца XIX- начала XX вв. По результатам обследования вышло
13-томное издание «Материалы по Киргизскому землепользованию».
По утверждению исследователей анализ периода русской колонизации казахских земель
дается в работе «Исторические судьбы Киргизского края и культурные его успехи» (1903) [4].
Еще в эпоху царизма в своих научных трудах, написанных на русском языке, опираясь
на статистические и экономические данные, цифры, факты, А.Букейханов показал, когда и при
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каких обстоятельствах первый русский мужик – переселенец поселился на казахской земле,
каким образом происходило планомерное переселение на казахские земли, каким насилием
сопровождался этот процесс - пишет Р. Нургали. По мнению академика, А. Букейханов
раскрывает суровую правду переселения, сопровождавшегося насилием, злобой, унижением
коренного казахского населения. Ссылаясь на статистические данные, сугубо научным языком
цифр и фактов, А. Букейханов описывает историю колонизации Казахстана. По праву,- считает
Р. Нургали, объективно изложено, какие условия были созданы для русских колонизаторов в
официальном порядке царским правительством, какие земли были отняты у казахов, набеги
вооруженных казачьих отрядов, преступные действия генерал-губернатора. Как полагал
А. Букейханов, русские не сразу оказали положительное влияние на развитие культуры
казахского населения, так, как и сами они отличались низким уровнем культуры. Он указывал,
что основную массу переселенцев составляли неграмотные солдаты, мужики, невежественные
чиновники. Ценность научного труда «Киргизы», написанном на русском языке, заключается
в глубоком анализе обширных демографических, статистических данных. На этом фоне он
рассуждал: По результатам переписи населения 1917г. среди народов России по численности
казахи занимали шестое место, составляя 4.696.600 человек. Вместе с казахским населением
Закаспийской, Сырдарьинской, Ферганской, Самаркандской, Астраханской губерний, в
целом в 10 губерниях казахи составляли 51% населения. Таковы последствия беспощадной
колонизации, проведенной на протяжении 30-40 лет. Приводимые конкретные статистические
данные показывают, каким образом производилась насильственная передача русским мужикам
– переселенцам лугов, пастбищ, угодий, черноземных, плодородных земель вдоль берегов рек,
озер; какому беспредельному насилию подверглась казахская нация [5, с.23].
Важность выводов А. Букейханова как представителя казахской интеллигенции,
анализировавшего последствия колониальной политики царизма, с точки зрения пользы для
казахов, отмечает А.М. Абдилдабекова.Ограничение условий существования, обложение
налогами за собственные земли, по видению А. Букейханова, подрывали основные устои
развития казахов. Наряду с этим колонизаторы подрывали и духовные основы коренного
населения. А. Букейханов ссылается на документ известный в исторической литературе как
«Каркаралинская петиция», которую подписали 14,5 тысяч жителей Каркаралинского уезда
Семипалатинской области [6].
Общественное оживление в крае в ходе первой революции в России активизировало
казахскую интеллигенцию. А. Букейханов, А. Байтурсынов и др. выступили авторами,
переводчиками и организаторами обсуждения петиций и телеграмм на имя царя и правительства.
Наиболее известная была составлена на Кояндинской ярмарке в 1905г. Авторы (А. Букейханов,
А. Байтурсынов, Ж. Акбаев, М. Дулатов) петиции выдвинули требование прекратить
религиозные притеснения казахов, обеспечить свободу совести, «правильную постановку
просветительского дела», организовать обучение казахских детей на родном языке с созданием
интернатов и пансионатов, учредить казахские газеты. Наряду с требованием обеспечения
культурных и духовных нужд в них выдвигалось главное - прекращение выселения казахов с
исконных земель, «признать земли, занимаемые киргизами, их собственностью» [7, с.20-21].
После роспуска I Государственной Думы, не имея возможности привлечь внимание к
проблемам Казахстана, А. Букейханов пытается сделать это через российскую печать. Его
статьи: «Переселенческие наделы в Акмолинской области», «Русские поселения в глубине
Степного края», «Отчуждение киргизских орошаемых пашен» публикуются в «Сибирских
вопросах». (Переселенцы в тарских урманах\\Сибирские вопросы. 1908, №11-12; Отчуждение
киргизских орошаемых пашен\\ Сибирские вопросы. 1908, №16; Русские поселения в глубине
Степного края \\ Там же. №33-38). Эти объемные работы убедительно доказывают, что
традиционная форма хозяйствования казахов – кочевое скотоводство - не прихоть казахов, не
дань «природной лени», а единственная возможность выжить в условиях сурового и засушливого
климата. Во-вторых, А. Букейханов пишет об искажениях результатов обследования хозяйств,
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о невозможности обработки земли обычными экстенсивными методами, приходит к выводу,
что переселение – бедствие не только для казахов, лишившихся пастбищ, зимовок, водопоев,
но и для переселенцев. А. Букейханов разоблачает лживость призывов царского правительства
«облагородить степь». Высокие пустые слова о внесении в «нашу азиатскую окраину» не
имеют основании и несут только бедствие народам степи.
В особую категорию выделяет работы А. Букейханова, посвященные проблеме земельных
отношений и собственности, которые носят научный характер А.К. Ешмуратов [8, с.35-43].
Автор приходит к выводу, что работы А. Букейханова в области изучения землевладения
казахов носят представительный и достаточный характер, на котором можно делать вполне
объективные выводы. По мысли А.К. Ешмуратова, публикации, основанные на научных
фактах, показывают трансформацию кочевого хозяйства в результате российской колониальной
политики, разбивают наивные и дилетантские представления о прелестях оседлой жизни,
которые возможны в природно-климатической зоне Центральной Азии. При этом А. Букейханов парирует доводы тех, кто неуспехи казахского земледелия относит к классической
природной лени казахов. Главный аргумент А. Букейханова в споре со своими оппонентами,
экологический фактор, не позволявший развивать земледелие в полном объеме.
Данные о размерах земельных наделов, приведенные А. Букейхановым в работе
«Русские поселения в глубине степного края», по мнению А.К. Ешмуратова, демонстрируют
более выгодное положение хозяйств русских крестьян-переселенцев, потому автор выражал
несогласие
с несправедливым решением земельного вопроса.Вместе с тем, отмечены
трудности и проблемы, с которыми столкнулись крестьяне-переселенцы в ходе так называемого
«освоения края». Особую представительность работе «Русские поселения в глубине
Степного края» придает использование материалов экспедиции Ф. Щербины, Материалов
по переселенческому хозяйству, исследования ботаника А.Н. Седельникова. Возможность
дополнительных прирезок земли за счет казахов стало возможным, по мнению А. Букейханова,
после принятия Временного Положения 1868г., когда собственником казахских земель была
объявлена Российская корона. После чего казахи стали всецело зависеть от колониальной
администрации, которая всяческим образом изымала территории зимних кочевий, обрекая
казахское кочевое хозяйство к обнищанию. Из контекста работы А. Букейханова становится
ясно, что в среднем в сложившейся ситуации на одно крестьянское хозяйство приходится
1,25 десятин, у казахов в среднем приходится 1,75 десятины, тогда как казахи на этом участке
находятся уже порядка 58 лет. А.К. Ешмуратов анализирует взгляды А. Букейханова на
проблему взаимоотношений казахов и крестьян. Нарушение права казаха на использование
им своих построек явились причиной частых столкновений между казахами и переселенцами,
поскольку последние не только отбирают землю, но и создают неудобства для хозяйства казахов.
Столкновения наблюдаются по земельным вопросам, в связи с нарушением со стороны казахов
пограничной межи, поскольку последнее было непонятно для местного населения. Киргизы,
по мнению А. Букейханова, признают лишь естественные границы земли: хребты гор, луга,
реки, озера, увалы, долины-водостоки. Крестьяне же, считая за предел владения вспаханную
борозду, совершенно не понимают своих киргизских соседей.
Другая причина столкновения, возможно, кроется в ментальности казахов, поскольку
у представителей коренного этноса отсутствовала персонификация собственности на землю.
Что же говорит о ментальности казахов А. Букейханов? Киргизы считают всю степь своею,
в ней нет и пяди земли, на которой не пасся бы, в то или иное время года, киргизский скот;
разумеется, за исключением негодных для пастбища мест, коими изобилует киргизская степь.
Право собственности на землю в степи имеют только несколько лиц из среды киргиз, предкам
которых была пожалована земля за сомнительные для киргизского народа заслуги. Как видим,
пишет автор статьи, в казахском менталитете отсутствует понятие частной собственности на
землю и основным определителем хозяйственных и социальных отношений являлся природный
фактор. Однако Российская империя, пользуясь законодательным правом, передала землю в
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пользование русских крестьян, которые привнесли отсталую, экстенсивную форму земледелия,
что негативно сказалась на экосистеме Казахстана.
На основе суждении А. Букейханова, в работе «Киргизы», автор статьи выражает
свое собственное мнение:Столкновения между казахами и переселенцами наблюдаются
повсеместно, главная причина столкновений интересов кроется в земельных спорах, и история
знает немало свидетельств, когда переселенцы самовольно захватывали казахские земли.
Доказательства можно встретить не только в работах казахской интеллигенции, но и в трудах
русских чиновников и исследователей, в частности в работе А. Кауфмана [9, с.8-9]. Нередко
столкновения между казахами и переселенцами заканчивались кровавыми событиями. К
примеру, А. Букейханов приводит в пример события 1906г. в Петропавловском уезде. В этом
столкновении принимали участие сотни вооруженных переселенцев и киргиз; в результате –
несколько убитых с той и другой стороны.
Изучая работу А. Букейханова «Исторические судьбы Киргизского края и культурные
его успехи» исследователь обращает особое внимание на описание приемов захвата казахских
земель русскими крестьянами. По мнению А. Букейханова, переселение велось систематически
и в известной степени рационально. Обыкновенно желавшие переселиться в Акмолинскую
область высылали туда ходоков, которые высматривали подходящие места, арендовали у
киргиз небольшие участки (из полу или за небольшую плату), делали распашки и посевы и,
убедившись в доброкачественности (вернее в полной нетронутости, девственности) почвы и
угодий, законтрактовывали эти земли юридическими актами на известные сроки. Новоселы,
убедившись в высоком качестве своих участков, начинали энергично вызывать к себе земляков
или принимать странствующих русских переселенцев. Таким образом, среди киргизских степей
возникали русские поселки в несколько десятков домов, со всем деревенским обзаведением.
С течением времени и увеличением населения, в отношениях между хозяевами киргизами
и арендаторами- переселенцами «иногда заходившими слишком далеко в эксплуатации
своих невежественных хозяев» возникали недоразумения, кончавшиеся вмешательством
администрации. При этом крестьяне обыкновенно возбуждали ходатайства об образовании
русского поселения на занятой ими земле.
По мысли А. Букейханова, именно аренда стала толчком к повсеместной колонизации края.
Немаловажное значение имела политика России к фактическому подчинению казахов. Самым
подходящим для этой роли были русские крестьяне. Крестьяне являлись основным орудием
колонизации. В работах А. Букейханова имеются сведения о льготах, предоставлявшиеся
засельщикам: право выбора участка; льгота от платежа податей и от натуральных повинностей,
кроме воинской на 10 лет, если переселенцы в течение двух лет обзаведутся постройками и
приступят к распашке надела; на первоначальное обзаведение.
Несмотря на все эти привилегии, переселенцы перенесли немало тяжелых испытаний:
на большинстве участков почва оказалась дурного качества, участки лишены питьевой воды;
леса и лугов нарезано в недостаточном количестве. Много претерпели от незнакомства с
местными климатическими условиями. Несмотря на возникшие трудности в казахскую степь
устремилась масса крестьян, привлеченная слухами о даровой земле. В результате пришлось
спешно обустраивать крестьян, не считаясь с интересами местного населения. Об этом имеются
сведения в работах А. Букейханова. По его словам, при устройстве 11тысяч переселенцев на
долю командированного чиновника выпала чрезвычайно трудная работа. В течение двух-трех
месяцев ему пришлось устраивать тысячи крестьянских семей из различных губерний, большей
частью уже разорившихся. Работа была спешная. Некогда было обращать внимание на то, куда
выгоднее было поместить ту или другую семью. Требовалось только распределить огромные
толпы жаждущих, найти какое-нибудь пристанище и как можно скорее. Распределение делалось
упрощенным способом. Всей массе наличных переселенцев, собравшихся в том или другом
месте, предлагались разные участки, которых переселенцы заранее не знали [10, с.35, 56].Это
косвенное подтверждение того, что интересы казахов никто не соблюдал.
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По мнению А. Букейханова, с проведением
Великой Сибирской магистрали и
учреждением Комитета Сибирской железной дороги колонизация киргизской степи приняла
менее беспорядочный характер, как было раньше, когда, переселенцам отводили участки после
того, как они поселились на них. «Покорив край, русские не могли перейти к культурной работе,
потому что первоначальное завоевание совершалось исключительно с целью обогащения, и
первые завоеватели были совершенно не подготовлены к культурной роли. Это были грубые,
невежественные люди с первобытной нравственностью, с сомнительным прошлым; правда, и
при всем этом, они оказались развитее инородцев, но не настолько, чтобы, покорив их, могли
сознательно перейти к мирной культурной работе; они не приложили усилии даже к тому,
чтобы разумно воспользоваться богатыми дарами природы или прокормить себя своим трудом.
Напротив, они выбрали другой, более легкий способ наживы - грабеж покоренного инородца
и расхищения природных богатств» [11, с.62].
А. Букейханов заостряет внимание на степени развития земледельческого хозяйства,
отмечая неразвитость земледелия у колонизаторов. Свидетельства, приведенные автором,
показывают хищнический характер ведения земледельческого хозяйства русскими крестьянами;
предупреждает власти о необходимости перехода к другим формам ведения хозяйства и о
вреде столь нерационального переселения, который грозит бедами, как казаху, так и русскому
крестьянину. При спешном и массовом переселении крестьян в киргизскую степь весьма
возможно, что ее целина будет вспахана раньше, нежели крестьянские хозяйства успеют
принять более интенсивную форму. Киргизская степь, лишившись вековой целины, окажется
бесплодной и, при современной технике крестьянского хозяйства перестанет давать урожаи.
Распылив превосходные пастбища киргизской степи, и обратив ее в пустыню, крестьянин
окажется у разбитого корыта, а киргизы, лишившись к тому времени своих пастбищ,
окончательно обнищают, если только, пролетаризованные новыми условиями жизни, они не
переселятся на горные заводы и в города [12, с.72].
Отражение колониальной политики в трудах казахской интеллигенции начала XX века
занимает особое место в исследовательском поле ученых. Авторы замечают: в конце XIXначало XX вв. талантливая плеяда казахов А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов,
М. Чокай, М. Тынышпаев, Ш. Кудайбердиев заявляла о своем несогласии с колониальной
политикой царизма и выражала готовность бороться за сохранение своего суверенитета,
направляя весь свой интеллектуальный потенциал на защиту национального достоинства.
Характерно, что большинство исследователей подчеркивают, что в освящении крестьянской
колонизации особое место занимают труды А. Букейханова, содержащие богатейший
фактический, цифровой материал.Изыскатели приходят к выводу о высокой значимости
трудов представителей интеллигенции, считая их труды научным наследием, а их учеными,
а не только общественными деятелями. Среди наиболее значимых оценок можно выделить
признание важности и ценности трудов как источников и введение в оборот научных работ
дает возможность более объективного представления сложнейших процессов колониального
прошлого.
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ КИЕЛІ ЖЕРЛЕРІНЕ
ҚАТЫСТЫ ЗЕРТТЕУЛЕРІ
Рахимов М.И.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Тарих факультетінің
PhD докторанты
Биыл қазақ мемлекеттілігін қайта қалпына келтіруді мақсат еткен Алаш автономиясының
құрылғанына 100 жыл. Заманның қиыншылығына қарамастан, ел еркіндігіне ат салысқан
Алаш арыстарының сол кездегі ерен еңбегі мен ерлігі зая кеткен жоқ.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты кітабында: «Ұлттық мүддеге
қызмет етудің тарихи ұлы үлгілерін шын мәнінде көрсетіп берген әйгілі тарихи қайраткерлердің,
мемлекет басқарушыларының тұтас легі біздің көз алдымызда. Олар қазақ мемлекеттігінің
даму нысанасын жиырмасыншы ғасырдың бас кезеңінде-ақ көрсетіп берген болатын....
Біз асқақ сезімге бөлене отырып, ұлтшыл әрекетшілдігімізге қатысты ғасыр басында Алаш
қайраткерлері бастап берген жолнұсқалар ғасыр соңында жалғасын тапты деп айта аламыз»
- деген болатын [1, 24 б.]. Шынымен де, Алаш зиялыларының Қазақстанның қасиетті жерін,
тәуелсіздігін сақтау мақсатында жүргізген күресі, өз отаның сүюдің ұлы үлгісі. Біздің міндет
Алаш зиялыларының еңбектерін жан-жақты зерттеп, қоғамға тарихи тұлғаларымыздың
есімдерін патриоттық сана тұрғысынан насихаттау ғана керек.
Алаштанушы, ғалым Дихан Қамзабекұлының: «Бүгінгі рухани жаңғыру шараларын іске
асырғанда «велосипед ойлап табудың қажеті жоқ». Себебі оның бәрін Алаш зиялылары жазып
кеткен. Соны қолға алу қажет», - деген еді [2]. Расында, Алаш қайраткерлерінің еңбектеріндегі,
Қазақстанның тарихына, соның ішінде рухани - мәдениетіне, киелі жерлеріне қатысты
зерттеулері, жеке сұрыпталып, толықтай ғылыми айналымға әлі енбеген.
Жалпы киелі жерлер деп қасиет санатына енетін нысандарды жатқызамыз. Киелі сөзінің
латынша мағынасы «сакральді (sacrum) – қасиетті, құдайға арналған» [3, 602 б.]. Қазақ
сөзіндегі «Киелі» ұғымының анықтамасын М. Қашқаридің Түрік сөздігінде «KИЕ – қасиет
қонған «кісілік»» [4, 233 б.], мағынасын білдірсе, Ж. Баласағұнидің Құтты білігінде, киелі сөзі
орнына «иесі» сөзін қолданған. Мысалы:
«Айтты Одғұрмыш өлімнің шын келгенін,
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Түсіне еніп иесі аян бергенін» [5, 477 б.],
Бұл жерде «ие» деген жанның иесі, иелік етушісі Тәңірі екендігін айтады. Яғни «киелі»
түсінігі трансцендентальдік, мистикалық дүниемен байланыс ретінде қарастырылған. Қазақтың
түсіндірме сөздігінде «Киелі» сөзіне екі түрлі анықтама берілген, біріншісі – ескі, қасиетті
мағынасында, екіншісі – қадірлі, абыройлы, ардақты [6, 45 б.]. Бұл орайда С.И. Ожеговтың
түсіндірме сөздігінде «сакраментальный – қасиетті, маңызды» [7, 602 б.], яғни қазақша
анықтамамен мағынасы үндеседі.
Алаш қайраткері Т. Шонанұлының «Қазақ жердің қадірін біле ме?» мақаласында «Бұрын
ислам діні бойына сіңбей тұрған кезде, қазақ жылқы атасы – Қамбар, түйе атасы – Ойсылқара,
қой атасы – Шопан, Шығыр мен Шынар – егін атасы деп сиынған» - деп, келесі өлең шумақтарын
келтіреді:
Шығырдың түп атасы – Әлі Шынар,
Шығырға сиынбасаң шығыр сынар.
Шығырға Әліменен көп сиынсаң
Қашанда егін бітіп, көңіл тыңар [8, 8 б.].
Яғни, қазақ халқы егістікке арналған жердің өз киесі бар деп жерді аса қастерлеген екен.
Тек қана жерді емес, сонымен қатар малды да ерекше құрмет тұтқан.
Табиғаттың киесі – Қызыр әулие туралы мәліметті Г.Н. Потанин жазып кетеді. «(Қызыр.
араб. – Хизр) – образ которого уходит до мусульманскую мифологию. Қызыр – владетель
«живой воды» и покровитель путников, спасающий их от жажды и указывающий путь; одного
его появления достаточно, чтобы бесплодная пустыня зазеленела. В коране имя не упоминается,
но богословы относили к нему 64-й стих 18-й суры» [9, 301 б.]. Қазірге кезде Қызыр атамен
күн мен түннің теңеліп, барлық түркі жұртына ортақ көктем мерекесі әз Наурыздың аталып
өтілуі тән.
Жоғарыда аталып кеткен мысалдар жайында белгілі ғалым Хангелді Әбжановтың сөзімен
айтсақ: «Қазақ халқы сакральді сөзін есітімей тұрып-ақ дінді ғана емес, бүкіл қоршаған
ортаны қастерлеудің классикалық қағидаларын қалыптастырды. Мәселен, табалдырыққа
тұруға, босағаны керуге, малды ұруға, молаға қарай жүгіруге болмайтынын қатаң бақылауы
шаңырақты, мал-жанды, әруақтарды – екі дүниені де ерекше құрметтегеніміздің дәлелі ғой.
Сакральді география түпкөздегені де – осы» [10, 6 б.], яғни, ғалым киелі сөзі мағынасының
тереңде жатқанын айтады.
Сондықтан «Киелі» терминің дін тұрғысынан ғана емес, бұл санатқа ерекше құрметтелетін,
қол тигізілмейтін, асыл, әділетті іс, әдет-ғұрып мағынасында қолданылатын қасиеттерді алып
қарастыру керек. Яғни қазыналы, қымбатты, маңызды белгілерімен байланысты нысандар.
Сондықтан «Киелі» статусына ата - баба аруағына қатысты, табиғат құдыреті, өшпес ерлікке
қатысты тарихи-географиялық, мәдени маңызға ие нысандар жатқызылады.
ХХ ғасырдың басында Алаш қайраткерлері атадан мұра болып келе жатқан жерін
қастерлеген және жерді киелі санатқа қосып дәріптеген. Алаштанушы ғалым Тұрсын Жұрбай
сөзімен айтсақ «қай ұлттың болмасын егемендігін таңбалап тұратын ұлттық құндылықтары
болатыны сөзсіз. Сол құндылықтардың ішіндегі еншілесі ортақ болмайтын байлықтың зоры
– жер. «Елдіктің кепілі – Жер. Ол – тәуелсіз мемлекеттің және сол ұлттың Басқұжаты. Ары.
Намысы. Бары. Байлығы. Бөлінбейтін еншісі. Сол үшін басын өлімге тігеді» [11, 315 б.].
Сондай - ақ, ХХ ғасырдың басында А. Байтұрсынов: «Қазіргі қазақ мәселесінің ең зоры
- жер мәселесі. Бұл – қазақтың тірі иа өлі болу мәселесі», - деуі әлі күнге өз маңызын жойған
жоқ [12, 245 б.]. Бұл ең алдымен қасиетті туған жерімізді қорғау. Киелі жерлерімізді зерттеп,
тарихтағы орнын анықтау мәселесі.
1917 жылы «Қазақ» газетінің №227 санында жарияланған «Жер комитеті» мақаласында
Алаш көсемі – Ә. Бөкейханов жер мәселесіне қатысты былай дейді: «Жер туралы көрген зорлық
көп. Жер десе дірілдемей болмайды. Сонда да жер мәселесі негізгі өмір мәселесінің ең зоры.
Жер ісін ала қашты, тартып алды, тиіп кетті қылмай, ақылмен, сабырмен атқарған оң» [13, 138
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б.]. Сондықтан Қазақ зиялыларының еңбектерінің негізгі басым бағыттары ата - бабадан мұра
болып келе жатқан қасиетті жерлеріне, көне сәулет ескерткіштеріне, ұлы саяси оқиғалар өткен
тарихи орындарына, тарихи - географиялық атаулардың шығу тарихына арнағанын көреміз.
Алаш зиялыларының көне сәулет ескерткіштері, тарихи жер атауларына қатысты
зерттеулерінің бірі – Түркістан. М. Жұмабаетың:
Түркістан — екі дүние есігі ғой,
Түркістан— ер түріктің бесігі ғой .
Тамаша Түркістандай жерде туған
Түріктің Тәңірі берген несібі ғой, – деп, ақын көне мекеннің– күллі түркі халықтарына
ортақ, әлемге әйгілі өңірдің қасиетті мекен екенін өлең шумағымен ашып отыр. Бұл ең
алдымен сопылық ілімнің таратушыларының бірі, хазіреті - әулие Қожа Ахмет Яссауи
есімімен байланысты. Көне шаһар Түркістанның тарихы, соның ішінде Ахмет Яссауи кесенесі
бойынша зерттеулерді Міржақып Дулатұлының шығармаларында кездеседі. Қазақ газетінің
«Хазіреті сұлтан» атты мақаласында «15 ғасырдың аяғына шейін Түркістанның аты «Йасы»
екен. Кішкене ғана Йасы деген қышлақ 12 ғасырда, сол жерге Қожа Ахмед Яссауи келген соң,
даңқы шығып кетіпті. 1166 жылы Қожа Ахмед Яссауи опат болып, онан кейін оның бейітін
түркі тұқымы, әсіресе қазақ халқы әр уақыт зиярат ететін болыпты. Зияратқа әр жерден халық
көп келетін кішкене қышлақ бірте - бірте зорайып шаһарға айналады» - деп [13, 41 б.], не
себепті Түркістанды халық қасиетті санап, мінәжат етуінің себептеріне тоқталады. Сондайақ Түркістанның киелілігі қазақ тарихы үшін маңызға ие хандарымыз бен билеріміздің,
батырларымыз бен ақындарымыздың, әулие-әмбиелеріміздің мазарлары орналасқан өңір.
Қазақтың жер-су, географиялық атауларының шығу тарихы туралы маңызды деректерді
бізге Алаш көсемі Ә.Н. Бөкейхановтың зерттеулері береді. Қазақтың киелі жерлері туралы
мәліметтерді Әлихан Бөкейханов, Ф.А. Щербина экспедициясына қатыса жүріп жинаған.
«Қазақ өлкесінің тарихи тағдыры және мәдени өркені» («Исторические судьбы киргизкого
края и культурные его успехи» 1903) зерттеуінің маңызы зор. Әсіресе Ақтабан шұбырындынын
себептері, қазақтардың жоңғар басқыншыларымен күресі, үлкен шайқастар, ірі оқиғалар
қашан, қай жерде болғандығы туралы мәлімет беріледі.
Мәселен, Ә.Н. Бөкейханов: «Осыдан 160 жыл бұрын 1730 жылы Абылай ханға қызмет
еткен Айдаболдың немересі Олжабай батыр Баянауыл тау бөктерінде қалмақтарды қырып,
көп жылғы ұрыстардан кейін алғаш рет кейін шегіндіруге мәжбүр еткен. Бұл жайында халық
арасында суырып салма ақындар «Ер жүрек батыр Олжабай және оның даңқты ханы Абылай»
- деп қошеметпен жырлайды екен. Қалмақ қырылған жерінің атауы қазіргі (сол кездегі)
Павлодар (облысы) уезі, Шідерті өзенінің жоғарғы ағысы. Ал Олжабай батыр қоныстанған
аймақ Баянауыл өңірінің Жасыбай көлі жағасы болатын» [14, 474 б.]. Бұл Баянауылдан 12
шақырымдай жерде керемет сұлу Жасыбай көлі туралы. Жоңғардың қалың қолынан Жасыбай
батырдың қапыда қаза тапқанын есіткен Олжабай батыр «Жасыбайдың бір тамшы қаны үшін
100 жауды қырамын» деп ант берген екен. Олжабай өзінің сарбаздарымен бір таудың баурайына
жетіп, Шотан деген жігітті алға жібереді. Шотан жау қарауылын өлтіріп, жоңғарлардың
ұйықтап жатқанын айтып келеді (Шотанның биігі деген биік бар). Ұйықтап жатқан жауды
шабуға болмайды дейді Олжабай. Ертеңіне таудағы үңгірге бекінген жауды Олжабай қолы
біреуін де жібермей қырады. Содан сол тау «Қалмаққырған» деп аталады [15, 143 б]. Жалпы
Мәшһүр Жүсіп жазбаларында Олжабай батыр «Қалмаққырылған», «Шүршітқырылған»,
«Талқы» сияқты үш үлкен шайқасқа қатысқаны туралы айтылады.
Қазақтың киелі жерлерінің бірі Баянауыл тарихи оқиғалардың тоғысқан ортасы. Бұл киелі
жерден небір орақ тілді ақындармен даңқты батырлар, ғұлама ғалымдар мен саяси қайраткерлер
шыққан. Баянауылдың киелілігі туралы, топонимикалық атауының мағынасына назар аудара
кеткен жөн. М. Қашқаридің «Түркі тілдерінің сөздігінен» «Байат» сөзінің Ұлы тәңірдің аты
екені айтылады [4, 234 б.]. Бұл деректі белгілі ғалым Ж.О. Артықбаев былайша сипаттайды:
«Қазақ ішінде «Байана» құдайына табыну ұмытылғанымен де, биік таулардың бауырындағы
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үнгірлерге барып «байанаға» тәуап ету, құрбандық шалу, сырқатқа шипа, баласызға перзент
сұрау дәстүрі жалғасып келеді» - деп [16, 25 б.], Баянауыл жерінің қазақ халқы үшін мағынасы
терең құт қонған жер екенін атап көрсетеді.
Баянауыл атауының шығу тарихын көпшілік Баян сұлу есімімен байланыстырады. «Сол
Сарыбайдың жалғыз қызы Баян сұлудың туған жері – Баянаула тауы. Бұл таудың атының
Баянаула қойылған себебі «Баянауыл» деп аталып кеткеннен. Сол қыздың қарқарасы жоғалып
қалған жері «Қарқаралы-Қазылық» аталған, домбырасы мен бетмоншағы түсіп қалған жері
«Домбыралы-Моншақты» аталған. Жәмшісі түсіп қалған жер «Тоқырауын-Жәмшілі» аталған.
Сандығы түсіп қалған жер «Алтын сандық-Ақшатау» аталған. Өлең айтып той қылған жері
«Өлеңті» аталған, атының шідері түсіп қалған жері «Шідерті» аталған...» - деп жазады шежіреші
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы [16, 22 б.].
Қозы Көрпеш – Баян сұлу жырын зерттеген ғалымдардың бірі Г.Н. Потанин еді. Ол
жырдың бірнеше нұсқасын қолға түсіреді. Оларды жібергендердің ішінде ақын Абай (1884 ж.),
Е.А. Александров, К.В. Урасов т.б. Г.Н. Потанин Қозы Көрпеш жырының орналасқан жерімен
қатар, оның жүріп өтетін жолына да көп мән берген. Әр жыр нұсқасында келесідей жер
атаулары: Аягөз, Жауыр, Меңзек, Тоқырауын, Жәмші, Алтынсандық, Қарқаралы, Баянауыл,
Қараөткел (Есіл бойы), Домбыралы, Моншақты, Түмен кездеседі [17, 15 б.].
Қыр баласы – Әлиханның, қазақтың лирикалық жыры Баян сұлу – Қозы Көрпеш жайында:
««Қозы-Көрпеш, Баян» Ертіс аяғы Тобыл татарында, күншығыс Түркістаны Тараншыда,
Түркістанда, Сарыарқада, Алтайда, Орынқайда, Оралда, башқұртта, Кафказда, шешенде,
осетинде бар. Норманға «Фауст» қандай болса, түрік баласына «Қозы-Көрпеш, Баян»
сондай» - деп, ой түйіп, - «Алтын шыққан жерді – белден қаз» - деп сөзін бекіткен [18, 311 б.].
Яғни, дәстүрлі қазақ қоғамында Қозы мен Баян жырының қаншалықты маңызға ие мәдени
ескерткіштердің бірі екенін, ал жыр дүниеге келген өңірдің киелілігі сөз болып тұр. Сондықтан
менің пікірімше бұл атаулардың барлығы халықтық этимология негізінде туындаған.
XVIII ғасырдың ортасына таман Ертіс бойына Ресей империясының бекініс шептері
салынып, әскери экспедициялардың негізінде жер атаулары қалыптаса бастаған. Семей,
Өскемен, Кереку атауларына байланысты Алаш көсемі: «1713 жылы генерал-губернатор Гагарин,
І Петрге Ертіс бойына бекініс салуды ұсынды. Осыны жүзеге асыру үшін Бухгольц 3 мың
адаммен келіп Жәміш өзені бойында, Жәміш бекінісін салуды бастаған, кейін Жоңғарлардың
қысымымен Омбы өзен сағасына шегініп, сол жерде Омбы бекінісінің іргесін қалаған. Келесі
жылдары жоңғарлармен дипломатиялық келісімге келіп, Жәміш бекінісін аяқтаған, 1718 жылы
Семей бекінісі салынады. Лихаревтің 440 адаммен зеңбіректерден тұратын экспедициясы
Зайсанға жетіп, ары қарай қара Ертіске жеткен. Қайтар жолда Өскемен бекінісі салынады» [14,
426 б.].
Жалпы, Әлихан Бөкейхановтың зерттеулері көбіне Ертіс бойының киелі географиялық
аймақтарына арналғанын байқаймыз. Әлиханның «Екі жол» атты мақаласында 1909 жылы
Кереку өңіріне алым-салықты көбейтіп, Ертістің бойында отырған халықты жайылымынан
айырып, тартып алмақ болғанда, Кереку қазақтарының Ресей шенеуніктеріне дәлелін келтіреді:
«Біз Ертісте жүз елу жыл отырмыз. Ертіс тоғайының аты коныс алған кілең бабамыздың аты.
Ертісті өрлей, қуалай жүрген адамдар біледі: он шақырым жерінде қазақ бейіті қала сияқты.
Ертіс бізге ата қоныс болған жер. Біз, Ертісте жоңғарды күшпен қуып қоныс қылғанбыз» деп [18, 267 б.], Ертіс бойы көнеден қазақтың мекен еткен тарихи қонысы, ұлттың киелі жері
екендігін айтады.
Алаш зиялылары «Жер - судың аты, тарихтың - хаты» деп тегін айтпаған. Тұғырнамалы
сөздің мәнін М. Тынышпаевтың «Қазақ халқының тарихы» еңбегінде келтірген мағлұматтармен
ашуға болады. Көшпенділердің, әсіресе қазақтың бір қасиеті – бір кезде болған ірі оқиғаға
қатысты шатқалды мекендерге ат қою шеберлігі. Айтылған аңыздар мен географиялық атаулар
бізге өте маңызды тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді - деп [19, 202 б.] М. Тынышбаев
киелі жер-су атауларының қалыптасу тарихын халық жадын қолдану арқылы дәлелдеуге
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болатын айтып отыр. Өз заманында М. Тынышбаев ХVIII ғ. І жартысында қазақ – жоңғар
соғыстары нәтижесінде қалыптасқан киелі жерлерді ғылыми тұрғыда сипаттап кеткен. Соның
бірі Аңырақай шайқасының өткен жері туралы. Аңырақай жеңісі туралы аңыз Пішпек және
Алматы уездерінде сақталған. Бірақ Аңырақай Ә. Диваев көрсеткен жерде емес, дұрысында ол
Балқаш көлінің оңтүстік аяғындағы, оңтүстік - шығысқа қарай 120 шақырым жерде – қазаққа
«Ит ішпестің Алакөлі» (жаман болғаны сонша ит те іше алмайды) деген атпен белгілі. [19, 204
б.]. Бұл жерде М. Тынышбаев белгілі фольклоршы Ә. Диваевтың Аңырақай «Алакөл жағындағы
тауға қарай Итішпес көлі маңында, яғни Арал теңізінің солтүстік жағы» - деп көрсеткен
мәліметіне жасаған түзеуі болатын. Кейіннен 1997 жылы халық жазушысы Ә. Кекілбаев және
ҰҒА академигі М. Қозыбаевтың бастауымен Аңырақай экспедициясы ұйымдастырылып, М.
Тынышбаевтың жазған мәліметтерін ғылыми тұрғыда растайды [20, 146 б.].
1920 жылы 20 тамызда Кремльде өткен ұзақ-талас тартыста алдыңғы буын ағаларының
қолдап қуаттауымен сол кезде 29 жаста болған Ә. Ермеков кеңес үкіметінің төрағасы
В.И. Лениннің алдында «Қазақ автономиясына қай жерлер кіреді?» - деген сауалға нақты
жауап беріп, 13400 шақырымдық шекараны қазақ халқының пайдасына бекіттірді. Жерсіз
жер бетінде жеке мемлекет болып қалудың мәнісі жоқтығын түсінген Ә. Ермеков «Сарыарқа»
газетінде жариялаған мақаласында, «Автономиясыз жұрт жер – суға ие емес, көптің аузына
қарайды. Біздің қазақ – қырғыздың жері мол. Енші аламын деп телміріп отырған жұрттан
жерімізді қорғауға автономия үлкен қару. Автономиялы жұрттың жер билігі өзінде болады»
[21, 74 б.], - деп, Алаш автономиялы мемлекетінің құрылуы, киелі жерді сақтаудың амалы
және ұлт үшін қаншалықты маңызды қадам екенін атап тұр.
Киелі жерлерді зерттеу мақсатында Алаш зиялыларының атқарған еңбегі орасан.
Жалпыұлттық мүдде үшін рухани қазыналарамызды жинастырып, жерін сақтап қалу үшін
құрбан болған Алаш зиялы қауымының есімдері, әрқашан ұлықталып отыруы керек деп
есептеймін.
Әдебиеттер тізімі:
1. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 2003. – 288 б.
2. Қамзабекұлы Д. Бүгінгі жаңғыру – Алаш зиялылары жүріп өткен жолы // казинформ.
2017. 05.18.
3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. – Москва: Дрофа, 2000. – 1233 с.
4. Егеубай А.Қ. Махмұт Қашқари Түрік сөздігі. Үш томдық. – Алматы: Хант, 1998. – 600 б.
5. Əдеби жəдігерлер.Жиырма томдық.5-т.: Жүсіп Баласағұн. Құтты білік /Көне түркі
тілінен аударып, алғы сөзі мен түсініктерін жазған А.Қ.Егеубаев. –Алматы: «Таймас», 2007.
477 б.
6. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі/ бас редактор І.К. Кеңесбаев. 2 том. – Алматы: Рауан,
1971. –956 б.
7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – Москва: Русский язык, 1986. – 900 с.
8. Шонанұлы Т. Жер тағдыры – ел тағдыры. – Алматы: Санат, 1995. – 224 б.
9. Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина. – Алматы: Наука КазССР, 1972. – 382 с.
10. Әбжанов Х. Сакральді география: мәні, құрылымы, келешегі. // «Ақселеу Сейдімбек
және тарих ғылымындағы шежіретану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық
конференцияның материалдар жинағы. – Астана: Л.Н. Гумилёв атындағы ЕҰУ баспасы, 2017.
– 6–10 бб.
11. Жұртбай Т. Сүресөз: Публицистика. – Алматы: Экономика, 2005. – 400 б.
12. Байтұрсынұлы А. Алты томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Ел шежіре, 2013. –
384 б.
13. «Қазақ» газеті / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998.
– 560 б.
517

14. Бөкейхан Ә. Шығармалары – Сочинения. / құраст. Сұлтан Хан Жүсіп (Аққұлы). 6
томдық. – 3-том.– Астана: Сарыарқа, 2017.– 616 б.
15. Көпеев М.Ж. Тандамалы. Екі томдық. 1 т. – Алматы, 1990. – 143 б.
16. Артықбаев Ж.О. Баянауыл. – Астана: Фолиант, 2009. – 312 б.
17. Марғұлан Ә.Х. Қозы Көрпеш – Баян сұлу кешені. – Алматы: Өнер, 1994. – 32 б.
18. Бөкейханов Ә. Таңдамалы (Избранное). Гл. ред. Р. Нургалиев. Сост. С. Аққұлұлы. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. – 478 б.
19. Тынышбаев М. Қазақ халқының тарихы. – Қарағанды: Болашақ–Баспа, 2010. – 229 б.
20. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 3 том. –Алматы:
Атамұра, 2002. – 768 б.
21. Алаш көсемсөзі. 10–томдық. 10–том. Сарыарқа. – Алматы: Өнер баспасы, 2011. – 356 б.
Кеңес билігі тұсындағы Алаш зиялыларының «Ақ жол»
газетіндегі ағартушылық қызметі
Рашева Г.У.,
т.ғ.к., Қ.А. Яссауи атындағы №123
мектеп-гимназияның оқытушысы
Cейтқазиев Р.У.
PhD докторант, Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогика университетінің оқытушысы
1918 жылы Түркістанда большевиктердің билігі баянды болғаннан кейін, қазақ
зиялылары Кеңес өкіметін мойындай отырып, өздерінің баспасөздегі ағартушылық қызметін
әрі қарай жалғастырып, қазақ қоғамына лайық газеттер мен журналдарын шығарады. Жалпы
алғанда, өлкеде орнаған кеңестік биліктің алғашқы жылдарында қазақ тілінде мынадай ұлттық
баспасөз органдары жарық көріп тұрды: 1. «Ақ жол» газеті, ТКП ОК органы, айына үш рет
жарық көреді. Редакторы С. Қожанов; 2. «Шолпан» журналы, ТКП ОК бөлімінің органы, айына
бір рет жарық көреді, редакторы И.Тоқтыбаев; 3. «Жас қайрат» ТКЖО ОК органы, айына үш
рет шығады, редакторы Алянғаров; 4. «Сана» журналы, айына бір рет шығады, Мемлекеттік
ғылыми кеңестің органы, редакторы Х. Досмұхамедов [1, 64 п.].
Осы баспасөздердің ішінде Түркістандағы кеңестік биліктің ресми газеті болған «Ақ
жол» қазақ зиялыларының ағартушылық қызметін атқаруда ерекше рөл атқарады.
Түркістан коммунистік партиясының Орталық Комитеті Атқару бюросы халықпен
жүргізетін идеологиялық жұмыстар кешенінің бірі ретінде 1920 жылы 19 қазандағы
мәжілісінде «Қырғыз газеті туралы» мәселе қарап, ТКП ОК мен ТүркОАК органы ретінде
«Ақ жол» газетін шығаруға; газеттің аптасына кем дегенде 2 рет жарты баспа табақ көлемінде
12 мың данамен шығаруға шешім қабылдап, жауапты редакторлыққа Сұлтанбек Қожановты,
жауапты хатшылыққа Міржақып Дулатовты тағайындайды. Газеттің алғашқы саны 1920 жылы
7 желтоқсанда жарық көреді. Газеттің осы алғашқы санын шығарған редакция коллегиясына
Иса Тоқтыбаев, Хасан Алиев, Абдулла Байтасов, Қоңырқожа Қожықов, Хади Илаев, Ғабит
Алпаров кіріп, оның жауапты редакторлығын Иса Тоқтыбаев атқарған [1, 50-52 пп.]. «Ақ жол»
газетінің баспасы Қазақ ағарту институтының жанында орналасқан [2, 89 п.].
Осы жерде көрсете кететін мәселе – «Ақ жол» газетінен алдында ТүркОАК мен Түркістан
майданының саяси бөлімінің атынан аптасына екі рет «Жаңа Өріс» газеті жарық көріп
тұрған.
«Ақ жол» газетінің жарық көруіне тікелей бастамашыл болған Н. Төреқұлов еді. Ол ТКП
ОК жауапты хатшысы ретінде уақыт талабына сай батыл әрекетке барады.
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«Ақ жол» газеті Түркістан өлкесімен қатар Қазақ автономиясына да таралып отырған.
М. Шоқайдың «Ақ жол» газетіне сілтеме жасауына қарағанда ол тіпті шетелге астыртын түрде
жеткізілетін болған. Ресми түрде «Ақ жол» газетінің таралымы 12 мың болғанымен, сұранысқа
сай газеттың таралымы өсіп тұрған. Мәселен, 1923 жылы 15 желтоқсан күні шыққан «Ақ жол»
газетінің таралымы 21690 дананы құраған [3, 54 п.].
«Ақ жол» газетінде Н. Төреқұлов, С. Қожанов, С. Асфендияров, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, М. Жұмабаев, Қ. Болғанбаев, Х. Досмұхамедов, Қ. Қожықов, Қ. Кемеңгеров, М. Әуезов,
С. Өтегенов, И. Тоқтыбаев, Қ. Қоңыратбаев, Б. Кенжебаев, Ә. Жүсіпов секілді қазақтың
ұлтжанды зиялы қауым өкілдері өз мақалаларын жариялап, әдебиет пен баспасөздің түрлі
жанрларына қалам тартты. Олардың мақалалары газеттің танымдық және көркемдік деңгейін
жоғары көтерді [4, с. 453-454].
Жалпы алғанда, ХХ ғасырдың 20-30 жылдары Ташкент қаласы Түркістан өлкесіндегі
экономикалық және мәдени жағынан ең бір жоғары дәрежеде дамыған орталыққа айналды.
Егер Орынбор қаласындағы қазақ зиялылары негізінен Сәкеннің маңына топтанып
«пролетарлық бағыт» жолына түскен болса, ал Ташкентте шоғырланған қазақ зиялыларының
көрнекті қайраткерлері мен өкілдері «Ақ жол» газеті мен «Шолпан» журналының төңірігіне
жиналып, өздерінің ұлттық-демократиялық бағыттағы шығармашылықпен айналысты және
өлкедегі ұлт мүддесіне қатысты істерге бастамашыл болып, оны ел арасына жеткізуде елеулі
ұйымдастырушылық жұмыстар жүргізеді.
Осыған байланысты «Ақ жол» газетінде жарияланған мына хабарға назар аударуға
болады: «Сегізінші февральда жұма күні Коллизей театрында Ташкенттегі қазақ, қырғыз, өзбек,
татар институттарының жалпы мәжілісі болды. Бұл мәжіліс институттарды бітіріп шыққан 24
мұғалім құрметіне жасалды. Мәжілісті Түркістан халық ағарту комиссары Османхан Қожаев
ашты. Османхан Қожаев жолдас білім комиссариатының атынан бітіріп шыққан жастарды
құттықтап сөз сөйледі.
Түрк ОАК атынан Қожанов, ХКК атынан Паскуцкий, Қосшы ұйымынан Құдайқұлов,
кәсіпшілер ұйымынан Ишанов, Түркпрофобрдан Қожықов, Қазақстан уәкілі Жүргенов, жас
ортақшылар Орта Азия бюросынан Матусов, Обкомнан Сарымолдаев, халық ағарту ұйымынан
Халоза, білім кеңесінен Досмұхамедов, Орта Азия ортақшылдар университетінен Хабди
Саттаров, Орта Азия университетінен Бродский, Күншығыс институтынан Шмидт, Ленин
соғыс мектебінен Сұлтанов, Ескі шаһар білім бөлімі атынан Шәкіржан Рахми жолдастар
кезекпен тиісті сөздер айтып сөздер айтып құттықтады.
Өзбек институтынан Мәжит Хадри, Қ-Қ (Қазақ-Қырғыз) институтынан Әділев, Түріктатардікінен Алферов жолдастар институттың ашылғаннан бері қысқаша тарихын сөйледі.
Бітіріп шыққан жолдастарды театр үйінің сахынасына шығарып, оларға куәлік қағаздар
үйлестіріп, халық ағарту комиссариаты атынан әр қайсысына он бес червонецтік киім, төрт
червонецқа кітап, алты червонецтен ақша берілді [5, 5 п.].
Жиналыста бітіруші жастарға сәт сапар тілеген республика үкіметі мен басқа да қоғамдықсаяси ұйымдардың басшыларының қатысуы жиынның жоғары өкілеттілігін танытады. Бұл
деректің негізінде Түркістандағы білім беру жүйесіне мемлекеттік деңгейде көңіл бөлінгендігін
және оның «Ақ жолда» жариялануы, газеттің өлкедегі ағарту ісіне қосқан үлесі мен салмағын
білдіретін еді.
Газеттің осы санында жарық көрген «Жұрттың аңсағаны мұғалім» атты мақалада
өлкедегі білім берудің аса зәру мәселелері көтерілген. Мақала авторы Т.Шайраштиев былай деп
жазады: «Ферғана облысында тау арасындағы қазақ-қырғыздың көп жастары көзін ашқаннан
өзбек тілінде оқиды. Бастауыш мектепті бітірген соң, білімін толықтыру үшін Ташкенттегі
аймақтық қазақ-қырғыз институтына келсе алдымен «ана тілін білесің бе» деп сұрайды.
Олардан өзбекшені ғана білемін дегенді естіген соң, жасының 15-16 барып қалғанын ескеріп,
ана тілін қайта оқып, жас балалардың ішінде отырарын лайық таппай қырғыз-қазақ институты
өзбек институтына сілтейді.
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Өзбек институтына барса өз ана тіліндегі қазақ-қырғыз институтына бар. Сен түгіл
өзбек балаларына орын жоқ дегенді айтады. Осындай себептермен сандалып жүріп оқуға
кіре алмай қайтып кеткен жастар аз емес. Ауыл қыстақтарда мектеп жерлерін даярлап, қазаққырғыз мұғалімдері келіп, балаларымызды оқытады деп ынтық болып отырған жұрт та аз емес
шығар. Ағарту мекемелері қараңғы халықты ағарту жолында мұғалім жағдайын мұңсыз қылу
шарасына кіріссе екен»[5, 6-7 пп.].
Мәтіннен аңғарғанымыздай қазақ тілінде білім алу мәселесінде түйіні шешілмеген
жайттар жеткілікті болғандығына және ол мәселелерді қазақ зиялылары баспасөз арқылы дер
кезінде көтеріп отырғандығына көз жеткіземіз. Сол кездері «Ақ жол» газеті «Қазақ ақындары»
айдарымен Мағжан Жұмабаевқа арнайы мақала арнаған.
Мақалада Мағжан өлеңдерінің жинағы Түркістан Республикасының баспасөз таратушы
мекемесі тарапынан жақын арада басылып шыққандығы жөнінде жазылып, оның Абайдан
өнеге алған ақын екендігі айтылады. «Абайдан соңғы шыққан ақындардың тілдері аса дөкір
болған жоқ. Бәрі де шамаларынша ысылған әдеби тілмен жазатын болды.
Бірақ соңғы ақындардың ішінде өлеңге тәтті күй, нәзік сезім, майда тіл тудыру жағына
Мағжаннан артық қызмет істеген жоқ. Мағжан өлеңдерінің оқушының сезімін де, ойын да
тәрбиелейтін өрге шығаратын күші бар. Мағжанның өлеңінде ойды тербететін адамның ішкі
күйіне күшті әсер беретін сыршылдық бар. Сыршылдық белгісі жаратылыс һәм әйел туралы
жазған өлеңдерінде ашық көрінеді. Әйел туралы жазған өлеңдерінде Мағжанның сыршылдық
сипатының үстіне өлеңннің ішкі мақсатында көздеген идеясында зор күш бар...
Мағжан өлеңі қазақ әдебиетінде жаңалық тудырады. Қазақ әдебиетінде жаңа басылып
келе жатқан сезімшілдік, романтизм, сыршылдық дәуірінде Мағжанның «Ертегі», «Қорқыт»,
«Баян батыр» секілді поэмалары әдебиетке зор күшпен іргелі орын алады. Мағжанның қай
өлеңі болса да қазақ әдебиеті тарихынан сыбағалы орын алуы талассыз ақиқат. Мағжанның
бұдан былай қазақ әдебиетіне жаңадан түр туғызып, күш береді деген үмітіміз зор» деген
тұжырым жасайды [6, 4 б.].
Түркістан Орталық Атқару Комитетінің органы болған «Ақ жол» газеті сол кездегі
барлық кеңестік мерзімді басылымдар сияқты «тұрғылықты халық арасында кеңестік билік
шараларын ұйымдастыру, яғни Халық Комиссариаттарымен басқа да мемлекеттік мекемелердің
қаулы еткен бұйрықтары мен ресми сипатты хабарламаларымен таныстырып тұру» [7, 286 п.]
және «ауылдағы қазақ кедейлері ішінде Кеңес өкіметінің негізгі идеяларын насихаттау» үшін
шығарылған еді [8, 11 п.].
Алайда, С.Қожановтың басшылық етуімен шыққан «Ақ жол» газетінде әйел, оқу, әдебиет
және т.б. осы сияқты өзекті мәселелер турасында жалпыұлттық мүдде тұрғысында жазылған
мақалалар авторлары, негізінен, М. Дулатов, Х. Досмұхамедов, М. Жұмабаев, Б. Сүлеев,
Т. Шонанов, И. Тоқтыбаев, А. Байтасов, Ж. Аймауытов сынды қазақ зиялылары болды.
Ж. Аймауытов аталған газеттің тұрақты тілшісі болды, сондай-ақ бұл газеттің жұмыс істеу
шараларын ұйымдастыру ісіне де белсенді араласады. Мәселен, Қазақ Ағарту институтында
өзімен қызметтес болған Байтасов, Ғалымжановтармен бірге 1925 жылдың сәуір айында
өткізілген «Ақ жолда» жұмыс істейтін тілшілер конференциясына қатысып, баяндама жасайды
[9, 40 п.]. «Әдебиет-өнер. Өнер азды-көпті еркіндік тілейді» – деп жазады Ж.Аймауытов «Ақ
жолдың» 1925 жылы 1 сәуірде шыққан санында жарияланған «Әдебиет мәселесі» мақаласында
[10, 2 б.].
Сондықтан ол қазақ әдебиетін өркендету үшін әдебиетті таптық, не саясат тұрғысынан
емес, ғылыми негізде сынау қажеттігін баса көрсетеді. Қайраткер бұл мақалада Қазан
революциясына дейін қазақ әдебиетінің бағыты – ұлт теңдігіне, мәдениетке талпыну болса,
ендігі уақытта әдебиеттің бағыты – бұрын оянған ұлт сезімін тұншықтыру емес, тегістік,
теңдік жолына икемдеп, дұрыс жүйеге, қалыпқа түсіру керек деп тұжырымдайды.
Осы мақалада: «Төңкерістен бұрынғы қазақ әдебиетінің ішкі мазмұны – қазақтың халіне
қайғыру, патша өкіметінің отаршылдық саясатына, қала берсе орыс атауына ереуіл жасау еді», –
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деп айтылған Аймауытов ойы кейіннен кеңестік әдебиетте: «Осылайша, бұл жолдардың авторы
бұрынғы қазақ әдебиетіне баға бере отырып, ұлтшылдықтың есек құлағын, яғни антиорыстық
бағытын жасыра алған жоқ», – деп бұрмаланып түсіндірілді [11, с. 207].
Сондай-ақ, Ж. Аймауытовтың «Қазақ жазушылары, ақындары төңкеріске жолдан
қосылды. Бір қанаты төңкеріс рухымен суарылса, екінші қанаты ұлтшылдықпен суарылып
қалған... Төңкеріске, коммунизм жолына көрінеу қас қылығы жоқ болса, ұлтшыл ақындарды
да пайдалануға болады», – деген пікіріне де жауап табылып [10, 3 б.], кеңес идеологтары
«Аймауытовтың ойынша, ұлтшылдық – коммунизмге ерікті, еріксіз түрде көнуге тура келетін
ұзақ құбылыс, Және Алашорда теоретигі осылай социалистік құрылыста коммунизм мен
ұлтшылдықтың қатар өмір сүруін қалады», – деп көрсетілді [11, с. 208].
Кеңестік дәуірде интернационалист болу үшін ұлттық сезім қажет емес еді. Орыс ұлты
сияқты үстем халықтың әдебиеті мен ұзақ уақыт бойы езгіде болған қазақ ұлтының әдебиеті,
тұрмысы, шаруашылық түрі, дүниетануы екі басқа болуы себепті бірдей болуы мүмкін еместігін
дәл айқындап, қазақ әдебиетінде өзгешелік болу қажеттігін баса айтатын Ж.Аймауытовтың
бұл мақаласының аса қатаң сынға алынуы сондықтан.
20-жылдары республикадағы саяси хал-ахуал қазақ әдебиетінің дамуына кері ықпал
етті. Бұл уақытта қазақ әдебиетшілері жаңашылдық, яғни революциялық бағытты ұстанды.
Сондықтан нақ сол кезде жарыққа шыққан шығармаларда негізінен, ұрандату жағы басым болды
да, оның мазмұндық мән-мағынасы, көркемдік құндылығы сияқты жақтары ескерілмеді.
Міне, осы мәселені Ж. Аймауытов 1925 жылғы сәуір айында «Ақ жол» газетінде басылған
«Көркем әдебиетті саралау» атты мақаласында көтереді. Ол мұнда көркем әдебиет оқырманның
сезімін тәрбиелейтін құрал болып табылатынына мардымды тоқталған соң: «Қазақ ақындары...
ешбір сөзді талғамайды. Құдай аузына нені салса, соны қойып қалады. Газеттерді қарап
отырсаң, кейбір өлеңдер оқушының сезімін тәрбиелемек түгілі, құсқысын келтіреді», – дейді де
[12, 3 б], бұл айтылған сөздеріне дәлелі ретінде, сол тұстағы қазақ газеттерінде басылған мәнмағынасы жоқ кей өлеңдерді мысалға ұсынады. Мақала соңында жарияланатын әр шығарманы
баспасөз бетінде талдап, саралау жүргізу қажеттілігі туралы ерекше атап өтеді.
Ал, қазақ әдебиетшілері арасында мұндай жайдың орын алуының бірден-бір себебі –
Қазан революциясына дейінгі әдеби мұраны жоққа шығарып, тек пролетариат әдебиетін ғана
қолдаған партияның сыңаржақ пікірінен болды. Өйткені, социализм құру ісіндегі аса маңызды
мәселелердің бірі – жаңа қоғам мүшелерін коммунизм рухында тәрбиелейтін жаңа тұрпатты
пролетариат әдебиетін қалыптастыру еді.
Жалпы М. Дулатов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов сияқты қазақ зиялыларының жоғарыда
жариялаған мақалаларынан басқа осыған әрдайым қапталдасып отырған журналистік,
аудармашылық қызметті қоссақ, олардың қазақ қоғамы үшін тынымсыз еңбекпен өткен,
қаракетшіл қажыр иелерінің өмірін айқын көреміз.
Алаш қозғалысының көсемдерінің бірі болған, ХХ ғасырдың басында қазақ халқының
Азаттық жолында күресінің манифесіндей зор рөль атқарған, «Оян, қазақ» жинағының авторы
Міржақып Дулатов та басқа ұлт қайраткерлері сияқты Кеңес үкіметін мойындап, қазақ халқы
үшін қызмет етуге кіріседі.
Яғни, Кеңес өкіметі өзінің жағына шыққан Алаш қайраткерлеріне кешірім жасаған кезде,
Міржақып Дулатов жаңа құрылысқа қызмет етушілер жағында болды. Әрине, Міржақып
сияқты «дініне берік» қайсар адамның күрт өзгеріп, өзі ұстанған өждан борышынан аттап
кетуі оңай болмаса керек. Оның ішкі дүниесінде ешқандай тебірініс болмады десек, шынайы
күрескер адам психологиясын әділ бағаламаған болар едік.
Бірақ Кеңес жағына шыққаннан кейін, сол топтағы басқа да көптеген қайраткерлер
сияқты, Дулатовта социализм құрылысына қызмет етуден жалтарған жоқ. Мәселен, бір ғана
1925 жылдың өзінде-ақ Міржақып Дулатов В.И. Лениннің «Жаңа үнем саясаты», «1905 жыл
төңкерісі», Г. Зиновьевтің «Ресейлік коммунистік партияның тарихы» атты еңбектерін аударып,
Ташкент пен Орынборда бастырып шығарады. Сол кездегі Ташкент қаласында қазақ тілінде
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шығатын Түркістан Республикасының органы – «Ақ жол» газетінің редакторы болады [13, 3 б.].
1920-1924 жылдар аралығында бұл газетте М. Дулатовтың жарияланған мақалаларында
халықтар бірлігін қорғай отырып, қазақ халқының ұлттық ерекшелігі мен мәдениетін сақтау
және қазақтарға толық еркіндік пен теңдік беру сияқты мәселелерді көтерген [13, 3 б.].
1924 жылдың жазында Қазақ ғылыми комиссиясының тапсырмасымен қазақ ауылдарына
халық ауыз әдебиет үлгілерін жазып алу және қазақ тілінің ғылыми терминологиясын жасау
мақсатында жануарлардың, өсімдіктердің, табиғат құбылыстарының және тағы басқа да
халықтық атауларын жинау мақсатында экспедиция ұйымдастырылып, оған өлкедегі Қазақ
ағарту институты және басқа да оқу орындарындағы мәдени-ағарту үйірмелеріне қатысып
жүрген қазақ жастары да қатысады.
«Ақ жол» газеті болса осы іс-шараға үн қосып, ауыз әдебиет үлгілерін атауларды жазып
алу және жинауға арналған нұсқауларды жариялайды және кейінгі сандарында терминдер
сөздігін жариялап тұрады [14, 184-185 бб.].
Әдебиеттер тізімі:
1. ӨРОММ. - 34-қ., 1-т., 2641-іс. //Списки Зарегистрированных перподических издании
Турк. главлита.
2. ҚОММ. - 21-қ., 1-т., 152-іс.
3. ӨРОММ. - 34-қ., 1-т., 2451-іс. //Материалы о деятельности учебных заведении.
4. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1917
годы). – М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1962. – 602 с. 5. ӨРОММ. - 372-қ., 1-т.,
60-іс. //Сведения по Киринпроса на 1.01.1924 г.
6. Қазақ ақындары // Ақ жол. - 1924. - № 420.
7. ӨРОММ. - 17-қ., 1-т., 495-іс. //Декреты, постановления, Циркуляры Турк.ЦИКа.
8. ӨРОММ. - 17-қ., 1-т., 474-іс. //Передовые статьи из газет «Туркестан» за сентябрь 1923 г.
9. ӨРОММ. - 372-қ., 1-т., 67-іс. //Переписка по личному составу.
10. Аймауытов Ж. Әдебиет мәселесі // Ақ жол. - 1925. - № 521.
11. Бейсембиев К. Победа марксистко-ленинской идеологии в Казахстане. – Алматы:
Казахстан, 1970. – 345 с.
12. Аймауытов Ж. Көркем әдебиетті саралау // Ақ жол. - 1925. - № 522.
13. Дулатұлы М. Еңбекшілер автономиясы // Ақ жол. - 1921. - 29 наурыз.
14. Қазақстан коммунистік партиясы тарихының очерктері. – Алматы: Қазақстан, 1985.
– 735 б.
15. ӨРОММ. - 402-қ., 2-т., 32-іс. //Списки высококвалиф.работников конторы
Турккооппечать.
АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ФОЛЬКЛОРТАНУ ҒЫЛЫМЫ
Сағынадин Г.С.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ әдебиеті
кафедрасының PhD-докторы
Фольклорлық мұраларды саралау, зерттеу – халық тарихының терең тамырларына сәуле
боп тарайтыны хақ. Халық даналығын зерделей отырып, ұлттың эстетикалық көзқарасын
танытатын маңызды дереккөздерді анықтауға мүмкіндік мол. Рухани құндылықтарымызды
сақтап, баптап-бағалауда мұндай бабалар мұрасы ерекше қымбат боп табылады.
XIX ғасырға дейін фольклорлық шығарма түрлері жолжазбаларда, очерктерде,
географиялық, тарихи, т.б. еңбектерде қамтылып, түркі елдері туралы дерек, мағлұмат ретінде
пайдаланылды.
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XIX ғасыр қазақ фольклорын жинау бойынша жемісті жұмыстардың басы болып
саналады. Халық шығармашылығының үлгілерін жинау, жариялау бойынша белсенді, әрі
сапалы жұмыстар атқарылды. Саяхатшылар мен зерттеушілер мифтер мен аңыздарды жалпы
түркі халықтарының этникалық тарихы, өмірі мен тұрмыс жағдайының айнасы ретінде
қабылдап, оларға үлкен көңіл бөлді.
XIX ғасырдың екінші жартысынан XX ғасырдың басына дейінгі уақытта түркі
фольклоры енді ғылыми мақсатта да жиналды, арнайы түрде жарияланды, зерттелді.
Фольклорды жинаудың бағдарламасы жасалып, жарыққа шықты. Ресейдің зерттеушілерімен
қатар әр халықтың өз оқығандары да ұлттық фольклорды жинап, жариялаумен, зерттеумен
шұғылданды.
XX ғасырдың басы фольклортану ғылымына өзіндік өрнек салып, зерттеу ісіндегі жаңа
әрі жарқын көріністерді байқатты. Өйткені бұл кезең өкілдері – Алаш қайраткерлері әдебиетте
қаншалықты ерекше із қалдырса, фольклортану саласында да айрықша аталуға лайық.
Қазақ фольклорын зерттеп-зерделеуде Халел Досмұхамедұлының қалдырған қолтаңбасы
ерекше. Ғалым қазақ халық әдебиетін классификациялап, жануарлар туралы фольклорлық
жанрды ертегілерден бөлек қарастырып, «жануарлар эпосы» деп атайды. Сонымен қатар
«Қазақтың тұрмыс-тіршілігі мен кәсіп-шаруашылығы, мәдени дәрежесі табиғатпен және жанжануарлардың мінез құлқы мен тыныс-тіршілігі туралы аса бай әдебиет жасалған... Қазақ
жырларында қасқырдың, түлкінің, есектің ерекше бейнелері бар» [1], - деп пікір айтады.
Сонымен қатар Халел Досмұхамедұлының: «Қасқыр, барыс, шибөрі, жолбарыс, арыстан, қабан,
аю және басқа көптеген аңдардың халық әдебиетіндегі орны ерекше, әйтсе де төрт түліктің
қас жауы – қасқыр мен түлкі бейнелері қазақ танымында ерекше дараланады. Неміс әдебиеті
болмаса (Рейнеке – лис), өзге ел әдебиетінен қазақы түлкі бейнесіндей түлкінің сомдалған
образын кездестіре алмайсыз» [1], - деген пікірінің мәні зор. Ғалым жануарлардың, соның
ішінде түлкінің фольклор аясында ерекше болмысын танып, халық әдебиетіне өзек болып,
идеялық-эстетикалық, көркемдік бейнеге айналғанына көз жеткізген.
Көне мәденитетіміздің қай саласының болмасын қайнар көзі деп біз әрқашанда
фольклорды танимыз. Көз жазып, адасып қалған, көп уақыт ұмыт қалдырып, естен шыққан
асылымыздың көне түбірін әрқашан содан тауып аршып алып жатамыз. Дәстүрлі тәрбиенің да
алтын тамырының сол фольклорда жатқандығы даусыз.
Бүгінде «фольклор» термині халықаралық көлемде өзінің бір кездегі «халық ауыз
әдебиеті» деген ұғым шеңберін ұлғайтып, халық өнерінің музыка, қолданбалы өнер, халық
ойындары сияқты салаларын да толық қамтитын кең өріске ие болып отыр. Оның тәрбиелік
рөлін де осы кең мағынасында қарастырған жөн.
Халық мұрасының танымдық, тәрбиелік мәні шексіз, шектеусіз терең дүние. Және ол
тұтастай алғанда жас ұрпақ үшін ғана емес, адам өмірінің барлық кезеңі үшін мәнді, адамзаттың
рухани-эстетикалық қуатының қайнары. Оның ішінде тікелей бала тәрбиесіне бағышталған,
сәбидің жан дүниесінің қалыптасуына, рухани марқаюына негізгі ұйытқы болатын шығармалар
өзінше арна түзеді. Мұны фольклор ілімінде «балалар фольклоры» деп атау қалыптасқан.
Балалар фольклоры – балалар психологиясын, көркемдік талғамын, шығармашылық
мүмкіндіктерін танытатын халықтың ғасырлар бойы жасаған асыл мұрасы. Ол өзінің бала
қабілетіне лайықтылығымен, логикалық жүйелілігімен, тілінің нәрлілігімен, ақ пен қараның
жігін айқын ажыратқан тәрбиелік маңыздылығымен, эстетикалық талғамдылығымен бағалы.
Қазақ фольклорының бай қорының алғашқы үлгілері қолжазба бетіне көне дәуірде-ақ түсе
бастағанмен оның жүйелі түрде жиналып зерттеле бастауы XIX ғасырдың екінші жартысынан
басталады.
XX ғасырдың басында қазақ балалар фольклорының үлгілері жиналып, жарық көріп
қана қойған жоқ, зерттеушілер назарына да іліне бастады. Оның ең көрнекті дәлелін біз ұлы
ғалым Ахмет Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегінен табамыз. Еңбекте «өтірік
өлең», «жұмбақ», «жаңылтпаш», «тақпақ», «жарапазан», «бесік жыры» сияқты терминдер
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алғаш ғылыми айналысқа түсіп, мағыналық жағынан тиянақталады. Ғалым ауыз әдебиетінің
жанрлық түрлерін кеңінен саралай отырып, олардың балалар репертуарынан алатын орнына да
назар аударып отырады. Ертегі туралы айта келіп, «Балалар әдебиеті жоқ жерде ертегі баланың
рухани қиялын тәрбиелеуге көп керегі бар нәрсе, баланы қиялдауға, сөйлеуге үйретеді,- деп
жазуы соның дәлелі. Халық әдебиетінің ішкі табиғатын терең сезініп жете түсінген зерделі
ғалымның, тіпті, ұсақ-түйек жанрлық түрлердің өзіне аса мән бергендігі еріксіз таңқалдырады...
Мәселен, «Бас қатырғыш» деген шығармалар шоғырына ғылымда әлі көңіл бөлінген емес.
«Бас қатырғыш,- деп жазады ғалым, - жұмбақ сияқты ойландыратын нәрсе, бірақ жұмбақтай
шешуі болмаған соң, босқа әурелейді. Шешуі жоқтығын білмей, жұмбағын табамын деп
ойланып, адамның басы қатады. Сондықтан бас қатырғыш деп аталады» [2]. Өкінішке орай
мұндай шығармалар қазақ фольклорында әлі жиналмай келеді. Ал ол басқа елдердің балалар
фольклорында жеке жанрлық түр ретінде сараланады. Қазақ фольклортану ғылымында ерекше
аталатын есімнің бірі – Х. Досмұхамедұлы. Оның «Қазақ халық әдебиеті» атты еңбегі ерекше
назар аударады. Автор: «Халық балалар әдебиетін зерттеу бала табиғаты мен тілінің дамуы
жөніндегі мәселені анықтауға мол сәуле түсіреді, бұған қазақ педагогтары баса назар аударуы
керек» [1], - дейді.
Қазақ баласының шыр етіп жерге түскенінен ер жеткенге дейінгі бар ғұмыры өлеңге толы.
Қазақ баласының алғашқы еститін ана әлдиімен айтылатын бесік жырының әуені. Балалардың
ойындарының барлығы дерлік өлеңмен өрнектеліп келсе, бозбалалық шақ негізінен махаббат
жырларына толы,- деп жазуының үлкен бағдарламалық мәні бар.
«Қазақ балалары үшін көптеген жылдар оқулықтың қызметін атқарған М. Дулатовтың
«Қирағат» (оқу құралы) кітабында да фольклорлық үлгілер аса мол қамтылған.
Бұл кезеңдегі қазақ балалар фольклорына ықылас аударудың тамаша бір көрінісі ретінде
1926 жылы шыққан (1927 жылы қайта басылған) «Балаларға тарту» атты кітапты ерекше атаған
жөн. Бұл жинақта – халық поэзиясының балаларға арналған үлгілері тұңғыш рет толығырақ
топтастырылады. Мұнда бесік жырының, саусақ ойындарының, тақпақтар мен сұрамақтардың,
арнау-тілек өлеңдерінің, қызықтамалардың, жаңылтпаштар мен жұмбақтардың үлгілері
жинақталған. Қазақ әдебиетінің классиктерінің бірі І. Жансүгіров құрастырған «Ел өтірігі»
кітабы да осы жылдардағы бағалы жинақтардың бірі болды. Сондай-ақ 1928 жылы Семейде
жарық көрген «Ауылдағы жастар, жас ұландар үшін ойын» кітапшасында да балалар жыры
мен ойындары топтастырылады» [3].
Ғалымдар арасында «балалар фольклоры» терминінің ауқымына қандай шығармаларды
сыйғызуға болады деген сауал төңірегінде түрлі пікір бар. Бірқатар ғалымдар балалар
фольклорына тек балалар өздері айтып, өздері орындайтын, бүлдіршіндер арасында ғана өмір
сүретін шығармаларды енгізейік десе, (В.С. Виноградов), бірқатар зерттеушілер (соңғы кезде
басым көпшілігі) балалар фольклорына тікелей бала тәрбиелеуге қатысты барша шығармаларды жатқызу шарт, сондықтан оған үлкендердің балаларға арнап айтатын туындылары да енеді
деген пайымды көлденең тартады (О.И. Капица)» [4].
Бүгінгі дамыған, жетілген, рухани өскен қоғамның ересек адамдарының бұл көне мұраға
балалар әрекетін тамашалағандай сүйсіне, күле қарайтыны сөзсіз. Ал балалар ше? Жоқ,
балалар күле қарамайды, олар бар ынтасымен сеніп, жан-тәнімен еліге, өздерін сол әлемге еніп
кеткендей сезінеді. Олар сол көне дәуір мұрасынан өз жан дүниелеріне жақын бір сәйкестігін
табады. Міне, балалардың фольклорға ерекше жақын болатыны, ересектер репертуарындағы
жанрлардың бірінен кейін бірін өздерінің еншісіне көшіріп алып жатуының бір себебі осында
жатыр. Яғни, бүгінгі сәбидің ойлау жүйесі бір кездегі адамзаттың балаң кезіндегі ойлау
жүйесімен көп жағдайда сәйкес шығып жатады. Бұл ойдың ұшығын Д. Фрезер, Е. Мелетинский, В. Гусев, А.Выготский еңбектерінен де аңғаруға болады.
Бала табиғаты мен ертедегі адамдардың ойлау жүйесінің ұқсастығына А. Байтұрсынов та
назар аударады. «Адам анайы шағында бала сияқты жанды, жансыз нәрсені айырмаған. Жандысы
да жансызы да бірдей тіршілік ететін, бірдей өмір сүретін сияқты көрінген. Қуыршағын, басқа
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ойыншықтарын жанды нәрседей көретін балалар сияқты болған. Табиғаттан ұзап кеткен жері
болмаған соң, адамның өзі де табиғатпен қатар, табиғатпен жалғас, сабақтас, кезектес сияқты
күйде өмір шеккен[2],-дей отырып фольклорлық шығармалардың бала жанына етене жақын
болуының себебін де аңдатады.
Міне, қазақ елінің мәдениеті мен руханиятын қалыптастырып, ұлттық құндылықтары
мен елдік нышандарын дәріптеуде игі істерді атқарған Алаш ұранды әдебиет өкілдері
фольклортану ғылымының өрістеуіне де өз үлестерін қосып, фольклорлық жанр, фольклорлық
образ мәселесіне қатысты өз ой-тұжырымдарын қалдырды. Бұл – халық мұрасын нысан еткен
ғылыми айналым шеңберін кеңейткен маңызды әрі табысты істер екені сөзсіз.
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РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА И ДВИЖЕНИЕ АЛАШ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Садыков Т.С.
д.и.н., профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
В этом году исполнилось 100 лет со дня Февральской буржуазно – демократической
революции, а также 100 лет со дня революции Октября.
Как верно отметил «последний евразиец» Лев Николаевич Гумилев: «Историю можно
видеть с разных уровней: на уровне мышиной норы, с высоты кургана и с высоты птичьего
полета» [1, с. 24]. Спустя век после обеих русских революций, современные историки могут
дать ответ, а также посмотреть абсолютно с разных позиций, по мнению Гумилева, на это
историческое событие. Здесь надо сразу оговориться: выделение Февральской революции
как самостоятельного исторического явления стало следствием господства концепции двух
революций 1917 года: первой, буржуазно-демократической, и второй – социалистической.
В Большой Советской энциклопедии приводится следующее определение: «Февральская
буржуазно - демократическая революция 1917 года – вторая русская революция, в результате
которой было свергнуто самодержавие и созданы условия для перехода к социалистическому
этапу революции» [2, с. 186]. Как мы знаем из истории, Февральская революция окончилась
свержением власти императора России Николая II, и в дальнейшем его убийства, а вот
революция Октября привела к установлению тоталитарного советского режима партии
большевиков. Если провести параллели с другими революциями в истории стран, то обе
революции 1917 года имели свою особенность. И особенность эта заключалась в том, что,
какая бы ни пришла власть, ей необходимо было решать один из главных, если не главных,
вопрос национальный. Революции в феврале, и в октябре произошли в годы, когда происходила
Первая мировая война (1914 – 1918 года). Успехом обеих революций стало то, что народные
массы требовали немедленного мира, так как экономически эта война России дивидендов не
приносила, соответственно все тяготы легли на население империи. Тут нужно вспомнить,
что в 1916 году в Центральной Азии вспыхнуло одно из самых крупных восстаний против
колониального гнета, истоки которого, лежат несомненно в начале военных действиях России
в континентальной Европе.
Безусловно, в начале XX века империя нуждалась в острой политической, экономической
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и социальной реформах. Нужно было так реформировать государство, чтобы коренным образом
изменить прежде всего мышление всего населения. Россия по-прежнему оставалась аграрным
государством, и пыталась влиять на мировое сообщество силой своего оружия. Главными
требованиями людей, как и в ходе революции 1905 – 1907 годов оставались прежними:
земли – крестьянам, заводы, фабрики – рабочим, а обществу нужны были демократические
преобразования. Помимо этого, люди требовали мира, так как все банально устали от военных
действий в ходе Первой мировой войны. Эта усталость наблюдается в городах, деревнях и в
армии.
Революция февраля началась с демонстрации женщин в Петербурге 8 марта. Лозунги,
которые они скандировали, требовали свержения самодержавия и прекращения войны.
По своему итогу революционные событии февраля и марта 1917 года были весьма
значимыми. К ним относятся не только свержение монархического строя и отречение главы
300-летней царской династии, но и отмена смертной казни, предоставление равных прав всем
гражданам России, независимо от пола, вероисповедания или национальной принадлежности.
Были отменены дискриминационные ограничения в отношении евреев, в частности
ограничение на место жительства (черта оседлости), запрет на производство в офицеры лиц
иудейского вероисповедания. Граждане получили возможность вступать в любые объединения
и свободно собираться на любые собрания. В стране развернулось профсоюзное движение,
возникли фабрично-заводские комитеты, ставшие опорными пунктами рабочего контроля над
производством.
Победа Февральской революции превратила Россию в самую свободную страну из
всех воюющих держав, обеспечив массам возможность широко пользоваться политическими
правами. Большевистская партия вышла из подполья, благодаря объявленной Временным
правительством амнистии за политические преступления из ссылки и политической эмиграции
вернулись десятки революционеров, которые немедленно включились в политическую жизнь
страны. 18 марта вновь начала выходить газета «Правда». В апреле из Швейцарии вернулся
Владимир Ленин. В мае в Россию прибыл Лев Троцкий, по дороге он был интернирован
британскими колониальными властями и месяц просидел в канадском концлагере.
Можно сказать, что в России почувствовали «дух свободы», по результатам революции
февраля. В результате Февральской революции были распущены царская полиция и
жандармерия, а их функции были переданы вновь созданной народной милиции. Офицеры
полиции подвергались репрессиям, и им было запрещено работать во вновь созданных
правоохранительных органах. Это привело к тому, что милиция оказалась не в состоянии
воспрепятствовать сползанию страны в хаос и анархию. Ситуация усугублялась всеобщей
амнистией (ею воспользовались не только политзаключённые, но и уголовные элементы,
которые стали массово наниматься на службу в милицию, преследуя свои криминальные
интересы), а также созданием вооружённых отрядов, подконтрольных Советам (Красная
гвардия, отряды «рабочей милиции»).
Коренная ломка всей системы политической власти не могла не привести к системной
дезинтеграции, усилению центробежных тенденций на национальных окраинах, в результате
чего прекратила свое существование Российская империя как таковая. Колониальные окраины
требовали свои права. Следствием Февральской революции стало заметное усиление сепаратизма,
в первую очередь польского, украинского и финского. Такая значимость национального фактора
в свержении самодержавия была обусловлена тем, что на рубеже ХIХ - ХХ веков на территории
Российской империи, параллельно с процессами пробуждения национального самосознания,
становления и консолидации наций, в среде угнетенных народов происходило интенсивное
формирование национальных движений. Наиболее заметным проявлением данного процесса в
этот период стало возникновение на колониальных окраинах Российской империи разного рода
национальных партий и организаций, аккумулировавших в своих программных документах
весь спектр требований и устремлений угнетаемых самодержавием народов.
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При всех различиях политических и идеологических воззрений, условий зарождения и
функционирования этих национальных партий все они преследовали одну цель – ликвидацию
колониального гнета. И, как свидетельствуют программы таких партий и движений, суверенитет
и автономия представлялись им наиболее эффективными способами создания благоприятных
условий для свободного национального развития. Именно стремление угнетенных народов
к обретению в той или иной форме собственной государственности и предопределило
непримиримый характер их конфронтации с самодержавием не только как с политическим
институтом, но и как с олицетворением инонациональной, в данном случае русской, власти.
Поэтому неудивительно, что, в этот период у царского режима были серьезные шансы
справиться с социальными проблемами, с проблемами революционной интеллигенции, с
проблемой экономического развития, но не было ни малейшего шанса решить национальный
вопрос. Национальная проблематика перекрывала пути для эволюции царского режима,
поскольку либерально - демократическая альтернатива, представляющая собой возможное
решение всех прочих проблем, не только не способствовала решению национального вопроса,
но и, наоборот, лишь усугубляла ситуацию в этой сфере и напрямую вела к распаду империи.
В силу этого Российская империя, которая являлась конгломератом народов, насильственно
удерживаемых самодержавием под своей эгидой, была обречена, что и подтвердилось в феврале
1917 года. Хотя пришедшее к власти в результате этих событий Временное правительство не
ставило перед собой задачу кардинального решения национальной проблемы, тем не менее,
с победой Февральской революции и в первую очередь в связи с отменой национальных и
религиозных ограничений сложились все же более благоприятные условия для национально
- освободительной борьбы угнетенных народов. Данное обстоятельство незамедлительно
сказалось на политической активности народных масс национальных окраин Российской
империи, в том числе и в Казахстане. После февраля 1917 года здесь, как и на всей территории
бывшей империи, на волне национального подъема начали возникать новые партии и
организации различной политической и идеологической направленности.
Казахи приветствовали свержение самодержавия, рассматривая это как удовлетворение
целей национально-освободительного движения 1916 года. Руководитель Киргизского отдела
при штабе фронта Алихан Бокейханов телеграфировал из Минска: «Взошло солнце Братства,
Равенства и Свободы. Чтобы поддержать новое правительство, казахам надо объединиться.
Надо готовиться к выборам в Учредительное собрание» [3].
Лидеры национально - освободительного движения считали, что с установлением
демократии, свободы и равенства настало время для формирования национальной автономии.
В марте – апреле 1917 года повсеместно были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов.
В отдельных городах (Уральск, Верный, Акмола, Семипалатинск, Аулие-Ата) появились
киргизские (казахские) национальные комитеты.
Параллельно с Советами действовали органы Временного правительства. В Казахстане,
как и во всей стране, установилось двоевластие. Временное правительство считало, что к
развитому капитализму необходимо идти реформистским путем. Но отражавшее интересы
буржуазии и помещиков, оно не смогло подготовить и представить альтернативную программу
возрождения России.
Новое правительство предпринимало шаги для пересмотра имперской национальной
политики. 20 марта 1917 года были отменены ограничения в правах российских граждан
по вероисповеданию или национальности. Эта мера была направлена на установление
национального согласия. Временное правительство также приняло решение о возвращении в
родные места реквизированных рабочих-тыловиков.
Февральская революция заявила о своей приверженности общечеловеческим ценностям
– свободе и равенству. Но она не решила до конца вопрос о праве наций на самоопределение, не
ликвидировала институты колониального управления. Огромное влияние на рост политического
сознания тыловиков оказывало их общение с русскими рабочими, солдатами.
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Алихан Бокейханов в своей работе «Киргизы. Формы национального движения в
современных государствах» выделил два течения казахской интеллигенции в зарождавшемся
освободительном движении в Степном крае в начале ХХ века: «С одной стороны,
интеллигенция, воспитанная на русской литературе, верующая в европейскую культуру,
считавшая религиозные вопросы второстепенными». Эту группу он называл «западниками».
Вторую, «воспитывавшуюся в духе восточной ортодоксии и национально-религиозной
исключительности», он именовал «тюркофилами и поборниками панисламизма» [4].
Исходя из такого расклада политических интересов и ориентиров, автор подчеркивал,
что в случае организации политической партии первая группа интеллигенции будет
соответствовать оппозиционным русским, в частности Партии народной свободы, а вторая –
мусульманским, татарским партиям.
Алихан Бокейханов также выявил истоки возникновения движения «Алаш». Он отмечал,
что постановление
II Общекиргизского съезда (5-13 декабря 1917 года) «было вызвано
желанием предотвратить анархию на территории, населенной киргизами, не допустить
возможности развития большевизма в степи». При этом он указывал на западническую
ориентацию своего правительства, которое не имело сепаратистских замыслов: «киргизский
народ... не желает отделения от России. Мы – западники» [4].
Данную позицию поддерживал и Ахмет Байтурсынов. В 1919 году на страницах первого
союзного журнала «Жизнь национальностей» была опубликована его аналитическая статья
«Революция и киргизы», где показаны объективные причины создания Алаш - Орды и роль в
ней национальной интеллигенции.
Анализируя события 1917 - 1918 годов в политической жизни края и роль в ней
национальной интеллигенции, Ахмет Байтурсынов был солидарен с Алиханом Бокейхановым
в оценке деятельности Алаш - Орды и её взаимоотношений с различными политическими
формированиями. Непризнание алашевцами советской власти исходило из характера политики,
проводимой местными большевиками, которые творили такие же беззакония и насилие в
отношении казахов, что и царский режим.
Таким образом, Алихан Бокейханов и Ахмет Байтурсынов показали объективные
причины возникновения в Казахстане оппозиционного движения в лице национальной
интеллигенции. Если первый обратил внимание на истоки возникновения «Алаша», то второй
охарактеризовал его политическую деятельность в период организационного становления
партии и правительства. При этом авторы едины в определении политических целей и
форм борьбы данного движения. Они подчёркивали ярко выраженный антиколониальный,
общедемократический характер политической, просветительской деятельности национальной
интеллигенции.
Говоря об общих чертах, которые объединили февральскую революцию и движение
Алаш, нужно сказать, что новые власти и национальная интеллигенция видели дальнейшее
развитие исключительно в демократических преобразованиях. Так, следует отметить,
что видные представители казахской интеллигенции встали во главе новых создаваемых
государственных исполнительных органов. Надежды партии Алаш были выражены прежде
всего на то, что казахи смогут стать автономным государством. Но слабость новой власти
была заключена в том, что Временное правительство не удовлетворило основные требования
народных масс: окончание войны, возвращение с тыла и с фронтов солдат, а также крайне
важные и чувствительные вопросы земли и заводов. Поэтому меньше чем через год, в октябре
месяце произошла социалистическая революция во главе с большевиками.
«Принципиальные различия в представлениях Алаш и большевиков о путях дальнейшего
развития общества, несовместимость целей и методов деятельности партий, а также господство
в политической культуре российского общества синдрома бескомпромиссности определяли
взаимоотношения этих политических сил. Сравнивая радикализм РСДРП (б) с умеренной
позицией других социалистов, один из авторов проекта программы партии Алаш - Мыркакып
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Дулатов - писал: «Большевики хотят сразу уничтожить и сломать все, взять в свои руки власть
и сделать все по-своему. Конечно, мнение, что в мире не должно быть ни богатого, ни бедного
и что все должны быть равны и жить мирно солидарно, то все хорошо, но... для этого требуется
несколько веков...» [5].
Разногласия и противоречия Алаш и Советами были обусловлены прежде всего тем, что
хоть и было объявлено большевиками правами наций на самоопределение, данный принцип не
работал. А если и кто из национальных окраин требовал этого, Ленин немедленно вводил туда
красную армию. С приходом Советов, надежды интеллигенции на автономию, а вместе с тем
и независимостью, так и остались надеждами. Большевики не смогли и не хотели считаться с
объявленным собственным принципом.
У национальной интеллигенции было гораздо большего с революционерами февраля,
так как был взят курс на демократизацию. С Советами же, ни о какой демократии речи быть и
не могло
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ҰЛТ ЗИЯЛЫЛАРЫ ЖӘНЕ «ҚАЗАҚ ТІЛІ» ГАЗЕТІ
Сайлаубаева Н.Е.
т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Еуразиялық
зерттеулер кафедрасының доценті
Семей қаласында «Қазақ тілі» газетінің жарық көргені белгілі. Мұрағат мәліметі
«Қазақ тілі» газетінің 1919 жылдың 4 желтоқсаннан шыға бастағанын айқындап береді [1].
Семей қаласында шығып келген кеңестік алғашқы басылым жөнінде Т.Қожекеев былай деп
жазады: «1919 жылы 1 желтоқсан күні большевиктер бастаған жұмысшылар мен гарнизон
әскерлері ақгвардияшыларды талқандап, өкіметті Әскери-ревалюциялық комитеттің қолына
берді. Қала Колчак бандыларынан тазартылысымен, яғни 4 желтоқсаннан Семей губкомы мен
губаткомның органы-«Қазақ тілі» газеті жарыққа келді» [2, 76 б.]. Ал, басылымның алғашқы
санын шығаруға қатысқан баспагер Мұқсын Қордабаев «Бірінші номерді қалай шығардық»
атты мақаласында «Сонымен 1919 жылы 1 декабрьде Семейде Совет өкіметі қайта орнады.
Семей баспаханалары мемлекет меншігіне алынды да губернияда советтік қазақша газет
шығару ұйғарылды. Ол газетке «Қазақ тілі» деген ат қойылды» десе , келесі «Бірінші номер
осылай шықты» деген естелік қолжазбасында «Семейде 1919 жылдың ноябрь айына дейін
Алашорда қайраткерлерінің ықпалымен «Сарыарқа» газеті шығып тұрғаны белгілі. Ал, сол
жылдың 1 декабріне қараған түнде қала қызылдар қолына көшіп, Совет өкіметі қайта орнады.
Сөйтіп, басқа да ұсақ кәсіпорындарымен бірге баспахана да мемлекет меншігіне алынып,
губернияда «Қазақ тілі» деген атпен большевиктік бағыттағы қазақша газет шығару туралы
шешім алынды» дейді [3].
Семейде кеңес өкіметінің орнағаннан кейін «Жәрдем» баспаханасы да Семей губерниялық революциялық комитетінің қарауына алынады. «Қазақ тілі» газетінің алғашқы сандары
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«Жәрдем» баспаханасында басылған. Негізінен «Жәрдем» («Алашорда») баспаханасын
ұйымдастырушылар Садық, Сұлтан, Ахметжан Ниғматуллиндер болды [4]. «Жәрдем»
баспаханасын 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін Семей облыстық қазақ комитеті ағайынды
татар көпестері Нығматтулиндерден сатып алады. Литографиялық әдіспен жұмыс істейтін бұл
баспахананы 1910 жылы Томск қаласынан әкелген болатын [5, 67 б.].
«Қазақ тілі» газеті кейіннен Семей облыстық баспаханасынан басылып шығады.
К.Шамкин «Журналистермен қол ұстаса отырып» мақаласында «1917-1919 жылдары Семейде
ұсақ-ұсақ төрт баспахана болған. Оның бірі осы күнгі «Большевичка» фирамсының мәдениет
үйімен іргелес, нан комбинатының цехымен жалғас үйде болған. Бұл Семейдің атақты
алпауыты Плещеевтің баспаханасы екен. Екіншісі осы күнгі облыстық әскери комиссариат
тұрған үйде болыпты. Үшіншісі-қазіргі Мұқтар Әуезов көшесіндегі бір үйде Печенкин деген
байдың баспаханасы екен. Төртіншісі-жоғарыдағы «Ярдам» деген қазақ баспаханасы.1922
жылдың февраль айының аяқ кезінде жоғарыдағы баспаханалардың барлығы біріктіріліп, осы
күнгі (Бауыржан Момышұлы, 16) үйге көшірілген.» деген мәліметтер береді [6].
«Қазақ тілі» газеті шыға бастағаннан бергі 1919 жылдың желтоқсанынан 1922 жылға
дейін Семей (Алаш) қаласындағы «Алашорда» («Жәрдем») баспаханасынан, ал 1922 жылдың
ақпан айының аяғынан бастап 1928 жылдың 17 наурызына дейін Семей облыстық баспаханасы
(қазіргі «Семей полиграфиясы» акционерлік қоғамынан) шығарылды.
«Қазақ тілі» газетінің қанша реттен шығып келгеніне қатысты деректер көптеп саналады.
Солардың бірінде, «Қазақ тілі» газеті алғаш рет аптасына бір рет, кейінірек үш реттен шығып
келген. «Қазақ тілі» газетінің қандай жағдайда шыққанын 1923 жылғы 13 қарашадағы санында
басылған «Бесінші мыңнан ассын» деген мақаладан аңғаруға болады. Онда «Қазақ тілі» газетіқазақ ортақшыларының (коммунистерінің) басы құрала алмай жүрген уақытта шықты. Ол
уақытта Кеңес өкіметінің жол жобасын, құрылысын білетін кісі тұрғын халықтың арасында
тіпті жоқ дерлік еді. «Қазақ тілі» сондай аласапыран уақытта тәуекелге бел байлап, қазақ
еңбекшілеріне қызмет етті» делінген [7, 79 б.]. БұданКеңес үкіметі орнағаннан кейін шыққан
газет маңына топтасқан қазақ зиялылары Семейде алаш қайраткерлері негізін қалаған ұлттық
басылымдар жабылса да ізбасары ретінде баспа ісін жалғастырғанын көреміз.
«Қазақ тілі» газетінің сыртқы мұқабасына тоқталсақ, бірінші бетінің нақ ортасына
«Қырғыз газеті», оның етегіне басылым атауы мен «Қырғыз сөзі» деп орыс тілінде жазылған.
Осы беттің оң жақ шекесіне «Қазақ тілі» деген сөз араб жазбасымен жазылған. Бұл кешегі
орыстардың «Қырғыздар» деген қате атауына ішкі қарсылықты білдіріп тұрғандай.
Басылымның «Қазақ тілі» атануында үлкен мән бар. Газеттің неге «Қазақ тілі» атанғанын:
«Жұрттың жұрт болып тұруы үшін халықтың не керегі, зары-мұңы, не кемшілігі бар, қайтсе
халық үшін жайлы, қайтсе жайсыз болады, басқа елдерде не жай бар, соның бәрін ұғып
тұру үшін газет бірінші құрал. Ол құралды әркім өз пайдасына жұмсайды. Газетке бір ғана
кісі жазбайды, түрлі жерден көп кісі жазған соң тұрмыстың халық үшін пайдалы һәм үлкен
мәселелер шешіледі. Соның үшін газетті оқу, тыңдау, сөз жазу, халық үшін санап бітіргісіз
пайда келтіреді…Ұзын сөздің қысқасы газет кедейдің, еңбекшілердің құралы болды. Еңбекшіл
жастар! Өз құралдарыңмен өздерің пайдаланбай жатпаңдар, жататын заман емес, оянындар»,[8] деп басылымның бастырушылар алқасының атынан түсінік беруінен байқауға болады.
Тарихшы Мұсатай Ақынжанов «Семей таңы»-«Қазақ тілі» тұңғыш советтік қазақ
баспасөзі» атты естелік қолжазбасында «Мұхсын Семей қаласында Совет өкіметі орнаған күні
түнде, Ертістің арғы бетінде жиналып, теріліп қойған «Сары-Арқа» газетінің қалыпын ағытып
қапқа салып, түнде жаяу қайықпен Судан өтіп келіп сол түні М. Әуезов, М. Тұрғанбаев т.б.
ақылдасып газеттің атын «Қазақ тілі» деп өзгертуді ұсынған жастың бірі» [9] деген мәліметтер
береді. Бұл «Сарыарқа» және «Қазақ тілі» газеттері арасындағы сабақтастықты көрсетеді.
Мұқсын Қордабаев «Сарыарқа» газетін басып шығарған және «Қазақ тілі газетінің алғашқы
сандарын терген жастың бірі болса, Мұхтар Әуезов «Сарыарқа» газетінің белді авторы және
«Қазақ тілі» газетінің редакторы болған. Арыстарымыздың бұл қадамы Семейдегі қазақ
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тіліндегі «Сарыарқа» газеті жабылса да оның ізін басқан Кеңестік Қазақстандағы алғашқы
ұлттық басылым «Қазақ тілінің» жарық көргендігін танытады.
«Қазақ тілі» газетінде қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени-рухани
мәселелерді қамтыған мақалалар көптеп жарияланып тұрды. Тақырып ауқымын көріп
отырғанымыздай, басылым бетіндегі жарияланымдар негізінен төрт бағанға орналасқан.
Қоғамдық-саяси мәселелер бас мақалаларда қамтылса, әлеуметтік-экономикалық жағдайлар,
мәдени өмір мен жарнама-хабарлар кейінгі бағандарда орналасқан.
Мұрағат қорынан алынған құжатта «Қазақ тілі» газетінің мазмұнын кеңейтіп, маңызын
көтерудеәр түрлі қосындылар, ХПС съездерінің қаулыларын дамыту РКП(б), бірыңғай ауыл
шаруашылығы салығы, баспасөзді күшейту, мал шаруашылығын дамытудың әдістері, жер
мәселесі, кооперация, ескі әдет-ғұрыптармен күрес, халық ағарту ісі, денсаулық және тазалық
мәселесі алдыңғы кезекке қойылған. Газет бетінде осы тақырыптар бойынша материалдардың
жарияланып тұруын қадағалау ісі Ш. Тоқжігітов, М. Тұрғанбаев, Ә. Досов, Ғ. Ысмағұлов,
А. Елшібеков сынды ұлт зиялыларына жүктеліпті [10].
«Қазақ тілі» газетінде жиырмасыншы ғасырдың басқы сегіз жылы ішінде жарық көрген
материалдардың айдарлары, таралымы, жауапты шығарушылары туралы төмендегідей
мәліметтерді келтіреміз. 1919 жылы «Қазақ тілі» газеті Семей қаласында Семей революциялық
комитетінің баспасөз органы болып «Қазақ тілі» газеті шығып тұрған [11, 151 б.].
1920 жылы Семей губерниялық атқару комитетінің органы ретінде шығып келген «Қазақ
тілі» газетінде шет елдердегі өмір, Кеңестік Россияда, Қазақстанда, партия тұрмысынан,
жұмысшы тұрмысынан, шаруа тұрмысынан, жергілікті тұрмыс, әйел теңдігі атты айдарлармен
мақалалар жарияланған. Осы жылы М. Тұрғанбаев, Ж. Аймауытов, М. Әуезовтердің
редакторлығымен және редакциялық алқа атынан да жарық көрген [12]. Алғашқы жылдары
газеттің таралымы 2500 дана болды. Одан кейін 1921 жылы «Қазақ тілі» газеті Семей
губерниялық атқару комитеті және губерниялық комитетт атынан шықты. Онда ел хабарлары,
ішкі хабарлар, сыртқы хабарлар, кеңестік Россияда, Қазақстанда, ресми бөлім, жарнама, әйел
теңдігі, қазақ жұмысшылары деген айдарлармен жарық көрген газеттің жауапты шығарушысы
редакциялық алқасы болса, басылымның таралымы 4000, 6000, 3000 дана болған екен . Бұдан
әрі 1922 жылы сыртқы хабарлар, ішкі хабарлар, ресми бөлім, жергілікті хабар, әйел теңдігі, ел
хабарлары, партия тұрмысы, басқармадан жауап, жұмысшылар тұрмысы тақырыптары негізінде
мақалалар жарияланған газеттің редакторы қызметін Ш. Тоқжігітов атқарды. Ал, газеттің
таралым деңгейі әр түрлі болып, 700, 600, 500, 1000, 2000, 3000 дана көрсеткіштерді көрсетеді.
Жалпы Семей қаласындағы жекеменшік баспаханалардың барлығы облыстық баспаханаға
біріктірілуіне байланысты «Қазақ тілі» газетінің таралымы 600 данаға дейін төмендеген [13,
40 б.]. Сонан соң 1923 жылы газетте сыртқы хабарлар, ішкі хабарлар, ел хабарлары, партия
тұрмысынан, ресми бөлім, жұмысшылар тұрмысынан, әйел теңдігі мәселелері қамтылады.
Осы жылы 700, 1000, 2450, 2300, 3200, 2700 дана таралыммен шыққан газеттің редакторы
міндетін Ш.Тоқжігітов атқарады. Сонымен қатар газеттің уақытша шығарушысы қызметін
Ж. Тәттібаев, Ә. Досов, Ж. Наймангожиндар атқарған болатын. Ал, 1924 жылы ел хабарлары,
партия тұрмысынан, ресми бөлім, жұмысшылар тұрмысынан, сыртқы хабарлар, ішкі хабарлар,
әйел теңдігі, жастар тұрмысынан айдарларымен алуан түрлі материалдар жарық көрген газетінің
жауапты шығарушысы Ш. Тоқжігітов болса, уақытша шығарушысы міндетін Ж.Наймангожин
атқарады. Сондай-ақ РКП (б) Семей губерниялық атқару кеңесі мен губерниялық комитет және
губерниялық кәсіподақ кеңесінің органы ретіндегі басылым 1400, 1150, 1000, 950, 700, 2100
дана таралыммен таралып тұрған.
1925-1928 жылдары аралығында газет айдарларының ауқымы кеңейіп, тақырыптары
түрлене түскен. Мәселен, 1925 жылы газеті материалдары мынандай айдарлармен жарық
көрген. Атап айтқанда, ауылдарда, сыртқы елдерде, кеңестер одағында, шаруа жайында, партия
тіршілігі, кооперация жайынан, кеңес сайлауының науқаны, оқу-ағарту майданында, сот істері,
әйелдер арасында, жастар тіршілігі, одан-бұдан, салық маусымы болып табылады. 1925 жылы
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«Қазақ тілі» газетінде Ш. Тоқжігітов, У. Забиров редакторлық қызметті атқарса, К. Тоқтабайұлы, Ж. Таттибаев уақытша жауапты шығарушы болып жұмыс істеген. 1926 жылы газеттің
жауапты редакторы У. Забиров болса, уақытша шығарушылары С. Арықов, А. Сайдалиндер
болған. Сонымен бірге редакциялық алқа атынан да шығарылған. 1927 жылы басылымның
жауапты шығарушылары Д. Шарапиев, И. Тоқтыбаев, Б. Айбасов, М. Бейсенов, А. Исмайлов
сынды ұлт зиялылары болды.1928 жылы газетте редакторлық қызметті А. Исмайлов, А. Нахимжан, Ғ. Искаковтар атқарады.
«Қазақ тілі» газетінің ұстанған бағыт-бағдарын, көтерген тақырыбын онда жарияланған
мақалалардан айқын көруге болады. «Қазақ тілі» газеті материалдарын мазмұн жағынан
төмендегідей топтастырып, бөлуге болады. Олар; қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономиалық
мақалалар, әдеби шығармалар, қазақ арасындағы оқу-ағарту ісі, ана тілінің негізгі орны, тіл
мәселесі, қазақ әйелдерінің жайы, бостандық, теңдік мәселесі, дәрігерлік, агротехникалық
кеңестер, ғылым табыстары, ішкі-сыртқы хабарлар, тілші хаттары, жауап хаттар. Дегенмен газет
материалдарын саралай отырып, басылымда негізінен Кеңес үкіметінің нығаюы, партияның
саясаты, науқандық іс-шаралардың басты назарда болғанын айта кетпеуге болмайды. Сондықтан
Кеңестік дәуірдегі газеттің жарық көрген әрбір саны облыстық партия комитетіне, республика,
Орталық комитетінің үгіт насихат бөлімімен бірге мұрағаттарға, үлкен кітапханаларға дейін
міндетті түрде жіберіліп отырған. Басылым оқылып, сарапталып, шолу жасалынған әр саны
соларда сақталатын. Сонымен қоса Кеңес өкіметінің бұл басылымға баса назар аударып, қатаң
бақылауда ұстауының өзіндік себептері де болды. Өйткені, «Қазақ тілі» газетін шығарушылар
М. Тұрғанбаев, Ш. Тоқжігітов, М. Әуезов, Ж. Аймауытов, С. Садуақасов, Н. Нұрмақов және
тағы басқа ұлт зиялылары болды. Олардың газетте пайымдаулары мен тұжырымдары және
құнды мақалалары жарық көрді. Орталық комитеттің баспасөз бөліміне басылым жайында
ай сайын есеп беріліп, газетке қатысты барлық мәліметтерді қамтитын сауалнама толтырылып
және түрлі ақпараттар берілетін болған. Солардың бірінде Орталық комитеттің баспасөз
бөліміне «Қазақ тілі» газетін тұрақты жіберіліп тұруы көрсетіліпті. Мәселен, 1922 жылы
газеттің 25 данасы жіберілсе, енді осы жылдың 1 қарашасынан бастап 8 данасын жіберуді
нұсқайды [14].
«Қазақ тілі» газеті Семей, Павлодар, Өскемен, Зайсан және Қарқаралы уездеріне таралып
тұрған. Қазақстанның осы өлкелерімен қоса Моңғолияға да таралған. Мұрағат қорынан
алынған құжат мәліметі бойынша Моңғолия елі 1920 жылдан бастап «Қазақ тілі» газетін
тұрақты алдырып отырған. Кейінірек басылымның атауы өзгергенде де тиісті жерге газеттің
бес данасы жіберілген екен [15].
1920-1925 жылдары кеңестік Қазақстанда 15 жуық газет-журналдар бар болса, соның
бірі Семейде 1919 жылдың 4 желтоқсанынан 1928 ж. наурызына дейін шығып келген «Қазақ
тілі» газеті еді [16, 25 б.].
«Қазақ тілі» газетінің таралымы жөнінде көптеген мағлұматтар бар. Қазақ тілі» газеті
алғашқы жылдары 600-700 дана, болса кейін 6000 данаға дейін жеткен. Әрине, газет үнемі бір
қалыпта сақталып, ұдайы өсіп отырмаған. «Қазақ тілі» барлық басылымдарға тән құбылыс
өрлеу, бәсеңдеу кезеңдерін басынан өткізген. Ең алдымен газеттің түпнұсқасы негізінде
төмендегідей мәліметтер бере аламыз. Мысалы, 1921 ж. 4000, 6000, 3000, 700 дана, 1922 ж.
700, 600, 500, 1000, 3000 дана, 1923 ж. 700, 1000, 2450, 2700 дана, 1924 ж. 1450, 1600, 500, 600,
1000, 2000 дана, 1925 ж. 1000, 1200 дана, 1926 ж. 550-1100 дана, 1927 ж. 1350-4200 дана, 1928
ж. 1600-2700 данаға дейін таралып келген. Ал, мұрағат деректері негізінде газеттің таралымы
алғашқы жылы 700 дана, 1922-1923 жж. қаңтарда 1000, ақпанда 1000, наурызда 1600, сәуірде
2300, мамырда 2700, маусымда 2250, шілде 2300, тамыз 2250, қыркүйек 2000 данаға дейін
өсу, бәсеңдеу көрсеткішін көрсетеді. Сонымен қатар газеттің 2000-2500 дана таралыммен
шыққандығын мұрағат қорынан алынған құжаттар да айқындап береді [17]. Байқасақ, газет
таралымы күрт түсіп кеткен жылдарды да басынан өткеріп отырды.
Газеттің таралымының өсуіне ерекше мән берген басылымның белді авторы Ілияс
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Молдажанов «Баспасөз жұмысы» деген мақаласында:«Газетті-көрер көзім, естір құлағым,
түзетер тезім һәм жол басшым» деп біліп, қолдан келгенше қатынас жасап, елге тарату: құр
ақша беріп, газет алумен қоймай, өзі де жазып, уәкіл болып саналып, басқамен қатар пікірін
майданға салып, хабарын беріп отыру, жұмысшылардың, қырдағы кедейлердің һәм жалпы
халықтың міндеті.
Міне осы айтылған міндеттерді орындау бәріміздің адамшылық борышымыз деп біліп,
артылған міндетті естен шығармай, жұмыла кірісіп, жеміс шығаруымыз керек.…Газеттің
санын молайтып, маңызын зорайтып қырға да, қалаға да, жұмысшылар арасында да ақылшы,
басшы болып, көрер айна, түзетер тез, тар күресінде бірінші қару болып саналсын. Сонда ғана
мақсатқа жетпекпі» [18] деп уақыт ағымын аңғара білген зиялы жан үгіт-насихат жұмысында
әрі ұйымдастырулық ісінде де халқына дұрыс бағдар бере білді. Сол кездің өзінде «Қазақ тілі»
газетінің жер-жерде тілшілері болған.
«Қазақ тілі» газетінің тілшілерге жолдаған ашық хатында: «Жалпы баспасөз ісіне
үлкен мағына беріп, оның бержағында, әсіресе қазақша баспаға кең жол ашып, оның үстіне
газеттің көбінесе қалың еңбекшілердің керегіне жауап бере алмай жүргенін ескеріп, Семейдің
губисполкомы, ортақшыл партияның губерниялық комитеті һәм «Қазақ тілі» газетінің
басқармасы сіздерді «Қазақ тілі» газетіне сөз жазып тұруға шақырады. Ол үшін әрдайым
үздіксіз сол қалың еңбекшілердің тұрмысынан, әртүрлі маһкемалардың ісінен алынған, және
де біздің шаруа құрлысымызды айқындап отыратын мәселелер жайындағы мағлұматтарды
жіберіп тұру қажет. Шаруаны өңдеп, жұрттың мәдени жағын көтеру жолында газета жалғыз
ғана ақылшы емес, хатта үйретуші екендігін есте тұтуға керек.
Газета оның дұрыс мағынада қазақ елінің ақылшысы, үйретушісі болуға біздер қажет
етулеріңіз тиіс. Бұл үндеуімізге үндемей қолғабыс етіп тұрар деп, сіздерге қатты сенеміз», -дей
келе тілші жолдастарды.…Біздің шақырған үндеуімізге бұл жолдастар тартынбай, аталған
міндетті өздерінің борыштары деп санап, іске кірісер деген сенім күшті» [19] деп газеттің
қоғамдағы алар орнына мән беріп, басылымның мазмұнынды болып шығуына атсалысуға
жұмылдырады.
«Қазақ тілі» газетінің арнаулы сандарында сан-қилы хат-хабарлар жарияланып тұрған.
Олардың мазмұны да сан-алуан: толғанған ой-пікір, ұсыныс, тұрмыстық жәйттер. Көп ойланыптолғануды қажет ететін мәселелер де болады. Міне, осының бәрі зерттеліп, тексеріліп барып,
басылым бетінен орын алған. Газет оқырмандарының хат-хабарларын жариялауға назар
аудару-берік орнаған дәстүрдің бірі. Бұл дәстүр «Қазақ тілінде» қалыптасып қанат жайған.
Оған дәйекті дәлеле келтірсек. 1925 жылы-«Қазақ тіліне» 87 адам хат жолдаса, 1927 жылы135, ал 1928 жылы 167 адам тілші хат жазыпты [20]. Қарап отырсақ, тілшілердің қатары жыл
сайын артып отырғандығын көруге болады.
Кеңестік қазақ баспасөз басылымдары қатарында орын алатын «Қазақ тілі» газеті 1919
жылдың 4 желтоқсанынан 1928 жылы наурыз айына дейін шығып келген. «Қазақ тілі» газетінің
шығарушылары, автор-тілшілері М. Тұрғанбаев, М. Әуезов, Ж. Аймауытов, Ш. Тоқжігітов,
С. Дөнентаев, С. Торайғыров, Ш. Құдайбердиев, М. Дулатов, Ш. Мұсатайұлы, Ш. Керейбаев,
И. Әлімбеков сияқты ұлт зиялылары болды. Осы азаматтар мен олардың сенімді серіктері
«Қазақ тілі» газетін жалпы ұлттық басылым дәрежесіне көтерілген «Қазақ», «Сарыарқа»
газетінің ізбасары ретінде танытты.
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«ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІНДЕ КӨТЕРІЛГЕН МӘСЕЛЕЛЕР
Сайлаубаева Н.Е.
т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Еуразиялық
зерттеулер кафедрасының доценті
Отан тарихы ғылымының әр саласы бойынша зерттеулер жүргізіліп, оның ішінде
қазақ баспасөзі тарихына да арналған ғылыми зерттеу еңбектер жарық көргені белгілі. Қазақ
баспасөзінің соңғы бір ғасырдан артық мерзімдегі әр кезеңнің талабына сай еліміздің саяси,
әлеуметтік, экономикалық, мәдени дамуына тигізген ықпалын айқындап, тарих ғылымына
қойылатын талап негізінде оның қоғамның дамуындағы орнын айқындап, баға беру аса маңызға
айналып отыр. Отандық тарих ғылымында осы талап тұрғысында жекелеген зерттеулер
дайындалып, қазақ баспасөзінің өткенін айқындауда біршама істер атқарылды десек бүгінгі
күнге аталған саланың өткені толыққанды зерттелмегендігі анық. Міне, сондықтан да қазақ
баспасөзінің тарихын зерттеп, оның өткендегі қызметін айқындап, оның ғылыми маңызын
анықтау бүгінгі күн талабына айналып отырғандығы белгілі.
Қазақстан тәуелсіздік алған 1991 жылдан бастап қазақ баспасөзінің негізделуі мен атқарған қызметі және даму тарихына арналған бірқатар ғылыми зерттеулер жазылса да, еліміздегі
аймақтар мәселесін көтерген баспасөз тарихы толықтай зерттеліп болды деп айта алмаймыз.
Осы тұрғыдағы ұлттық ұстанымдағы төл басылым ХХ ғасыр басындағы қазақ халқының
көкейтесті мәселелерін көтеріп, жариялап келген «Қазақ» газетінің атқарған қызметінжанжақты зерттеп, оған ғылыми талдама беру уақыт талабы болып отырғандығы белгілі. Соның
ішінде биылғы жылы 100 жыл толып отырған Алаш партиясының органы болған ұлттық
қазақ баспасөзінің бастаушысы болып саналатын «Қазақ» газетінің тарихын саралап, атқарған
қызметіне баға беру аса маңызға ие болып отыр.
Сан ғасырлардың қойнауына көз жіберіп, қай халықтың болмасын жүрек лүпілін, ұлттық
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болмысы мен өркениетті әлемдегі даму деңгейін алдыңа жайып салатын ол сол ұлттың ұлттық
баспасөзі.
Қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов: «Газет-халықтың көзі, құлағы, һәм тілі» деп өткен
ғасырдың басында анықтама берсе, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев
Қазақстан журналистерінің тұңғыш конгресінде сөйлеген сөзінде: «Қазақстандық бұқаралық
ақпарат құралдары жалпы ұлттық мүдделерді шынайы жеткізуші бола алады және солай болуға
тиіс те, олар біздің экономикалық тұрғыдан өркендеген әрі ашық, еркін демократиялық қоғам
құру жөніндегі стратегиялық міндетімізді жүзеге асыру ісінде өздеріне лайықты орынды алуға
тиіс» деген болатын. Екі ғасырдың басында айтылғанымен екі пікірдің ортақ ойы бұқаралық
ақпарат құралдарының халық үшінқажеттілігін, маңызын, мүмкіндігін түсініп, адал қызмет
етуін жеткізген.
Қазақ баспасөзінің тууы, қалыптасуы және дамуы әсіресе еліміз тәуелсіздік алғаннан
бері қарай жаңа қырынан жарқырап көріне бастады. Ұзақ жылдар бойы қазақ баспасөзінің
тарихы жоққа шығарылып, қоғамдық–саяси жүйедегі тәртіпке байланысты, сoл кезеңдегі
шынайы дәйек-дәлелдер барынша бұрмаланып отырылғандығы да анық.
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ жерінде қазақ тіліндегі алғашқы
газеттер «Түркістан уәлаяты», «Дала уәлаяты», «Торғай» қазақ жеріндегі революциялық
толқулар мен тарихи өзгерістер кезеңіндегі басылымдар «Қазақ», «Серке», «Дала», «Орал»,
революциялық жаңа өрлеу және бірінші дүние жүзілік импералистік соғыс жылдарындағы
басылымдар «Қазақстан», «Қазақ», «Садақ», қазақтың жалпы ұлттық бағыттағы демократиялық
«Сарыарқа», «Алаш», «Бірлік туы», «Жас азамат», «Алаш», «Абай» басылымдары шыққаны
баршаға аян.
Бұл басылымдардың шығуына халқымыздың саяси-қоғамдық ойы мен мәдени-рухани
деңгейін белгілі дәрежеде жоғары көтеруге Ш. Ибрагимов, Х. Жанышев, Е. Абылайханов,
Д. Сұлтанғазин, Ә. Балғымбаев, Е. Иманбаев, Ш. Қосшығұлов, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов,
А. Байтұрсынов, М. Сералин, Ж. Аймауытов, Р. Мәрсеков тағы басқа қазақ зиялылары бар
күш жігерлерімен өз үлестерін қосқаны айқын.
1905 жылдан кейін Ресейде үлкен толқулар болғандығы тарихта айғақ дүние. Бұл
қозғалыстар шеттегі бұратана халықтарға сілкініс жасап, саяси оянуына алып келгені баршаға
аян. Сол жылы қазақ зиялылары Қарқаралыда үлкен құрылтай өткізіп, нәтижесінде петиция
қабылдаған болатын. Қабылданған петицияны патшалық өкіметтің алдына қойғаны белгілі.
Соның «Қазаққа не керек?» деген он бірінші пунктінде ұлтқа баспасыз ашу керектігі туралы
жазылғаны жалпақ жұртқа тарихтан таныс. Сол 1905 жылдың нәтижесі 1913 жылы айқын
көрінді. Оған дейін газеттер шықты. Дегенмен олардың ғұмыры ұзаққа бара қоймағаны қазақ
баспасөз тарихынан білеміз. 1913 жылы қазақ даласында «Қазақ» газетінің жарық көруі,
жаңашыл ойдың бастауы болып қазақтың азаттық санасын ояана бастауына, әрі қазақ қоғамына
саяси серпіліс әкелді.
Ұлттың рухын оятқан басылымның құрылуы тарихи деректерге қарағанда, «Қазақ» деген
атаумен қазақ газетін шығаруға ресми рұқсат 1905 жылы желтоқсанның 9-ы күні берілген.
Газет рәміздік-бейне ретінде киіз үйді ұсынды. Бұл - қазақ ұлты деген ұғымды берді. Оның
түндігі батыстан ашылып, есігіне «Қазақ» деп жазылды. Мұны түсіндірген ұлт зиялылары
«қазақ ішіне Еуропа ғылым-өнері таралсын, «Қазақ» газеті қазақ жұртына әрі мәдениет
есігі, әрі сырт жұрт жағынан күзетшісі болсын» деп жазды [1]. Газет қолдан қолға, ауылдан
ауылға өтіп, тозып жетіп жыртылғанша оқылды. Оны сол заманда 9 облыс және 1 губернияға
бөлінген Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі жұрт, Санкт-Петербургтен Томскіге дейінгі
университеттерде білім қуып жүрген студенттері жаздырып оқығаны туралы деректер бар.
Аз уақыт ішінде «Қазақ» 5 миллионға жуық көшпенді халықтың көпшілігі білетін басылымға
айналды. Алғаш жарық көрген күнінен бастап, «Қазақ» газеті қазақ даласының қоғамдықсаяси және мәдени өміріне бес жылдан ұзақ қызмет етті [2]. «Қазақ» газеті әуелде 1907 жылы
наурыз айында, Троицк қаласында шыққан. Бір саны шығып тоқтап қалған. Шығарушысы
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– Хаим Шумлов-Сосновский, бастырушылар –Жетпісбай Андреев, Ешмұхамет Иманбаев.
Көлемі шағын, 6 беттік газеттің 5 саны 1911 жылы барлығы 14-15 саны шыққан екен. Газеттің
редакторы–Елеусін Бюрин басылымның; мақсатын әр санының басында: «Газеттің асыл
мақсаты: кәсіп ету, ғылым үйрену турасында» делінген. Газет бетіндегі мақалалар халық
алдындағы адамгершілік, парызды өтеу мақсатында қазақ елін өнер-білімге жетелеуге қызмет
ететіндігі жазылған [3].
1913 жылы жұмысын тоқтатқан газет Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатовтың
арқасында оқырмандарымен қайта қауышты. «Қазақ»-қоғамдық-саяси және әдеби газет. 1913
жылы 2 ақпаннан бастап Орынборда аптасына бір рет шығып тұрған. Бірінші редакторы
белгілі ғалым, жазушы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов болса, екінші редакторы қоғам
қайраткері, жазушы Міржақып Дулатов болды. Ал, бастырушы «Азамат» серіктігі болатын.
Басылым Құсайынов Кәрімов баспаханасында басылып тұрған. Газеттің 1918 жылғы
сандарының редакторы Жанұзақ Жәнібеков. Барлығы 265 нөмірі жарық көрді [4].
«Қазақ» газетінің шығуы, редакторлары жайында Петербордағы орталық архивте
сақталған Орынбор губернаторының 1913 жылы 5 қаңтардағы Жоғары баспасөз басқармасына
берілген бұйрығында Торғай облысы Қызылшеңгел болысы 8-ауылдың қазағы Мұстафа
Ахметұлы Оразаевқа және Торғай уезі Түсіп болысы 5-ауылдың қазағы Ахмет Байтұрсыновқа
Орынбор қаласында қазақ тілінде аптасына бір рет шығатын «Қазақ» газетін төмендегі
бағдарлама мен шығарып тұруға рұқсат берілгендігі жазылған [5]:
1. Үкіметтің бұйрық- жарлықтары
2. Мемлекеттік Дума және Мемелекеттік кеңес жұмысы
3. Ішкі және сыртқы хабарлар
4. Қазақтың тарихы мен тұрмыс жайы
5. Этика, тарих, этнография және мәдениет мәселелері
6. Экономика, сауда, кәсіп, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы
7. Халық ағарту, мектеп, медресе, тіл және мәдениет мәселелері
8. Тазалық, денсаулық және мал дәрігерлігі жайы
9. Фельетондар
10. Корреспондентиялар мен жедел-хаттар
11. Жергілікті хроника
12. Суреттер
13. Почталар «хаттар»
14. Құлақтандырулар
«Қазақ» газетінің екінші редакторы қызметіне Міржақып Дулатовты тағайындау туралы
1914 жылы 19 мамырдағы Жоғарғы баспасөз басқармасының Орынбор губернаторына берген
бұйрығында былай дейді: «Орынборда Ахмет Байтұрсыновтың редакторлығымен шығып
тұрған «Қазақ» газетінің екінші жауапты редакторы қызметін атқаруға Торғай облысы Сарықопа
болысы №1 ауылдың қазағы Мир-Якуб Дулатович Дулатовқа рұқсат беріледі». «Қазақ» газетінің
шығарушылар алқасының атынан берілген 1913 жылғы газеттің №1 санындағы құлақтандыруда:
«Газетіміздің көп мақсатының бірі – басқадан да алып, өзімізде барын жиып қазақ тілінің бетін
жөндеп, жолын ашпақ, сондықтан қазақтың мақалдары тақпақ сөздері, билердің, шешендердің
айтқан сөздері, басылған өлеңдер қиссалар бөрі де қабыл алынады, басылмай қалған сөздер
қайтарылмайды» делінген [6]. «Қазақ» газетінде 20-шы ғасырдың басындағы қазақ елінің саясиәлеуметтік өмірінің ең түйінді мәселелеріне, қазақ шаруашылық жағдайына, жер мәселесіне,
басқа елдермен қарым-қатынасына, оқу-ағарту, бала тәрбиесіне, әдебиет пен мәдениет,
әдет-ғұрып, салт – санаға, тарих пен шежіреге арналған маңызды мақалалар жарық көрген.
Сондай-ақ ұлы ақын Абайдың өмірімен ақындығы туралы алғашқы ғылыми мақала, Шоқан
Уәлиханов, Г. Потанин, Семенов Тяньшаньский тағы басқа да зиялылар жайында және қазақ
әдебиетінің тарихына, кезендеріне, қазақ тіліне арналған А. Байтұрсынов, Ә. Бөкейхановтың,
М. Дулатовтың, Ш. Құдайбердиевтің мақалалары да жарияланды. Газетте М. Жұмабаев, Ж.
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Аймауытов, С. Дөнентаев, Б. Майлин, С. Торайғыров, Ғ. Қарашев, А. Маметов, Б. Серкебаев,
Р. Малабаев, Қ. Қоңыратбаев тағы басқалардың мақала, әңгіме, өлеңдері де жарияланған.
Аудармалар туралы сын мақалалармен қатар, Л. Толстойдан, А. Чеховтан, М. Лермонтовтан,
В. Короленкодан, И. Крыловтан аудармалар басылған екен. Кеңес өкіметінің бұйрығымен 1918
жылдың 16 қыркүйегінде газет жұмысын тоқтатқаны белгілі. Дегенмен «Қазақ» газетінің
сол кезде 265 нөмірі шыққан болатын. «Қазақ» газеті қазақ зиялыларының саяси орталығы
ретінде бүкіл саяси әлеуметтік іс-әрекеттердің ұйымдастырушысы болды. Сонымен қатар
«Қазақ» газеті ұлт рухын оятқан, әрі қазақты азаттыққа бастаған саяси күрестегі іс-әрекеттің
ірі орталығы да бола білді. Қазақ зиялылары бастаған ұлт қозғалысының ұйытқысы болған бұл
басылымның алдында өміршең үлкен мақсаттары болды. Ол мақсаттар қазақ қоғамында қазіргі
таңда жүзеге асты. «Қазақ» газеті-ұлтқа, отанға қызмет етудің, ел болудың және жеке мемлекет
болудың идеялық негізін қалаған басылым болды. Осы орайда қазақ баспасөз тарихының төл
басылымы «Қазақ» газетінің тарихын тағы да бір парақтап шығу бізге әрі болашақ ұрпаққа
парыз деп білеміз.
Алаш партясының баспа органы «Қазақ» газетін шығарушы, әрі ұйымдастырушылары,
автор-тілшілері Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, Х. Досмұхамбетов, М. Дулатов және тағы
басқа Алаш қайраткерлерінің қазақ баспасөзіне қосқан еңбектері тарих беттерінде қалды.
Қазақ халқының қазіргі руханиятының қайнар көзін Алаш қайраткерлері қалап кетті. Алаш
партясының баспа органы «Қазақ» газетін шығарушы, әрі ұйымдастырушылары, автортілшілері Алаш қайраткерлерініңтағдыры қилыда, қиын болды. Бірақ тарихта қалған тағдыр.
Ғұмырлары ашы болсада бүгінгі ұрпаққа һәм адамға үлгі-өнеге боларлық ізгі іс қалдырды.
Алаш қайраткерлерінің«Қазақ» газетінде көтерген көкейтесті мәселелері ұлттық мүддеге
негізделген мазмұны тұнық, тамыры терең болды.
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АЛАШОРДА ҮКІМЕТІНІҢ РЕСЕЙЛІК КҮШТЕРМЕН
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ САЯСИ АСПЕКТІСІ
Сайлаубай Е.Е.
т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУҚазақстан
тарихы кафедрасының доценті
Қазақ
өлкесінде 1918-1919 жылдары елеулі түрде саяси рөл атқарған Алашорда
үкіметінің тарихи қызметі бұрынғы Ресей империясы кеңістігінде пайда болған барлық дерлік
саяси күштермен қарым-қатынас жасаудан түзілді және өлкедегі ішкі жағдайлардан туындалған
мәселелерді шешуге бағытталды. Өзгермелі қоғамдық саяси өмірде Алашорда қайраткерлері
саяси тарих сахнасына бірінен соң бірі көтерілген Сібір облыстық советі (Сібір автономиясы,
желтоқсан 1917 ж.), Самара құрылтай жиналысы мүшелерінің комитеті (Комуч, маусым-тамыз,
1918), Уақытша Сібір үкіметі (мамыр-қазан, 1918), Уфа директориясы (қыркүйек-қараша, 1918
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ж.), Колчак үкіметі (қараша 1918 ж.-желтоқсан 1919 ж.), Кеңес өкіметі (наурыз-мамыр, 1918
ж., сәуір, 1919ж.-наурыз 1920 ж.) сияқты Ресейлік саяси күштермен байланыстарында Алаш
автономиясы мен Алашорда үкіметін ресми мойындатуды бірінші кезектегі міндет етіп алды.
Екінші кезекте соғыс жағдайындағы уақытта әскери құрылым – милиция жасағын құру және
оның ұйымдастырылуы іс-әрекетін бірлескен әскери күштермен (ресейлік) үйлестіру міндетін
шешу тұрды. Кейінгі кезекте алғашқы міндеттің (саяси) шешілуіне қарай жергілікті басқару
жүйесін қалыптастыру және оның қызметін басқа да жергілікті саяси күштермен үйлестіру
арқылы өлкенің әлеуметтік-экономикалық жағдайын ретке келтіру міндеті түрды.
Алаш қайраткерлерінің түпкілікті пікірінде Алаш автономиясы Алаш партиясының
жобалық бағдарламасында көрсетілген бірінші бапқа сәйкес жаңадан құрылатын (Құрылтай
жиналысында) Ресей демократиялық федерациясы құрамында болуы міндетті шарт болды
және осы саяси көзқарастарын ресейлік саяси күштермен байланыстарында ұстап бақты. Бірақ
саяси ара-салмақ тең болмады. Оның өзіндік екі жаққа тән себептері болды. Ресейлік саяси
күштер (Кеңестік өкіметі және оған қарсы саяси күштер) азамат соғысы арқылы Ресейдегі
саяси билікті қолға алу мәселесін шешіп жатты. Ұлттық аймақтарда пайда болған саяси
ұйымдарға жете мән берілмеді. Өз кезегінде, Ресейдің шеткері аймақтарындағы ұлттық саяси
ұйымдардың саясатта биік деңгейге көтерілуіне кері әсер еткен себептер де жеткілікті болды.
Мәселен, Ресейдегі қоғамдық-саяси жағдайдың тұрақсыздығы, қазақ өлкесінің азамат соғысы
аймағына айналуы, большевиктік саяси және әскери күштердің өлкедегі іс-әрекеттерінің күшейе
түсуі, ақгвардияшыл қозғалыстар тарапынан ұлттық саяси ұйымдарға сенімсіздік көрсетілуі,
аймақтың экономикалық қуаттылығының толық дәрежеде болмауы, қазақ қоғамының жетекші
күші - зиялылардың қарама-қарсы саяси топтарға бөлінуі, жергілікті жердегі түрлі сипаттағы
қоғамдық-саяси ұйымдармен байланыстарындағы түсініспеушіліктердің орын алуы, тіпті,
халық жасағын –милицияны әскери үлгіде жабдықтауда туындалған қиындықтар мен
келеңсіздіктердің орын алуы Алашорданың саясаттағы жасаған дербес қадамдарына түсау
болып отырды.
Қазақстан өңірлерінде 1918 жылдың қыс-көктем айларында уақытша билікке ие болған
Кеңес өкіметі маусым айының бас кезінде құлатыла басталды. Сібір мен Қазақстанның бірсыпыра
аймақтарында 1918 жылдың маусым айындағы биліктің алмасуы нәтижесінде жаңа азаматтық
билік жүйесі қалыптаса бастады. Алашорданың кіндік үкіметі орналасқан Семейдегі ресми
билік иелері Батыс Сібір комиссариатына бағынышты болады деп жариялады. Бүкілресейлік
құрылтай жиналысы мүшелері Б. Марков, П. Михайлов және Линдберг өкілеттіліктері Батыс
Сібірге қатысты болды. Олар өз кезегінде Сібір Думасын шақырып, жаңа өкімет құрамы
анықталғанша Батыс Сібірге қарасты территорияларда (оның ішінде Семей облысы да бар)
ауылдық, болыстық, уездік және қалалық халық жиналыстарын шақыруға (земство), уақытша
атқару комитеттерін құруға және қарулы отрядтар жасақтауға шақырды [1].
Сібір мен Қазақстанда Кеңес өкіметінің қүлатылуы, оның орнына келген Уақытша
Сібір үкіметі билігінің орнауы үдерісі 1918 жылдың маусым айының соңына дейін созылды.
Кезінде Потаниндер бастаған Сібір Думасы саяси тұрғыда басқаша сипатта көрініс берді.
Жаңадан шақырылға Сібір Думасы Сібір үкіметін құрды және оның құрамын анықтап берді.
Бұрынғы саяси орталық болған Том қаласы орнына жаңа саяси орталық болып Омбы қаласы
ұйғарылды.
Жаңадан құрылған Сібір үкіметі Сібір халықтарына арнап грамота (үндеу) қабылдады.
Онда бүкіл Сібірде тек бір ғанабилік иесі – Сібір Думасы құрған Уақытша Сібір үкіметі ғана
деп жар салды [2]. Мәселен, азаматтық биліктің қалыптасуын Семей облысындағы әскери
биліктің азаматтық билікпен алмасуынан да көреміз. Семей облыстық әскери штаб бастығы
есаул Сидоров, облыстық әскери билікті 1918 жылғы 8 шілдеде Уақытша Сібір үкіметінің
ұсынған өкілі Г.Г. Кротқа өткізді. Азаматтық билік жүйесі – Семей облыстық комиссариаты
қалыптасты. Семей облыстық комиссары міндетін атқарушы болып Г.Г. Кроттағайындалды [3].
1918 жылдың ақпан-мамыр айларында қазақ даласында үстемдік еткен –Кеңес үкіметі
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тұсында күшпен таратылған қоғамдық-саяси ұйымдар мен бұрынғы Уақытша Үкімет
тұсындағы басқармалар мен комитеттер өз жұмыстарын қайтадан бастады. Семей облыстық
земство басқармасы төрағасы Р. Мәрсеков, мүшелері К. Ляшкевич, Х. Ғаббасов, Д. Троицкий
және Ә. Сәтбаев құрамында өз жұмысын 1918 жылдың 27 маусымында ресми тұрғыда бастады
[4]. Қалалық Дума да өз жұмысын бастап кетті. Дума мәжілісінде қала бастығы Козинцев
Семей қаласының әлеуметтік және экономикалық жағдайына тоқталып, оның ауыр қалде
екенін, енді осы қиын жағдайдан шығу жолдарын қарастыруда қала жұртшылығының саяси
санаттылықтарына сүйенетінін атап көрсетті [5].
Семей облыстық земствосы (төрағасы Р.Мәрсеков) өлқедегі барлық саяси іс-шараларға
белсенді түрде араласып отырғаң. Осы басқарма атынан Семей округтық сотының тергеу
комиссиясына Әбікей Сәтбаевты мүше ретінде ұсынған [6]. Облыстық жер комитетіне
Алашорда қайраткері Халел Ғаббасов төраға болып сайланды [7]. Алашорда қайраткерлерінің
белсенді қоғамдық-саяси қызметі, оның өлкедегі ықпалын арттыруға және оны баянды етуге
бағытталып отырған. Жаңа саяси билік жағдайында алашорда қайраткерлері Семей облысының
орталығы мен уездерінде барынша билік орындарында қызмет иелері болуға ұмтылып отырды.
Облыстық земство Ресейдегі саяси маңызы бар барлық іс-шараларға да мүқият мән берді.
Облыстық земство өкілдері ретінде И. Әлімбеков Самара қаласында өткен Сібірдің өзін-өзі
басқару органдары сиезіне қатысып қайтты [8]. Облыстық земство мүшелері ішінде облыстың
қазақ қауымына жақсы таныс, әрі беделі бар Алашорда қайраткерлері жеткілікті болды.
Семей облыстық земство басқармасы (төрағасы Р. Мәрсеков) облыстағы саяси оқиғаларға
аса мән берген. Семей облыстық земствосы Алашорданың барлық деңгейдегі комитеттерімен
тығыз байланыста болды. Көп жағдайда экономикалық мәселелерді бірлесіп шешіп отырған.
Облыстық және уездік земство басқармалары Алашордамен байланыстарында, оны нақты
билік иесі деп таныған. Бұл арада Алашорда мүшелерінің земстволық басқармаларда пәрменді
қызмет еткенін және соған орай облыста Алашорданың беделін, әсіресе қазақ қауымы алдында
көтеруге тырысқан [9]. Облыстық земство мүшелері ретінде Р. Мәрсеков, Ә. Молдабаев,
И. Әлімбеков, Т. Ибрагимов, Қ. Есенғұлов және кандидат ретінде Қ. Мұздыбаев, Е. Айтмұхаметов, М. Мұхамедуәлиев, Т. Өтепов, Қ. Бердалин, Ж. Ақпаев, Ә. Ермеков, Райымбеков,
Мұсатаев және Н. Қазанғаповтардың қазақ қоғамының қорғанышы ретінде қызмет етті.
Олардың Алашорда қызметін жергілікті органдармен үйлестіруде ерекше қызмет еткенін
архив құжаттар көрсетеді.
Алашорданың өлкедегі беделі мен билігі жөнінде Қарқаралы уезіне қатысты деректер
арқылы көруге болады [10]. Бүл арада Қарақаралы уезі Алашорданың Семей уезімен бірге
негізгі тірегі болған аймақ екенін ескереміз. Қарқаралы земство жиналысында Алашорда
мүшесі Ж. Ақпаев пен Алашорда өкілі И. Әлімбеков қатысып, сөз сөйледі. Бірінші мәселеде,
қазақ автономиясын тұрақтандыруға көңіл бөлуі. Екінші мәселеде, қазақ сотының жағдайын
анықтау қарастырылды. Қазақ автономиясында қазақ сотының шешімдері ғана жүретіндігі
баса айтылды.
Алашорданың 1918 жылғы маусым төңкерісінен кейін өз жұмыстарын жалғастырған
қоғамдық-саяси ұйымдармен байланысы үздіксіз жүріп жатты. Аталған ұйымдар ресми билік
иесі Уақытша Сібір үкіметін мойындап, оның қызмет жүйелерін қалыптастыруға белсене
араласты. Земство, қалалық Дума тарапынан Алашордаға қатысты оң көзқарас байқалды.
Өйткені бұл ұйымдардың мүшеліктерінде алашордашылар басым болды. Саяси үдерістер
барысында халық жиналысы (земство) өкілеттілігі арта түсті. Оны өз тарапынан Алашорда
тиімді түрде пайдаланып отырды. Әсіресе, Алашорданың әскери саладағы қызметі земстволық
басқармалар тарапынан қолдау тауып отырды. Оны Алаш атты әскерінің жасақталуы негізіндегі
қарым-қатынастарынан айқын байқаймыз.
1918 жылғы маусымда Кеңес үкіметінің кұлатылуына белсенді рөл аткарған Алашорда
Семей өңірінде және Казақстанның басқа да аймақтарында Алаш автономиясын жария ету
арқылы оның саяси билігін камтамасыз етуді айқын көздеді. Алашорда үкіметі ол кездегі
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антибольшевиктік күштердің билік иесі Уақытша Сібір үкіметімен тікелей саяси қарымқатынасқа түсуді айқын көздеді.
1918 жылдың маусым айында Алаш автономиясының Уақытша Ұлттық Қеңесі –
Алашорда үкіметі ресми түрде өз қызметін бастады. Шын мәнісінде бұл Алашорда қызметінің
осы жылдың қаңтар-мамыр айлары арасында большевиктер тарапынан токтатылған қызметінің
заңды түрдегі жалғасуы болып табылады. Алашорда үкіметі өзінің ресми (екінші Жалпықазақ
съезі 8-12 желтоқсан 1917 жыл) орталығы – Семей қаласының Жаңа Семей елді мекенінде,
қалың жұртшылыққа Алаш қаласы атымен белгіліболған жерде қызметін жалғастырды. Жаңа
қалыптасқан саяси жағдайда Алашорданың Орталық және Семей облыстық комитеті қызметі
негізінде өзінің бүкіл Қазақстанды бір үлкен орталықкқа біріктіруді және ағымдық сипаттағы
экономикалық әлеуметтік және рухани өрістеріне қатысты салалық мәселелерді түбегейлі
шешуді, сондай-ақ мемелекетке тән өмірді жан-жақты қамтамасыз етуді басты мақсат етті.
Сібір уақытша үкіметінің өлкедегі бірден-бір ортақ тірегі әскери құрамалары (тұрақты
армия, казактар жүздіктері) және түрлі қоғамдық-саяси ұйымдар жалпы азаматтық бағыттағы
іс-әрекетттерді баянды етуде жеткіліксіз болды. Ал оны баянды етер бірден-бір күш – Алашорда
болды. Бұл арада саясатта шешуші рөл аткарған өлкелік демографиялық және экономикалық
факторларды атаймыз. Ал бұл салаларда Алашорда сөзсіз басымдылықта болды.
Уақытша Сібір үкіметі өзінің демократиялық сипаттағы қөзқарастарын Сібір халықтарына
арнаған грамоталарында ерекше атап көрсетті. Егер қазақ өлкесіне қатысты күштеу саясатын
ұстанатын болса, онда оның саяси біріктіруші ұйым ретіндегі мәні жоққа шығуы әбден мүмкін
еді. Сол себебті Уақытша Сібір үкіметі ұлттық қозғалыстарды болашақта міндетті түрде
арнайы қаралуы тиіс болады деген негізде, барша Ресей халықтарының үміт артқан Құрылтай
жиналысы тағдырларын анықтап беруге тиіс деген саяси ой арқылы тұсауға тырысты. Алайда,
азаматтық қарсы тұру барысында Алашорда үкіметі Уақытша Сібір үкіметін ресми мақсаттық
сипаттағы қарым-қатынасқа баруға мәжбүр етті. Біз, ұлт тарихында Алашорданы өзіне үнемі
саяси жақтастар мен қолдаушылар іздеу негізіндегі тарихына ерекше мән беруіміз керек. Егер,
нақтылы саяси оқиғалар барысында сүйенсек, Алашорданы өз жағына тартуға тырысқан
және онымен екіжақты тиімді келіссөздер жасауға ұмтылған ресейлік саяси күштерді көреміз
(Уақытша Сібір үкіметі).
Ендігі жерде Алашорданың Орталық және Семей облыстық комитеттерінің бірлескен
қызметін сыртқы саяси күштермен байланыстары барысы арқылы көрсетейік. Сонымен 1918
жылғы ескі күн санаудағы 11 маусым, жаңа күн санаудағы 24 маусымда Алашорда өз қызметін
ресми бастады. Алашорда төрағасы Ә. Бөкейхан қол қойған алғашқы жеделхаттаекінші
жалпықазақ съезінің қаулысына сәйкес Алашорданың қызметке кіріскені, сыртқы істерде
Башқұрт автономиясымен одақтас екенін, земстволық өзін-өзі басқару органдарымен бөгетсіз
қарым-қатынаста болатындығы, милиция жасағын(әскери жасақ) құруды бастайтындықтарын
және оны жергілікті Сібір үкіметі ұйымдары арқылы реттейдіндіктерін, қаржылық
мәселелерді шешу қадамдарын бастайтындықтарын баса атап көрсетеді [11]. Сондайақ Алаш әскерінің Сібір уақытша үкіметі әскері және Сібір қазақтары әскерімен бірлесе
майдандас тұрғысында күрес жүргізіп жатқанын атап көрсеткен. Бұл жеделхат жан-жаққа
жіберілді (Қазақстан бойынша). Дәл сол күнгі (24 маусым 1918 жылы) жіберілген келесі
жеделхатта (Орал облысы) Облыстық және уездік Алашорда комитеттерін құруға жарлық
берілді. Онда комитет құрамы 3-5 адамнан тұратыны баса айтылды [12]. Онда атаман
Дутовпен әскери мәселені шешу жолдары, башқұрттарымен бірлесе Түркістан жорығына
қатысу, қаржылық мәселеде 1917 және 1918 жылдардың салықтарын жинау сияқты нұсқаулар
берілді. Ә. Бөкейханның тікелей жарлықтарында Алаш әскерін жасақтауға жете қөңіл бөлінді.
Алаш әскері жасағын әрбір болыстықтан 30 атты милицияны алуды және оның материалдық
жабдықталуы сол болыстықтарға тікелей тиесілі екендігі көрсетілді [13]. Большевиктерге
қарсы күресте батыл қадамды әрекеті, оның большевиктердің қылмыстық іс-әрекетіне
орай
кұрылған тергеу коммисиясына арнайы мүшелер жіберуін атаймыз. Ә. Бөкейханның
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тікелей ұсынысымен Р. Мәрсеков пен С. Дүйсенбин Семей тергеу коммисиясына ұсынылды
[14]. Осы сипаттағы Батыс Казақстанда тергеу коммиссиясы Алашорданың жергілікті
комитеті тарапынан кұрылды. Оның төрағасы ретінде Жетпісов Ғаббас қызмет етті [15]. Оның
көшпелі сессиясына төрағалықты К. Ғалиев еткен және ол әскери отрядтардың қостауымен
сот жұмыстарын жүргізген. Осы арада Алашорданың құрамдас бөлігі ретінде Ойыл
уалаятының негізінде күрылған Алашорданың батыс бөлімінің тарихына қысқаша тоқталайық.
Алашорданың батыс бөлімінің дербестік сипаты, оның аймақтық орналасу ерекшелігіне, Орал
өңірі қазақтарының жетекшілері X және Ж. Досмұхамедовтардың өзіндік саясат жүргізу
қадамдарындағы (Кеңес өкіметімен және антибольшевиктік күштермен) ерекшеліктері, бұл
өңірдің соғыс аймағына толықтай айналуы, Алашорданың орталығынан жер қашықтығына
байланысты түзілді [16]. Сөйтіп 1918 жылғы 11 қыркүйекте өткен Алашорда мәжілісінде
X. және Ж. Досмұхамедовтар басқарған Ойыл уалаятының қызметі тоқтатылды. Бұл мәжілісте
негізінен Орал өңірі мен Бөкей ордасы қазақтарының саяси ұйымы ретінде Алашорданың
батыс бөлімі дүниеге келді. Мәжіліс қаулысы 11 баптан тұрды және бұдан басқа оның
нақты қызмет өрісі көрсетілді [17]. Бұл мәжіліске Уфа Директориясының құрылуына барған
Орталық Алашорда өкілдері Ә. Бөкейхан, М. Тынышбаев және Ә. Ермековтар қатысып,
Алашорданың бұл аймақтағы билігін баянды етіп қайтты. Алашорданың батыс бөлімі
төрағалығына Ж.Досмұхамедов тағайындалды және саяси орталығы ретінде Жымпиты елді
мекені үйғарылды. Осы орайда Алашорданың Торғай, Костанай, Ақмола, Жетісу комитеттері
құрылғанын атап қетеміз. Бүл жергілікті комитеттер негізінен Алашорданың Орталық комитеті
бұйрық-жарлықтарына сәйкес өз қызметтерін атқарған.
Алашорда өзінің аймақтық бөлімдері қызметтерін қалыптастырудан қейін де көптеген
қиыншылықгарға кездескені белгілі. Өйткені аймақтык бөлімдердің жұмысын бір орталықтан
тыңғылықты ұйымдастыруға, біріншіден, ресейлік азамат соғысының Казақстанға жайылып
кетуі, екіншіден, жергілікті Уақытша Сібір үкіметі, Уфа Директориясы, Самара Комучы
максатты түрдегі бөгет жасаулары кедергі болды.
1918 жылдың маусым айында Алашорда Орталық комитеті атынан бірнеше қаулылар
қабылданды [18]. Қаулылыр Алаш автономиясынының негізінде Кеңестік билік күші
жойылғандығы туралы, Алаш автономиясы жерінде земствованы қайта енгізу, Алашорданың
әскери қеңесін құру және оның соғыс жағдайындағы негізгі қызметі әскери жасақтарды құру
туралы Алашорданың облыстық және уездік комиттетерін құру және осы комиттетердің қызмет
аясы туралы, демократиялық бостандықтар туралы, жерге иелік ету туралы, мемлекетттік салық
туралы, қазақ соты мен тергеу коммисиялары туралы болып келді. Бір сөзбен айтқанда, қең
ауқымда мемлекеттік іс-әрекеттер жүйесі түзілді және оған қатысты тиісті нұсқаулар берілді Осы
құжаттарға Алашорда төрағасы ретінде Ә. Бөкейхан, мүшелері ретінде М. Тынышбаев және Х.
Ғаббастовтар қол қойған. Сөйтіп, Алашорда укіметі Алаш автономиясының іс-жүзіндегі саяси
өмірінің бастапқы көріністерін құжаттар арқылы дәйектеп берді. Ендігі жерде Алашорданың
қазақ өлкесіндегі нақгылы билігін қамтамасыз ету мәселелесін шешу тұрды. Уақытша Сібір
үкіметімен аса күрделі сипатта өрбіген саяси қарым-қатынасы тарихы басталды. 1918 жылы
18 маусымда Семей қаласына қырдан келіп орналасқан Алашорда үкіметі өз арасынан Ә. Ермековті Уакытша Сібір үкіметімен байланыс жасауға жіберді [19]. Шілде айында Алашорда
өкілдері тобы Омбыдағы Уақытша Сібір үкіметіне келіп, автономия мәселесін шешу жолдары
бағыттарын анықтауға кіріскен. Онда мәдени немесе жерлік автономия мәселелесі шешілуге
тиісті болды [20].
Алашорда Уақытша Сібір үкіметі арасындагы келсіссөздері барысында қатысты
құжаттардан/299/ байқайтынымыз, ол Алашорданың Уақытша Сібір үкіметі тарапынан
ресми мойындалуын талап етуі болды [21]. Ә. Бөкейхан бастаған Алашорда қайраткерлері
саяси мәселеде Алаш автономиясын мойындауды бірінші қезекке қойды және осы мәселеге
байланысты түзілетін жағдайларға қатысты Алашорданың нық позициясын көрсетті [22].
Келесі кезекте, соғыс жағдайында Алашорданың әскери жасағын ортақ жауға қарсы қүресін
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үйлестіру болды. Бұл мәселе сөзсіз Сібір Уақытша үкіметі тарапынан қолдау тапты. Оны
Алашорда әскерінің құрылуы тарихынананық байқалады. Ғалым К. Нұрпейісовтің «Алаш
һәм Алашорда» деген еңбегінде Алашорда Уақытша Сібір үкіметі байланыстарына кең талдау
жасалынған [23]. Одан түйер басты ой, ол Уақытша Сібір үкіметі Алашорданы тек жартылай
ғана мойындаған [24]. Алайда, Алашорданың саяси статусы жөнінде нақтылы шешім
қабылданбады.
Ел ішіндегі Алашорда мен Уақытша Сібір үкіметінің билігіне қатысты мәселелереге
тоқталсақ, төмендегідей жәйттерді байқаймыз. Алашорда Уақытша Сібір үкіметі келіссөздері
нәтижесін түсіндіру екі жақты сипатталған. Мәселен, Ақмола облысының земствосы қазақ
автономиясы Ақмола, Жетісу, Түркістан және т.б. негізінде құрылды және оның үкіметі бар деп
жариялаған [25]. Бұған жауап ретінде Ақмола облысы бес уезінен сайланған казактар(казачество
өкілдері) қарсы үн көтерді [26]. Ақмола облысындағы казактар өкілдері Қазақ автономиясына
қарсылық білдірді. Олардың пікірінше, Ресейден Қазақстанның бөлінуі мүмкін еместігі
айтылған және Уақытша Сібір үкіметінен Ресейдің территориялық тұтастығын сақтап қалуды
талап етті. Олар қазақ халқынан бір кездері дербес мемлекеті болғанын жоққа шығаруға
тырысты. Калыптасқан күрделі саяси жағдайға байланысты «Сибирская Речь» газетінде орын
алған жағдайды жұмсартуға бағытталган жарияланымдар легі жарық қөрген [27]. Онда қазақ
даласының (жері мен халқы) Ресеймен, оның ішінде Сібірмен тығыз байланысты екеніне аса
назар аударылды. Алаш автономиясына қарсылық ресми түрғыдан және қазақ жеріне келіп
қоныстанғандар тарапынан туындалған. Уақытша Сібір үкіметі большевизммен күресті
басты сылтау етіп, ұлттық-территориялық автономияға жол бермейтіндерін байқатты. Олар
демократиялық даму жолы дұрыс деп айтқандарымен, Қазақстан сияқты аймақты уыстарынан
шығаруға жол бермейтіндерін айқын көрсетті.
1918 жылдың маусым-тамыз айларындағы Алашорда және Уақытша Сібір үкіметі
байланыстары нәтижесі, тек әскери салада нақты нәтиже берді. Ал саяси саладағы қарымқатынас аяқталмай қалды. Оны Алашорданың Алаш автономиясын аталған үкімет тарапынан
танытудың мүмкін болмағандығынан байқаймыз. Ел ішінде, әсіресі қазақтар жиі қоныстанған
негізгі аймақтарда Алаш Автономиясы мен оның ресми үкіметі Алашорданы қазақ халқының
мемлекеттік құрылымы ретінде таныған және осы Алашорда арқылы ғана Уақытша Сібір
үкіметін қабылдаған.
1918 жылдың тамыз айларынан бастап антибольшевиктік күштер арасындағы саяси
арасалмақ басқаша реңк ала бастады. Оны Семей облысында орын алған саяси жағдайлар
негізінде түсіндіруге болады. Самарадан келіп жеткен жеделхатта біртұтас жаңа мемелеттік
биліктің қайта құрылуы баяндалған. Осыған сәйкес барлық Ресейлік саяси ұйымдар арнайы
өкілдер жіберуі қажет болды [28]. Семей уездік басқармасы М. Дулатовты Самараға өкіл етіп
жіберді [29]. М. Дулатов бұған дейін бұл басқарма кұрамында болмағанын ескерсек, оның өкіл
ретінде жіберілуі мүмкіндігінше Алашорданың басты адамдарын арнайы халықтық ұйымдар
арқылы жіберу саясатынан туындаған деп түсінген жөн.
Самара Комучі Ресейдегі саяси билікті қолға алуды 1918 жылдың маусым айыннан
бастады [30]. Бүл саяси ұйымның негізгі тірегін Құрылтай жиналысы мүшелері құрған
болатын. Оның билігі басында эсэрлер болды. Қазақстанның батыс бөлігінде ықпалы айқын
болды. Алашорда қайраткерлері тактикалық тәсіл ұстанып Ресейдегі барлық саяси күштермен
жақындасу принципін үстанды. Комучтың құрамында Алаш қайраткерлері жеткілікті болды.
Комуч Қазақстандағы Уақытша Сібір үкіметі ықпалындағы Алашорданы өз жағына тартуға
тырысты. Бұл арада Самара Комучінің арқа сүйер күші атаман Дутов әскері екенін ескереміз.
Ә. Бөкейхан Самара Комучі және атаман Дутовпен байланысқа барып, оның Алашорда үшін
неғүрлым тиімді жақтарын ұстанғаны түсінікті. Самара Комучі мен Уақытша Сібір үкіметі
арасындағы таңдаудың біртіндеп Самара Комучі жағына қарай ойысқаны түсінікті жәйт.
Зерттеуші Д. Аманжолова оны өз еңбектерінде кеңінен атап көрсеткен [31]. Самара Комучі
тарапынан жасалынған демократиялық қадамдар Алашордаға кең мүмкіншіліктер берді.
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Әсіресе, Алашорданың қазақ өлкесіндегі дербес саяси күш ретінде негізгі мәселелерді шешу
мүмкіндігі туған еді. Алайда Самара Комучінің ғұмыры өте қысқа болды. Шығыс майданындағы
Қызыл армияның жеңістері (қыркүйек айы 1918 ж.) антибольшевиктік күштердің Уфадағы
мемлекеттік мәжіліске жиналуына бөгет болған жоқ. Бұл мәжілістің саяси ұстанымы айқын
болды. Сібір Уақытша үкіметі, Самара Комучі, ұлттық автономиялар (мойындалмаған) сияқты
саяси күштердің басын біріктіру және ешқандай ұлттық нысандағы саяси ұстанымдарға
мүмкіндік бермеу болды. Уфа Директориясы Алашорданы осы негізде тарату керек деген
шешім қабылдады. Уфа Директориясның негізгі мақсаты бүкілроссиялық өкіметті кұру болды.
Уфа Директориясының тарихы зерттеушілер К. Нұрпейісов пен Д. Аманжолова еңбектерінде
егжей-тегжейлі баяндалғындықтан, оның осы Алашорадаға қатыстысәттеріне ғана тоқталайық
[32]. Уфа Директориясының Алашорданы тарату жөніндегі шешімі (4 қазан 1918 жыл)
Алашорданы жаңа саяси жағдайға душар етті [33]. Алашорда өз тарапынан бүл шешімді
қабылдамайтындықтарын нақты білдірді: «....біз бұрынғыша бүкілроссиялық федеративтік
республиканы жақтаймыз, өз автономиямыздың жеке біртұтас республикамыздың көлемінде
болғанын қалаймыз» деп көрсетті [34]. Бүл арада Директория Алашорда қызметін мүлдем
тоқтатып тастаған жоқ. Өйткені Алашорда өкілдері жергілікті саяси ұйымдар арқылы өз
қызметін үдете түсті. Оны Семей уезі земство жиналысы мәжілісінде қазақ сотына қатысты
қабылданған шешімдерінен байқаймыз. Онда қазақ соты қызметінің қазақ қоғамы үшін аса
маңыздылығы баса айтылды. Қазақ қоғамындағы әлеуметтік мәселелердің кейбіреуін қазақ
соты ғана арқылы шешуі мүмкін және оны ұлттық сот жүйесі ғана атқару мүмкін еді. Осыған
байланысты қазақ соты қызметінің ресми билік тарапынан мойындалуы талап етілді [35].
Алашорданы тарату жөніндегі жарлыққа сол кездегі басты саяси басылым «Сарыарқа»газеті
(№60) аса көңіл бөлді. Онда Алашорданың арнайы жарлық шыққанға дейін өзінің статусы
сақтала тұратындығы көрсетілді [36]. Алашорданы тарату жөнінде Уфа директориясы және
Колчак үкіметі жарлықтарына қазақ қауымы наразылық білдірді. Оны «Сарыарқа» газетіндегі бас
мақаладан анық байқаймыз [37]. Онда былай делінген: «... Алашордаға шығарған жарлығында
кіндік хүкмет Алаш мекемелері тоқталады деп отыр. ... Аз уақыт Алашорда ісін тоқтатқанға
қынжылып, кейімейік. Қазақ-қырғыздың ел екені рас болса, тілеуіне жетпей қоймас». Алашорда
қызметінің тоқтатылуы уақытша құбылыс болды. Колчак үкіметі азамат соғысының майданы
қазақ жерінде де өтіп жатқанын және соған байланысты тұрақты армияның қамтамасыз етілуі
жағдайын ойластыра келіп, Алашорданың аймақтағы ықпалымен санасуды жөн көрді. Ол
жөнінде «Сарыарқа»газетінің (№66, 1919 жыл) бетінде «Ойлан, Алаш!» атты мақалада кеңінен
түсіндірілді. Онда Ә. Бөкейханның атына Колчак үкіметі мүшесі Гаттенбергер атына жеделхат
келгені айтылды. Ә. Бөкейханға Колчак үкіметінің Алаш жеріндегі бас өкілі сипатындағы
қызмет ұсынылатыны сөз болды. Ә. Бөкейханның жауабында Колчак үкіметімен байланысу
үшін Алашорда өкілдері А. Тұрлыбаев пен У. Танашевтің Омбыға жіберілетіні айтылды [38].
Алашорда өкілдері Колчак үкіметінің сүрауымен Алашорда шығарған барлық заң актілерін ала
барады [39]. Уақытша Бүкілресейлік үкіметпен және Колчак үкіметімен арадағы байланыстар
нәтижесіз келіссөзге ұласты [40]. Алашорда мен Колчак үкіметі арақатынасын қазақ халқының
ұлттық-мемлекеттік құрылысындағы көптеген істердің тоқтатылуынан көреміз [41]. Далалық
Екінші Сібір корпусы командирінің бұйрығымен Алаш қаласы атауы жойылсын деген, оның
тек Семей қаласының құрамдас бөлігі Заречная Слободка атауымен қалдырылсын деген өкімі
шығарылды [42]. Колчак үкіметі комиссиясы (төрағасы П. Коропачанский) мен Алашорда
(төрағасы Ә. Бөкейхан) арасындағы келіссөздер барысы (ақпан, 1919 жыл) қазақ халқы күткен
нәтиже бермеді [43]. Ә. Бөкейханның кең көлемді баяндамасына комиссия ешқандай нақтылы
жауап қатқан жоқ [44]. Тек түрлі саяси-әлеуметтік және экономикалық мәселелер бойынша
түрлі ведомстволарға бару нұсқалды. Колчакпен болған байланыстардың нәтиже бермеуі
Алашорданы Кеңес өкіметімен ымыраласуға итермеледі [45].
Алашорданың Колчак үкіметі билігі тұсында саяси қысымға ұшырағанын кезінде
М. Дулатовта жазды [46]. М. Дулатов қазақ қоғамының Колчак билігі түсындағы саяси қол543

жағдайын былай деп береді [47]: «Қара күндер қайта туды. Руссияны қара бұлт қаптады.
Автономия деген сөзді ауызға алудан қалдық ... қит етсе абақтыға жапты (Биахмет Сарсенев,
Имам Әлімбеков, Әлихан Бөкейханов, Қасымхан Бөкейханов, Елдос Омаров, Ахмет Омаров,
Ахмет Райымбеков, Мүхамедиар Оспанов, Серікбай Ақаев пен басқалар). ... Колчак үкіметі
автономия түгіл, земствоның өзін шұнтитты; ... Сөздің қысқасы, бірнеше айдың ішінде Колчак
өкіметі қазақ даласын жын ойнағандай қылды». М. Дулатов мақаласында Совет өкіметімен
қайта жақындасудың қазақ халқы үшін тиімді жағы автономия алу мәселесі болады деп
көрсеткен [48].
Алашорданың 1918-1919 жылдардағы қызметі алуан қырлы болды. Әсіресе, саяси
қызметі, оның
ресейлік саяси күштермен қатынастары Колчак үкіметі орнағанға дейін
біршама нәтижелі жүргізілді [49]. Колчак үкіметі Алашорданы автономия ретінде мүлдем
қабылдамады. 1919 жылы Алашорданың облыстық және уездік комитеттері жергілікті ресми
органдар тарапынан болған қарсылықтарға қарамастан өз жұмыстарын табандылықпен
жүргізді. Оны Семей облыстық Алашорда комитетіне қатысты құжаттардан байқаймыз.
Алашорда жетекшілері 1919 жылдың көктем айларынан бастап Кеңес өкіметімен саяси
ымыраға келу жолдарын іздестірді. Бүл кезеңдегі Кеңес өкіметі мен Алашорда байланысы
жеке зерттеуді қажет ететін мәселе болып табылады [50].
Алаш
автономиясы мен Алашорда үкіметін толықтай мойындау тек Г.Н. Потанин
басқарған Сібір облыстық Советі тарапынан болды. 1917 жылғы желтоқсан айының 8-15
аралығындағы Томск қаласында өткен төтенше Жалпысібірлік сиезде құрылған Сібір үкіметі
екінші жалпы қазақ сиезінің шешімдері: Алаш автономиясы мен Алашорда үкіметінің құрылуына
қолдау көрсетті. Алайда Сібір үкіметінің ғұмыры қысқа болды. 1918 жылы 26 қаңтарында
Томск советі Президиумының жарлығымен Сібір думасы таратылды. Осы Сібір үкіметінің
Сібір халықтарына арналған үндеуінде жалпысібірлік социалистік билікті ұйымдастыру, Сібір
Құрылтай жиналысын қорғауды, оның шешімдерін бүкілресейлік Құрылтай жиналысында
бекіттіріп, Ресей Федеративтік Республикасын кұруды іске асыруды нақты көрсеткен.
Алашорда және Кеңес өкіметі байланысында Алашорда жетекшілері ұсынған Алаш
автономиясы – ұлттардың өзін-өзі билеу құқығына негізделген үлгісіне (қазақ халқының
территориялық бірігуі, Алашорданың заң шығарушы және билік жүргізуші құқы, қазақ
соты, милиция негізінде әскери құраманы жасақтау және т.б.) Совет өкіметі қарсы шығып,
Қазақстанда қазақ халқын таптық жіктеу негізіндегі Советтік тұрпаттағы автономия идеясы
ұсынылды (сәуір, 1918ж.).
Алашорда
үкіметінің Уақытша Сібір үкіметі және Самара Комучы билігі тұсында,
олармен тығыз саяси байланыс жасауға тырысты. Нәтижесінде, осы билік жүйелеріне
сүйене отырып Алашорда өзінің облыстық комитеттерінің жұмысын жергілікті земстволық
басқармалар арқылы байланыстыра жүргізді. Бүл байланыстарға ресейлік саяси күштер
азамат соғысы барысында және оның тікелей ықпалымен барды. Өйткені, қазақ өлкесінде
Алашорданың ықпалы мен беделі жоғары болды. Бұның ресейлік саяси күштері үшін тиімді
жақтары болды. Ол әскери салада айқын көрініс берді.
Уақытша Сібір үкіметі Алашорданы саяси тұрғыдан мойындаудан бас тартты. 1918
жылдың 4 қазанында оның орнына келген Уфа Директориясы Алашорда үкіметін тарату туралы
жарлық шығарды. Оның орнына Алаш жөнінде бас өкіл штатын ұсынды. Бұны Алашорда
жетекшілері қабылдаған жоқ. Колчак диктатурасы орнағаннан кейін Алаш автомониясы
жөнінде 1918 жылдың 14 қарашасында тағы да оны тарату жөнінде жарлық шығарылды.
Осындай саяси қыспаққа негізделген қиыншылықтарға қарамастан Алашорда үкіметі қазақ
өлкесінде 1917-1919 жылдар өзіндікұлттықерекшелігімен көрінген елеулі саяси күш ретінде
танылды.
Алашорданың Ресейдегі азаматтық қарсы тұру жылдарындағы қызмет өрісі кең және
ауқымды болды. Бүкіл әлемдік саяси жүйеге өзгеріс әкелген осынау кезеңде Алашорда үкіметі
қазақ халқының болашағы үшін батыл қадамдарымен көзге түсті.
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АЛАШ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ИСЛАМ
Сайлаубекқызы А.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУмагистранты
Баршаға мәлім, қазіргі уақытта қазақ халқы Кеңес өкіметінің бұғауынан құтылып, тоталитарлық заманнан өтіп, егемендік алғаннан кейін өзінің рухани қазыналарына қайта оралуға
мүмкіндік алып отыр. Соның арқасында халық келешекте мәңгүрттік қалпынан арылып, өзіндік
ұлттық сана-сезімін оятуға, өз-ұлтын, оның өткен тарихы мен әдет-ғұрпын, мәдениетін жаңа
көзқарастар тұрғысынан қайта қарауға және осыған сәйкес тың тұжырымдар қалыптастыруға
бет бұруда.
Ислам
дінінің қазақ халқының рухани өмірінде ерекше орын алатындығын,
имандылықтың, адамгершіліктің негізі екендігін әр кезеңде халқымыздың алдыңғы қатарлы
озық ойшылдары жеткілікті түсінген. Сондай қазақ халқының біртуар зиялы азаматтары,
қазақтардың ұлттық сана-сезімін оятып, тілі мен діні үшін күрескен озық ойлы ағартушылар,
Алаш қайраткері шығармаларының бүгінгі ұрпақ, жастар тәрбиесіне тигізер әсері мол.
Ұлтымыздың азаттығы жолындағы күресті өмірінің ең басты мақсатына айналдырған
зиялы қауымның аса көрнекті өкілдерінің ислам діні хақындағы пікірі қандай? Исламның
отарлық езгіге қарсы күрестегі аса маңызды фактор болып табылатындығын терең ұғынған
Алаш зиялыларының мұсылманшылдық пен имандылыққа көзқарасы нендей өлшемдермен
айқындалады? Аталмыш сұрақтардың өзектілігіне ешбір дауа жоқ.
XX ғасыр басында жалпы ұлттық сипатқа ие болған Алаш қозғалысының өрістеуіне
ислам дінінің маңызы ерекше болды. Алаш қайраткерлерінің мұсылманшылдық ұстанымын
айқындаған басты себеп – олардың ислам діні мен ғылымынан сусындап, мұсылманша тәрбие
алғандығы. Алаш қайраткерлерінің ішінде ислам дінінің көптеген ірі өкілдері болды. Сондайақ, Алаш идеологиясына, зиялылардың бас біріктіруіне Мұсылман фракциясының, Мұсылман
съездерінің, «Шура-и-ислам» қоғамдық-саяси ұйымның, жәдитшілдік діни-ағартушылық
ағымның ықпалы зор болды. Бірінші, екінші жалпықазақ съездерінде дін мәселесі күн тәртібіндегі
басты мәселелердің бірі болды. «Алаш» партиясы бағдарламасына дін ісі жеке тарау ретінде
енгізілді.
Қазақ қоғамының даму жолы және ондағы діннің алатын орны мәселесінде Алаш
зиялыларының арасында екі жақты көзқарас қалыптасты. Бір жағынан, Ресейде білім алып,
орыс әдебиеті мен мәдениетінен сусындаған зиялы топ халықтың жарқын болашағын батыстың
озық мәдени үлгілерін қабылдау арқылы түсіндірді және дінді екінші орынға қойды. Екінші
жағынан, ортодоксалды исламдық рухта тәрбиеленген, ислам дінінің үлгілері мен ережелерін
өз бойына терең сіңірген зиялы қауым дінді басты орынға шығарды. Олар ислам ілімінің
ғылым мен білімнің дамуына зор ықпалын көрсете келе, ұлт тұтастығын діни тұтастықпен
тікелей байланыстырды.
Осыған орай Алаштың рухани көсемі Әлихан Бөкейхан ұлт зиялылары арасында
қалыптасқан саяси жағдайды «Қырғыздар» атты мақаласында былай деп көрсетеді: «Қырғыздар
(қазақтар – А.С.) арасында қалыптасып келе жатқан екі саяси бағытқа сай екі саяси партия
құрылуы мүмкін. Оның алғашқысын ұлттық-діни бағыттағы деп атауға болады, ал оның
мақсаты қырғыздарды басқа мұсылмандармен біріктіру болмақ. Екіншісі – қырғыз даласының
келешегін кең мағынада батыс мәдениетін енгізуге байланысты деп есептейтін бағыт. Бірінші
бағыт мұсылман-татар партияларын үлгі тұтар, екіншісі – оппозициядағы орыс партияларын
атап айтқанда халық бостандығы партиясын үлгі етпек» [1]. Ә. Бөкейхан бастаған қазақ
зиялыларының басым бөлігі Бұхара мен Түркістанға бағыт түзеген дәстүрлі панисламшылдық
пен пантүрікшілдіктен алыс болды. Олар қазақ қоғамын жаңғырту идеологиясын ең алдымен
еуропалық өркениеттен, содан соң мұсылмандықтан іздестірді, сондай-ақ дінді мемлекеттен
бөліп қарастырды. Ал, М. Шоқай бастаған қазақ зиялыларының екінші тобы барша мұсылман546

түркі халықтарын біріктіріп, мұсылмандық мемлекет құруды, діни негіздерді басшылыққа
алуды мақсат етті. Мұсылман халықтарды біріктіріп, Түркістан (Қоқан) автономиясын
құру керек деген пікір алаштықтардың ұлттық идеясына қайшы келді. Осыған байланысты
Ә.Бөкейхан «Азия болып (өзбектермен басқаларман) бірігуге болмайды, оларда ескішілдік,
діншілдік (религиозный фанатизм) күшті, оларды ишан, қожа-молда билеп келе жатқан халық,
шариғат жолынан тез арада айрылмайтын халық», - деп тұжырымдайды. Онда ислам фанатизмі
басым болғандықтан, егер Түркістанға қосылған жағдайда, мемлекет тізгіні діни реакцияшыл
күштердің қолына өтіп кетуі ықтимал деп сақтандырады [2]. Шын мәнінде Әлихан Бөкейхан
бастаған Алаш зиялылары барша мұсылман халықтарымен реформаланған ислам негізінде
жақындасу идеясын басшылыққа алды.
Біздің
пікірімізше, Алаш қозғалысының лидерлері Әлихан Бөкейхан, Ахмет
Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы сынды ұлтымыздың көрнекті зиялылары номадтар
тарихына tabula rasa - таза тақта - деп қарамай, оның тарихи роліне және олар арасындағы
исламның синкретикалық негізіне барынша ықылас білдірген сияқты. Өйткені нақ осы тұста
жәдитшілдік ағымы тарих сахынасына шыққан болатын.
Алаш зиялыларының мұсылманшылдық стратегиясындағы ағартушылық реформаторлық
қызметі жәдиттік қозғалыспен ұштасты. Жәдитшілдік қазақ зиялылары арасында Қазан және
Қырым татар мұсылмандары Әбді Курсави, Шихаб Маржани және қырым татары Исмаил
бей Гаспаралы шығармашылығы арқылы таратылды. Мұсылмандық ағартушылықтың қазақ
зиялыларына тигізген әсерін терең зерттеген белгілі алаштанушы ғалым Дихан Қамзабекұлы
жәдитшілдіктің қазақ нұсқасы екі асудан тұратынын көрсетеді. Бірінші асу – 1890-1911 жылдар
- үйрену, тәжірибе жинау шағы. Екінші асу – 1911-1920 жылдар - жәдитшілдік кең өріс алып,
Алаш қозғалысына ұласу шағы [3].
Жәдиттік зиялылар ислам дініне көзқарасында, біріншіден, исламнан бас тартпай-ақ,
оған ішінара реформа жасауға ұмтылды. Бұл орайда олар исламның прогреске, ғылымға,
түрлі діндегі адамдардың тату тұруына қайшы келмейтінін ұтымды көрсете білді. Екіншіден,
зиялылар мемлекеттің дамуының азаматтық қағидаттарын, дінді мемлекеттен бөлуді жақтады.
Ұлтшылдық пен ислам арасында тұжырымдамалық пікір алалығы болғанымен, ұлтжанды
қайраткерлер діни сананың бұқара арасында үстем екенімен санасуға және бұл факторды
отаршылдыққа қарсы күресте пайдалануға мәжбүр болды, сөйтіп ұлтшылдық идеялар исламмен
тікелей немесе жанама түрде біріктіріліп, ислам ұлт-азаттық қозғалыс идеологиясының құрамдас
бөлігіне айналды [4]. Сондықтан да жәдиттік ағым түріктік, ұлттық, исламдық идеяларды өзара
тығыз ұштастырып, қоғамның азаматтық және діни негіздерінің синтезін құрады.
Жәдиттердің көмегімен қазақ зиялыларының ортасында дін мен зайырлылықтың
гармониясы хақындағы либералдық идеялар кеңінен қолдауға ие болды. Дінилік пен
зайырлылықтың арасындағы өзара байланыс пен тәуелсіздік – орталықазиялық, оның ішінде
қазақстандық исламның бұлжымас принципі болып табылады. Яғни «биік арман» Пайғамбар
дәуіріне үзілді-кесілді түрде қайтып оралуға соншама радикалды түрде үндеп отырған да
жоқ. Егер ХХ ғасыр басындағы жәдиттердің көмегімен жергілікті мәдени қауым арасында
кеңінен қолдауға ие болған исламдық әлемдегі дін мен зайырлықтың гармониясы хақындағы
либералдық идеялар бүгінгі Қазақстанда өз қолдаушыларын тауып жатса мұның артында Алаш
идеяларының тұрғаны да ешбір күмән тудырмайды.
Алаш зиялыларының қатарындағы ірі тұлғалардың бірі «дін үшін һәм халық үшін бейнет
көруге» шақырған Міржақып Дулатұлы исламның «номадтар әлеміндегі» яки өркениетіндегі
мәңгілік ренессанстық әрі синкретикалық ролін аса көрегенділікпен болжай білді. Ол көшпенділер
қоғамының өзіндік тарихи ерекшеліктері мен осы қоғамдағы исламның күш-қуатын терең
ұғынды. Міржақып Дулатұлы ислам дінінде белгілі дәрежеде халықты ағартушылық бағытқа
жетектейтін негіз бар деп есептейді. Бұл орайда Міржақып «мұсылмандық шарттарын берік
ұстанып, жастар санансына дін рухын сіңіруді» басты мақсаты деп есептеумен қоса, ол қазақтар
арасында оқу-білімнің тарағанын құптады. Міржақып Дулатов ғылым мен білімді жақтай
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отырып, жалпыадамзаттық асыл қасиеттердің қалыптасуында діннің тәрбиелік мәнін баса
айтады. Бірыңғай орысша оқытып, мұсылманша оқытпаудың қазақ балаларының тәрбиесінде
үлкен олқылықтарға апаратынын, тәрбиенің нәтижесіз болатынын атап көрсетті.
Адамзат ғылыми прогресс арқылы қаншалықты ілгерісе де, қандай құрал ойлап тапса да,
заманның, тіршіліктің сырын ақиқаттардан, яғни діннен іздейді. Әр адам жаратылысын ойлау
арқылы жаратушы иесін табады да, оған жүзін бұрып, иман келтіреді. Кәміл бір иман адамды
жамандықтан, арам ойлардан алыстатады, рухани жан-дүниесін, көңілін адамзатқа пайдалы
болатын әр түрлі іс-әрекетке әуес қылады. ХІХ ғасырдағы Қазақ Ағартушылығының ірі өкілі,
ұлы ойшыл Абай «Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады, ешбір нәрсеге хикметсіз
тәклиф қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар, біздің ғауам былай тұрсын, ғылымға
махаббаты барларға себеп – парыздарды білмекке ижтиһат ләзім, сіздер әрбір ғамал қылсаңыз,
ізгілік деп қыласыз, ізгілікке бола қасд етіп, ниет етесіз», – деген [5].
Жоғарыда айтылған ойымызды қорытындылай келе айта кететін бір сөз, қазір еліміз
егемендік алып, тіліміз, дініміз қайта оралған кезде, руханилықтың негізі ислам дінінің көп
пайдалы қағидаларын қабылдап, оларды жастар бойына сіңдіре білу қажеттілігі туындап
отыр.
Қазақ халқының ұлттық дәстүрі мен мәдениеті ислам дінінен бастау алатын әлемдік
деңгейдегі мәдениетпен ұштасып жатқандықтан, дін мен имандылықтың және оған қоса тәрбие
мен аса ауқымды категория – рухани мәдениеттің өзара байланыстарын зерттеудің ғылымиәлеуметтік маңызы зор. Бұл мақсат ислам мәдениетінің қазіргі ұрпақ тәрбиесінде адамгершілік
үрдістерін байытып, имандылық сезімін терңдетудің қайнар көздерінің бірі ретінде қарап,
таңдауды қажет етеді. Қай кезде болсын қазақ зиялы азаматтарын ұдайы ойландырып,
толғандырған нақ осы мәселе екендігі ешбір күмән тудырмайды.
Дін хақындағы көзқарастарының көпжақтылығына қарамастан қазақ зиялылары
өз дәуірінде қол қусырып, жылы-жұмсаққа бөленіп отырған жоқ. Олар елдің болашағы,
ұлттың тұтастығы мәселерін шешуде аянбай тер төгіп, өздерінің қайтпас табандылығы мен
ұлжандылғын көрсетті.
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POLITICAL, SOCIAL, SCIENTIFIC AND LITERARY ACTIVITY
OFALASHGOVERNMENT
Sarsikeeva G.K.
L.N. Gumilev ENU, Doctor of PhD (France), acting professor,
Gentleman Ordre of the Academic Palma of the French Republic
Kazakh writers, national direction represented a new stage of literary activity. This literature
was translated into English by the Russian empire in 1905 when “Enlightenment” had been already
recalled. They form the frames of the first national Party “Alach-orda”, enlivened by Lenin’s liberating
ideology on the autonomy of the people who composed Soviet Union at its beginning.
The Kazak intelligentsia of this epoch worked in the field of edition and of education. In
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1921, only eight textbooks in Kazakh against deposited twenty were published, for lack of finances
and formed personnel. They are “Kirghiz alphabet” and “Kirghiz Grammar, in two parts” and of
”Methodical Writing in Native Language” from AkhmetBaytursynov, “Kirghiz Chrestomathy” of
MyrjakhipDulatov and “Textbook of Arithmetic” written by S. Khozhanov, “Zoology” and “Anatomy
of the Man” by KhalelDosmukhamedov.
Their works called the people to the awakening of self-defining conscience and to forge their
national character. In the twentieth MyrjakhipDulatov left an inevitable inheritance in the field of
Kazakhs mass-media, including journalism. At the beginning of the same year JussipbekAymautov,
the head of department for Studies of Semipalatinsk (the East of Kazakhstan) was transferred in
1921 to the Committee for Education of the Soviet socialist autonomous Kirghiz Republic (name
given to the Republic of Kazakhstan in this period) when he devoted himself to literary, journalistic
activity and of translation. At the same time, AlikhanBoukeykhanov, domiciling in Moscow, worked
on the translation in Kazakh of Russian. AnuarAlimzhanov, IlyasEssenberlin, and OlzhasSuleimenov
published in 1975. OlzhasSuleimenov published his book “Aziya”.
These literary democrats represented a particular generation that aspired to the training of the
Kazakh people but also in the future of Kazakhstan, such as they conceived it at the dawn of October
revolution.
All these elites, often coming from big descendants, gengiskhanides especially, which benefited
from structures of training recently created by Russian empire were numerous to take it direction
because they were therefore confronted directly with economic and social problems that they had.
They were in the middle of changes and social and political contradictions of this epoch and sensitive
to the topics of the education of the people. Many events of the first revolution of 1905 and join the
petition sent in 1916 to the tsar. Petitions to the tsar became a very new form of political struggle to
make the tsar see again his politics of occupation of the Kazakh lands.
For A. Bokeykhanov in the work “Kirghiz”: “The petition was composed, on the one hand
by the intelligentsia educated in the culture Russian and believing in European culture, seen the
happiness of fatherland in the reasonable incarnation of the fruits of Western culture and treating
religious questions of importance second. On the other hand by the high intelligentsia in the spirit of
oriental Orthodoxy and of religious exceptionalism”.
The first inst. said “occidentalist” translated the state of mind of the end of the importance of the
movement of Kazak Enlightenment, being second turcophile or Islamic section, current itself divided
between those who were pronounced against a domination of Islam in every field of life and others
more orthodox. The putting forward of this first point reflected a will of strengthening of all social
force of the country which seemed united around the necessity of a development linked to education:
what represented one of the features importing of the development of the society in Kazakstan at
the end of this century. In order to do that, the authors of the petition said about the necessity to
edit newspapers and magazines in Kazakh to inform all problems concerning the society: to stop
the colonization for the Country of the Steppes, by cancellation of the “Regulations of the Steppes”
appeared in the fifth point with the holding of legal auditions in Kazakh.
This document that join both camps of the intelligentsia was the first message addressed to the
tsar in the history of the Kazakh people. It contains in germ the programme of the future party AlachOrda the first congress of Karkaralinsk took place in April 1917. However, the intelligentsia began
creating forcefully their own editions after the revoluion in 1905-1907 and the tsarist law allowing
the creation of press not for the Russian people January 18, 1910.
Shared between reforms and autonomisation of political territories, several representatives of
the intelligentsia formed to the Russian universities get involved therefore in the building of a political
way (A.Bokeykhanov, A.Baytursynov, M.Dulatov, B. Karataev). From 1911 till 1915, the magazine
“Aikap” dedicated an important part of its production to culture, to language and to ethnography.
In 1913-1918, the newspaper “Kazakh” was created, run by A.Baytursynov, M. Dulatov and A.
Bokeykhanov. The claims of the Muslim reformists wanted to take out the Muslims of opposition to
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change and of colonial vice, by uniting with the Muslims of Russian Turkestan, to demand equality
with the Russians. They recommended alliance with the Russian moderates. Their movement did
not succeed, some became more radical and others advocated alliance with the moderates. The first
organisations of the Russian revolutionary’s implanted in Omsk since 1904, were relieved by the
Marxist groups then in 1917 supported the provisional government set up after February revolution
in Russia. Controlled by middle classes and economic elite, this one indicated A. Bokeykhanov
executive commissioner for the region of Tourgaj, while also appeared the first Soviets of workers, of
soldiers, then later comparing bolsheviks, peasants and liberal. Some liberal intellectuals disappointed
by the provisional government which did not make concessions on the land claims of Kazakhs, on the
restitution of their lands especially. The political trade union group “Alash” was created in February,
1917, close to magazine Kazakh (1913) and to movement petitioner of 1916. In July, 1917, the 1st
Congress Kazakh section which gathers two hundred and twenty-nine delegates from the regions of
Kazakhstan and from Samarcande and from Altai claimed the creation of national autonomy of the
Kazak regions under the name of Alash.
Another newspaper “Birliktouy” (Flag of the Union) joins the part of the intellectuals of
panislamiste direction. The most known character is Mustapha Chokai, ex-leader of the panturkistes
who ran the union of the Muslim deputies for Douma of State to lead the claims of the petition of
1916.
From February 1917 until October, 17, three powers co-exist in Kazakhstan: provisional
government, Soviet of the deputies and Kazakhs committees.
Divided on the form of unification of this autonomy, in or out of Russia, the provisional
government was overturned by bolsheviks in October, 1917. Lenin in power took four months to win the
steppe. The beginning of civil war started in April-May, 1918. In November, 1919, bolsheviks granted
amnesty to the members of AlashOrda, before qualified as middle-class person against revolutionaries.
They excused this struggle against Soviet Russia to rally the mass of the important leaders of Alash.
These become so faithful of regime and form the new frames of the Kazakh Communist Party which
entrusted them the central regions while was created in 1920, by Lenin Kirghiz autonomous RSS
(rssa Kazak) with for capital Orenbourg.
To make accept knowledge of 1917 without launching national revolution and finishing with
civil war, the administrative borders of republics for every nationality federated in 1924 were drawn.
However, from 1921-22, the first famines appeared further to the agricultural reforms preparing the
collectivisation. There, on 1922 Stalin proclaimed Soviet constitution and on the death of Lenin in
1924, Kazak RSA was formed with lands of Turkestan. But from 1925, transformations accelerated
and cast the intelligentsia in a programmed lethal spiral: on 1925, the beginning of industrialisation,
on 1927, collectivisation of the earth, on 1932, forced settlement and destabilization of the mode of
local, senseless production of the mode for nomadic production, on 1926-1933 the decimation of the
stock and famine, massive uprisings of cities.
After 1928, sounded the hour of the suppression of national elites. These were again taxed
nationalists-middle-class persons against revolutionaries, and compelled to disappear to the advantage
of the class consciousness. Kazakhstan became a zone of relegation of camps of massive deportation
(from 5800 to 154000 persons in 1935). Most named bright intellectuals disappeared in the Stalinist
redemptions of the years 30-39.
The literary creation of the twenties, around October revolution.
А. Bokeykhanov, M. Dulatov and M. Seralin publish poems, tales, fables to reinforce the
notions which they wanted to disseminate in the Kazak nation. Most count on the role of literature
to restructure tribal and clan conscience in a national perspective. Their efforts gave a significant
starting point to passed poetic and literary experience. Poem became the place of expression of an
ethnic, religious and national identity as well as a personal mode of expression of the authors putting
their ideas to the test. They indeed became the main artisans of the modernisation of the Kazak
society on the basis of the educational role of periodicals and of literature in Kazak language in this
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epoch revolutionary meadow especially, all enlivened by feeling d ‘a common alienation linked to an
authoritarian and uncompromising colonial administration. They had to for it struggle against cultural
features millenniums rooted in nomadic culture while elating symbols, customs and attributes capable
of cementing a new nation which took form inevitably of Western modernisation and jadidisme while
elating nomadic virtues just as equality in the distribution of lands demanded of colonizing authorities
and of economic opportunities to survive in new context.
To adapt the Western model to favour social change and to make sorting between their own
aspirations and customs is not a lesser challenge. The petition signed by fourteen thousand Kazakhs
after 1905 asking for permission to build houses of editions and printings to complete this stain
successfully succeeds in 1910 and is begun in 1911 with AÏKAP, first forum around which the kazakhs
intellectuals can put on the paper their growing social concerns and confront their views on Kazak
economy. (in: «Press and national movement»fromBennigsen and Quellquejay). Crossroads of
different nationalist reformist tendencies, these teachers, politicians and writers, have a liberating
vision of the young women especially and of the people in general. They gave word to the women
on any subjects. In 1912, the magazine is considered in Russia to be the emanation of progressive
thinkers promoting as formerly Abaï, the workmanship of sciences, arts and Russian language to live
in this new productive epoch of urban capitalism born with whom the nomadic kazakhs absolutely
had to be confronted, d’ as much as they had to struggle against the investment of the Russians in
their land organisation by means of colonial establishment and of their higher scientific level: the lack
of adequate education, so much stigmatised by Abaï, becoming so the ultimate weapon to struggle
against Russian colonial power.
Alikhan Bokeykhan (1870-1937) poet, journalist, forested engineer, historian, geographer.
He finished the technical school of Omsk then the economic faculty of the forested institute of St
Pétersbourg in 1894. He was elected delegated in the first Douma of State. He became the editor of
newspapers “Irtish, Omitch, Voice of the steppe”. With A.Baytursynov and M.Dulatov, he created the
newspaper Kazakh, in 1913-18. After the revolution of February, 1917, he was named commissioner
of the oblast of Torghai. With other members of the Kazak intelligentsia, he entered the Alash party
in December, 1917 and was elected president of his government. After his dissolution in 1919, he
works in edition. Under suppression, in September, 1937, he was shot in the prison of Butyrskaya
in Moscow. On May 16, 1989 he was rehabilitated by the military lodge of the Supreme Court of
USSR.
He brought into service his scientific erudition of populations by means of poem and of
journalism which increased mutually to transmit its knowledge of the Kazak society and of the way
Russia was taken there to subject this population. He was also interested in the universal history of
other Russian, Japanese, Mongolian people but dedicated his main works to land question. He spoke
about equal to equal with all representatives of the administration. He wrote against the bolsheviks to
whom he compared his vision of a national self-determination and his concrete vision of the training
of national autonomy and of worker management.
The publication of its poem in books, magazines and periodicals gave a legitimacy to the Kazak
language that she had never had before as principally oral language.
Taking back the topic of education, he wrote: many people had not enough culture and education,
neither the khan nor his people, what returns coexistence difficult with people with an artful and
stable population as with that of Russians. He warned the example of Bachkirs, reduced to ignorance,
to laziness and to decline by the loss of their earth and to their lack of culture
He created the newspaper Kazakh, to enlarge the audience of Aikap:
His poems are not without reminding of the exhortations of Abaï towards education:
«Mes Kazakhs, mon peuple,
votre dos courbé est prêt à se rompre
Votre troupeau a été décimé
Votre âme est en captivité
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Ouvrez vos yeux, réveillez vous
vous n’êtes pas satisfaits pendant que vous dormez
Quelle magie y a t’-il dans votre sommeil ?
…Le Kazakh est heureux si son cheval
ou si un coursier sur qui il a parié gagne la course
ou si son chien ou son faucon ont bien fait leur travail à la chasse
Mais quel grand plaisir y a -t -il
à voir une créature exceller en rapidité
ou un lutteur à jeter à terre un adversaire?
ce n ‘est pas l’homme lui même ni son fils
qui gagnent en fait
d’avoir combattu pour une cause triviale
s’il veut ennuyer son voisin et le
rendre jaloux
vraiment, le Kazakh n’ a pas pire ennemi qu‘un autre Kazakh.
In 1913 he wrote in the “Kazakh” newspaper: “In front of us appears a big question that of the
independent existence of the Kazakh nation. Now, when people disagreement enters our mental,
why would be we unable to live as a nation, without losing our name, our national character? This
question occupies us night and day, flusters our sleep. Only a nation with its own language, with its
own literature is capable of surviving. The national character of people should not disappear”.
The newspaper “Kazakh” after the revolution of February 1917, very popular among youth,
became the official organ of AlashOrda and the publication went on until September 1918. According
to MuhktarAuyesov, he lighted minds and souls of the young people as well as adults Kazakhs,
in the same capacity as blood circulation. He revived “a lifeless body”. He was also broadcast in
universities. From 1920 till 1927 Soviets restored the Kazak press, favoured one time the training of
their language and the publication of books, creating a new intellectual impetus. Then the suppression
until 1937 began …
Akhmet Baytursynov (1872-1938) translator, poet, scientist, philologist of Turkish language, in
1911 he published his “Mosquito”, and reissues his fables. In 1912-13 he wrotekazakh alphabet and
broadcasts him; he published textbooks. In 1913, with MrDulatov and A.Bokeickanov, he published
the weekly newspaper “Kazakh”. In 1917, after the second Congress of the Kazakhs in Orenbourg, he
formed the AlashOrda governed by him. He is translator, advertising agent, professor in the academic
Centre that he melts where appear the first textbooks of Kazakh grammar. He did linguistic researches,
wrote“The bases of Kazakhphilology” and systematized ways of learning the Kazak language and
adopted its phonetics to the pupils. A. Baytursynov succeeded in safeguarding for a while the Arab
language and its alphabet, alleging that the value of the ancient heritage gathered by and on the Turkish
world would be ruined if they decided to abolish Arab alphabet. He began very early his struggle
against tsarist colonial politics. After 1909, exiled in Orenbourg (in Russia, Ural), he became editor
of the newspaper “Kazakh” and active member of the party Alash who campaigned for the revival of
Kazak grammar. After October revolution in 1917, there remained not enough time in the ranks of this
party. Its group benefiting from an interim amnesty, he joined in 1919 the ranks of the large group of
the Russian intellectuals beside the Soviet authorities. He was received by Lenin and elected member
of the Revolutionary Committee of the Kazakh earth. The same year, he opposed successfully to the
decision to add the region of Qostanaj in the Russian oblast of Tcheliabinsk. In 1920-21, it entered
the government constituted by the Kazak autonomous republic and is elected commissioner of public
education. Between 1922 and 1925 he became member of the pulpit of the committee of literary
sciences and representative of the same committee to do researches on Kazakhstan and member of
the editorial department of the party of Turkestan, for the newspaper “Akzhol”. In 1926-28, he taught
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Kazak language and literaturein Tashkent.In 1928, the rector of the pedagogic Institute of this city
invited him as professor. In 1929, the persecutions of the Kazakh intellectuals began. Baitursynov
was arrested with 30 other men, specialists of culture in 1929. In 1931, he should be shot but he was
finally incarcerated during 10 years thensummoned to Arkangelsk (north of Russia). In 1933, he
passed one year in the Russian region then was liberated in 1934 under the intervention of M. Gorky,
of his wife and of the international Red Cross. He began writing textbooks, the history of the grammar
of the Kazak language and occupied post to recommend in the central museum. In 1935, he wrote
a critical opinion of the painting of N.G. Khludov on the way of life of Kazakhs. But he was again
arrested and shot in 1937. A posthumous homage of rehabilitation was returned to him in 1988 by the
Soviet court.
His works:
His collection of 40 fables, “Masa”, “ErSayin”, a collection of literary Studies, textbooks of
Kazakh language for schools, author ofKazakh alphabet. Across fables, he expressed new ideas
relating to contemporary life. “Masa”, 1911, recalls personal suffering of the author, reflexion on
the fate of the people. His poetic collection reflects tragic events of context: «my heart is hit as by a
bullet, this wound still loses blood, when I am forgotten, lie pervades me and my food apparait me as
of some poison». « Your spinal column is soon twisted and broken, your stock is ransacked you, your
soul is buried. Open your eyes and awaken you». He threw a direct challenge in action. He recalled
the rich men who aspire to wealth and are educated to struggle and care to be broughtfor future and
creation of the Kazakh State.
« If you and I do not agree to make it, who will dedicate herself to the service of the people,
how you can only think of being and of avoiding hunger, when you know all that. Its poetries remind
of those of the poet NasimKimmet:« if you are not enthralled to improve matters, nothing will move
the prison forward the gallows, or bullets will not frighten me, either, what of more horrible when
the dogs of your native aoul bark and bite you »« I do not think this day, I am not sad, people do not
understand but my days are in front of me».
He also followed the ideas of Abay in his written prose by giving him a very new intonation.
With his poetic creation, he intervened in mass medium on diffèrents higher described topics: On
1913, openednewspaper in Kazakhs, on 1916: job of advertising agent where he put his journalist’s
talent in the service of his historical credo on evolution and of spiritual development of the people. The
majority of its articles before 1917 enunciate its democratic ideas of the civic and spiritual development
of the society. His literary and scientific jobs are regrouped in seven volumes, newspapers and Soviet
editions: education, textbooks, re-form grammar, politics, agriculture, trade.
Le Cygne, le brochet et l’ écrevisse tiré de Krylov
Un jour, le cygne, le brochet et l’écrevisse
d’une cargaison se sont chargés.
chacun l’attelant sur son dos,
le tire de temps en temps
Le cygne vers le ciel,
l’écrevisse vers l’arrière
et le brochet brutalement vers l’eau (par saccade)
Hélas. Après tout ce remue ménage,
personne ne fut satisfait,
faute du travail accompli,
quoiqu’ils ne ménagèrent pas leurs forces,
l’imposante cargaison ne bougea pas d’un pouce
Elle ne semblait pourtant pas si lourde
mais (mieux vaut ne rien en dire).
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personne ne l’ayant tiré de concert,
la cargaison est toujours à terre.
Il faut en tirer les leçons, messieurs.
Tout ami doit être uni.
Si l’un n’écoute pas l’autre,
point de travail fini..
La mésange et le pigeon (colombe)
La mésange tombe dans un filet
Le pigeon commente sa mésaventure
puis tombe dans le même piège.
Nul ne peut échapper à son destin
On ne peut pas dire que ce fut dit en vain.
Quand Allah dit que la tête de l’homme est une balle,
celle-ci va rouler dans le sens où on l’envoie.
Le cheval et l’âne
Le cheval a une charge sur son dos,
l’âne prêt à mourir l’en décharge
.Il y a des personnes qui bénévolement
se soumettent à une peine supplémentaire.
Le singe voulant apparaître
comme un travailleur agricole,
aimait qu’on le vante,
ce singe envieux sans apprécier sa force
prend une souche d’arbre
et la mettant de côté
on le taquina, sans aucun résultat,
Si on fait de son mieux,
onn’y arrive
Myrjakhyp Dulatov (1885-1935), poet, writer, historian, philologist, professor, compositor and
translator
His first poems: Awaken Kazakh you are published in 1909.
Оян Қазақ
« Finely worked your eyes Kazakh, raise your head,
Do not waste your life in vain
Earth was taken away from us, religion and life is degraded
Kazakh, my brother, there is no time any more to sleep as before».
Immediately published, immediately confiscated, these poem expresses all suffering and
bitterness of the destiny of the Kazakh nation, it is a call full of hope to struggle for the future of
freedom. The poem was reissued in 1911 in Orenbourg but then the length of its ostracism was
unsurpassed. Its distribution was fast stopped in June, 1911. Persecutions did not defer: he was locked
up in the prison of Semipalatinsk, for his novel “The unhappyZhamal”, (1910) and in 1913, for
his collection of poems “Azamat” which contains translations of a high artistic level of F. Schiller,
Tukay, M. Lermontov followed in 1915 the book of the poet Term. In spite of persecutions, he
wrote textbooks, literary translations and preface of many works. His articles on creative job of T.
Valikhanov (1914), and the contemporaries as A. Kunanbaev, A. Bajtoursynov (1922), I. Birimjanov
(first jurist and Kazakh legislator), bibliography on Kazakhstan in two volumes denoted a delicate
and deep artistic taste.
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Since the publishing of the newspaper Kazakh in Orenbourg in 1913, he collaborated actively
with A. Baytoursynov and becam one of the creators of the programme of AlashOrda. He took an
active part in organization of Alash movement. Elected to the government, he wrote his hymn, spread
his ideas in mass medium. From the end of 1917 till April 1918 he run this newspaper and becomes
a member of the government of AlashOrda, and a member of its military advice. The materials of
archives also certify his direct participation in military actions. He didn’t not doubt on his way and
believed in his historical mission of the creation of Soviet Union, in 1922. From the second half of
the twenties he became teacher in Orenbourg, judged in Semipalatinsk, was journalist in Tashkent and
Kzyl-orda between 1920 and 1928. He was arrested again in 1928 and persecuted with the faces of the
intellectuals revolutionaries of whom he is part.Compelled to be shot in 1930, he was sent to the camp
of Sosnovetsky for ten years when he died in 1935. His body was repatriated and buried according to
Kazakh traditions. His memory was rehabilitated in posthumous title in 1988. In 1991, his prose, his
poem and of dramatist were edited.
Khassen Oraltaj, writer, published the book Alash.He is one of the big representatives of Kazakh
Renaissance and of concepteurs of the government Alash-Orda.
He wrote News items 1913, Azamat 1915.He also the author of “Khan Abylay”. This book was
used by the poet as tapestry work of the history of the two centuries of khans and their descendants.
“Wake up, Kazakh”appeared to Аlmaty (Аtamoura), was re-edited in 2003.
Zhussipbek Aimautov (1889-1931), dramatist, novelist, poet, writer, interpreter. With the
representatives for the party AlashOrda, he became member of the young Soviet power of the Republic
of Kazakhstan in 1920. He was elected delegate of the congress of the Soviets of Kazakhstan. Member
of the secondary school of the public education of the Republic, he worked as editor of the newspaper
Kazakh and AK JOL then as manager of the pedagogic school of Chymkent, to put in the ideals of
the period of the Kazak Enlightenment. He suffered the same fate as his fellow travellers. In 1929, he
was arrested and shot two years afterwards. He was rehabilitated in 1988.
He is the author of books as TarbieguéKomekshi (Jetekchy) (guide of the professors, Orenbourg
1924), Psycholologie (Tashkent, on 1926), The system of soul and selection of art. His destiny was
cruel: always under the suspicion of authorities, he neverthelessdid’t not cease creating. He began
writing in a newspaper as advertising agent, of songs, stories, serials, critical notes. He published the
magazine Abaï with MrAouesov. In 1918, he wrote a critical literary called article The poets after
Abay. He organised the first groups of opera, participates in rooms. In December, 1917, he wrote the
playRabigha in Semipalatinsk. One of his nicest works is Sherniyaz (on 1925-1926, Semeï) devoted
to the memory of SultanmahmutToraygirov. He opened the way of intercommunications between city
and countryside… He also played the role of Birzhan.
The work Khartkhozhais the first written novel in Kazakh (1926, KyzilOrda). The tragic hours
which the kazakh people had to suffer during the civil war which touches Kazakhstan feeds the topic
of the novel Akbilek where appears entirely his art to write: the mountains of Altay, the escape of the
white guards (tazars), the chase of reds. Between reality and invention, life and death “Akbilek”, is
the story of a 12-year-old girl who didn’t not know the Russian language and was humiliated. The
attitude in relation to the woman didn’t change yet. He described different stages of formalities of
engagement and of marriage, ritual jokes. The main topic of his worksare independence, troubles of
life, call to study, to new life. He assimilated the realistic principles of the novel in Kazak literature,
rhythm, style, composition of prose, artistic tools, various wealth of popular language. He wrote the
work «To teach ancient to the children» translated also big classics as stories of A.S. Pushkin, tales of
N. Gogol, L.Tolstoi, M.Gorkiy, W. Shakespeare, J. London, A. Dumas,
Beimbet Maylin, 1894-1938-, writer, poet, dramatist is born in 1894. He became an orphan
very early. The mollah of the villagetaught him alphabet then he studied two years in the madrasah
of the neighbouringvillage. During the uprising of 1916, he started to write poetries. From 1919 till
1921, under the new government, he participated in the activity of the government of his village.
From 1925 till 1934, he worked in mass medium and editorial structures. Of 1934 - in 1937 he
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became chief editor of the newspaper Kazak Literature. He started to learn about the short story, with
instructions to be able to write them. He published about fifty of stories this type describing the simple
life of the inhabitants of Kazakh villages. He alsowrote prose, poem and drama. In magazines Sadakh
(1913) and Aikap (1914), and Kazakh (1915), he published the first poems: Dreams of equality and
of freedom. He created a hero named Myrkhymbay. He represented in a realistic way the nature of
poor Kazakhs, the time and their rhythm of life in a colourful way. Among his important poems are
The daughter of the rich man, the daughter of Raziya, The runaway, Zaikoul, Marjan, The price of
lie, The son-in-law of the Khan, The tale of the old, Distribution, Myrkhymbay. By the description of
real life, breath of epoch and of society are represented in an encyclopaedic way. Generally he wrote
more than 15 stories, twenty-five plays, librettos and scenarioes and a novel “AzamatAzamovitch”.
His inheritance is precious.
Алаш зиялылары идеяларының
рухани жаңғыруға қосар үлесі
Қ.Қ. Сәрсембина
т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ археология
және этнология кафедрасының доценті
Жаһандану заманында әрбір халық, әрбір ұлт өзіне тән төл мәдениетін сақтап, әлемдік
өркениет көшінен қалмауы тиіс. Құбылмалы әлемде ұлттық сананы биіктетіп, ұлттық
рухты көтеру басты мәселе. Ұлттық рухты көтерудің төте жолы рухани жаңғыру. Қазақстан
Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласының тарихи маңызы зор. Президент мақаласында ұлттық сананы
биіктетудің жолдарын ұсынды.
Ғасырлардан ғасырларға жалғасқан рухани кодты сақтау арқылы ұлттық сананы
биіктетеміз. Ұлттық кодты сақтау үшін ұлттың салт-дәстүрін, тағылымы мол тарихын өскелең
ұрпақтың санасына сіңіру қажет. Жыраулар шығармашылығындағы ұлттық сана айшықтарын,
Алаш зиялылары еңбектеріндегі тарихи сана мәселелерін жастардың бойына сіңіру шарт.
Сонымен қатар, қазіргі ұлт мінезіндегі өзгерістерді, ұлтаралық қатынастар секілді мәні зор
мәселелерді зерттеу арқылы, жаһандану қарқыны туындатқан жаһандық қауіп – қатерлерді
талдау арқылы ұлттық қауіпсіздіктің қорғалуына зор үлес қосылады.
Рухани жаңғыру ұлттық-рухани тамырлардан нәр ала алмаса, халқымыз әлемдік көшіне
ілесе алмайды. Ұлттық құндылықтары (рухани құндылықтар) басты орында тұрған мемлекет
өзгелерден оқ бойы озық болмақ-шы. Өкінішке орай, кеңестік тоталитарлық тәртіп ұлттануды
қоғамнан жаттандырып, халықтарды «ұлы, «кіші» деп жасанды тұрғыдан жіктеп, табиғи
дамуға тосқауыл қойды.
Ақселеу Сейдімбек «Қазақтың ауызша тарихында»: «Әрбір этножаралым жадының
біртұтастығы қожырай бастағанда, оның этнотөлтумалығы да дүбәралана бастайды.
Ал, этнос мүлде өлімге бойсұнғанда, сол этнос аясында бірін-бірі түсінбейтін, бірін-бірі
түсінгілері де келмейтін бірнеше әлеуметтік топтар пайда болады... Нағыз ұлтжандылық
пен мемлекетшілдіктің сыналар жері де осы болса керек»[1],-деп те жазған еді. Алаш
зиялылары өткен ғасыр басында ұлттық идеяны көтерді. Себебі, Алаш дегеніміз ұлттық
идея. Алаш идеясының астарында қазақтың ұлттық рух түсінігі жатыр.
Ғалымдарымыз жазып жүргендей қазақтың ұлттық идеясы қазақ ұлтымен бірге өмірге
келген. Дәлел келтірер болсақ: «Ол қазақтармен бiрге дүниеге келдi әрi тарих сахнасына да
қазақтармен қол ұстаса көтерiлдi. Мұратсыз ұлт ұлт болып қалыптасуы да, сақталып қалуы
да мүмкiн емес. …Ендеше ұлттық идеямыздың бес ғасырдан астам тарихы бар екен. Оның
өзi бiрнеше дәуiрден тұрады. қазақ хандығы тұсында ұлттық идеяның өзегiн мемлекеттiктi
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нығайту, этникалық территорияны қалыптастыру, бiрде тiлiн, бiрде тiсiн көрсеткен Ресей,
қытай, Жоңғар, Орта Азиялық мемлекеттермен оңтайлы қарым-қатынас орнату құрады» [2].
Қазақтың ұлттық идеологиясы қазақ мемлекеттілігінің дамуына жол ашты. Ұлттық
идеология мен мемлекеттілік ұстаз бен шәкірт сынды. Білікті ұстаз болмаса білігі жоқ шакірттің
өмірге келетіндігі шындық. Ұлттық идеология болмаса мемлекетшілдік санамен қаруланған
ұрпақта қалыптаспайды.
Ұлттық идеяның мәні мен даму белестері қазақтың ақын-жырауларының шығармаларында
тұнып тұр. Қазақтың ұлттық идеясы рухани өрісімізде жүр. Демек, төл тарихымызды
философиялық көзқараспен зерделеуіміз шарт. Осы тұста интеллектуальды интуиция мәселесі
де жетекші орынды иеленеді. Себебі, ұлттық идея дегеніміз ұлттың жан-дүниесінен шығатын
өмір мәндік идеялар. Сондықтан да, зерттеуші ең алдымен ұлттың болмысын терең түсінуі керек.
Ал, қарапайым халық санасына ұлттық идея сіңу үшін, тарих тағылымына қанық болу керек.
Сонда ғана, ұлттық идея ауада емес, шынайы өмірге оралады. Мәселе, идеяның орындалуында
болып тұр. Ұлттық идея бұрыннан бар дүние. Себебі, қазақ ұлты бар. Мәселен, Қазтуған,
Доспамбет, Шалкиiз, Жиембет, Ақтамберді, Бұқар, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би секілді
даналарымыз ұлттық идеяны ұлттық идеяны мемлекеттік деңгейге көтерген еді. Жаугершілік
заманда Отанды қорғау ұлттық идеяның өзегі болды. Сондықтан да халық бойында ұлттық рух
биік болды. Профессор Серік Қирабаев жазғандай: «Қазақ әдебиетінің тарихын, көне дәуірден
бүгінгі дейінгі өткен жолын зер сала қараған адам сол дәуірдің бәрінде де жалғасып, үзілмей
келе жатқан бір ұлттық идеяны көреді. Ол – халықтың бірлігі, тәуелсіздік, ешкімге бодан
болмай, дербес ел болу идеясы. Сол арқылы халық өзінің намысын, биік мәртебесін қорғаған.
Мұның тегі арғы түрік мұраларынан бастау алатындығы даусыз» [3].
Ресей империясының отаршыл саясаты салдарынан ұлттық идея тұншықтырылды. Ел
аузынан жеткен «Абылай ханның түсі» өмір шындығына айналды. Қазақтың соңғы ханы
Кенесары ұлттық идеяның ұлттық деңгейдегі жанталасын көрсетеді. Кенесары феномені
қазақ баласының жүрегіне ұлттық идеяның қуатын ұялатып кетті. Саяси жетекші мен халықты
біріктіретін ұлт мұраты. Сондықтан да халық жүрегінен Кене ханына арналған жыр төгілді.
Нысанбай жырау Кене хан өлтірілгеннен кейін: бастан тайды бағымыз, байланды тіл мен
жағымыз деп жылаған еді. Бұл халық жүрегіндегі шер еді.
ХХ ғасырдың басында ұлт зиялылары бастарына төнген қауіп қатерге қарамастан ұлттық
идеяны халық санасына сіңіру үшін «Қазақ» газетін шығарып, үкімет құрып, оның атын «Алаш»
деп қойды. Себебі, Алаш дегеніміз қазақ идеясы. Сондықтан да қазақ баласы үшін Алаш атауы
өте киелі түсінік. Ұлт зиялылары өздеріне дейінгі зиялылардың аманатын жалғастырды. Сол
кезеңде ұлтшыл азамат атану ең құрметті атақ болатынды. Ұлттық идеядан ажыраған соң,
ұлтшыл деген түсінікке үрейленіп қарайтын халге жеттік. Алаш зиялылары төнген қауіптің
қарқынын болжап, елдік сананы көтеретін еңбектер жазды. Қазіргі таңда ұлттың болмысына
сай өмірге келген түсініктерді жат көзқарас (еуроорталық және т.б.) тезіне салудың қисыны жоқ.
Ұлттық түсініктерді реттеген жағдайда ғана ұлттық идеямыз өміршең болып, мемлекеттілігіміз
берік болмақ. Ұлттық идея болған жерде ұлттық идеология тамырын тереңге жаяды. Ұлт өзінөзі түсінбесе, қандай идеология болмақшы. «Ұлттық менді» қалыптастыратын ұлттық идея.
Зиялылық арқылы ұлттық бет-бейнесі, ұлттық код сақталады. Зиялылық туралы
көзқарастарды түйіндегенде ұлтына адал қызмет ететін, адамзаттың игілігі үшін өмір сүретін
тұлға туралы зерделейміз. Кеңестік тарихнамада зиялылық тұрғысында бір жақты пікір үстем
болып, кеңестік кеңістіктегі халықтардың санасынан ұлт зиялысы түсінігін аластатуға қызмет
еткендігі де жұртшылыққа мәлім. Соның салдарынан әлі күнге дейін ұлт зиялысына қатысты
алуан – түрлі пікірлердің де орын алып отырғандығы белгілі. Отарлаушы мемлекет отар
болған елдің санасын толығымен бағындыруға ұмтылатындықтан, ең алдымен тарихи санаға
қарсы күресіп, ұлт қорғаны болар зиялыларды қаралау, өз қоғамынан өгейлендіру мақсатында
науқандарды ұйымдастыратындығы белгілі. Сондай науқандардың салдарынан халық тарихи
санадан ажырап, ұлт зиялысын қадірлеу қалпынан айрылып, көлденең көк аттының жетегінде
557

кетуге даяр тұратын халге жетеді. Тарихи санасынан ажыраған жұрт дәстүрді тәрк етіп, ұлттық
болмысын жоғалта бастайды. Ұлттық болмысы жоғалған жұрттан нағыз зиялы өсіп – жетіледі
деп те айту қиын.
ХХІ ғасырдағы қазақ өзінің ұлттық болмысынан ажырап барып, рухани сұхбаттастықтың
арқасында өзінің қазақтығымен қайта қауышқан халық. Ұзақ ғасырларға созылған жат мүддеге
амалсыз бағыну салдарынан ұлт зиялысының келбетін жоғалта жаздаған халық екендігіміз
де шындық. Осыған орай қазіргі таңда мемлекеттік деңгейде қолға алынған тарихи сананы
көтеру тұрғысындағы іс – шараларға бір кісідей жұмылу қажеттігі артуда. Ұлт пен ұлт зиялысы
бір – бірінен ажырамайтын ұғымдар. Әрбір ұлт зиялылық деңгейіне қарай өркениет көшіне
ілесіп, өзіндік болмысына тән мәдениет тарихын қалдырады. Ұлттың зиялылылық қалпы
ұлт зиялылары арқылы сомдалып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасын табады. Осылайша, ғасырлар
қойнауынан келе жатқан рухани сұхбаттастық арқылы ұлттың рухы ғұмырлы болмақшы да.
Ұлттық рух дегеніміз ұлт қорғаны, ұлттық қауіпсіздік кепілі десек те артық айтпаған болар
едік. Әрбір ұлт зиялысының елдік санасы ұлтын өрге сүйрер күш екендігі де ақиқат. Алайда,
ел басына күн туған заманда ұлттың қорғанышы болған зиялылардың қызметі де жан-жақты
болғандығы тарих шындығы.
Ұлттық рухымыз қызылдар ылаңына дейін күре тамырынан ажырамаған да еді. Қазақ
рухының асқақтығы төл тарихымыздағы хандар мен батырлар, билер мен шешендер, ақын
– жыраулар, оқығанын ел мүддесіне ұқсатқан тұлғалар, тілеуқор қариялар мен ақ жаулықты
аналар, намысты ер жігіттер мен ұятты қыз балалардың арқасында өміршең болды. Әркім
өзінің әлеуметтік орнына сай қызмет атқарып, елдік сананың биік болуына қызмет етті.
Ұлт зиялысы деп кімді айтамыз? Оқыған, қалтасында дипломы бар адамның барлығын
зиялы деп айтуға болмас. Ұлттық тәрбие мен терең білімді қатар игерген адам зиялы
болып табылмақ. Осы тұста тәрбиенің ұлттық мазмұнда болуы тиіс екендігін де естен
шығармағанымыз жөн. Мұстафа Шоқай жазғандай: «Ұлттық зиялы деп кімдерді айтамыз.
Бір қарағанда, жеңіл көрінгенімен, шын мәнінде бұл сұрауға дұрыс жауап қайыру оңай емес.
Оқыған, тәрбие көрген адамның бәрін зиялы деп атап, оны сол адам өзі тән болған ұлттың
«ұлттық зиялысы» қатарына қоса беруге болады деп ойласақ, сөзсіз қателесеміз. Біздіңше,
белгілі бір мұрат-мақсаттардың соңында жүрген және сол белгілі мұрат-мақсаттары төңірегіне
жиналған оқымыстыларды ғана зиялы деп айтуға болады. Ұлттық зиялылар қатарына тек
өз халқының саяси, экономикалық және әлеуметтік дамуына қалтқысыз қызмет ете алатын
адамдар ғана кіре алады. Зиялылардың міндеті ұлы да қасиетті болуы себепті өте ауыр.
Халықты ұлт деңгейіне көтеру, яғни, жері, суы, қазынасы, тілі мен діні бір болған халық
бұқарасын бірлестіріп, олардың санасын біртұтас саяси, әлеуметтік, ұлттық санаға жеткізуде
ұлы тарихи міндеттің маңызды бір бөлігі зиялылардың үстіне жүктеледі» [4, 3б.].
Зиялылық түсінігіне кең мағынада қараған жөн. Нағыз зиялы ұлтын сүйеді. Оны
ұлтшылдық қалып деп те атаймыз. Жүсіпбек Аймауытов «Абай» журналының 1918 жылдың
2 қазанында жарияланған «Ұлтты сүю» деген мақаласында ұтшылдық туралы былай деген
еді: «Өзіңе тілегенді біреуге де тіле», «адам баласын бауыр тұт» деген көркем тілек далада
қалып, тұрмыс күресі, қанішерлік майдандап тұр. Ұлты үшін құрбан болуға шыдағандық –
ұлтшылдықтың осы күнде ең берік ережесі. Зорлық, қиянат, қанішерлік жоғалып, бір заманда
адам баласы бірін бірі маңдайға шертпейтін, жер жүзіне ұжмақ орнайтын шақ бола ма? Жоқ
па? Белгісіз болса, алыс. Өзі көксеу – тәтті қиял; заман көксететін емес. Ендігі мақсат – аяқ
астында қалмай, тырбанып тырна-қатар ретке кіру, дүниежүзінен жоғалып кетпес қамын қылу.
Ұлтын шын сүйіп, аянбай қызмет қылған азаматы көп жұрт күшті, өнерлі, білімді жұрт болып,
күресте тең түсіп, басқаларға өзін елетіп отыр. Ұлты үшін құрмет қылмай, бас қамын ойлап
жүрген азаматтардың елі артта қалып отыр. Ұлтшыл жұрттар, әне, Германия, Япония, Англия,
Түркиялар, олардың баласы жасынан «ұлтым» деп өседі. Есейген соң бар білімін, күшін өз
жұртының күшеюіне жұмсайды. Олардың әр адамы – мемлекеттің керегі, қызметкері».
Ұлтты сүюдің классикалық үлгісін көрсетіп кеткен зиялылар тарихымызда жеткілікті.
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Мәселен, қазақ мәдениетінде мәңгілік қалған Абылай, Кене хандар, Сүйінбай, Бұқар жыраулар
секілді тұлғаларды нағыз зиялылар деп айта аламыз. Олар мәңгілік рухани ұстаз. Зиялылар қай
ғасыр шеңберінде өмір сүрсе де, әлеуметтік ісі арқылы бірін-бірі жетелеп отырады. Нағыз зиялы
бойында ұлтшылдық қасиет тұнып тұрады. Әлихан Бөкейханов сынды Алаш зиялыларының
тарихи келбеті сөзімізге дәлел. Алаш зиялылары өздеріне дейінгі зиялылықтың заңды жалғасы
болатын-ды. Зиялылықтың арқасында төл тарихымыздан қазақ рухының қуатты лебі еседі.
Осы бір іргелі мәселені тереңнен ұғынған қазақ зиялылары қазақ қариясының сыр сандығында
сақталып, ауыздан ауызға беріліп, ұлтты тәрбиелеп отырған қазақ тарихын кітап бетінде
қалдыруға ұмтылды.
Қазақ ұлтшылдығы туралы айтқанда ұлты үшін құрбан болған, алайда өзгелерге өркеуде
өзімшілдік көрсетпей, өзгелерге өзіндей қараған қазақ зиялылары көз алдымызға келеді.
Өзге ұлттардың ұлтшылдық қалпының тарихы мүлдем басқа болғандықтан, қазақ ұлтының
ұлтшылдығы туралы айтқанда, оны өзгелердің сүрлеуіне салмай, өзіндік табиғатымен қараған
жөн. Мәселен, Әлихан Бөкейхановтың зиялылық келбетін ерекше феномен деп айта аламыз.
Әлихан Бөкейханов бойындағы зиялылық келбетті өрімтал жастың бойына сіңіргенде ғана
ұлтын сүйген тұлғалар қатары қалыптасатындығы анық. Сондықтан да, тарихты өткеннің
тізбектелген оқиғасы ғана емес, сол оқиғаның себеп - салдарын, нәтижесін сүзгіден өткізіп,
ұлттың, күллі адамзаттың қателіктен қашуына қам жасауына, өткеннің інжу-маржанын теріп,
оны өрімтал жастың бойына сіңіруге еңбек ететін ғылым деп атаймыз. Тарих ғылымының
арқалаған жүгі тым ауыр. Өйткені тарихи сана арқылы ғана ұлт қызметкерін тәрбиелей
аламыз. Материалдық игіліктер, жетілген экономика миының сүйегіне дейін ұлтын сүйетін
ұлт қызметкерін тәрбиелей алмайды десек те қателеспеген болар едік. Әрине, бұл өз алдына
жеке зерделенетін мәселе.
Әлихан Бөкейханов болмысы ұлтшылдықтың биік мысалын көрсетеді. Тарихшы ғалым
М.Қойгелдиев жазғандай: «...біздің қазақ ұлтшылдығының негізін қалыптастырған тағы да –
Әлекең. Қазақ ағартушылығымен бірге, қазақ ұлтшылдығы да өмірге келді. Бұл да қажеттіліктен
туған нәрсе болатын. Мысалы, кез келген ұлттың ағартушылық кезеңінде ұлтшылдық ағымы
қалыптасады. Қазақ ұлтшылдығының қалыптасуы да – ХХ ғасырдың басында қазақ ұлтының
дұрыс даму жолына түскендігінің көрінісі. Ал Ресейдің патша өкіметі мен одан кейінгі Кеңес
өкіметінің идеологиялық орындары өз құралдары арқылы бас көтерген ұлтшылдыққа мүлдем
басқаша мазмұн-сипат беруге тырысты» [5].
Алаш зиялыларына тән басты ерекшелік – жан-жақты білімдарлық пен ұлт болмысын жете
ұғына білуі. Нағыз ұлт зиялысы өзінің жан – дүниесін ұлтының болмысынан ажыратпайды. Оны
ұлтының жанын ақылмен ұғыну деп те атаймыз. Қазіргі таңда оқығандарымыз көп болғанымен,
олардың ұлт пайдасына тигізер игілігі аз болып отырғандығы да ұлттың жанын ұғынбау
себебінен болар.
Әлихан Бөкейхановтың ұлтына жасаған қызметі ұшан – теңіз. Дара тұлғаның қоғамдық
– саяси қызметтерін қалың оқырман жақсы білетіндіктен, оған тоқталуды жөн көрмейміз. Жат
мүдде Әлихан Бөкейхановты 1908 жылдан бастап Ресейдің ішкі губерниясы Самара өлкесіне
жер аударды. Ол 1917 жылға дейін еліне келу құқығынан айырылды. Кеңес өкіметі 1922 жылдан
1937 жылға дейін Мәскеуде ұстап, өз Отанына келтірпеді. Осылайша, халықты тұлғасынан
күштеп ажыратты. Біз Әлиханның даралық бейнесін кейінгі ұрпаққа өнеге ету мақсатында ұлт
жанашырының зиялылық келбетін зерделейміз. «Қазақ» газеті бетінде жарияланған мақалаларды
оқи отырып, ұлтты тәрбиелеудің биік үлгісін байқаймыз. Тарихшы ғалым М.Қойгелдиев
жазғандай: «Ал мына Әлекең басқарған буын – мүлде басқа сапа-мазмұндағы буын. Әлекең
бастаған топтың ерекшелігі сонда – олар бір нәрсені өте жақсы түсінді. Қазақ халқын жаңа
сапаға көтеріп, азат ету үшін, ел қатарына қосу үшін мүлдем жаңа күрес құралдары керек деп
түсінді. Әлекеңнің алдында да зиялылар өтті. Мысалы, Шоқан, Абайлар да жалғыз күреседі.
Ал Әлекеңдер, бұлар басқа әлеуметтік топ, зиялылар тобы еді. Олар шетінен ғылыми талдауға
сүйенді, ғылымның күшіне, сөздің, білімнің күшіне сенді. Ерекшеліктері де сонда. Тағы бір
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айтатын нәрсе, бұлардың кереметтігі сол – өз заманына лайық жаңа технологияларды, жаңа
әдіс-құралдарды өздерімен бірге ала келді. Мысалға, «Қазақ» деген ұлттық газет шығарды,
«Айқап» журналын, баспа басылымдарын, мыңдаған тиражбен кітаптар шығарды. Сол арқылы
олар халықты оятамыз, ағартамыз, сөйтіп, халыққа өзінің жағдайын түсіндіреміз, содан кейін
алдына міндет-мақсаттар қоямыз деді. Мысалы, «қазақ халқының алдында мынадай-мынадай
міндеттер тұр, соған сен барып күш-жігеріңді салуың керек, әйтпесе көштен қалып қоясың»
деді. Осы тұрғыдан алғанда, олар – ағартушылар. Қазақ топырағына шын мәніндегі толыққанды
ағартушылықты ала келген осы, Әлекең бастаған топ. Одан бұрынғы ағартушылар – мысалы
Шоқан, Абайлар, олар жеке, ағартушылықтың алғашқы қадамы деп айтуға болады. Ал шын
мәнінде еуропалық дәрежедегі ағартушылықты алып келген Әлекең бастаған топ еді. Бұл – өте
маңызды нәрсе» [5, 15 б.].
Ұлт зиялылары «Қазақ» газеті ұлттық сананы көтеріп, ұлттық рухты оятты. Әлихан
Бөкейханов бастаған қазақ зиялылары ұлт жолындағы жұмысқа бір кісідей жұмылып, атақ,
қызмет секілді пендешілік қылықтардан аулақ болып, қазақтықты сақтау үшін күресті. Тіпті,
олар жазған кейбір мақалаларына аты – жөндерін де көрсетпеді. Жеке мүддеден гөрі ұлт
мүддесін басты орынға қойды. Төніп келе жатқан қауіпті көре біліп, ұлтын аман сақтауды
мақсат етті. Қазақтықты сақтау мақсатында тарих қойнауындағы рухани қазынаны халыққа
қайта табыстады. Әлихан Бөкейхановтың бір ғана Абай туралы мақаласын оқығанда көптеген
жайтқа қанығамыз.
Сонымен қатар, Әлихан Бөкейханұлы парақор адамды қысты күні үңгірде жатып өз
аяғын өзі сорған аю мысалында санамызға сіңіріп ұғындырған еді. Өз майын өзі сорған аю
секілді, парақор адам да елді жегеннің өзін жегенмен бірдей екендігін естілік сезімнен ажырап
қалғандықтан ажырата алмауы мүмкін. Парақорлар көп болған сайын, елдік сана елден ажырай
түседі.
Әлихан Бөкейханов сьезге келген адамның қызылды – жасыл киініп, алқа-моншақ
тағынып, тойға келгендей келмей, қазақтың бір мәселесін талдай алатын деңгейде дайындалып
келуіне ерекше мән берді. Тіпті, осы мәселе тұрғысында қалам тербеді де. Сонымен қатар, дінді
түзу ұғындыруға жетелейтін мақалар жазды. Мәселен, «Рамазан айы жақындау тақырыпты»
деген мақаласында Құран кәрімде баянды етілген садақа орындарын халыққа түсіндірген.
Садақаны халық мұқтаждығына жұмсау ісін ұғындырады: «Алла тағала құран кәрімде пайалы
орынға өздеріңнің сүйген нәрселерің мен малдарыңды шығармай тұрып ізгілік, жақсылық
деген нәрсеге жетісе алмайсыңдар деп бүтін адам баласын шын көңілімен ұлт ісіне қызмет
етуге қызықтырады. ... Әр нешік мұндай парыз, уәжіп садақалар бір кісінің пайдасына ғана
емес, бүтін ұлт пайдасына беріледі. Ол ұлт пайдасы мектеп, медресе сияқты жұрттар салып,
бала оқыту секілді істерде табылады» [6, 307 б.].
Мәселен, Алаш зиялылары жазған «...Теңдік жолында адам дәрежесі кім болса ол болсын
тең боларға тиіс. Түрі, діні, тілі, тегі, күші, ісі, әл-ауқаты бірдей болмағанмен адам баласының
адамдығы бірдей. Дінсіз болсын, тілсіз мақау болсын, тексіз құл болсын, малсыз жарлы болсын
адам емес деп ешкім айта алмайды. Адам болған соң адамдық дәрежесі бірдей болуы тиіс» [6,
350 б.] - деген жолдар қазақы болмыстың табиғатын ашып тұр. Қазақ болмысына қатысты
анықтаманы Алаш зиялыларынан асып ешкім де бере алмайды. Өйткені, олар ұлттың жанын
ақылмен ұғынғандықтан ұлт мүддесін қорғай білді. Олардың айтқандары халықтың жүрегіне
жетті.
Қазіргі күні қазақы болмыстың табиғаты там-тұмдап өзгеріп бара жатырғандығы да
шындық. Сондықтан, қазіргі зиялылардың басты парызы ұрпақты жаһандану құрдымына
жұтылудан сақтау. Яғни, қазақтықтан сақтанбайтын ұрпақты өсіп – жетілдіру. Сондықтан,
қазақтықтан сақтанбайтын, қазақ болғаны үшін қуанатын өрімтал жас Қазақ Елінің темірқазығы.
Сол мақсатта мазмұны бір, бірақ бағыты түрлі –түрлі еңбектер жазу уақыт талабы. Әлихан
Бөкейханов сынды ұлтшыл тұлғаларды кеңінен насихаттау Отанын қорғайтын ұрпақты
қалыптастыру деген сөз.
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Әлемдегі барлық ұлттар халықаралық аренада өздерінің бірінші кезектегі ұлттық
қажеттіктерін қанағаттандыруға ұмтылады. Өзінің мүддесін қорғай білген әрі оны өзге
мемлекеттердің қажеттілігімен үйлестіре білген ұлт ғана түпкі мақсатына жете алады. Әрине,
халықаралық аренадағы мемлекеттер арасындағы қарым-қатынас ешқашанда тең болып
көрген емес. Әрбір мемлекеттің рөлі оның экономикалық, технологиялық, әскери, ақпараттық
мүмкіндіктерімен де байланысты анықталады. Осы айтылғанға орай, кез-келген мемлекеттің
дамуы ұлттық идеяның жағдайына тәуелді екендігін пайымдаймыз. Экономикалық, әлеуметтiк
жетiстiктер туралы айтпастан бұрын, рухани даму төңірегінде ой қозғауымыз қажет. Ал, рухани
тетік өз кезегінде зиялыларға көгендеулі. Осы тұста ғалым Қамбар Атабаевтың мынадай
тұжырымдарын оқырман назарына ұсынсақ: «Зиялы, бұл қоғамның, ұлттың ақыл-ойы.
Қай заманды алмасақ та, зиялы болған, болады да. Тек қоғамына қарай деңгейлері әр түрлі
болады. ...Қанша дипломы болмасын, ұлттың мүддесін ойламаған адам зиялы емес. Тарихшы
ретінде, тарихымызға тоқтала кетейін. Бүкіл өмірін ұлтына арнаған Алаш зиялыларын айтпай
кетуге болмайды. Әлихан Бөкейханов бар ғұмырын халқының мүддесін қорғаумен болды.
24 жасында көтеріліске шығып, қара тізімге енді. Өмірінің соңына дейін сол қара тізімнен
шыға алмай өлтірілді. Ахмет Байтұрсынов халқы үшін бүкіл өмірін азаппен өткізгендердің
бірі. Ұлт зиялысының үлгілері деп айтуға болады. Олардың зиялылығының ең басты
белгісі, ұлтшылдығы болды. Қазір, ұлтшылдық деген термин Кеңес үкіметінің салдарынан
трансформацияға ұшырап, мағынасын жоғалтты. Бүгінде, ұлтшыл десе қорқып, қашатындай
дәрежеге жеттік. Ал, негізінде ұлтшыл деген азаматтың азаматтығын көрсететін термин.
Кезінде 1917 жылы ақпан төңкерісінен кейін өткен құрылтайға сайлауға түскен кандидаттарға
берілген мінездемеде ұлтшыл азамат деген баға ең жоғарғы баға болып есептелген» [7].
Отаршылық қамыты мойнына мықтап ілінген халқы үшін сан салалы қызметтерді
атқарды. Олардың ішінде ең пайдалысы – газет шығару, мақала, кітап жазу, бала оқыту екендігін
ұғынып, осы бір игілігі мол істерге көңілі ояу, көзі ашық зиялыларды жұмылдырды. Қазақ
ұлтының рухани мәдениеті өзгелерден озық болмаса кем түспейтіндігін біліп, оны дәлелдеу
үшін, өткеннің рухани інжу – маржанын кейінгі толқынның бойына сіңіруге күш салды. Қазақ
ұлтының рухани мәдени тұтастығы қалпының шеті сөгілейін деп тұрған халін көріп, «Қазақ»
газеті беттерінде тарихи мазмұндағы мақалалар легін жариялады. «Қазақ» газетінің 1913
жылғы №1-44 сандарында «Отбасының уйымын қойып, жұрт басының қайғысын ойласақ ой
түсіретін нәрселер әр тараптан көрінеді. Қалыпты шаруамыз өзгеріліп, қалпымыз да өзгерілейін
деп тұр. Қалпымыз өзгеленсе, қалай болатынымыз белгісіз, іргеміз тұтас, ыдырамай, бірыңғай
жатқан халық едік. Енді арамызға бөтендер келіп, кірісейін деп тұр. Бөтендер кіріскенде
халіміз қандай болар? Тарих жолына қарағанда келімсек жұрт күшті болса, тұрғын жұрт аяқ
асты болып азып – тозып жоғалмақшы. Тұрғын жұрт күші болса, келімсек жұрт сіңіп, тұрғын
жұрттың түріне түсіп, бөтендігі жоғалмақшы. Екеуі де тең болса, бір – бірінен кем болмай,
біріне – бірі жем болмай, қатар тұрып күнелтіп, әр қайсысы өз алдына ұлт болып тұрмақ» [6, 14
б.], - деген мазмұндағы жолдар қазақтың дәстүрлі шаруашылығына енетін өзгерістерді, ал одан
туындайтын мәдени тұтастыққа сызат түсу мәселесін көтерген зиялылардың сараптамасын
көрсетеді.
Сондай-ақ, халықтың жаман мен жақсыны айыру мәселесіне ерекше көңіл қойды.
Мәселен, «Қазақ» газетінің 1918 жылғы №258-265 санында жарияланған «Демагогия» деп
аталатын мақаласында «Еуропа тілінде «демогогия» деген сөз бар. Ол сөздің мағынасын
толық көрсетіп, баспа-бас төлеуіне тұрғандай қазақта сөз жоқ. Тұлпар төлеуіне тұғыр
бергендей етіп, «демогогияны» қазақша айтсақ, жұртқа жақсы атты көріну болады.
Жұртқа жақсы атты болу бар, жақсы атты көріну бар. Екеуінің арасы айыра білген
адамға жер мен көктей. Халыққа жақсы атты болған адамдар ақылымен, білімімен,
таза құлқымен жақсы атты болады. Жақсы атты көрінетін адамдар көбінесе көңіл аулап
жақсы көрінбек.
Нағыз зиялыға ойшылдық келбет тән. Ойшыл деп өз заманының биігінен пайымдай
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білетін адамды айтамыз. Мәселен, Әлихан сынды алаш зиялылары замана ағымын халқына
ұғындырып, ұлтының бойындағы кемшіліктерді көрсетіп, одан шығудың жолдарын айтып,
рухани тамырдан ажыраудың қауіпті екендігін ескертіп кетті. Қазіргі зиялылар да осы бір
жауапкершілігі зор міндетті адал атқара білулері тиіс. Жалпы өзін зиялыға жатқызған адам
халқына не керектігін біліп, соның жолында еңбек етуі тиіс. Сонымен ар ілімін жоғары деңгейді
ұғынған уақытта ғана Әлихан Бөкейхановтар сынды ұрпақ шоғыры өсіп – жетіледі.
Қазіргі таңда категорияларға ерекше мән беріп, оларды ұрпақ жанына ұялататындай
деңгейде түсіндірудің қажеті зор болып тұр. Мағжан Жұмабайұлы «Ойлау» мақаласында
ойлаудың ұғымдардан жасалатындығын, ең жалпы, ең жоғарғы ұғым категория деп
аталатындығын тереңнен түсіндірген еді. Мәселен, ұлт зиялыларының бойындағы естілік,
елдік, ерлік, даналық пен даралық ұғымдарын өрімтал жас өз деңгейінде ұғына ала ма? –
деген де сауал еріксіз туындайды. Оларды өз биігінен түсіну үшін билердің, жыраулардың,
Абай, Шәкәрім, Әлихан, Ахмет, Міржақып, Жүсіпбек және өзге де ұлт зиялыларының
шығармашылығымен сусындау қажет. Әрбір сөз, ұғым өмір шындығын бейнелеуі тиіс.
Тәрбиеге негізделген білім арқылы нағыз зиялылар толқынын қалыптастыру арқылы ұлттық
код ғұмырлы болмақшы. Әлихан Бөкейхан ғұлама айтқандай: Ұлтына, жұртына қызмет қылу
білімнен емес, мінезден. Сонымен, кез-келген мемлекеттің дамуы ұлттық идеяның жағдайына
тәуелді. Төл тарихымыздағы ұлттық идеяны шынайы өмірге енгізіп, ұлттық идеямен қаруланған
жастарды тәрбиелеу басты мақсат. Ахмет Байтұрсынұлы жазғандай: тәннің күшті болуы да,
елдің күшті болуы да - екеуі де тәрбиеден...
ҚР Президенті Н. Назарбаев өзінің 1999 жылы жарық көрген «Тарих толқынында»
атты кітабында: «Ұлттық идеяның қалыптасуы өзіміздің төл тарихымызды жаңаша ұғыну
негізінде ғана мүмкін болады... ұлттық тарихты жиырма бірінші ғасырдың өлшемдері
шеңберінде ұғыну ұлттық идеяны тұжырымдаудың алғашқы қадамы болып табылады» деп,
ұлттық идеяны қалыптастырудағы төл тарихтың рөлін атап көрсеткен еді [7, 40 б.]. Тарих
даналығын ұғынғандардың ұлтына адал қызмет еткендігін тарих жүзі дәлелдеді. Мағжан
ақынша айтқанда: Ел үшін жаннан кешіп, жауды қуған, Ерлерді ұмытса да ел, шөл ұмытпас.
Шәкәрім ғұламаша түсіндірсек: Жоба тап, Жол көрсет, Келешек қамы үшін.... Ғибрат алар
артыңа із қалдырсаң –Шын бақыт, Осыны ұқ, Мәңгілік өлмейсің![8, 78 б.]. Ел мен ер бірін-бірі
жетелейді. Елсіз ер шықпас, ерсіз ел алысқа шаппас.
Ұлт ісін жөндеу ісін Алаш зиялылары айтқандай «Жұрт ісінде кімге де болса жұмыс
табылады. Жұрт жұмысының жөні, мақсаты бір, істеу жолы түрліше. Соның әр түрін әркім
қолға алып жұртқа керек жөнімен мақсатқа қарай жүргізу керек»[6, 254б.]. Сонда ғана рухани
жаңғыру өз мәресіне жетпек.
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АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ: ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ ЖӘНЕ ДІН МӘСЕЛЕЛЕРІ
Сейтказина Қ.О.
т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті
Халқымыздың сан ғасырлық тарихының жарқын беттерінің бірі - Алаш қозғалысы
ұлтымыздың санасын дүр сілкіндіріп, мәдени- рухани даму жолын серпінді арнаға бұрды.
Себебі, ол қазақ баласының саясаттың, мәдениеттің биік баспалдағына өрлей басып келе
жатқандығының айғағы болды. Бұл қозғалыс ұлт ретінде дербес өмір сүруге, өзге елдермен
терезесі тең халық ретінде араласуға, азат күн кешуге болатындығына қалың бұқараны сендіре
алған жаңашыл бастама еді.
Қозғалыстың ерекшелігі мен жаңашылдығы - қазақ халқы үшін қиын-қыстау сол бір
заманда азаттық ұранын салып, іс жүзінде мемлекеттік институттар қалыптаспаған дала
төсінде дербес мемлекет құруға бел шешіп кірісуі тарихтан белгілі. Олар өз кезеңіндегі
қиындықтардың барлығына тура қарай білді, ақырғы мақсатқа жету үшін, қандай да болмасын
замана сұрақтарына оң жауаптар бере білді. Алаш қозғалысы, оның идеялары ұлтжанды
азаматтардың жүрегі мен санасында өмір сүріп келді. Бүгінгі күні Алаш бағдарламаларындағы
идеялардың жүзеге асқандары қаншама. Оның жарқын әрі бұлтартпас дәлелі - Алаш идеясының
қайтадан жаңа күшпен жаңғыруы.
Еліміз егемендік алған бүгінгі күнде алаштық идея саналы қазақ баласын, елжанды
қазақ азаматын қайтадан баурау үстінде. Мұның негізгі себебі, Алаш қозғалысының ең басты
мақсаты - ұлттық тәуелсіз мемлекет құру идеясымен ұштасып жатқанында еді. XX ғасырдың
басында ұлтының бостандығы үшін қаламмен де, қарумен де күрескен Алаш зиялыларының
ерен еңбегі қазақ баласының есінен еш кетпек емес. Оған айғақ - тәуелсіз Қазақстанның түкпіртүкпіріндегі зиялы қауымының ісіндегі, ойындағы алашшылдық сана. Бұл сана уақыт өткен
сайын қазіргі қазақ қоғамына терең бойлай түссе, халқымыздың ұлттық өресі де асқақтай
бермек. Алаштың Қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Елбасы Н. Назарбаев
«Тарих толқынында» атты кітабының «Алаш мұрасы және осы заман» атты тарауында: «XX
ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар
қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан
шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. XX ғасырдың басындағы
қазақ қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын
атап айтқан абзал» - деп атап көрсеткен болатын [1,160 б.].
Бүгінгі күні Алаш қозғалысына 100 жыл толып отыр. «Тарих тәжірибе ретінде сыналған
кезінде құндылыққа айналады» деген аталы сөз бар. Тарихтың беретін тағылымы болмаса ол
жай сөз болып қалады. Бұл тақырып ұзақ жылдар бойы жабық күйінде қалғандықтан, Алаш
қозғалысының тарихы әлі бүге-шүгесімен зерттеуді талап етеді. Тарихты уақытпен емес,
атқарылған іспен таразылайтын болсақ, алаштың боздақтарымен қыруар іс атқарылып қана
қоймай, ең басты істің атқарылғандығына көз жеткізер едік: яғни, Қазақ мемлекеттілігінің
концепциясы қалыптастырылды. Алаш партиясының жобасы, ол құжатта қамтылған бөлімдер
осы сөздердің айғағы іспеттес.
Қозғалыстың өріс алуына ислам дінінің әсері айықша болғандығы аян. Алаш зиялыларының
көркем мінездері, имандылығы мен кісілік қасиеттері - олардың мұсылманша тәрбие, білім
алғанынан дарыған табиғи қасиет. Алаш зиялыларының арасында ислам дінінің ірі өкілдері
де болды. Сонымен қатар, қозғалыстың қарқынына, зиялылардың бас біріктіруіне Мұсылман
съездерінің, Мұсылман фракциясының, «Шура-и-Ислам»сияқты қоғамдық-саяси ұйымның
рөлдері айрықша болғандығы мәлім. Бірінші, екінші Қазақ съездерінде күн тәртібіндегі негізгі
мәселелердің бірі дін мәселесі болған. «Алаш» партиясы бағдарламасына дін ісі жеке тарау
ретінде енгізілгені белгілі. Сонымен бірге діні бір қазақ, татар, башқұрт, қырғыз, әзірбайжан
т.б. мұсылман елдері қайраткерлердің ортақ мүдде тұрғысынан мүдде біріктірген. Ислам түрлі
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ұлт зиялыларының өзара байланыста болуларына, ұлт тәуелсіздігі мәселесі төңірегінде бас
біріктірулеріне айтулы ықпал жасаған.
«Алаш» партиясы бағдарламасының төртінші бөлімі «Дін ісіне» арналған, онда «Дін ісі
мемлекет ісінен бөлінуі тиіс. Барлық діндер тең құқылы, дін еркіндігі. Дінге кіру не шығу
еркіндігі» туралы жазылған болатын [1, 18 б.]. Алаштықтардың бұл идеясы бүгінгі күні жүзеге
асты.
«Алаш» қозғалысы бұл –дәуір құбылысы, ғасырда бір болатын тарихи жадының
жаңару құбылысы. Сол кездегі Алаштың идеясы мен нақты қадамдары, бағдарламасы ұлттық
мемлекеттіліктің негізін құрып берді. Алаш туралы сөз болғанда Елбасы Н.А. Назарбаев:
«Біз Қазақстанның тәуелсіздігі үшін күрескен адамдарды құрметтеуіміз керек. «Алаш»
қозғалысының қайраткерлері патшалы Ресейдің құлауы шын мәнісінде қазақ халқына
арманындағы бостандықты береді деп сенді. Бірақ олай болмады. Азаматтар идеялары үшін
құрбан болды, дегенмен, осы идеялар біздің тәуелсіздікке деген талпынысымызды оятты. Бұл
идеяны жүзеге асыру бақыты бізге бұйырыпты... Еліміздің тарихи-мәдени бірлігін сақтау,
ұлтаралық келісімді сақтап, бекіту ол - Алаш өсиеті» деген болатын [1,164 б.].
Алаштықтардың басым бөлігі әуелі мұсылманша білім алып, соңынан батыстық
идеология, орыс мәдениеті мен ғылым-білімі сарынында білімдерін жалғастырған. Абайдың
ізін басушылар ретінде, олар әлемнің озық ғылым-білімін қазақ жеріне алып келіп, ел
игілігіне пайдалануға үндеді, соған ұмтылды. Алаштықтар кез-келген адаммен, ұлтына,
дініне қарамастан, келісіп, сөйлесуге дайын, толерантты болды. Міне, осы идея сол кездегі
тоталитарлық жүйенің санасына қайшы келді, себебі, большевиктердің пайымдауынша, «тек
революция ісіне қызмет қылу ғана адамгершілікке жататын», яғни, «Кім бізбен емес, сол бізге
қарсы».
Әр мемлекет қалыптасқаннан кейін өзінің байырғы діні мен ана тілінің жойылмай, байырғы
ата-дәстүрін сақтай отырып дамуды басты мақсат етеді. Бүгінгі күні дінге байланысты бірталай
мәселелі сұрақтар туып жатқаны мәлім. Бұның себебін әлемдік діндердің өзара арналарға
бөлініп, түрлі сипаттағы ағымдардың пайда болуынан іздеуге болады. Бүгінгі күні сырты
діндар, іші бүлікке толы, аузындағы сөзі мен жасап жүрген ісі сай келмейтін небір адамдарды
көреміз. Соңғы кездегі исламды жамылып небір адамзатқа қарсы әрекеттер жасап, қоғамға
зиянын тигізіп жүргендер де бар. Шынтуайтқа келгенде олардың исламға еш қатыстары жоқ.
Себебі, ислам өз негізін иманнан бастайды. Адам қанша жерден діндар, тақуа болса да оған ең
алдымен иман керек. Бұл туралы ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев өзінің он екінші қара сөзінде:
«Әуелі – иманның ихтиқатын махкамлемек (нанбақ) керек, екінші үйреніп жеткенше, үйрене
берсе керек. Кімде – кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны құдай ұрды, ғибадаты
ғибадат болмайды», – деген сөзі дәлел [2, 33 б.]. Бұл жерде біздің пайымдауымызша, әрбір
істің бастауында иман тұруы қажет, содан кейін ерінбей іздене берген ғана жетпек. Имансыз
адам Отанның қадір-қасиетін де, маңызын да білмей өтеді, онысынан өзі қиналмайды да.
Қарахан мемлекетінің ханы Сатұқ Боғра исламды мемлекеттік дін деп жариялағаннан
кейін ұлан байтақ атырапта ислам діні бұрынғысынан да кең тарап, ұстаным болып келеді.
«Ислам» сөзінің мағынасы «бейбітшілік, мойынсұну» дегенді білдіреді. Кеңестік саясаттың
70 жылдық зобалаңынан кейін, атеистік көзқарастардан бізді дін мен дәстүрдің сабақтастығы
арылтуда. Қазақ халқы үшін салт пен сана, тіл мен дінді насихаттауда Алаш зиялыларының
еңбегі зор болды. Қылышынан қан тамған Ресейдің саясаты жүріп тұрған заманда дәл сондай
азаматтардың болуы аса қажет еді. Осынау қиын қыстау кездері сұрқия саясат елді боданына
айналдыруды ғана мақсат тұтпай, халқымыздың дәстүрлі діні мен мәдениетіне ауыз сала
бастады. Бұл шараның басы қазақ даласы мен Түркістан өлкесінде миссионерлік жолмен
шоқындыру, орыстандыру әрекеттерін жүзеге асырудан басталды. Қазанның бұратана школын
басқарушы Н.Н. Ильминский қазақтарды мұсылман емес, «Шаманный» деген дінсіз халық,
оларды проваславныйға айналдырудың тым жеңіл екендігін айтып, үкіметті осы сөзімен
нандырғысы келді.
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Алаш зиялыларының басты үрейі имансыздықтан бастау алар дінсіздік болды. Билікке
Кеңес өкіметі орныққан соң мешіттер, медреселер жойыла бастап, молдалар мен имамдар
қудаланғаны анық. Тарихшы Қ.Әбуов бұл жөнінде «Әлихан Бөкейханов: «Прокламацияға
байланысты қазақтың әйгілі игі жақсыларын, молдалары мен жаңаша оқыған мұғалімдерін
алғаш рет саяси тұрғыдан тінтіді. Кітаптары, хат-жазбалары тәркіленді. Бірақ, 2-3 жылдан соң
олардың азаттық күндерін қайтарып берді. Наурызбай (ел оны құрметтеп, сыпайы атпен Науан
дейді) Таласұлы шәкірттерімен бірге жер аударылды» деп көрсетеді [3, 5 б.].
Қазақ даласының небір саңлақтары алдымен осы қудалануға түскен ауыл молдаларынан
хат танып, сауат ашқаны белгілі. Одан әрі білімдерін толықтырып, ғылымға ден қойды.
Кеңестік атеистік саясаттың кең етек алуы қазақ халқының дінсізденуіне ықпал етті. Әйтсе
де, қазақ халқы қанша исламды ұстанса да, атеистік сенімде болса да ата дәстүрін ұмытпаған.
Дәстүр мен дін ықылым заманнан біте қайнасып, қатар жүрген, бөліп жару қиын. Белгілі
дінтанушылардың өзі «дін – кеңес үкіметі тұсында дәстүрдің сақталып қалуының арқасында
жойылып кетуден аман қалды» деген тұжырымдаманы алға тартады.
Алаш зиялылары еңбектерінің басым бөлігі қай бағытта болмасын, негізінен ағартушылық
сипатта болды. Ресейдің орыстандыру мен шоқындыру саясатынан халықты аман сақтап
қалудың бірден бір жолы қазақ халқының білімін көтеру екендігін Алаш зиялылары тұла
бойымен түсінген еді. Себебі, туған тілі мен дәстүрлі дінінен айырылған халықтың тарих
сахнасында қалуы өте күмәнді, тіпті, мүмкін емес. Осындай қасіретті тауқыметтің алдын алу
үшін Алаштықтар еш аянбады, барынша күресіп бақты. Сол кездердегі қазақ баспасөзінің
алғашқы қарлығаштары болған «Дала уалаяты», «Түркістан уалаяты», «Қазақ», «Сарыарқа»,
«Айқап», «Шолпан» сынды газет-журналдардың ел арасында қоғамдық пікірді мыңдаған
оқырманға жеткізу барысында айрықша маңыздылыққа ие болғаны шындық.
Ол туралы «Алаш көсемсөзі: дін мәселесі» атты кітабында зерттеуші-ғалым Қ.Сақ:
«ХХ ғасырдың басында Қазақ елінің өркендеуі жолында діннің алатын орны туралы Алаш
зиялыларының арасында екі жақты көзқарас қалыптасты. «Айқап» журналында: «егер, қазақ
мемлекеті құрылатын болса, ислам дінінің заңдылықтарына, яғни, «шариғатқа» негізделу
керек» деген пікір басымдық танытса, «Қазақ» газетін шығарушылар қазақ мемлекетін
Европалық жүйемен басқару керек деген пікірде болды. Сөйте тұра, олар ата дініміз исламды,
салт-дәстүрді халықтың маңызды рухани құндылығы ретінде көздің қарашығындай сақтауды
ұстанған. Осы екі идея халық арасында қоғамдық пікір тудырды. Бұл мәселе – бүгінгі күні де
өзекті», – деп жазды [4, 26 б.].
Алаш зиялыларының көздеген мақсаттарының ең өзектісі қазақ баласына, еліне
жанашырлық таныту, ұлттың еркіндігі мен азаттығын алу, діні, тілі, мәдениетін сақтау екендігі
анық.
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АЛАШ ӘДЕБИЕТІ ЖӘНЕ М. ӘУЕЗОВ
Серғазы Л.А.
ф.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті
Тарихи шындық пен көркемдік шешімнің қарым-қатынасы көп мәселеге байланысты
екендігі белгілі. Тоталитарлық қоғамдық жүйе, қасаң идеологиялық саясат, әдеби күштердің
қарама-қайшылығы, талас-тартысы, жеке тұлғалардың пенделік пиғылы талай көркем
туындыны, қаншама талантты әуре-сарсаңға, қуғын-сүргінге түсіргеніне мысал жетерлік.
Қаламгердің шығармашылығына, азаматтық қызметіне, дүниетанымы мен ой-өрісіне тұсау
салынды. Мұндай қысым ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында кейде ашық, кейде астыртын
түрде өріс алды. Сол кезеңнің алғы шарты партиялық күшті мойындау, қалыптасқан жағдайға
көндігу, өзіндік көзқарастарды заман ықпалына қарай қалыптастыру еді.
Әр әдеби тұлғаның қандай жолды таңдағаны туралы біршама зерттеулер бар, бірақ әлі де
ғылыми тұрғыдан анықталмаған мәселелер баршылық. Соның бірі – кеңестік жүйенің алғашқы
кезеңіндегі әдебиеттегі ұлт-азаттық идеясының көрінуі, оны бейнелеудегі автор қолданған
түрлі амал-тәсілдердің табиғатын зерделеу. Осы тұрғыдан қарағанда Мұхтар Әуезовтің қазақ
әдебиеті мен әдебиеттану ғылымы үшін өте маңызды, бірақ әлі күнге дейін терең зерттеле
қоймаған, жұртшылыққа бейтаныс сыры мен қыры жетерлік. Ол – қаламгердің еркіндік пен
егемендікті аңсаған қазақ зиялыларының қатарында Алаш қозғалысының идеясынан нәр алған
шығармашылық жолы.
Қазіргі кезде М.Әуезовтің бүкіл шығармашылық жолының өн бойында алашшыл
көзқарастың созылып жатқаны жиі сөз болып жүр. Қаламгердің «Қараш-қараш оқиғасы», «Хан
Кене», «Қилы заман» шығармаларынан ортақ ой-пікір жалғастығын, көзқарас сабақтастығын
көреміз.
Қазақ
елінің бүгінгі қол жеткізген тәуелсіздігі биігінен көз салсақ, ұлттың рухани
әлемінде әділ бағасын ала алмаған талай «ақтаңдақтарды» көруге болады. Ауыз әдебиетінің
үлгілері мен ондағы фольклорлық деректер ұлтымыздың рухани жан дүниесінің биіктігін
көрсетумен қатар тарихымыздың зерделі айшықтарын тануымызға да зор ықпал жасайды.
Тарихшы ғалым Е. Бекмаханов: «Тарихи ірі оқиғалар ұрпақтан ұрпаққа жеткізіліп отырған
халықтың ауызша шығармашылығы: дастан, өлең, қисса, батырлар жыры, ертегі, аңыз
тағы басқалар арқылы қазақ халқының есінде сақталған. Осы фольклорлық материалдарда
қазақтардың қоғамдық және әлеуметтік құрылысы, тұрмысы мен әдет-ғұрпы және ақырында,
халықтың өміріндегі аса маңызды тарихи оқиғалар айқын бейнесін тапқан»[1, 42], – деп атап
көрсетеді.
Қаламгердің жиырмасыншы-отызыншы жылдардағы туындыларын жазушының сол
тұстағы қоғамдық, қайраткерлік қызметінен, жазған мақалаларынан, әңгіме-повестерінен
бөлек алып қарастыруға болмайды. Кез-келген қаламгер әдебиетке, шығармашылық жолға
келер алдында алғашқы қадамын баспасөзден бастайтыны анық. Оған дәлел ретінде халықтың
белгілі ақын-жазушылары С. Сейфуллин, М. Жұмабаев, І. Жансүгіров, Ж. Аймауытовтардың
ғұмырнамалық шежірелерін алуымызға болады. Әдебиетке бала күнінен жақын М. Әуезов те
жазушылық жолын осылар сияқты публицистикадан, мақала жазудан бастаған болатын. Ол
өз өмірінің болашағын халықпен тығыз байланыста деп ұғынып, оның азаттық, тәуелсіздік,
егемендік жолына түсуін армандаған. Семинарияда оқып жүргенде «Алаш» газетінің 1917
жылғы 16-санында жарық көрген «Қазақтың өзгеше мінездері» атты тұңғыш тырнақалды
мақаласымен белгілі бола бастаған М. Әуезов бертін келе «Сарыарқа», «Абай», «Қазақ тілі»,
«Шолпан», «Таң», «Сана», «Жас Азамат», «Еңбекші қазақ», «Кедей айнасы», «Жаңа мектеп»,
«Жас қайрат» тағы басқа газет-журналдарда саясат, мәдени-ағартушылық, дүниетанымдық
бағыттағы келелі ойларын алға тартып отырған. Ұлт-азаттық сарындары да осы кезеңде
қалыптаса бастады.
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Абай ортасынан шығып, Абай мектебінің сынынан өтуі, қисса дастандарды, батырлар
жырын жаттап өсуі оның бала жүрегіне мәңгілік елдік сезімін қалыптастырып, ел ішіндегі
түрлі әлеуметтік жайлар, қазақ халқының басындағы сол кезеңдегі ауыр халдер, отаршыл
саясаттың әрекеттерімен таныс болуы оны ел ісіне араласуға итермелеген еді. Алаш тұсындағы
көзқарастары мен кеңес тұсындағы қоғамдық қызметі де оның ой өрісін жан-жақты дамытып,
өзіндік жеке пікірін қалыптастырғаны да шындық. Мұның бәрі жинақтала келе болашақ дарын
иесінің шығармашылық бастауларына айналды.
Алғашқы жылдары жазылған көркем шығармаларында елдің тұрмыс тіршілігі, әлеуметтік
жағдайлары суреттелінсе, жиырмасыншы жылдардың ортасына қарай қазақ даласында өтіп
жатқан түрлі өзгерістерге орай ұлт тағдырына деген алаңдаушылығы шығармаларында жиі
көрініс тауып отырды.
Ұлт-азаттық идея – халықтың арман тілегінен туған асыл мұрат. Бұл тұста ұлттық сана
мен рухани тұтастықты сақтап қалу үшін Ахмет, Әлихан, Міржақыптар «Оян, қазақ!» деп
халық танымына тура жол сілтеп ұрандаса, Мағжан, Сұлтанмахмұт, Жүсіпбек, Мұхтарлар төл
әдебиетімізде ұлт-азаттық күрес тақырыбын дамытуды көздеді. Ұлттық рухымыздың биіктігін
танытатын М.Жұмабаевтың «Ертегі», «Оқжетпестің қиясында», «Батыр Баян», С. Сейфулиннің
«Көкшетау», Ж. Аймауытовтың «Қартқожа», «Ақбілек», М. Әуезовтің «Еңлік – Кебек»,
«Қилы заман», «Хан Кене» сияқты әртүрлі жанрдағы көркем шығармалары әдебиет үлгілеріне
айналды. Тақырып жағынан алғанда, жиырмасыншы-отызыншы жылдары әдебиетте көбінесе
халық аузындағы жыр-аңыздарды, өткен тарихи оқиғаларды, тарихи адамдар өмірі мен жеке
адам тағдырын жазу кең өріс алды.
М. Әуезовтің де ұлт-азаттық тақырыптарға бой ұруы бірнеше таным талқысынан өткен.
Әуезов ұлт-азаттық идея сарындарын көркем шығармада сонау ауыз әдебиетіндегі эпос, тарихи
жырлар, тарихи оқиғалар, ұлт-азаттық қозғалыстар шындығынан желі тартып уағыздайды.
Яғни, өз заманының шындығын беру үшін оны өткен заманның елдік сырлары мен ой-өрісі
әрекеттерімен сәйкестендіре отырып, тарихи оқиға желісін шығарма өзегіне айналдырады.
М. Әуезовтің жиырмасыншы-отызыншы жылдардағы тарихи тақырыпқа жазылған
шығармалары өз заманының ащы шындығын, отаршылдықтың қоғам мен санаға жасаған
залалдарын көркем тіл арқылы жеткізуімен ерекшеленеді. Әдебиеттанушы ғалым З. Қабдол:
«М. Әуезовтің күрделі де, іргелі туындылары негізінен тарихи тақырыпқа арнала тұрса да,
түптің түбінде өз дәуірінің шындығын жазуды мұрат тұтқан»[31, 256],– деген пікірін бұған
дәлел ретінде алуымызға болады. Әуезов туған халқының басынан өткен сан қилы өмір
өткелдерінің ақиқатын сезіне жүріп, қатерге толы қилы заманда батыл әрекетпен тарихи
тақырыптағы «Хан Кене», «Қилы заман» шығармаларымен бірге «Әдебиет тарихы» зерттеу
еңбегін жазады. Бұл «Әлемге танылған «Абай жолы» эпопеясына дейінгі отыз жасар Мұхтар
қаламынан туған Алаш ұранды әдебиеттің азаттық идеясын көтерген туындылары болатын»
[32, 12].
Ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезовтің бүкіл шығармашылық сапары бойына жемісті еңбек
еткен прозадан кейінгі жанрларының бірі – драма. Жазушының драмалық шығармаларынан
шыңдалған шеберлігін, үздік талантын танимыз. Әуезов драма жанрына ерте, шығармашылық
жолының ең алғашқы қадамдарынан бастап-ақ ден қойды. Сөйтіп ол қазақ драматургиясының
ірге тасын қаласты және ұлттық театрымыздың өркендеу, оның репертуарын толықтыра беру
жолында қажырлы еңбек етті.
Ол өзінің алуан түрлі тақырыпқа арналған жиырмадан аса төл пьесасын жазды және дүние
жүзінің, орыстың классикалық драматургиясының көптеген үлгілерін қазақ тіліне аударды.
Бұл ретте Мұхтар Әуезов аударған Гогольдің «Ревизоры», Шекспирдің «Оттелосы», «Асауға
тұсауы», Н. Погодиннің «Ақсүйектері», К. Треневтің «Любовь Яроваясы», А. Кронның «Флот
офицері» пьесаларын айтуға болады.
Осы пьесаларды үздік, шебер аудару арқылы жазушы қазақтың ұлттық театр өнерінің
классикалық үлгілерімен молығып, жетілуі жолында көп еңбек сіңірді және өзінің де
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драматургтік қызметінің аса бір өрісті де жемісті саласын құрады. Жазушының аталған
пьесаларды аударуда қолданылған шығармашылық тәжірибесін қорыту, алуан түрлі көркемдік
тәсіл-амалдарын, іздену жемістерін талдап, саралап ашу үшін арнайы зерттеу қажет.
ХІХ ғасырдың бірінші жартысында қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігін
қорғап қалуға бағытталған ұлт-азаттық қозғалысы, оның кемеңгер қолбасшысы, халқымыздың
соңғы ханы – Кенесары Қасымұлы мен жанын шүберекке түйіп, отаршылдық жүйеге қарсы
күрескен Наурызбай, Ағыбай сияқты батырлардың ерлігі тарихи тұрғыдан зерттелсе де, дәл
осы айтулы оқиғаға қатысушы қаһармандарымыздың рухани мұраларымызда сомдалуы жанжақты зерделенген жоқ.
Елін, халқын ойлаған ұлы жазушымыз түбінде жазадан құтылмайтынын білсе де, жан
дүниесін, санасын, рухани дүниетанымын талқыға салды. Әуезовтің талқыға түсуіне себепкер
болған шығармаларының бірі – «Хан Кене» трагедиясы. Хан, сұлтан, би, батыр туралы
жазғандарды қатал сынға алып, қуғынға ұшыратып жатқан кезде қазақ халқының соңғы ханы
Кенесары Қасымұлы туралы шығарма жазу ол кез үшін үлкен ерлік еді. «Қилы заман» тарихи
романы мен «Хан Кене» трагедиясының жарық көру уақыты осы шығармалардың күрделі
тағдырының бастауы болды. Бұл кезде кеңестік идеологиямен сусындағандар ұлттың шын
мәніндегі ұлт екенін тану үшін өткенге соқпай өтпейтінін түсінбей, таза ұлттық қасиеттерді
ешбір идеологияның бояуынсыз айқындау қажеттігін басқаша пайымдап жатқанда, осы
бағытты қолдамаған қаламгерлерден «ұлтшылдық» таңбасын көруге асыққан кезең еді.
М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, С. Торайғыров, Б. Күлеевтермен ұлтшыл бағыттағы
жазушылар қатарына іліккен М. Әуезов те саяси идеологияның қысымына түсті. М. Әуезовтің «Алаш» үкіметінің ісіне араласуы, большевизмді сынауы сыныққа сылтау болып,
коммунистік партия мен кеңес үкіметі жазушының жеке басына, шығармашылық ізденістеріне
сенімсіздікпен қарай бастады. Саяси идеология сол тұста жарық көрген «Қилы заман» романы
мен «Хан Кене» пьесасын «ұлт араздығын қоздыратын, орысқа жат жазылған, саяси қатесі
мол» деген үкім шығарып, оқуға тыйым салды.
Еркіндік пен тәуелсіздік аңсаған елдің күресін бейнелеген, соның салдарынан тағдыр
соққысын көрген «Хан Кене» трагедиясын Әуезов сұқ көзден қызғыштай қорғайды. Коммунистік
саяси идеологияның патшаға қарсы күрес уақытын пайдалана отырып ойды бүкпелеп, астарлап
жеткізу арқылы тарихи материалды идеясына, негізгі айтар ойына бағындырады. «Хан Кене»
трагедиясын өз заманының шындығымен салыстыра береді. «Хан Кене» пьесасы туралы
қарама-қайшы пікірлердің тууы, ең алдымен, оның нысаны мен тақырыбына, тарихи тұлғаны
драматургтің қалай көрсеткеніне байланысты. Осы кезге дейін Кенесарыны өз мансабы үшін
қарапайым екі халықты жауластырып, араларына сызат түсірген қарақшы ретінде танып келді.
Ал екінші біреулері қазақ халқын тұтастыққа, азаттық жолындағы күреске шақырған, сол
бостандық жолында мерт болған тарихи тұлға ретінде бағалайды. М. Әуезов екінші пікірді
жақтағанымен, Кенесарыны құр мақтамай, оқиғаның шындығын көрсетуге тырысады.
Бұл пьеса жөнінде әдебиетіміздің көрнекті өкілдері – С. Сейфуллин, І. Жансүгіров,
Ғ. Мүсірепов және тағы басқалары пьеса сахнаға алғаш қойылысымен-ақ сын пікірлер айтқан
болатын.
Ұрпақтың санасына теріс ұғым қалыптастырып үлгерген саяси идеологиялық
принциптердің салдарынан ұлт-азаттық қозғалысы ғана емес, Қазақстан ғылымы, әдебиеті
мен тарихы едәуір бұрмалаушылықтар мен қателіктерге ұшырады. Еліміз тәуелсіздікке қол
жеткізген соң ғана тарихи ақиқаттардың беті ашыла бастады. Еңсесі түскен елді егемендік пен
бірлікке шақырған белгілі қаламгерлердің шығармаларындағы ақиқат пен аңыз арада қаншама
уақыт өтсе де, өз маңызын жойған жоқ.
Қаһарымен әлемді тітіркендірген кешегі кеңестік дәуірде де Кенесары бастаған ұлтазаттық күресі туралы жыр-дастандар, роман және зерттеу еңбектері дүниеге келді. Бұл
да халықтың азаттық қаһармандарына деген жүрек түкпіріндегі құрметінің өшпегендігін
көрсеткендей. Әйтсе де кеңестік идеология хан, сұлтан, би, батыр туралы жазған тарихи
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шығарма авторларын қуғынға ұшыратып, жарық көрген туындыны өмір сахнасынан ысырып,
мүлдем жойып жіберуді ойлады.
Алайда кез-келген халықтың басынан өткен небір қиын тарихи оқиғаларының өзі түптің
түбінде әйтеуір сарапқа салынып, тиісті бағасын аларына дәлел ретінде қаламгерлеріміздің
туындылары бүгін қайтадан тарих сахнасынан орын алды. Соңғы уақытта қоғамымыздың
даму бағыты ұзақ жылдар бойы санамызға сіңген жаттанды ұғымдарды ұмыттырып, өткеніміз
бен өткенді бейнелеген өнерімізге өзгеше көзқараспен қарауымызды, мәдени мұраларымызды
басқаша бағалауымызды талап етіп отыр. Қаншама қиянаттың беттері ашылып, күні кеше
«жоққа шығарылған» талай рухани қазыналырымыз бен жеке тұлғаларымыз санатқа қосылды.
Жоғарыда аталған Кенесары – Наурызбай көтерілісі аталар аузында аңыз боп тарап, ерліктің
үлгісіндей халық жадында сақталып келгенімен, қаншама уақыт бойы ұрпақ санасынан
өшіріліп келді.
Баспасөз бетінен өшірілгенімен, халық көкірегінің түкпірінен орын алған сол жыр
ескерткішті мұрагерлеріне қайтарудың сәті енді ғана туып отыр. Әрине, халық санасынан терең
орын алған Кенесары-Наурызбай қозғалысының түп-тамырын, заңдылықтарын және оның
қазақ халқының азаттық күрес тарихындағы орнын ашып көрсетуді тарихшылардың еншісіне
қалдырамыз. Анығына келгенде жетпіс жыл бойы үкіметтің саяси идеологиясымен бірге «мың
құбылып» келген тарих ғылымы Кенесары көтерілісін де мансұқтап, қасақана қалтарыста
қалдырып, зерттеушілердің ашық сипаттауына батылдары жетпей келді. Тіпті Кенесарының
жеке тұлғасы туралы нақты тұжырымды пікір қалыптасқан жоқ.
Халықты дүр сілкіндірген Кенесары Қасымұлы қозғалысы туралы алғашқы кең көлемді
шығарма – Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің «Хан Кене» трагедиясы. «Хан Кене» трагедиясын
жазушы 1928 жылы жазған еді. Бірақ көп уақытқа дейін театр сахнасына шығаруға жолдама
берілмей, тек алты жылдан кейін ғана Қазақстан Республикасы мемлекеттік театрының
сахнасында бірінші рет қойылған. Трагедияның алғашқы сахналық көрінісіне байланысты көп
ұзамай-ақ баспасөз бетінде көрермендердің пьеса туралы бір-біріне қарама-қайшы, авторды
жазғыруы басым пікірлері «Социалды Қазақстан», «Казахстанская правда» газеттерінен,
«Әдебиет майданы» журналынан орын ала бастады. Осы пікірлерге байланысты трагедияның
сахна төрінен орын алуына уақытша тыйым салынып, ұзақ жылдар бойына мұрағат шаңында
көміліп жатты. Баспасөз бетінде «Хан Кене» трагедиясы жарты ғасыр уақыт бойы жарық
көрмей, 1983 жылы ғана Мұхтар Әуезовтің жиырма томдық шығармалар жинағының он
төртінші томында қайтадан жарияланды. Осы кезге дейін отыз мың данамен басылып келген
М. Әуезовтің кітаптары он төртінші томында он мың данамен ғана шықты.
«Хан Кене» трагедиясы туралы қарама-қайшы пікірлердің тууы оның нысаны мен
тақырыбына, тарихи тұлғаны драматургтің қалай көрсеткеніне тікелей байланысты. Кенесары
есімімен байланысты өткен ғасырдың отызыншы-қырқыншы жылдарындағы оқиғалар – қазақ
тарихында ұзақ уақыт бойы пікірталас тудырып келген мәселелер. Кенесары туралы пікірлер
екіге бөлінді. Бір тобы Кенесары хан тағы үшін күрескен, сол ойлаған мақсатына жету үшін
ешкімді де аямаған, халықты азапқа салған қатыгез деп кінә тақса, ал екінші топтағылар
оны қазақ халқының еркіндігі үшін жан аямай күрескен халық қаһарманы, ұлт батыры деп
мадақтады.
Мұхтар Әуезов «Хан Кене» трагедиясында өмірі де, өлімі де шырғалаңға толы ірі тарихи
тұлғаны терең зерттеп, бейнелеуге батыл қадам жасады. Тұлға мен заманның, дәуір мен
тағдырдың, тұлға мен халықтың қарым-қатынасын әдеби бейнелер арқылы көрсетіп, қазақ
ұлтының тарихи болашағына толғанып ой жібереді. Жазушы шығармашылығында көркем
сомдалған тарихи бейнелер терең философиялық мән табады. «Хан Кене» трагедиясының
сюжеті «терең филисофиялық сарындарға толы. Бірақ бұл жайлар әдебиеттану ғылымында
жете зерттелмей келеді. Кенесары тағдыры біздің санамызда жалпы адам баласындық мәселені
қозғайтын сауалдарды тудырады. Адам өмірінің мәні неде? Тұлға тағдырын, ұлт тағдырын
қандай сапалар айқындамақ? Кенесары ханды дүние қызығынан, қазына байлықтан бездіріп,
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азаттық күресінің жолына жетелеген қандай күш? Ол бұл майданға не мұратты көздеп шықты?
Бұл сұраулардың жауаптары жеңіл емес» [34, 177].
1934 жылы жазушыға «хан Кененің тұлғасы дәріптелді, тарихи өткен заман дұрыс
сарапталмады» [62, 107] – деген айып тағылды.
«Алашорда» қайраткерлері тап болған зауал әлемдегі бір де бір ұлт-азаттық қозғалыс
басынан кешпеген зауал еді. Оларды патшалық монархия бір, империялық мемлекет екі,
кеңес өкіметі үш жақтан жаныштап, қуғын мен түрмеден көздерін аштырмады. Қазақтың ұлы
жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезов те сол «қилы заманға» тап болды. Ұлт азаттығы үшін
ұмтылған ұрпақтың өкілі ретінде қазақ халқының саяси, әлеуметтік және рухани бостандыққа
жетуіне барлық азаматтық қажыр-қайратын жұмсады. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхамеджан Тынышбайұлы,
Халел, Жаһанша Досмұхамедовтарды рухани дос ете жүріп, қазақ мемлекетінің дербестігі
үшін жанын сала еңбек еткен Мұхтар Әуезов азаттық жолына барлық жастық қуатын арнады»[55, 186].
Бұған дәлел ретінде жазушының 1932 жылы жазған «Ашық хатын» алуымызға болады.
Кеңес өкіметінің барлық жазалау саясатын басынан өткерген М. Әуезовтің тағдырына бұл
хаттың ерекше әсері бар. Сол кездегі саяси жағдайға байланысты өмір үшін өнерінен бас
тартудан басқа М. Әуезовтің лажы жоқ еді.
Қазақстан Республикасының бірінші басшысы болған Голощекин қазақ зиялыларының
көзін жою мақсатымен 1928 жылдың күзінде жаппай жазалау науқанын бастады.
Қазақ ұлттық театрының тұңғыш директоры Дінше (Дінмұхамед) Әділовті қамаудан
бастау алған, одан басқа жетпіс бір адам тартылған Ұлттық Қауіпсіздік Комитетіндегі тергеу
ісі 1928 жылдың 17 желтоқсанында басталған. Жетпіс бір адамның ішінен жоғарыда аталған
ашық хатты жазған Мұхтар Әуезов пен қазақтың алғашқы математик, профессоры Әлімхан
Ермеков қана тірі қалған. Бірақ олардың тағдыры барлық саяси жазалау кезеңдерінде басты
нысана болды.
М. Әуезовтің «Хан Кенесін» сынау елуінші-алпысыншы жылдарға дейін толастамады.
1947 жылы С. Бәйішев «Профессор Мұхтар Әуезов өткендегі қателерінің шырмауында» деген
үлкен мақаласында: «Мұхтар Әуезов ескі өмірдің, ескі тақырыптың әуеніне түсіп кетіп, жаңа
өмірден, совет өмірі мен шындығынан қол үзген… Осыдан он бес жыл бұрын берген уәдесі
мен ісінің арасында қандай байланыс бар?
Соңғы он бес жылдың ішінде жазғандарының бәрі – «Айман – Шолпан», «Хан Кене»
пьесаларынан бастап, ең соңғы жазып жүрген «Абай» романына дейін – ескі тақырыпқа
арналған»[63, 3], – деп айыптайды.
Пьеса 1934 жылы-ақ сахнадан алынып, театр репертуарынан шығарылып қалса да, айтыс
толастамады.
1951 жылы баспасөз бетінде Кенесарыны дәріптеушілерді қайтадан сынай бастады.
«Кенесарыны дәріптеудің қазақ әдебиетіндегі төркіні – Мұхтар Әуезов»[64, 78] – деген айып
тағылып, Е. Ысмайылов, Е. Бекмаханов, С. Мұқановтармен бірге М. Әуезов те сынға ілінді.
М. Ақынжанов «Қазақстан тарихындағы буржуазияшыл ұлтшылдыққа қарсы»
мақаласында тарихшы Бекмахановты жер-жебіріне жете сынай келіп, Әуезовке ауыз салды.
Ол Қазақстан ВКП(б) Орталық Комитетінің VІІІ пленумында сөйлеген Шаяхметовтың
баяндамасына қосылды. Онда былай делінген: «Мұхтар Әуезов отызыншы жылдардың өзінде
«Хан Кене» деген ұлтшылдық пьесасында Кенесары Қасымовты және оның қозғалысын
жақтады. Мұхтар Әуезовтің қырқыншы жылдары «Әдебиет және искусство» журналында
басылған «Ақындар азасы» деген романында да Кенесары Қасымовтың өз басын дәріптегендік
болды»[65, 72].
Ал «Әдебиеттің жоғары идеялары үшін күресейік» деген мақалада «Мұхтар Әуезов
«Қазақ әдебиеті тарихының» бірінші томында «Хан Кене» деген арнаулы пьесасында Кенесары
– Наурызбайды, олардың маңындағы феодалдарды үнемі мақтаумен, оларды бұқараның
көсемдері етіп көрсетумен болды» [64, 75], – деп жазылған.
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Осыларға жауап ретінде Мұхтар Әуезов: «Мен 1928 жылы «Хан Кене» пьесасын жазған
едім. Бұл шығармада автордың ұлтшылдық дәріптеу бағыты айқын көрініп еді. Алғашқыда
бұл пьеса театр сахнасына қойылмады, басылған да жоқ, тек қолжазба күйінде қалды. Бес жыл
уақыт өткен соң отыз үшінші жылы театр қызметкерлерінің пьесаға біраз түзетулер жасап бер
дегенін ескере отырып, пьесаны едәуір өңдедім. Отыз төртінші жылы пьесаның премьерасы
қойылды да, репертуардан алынып қалды. Өйткені пьеса саяси мазмұны жағынан қате, совет
жұртшылығына керексіз болды. Осыдан кейін мен бұл пьесаға қайта оралған жоқпын.
Өз қателерімді ескере отырып, мен соңғы кездерде Кенесары маңындағы әдебиетті және
ХІХ ғасырда оның идеалы болып алғаш дәріптелген Досқожа мен Нысанбай туралы әдебиетті
қайта қарап шықтым. Олар Кенесарыны мадақтаудан басқа ештеңе жазған жоқ екен. Енді
оларды мақұлдап сөз ету – Кенесарыны дәріптеу болып табылады»[66, 58], – деген болатын.
М. Әуезов осы айтылған пікірлерді негізге ала отырып, «Хан Кененің» екінші нұсқасын
жазып шықты. “Хан Кененің” жазушы мұрасында қазақ, орыс тілдерінде сақталған әртүрлі
нұсқаларының машинкаға басылған, бөлек түптелген кейінгі бір қолжазбасы ерекше назар
аудартады. Бұл – «1934 жылғы спектакльге байланысты баспасөз сындарынан кейін автор
өз еңбегіне қайта бір көз жіберіп, ой елегінен өткізіп, әбден шыңдалған, өз қолымен кейінгі
ұрпаққа қалдырып кеткен пьесаның ең соңғы жаңа нұсқасы, жаңа редакциясы» [5]. Мұнда
алғашқы мәтіндерде қатысатын кейбір адамдар (кедейлер, диуана кемпір, жесір қатындар,
қырғыздар – Жантай, Қалығұл, Жанқараш, Орман манап, Тайсары, Толыбай), кейіпкерлердің
жас шамасын айқындайтын автор жазбалары, әр перненің өн бойынан жеке-жеке көріністер,
диалогтар мен монологтар (жетім балаларды бәйгеге тігу, қазан басындағы үш кедейдің
әңгімесі, жесір қатындар шуы, диуана қатын қарғысы, дулаттар мен кемпір диалогы, диуана
кемпірдің Кенесары мен Наурызбайды іздеп баруы), Кенесары мен Наурызбайдың қолға
түскеннен кейінгі қырғыздардың дауы мен Кенені қырғыз қатыны, Наурызбайды Толыбайдың
өлтіруімен аяқталатын соңғы алтыншы перде біржола қысқартылып, пьесаның әдеби тіл бояуы
біраз жетілдірілген. Кезінде біраз сын айтылған диуана кемпір әрекеттері, қобыз сарыны, әнжырлар мен жалпы сахналық шешім құбылыстарының, режиссер «жамауларының» бәрін де
драматург алып тастаған.
Мұхтар Әуезов «Хан Кене», «Қилы заман» сияқты шығармаларынан өздігінен бас
тартқан деудің ешбір қисыны жоқ. Бұларда жазушы отаршылдықты әшкерелеп, халықтың
басына түскен ауыр жағдайды тебірене бейнелегені белгілі. Кейін мүмкіндік туғанда «Қилы
заманды» қайта өңдегені «Хан Кененің» қазақша екі нұсқасын, орыс тілінде үшінші нұсқасын
жазып шыққаны тегін болмаса керек.
М. Әуезовтің «Хан Кене» трагедиясы – Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық
көтерілістің тарихи шындығын көркем тілмен жеткізген алғашқы трагедия.
ҚОҒАМНЫҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫНДА ӘЛЕУМЕТТАНУ
ҒЫЛЫМЫНЫҢ ОРНЫ
Смағамбет Б.Ж.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласындағы жаңа тұрпатты жаңғыруға байланысты тұжырымдамалары қоғамды серпілтіп
отыр. Ұлттық қауымдастықтар болмысына жаһандық әлеуметтік-экономикалық, рухани даму
үлкен өзгерістер енгізіп жатқан тұста біз өз-өзімізді терең танып, «ғаламдық» пен «ұлттық»
құбылыстар арақатынасы мен байланысына, кері байланысына заманауи әлеуметтану
зердесімен қарауға тиістіміз.
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Алаш қайраткері, профессор Халел Досмұхамедұлы: «Оянған жұрт қарқынды келеді.
Елестеген мұратқа жету үшін көбіне алды-артына, жан-жағына қарамай екпіндейді. Әдет, заң,
тіл секілді өзіндегі барды кемге санап, соларды жылдамырақ көңілдегідей өзгертуге салынады.
Жайымен тергеп, ақырындап тексеруге жүрек сабыр бермейді. Қарқынды жарыста, екпінді
жұмыста елдің елдігіне негіз болып тұрған нәрселердің де абайламастан өзгеріп кететіні
болады» деп жазады [1, 166].
Олай болса, Мемлекет басшысының өзі де айтқандай, ұлттық код мәселесін зерделегенде,
бар салаға да байыпты қарауымыз қажет.
Әлеуметтану ғылымы - әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар аясында ерекше орны бар
ғылымдардың бірі [2]. Ол басқа қоғамдық ғылымдармен, яғни әлеуметтік философиямен,
тарихпен, саясаттанумен, экономикалық және басқа да қоғамдық ғылымдармен тығыз
байланыста дамиды.
Бірқатар классикалық әлеуметтанулық теориялар (әлеуметтік дарвинизм, Г. Спенсер,
марксизм, институттық, құрылымдық, құрылымдық-функциялық) қоғамды өзара тығыз
ықпалдастықтағы ғана емес, сонымен бірге жүйедегі бөліктердің жиынтығы ретінде
қарастырады.
Қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы рухани мәселелер тізбегімен
тығыз байланысты. Өзгерген әлем жаңа құндылықтар жүйесін ұсына отырып, дәстүрлі
құндылықтар жүйесінің заманауи талаптарға қарай бейімдеудің бағыттары мен әдістерінің
институттануына мүдделі. Дегенмен, заманауи әлемдік даму технократизм үстемдігіне
қарамастан өзіндік дәстүрлі мәдени дамуымен терең тамырласқан өркениеттердің өміршеңдігін
көрсетуде.
Әлеуметтік құбылыстардың теориялық-әдіснамалық мәселелерін талдау да аса маңызды.
Әлеуметтанудың ғылым ретіндегі институттануы әлеуметтанулық алаңның академиялық
габитусымен байланысты. Әлеуметтану - рухани жаңғыруға бет алған қазақстандық қоғамның
өзекті, түйткілді әлеуметтік-экономикалық, рухани мәселелерін ғылыми негіздеуде бірден-бір
концептуалды мәселелерді айқын көрсетіп бере алатын ғылым.
Тарихи оқиғаларды талдай отырып, оның тағылымын зерделеуді әлеуметтану
тарихшылармен қатар жүзеге асыра алады. Тарихи әлеуметтану ғылыми бағыт ретінде дами
отырып, тарихи оқиғалар мен тарихи кезеңдерді талдау арқылы олардың ұлттық мемлекеттің
қалыптасуындағы рөлі мен ықпалына сипаттама жасап отыр. Әлеуметтанушыға «үлкен
теорияларды» тексеру үшін заманауи қоғамның релевантты тарихи талдауы мен салыстырудың
маңызы зор, себебі әрбір елдің даму ерекшеліктері бар.
Отандық ғылымда Қазақстанның көне дәуірін былай қойғанда, заманауи тарихының
өзекті мәселелерін әлеуметтанулық талдау ісінде сылбырлық байқалады. Соның ішінде ХХ
ғасырдағы және тәуелсіздік жылдарындағы кейбір тарихи оқиғаларға әлеуметтанулық баға
беру үшін қолданбалы әдістердің сандық және сапалы әдістерін үйлестіре отырып, ғылыми
негізделген талдау қажет [3]. Осы жерде әлеуметтік жады мәселесі де бар. Әлеуметтану
кафедрасында 2015 жылы жүргізілген зерттеулер қазақстандық жастардың танымы олардың
әлеуметтік жадында кеңестік емес ұстанымдардың бекігенін және олардың тарихи оқиғаларды
басқаша бағалайтынын көрсетті. Әрине, басқа да әлеуметтік құбылыстар сияқты әлеуметтік
жады терең кешенді зерттеуді талап етеді.
2015-2017 жылдары бірнеше зерттеу тәсілдерін (соның ішінде геносоциограмманы)
қолданып жүргізілген зерттеу қазақстандықтардың отбасылық құндылықтарының
динамикасын көрсетті.Қазақстандық отбасылық жүйедегі өзгеріс процесіне әлеуметтанулық
бақылау отбасылық саясатта отбасы-неке қатынастарының жаңа тәжірибелеріне көшудің, яғни
трансформацияның неғұрлым «жұмсақ» сипатта болуын қарастыруға мүмкіндік берер еді.
Әлеуметтану кафедрасы «Тарихи әлеуметтану» элективті курсы бойынша семинар және
студенттердің өзіндік жұмысын қазақ тарихындағы ірі тарихи оқиғаларды әлеуметтанулық
талдауға үйретуді мақсат еткен болатын. Өткеніміздің әлеуметтанулық өзектілігі - даусыз.
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Әр тарихи кезеңдегі әлеуметтік институттардың өзара ықпалдастығы мен тәуелсіздік
жылдарындағы әлеуметтік институттардың, соның ішінде импортталған әлеуметтік
институттардың қалыптасу процесіндегі ерекшеліктер мен оның салдары, болашақтағы
нәтижелері де кейбір тарихи мифтер мен ақиқаттың арасалмағын саралауға мүмкіндік беріп,
күрделі мәселелердің табиғатын көрсетуге итермелейді.
Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруында азаматтардың саяси сауаттылығы,
белсенді саяси мәдениетінің құрамдас бөлігі - олардың жалпы қоғамның әлеуметтік бетбейнесінен хабардар болуы. Саясаттанумен қатар әлеуметтану да қоғамдық салалардағы
саясаттың бағыттарына ғылыми- әлеуметтанулық сипаттама бере алады. Әлеуметтанудың
негізі пәндік объектісі қоғам мен адам десек, әлеуметтану әлеуметтік топтар мен әлеуметтік
қауымдастықтарды саясат субъектісі ретінде қарастыра отырып, мемлекеттің ішкі және
сыртқы саясатындағы кейбір латентті функцияға ие құбылыстарды анықтап, қолданылатын
шаралардың тиімділігін көрсетіп бере алады.
Әлеуметтану ғылымы қолданбалы сипатымен белгілі. Қоғамдағы процестерді зерттегенде
әлеуметтану жалаң тұжырымдарға емес, нақты эмпириялық деректерге иек артады. Әлемдік
әлеуметтану үлкен сандармен (Big Data) жұмыс жасауға белсене көше отырып, сапалық
әдістерді кәсіби қолданып, заманауи қоғамға тән өзгерістерге жедел және кешенді талдау
жасауға бейімделді.
Әлеуметтану – көп парадигмалы ғылым. Кеңестік кезеңде әлеуметтік құбылыстарға тек
маркстік көзқарас тұрғысынан баға беру доминанттыққа ие еді. Бүгінгі күні қоғамдық даму
динамикасына басқа да макроәлеуметтанулық парадигмалармен қатар микроәлеуметтанулық
парадигмаларды қолданып бағалауға болады.
Әлеуметтанудың экономикалық ғылымдармен байланысы өте зор. Әлеуметтану мен
экономиканы тығыз байланыстырушы - ортақ зерттеу объектiлерi. Адамдардың экономикалық
іс-әрекетінің әлеуметтiк жақтарын зерттейтiн - экономикалық әлеуметтану. Адамның еңбек
процесіндегі әрекеті экономикалық нәтижеге бағытталады, бiрақ әлеуметтану ғылымы адам
еңбегінің нәтижесін экономика саласындағы бiлiмсiз жан-жақты талдап бере алмайды. Қазіргі
кезде әлеуметтанулық зерттеулердің басым бөлігінің зерттеу объектісі болып табылатын
құбылыстарды қарастырғанда экономикалық әлеуметтанудың алатын орны зор. Әсіресе,
нарықтық қатынастардың пайда болуы және сонымен байланысты өзгерістер экономика
саласына деген қызығушылықты арттырып отыр.
Өндірістік қатынастардың сипатына тек таза экономикалық факторлардың ғана емес
сонымен қатар әлеуметтік факторлардың ықпалы бар екенін даму тәжірибесі көрсетіп
берді. Экономикалық өмірге әлеуметтанулық тұрғыдан қарау, оны адамдар арасындағы
қатынастардың бір саласы ретінде қарастыру, қоғамдағы құбылыстар туралы түсінігімізді
айтарлықтай кеңейтіп, тереңдете түседі. Таза экономикалық ұғымдар болып саналып келген
«нарық», «өндіріс», «айырбас», «тұтыну», «бөлу» т.б. процестерді экономикалық әлеуметтану
экономика саласында әрекет етуші әлеуметтік топтардың белсенділігін, олардың мүдделерімен,
тәртіптік ұстанымдарымен, өзара ықпалдасуының ерекшеліктерімен біртұтастықта әлеуметтік
процесс ретінде зерттеп, талдайды.
Егер экономикалық теория негізінен материалдық, қаржылық, ақпараттық және т.б.
ресурстардың дайын өнім мен қызметке айналу қатынастарын зерттесе, әлеуметтану ғылымы
тікелей адамның іс-әрекетіне және әлеуметтік байланыстарға көбірек көңіл бөледі. Экономика
екі ғылымның да зерттеу объектісі болып табылады, дегенмен экономика да, әлеуметтану да
экономикалық құбылыстарды зерттеп тануда өзіндік ерекше ғылыми көзқарастарды ұсынады,
сонымен қатар ғылым аясында әртүрлі міндеттер қояды және мәліметтерді жинау мен талдауда
да ерекше ғылыми әдістерді қолданады.
Рухани жаңғыру үдерісінде экономикадағы әрекетті әлеуметтанулық тұрғыдан түсіндіруде
«экономикалық» және «әлеуметтанулық» деп аталатын адам үлгілерінің мүмкіндіктерін есепке
алған жөн болар еді. Ал бұл экономикалық мәдениетпен тығыз байланысты. Экономикалық
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мәдениет кәсiп иелерiнiң басқа кәсiпкерлермен байланысында, қарым-қатынасында мүлтiксiз
орындалуы тиiс жазылмаған ережелерді ұрпақтан-ұрпаққа жеткiзiп отырады, яғни бағзы
замандарда қалыптасқан құндылықтар мен нормаларды сақтап жеткiзу функциясы арқылы
әлеуметтiк жады (ес) рөлiн атқарады.
Әлеуметтану жаңа жағдайлар туғызып отырған құндылықтар мен мүдделер, көзқарастар,
қарым-қатынастарды экономикалық мәдениеттің реттеу механизмдерін зерттеп, көрсетуі
тиіс. Экономикалық мәдениеттің екі аспектісі: бiрi – институттық, екiншiсi – тұлғалық десек,
осы екі бағытты зерттеу қазақстандықтардың әлеуметтік-экономикалық, рухани әлеуетін
бағамдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ғылым ретінде әлеуметтану қоғамның әлеуметтік
сегрегациялану нәтижесіндегі жаңа практикаларды әлеуметтік-құқықтық тұрғыдан реттеудің
өзекті мәселелерін талдауға көмектеседі.
Теориялық-танымдық қызметі аясында әлеуметтану қазақстандық қоғамдағы әлеуметтік
институттардың үйлесімі, тарихи шарттылықтың сипаты мен көрініс беруі, дамудың
бағыттары мен тенденцияларына позитивті және негативті ықпал ететін факторлары туралы
білімді жинақтайды. Ал әлеуметтанушылар дайындаған практикалық ұсыныстар қоғамның
сан саласындағы нақты саяси шешімдерді жүзеге асырудың негізі болар еді.
Әлеуметтанудың ғылыми әлеуеті өте жоғары. Оның теориялық және қолданбалы
нәтижелерін тиімді пайдалану – уақыт талабы.
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ТАРИХ ОҚУЛЫғыныҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ АЛаш
қайраткерлерінің еңбегі
Смаханова Ж.С.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ PhD-докторанты
Оқулық дегенге бүгінгі таңда, ол – оқу пәнінің мазмұнын рет-ретімен баяндайтын, білім
беру стандарты мен оқу бағдарламасына сай келетін оқу басылымның түрі деген анықтама
беріліп келеді. Ол өзінің дамуы жолында бірнеше тарихи кезеңдерді өткерді. Жалпы алғанда
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оқулықтану ғылымы жүздеген жылдық тарихы бар іргелі сала. Оқулық – ол кешенді оқыту
құралы, сонымен қатар, ол қоғамдық сана мен білім қалыптастырушы, іргелі білім беру институты.
Орта Азия өлкелерінде ортағасырлық кезеңдерден-ақ жеке ұстаздардың құжыраларынан,
мектеп пен медреселік білім беру жүйесі қалыптасып, сабақтастығымен дамып келді. Ескіден
бар Бұқарадағы Мири-Араб медресесі соның айқын мысалы. Яғни, білім берудің қаншалықты
өзіндік дәстүрі болса, соншалықты оқу құралдарын даярлау дәстүрі де өз кезеңіне лайық түрде
дамып отырған.
Қазақ қоғамында дәстүрлі қауым кезеңіне тән медреселік жүйе негізінде қалыптасқан,
басым бөлігі діни мазмұнда оқытуға негізделген оқыту құралдары болды. Алаштық зиялылар
жәдидтік білім беруді насихаттау жолымен, пәндік негіздегі және дүнияуи мазмұны да бар, сол
кездегі еуропалық білім жетістіктерін ескеретін оқулықтарды жазуға белсене кірісті. Олардың
ағартушылық қызметтеріне университеттік орталарда алған сол заманда озық үлгіде білім
алуы үлкен пайдасы тиді.
Кеңестік билік тұсында оқулық шығару мәселесі жүйелі түрде қолға алынған болатын.
Ол кезде мектептер екі-сыныптықтан төрт-сыныптыққа, одан жетісыныптық, фабриказауыттар жанындағы училищелер, сосын сегіз сыныптық және он-сыныптық білім беру
жүйелеріне өту кезеңдерінде білім беру бағдарламалары да жетіліп, өзгертулерге ұшырап,
толықтырылып, және мазмұнына бақылау жүргізіліп отырды.
Тәулсіздік кезеңде қазақ қоғамы күрделі әлеуметтік-саяси, мәдени-идеологиялық,
тұрмыстық-экономикалық өзегрістерге түсті.
Бүгінгі ХХІ ғасыр – дамыған елдердің білім беру жүйелерінің өзара бәсекелестікке
түскен ғасыры. «Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп
жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын
қағидалардан арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін
емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің
жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек....» - деп Елбасы Н. Назарбаев «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында атап өткендей, болашаққа өткеннен сабақ
ала отырып, жүріп өткен жолымызды зерделей отырып қадам басуымыз керек [1].
Қазақ халқы әр кезде өткен тарихқа зор мән беріп отырды. Мың өліп, мың тірілген қазақ
халқы тарихының тамыры терең, рухани мұрасы бай. Сол тамыры тереңге әрі кеңге жайған
тарихы бүгінгі кезге дейін түрлі дерек көздері арқылы жетіп отырды. Қазақ халқы шежірешіл
болуының өзі де өзінің тарихына, шыққан тегіне зор мән бергенінің мысалы бола алады.
Шежіре жазып, оны ұрпақтан-ұрпаққа қалдыру дәстүрінің өзі тарихты кейінгі келер ұрпаққа
жеткізуді үлкен мақсат еткенін көрсетеді.
«Халықтың шежірені білуге деген талпынысы қоғамдағы тұлғалық санадан шығады.
Қазіргі ұрпақ та бұрынғы заман адамындай жақсы өнегеге, тарихи білімге құштар. Өйткені
тарихи білім – қоғамдық сананың негізгі құраушы компоненті. Қоғамдық санада үзіліссіз
жалғасатын кез-келген білімнің түрі ең алдымен тарихи білім жүйесіне байлануы тиіс» [2. 12 б.].
Халықтың осы бір даналығынан бастау алған тарихты зерделеу үрдісі ХХ ғасырдың
басында алаш зиялыларының ізімен жалғасын тапты.
Тарихқа қалам тартқан алаш зиялыларының мол мұрасы еліміздің тарих оқулықтарының
қалыптасуында да маңызды рөлге ие болды. Ұлт зиялыларының білімділікке, парасаттылық
пен ұлтжандылыққа тола еңбектері бүгінгі тарих оқулықтарының қалыптасуында зор мәнге
ие болып отыр.
Соның ішінде ерекше атап өтетіндер: Әлихан Бөкейханов (1866-1937), Ахмет Байтұрсынов
(1872-1937), Мұхамеджан Тынышпаев (1879-1937), Халел Досмұхамедұлы (1883-1939),
Міржақып Дулатов (1885-1935), Санжар Асфандияров (1889-1938), Жүсіпбек Аймауытов (18891931), Телжан Шонанұлы (1894-1938) Қошке Кемеңгерұлы (1896-1937), Мағжан Жұмабаев
(1893-1938), Әлімхан Ермеков (1891-1970), Маннан Тұрғанбаев (1886-1937), Қаныш Сәтбаев
(1899-1964) және т.б.
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Бүгінгі таңда оқулықтарда түрік тектес арғы ата-бабамыз сары түсті, сопақ басты, көк
көзді, қаба сақалды деп айтылып жүрген сөз тіркестері болса, оны Қытай деректері арқылы бізге
жеткізуіне
еңбек сіңірген алаш зиялысы Мұхамеджан Тынышпаев еді. М. Тынышпаев
«Қырғыз-қазақ тарихына материалдар», «Қырғыз-қазақтар ХVII-XVIII ғасырларда» деген
тарихи еңбектерін жазған.
Ол халқымыздың тарихының күрделі, бұрын зерттелмеген кезеңдеріне арнап, дерек
көздері бай, ғылыми тұрғыдан негізделген іргелі еңбектер қалдырды. Мысалы, «Қазақ этнонимі
туралы», «Ақтабан шұбырынды», т.б. еңбектері әлі күнге дейін маңызын жоймай келеді.
Кеңес заманында тарихшылар М. Тынышпаевтың еңбектеріне жүгініп, оның қазақ руларының
шежіресіне, таңбаларына қатысты жазғандарын дерек көзі ретінде пайдаланғанмен, сілтеме
жасап көрсете алмады [4. 126 б.]. Күрделі кезеңде түрлі саяси-мемлекеттік жүйеде қилы
жауапты іс жасаған алаш қайраткерінің ұлтқа сіңірген еңбегі нәтижесіз емес. Мамандығы темір
жол инженері болса да М. Тынышпаев тарихшы ретінде қазақ елінің көне дәуірден бүгінге
дейінгі шынайы тарихын жасаудың батыл бағытарын іс жүзінде анықтап берді.
Асфандияров Санжар Жағыппарұлы – қазақтың тұңғыш тарихшы-профессоры. Оның
аты Қазақстан тарихнамасында көрнекті орын алады. Оған дәлел болатыны С. Асфендияров
Қазақстан халқының тарихын ежелгі заманнан 1917 жылға дейін қамтыған еңбекті алғаш рет
жазды. Соның негізінде жалпыға ортақ білім беретін мектептерге арналған «Қазақ тарихы»
оқулығын жазды. Осы оқулықтың бағдарламасын да Санжар Жағыппарұлы өзі жасаған еді.
Бұл оқулық кеңес өкіметінің ең қиын да күрделі уақытында жазылған. Бұның өзі оның
қандайлық батыл қадам жасағанын көрсетеді. Бұл батыл қадамға алаш зиялысы өзінің өресінің
биіктігінің, білімділігінің, парасаттылығының арқасында қол жеткізді.
Өзінің қысқа ғұмырында С. Асфандияров тарихқа қатысты «История Казахстана (с
древнейших времен)», «Прошлое Казахстана в источниках и материалах», «Қазақстандағы
1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі. Тарихи очерк», «Қазақ тарихының очеркі» атты еңбектерін
жазды. Бұл еңбектер тарих оқулығының қалыптасу тарихында маңызды орынға ие болды.
Бүгінгі жаңа заманда да ондағы ойлар, қорытындылар, бағалары өз құндылығын жойған жоқ
[3. 14 б.].
ХІХ ғасырдағы қазақ қауымының ахуалы алаш зиялысы Қошке Кемеңгерұлының 192122 жылдары жазылып, 1924 жылы Мәскеудегі «Күншығыс» баспасында жариялаған «Қазақ
тарихынан» атты зерттеуінде белгілі дәрежеде көрініс тауып, жүйеленген. Ол еңбекте негізгі
назар алаш жұртының патшалық Ресей отарлауы кезіндегі тағдырына аударылған [5. 195 б.].
Білім беру ісін қалыпқа келтіру, мектеп жүйесін құру, оқулықтар жазу, шығару, баспа ісін
жөнге келтіру, мамандар дайындау кезек күттірмес шаруа болатын [6. 57 б.]. Осыны түсініп
еңбек еткен ұлт зиялыларымен санасу қажеттігін түсінген кеңес билігі 1924-1925 жылдары
М. Дулатовтың «Қырғыз халқының тарихы» оқулығын 25 баспа табақ көлемінде таралымы 3
мың дана етіп шығаруды және Т. Шонановтың таралымы тура сондай болатын 15 баспа табақ
көлеміндегі «Қырғыздардың жер мәселесіндегі тарихының очеркі» оқулығын жоспарлап,
белгілейді. Алайда, олардың шықпай қалуына сол кездегі цензура зиянын тигізген болуы
керек.
Міне, осы азаматтар өз елінің мүддесін өзінікінен жоғары қойып, жұртының қамын
ойлады, мүддесі үшін ат салысты. Сондықтан да қазақ тарихына қалам тартқан бұл тұлғалар
сонысымен де биік тұлға ретінде қалды.
Сонымен қатар, алаш тұлғалары ұлттық саяси элита жаңа өрлеу жолына түскен ұлт-азаттық
қозғалысқа нысаналы сипат беру мақсатында газет-журнал шығару бастамасын да қолға алып,
сол заманда шығып тұрған «Қазақ», «Бірлік туы», «Сарыарқа» сынды газеттер де халықтың
ХХ ғасырдың басындағы тарихынан сыр шертетін тарихи дерек көзіне айналып, бүгінде Қазақ
тарихы оқулықтарында да өзіндік орнын алды. Сондықтан да, алаш зиялыларының мұраларын
зерттей түсу – әлі де жалғаса беруі керек. Себебі олардың мұралары – өткен мен болашақтың
жалғасы. Алаш қайраткері Міржақып Дулатовтың сөзімен айтсақ: «Жалғыз сүйеніш, жалғыз
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үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды
алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу.
Надан жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман» [7. 104 б.]. Осы сөз әлі ескірген жоқ.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.БЕРЕМЖАНОВА
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
Султангазы Г.Ж
к.и.н., Университет КАЗГЮУ
Мукатаева Л.К
к.и.н., Университет КАЗГЮУ
Среди представителей казахской интеллигенции, чья активная политическая деятельность
пришлась на первую четверть ХХ века, особое место занимает А.Беремжанов. Как депутат
А.Беремжанов представлял Казахстан в I и II Государственных Думах, где он проявил себя как
зрелый политик и общественный деятель. Им впервые были затронуты вопросы о незаконном
устройстве переселенческих участков в степи, вопросы языка в имперском судопроизводстве,
отмена военно-полевых судов и др. Однако политическая незрелость либеральнодемократических сил в государстве не позволила достаточно разработать проблему.
В начале XX века территория Казахстана представляла собой колониальную окраину
Российской империи. В связи с усилением колонизаторской политики в крае и массовым
изъятием земель у кочевников разрушалось традиционное хозяйство скотоводов. Коренное
население края было недовольно политикой самодержавия. Ситуация осложнялась рядом
нерешенных проблем, главной из которых была агарная. Переселение русских крестьян,
начавшееся в официальной форме в последней трети XIX века, в XX в. приобрело широкие
масштабы. Земельный вопрос стал острой проблемой для казахского населения. К 1917 году
в переселенческий фонд было передано около 45 млн. десятин земли. Под воздействием
революционных событий царское правительство издало указ о подготовке выборов в
Государственную Думу. Правила о выборах в Государственную Думу для Казахстана были
утверждены 22 февраля 1906 года.
Ахмед Беремжанов баллотировался от Тусунской волости Тургайского уезда. Мало кому
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известно, что вместе с Ахмедом в Думу баллотировался его отец Коргамбек. К этому времени
он уже отошел от административно-политической деятельности. Но по-прежнему, пользовался
всеобщим уважением, как со стороны русской администрации, так и со стороны местного
кочевого населения. Об этом свидетельствуют результаты выборов [1]. Интересен сам по себе
факт участия в выборах Коргамбека. Возможно, из-за Правил в волости не было людей, знающих
русский язык, но можно также допустить мысль, что Коргамбек как личность амбициозная,
вероятнее всего решил попробовать себя в новом качестве. Также можно предположить, что
кандидатура Коргамбека вполне устраивала местные власти, и они всячески его поддерживали,
так как в вопросах политики Коргамбек был менее радикален, чем его сын Ахмед. Любопытен
тот факт, что оба кандидата получили одинаковое количество голосов [1].
А. Беремжанов придавал большое значение решению аграрного вопроса. К его приезду
было подготовлено 2 законопроекта. Всего в Думе было известно 5 вариантов осуществления
земельной реформы. Ни один из вопросов, обсуждавшихся в Государственной Думе, не
привлекал к себе такого всеобщего и исключительного внимания, как вопрос аграрный. На
обсуждении аграрного вопроса остановили свое особое внимание все политические партии.
Несомненно, что в тот период аграрный вопрос в России господствовал над всеми остальными.
В первой Думе подверглись обсуждению законопроекты, подготовленные партией кадетов
и трудовиков. По проекту кадетов вопрос подлежал разрешению путем принципиального
отчуждения, но за плату в пользу малоземельных крестьян помещичьих частновладельческих
земель. Проект трудовиков шел дальше, речь шла уже о безвозмездном отчуждении всех
частновладельческих земель. В обоих проектах рассматривался вопрос о наделении землей
крестьян, но не упоминается об инородцах, которые пострадали в связи с переселенческой
политикой. На заседаниях Думы было решено создать аграрную комиссию из 99 человек. Эта
была одна из самых многочисленных комиссий.
В связи с тем, что депутаты от Казахстана и Сибири прибыли позднее, места, отведенные
специально для них, не соответствовали количеству прибывших депутатов из вышеназванных
регионов. По первоначальным соображениям в аграрную комиссию должен был войти 1 депутат
из 5. Когда встал вопрос о численности комиссии, возникли разногласия, так как никто не знал
точного состава Государственной Думы. В связи с этим численность комиссии колебалась от
88 до 99.
А. Беремжанов, будучи в то время единственным депутатом от Казахстана, от казахского
населения, выступил за увеличение количества мест в аграрной комиссии. Тем более, что
к середине июня свободных мест в аграрной комиссии оставалось только 8, а депутаты из
Сибири, Средней Азии и Казахстана, либо только начинали работу или еще не приехали в
Петербург. Таким образом, создалась такая ситуация, что 88 депутатов, которые либо не
приехали, либо только начали работу, должны были поделить 8 мест в аграрной комиссии.
Участие в работе этой комиссии было для депутатов всех регионов крайне важным, так как
крестьяне внутренней России и инородцы с окраин одинаково страдали от земельного кризиса.
А.Беремжанов, обостренно воспринимавший проблему земельного вопроса для казахов,
активно включился в ее обсуждение. Он предложил депутатам Думы увеличить количество
членов аграрной комиссии с 99 до 103 или до 104 членов. Как А.Беремжанов этого добивался,
можно узнать из фрагмента его выступления: «В тот день, когда образовался состав аграрной
комиссии, сначала была предложена цифра 88, но когда было сообщено, что число членов
Думы будет доходить до 500, эта цифра была увеличена на 11 и образовалась 99. 11оэтому
я присоединяюсь к представленным здесь соображениям и утверждаю, что число 99 не есть
окончательное. По моим соображениям всех членов Государственной Думы будет 524, если
это так, то число всех членов аграрной комиссии по расчету одного члена на 5 человек должно
быть 103 или 104» [2]. Это была не просто просьба об увеличении числа членов. Дело в том,
что ни в каких документах не было упомянуто о представительстве в аграрной комиссии
депутатов от Казахстана. Говорилось лишь о представителях Сибири и Средней Азии. А.
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Беремжанов задает естественный вопрос исходя из существующего положения вещей: «И вот
эти оставшиеся места были представлены Государственной Думой Сибири, Средней Азии и
Кавказу, про Степные области, населенные киргизами, не было сказано, может быть, они были
отнесены к Сибири или Средней Азии, но определенно в постановлении Думы об этом не
говорится» [2]. В связи с этим он просит предоставить: «3 места или, по крайней мере, 2
киргизским областям, куда входят Ссмирсченская, Семипалатинская, Тургайская и Уральская
области и Букеевская орда, Астраханская губерния. В последней тоже 500000 степного
населения» [2]. А.Беремжанов не случайно перечисляет области, относящиеся к Казахстану
и области, населенные казахами. Таким образом, он акцентирует внимание депутатов на том,
что казахи, занимая огромную территорию, тем не менее, не имеют мест в аграрной комиссии.
Также депутатам было известно, что от столь обширной территории было избрано всего 6
членов Думы. А. Беремжанов говорит: «Всех членов перечисленных мною областей будет, за
исключением Уральской области, 10 человек, по принятому Государственной Думой основанию
по расчету одного на 5 должны избрать комиссию двух, и вот я прошу Государственную Думу
выяснить, куда были отнесены киргизские области, к Сибири или к Средней Азии, а если
никуда, то нужно выделить Семирсченскую, Семипалатинскую, Тургайскую, Уральскую, я
не считаю Букеевскую орду, Астраханскую губернию в отдельную область, и представители
этих областей должны избрать двух членов в аграрную комиссию. Эти 2 места должны быть
предоставлены этим местностям также и потому, что в том постановлении территориальный
принцип также был принят в расчет, почему и были оставлены места для представителей
Сибири, Кавказа и Средней Азии» [2].
Выступление А. Беремжанова вызвало споры как со стороны вновь прибывших депутатов
от Сибири, так как они отказывались принять депутатов от Казахстана в свои ряды, так и со
стороны уже сформировавшейся комиссии, так как они не хотели увеличивать комиссию до
названной А.Беремжановым цифры и нарушать принцип избрания. Представитель Сибири
Лаптев, делегированный Сибирским казачьим войском, в своем выступлении выразился
так: «На 25 или 27 человек, которые вошли в Думу от Сибири, полагается самое большее 2
представителя, между тем эти 2 члена аграрной комиссии должны были представлять собою
киргизов, бурят, восточносибирских крестьян, сибирских казаков и Приамурский край». Далее
он поддерживает А. Беремжанова, утверждая: «Нам нужно минимум пять членов аграрной
комиссии, чтобы интересы всех групп населения были сколько-нибудь представлены, а не
два на 25. Эти группы слишком заинтересованы в решении аграрного вопроса, а между тем
они будут представлять только наполовину интересы киргизов, казаков, восточносибирских
крестьян» [2].
Депутаты, избранные от казахского населения, кроме А. Беремжанова и А. Калменова,
не успели прибыть в Петербург из-за того, что выборы были назначены на слишком поздний
срок, и Дума к этому времени была уже распущена. В большинстве своем представители
национальных окраин поддерживали партию народной свободы, как наиболее демократичную.
В Думе депутаты от Казахстана, независимо от национальных и партийных различий,
держались вместе, так как территориальный фактор играл большую роль. Это можно связать
со слабой политизацией общества. Но думается, депутатов от Казахстана объединял не только
территориальный принцип, но и общие проблемы края. Прежде всего, это был земельный
вопрос, в связи с переселением крестьян из внутренних губерний. Против переселенческой
акции правительства выступали не только инородцы, но и крестьяне Сибири. Например,
депутат от Сибири Н.Коншин в одном из своих выступлений сказал, что никакие переселения
в Сибирь аграрного вопроса не решат. Он также отметил крайнюю неточность сведений о
свободных землях. При этом Н.Коншин не затронул вопросов о незаконном изгнании коренного
населения с исконных земель, об экспроприации, проводимой переселенческим управлением.
Именно этим проблемам был посвящен запрос на имя Председателя Совета Министров по
поводу незаконного образования переселенческих участков и местных дач в Казахской
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степи, подписанный 53 депутатами. Как считает исследователь Л. Ямаева, инициаторами и
составителями этого документа являются Ахмед Беремжанов и Салимгерей Джантурин [3, с. 13].
В
названном
запросе
говорится
о
безземелье
среди
казахского
населения, хотя в то же время в степи устраиваются переселенческие
управления,
указывается
на
неправомерность
действий
властей,
которые
противоречат общим положениям Закона от 25 марта 1891 года, особенно
примечанию 1 к статье 120, которое гласит: «земли могущие оказаться
излишними для кочевников поступают в ведение министерства Государственного имущества.
Общий принцип этих мотивов относящихся к статьям 120,122,125, и 126 Стенного положения
заключается в том, что переход земель в распоряжение правительства, признаваемых для
кочевников излишними, может последовать лишь в будущем, когда будет произведено
размежевание Степных областей и выяснится в точности то количество земли, которое окажется
необходимым для удовлетворения хозяйственных потребностей кочевого населения» [4]. В этом
запросе далее указывается о размежевании, которое может считаться законченным только тогда,
когда будут достигнуты две его основные цели. Первая: «привести в известность количество
земли и угодий, как всех вообще, так и, в частности, казне принадлежащих. Вторая: утвердить
спокойствие владельцев постановлением правильных и несомненных границ поземельного
владения» [4]. То есть из Стенного Положения мы видим, что государство изначально
пообещало коренному населению полную норму земельных пастбищ и угодий, для того чтобы
казахи полноценно могли заниматься традиционным хозяйством. Но в связи с нарастающей
политической активизацией крестьянских масс внутри метрополии, оно вынуждено было
пересмотреть данное положение в пользу российских крестьян, и «тем самым отвратить тех
же крестьян от их требований об увеличении землепользования в европейской России»
Однако, решив наполовину одну проблему, правительство тем самым создавало новую безземелье казахов. Последнее обстоятельство вызвало кризис традиционного хозяйства в целом.
Так как для ведения кочевого хозяйства казаху нужно было гораздо больше земли, чем было
выделено статистической экспедицией под руководством Щербины. В запросе акцентируется
внимание на тот факт, что «размежевание между киргизами и казной не только не закончено,
но и совсем не начато» [5]. Соответственно, что «другой владелец, государство юридически
не имеет никакого права селить на киргизских землях кого бы то ни было, кроме киргизов...»
[5, л. 5]. Следовательно, переселенческая акция лишена юридического обоснования. Несмотря
на это, правительство планомерно начинает политику переселения безземельных крестьян на
национальные окраины империи. В упомянутом запросе депутатами неоднократно указывается
на незаконность устройств переселенческих управлений на территории края и выражается
протест против резких нарушений закона и ущемления казахов в земельном вопросе. Основное
содержание запроса депутаты выразили в двух положениях: «первое, на каком основании,
вопреки духу и точному смыслу статьи 120-126 закона 25 марта 1891 года, продолжаются до
сих пор работы по образованию переселенческих участков и местных дач в киргизской степи,
оставляя местное коренное население совершенно неустроенным в земельном отношении,
Второе, намерен ли Совет Министров принять меры к немедленному приостановлению этих
работ» [5, лл. 5-6]. Под этим важным документом подписались 53 депутата. Несомненно, что
сам документ был подготовлен казахскими депутатами Л. Беремжановым и А. Калменовым.
Так как именно они были на тот период единственными депутатами региона, избранными от
казахского населения. Факты, приведенные в документе, еще раз подтверждают, что он был
написан людьми из казахской среды. Им были хорошо известны факты произвола местных
властей в земельном вопросе. Необходимо отметить, что в составлении документа участвовал
известный чиновник переселенческого управления, землемер Т. Седельников, депутат от
Оренбургской губернии.
Важность данного документа и выступлений А. Беремжанова на первых заседаниях
Государственной Думы состоит в том, что впервые о земельной проблеме было высказано в столь
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широких кругах, поставлены конкретные вопросы правительству относительно пересмотра
аграрного законодательства. Но в силу сложившихся обстоятельств Дума была распущена и
этот вопрос, как и многие другие, так и не был решен. Правительство отказывалось от проектов
аграрных реформ, которые инициировались кадетами и трудовиками, и в тоже время оно не
предлагало ничего взамен. Настаивая на сохранении помещичьего землевладения, оно тем
самым накаляло только конфликт в обществе.
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ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДҰЛЫНЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ
Сыздықова Г.О.
ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Тілтану саласында Алаш қозғалысыныңқайраткері, дәрігер, ұстаз, ғалым, саяси және
қоғам қайраткері, тарихшы, табиғаттанушы, әдебиетші, ауыз әдебиетінің сирек үлгілерін жинап,
насихаттаушы, шебер аудармашы Халел Досмұхамедұлының лингвистикалық көзқарастарын
бүгінгі күн тұрғысынан саралаудың өзіндік маңызы бар. Бұл бағытта ғалымның қазақ тілінің
дыбыстық жүйесі мен құрылымы, кірме сөздердің қалыптасуы мен тіл заңдары бойынша өзгеру,
бейімделу сипатына қатысты «Қазақ-қырғыз тілдеріндегі сингармонизм заңы» еңбегіндегі
ғылыми пайымдаулары мен тұжырымдарының мәні ерекше.
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесіндегі негізгі заңдылықтардың бірі – үндестік заңы.
Бұл заң сөздің бірыңғай жуан не жіңішке түрде келіп, қатар келген дыбыстардың бір-біріне
акустикалық және артикуляциялық жағынан өзара бейімделуі, үйлесуі арқылы айқындалады.
Ғалымның лингвистикалық мұраларының ішінде дәл қазіргі қазақ әліпбиі мен емлесі
үшін жауапты кезеңде де өзінің маңыздылығын жоймайтын ғылыми еңбектерінің бірі – «Қазаққырғыз тіліндегі сингармонизм заңы». Бұл – қазақ тіліндегі сингармонизм заңы, сөздерге
қосымшалардың жалғану реті, сингармонизм заңына бағынбайтын сөздер мен қосымшалар,
жалғау-жұрнақтардың сөз түбіріне жалғануындағы сөз өзгерісі, жат сөздер және «жат тілдерден
қазақшаға кірген сөздердің өзгеру заңын табу» т.б. маңызды мәселелер ғылыми тұрғыдан жан
жақты баяндалған еңбек. Сондықтан ғалымның бұл бағыттағы ғылыми тұжырымдары өз
алдына дербес, басқа ғылыми тұжырымдармен салыстыра саралауды қажет етеді.
Қазақ тілінің дыбыс жүйесіндегі сингармонизм құбылысын ғылыми бағытта алғаш рет
зерттеген А. Байтұрсынұлы «сингармонизм» деген ұғымды қолданбаса да, бұл заңды қазақ
тіліндегі дыбыстар мен олардың жазу белгілеріне қатысты қарастырады. Ғалымның пікірінше,
«дауысты дыбыстар сөздің жаны есебінде, дауыссыз дыбыстар һәм жарты дауысты дыбыстар
сөздің тәні есебінде. Тәнді жан қандай билесе, дауысты дыбыстар басқа дыбыстарды сондай
билейді. Яғни дауысты дыбыстар жуан айтылса, дауыссыз иә жарты дауысты дыбыстар да
жуан айтылады. Дауысты дыбыстар жіңішке айтылса, басқа дыбыстар да жіңішке айтылады»
[1, 479]. А.Байтұрсынұлының бұл тұжырымын Х. Досмұхамедұлы өз зерттеуінде әрі қарай
дамытып, түрік тілінің бір тарауы – қазақ-қырғыз тілінің сөз аяғына жалғанған қосымшалар
арқылы өзгеретіндігін ескере отырып, сингармонизм заңына мынадай сипаттама береді: «Бір
сөздің ішіндегі дыбыстардың бәрінің бірдей дауыспен (не жуан, не жіңішке) ұйқасып айтылуын
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білім тілінде «сингармонизм» дейді. Сингармонизм деген сөз, қазақша айтқанда, үндестік,
ұйқастық деген мағынада. Сингармонизм – түрік тілінің айрықша өзіне біткен қасиеті. Түрік
тілдерінің көбі (Ыстамбұл түріктері, Қазан ноғайы, сарт-өзбек, тағы талайлар) түрік емес
халықтардың сөзін көп алғандықтан, жат жұрттарға көп араласқандықтан, осы айрықша
қасиетінен айырылып қалып отыр» [2, 6]. Ғалымның тұжырымына сүйенсек, сингармонизм
заңы бір сөздің ішіндегі дауысты дыбыстардың бірігіп, басқа дыбыстарға ән беруімен, дауыссыз
я жарты дауысты дыбыстардың өз алдына үн шығара алмай, дауыстылардың берген әнін ғана
ұстауымен де сипатталады.
Сингармонизм
заңы дауыстылардың «гәрмөндесу» заңы я «дауыстылардың
гәрмоние заңы» деп те айтылады [2, 6]. Х. Досмұхамедұлы «дауыстылар гәрмониесі» деудің
орнына «дыбыстар гәрмөниесі» деп айтқанды дұрыс деп санайды [2, 7]. Ғалымның бұл
пайымдауына сүйенсек, гармония дыбыстардың сөз ішіндегі өзара үйлесімі арқылы іске
асады. А.Байтұрсынұлының «дауысты дыбыстар жуан айтылса, дауыссыз иә жарты дауысты
дыбыстар да жуан айтылады. Дауысты дыбыстар жіңішке айтылса, басқа дыбыстар да жіңішке
айтылады» деген тұжырымын Х.Досмұхамедұлы «дауыстылардың «гәрмөндесу» заңы» я
«дауыстылардың гәрмоние заңы» деп нақтылап, «бір сөздің я жуан, я жіңішке болып айтылуын»
қазақ-қырғыз тіліндегі әр дыбыстың біресе жуан, біресе жіңішке болып қос айтылуынан» деп
түсіндіреді [2, 7].
Қазақ тіліндегі сингармонизм заңы туралы Қ. Жұбанұлының тұжырымдарына назар
аударсақ, ғалым сингармонизм заңына мынадай анықтама береді: «Сөз мүшелерін матастырып
ұстайтын арқанның ең күштісі түбір мүше мен қосымша мүшелердің үндесуі. Бұл заңды
сингармонизм дейміз» [3, 97].
Сингармонизм заңының қазақ тілінің дыбыстық жүйесі үшін маңыздылығы тілдің
жалпы фонетикалық сипатын, дыбыс және буын жүйесінің ерекшелігін, сөйлеу нормасын
айқындауынан көрінеді. Тілдегі сөздердің бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке, бірыңғай
еріндік не бірыңғай езулік болып айтылуы, қосымшалардың сөздерге жалғану реті де осы
заңның ережелерімен түсіндіріледі. Нәтижесінде, сингармонизмнің сөзайырымдық және
сөзтанымдық қызметі сараланады.
Тілді жүйе ретінде танып, қазақ тілінің сөз, сөйлем жүйесімен қатар дыбыс жүйесін,
ондағы «дыбыс», «әріп», «дәйекші», «жуан дыбыс», «жіңішке дыбыс», «қағида» т.с.с. қазақша
лингвистикалық   терминдерді қалыптастырып, тіл ғылымына енгізуші, қазақ тілтанымының
негізін салушы ғалым А. Байтұрсынұлы қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен емлесі туралы
алғашқы тұжырымдарын ғылыми тұрғыдан негіздеп қана қоймай, қазақ әліпбиін қазақ тілінің
басты ерекшелігі ретінде танылатын сингармонизм заңына икемдеуге баса назар аударды.
Оның басты дәлелі: ғалымның қазақ тіліндегі дыбыстар мен олардың жазу белгілеріне қатысты
« »ﺀдәйекшіні қолдануы. Бұл туралы ғалымның пікіріне жүгінсек: «Дауысты дыбыстар: [ ٱа],
[ ﻭо], [ ۉұ], [ ﯽы] осы тұрған күйінде жуан айтылады, мысалы; аз, оз, нұр, сары. Бұлардың
жіңішке айтылатын орнын айыратын белгіге аламыз « »ﺀдәйекшіні. Бұл белгі сөздің алдында
дәйекшіге тұрып, ол сөздің жіңішке оқылмағын хабарландырады, яғни бұл белгі тұрған соң,
сөздің ішіндегі дауысты дыбыстарды жіңішке айтамыз. Дауысты дыбыстар жіңішке айтылса,
олардың қатарындағы басқа дауыссыз я жарты дауысты дыбыстар да жіңішке айтылады,
мысалы: арман – әрмен, тор – төр, тұр – түр, жоны - жөні» [1, 480]. Ғалым дәйекшіні қазақ
жазуының негізі ретінде алынған араб таңбаларын тілдің фонетикалық жүйесіне икемдеу
мақсатында қазақ дыбыстары жоқ таңбаларды әліпбиден шығарып, арабша таңбасы жоқ
дыбыстарға таңба қосып, қазақ тілінің жуан не жіңішке жазу (үндестік) заңына сай жазуға
ыңғайлы болу үшін ұсынады.
Дәйекші белгі және оның сөз ішіндегі қолданысы туралы Х. Досмұхамедұлының
еңбегінде де айтылады. Зерттеуші алдымен дәйекшінің қызметін «дыбыстың жіңішке түрін
белгілеу үшін жуан белгілеген таңбаның алдына қойылатындығымен » нақтылай отырып,
«қазақ-қырғыздың сөзіндегі дыбыстар ұйқасып, үндесіп айтылатын болғандықтан, сөздегі әр
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харіфтердің алдына дәйекші қоюдың керегі жоқ болды, бүтін сөздің алдына жалғыз дәйекші
қойылса да жететін болды» деген қорытындыға келеді [2, 8]. Ғалымның пайымдауынша, сөздің
дыбыстық құрамында қолданылатын дәйекшілер сингармонизм заңынан туындайды.
Х.Досмұхамедұлы сингармонизм заңының жазуды жеңілдетудегі рөліне назар
аударады. Бұл бағытта зерттеуші тілдегі дыбыстардың таңбаларын азайту мәселесіне көңіл
бөліп, тіліміздегі қ, ғ дыбыстарының жіңішке түрін дәйекші арқылы таңбалауды ұсынады.
Нәтижесінде, «к», «г» әріптерін қолдану, бір жағынан, тіліміздегі әріптер санын көбейтсе де,
екінші жағынан, дәйекшілер санын азайтуға мүмкіндік беретінін айтады [2, 8].
Сингармонизм тілімізді үйренуге, үйретуге жеңілдетіп тұр, жаңа сөздер тудырып, сөздер
қосып, тілімізді байытқанда ылақтырмайтын, адастырмайтын қарақшылы даңғыл қара жол
болып тұр [1. 17]. Бұл пікірді негізге алсақ, сингармонизм заңы басқа тілдерден енген сөздердің
тілдің өз сөзіндей сіңіп кетуіне де ықпал етеді.
Жалпы тілдің даму тарихында қазақ тіліндегі кірме сөздерді алғаш зерттеушілердің
бірі Х. Досмұхамедұлы қазақ тіліне араб-парсы тілдерінен енген қала, ақыл, айып, әділ, өмір,
ар, әкім, аспан секілді сөздердің тілімізге сіңісіп, нәтижесінде олардың жат екендігінің аса
қатты байқалмауының басты себебін сингармонизм заңымен байланысты түсіндіреді. Бұл
пайымдауды Х. Досмұхамедұлының мына пікірімен сабақтауға болады: «Қазақ-қырғыз тіліне
сіңу үшін бұлар танымастай болып өзгерген. Өзгергенде бұлар қазақ-қырғыз тілінің заңдарына
бағынатын болып, алдымен сингармонизм заңына көніп өзгерген. Өзінің заңымен өзгертпей
қазақ тілі ішіне ешбір жат сөзді алмайды, кіргізбейді. Бұл – ақиқат нәрсе [1, 18].
Халел Досмұхамедұлының лингвистикалық көзқарастарының ішінде жазу, емле
заңдылықтарымен қатар әдебиет тілі және тіл тарихы, терминология, әдебиет тілінің баспа,
мектеппен байланысы туралы тұжырымдарының да маңыздылығы жоғары. Соның ішінде
баспа мен мектепті әдебиет тілінің басты қаруы ретінде алуы да кездейсоқ емес. Ғалымның
пайымдауынша, «әдебиет тілінің қаруы – баспа мен мектеп. Баспа мен мектеп деген
адам шошынарлық өте қайратты қару. Баспа мен мектепте қолданған тіл елге ақырында
сіңбей қалмайды. Мектеп пен баспаның тілі дұрыс болса, елдің тілін көркейтіп, байытып,
гүлдендіреді; мектеп пен баспада қолданған тіл шатасқан болса, ол ел сорлы, мұндай елдің
тілі бұзылмай қалмайды [1, 19]. Ғалымның баспа мен мектепті «әдебиеттің қаруы» ретінде
тануының басты себебі: тілдің дамуы мен өркендеуінің баспа мен мектептен басталуы
және халыққа, елге баспа мен мектеп арқылы таралуымен анықталады. Бұл бағытта Халел
Досмұхамедұлының жаратылыстану пәндері бойынша алғашқы қазақ мектептеріне арнап
жазған «Өлі табиғат», «Жануартану, «Табиғаттану», «Оқушылар гигиенасы», «Адамның тән
тіршілігі», «Денсаулығыңды сақта» және т.б. оқулықтарының орны ерекше.
Қорыта келгенде, Х. Досмұхамедұлының лингвистикалық көзқарастары өз құндылығын
жоймай, ұрпақтан-ұрпаққа жетіп отыратын асыл мұра, мол қазына болып танылады.
Әдебиеттер тізімі:
1. Байтұрсынұлы А. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: «Абзал-Ай», 2013. – 640 б.
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М. ДУЛАТОВ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ ӨМІРШЕҢДІГІ
Tапанова C.Е.
филология ғылымдарының докторы, профессор
Қазіргі қоғамдық жағдай зерттеушілерге кең жол, үлкен мүмкіндкітер ашып отыр. Алғаш
рет ғылыми еңбектер таптық тұрғыда емес, өркениетті тұрғыда, тәуелсіз көзқарас тұрғысында
зерттеле бастады.
Ұзақ жылдар бойы қатаң тиым салынып келіп, енді ғана асыл мұраларымен халқына
қайтып оралған ардақты есімдердің арасында Міржақып Дулатов аты ерекше құрметке лайық.
Қиын-қыстау өмірінің өн бойында тынымсыз жалғасқан қарекетімен, атқарып кеткен ұланғайыр істерімен, ұлт санасына әсер етуімен халық жадында біржола сақталып қалған бірегей
тұлғалардың бірі.
Міржақып Дулатов демократтық бағытты ұстаған қазақ халқының ағартушысы болды.
Өзінің «Оян, қазақ» поэтикалық манифесімен қатар, қазақ әдебиеті оқулығының жаңа
әдістемесін жасап, ұлт мектептерінде оқытудың жаңа жобасын ұсынды. Оның идеялары қазақ
халқының дамуын жаңа сатыға көтерді.
Санасы оянған жұрт мектеп-медресе салуға ұмтылыс жасады. Қолдан кеткен егемендікті
қайта қолға алудың, қазақты жаңа сатыға көтерудің алғы шарттары жүзеге асты. Жер – барлық
материалдық игіліктің негізі, ал тіл – халықтың рухани тірегі. Бұл екі құндылықтың да баянды
болуы оқу-білім арқылы келеді. Бүгінгі ұлттық идеямыздың негізін құрайтын үш таған: жер,
тіл және білім.
Ұлттық идеяның пәрменділігі - оның қалың бұқараға түсінікті, мүддесіне сай болуында.
Идеяның халыққа қаншалықты жақын, әрі сенімді болуы нәтижелілігінің жоғары болуын
қамтамасыз етеді. Оқу-білімге ұмтылу халқымыздың көкейінен орын алып, қазақ даласында
оқуға ұмтылғандар көбейіп, мектеп-медресе салуға ниетті азаматтар шыға бастады. Бұл
азаматтарға арнап М. Дулатов «Мектеп-медреселер мәселесі» атты мақала жазды. Бұл мақалада
осы тақырып төңірегіндегі сұрақтарға жауап беріп, мақсатын айқындады. «Мұсылман
балаларына оқу, жазу үйретіп, ислам хакимдерін білдірмек, жақсы мінезбен тәрбие қылып,
дүниеде һәм ахыретте бақытқа жеткізетін жол көрсетпек һәм мемлекетіміздің тыныш
һәм рахат жасауы үшін қызмет етпек» дейді [1,38]. Жастардың жаппай білімге ұмтылуы
халықтың тұрмыс-тіршілігіне бағдар берді. Әрбір ата-ана баласын қандай жолмен болса да
оқытуға тырысты. Жүйелі түрде жүзеге аспағанына қарамастан, кеңестік дәуірдегі ең құнды
жетістігіміз білім болды. Жаппай сауаттылыққа қол жеткізген соң арнайы білімді қажет ететін
мамандықтарды да меңгеріп, халықтың қоғамдық-әлеуметтік белсенділігі артып, хал-ахуалы,
тұрмысы жақсарды. Көп санды ұлттық интеллигенция мен интеллектуалды элита қалыптасып,
солар арқылы қазіргі тәуелсіз еліміздің жетістіктеріне ие болдық.
Оқу-білімді қазақ халқы орыс мектебі арқылы меңгерді. Бұл істің теріс нәтижесі де бар
еді. «Халықта оқымаған адам қалмағаны жақсы, бірақ қазіргі сөзімізше сол оқудың тәртібі
жаңа низам бойынша әлгі жас балалар орыс кітаптарыменен орысша оқып кетсе, тез уақытта
тілін ұмытып, діннен де айырылып қалу қаупі бар»дейді [1, 39].
Кеңес дәуіріндегі қазақ тілі республикада мемлекеттік дәрежеде іс жүзінде шеттетілу
арқылы қалалық жерлерде ең бір қарапайым қызмет жүйесінде де, тұрмыста да қолданыстан
қалды. Ол тек белсенді әлеуметтік-қоғамдық тіршіліктен шеткері алыстағы ауылдарда ғана
сақталды. Бүгінде бұл кемшіліктің салдарымен әлі ле күресіп келеміз.
«Халық деген бір тұтас тау, тас секілді нәрсе емес, бір-біреуден қосылған көп адамды
халық дейді. Сондықтан жеке адамның қажеті мен халықтың қажеті – екеуі бір нәрсе». Жекенің
қажеті оқу болғанда, халықтың қажеті оқу болмақшы. Жеке орысша оқып орыстанғанда, халық
орыстанбақшы. Автор тілімен айтсақ: «Біздің қазақтың басшылары ғана моншаққа қызығып,
жер жүзінде еш халық дәреже көрмеген болыстықты зор абырой, бақыт көріп адасты. Талас
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қанына сіңді. Атадан балаға мирас болып қалды. Ерлеріміз адасып еді, еліміз де адасты. Сол
адасудан әлі беті оңға бұрылған жоқ. Көздің жасын Құдай иіген кезде де жөнге түскен жоқ.
Елдің серкесі ер болған соң қай салада да үлгі боларға тиіс. Орысша оқығандар өз бетімен
кетіп, билік құмарлар өз жоғын түгендеп жүргенде ел де тозып болмақ [1, 312].
Оқуды амалсыз қазақ баласы орыстан оқуға мәжбүр. Бұл кезеңде әлемдік өркениет
пен білімнің кілті, Абай айтқандай, орысша оқуда еді, басқадай жол жоқ-ты. М.Дулатов бұл
жайында: «Қазаққа орысша, мұсылманша оқудың екеуі де керек. Біріне артықшылық, біріне
кемшілік беру қате» [1, 312], - дейді. Бірі тегіңді сақтау үшін, бірі ілгері жылжуың үшін. Алайда
екі оқуды қатар оқығандар өте аз болатын.
Елдің оқу туралы көзқарасын өзгертіп, санасына ой салған соң, енді екінші баспалдақ –
оқу орындары үшін уайым шегіп, қам жасайды.
Жатқа телмірмей, жәутеңкөз болмай өз жұртыңды өзің сауаттандыру, білім саласын өз
қолыңа алу халықты жаппай сауаттандырудың, орыстанудың алдын алудың ең тиімді жолы.
Осы кезде қазақ баласы орысшадан мұсылманшаны көп оқиды. Орысша оқушылардың
көбі аз оқып, үйде отырып қалады, тәуірірек оқығандары шенеунік болып, қызмет қуып кетеді.
Ел ішінде тұрып, білгенін білмегендерге үйретушілер тіпті аз. Өзімізден алыстап, басқаларға
жуықтай алмай жүрген әрі-сәрілер көп. Мұсылманша оқығандар болса, аз оқысын, көп
оқысын, қазақ арасынан асып барар жері жоқ. Олар шенеунік бола алмайды, басқа жұрттың
ішінде білімімен қызмет ете алмайды, ерікті-еріксіз елге шығады. Бұларға қазақ арасында бала
оқытып, молдалық қылудан басқа орын жоқ [1, 95]. Бұл да жүйесіздіктің салдары. Әр білімді
азаматты орынын тауып іске салмаса күші зая кетеді. Елден алыстап кетпес үшін оқығандарды
мектеп-медресе салып, соған оқытушы болуына күш салады.
«Басқа жұрттарда, бізге қарағанда, школдар, мектеп, медреселер көп. Олардың байлары
болыстыққа таласпайды. Мыңдап, он мыңдап ақшаны оқу жолына жұмсайды. Тіршілігінде
қайыр сауқаты бар кісілер өлген соң да қалған дәулетінен өсиет айтып, оқу жолына үлес
шығарады. Жұртына пайдасын тигізіп тұрған атақты адамдарын жақсы атпен атау үшін
солардың құрметіне стипендиялар ашады. Бұл жұрттардың әр түрлі жәмғият хайриәләрі болып,
пақыр, міскін, жетім-жесірлерді тәрбиелеп, оқуға мұқтаждарды сүйеп, жәрдем береді. Қазақ
осыдан үлгі алса екен» дейді [1,131].
Жұртқа бірдей жақсылық таңы атқан 1905 жылдан бері біздің қазақ жұрты да басқалардың
дүбіріне елеңдеп, солардың ісіне еліктеп, ұлт пайдасын қолға ала бастады. Сол бостандық
жылдарында Семей облысының оқыған басшылары көзге көрініп іс қылып, жұртқа көсемдікпен
жөн-жоба көрсеткені үшін алды абақтыға жабылып, арты айдалып, қалғандары сенімсіз болып
қалды.
«Қазақта туысқандық, достық баянсыз. «Бүгінгі дос – ертең жау», аңдығаны ағайын,
айтқаны өтірік, жапқаны жала, ақ көңіл, адал ниет жоқ деп, данышпан Абайды кемірген дерт
көбінесе осы еді. Ертеден қалыптасқан дала заңы жойылып орыс үкіметінің заңы орнаған
тұстан бастап қазақ даласында сатқындық, арызқойлық белең ала бастады. Бұл жағымсыз
мінездердің өрши түсуіне бір себеп орыс үкіметінің арызқойлар мен сатқындарды жазасыз
қалдырып, керісінше олардың істерін қолдап жемісті етуі еді. Орыс үкіметінің аңсағаны да
осы болатын. Арызы қабыл болып, үстінен арыз жазылған адамы абақтыға жабылған соң арыз
беруші сөзі өтімді, өзі беделді, ел сыйлайтын азамат болып шыға келді.
«ХХ ғасырдың таңы атып, өзге жұрттар өрге ұмтылғанда, біз өзді-өзімізді аңдуды
бұрынғыдан да арттырып жібердік. Өзге жұрт өнер-білім, кәсіптің жаңа түрін тапқанда, біз
даудың, пәле-жаланың жаңа түрін таптық-дейді [1,233].
М.Дулатов халықтың көзін ашуды өзінің борышы санайды. «Біз хайуанды мінеміз,
жұмысқа саламыз, етін жейміз, сүйегін кеміреміз.
- Неге?
- Хайуанда тіл жоқ, білім жоқ, ақыл жоқ, өнер жоқ. Сондықтан ол
қарсыласа алмайды.
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Біз байларға, жиһангерлерге, білімді жуандарға құл болдық.
- Неге?
- Хайуан секілді тілсіз, көзсіз надан болдық. Айтқанына көніп,
айдағанына жүріп, жарлығына бойсұндық. Хайуан секілді құл болдық»[2, 40]. Бұның бәрі
де халықтың қараңғылығынан, білімсіздігінен болған дүние. М. Дулатов тығырықтан шығар
жолы тек оқу арқылы, оқысаң ғана теңдікке жетесің. Оқыса, көзі ашылып, адамшылыққа,
теңдікке ұмтылып, құлдықтан құтылатын еді. Бір байдың рахаты үшін мыңдаған адам хайуан
есебінде азап шегуден азат болатын еді дегенді айтады.
Қазақ оқыса өзіне билікті өзі айтар еді. Қазақ салтын білмейтін орыстың қолында қор
болмас еді. «Сот түзелмей, халық түзелмейді. Сот халықтың жайын, рәсімін, тілін білмесе, сот
емес, ол – сор». Орыстың соты сор болғаны анық. Бірақ та қазақтың өзі де сот билігін қолына
алғанда арыздан көз ашпап еді. Орыстың соты сол олқылықты түзеуге емес, халықтың асыл
азаматтарын құртуға келген сор болатын.
«Ешкімге бағынбаған, тірі жанға жалынбаған, еркі өзінде ерке жауынгер, ержүрек,
жігерлі, өзі көсем, серке еді. Ақ көңіл, ақ жарқын, уағдашыл, айтқан сертке берік еді.
Бұл кім десеңіз?
Қазақ еді.
Сарыарқаны жайлаған, есепсіз мал айдаған, соны қоныс, тұнық су: шалғынға бие
байлаған, көл жағалай ел қонып, ат шаптырып, той қылып, мереке қызық күн сайын, жарыс
салып, жас ұлан, қыз-бозбала ойнаған, уайым жоқ, қайғы жоқ.
Бұл кім еді десеңіз?
Бұл қазақ еді.
Құл болды, қор болды. Жайылып, жатқа бас ұрды. Басынан ерік, малынан билік кетті.
Жер мен судан айырылды. Жігері қатты жасыды. Қоян жүрек қорқақ болды. Партия деген
пәлеге жолықты.
Бұл кім?
Бұл да - қазақ» [2,9]. Неліктен мұндай күйге түсті. Ерлігінің жоқтығынан емес, бірлігінің
жоқтығынан, тексіздігінен емес, ессіздігінен, білімсіздігінен болғандығын ашына айтады..
Езілген жұртты Еуропалық үлгіде қайта гүлдендіру үшін күрес алаңына Абай және Абай
жолын берік ұстанған Алаштықтар шықты. Ұстанған бағыттары – жәдидтік жолы болатын.
Біз жазып отырған сана күресі ертеде басталған. Алаштықтар сол күрестің жарқын көрінісі.
Жаңаша ойлауға ұлтты жаға сатыға шығару жолында болған бұл күрес тарихта «жәдиттік бағыт»
деп аталады. «Жәдидизм «усул-ү жәдид» (жәдит тәсілі) алғашқы түрік зиялылық қозғалысы
болып табылатын жәдитшілік қозғалысы он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысының басында
тіл, оқу-ағарту және дінмен байланысты салалардағы жаңару қозғалысы ретінде басталған. Бұл
қозғалыстың көшбасшылары Абдүлнасыр Курсави (1770-1814), МуҺабеддин Маржани (18151889), Абдулкаюм Насыр (1824-1907), және Һусейн Феизһани (1826-1866) болды. Жәдитшілік
– Ресейдегі түрік халықтарында болған экономикалық өзгерістердің нәтижесінде және осы
өзгерістердің ықпалымен жанданған ояну, жаңалық қозғалысы. Кейінірек «Усул-ү жәдид»
қозғалысы бүкіл түрік әлеміне тарау жолын іздеді. Қазақ даласыда Абайдың өлеңдерінде
көрініс тауып, «Оян, қазақ!» болып жанданды.
Бұл қозғалыс ең алдымен ағарту саласында жаңалықтар енгізуді мақсат еткен. Татар
мектептерінде жаңа оқу әдісінің қолданылуының талқылануы кезінде ескі әдісті қолдайтын
«қадимшілер» жаңа әдісті қолдайтын «жәдитшілдер» арасында бір тартыс басталған болатын»
[3, 116], - деп Яшар Шахиноғлы «Жәдитшілік және Исмаил Гаспаралы» деген мақаласында өз
ойын ары қарай өрбітеді. Бұл пікірмен бізде толық келісеміз. Жәдитшілдер мен қадимшілдер
арасында тартыс ұзаққа созылған. Бір-бірін үнемі сынап отырған. Бұл талас-тартыста дерлік
жәдит бағытын ұстанған ғалымдар жеңіске жетіп отырған. Өйткені жәдитшілдер дін ілімдерімен
қатар заманауи пәндерді де медреселерде оқытуды қолдаған. Қадим мектептері 1905 жылдан
кейін күрт кеміп кетті. Оның себебі жәдит мектептері маңызы жағынан одан жоғары тұрды.
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Сабақ төте оқу бойынша жүріп, әдебиет, тіл, есеп, тарих, табиғаттану пәндері қамтылды.
Мамандар Уфадағы Ғалия, Хусайния, Орынбордағы Мухамедия мен Қазан медреселерінен
келді. Жәдит мектебін бітіргендердің болашағы да болды. Өйткені одан кейін Уфа, Қазан
медреселерінде оқып, тілмаш, хатшы қызметтерін атқаруға мүмкіндік туды.
Л. Жұмалиеваның жоғарыдағы пікірін әріптесі ғалым Д. Қыдырәлі де қолдайды. Ол
өзінің ғылыми зерттеуінде былай жазады: Жәдитшілердің пікірінше, мұсылмандардың артта
қалуларының негізгі себебі мұсылмандардың дінді, соның ішінде діннің қайнар көзі Құран
Кәрім мен хадисті дұрыс түсінбеуінің және ағарту ісінің заман талабына сай жолға қойылмай
отыруынан туындаған еді. Ал, ескілікті жақтаушы қадымшыл молдалар болса, жәдитшілдердің
бұл пікірімен келіспейтін еді». Міне, сондықтан, жаңашылдар мен қадымшылдар арасындағы
алғашқы келіспеушіліктер де дін негіздері мен мектеп медреселер төңірегінде бас көтерген
болатын. Ескішіл бағытпен жүріп сан ғасыр артта қалған қазақ елі тіршілік бәсекесінде орын
алуы үшін Еуропалық үлгіде дамуы тиіс. Міржақып Дулатов осы пікірді ұстанған болатын.
Д. Қыдырәлінің пікірімен үндес келетін пікірлер көп, солардың бірі - зерттеуші ғалым
Қ. Жамалов. Қ. Жамалов 2003 жыл «Ұлт тағлымы журналында» берген ғылыми зерттеуінде
мынадай қызықты дерек келтіреді «Қазақ даласында ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың
басында кең тарай бастаған тағы бір әлеуметтік қозғалыс татар халқының алдыңғы қатарлы
зиялы қауымының арасында пайда болған жәдидшілдік «жаңашылдықтың синонимі... оның
жақтастарының кертертпалыққа қарсы күресі» болды. Жәдид – қоғамдық өмір жаңаруы, ол
араб сөзінен аударғанда «жаңа» дегенді білдіреді.
Жәдидшілдік патша үкіметінің отарлық саясаты негізінде пайда болып, оның негізін
қалаушылардың қойған талаптарының Ресей орталығындағы мұсылман халықтарының
нақты сұраныстарына сәйкес қалыптасты. Оның қатарына өткен өмір салт-саналарының
қарсыластары, алға өрбудің ғылыми негізін қалауға талпынушылар, ағартушылықтың жаңа
жолын ұстауды дәріптеушілер бірікті. Осындай бірігудің нәтижесінде «Алаштықтар» атты топ
пайда болды. Тарихи заман қоғамдық санасы туралы деректі «Айқапта» жаңаша оқу туралы
жазылған «Көкшетауда көргендерім» деген мақаладан келтіретін болсақ, онда «Енді мұнан
былай балаларыңызды орысша, мұсылманша бірдей оқытып, діні мен күндеріне бірдей ие
болатындай қылып тәрбиелей көріңіздер...» деген жәдидшілдік оймен қатар Науан қазірет
айтты деген қарсы қоғамдық пікірдің болғанын көреміз.
- Құдай сақтасын, газет журнал һәм жаңа шыққан кітаптар болса, алып оқымақ түгіл
қолдарыңызға да ұстамаңыздар... және Құдай сақтасын, төте оқумен оқытатын мұғалімдер
ұстап балаларыңызды бұзып алып жүрмеңіздер, одан қайта надан болып қалғаны артық ...
Жастардың тәрбиесі мен сауат ашу мәселелері жәдидшілердің назарында болды. Ескі
қадімдік оқу арқылы уақыт талабына жауап беретін мамандар даярлаудың мүмкін еместігін
көре білген олар оқу орындарында реформалар жүргізілуін, ана тілі мен орыс тілдерін кіргізуді
қолдады» [4, 126-127], – дей келе олардың жаңа бір белесіне Шоқан, Ыбырай, Абай бастаған
халық ағартушыларын қосады.
Академик Д. Қамзабекұлы түркі дүниесіне зор қозғау салған және Алаш зиялыларының
ұстазы дерлік И. Гаспринский туралы былай деп жазады: «Тәржіман» өз тұсында көп мәселе
көтерді. Алайда соның ішінде ең сүбелісі – түркі мұсылмандарының ағаруы мен дамуына
тікелей байланысты іс-әрекеттер тетігін көрсетуі еді. Олар: 1) мұсылман халқының білімін
реформалау – жәдитшілдік құбылысы, үдерісі; 2) рухани күшті (білім, баспасөз, әдебиет, дін,
т.б.) елді ағартуға жұмылдыру; 3) саяси сергектікті насихаттау. Исмайыл Гаспыралының түркімұсылмандарына арнап айтқан «Тілде, пікірде, істе – бірлік!» ұраны реформаторлық ісінің
нақтылығын, бейбітшілік пен өркендеуді өзек еткенін айғақтайды. Балаға әліппені дыбыстап
үйрету (оқу) әдісінен бастап (мұсылман елдерінде араб тілін буындап оқыту қалыптасқан)
әлемдік дүниелік білімді (жаратылыстану, техника, т.б.) тездетіп меңгертуге дейінгі аралықты
қамтитын төте жол немесе өзгеріс жолы – И. Гаспыралының жәдитшілдігіне негіз болды.
Ағартушының 1884 жылғы «Ходжа-и субьян» (балалар мұғалімі) атты оқулығы қазан татары,
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башқұрт, қазақ, өзбек, әзербайжан, қырғыз, түрікмен, кавказ түріктері (ноғай, құмық, қарашай,
т.б.), османлы түркі, үнді, тәжік, солтүстік парсы, шығыс қытай мұсылмандары арасына
кең тарап, білімнің жаңа дәуірін бастады. Гаспыралының жәдитшіл білім жүйесі: мектеп
(бастауыш) – мектеп-рушдие (орта мектеп) – медресе (жоғары мектеп) бірлігінен тұрды.
Сабақ құрылымына дүниелік білімдер батыл енгізіліп, баланы жазалайтын байырғы әдістердің
баршасы адамшылық, жауапкершілік әдістеріне алмастырылды. Тарихи факт ретінде айтуға
болады, И.Гаспыралының осы бағыттағы тұңғыш мектебі 1884 жылы ашылды. 1895 жылы
бір Бақшасарайда 7 жәдит мектебі болды. Жаңа, жүйелі идея тез қолдау тауып, Еділ бойы
мен Түркістанның сан жүздеген мектептері кешікпей осы бағытқа түсті. Ағартушы осы
мектептер үшін «Ходжа-и субьян» бағытын жалғастырып, 1886 жылы «Кираат-и тюрки»
(«Түрік тілінде оқу»), 1892 жылы «Атласлы джаграфия» («Атласты география»), 1897 жылы
«Мухтасар хисаб ва мисал» («Қысқаша арифметика»), 1902 жылы «Сарф-и тюрки» («Түрік
тілінің морфологиясы») оқулықтарын жазды.
Әр ұрпақ ағартушы, қайраткер И. Гаспыралыға өз білік-білім деңгейінде баға береді.
Мысалы, Алаш кезеңі, дәлірек айтсақ, оның көсемі Әлихан Бөкейхан бұл қайраткерді «тарақи
жолындағы мұсылман басшысы Исмайыл мырза Гаспрински» деп таниды («тарақи» немесе
«таракки» – «прогресс» деген еуропалық сөздің мұсылмандық баламасы). Қазақта тұңғыш
журнал («Айқап») ашқан Мұхаметжан Сералин ағартушы қазасына байланысты мақаласында:
«Күні кеше жұрт қамы үшін қайғырып жүрген бір Асан қайғымыз арамыздан жоғалды. …
Жеңіл тәртіппенен оқытудың пайдалы екендігін, өзіміздің ана тіліміз сүйкімсіз тіл емес,
ең қадірлі тіл екенін білдік. Тілсіз жұрт жансыз жұрт секілді екенін аңғардық. Біз бұрын
жансыз өлі кеуде едік, Гаспринский бізге жан бітірді, өлі денеге рух кіргізді» деп жазды.
Қазақтың көрнекті саясат және қалам қайраткері М. Дулатұлы: «Русия мұсылмандарының
ұстазы, мұсылмандардың жақсылығына сүйініп, жамандығына күйініп отыратын Исмайыл
Гаспрински» десе, елдегі атақты әулеттің өкілі Садуақас Шорманов: «Исмайыл Гаспрински
жәнаптары «Тәржіман» газеті жарыққа шыққаннан бері қарай қазаққа «Қала бол, сол уақытта
өнерге аяқ басарсың» деп неше түрлі сөзбен артықшылығын көрсете келеді. Құлаққа алған
болды ма?.. Біздің кейбір ескі ойлы адамдарымыз төте оқудан қорқады, бұ қорқу да ұнамсыз
деп түсінеміз» деп бағалады. Мұстафа Шоқайдың «Бірлік туы» газетіндегі серігі, көрнекті
қаламгер Хайретдин Болғанбай: «Исмағилбек сынды ерді жоқтап, мұңайып, қамығып қана
қоймай, оның салған жолын, көздеген арманын, қылған қызметтерін ойлап, сол жолды өзіне
жол танып, сол арманды өзіне Қағба біліп, солардан ғұмырда айырылмауға өз-өзіне ант беру
керек. Рахметті бабамыздың көздеген арманы ұлтын ілгері бастыру еді, түскен жолы ұлтын
сүю еді. Біз, шәкірттеріне де, бұлар – парыз. Бұл істерін ұмытпау – біздің борышымыз» деп
серт береді.
Мұхтар Әуезов те Абай туралы жазған еңбектерінде И.Гаспыралының тарихи рөлін еске
алып отырады. Мысалы, әйгілі абайтанушы бір тұста: «ХІХ ғасырдың екінші жарымында
Шығыс ілімінде майданға шыға бастаған жаңашыл, рационалшылдар дін реформашыларының
ішіне араласады… Жәләлиддин Ауғани, Мұхамет Ғабуһи, Шиһабидин Мәржани, Смағұл
Гаспринский… Кезі келіп, өріс алса, әлеуметтік жұмысқа ру мен ауыл шегінен шығып,
мемлекеттік масштабта араласса, Абайдың шыңдап тоғысатын кісілері осылар» деп орағыта
шындықты айтса, енді бір жерде: «Тәржүмән» газеті Абай кезінде қазақ сахарасына да көп
тараушы еді» деп, көмбенің бір шетін көрсетіп кетеді. Қазақ тарихында И.Гаспыралы туралы
алғашқы тәржімехәлдің бірі – «Қазақ» газетінде Түрік баласы жариялаған «Исмағұл бек
Гаспрински» атты мақала. «Алаш жазбасында» Исмайыл Гаспыралы алдына қойған мақсатын
абыроймен атқарып, тұтас түркі халқының «зор тәрбиешісі, ұлығ ұстазы, ардақты атасы»
болғаны жазылған. Біздіңше, осыдан бір ғасыр бұрын берілген тарихи баға әлі құнын жойған
жоқ» [5].
М. Дулатұлының Абайға арналған алғашқы қысқа ғана мақаласы татардың «Уақыт»
газетінде 1908 жылы жарияланған. Ақынның ой-өрісі, білім деңгейі, туған жері, шыққан
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ортасы айтылып, әдеби мұрасына жалпылама баға берілгендігі айтылады. 1914 жылы «Қазақ»
газетінде басылған «Абай» мақаласы ақынның қайтыс болғанына он жыл толуына орай
арналып жазылған. Мұнда әдебиеттің, оның көрнекті өкілдерінің халық тарихында алатын
орны айрықша бағаланады. Абайдың қадірін білмеу, оны елеп ескермеу ұлттың үлкен кемшілігі
ретінде аталады, әдебиет елдің жаны деп көрсетіледі.
Абай қазақтың жаңа әдебиетінің басы, негізін салушы деген тұжырым, алғашқы жарық
жұлдыз деген балама. Орыстың бірінші жазушысы Ломоносов деп санап, Абайдың өз халқының
тарихындағы орны онымен қатарлас деген салыстырма жасайды. Абай шығармаларын
жариялау, насихаттау, оның есімін мәңгі есте қалдыру үшін мұражайлар салдыру керектігін
толғана сөз етеді.
Абайдың қазақ халқы тарихындағы мәртебелі орнын басқа елдер әдебиетімен
сабақтастықта алып қарап, дәл тауып, дұрыс бағалап берген М.Дулатұлының келешек заманда
ұлы ақынның атақ-абыройы, мерей-даңқы өсіп, жаңа буынмен емірене табысатынын ерекше
көрегендікпен көре білген. Абай шығармаларындағы сарын-әуезді, ой-пікірді, идея-нысананын
алаш азаматтары терең сезіп, тебірене насихаттайды.
Қорыта келе, өмірінің соңына дейін күрескерліктен танбаған, елін азат етуді басты мақсат
еткен, білім, ғылым, саясат, медицина, жалпы адамзатқа қатысты құндылықтарда ешкімге
тәуелді болмауды көксеген, қоғамның әртүрлі саласындағы түйінді мәселелерді ашып көрсетіп,
одан шығудың оң жолын көрсеткен М. Дулатов әлі де тың зерттеулерді қажет етеді.
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Алаш зиялылары ғылыми мұрасындағы орта ғасырлық
тарихТың кейбір мәселелері
Ташқараева Ә.М.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторанты
Қазақ елінің тәуелсіздікке қол жеткізуі – ұлттық тарихымызды түгендеуге, рухани
болмысымызды қалыптастыруға кең мүмкіндіктер ашты. Ал қазіргі кезеңде ұлттық сананың
жаңғыруы тарихи танымның көкжиегін кеңейтіп, отандық тарихтың барлық кезеңдерінің
өзекті мәселелерін ғылыми тұрғыда қайта бағалауды қажет етуде. Себебі, бүгінгі күнді түсініп,
түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз
керек. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 1997
жылды «Татулық пен еске алу» жылы, 1998 жылды «Халықтар бірлігі мен ұлттық тарих жылы»,
1999 жылды «Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы» деп жариялауы және «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы ұлттық тарихымыздың, оның ішінде, тарих
беттерінің ақтаңдақ тұстарының ғылыми тұрғыда қайта жазылуына, әсіресе, ХХ ғасырдағы
тарихымызды тың тұрғыдан қарастыруға, терең зерттеулер мен тың жаңалықтарға, жаңаша
көзқарастарға әкелгендігі ақиқат.
Қазақтың күрделі тарихында Алаш партиясы мен Алаш қозғалысының орны ерекше
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екендігі белгілі. Үстіміздегі жылы ұлттық тарихымыздың жарқын беттерінің бірі саналатын
Алаш партиясының құрылғанына және Алаш қозғалысына 100 жыл толып отыр. Ендеше,
аталмыш партия мен қозғалыстың ұлттық тұтастығымыз бен бірегейлігіміз жолындағы жасаған
қадамдарының маңызы мен мәнін жете түсіну, әрі оны өскелең ұрпаққа насихаттау – қазіргі
тәуелсіз мемлекет мұраттарының бірі болуы тиіс.
Алаш қозғалысы – еліміздің дербес өмір сүруге, өзге елдермен бір деңгейдегі халық
ретінде күн кешуге болатындығына әлеуметті сендіре алған жаңашыл қозғалыс ретінде
ұлтымыздың мәдени-рухани даму жолын жаңа арнаға бұрды. Бұл қозғалыс – тарих сахнасына
қазақ даласын азаттыққа бастаған ірі тұлғалар мен қайраткерлерді шығарды, қоғамға
түбегейлі тарихи-саяси өзгерістер, жаңашыл идеялар алып келді. Алаш зиялыларының қазақ
даласындағы ұлттық идеясы жөнінде Елбасы Н. Назарбаев: «ХХ ғасырдың басында ұлттық
бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын
жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен
дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамында зиялы
қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал» – деп
атап көрсеткен болатын [1, 156 б.].
ХХ ғасырдың басындағы күрделі әрі қиын-қыстау кезеңде Алаш ұранын көтеріп, дербес
мемлекет идеясын жасауға кіріскен қайраткерлердің бұл бастамасы – сол дәуірдің үлкен
жетістігі еді. Олар түпкі мақсатқа жету үшін кездескен қиындықтардың барлығын жеңе білді,
проблемалардың оңтайлы шешімдерін таба білді. Жалпы, Алаш қозғалысына мұрындық болған
оқығандар мен зиялылар саны көп емес еді. Патшалық құрылыстың соңғы 30-40 жылы ішінде
5 млн. қазақтан 100-ден астам ғана жоғары дәрежелі білім иесі шығыпты. «Алаш» партиясы
қатарына кіргендер 300 мүшеге жетер-жетпес. Бірақ бұлар жүзден - жүйрік, мыңнан - тұлпар
шыққандар [2, 6 б.].
Алаш қозғалысына қатысқан білімді, зиялы азаматтар ұлт азаттығын ұлы мақсатқа
айналдырып, отарлаушы ел тарапынан жасалған саяси тұзақ пен арандату істеріне, жанжалға
итермелеу амалдарына қарсы тұра білді. Қазақ қоғамын отарлық езгіден алып шығу мақсатын
алға қоя отырып, елдің, қоғамның саналы, білімді болуы жолында да өз еңбектерін аямады.
Қазақ зиялыларының ғылыми еңбектерімен, жарияланған түрлі материалдарымен таныса
отырып, олардың туған халқының күні өткен дәстүр-- салтын, ұлттық мінезіндегі мерездерін
аяусыз сынға алып, әлемдік өркениет көшіне ілесу үшін ол кемшіліктермен ымырасыз күреске,
келе жатқан жаңа заман талабына сай оқу мен білім, өнер мен мәдениет жолына түсуге
шақырғанына көз жеткізу қиын емес. Оладың өздері де бұл жолда аз тер төккен жоқ [3, 164
б.].
Алаш зиялылары қазақ халқын саяси күреске жұмылдыру рөлін атқарған «Қазақ»
газетінің төңірегіне топтасып, газетті өздерінің саяси қимылдарының құралы ретінде оңтайлы
пайдалана білді. Кейіннен бұл газет Алашорда үкіметі мен партиясының орталық органына,
жалпы қазақ Құрылтай съездерін өткізудің бас штабына айналды. Онда талқылауға ұсынатын
саяси және құқықтық мәселелерді кеңінен насихаттап, халықтың сауатын ашты. Газет бетіндегі
Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, Ж. Сейдалин, т.б. мақалаларында саяси күрес, қазақ елінің жаңа
әкімшілік бөлінісінің зиянды зардаптары, сот ісі, Мемлекеттік Думаға депутат сайлаудың жайкүйі талқыланды. Мұндай мақалалар халықтың құқықтық сауатын ашумен бірге саяси күреске
шақырған үгіт-насихат құралының рөлін де атқарды.
Кез келген ұлттық демократиялық интеллигенция үшін өзекті мәселелердің бірі – өз елінің
қоғамдық даму жолына қатынасы, соған баға беру болып табылады. ХХ ғасырдың бас кезінде
ұлттық интеллигенцияның алғашқы буыны қазақ тарихын өзара талқыға салды. Бұл талдау
ұлттық көлемдегі тұңғыш саналы, мақсатты талдау болатын және ол жаңа қалыптасып келе
жатқан ұлттық сананың тұтастыққа ұмтылушылығының көрінісі есебінде жүрді. Халықтың
жүріп өткен жолын, жиған тәжірибесін сарапқа салу олар үшін қоғамдық мешеуліктің себепсалдарына көз жеткізуі керек еді. Бұл ретте олар өткен тарихты қызықтаудан, оны әсірелеуден
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алыс, керісінше, оған шындық тұрғыдан дәл баға беруге тырысты [4, 23-24 б.].
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында заманға қарай ұлттық санасы оянған қазақ
зиялылары қоғам өміріне белсене араласып, тарихи тың деректермен жұмыс істеп, зерттеулер
жүргізді. Соның ішінде қазақ тарихын нақты тарихи деректер негізінде зерттеп, жүйелеп
Қазақстан тарихының зерттелуіне қомақты үлес қосқан Алаш зиялыларының еңбектері
баршылық. Қазақстан тарихын зерттеп, тың зерттеулер мен құнды еңбектер қалдырған
Алашорда зиялыларының қатарына Ә. Бөкейханов, Ш. Құдайбердіұлы, М. Дулатов, М. Жұмабаев, М. Тынышбаев, т.б. зиялыларды жатқызуға болады.
Тарихтың жанашыры, көрнекті қоғам қайраткері, Алаш партиясының ұйымдастырушысы
және ұлттық Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, ғұлама ғалым - Әлихан
Нұрмұхамедұлы Бөкейхановтың шығармашылық ғұмыры ХІХ ғасырдың 90-жылдарының
орта тұсынан басталып, ол репрессияға үшыраған 1937 жылға дейінгі аралықты қамтиды.
Ә.Бөкейханов дүрбелеңге толы кезеңде отарлаушы елге қарсы саяси күрес жүргізумен қатар,
ғылыми және әдеби тақырыптардан алыстаған емес. Және Əлихан Нұрмұхамедұлының
ғылыми шығармашылығы бір ғылым саласымен шектелген жоқ. Оның Қазақстан тарихы,
әсіресе, орта ғасырлық кезеңі туралы ғылым үшін деректері маңызды болып табылады. 1896
жылы Орыс географиялық қоғамының Батыс-Сібір бөлімінің толық мүшесі бола отырып, ол
қазақ өлкесі тарихын зерттеу бойынша жан-жақты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді. Осы
жұмыстарының нəтижесі ретінде оның «Исторические судьбы Киргизского края и культурные
его успехи» атты монографиясын атауға болады. Алғашқы ұжымдық монография 1903 жылы
«Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» деген көптомдық альманахтың
«Киргизский край» деген 17 томына еніп, Санкт-Петербургтан жарыққа шықты. Еңбекті
Ə. Бөкейханов Орыс географиялық қоғамының мүшелері А.Н. Сидельников жəне С.Д. Чадовпен
бірлесе отырып жазған жəне бүгінгі күнге дейін Қазақстан тарихы бойынша таңдаулы,
үздік еңбектерінің бірі болып табылады. Монографияда Қазақстан аумағында орналасқан
археологиялық ескерткіштердің толық сипаттамасы, өлкені ежелден бері мекендеген түрлі
халықтардың өмірі, тұрмысы мен шаруашылық түрлеріне сипаттама берілген. Археологиялық
қазба жұмыстарының мəліметтеріне, өзі жүргізген зерттеулерге сүйене отырып, ол өлкедегі
бұрын өмір сүрген тайпалар жайлы айта келіп, табылған археологиялық ескерткіштердің
соларға тəн екендігіне тоқталады. Автор грек, қытай, ұйғыр деректеріне сүйене отырып, қазақ
жерінде өмір сүрген ғұн, үйсін, арғын, найман, керей, алшын тайпаларының тарихына шолу
жасап, олардың пайда болуының хронологиялық бірізділігін сипаттайды, монғол, қалмақ
шапқыншылығы, Қазақ хандығының құрылуын, өлкені орыстардың отарлау кезеңдерін ерекше
тұжырымдармен баяндайды. Онда қазақ ұлты мен мемлекеттілігінің қалыптасуының негізі
болған тайпалардың тарих сахнасына шығуы анағұрлым толық түрде талдаған [5, 323 б.].
Ә. Бөкейханов Қазақ хандығының құрылуы, ондағы хандардың саяси белсенділігі
туралы жаза отырып, өз еңбегінде: «После смерти Абулхаира в 3 четверти XV в. в его улусе
усилились среди чингизидов обычные усобицы за власть. Кочевникам, тяготившимся всегда
враждою своих властителей, стало невмоготу оставаться в Узбекской Орде. Большая часть
кипчаков присоединилась к союзу киргиз-казахов, увеличив число их до 200 000. При сыне
Джанибека Касым хане (умершем в 1 четверти XVІ в.) союз киргиз-казахов, принявший к
себе кочевые народы восточной половины джагатайского улуса, насчитывал более миллиона
населения. Касым хан, объединив весь киргизский народ, располагал огромной военной
силой. К счастью своих подданных, этот последний из могучих ханов не принадлежал к числу
обычных завоевателей Азии и стяжал любовь своего народа миролюбивой политикой. Касым
хан, уклоняясь от предложения воевать, говорил, «что казахи, как народ кочевой, должны
думать о зимовках, а не о войне». За свое миролюбие Касым хан пользовался необычайной
популярностью в народе. После смерти Касым хана союз киргиз-казахов раздробился: всякий
из султанов старался захватить власть и усобицы среди них способствовали распаду союза
киргиз-казахов. Спустя 200 лет после смерти объединителя казахов Касым хана, его народ
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снова появился на исторической сцене в виде 3-х полных союзов, известных под именами:
старшей, средней и младшей орд»,- өзіндік көзқарасы тұрғысынан баға берген [6; 48].
Ә. Бөкейханов «Қазақ» газетінің басы-қасында жүріп, сол кезеңдегі өткір мәселелер
туралы мақалалар жазған еді. «Қазақ» газетінің 1913 жылғы №13 нөмірінде жарияланған
«Монғол хәлі» тақырыбындағы мақаласында монғолдар туралы айта келе, қытай шежіресінен
деректер келтіреді. Сондай-ақ, мақалада Ә.Бөкейханов: «...Бұ күнгі монғол Шыңғыс ханның
ата жұрты болды. Патшалығын төрт бөліп, өз орны үлкен хандықты Үгедей деген баласына
беріп, 1227-нші жылы Шыңғыс опат болады. Шыңғыс ханның немересі Саян хан, дунияға
жайылған асты Бату, европаша – Бату, Рязань, Владимир Москваны (1237 жыл), Киевті (1240
жыл) алып, Венгрияға жүремін деп тұрғанда үлкен хан Үгедей опат болып, Бату жолдан қайтты.
Үгедей тұқымы жанжал шығарып, таласып, үлкен хандық Шыңғыстың төртінші баласы Толи
немересі Менгуге қалды.
Менгудің інісі Гулагу Бағдат, Сирияны алды. Менгуден кейінгі зор Хублай Қытайды
анық алып, бұ күнде Қытай патшасы мекен қылған Пекин қаласын салды. Хублайдан кейін
монғол ханы азды. Хублай тұқымы Тогон Темірді қытай сасықсың деп көтеріп тастады. Сонан
жүре-жүре Қытай монғолды өзіне қаратып алды. 1727 жылы монғолдан хандық жоғалып, жері
қытай губернасы болды»,- деп, тың деректер негізінде Қазақстанның орта ғасырлық тарихына
қысқаша шолу жасаған [4; 48].
Қазақ тарихын зерттеуге қомақты үлес келесі тарихшы - II Мемлекеттік думаның депутаты,
Қоқан автономиясының басшысы, көрнекті саяси жəне қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының
негізін салушылардың бірі, Алашорда үкіметінің мүшесі жəне оның төрағасының орынбасары,
тарихшы-ғалым, қазақтан шыққан тұңғыш темір жол қатынастарының инженері Мұхамеджан
Тынышбаев. Өкінішке орай, Мұхамеджан Тынышбаевтың қазақ халқының тарихын зерттеген
іргелі еңбектері көпшілікке таныс емес. Білікті тарихшы М. Тынышбаевтың мақалалары оның
қазақ тарихының негізгі кезеңдерін жақсы білгенін, ортағасырлық Батыс пен Шығыстың
жазба әдебиеттерінің деректерін қазақы шежіремен тиімді ұштастырғанын көрсетеді. Автор
әсіресе, Алтын Орда дәуіріне көңіл бөліп, ол дәуірдің қазақ этногенезіндегі белді буын екенін,
қазақ көшпенділерінің қоғамдық тұрмысының, құрылымының бастаулары сол дәуірде екенін
тап басып айтқан.
Бір жолы Мұхамеджанның қолына А.П. Чулошниковтың қазақ халқы тарихына қатысты
еңбек түседі. Көкірегі көмбе, білімпаз жан осы кітаптағы ұлтының намысына тиетін пікірлерге
қарсы сын жазып, академик В.В. Бартольдке жібереді. Ғұлама ғалым М. Тынышбайұлына қатты риза болып, қазақ халқының тарихын жазуға кеңес береді, ең болмаса болашақ зерттеушілер
үшін тарихи деректер мен материалдарды жазып қалдыруға ақыл қосады [7; 21-22].
М. Тынышбаев өмірінің соңғы жылдарында қазақ тарихының күрделі, бұрын зерттелмеген кезеңдеріне арнап, дерек көздері бай, ғылыми тұрғыдан негізделген іргелі еңбектер
жазады. Оның ішінде, әсіресе Қазақстанның орта ғасырлық тарихына қатысты «Қырғыз-қазақ
руларының шежіресі», «Қырғыз-қазақтың шығу тегі», «Қазақ» этнонимі туралы», «Алтын
орданың күйреуі және Қазақ хандығының құрылу тарихы», «Ақтабан шұбырынды» секілді
еңбектері құнды болып табылады.
Талай тарихи оқиғаларды басынан өткізген қазақ халқының тарихын зерттеу үшін оны
құраушы қазақ рулары мен тайпаларының тарихын жете білу керек. Осы ретпен жазылған
«Қазақ халқының тарихына қатысты материалдар» деген атаумен шыққан М. Тынышбаевтың
еңбегі 1925 жылы Ташкентте жарық көрген. Автор бұл еңбекте қазақ шежіресі, қазақтардың
қайдан шыққаны, Қазақ хандығының құрылуы секілді мәселелерді зерттеп, қарастырған.
М. Тынышбаев өз зерттеулерін жүргізуде басқа авторлардың, атап айтқанда, В.В. ВельяминовЗерновтың, А.И. Левшиннің, Н.А. Аристортың еңбектеріне сілтеме жасайды. Сондай-ақ, осы
зерттеушілердің еңбектеріндегі қазақ тарихына қатысты кейбір мәселелрге сын көзбен қарап,
өз тарапынан талдау, сараптау жасап отырған.
М.Тынышбаевтың қазақ халқының тарихына арнаған белгілі еңбегінде келтірілген
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пікірлер ғылыми айналымға түсіп, қазіргі тарихнамада қолданылуда. Арнайы тарихи білімі
болмағанымен, оның жоғары білімді адам ретінде тарих ғылымында қолданылатын жүйелік
талдау, салыстырмалық, тарихилық болжам жасау, оны тексеру сияқты ғылыми әдістер
қолданылған [8; 48].
XX ғасырдың басында артындағы ұрпаққа мол, жан-жақты рухани мұра қалдырған
Шәкәрім Құдайбердіұлы өз уақытының ерекше құбылысы болды. Шәкәрім тарихқа, тарихи
оқиғалар мен тұлғаларға үлкен мән беріп, өзіндік қалыптасқан тарихи зердесі болған озық
ойлы қайраткер, дара тұлға екені сөзсіз.
Шәкәрім – Абайдың туысы, інісі және бас шәкірті. Абайдың ақыл-кеңесімен шежіре жазуға
кіріскен Шәкәрім Шығыс, Батыс классиктерінің шығармашылығын жете танып, мұсылмандық
ілім-білімді де еркін меңгерген. Түркі халықтарының тарихын терең білетін Шәкәрім «Түрік,
қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі» атты еңбекті жазып шықты.
«Жасымнан жетік білдім түрік тілін» дейтін өлеңінде кемеңгер ойшыл әлем тілдерінің
рухани өазыналарынан хабардар болғанын білеміз. 1906-1907 жылары Шәкәрім Мекке қаласына
қажылық сапарға барып, қазақ тарихына қатысты материалдар жинап қайтып, оны «Түрік,
қырғыз-қазақ һ»м хандар шежіресіне» негіз етті.
Шежіре-Шәкәрімнің тұңғыш жарық көрген көлемді ғылыми еібегі, ол ататек жайлы
деректерді бір жүйеге келтіріп, оны 1911 жылы Орынборда өз қаражатымен кітап етіп шығарды.
Шәкәрімнің бұл еңбегінің құндылығы – жалпы түркі халықтарының, оның ішінде қазақ
халқының шежіресіне баса назар аудара отырып, оны ғылыми тұрғыда жүйелеуінде. Шәкәрім
шежіресіне дейін тарихымыздың арғы-бергі кезеңдерінде өз жұртымыздан шыққан шежіре жоқ
еді. Шәкәрімнің қазақ тарихының белгілі бip кезеңдерін жүйелеп, ой елегінен өткізіп қазақ
тарихын жазуы - қазаққа жүйелеп жазылған жазба тарихтың қажеттігін алғашқылардың бipi
болып түсінген адам екендігін көрсетеді. Ш. Құдайбердіұлы: «Қазақтың түпкі атасының
жайын білмек болып, көп уақыттан бері сол туралы естіген, білгендерімді жазып алып, әр
түрлі жұрттың шежіре кітаптарын оқыдым»,- деп көрсеткен [9; 8]. Түрік-араб шежірелерінен
«Тарих ғумуми», «Тарих ғұсмани», Нәжиб Ғасымбектің «Түрік тарихы», Әбілғазы Баһадүр
ханның жазған «Шежіре Түрік», Ж.Баласағұнның «Құдадғу білік», Радловтың «Ұйғыр туралы
шежіресі», Аристовтың «Түрік нәсілі туралы шежіресі» «Орхон жазбалары» және әр түрлі
кітаптарға сілтеме жасау арқылы оларды салыстыра отырып, өз еңбегінде пайдаланды. 1911
жылы Орынборда басылып шыққан еңбекте орта ғасырдағы Қазақстан тарихына қатысты
құнды деректер келтірілген. Шәкәрім қажының бұл еңбегі шежіре деп дәстүрлі атау алғанымен,
қазақ тарихына арналған үлкен зерттеу болып табылады. Себебі, еңбекте қазақтың халық
болып қалыптасуы, қазақ хандығының құрылу тарихы және хандар генеологиясы туралы
құнды зерттеулер жүргізген. «Қазақтың қайдан шыққаны туралы» айта келе Ш.Құдайбердіұлы
орта ғасырлық тарихи оқиғаларға, хандарға, қазақтың үш жүзі, қазақ руларына жүйелі түрде
тоқталып өткен.
ХХ ғасырдың басында-ақ бұл еңбек танымал болып үлгерді. Еңбектің құндылығын
арта түсетін тағы бір мәселе Ә. Бөкейхановтың «Қазақ» газетінің 1913 жылы №12 санында
жарияяланған аталмыш еңбекке берген резенциясында: «Мұнан бұрын қазақ шежіресі қазақ
тілінде кітап болып басылған жоқ. Шәкәрімнің бұл кітабы – қазақ шежіресінің тұңғышы,
қазақ шежіресін білмек болған аға-іні іздегенді осы кітаптан табасың. Енді мұнан былай қазақ
шежіресін жазбақ болған кісі, Шәкәрімнің кітабын әбден білмей қадам баспа. Кітап жиған
жері жоқ, көшпелі далада жүріп Шаһкәрім шежіресіндей кітап жазбақ оңай жұмыс емес», деген баға береді [4; 290].
Алаш зиялылары, олардың жазып қалдырған мұралары бойынша жүргізілген зерттеулер
баршылық, дегенмен, сол зерттеулерден кейін бірталай сұрақтар туындап, жаңа зерттеулер
мен ізденістерге итермелейді. Шындығын айтқанда, Алаш зиялыларының Қазақстан тарихы
бойынша жазған еңбектерінің маңыздылығы теориялық және практикалық жағынан толық
талданбады. Алдағы уақытта олардың мұраларына сала мамандары жан-жақты тоқталып,
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тұжырымды пікірлерін айтатыны анық. Ал, Алаш арыстарының ғылыми мұраларын зерттеп,
оны кеңінен насихаттау – бүгінгі тарихшылардың парызы.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ АЛАШ-ОРДЫ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:
СРАВНЕНИЕ С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИЕЙ ТЮРКО-ТАТАР
Томохико Уяма
профессор Центра славянско-евразийских исследований
Университета Хоккайдо, г. Саппоро, Япония
Алаш-Орда работала в тяжелое время гражданской войны. Не было ни одного
иностранного государства, которое поддержало независимость Казахстана, и сами лидеры
Алаш-Орды
осознавали неразрывную связь с Россией. Поэтому ей было необходимо
заручиться поддержкой от политических сил России. Поскольку Алаш-Орда в принципе
выступала против большевиков, и Казахская степь сравнительно долго находилась под влиянием
белогвардейцев, казахские лидеры старались получить поддержку от белых правительств.
Насколько успешно они вели переговоры с ними, чего они достигли? Чтобы оценить их
усилия, нужно сравнить с другими случаями, а с чем можно сравнить? Самая близкородственная
Туркестанская автономия пала рано, в феврале 1918 г. Башкирская автономия тоже имела
близкие отношения с Алаш-Ордой и стоит сравнить этих две автономии, но в этом докладе я
попытаюсь сравнить Алаш-Орду с татарской культурной автономией, которая имела другие
исходные условия и характер, но вели переговоры с белогвардейцами так же долго, как
Алаш-Орда. Следует также отметить, что татарская культурная автономия – незаслуженно
малоизвестная тема, изучение которой должно быть полезным для понимания истории
мусульманских национальных движений России.
Тюрко-татарская культурная автономия, подозревавшаяся в «панисламизме»
Большинство татарских лидеров, в отличие от лидеров многих других мусульманских
народов России, стремились к национально-культурной автономии, но это не означало,
что их движение было более умеренным, чем движения за национально-территориальную
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автономию. Тогда как до Октябрьской Революции центральноазиатские и башкирские
автономисты предполагали, что для осуществления автономии нужно решение Всероссийского
Учредительного собрания о федерализации России, татары спешили с осуществлением
автономии. В июле 1917 г. в Казани объединенное заседание 2-го Всероссийского мусульманского
съезда, Мусульманского военного съезда и Съезда мусульманского духовенства, в которых
участвовали преимущественно татары, постановила немедленно приступить к осуществлению
культурно-национального самоопределения мусульман внутренней России и Сибири [1, с.
317]. 2-й Всероссийский мусульманский съезд также избрал исполнительные органы в лице
трех ведомств – духовного, просвещения и финансов [2, с. 94]. Духовное ведомство являлось
преемником Оренбургского магометанского духовного собрания.
Этот же съезд постановил, что разрешение вопроса о форме правления Туркестана,
Киргизии (Казахстана), Кавказа и Крыма предоставляется самому населению этих регионов
[1, с. 315], но подразумевал, что башкиры входят в культурную автономию как часть тюркотатар. Против этой линии резко выступило Башкирское центральное шуро, которое нашло
идею «татарских кадетов» о культурной автономии схожей с идеей русских националистов о
единой и неделимой России и вредной для башкир [3, с. 159–163]. Отношения с башкирами
останутся больным местом культурной автономии татар на протяжении ее существования.
Миллят-меджлиси, парламент тюрко-татар, заседавший в Уфе с 20 ноября 1917 г. по 11
января 1918 г., принял решения в двух направлениях. С одной стороны, для осуществления
культурной автономии, меджлис создал Центральное национальное управление (Милли
идарэ), состоявшее из вышеназванных трех ведомств, и избрал его председателем Садри Максудова, кадета и депутата 2-й и 3-й Государственной думы. В январе 1918 г. меджлис принял
конституцию, официально названную «Основными положениями о национально-культурной
автономии мусульман тюрко-татар Внутренней России и Сибири». Она определила довольно
большие полномочия и права автономии, такие как отнесение религиозных и культурнонациональных дел и национального налогового обложения к исключительному ведению
органов автономии (а не общегосударственных органов), и равноправие языка тюрко-татар с
русским языком [2, с. 95–110].
С другой стороны, 29 ноября 1917 г. меджлис принял решение о создании территориальной
автономии тюрко-татар в виде Идель-Уральского штата, реагируя на провозглашение автономии
Башкурдистана 15 ноября и пытаясь привлечь башкир на свою сторону [4, с. 402–408]. При
превосходстве Советской власти татары в Казани пытались провозгласить Идель-Уральскую
республику как федеративную часть Российской советской республики, но эта республика была
разогнана в конце марта 1918 г. Советской властью, куда входили и татарские коммунисты [4,
с. 479–485].
Милли идарэ в Уфе тоже было закрыто Советской властью в апреле 1918 г. Но с
началом восстания Чехословацкого корпуса в мае, антисоветские силы взяли власть в
большинстве регионов Азиатской России, и Милли идарэ возобновило свою деятельность,
иногда перемещаясь с места на место. Многие центристские силы, такие как кадеты и эсеры,
входившие в антисоветский лагерь, в принципе одобряли национально-культурную автономию.
Казалось бы, культурной автономии тюрко-татар, многие руководители которой сами являлись
кадетами или эсерами, нетрудно было получить поддержку. В проекте Временного положения
о культурной автономии национальностей Сибири, разработанном Временным Сибирским
правительством в Омске в июле 1918 г., было указано, что вопрос о территориальной автономии
может быть решен только будущим Всесибирским Учредительным собранием, но национальнокультурная автономия предоставляется отдельным национальностям еще до созыва собрания
[2, с. 130–131]. Но на самом деле Временное Сибирское правительство, быстро отходившее от
традиции сибирского областничества, никогда не признавало культурную автономию тюркотатар.
Другое
влиятельное антисоветское правительство, Комуч (Комитет членов
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Всероссийского Учредительного собрания) в Самаре, в котором преобладали эсеры и были
немало мусульман, лучше относился к национальным движениям. 8 сентября 1918 г. Комуч
объявил о признании бесспорного права тюрко-татар на культурную автономию и признании
Милли идарэ как временного органа национального самоуправления [5, с. 152–153]. Но Комуч
вскоре фактически потеряла власть из-за взятия Поволжья красными.
Как только было создано Временное Всероссийское правительство (Директория),
Ибниамин Ахтямов (заместитель председателя Милли идарэ) и другие татарские лидеры
обратились к нему с просьбой признать культурную автономию тюрко-татар, включить
в состав кабинета министров представителя тюрко-татар, и учредить при Главном штабе
отдел по делам тюрко-татарских воинских частей, которые уже стихийно возникали. Но пока
Директория откладывала ответ на эту просьбу, она пала в результате переворота А. В. Колчака
[2, с. 166–178, 282].
Когда Милли идарэ обратилось теперь к колчаковскому правительству («Российскому
правительству») с просьбой признать культурную автономию в январе 1919 г., председатель
совета министров П. В. Вологодский в правительственных кругах сказал, что считает
«существование такого Национального управления с широкими функциями, без территории
и без подчинения какому-либо центральному управлению Всероссийского правительства
– явлением ненормальным и подлежащим ликвидации». Таким образом, этот бывший
областник и эсер отрицал точку зрения ранних правительств о том, что культурная автономия
более приемлема, чем территориальная. А управляющий МВД показал свое незнание дел
мусульманских движений, утверждая, что Национальное управление мусульман создается на
смену упраздненным организациям Алаш-Орды и Башкурдистана, но в то же время сделал
реалистичное предложение совету министров замедлить ответом на ходатайство Национального
управления и допустить факт его существования как временный, пока правительственная
власть недостаточно окрепла [2, с. 184–189]. Видимо, правительство приняло это предложение
и не ответило Милли идарэ.
Тем не менее татары продолжали оказывать давление на колчаковское правительство,
проявляя сплоченность. Мусульманские организации в Петропавловске, Челябинске,
Новониколаевске, Красноярске, Екатеринбурге, Барнауле, Канске, Усолье-Сибирском,
Семипалатинске и Верхнеудинске одна за другой послали правительству телеграмму с просьбой
о признании культурной автономии [2, с. 206–209, 250–251, 264–266]. Садри Максудов,
находясь в Париже для участия в мирной конференции, встретился с князем Г. Е. Львовым,
и по указанию последнего посол во Франции В.А. Маклаков передал министру иностранных
дел колчаковского правительства просьбу издать акт о признании мусульманских культурнонациональных учреждений [5, с. 197]. Максудов также представил Парижской мирной
конференции меморандум с просьбой поставить условия перед Россией принять Конституцию
тюрко-татарской автономии как часть Конституции Русского государства [2, с. 222–228].
Татары также укрепляли добровольческие отряды, стараясь показать свою пользу для борьбы
с большевиками [5, с. 216–229].
Но татарам преградила путь группа башкир во главе с Габдулхаем Курбангалиевым,
которые сотрудничали с колчаковским правительством. В мае 1919 г. в докладной записке
Колчаку они осудили татар за то, что «стараются вернуть свое господствующее положение над
другими народностями мусульманского вероисповедания России (башкир, киргиз) и тем создать
общемусульманскую антигосударственную позицию», и попросили сделать распоряжения о
том, чтобы Национальное управление тюрко-татар не вмешивалось в дела башкир, и чтобы
это управление именовалось татарским, а не тюрко-татарским. Курбангалиев, в отличие от
интеллигентов, ранее возглавивших автономию Башкурдистана, был консервативным муллой
и стремился восстановить башкирское самоуправление с правами подобными с казачьими,
но он разделял с интеллигентами позицию против вмешательства татар. Из этой докладной
записки также явствует, что Национальное управление тюрко-татар на деле осуществили
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широкую автономию, перенимая функции бывшего духовного собрания по надзору за ведением
метрических книг и утверждением духовных лиц в должностях, а также заведуя начальными
школами и собирая налоги [2, с. 210–214].
Колчаковское правительство охотно согласилось с мнением башкир. Министр внутренних
дел В.Н. Пепеляев (резко поправевший кадет) считал, что Национальное управление тюркотатар было проникнуто тенденциями панисламизма и стремилось к отатарению других мусульман. А управляющий МИД И.И. Сукин предложил разработать особый закон о башкирах,
при этом оговаривая, что «опыт старой России показал, насколько вредна была для государства
подобная политика, преувеличивавшая и возводившая в принцип такое противостояние [как
между татарами и башкирами –У. Т.], которое, конечно, должно быть использовано в разумных
пределах» [2, с. 215–220]. Отсюда видно, что руководители колчаковского правительства
унаследовали от царского режима боязнь «панисламизма» и влияния татар на других мусульман,
а также политику «разделяй и властвуй», хотя осознали вредность ее в крайней форме.
Тем не менее, колчаковское правительство понимало необходимость учитывать нужды
татар, и обсуждало возможность признания автономии в сфере духовных дел в октябре 1919 г.
И. о. председателя Национального управления Салимгирей Джантюрин (дворянин Уфимской
губернии и потомок казахских ханов) раскритиковал эту позицию, считая, что издание закона
о духовном управлении будет принято мусульманами как косвенное отклонение основного
вопроса о культурно-национальной автономии. В это время положение колчаковской армии в
гражданской войне резко ухудшилось, и она все больше нуждалась в поддержке населения, в
том числе мусульман. Велась даже пропаганда о том, что Колчак «защищает Евангелие и Коран
от осквернения». 24 ноября председатель Совета министров В. Н. Пепеляев наконец-то заявил,
что примет все меры к скорейшему обнародованию правительственного акта о признании
культурно-национальной автономии мусульман тюрко-татар [5, с. 229–245]. Но колчаковское
правительство уже находилось на грани падения и окончательно было ликвидировано в январе
1920 г.
Определенные достижения Алаш-Орды в трудных положениях
Отношения Алаш-Орды с разными политическими силами России в годы гражданской
войны хорошо известны в Казахстане, и я сам посвятил этой теме одну из своих статей [6].
Поэтому в данном докладе я ограничиваюсь кратким изложением со сравнительным анализом
с татарской культурной автономией.
Казахские лидеры, в отличие от большинства татарских коллег, стремились к
национально-территориальной автономии, но в то же время принимали более осторожный
подход. В октябре 1917 г. А. Букейхан еще считал, что реализация собственно казахской
автономии преждевременна, и вместе с несколькими единомышленниками заявил, что казахи
временно присоединятся к сибирской автономии [7, с. 468–471]. 2-й Всеказахско-кыргызский
съезд 5–13 декабря образовал Временный народный совет «Алаш-Орда», но воздержался от
немедленного объявления автономии, полагая, что сначала нужно организовать милицию (для
самозащиты) и провести переговоры с казахами Туркестанского края и с другими народностями
в казахских областях. Съезд также оставил 10 из 25 мест в Алаш-Орде для русских и других
народов [7, с. 472–482].
Хотя лидеры Алаш-Орды изначально выступали против большевиков, весной 1918 г.,
когда Советская власть укрепила свою позицию в Казахской степи, они вели переговоры с ней, так
же как и татарские лидеры Идель-Уральского штата. И.В. Сталин отметил, что постановления
2-го Всеказахско-кыргызского съезда соответствовали с Декларацией прав народов России,
сделанной Советским правительством в ноябре 1917 г. Видимо, необходимость увеличить
влияние Советской власти на казахское общество и скудность информации о казахских лидерах
сделали отношение Сталина к Алаш-Орде мягким. 3 апреля Алаш-Орда постановила признать
центральную власть РСФСР, и вместе с тем предъявила смелые требования немедленно
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признать автономию Алаш, в состав которой должны войти не только степные области, но и
ряд туркестанских областей и алтайских уездов, и чтобы высшая власть принадлежала АлашОрде впредь до созыва Учредительного (казахского) съезда, который должен быть созван по
инициативе Алаш-Орды в сотрудничестве с местными советами [8, с. 121–145]. Жанша и
Халел Досмухамедовы съездили в Москву и встретились со Сталиным, который, по некоторой
версии, дал им большие деньги. В конце концов взаимное признание Алаш-Орды и Советской
власти не состоялось из-за усиления уральского казачества и увеличения недоверия Советской
власти к Алаш-Орде. Но Досмухамедовы хитроумно поступили и сотрудничали с уральскими
казаками, как будто никогда не вели переговоры с советами.
В июне 1918 г. Советская власть в большинстве мест в степных областях пала, и АлашОрда начала полномасштабную деятельность. Перед ней, так же как и татарской культурной
автономией, встала трудная задача получить признание от белых правительств.Казахам, не
имевшим опыт в военной службе при царизме, было больше необходимости полагаться на
белогвардейцев для борьбы с большевиками, чем татарам. И преграды получению признания
тоже было больше, поскольку многие белогвардейцы считали национально-территориальную
автономию еще менее приемлемой, чем культурную автономию.
Алаш-Орда стремилась к взаимному признанию с Временным Сибирским правительством
как равные партнеры. В результате переговоров в конце июля и начале августа они разработали
проект соглашения о фактическом временном взаимном признании и сотрудничестве, но
соглашение не было принято из-за возражений внутри Сибирского правительства [8, с. 217–
219; 9, с. 102–111]. Чиновники, ученые и журналисты Сибири часто выражали презрение
инородцам и опасение сепаратизма.
А. Комуч считал, что, хотя вопрос о национально-территориальной автономии нужно
решать в будущем Всероссийском Учредительном собрании, можно временно признать
автономию Алаш, и официально декларировал временное признание 25 сентября [8, с. 220–
227, 229–231; 5, с. 165–166]. Комуч вскоре потерял власть, но еще до этого алашординцы
демонстративно показывали хорошие отношения с Комучем и фактическое признание с его
стороны как козырь в переговорах с Сибирским правительством [6, 277–278].
Алашординцы, в отличие от лидеров татарской культурной автономии, не участвовали в
зарубежных конференциях, но активно приняли участие в совещаниях антибольшевистских сил
в России. В Государственном совещании в Уфе (8–23 сентября 1918 г.), представляя автономные
правительства Туркестана, Башкурдистана, Алаш-Орды и Национального управления тюркотатар, Алихан Букейхан подчеркнул их важную роль в сохранении Российского государства:
«если бы не создались областные правительства в освобождающейся от большевиков России,
совершенно нельзя было бы ею управлять»; «мы мыслим себя только частью единой России.
Те, которые говорят, создается сепаратизм, просто говорят, как рабы старой психологии,
которые в самодержавной России привыкли думать, что инородцы — рабы, а представители
Великороссии — это рабовладельцы» [5, с. 156].
Но большинство участников Государственного совещания выступили за учреждение
сильной центральной власти, и созданная в результате Директория приказала 4 ноября 1918 г.
распустить все областные правительства, в том числе Алаш-Орду, но временно сохранить ее
местные органы, а также признал необходимость введения в управление начал, соответствующих
бытовым и хозяйственным особенностям казахов [9, с. 111–113].
Директория быстро пала, но ее политика по отказу в признании политической автономии
при признании необходимости учета бытовых особенностей была унаследована колчаковским
правительством. Здесь можно увидеть схожесть белогвардейцев с патерналистскими
царскими чиновниками XIX века, которые думали, что «инородцы» находились в нижней
стадии развития и поэтому нуждались в протекции и сохранении их обычаев. Пользуясь их
отношением к обычаям, Алаш-Орда провела переговоры с колчаковцами по признанию суда,
состоящего из судей, которые владеют казахским языком, и руководствующегося мастными
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обычаями. Правительство Колчака приняло «Положение о киргизском суде» в августе 1919
г. [10] Признание казахского суда было одним из редких успешных результатов переговоров
между колчаковцами и автономистскими движениями, и один из сторонников культурной
автономии тюрко-татар упомянул его как положительный пример [5, с. 227].
В то же время постепенно накопилось недовольство алашординцев в отношении к
правительству Колчака. Ахмет Байтурсынов перешел на сторону Советской власти весной
1919 г., и активно участвовал в работе Казахского революционного комитета, который
занимался подготовкой к созданию Казахской АССР. Многие другие алашординцы не смогли
сразу следовать за ним из-за повторного обострения войны в Казахской степи, но после
долгого раздумья и переговоров приняли Советскую власть, и продолжили свою культурную,
просветительскую и журналистскую деятельность.
Заключение
Исходные условия Алаш-Орды были в каком-то плане лучше, и в каком-то плане хуже,
чем условия татар. Казахская интеллигенция во время Октябрьской революции была более
сплоченна, чем татары, среди которых число сторонников большевиков постепенно росло. Хотя
среди казахских интеллигентов были противники Алаш-Орды, такие как руководители партии
«Уш-Жуз», которые питали личную вражду против группы Букейхана, они были маргинальны.
С другой стороны, при царизме у казахов был низкий правовой статус как инородцев, и было
меньше опыта в политике, чем у татар.
Татары, используя свой опыт, осуществили довольно широкую культурную автономию.
Они организованно требовали признания от белогвардейцев и выражали свою волю и в
международной арене. Но представление русских и башкир о татарах как о «панисламистах»,
стремящими «отатаривать» других мусульман, делали отношение белогвардейцев к ним резко
отрицательным. А казахи как «инородцы» страдали от презрительного отношения со стороны
русских, но проявили искусность и гибкость в переговорах сначала с Советской властью, потом
с белогвардейцами, потом снова с Советской властью.
В конце концов ни татарская культурная автономия, ни Алаш-Орда не могли получить
признание от белогвардейцев, и они были упразднены в результате победы Советской власти.
Но их влияния на дальнейшую историю своего народа были разными. Лидеры татарской
культурной автономии были оторваны из Татарстана, находившегося под Советской властью
на протяжение гражданской войны за исключением короткого периода, и многие из них
эмигрировали после войны. А лидеры Алаш-Орды остались в Центральной Азии и, благодаря
своему авторитету и опыту, накопленному в период революции и гражданской войны,
продолжали оказывать влияние на своих соплеменников, в том числе и молодых казахских
коммунистов.
Список литературы:
1. Революция и национальный вопрос: документы и материалы по истории национального
вопроса в России и СССР в XX веке. Т. 3 / под ред. С.М. Диманштейна. М., 1930.
2. Культурно-национальная автономия в истории России: документальная антология. Т.
1. Сибирь 1917–1920 / сост. И.В. Нам. Томск, 1998.
3. Национально-государственное устройство Башкортостана, (1917–1925 гг.): документы
и материалы в 4-х томах. Т. 1 / сост. Б.Х. Юлдашбаев. Уфа, 2002.
4. Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция: весна 1917 г. – лето 1918 г. 2-е изд.
М., 2004.
5. Гражданская война в России и мусульмане. Сборник документов и материалов / Сост.
С.М. Исхаков. М., 2014.
6. Uyama Tomohiko, “The Alash Orda’s Relations with Siberia, the Urals, and Turkestan:
599

The Kazakh National Movement and the Russian Imperial Legacy,” in Uyama, ed., Asiatic Russia:
Imperial Power in Regional and International Contexts, London: Routledge, 2012, pp. 271–287.
7. Алаш қозғалысы – Движение Алаш. Сборник документов и материалов. Т. 1. Алматы,
2004.
8. Алаш қозғалысы – Движение Алаш. Сборник документов и материалов. Т. 2. Алматы,
2005.
9. Алаш-Орда: сборник документов / Сост. Н.И. Мартыненко. Кзыл-Орда, 1929.
10. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1701. Оп. 1. Д. 6а. Л. 73–79об.
ОҚУ-АҒАРТУ САЛАСЫНДАҒЫ АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТІ
Тұрсынова Л.
Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті, 2 курс
Алашорда үкіметі жойылып, алаш қозғалысына катынасқандарға кешірім жарияланғаннан кейін де партияда жоқ қазақ интеллигенциясы мен Совет билігі арасында көптеген
түсініксіз жағдайлар орын алды. Әсіресе, совет өкіметі партияда жоқ ұлттық интеллигенцияға
сенімділік танытып, оны басқару ісіне, мемлекеттік, қоғамдық құрылысқа кеңірек тартуға
бармады. Рас, алғашқы кезеңде яғни 1921 –1925 жылдары алаштық интеллигенцияға қатынастың
біршама тұрақтылығын байқауға болады. Мәселен, 1921 жылы мамыр және маусым айларында
болып өткен I Жалпықазақтық партия конференциясында обком басшыларының бірі Авдеев
алаш қозғалысына ат салысқан қазақ интеллигенттерін қызметке тартуға қарсы болғандарға
жауап беріп: «Қырғыз интеллигенциясының сегізінің жетісі алашордалықтар. Осыған орай
обком алдында бұл интеллигенцияны ығыстырып тастап, іске қырғыз кедейлерін тарту
мәселесі тұрды. Бір жағынан алашордалықтарға өткен жылы-ақ ресми кешірім жарияланған;
екінші жағынан – Қырғызстанда сауатсыздық 97 процент ал егер алашордалықтарды есептен
шығарсақ, онда сауаттылардың үлесі 1/2 процентке кеми түседі. Қажеттілікке байланысты,
бұрыңғы партиялығы мен белсенділігін есепке ала отырып, көптеген оқығандарды жұмысқа
тартуға тура келді», – деп көрсеткен болатын [1;82].
Алаш қайраткерлерінің Кеңес өкіметі жағына шығуы 1920 жылы қазан айында Қазақ
АКСР-інің құрылуымен қатар Халық Ағарту Комиссариатының қызметінің басталуына септігін
тигізді. Қазақ ревкомының 1920 жылғы 27-қаңтардағы хабарламасындағы қызметкерлерді
жұмысқа шақыру зиялылардың Кеңес өкіметі жағына шығуына большевиктердін өз мүдделігі
болғанын көрсетеді. Жалпы, ХАК-ының құжаттарының сарапталуын екі кезеңге бөлуге
болады. Бірінші кезең – казақ зиялыларының, яғни Алаш партиясының лидерлерінің ағарту
мекемелеріңде қызмет еткен тұсы, олар объективтілігімен көзге түседі. Осы аралықты қарай
отырып, бүкіл Казақстан халық ағарту саласы аталған уақыт нәтижесінен, қазақ зиялыларының
ерен еңбегінің арқасында дами алды деген пікірге келдік. Екінші кезең - алаш кайраткерлерінің
репрессияға ұшырап, оқу-ағарту саласынан біржола ығыстырылғаннан кейінгі уақыт. Бұл
кезенде де ХАК-ы қазақ зиялыларының ерекше топтаскан мекемесі ретінде үлкен роль атқара
берді [2;8].
Орталық Комитет, Сталин алғашқы күннен-ақ Голощекинді қолдаусыз қалдырған емес.
Сондықтан да ол барлық негізгі мәселелерді өзі ойлағандай бағытта және сол дәрежеде шешу
үшін орталыққа сүйеніп отырды. Ал, қазақ өлкелік партия ұйымының жауапты хатшысы
ретінде ол алғашқы сапарында басшылық алдына алдымен бірнеше ұйымдық мәселелерді
қойды. Олардың бірі және ең негізгісі кадр мәселесі еді.
Ағарту мәселесіне байланысты алғашқы үкімет қадамы ретінде 1920 жылы 26 тамыздағы
Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитеті мен РСФСР Халық Комиссарлар Кеңесінің (алда ХКК)
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«Кеңестік Социалистік Республикасын құру туралы» декретін алуға болады. Қазақстан Кеңесі
Құрылтай съезі қабылдаған «ҚАКСР еңбекшілерінің құқығы туралы» декларацияда халыққа
білім беру туралы мәселе де қаралды [3;152].
Халық ағарту саласына қазақ зиялыларын арту Кеңес өкіметінің екпінді мәселелерінің
біріне айналды. 1920 жылғы 10 қазандағы Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің
қаулысыңда ХАК-ының Коллегиясына Комиссариаттың барлық тәжірибелі қызметкерлерін
басқа, азаматтық мекемелерден (егер онда жауапты қызметкерлер болмаса) ағарту қызметіне
кайтару керектігін көрсетіп өтті. Қаулыны талдайтын болсақ, бұл қазақ зиялыларының
белді-белді өкілдеріне Комиссариат қызметіне араласуына ашылған даңғыл жол еді. Аталған
мәселені жүзеге асыру 1920 жылғы 8 қарашадағы ХКК-інің мәжілісінде жалғасты, онда ХАКқа мынадай ұсыныстар жасалды: азаматтық мекемелерден ағарту қызметкерлерін атқарып
отырған қызметіне қарамастан шақырту, сауатты қазақтарды тарту, олардың тартудың жоспарын
А.Байтұрсынов жасап, ХКК-іне көрсетуі керек, казақ тілінде оқулықтар құрастыруды әдебиетші
қазақтарды шақыру жолымен күшейту.
Қазақ зиялыларының Комиссариаттағы қызметі оқулықтар жазумен басталды.
Қазақстандағы білім ордасы ХАК-ы оқу-әдістемелік құралдар, оқулықтар шығарумен айналысқан
алғашқы мемлекеттік мекеме болды. Комиссариат құрылған күннен бастап-ақ оқулықтармен
мектептерді қамтамасыз ету бірінші орынға қойылды. Бастаманы Комиссариаттағы қазақ
зиялылары қолдап әкетті. Қазақ тіліндегі оқулықтар шығарудың бастамасы А.Байтұрсыновтың
Халық Ағарту Комиссары, Академиялық Орталықтың төрағасы болып тұрған кездерінде қызу
қолға алынды. Халық Ағарту Комиссары және КДКСР Мемлекеттік баспасының редакциялық
Коллегиясының мүшесі А.Байтұрсынов I және II басқыш біріккен еңбек мектебі үшін
оқулыктарды қазақ тіліне аудару, құрастыру туралы мәселе көтеріп, біріккен жиылыс өткізді.
Жиылысқа Е. Омаров, Х. Болғанбаев, С. Сәдуақасов, Ф. Ғалымжанов, Б. Сәрсенов, Ж. Аймауытов, С. Сейфуллин, Ә. Бөкейханов, С. Айтқожиндер қатысты. Онда арифметиканы
И. Тұрғанбаев, геометрияны Б.Сәрсенов, жаратылыстануды Е. Омаров, физиканы Ф. Ғалымжанов, географияны Ә. Бөкейханов, қазақ тарихын М. Жұмабаев, мектеп гигиенасын
Ж. Тілеулин, жалпы тарихты Х. Болғанбаев, алгебраны Е. Омаров, педагогиканы М. Жұмабаев,
дидактиканы Ж. Аймауытов, хрестоматияны С. Сейфуллин мен Ж. Аймауытов, қазақ тілінің
синтаксисін А. Байтұрсынов, сөз онері теориясын – М. Жұмабаевтарға жазу тапсырылды.
Колчак билігі жойылған соң С. Сәдуақасов Омбыға қайта оралып, 1918–1919 жылдары
Батыс Сібір кооператорлар одағының жұмысына белсенді түрде араласа бастайды. 1920 жылы
Омбыда шыға бастаған «Кедей даусы» газетін ұйымдастырып, оған редакторлық жасайды. Ал
1920 жылы Советтердің Бүкілқазақстандық I съезіне Ақмола губерниясынан делегат болып
сайланған С. Сәдуақасов съезде Қазақ Орталық Атқару комитетінің президиумы құрамына
және Бүкілроссиялық Орталық Атқару комитетінің мүшелігіне өтеді. Өмір жолында бетбұрыс
болған. бұл оқиғадан кейін Қазақстанның сол кезеңдегі астанасы Орынборға ауысқанда С.
Сәдуақасов 1920—1921 жылдары РКЖО Қырғыз облыстық комитеті бюросының хатшысы,
қазақ комсомол жастарының тұңғыш газеті «Еңбекші жастардың» редакторы қызметінде
болады [3;112].
1921 жылы көктемде Сібір әкімшілік орындарына қарап келген Семей губерниясы
Қырғыз (Қазақ) Республикасы құрамына өтеді. Қазақ Орталық Атқару Комитетінің төрағасы
С. Меңдешевтің тікелей жолдамасымен губерния әкімшілік және партия жұмысымен танысып,
тиісті шараларды іске асыруға Семейге мамырда Смағұл Сәдуақасов жіберіледі. Бұл кез Семей
өлкесін, әсіресе қазақ ауылдарын аштық жайлаған, өлім-жітім көп кез болатын.
1920 жылғы күзде Т. Рысқұлов Түркатком төрағасы қызметінен босатылып, Мәскеуге
ауыстырылды да, РСФСР Ұлт істері жөніндегі халық комиссарының, яғни И. Сталиниің
екінші орынбасары болып тағайындалды. Бұл жұмыста да Тұрарды көп тұрақтатпады, ол 1920
жылдың соңында Әзірбайжандағы осы комиссариаттың өкілі болып ауыстырылды.
Түркістандағы саяси хал-ахуалдың күрделенуі, басмашылар қозғалысының кең етек
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жаюы, өлкедегі зкономикалық дағдарыстың өрши түсуі РҚП(б) Орталық комитетін Тұрар
Рысқұлов сияқты өлкені жақсы білетін және оны тығырықтан шығара алатын қайраткерді
Түркістан АССР-індегі басшылық жұмысқа қайтадан әкелуге мәжбүр етті. 1922 жылдың күзінде
Т. Рысқұлов Түркістан АССР-і Халық Қомиссарлар кеңесінің төрағасы болып тағайындалды.
Тұрар Рысқұлов Түркістан АССР-і үкімет басшысы ретінде 1920 жылы тарих
саханасынан кеткен Алашорда қозғалысының жетекшілері мен белсенді мүшелеріне қолынан
келген мүмкіндігіне сай қамқорлық жасады. Тұрар республика үкіметін басқарған тұста Ахмет
Байтұрсыновтың, Халел Досмұхамедовтың, Жүсіпбек Аймауытовтың, Мағжан Жұмабаевтың,
Мұхамеджан Тынышбаевтың т.б. аса көрнекті қазақ зиялыларының Ташкент пен Қазақстанның
оңтүстік өңірін паналап, ғылыми, педагогикалық және шығармашылық жұмыспен айналысуға
мүкіндік алулары Тұрар.
Қазақ зиялыларының негізгі ұстанған мақсаттары мерзімді басылым арқылы халыққа,
соның ішінде жастарды тәрбиелеу ісіне назар аудару еді: «Жастарды тәрбиелеу, қазақ
баспасөзіңде қызмет істеу және өз кітаптарымызды шығарудан басқа, Алашқа қызмет ету
жолы - біз үшін жабылды» [4,22]. Сондықтан, қаншама большевиктік болғанымен, бұл жылдар
аралығыңда баспасөзде демократиялық, Кеңес өкіметінің саясатын толық қолдамайтын,
тәуелсіз мақалалар жарияланып тұрды және олардың негізгі авторлары қазақ зиялы қауымының
көрнекті өкілдері болды.
ХАК-ында қызмет еткен қазақ зиялыларының басылым беттеріндегі пікірлері зерттеу
жұмыстарында толық, кешенді түрде қаралмаған. Әсіресе, «Жаңа мектеп», «Қызыл Қазақстан»,
«Еңбекші қазақ» газет - журналдары. Қазақ зиялылары өз мақалаларында ағарту және мәдени
саладағы өзгерістерді объективті түрде аша алды. Олар мерзімді басылымның халық санасына
әсер ете білетін куатты күшін сезінді. А. Байтұрсынов 1913 жылы «Қазақ» газетінің бірінші
нөмірінде «газета – халықтың көзі, қүлағы һәм тілі» деп көрсеткен болатын. Қазақ оқығандары
бұл саясатты Кеңес өкіметі кезінде де жүргізді. Олар өз идеяларын қалың бұқараға таратып,
белгілі бір дәрежеде ықпал етіп отырды.
ХАК-ының Ғылыми Кеңесінің қызметі осы мекеменің қызметкері Т.Шонановтың
мақалаларынан көріңді. Ғылыми Кеңестің негізгі мақсаты - оқулықтар шығару еді.
Т.Шонановтың баяндауынан көргеніміздей, Кеңестің шығарған кітаптары: А. Байтұрсыновтың
«Әліппе», «Әліппе істері», «Тіл кұралы», «Сауат ашқыш», Е.Омаровтың «Физикасы»,
М.Дулатовтың «Есеп құралы», Ж.Аймауытовтың «Тәрбиеге жетекшісі», Т.Шонановтың «Оқу
құралы», Н.Құлжанованың «Мектепке дейінгі төрбиесі» [5;15], «Мұғалімдерге ашық хат», Қ.
Сәтбаевтың «Алгебрасы», Ж.Аймауытовтың «Психологиясы», Т.Шонановтың «Қазақ жері
мәселесі тарихы», «Метр өлшемдері», «Кезбе әліппесі»[6;86].
1925 жылы БКП /б/ Қазақ Өлкелік Комитетінің баспа бөлімінде «Қызыл Қазақстан»
журналы да қаралды. Онда журналды «түрі анықталмаған, тұрақты қызметкерлері жоқ, нашар
таратылады, материалдық қамтамасыз етілмеген» деп көрсетті. Осыдан соң, журнал бетінде
ағарту жұмысын кеңестендіру, коммунистік идеологияны дәріптейтін саяси-ағарту мақалалары
көптеп орын алды.
ХАК-ыңда қызмет еткен қазақ зиялыларының тағы бір шоғырланған жері, сол кездегі
қазақ баспасөзінің ең үлкен басылымдарының бірі – «Еңбекші қазақ». Газеттің шығарылуына
Т.Жүргенев, Нұрмұқамбетов, С.Сәдуақасов, Ғ.Тоғжанов, М.Жолдыбаевтар қызмет етті. Газетте
халық ағарту мәселесі өзекті болды. Әсіресе мектеп ісі мәселесін «Еңбекші қазақ» бетінде
Ә.Бөкейханов көтерді. Ол кеңес мектебінің патша кезіндегі мектептерден өзгере қоймағанын,
ал ХАК-ы қызметкерлері оқу жүмысының жағдайын дұрыс жаза алмайтындықтарын сынады.
1926 жылы «Еңбекші қазақ» бетінде ХАК-ы оқу жұмысын бағалайтын барлық азаматтарды
ауыл мектебінің түрін, тілін белгілеу туралы пікірталасқа шақырды. ХАК-ының көтерген бұл
мәселесі қазақ зиялылары арасында қызу қолдау тауып, айтыс ретіндегі мақалалар көптеп
жариялана бастады. Біз негізінен, екі түрлі көзқарасты байқадық. Біріншісі, Ж.Аймауытов,
І.Қабылов, Т.Жүргеневтер пікірлері. Олар бастауыш мектеп қана ана тілде жүргізіліп, қалғаны
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орысша болсын деді. Пікірді көптеген қазақ зиялылары қолдады. Екіншісі, Қ.Кемеңгеров
«Ескі оқытушы» деген бүркеме атпен берген зиялылар [7;254]. Олар қазақ тілін өркендетуді
қолдады. Бұл жерде екінші пікірдегілер күнделікті өмірді ескермей отыр. Қазақ зияльшары
кеңестік тоталитарлық жүйе орнай бастаған түста қазақ мектептерін дамыту мүмкін емес
екендігін түсінді. Ал, мектептер қазақша болса, балалар өкімет ашып отырған жоғары оқу
орындарына түсе алмаушы еді. Қазақ зиялылары қазақ халқын сауаттандыру жолындағы
ең үлкен негіз – мектеп мәселесіне бей-жай қарай алмады. Олардың барлық ойлары саланы
көркейтуге бағытталды.
Басылым бетіндегі мақалаларда қоғам өмірінің көрінуі олардың тарихи дерек ретінде
сапасын көтерді.
Алаштық интеллигенцияға қатынастың сапалы өзгеріске ұшырауы 1925 жылдан
басталады. Осы жылы РКП(б) Орталық Қомитеті екі мәрте арнайы қазақ баспасөзі туралы
мәселе қарап, нақты шешімдер қабылдады [8;172]. Бұл нұсқау негізінен үш нәтижемен
аяқталды: біріншіден, Ә. Бөкейханов бастаған бір топ алаштық интеллигенция осы жылы-ақ
баспа орындарындағы қызметтерінен босатылды, екіншіден, сынға ұшыраған қазақ тілінде
шығатын мерзімді басылымдардың біразы жабылды, үшіншіден, барлық дәрежедегі мерзімді
басылым, кітап шығару ісі үстінен қуатты партиялық бақылау орнады, газет-журналдар
алдымен партиялық позицияны білдіруге, жүргізуге тиісті болды.
Халық Ағарту Комиссариатының қорында кетерілген ең үлкен мәселелердің бірі –Казақ
университетін ашу. Университет ашу идеясын көтерген ХАК-ыңда қызмет еткен қазақ
зиялылары еді. 1921 жылы ХАК-ы коллегиясының мәжілістерінде бүл мәселе көтеріліп,
талқыға салынды. Алайда, материалдық базаның болмауы, педагогикалық персоналдың
жетіспеуі, қазақ балаларының университетте оқуға мүмкіншіліктерінің аздығынан жоғары
оқу орны ашылмай қалды. 1928 жылы ашылған университетке жұмысқа Х.Досмұқамбетов,
А.Байтұрсынов, Ә.Ермеков, Орта Азия Мемлекеттік университетінен Кун мен Смирновтар
шақырылды. Университеттің бүкіл жұмысы қазақ демократиялық зиялыларының қолында
болды. Олар қазақ жастарына білімге сара жол салуға көмектесті [6;52].
Дегенменен, кеңес өкімет орындары қатты қысым жасау арқылы белгілі жетістіктерге
ие болды. Біздің пікірімізше, Кеңес өкіметінің ағарту ісінде жетістіктерге жетуінің ең басты
себептері мыналар: жоғары оргаңдардың ағарту ісіне тікелей араласуы, құрал-жабдықтармен
қамтамасыз етуді қадағалауы, материалдық көмекті үсті-үстіне көбейтіп отыруы, жиі-жиі
қаулылар арқылы ХАК-ының қызметіне ықпал етуі, мұғалім кадрларын күшейтуге тырысуы,
қазақ зиялыларын Комиссариатқа тарту арқылы ағарту ісінде білімді адамдардың қызмет етуі.
Осылайша 1920-36 жылдардағы халық ағарту ісінің белгілі бір дәрежеге көтерілуі, ХАК-ының
толыққанды жұмыс жасауы қазақ зиялыларының қызметімен айқындалады дегіміз келеді.
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АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖӘНЕ ПОЭТИКАЛЫҚ МҰРАТ
Тілешова Қ.Е.
ф.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті
Алаш қозғалысы тұсында әдебиет табалдырығын аттаған Бернияз Күлеев дәуірдің осы
зор идеясын қабылдай отырып, бірқатар көркем шығармалар тудырды. Олардың ішіндегі
көрнектісі һәм көркемі – «Жорық» поэмасы. Бұл поэмада ауыз әдебиетінің, жыраулардың,
одан берідегі ақындардың сөз өрнегінің ықпалы байқалғанымен, мұнда автордың оларды
өзінің шығармашылық мақсатына сай өңдеп қолдану ерекшелігі бірден байқалады. Асылы, ол
ана тіліміздің байлығын еркін меңгерген. Ауыз әдебиетіне тән кең құлашты эпикалық сарын
немесе жыраулар толғауларының шешендік-дидактикалық стилі бұл шығарманың жалпы
тілдік-стильдік ерекшеліктеріне үйлесе бермейді.
Бұл
поэмасы да субъективті мазмұнда болып, лиро-эпикалық жанрға жатады.
Шығарманың жанрлық ерекшелігі оның стильдік-лексикалық, грамматикалық белгілерін
айқындайды. Поэма қаһармандық, батырлық мазмұнда болып келгенмен, онда әдеттегідей
батырлардың әрекеттері, ерлік істері бейнеленбейді. Мұнда ерлік жасаушы – лирикалық
кейіпкер. Оқиға соның атынан баяндалып, соның әрекетіне құрылған. Яғни, субъективті мазмұн
басым. Субъективтілік шығарма стилінің эмоционалды-экспрессивтік бояуының барынша
қанық болуына әкеледі.
Көптеген зерттеушілер эмоционалды-экспрессивті
лексиканы стильдік айқын
көрсеткіштер ретінде айқындайды. Себебі, эмоционалды-экспрессивті сөздер қашанда
субьектінің дербес пікірі бола отырып, автордың даралығын танытатын стилистикалық құралдар
қызметінде тұрады. Оларда «Сөйлеушінің бір затқа немесе құбылысқа көзқарасы білдіріледі»
[1,178б]. Көркем әдебиет тілінде мұндай көзқарастардың бағалаушылық-эмоционалды қуаты
тіпті арта түседі десек, прозалық және драмалық шығармаларға қарағанда, субъективтілігі
басым болып келетін поэзияда ол тіптен ерекше көрінеді.
Поэманың эпикалық бірсыдырғы баяндау сарынында емес, автордың белсенді қатысуы
арқылы динамикалы, үдемелі мазмұнда болуы – соған сай мейлінше экспрессивті стильді
қалыптастырған поэмада экспрессивті бояу жекелеген сөздерге де, фразалық оралымдарға
да, синтаксистік конструкцияларға да тән болып келеді. Экспрессивті мазмұн да екі түрлі
тәсілмен берілген. Оның бірі – әуелден экспрессияға бейім тұратын, сөздер, екіншісі – қолдану
процесінде жүре келе, экспрессивтік реңкті қабылдайтын есімдер мен етістіктер десек, онда
Б.Күлеевтің бұл шығармасында екі тәсіл де қолданыс тапқан.
Бернияздың көзқарасын, көңіл-күйін білдіретін эмоционалды-экспрессивті сөздерді орыс
тілінің стилистикасын зерттеуші М.Н. Кожина: «Эмоционалды-экспрессивті реңктегі сөздерді
жағымды және жағымсыз мағынадағы сөздер деп екі үлкен разрядқа бөлу орын алған» - дейді
[2,109б]. Шығармада осындай жағымды-жағымсыз реңкі айрықша көрінетін, поэманың тұтас
стильдік ерекшеліктерінің бірін қалыптастыратын эмоционалды-экспрессивті сөздерді автор
молынан қолданған. Жағымсыз мағынадағы мұндай қолданыстар бірде бас кейіпкердің (жаным
қатты күйініп, // көзіне қан құйылып, // жүрегім жүзге тілініп), енді бірде оған қарсы жақтың
(Ел-жұртымды күйреткен, // ерді күйреткен, // Тулақтай терін сүйреткен, // Неғылған
жылу! Нендей жан) сипатын көрсету мақсатында қолданылған. «Жорықтағы» жағымды
реңктегі стиль тудырушы эмоционалды-экспрессивті лексика лирикалық қаһарманның ойын,
әрекетін барынша айқын, үдете беру үшін, жұмсалғанын көрсетуге болады. Эмоционалдыэкспрессивті стилистикалық реңк тудыратын сөздер Берниязға дейінгі ақындардың ішінде
Махамбеттің өлең-толғауларында және Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері мен поэмаларында
молынан қолданылғандығы туралы зерттеушілер тарапынан айтылған болатын. Ондай ортақ
стилистикалық заңдылықтардың да себебі бар. Эмоционалды-экспрессивті лексика автордың
бағасын, жай ғана бағасын емес, ерекше субъективті бағасын білдіреді десек, онда бұл
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романтикалық бейнелеу тәсілімен жазылған шығармаларға етене жақын екендігі орыстың
тілші ғалымдары таарапынан ХІХ ғасырдың алғашқы жартысындағы романтизм өкілдері
шығармашылығына байланысты айтылып жүр. Яғни, мұндай ерекшелік қазақ әдебиетіндегі
романтизмнің ірі өкілдері Махамбет. Мағжан, Бернияз шығармаларына тән болатыны да
сондай ортақ заңдылықтан хабар береді деп ойлаймыз.
Бернияздың «Жорық» поэмасының стилистикалық ерекшелігі грамматика саласында
бірқатар нақты мысалдармен түсіндіріледі. Егер стильді белгілі сөздердің немесе
грамматикалық тұлғалардың қайталануы десек, онда стилистикалық бояу тудыратын
морфологиялық тұлғалар мен синтаксистік оралымдар жетерлік.
Морфология саласында ақынның стилін аңғартатын тұлғалар ретінде зат есімнің тәуелденуін айтуға болады. Бұл екі формада көрінеді. Біріншіден, зат есімнің І жақта тәуелденуі,
екіншіден, оның тәуелденіп барып септелуі. Бұл стильдік көрсеткіш шығарманың лирикалықсубъективті сипатынан, яғни автордың оқиғаға араласып, оған тікелей өз көзқарасын білдіруінен көрінеді. Көркем әдебиет стилінде, оның ішінде, поэма жанрында мұндай ерекшелік
М. Жұмабаев, С. Торайғыров поэмаларының стилінен көрінетіндігін оларды қарастырған
зерттеушілер атаған болатын. Б. Күлеевтің «Жорық» поэмасында авторлық көзқарастың
белсенділігімен бірге шығарманың баяндаушысы бс кейіпкер деңгейіне көтерілген. Бұл өз
кезегінде шығармадағы автор бейнесі мен қаһарман бейнесін ортақ тұлға еткен. Содан барып,
шығарма стилін анықтауда автор бейнесі шешуші рөл атқарады.
Лингвистикалық сараптамалар жүргізу барысында шығарма мәтініндегі зат есімнің
жетпіске жуығы зат есімнің 1-жақтағы тәуелдік жалғауын меңгергендігі анықталды. Бұл бірінші
жақтағы баяндауышының шығарма оқиғасына тікелей байланысты болумен түсіндіріледі.
Көркем әдебиет стилистикасын арнайы зерттеген ғалым Б. Шалабай бұл жайында: «Бірінші
жақтағы «мен» тұлғасының баяншының да екі түрі бар: объективті және субъективті баяншы.
Объективті І жақтағы баяншының көріністері де әр алуан болуы мүмкін. Алайда, ол тұтас
алғанда, үшінші жақтағы баяншыға жақын. Бұл баяншы оқиғаларға тікелей қатыспай,
оқиғалардың өзі куә болған жайларын баян етеді.... Ал, субъективті І жақтағы баяншының көп
ерекшелігі бар. Ол көбірек дараланған, эмоциялық бояуы да ашық, әсерлі. Оның себебі - ол
оқиғалардың ішінде жүреді, оған қатысушы болады» - дейді [3,52-53б]. Зат есімнің тәуелдік
жалғауының І жағы шығарманың бірінші шумағынан бастап соңғы шумағына дейін ұшырасып
отырады. Автор қолданған мұндай зат есімдер семантикалық жағынан екі топқа бөлінеді: а)
кейіпкер-баяндаушының тікелей өзіне қатысты нәрселер берілген: жүрегім, арым, қолым,
қаным, тәнім, демім, көзім, ұйқым, кегім, қанжарым, семсерім, тұлпарым, күнім, айым т.б.
ә) өзіне тәуелдеп қолданған сөздері: жерім, елім, далам, ой-қырым, жауым, дұшпаным т.б.
Тәуелдік жалғауының -ым, -ім қосымшалары арқылы зат есімдер жиі, бірқатары қайталана
қолданыла келіп стильдік сипатын аңғартқан. Мәселен,
«Төрт жағым құбыла» дер күнім
Жынды жастық сер күнім
Жаудан қайтпас ер күнім
немесе,
Семсерім мен тұлпарым
Жанымда қапты қанжарым
Хан болған елім, мал-жаным.
Қарастырылып отырған морфологиялық тұлға автордың жиі қолданыстары арқылы
стиль жасаушы компоненттердің бірі болған. Тәуелдік жалғауының бірінші жағы ақынның
өлеңдерінде де, поэмаларында да жиі қолданылғандықтан, оны грамматика саласындағы
стильдік көрсеткіштердің бірі деп айтуға болады.
Тәуелдік жалғауының І жағында тұрып, ақын қолданысындағы зат есімдер грамматика
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саласында ғана емес, сөздің мағыналық тұрғысынан да, яғни лексикалық қабатында да стильдік
реңк тудырады. Ол зат есімге -ім, -ым жалғаулары жалғанып, эмоционалды-экспрессивті
мағына тудыруымен байланысты. Әсіресе, экспрессияға бейім тұратын сөздерді автор жиірек
қолданған. Олардың қатарында жаным, мал-жаным, жүрегім, арым, ел-жұртым, демім,
ындыным т.б. сөздерді атауға болады. Тәуелділік категориясындағы бұл сөздердің басқа
сөздермен тіркесінде экспрессивті мәні арта түседі. Мысалы: жаным күйді, жүрегім жүзге
тілініп, ындыным кеуіп шөлдедім т.с.с. Өйткені етістік тұлғалы сөздер зат есімге тіркесе келе
қимыл, әрекет тудырады. Бұл сияқты қимыл, әрекетті бейнелеуде «Жорық» поэмасында ең
өнімді қолданылып, белгілі бір стильдік реңк жасаған етістіктің үш формасын айтуға болады.
Олар - көсемшенің -ып, -іп, -п, есімшенің -қан, -кен, -ған, -ген жұрнақты тұлғалары және
етістіктің өткен шағының тұлғасында тұрып жұмсалған сөздер. Жалпы, поэма мәтінінде
кездескен 237 етістіктің 88-і көсемшенің -ып, -іп, -п тұлғаларында, 42-сі есімшенің -қан, -кен,
-ған, -ген тұлғаларында, 37-сі етістіктің өткен шағында тұрған сөздер, яғни барлығы - 167
сөз. Сонда, жалпы санның пайыздық көрсеткішін атасақ, ол 71,2 пайызға тең болады. Оның
ішінде, көсемшенің аталған жұрнақтарының қолданылу жиілігін көрсетсек, ол 30,7 пайызға
тең болады да, әрбір үш етістіктің біреуі көсемшенің -ып, -іп, -п жұрнақтары арқылы жасалған
болып шығады. Стилистикалық тұрғыдан көсемшенің бұл жұрнақтары көркем шығармада
үш түрлі стильдік реңк тудырады: 1) қимыл, әрекет динамикасын тудырады; 2) эмоционалдыэкспрессивті мән үстемелейді; 3) ұйқас жасауға қатысады. Абай шығармалары тілін зерттей
отырып, көсемшенің -ып, -іп, -п жұрнақты тұлғасының көркем шығармадағы стилистикалық
ерекшелігі туралы Р. Сыздықова: «Қазақ тілінде, әсіресе, оның көркем сөзінде бұл тұлғаның
қызметі айрықша. Ол, алдымен, іс-әрекет, қимылдың амалын, сынын, яғни қалай орындалғанын,
орындалмайтынын бейнелеп те береді. Содан соң бұл тұлға қимылдың қарқынын, яғни
динамикасын білдіруге бейім» — деп атап көрсеткен болатын [4,39б].
Поэма оқиғасының динамикалы дамуында көсемшенің -ып, -іп, -п жұрнақтары арқылы
жасалаған етістіктер өлең шумағының өзінде әлденеше қайталана келе, автор стиліндегі
белсенді грамматикалық тұлғалардың бірі болады. Мәселен,
Ерлік өртеп жүректі,
Қуат кернеп білекті,
Жаныма қатты ыза өтті,
Бұрқырап қайнап жас қаным.
Тәнмен төсеп жолымды,
Қанмен басып шөлімді,
Алмақ боп жаудан кегімді,
Талқан ғып жер мен аспанды, —
деп келетін шумақта аталған көсемше формасы жеті рет қайталанып, кейіпкерлердің
әрекетін үдете, дамыта көрсетуге әсер еткен деуге болады.
Жоғарыда көсемшенің аталған тұлғасы арқылы тоқсанға жуық сөздің қолданылғанын
айттық. Солардың ішінде -ып, -іп, -п тұлғасы 46 рет ұйқас жасауға қатысқан. Егер поэманың
көлемінің ауқымды емес екендігін ескерсек (поэма 216 жолдан тұрады), онда көсемше
тұлғасының ұйқас жасауға белсенді кірістірілгендігін көреміз. Әдетте, көсемшенің бұл
тұлғалары тиянақсыз болып келеді де, өзге формада тұрған етістіктердің тіркесуін қажет
етеді. Айталық, -ып жұрнақты көсемше қарап отыр, оқып жүр сияқты күрделі етістіктің
компоненті немесе пысықтауышты білдіретін тұрлаусыз мүше, я болмаса бағыныңқы
сөйлемнің баяндауышы ретінде тұруы керек. Алайда, Бернияздың поэтикалық тілінде олар
өзге етістіктердің тіркесуінсіз-ақ мағынаны толық бере алады. Бұл тілдік-мағыналық құбылыс
келтірілген шумаққа ғана емес, -ып, -іп, -п формасында қолданылған поэмадағы барлық
көсемшелерге тән.
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Етістік, негізінен, поэмада бас қаһарманға қарама-қарсы күштің қимылын, іс-әрекетін
суреттейді. Әдетте, шығарма мәтінінде мұндай есімшелер кейде 2-3 жол, кейде 4-5 жол болып
түйдектеле келіп, белгілі авторлық мақсатты шешуге жұмсалады және мұндай грамматикалық
құбылыс поэмада жүйелі түрде қайталанып, оның стильдік айрықша ерекшеліктерінің бірі
болған.
Семсерім мен тұлпарым,
Жанымда қапты қанжарым,
Қан болған елім, мал-жаным,
Таңырқап тұрдым боп аң-таң.
Ел-жұртымды күйреткен,
Найзаға ерді түйреткен,
Тулақтай терін сүйреткен,
Не қылған жау, нендей жан?!
деген сегіз жолды шумақтың төрт жолы грамматикалық жағынан тиянақталып келіп,
белгілі идеялық ойды, құбылыстың динамикасын білдіріп тұр. Есімшенің –кен жұрнағы
арқылы жасалған сөздер сыртқы грамматикалық тұлғаларымен бірге, анықтап тұрған ішкі
мағыналары жағынан да біртекті стильдік реңкте қолданылған. Соның негізінде шумақтың
композициялық, ұйқастық бірыңғайлығы және дыбыстық-ырғақтық үйлесімі де жасалғанын
аңғаруымызға да болады.
Б.Күлеевтің «Жорық» поэмасында автордың өзіндік стилі лексикалық және грамматикалық
саладан аңғарылады. Ақын лирикалық поэманың тақырыбы мен жанрлық ерекшеліктерінен
шыға отырып, соған орай шығарманың тілдік-стильдік қабатын қалыптастырған.
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АЛАШШЫЛ ӘДЕБИЕТТЕГІ ТУҒАН ЖЕР КОНЦЕПТІ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
Үсен А.
ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Жыраулар поэзиясы мен Абай поэзиясында туған жер деген ұғым кездеспейді. Туған
жер ұғымы ХХ ғасыр басындағы әдебиетте ерекше орын алады. Туған жер деп тебірену 1900
жылдардан кейін орнығуы қоғамдық әлеуметтік және тарихи, саяси даму ерекшелігіне сай
пайда болды. Бұрын туған жер деген ұғым мақал-мәтелдерде, халық өлеңдерінде кездеседі.
«Ит тойған жерінде, Ер туған елінде», «Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас»,
«Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық». Жалпы мақалдарда туған жер ұғымы кең
жайылған. Бұл мақалдардың шығу тегі мен уақытын «Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама»
яғни жоңғарлармен соғыс кезеңінде өмірге келген «Елім-ай» әнінде туған жер концепті «елжұрт», «алаш» ұғымдары арқылы беріледі.
Ел-жұртынан айрылған жаман екен,
Қара көзден мөлтілдеп жас келеді,
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Елім-ай, елім-ай.
.........................................
Мына заман қай заман? қысқан заман,
Бақыт құсы алаштан ұшқан заман,
Елім-ай, елім-ай.
«Бесік жыры» ретінде айтылатын «Ауылым көшіп барады Алмалыға» деп басталатын
халық әнінде туған жер ұғымы кездеседі.
Туған жердің сағынып топырағын,
Көз алдыма келеді сол тұрағым-ай.
Ата-анамды аяулыаңсағанда,
Ақ бөпемді аялап отырамын.
Жырлар мен мақалдардың, жалпы халық ауыз әдебиетінің мәтінін тануда қиындық
келтіретіні олардың өзгеріске ұшырау мүмкіндігі. Алты ауыз өлеңдер мен өзге шағын жанрлар
уақытқа сай өзгеріске жиі түсетіні белгілі. Бұл ұғым қазақ ауыз әдебиеті мен ертедегі ғасыр
әдеби мұраларында кең жайылмағанмен, мүлдем кездеспейді деуге болмайды. Әр кезеңде
туған жер концепті түрліше ұғымдармен беріледі. Ел, жұрт, атамекен, атақоныс, алаш, туған
жер ... «ХV-ХІХ ғғ. Ақын-жыраулар шығармаларындағы «кеңістік» концептісіне енетін «жер
бедері», «тау», «су» жүйелеріне қатысты жиі қолданылатын жалпы атаулар мыналар: шөл, көл,
қара жер, қыр, қоныс, өзен, жайлау, дала, тас жәнет.б.»
Абай шығармаларын ақтарып, туған жер ұғымын бір ғана өлеңде пайдаланғанына
назар аудардық. «Келдік талай жерге енді» деп баталатын өлеңнің мына бір жолдарында ғана
көрінеді:
...Өзің жалғыз, надан көп,
Ұқтырасың сен не деп,
Әулекі, арсыз елге енді?
Тыныштық сүймей қышынып,
Өтірікке тұшынып,
Пәледен тұрмас шошынып,
Тұл бойын желік жеңген - ді.
Туған жерді қия алмай,
Тентекті жеңіп, тыя алмай,
Әлі отырмыз ұялмай,
Таба алмадық өңге елді...[1, 116]
Өзге өлеңдерде тек ел, жұрт, қазақ және алаш деген ұғымдарды қолданады. Төмендегі
өлеңде ел ұғымы 10 рет, жұрт ұғымы- 3, халық -1 рет кездеседі.
Бай сейілді,
Бір пейілді
Елде жақсы қалмады.
Елдегі еркек,
Босқа селтек
Қағып, елін қармады.
.....
Ел де жаман,
Ер де жаман Аңдығаны өз елі.
Елде - сыяз,
Ойда - ояз,
Оңбай-ақ тұр әр түрі.
....
Ел керексіп,
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Сөзге емексіп,
Не болады мақтаның?
Пейілі шикі,
Ақылы күйкі,
Осы жұрт па тапқаның? [1,127]
Абай шығармаларындағы ел ұғымы адамдарды меңзеп тұр. Жер емес адамдарды,
қоғамды меңзей отырып, сыни бағытта ой өрбітеді. Ақынның өзі айтқандай «ызалы жүрек,
долы қол, улы сия, ащы тілмен» жазылған өлеңдері қоғамындағы түрлі жайларды ашып айтып,
сол арқылы жөндемеке талпынуы, халықты қайрауы мен оған жанашырлықпен ой салуға
бағытталған. Ел сөзін қайта-қайта келтіре отырып, сол кездегі байлар мен болыстардың елге
жасап отырған қиянатын улы сатира тілімен түйрейді. Абайдың ел ұғымын жиі қолдану себебі
оның өлеңдерінің сыншылдық болмысымен байланысты. Кей өлеңдерінде елдің өзі сынға
іліксе, енді бірқатар өлеңдерінде ел мен елге қиянат жасаушы адам мен топтың қайшылығы
көрінеді. Осы тұрғыдан алғанда туған жер мен ел ұғымының мәнін, экспрессивті-эмоционалдық
сипатын қоғамның саяси-әлеуметтік даму ерекшелігі айқындайды.
«Туған жер мен адамды асқақтату сезімі қазақ дәстүрлі мәдениетінің мәтіндерінде –
ауыз әдебиеті үлгілерінде, жыраулар мен ақындар шығармашылығында, ағартушылар деп
аталып келген интеллектуалды алыптарымыздың еңбектерінде, алаш қайраткерлерінің
саяси-әлеуметтік, әдеби-публицистикалық шығармаларында, кеңестік кезең мен тәуелсіздік
тұсындағы мәтіндерде кең өріс алған» [2]. Бұл қазақ баласының кеңістікті қабылдау
ерекшелігінен туындаған. Қазaқ баласы өз даласын, өз қонысын, қоршаған ортаны қасиeтті,
қастерлі дүние ретінде қабылдап, оны ата ұғымымен байланысты түсінеді. Атамекен,
атақоныс деген ұғымдар арқылы мекеннің, қоршаған ортаның жақындығы мен құрметін
білдіреді. Ол жай ғана туылған мекен емес, ол сенің тамырың, сенің негізің деген түсінікті
ұқтырады. Осы мекеннің ажырамас бір бөлшегі, онымен тұтасқан әлем бола отырып,
қазақ баласы сол мекеннің перзенті екенін түсінген. Туған жерден алыстау, одан ажырау
өзін жоғалтқанмен бірдей саналған. Сондықтан туған жер туралы толғанбаған адам
жоқтың қасы. Сондықтан бұл тақырып қазақ өнеріндегі күре тақырыптың бірі және ол
қазақ баласы жасағалы жасап, өзгеріп келетін өміршең тақырып екені анық. ХІХ ғасырда
орыс империясының тырнағы батып, қиянаты артқан сайын бұл ұғымның мәні артып,
экспрессивтік бояуы да қалыңдай түсті. Ақындардың көпшілігі туған жер ұғымын нақтылай,
өздерінің туып –өскен аймақтың аты аталып, түсі түстелетін болды. Ол жалпы қайғы емес,
жеке қасіретке айналды. Осы кезеңде белгілі болған мекен атаулары туралы мына пікірді
келтіруге болады: «Ал жалқы есімдер қатарын Еділ, Жайық, Көкшетау, Оймаут, Ойыл, Қиыл,
Жем, Сағыз, Алатау, Мекке, Медине, Ақжайлау, Сандықтас, Тарбағатай, Аягөз, Сарыарқа,
Арқа, Алакөл және т.б.» сияқты жер-су аттары құрады» Дулат Бабатайұлы өлеңі«Ақжайлау
мен Сандықтас»:
Атамның қонған қонысы
Түн асса, тұтам түгі өскен,
Басылмайтын қонысы.
Аққан бұлақ сай-салаң,
Шытырман тоғай айналаң,
Жоның жайлау кең алаң,
Атам қонған кең далам,
Мендей сені қызғанар,
Бауырыңда өскен бай-балаң?
Көл қорығын қызғыштай
Сен десе салам бай-балам.
Өксігіңді ойласам,
Ұйқы беріп қайғы алам [3, 255].
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Зар заман ақыны Дулат өлеңдеріндегі туған жер, ата қоныс құлпырған, жұмақтай,
сұлу өлке болғанымен оның қайғысы ауыр, қасіреті терең. Атамекеннің жат қолына кетіп,
тарылып бара жатқаны, өзгенің иеленіп ойына келгенін істеп, басқыншылық жасауы ақынның
жанын күйікке салып, өлеңін зарға суарады. Ал Махамбет өзінің Нарын құмы мен толқыған
Жайықты айтып, кеудесі шерге толады. Нарыннан айрылуды өлгенмен тең санаған ақынның
өлеңі ғана емес, өмірі де азаттықтың символындай болды. Туған өлкесінің атын атап, түсін
түстеу арқылы империя қиянатының нақтылығы, деректілігін және бұл мекендердің ақын
үшін ерекше қымбат әрі киелі екендігіне көз жеткіземіз. Жер үшін болған күрестің ауқымы
кең болды. Қазақ даласының төрт бұрышын жыландай бұғаулап, тұншықтырып бара жатқан
тегеурінін осы мекендер арқылы танытып, оның тарихи маңызын сездіреді.
Абайламай айрылдым,
Ар жақтағы елімнен –
Анау Нарын деген жерімнен.
Тірі кеттім демеймін,
Кем болмады өлімнен [4,269].
ХХ ғасырдағы жер үшін, татмекен үшін болған күрес осы ақындардың күресіне ұштасып,
жалпы қазақтық сипат алды. Бұл ғасырдың ақындары жекелеген жер емес, бүкіл қазақ даласы
үшін күресті. Сондықтан олардың өлеңдерінде туған жер мен қазақ ұғымы қатар кездесіп,
азаттық үшін болған қозғалыстың ауқымын көрсетеді. Соның бірі М. Дулатовтың мына
жолдарынан байқалады:
Қазағым, жерің қайда ата мекен,
Қазақ қазақ болғалы мекен еткен.
Хазірде бәріңізді қуып шығып,
Орныңа қала салып хахол жеткен [5,135].
Міржақып өлеңдерінің жалпы қазақтық сипаты сөзінің бүкіл қазаққа қарата айтылып,
біртұтас қазақтың қамын ойлаудан, оың қайғысын терең танудан, жете сезінуден байқалады.
Бұл ұлт үшін күрестің жалпы ұлттық сипат алғанын, тұлғалардың мемлекетшілдік санасының
жетілгенін, қазақ даласының біртұтас ел болып ұйысқанын айқындайды. Осылай « Қазағым»
деп тебіренген ақының бірі – С. Торайғыров. Сол кезеңнің ұлтжанды ақындары сияқты қазақты
оятуды, азаматтық санасын сілкіндіріп, ел болып күресуді, жерді аман сақтап, бауыры бүтін ел
болуды көксейді.
Қазағым, таянды ғой қылта мойын,
Жер, мал кетіп, бос қалды біздің қойын.
Қарашы өзіңе өзің көз жүгіртіп,
Жараспас бұдан былай күлкі-ойын.
Жетті енді қам жер мезгіл, жатпа бекер,
Ойламау келешекті түпке жетер [6,211].
Мағжан Жұмабаевтың «Туған жерім - Сасықкөл» өлеңі де ақынның мұңы, ақынның
қасіреті болған бодандық, туған жерге деген қиянат, елге деген басқыншылықты айыптайды.
Атамекенінінің бұғауға түскен қалпын көріп жапа шегіп, қасіретке қамалған жанның жан
дүниесін таныту арқылы халық қасіретінің қалыңдығын бағамдаймыз. Ақынның өеңіндегі
Сасықкөл езілген ел болып, жапа шеккен азаптың белгісі іспетті.
Білмеймін не боларың, қайран көлім
Жарайды тең болмаса күн мен түнің
Итиіп қарашекпен келіп қонса
Басыңнан құсың ұшып кетер сенің [7,183]
ХХ ғасырдағы өлеңдердегі туған жер ұғымының саяси-әлеуметтік сипаты күшті.
Көпшілігінде атамекеннің бодандықта болуы қайғыға салып, ашындырады, бұрынғы еркін кезін сағындырырады, жаулаушыға деген ызысы мен өшпенділігін көрсетіп, күреске шақырады.
Бұл кезеңдегі поэзия дәстүрден аластатылып, жерінен айрылып жатқан қазақ халқы үшін саяси
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күреске шақырудың бір үлгісі болды. Сондықтан асыл сөзге адал жандардың, қаламгерлердің
барлығы дерлік қазақ халқының басындағы қиын халді жазбай отыру адамдық пен ақындыққа
қиянат. Мағжанның «Туған жер» рөлеңінде бұл проблеманы өзінің жеке қайғысындай қабылдап,
туған жерден алыстап кетем бе деген мұңы мен қимастығын сеземіз.
Ақын саяси күрес ортасында жүрмесе де, көкірегі ояу саналы азамат ретінде ел қайғысы
мен жер мәселесін терең түсініп, ішкі сезімін жырмен өреді. Қазақта ең үлкен дау жер мен
жесір дауы екенін белгілі. Бұл қазақ үшін ғана емес, әлемдегі кез келген халық үшін солай болса
керек. Бұл мәселе қазіргі күнге дейін өзектілігі аспаса кеміген жоқ. Ол былтырғы жылы болған
жер туралы заңға өзгерістер енгізу туралы заң жобасының талқылануынан байқалғанды. Заң
жобасы талқылау комиссиясының жұмысын тікелей эфирден қаншама адам тиянақты қарап,
оның жұмысын бағалап, тек Елбасының қатысуымен ғана тоқтағанды. Жер ұлттың ұраны,
елдің еретеңі, халықтың қасиеті, жұрттың жаны екендігін түйсініп, сезген едік.
Жаратылдым топырағыңнан, сен - түбім.
Жалғаны жоқ, бәрі сенен жан-тәнім.
Сенен басқа жерде маған қараңғы,
Жарық болар Шолпан, Айым, сен - Күнім.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
«Адам басы - Алла добы» деген рас,
Қалай қуса, солай кетпек сорлы бас.
Кім біледі, мен де шетке кетермін,
Туған жерім, сені тастап басым жас [7,122]
Үстіміздегі жылы Елбасы жариялаған Рухани жаңғыру бағдарламасында Туған жер
мәселесі, оның адам өміріндегі орны кеңінен айтылады. «Біздің бабаларымыз ғасырлар
бойы ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан-ғайыр аумақты ғана
қорғаған жоқ. Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанған
жат жұртқа Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ұрпағына мирас етті»- бағдарламада
осы талай ғасырлық күрестің маңызын ұрпаққа түсіндіру арқылы, ата-бабаның туған жерге
деген ұлы махаббатын үлгі тұтады. Ұрпақ жалғастығын негізге ала отырып, қазіргі буынның
болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігін жадымыздан шығармауымызды ұғындырады.
«Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте туған жердің тарихын оқудан көрініс тапса
игі. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер
атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына
суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар.
Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс»[8]. Жас ұрпаққа ата-баба жолы өнеге болуы тиіс.
Ғылым мен технология дамыған кезеңде қазақ баласы жаһанданудың құрбаны болып, әлемдік
өркениетте өзін жоғалтпай, өз болмысымен танылу үшін жер мен ел тарихы, ата-бабаның
жолы, ұлттық-салт дәстүрлеріміз, ұлттық дүниетаным мен ұлттықхарактерді игеру қажет.
Мәңгілік ел құру үшін тамыр мықты болу керек. Қазіргі кезең майданы өте күрделі. Шеттен
төнетін жауға қоса іште ірітетін жегі құрттардың бар екенін де мойындау керек. Сол ішкі
жегі құртқа қарсы иммунитет ата бабаның жолы мен ұлттық болмысымыз. Оны білу үшін,
жадымызға тоқу үшін ұлттық бірлік мәселесін ұсынады Рухани жаңғыру бағдарламасы :
«Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы Даланың көз жеткізгісіз
кең-байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. Бірақ, осынау рухани географиялық белдеуді
мекен еткен халықтың тонның ішкі бауындай байланысы ешқашан үзілмеген»[8]. Киелі мекен
арқылы олардың біртұтас географиялық жүйесін жасау арқылы тарихты бір тұтас ету, оның
артында ұлтты біртұтас ету мәселесі тұр. Қазіргі кезеңде кей ру өкілдерінің өз батырларын
ғана мадақтауы сияқты бөлінуге итермелейтін теріс әрекеттердің көрініп қалып жатқаны
жасырын емес. Ол ұлтқа қауып төндіретін үрдіс. Қазақтың баласы жүз бен руға, атаға, ұлысқа,
жерге бөлінбей, тұлғаларды бөліспей ардақтау, құрметтеу керек. Бірлігі мықты халықты ешкім
жеңе алмайды. Ұлы Түркі қағанатының трагедиясы бүгінгі ұрпақтың әрқашан есте ұстар ащы
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сабағы болуы керек. «Біз жат идеологиялардың әсері туралы айтқанда, олардың артында басқа
халықтардың белгілі бір құндылықтары мен мәдени символдары тұрғанын есте ұстауымыз
керек. Тиісінше, оларға өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере аламыз»
[8]. Технологиялық қауіп, діни идеологиялық қатер, империялық қатерлер төніп тұрған аса
қауіпті кезеңде өмір сүріп, мемлекет құрып жатырмыз. Осының барлығына төтеп беруде күш
болатын, қайрат беріп, қорғанболатын мәселені ұсынды.
Алаштың Қазақ мемлекетін құрудағы жанқиярлық күресі, туған жерге деген ұлы
сезімі қазақтың бүгінгі ұрпағын ұлт үшін, мемлекет үшін жаңа жеңістерге жеткізер жаңа
жолы, ұлағатты өнегесі. «Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі жәдігерлер кешенін, Қожа
Ахмет Ясауи мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, Алтайдағы
көне қорымдар мен Жетісудың киелі мекендерін және басқа да жерлерді өзара сабақтастыра
отырып, ұлт жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыруды меңзейді. Мұның бәрі тұтаса
келгенде халқымыздың ұлттық бірегейлігінің мызғымас негізін құрайды» [8]. Жер бірлігі - ел
бірлігі, тарих тұтастығы - ұлт тұтастығы, тіл ортақтығы - діл ортақтығы осы үш мәселе ұлтты
ұйыстыратын, Мәңгілік ел құрудың негізі екендігін ұқтырған Алаш идеясы мен Мәңгілік
ел идеясы, Рухани жаңғыру идеясы біртұтас. Осы тұтастық - Қазақтың жаңа мемлекетінің
іргетасы, рухани мазмұны.
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ПАТШАЛЫҚ РЕСЕЙДІҢ ҚАЗАҚСТАНҒА ОРЫС ШАРУАЛАРЫН ҚОНЫСТАНДЫРУ
САЯСАТЫНА ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ КӨ3ҚАРАСЫ
(XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басы)
Халидуллин Ғ.
Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры, т.ғ.д.
Ресей империясының қазақ жерлерін отарлау саясатының күшеюіне байланысты қазақ
жерлеріне карашекпенділердің екпінді қарқынмен қоныс аударуы, онын мәні мен мақсаты
XIX-ғасырдың соңынан бастап көзі қарақты зиялы қауым өкілдерін, зерттеушілер назарын
өзіне аудара бастады.
Патша үкіметінің қоныстандыру саясатынан туындаған жер мәселесі ХХ-ғасырдың
басындағы қазақ қоғамының күрделі, әpi шешімін табуға ұмтылған даулы мәселенің бірі
болды. Осыған орай «Қазақ» газеті мен «Айқап» журналының беттерінде бұл мәселе туралы
ой-пікірлер, көзқарастар мен нақты ұсыныстар білдірген мақалалар жарияланды.
Патша үкіметінің қазақ жерлерін қарашекпенділерге алып беруге кipicyi, халыктың
шұрайлы, сулы, нулы жерлерінен айрылуы, мұндай зорлықтың күйзеліс пен дағдарысқа
әкелгендігі ғасыр басындағы ең негізгі өзекті мәселеге айналды. Саяси, экономикалық зор мәні
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бар проблема қазақ зиялылары арасына козғау салды. Алаш өкілдері осы мәселе төңірегінде
ортақ пікірге келе алмай, eкiге бөлінді. Біріншісі отырықшыландыруды уағыздаған Б. Қаратаев,
М. Сералин, М. Дулатовтар болса, екіншісін көшпенді өмір салтын жақтаған Ә. Бөкейханов, А.
Байтұрсынов, және тағы басқа қазақ зиялыларынан тұрды.
Біріншісінің мүшелері 1911-1915 ж.ж. аралығында шығып тұрған «Айқап» журналының
төңірегіне шоғырланды. Шаруалар отарлауы, жер мәселесі т.б. мәселелер журнал бетінде
үнемі жарияланып тұрды. Сонымен қатар патша үкіметінің қоныстандыру саясатының
мәнін, мақсатын, жай-жапсарын түсіндіруде үлкен насихат жұмыстарын жүргізді. Баспасөз
беттерінде отырықшылыққа шақыру жайында басылған мақалалармен қатар оған қарсы пікір
айтушылардың пікірлері басылды. Отырықшылыққа көшу, қала салу идеясын ұстану бағытында
журналда «Қазақ өкпесі», «Тағы да жер жайынан», «Жер мәселесі», «Біздің бұрынғы һәм қазipri
халқымыз», «Көшiп жүру керек деушілердің пiкіpi» тағы басқадай шағын мақалалар жарық
көрді [1,367]. Жалпы қара шекпенділердің қазақ жерлерірне қоныстануына, олардың зорлықзомбылық әрекетiне қазақ халқының жерден айырылып қалу, патша үкіметінің саясатына
әшкерелеуге Ә.Бөкейхановтың бip қатар еңбектері арналды [2,384]. Онда автор қоныстандыру
саясатының түп мәселеге, негізгі сипатына ұлттық мағынада түсініктеме берді.
«Айқап» журналы төңірегіндегі алаштықтар Ә. Бөкейхановтың көшпелі норманы
қолдау пікірін қолдамады. Ә. Бөкейханов пен «Қазақ» басылымының отырықшы нормадан
көшпелi норманың артықтығы турасындағы пiкipлер... залал келтіріп тұр. Неге десеңіз,
көшпелi норма болған уақытта қазақ жері патшалыққа керек болғандай болса алына береді.
Көшпелі норма қазаққа жерді уақытша пайдалануға ғана береді... Егерде олар Бөкейханов
пен «Қазақ» газетінің сөздеріне epiп көшпелі қалыпта қала берсе, арты не болмақ [3,219220]. «Айқаптықтар» патша үкіметінің «отырықшы жұрт нормасына» байланысты құйтырқы
саясатының мәні мен астарын түсінді. Осы норма арқылы патша үкіметі өзіне жерді көбірек
босатып алуды көздеп отырғандығын «Айқап» маңына тоқталғандар халыққа түсіндіргілері
келді. «Отырықшылық норманы» алу қажеттігі жайындағы зиялылардың бағытын отарлау
саясатының негізінде қарастырсақ, оның сол кезең үшін дұрыс екендігін айтар едік. Ceбeбi
Ә.Бөкейханов және «Қазақ» газетi төңірегінe жиналған қазақ зиялыларының ұсынған жолы
сол кезең үшін тиімді еді. Ceбeбi Столыпин реформасынан бepi қарай iшкi Ресейден қоныс
аударушылырдың толассыз ағылуы жағдайында бұрын егіншілік мәдениеті жаппай дәстүрлі
тіршілігіне айналмаған қазақ бұқарасы үшін ешқандайда даярлықсыз отырыкшылыққа өту
дегеніміз, көп ұзамай-ақ жерден айырылып, қайыршылыққа ұшырап, артынан біржола жоқ
болумен тең еді [4]. Жалпы Ә.Бөкейханов қазақ халқының отырықшы тұрмысқа өтуіне қарсы
болған жоқ, керісіншe «отырықшы нормаға» қарсы шығып, оның салдарының халық үшін өте
зиян екендігін ескертті. Ал мұның сол кезеңде нақты жүзеге асырылмағанымен де, кейінгі
кеңестік кезеңде жалғасы бізге мәлім. Мұның арты алаш зиялылары ескерткеніндей, үлкен
қатерлі зардаптарға, орны толмас жағдайларға алып келгендігін уақыт дәлелдеді.
Ресей шаруаларының қазақ жерлеріне шұбыруын, қазақ халқының шұрайлы жерлерден
зорлап ығыстырылып, ақыры құмға, шөлейтке шегінуін көрсетуде қазақ зиялыларының
ой-пікірлepi ортақтасып, бip жерден шығады. Бipi осыған орай «қазақ өзі басқа жаққа
переселен болып көше бастады» десе, eкiншici«...халықтың өciп, жердің өcпeyi һәм тозуы,
қазақ жері патша мүлкі саналып, сол себепті миллиондап жерсіз мұжықты xүкiмeттің қазақ
жеpiне қондыруы, бұл тілеусіз қонақтар келе бастағаннан бері жер тарылып, ата-мекеннен
ipre козғалып, қазақтың шаруасының күйзелуі»,-деп шындықты бұлтартпай көpceттi [5,94].
Сонымен қатар қазақ зиялылары қоныстандыру саясатының кайғылы нәтижелері тек халықты
күйзеліс пен кедейлікке ғана емес, сонымен бipгe жерінің тозып, табиғи ортасының бүлiнуiне
әкелгендігі туралы мәселені өз туындыларында дер кезінде көтерді. Дәл осындай жағдайды
ұлттық демократиялық бағыттағы қазақ зиялыларының бipi, көрнекті ғалым тарихшы
М. Тынышпаев өз еңбегінде Жетicy облысындағы қоныстанушылардың тым көптігінe назар
аударып, келімсектердің келуіне байланысты әлеуметтік-экономикалық жағдайдың күрт
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төмендігіне назар аударады. Жeтicy жерінде «мал шаруашылығы, құнарлы жерлер тартып
алынған соң, егicтiк көлемi қысқартылып, халқы кедейленіп, жеті жылда (1907-1914 ж.ж.)
облыстың танымастай өзгергендігін ашып көрсетеді [6,35]. Шынында да келімсектер қазақ
жерлерін емін еркін жыртып, тозып-тоналуына, қоршаған ортаның бүлінуіне ықпал етті.
Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов тәрізді қазақ зиялылары мәселеге ұлттық
тұрғыда қарап, өз туындыларында, келімсектердің келyi қазақ жepi мен халқы үшін үлкен
трагедияға айналғандығын бүкпесіз жазды. Алайда олардың ашық түрдегі ой-пiкip білдірулері
патша өкiмeтi мен одан кейінгі большевиктік диктатура мүдделеріне мүлде қарама-қайшы
келді.
Бүгінде Ресей империясының шаруаларының қазақ жерлерін отарлауы, патша өкіметінің
құйтырқы саясаты, жерінен айрылған қазақ халқының қacipeтi сталиндік жазықсыз
жазалаудың құрбандары болған қазақ зиялылары зерттеушілердің ғылыми зерттеу объектісіне
айналды. Кеңестік дәуірдің 20-30-жылдары қоныстандыру саясатына байланысты Г. Тоғжанов, С. Асфендияров, Т. Шонанұлы, Т. Рысқұлов, С. Садуақасовтың, Б. Сүлейменовтың
құнды еңбектерінде жарық көрді. Олардың туындыларында отаршыл- чиновниктердің
ұлыдержавалық концепцияларына тойтарыс беріліп, большевиктік диктатура тұсында тұңғыш
рет қоныстандырудың шынайы бет-бейнесі ашық көрсетіліп, проблеманың кең көлемде,
тереңірек зерттеуiне жол ашты. Алайда бұл ғалым-тарихшы, қоғам кайраткерлерінің пікіpi
тарих қауымдастығында түpлi көзқарас тудырды. Авторлар қоныстандыруды «шаруалар
отарлауы» деп атайды. Патша өкіметі қара шаруаларды Қазақстанға көбipeк шығарып, сол
арқылы Ресейдегі жер дағдарысынан, аграрлық қайшылыктардың шиеленісуінен құтылмақ
болды, қазақ жерлері зорлықпен тартып алынды деген пiкipдi де авторлардың ойлары
біртұтас. Зерттеушілердің пікірлеріне ортақ тағы бip жайт-олардың қоныстандыру саясатының
салдарларын негативті түрде көрсетуі. Осы ойды өpбiтe отырып, XIX-ғасырдың соңы ХХғасырдың басындағы экономикадағы қалыптасқан жағдайды С. Садуақасов «осы саясаттың,
нәтижесінде Қазақстанның егін егуге қолайлы жерлерiнің бipi бipтe-бipтe карашекпенділердің
қолына көшті де, қазақтар құм мен шөл далаға ығыстырылды. Сөйтіп қазақ даласы көкірек
ауруға ұшыраған адамның өкпесіндей шұрқ тесікке айналды», - деп жазады [7].
1937 жылы жазықсыз жазаның құрбаны болған қазақ халқының көрнектi ғалымы
Т. Шонанұлы өзінің 1923 жылы жазылып, 1926 жылы «Қазақ жер мәселесі тарихы» деген
атпен Ташкент қаласында жарық көрген еңбегінде тұңғыш рет отарлау, қоныстандыру
тарихының кезеңдерін ашып көрсетеді. Ғалым өз ой-пiкipiн ашық жаза отырып былай дейді:
«Қазақ орыстың қол астына 1732 жылдан бepi қарай кipe бастаған. Сол жылдардан бастапақ патшашыл үкімет қазақ жерін отарға айналдыру, қазақ даласын талау тарихын eкi дәyipгe
бөлуге тура келеді: I) орысқа бағынғаннан бастап XIX - ғасырдың 80 - жылдарының басына
дейін. Бұл атты қазақтардың пайдасына, әскерлік кісілердің пайдасына деп жер алу дәyipi;
2) XIX - ғасырдың, 80 - жылдарының аяғынан, 90 жылдардан бастап бepi қарай Николай
құлағанға шейін қарашекпенділер үшін жер алу дәуірі [8,136]. Т.Шонанұлы патша өкіметінің
қазақ жерін отарлауының eкi түрлі болғанын бөліп көрсете келе: «бipi - орыс жұртының өз
бетінше, ешкімнен сұрамай отарлауы (вольная колонизация), екіншісі - ресми отарлауы
(правительственная колонизация) еді», - деп нақтылайды [8,12-13].
Мұнан кейін қоныстандыру саясатының қазақ елiне тигізген кepi әсерін жақсы сипаттап
көрсеткен Қазақстандағы тарих ғылымының негізін қалаушылардың бipi С. Ж. Асфендияров
болды. Осындай бip қазақ зиялысы К. Кемеңгерұлының да еңбектерінің орны ерекше екенін
атап көрсеткен жөн.
Қазақ ұлттық интеллигенциясының назарын аударған тағы бip мәселе Ciбip Teмip
жолының келімсектер қатарын арттырудағы рөлі еді. Осы жағдайға байланысты С. Асфендияров
мынадай нақты пiкip айтқан еді: «Повольжедегі 1891 жылғы аштық, онан соң Ciбip темip
жолы магистралін салу Батыс Ciбipгe және Солтүстік Қазақстанға қоныстану қозғалысын аса
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күшейтіп жіберді. Бұл Қостанай, Петропавловск, Ақмола, Омбы, Атбасар уездерін ғана емес,
Семей облысын да қамтыды», - деп көрсетеді [9,188].
Алаш көрнектісі М. Шоқай өзінің «1917 жыл естеліктерінен үзінділер» атты еңбегінде
(еңбек 1937 жылы Париж - Берлинде жеке кітапша болып шықты) қазақ жерінің орыстар отарлаған
көлемін ғана емес, онда қоныстанған орыс қоныстанушыларының сандарын да атап көрсетеді
«... тек Қазipгi Қазақстан аумағында, - деп атап көрсетеді он. - орыс қоныстанушыларына беруге
тартып алынған жер 45 млн гектар болғанының өзi орыс жерінен шеткері аймақтарда қанша
жер тартып алынғанын көрсетуге жеткілікті мысал бола алады. Бұдан осы 45 миллион гектар
жер алынғанын өңірдегі бip миллионға жуық орыс қоныстанушыларын қоссаңыз, Ресейдегі
орыс шаруалары мен Түркістанға көшірілген орыс қоныстанушы шаруаларының арасындағы
жағдайдың айырмасы көз алдымызга айқын елестейді. Бұған Түркістанда қоныстанған орыс
шаруасы иеленген жерлерінің шынайы қожасы есептелгенін косыңыз. Осы айла арқылы
Ресейде үкіметке дұшпан болып, революциялық қимылға шыққан орыс шаруасы енді осы
үкіметтің Түркістандағы тірегінe айналды » [10].
Орыс шаруаларының қазақ жеріне көшіп келе бастағаны және олардың жергілікті
халықтың қоғамдық өмipiнe кері әсер ете бастағанын біз сол кезде қаншалықты жеккөрінішті
болғандығын Ә.Бөкейхановтың еңбегіндегі мынадай теңеулерден көре аламыз: «Мысалы,
қырғыздар (қазақтар) былай дейді: «орыстан досың болса, қойныңда балтаң болсын - если
имеешь русского друга, то имей за пазухой топор», «орыс нан жесе ақша алады», «қазақ түлеген түйе, орыс - бұта», «...Қырғыз анасы ерке баласын жұбата келе оны былай деп
қорқытады: «орыс келді! орыс келді! қасқыр келді! қасқыр келді!...» жоғарыда келтірілген
халық мәтелдерінен көріп отырғанымыздай, қырғыздар чиновниктер мен қасқырларды қатар
қойғанда (қасқыр мал бағушының басты жауы ретінде айтылады) тек орыс үкіметін ғана емес,
сондай-ақ, барлық орыс атаулын түгелдей айтады» [11,71].
XX ғ. басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-демократиялық ахуалға талдау жасаған
кезде, жаппы өлкедегі патшалық отарлау саясатының кең белең алғандығын еркін дәлелдейді.
Патшалық Ресейдің қазақ жерін отарлаудын бірден-бip мықты құралы ретінде өз азаматтарын
елімізге epіктi және еріксіз жылдам қоныстандыруды үдетті және де оларды негізгi қолшоқпары
ретінде пайдаланды. Бұл жоспарды icкe асыру барысында нeбip жымысқы әрекеттерге барып
отырғандығы әшкереленді. Бұл жағдайда қазақтың iшкi рухани дүниесінің үлкен тоқырауға
ұшырағандығын көреміз. Еліміздің бетке ұстар азаматтары Патшалық Ресейдің ұстанған
саясатына барынша қарсы екендігін білдіре отырып, онымен күресудің жолы ретінде «Алаш
идеясының» астына бipire бастағандығын көреміз. Алаш азаматтарының Патшалықтың
коныстандыру саясатын жан-жақты сынағандығына жоғарыда көптеген деректер келірдік.
Дей тұрғанмен де қазақ жерін отарлаудың жаңа кезеңі және оның негізгі қорытындыларын
Алаштанушы ғалым М. Қойгелді «Алаш қозғалысы» (2008 ж.-Мектеп баспасы, 50-85 бб.) атты
еңбегінің бірінші томында нақтылы көрсетіп айқындады.
Орыс шаруаларының қазақ жеріне қоныстануы Кеңесік кезде де барынша күшейе түседі.
Онда небір себептерді желеу ете отырып отарлаудың осы түрін яғни, қоныстандыру арқылы
отарлауда патшалық Ресейден де асып түскенін көреміз. Мұның барлығы Қазақстанды ұлттар
лабораториясына айналуына алып келді.
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Алаш қауымы және 1916 жылғы көтеріліс
Хамзабек Д.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты
1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс біздің тарихымызда ерекше орын алады. Аталған
көтеріліс еркін сүйгіш қазақ халқының өз тәуелсіздігі үшін жан аямай күрескенін анық
көрсетеді.
1916 жылғы казақ халқының ұлт-азаттық көтерілісі отарлы патша үкіметінің жүргізіп
жатқан әлеуметтік және ұлттық езгіге қарсы жауабы болатын. Сыртқы факторлардың әсерінен,
патшалық үкіметтің қыспағына түскен қазақ халқы бостандықты армандағаны шынайы. ХХ
ғасырдың басында қазақ жерінде алауыздық туған кезде жауға тойтарыс беруге бір қадам
жасалынды.1916 жылғы 25 маусымдағы патша жарлығы мен оған қарсы болған көтеріліске
халық арасында көзқарас бірдей болған жоқ. Бай феодалдарының біраз бөлігі жарлықты жақтап,
көтеріліске теріс қарады. Олардың арасында егер бірінші дүниежүзілік соғыста орыстар жеңске
жетсе жақсы болады, демек, қазақтарға да жаман болмайды деп түсінгендері болды. Егер
дұшпан жеңсе, Ресейдің жағдайы мүшкіл болады, бізге де оңай тимейді. Монғолдар кезіндегі
немесе Ақтабан шұбырынды кезіндегі ауыртпалық қайталануы мүмкін деп қорыққандар да
кездесті. Сондықтан қолдан келгенше орыстарға көмектесу керек деді.
Қазақ зиялыларының бір тобы (Т. Бокин, Ә. Жангелдин, Ә. Жүнісов, Ә. Майкөтов,
С. Меңдешев, Б. Құлманов, Ж. Ниязбеков, Т. Рысқұлов сияқты) жарлыққа үзілді-кесілді қарсы
шығып, елдің еркіндігін білектің күшімен, найзаның ұшымен алып, қару ұстап күреске шығуға
шақырды және өздері оған тікелей қатынасты [1].
«Қазақ» газетінің төңірегіне топтасқан ұлттық либералдық-демократиялық зиялылардың
басшылары (Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов) қазақ халқын жарлықты орындауға
шақырды. Өйткені олардың ойынша, жарлық орындалмаса, патша өкіметінің қарулы
әскері нашар қаруланған көтерілісшілерді қырғынға ұшыратуы мүмкін деп санады. Қазақ
зиялыларының бұлай деуіне басқа да себептер бар еді. Ал патша жарлығын жақтамай
қолдарына қару алып көтеріліске шыққандары да болды. Қазақ зиялыларының көзқарастары
мысалы, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов және басқалар патша
әкімшілігін адам алуға асықпауға қайта әуелі дайындық шараларын жүргізуге көзін жеткізуге
талай рет әрекет жасады. Сонымен бірге олар карусыз халық патша өкіметінің аяусыз жазалау
шараларының құрбанына айналады деп орынды санап, жарлықты орындауға қарсылық
көрсетпеуге шақырды. «Патшаның жарлығы ақиқат және оған қарсы пікірлер болмауы керек,
- делінген» Қазақ газетінің 1916 жылғы 6 шілдедегі бас мақаласында жалтару жеңіл ойлылық
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болады. Өйткені бұл халық үшін күйзеліс әкеледі. Нақ осы газет 1916 жылғы 11 тамыздағы
нөмірінде Әлихан Бөкейхановтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Міржақып Дулатовтың атынан
Алаш қазақ халқы редакция арасында бұйрықты ешқандай қарсылықсыз іске асыруды жақтады.
Сонымен бірге олар аңғалдықпен егер қазақтар тыл жұмыстарына қатысса соғыста жеңгеннен
кейін олар өз жағдайын жеңілдетуге және автономия алуға үміт ете алады деп санады. Бұл
орайда зиялылардың жоғарғы топтары Әлихан Бөкейханов бас болып келген азаматтар өте
қиын сәтте қалғанын есте ұстау керек.
1916 жылғы көтеріліс ерекшеліктерінің бірі күреске төменгі топтардың көтерілуі
болғаны мәлім. Ауыл мен қыстақтың жоғарғы үстем топтары айлакерлік жасады. Өйткені олар
ішінара болыс старшын, жергілікті аппараттың қызметкерлері және тағы баска ретінде басқару
жүйесіне тартылған болатын. Екінші жағынан - ұлттық зиялылар ең алдымен оның Әлихан
Бөкейханов және оның қазақ газеті редакциясындағы серіктері бастаған ең білімді бөлігі ол
кезде күш ресурстарды Германиямен соғысқа жұмылдыруға жақтаған. Ресей Конституциялықдемократиялық партиясының (кадеттер) саяси бағытымен байланысты болатын. Осыны негізге
алып және өзін жалпы ресейлік зиялылардың бір бөлігі деп сезінген Әлихан Бөкейханов пен
оның жақтастары майданға көмек көрсетуге тырысты. Олар соғыс жағдайында көтеріліске
қатысуды патша өкіметі орыс жұртшылығы барлық туындайтын зардаптармен қоса алғанда
орыс әскерлерінің ту сыртынан соққы беру деп бағалайтынын түсінді. Ұлттық демократияшыл
зиялылар тарапынан тағдырдын жазғанына көнуге Қазакстанның бір бөлігі болған соғысып
жатқан державаға көмектесуге шақыруы осыдан. Бұл шақыруды халық бұқарасының көпшілігі
түсінбеді және қабылдамады. Бұқараның іс-қимылын басқаруға олардың саяси тәлімгерлері
болуға қазақ зиялыларының батыл топтарының қолына шоғырлану себептері нақ осыдан
болатын [2].
Ал елі үшін аянбай жасаған еңбектерінің бірі М. Тынышбаевтың еңбектерінің бірі деуге
болады. М. Тынышбаевтың «Қазақ» газетінің 1917 жылғы 24-ші маусымындағы санында
жарияланған мақаласында « Қытай жеріне кеткен (Құлжа һәм Қашқар өлкелеріне) босқын
қырғыз, қазақтардың саны 164 мың адам екен. Содан үстіміздегі жылдың (1917) июльдің 1-не
дейін қырылғаны 83 мың, жеріне қайтқаны 69 мың, Қытай жерінде қалғаны 12 мың адам» [3] деп
мәлімет берген. Бұл тұрғыда зерттеуші-ғалым М. Қойгелдиев: «Біз бұрын қырғынға ұшыраған
жалғыз қырғыз деуші едік, Мұхаметжанның айтуынша Жаркент уезіндегі албандардың (ұлы
жүз) опат болған босқындар саны қырғыздардан кем емес» екендігін айта келіп, осы мәселені
анықтаудағы М. Тынышбаевтың саяси-қоғамдық және зерттеушілік қызметіне жоғары баға
береді.«Қазақ» газетінің беттерінде М. Тынышбаев Жетісудағы қырғыз бен қазақ елінің басына
түскен қасіреттердің шын ауқымын көрсететін деректік материалдар жариялайды. Мысалы;
1917 жылдың 254-ші санында Жетісу облысындағы қазақ және қырғыз уезіндегі болыстардан
Қытай асқан адамдардың саны анықтайтын кесте беріп, «44 болыс жерінде барлығы 47 мың
759 түтін бар, содан қашқаны 40 мың 250 түтін, қырылғаны 95 мың 200 жан болды» [4], деп
көрсетеді. Бұл есепке қарағанда босқындардың жартыға таяу адамдары қырылған. Бұл да
алапат қырғын еді.
Қазақ елінің 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы инженер-тарихшының қоғамдық
қызметі мен шығармашылық еңбектерінде ерекше орын алғандығы жайында сол жылдары
Орынборда А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтардың редакторлығымен жарық көріп тұрған
«Қазақ» газетінде былай делінді: «М. Тынышбаев ІІ-Мемлекеттік Думаның ағзасы, инженер.
Саясат ісіне жетік халыққа таза жолымен қашаннан қызмет етіп жүрген алдыңғы қатарлы зиялы
азамат. Жетісуда бүліншілік болғаннан бері Мұхаметжан көзге көрінерлік көп пайда келтіріп
жүр. Былтыр Түркістан уалаятында Куропаткинге генерал- губернаторболғандығын (1916 ж. 10
тамыз), мәселенің бәрі Жетісу қазақ- қырғызында емес, жергілікті хәкімдердің жауыздығынан
болғандығын Куропаткинге жете түсіндіруші Мұхаметжан Түркістан уалаятындағы қазаққырғыздардың жерін Жетісу переселендік мекемесінің зиянды саясаты бойынша мұжыққа
алынғандығын жергілікті халықтардың тау мен тасқа қамалып қалғандығын һәм мұнан былай
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да жер алынатын болса, қазақ пен қырғыз аса таршылықта қалатындығын дәлелдеп доклад
жазған Мұхаметжан» [5]. Осындай мәліметтерді келтіре отырып қазақ халқының қандай
қиыншылықта өмір сүргендігін жазып баяндаған. Ұлт-азаттық қозғалыстан соң патшалық
отарлаушылар көтерілістің негізгі себептерін бүркемелеп халықты патша жарлығына қарсы
көтерген түрік пен неміс агенттері деп түсіндіруге тырысты. Мұндай пайымдаулардың
астарын жақсы түсінген М.Тынышбаев көтерілістің негізгі себептерін генерал–губернаторға
(4.6.1924 жылы) берген хатында ашық жазды: «Түркістандағы орыс тұрғындарының 90%-ы
жетісу жеріндегі толқулардың себебін көп ойланып жатпай-ақ, түркі және герман үгіттеуінен
көру дұрыс емес, шындығында оның себептері қырғыз, қазақтарды ата қонысынан, жерінен
айырған-отарлау саясаты мен патша жендеттерінің жасаған түрлі зорлықтары және де үлкен
көтерілістерді ұйымдастырар үгітшісінің жоқтығы еді» [6]. «Алаш» жетекшілері ортақ пікірге
келіп, іс-әрекеттің бағдарламасын жасау үшін қазақ жұртшылығының съезін шақыруды дұрыс
деп тапты. 1916 жылдың 7 тамызында Орынбор, Ақмола, Семей, Жетісу, Орал облыстарының
өкілдері қатысқан үлкен кеңес өтті. Әлихан Бөкейхановтың ұсынысы бойынша үкіметке 17
тармақтан тұратын талаптар қойылды. Олардың негізгілері мыналар: солтүстік уездерде әскери
тыл жұмыстарына алулы 1917 жылдың 1 қаңтарына дейін Оңтүстік уездерде 15 наурызға дейін
кейінге қалдыру. Егер отбасында 17-ден жас немесе алпыстан жоғары жастағы адам болса, ол
отбасындағы ер-азаматты алмау. Әрбір 50 түтінге бір мұғалімнен қалдыру, бұрынғы асығыс
дұрыс толтырылмаған тізімдердің күшін жойып, жаңа тізімдер жасау. Әскерге алынғандарға
орынды себептер болса, демалыс беру және т.б. Сонымен қатар «Алаш» басшылары қазақ
халқы өмір бойы атқа жақын болғандықтан оларды атты әскер қатарына алғанды жөн көрді.
Мұндай жағдайда орыс қазақтарына берілетін жеңілдік қазақтарға да тиеме де есептеді.
«Қазақ» газеті әскер жұмыстарына алынған қазақ азаматтарының ауыр жағдайы туралы
аурудан немесе ауыр жұмыстан қайтыс болған адамдардың аты жөнін көрсетіп және тағы
басқа майданға алынған жастарымыз туралы ұдайы мақалалар жазып, хабардар етіп тұрды.
Жергілікті жерде әскерге алу барысында кеткен кемшіліктерді көрсетіп отырды. Кінәсіз
адамдардың қанша отбасыларымен көрген қайғы-қасіреті, шеккен жапасын айтып болмайды.
Көптеген қаңырап қалған ауылдар, жазықсыз қырылған адамдар қыйраған үйлер өте аянышты
жылдардың бірі еді.
Мәселенің былай жария болуына жоғарыда айтылғандай «Алаш» азаматтарының еңбегі
болды. Сонымен қатар көтеріліс басылған жерлердегі жүргізілген жазалау халықтың қуғынсүргінге түсуі олардың дұрыс қауіптенгенін дәлелдейді [7].
Қорыта айтқанда 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс қазақ халқының мұздай қаруланған
патша әскерлерінен қорықпаған, отаршылдық қысымды қарудың күшімен тоқтатып, еркіндікке
ұмтылыс болып, қазақ тарихына алтын әріптермен еніп, ұрпаққа мысал болатындай тарихи
оқиғаға айналды.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ АЛАШ
Хангелди Н.Е.
студент ЕНУ им. Л. Н. Гумилева
Начиная с 1992 года появляется целый массив литературы, который по своим сущностным
характеристикам может квалифицироваться как принципиально новый историографический
срез. Объективные предпосылки - обретение Казахстаном государственной независимости,
развертывание процессов демократизации - способствовали появлению данной литературы.
Рассекречивание ранее закрытых и недоступных архивных материалов КГБ, КНБ РК в
значительной степени расширило и обогатило источниковую базу искомой проблемы.
Введение в научный оборот новых документов их анализ способствовали пересмотру,
а в дальнейшем и отказу господствовавших длительное время концепций и положении
относительно истории алашского движения.
Активизация исследовательской мысли отразилась вколичестве опубликованных работ в
этот период времени. Наряду проблемными статьями, дискуссионными материалами «кругла
столов», научных конференций, семинаров появились труды обобщающего, монографического
характера, энциклопедические словари, учебники, учебные пособия, документальные сборник
собрания сочинений [1,c.4-5].
Значительная часть работ вышла на казахском языке. В научных статьях К. Нурпеисова,
М. Койгелдиева, Т. Омарбекова, Григорьева, Т. Какишева, С. Аккулыулы, А. Сармурзина,
М. Кул-Мухаммеда и других освещались различные аспекты алашской истории.
Персонифицированный характер большинства публикации позволил через освещение
неизвестных страниц жизнидеятельности А. Букейханова, А. Байтурсынова, М. Дулатова,
Акпаева, А. Ермекова, М. Тынышпаева, М. Шокая и многих других выявить социальную
природу будущего алашского движения, политические ориентиры и возможности.
Создание монографических исследований свидетельствует о качественно новом этапе в
историографии данной проблемы. Они знаменуют собой новые подходы к истории. национальноосвободительного движения, роли и места казахской интеллигенции на переломных этапах
развития общества. К числу этих работ следует отнести монографии Д.А. Аманжоловой
«Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш» (М, 1994 г.); К.Н. Нурпеисова
«Алаш и Алашорда» (Алматы, 1995 г.); М. Койгелдиева «Алаш козгалысы» (Алматы, 1996 г.).
Появлению монографического труда Д.А. Аманжоловой предваряла серия ее работ по
данной проблеме. Это - научные статьи, методические рекомендации «К изучению истории
политических партий и движений в Казахстане в 1917-1920 гг.» (Семипалатинск, 1991 г.);
учебное пособие «Партия Алаш: история и историография» (Семипалатинск, 1993 г.).
В учебном пособии представлена история движения Алаш от времени его формирования
до октября 1917 года. Использование широкого круга источников и литературы способствовало
объективности и полноте освещения данной проблемы. Совокупность документов, их
сопоставление с материалами из периодических изданий дореволюционных и последующих
лет с данными предшествовавшей историографии, мемуаров, зарубежной литературы, их
анализ позволили автору с достаточной степени восстановить целостную картину многих
важных сюжетов истории алашского движения, деятельности ее руководителей и участников.
В работе автор уделяет внимание таким вопросам, как начали формирование и ступени
становления движения; участие алашской интеллигенции в событиях 1916 года; перерастание
движения Алаш в национальную партию в 1917 году.
Закономерность возникновения алашского движения вытекали из ряда причин: самого
развития и поступательного движении казахского общества в начале века и влияния, внешних
фактором
Приведенные автором малоизвестные и по-новому интерпретированные уже
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известные факты убедительна свидетельствуют об этом. Важную роль в формировании
определяющих черт движения сыграл личностный фактор Представленная в работе
общественно-политическая, научно- культурническая деятельность А. Букейхана, А. Байтурсынова и М. Дулатова, Ж. Акпаева с 1905 года по 1917 год показываетосновные направления
развития движения, общественно-политические факторы, определившие его цели и задачи
на этапах становления и после. Избрание либерально-демократического пути и в решениях
проблем национального освобождения свидетельствуют о приверженности алашевцев идеям
ненасильственного изменения казахского общества.
Формирование политического статуса алашского движения происходит на
общенациональной, общедемократической основе. Работа его деятелей в период подготовки
к выборам в I Государственную думу, участие в петиционном движении и выработка
первых программных положений в 1905 году, организация первого общенационального
печатного органа «Казак» - все это свидетельство того, что зарождавшееся движение Алаш
оказалось наиболее способным объединить вокруг себя все слои казахского общества перед
надвигающимися политическими катаклизмами.
Характерным в этом отношении является деятельность алашевцев в период восстания
1916 года. Автором приведены многочисленные факты, красноречиво свидетельствующие об
их попытках предотвращения насилия в отношении казахского населения со стороны царских
властей и разъяснения восставшим о бессмысленном сопротивлении мощному аппарату
самодержавия.
Бурные события 1917 года, связанные с падением царизма ивозможностями» демократических преобразований, определили новые задачи Алаш. Как отмечает исследователь,
для движения начался весьма важный этап развития. Осуществление демократических
социально-экономических и политических преобразовании соответствовало интересам
широких национальных слоев. Именно это обстоятельство, подчеркивает автор, определило
лидеров алашского движения в национально-освободительной борьбе казахского народа.
Немаловажным фактором было и влияние прочных устоев традиционализма, харизматический
xapaктер лидеров движения.
Таким образом, Д.А. Аманжолова определяет основные этапы функционирования
движения Алаш и перерастания его в качественно новую форму политической организации
– партию. Причем в силу объективных условий этот этап оказался кратковременным и был
прерван событиями конца 1917 г. – начала 1918 года.
Логическим продолжением изучения проблемы стала монография «Казахский автономизм
и Россия. История движения Алаш» Внимание автора сфокусировано на освещении сюжетов,
характеризующих историю алашского движения в самые его драматические периоды:
Октябрьская революция, гражданская война.
Монография Д.А. Аманжоловой явилась первой крупной работой, освещающей этапы
развития и становления казахского автономизма через комплексное исследование истории
Алаш и Алаш-Орды от времени зарождения и до трагического поражения. От движения к
партии, затем к государственности - динамика непрерывного процесса, определившего
характер и особенности деятельности алашской интеллигенции [3,c.163].
В работе К. Нурпеисова «Алаш һәм Алашорда» главное внимание уделяется истокам
движения Алаш, анализу общественно политической ситуации в крае после свержения царизма
и организации партии Алащ. Значительное место в книге отводится истории взаимоотношений
Алаш-Орды и Советской власти.
Приверженность к реформистским методам, непризнание ими насилия как основной
формы борьбы позволили исследователюопределить политическую платформу националов
как центристскую. В условиях военно-феодальной, самодержавной России, со слабыми,
неразвитыми формами буржуазной демократии сохранить и данную позицию было крайне
сложно и ответственно. Лидером национальной интеллигенции на протяжении всего этапа
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деятельности пришлось выдерживать критику и нападки, как левых, так и правых, учиться
лавировать между ними, отстаивая свои интересы.
Наименее разработанным в прежней историографии являлся вопрос о деятельности
национально-либеральной интеллигенциив 1908-1911 годах. К. Нурпеисов выделяет три
основных направления характеризующих ее общественно-политическую, культурологическую
просветительскую работу:
1) знание лидерами движения определенной проблемы, ее освещения в литературе и
пути решении.
2) будучи народными просветителями, они через исследования отечественной истории
будили национальные чувства и обращались к народному сознанию;
3) организация общенациональных и региональных (областных) органов печати,
связь с мусульманскими движениями и политическими партиями.
Всеобъемлющее изучение и поиски разрешения всего комплекса социальноэкономических, политико-правовых, религиозных, культурных аспектов в развитии казахского
общества.
Исследователь заостряет внимание на главномвопросе –организации партии Алаш первой национальной политической партии в Казахстане. Свержение царизма, провозглашение
демократических свобод новым правительством вызвало подъем политических сил и движении,
как в самой России, так и на ее окраинах. Буржуазные партии, прежде всего, кадеты, бывшие в
оппозиции к царской власти, фактически возглавили Временное правительство.
Однако надежды, связанные с политикой нового правительства вразрешении аграрного,
национального вопросов, не оправдались. Выход А. Букейханаиз партии кадетов был обусловлен, прежде всего, этими причинами. Поэтому он считал необходимым созыв Общеказахского
съезда для обсуждения аграрного вопроса, проблем национально-государственного
устройства, образования, религии и других. Позиция А. Букейханова, считает исследователь,
свидетельствует о его мировоззренческой эволюции, связанной с переходом от либеральнодемократической к национально-демократической платформе.
Исходя из анализа документов первого Общеказахского съезда (21-26 июля 1917 г. в
Оренбурге), К. Нурпеисов подчеркнул приверженность лидеров казахской интеллигенции
общенациональным принципам. Антиколониальная борьба, объединившая все слои казахского
общества, стала определяющей в выборе политических форм и методов национальной
интеллигенции. Именно в этом, считает исследователь, коренятся причины отсутствия в их
программе социалистических идей, принципов классовой борьбы.
К. Нурпеисов обращает внимание и на такую особенность алашской партии, как
отсутствие, в привычномпонимании, программы и устава партии. Как известно, проект
программы был представлен для обсуждения в газете «Казах» 21 октября 1917 год, однако
в силу объективных причин, он не был обсужден и принят. Фактически Алаш как партия,
отмечает исследователь, существовала непродолжительное время и перешла в иную форму Алаш-Орду - правительство национальной автономии [1,c.125].
Таким образом, работа К. Нурпеисова последовательно, с привлечением значительного
количества ранее не доступных источников, раскрывает основные этапы деятельности первой
политической партии и ее правительства в Казахстане в начале XX века.
Монография М. Койгелдиева «Алаш козгалысы» («Движение Алаш») охватывает
широкий аспект проблем, связанных историческим развитием Казахстана конца XIX - начала
XX века.
Исследование проблемы ведется им на широком историческом фоне начала века, когда
практически во всех колониях Востока развернулось мощное народно-освободительное
движение угнетенных народов за свободу и независимость (Китай, Индия, Иран, Турция). В
авангарде ее шла национально-демократическая интеллигенция. М. Койгелдиев, используя
широкий круг ранее недоступных архивных материалов, публикации газеты «Казах» и других,
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освещает основные проблемы исторического развитии Казахстана, связанные с возникновением
и развитием оппозиционного движения.
Подробно анализируя колониальную политику царизма, автор выделяет главные ее
направления: массовое изъятиеземель у казахов, переселенческая политика, разрушение
традиционной системы управления, усиление русификаторской, миссионерской деятельности,
подавление национальной культуры и языка. Все это в целом вызывало адекватную реакцию
наиболее подготовленного социального слоя казахского общества национальной интеллигенции
в начале XX века.
М. Койгелдиев на основе изучения комплекса материалов - программных документов
Алаш, архивных данных, произведении ее авторов утверждает, что алашординская альтернатива
развитии казахского народа с современных позиций ему кажется более предпочтительной, чем
большевистская модель социализма.
М. Койгелдиев рассматривает понятие «алашское движение» применительно и к
национально-освободительному движению, в целом, и к партии Алаш, правительству АлашОрды, алашской автономии, вместе взятым [7, c.201].
Значительную роль в развитии историографии проблемы Алаш и Алаш-Орды сыграли
мероприятия, связанные с объявлением 1997 года Указом Президента РК Н.А. Назарбаева
-Годом общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий, а также 1998
года - Годом народного единства и национальной истории.
Это явилось своеобразным толчком в исследовании данной проблемы. Появились новые
работы, освещающие различные стороны истории Алаш и Алаш-Орды. Безусловно, следует
выделить труды, подготовленные академическими Институтами истории и этнологии им.
Ч.Ч. Валиханова, литературы и искусства им. М. Ауэзова, языкознания им. А. Байтурсынова. Это:
документальный сборник «Грозный 1916 год» в 2-х томах; сборник избранных произведений
X. Досмухамедова, труды А. Байтурсынова «Исследования по казахскому языкознанию»;
собрание сочинений Ж. Аймаутова в 5-ти томах; книга «Казахская литература начала XX века:
творчество репрессированных писателей».
В документальном сборнике «Грозный 1916 год» на основе ранее не опубликованных
источников всесторонне и наиболее полно раскрыты события 1916 года в Казахстане. Особый
интерес вызывают документы, отражающие деятельность либерально-демократической
интеллигенции в движении 1916 года. Публикуемые материалы показывают отношение
представителей этой интеллигенции к выполнению царского указа, осмысление ими причин и
процесса восстания, конкретное участие в деятельности инородческого отдела «Земгорсоюза»,
организованного А. Букейхановым.
Исследование жизни и деятельности отдельныхвыдающихся участников алашского
движения именно как политических деятелей стало определяющим в большинстве работ конца
1990-х годов. Среди них следует отметить публикацию Г. Ахмедова «Алаш «Алаш» болганда»
(Алматы, 1996); монографии М. Кул-Мухаммеда «Ж. Акпаев. Патриот. Политик. Правовед.
Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева» (Алматы, 1995); Его же «Алаш кайраткерлері
саяси-кукыктык, эволюциясы» (Алматы, 1998 г.); монографию К. Нурпеисова, М. Кулпенова,
Б. Хабижанова, А. Мектепова «Х. Досмухамедулы және оныңөміpi мен шыгармашылыгы»
(Алматы, 1996 г.)и другие.
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АЛАШ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ҮШ АНЫҒЫ
Шаңбай Т.Қ.
Семейдегі Алаштану ғылыми-зерттеу орталығының директоры,
филология ғылымдарының кандидаты, профессор
Өркениет жолына түскен Қазақ Елінде қазақ философиясы қалыптасты. Қазақ
философиясы негіздерінің бастысы – Елдік сана тәуелсіздік алған жылдары жақсы бой көрсетті.
Ал, сол қазақ философиясындағы Елдік сананың бастауы – Ел болу идеясының қайнары қайда
еді? Қазақ философиясының ежелгі бастауы – түркі философиясы болса, жаңа замандағы
қайнары – Алаш философиясы болатын.
Біз осы ойымызды, осыдан он жыл бұрын Астана қаласының әкімдігі мен Астана
қаласының Тілдерді дамыту басқармасы Елорданың 10 жылдығы мен Алаш қозғалысының
90 жылдық мерейтойына арнап «Әлем қазақтарының рухани сұхбаты: тіл, мәдениет және
Алаш мұраты» атты халықаралық конференция ұйымдастырған кезде «Алаш философиясы
әлем қазақтары мәдениеті контексінде» деген тақырыпта жасаған баяндамамызда айтқан едік.
Сол баяндамадан үзінді келтірейін: «Ұлттық танымдағы ізденістер өз кезегін тосып тұр. Сол
ізденістің бірі, бүгін алғаш рет осы мінбеде ұсынылып отырған – Алаш философиясы. Мен
Алаш философиясы Қазақстан өркениетін қалыптастырудағы қазақ философиясының алтын
қазығы деп танимын. Бұл бүгін айтылмағанмен, ертең айтылар ақиқат» [1,163].
Шындығында, Алаш философиясы – феномендік құбылыс, этнотұтастық таным
барлығының(болмысының) көрінісі. Қазақ халқының біртұтас ұюына ғаламат ықпал еткен,
еркіндік рухына ту байлаған Алаш философиясының ашылмаған анықтары көп. Бүгін сол
Алаш философиясының концептуальды үш анығына тоқталмақпын. Алаш философиясының
тайға таңба басқандай үш анығы қайсы? Оларды түстеп айтсақ, мыналар – Алаштың саяси
философиясы, Алаштың білім философиясы және Алаштың ғылым философиясы.
***
Бірінші анық туралы ой. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ширек ғасырда жүргізген сарабдал саясаты – Қазақ Елін әлемге танытып қана қойған жоқ,
қазақ саяси философиясының феномендік құбылыс ретінде қалыптасуына жол ашты. Әлем
қазақтың саяси концепциясына назар аударды. Ендеше ол – қазақ философиясының ғылыми
айналымға молынан қосатын метатақырыбы. Бір ғажабы, қазақтың саяси философиясының
бастау қайнарының бірегейі – алаштың саяси философиясына алғаш назар аударған да – Елбасы
болатын. Өзінің «Алаш мұрасы және осы заман» мақаласында арнайы терең тоқталған, соған
назар аударайық: «Ұлттық саяси ұйымның жасақталуының өзі отандық тарихымызда жеріне
жете зерделенбей келеді. Оның үстіне кезінде «Алаш» партиясының жетекшілері ұсынған
көптеген қағидалар бүгінгі күнге дейін өз маңызын сақтап отыр» [2, 153-181].
Шындығында, Елбасы айтып отырған «бүгінгі күнге дейін өз маңызын сақтап отырған
көптеген қағидалар» қайсы?Алаш алыптары ұсынған саяси құндылықтар болмысы қандай
еді? Осы
сауалдар жауап іздейді. Патшалық биліктің Қазақ жерін отарлау саясатының
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шегіне жетуі, өзіне «бумеранг» болып тиді. Сана оянды. Алаш идеясының нәтижесінде Алаш
қозғалысы дүниеге келіп, «Алаш» партиясы мен Алашорда(Ұлт кеңесі) үкіметі құрылды. Алаш
танымы сананы өзгертті, санада бар нәрсені оятты. Елдік сананы оятқан саяси танымы биік
тұлғалар мақсаты не? – деген сауалға академик Мәмбет Қойгелді еңбегінде мынадай ой айтқан:
«Егер біз қазақ зиялыларының қызметін алдын ала дайындалған белгілі бір идеологиялық
схемаға салмай нақты деректерге сүйене отырып, объективті негізде халық өмірімен, оның сол
тұстағы негізгі табиғи мүдделерімен байланыста қарар болсақ, онда патшалық тәртіп жандарм
орындары айтқандай «сепаратистік» әрекетті де, большевиктік идеологтар «дәлелдеп» қойған
«буржуазиялық ұлтшылдықты» да көрмейміз, қайта империяның темір құрсауындағы елін
бостандық, теңдік және туысқандық жолына алып шығу үшін өздерінің азаматтық күш-қуатын,
адамдық бар қасиетін арнаған ерліктің үлгісін көреміз» [3,467]. Бұдан нені байқадық, алаштың
саяси философиясының тірек ұғымдары – ел бостандығы, теңдік, туысқандық, азаматтық
күш-қуат, адамдық қасиет екен. Алаштың саяси философиясында басқыншылық таным мүлде
жоқ, қамқорлық таным бар. Хакім Абай айтқан «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» деген
ізгілік жолында екенін көрсетті. Алаштың саяси философиясы әділеттілікке құштар, ендеше
оның танымы теңдікке қол созған – онтологиялық ақиқат, сондықтан оны адамдық қасиеттен
шыққан ерлік деп танимыз.
***
Екінші анық туралы ой. Алаштың білім философиясы ХХ ғасыр басындағы Елдік сананы
оятқан Алаш философиясының ең арналы саласы, феномендік құбылыс болды. Алаштың
білім философиясының корпусы сан-салалы, ол – елде білім мәселелерін шешуге бағытталған.
Алаштың білім философиясы дегенде, әлем де қарап жатпаған еді. Білім жарысы басталған.
Қалып қою қауіпті бар болатын. Білім философиясы ХХ ғасыр басында әлемдік мәселе болып,
әр жерде «вулкандық» әдіспен зерттеліп, оның мәні туралы тұшымды ойлар айтыла бастады.
Мәселен, аналитикалық білім философиясы АҚШ-та, Англияда, Авсралияда т.б. дамыды.
Білім философиясының әр бағыттағы ірі өкілдері И. Шеффлер, Р.С. Питерс, Е. Макмиллан,
Д. Солтис, К. Поппер, Г.Здарцил, К. Кернштейнер, Э. Шпрангер, К. Роджерс, М. Бубер, М. Шелер,
В. Фишер, И. Гессен, У. Долл және Л.Н. Толстой т.б. болды. Әлемдік білім философиясының
бастауында Платон, Аристотель, Әл-Фараби т.б. тұрды. Алаш алыптарының алдында Хакім
Абай тұрды: «Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез».
Әлемдік білім философиясының дәстүріне сай Алаштың білім философиясы
институциальды тұтастықта дамыды. Ұлы дала төсінде мектептер, басқа да білім ошақтарын
ашу, оқулықтар жазу, газет-журналдар ашу, білім мен тәрбиеге қатысты танымдық-әдістемелік
мақалалар жазу, түрлі бірлестіктерде білім мәселелерін, білім теориясы мен концепциясын
талқылау, т.б. көптеген мәселелерді қарастыра келіп, соның нәтижесінде ұстаздық
философияның жаңа бағыттарын көрсету, теориялық білімнің іргелі құндылықтарын ашу –
Алаш алыптары қалыптастырған Алаштың білім философиясының концепциясы болды. Алаш
алыптары мақсат қылып қойған мәселелердің ішінде – Білім мәселесі, сол қоғамның басты
құндылығы ретінде қарастырылды. Олай болатын себебі, білім философиясының субъектісі –
адам, ал – білім адам болмысындағы басты құндылық. Алаш алыптарының мақсаты – білімді
тұлға, білімді қоғам, білімді мемлекет болды. Ұлт ұстазы – деген қасиетті бағаны халық Ахаңа,
Ахмет Байтұрсыновқа бекер берген жоқ. Ұлт ұстазы әлемдік білім философиясына ерекше
назар аударды, сондықтан білімнің мәнін атап көрсеткен еңбектер жазды. Соның бірі – «Білім
жарысы» деген мақаласында: «Қазақ арасында білім жайылуына, әуелі, оқу үйрететін орындар
сайлы болу керек, екінші, білім тарататын кітаптар жақсы боларға керек һәм қалық арасына
көп жайыларға керек. Осы мақсатқа жетуге зор себепкер болатын істің бірі – білім жарысы»
дейді [4,256]. Ахмет Байтұрсынов халқын даналыққа құштар болуға қарай қамшылап отыр,
жарыстың зоры қайсы екенін атап айтып отыр. Сондай-ақ, «Айқап» журналында жарық
көрген «Аз уақытта көп білудің басы» деген мақаласында ғасырлық танымнан хабар беріп,
жол көрсеткен: «Әрбір жүз жылда көтерілген, құпталған жұмыстармен замананы мінездеу(бір
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қалыпта кіргізу) бар. Үстіміздегі ХХ ғұмыр(ғасыр) «білім ғасыры» деп айтылады. Кім біледі,
түзу жолмен жүріп кетсек, һәм базардың қызуында кез-келген болып жиырмасыншы ғұмырда
балаларды бәйгеге қоссақ, алдымен келіп бәйге алмасақ та, бөлініп қалмасақ жарар еді» [5, 8283]. Осылай күннің, айдың, жылдың алдыға шыққан мәселесін емес, ғасырдың тұтас болмысын
ашар құндылық – білім екенін көрсетіп отыр. Білім жарысы – тай жарысы емес, ол – аламан
жарыс, ұзаққа, ғасырға кететін жарыс екенін танытып отыр. Әлемдік білім кеңістігіндегі ұлы
жарыстан Ахаңның, Ахмет Байтұрсыновтың үміті бар.
***
Үшінші анық туралы ой. Алаш философиясының іргелі және инновациялық бағыты
– Алаштың ғылым философиясы. Мен қазақтың белгілі журналисі Мая Бекбаева түсірген
«Тайны и судьбы великих казахов»– Ахмет Байтурсынов» атты деректі фильмде, сондай-ақ,
«Егемен Қазақстан» газетіне журналист Азамат Қасымға берген «Алаш алыптары – пассионар
тұлғалар» атты сұбхатта мынайдай ой айтып едім: «Пассионарлық тұлға деген ұғым бар. Бұлар
өте зор қуатпен, ерекше қарқынмен келетін адамдар. Олар Отан үшін, ел үшін тек алапат
құлшыныс, айрықша ынтамен ғана емес, зор біліммен еңбек етті. Мәселен, Ленинді,Сталинді
алайық. Екеуі де үлкен тұлғалар. Бірақ олар ұстанған саяси бағыт аренадан кеткен соң, олардың
тұлғалық болмысы да солғын тартты. Ал енді өзіміздің Ахмет Байтұрсыновты алайық. Егер
бүгін біреу осы тұлғаның саясаттағы еңбегін жоққа шығаруға ұмтылса, ар жағында әдебиеті
тұр, әдебиетін алып тастаса, тіл білімі тұр, тіл білімін алып тастаса, көсемсөзі тұр, көсемсөзін
алып тастаса, ақындығы тұр. Яғни, бұл кісілер энциклопедиялық, полифониялық, бір басына
сан саланы тоғыстырған ұлы тұлғалар. Бұларды халықтың ұнатқаны – олар өнерде де, саясатта
да, жұртқа қызмет жасау тұрғысында да өте адал болды». Алаш алыптарының әрқайсысы әр
ғылым саласының басында тұрды. Қазақ ғылымына дем берді. Бұл, шын мәніндегі – рас.
Ғылым философиясы ХХ ғасырдың екінші жартысында өз орнын философияда нық
алса, «ғылым философиясы» ұғымының ғылыми айналымға енгеніне ғасырлар өткен. Ғылым
философиясының арнасы кең, ол тарихи әлеуметтік-мәдени білімді тұтас қамтиды.Философия
тарихына сүйенсек Еуропаның дәстүрлі философиясы ерте бастауында ғылыммен байланыста
дамыды. Елдің көкжиегін көркем ету үшін ғылым керек екенін Алаш алыптары анық білді.
Сондықтан олар барлық ғылым саласын дамытуға ұмтылды. Алаш алыптары «Қазақ» газетінің
маңдайына – Киіз үйді салып, оның түндігін батыстан ашуын былай түсіндірген: «Киіз үй –
киіз туырлықты халық. Үйдің түндігі ашық, есігі жабық болуындағы мағына: түндік – жарық
беретін жол, есік – түрлі заттар кіретін жол дегендік. Жарық жолы ашық, еркін болсын, түрлі
заттар кіретін жол есігі еркін болмасын делінген еді. Түндіктен түсетін жарыққа өнер-ғылым
енгізілген еді. Түндік күнбатыс жағынан ашылуы өнер-ғылым Еуропа жағынан күшті болған
себепті қазақ ішіне Еуропа ғылым өнері таралсын деген мағына еді. Үйдің есігі Қазақ деген
сөзден жасалған. Ондағы мағына «Қазақ» газеті қазақ жұртына әрі мәдениет есігі болсын, әрі
сырт жұрт жағынан күзетшісі болынсын делінген еді» [6].
Әлемде ғылым философиясын назарда ұстаған «Вена кружогы» сияқты, т.б. көптеген
бағыттар шындығында батыста пайда болды. Соның ішінде, ғылымды жақтаған, немесе,
ғылымды даттаған ағымдар пайда болды, соның нәтижесінде «ғылыми соғыс» ұғымы да
дүниеге келді. Енді не істеу керек? Түрлі пайымдаулардан кейін қазіргі заман әлемінде жоғары
оқу орындарында ғылымның бастау бұлағында тұрған магистранттарға ғылым философиясы
оқылатын болды. Бұл – ғылым дұрыс жолмен дамымаса адамзаттың жойылып кету мүмкіндігі
бар деген ойдан шыққан. Ғылымға баратын адам ғылым философиясын оқуы керек. Біздің
ойымызша, Алаш алыптарының адамдыққа негізделген танымы ғылым философиясына керек.
Ғасырлардан терең тамыр тартқан түркі даналығы – таным мен сенімді қатар ұстаған. Орнын
ауыстырмаған.Ғылымға баратын адамның – ақыл көзінде Шәкәрім айтатын – Ар білімі болғаны
жөн.
***

625

Алаш философиясының үш анығын қарастырғандағы мақсатымыз – барар жолды
белгілеу болды, бұл, белгілеу – болашақта осы мәселелерді жүйелі зерттеуге мүмкіндік
бермек. Алаш философиясы жаңа замандағықазақ философиясының басы, мұхит тектес терең
таным. Сондықтан, Алаш философиясының басқа да дін философиясы, өнер философиясы,
заң философиясы, билік философиясыт.б. арналы салалары да болашақта арнайы қарастыруды
талап етеді.
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РОЛЬ ПАРТИИ АЛАШ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ НАЦИИ
Шарипов А.Т.
учитель истории школы им. К. Шулембаева г. Аксу
На сегодняшний день с повестки дня еще не снят вопрос выработки национальной идеи.
Идеи лидеров движения Алаш-Орда актуальны и востребованы и в наше время и, пожалуй,
являются реальной альтернативой и основой формирования национальной идеи современного
Казахстана.
Образование и деятельность Алаш-Орды – одна из самых ярких страниц в отечественной
истории. Она символизирует уровень гражданской зрелости казахского общества и возросший
потенциал казахской политической элиты, способной в начале ХХ века решать судьбоносные
вопросы будущего развития в условиях острого социального противостояния. Именно в эти
годы закладывались многие ростки политических и социально-экономических программ
современного Казахстана. Значение деятельности алашевцев важно и для современного
общества, так как идеи и дела отражали коренные чаяния и помыслы казахского народа.
С обретением независимости отечественные ученые получили возможность исследовать
историю и труды алашординцев. Есть мнение некоторых исследователей, согласно которому
национальная идея востребована лишь в кризисные периоды в истории страны, однако
хотелось бы добавить, что единство, независимость также являются идеей. Исследование
деятельности и трудов алашординцев в этом контексте должно отвечать на вопрос о том, как
сохранить независимость в глобализирующемся мире. Кроме того, хотелось подчеркнуть,
что алашординцы внесли огромный вклад в обретение независимости страны, которая была
претворена в жизнь при первом Президенте РК Н.А. Назарбаеве.
Деятели «Алаша» и представители казахской управленческой элиты, научной и творческой
интеллигенции заложили фундамент казахской государственности. Сегодня мы, сами того не
подозревая, живем в том государстве, границы которого в начале 1920-х годов были примерно
очерчены участниками Алаш Орды. Алашские лидеры приняли активное участие в процессе
национально-территориального размежевания Средней Азии и воссоединения казахских
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земель. Представители алашской интеллигенции А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов,
А. Беремжанов, М. Шокай, Ж. Акпаев, М. Тынышпаев, А. Ермеков, а также националкоммунисты С. Ходжанов, Т. Рыскулов, С. Мендешев, С. Сейфуллин, С. Асфендияров, С.
Садвокасов, Н. Нурмаков и другие прилагали все усилия для обеспечения целостности
казахской территории.
Свержение царского режима и демократизация общественно-политической жизни в
стране позволили организационно оформить движение «Алаш» В июле 1917г. На всеказахском
съезде в Оренбурге была образована партия «Алаш». Вскоре был разработан проект программы
партии, состоящий из 10 разделов. Основной целью партии было создание казахской автономии
в составе Российской федеративной демократической республики [1, c.19].
Казахские интеллигенты того поколения были людьми высокого порыва и
самопожертвования, формировавшими мировоззрение своей эпохи. Они являются для нас,
современников, поистине безусловным образцом нравственности, бескорыстия и преданности
национальному и гражданскому долгу. Еще при поступлении в Санкт-Петербургский
Императорский Лесной институт весной 1890 года абитуриент Алихан Букейхан так
рассуждал в своем сочинении: «Желать другим зло – значит делать себе, потому что мы с
другими составляем то, что называется человечеством, что царит над природой в силу своего
ума и без чего нет у нас одних жизни. Самое трудное, что невозможно достигнуть ни умом,
ни богатством, спокойствие душевное, доступное только высшей нравственности, присущей
только всестороннему образованию, мы почувствуем только тогда, когда ни душой, ни телом
не сделаем никому зла».
Позже лидер Алаш Орды Алихан Букейхан проникновенно писал: «Я живу, дышу,
существую внутренними делами своей родины, для меня судьба ее превыше всех благ… Я
не могу спать спокойно, если не знаю, в каком положении она находится». Деятели движения
«Алаш» боролись за обретение государственности казахов. «Наша цель – предоставить
возможность самому народу решать свою судьбу. Только добившись автономии, народ возьмет
судьбу в свои руки», – подчеркивал Жанша Досмухамедов.
«Основная цель, которой руководствовались при создании партии «Алаш», была
судьба казахского народа, создание независимого государства наравне с другими развитыми
высококультурными народами, обладающими богатством территории и государственностью»,
– отмечал Алимхан Ермеков.
Деятели «Алаша» были высокообразованными людьми, истинными эрудитами,
обладавшими глубокими познаниями в социально-гуманитарном и естественно-научном
знании. Многие лидеры движения «Алаш» были не только правозащитниками, политическими
и общественными дея¬телями, но и крупными просветителями, публицистами, издателями
газет и журналов, мыслителями, поэтами, педагогами, авторами научных исследований, книг
и учебников. Алашординцы и близкие к ним по духу казахские интеллектуалы и творческие
деятели не были ограничены в своих национальных рамках, как раз наоборот – все они были
людьми глубоко просвещенными и многогранно талантливыми, открытыми, чуждыми любой
замкнутости. Ведь многие из них окончили передовые учебные заведения России, а также
ряд из них – и зарубежные учебные заведения (Германии, Польши, Турции и др.). Они были
непревзойденными публицистами, организовали выпуск ярких газет и журналов – печатных
органов правительства Алаш Орды. Деятели «Алаша» были феноменами, рождающимися раз
в столетие. Каждый из них был маяком, светочем для народа.
Программа партии «Алаш» является результатом идейно-политической мысли
либерально-демократического крыла казахской интеллигенции. Разработка программы была
длительным процессом. Идея по созданию, функционированию казахской национальной
автономии формировалась с момента появления на политической арене алашского движения.
Точкой отсчета можно считать 1905 год, с участия представителей алашской интеллигенции в
разработке «Каркаралинской» петиции. К лету 1905 года Ж. Акпаев совместно с О. Альжановым
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подготовили основной текст «Каркаралинской» петиции царскому правительству, которая
была принята на знаменитой Кояндинской ярмарке. Содержание документа было согласовано
с А. Букейханом, А. Байтурсыновым. К 26 июня 1905 г. ее подписали 12761 человек. Петиция
была составлена на имя председателя Совета Министров С. Витте. В петиции определялись
причины ухудшения положения казахского народа: «введение в стране «Степного положения»,
созданного бюрократическим путем без всякого соображения с истинными потребностями
населения, неуважение к закону со стороны администрации, ставящей на место закона свое
усмотрение, полное пренебрежение к духовным и экономическим интересам, предлагали пути
устранения… недостатков… управления киргизским (казахским) краем и просили принять
соответствующие современным условиям жизни населения меры» [2, c.15].
Большое значение в формировании политических взглядов алашского движения играла
организация издания газеты «Казах» и их публицистическая деятельность на ее страницах.
Газета «Казах», выходившая с 1913 по 1918 гг., выражала идеи либерально-демократического
направления. В ней сотрудничали лидер казахской конституционно-демократической партии
и общенационального движения казахского народа, ученый-экономист А. Букейхан, А. Байтурсынов, М. Дулатов, Ж. Аймаутов, М. Жумабаев и др. В период национального восстания
1916 г. объективно освещала весь процесс и призывала народ к сплочению и единству.
На страницах газеты «Казах» представители либерально-национальной интеллигенции
неоднократно обращались к народу. Показателем политической зрелости движения «Алаш»
стала их позиция в восстании 1916 года, получившая название как «тактика разумного
компромисса», когда со страниц газеты «Казах» они пытались остановить казахский народ
от участия в восстании с целью сохранения жизни народа. В своих письмах-обращениях они
пытались донести до народа бессмысленность сопротивления царскому указу: «Мы хотим
сказать народу, нам придется примириться, иного выхода нет … давайте сравним, что тяжелее
отзовется на народе, примирение или сопротивление? Если примириться с указом – будет
рушиться хозяйство, тяготы войны и смерть может унести жизни части призванной молодежи,
однако буду обеспечены целостность и покой в нашем доме. Если же не примиримся –то
правительство не просто затаит обиду, а примет силу, причем, опираясь на законы … вот они –
два тяжелых пути решения вопроса. Из этих двух зол надо выбрать меньшее, мы считаем, что
лучше было бы примириться» [3].
Национально-либеральная интеллигенция с восторгом встретила Февральскую
буржуазно-демократическую революцию в России. В условиях двоевластия Алашординцы
заняли сторону Временного правительства. Алихан Букейханов был назначен комиссаром
Временного правительства по тургайской области, одновременно – членом Туркестанского комитета, Мухамеджан Тынышпаев – комиссаром Временного правительства по Семиреченской
области, Халел Досмухамедов – по Уральской области, Мустафа Чокай – по Туркестанскому
краю. Выступление алашской интеллигенции против царского самодержавия на стороне
Временного правительства можно объяснить ее стремлением к созданию самостоятельного
государства и реализация своих национально-политических идей [4].
Алашское, или алашордынское, движение возникло в результате социально-экономических,
общественно-политических и духовнокультурных изменений, происшедших в Казахстане
в конце ХІХ начале XX вв. Центральным элементом движения явилась общенациональная
партия «Алаш», организованная в июле 1917 года. Выдающиеся представители казахской
национально-демократической интеллигенции А. Букейхан, М. Шокай, М. Тынышпаев,
М. Дулатов и десятки других деятелей в 1905-1917 годы отдали много сил для подготовки
и создания этой первой общенациональной политической организации. С самого начала
участия в общественно-политической жизни партия «Алаш» своими главными задачами
считала достижение двух целей: 1) освобождение казахского народа от колониального ига; 2)
обеспечение вхождения казахского общества в цивилизованное мировое сообщество.
Казахские интеллигенты всегда проявляли заботу о судьбе национального, родного языка,
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как не только культурном, но и политическом атрибуте нации. Вопрос развития государственного
и других языков сегодня, как и век назад, является актуальным для суверенного Казахстана. А
в то время Ахмет Байтурсынов подчеркивал, что в условиях нараставшего притока в Казахстан
других народностей «перед нами во всем величии вырастает вопрос, вопрос о самостоятельном
существовании киргизского (казахского – Ж. К.) народа. Для того чтобы сохранить свою
самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к просвещению и
общей культуре; для этого мы первым делом должны заняться развитием литературы на родном
языке. Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать только
тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу».
О главной благородной цели алашской интеллигенции – служении народу – отчетливо
излагал в своем письме, известном в истории – «Ұрпаққа хат» (Письмо поколению), из
Бутырской тюрьмы в январе 1929 года Миржакып Дулатов: «Я считал своим долгом помочь
своему порабощенному, угнетенному народу вырваться из этого рабского положения… Не
думаю, что смог вовремя предвидеть события в политической сфере; то, что преподносят
сейчас, как борьбу против советской власти, всего лишь мое желание видеть казахскую нацию
самостоятельной, независимой, счастливой».
«Зарю свободы увидят наши потомки», – мечтали алашские лидеры. Выпуская в
эмиграции юбилейный, сотый номер «Яш Туркестан», Мустафа Шокай в 1938 году, веря в свою
мечту, призывал родной народ к единству и независимости: «…Взойдет солнце освобождения
и независимости, и мы, скромные борцы. будем на родной земле, среди родного народа».
Сегодня, в условиях независимости, с особым смыслом воспринимаются гениальные слова
Мустафы Шокая: «Национальная свобода есть следствие национального духа. А национальный
дух растет и приносит свои плоды при наличии национальной свободы и независимости».
По своей социальной природе партия «Алаш» являлась политической организацией
казахской национально-демократической интеллигенции. После ухода с политической арены
деятели алашского движения в 1920-е годы внесли существенный вклад в развитие культуры,
науки и народного хозяйства Казахстана. Несмотря на неоднократные амнистии (1919, 1920
гг.), объявленные Советской властью, активные участники движения были репрессированы в
процессе борьбы большевиков с так называемыми «националистами» и «врагами народа» в
конце 1920-х и 1930-е годы. Алашордынцев реабилитировали в 1955 году, но еще тридцать лет
они оставались вне официальной истории. Лишь в 1988-1989 гг. по решению ЦК Компартии
Казахстана было реабилитировано творческое наследие А. Байтурсынова, М. Дулатова, Ш.
Кудайбердиева, М. Жумабаева. Постепенно народу были возвращены имена лидеров партии
«Алаш», опубликованы их произведения.
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Ұлттық білім беру жүйесін қалыптастырудағы
зиялылардың қызметі
Шаяхметов Н.У.
т.ғ.д., Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ профессоры
Ұлт зиялыларының қай кезеңде болмасын ең басты арман-тілегі қайтсем ұлтымды білім
нәрімен сусындатам, қалай ғылым мен мәдениет жолына түсірем деген арналарға тоғысып
жатқан. Сол тарихи кезеңде мәдени-ағарту саласында ұлт зиялылары оқу-білімнің құндылығын
насихаттап қана қоймай, нақты іс-шараларды жүзеге асырды.
Қоғамның рухани негізі ретінде ұлттық білім беру жүйесін қалыптастыруда зиялы қауым
ұйымдастырушылық, педагогикалық, шығармашылық қызметтерімен де белсенділік танытты.
Ұлттық мектептерді ұйымдастыра отырып, мәдени-ағартушылық мақсаттарын идеологиялық
жұмыспен сабақтастырды.
Қазақ зиялыларының ұлттық білім беру жүйесін қалыптастырудағы ең негізгі міндеті:
халықтың сауатын ашу, халықты ілім-білім, мәдениет жолына түсіру болса, тағы бір маңызды
міндеті - ұлт мектебі арқылы жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беру, жас жеткіншектердің санасына
ұлттық намыстың дәнін себу болды. Бұл турада «Сарыарқа» газеті Алаш қаласында мұғалімдік
курстың ашылуына орай» ... сәті болып, қазақтың қазақтығын - жұрттығын сақтайтын іс
басталды» [1] деп жазса, оны ашудағы мақсат «... қазақ оқытушыларын шығарып, елге
таратып, ұлттық, жұрттық намыстарының тұқымын жас қазақ балаларының жүрегіне егу»[2]
болғандығын атап көрсетеді.
Ұлттық білім беру жүйесін қалыптастыру жұмыстары зиялылардың тарапынан стихиялы
түрде жүргізілген жоқ. Себебі, бұрын қажылар, молдалар, ауқатты адамдар мектеп ашып, бала
оқытқанда өздерінің ыңғайына икемдеп оқу үдерісін жүргізген болатын. Әрине, бұл жағдай
отарлық жүйенің қысымымен түсіндіріледі. Ал, Ақпан революциясынан соң білім берудің
бағыты мен міндеттері әр деңгейдегі қазақ съездерінде халықтың талқысына ұсынылып,
кеңесіп, ақылдасқан соң ғана негізделген болатын. Мәселен, 1917 жылы 27-сәуірден 7-мамыр
аралығында өткен Семей облыстық қазақ съезінде білім берудің жұрт үшін маңыздылығын
атап көрсете отырып, төмендегідей мазмұнда қаулылар қабылдаған:
1.Жалпыға бірдей міндетті тегін оқу
2.Қоғамдық мектептердің бәрінде оқу тек ана тілінде жүруі тиіс
3.Мектептерді халыққа жақындастыру шараларын жүргізу
4.Мектептер Земство және мемлекеттік қаржыға ұсталуы тиіс және жергілікті басқару
органдарының қарамағында болады
5.1917-18 оқу жылының алдында қазақ мектептеріне мұғалімдер даярлау үшін
педагогикалық курстар ашу қажет [3].
1917 жылы 25 сәуірден 7 мамырға дейін Омбы қаласында болып өткен Ақмола облыстық
қазақ съезінде халыққа білім беру мәселесін егжей-тегжейлі талқылап, атқарылар істің негізгі
міндеттерін былайша айқындап берген:
-жалпыға бірдей міндетті білім беру, әрбір ауыл үшін (сол заманның әкімшілік бірлігіне
сай) кемінде 2 мектептен ашу;
-ер балалар мен қыздарды бөлек оқыту принципі;
-алғашқы үш жылда оқыту процесі қазақ тілінде жүргізілуі тиіс;
-діни оқу мен зайырлы білім беру бір деңгейде болуы шарт;
-мұғалімдер қауымын толықтыру үшін Ақмола облысында 50 степендия ашу;
-стипендиялар ең алдымен кедей шәкірттер үшін берілуі тиіс;
-стипендиялар орыстық орта және төменгі арнаулы оқу орындарына, Ғалия, Хусайын,
Расулия, Мұхамеди-Османия медреселеріне бөлінеді;
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-стипендия алып оқығандар міндетті түрде Ақмола облысында әрбір степендия теленген
жыл үшін қызмет етуі тиісті;
-қыз балаларды оқытуда ата-анасының қаржылық мүмкіндігі шектеулі болса, онда ауыл
әкімшілігі оның материалдық шығынын көтеруі керек;
-степендия алып оқығандар төмендегідей ретпен облыс уездеріне бөлінеді: Ақмола уезіне
- 20 адам, Атбасар уезіне - 12, Көкшетау уезіне - 6, Омбы уезіне - 4, Қызылжар уезіне - 8 адам
[4].
Бұлдеректерге қарағанда қазақ зиялылары білім беру ісін әр облыс өзіне тән ерекшеліктерді
басшылыққа ала отырып, жоспарлы түрде, жүйелі жұмыс жүргізгендеріне көз жеткіземіз.
Сонымен бірге, қазақ зиялыларын топтастырған «Алаш» партиясының қоғам мен мемлекеттің
барлық саласына байланысты нақты айқындамасы мен бағдарламасы болғаны белгілі. Соның
ішінде тікелей білім беру саласы бойынша 1917 жылы шілдедегі І-жалпықазақ съезінде тұсауы
кесілген «Алаш» партиясының бағдарлама жобасындағы ІХ-бапта мына жолды ұсынған:
«Ғылым, білім үйрету. Оқу орындарының есігі кімге болса да ашық һәм ақысыз болу; Жұртқа
жалпы оқу жайылуы. Бастауыш мектептерде оқуды ана тілінде оқу; Қазақ өз тілінде орта
мектеп, университет ашу; Оқу жолы өз алды автономия түрінде болу; Үкімет оқу ісіне кіріспеу;
Мұғалімдер, профессорлар өзара сайлаумен қойылуы; Ел ішіне кітапханалар ашылу»[5].
Алашшыл зиялылардың оқу ісіне байланысты айқындалған бағдарламасының мәніне
зер салсақ, ұлттық-рухани құндылық пен демократиялық қағидаттарға негізделген әлемдік
өркениет жолын таңдағандығын білдіреді.
II -жалпықазақ съезінде (1917 ж. желтоқсан) мектеп оқулықтарын жазу комиссиясы
құрылып, оның құрамына Ахмет Байтұрсынов (төраға), Телжан Шонанов, Мағжан Жұмабаев,
Елдес Омаров, Биахмет Сәрсенов сынды педагогтар енген болатын [6].
Осылайша, ұлттық білім беру жүйесін қалыптастырудың негізгі міндеттері мен
идеологиялық бағыты белгіленіп, ұлт зиялылары әр аймақта нақты іс-шараларды жүзеге
асыра бастады. Сол сынаптай толқыған заманда, яғни, үкімет билігінің алма-кезек ауысып,
саясат райының жиі өзгеруіне қарамастан ұлт зиялылары жоғарыда анықталған ұстанымын
өзгерткен жоқ. Қай кезеңде болмасын білім беру жүйесінің ұлттық сипатын діңгек етіп ұстанды.
Алайда, қабылданған қаулы-қарарларды жүзеге асыруда зиялылар көптеген кедергілер мен
қиындықтарға тап болды.
Сол тарихи кезеңде оқу ісін дамыту мәселесіне ерекше мән берген семинарист Мұхтар
Әуезов білім беру ісін ілгерілетуге қолбайлау болып отырған басты кедергілерді былайша
айқындап берген: «... ұлт мектебін ашуға қазірде біздің алдымызда қиын асудай үш түрлі
кедергі тұр. Бірі: бастауыш мектептің бәріне мұғалім жоқтығы; екіншісі: оқу құралдарының
жоқтығы; үшіншісі: ілгері оқитын мектептің жоқтығы һәм тез уақытта бола алмайтындығы» [7].
Бұл атап көрсетілген кедергілер мен қиындықтардың болуы заңды-тын. Себебі, қазақ
халқы отарлық жүйеде рухани қысымшылықтың зор биігін көргендіктен қоғамның руханимәдени саласы дағдарыс жағдайында болды.
Осы қиыншылықтардың шешімін тапқызу жолында жекелеген аймақтарда қандай
жұмыстар атқарылды? Соған тоқталатын болсақ, 1917 жылы жазда зиялы қауым алдымен
Семейде Оқытушылар ұйымын құра отырып, бастауыш мектептер жүйесін қалыптастыру
үшін мұғалім кадрларын даярлау ісін қолға алды.
Оқытушылар ұйымының төрағасы - Манан Тұрғанбаев, хатшысы - Мұхтар Әуезов болған.
Сол мақсатқа орай әрбір облыстар мен уездерде 2 айлық жедел және 2 жылдық мұғалімдер
даярлайтын курстар ашылды.
Тұңғыш педагогикалық курс облыстық съезд қаулыларына сәйкес Алаш қаласында 1917
жылы күзде ашылған. Қазақ халқы үшін бұл игілікті оқиға туралы «Сарыарқа» газеті былай
деп жазады: «Алаш қаласында обласной қазақ комитеті тарапынан ... қазақтың бастауыш
мектептеріне оқытушы даярлап шығаратын курс ашылды. Курстың өз мұғалімі үшеу; әуелгі
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мектебінікі біреу; 7-октябрден бері оқуы басталды. Курстың бірінші бөліміне 15, екінші
бөліміне 15, әуелгі мектебіне 50 шамалы шәкірт кірді» [8].
Аталған курстың алғашқы жетекшісі Биахмет Сәрсенов (Семей мұғалімдер Семинариясын
1909 жылы бітірген) болды, кейін курсқа М. Тұрғанбаев (Стамбул Университетін тамамдаған)
жетекшілік етті.
Курстың алғашқы оқытушылары ретінде Мәннан Тұрғанбаев, Сейітбаттал Мұстафин,
Қаныш Сәтпаев білім береді [9].
Болашақ ғалым, әлемдік ғылым биігінен өз орынын алған Қаныш Сәтпаев еңбек жолы мен
алғашқы педагогтық қадамын осы Алаш қаласындағы ұлт мектебіне мұғалімдер даярлайтын
педагогикалық курста 1917-1918 оқу жылындағы қызметімен бастаған. 1918 жылдың мамыр
айында денсаулығына байланысты жұмыстан босатылған [10].
Бұл курста Қ. Сәтпаев география, әлем тарихы, зоология, анатомия пәндерінен сабақ
берген [11].
1918-19 оқу жылында курста білім берген мұғалімдер: Абдолғазы Иманбеков, Ахметжан
Күзембаев, Сейтбаттал Мұстафин, Жүсіпбек Аймауытов, Нығметолла Күзембаев, Мәннан
Тұрғанбаевтар болды [12].
Ахметжан мен Нығметолла Күзембаевтар Ғ. Ахмедовтың деректеріне қарағанда Уфадағы
«Ғалия» медресесінде оқып білім алған. Медресенің «Ғалия» деп аталуы оның жоғарғы
білім беретін оқу орны болғандығын айқындайды. «Ғали» арабша «жоғары», «ұлы» деген
мағынаны білдіреді. Мұнда діни бағыттағы сабақтармен қатар математика, химия, физика,
тарих, философия және басқа да зайырлы пәндер оқытылған [13].
Сондай-ақ, Ахметжан, Нығметолла Күзембаевтар Павлодар уезінде оқу ісінің ілгерлеуіне
белсене қызмет еткен азаматтар болды.
Ж. Аймауытов сол уақытта Семей Мұғалімдер Семинариясының 4-класында оқып
жүрген [14].
Курстағы оқытушылардың білім алған ортасына қарағанда, сол заманның талабына
сай деңгейде болғандығына көз жеткіземіз. Олар зайырлы және мұсылмандық білімді өзара
ұштастыра отырып, шығыстық және европалық өркениеттің білім беру үлгілерінің синтезін
қазақ қоғамына сай етіп бейімдеді.
1918-19 оқу жылында курста барлығы 40 оқушы оқып (I курста 21, ІІ-курста 19 оқушы),
18 оқушы бастауыш мектеп мұғалімі деген куәлік алып шыққан [15]. Сонымен бірге курстың
жанынан қысқа мерзімді жазғы педагогикалық курс жұмыс ұйымдастырылды. Осы аталған
курстарды тәмамдап, куәлік алып шыққан шәкірттерді мектептерге бөліп жұмысқа орналастыру
(распределение) ісіне де мән беріліп, жақсы жолға қойылған.
Мысалы, Семей уездік Земство басқармасының 1918 жылғы 30-қазандағы отырысында
халыққа білім беру бөлімі Алаш қаласындағы ұлттық педагогикалық курсты тамамдаған
Т. Иманқұловты 1918 жылдың 20-қазанынан бастап Көкен халық мектебіне мұғалім етіп
тағайындаған. Аталған курсты бітірген І. Ахметовты 1-қарашадан бастап уақытша Шыңғыстағы
халық мектебіне мұғалім ретінде жолдама берген [16]. Бұл деректерден қазақ ауылдарындағы
бастауыш мектеп мұғалімдеріне деген сұранысты осындай тәртіппен шешуге тырысқандығын
көреміз.
Ақмола облысындағы зиялы қауымның ұлттық білім беру жүйесін қалыптастыруда
атқарған істері мен жұмысы турасында «Жас Азамат» газетінде берілген есептен бірқатар
мағлұматтар алуға болады: «Бұл жұмыс (оқу ісі - Н.Ш.) соңғы уақытқа шейін ретсіз қалыпта
келді. Мысалға, Ақмола облысын алайық. Бұл облыста қазақ саны 600 мыңдай. Бұдан мектепте
оқуға жарағылықты балалар (8 жастан 13 жасқа дейін) 54 мыңдай. Солардан сабақ оқитындары
4 процент. Ұзын саны 2329 шамасында. Осы қалыппен қазақ балаларының жүзден тоқсан
алтысы надан күйде қала бермекші. Міне, Земствоның бір үлкен борышы ана 54500 баланы
надан қалдырмай оқыту» деп, қоғамның болашағы жас ұрпақтың жетіліп, дамуы үшін дабыл
көтере отырып, осы бағытта тындырылған істері бойынша есеп берген:
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«1. Омбыда екі айлық мұғалімдер курсы ашылып, одан 60 аса мұғалімдер бітіріп
шықты.
2. Қазақ балаларына арналған орыс семинарияларында, Омбыдағы орта дәрежелі шаруа
школында, Хусни, Ғалия, Расулия сияқты медреселерде степендиялар ашылды.
3. Обласной учитель-мұғалімдер сиезі жасалды.
4. Бастауыш мектептерге лайық оқу кітаптары басылып жатыр.
5. Атбасар мен Омбыда екі жылдық мұғалімдер курсы (әрқайсысы 60 кісілік - Н.Ш)
ашылайын деп жатыр. Бұлардан басқа Қызылжардың Уезный Земский Собраниесі Қызылжар
уезінің қазағына деп 67 мектеп ашпақшы, Омбынікі де 30 шамалы мектеп ашпақшы болған
және Обласной Собрание ... 5 уезде 5 кітапхана ашуға бекітті.
Соңғыны тезірек іске асыруға қазақтың оқу бөлімі кірісе бастады. Осындай жұмыстарға
Областной Земский Собрание 19-жылдың басына шейін деп 247340 сом шығарды» [17].
Сол кезде Ақмола Облыстық Земство жанындағы қазақ бөлімінің оқу ісі бойынша
меңгерушісі қызметін Смағұл Садуақасов (Омбы ауыл шаруашылығы институтының
кооперация факультетінде оқыған) атқарған болатын [18]. Омбыда 2 айлық қазақ оқытушыларын
даярлайтын курс 1918 жылдың жазында, ал 2 жылдық педагогикалық курс сол жылдың күзінде
ашылып, оның жетекшілік қызметі Мағжан Жұмабаевқа жүктелді [19].
Сол жылдары аталған 2 жылдық курста болашақ академик - жазушы Сәбит Мұқанов
оқып білім алғанын және М. Жұмабаевтың 4 пән бойынша: қазақ тілі, орыс тілі, педагогика,
дін ілімінен сабақ бергенін өзінің мемуарлық романында атап көрсетеді [20]. Сонымен бірге, 2
жылдық курста жаратылыстану мен физика пәндерінен, ал 2 айлық курста кооперация қисыны
мен табиғаттану пәндері бойынша Смағұл Садуақасов сабақ жүргізген [18].
2 жылдық педагогикалық курстар қандай бағдарлама негізінде оқу үдерісін ұйымдастырды?
деген сұрақтың қойылуы заңды.
Мұрағат деректеріне қарағанда Алаш қаласындағы 2 жылдық ұлттық педагогикалық
курстың бағдарламасы мына мазмұнда жасалған:
1.Арифметика
2.Геометрия
3.Гигиена
4.Ислам тарихы. Мұхамедтен түріктердің арабтарды жаулап алуына дейінгі кезең
5.Дін ілімі: Исламның философиясы мен негіздері. Ислам догмалары мен басқа діндердің
догмаларымен салыстыру
6.Педагогика. Төн және жан (рухани) тәрбиесі. Дидактика
7.Қазақ тілі. Қазақ тілінің этимологиясы мен синтаксисі. А. Байтұрсыновтың еңбектері
бойынша.
8.Қазақ тарихы. Ш.Құдайбердиев еңбектері негізінде
9.Физика
10.Анатомия
11.Зоология
12.Орыс тілі
13.География
14.Әлем тарихы
Аталған пәндерден басқа бағдарламадан тыс кәсіби емес мұғалімдер ән-күй,
гимнастикажәне қол еңбегінен сабақ берген.
Оқу бағдарламасын Педагогикалық Кеңес төрағасы М. Тұрғанбаев, хатшысы Қ. Сәтпаев
бекітіп қол қойған [21].
Оқу бағдарламасындағы гимнастика пәніне байланысты Семейдегі Оқытушылар ұйымы
Алаш полкінің Штабынан Педагогикалық курста гимнастика пәнінен сабақ жүргізу үшін 1
офицер тағайындауын өтіну туралы мәселе көтерген [22]. Бұл деректен қазақ зиялыларының
сол қатерлі заманның талабына орай гимнастика пәнімен бірге жастарға әскери тәрбие беруді
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сабақтастыруды көздегені анық. Өйткені, сол уақытта Алаш әскерін жасақтау барысында
халықтың арасындағы ішінара наразылық көңіл-күйдің тууына байланысты әскери тәртіп
жөнінен жастарға мағлұматтар беру өте маңызды істердің бірінен саналады.
Омбыдағы педагогикалық курстың бағдарламасы жоғарыда көрсетілген Алаш
қаласындағы педагогикалық курс бағдарламасының мазмұнына сәйкестігін С. Мұқановтың
естелік еңбегінен көруге болады [20].
Сонымен бірге, М. Жұмабаев «Педагогика» атты зерттеу еңбегінің алғы сөзінде: «Бұл
кітап 2-3 жыл бұрын қысқа уақыттық мұғалімдер курсында оқылған дәрістерден тізілген
еді. Бұл күнге шейін басылып шығып жарық көре алмады. Бұл айып менікі емес, бүлінген
замандікі.
Кітапты бір орыс кітабынан тура тәржіме деуге болмайды. Алдыма бір кітапты
жайып қойып, бұрылмастан желе бергенім жоқ. Тәрбие ғылымдарының пікірлерін таңдап
алуға ұмтылдым. Шамам келгенше қазақ қанына қабыстыруға тырыстым» дейді [23].
М. Жұмабаевтың «Педагогика» атты зерттеу еңбегімен таныса отырып, сол кезеңдегі курс
шәкірттері шын мәнінде ұлттық ерекшеліктермен өрілген дәріс тыңдағанына көз жеткіземіз.
Жекелеген уездерде, ауылдарда бастауыш ұлтмектептерін ашу ісінде қандай іс-шаралар
жүргізілді?
Енді соған тоқталатын болсақ, қолда бар деректерге қарағанда біршама жұмыстың
тындырылғанын көреміз. Мысалы, «Жас Азамат» газетінде: «Қызылжар уезінде қазақтарға
деп 50 мектеп ашылмақшы, 1919 жылға дейін соның 39-ның мұғалімдері даяр, оқуды бастап
жатыр» деген хабар басылған [24].
Сондай-ақ, Қызылжар қаласында да қазаққа арналып екі мектеп ашылды. Екі мектепте
100 ден аса қазақ балалары, еркек-әйелі аралас, төте оқумен оқи бастады. Обласной Ақмола
Земство мүшесі Мұхтар Саматов мектептің оқыту тәртібін ұнатып, ... оқу құралдарын бастырып
беретіндігін айтқан [25].
Көкшетау уезінде білім беру ісінде молла-мұғалім жиылысында қабылданған қаулылары
мен атқарылған істері төмендегідей болды: 1. Ауылнай басына 4 жылдық қазақ тілінде
оқылатын бастауыш мектеп салынбақ. 2. Мектепке мұғалімдер жетістіру үшін екі жылдық
мұғалімдік курс ашты. 3. Көкшетау қазақтарына оқу жолында қару болу үшін «Білім серіктігі»
ашылған [26].
Атбасар қаласында да оқу ісін ілгерлету, бастауыш мектептер үшін оқулық мәселесін
шешу және уезд мектептеріндегі білім беру ісін бір жүйеге келтіру мақсатында «Қазақтың
молла-мұғалімдерінің одағы» құрылып, жұмыс жүргізген [27].
Ақмола облысындағы қазақ зиялыларының ұлттық білім беру жүйесін қалыптастыру
бағытындағы ең маңызды істерінің бірі - бұрынғы орыс-қазақ балалары аралас оқитын
мектептерді (русско-киргизская школа) қазақ жұртының пайдасына аударуында болды [28].
Бұл игілікті шараны оқу бөлімі қазақ тіліндегі бастауыш мектептердің оқитын орынға
деген мұқтаждығын жою мен материалдық техникалық базасын нығайту мақсатында жүзеге
асырған еді.
Семей облысының уездеріне келетін болсақ, Зайсан уезі қазақтарының 1917 жылы 7-11
сентябрьде болып өткен съезінде қабылданған «Қазақ халқын оқытып, саяси тәрбие беру
туралы» деген қаулыда: «1. Он болыс Зайсан қазағы халықты ағартып, ілгері бастыру жолында
мақсаты бар Зайсандағы «Қазақ жәрдемі» қауымына қосылсын. Мектеп ісінің кіндігі осы
қауым болсын» - деп, білім беру ісін бір тәртіппен жүргізуді талап еткен.
2.»Бастауыш мектепте бала оқытатын жаңа жолмен таныс мұғалім жоқтықтан Семейде
ашылатын мұғалімдік курсына әр волостан екі кісі жіберілсін.
...Мұғалімдер оқу бітірген соң жіберген елінде екі жылдан қызмет қылуға меңдетті
болсын» - деп, кадр мәселесін шешудің жолын көрсетіп берген.
Сонымен бірге, қыз балалардың білім алуына көңіл бөліп: «Зайсандағы қыздар мектебіне
әр болыс жыл сайын екі қыздан оқытамын десе өзі білсін» делінген.
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Баянауыл аумағында «Барша мектептерді басқарып, мұғалімдерді сынап қою, оқу
программасын жасау үшін «Ғылым» ұйымы атынан Баянауылда оқу комиссиясы ашылып,
«Комиссия істеген жұмыстарының есебін Павлодардағы «Ғылым» ұйымына білдіріп отыруға
міңдетті» болды. Бұл комиссия құрамына Ғабдолла Лекеров, Ахметжан Күзембаев, Әбікей
Сәтпаев сынды беделді мұғалімдер енген [29].
Халыққа пайдалы ағартушылық істеріне қаржыны жергілікті жерлерде тек қазына
мен земстводан ғана алған жоқ. Ол үшін басқа да қаражат көздері арқылы дамытуды, ілгері
бастыруды жол деп тапқан. Мысалы, Павлодар уезінің молла-мұғалім съезінде «халыққа
файдасыз орындарға тарап жүрген зекет, ұшыр, фітір, нізір, кфарт, үсет һәм фідие сияқты
садақаларды мектеп-медресе сықылды ғылым жолына ұстамақтың шариғатта дұрыс екеніне
фатуа бердік» [30] деген шешім шығарған.
Зайсан уезінің қазақ съезінде қабылданған «Халықты ағарту жолына салық алу туралы»
қаулысында: «Дін бұйыратын әр түрлі садақалар оқу һәм басқа жақсылық жолдарына ұсталуға
берілсін” дейді [31].
Бұл деректерге қарағанда оқу ісін ілгерлету мақсатында жергілікті жерлерде әр бір уезд
ішкі мүмкіндіктеріне орай әрі жүйелі түрде өздері түрлі заңды жолдармен шешіп отырған.
Қазақ қоғамында сол кезеңге тән ерекше құбылыс - білім беру мәселесінде қаражатқа
мұқтаж шәкірттерге жәрдем беру мен әл-ауқаты төмен отбасылардың балаларын ақысыз
оқытуға көп мүмкіндіктер жасаған.
Бұл қазақ қоғамының ұйымдық бірлігінің жоғары болғандығының көрсеткіші болса керек.
Соның ішінде ұлттық білім беру мәселесіне ерекше маңыз бергендігін көрсетеді. Оған айғақ
боларлық фактілерді жеткілікті көлемде келтіруге болады. Мысалы, Ақмола облыстық Земство
басқармасы жанындағы Оқу ісін басқаратын қазақ бөлімі Ақмола облысының қазақтарына
арнап 1918 оқу жылынан бастап 80 балаға интернат ашқан. «Мұның 30-ы Полтавканың (Омбы
уезі) екі класты школында, 25-тен Атбасар мен Пресногорьковканың (Қызылжар уезі) екі класты
школында ашылады. Баласын қазынадан оқытатын нашар осы айтылған школдардың бірінің
басқарушысының атына арыз беру керек»,- деп, баспасөз бетінде хабарландыру жариялаған
[32].
«Сарыарқа” газетінің тілшісі Қарқаралыдағы мынадай игілікті іс туралы хабарлайды: «...
Қарқаралының қазақ комитеті... 5 жылдық сабақ оқытатын мектеп» ашып, «Якуб Ақпаевтың
құрметіне «Медресе Якубия» деп ат қойып арнаған еді. Осы медресенің 1-октябрьден бері 3
бөлімі ашылып, 160 бала оқиды ... Оқу үшін балалар ақы төлемейді, нашарлары оқу аспаптарын
тегін алады, олар үшін комитет төлеген” [33].
Сонымен бірге, мұқтаж шәкірттерге халық атынан, ауқатты азаматтар мен әртүрлі
ұйымдардың атынан көмек көрсету үшін қаржы үздіксіз жиылып отырғанын «Қазақ”,
«Сарыарқа», «Жас Азамат» т.б. газеттердің мәліметтері растайды.
Әр аймақтарда осындай ұлт мектептері ұйымдастырылып, жас ұрпаққа білім ментәрбие
беру жұмыстары жолға қойыла бастады. Соған сәйкес оқу жүйесін peткe келтіру мақсатында
Семейдегі Оқытушылар ұйымы ұлт мектептері үшін «Бастауыш мектептегі оқу программасын”
жасап, оны қолдану үшін газет бетінде жариялап таратқан.
Бес жылдық бастауыш мектеп бағдарламасының негізгі мәні мына мазмұнға сайып
келеді:
1. Бастауыш мектепте сабақ атаулы қазақ тілінде оқылады.
2. Орыс тілі төртінші бөлімнен басталып, кірме тіл есебінде оқытылады.
3. 5 жылдың әр жылыңда иман, ғибадат, дін сабақтары, Құран-ал- Кәрім, Ислам тарихы
бойынша сабақ жүргізу міндетті [34].
Бастауыш мектеп үшін жасалған бағдарламаның мазмұны оның шын мәнінде ұлт
мектебіне сәйкестендіріп жасалуы, жас ұрпақты тәрбиелеудің мәйегі ретінде иман, ғибадат,
ислам діні мен ұлттық рухани құндылықтарды негізге ала отырып, осы бағыт бойынша жұмыс
жүргізуі бүгінгі таңдағы қазақ мектептері үшін де практикалық маңызы бар. Бұл турада М.
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Жұмабаев сол тарихи кезеңде қазақ ұлтының болашағының іргетасы ұлт мектебі арқылы
қаланатынын былайша негіздейді: «Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің
қандай негізге құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, cay, берік һәм өз жанымызға
(қазақ жанына) қабысатын, үйлесетін негізге құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ
серттесуге болады. Сондай негізге құра алмасақ, келешегіміз күңгірт» [35].
М. Жұмабаевтың бұл ойының негізсіз болмағандығын білім-тәрбие жүйесіндегі кеңестік
тарихи тәжірибе көрсетіп берді.
Бастауыш мектептерге мұғалім даярлау ісі біршама жолға қойылып, бағдарламалық негізі
жасалғанымен оқу ісін ілгерілетудегі күрмеуі қиын мәселе- оқу құралдары мен оқулықтардың
жетіспеуі еді. Осы бір қиындық туғызған мәселе бойынша «Жас Азамат” газеті Қызылжар
уезіндегі оқу ісіне байланысты хабарларының бірінде: «Оқу құралдарының жоқтығы көп кесел
болып тұр” деп жазады [36].
Көкшетау уездік Земство басқармасының жанындағы халыққа білім беру жөніндегі
қазақ бөлімі Ақмола облысында қазақ тіліндегі оқулықтардың жетіспеушілігіне байланысты
бастауыш қазақ мектептерінде сабақ берудің дұрыс жолға қойылмай отырғандығын тілге тиек
ете отырып, егер Семей Облыстық Земство басқармасының иелігінде қазақ тіліндегі оқулықтар
бар болса, Көкшетауға қалай алдыруға болатынын және «Сарыарқа» газетінің баспаханасында
оқулықтар бастыру мүмкіншілігін анықтауды сұраған қатынас қағаз (1919 жылы 15-қантарда)
келіп түскен.
Бұл қатынас-хатқа Семей облыстық Земство Басқармасы берген жауап қағазында олардың
иелігінде қазақ тіліндегі оқулықтардың жоқ екендігін білдірген [37].
Бұл деректерден оқу құралдары мен оқулық мәселесі бәріне ортақ қиындық болғандығын
көрсетеді.
Ұлттық білім беру жүйесін қалыптастыру бағытында ұлт зиялылары ағарту ісін
ұйымдастыруда ересектер мен қыз балалардың да оқып білім алуын назардан тыс
қалдырмаған.
Дегенмен қыз балаларға білім беру мәселесін жолға қоюда қазақ қоғамындағы
патриархалдық психология себебінен әр түрлі кедергілер орын алып отырды. Бұл турада
Мәннан Тұрғанбаев: «Әйелдеріміздің надандығына кінә қоймай, әйелдің қамын жеп, көзін
ашқалы Алаш қаласындағы қазақ Оқытушыларының ұйымы әйелдерге арнап курс ашты. Ай
жарым бұрын газета жүзінде жария қылды. Курске келуші әйел болмаған соң дайындалған курс
ашылмай қылды» - деп, оның себебін былайша түсіндіреді: «оқығысы келетін әйел балалар
бар, оқытпай қисық оймен қыңыр айтып отырған әке-шешелері, ... баласына жаны ашыған
мейірманды ата-аналар әйел балаларын оқыту керек» [38].
М. Әуезов «Адамдық негізі - әйел» атты мақаласында адамзат қоғамындағы әйел затының
орнына тарихи-философиялық талдау жасай келе: «... әйелдің басындағы сасық тұман
айықпай халыққа адамшылықтың бақытты күні күліп қарамайды! Ал, қазақ мешел болып
қалам демесең тағлымынды, бесігіңді түзе! Оны түзеймін десең әйелдің халын түзе» – дейді
[39].
Баспасөз бетіндегі осындай түсіндіру жұмыстары жүргізілгеннен кейін қыздарды оқыту
ісі де оң шешімін таба бастаған.
«Биыл Семейдің Уезный Земствосы Алаш қаласында екеуі ерлерге, біреуі қыздарға
арналған мектеп ашқан. Ұлдар мектебінде 120 дан аса баланы 4 мұғалім оқытады. Қыздар
мектебінде 60-қа жақын төрт бөлім қызды екі мұғалима оқытады. Бұлар өткен жазда ...
мұғалімдік курстан оқып шыққан мұғалімдер.
...Алаш қаласының халқы қыздарын мектепке беріп, оқытып, білім сәулесін танытқаны,
сіңлілеріне үлгі үйретіп, білім беріп, екі мұғалима - Жәмилә Кәрімова, Жұмабике
Ыбрайымовалардың ерінбей қызмет қылып отырғаны сүйінерлік іс” деген ақпаратты
«Сарыарқа» газетінің тілшісі берген [40].
Әйелдер арасында ағарту ісін қолға алумәселесі баспасөз бетінде жеткілікті дәрежеде
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көтеріліп, кейбір жерлерде қыз балаларға арналған мектептер ашылғаныменәйел балаларды
оқуға тарту ісінің алға басуы мардымсыз жүрді. Ал, қазақ қыздарын оқытып, білім беру
ісінКеңес үкіметі уақыт өте келе өз дәрежесінде шешімін тапқызғаны тарихтан белгілі.
Әр аймақта ашылған мұғалімдік курстар мен мектептерге, жалпы ел арасындағы ағарту
жұмысына зиялы қауым тарапынан қоғамдық сын өте күшті болды.
Халық арасында үлкен сын туғызған 2 айлық педагогикалық курстардың
болашақмұғалімдерге жеткілікті білім беретіндігіне күмән келтірілді. Мәселен, «Сарыарқа»
газетінде «Керекудегі мұғалімдік курс» туралы мына мазмұндағы сын жазылған: «Павлодарда
«Ғылым ұйымы» 5-сентябрьде мұғалімдік курс ашты. Мұғалімдік курс деген аты құлаққа
жақсы естіледі. Казіргі жайында пайдасынан зиян жағы басып кетеме деп қорқамын. Себебі,
курс екі айлық... Бұл екі айдың 20 күнін оқушылардың жиылуына, ... жайғастырылуына
өткізді. Қалған 40 күннің ішінде ел арасындағы ежелеп хат танитын ... дүмше «молдаларды»
мұғаліметіп шығара қоймақ. Оқытушы біреу-ақ, мұны тәжірибе – ғылым жолы да, сезім жолы
да қабылдамастық бір іс» - деп, «Сүйіндік баласы» деп қол қойған азамат өзінің наразылығын
білдіреді [41].
Осыған орай, Семей облыстық қазақ комитеті де 1918-жылдың басты оқиғаларына талдау
жасап, баға бере келе «Алашта мұғалімдік курсы ашылып, шала-шарпы қазақ оқытушыларын
шығарғанын» мойындайды [42]. Бірақ, бұл айтылған сындардың орынды болғанын ескеруге
тиіспіз. Аталған курстарда білім сапасы төмен болатыны мойындалса да, 2 айлық жедел
курстарды ашу мәжбүрліктен туындаған шара екеніне көңіл аударуымыз қажет. Себебі, білім
беру мен тәрбие ісі қысқа мерзімге бағынбайтын құбылыс, сондай-ақ, кешіктіруді көтермейтін
рухани сала. Сондықтанда зайырлық негізде мектептер ұйымдастырудың патшалық билік
тұсында болмаған мүмкіндіктері ашылғандықтан қазақ зиялылары бұл бағытта жедел
шараларды жүзеге асыруға мәжбүр болды.
Бұл тұрғыда М.Әуезов даярланып отырған мұғалімдердің білім сапасының жоғары болу
қажеттілігін талап ете отырып, курс бітірушілер жайынан былай деп жазады: «Осы шығарып
отырған мұғалімдеріміз қандай? Бұлардың жартысы 2-3 айлық ..., жартысы 1-2 жылдық
курстерді бітіріп мұғалім болады... барлық керекті пәндерден өзі біреуді оқытатындай білім
алуға бола ма?
Бұл мұғалімнің алдынан шыққан шәкірт ұлт мектебінен шыққан, ұлт мақсатымен
өскен, жақсы тәрбие алған бала болып табыла ма?» - деп, білім сапасын жетілдіру, оқу ісін
ілгерілетудің мына жолын ұсынады: «Оқу ісіне менің ұсынатын жобам: бірінші, жалпы қазаққырғыз сиезі сайлап шығарған Алаш Орданың бөліміндегі 5 кісілік оқу комиссиясы тез уақытта
іске кірісіп, барлық бастауыш мектептерге һәм курстерге белгілі бір-ақ түрлі программа
жасап, оқу құралдарын толықтыру керек. Оқу құралын толықтыру үшін арнаулы бір комиссия
жасап, кітап перевод қылуға отырғызу керек. Бұдан соң, саясат ісінде жүрген Семинария
бітірген учительдердің бәрін жиып, өзінің түбегейлі пайдалы жұмысы оқытушылыққа
белгілеу керек. Учительский институттарға шәкірттер жіберу керек. Екінші, жаздыгүні
сабақтан босаған уақытта барлық қазақ ішіндегі мұсылманша оқыған мұғалімдерге жоғары
курс ашу керек. Бұл курстегі сабақ лекционный жоғары дәрежелі мектептер сабағынша болу
керек.
Курсте оқылатын сабақ тәрбие ғылымдары, земство, кооператив һәм басқа халыққа
пайдалы шаруа ұйымдарын жүргізу...» [43]
Семей облыстық Земство жиылысының 1918 жылғы 17- қазандағы ІІ-кезектен тыс
отырысында Имам Әлімбеков оқу орындарына степендия тағайындаған уақытта сол оқу
орны шәкіртке сапалы білім бере ала ма, жоқ па, осы мәселені біліп барып қана тағайындау
қажеттілігін ескертеді [44].
Қазақ зиялылары тарапынан айтылған сындар атқарылған істерді жоққа шығарғандық
деп емес, керісінше олардың жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне, яғни, ұлттың, мемлекеттің
болашағы - жас жеткіншектердің қамы үшін айтылған жанайқайы деп түсінген жөн. Сонымен
637

бірге, қоғамдық сынның өсуі білім беру ісінің ілгерлеп дамуына шешуші ықпал еткен фактор
болғанына мән беру керек.
Қолда бар деректерді талдай келе ұлт зиялыларының болашақ үшін осындай игілікті
шараларды өмір жүзіне енгізуде ерекше құлшыныс, қажырлылық танытқандарына көз
жеткіземіз. Мұндай құлшыныс, энтузиазм қоғамның зәру саласына, мұқтаждықтарына орай
туындайтыны белгілі. Ал, ұлттық білім беру жүйесінің қалыптасуы немесе осы мақсат жолында
атқарылған жұмыстар сол кезеңдегі қазақ қоғамы үшін үлкен жетістіктердің бірі болғандығын
ойымыз дәлелді болу үшін мына бір деректермен салыстыра отырып, нақтылай түсуге болады:
Ақмола облысында 1917 жылға дейін жарты миллион қазақ жұрты үшін ауыл мектептерінің
саны 86 ғана болған [45]. Оның өзінде бұл мектептер қазақ арасынан патшалық әкімшілік үшін
болашақ чиновниктер даярлау мақсатында ашылған орыс-қазақ 2 жылдық мектептері еді.
Мұсылманша білім беретін мектеп-медреселердің саны Ақмола, Қызылжар, Атбасар
уездерінде 1915 жылғы мәліметтер бойынша 12 болған және ешбіріне мемлекет қаржысы
бөлінбегендіктен олар қоғамдық ұйымдар мен жеке адамдардың қаржылай көмегі негізінде
жұмыс істеген [46].
Жалпы алғанда, бүкіл Қазақстан бойынша 1917 жылдың 1- қаңтарына дейін өлкеде 2448
бастауыш мектеп болған, соның ішінде 2 класты орыс-қазақ мектептерінің саны 562-ге жеткен.
Бұл мектептерде 134245 оқушы оқыса, 5 млн. қазақ жұртынан 20 мыңға жетер-жетпес бала
оқыған [47]. Осы мәліметтер мен жоғарыда көрсетілген деректерден қазақ зиялыларының
оқу ісін дамытуда тындырған жұмыстары сол кезеңдегі қазақ қоғамы үшін «өз тілінде ғылым
үйретіп, үлгі беріп, ұлтқа шын қызмет қылдыруды көздеткен» маңызды жетістіктерінің бірінен
саналады.
Ұлттық білім беру жүйесін қалыптастыру жолында қазақ зиялыларының еткен еңбегіне,
жасаған қызметіне талдау жасай отырып, М. Жұмабаев өзінің 1921 жылы «Бостандық туы»
газетінің 5-санында жариялаған «Жазылашақ оқу құралдары һәм мектебіміз» атты мақаласында:
«1917 жылғы үлкен толқын қалғып отырған қазақ азаматын да қағып оятты. Саясат һәм
шаруашылық жағынан елінің қолын жеткіземін деп ұмтылған азамат қазақ мектебін де
жаңа жәйлі, таза негізге құрмақшы болды.
Қала сайын дерлік курстар ашылды. Көздерінде, көкіректерінде ұшқыны бар мұғалімдер
шығарылды. Мектеп пен тірі дүние ортасындағы қытай қорғанын бұзып, мектепті білім
беріп, тұрмысқа даярлайтын, келешекте ел ісінің иесі болатын азаматтар шығаратын
жер жасауға: мектепке тұрмыс һәм жаратылыс ғылымдарын кіргізуге бет алды. Тіпті құр
қампиту емес, 1917, 1918, 1919 жылдар қазақ мектебі үшін күнбатыс Европа мектебіне
ояну (ренессанс) дәуірінің істеген қызметін істемек еді ... өткен 2-3 жылдың ішінде қазақ
мектебін жаңа негізге құрмақшы болған азаматымыз да кішкене дүниесінде кішкене Ребле,
кішкене Муннен, кішкене Каменскийлер еді.
Бірақ басталған жыр бітпей үзілді. Қолға алынған іс тиянақталмай қалды. Төңкерістен
төңкеріс болды. Толқыннан толқын қақты.
Тегінде «тағдыр жазған» жолымен қалтақтап келе жатқан қазақ елі Россия революциясы
толқынының екпінімен кете барып қанша ұтты, қанша ұтылды, бұл істері жұмбақ, анық
шешуін тарих берер» деп, баға беріп, болашаққа күдікпен қарайды [48].
Шындығында, ұлт зиялыларының қоғамның рухани негізі - ұлттық білім беру жүйесін
қалыптастыру мақсатында Алаш туы мен Алашорда үкіметінің құзырына біріге отырып
жүргізген қажырлы еңбектерінің нәтижесінде ұлт мектебін дамытудың іргетасы қаланған еді.
Алайда, іргетасы қаланған білім беру жүйесінің тамырына сол кезеңдегі аласапыран тарихи
оқиғалар нәтижесінде балта шабылды.
Сол кезеңдегі қазақ қоғамының болашағына тосқауыл болған құбылысты халқының
білімді әрі мәдениетті елдердің қатарынан көруді аңсаған С. Торайғыровтың өкінішімен ғана
дәл жеткізуге болар еді: «Біз ең бұрын бар күшімізді, бар тиынымызды елімізді қасқырлардан
қорғауға жібергелі отырмыз. Соның үшін 15 мың милиция ұстауға, 70 миллион ақша
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жұмсағалы отырмыз. Маңайымыздағы жұрттарда ар азығы ер жетіп, қасқырлар жоқ
болса, біз 70 миллион теңгені халқымызда ... ғылымның ер жетуіне ғана ұстасақ, биылдың
өзінде-ақ қандай көтеріліп қалар едік» деген еді. [49]
Азамат соғысынан кейін Колчак әскері шегініп, қашқан уақытында Ақмола облысындағы
ауылдық, уездік мектептер мен орта арнаулы оқу орындарындағы барлық құндылықтарды
тонап алып, қалғанын өртеп кеткендегі білім беру жүйесіне келтірген шығыны - алтын ақшамен
есептегенде 825.150 сомды құраған [50].
Осылайша, қазақ зиялылары ұлттық білім беру жүйесін қалыптастырғанымен, оны өз
дәрежесінде өрбітіп, өркендетуіне саяси өзгерістер қол байлау болды.
Азамат соғысынан кейін қазақ халқына білім берудің кеңестік үлгісі таңылды. Бірақ
та, ұлт мектебін дамыту, жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беру жолындағы күрес мұнымен тоқтап
қалған жоқ еді. Бұл мақсаттағы күрес жүргізудің аясы тарылғанымен, большевиктік жүйеге
бейімделе отырып, мәдени-ағарту, педагогикалық-шығармашылық жұмыстарын ұлт-азаттық
күрестің жаңа кезеңінде, Кеңестік билік кезеңінде де өз жалғасын тапты. Бұл күрес - Алаш
қозғалысының заңды сабақтастығы, жалғастығы болып табылады. Мәселен, оқу-ағарту ісінде
Ахмет Байтұрсынов 1912-1928 жылдар аралығында қазақ тілі мен әдебиетіне, әдістемеге
арналған өнделгені бар, қайта басылғаны бар жиыны 48 оқулық басып шығарған [51].
Өз кезегінде Телжан Шонанов 1937 жылға дейін қазақ тіліне, орыс тіліне, тарихқа,
географияға, әдістемеге арналған барлығы 32 оқулық бастырып шығарған [52]. Сонымен бірге,
М. Жұмабаевтың «Педагогика», Ж. Аймауытовтың «Психология», Ж. Күдериннің «Ботаника»,
«Қазақстанның физикалық географиясы», Ә. Ермековтың, Қ. Сәтбаевтың математикаға, С. Асфендияров, М. Тыныпшаев, Қ. Кемеңгеровтердің ұлт тарихына, Х. Досмұхамедовтың тілге,
әдебиетке, медицинаға арналған оқулықтарының шығуы «Алаш»бағдарламасы мен оқулық
жазу комиссиясы міндеттерінің орындалғанына нақты дәлел емес пе!?
Алашшыл зиялылар қауымы қандай моральдық қысым жағдайында жүрсе де, өздеріне
жүктелген міндеттерді, халықтың алдындағы азаматтық борышын үлкен ыждағатпен, зор
қайрат-жігермен орындай білгені кейінгі жылдары ғана мәлім болып отыр.
Жоғарыда аталған оқулықтар тек басылып шыққандары және бізге жеткендері ғана. Ал,
қаншасын большевиктік жүйе жойып жіберді, қаншасы халық жадынан өшіп кетті, ол жағы
беймәлім.
Дегенмен, біз Кеңес өкіметі тұсында халық ағарту ісіндегі баға жетпес жетістіктерге,
қазақ ғылымы мен мәдениетінің биік деңгейге жеткеніне көз жұма қарауымызға немесе жоққа
шығаруға ешқандай моральдық хұқымыз жоқ. Қазақстандағы кеңестік ғылым мен мәдениеттің,
өнер мен білімнің негізін, іргетасын орнатып кеткен алашшыл ұлт зиялыларының қауымы
болғандығын ескеруге тиіспіз.
Алашшыл зиялылар ұсынған бағдарламалар жүзеге асқан жағдайда біздің тіліміз, дініміз,
ұлттық санамыз бен рухымыз бүгінгі дәрежедегіден әлдеқайда жоғары болары күмәнсіз.
Сондықтанда ХХ ғасыр басында қызмет атқарған қазақ зиялыларының ұлттық білім беру
жүйесінқалыптастырудағы сан-салалы ұйымдастырушылық қызметі мен педагогикалықшығармашылық мұралары бүгінгі ұлттықмектептердің білім беру мен тәрбие ісінің жүйесіне
үлгі боларлық құндылығы айқын деп есептейміз.
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МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ
Шәріпхан М.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қытай филологиясы
кафедрасының аға оқытушысы,
филология ғылымдарының магистрі
Қазақ ұлтының болашақ ұрпақтарын жан-жақтылы баулуда ұлттық тәрбиенің алатын
орны ерекше. Осы негізде ұлттық тәрбиенің іргетасын қалаған, ең алғаш қазақ тілінде
«педагогика» атты ғылыми еңбек жазған алаштың біртуар азаматы Мағжан Жұмабаев болатын.
Аталмыш туындының баспа бетіне шыққанына бір ғасырға жуық уақыт болса да, бірақ ондағы
айтылған ғылыми теориялардың құндылығы күні бүгінге дейін өз маңызын жойған емес.
Біріншіден, тәрбие жөнініде берген мына анықтамасын алайын: «Тәрбие, кең мағынасымен
алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек
көрсету деген сөз» [1, 98 б]. Оқыту, тәрбиелеу туралы ұлы Абай да: «Балаларды оқытқан да
жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады» деген еді
[2, 51 б.]. Мағжанның жоғарыда аталған ғылыми еңбегін құрастырып, жазудағы мақсаты –
қазақтарға қазақ тілінде тәрбие беру болса, ал Абай арғы жағынан меңзеп түркітаныртық
таза білім беру жағын баса дәріптеген. Тәуелсіздікке қол жеткізіп, ешкімге көген көзденіп
қарамайтын егемендік алған бүгінгі таңда «Мәңгілік Елдің» мызғымас тұғырнамасы – ұлттық
тәрбие екіндігі кеудесінде сәулесі бар адамның бәріне белгілі ақиқат. Екіншіден, тәрбиені түрге
бөлуі жөнінде, «Тәрбие төрт түрлі: дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі һәм құлық
тәрбесі. Егерде адам баласына осы төрт тәрбие тегіс берілсе, оның тәрбиесі түгел болады» [1,
98 б.]. Осы аталған тәрбиенің түрлері қазіргі педагогиканың әлі де шұқшия зерттеп отырған
мазмұндарына саяды, әуелі әлемдік ағартушылықтың да алға қойған талаптары осы негізде
өріс алып, тамырын тереңге жалған.
Бәрімізге белгілі, қазақ даласына орыс мәдениетінің мысқылдап кіре бастағанына, орыс
тілін қазақ балаларына үйретуді ресми түрде қолға алғанына бірер ғасырдың жүзі болды.
Сөзім дәлелді болу үшін, қазақ мәдениетінің қайраткері, ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсаринның
мынадай сөздерін айта кетуді жөн көрдім: «Жалпы алғанда, біздің негізгі сеніміміз бойынша,
қазақ балаларына, басқа білімнің барлығынан да гөрі, мүмкіндік болғанынша орыс тілі
мен жазуын жіті білу керек. Сондықтан, менің қарамағымдағы мектептердің басты міндеті
қазақ балаларына орыс тілі және орысша дұрыс жазуды үйрету болып отыр» [3, 30 б.]. Орыс
халқының ұлылығын кезінде Абай да дәріптеп өтті: «Орысша оқу керек, хикмет те, мал да,
өнер де, ғылым да – бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін,
оқуын, ғылымын білмек керек» [2, 51 б.]. Ұлылардың ұлағатты тәрбиесінің арқасында орыстың
тіліне, мәдениетіне, ғылымына деген қызуғушылық күні бүгінге дейін басылған жоқ. Енді,
міне, әлемдік тіл деп ағылшын тілін үйрену мықтап қолға алына бастады. Оны осы орыс тілін
үйренгендей тағы бірер ғасыр үйренсек, біздің қазақтың қандай деңгейге көтерілетінін, ұлттық
мәдениетіміздің көсегесі қаншалық көгеретінін қазір елестету қиын. Оған дініміз ислам – араб
мәдениетін қосайық, түркілік мәдениетті тағы тіркесек, таза қазақтың тағдырын ой елелегінен
өткізудің өзі тым күрделі.
Егемендік алғалы бері, шерік ғасырдан астам уақытта ұлтымыздың рухани дүниесі үшін
атқарылған игі істеріміз ұшан-теңіз. Осы негізде қазақ халқының тарихына, тіліне, мәдениетіне
деген мемлекеттік деңгейдегі қамқорлықтар ауыз толтырып айтарлықтай. Соның бір тармағы
– ұлттық тәрбие болса, оған да көптеген бетбұрыстар жасалып жатыр. Мағжан Жұмабаев
негізін қалаған педагогика халықтық педагогикаға көшіп, түрі мен мазмұны молығып,
қазақтың қанындағы бар қасиеттер тіріліп, өшкеніміз қайта жанып, маңдайымыз жарқырап,
көптен күткен үкілі үмітіміз ақталып келеді. «...біздің үмітіміз келешекте, сорлы қазақ мәңгіге
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сасық үңгірде құрттап, шіріп жата бермес, тұрмысын, үйін, күйін түзетер деп сенеміз», - деген
Мағжанның аруағы риза болды деп білеміз [1, 104-105 б.].
Қазақ халқы көп ғасырлар бойы көшпелі тұрмысқа арқа сүйеп, малшаруашылығымен
айналысып келген. Осы барыста ұлы табиғатқа бейімделудің сан түрлі қыр-сырларын игерген.
Өмірден түйген мол тәжірибесін жазу-сызу өнері жоқ заманнан бастап, жадында сақтап,
ауызекі түрінде ұрпақтарына жеткізіп отырған. Осы негізде қазақ халқында фольклорлық
жанрлардың көптеген түрлері пайда болған. Онда тал бесіктен жер бесікке дейінгі қазақтің
тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, ғұрып-әдеттері өлең түрінде де, қара сөз түрінде де баяндалып
келген. Әлемнің жаратылысы жөніндегі мифтер, төрт түлік малдың пірлері туралы мифтік
аңыздар, аңызданған ата-бабалардың аңыз-әңгімелері, жыр-дастандары, т.б. бүгінгі таңда
ұлтымыздың мәдени мұрасы ретінде жинақталып, том-том кітап болып баспадан шығып
жатыр. Бұдан басқа, ұрпағына жетпей, айтушысымен бірге кеткені қанша; көркөкіректің
кесапатынан отқа оранғаны қанша; ел ішінде әлі де қағаз бетіне түсіп хатталмай, тарыдай
шашылып жатқаны қаншама; оқырманға зар болып, мұрағаттарда шаң қауып қаншасы жатыр;
алыс-жақын шетелдерде болашақ зерттеушісін күтіп қаншамасы жатыр?! Бұлар жұмыр жердің
үстіндегісі, ал жердің астында табиғи апаттардан, немесе адамдардың қолдан жасалған қырғын
соғыстардың зардабынан көміліп қаншалаған рухани байлықтарымыз әлі жұмбақ күйінде
жатыр?! Өз ұлтының рухани дүниелеріне өзінің азаматтық үлесін қосқысы келетін саналы
оқырман жоғарыдағы сұрақтарға жауап іздеп, ізденіс жасаса, болашақта атқарар жұмысының
қаншалықты ауыр екендігін сезетін болар.
Мағжан Жұмабаев аталмыш еңбегінде бала тәрбиесіндегі ата-ана рөлін және ұлттық
тәрбиенің маңызына тоқтала келе, тәрбиенің жақсы-жаман жақтарынан сөз қозғайды. Бала
тәрбиесінде тек бір ұлттың тәрбиесімен шектеліп қалмай, «тәрбие майданында шынығып
ысылған тарландардың тәжірибелерімен, түрлі ұлттан түрлі заманда шыққан тәрбие
ғалымдарының ойларымен, қысқасы, тәрбие туралы дұрыс жолға түсіретін шын тәрбие
дәнімен, яғни педагогикамен жақсы таныс болу керек», - деген идеиялар айтады [1, 101 б.].
Мен Мағжанның осы идеяларын қуаттай отырып, өз ойымды ортаға салғым келеді. Біз ұлттық
тәрбие дегенде өз ұлтымыздың бүкіл болымысын, тарихын, тілін, мәдеиетін сауатты білуіміз
керек. Көшпелі қазақ тұрмысы табиғатпен үндескен, мінез-құлқы да табиғатқа тартқан.
Осындай ерекшелігі бар елді бірден тізеге басқандай отырықшы елдің теориялық тәрбиесімен
тәрбиелеу тарихи қателіктерге ұрындырар еді. Енді осы тарихи қателіктерді қайталамас үшін
өзіміздің ұлттық тәрбиеміздің төл-тұмалық тәжірибелерін қазіргі заманның талабына сай
зерттеп, зерделеп ғылыми жүйеге келтіріп, қазақ балаларының ұғымына жеңіл етіп, ұлттық
оқулықтар құрастырсақ құба-құп болар еді. Ресейлік, еуропалық педагогикалық қағидаларды
өлі түрде көшіріп алмай, білім саласындағы ұстаздар қауымы ұлттық тәрбие туралы ортақ,
озық ойларды ортаға сала отырып, ұлттық оқулықтарды жетілдіру ісін жедел қолға алса деген
үміттемін.
Мағжан Жұмабаев жалпы педагогиканы дене тәрбиесі және жан тәрбиесі деп үлкен
жақтан екіге бөле отырып, жалпы мазмұнды тармақшаларға жіктеп, оны сол кездегі қазақ
тұрмысының нақты жағдайларымен салыстырып, өз ойларын ортаға салған. Жан тәрбиесі
немесе жан тілі (психология) бөліміне баса назар аударған. Оларды жіліктеп саралауды бұл
мақаланың көлемі көтермейді. Тақырыптың тақиясы ұлттық тәбие негізінде киілгендіктен,
мен өзімнің ұлттық тәрбие жөніндегі көкейімде жүрген тұйткілдерімнің тиегін ағытуды жөн
көрдім. Қазақ тәрбиесінің халық педагогикасындағы көріністері ұлтымыздың мифтерінде,
аңыз-әңгімелерінде, өлең-жырларында, жаңылтпаш-жұмбақтарында, мақал-мәтелдерінде, т.б.
жанрларында сақталған. Оларды қан жүгіртіп, жеке-жеке зерттейтін болсақ, оның өзі бір үлкен
қазақтану ғылымның ауқымындағы қомақты білім. Оны әр сала мамандары өздерінің қажетіне
қарай, зерттеу объектісі етіп, теориялық негіздер қалыптастырса, ұлттық оқулықтардың бағы
ашылар еді. Орайы келгенде өзім сүйсіне оқыған Ш:К: Беркімбаева мен С. Қалиев құрастырған
«Қазақ тәлімінің тарихы» деген оқу құралын айтқым келеді [4]. Мұнда қазақ болымысының
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біраз қырлары педагогика ғылымына негізделіп тайға таңба басқандай етіп баяндалған, осы
үрдіс басқа салаларға (айталық: мәдениеттану, әлеуметтану, заң, шет тілі, психология, т.б.)
өз пәндерінің көлеміне қарай қазақтанудың белгілі бір мазмұндарын кіргізіп отырса, нұр
үстіне нұр болар еді. Уақыт өте келе оларды теориялық жүйеге түсіріп, анықтамалар беріп,
ұлттық терминтану қорын молайтса, қазақтану білімі қордаланып, адамзат ғылымына өз
үлесін қосатын болады. Терминтану демекші, «...ғалым Ф. Оразбаеваның еңбегінде жазылым,
оқылым, айтылым, тыңдалым деген терминдер оңтайлы ұсынылып, әдістеме саласы терминдік
аталымдарының түзілуіне жол ашты» [5, 6 б.]. Қандай жағымды жасалған, мұндай атаулар шет
тілін оқып жатқан қазақ балаларының жүрегінен жол табарына әбден сенімдімін. Бәрімізге
белгілі, ғылымның қарыштап күн санап өсуіне қарай, оқытушы мен оқушыға қойылатын
талап-талғам да өсіп келеді. Сол себепті, педагогикалық туынды – төл оқулықтарымыздағы
ұлттық ерекшеліктер де көбейіп, заманның дамуына ілесіп өркендеу үстінде.
Ойымызды қортындылап түйіндер болсақ, алаштың біртуар арысы – Мағжан Жұмабаев
негізін қалаған «Педагогика» ғылымы бүгіндері мазмұны байып, түрі көбейіп, тамызы
тереңге тарта бастады. Мемлекет болып, халық болып, қазақ этнопедагогикасына қатысты
ақтаңдақтардың орнын бірте-бірте толықтыруға, кешегі кеңестік бірпартиялық идеологиядан
түбегейлі арылтып, ұлттық біртұтас тәрбие жүйесін қалыптастыруға, сөйтіп, төлтума
педагогикамыздың төрт аяғын тең басуға жан-жақтан атсалысып жатыр. Егеменді еліміздің
ежелгі дәуірінен бергі тәлім-тәрбиеге байланысты тарихи бағалы мұрағаттары ой мен қырдан
тынымсыз жинақталып, ортақ ойды өзек ете отырып, бірінің артынан бірі желілесіп баспа
бетінен жарық көруде. Дамыған елдердің соңғы үлгідегі педагогикалық материалдары қазақ
тіліне аударылып, ұлттық әдістеме ғылымының қарыштап дамуына айтарлықтай үлестерін
қосып келеді. «Тәрбие тал бесіктен басталады», - демекші, мені қазақ балабақшаларында ұлттық
тәрбиеде тәлім беретін тәлімгерлердің қатары көбейіп, оларға деген қоғамдық сұраныстың
күн санап күшейіп келе жатқаны қуантады. Еңсеңді көтеріп, жігеріңді жанитын біртіпдеп
болса да қолға алынып жатқан осындай рухани жаңарудың бәрі де тәуелсіздіктің арқасы деп
білемін. Осы тәуелсіздігіміздің тұғыры берік болса, «Мәңгілік Елдің» болашағы жарқырап,
жайнай беретіндігіне сенімдімін. Қазақ топырағын басып жүрген әрбір қазақстандық саналы
азаматтың кеудесінің терең түкпірінде халықтың келешегіне деген зор үміті ешқашан өшпеуі
керек.
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ТАРИХ ТУРАЛЫ ОЙЛАРЫ
Шнанов У.Р.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторанты
Алаш зиялылары ұлт тағдыры үшін алаңдап, соның қамында баға жетпес істер атқарды.
Әр түрлі саланың өкілдері бола тұра қазақтың төл тарихына қатысты қалам тартып, дәстүрлі
тарихтың маңызын ашып көрсетуде өзіндік ізін қалдырды. Зиялылардың дәстүрлі тарихқа бет
бұруының себептерінің бірі - озбыр саясатқа қарсы тұрудың бір амалы ретінде төл тарихты
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жандандырып, мәдениетімізді асқақтату қажеттігін түсінуінде болды. Тарихты ауызша айту
дәстүрінің қазақ арасында кең тарағандығын өткен тарих кезеңдеріне қарай отырып көз
жеткізуге болады. Ол жайында М.Ж. Көпеев: «Біздің бұл қазақта тасқа таңба басқандай анық
шежіре жоқ.... Естігенін ұмытпайтұғын, құлағының тесігі бар, кеудесінің есігі бар, ұқпа құлақ
жандар болған. Сондай жандардың айтуымен кеудесі хат, естіген көргені жад болған қариялар
кейінгіге ауыздан-ауыз алып айтумен үлгі-өсиет қалдырған» - деп ауызша айту дәстүрінің
ерекшелігін айтып өткен [1]. Ұлт зиялылары М.Ж. Көпеевтің бұл пікірін үнемі жандарында
тұтты. Алаш зиялылары ел арасында қазақтың тарихын насихаттауға бағытталған мақсаттарын
«Қазақ» газетіндегі мына мақаладан оқып білуге болады: «Қазақ газетінің екінші нөмірінен
басталып «қазақтың тарихы» жазылып тұрмақшы. Бұл жазатын тарихымыз оннан-мұннан
жиналған тарихқа қатысты сөздер емес, нағыз шын және тарих дәрістері болады» - делінген
(Түрік баласы) [2, 20 б.]. Қазақ газетінің 1913 жылғы №1 санында «Қазақтың тарихы»
мақаласында қазақ халқының тарихты «шежіре» деп түсінетіндігі айтыла келіп, тарихтың
маңызы туралы былай деп жазады: егер тарихты оқысақ, пайдасы бар істің қандай екенін біліп
істемекшіміз. Зарарлы істен қашпақпыз. Бұрынғының оңды ісінен үлгі алмақшымыз»[2, 1617 бб.]. Ұлт зиялылары осындай ойды келтіре отырып, тарихтан тағылым алу мәселесін алға
тартты.
Алаш зиялылары қазақтың ауызша айту тарихын заман талабына сай жаңғыртып,
жазба тарихты қалыптастыруға қадам жасады. Алаш қайраткері А. Байтұрсынұлы: «Шежіре
жазушылар естіп-білгенін сол қалпында, шикі түрінде тізеді. Тарихшылар құр істегенімен
қанағаттанбай, рас, өтірігін тексертіп, расын ғана алады» - деген ойы жазба тарихты
қалыптастырудың маңызын көрсетеді [3,398 б]. Қазақ халқының тарихына қатысты материалдар
еңбегінде М. Тынышпаев: «Жалпы, қазақтың әрбір руының шежіресін зерттеп алмай және
олардың қай уақытта басқа ру тайпалармен қарым-қатынас жасағанын анықтамай тұрып,
қазақ халқының тарихи тағдырының тұтас бейнесін көз алдыңа келтіру мүмкін емес» - деген
терең ой айтты [4]. Ұлт зиялылары тарихты ауызша айту дәстүрінің маңыздылығын айта келе,
болашақта жазба тарихты жетілдіруді көздеді. Алаш зиялы қауымы өкілдері өздерінің тарих
туралы еңбектерінде шежірелерге сүйене отырып, Ресей ғалымдарының да еңбектеріне жанжақты зерттеушілік талдау жасады. Тарихи еңбектердегі зерттеулерге сыни көзқарастарын
да білдірді. М. Тынышпаевтың еңбектерінде тарихи терең зерттеулерді нақты байқауға
болады.«Қырғыз – қазақ руларының шежіресі», «Қырғыз - қазақтың шығу тегі», «Қазақ
этнонимі туралы» еңбектерін ғылыми зерттеулермен қатар, ел арасындағы қазақ шежірелерін
жан-жақты зерттей отырып жазған. «Қырғыз-қазақ халқының тарихының материалдары» деп
аталатын тарихи еңбегінде қазақ халқының құрамындағы ру тайпалар тарихына тоқтала келіп,
олардың орналасу территориясын қарастырған. М. Тынышпаевтың «Қазақ халқының тарихы»
еңбегінде қазақ халқының шығу тарихы, рулар шежіресі мен таңба, ұрандары туралы зерттеулер
жасаған. Қазақ руларының генеологиясына қатысты еңбегінде автор өзі көрсеткендей көбінесе
Вельяминов-Зернов, А.И. Левшин, В.В. Бартольд, Н.А. Аристов еңбектеріне тоқталған. Себебін
осы еңбекке алғысөз жазған Тоқтыбаевтың сөзінен байқауға болады: «Олардың (өзге авторлар
еңбектері авт.) басты жетістігі – сыңаржақтылық, қайшылықты рухта, патшалық қылмысты
саясатын негіздеу мен соған қызмет ету» [5, 58-59 бб.]. «Қазақ» газетінде де М. Дулатов осы
туралы: «Тарих ғылымында қанша тарихи жазушылар шығып, қанша кітап жазылып шықса да,
қазақтың асылын анық қып айтатыны жоқ» - деп көрсетеді [2, 19 б.]. Осылайша ұлт зиялылары
Ресей зерттеушілерінің көпшілік еңбектерінде негізгі мақсатында отарлық саясаттың белгісі
барлығын ашық білдірді.
М. Тынышпаев ру таңбаларының белгісін қазақ халқының шежіресі кестесіне түсірген.
Құрамында қазақ рулары бар қазаққа туыс халықтарды көрсете келе, қырғыз (қазақ) бен
ноғайлардың, қырғыз (қазақ) бен башқұрт қыпшақтарының, Қазан татарларының ру
таңбаларының ұқсас екендігін дөп басып айтады [5, 88-89 бб.]. Н.А. Аристовтың якуттарда
таңба болмаған деген пікірімен келіспейтіндігін айта келе, якуттарда аз да болса таңбаларының
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болғандығын Кочневтің өз көзімен көргені туралы айтып,-дәлел келтіреді. А.П. Чулошниковтың
қазақ халқының тарихы туралы еңбегіндегі «таңба» сөзінің орыстың «тамга» деген сөзінен
шыққан деген болжамын М. Тынышпаев жоққа шығарады [5, 56 б.]. Ұлт зиялылары осылайша
тарихи зерттеулердегі қате пікірлерді түзетіп отыруға күш жұмсаған. Қазақ халқының тарихын
зерттеуде М.Тынышпаев тарихи деректерге де тоқталып өткен. Мәселен, М.Хайдар Дулатидің
«Тарих-и- Рашиди» еңбегіне сілтеме жасай отырып, қазақ халқының күшейген кезеңін 1465
жылдар екендігіне көз жеткізеді [5, 240 б.]. Этнограф Л.Я. Штернберг «Этнографтың он түрлі
өсиетінде»: «Зерттеп отырған халық мәдениетіне өз халқыңның мәдениетін күшпен таңба:
оған мән бере отырып, сүйіспеншілік таныт» - деп көрсетті [6, 289 б.]. «Халықты танып білу
үшін сол халықпен бірге өмір сүргенде ғана жүзеге асады» - деген ойды В. Богораз Чукча
халықтарының мәдениетін зерттеу кезінде жазып қалдырды [6, 288 б.]. М. Тынышпаев қандай
да бір халықтың тарихын зерттеу үшін ол ұлттың тарихын, тілін, салт-дәстүрін білу және
өз елінің саясатын өзгеге тықпалау әсерінен аулақ болу сияқты танымал этнографтардың
қағидаларын бұлжытпай ұстанды.
Алаштың марқасқасы Ә. Бөкейхан да қазақ тарихы туралы қалам тартпай қалған жоқ.
Өзінің қазақтың шығу тегіне қатысты мақаласында ол: «Нұрфайыз хазіреттің жазып көрсеткен
шежіресі мынау: Анас, оның баласы Мағаз, оның баласы Сахил, оның екі баласы – Ақ Қорай һәм
Ақ Шолпан, Ақ Қорайдан Аламан, онан Алаш, онан Жаил хан, онан Майқы би. Осы шежіренің
тарихқа дұрысы келмейді..... сол елдің осы күнгі балалары өздерін Анастың баласы санап,
қазақты онан 500 жылдан соң туғызып жүргені ұят-ақ» - деп жаза отырып, бұл шежіренің
қателегіне көз жүгіртеді [7]. Ә. Бөкейханов Ш. Құдайбердіұлының «Түрік, қырғыз, қазақ һәм
хандар шежіресі» еңбегіне өз пікірін білдірді: Мұнан бұрын қазақ шежіресі қазақ тілінде кітап
болып басылған жоқ. Шаһкәрімнің бұл кітабы – қазақ шежіресінің тұңғышы, қазақ шежіресін
білмек болған аға-іні іздегенді осы кітаптан табасың. Енді мұнан былай қазақ шежіресін жазбақ
болған кісі, Шаһкәрім кітабын әбден білмей қадам баспа» - деп кітаптың маңыздылығын ашып
көрсетеді [8, 290 б.]. Аталған шежіре кітабының маңыздылығына тоқтала келе ондағы кейбір
ойларды әлі де болса анық етіп жазылуын ұсынады. Мәселен: «Шаһкәрім қырғыздардың
Енисей бойында тұрғандығы туралы Аристовтың жазғанын көрсетеді. Біздің қазақ бұл жерлерді
білмейді ғой... осы күнде бұл жерлер қай патшаның қол астында, қай губернияда екенін жазып
өту керек еді. Шежірені қайта басқанда Шаһкәрім бұл кемшіліктерді толтырар» - деп ұсыныс
жасаған [8.292]. Ә. Бөкейханов Шәкәрім Құдайбердіұлының шежіресіне талдау жасай отырып
керей руының крест таңбасы туралы ойын да жазды. Алаш зиялысы Ә. Бөкейханов Керей
руының креш таңбасын христиан дінінің несториан дінін қабылдауымен байланысты екендігі
туралы жазды. Шәкәрімнің Қара Қыпшақ Қобыланды, Қалқаман – Мамыр шығармаларына
Ә. Бөкейхановтың өз ойын білдіруі Ә. Бөкейхановтың қазақ ауыз әдебиетін, шежірені жақсы
деңгейде меңгергендігін аңғартады. Тіпті біліп қана қоймай, тарихты ауызша айту дәстүрін
терең зерттеу қажеттігін ұғындырды. Х. Досмұхамедұлы ауыз әдебиетін жан-жақты зерттей
отырып Ташкент қаласында 1928 жылы «Қазақ халық әдебиеті» атты қысқаша очеркті басып
шығарды. Аталған еңбекте Х. Досмұхамедұлы шежіре тарихына терең тоқтала келе шежірелер
түрлерін ажырата отырып, топтама жасады. Жеке адам шежіресі, тайпа шежіресі, ру шежіресі,
ата шежіресі, хандар шежіресі [9].
М. Сералин қазақ халқының үш жүзге бөліну туралы ойын білдіре келе, «жүзге бөліну
туыстық құрылым емес, территориялық-әкімшілік құрылым» - деп көрсетеді. «Біздің қазақ
халқы ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деген үш жүзге бөлінеді. Бұл бөлінуді білмейтін қазақ
жоқ екен. «Жүз деген не нәрсе?-деп сұрақ қоя келіп, өз пікірін білдіреді. «Жүз деген бір
атаның баласынан өрбігендіктен аталған емес. Тәуке хан қол астындағы тараған халқын
қолайлырақ басқару үшін үшке бөліп, үш жүз деген есім берген, бір жүзге бір лайықты хан
қойған» - деп өзінің ойын білдіреді [10].С. Асфандияров та өзінің Қазақстан тарихы кітабында
ауызша тарихтың қазақ даласында ерекше орын алатындығын тұспалдап болса да жеткізген
[11]. С.Ж. Асфандияров Қазақ халқының шығу тегін, пайда болуын түркі халықтарынының
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тарихымен байланыстырады. Алаш зиялыларының тарихты ауызша айту дәстүріне қатысты
еңбектерін былайша қарастыруға болады. - қазақ халқының тарихын зерттеуде шежірелердің
маңыздылығы түсіндірілді; - қазақ тарихы туралы Ресей зерттеушілерінің еңбектеріне талдау
жасала отырып, дұрыс-бұрыстығына көз жеткізуге тырысты;
- қазақ тілінде жазылған тарихи еңбектер саны біршама көбейді; - жекелеген тарихи
оқиғалар мен ру шежірелері тарихына қатысты материалдар жинақталды.
Алаш зиялыларының ауызша тарихтың тарихи зерттеулердегі ерекше орны және төл
тарихты зерттеудегі құндылығы туралы ойлары күні бүгінге дейін маңызды. Себебі төл тарихты
сол халықтың өзіндік қалыптасқан дәстүрлі ауызша тарихынан бастау ала отырып зерттеу,
сол халықтың тұрмыс-тіршілігі мен мәдениеті, өткен өмірі туралы жан-жақты мағлұматтар
ала алады. Шежіре тарихындағы олқылықтар мен кемшіліктерді Алаш зиялылары да байқап,
оларға өзіндік пікір мен сын айтып отырды. Тіпті Ресей тарихшыларының да өлке тарихына
қатысты зерттеулеріне тоқтала отырып, олардың ақ қарасын ажыратуға тырысты. Алаш
зиялыларының тарихи зерттеулері өз дәуірінде ауызша тарихтан бастау ала отырып, жазба
тарихты қалыптастыруда өзіндік ізін қалдырды.
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ
Шойбекова А.С.
гуманитарлық ғылымдар магистрі,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
Ұлт – қоғамды ұйымдастырудың анағұрлым кең тараған бірлігі. Негізінде, XX-XXӀ
ғасырлар ғаламдық деңгейдегі саяси ұйымдасудың негізгі бірлігі болып табылатын ұлттық
мемлекетке сәйкес келуі керек. Ұлт мемлекетті қажетті заңдылықпен қамтамасыз етеді және
тек ұлттық мемлекеттер халықаралық қатынастардың толыққанды субъектілері ретінде
өмір сүре алады деген пікір қалыптасқан [1]. «Зиялы» деген термин қазақшаланған араб
сөзі. Л.Рүстемовтың сөздігінде бұл сөздің түбірі «зийа» - араб тілінде нұрлы, сәулелі деген
ұғымды білдіретіндігі жазылған. ХХ ғасырдың басындағы қазақ ағартушылары араб сөзіне
«лы» жалғауын қосу арқылы өз ана тіліне икемдеп қолдана бастады. Сөз ауқымын кеңейтіп,
мағынасын тереңдетіп, парасатты, ақыл, нұр шашқан, таза, мөлдір, шам-шырақтай жарқыраған,
жарығы күшті білім иесі ұғымдарының синонимі етіп, ұлттық сипат берді. Бұл термин өзге
түркі тілдерінде жоқ таза қазақ сөзі болып табылады [2, 16 б.], сондықтан «зиялы» сөзі
«интеллигенция» ұғымынан биік, ерекше құрметті сөз. Ұлт зиялылары ұлттық мүдде үшін
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жан аямай күресіп, еңбек етті. Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған
ұлт зиялыларының ең басты сіңірген еңбегі – бүкілресейлік даму кезеңінің басталуын дер
кезінде аңғарды, қазақ қоғамын ілгері бастырудың амалдарын іздестірумен айналысып, бұл
үшін бірінші орыс революциясы берген әлеуметтік және саяси бостандықтарды пайдаланды,
халықты патриархаттық-рулық мешеуліктен арылтуға, патшалық езгіден азат етуге, оған білім
мен прогрестің, мемлекеттік тәуелсіздік алудың жолдарын көрсетуге ұмтылды. Бұл қиын
күрес, күрделі тартыстар мен ізденістер жолы еді. Ұлттық идеяны іске асырып, өз алдымызға
мемлекет болу үшін, ұлт тәуелсіз болу үшін еңбек етіп, халықты өнерді үйренуге, білім алуға
ғылымды игеруге шақырды. Сұлтанмахмұт Торайғыров: «Өнерді бұрын иеленген жұрт,
кешірек қалған жұртты алып жейтін аңым, тамағым деп білді» [3, 268 б]. Сондықтан, қазақ
зиялыларының көшбасшылары халықтың саяси жағынан көзін ашу үшін оның бойында білімге
деген құлшынысты ояту, сауатсыздықты жою қажет екенін түсінді. Қазақ зиялыларының бүкіл
қызметі осы мақсатқа арналды деуге болады. Ұлттық «Қазақ», «Қазақстан» газеттерінің,
«Айқап», «Сарыарқа», «Абай» журналдары мен басқаларының беттерінде олар тек білім ғана
өркениетті дүниеге жол ашады, қазақтардың ұлт ретінде сақталуына көмектеседі деп, қазақ
халқын білім алуға шақырды. Тіл мен әдебиетті дамыту ерекше бөліп көрсетілді. Қазақ тілі мен
әдебиетінін дамыту проблемалары жөнінде араб графикасы нетізіндегі қазақ әліпбиінің тұңғыш
талантты реформаторы, «Оқу құралы» (1912), «Тіл құралы»(1914), «Жаңа әліпби» (1928) атты
қазақтың тіл ғылымында ғана емес, бүкіл ғылыми түркітану әлемінде де жаңашылдық деп
саналтан енбектердің авторы А. Байтұрсыновкөптеген мақалалар жазды. «Қазақ» беттеріндегі
еңбектерінде А.Байтұрсынов балаларды мектептер мен медреселерде оқытудың маңыздылығын
атап көрсетті. Ол өзінің қазақ және орыс мектептеріндегі оқыту проблемалары туралы ойпікірлерін баяндай келіп, балаларды міндетгі түрде екі жыл қазақ тілінде оқытуды талап етеді,
«бастауыш мектептер миссионерлік саясаттан тыс болуға тиіс, яғни әрбір халықтың өз тіліне,
жазуына және дініне құқығы болуға тиіс» деп санайды. Сонымен бірге, орысша сауаттылықты
да үйрену қажет екенін де атап өтеді.
Ахмет Байтұрсыновтың басшылығымен жер-жерлерде облыстық, уездік халық ағарту
мекемелері құрылып, істің мамандары жұмысқа келді. 1921 жылы 18-25 қаңтарда Орынборда
болып өткен халық ағарту қызметкерлерінің бүкіл Қазақстандық бірінші конференциясы
Ахмет Байтұрсыновтың баяндамасы бойынша Азамат соғысында тоз-тозы шығып қираған оқу
орындарын қалпына келтіру, мүмкіндігінше көбірек мектептер мен курстар ұйымдастырып,
балалар мен ересектердің сауатын ашу, жан-жаққа тентіреп кеткен мұғалімдерді оқу-ағарту
жұмысына қайтадан жұмылдыру сияқты бірінші кезекте атқарылатын шараларды белгіледі [4,
32 б.].
1921 жылы 21 ақпанда Қазақ АКСР-і Орталық Атқару Комитетінің төралқасы
А.Байтұрсыновтың баяндамасын тыңдап, Халық Ағарту халық комиссариатын екпінді
комиссариат деп жариялап, республикадағы барлық мекемелероқу орындарына жан-жақты
көмек көрсетуге міндеттелді. Қазақ мәдениетіне қатысты барлық мәселелерді шешу Қазақ
АКСР-нің халық ағарту комиссариатына (кейде Оқу халкоматы деп аталды) тапсырылды.
1921 жылы 9 тамызда республика Халық Комиссарлар Кеңесі Халық ағарту халкоматының
қызметі жөніндегі Ережені бекітті. Осы Ережеде Оқу халкоматына «Өнеркәсіп, ауыл
шаруашылығы, басқару, халық ағарту және денсаулық қорғаусалалары бойынша Қырғыз (Қазақ)
республикасына қажетті мамандарды даярлау ісіне жалпы басшылық жасау» тапсырылды. Бұл
дегеніңіз қазақтың ұлттық шығармашылық интеллигенциясын даярлау ісін республиканың
Халық ағарту халкоматының құзырына берілуін заңдастыру болып табылады. Шын мәнінде,
1920-1930 жылдары Қазақтың шығармашылық интеллигенциясын қалыптастыру мәселесінің
барлық ұйымдастырушылық, қаржылық жұмыстарымен айналысқан бірден-бір халкомат
(бүгінгі сөзбен айтқанда - министрлік) болды.
Республиканың халық ағарту халкоматының ұсынуымен 1921 жылы 26 шілдеде Қазақ
АКСР-і ОАК қазақтардың сауатын ашу жұмысына 16-50 жас аралығындағы барлық сауатты
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қазақтарды мобилизациялау туралы қаулы шығарды [2, 46-47 бб.]. осы қаулы бойынша
төңкеріске дейін және төңкеріс жылдары медресе, 1-2 сыныптың бастауыш мектебі, тіпті өз
бетімен сауатын ашқан адамдардан бастап жоғарғы оқу орындарын бітіргендердің бәрі міндетті
түрде оқу жұмысына жұмылдырылды.
XX ғасырдың басында қазақ зиялыларының қызметінде құқық проблемалары елеулі
орын алды, өйткені қолданыстағы патша зандары көшпелі халықтың құқығына нұқсан
келтірді, мұның наразылық туғызғаны табиғи нәрсе. Өз халқының ежелгі өз жеріндегі қасіретті
жағдайы туралы толық хабардар болған олар патша өкіметіне қазақ халқының әлеуметтік
қажеттері туралы хабар жеткізуге, оның құқықтық мүдделерін қорғауға тырысты. Олардың
көпшілігі арнаулы заң даярлығынан өткендер еді, бұл олардың халық бұқарасының құқықтық
білімін кенейтуіне, олардың құқықтық білімін байытуы мен терендетуіне мүмкіндік берді.
Қазақ халқының білім алуға деген өскелен қажеттері патша үкіметін Орынборда, Омбыда,
Оралда, Семейде, Верныйда және басқа қалаларда бірқатар оқу орындарын ашуға мәжбүр
етті, оларда қазақтар оқып, бастауыш және орта мектеп көлемінде білім алды. Патша өкіметі
«бұратаналарды» орта және жоғары оқу орындарында оқуға рұқсат етуге мәжбүр болды.
Қазақ жастары Қазан, Томск, Санк-Петербург, Мәскеу, т.б. университеттерінде, техникалық
және медициналық жоғары оқу орындарында білім алды. Өз халқын оятуда зор рөл атқарған
қазақ зиялыларының тамаша шоқ жұлдызы XX ғасырдың басына қарай нақ сол буыннан
қалыптасты. Олар өз халқын отаршылдық бұғауынан азат, өркениетті, дербес және тәуелсіз
жағдайда көруді армандады. Қазақ зиялыларының өкілдері патша өкіметін дала өңірінде білім
беру ісін неғұрлым жедел жүргізгісі келмегендігі үшін сынады, ал өздері отандық ғылымды
қалыптастырудың алғышарттарын жасауға ұмтылды. Қазақ зиялылары ғылыми мақалалар,
сөйлеген сөздері арқылы өркениетті елдердегі ғылым жетістіктерін насихаттауға, оның
қажеттігін, қоғамды түбірінен өзгерте алатын құдіретті күшін дәлелдеуге ұмтылды.
Ұлт зиялылары үшін Білім мен ғылым ұлт ретінде жойылып кетпеудің амалы болды.
Сондықтан да «білім көшінен артта калған халық өзгелерге тәуелді болады» деген А. Байтұрсынов сынды көсемдерінің ұлағатты өсиетін жадына ұстаған қазақтың саналы перзенттері
білім мен ғылымға үлкен талпыныс жасады. Оқуға, білімге шақыру тек сауаттылықты ашу
ғана емес, сонымен бірге өнер мен ғылымды игер деген ұлағатпен қатар насихалталды. Білім
мен ғылымды қазақ зиялылары ұлт санасын оятудың жолы әрі мақсаты деп білді. Ұлттық
идеяны жүзеге асыруға білім-ғылым қажет болды. Ал Ұлттық идея – кез келген халықтың
биік мақсаттары мен олардың жетістіктерін адамдардың санасында бейнелейтін ұғым. Ол
халықтың түбегейлі мүдделерін көрсетеді. Алаш идеясы – ұлтты біріктіруші, тұтастырушы
идея. Сондықтан, Қазақ баласының саясат, мәдениет сатысына көтерілгендігін айғақтай
отырып, ендігі жерде ұлт ретінде дербес өмір сүруге, өзге елдермен терезесі тең халық ретінде
азат күн кешуге білім мен ғылымды игеру арқылы болатындығына әлеуметті сендірді.
Жиырмасыншы жылдардың екінші жартысында Қазақстанда арнаулы орта және жоғары
білімді ұлттық мамандарға деген сұраныс өте күшейді. Ал бұл тұста қазақ халқының жаппай
сауатсыздығын жою міндеті республикадағы ең өзекті мәселелердің бірі болып табылатын.
«Сауатсыздықты жою – ең керекті іс» - деп жазды 1924 жылы Сәкен Сейфуллин. Қазақстандағы
жүз адамның тоқсан жеті адамы хат білмейтін елдің еш уакытта қандай ісі болса да алға басқан
емес, әм бұл қалыппен тұрса ешбір ісі алға баспайды.сондықтан халық ағарту ісі мен ұлттық
интеллигенция даярлау ісі қатар жүргізілді.
Қазақтың алғашқы жоғары оқу орны – Қазақ пединституты 1926 жылы Ташкентте
ашылған болатын. Казпедвуздың алғашқы ректоры болып САГУ-дің соңғы курс студенті
Темірбек Жүргенов тағайындалды. 1928-1933 жылдар аралығында Қазақ пединституты (1928
жылы), Алматы зооветинституты (1929 жылы), Қазақ ауылшаруашылық институты (1930
жылы), Алматы медицина институты (1931 жылы), орал пединституты (1932 жылы) ашылды.
Ұлттық шығармашылық интеллигенция осы кезден бастап Қазақстанның өз ішінде дайындала
бастады.
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1927 жылы 11 желтоқсанда БК(б)П Қазөлкекомының хатшылығы Халық ағарту
халкоматының жанындағы Ғылыми-әдістемелік кеңестің құрамын бекітті. Республикалық
ғылымның дамуына қатысты барлық мәселелердің үйлестірушісі болған осы Кеңеске Ахмет
Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Телжан Шонанов, Молдағали Жолдыбаев, Мұхтар Мұрзин,
Әбдірахман Байділдин сынды қайраткерлер мүше болып белгіленді.
1928 жылдың аяғында құрылған Қазақ университеті жоғары білім ошағы болуымен қатар
ғылым ордасы да болды. КазГУ-дің ректоры Санжар Асфендияровтың қолы қойылған, 1928
жылдың 5 желтоқсанында жазылған «КазГУ жанындағы ғылыми-зерттеу ассоциациясының
жұмысы» атты құжатта осы ғылыми ұйымның құрылысы – өлкетану, тарих, әдеби-лингвистика,
биология т.б. секциялар және қызметінің негізгі бағыттары – Қазақстанның тарихын,
этнографиясын, мәдениетін, экономикасы мен өндіргіш күштерін зерттеу, экспедициялар
жасақтау, ғылыми қызметкерлер дайындау, олардың біліктілігін жетілдіру арқылы Қазақ КСРінде ғылыми-зерттеу жұмысының берік іргетасы қаланады.
Қазақстандағы тұңғыш медициналық жоғарғы оқу орны – Алматыдағы мединститутты
ұйымдастырушысы әрі оның алғашқы ректоры (1930-1931) Санжар Аспандияров республиканың
Денсаулық сақтау халық комиссары қызметін қоса атқарды (1931-1933 жылдар). 1931 жылы
маусымда мединститтуттың ректоры болып Есенғали Қасаболатов тағайындалды. Санжар
Асфендияров атындағы қазақ мединститутының мұрағатындағы Есенғали Қасаболатов қол
қойған құжаттарда ғылымға қатысты деректер кездеседі. Мединститутқа ол ассистент ретінде
қабылданып, аспирант, кафедра меңгерушісі, доцент болып та қызмет атқарды. 1932 жылы
22 ақпанда Есенғали Қасаболатовтың бұйрығымен институтта медициналық терминология
комиссиясы құрылды, бірталай жаңа кафедралар, зертханалар ашылды [2, 115 б.].
Қазақ зиялылары қазақ халқының көзін ашу, сауатсыздықты жою ісіне бар күштерін
жұмылдырды. Алаш оқығандарының ауыл еңбекшілерінің көзін ашып, оқу-білімге тартып, ел
ішіндегі дарын иелерін қолдап-көмектесу ісінде атқарған еңбектері елеулі болды.
XX ғасырдың басындағы қазақ зиялылары дәрігерлер, саясатшылар, судьялар, ақынжазушылар болатын, бұл кезең қазақтың жан-жақты білімді азаматтары — Ә. Бөкейхан,
А.Байтұрсынов, М.Дулатов және басқаларының қалыптасуымен ерекшеленді. М.Тынышбаев,
Ә.Ермеков, X.Досмұхамедов, т.б. алаш азаматтары ғылыми зерттеулермен айналысты.
Қазақстан ғылымының қаулап дамуы Кеңес өкіметі жылдарында болғанын теріске шығаруға
болмайды, бірақ оның іргетасын нақ XX ғасырдың басында қазақ зиялыларының талантты
жас өкілдері қалаған еді.
«Артта қалған халық қашан да озат ұлттарға тәуелді болады, сондықтан қазақ жастары елін
теңдікке жеткізу үшін арымай-талмай білім алулары керек» [2, 112 б.]- деп, Ахмет Байтұрсынов
атамыз айтқандай, ұлттың жанашырлары, ұлт болашақтары терең, жан-жақты білім алып,
Алаш зиялыларының идеясын, білімін кеңінен ашу, тың деректер мен жаңалықтарды паш ету
қазақ жастарының еншісінде. Алаштанушы М.Қ.Қозыбаев та: «Біз қазақ зиялыларының жалпы
тарихын жазар белеске келіп қалдық. Онда зиялы қауым кім, ол қай заманда жеке тап болып,
топ болып қалыптасты, қандай кезеңдерді басынан кешірді, қазақ зиялыларының өркениетке
қосқан үлесі қандай? – деген сияқты келелі сауалдарға жауап беруіміз керек. Бұл үшін зиялы
қауым тарихымен айналысар жас албырт буын тарихшылар тәрбиелеуіміз керек» - деген [5, 14
б]. Сондықтан біліммен сусындаған қазақ ұлтының жастары Алаш жұртын әлемге танытуды
ұлы борыштары деп білсе абзал.
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АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ОҚУ-АҒАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ОЙ
ТОЛҒАМДАРЫ
Шойбекова А.С.
гуманитарлық ғылымдар магистрі,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
Абай 32 қара сөзінде: «Білім-ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек.
Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек, білмей іздегенмен табылмас. Әуелі
- білім-ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне
керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім-ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық
болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір
рахат хұзур хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем
екен деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің
жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Адамның көңілі шын мейірленсе,
білім-ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі» [1] - деп, білім-ғылымның
қадірі мен күшін ерекше атап көрсетті.
Оқу-білімге шақыру, білім мен ғылымның құдіретін айту қашанда өзекті мәселе. Заман
өзгерседе, оқу-білім, ғылымның маңызы өзгермейді. Алаш зиялылары да өз замандарында
оқу-білімге жастарды шақырып, мақсатқа жетудің бірден бір жолы білім деп атап көрсетті.
Халықты өнерді үйренуге, білім алуға ғылымды игеруге шақырды. Сұлтанмахмұт Торайғыров:
«Өнерді бұрын иеленген жұрт, кешірек қалған жұртты алып жейтін аңым, тамағым деп білді»
[2, 268 б.] деп айтқандай, алаш зиялылары халыққа өнер, білімнің қаншалықты қажет екендігін
шырылдап айтып, бұқаралық құралдарға жазып та жатты. Қазақ зиялыларының көшбасшылары
халықтың саяси жағынан көзін ашу үшін оның бойында білімге деген құлшынысты ояту,
сауатсыздықты жою қажет екенін түсінді. Заман талас-тартысқа айналды, қара күнін қайғырмай,
қамсыз жатқан қазақ болмаса, ұшқан құс, жүгірген аңның бәрі де тіршіліктің жабдығында.
Жағаласпай ешкім қатардан орын қағыспайды. Басқалармен тізелесуге, тартысуға жарысуға
оқу-білім керек. Надан жұрт оқымысты, білімді жұртпен қатар тіршілік ете алмайды, есігінде
жүріп азып-тозып кетеді. Сондықтан осындай мезгілі өтпей тұрғанда қазақ баласына оқуға
жабысудан басқа жол қалған жоқ. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те,
жұрттығымызды сақтасақ та, дүниеден сыбағалыорнымызды алсақ та, бір ғана оқудың
арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні қараң,
келешегі тұман. Сондықтан, қазақ зиялыларының бүкіл қызметі осы мақсатқа арналды деуге
болады. Ұлттық «Қазақ», «Қазақстан»газеттерінің, «Айқап», «Сарыарқа», «Абай», «Таң»
журналдары мен басқаларының беттерінде олар тек білім ғана өркениетті дүниеге жол ашады,
қазақтардың ұлт ретінде сақталуына көмектеседі деп, қазақ халқын білім алуға шақырды. Тіл
мен әдебиетті дамыту ерекше бөліп көрсетілді. Қазақ тілі мен әдебиетінін дамыту проблемалары
жөнінде араб графикасы нетізіндегі қазақ әліпбиінің тұңғыш талантты реформаторы, «Оқу
құралы» (1912), «Тіл құралы» (1914), «Жаңа әліпби» (1928) атты қазақтың тіл ғылымында
ғана емес, бүкіл ғылыми түркітану әлемінде де жаңашылдық деп саналтан енбектердің авторы
А. Байтұрсынов көптеген мақалалар жазды.
Ахмет Байтұрсыновтың «Қазақ» газетінде жарияланған «Бастауыш мектеп» деп аталатын
мақаласында ауылдағы бастауыш мектептердің халдері мүшкіл, мектеп атауға лайық еместігі,
мұғалімдердің жоқтығы мен оқу құралдарының жетіспеуі, тәртіп жоқ, мөлшер жоқ, жоспар
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жоқтығы алаңдатарлық жайт екендігін айтып көрсетті. Бірақ, оқуды керек қылғандықтан,
халық жоғынан бары артық деп оқуда.
Бастауыш мектептегі берілетін білім жұрттың барлығына тегіс берілетін білім
болғандықтан былай дейді: «Адамға тіл, құлақ, қол қандай керек болса, бастауыш мектепте
үйренетін білімдер де сондай керек. Осы заманда хат білмеген адамның күйі, тілі я құлағы,
я қолы жоқ адамның күйімен бірдей, мұнан былай хат білудің керектігі онан да аспақшы»
[3, 99 б.]. Бастауыш мектеп білім алудың негізі болғандықтан, толық хат танитын дәрежеде
болып, әрі оқимын дейтіндерге негіз болатын жағын көздеу керектігін де көрсетті. Сонымен
бірге «Егерде бастауыш мектептен оқып шыққандар ілгері оқымай, үйінде қалса, ұлт әдебиеті
мен мәтбуғатының мүлкін пайдаланарлық дәрежелі біліммен қалсын. Әрі оқимын деген халде
мұсылманша оқыса, бастауыш мектеп оқуы артқы оқудың негізі болуға жарасын, орысша
оқыса, орысша үйренудің қиындығын жеңілдетерлік демеу һәм негіз болуға жарасын» [3, 99
б.] деп, жолдарын көрсетіп берді.
Мектепте балаларға беретін білімнің мазмұны қылып жаңа программаның кестесі
жасалынды. Бұл кесте балаға жақын ұғымды көрнекті болған, баланың маңайындағы І
жаратылыс, жаратылыстағы өзгерістермен, ІІ елдің шаруасы, күн көруімен, ІІІ тұрмыс жүйесімен
байланып, жылдан-жыл кеңейіп отырды. Әміржан Сыдықұлы өзінің «Таң» журналында
жарияланған «Кеңес мектептерінің жаңа ашқан программасы» атты мақаласында: «баланың
алатын білімдері – есептен, ана тілінен, жаратылыстан, тұрмыс жүйесінен, жағырапиядан –
бәрі жоғарыда айтылған үш бағанадан шығып, солармен байланысып отыру керек. Ескі жолмен
программаны түрлі пәндерге атап бөліп жасасақ та, аяғында барлық сабақтардың мазмұны
жоғарыдағы айтылған кестедегі үш бағанаға барып, бір-бірімен тіркесіп жалғасуға керек.
Мемлекеттік білім кеңесінің программасын негіз қылып алып, біз уақытша қазақ
мектептеріне оқу жоспары деп ана тілі, математика, жаратылыс, тұрмыс жүйесі, жағырапияның
програмдарын жазып өтеміз» - деп [4, 81 б.], төмендегі бірінші басқыш мектеп программасының
жоспарын ұсынады:
Жаратылыс, адам
Бірінші жыл Жылдың маусымдары

Еңбек

Қоғам

Маңайындағы балаларға
ең жақын жұрт шаруасы.
Ауылдың шаруасы,
қалалы жерде баланың
тұратын порталы.

Үй іші һәм мектеп.

Екінші жыл

Әуе, су,топырақ, адамға
пайдалы өсімдіктер,
айуандар, оларды қалай
күту.

Ауылдағы, қаладағы
мекемелер, қоғам дүкендері,
ұйымдар.

Үшінші
жыл

Физика, химиядан
алғашқы мағлұмат.
Аймақтың жаратылысы.
Адамның денесі.

Аймақ шаруасы.

Гүбірнелік мекемелер,
ұйымдар, қоғам дүкендері,
аймақтың бұрынғы дәуіріне
тән мағлұматы.

Төртінші
жыл

Руссия жағырапиясы,
басқа мемлекеттер,
адамның денесі.

Руссия мемлекетінің
шаруасы һәм басқа
мемлекеттер.

Руссияда мемлекет
құрылысы, басқа
патшалықтар, адамның
бұрынғы дәуірінен мағлұмат.

Қазақ сол күндері қай оқудың болса да керек екенін біле бастап, бірақ, қолы жетіп
керегінше оқи алмай жүргенін барлық алаш зиялылары бірінен кейін бірі ашына айта бастады.
Себебі қазақ арасында жеткілікті школ-мектеп, медресе жоқ. Шаһарлардағы школдарда орын
аз, жұрттың қолы тегіс жетпейді. Мұсылманша оқушыларға шаһарларда қазаққа арнаулы
медреселер жоқ. Осы мәселені зерттеп, өз мақаласында статистикамен көрсеткен Асхат Сейдалин. Ол қазақ жеріндегі оқу мәселесінің кенже қалу себебін нақты көрсеткіштермен, кесте
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түрінде дәлелдей отырып, былай дейді: «Орыс мектептерінің жалпы саны 1911 жылғы 159-дан
185 болып көбейген. Қазақ жағында мектеп саны 11 жылдардағыдан өзгергенін көреміз.
Семей губернесіндегі осы 1913 жылғы мектеп пен басқа ағарту орындарының барлық
саны 246 болған, содан қазақ үшін арналғаны 42 ғана.
Мектеп санының қазақ арасында мұндай аздығының үстіне бәрінен де сабақ орыс тілінде
оқытылғанын һәм сол мектептерді патша үкіметі қазақтың көзін ашу мақсұтпен емес, неғұрлым
орыстандыру ойымен ашқандығын еске алсақ, әрине, халық ағарту ісінің қазақ арасында толық
мағынада жүргізілмегенін білеміз.
Қазақ жұртының орыс патшалығына қарағаны 1900 жылдан емес екені көпке мәлім.
Әділшілік қылуға уақыт сыйдырмады деуге мүлде болмайды.
Мойны жар бермей ағарту жолын көбірек ақсату себебі: неғұрлым елдің қараңғылығынан
пайдаланып, жауыздыққа сүйенген патшашыл үкіметтің түпкі негізгі саясаты» [4, 9 б.].
Сонымен бірге, 1900 жылдарыдан бастап Кеңес өкіметі кезіндегі халымен салыстырып
өтіп, айрықша қазақ арасымен орыс һәм басқа уақ ұлттардың ішінде қандай күйде, қалай жүріп
жатқанын да атап өткен. Халық ағарту ісінің төңкерістен бұрынғы заманда гүбірнедегі қазақ,
орыс, хрестиян һәм басқа уақ ұлттардың арасында біртегіс жүрмегендігі әркімгі, әсіресе,
патша үкіметінің жауыз саясатының арқасында «әуеден шұға жауса, құлға ұлтарақ та тимейді»
дегендей ол заманда құл есебінде саналған қазақ халқының арасында бұл істің өте нашар күйде
болғанын мына төмендегі есептерден білуге болады:
«1900 жылы. Оқу министерствосы тарапынан – 25 мектеп; басқа мекемелердің һәм
частный түрде ашылған – 19 мектеп; діншілдер тұсынан ашылған – 13 мектеп; қазақ-орыс
халқынан – 56 мектеп; барлығы – 113 мектеп. Бұл мектептерде оқыған балалардың саны –
5448. Кітапхана – 5, нардом – 2, музей – 1. Бұлар бәрі де орыстар үшін.
1903 жылы. Қазақ арасында ашылған ауылнай мектеп саны – 24 мектеп.
1911 жылы. Қалаларда һәм поселкелерде оқу министерствосы тарапынан ашылған: 1
класты орыс мектептерінің саны – 64 мектеп, балалар саны – 4441. 1 класты аулный мектеп
саны – 39 мектеп. Балалар саны – 814. Қазақ-орыс арасында – 64 мектеп, балалар саны –
2804. Діншілдер тұсынан ашылған мектептер саны – 14 мектеп, балалар саны – 1637. Барлық
мектептер саны – 181, барлық балалар саны – 9696.
1911 жылғы Семей гүбернесінің мектеп жасындағы балалар санын алсақ, мектепте әрбір
жүз баладан: орыстан 37 бала; қазақтан 1 бала екені көрінеді.
1913 жылы. Орыс мектептерінің жалпы саны 1911 жылғы 159-дан 185 болып көбейген.
Қазақ жағында мектеп саны 11 жылдағыдан өзгергенін көрінеді. Семей губірнесіндегі осы
1913 жылғы мектеп пен басқа ағарту орындарының барлық саны 246 болған, содан қазақ үшін
арналғаны 42 ғана» - деп көрсетті [4, 92-93 бб.].
Мектеп санының қазақ арасында мұндай аздығының үстіне бәрінен де сабақ орыс
тілінде оқытылғанын һәм сол мектептерді патша үкіметі қазақтың көзін ашу мақсұтпен емес,
неғұрлым емес, неғұрлым орыстандыру ойымен ашқандығын еске алсақ, әрине, халық ағарту
ісінің қазақ арасында толық мағынада жүргізілмегенін айтып, тек Кеңес үкіметі 1920 жылдан
бері шама келгенінше бұрынғы заманда езілген уақ ұлттарға айрықша назар салып, барлық
ағарту жұмысын ана тілінде жүргізуге жол ашып, оның үстіне өз алдына Республика құруға
одақ ұлттарға ерік берілгенін төмендегі есептерден білуге болады:
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1 январь
1920
жыл
1921
жылдың
аяғында
1992
жылдың
аяғында
1923
жылы
1924
жылы

Мектеп саны
Оқытушылар саны
Оқушылар саны

І басқыш
Орыс
мектебі
300
683
18998

Қазақ
мектебі
127
143
3807

Ноғай
мектебі
-

Неміс
мектебі
-

Жиыны

427
826
22085

Мектеп саны
Оқытушылар саны
Оқушылар саны

598
1491
41044

472
750
2201

10
26
1000

9
20
700

1089
2287
64755

Мектеп саны
Оқытушылар саны
Оқушылар саны

276
726
19406

232
376
6522

8
41
810

9
20
510

525
1163
27248

Мектеп саны
Оқытушылар саны
Оқушылар саны

297
796
23961

180
292
10282

10
37
985

12
20
441

499
1145
35889

Мектеп саны
Оқытушылар саны
Оқушылар саны

316
596
23847

193
270
6944

14
35
859

12
12
433

534
913
32083

1921 жылдан 1924 жылға шейін
ІІ басқыш орыс мектебі – 13. Бала саны – 2265.
ІІ басқыш орыс мектебі – 1. Бала саны – 110.
Техникумдар орыстікі – 4. Бала саны – 570.
Техникумдар қазақтікі – 2. Бала саны – 200.
с/х техникум – 1. Бала саны: қазақ – 57; орыс – 123.
Бұлардан басқа 20 жылдан бастап 25 жылға шейін ашылып-жабылған неше түрлі
курстарды есепке алмағанда [4, 94-95 бб.].
Жоғарғы көрсетілген есептен мынаны көруге болады: мектеп һәм оқушы саны кеңес
өкіметі келгеннен бастап қана көбейе бастағандығын, өте көп болған жылы 1921 жылы І
басқыш мектептің бір мыңнан асып, оқушы саны 64 мыңнан асқанын көруге болады.
1922 жылы жалпы кеңес үкіметінде болған шаруа кемшілігінің зор әсері губернедегі
халық ағарту ісіне де келіп тиді. Сол жылдан былай қарай 1924-1925 оқу жылындағы мектеп
саны 1922 жылдағысына жетіп отырды. 1920 жылғы есепке қарағанда гүбірнедегі 8-12 жастағы
балалар саны 147316 бала, содан 24 жылы мектепте оқыған бала саны 32083 бала, яки 23 %. Ал
ұлт-ұлтқа айырғанда Асхат Сейдалин төмендегі көрсеткішті көрсетеді:
Қазақтан мектепте оқыған бала саны – 8,8 %;
Орыстан мектепте оқитын бала саны – 38,5 %;
Ноғайдан мектепте оқитын бала саны – 42,8 %;
Немістен мектепте оқитын бала саны – 39,3 % [4, 96 бб.].
Қазақтан оқушы талапкерлердің көптігі соңғы жылдары көріне бастағаның, школдарға
қазақ балаларының 10-нан тоғызы орын жоқтықтан кіре алмай, қайда барарын білмей,
қаңғырып жүргенің, шәкірттер жаздың 3-4 айында жанын жалдап тапқан аз ақшасын қыс
оқуына жеткізе алмай, сарғайып мұқтаждықтың зарарын тартып жүргенін де тайға таңба
басқандай анықтап берді. «Олар алаңсыз оқып, белгілі бір медресені бітіргеннен кейін, елге
шығып мұғалім болмаған соң, мұнан зор зиян бар. Балалардың нағыз оқитын қыс кезінде
қазақ ішінде тәуір мұғалім қалмайды. Бәрі де медресеге оқуға кетеді. Басқа жұрттың балалары
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бостаншылықта ойнап тынығып жүретін шілденің ыстығында қазақ баласы мың-зың болып
оқиды. Оқуға шабытты қыс күнінде көбі бос жүреді. Қазаққа орысша, мұсылманша оқудың
екеуі бірдей керек. Біріне артықшылық, біріне кемшілік беру қате. Әсіресе көз салуға лайық
мұсылманша оқушыларға. Орысша оқушылар сайрап жатқан даңғыл жолға түскен секілді,
орыстың тәрбие-тәртіпке қойылған школдарына кіріп оқиды, неше жыл оқитыны, алатын
мағлұматы, бітіргеннен кейін нендей қызметке жарарлығы күні бұрын белгілі [3, 69-70 бб.]
деп, өз жұртына жаны ашып, осы аталған кемшіліктермен жұмыс істеуді айтады.
Ермекұлы қазақ ішінде керісінше, жазғы мектептердің қолайлы екендігіне төмендегідей
дәлелдер келтіреді: «Қыс күні қазақ өмірдің ауыр уақытында тұрады. Өз жеке орындауының
үстіне қыстың суық зары қамап, үй иесін шаруадан мойын бұрғызбайды. Оқу жасындағы
балалардың да шаруаға (мал көздеуге) көмектесуге керегі болып қалады.
Жаздық мектептің қажеттілігіне тіпті үлкен бір дәлел – саулық шарты. Қазақтың өлімі
қыстың күні көп болатынын санақ дәлелі көрсеткен. Қырдың кішкене үйіне қыс ішінде баланы
толтырсақ, олардың біреуіне жұқпалы ауру пайда болса, әрине, жұқпалы дерттің ұясын
өзіміз қолдан жасаған боламыз ғой. Оның үстіне қыр жерінде уақытында шара қолданатын
емханаларда құрылған жоқ.
Жаздық мектеп құруды керек ететін үлкен дәлелдің соңғысы – қазірдегі қолымызда тұрған
оқытушыларымыздың жайы болып табылады. Біздің оқытушыларымыз төңкеріс заманында
ғана қолымыздан жасап алған кісілеріміз. Бұның мысалы – ескі кірленген қамырдан шелпек
пісіре қойған болып шықты. Бұрыннан тәрбие жайында дайындығы жоқ, жалпы мағлұматы
да өте нашар хәлде болған кісілерді 3 ай дайындап оқытушы етіп шығардық. Бұл кісілердің
кейбіреулері, тіпті, ескі дін әңгімелерінің сандығы болып та шықты. Әрине, ондай кісілерді 3
ай түгіл екі жыл оқытып та тәрбиешілердің қатарына кіргізу қиын жұмыс» [4, 9-10 б.].
Одан шығудың жолы ретінде автор төмендегідей ұсыныс айтады: «Біздің ойымызша, сол
оқытушыларды жаздық мектептерде ресми оқытушы етіп, сол берілген айлық, еңбекақыларын
үзбестен беріп отырып, қыс күні өздерін гүбірнелік қалаларға жинап алып оқыту керек» [4,10
б.].
Сәтбайұлы бұл тақырыпты әрі қарай тереңдетіп, оқытушылардың ұрпақ алдындағы
жауапкершілігі мен адамгершілік бет-бейнесіне төмендегідей сындар айтады: «Бұдан соңғы
бір кемшілік – аз оқып елге барсақ қара бұқараны менсінбейтіндігіміз тағы бар.
...Балаларды, баланың жақындарын оқытушы ұсыныс, адам сүю жолымен өз айналасына
үйір қылу, бауырына тартуға міндетті. Жақсылық іс адамды қол бұлғап шақырмайды. Жан иесі
жақсылықты өз сезімімен сүйіп, өз бетімен керек қылып, жақсылыққа жапырламақ. Балға,
басқа тәттіге қонған, үймелеген масадай тоймақ, татпақ. Жақсылық негізі – білім» [4, 10-11
бб.] деген.
Осы кемшіліктермен Алаш қайраткерлері барлығы дерлік жұмыс істеп, жақсатуға
тырысты. Ахмет Байтұрсыновтың басшылығымен жер-жерлерде облыстық, уездік халық ағарту
мекемелері құрылып, істің мамандары жұмысқа келді. 1921 жылы 18-25 қаңтарда Орынборда
болып өткен халық ағарту қызметкерлерінің бүкіл Қазақстандық бірінші конференциясы
Ахмет Байтұрсыновтың баяндамасы бойынша Азамат соғысында тоз-тозы шығып қираған оқу
орындарын қалпына келтіру, мүмкіндігінше көбірек мектептер мен курстар ұйымдастырып,
балалар мен ересектердің сауатын ашу, жан-жаққа тентіреп кеткен мұғалімдерді оқу-ағарту
жұмысына қайтадан жұмылдыру сияқты бірінші кезекте атқарылатын шараларды белгіледі [5,
32 б.].
1921 жылы 21 ақпанда Қазақ АКСР-і Орталық Атқару Комитетінің төралқасы
А.Байтұрсыновтың баяндамасын тыңдап, Халық Ағарту халық комиссариатын екпінді
комиссариат деп жариялап, республикадағы барлық мекемелер оқу орындарына жан-жақты
көмек көрсетуге міндеттелді. Қазақ мәдениетіне қатысты барлық мәселелерді шешу Қазақ
АКСР-нің халық ағарту комиссариатына (кейде Оқу халкоматы деп аталды) тапсырылды. 1921
жылы 9 тамызда республика Халық Комиссарлар Кеңесі Халық ағарту халкоматының қызметі
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жөніндегі Ережені бекітті. Осы Ережеде Оқу халкоматына «Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы,
басқару, халық ағарту және денсаулық қорғау салалары бойынша Қырғыз (Қазақ)
республикасына қажетті мамандарды даярлау ісіне жалпы басшылық жасау» тапсырылды. Бұл
дегеніңіз қазақтың ұлттық шығармашылық интеллигенциясын даярлау ісін республиканың
Халық ағарту халкоматының құзырына берілуін заңдастыру болып табылады. Шын мәнінде,
1920-1930 жылдары Қазақтың шығармашылық интеллигенциясын қалыптастыру мәселесінің
барлық ұйымдастырушылық, қаржылық жұмыстарымен айналысқан бірден-бір халкомат
(бүгінгі сөзбен айтқанда - министрлік) болды.
Республиканың халық ағарту халкоматының ұсынуымен 1921 жылы 26 шілдеде Қазақ
АКСР-і ОАК қазақтардың сауатын ашу жұмысына 16-50 жас аралығындағы барлық сауатты
қазақтарды мобилизациялау туралы қаулы шығарды [6, 46-47 бб.]. Осы қаулы бойынша
төңкеріске дейін және төңкеріс жылдары медресе, 1-2 сыныптың бастауыш мектебі, тіпті өз
бетімен сауатын ашқан адамдардан бастап жоғарғы оқу орындарын бітіргендердің бәрі міндетті
түрде оқу жұмысына жұмылдырылды.
XX ғасырдың басында қазақ зиялыларының қызметінде құқық проблемалары елеулі
орын алды, өйткені қолданыстағы патша зандары көшпелі халықтың құқығына нұқсан
келтірді, мұның наразылық туғызғаны табиғи нәрсе. Өз халқының ежелгі өз жеріндегі қасіретті
жағдайы туралы толық хабардар болған олар патша өкіметіне қазақ халқының әлеуметтік
қажеттері туралы хабар жеткізуге, оның құқықтық мүдделерін қорғауға тырысты. Олардың
көпшілігі арнаулы заң даярлығынан өткендер еді, бұл олардың халық бұқарасының құқықтық
білімін кенейтуіне, олардың құқықтық білімін байытуы мен терендетуіне мүмкіндік берді.
Қазақ халқының білім алуға деген өскелен қажеттері патша үкіметін Орынборда, Омбыда,
Оралда, Семейде, Верныйда және басқа қалаларда бірқатар оқу орындарын ашуға мәжбүр
етті, оларда қазақтар оқып, бастауыш және орта мектеп көлемінде білім алды. Патша өкіметі
«бұратаналарды» орта және жоғары оқу орындарында оқуға рұқсат етуге мәжбүр болды.
Қазақ жастары Қазан, Томск, Санк-Петербург, Мәскеу, т.б. университеттерінде, техникалық
және медициналық жоғары оқу орындарында білім алды. Өз халқын оятуда зор рөл атқарған
қазақ зиялыларының тамаша шоқ жұлдызы XX ғасырдың басына қарай нақ сол буыннан
қалыптасты. Олар өз халқын отаршылдық бұғауынан азат, өркениетті, дербес және тәуелсіз
жағдайда көруді армандады. Қазақ зиялыларының өкілдері патша өкіметін дала өңірінде білім
беру ісін неғұрлым жедел жүргізгісі келмегендігі үшін сынады, ал өздері отандық ғылымды
қалыптастырудың алғышарттарын жасауға ұмтылды. Қазақ зиялылары ғылыми мақалалар,
сөйлеген сөздері арқылы өркениетті елдердегі ғылым жетістіктерін насихаттауға, оның
қажеттігін, қоғамды түбірінен өзгерте алатын құдіретті күшін дәлелдеуге ұмтылды.
Ұлт зиялылары үшін Білім мен ғылым ұлт ретінде жойылып кетпеудің амалы болды.
Сондықтан да «білім көшінен артта калған халық өзгелерге тәуелді болады» деген А.Байтұрсынов
сынды көсемдерінің ұлағатты өсиетін жадына ұстаған қазақтың саналы перзенттері білім мен
ғылымға үлкен талпыныс жасады. Оқуға, білімге шақыру тек сауаттылықты ашу ғана емес,
сонымен бірге өнер мен ғылымды игер деген ұлағатпен қатар насихалталды. Білім мен ғылымды
қазақ зиялылары ұлт санасын оятудың жолы әрі мақсаты деп білді. Ұлттық идеяны жүзеге
асыруға білім-ғылым қажет болды. Ал Ұлттық идея – кез келген халықтың биік мақсаттары
мен олардың жетістіктерін адамдардың санасында бейнелейтін ұғым. Ол халықтың түбегейлі
мүдделерін көрсетеді. Алаш идеясы – ұлтты біріктіруші, тұтастырушы идея. Сондықтан,
Қазақ баласының саясат, мәдениет сатысына көтерілгендігін айғақтай отырып, ендігі жерде
ұлт ретінде дербесөмір сүруге, өзге елдермен терезесі тең халық ретінде азат күн кешуге білім
мен ғылымды игеру арқылы болатындығына әлеуметті сендірді.
Жиырмасыншы жылдардың екінші жартысында Қазақстанда арнаулы орта және жоғары
білімді ұлттық мамандарға деген сұраныс өте күшейді. Ал бұл тұста қазақ халқының жаппай
сауатсыздығын жою міндеті республикадағы ең өзекті мәселелердің бірі болып табылатын.
«Сауатсыздықты жою – ең керекті іс» - деп жазды 1924 жылы Сәкен Сейфуллин. Қазақстандағы
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жүз адамның тоқсан жеті адамы хат білмейтін елдің еш уакытта қандай ісі болса да алға басқан
емес, әм бұл қалыппен тұрса ешбір ісі алға баспайды. Сондықтан халық ағарту ісі мен ұлттық
интеллигенция даярлау ісі қатар жүргізілді.
Қазақтың алғашқы жоғары оқу орны – Қазақ пединституты 1926 жылы Ташкентте
ашылған болатын. Казпедвуздың алғашқы ректоры болып САГУ-дің соңғы курс студенті
Темірбек Жүргенов тағайындалды. 1928-1933 жылдар аралығында Қазақ пединституты (1928
жылы), Алматы зооветинституты (1929 жылы), Қазақ ауылшаруашылық институты (1930
жылы), Алматы медицина институты (1931 жылы), орал пединституты (1932 жылы) ашылды.
Ұлттық шығармашылық интеллигенция осы кезден бастап Қазақстанның өз ішінде дайындала
бастады.
1927 жылы 11 желтоқсанда БК(б)П Қазөлкекомының хатшылығы Халық ағарту
халкоматының жанындағы Ғылыми-әдістемелік кеңестің құрамын бекітті. Республикалық
ғылымның дамуына қатысты барлық мәселелердің үйлестірушісі болған осы Кеңеске Ахмет
Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Телжан Шонанов, Молдағали Жолдыбаев, Мұхтар Мұрзин,
Әбдірахман Байділдин сынды қайраткерлер мүше болып белгіленді.
1928 жылдың аяғында құрылған Қазақ университеті жоғары білім ошағы болуымен қатар ғылым ордасы да болды. КазГУ-дің ректоры Санжар Асфендияровтың қолы қойылған, 1928
жылдың 5 желтоқсанында жазылған «КазГУ жанындағы ғылыми-зерттеу ассоциациясының
жұмысы» атты құжатта осы ғылыми ұйымның құрылысы – өлкетану, тарих, әдеби-лингвистика,
биология т.б. секциялар және қызметінің негізгі бағыттары – Қазақстанның тарихын,
этнографиясын, мәдениетін, экономикасы мен өндіргіш күштерін зерттеу, экспедициялар
жасақтау, ғылыми қызметкерлер дайындау, олардың біліктілігін жетілдіру арқылы Қазақ КСРінде ғылыми-зерттеу жұмысының берік іргетасы қаланады.
Қазақстандағы тұңғыш медициналық жоғарғы оқу орны – Алматыдағы мединститутты
ұйымдастырушысы әрі оның алғашқы ректоры (1930-1931) Санжар Аспандияров республиканың
Денсаулық сақтау халық комиссары қызметін қоса атқарды (1931-1933 жылдар). 1931 жылы
маусымда мединститтуттың ректоры болып Есенғали Қасаболатов тағайындалды. Санжар
Асфендияров атындағы қазақ мединститутының мұрағатындағы Есенғали Қасаболатов қол
қойған құжаттарда ғылымға қатысты деректер кездеседі. Мединститутқа ол ассистент ретінде
қабылданып, аспирант, кафедра меңгерушісі, доцент болып та қызмет атқарды. 1932 жылы
22 ақпанда Есенғали Қасаболатовтың бұйрығымен институтта медициналық терминология
комиссиясы құрылды, бірталай жаңа кафедралар, зертханалар ашылды [6, 115 б.].
Әлихан француз жұлдызшысы Камиль Фламмарионның «Астрономия әліп-биі» (1924),
Т. Тутковскийдің «Жердің қысқаша тарихы» (1926) Д.Гравенің «Дүниенің құрылысы» (1926)
ғылыми еңбектерін қазақшалап басып шығарды. Сонымен қатар қазақ тіліне аударылған
ғылыми кітаптарға сын пікір жазып отырды. Мәселен, А.Байтасұлының Ю. Вагнерден аударған
кітабына («Еңбекші қазақ». 1925.08.05), М.Әуезұлының ғылыми аудармасына қатысты
«Жердің жаратылысы жайында әңгімелер» («Еңбекші қазақ». 1925.28.02), Ешмағамбетұлының
М. Томскийден жасаған аудармасына («Еңбекші қазақ». 1925.14.05), М. Жұмабайұлының
«Сауатты бол!» кітаптарының («Жаңа мектеп».1926.№5) басты жетістіктерімен қатар негізгі
кемшіліктеріне әділ сын көзқарасын білдірді.
Қазақ зиялылары қазақ халқының көзін ашу, сауатсыздықты жою ісіне бар күштерін
жұмылдырды. Алаш оқығандарының ауыл еңбекшілерінің көзін ашып, оқу-білімге тартып, ел
ішіндегі дарын иелерін қолдап-көмектесу ісінде атқарған еңбектері елеулі болды.
XX ғасырдың басындағы қазақ зиялылары дәрігерлер, саясатшылар, судьялар, ақынжазушылар болатын, бұл кезең қазақтың жан-жақты білімді азаматтары – Ә. Бөкейхан,
А. Байтұрсынов, М. Дулатов және басқаларының қалыптасуымен ерекшеленді. М. Тынышбаев,
Ә. Ермеков, X. Досмұхамедов, т.б. алаш азаматтары ғылыми зерттеулермен айналысты.
Қазақстан ғылымының қаулап дамуы Кеңес өкіметі жылдарында болғанын теріске шығаруға
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болмайды, бірақ оның іргетасын нақ XX ғасырдың басында қазақ зиялыларының талантты
жас өкілдері қалаған еді.
«Артта қалған халық қашан да озат ұлттарға тәуелді болады, сондықтан қазақ жастары елін
теңдікке жеткізу үшін арымай-талмай білім алулары керек» [6, 112 б.]- деп, Ахмет Байтұрсынов
атамыз айтқандай, ұлттың жанашырлары, ұлт болашақтары терең, жан-жақты білім алып,
Алаш зиялыларының идеясын, білімін кеңінен ашу, тың деректер мен жаңалықтарды паш ету
қазақ жастарының еншісінде. Алаштанушы М.Қ.Қозыбаев та: «Біз қазақ зиялыларының жалпы
тарихын жазар белеске келіп қалдық. Онда зиялы қауым кім, ол қай заманда жеке тап болып,
топ болып қалыптасты, қандай кезеңдерді басынан кешірді, қазақ зиялыларының өркениетке
қосқан үлесі қандай? – деген сияқты келелі сауалдарға жауап беруіміз керек. Бұл үшін зиялы
қауым тарихымен айналысар жас албырт буын тарихшылар тәрбиелеуіміз керек» - деген [7, 14
б]. Сондықтан біліммен сусындаған қазақ ұлтының жастары Алаш жұртын әлемге танытуды
ұлы борыштары деп білсе абзал.
«Өзгеге жамандық тілеу – өзіңе жамандық жасау, себебі, басқалармен қосылып барлығымыз
бір адамзат баласымыз. Адам баласы үшін ең қиыны рухани тыныштық жағдайына жету, оған
біз санамен де, байлықпен де жете алмаймыз, тек ілім мен білім жолына түсу арқылы ғана
адам баласы толыққанды рухани кемелдікке жете алмақ» - деп, Ә. Бөкейхан Алаштың көсемі
айтып кеткендей, білімге талпыну, жан-жақты хабардар болу бүгінгі таңның қажеттілігі.
Әдебиеттер тізімі:
1. Тұрысбек Р. Абайдың мұраты: Хакім Абайдың «Қарасөздеріндегі» адам мұраты мен
өмірлік ұстаным hәм мәдени-рухани құндылықтар хақында / Р. Тұрысбек // Жұлдыз: Қазақстан
жазушыларының әдеби-әлеуметтік журналы.- Алматы, 2013.- № 9.- 188-195 бб.
2. Рыскулов Т. Собрание сочинений в трех томах. Том 3. – Алматы: Казахстан, 1998. – 444 б.
3. «Қазақ» газеті / Бас редактор Ә.Нысанбаев. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 1998.
– 560 б.
4. Алаш көсемсөзі. 10-томдық. Таң. – Алматы. «Өнер», 2011. 6-кітап. – 368 б.
5. Әуезов М. Абайтанудан жарияланбаған материалдар. – Алматы Ғылым, 1988. – 368 б.
6. Дүкенбаева З.О. ХХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы ұлт зиялылары: Оқу құралы. –
Павлодар: ПМПИ, 2014. – 240 б.
7. Қозыбаев М.Қ. Тарих зердесі. Арыстар тұғыры. (Екінші кітап). – Алматы: Ғылым,
1998. – 280 б.
8. «Қазақстан тарихы» (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 1-том. — Алматы:
Атамұра, 2010. – 59 б.
9. Садыков Т.С. Тарих тағылымы. Астана: Мастер По, 2014. – 140 б. 46 б.
УДК 94
Рухани жаңғыру – болашақ қазынасы
Шокенов Б.C.
Азаматтық Авиация Академиясы
Сөз басында айтарым ҚР-ның президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің Болашыққа бағдар:
рухани жаңғыру деген мақаласында, «Ұлттық жаңғыру» деген ұғымның өзі ұлттық сананың
кемелденуін білдіреді [1] дейді.
Ендеше қазақ елінің асыл қайраткерлері яғни алаш зиялы қауымы сол уақыттың өзінде
қазақ халқының мәдениеті мен саяси санасының өсуіне үлкен мән бергенін көреміз. Әсіресе
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Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсыновтар сол кездегі саяси жағдайға ғана мән беріп қана
қойған жоқ, халықтың ертеңін ойлады.
Қазақ елінің дәстүрлі шаруашылығы мен мәдениетінің қаймағын бұзбай сақтап қалғысы
келді. Кеңес үкіметінің құрылуы, феодалдық мешеулікте жатқан қазақ халқының ұлттық
санасын оятуда қазақ зиялыларына бірігіп жұмыс істеулеріне жол ашты. Олар газет, журнал
т.б. басылымдар шығарды. Осыған байланысты Ахмет Байтұрсыновтың мына сөзін келтіре
кетуге болады. «Газет-халқының көзі, құлағы һәм тілі» [2] – ден көрсетті.
Себебі, адамға көз, құлақ, тілді көріп біліп түсіну үшін Аллах тағала жаратқан болса,
газет-халықтың санасын, ойын, дүние танымын ояту үшін керек болды. Өз газеті жоқ жұрт
басқа газеті бар жұрттардың қасында құлағы жоқ қоңырау, тілі жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр,
дүниеде болып жатқан істерден бейхабар бейшара сормандай болған болар еді. Ұлттық зиялы
қауым сол кездегі Патшаның цензуралық саясатына қарамастан халықтың болашағын ойлап
жұмысқа белсене араласты. Олар ұлт тағдыры үшін табандылықпен күресті.
Алаш азаматтарының негізгі мақсаттарының бірі, халқының білімді, көзі ашық, көкірегі
ояу болуға ұмтылу еді. Мұндай қасиет қанымызда бар халықпыз ғой.
ХХ ғ. басындағы бірінші орыс революциясы басып, шаншылғаннан кейін Столыпиннің
аграрлық реформасы бойынша Қазақстанға жаппай қоныс аудару күшейтілді, ол жер
мәселесінің шиеленісуіне және отаршылдықтың күшеюіне алып келді. Мұның бәрі ұлттық
және әлеуметтік езгіге қарсы халықтың бас көтеруіне негіз жасап берді. Міне сол кезде жарыққа
шыққан «Айқап», «Қазақ» газеттерінің шығуы отарлық езгіге қарсы күрестің мазмұнына
сапалық өзгеріс енгізуде және қоғамдық саяси ойдың дамуына үлкен серпін берді. Сөйтіп
бұл басылымдардың шығуы халқының саяси және рухани өмірінде терең із қалдырды. Ахмет
Байтұрсыновтың қазақ әліпбиін жасауының өзі бүгінгі күнді ойлағаны деп түсіну қажет. Латын
тілінің болашағы зор екенін сол кезде-ақ түсінген.
Осы латын әліпбиіне көшу туралы Н.Ә. Назарбаевтың рухани жаңғыру мақаласында,
«Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХI –ғасырдағы
ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты» - деп айтуы [3] өте орынды.
Біріншіден, латын әліпбиі біздің тілімізге еш кедергі келтірмейді. Екіншіден, ағылшынша
оқуға өз жеңілдігін тигізеді. Үшіншіден, менің түсінігім бойынша латынша арқылы орыс тілді
халықты қазақша сөйлеуге үйретеді деп ойлаймын. Шынына келгенде А. Байтұрсыновтың
әліпбиі ұлттық құндылықтарымыздың бірі. Міне көріп отырсыздар Қазақ зиялылары өте білікті
де білімді және мәдениеті жоғары болған. Олар орыстың алдыңғы қатарлы интелектуалды
ағартушы ғалым жазушыларынан асып түспесе кем болған жоқ. Осы арада мынадай сұрақ
туады. Осындай жазу-сызуы болмаған халықтың арасынан қалай осындай білімді, білікті
адамдар шыққан?-деп, олар көп ізденді, көп оқыды. Жұмысшы табының көсемі болған В.И.
Лениннің еңбектерін парақтап оқыған десем қателеспеймин. В.И. Лениннің «Жер туралы»
декретін, «Ұлт мселесі», «Ұлттардың өзін-өзі билеуі» -деген еңбектерін оқып зерттеген.
Әрине ұлы көсемнің қателіктері көп болды. Дегенімен де осы еңбектерінде халықтың ұлттың
тағдыры туралы жазған еді. Ал Ахмет Байтұрсынов соны шебер пайдалана білді. Әрбір ұлттың
өзінің мекендейтін территориясы, тілі, діні болуын жақсы түсінді. Сондықтан да ел жұрттың
алғашқылары болып Алаш қозғалысын ұйымдастыру мақсаты содан еді.
Қазақ ата-бабамыз айтады ғой Ел болам десең бесігінді түзе деп, міне сондықтан, Алаш
атқа мінерлері ең алдымен ел қамын ойлауға кірісу себебі де осында жатыр. ХХ ғ. басындағы
қазақ жері талан-таражға түсі. Қазақтар байырғы жерлерінен қуылды үйсіз малдарының
жағдайын ойлап ығысып көшуге мәжбүр болды. Міне осындай ауыр әлеуметтік жағдайлар
мен дүниежүзілік соғыстың әкелген қиыншылықтары қазақ халқының ұлт азаттық қозғалысқа
шығуларына жол ашты. Осындай ауыр жағдайда Алаш ордалықтар қазақ мәдениеті мен білімді
дамытуда үлкен жұмыстар жасады. Бұл жерде айта кететін бір мәселе Алаш ордалықтардың
қызметіне араласып еңбек еткен қазақтың тұңғыш қыздары да болғанын көреміз. Оны біреу
білсе, біреу білмейді. Мысалы, Нәзипа Құлжанова ХХ ғ.бас кезінен бастап қазақтың білім
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саласының, қазақ журналистикасының, этнография ғылымының, сонымен қатар мәдениеті мен
әдебиетінің дамуына зор үлес қосқан қоғам қайраткері. Нәзипа апамыз 1917 ж. Өткен Семей
қаласындағы съезге белсене араласқанын және сол съезде төралқа мүшесі болғанын көпшілік
біле бермейді. Сондай қиын-қыстау кездерде Қазақ әйелдерінің саяси жұмысқа араласуы қазақ
елінің мәдениетінің жоғары болғанын, сауатты да бідімді, білікті халық екенін көрсетсе керек.
Нәзипа Құлжанова 1902 ж. Қостанайдағы қазақ-орыс гимназиясын тәмамдап, Орынбордағы
екі жылдық мұғалімдер мектебін бітірген. Кейіннен Семей қаласына келіп мұғалімдік қызмет
атқарған.
1914ж. Абай Құнанбаевтың қайтыс болуынын 10 жылдығына орай үлкен мәдени кеш
ұйымдастырғанын, сондай-ақ жас жазушы Мұхтар Әуезовтың «Еңлік-Кебек» пьесасының
қойылымын ұйымдастырған.
Тіпті Н. Құлжанованың алғырлығы мен еңбекқорлығына, қазақ қызының өжеттігіне арнап
Ахмет Байтұрсынов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәкен Сейфуллин сияқты қазақ зиялылары
өлең арнап жазған. Оны А. Байтұрсыновтың мына өлең жолдарынан көруге болады.
«Рахатсыз – өтсе де өмір жасым,
Бұл жөнімнен құдайым айырмасын.
Ұзақ жолға ниет қып бір шыққасын,
Жарым жолда қайтпасын, қарындасым!...»
Нәзипа апамыздың домбырамен ән айтатын өнері де болған. Оған себеп Семей қаласына
келген атақты композитор қазақ әндерін зерттеуші А. Затаевич ˶ Ғайни-су ̋,
«Сәулем», «Қадыр зары» атты әндерін нотаға түсіріп алған. Оның қазақ журналистикасына
сіңірген еңбегі де баршылық. 1913жылдардың өзінде «Қазақ» газетіне әйелдер теңдігі және
басқа да тақырыптар жөнінде мақалалар жазып танымал болғанын көруге болады. Сондайақ орыс жазушысы ғылымдарының еңбектерін оқып, оны аудару мен айналысқан. Мысалы:
Л.Н. Толстойдың, В. Гороленконың, М. Горкийдің еңбектерін аударып қазақ еліне таныта
білгенін де байқаймыз.
Нәзипа Құлжанованың өмірі мен қызметі және еңбектері тек тәуелсіздікке қол жеткізгеннен
кейін ғана зерттеліп, жазыла бастады. Айтар ойымыз, қазақ зиялы қауымның қазақ даласында
жүріп еліне деген сүйіспеншілігін осындай еңбектерден көруге болады. Алаш азаматтарының
алдыңғы қатардағы ұл қыздары қазақ халқының ғасырлар бойы орталық езгіге қарсы азаттық
күресін сонымен қатар қазақ мәдениетін, тілін, дінін өз заманында сапалық деңгейге көтеріп
кетті десек артық айтпаған болар едік. Олар халықты қарулы көтеріліс жасаудан сақтандыра
отырып, саяси интеллектуалдық деңгейге көтерілуді ойлаған ұлы даланың дарағой философтар
еді.
Сөзді қорыта келгенде айтарымыз Н.Ә. Назарбаев Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру»
мақаласында «Ұлттық салт дәстүріміз,тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз,
бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» [5]-деп шегелеп айтуы,
ұлттың болашағын ойлау деген сөз. Яғни ұлттық кодты дамыту деген сөз. Ол ата-бабамыздан
келе жатқан салт-дәстүріміз бен мәдениетіміз болып табылды. Дегенімен де, байырғы кертартпа
ұғымдар мен салт-дәстүрге тонын айналдырып алған теріс ұғымдар мен тәрбиеден әрқашан
аулақ болуымыз қажет деп ойлаймын. Мына өлеңімді алаш азаматтарына арнадым.
Алаштың абзал азаматтары!
Азаматтары қазақтың
Алаш! деп, еліне ұран салды,
Алаш! деп, қазақты жалындатты.
Қазақ елі мәңгі болсын деп,
Алаштың жолында құрбан болды.
Өз алдына ел болу
Алаштың арманы еді.

Сол күні туып міне.
Азат ел, «Мәңгі қазақ елі»
гүлденіп дархан болды.
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫ ЖӘНЕ «ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІ
Шындалиева М.Б.
ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
ХІХ ғасырдың екінші жартысында Қазақстан жерінде қазақ тіліндегі алғашқы газеттер
шыға бастады. Бұл газеттердің негізгі мақсаты - жергілікті халықтың мұң-мұқтажы, ел
тіршілігіндегі маңызды оқиғалар мен құбылыстарға дереу үн қосу болды. Қай елде болсын
әдебиеттің дамуында баспасөздің рөлі зор. Алғаш шыққан газет-журналдарда ауыз әдебиетінің
нұсқалары, этнографиялық материалдар, атақты ақын-жазушылардың шығармалары да
жарияланып тұрған.
Қазан төңкерісіне дейін шыққан баспасөзде қазақ жеріндегі саяси, экономикалық,
шаруашылық, мәдени жағдайлар жан-жақты дәйектермен баяндалады. Бұл газет-журналдардың
негізгі мақсаттарының бірі – патша үкіметінің отарлау саясатын күшейте түсу, оның бұйрықжарлықтарын қарапайым халыққа жеткізу.
Қазақ қоғамының өмір-тіршілігінен жан-жақты мағлұмат беріп отыруды нысана еткен
келесі бір басылым – «Қазақ» газеті.
«Қазақ» газетінің 1913-1918 жылдар аралығында 265 нөмірі жарық көріпті. Редакторы
– Ахмет Байтұрсынов. “Қазақ” газетінде М. Дулатов пен А. Байтұрсыновтың қазақ әдебиеті,
мәдениеті, тарихы, экономикасы, әдет-ғұрпы, заңдары туралы еңбектері жиі-жиі жарияланып
тұрған.
М. Дулатов Абай Құнанбаевты «қазақ әдебиетін қалыптастырушы» деп Ломоносовпен
салыстырады. «Қазақ жайы» деген очеркінде Міржақып қазақ халқының өткені мен бүгінін
салыстыра отырып: «Бұрын бізге ғылым да, өнер де қажет емес еді. Кең далада еркін жүріп,
еркін тұрып, мал бағып, бар керегіміз малдан табылып, басқа нәрселерді керек қыла қоймаушы
едік» [1, 31 б] дей келе, «дүние-бәсеке, жарыс», «дүние – бәйге үлестіруші» деген түйін жасайды,
«қайтсек түзелеміз?» деген сауалға жауап іздеп, оқырманды ойландырады. Бұл очеркінде
автор белгілі бір жайды ортаға салып, сол жағдайдың мәнін ашуға талпынған. Осы орайда
ғалым С. Байменшиннің мына пікіріне жүгінуге болады: «Очерктің публицистиканың басқа
жанрларынан айырмашылығының өзі, ең алдымен, образдылығында. Екінші жағынан, очерк әңгіме мен зерттеудің аралығындағы жанр. Үшіншіден, очерк белгілі бір жағдайға негізделіп,
сол жағдайды дамытып, соның мәнін ашуға ұмтылып отырады» [2, 32 б]. «Қазақ жайының»
авторы сол кездегі қазақ өмірін зерттей келіп, тығырықтан шығудың жолын іздейді.
М. Дулатов «Шoқан Шыңғысұлы Уәлихан» деген өмірбаяндық очеркті жазып, ғалымның
еңбектерін оқырманға таныстырғысы келген ниетін айтады. Автор Шоқанның туғанынан
бастап, ата-бабасы, өскен ортасы, оқыған жерлері, достары туралы нақтылы деректерге сүйене
отырып, өмірбаяндық очеркті өмірлік айғақ-мысалдар негізінде жазғандығын байқаймыз.
Міржақып очеркте Шоқанның достарының пікірлерінен үзінді келтіріп, өзінің ой-толғамын
да түйіндеп, нықтап отырады. Ұлы ғалымның өз халқын риясыз жақсы көргендігінің дәлелі
ретінде өз сөзінен үзінді келтірген тұсы, кейіпкердің жан-дүниесін ашқан тұстары еңбекке
айқын очерктік сипат дарытқан. «Мен әуелі қазағымды жақсы көремін, онан кейін Сібірді,
онан кейін Россияны, онан кейін бүкіл адамзатты жақсы көремін... Орыс қазақты сабап жатса,
мен қазаққа болысамын. Егер орысты француз сабап жатса, менің жүрегім - орыс жата» [1].
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Осы тұста очеркші халық рухын көтеретін тұсты дөп басып, бүкіл халықты жігерлендіріп, өз
елін, жерін сүюге шақыратынын пайымдауға болады.
«Қазақ» газетінің 1917 жылғы 212-санында шыққан М. Дулатовтың «Тарихи жыл» [1, 357
б] атты қысқа очеркінің мәні зор. Автор тек көрген-білгенін жалаң баяндап қоймай, очеркке
жаңа мазмұн бере білген. Публицистикалық элементтерді жинақтап, құжат, цифрларды орынорнымен жеткізе отырып, қазақ халқының өткен дәуіріндегі тарихы зор оқиғалар: қазақ-қалмақ
соғысы, Ақтабан шұбырынды, Ресейге бағынған шақ, Кенесары кезеңі, қазақ заманы, 1868
жылғы жаңа заңның шығуы - осының бәрінен де 1916 жылғы оқиғаның өзгеше болғанын ашып
жазады. Ашынған автор енді өткен жылдардың үлкен сабақ болғанын айта келіп, қазақ ұлтын
оянуға шақырады. «Қазақ» газетінің екінші редакторы болған Міржақып Дулатов тек очерк
жанрында қалам тартпай, көптеген публицистикалық мақалалар жазып, қазақ баспасөзінің
дамуына елеулі үлес қосқан қайраткер.
Міржақып Дулатовтың «Қазақ» газетінде 1913 жылы жарияланған «Қазақ жайы» очеркі
қазақ халқының сол кезеңдегі басынан кешіп отырған қиындығын, ұлт дамуындағы кемшін
түсіп жатқан тұстарын, келешекте керек ғылым мен өнерді игеру жолдарын сөз етеді. Автор
осы очеркінде қазақтың төл мақал-мәтелдерімен өз ойын дәлелді түсіндіруді жөн деп тапқан.
Мысалы: «Tіршілік – бәсеке, жарыс», «Дүние – бәйге үлестіруші», «Басыңның сауында бер
садақасын», «Ұша алмас салсаң бүркіт томағасын», «Жығылған күреске тоймас» [1, 31 б],
т.б. Бұл очеркінде Міржақып мақал-мәтелдерді көркем құрал ретінде пайдалана отырып, сол
кезеңдегі қазақ халқы басынан кешіп отырған күйді жан-жақты көрсетіп, одан шығу жолдарын
іздестіреді.
Міржақып «Г.Н.Потанин жанында» деген қысқа очеркінде орыс оқымыстысының
бұрыннан атына қанық болып, әдейі іздеп барып кездескендегі әсерін жазады. Қазақ
фольклорын жинау керек екендігін орыс ғалымы үйреткендігін айта келіп, автор Петроградта
ашылған Сібір қауымы, Омбыда Потанин партиясының құрылғанын, оның қарапайым халыққа
қызмет етіп отырғанын егжей-тегжейімен жазады. Бұл очеркінде М. Дулатов Потаниннің өмір
жолына тоқталып, оның қоғамдық қызметіне Сібірдегі әлеумет басшысы, білгір саясатшы деп
баға береді. «Қазақ» газетінде «Пайғамбар заманы» [1, 213 б] атты сыни очеркінде Міржақып
бұл кітаптың тілі сұлу, түсінікті, айқын қазақша жазылған деп баға береді. Сол кездегі қазақ
әдебиеті жайына тоқтала келе, газет, журнал, кітап шығаруда қазақ халқы әлі де баяу қимылдап
отырғанының себептерін санамалаған очеркші, басылымдарды шығару мен тарату мәселесін
қойған.
«Пайғамбар заманы» атты кітабын Мәкен Тұрғанбайұлы жазып, оның жарыққа шығуына
Қалжан Қоңыратбайұлының көмектескенін қолдаған автор халық әдебиетінің, қиссаларының
қазақ жерінде басылып шыққандығына оң ниетін білдіреді. Қазақта баспахана, кітап бастыру,
кітап саудасының жоқтығы кері әсерін тигізіп отырғандығын М. Дулатов таратып айтып, осы
жайларға кедергі келтіріп отырған кемшіліктерді мінеп, әлеуметтік, қоғамдық ойларын ортаға
салған.
М. Дулатов «Абай» атты очеркін ұлы ақынның дүние салғанына 10 жыл толуына
байланысты жазған. Абай Құнанбаевтың шығармалары тірі күнінде басылмау себебіне, Абай
өлеңдерінің жазбасымен алғаш қалай танысқандығына тоқталып, ұлы ақынның қадірін қазақ
халқы танымай болмайтынына байыпты талдау жасайды. Бұл очеркінде Міржақып қазақтың төл
әдебиеті, тарихы төңірегінде өрбіткен ойларын, өзін толғантып жүрген қоғамдық проблемаларға
орай іріктеп алып, әлеуметтік кеселден шығу жолдарын сілтейді. Міржақып Дулатов «Қазақ»
газетінде жарияланған очерктерінде сол қоғамның өмір шындығы жағдайында қарапайым
халықты жақсы өнеге, келелі міндеттерге тәрбиелеуді көздеген. Міржақып очерктерінің негізгі
мақсаты – жаңалықты, әділеттілікті, жағымды істерді насихаттау.
Ахмет Байтұрсынов – «Қазақ» газетінің бас редакторы, көрнекті ғалым, дарынды ақын,
қоғам қайраткері. Публицистің «Қазақ» газетінде жер туралы, қазақ елінің шет елдермен қарымқатынасы туралы, соғыстарға қатысқан мемлекеттер туралы, оның қазақ халқына тигізген
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әсері туралы мақалалары жарыққа шықты. «Қазақ» газетінің 1913 жылғы 40-43 сандарында
«Қазақтың бас ақыны» атты очерк рецензиясы басылды. Бұнда Абайдың туғаннан бастап, ақын
болып қалыптасқан өмір жолы, өскен ортасы, өлеңдерінің мәні, орыс әдебиетінің Абайға әсері
жан-жақты талданған. Абай өлеңдерінің алғаш қолына қалай түскенін қызықты әңгімелеген
автор Абайдың өлең сөздің неше түрлі үлгісі мен өнегесін ойлап тапқандығын, aқыннaн
өлеңінің жақсы болуына керек шарттардың бәрін білуге болатынын ғибратты фактілермен
түйіндей білген.
«Очерктің негізгі арқауы – автордың өмірден түйгендері мен байқағандары» [3, 122 б]
- дейді Төлеубай Ыдырысов. А. Байтұрсынов Абай өміріндегі өнегелі мысалдарды тілге тиек
ете отырып, Абайдың орыс достары Михайлис, Гросстармен қалай танысқанын, орыс әдебиеті
классиктерінен алған өнегесі мен сыншылдығын сенімді баяндай білген. Абайдың жалғыз өлең
ғана емес, әр нәрсенің асылын танығанын алғашқылардың бірі болып Ахмет Байтұрсынов
көрсетеді. Автор ұлы ақынның өлеңдеріне баға беріп қана қоймай, оның әлеуметтік терең мәнін
де ашады. Автордың очерк рецензиясына өзін, Әлихан Бөкейханды араластыруы деректің,
оқиғаның нақты шындықтан алынғанына, тұп-тура растығына оқушының көзін жеткізеді.
А. Байтұрсынов «Бастауыш мектеп» проблемалық очеркінде қазақ бастауыш мектебі
қандай болуы керек деген сұраққа жауап іздейді. Ауыл мектебінің жайсыз, күйсіз қалыбын
ашына жазады. Бастауыш мектептен үйренген білімнің оқимын дегендерге негіз боларлық
жағын көздеу керек екендігін дәлелдейді. Автор болыс мектебін, қала мектебін, ауыл мектебін
салыстыра отырып, кейбір келеңсіз жайларды нақты деректермен дәлме-дәл көрсете білген.
«Қазақ» газетінің белсенді авторларының бірі Әлихан Бөкейхан - бұл газеттің негізін
қаласып, бағыт-бағдарын анықтаушы. «Қазақ» газетінде Ә. Бөкейхан екі жүзге жуық мақаласы
жарияланған. Оның очерктері қазақ елінің жері, отырықшы болуы, патша үкіметінің қазақ
еліне жүргізіп отырған саясаты, сот, әкімшілік туралы бай мағлұматтар береді.
«Қазақ» Ә.Н. Бөкейхан көздегендей, өз маңына кең сахараға тарыдай шашылған ұлт
зиялыларын жинады, оларды бір кісідей қазақтың ұлттық тілін, әдебиетін қалыптастыру,
ұлттың мәдениетін көтеру, ұлттық сана-сезімін ояту ісіне жұмылдырды. Сөйтіп, қазақтың
ұлттық тілі мен әдебиетін, мәдениетін сақтап, өркендетуге ұмтылды. Оны газеттің екінші
санында жарияланған бас редактор А. Байтұрсыновтың бас мақаласынан [4, 11 б], Түрік
баласының жазған «Қазақ тарихы» атты тарихи очеркінен, Ә.Н. Бөкейханның және т.б. қазақ
зиялыларының көсемсөз материалдарынан айқын көруге болады [5]. Осы тұста әңгіме болған,
қазір белгісіз болып отырған Түрік баласының тарихы туралы очеркі алаш азаматтарын
ойландыруға бағытталған. Қазақ халқының тарихы жазылмағандығын тілге тиек ете отырып,
Азия картасының төрттен біріне ие халықтың тарихы көмескі қалыптан шығу жолдарын
қарастыруды автор ашық ұсынады.
Арабша, түрікше, орысша жазылған қазақ тарихында шындықтан гөрі өтірік басым
болып келгендігін очеркші ашына ортаға салған. Тарих жазу үшін қазақ пен қырғызды айырып
алуды ұсынады. Автор өз ойын «Қазақ» газетін үзбей оқыған адам қазақ тарихын жете білуге
болады деп аяқтайды.
Әлиханның «Бас қосу турасында» деген очеркі «Қазақ» газетінің 1913 жылғы №21
санында жарияланған. Мұнда Еуропа жұрты мен қазақ жұртын салыстыра отырып, жұртқа
пайда қылатын жұмыс болса, қазақ баласының басын қосу оңай шаруа емес екенін автор
баса айтады. «Біздің бейшара қазақ жер, жер дегенде мұжық алған жерді қолға ала жылайды.
Мұжық қазақ жеріне келмей тұрып, жерді тып-тыныш әділдікпен пайдаланып жүргендей! ...
Қазақ жұрт болатын болса өз ішіндегі екі қазақ жер дауын құрту керек қой!» [1, 109 б] дей келе,
отырықшы болуға ниет білдіріп отырған қазақтарға жағдай жасалмай отырғандығын, орыс
патшалығының адам болып отырғаны мұжықтың ғаділдігі деп түйіндейді. Бұл жерде бірінші
орынға әлеуметтік-таптық емес, ұлттық, демократиялық мәселелерді елдің алдына тартады.
«Кабинет жеріндегі қазақтар» очеркі «Қазақ» газетінің 1913 жылғы №10 санында басылып,
онда Том губерниясы, Алтайск округінде тұратын халықтар өмірі мен тұрмысы әңгіме болады.
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Абылай хан мен жоңғар ұрысы, Қошқарбай батыр, Тілеуберді батырлардың сол мекендерде
ұрпақтары тұрып жатқандығын фактілер арқылы дәлелдейді. Мысалы, Құлынды, Қарасуықта
отырған қосайдар қыпшаққа 15 десятинадан ер басына есеп қылып жер береді екен. Томда
жер алып, Семей хатында боламыз деу қазақтардың адасушылығы, заңсыз деп түсіндіреді
автор. Бұл очеркінде қаламгер Кабинет жеріндегі қазақтардың бәрінің басын біріктіріп, бір
болыс қылса деген ниет білдіреді. Ә. Бөкейханның пікірі ғылыми негізге сүйенген, халықты
психологиялық тұрғыдан даярлап алу мақсатын ұстанған сияқты.
«Екі жол» очеркінде Әлихан әр заманның өз рәсім, салтына тоқтай отырып, қазіргі
заманда халықты өз құқын талас-тартыспен қорғауға шақырады. ХVІІІ ғасырда Ертіске
қазақ Түркістаннан қайта келгенін тілге тиек ете отырып, қанжығалы, бәсентейін, қыпшақ
руларының қалай жылжығанын тарихи шежірелерге сүйене отырып дәлелдейді. Осы
очеркінде автор қазақтарды Ертістен айырылмауға, көшпеуге үгіттеп, Сібір казак-орысына
батыл наразылық білдірген. «Қазақ» газетінің 1915 жылғы 118-інші санында Ә. Бөкейханның
«Рухани мәдениет қарауылынан» атты проблемалық очеркі басылған. Рухани мәдениеттің бір
белгісі жұрт баласына жалпы оқу, газет, кітап оқып, ғылым жолын тану, солар арқылы адам
баласына жақсылық жол ашу деп түсіндіреді. Америка, Еуропа, Ресейді салыстыра отырып,
қазақ халқының көш кейін қалып келе жатқанын тілге тиек етеді. Автор бастауыш мектептен
бастап университеттерге дейінгі білім саласының деңгейін саралай келе, әлі де көп жағынан
артта келе жатқандықты әділеттілікпен атап көрсетеді. «Моңғол хан» очерктер циклі газеттің
13, 20, 28-інші сандарында жарияланған. Моңғол елінің ұлы көршілері, жер көлемі, сол
кездегі ұстанған саясаты, адам саны, малы туралы нақты мәліметтер келтіре отырып, Қытай
шежіресінде маңғолдар туралы, Шыңғыс хан тарихы, Хублай ханның оқымысты, жүйрік ғалым
болып, жұлдыз көретін аспаптар ойлап тапқандығы жайында кеңінен жазады. Жүре-жүре қытай
маңғолды қалай қаратып алғандығын жүйелеп түсіндіреді. Моңғолдың бөлек патшалық болуға
ниеттенгенін орыс патшасы өзіне пайда көріп отырғанының арты жақсылыққа айналмайтынын
автор көрегендікпен меңзейді.
«Егер Ә.Бөкейхановтың «Қазақ» газетінде жарияланған публицистикалық мақалаларына
зер салсақ, Батыстың, Ресейдің демократиялық дәстүріне жақын болғандығын ажырату қиынға соқпайды» [4, 17 б],- дейді тарихшы М. Қойгелдиев. Шындығында да В.Г. Короленко,
Г.Н. Потанин, А. Бебель туралы очерк, мақалаларында автор халық пен халықты
жақындастыратын мәдениет және дәстүр екендігін әрдайым оқырманның есіне салып отыруға
тырысқан.
«Қазақ» газетінде басылған қазақ халқының саяси өмірі, мәдениет, әдебиет, тарихы
туралы очерктерге тоқталу барысында көз жеткені - әртүрлі дерек көздерінің құндылығы.
Бұлар ғылыми, тарихи, әдеби зерттеуді талап ететін мол материалдардың тасқыны екені
даусыз. Ұлттық әдебиет пен тарихта орны бар авторлардың очерктік шығармаларына тоқтала
отырып, қай мәселе төңірегінде әңгіме қозғаса да бай мағлұмат беретін материалдар баршылық.
«Қазақ» газетінде жарияланған очерктер ағынының негізгі идеясы қарапaйым халықтың ізгі
мұратымен сабақтас болып отыратынын атаған абзал.
«Қазақ» газеті - қазақ халқының экономикалық, саяси-әлеуметтік жағдайы, әдебиеті,
мәдениеті, әдет-ғұрпы, салт-санасы туралы жан-жақты жазу барысында очерк жанрындағы
шығармаларды көптеп жариялаған ХХ ғасыр басындағы бірден-бір басылым. «Қазақ» газеті
ірі-ірі әлеуметтік мәселелерді халық алдына өткір қоя білген, сол кезеңдегі қоғамдық пікірді
қалыптастыруда үлкен үлесі бар басылым деуге толық болады.
Әдебиеттер тізімі:
1. Қазақ газетi. Құрастырушылар: Субханбердина.Ү., Дәуiтов.С., Сақов.Қ.- Алматы:
Қазақ энциклопедиясы, 1998.
2. Байменшин С. Журналистиканың жанрлары. – Алматы: Алатау, 1997.
663

3. Ыдырысов Т. Шабыт қайнары. – Алматы: Жазушы, 1975.
4. Бөкейхан Ә. Шығармалар. – Алматы: Қазақстан, 1994.
5. Жүсiпов С. Ә. Бөкейханның өмiрi мен әдеби-публицистикалық мұрасы. Филология
ғылымының кандидаты дәрежесiн алу үшiн дайындалған диссертацияның авторефераты. –
Алматы: ҚазМУ, 1995.
«БЫТЫҒАЙ» ТАРИХИ ДЕРЕКТЕРМЕН АҢЫЗДАРДА
Шыныбеков Б.Ш.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ аға оқытушысы
Ғалымдардың болжамы бойынша Бытығай қаласындағы кесене ІХ-ХІІ ғғ. мұрасы
болуы мүмкін. Бұл тарихи ескерткіш бізге – Бытығай, Бутагай, Ботагай, Татағай деген
әртүрлі аттармен белгілі. Бұл кезеңде Арқа даласында қимақ тайпалары көшіп-қонып жүргені
тарихтан белгілі. Бытығай қалаcы өз кезегінде өндірісті, халық шоғырланған орталық болғаны
сөзсіз. Бытығайда диханшылық кәсіп жолға қойылып, арықтар тартылып, кірпіш күйдіретін
пештердің болғандығы анықталып отыр.
Біздің өлкемізде көшпелілердің өңделмеген кірпіштен салынған көптеген жерлеу
құрылыстары сақталған, бұлардың ішіндегі ең көнелері де кездесіп отыр. Ал, күйдірілген
кірпіштен салынған кесене-мазарлар, атап айтқанда Нұра өзенінің бойындағы Бытығай
мазары сияқты ескерткіштер көбінесе оңтүстік өңірлерде кездеседі. Бытығай кесенесі орта
ғасырлардағы сәулетшілердің тамаша туындысы. Бір өкініштісі баға жетпес асыл мұра уақыт
өте келе Арқаның желі мен жауын-шашын, боранынан үйіндіге айналды.
Белгілі жазушы, қоғам қайраткері Алдан Смайылдың «Астана» журналындағы «Елордада
тарих бар қазыналы» деген мақаласында Франция королі Людовик ІХ 1253 жылы фламанд
саяхатшысы Вильгелм Рубрукты Қазақ даласына аттандырады. Басты мақсат, Дешті Қыпшақ
елінің стратегиялық маңызды аймақтарын анықтау, осы ел туралы құнды мәліметтер жинау.
Рубруктың өз мәлімдемесінде осы өңірдің әскери бекініске өте қолайлы екендігін және Дешті
Қыпшақ даласындағы жолдардың бәрі осы жер арқылы өтетіндігін баяндайды. Дәл осындай
деректерді испан короліне 1271-1295 жылдары Дешті Қыпшақ арқылы Қытайға өткен Марко
Поло да жеткізеді [1, 56-61 бб.] .
Осы деректердің нәтижесінде Италияда 1375 жылы құрастырылған «Каталон картасында»
Рубруктың мәліметтері молынан пайдаланылған. Жібек жолындағы маңызды бекет ретінде
Нұра өзенінің бойындағы Бытығай қаласы көрсетілген. Карта Еуропа көпестерінің құнды
мүлкіне айналды. 1459 жылы Венецияда «Фра-Мауро» деген атпенжарық көреді. 1742 жылы
Францияда тың деректермен толықтырылып басылды. Соның бәрінде де Есіл-Нұра тоғысқан
тұс, Бытығай шаһары үзбей көрсетілген. Географиялық ерекшеліктері, халқы туралы хабардар
етілген [1, 56-61 бб.] .
Бытығай қаласы Ресей картасына алғаш рет 1694 жылы түсіріліпті. Бұл сызбаны Ресейден
сол жылы әз Тәуке ханға келген елшілер Ф. Скибин мен М. Трошин жасаған. Карта 20 парақтан
тұрады. «Казачья орда» деген ат берілген аса құнды осы мұрағатта әз Тәукенің Нұра өзені
бойында орда тігіп отырғаны, оған бару үшін Есілден өтуге тура келгені баяндалады. Сол
жерден Қорғалжын көлі алыс емес делініп, орда мен көлдің аралығында, Нұраның жағасында
Бытығай атты қала бар екені әңгімеленеді. Әз Тәукенің қаланы ерекше қамқорлықпен күтіп
ұстап отырғанын айта келіп, елшілер шаһарда салтанатты діни орындардың көп екендігіне таң
қалады. Жібек жолында кіре тартқан керуендер Бытығайда тоғысып жататындығы [1, 56-61
бб.] .
Бытығай туралы алғашқы мәліметтердің бірі 1762 жылы Сант-Петербургте басылып
шыққан «Император ғылым академиясының коллеж кеңесшісі Петр Рычков шығармалары»
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атты еңбекте шықты. «Татыгай, развалины великого ж города в Киргиз-кайсацкой средней
орде на реке Нуре, впадающей в озеро Харгалджин, от устья оной реки верст с тридцать. По
признакам был сей город положением верстах на десяти, и еще видны тут четвероугольныя
палаты, наподобие замка, так велики, что вокруг сажен на триста. Тут же одна мечеть и весьма
много развалившегося каменного ж строения. Киргизцы сказывают, что тут в старину живали
нагайцы» деп, Бытығай кесенесінің жай-күйін сипаттайды [2, 111 б.].
А. Левшин «Қырғыз-қайсақ ордасын және даласын суреттеу» атты еңбегінде: «Қорғалжын
көліне құятын Hұраның сол жақ жағалауында өзен жағасынан 27 шақырым жерде ерте кезде
қала болыпты» деп, нақтылай түседі [3, 137 б.].
Ресейдің тау-кен инженері И.П. Шангин 1816 жылы императорлық ғылым академиясының
тапсырмасымен осы өлкені аралаған сапарында Бытығай туралы нақты зерттеулер жүргізіп,
қирандының арасынан мешіт орнын анықтайды. Қорғалжын даласында дамыған суармалы
диханшылыққа пайдаланылған арықтарды, су жүретін арналарды зерттеуді. Бытығай және
осы аймақтағы Жақсыкөң, Жаманкөң, Нұра, Есіл өзендерінің маңындағы қала қирандылары
(күмбездер, қамалдар, қорғандар)туралы зерттеулерін И.П. Шангин «Вестник Европы»,
«Сибирский вестник», «Горный журнал» басылымдарында жариялаған. Бытығай кесенесін
И.П. Шангин жергілікті көшпелі халық Ботогай (Тагатай) деп, атайтынын өз еңбегінде
баяндайды. Бытығай кесенесінің сызбасын Г.Г. Ретивых қағазға түсірген [4, 59 б.].
А. Шахматов 1830 жылы Бытығай қалашығын толық суретке түсірген. Бұл кісі полковник
С. Броневскийдің арнайы тапсырмасымен келіп, кесененің сызбасын жасап, көлемін
анықтаған. Ұзындығын, биіктігін, қабырғасының қалындығын бірін қалдырмай жазып-сызып
хатқа түсіріп, 1841 жылы жарыққа шығарған. Соңында: «Сибирского качево войска Сотник
шахматов, 20.02.1841 года, Баянаул», деп қолын қойған / «Бытығай» кесенесі-қазақ хандығы
дәуірінің төл мұрасы [5, 6-7 бб].
Генерал-майор С. Броневскийдің «О киргиз-кайсаках средней Орды» деген еңбегінде
Бытығай қаласының бір кездегі үлкен қала болғандығы туралы былай дейді: «Развалины
великого города Татыгая или Ботакая, при устье реки Нуры, 30 верстами выше владения ея в
озеро Кургалджин; за ним находится озеро. Общирность города пологается более 10 верст» [6,
87 б.].
Ол кезде Бытығай кесенесі бұзылмай, тарихи архитектуралық қалпы сақталып тұрған.
Үлкен кесененің ішкі үш қабырғасының жоғарғы биігіне жуан ағаш сырғауылдардан екі қатар
фриз (дөдеге) орнатылған. Оның бетіне қыпшақ тілінде, ұйғыр әліпбиінде жазылған жазулар
болған. Бытығай кесенесіндегі жазу туралы Ә. Марғұланның «О значении эпиграфических
памятников Казахстана», «Тамғалы тас сыры» еңбектерінде де айтылады. «О значении
эпиграфических памятников Казахстана» еңбегінде Бытығай кесенесіндегі жазудың ежелгі
ұйғыр әліпбиі негізінде жазылғандығы туралы ғалым былай дейді: « Надписи на самых
древних памятниках исполнены орхонским письмом (находки в горах Асы, Каратау, Бесбатыр
Актогайского района), древнеуйгурским алфавитом (мавзолей Жубан Ана, Ботагай на реке
Нуре), арабским письмом (мавзолей Бабаджан-хатун, Айша-биби, Болган-Ана, Кок-кесене,
Улуг билги в Таласе-1262., Сунак-ата в Женде 1273г.) [7, 77 б.]. Осы жазуды А. Шахматов
дұрыс көшіре алмағандықтан ешкім оқи алған жоқ,-деп жазған екен атақты ғалым-археолог
Әлкей Марғұлан.
Осындағы пікірге жүгінсек, Бытығай қалашығы жазу-сызуы бар мәдени орталық болғаны
жайлы дәлелді уәж айтуға болады. Оның сыртында көне ұйғыр жазуын қолданған жұрттардың
бірі қыпшақтар мен қаңлылар болғаны тарихтан белгілі.
Бытығай қаласына 1862 жылы әйгілі қазақ ғалымы Шоқан Уәлихановта зерттеу жұмысын
жүргізді. Кесененің төрт жағын қамтыған архитектуралық сызбасын жасаған. Ш. Уәлихановтың
«Қырғыз-қайсақтардың мазарлары мен ежелгі мәдениеті» - деген еңбегінде: «Ұлытау маңында
Кеңгір өзенінің бойында көне архитектуралық мәдениетті сақтаған ескерткіштер көп. Олар:
алаша хан, Қамыр хан, Домбауыл, болған ана т.б. осылардың қатарына Нұра өзені бойындағы
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Бытығай кесенесін жатқызуға болады» - дей келе, бұл кесенеге сәулет өнерінің озық үлгісі
деп баға берген. Бірақта Шоқанның Бытығай кесенесі туралы көзқарасы басқа кесенелерге
қарағанда өзгешелеу. Оған себеп, Бытығайдың сәулет өнері үлгісінің артықшылығында жатса
керек. Осыдан барып Шоқан өз тарапынан «Ежелгі кесенелер құрылысы дами отырып, ХІІХІV ғасырларда пирамидалық үлгіге ауысқан» деп, қорытынды жасайды [8, 195б.].
Бытығай қалашығына қазба жұмыстарын 1968 және 1970 жылдары екі рет атақты ғалымархеолог Әлкей Марғұлан бастап жүргізген. Ғалымның «Древние караванные пути через
пустыню Бетпак-Дала» атты еңбегінде «Ұлы жібек жолының» далалық тармақтарын тарқата
келе: «Другая ветвь Уванасской караванной дороги вела от р. Сары-су на север, к устью р. Нура,
проходила рощей Кара-агач, затем берегом р. Кулан-утпес. Достигла древнего феодального
замка Ботагай, расположенного в 40 км. Выше устья р. Нура» деп, Бытығай қаласына тоқталып
өтеді [7, 30 б.].
Әлкей Марғұланның «Из истории городов и строительного искусства древнего
Казахстана» атты еңбегінде Бытығай қаласы орналасқан төбенің қолдан салған суреті мен
қаланың географиялық орналасу жоспары берілген. Бұл еңбегінде Ә. Марғұлан Бытығайды
ХІІІ-ХІV ғғ. мұрасы деп, көрсетеді [9, 90 б.].
Жалпы ХІХ ғасырдағы орыс ғалымдарының еңбектерінде Бытығай үлкен қала ретінде
суреттеледі. Шангинде осы пікірді қолдап, екі үлкен кесененің негізгі колоннасы сақталған
орны ақ балшықпен сыланып, сыртқы бетінде әр түрлі ою-өрнек болғаны жайлы жазады. Тіпті
бояудың бұзылмағандығы туралы атап айтылған [10].
Бытығай қалашығына 2000 жылдың жазында Еуразия ұлттық университетінің
профессоры, археолог Мадияр Елеуов бастаған топ қазба жұмыстарын жүргізді. Бозоқ
қалашығынан табылған сияқты төртбұрыш кірпіштер бұл жерденде табылды. Ерекшелігі, бір
кірпішке Арғын руының «Көз» таңбасы салынғаны анықталды [11].
Қазба барысында аумағы 30 м, биктігі 1 – 1,2 м төбенің астында болған дөңгелек құрылыс
шықты. Бөлмелері қабырғаның ішкі жағын жағалай орналасқан құрылыс тастан қаланған.
Бірақ кішкене көлемдегі бөлмелердің бастапқы жобасы сақталмаған. Бөлмелердің ішінде
күнделікті тұрмыстық қажетке қолданатын құрылыс қалдықтары болмағанына қарап, бұл
ғұрыптық мақсатта салынған ғимараттың орны деген қорытынды жасалды. Қазбадан шыққан
ортағасырлық үлгідегі күйдірілген кірпіштің бетіне арғын руының түйіскен екі дөңгелектен
тұратын таңбасы тырнап салынған. Ескерткіштің уақытын анықтайтын осыдан басқа зат
табылған жоқ. Сондай-ақ терракты оюлы плиткалар табылған. Құрылыстың солт. шетінде ХІ
– ХІІ ғасырлардың кесенесі болған. Кесене ХІХ ғасырға дейін тұрған. Кейіннен жергілікті
адамдар бұзып, кірпішін пайдаланған. Оның жобасы мен суретін алғаш Спасский, кейін Ш.
Уәлиханов қағазға түсірген. Бл кесене осы өңірді билеген қыпшақ ақсүйектерінің бірінің
басына тұрғызылған ескерткіш болса керек. Содан кейін екінші рет археологиялық қазба
жұмыстары жүргізілген жоқ [11].
Бүгінгі күнде Бытығай кесенесінің реконструкциясы жасалды. Кейінгі кезде қаланың
аты Бытығай емес, «Батагөй» болуы тиіс деген тұжырымды айтқан ғалымдарда бар. Себебі,
қазақта «бата», «батагөй» деген сөздер бар. Қала аты осы сөздерден шығуы әбден мүмкін деген
болжамды алғаш айтқан елімізге белгілі археолог Кемал Ақышев еді [12].
Бытығай қалашығына қатысты тағы бір деректі өлкетанушы Жеңіс Кәрібаев ұсынып жүр.
Зерттеушінің айтуына қарағанда: «1581-1584 жылдары Ермактан жеңілген сібірдің ханы Көшім
хан Есілдің бойына шегініп келеді. Бұл туралы Гранттың атақты «Энциклопедиялық сөздігінде
нақты дерек бар. Осылай казактардың әскерінен ығысқан Көшім хан 1598 жылы өмірден өтіп,
сүйегі Бытығай қаласындағы кесенеде жерленген. Бұл жайлы дерек Н. Карамзиннің «Ресей
мемлекетінің тарихы» атты еңбектің 11-томының 332-бетінде баяндалады» деп, мәіімдейді
[13, 6 б.].
Көшім хан 1558 жылы дүниеден өтіп сүйегі «Бытығай» кесенесіне жерленді деген
болжамда бар. Көшім ханның Қорғалжын өңірінде дүниеден өткені шындық. «Сібірдің Есип
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жазбалары» атты анықтамалықта жазылған. Н. Карамзиннің баяндауынша, қолға түскен
Көшімнің үрім-бұтағын 1599 жылдың қаңтарында патша Борис Годунов салтанатты түрде
қабылдапты. Көшімнің өзі қазақ даласына, нақтырақ айтсақ Қорғалжын жеріне келген [13, 6
б.].
Ремезов жылнамасында Көшім ханды жеңілген соң қазақ даласына кеткендігін
мәлімдейді. «Кучум же всё скитался и не мог никак найти себе пристанища, а дом его опустел,
имущество и скот, и подданные были отобраны (у него) сибиряками. И с немногим своими
людьми убежал в канскую землю, к вершинам Иртыша реки, на озеро Зайсан-Нор. И похитил
(здесь) у калмыков множество коней, и бежал со своими (людьми) на новое место. Калмыки же
погнались вслед за ним и настигли на Нор-Ишиме, у оз. Кургальчина, и здесь многих кучумлян
побили, а табуны своих коней отняли., и остатки казны (Кучума) разграбили. Кучум же убежал
с малым отрядом в нагайскую землю жить, влача нищенское существование. Когда же Кучум
со своими (людьми) незванным явился к ногаям, те не стали терпеть, собрались всеми своими
родами, убили кучума и казну (его) забрали, а людей его похолопили, говоря: «Известный ты и
славный вор, муртазелеев сын, и отец твой много нам зла сделали. И ты, хотя и нищий, хочешь
поступить с нами так, как ты сделал и со своими людьми, которые тобой напрасно убиты или
озлоблены»» [14, 222-223 бб.].
Г.Ф. Миллердің «История Сибири» кітабінің 1-томында Көшім ханның Қазақ Ордасына,
Қоргалжын даласына келгенің растап, оның арғы өмірін былай суреттейді: «некоторые
источники сообщает, что он отправился в Казакскую орду, другие же и особенно Ремезовская
указывают здесь на ногайцев. Ко всему этому надо еще прибавить третье известие, именно
Абулгази, который в рассказе о гибели хана упоминает о манкатах, под которым его толкователь
разумеет каракалпаков [15, 299 б.].
Аңыз бойынша баяғыда Бытығай дейтін өзі батыр, асқан шебер, жомарт адам өтіпті.
Бытығай деген сәулетші. Сол елдің ханы Бытығайға өзіне мазар салып беруге тапсырыс береді.
Бытығай Нұра өзенінің бойында зәулім мазар тұрғызады. Мазардың үлкендігі сондай, көленкесі
Нұра өзеніндегі суға түсіп тұрады екен. Өзеннен өтетін көпірде салады. Көпір салып жатқанда
бір бөрене үстіне құлап, содан қаза табады. Хан халқын жинап, батырын аза тұтып, жиналған
халыққа былай деген екен: « Бытығай өте жақсы адам еді, менің қорған батырым еді, бұл мазар
маған емес оған бұйырған екен, осы мазарға Бытығайды жерлендер», деген екен-мыс [5].
Осы аңызда айтылғандай Нұра өзенінің бойында бұдан басқа «Бытығай өткелі» деген жер
бар. Одан кейін кесененің оңтүстік жағында «Бытығай соры» дейтін тұзды батпақ бар. Суық
тиіп аяқ-қолының буындары ауырған адамдар барып сорға түседі. Емдік қасиеті мол [5].
Ауыл ақсақалдарының айтуларына қарағанда Бытығай қаласы жер астымен жылынатын
пештерімен жылытылған. Отындыққа Нұра өзенінің бойындағы қалың тоғайдың шилері
пайдаланылған.
Сөзімізді қорытындылайтын болсақ, Бытығай қаласы да даладағы көшпелілердің басқа
қалалары сияқты мықты құрылыс материалдарынан салынбағандықтан, халқы тастап кеткен
қала тез бүлініп, жойылып отырған. Дерек көздері өте тапшы және бір-біріне кереғар болып
келеді. Бытығай әлі зерттеуді ғылыми тұрғыдан көп қажет ететін қала.
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АЛАШ ӘСКЕРІНІҢ ҚҰРЫЛУ ТАРИХЫ
Ілиясова К.М.
ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты,
жетекші ғылыми қызметкер, т.ғ.к.,
қауымдастырылған профессор (доцент)
«Еліміздің азаттығын армандап, сол үшін құрбан болған Алаш арыстары бізге мемлекеттілік
идеясын ту етіп көтеруді табыстап кетті. Шығыс пен Батыстың құндылықтарын қатар игерген
озық ойлы, елшіл қайраткерлер дербес мемлекет орнату мақсатында Алаш автономиясын
құрды. Алаш өкіметі жаңа тұрпатты қазақ мемлекеттілігінің бастауына айналды. 1991 жылы
құрылған тәуелсіз қазақ мемлекеті – сол арыстардың асыл арманының жүзеге асуы» еді [1, 3
б]. Алаш мұрасында «Қазақ автономиясы», «Алаш» партиясы, «Алашорда үкіметі», «Алаш
әскері» атауымен қалған ұғымдар мен тарихи түсініктер,түптеп келгенде Қазақ хандығы
дәуірінен бастау алатын «Алаш» ұранды қазақ мемлекеттілігін қайта жаңғыртты десек артық
айтқандық емес.
ХХ ғасырдағы Алаш идеялары өміршеңдігімен құнды. Олай дейтініміз, ұрпақтан ұрпаққа
жеткен бүгінгі тәуелсіз қазақ мемлекеттілігінің басқару құрылымы Алаш қозғалысында пайда
болған Алашорда үкіметінің басқару құрылымдарымен сәйкес келеді. Оның бір себебін 1917
жылы құрылған «Алаш» партиясының да, Алаш автономиясының да, Алашорда үкіметінің
де, Алаш әскерінің де халықаралық стандарттардың талабына сай құрылуымен түсіндіруге
болады. Алаш қозғалысы тарихында ұлттық әскер құру мәселесі көп айтыла да, көп жазыла
да бермейтін тың тақырып, соңғы екі жылда ғана арнайы зерттеулер қолға алына бастады.
Сондықтан Алаш қозғалысының құрамдас бір бөлігі саналатын Алаш әскерінің құрылу
тарихына қатысты деректік материалдарды сол күйінде ұсынуды жөн санадық.
Алаш әскерін құру мәселесі 1917-1919 жылдары шақырылған 60-тан астам Қазақ
съездерінде қызу талқыланған мәселелердің бірі болды. Алаш қозғалысының шарықтау
кезеңінде қазақ зиялылары Ресейдің ісі күннен-күнге былығып, тез түзелерлік түрі болмағаннан
кейін «орыс бүліншілігін тоқтатуымызға күшіміз жоқ, қолымыздан келмейді. Сондықтан бас
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аман қылудан басқа істерлік шарамыз жоқ»,- деп, – халықты ел қорғау қамына кірісуге шақырды.
Шындығында да, Уақытша үкіметтерін құрып алған халықтармен (кавказдықтар, татарлар,
башқұрттар тағы сол сияқтылар) және қару-жарағы сайлы атты казактармен салыстырғанда
қазақтар қорғансыз күйде еді.
Сол себепті әскері бар халықтардың істеген батыл қимылдары қазақтың қолынан
келмей, олар большевиктерге қарсы тұра алмайды. Қару-жарақтан жұрдай халықтарға мұндай
аласапыран шақта зорлық-зомбылықтың түр-түрін кұру қаупі туғандықтан, съезде қаралған
аса маңызды мәселе-ұлттық әскерді жасақтау болды. Соған орай аталған газетте: «...осы
күнгі мемлекет халін, болып жатқан оқиғалар түрін байқаған адамға қазақ үшін халық әскері
зәру екені даусыз ақиқат. Мұндай қатерлі заманда жасанған қорғаушысы жоқ халық қол-аяғы
қырқылған мешеу адам сипатында» делінді [2].
Бірінші жалпы қазақ съезі елде анархия болу қаупі бар, сол себепті «осы күнгі әскер
орнына халық милициясы құрылсын» деген сөз қозғалғанымен, іске аспай сөз жүзінде қалып
еді. Екінші жалпы қазақ съезі қарсаңындағы елдегі әлеуметтік-саяси жағдайлар бұл мәселені
қайта көтеріп, соған сәйкес нақты іс-шаралар жасауға итермеледі, яғни қажеттіліктен келіп
туындады. Съезд «мемлекет халі тайғақ кешуде, тар жолға душарболып тұрғанда жан-жақты
қоршаған қалың бәледен сақтану үшін халық әскерін жасау керек» деп, милиция құрудың
мақсатын анықтап, «қазақмилициясын құру жоспарын жасап бекітті» [3].
Сол жылдары «милиция» деген сөздің астарында әскер ұғымы жатқан еді. Шындығында
да, біз қарастырып отырған кезеңдегі милиция ұғымында туған жерінің тыныштығын,
халқының қауіпсіздігін қорғайтын әскер ұғымы болды. Жалпы Алаш әскерінің қызметі –
соғысуға емес, бейбітшілікті сақтауға, елінің тыныштығын сақтауға бағытталды, сырттан
келген жауға қарсы тұру, еліне қорған болу – негізгі міндеттерін құрады.
Алашорда көсемдері жаңа құрылған Алаш автономиясын аяғынан тік тұрғызу үшін
және большевизммен күресу мақсатында ұлттық әскер құру және Советтерге қарсы
әртүрлі саяси күштермен одақтасу ісіне үлкен мән берді. Съезд бұл мәселені жан-жақты
талқылап, қазақ милициясының әр облыс, уезд орталықтарындағы саны, оларға әскер
ғылымын үйрету және қажетті заттармен (қару-жарақ, қаржы, кұлік тағы басқа) қамтамасыз
ету тәртібін анықтады. Онда 26 500 адам тіркелген халықтық милиция құрылуы қажет»
деген қаулы қабылданды. Бұл идеяның ұсынылуы жөнінде»...сол жылғы 5-13 желтоқсанда
Орынборда болған екінші жалпы қазақ съезінде Алашорда үкіметінің мүшесі Ж. Ақбаев 26
500 жауынгерлерден тұрақты армия құру идеясын ұсынды» деген пікір бар [4, 29 б]. Мұның
өзі - әскер құру ісінде саналы түрде зор белсенділік танытқан Алаш көсемдері екендігін
көрсетеді.
Съезд қаулыларында көрсетілгендей, Алаш әскерін құру үшін алдымен милицияға
алынатын адам шығынын анықтап, оларды қару-жарақ, ат-көлікпен қамтамасыз ету, әскери
мамандар (офицерлер, инструкторлар) даярлау жұмысын айқындап алып, оған қажетті
қаражат 6 облыстың қазақтары есебінен жиналатын болды. Қазақтың бұрыннан жиналып
тұрған қаржысы жоқ екені белгілі, сондықтан милиция шығыны халыққа салынған салық
есебінен алынып тұрды.
«Қазақ» газетінде «автономия ісіне ақшаның көп мөлшерде керек екендігі, оның халыққа
салық болып түсетіндігі және ұлт жұмысының салық ауырпалығын көтеру халыққа борыш
екендігі айтылса [5], «Сарыарқа» газетінде мұндай ақшаның бұрын қазақта болмағандығын
айта келіп оның себебі: «...Николай заманы қазаққа ел болуды ойлатқан жоқ. Енді қазақ
ел болып, өзін-өзі қорғауға қам қылса, ұлт қазынасыз қорғай алмайтыны анық... Алаш
балаларының міндеті - әрқайсысы шамасынан келгенін беріп, ұлт қазынасын жасау керек.
Бұл ұлт қазынасы деген - жалпы қазақ пайдасына жұмсалатыны» жазылды [6]. Автономияның
елге түсетін салмағының ең ауыры осы болды және бұл жұрттың береке-бірлік қылып, осы
күннен ыждиһат ететін істерінің ең алдыңғысы еді.
Автономия болу үшін ұлт қазынасы мен халық әскері ауадай қажет еді. Бұл екеуінсіз
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автономия құру мүмкін емес-тін. «Пұлсыз Алашордасы да, оның комитеттері де ешнәрсе істей
алмайтындығын, пұлсыз Алашорданың адамдары да тұра алмайтындығын, өз мекемелерін
түзей алмайтындығын, милиция жасай алмайтынды, пұл жағынан істі тоқтатпастың
жалғыз-ақ шарасы-ақшаны қазір қарызға алу, жұрттан ақша жиналған соң орнына салу,
олай болса, Орданың өзі де, жергілікті комитеттері де қарызға берілетін ақшасы бар
жерлерді қарастыру. Табылса әзірге ала тұру. Істі қарызға алған ақшамен жүргізіп
жіберіп, елден ақша тез жиылуына қам қылу. Алашордасы ақша жию жағын осы күйінде
қоймай, қазынаға салу керек», - деп, халыққа тиімді жолын ұсынады [7]. Бұл жерде әзірге
ақшаны қарызға ала тұру керек дегендегі мақсат - уақытты бос жібермей, ұтымды пайдалану
деген сөз еді.
Енді осы мәселелерге байланысты жер-жерлерде болған нақты іс-шараларға келсек.
Зайсаннан жазылған хабарларға қарағанда, ол жақта «ғинуардың 13-де тағы да бүліншілік
қозғалып кету қаупі болған соң, күндік ақы кесіліп, 15 атты милиция шығарылған. Бәрі
қызметтен қайтқан ноғай солдаттары, құрал берілмекші. Управаға 30 милициялық алты айға
22 мың сом жоба жасап, «бұл ақшаны мұсылмандар көтерсін, түбінде орыс пен мұсылман қақ
жарлы болар». Кейбір қара жүрек орыстар: «мұсылмандардың милиция жасауы гарнизонға
қарсы» - деп құбыжық көрсетіп, надан солдаттарды айтақтап отыр. Милиция ұстауға 25
мыңдай ақша жиюға жоба жасалып, әркім шамасынша бермекке жазылып еді. Енді сол ақша
жинала бастаған [8]. Бұл келтірілген құжаттан біз милиция жасауға бөлінетін қаржының
жобасы жасалып, соған орай халық арасында түрлі пікірлердің қалыптасқанын, әсіресе
мұсылмандар мен орыстар деп бөліну процестерінің жүргені анық.
Уақытша үкімет тарапынан Ресейде мұсылман әскерлерде дербес бөлімдер жасауға
рұқсат етілнгенін ескеретін болсақ, осы кезден-ақ әр жерде мұсылман солдаттары орыстардан
іргесін аулақ салып, бөлектене бастаған еді. Мұсылман полктерінің құрылуы туралы «Бірлік
туы» газетінде «1917 жылдың күзінде Петроград округіндегі мұсылман әскерлерінің
съезі ашылғандығы, онда 15 гарнизонның (шаһар әскерінің) өкілдері бас қосып, съезде
Уақытша үкіметтің Қазан, Уфа, Симфирополь шаһарында 3 мұсылман полкін жасауға
ыждиһат еткені» айтылады [9].
Әсіресе, Орскіні қоршау кезінде, - деп жазады З. Валиди, - біздің Қазақстанмен байланысымыз нығайды. Торғай губерниясында қазақ ұлттық әскерін құру ісіне Ә. Бірімжановпен
бірге башқұрт офицері Ғ.Ғабитов тағы басқалар ат салысты. Башқұрт әскери басқармасы
оларды әскери қару-жарақпен қамтамасыз етті. Самар үкіметі тарапынан қазақ әскеріне
бұлінген қару-жарақ «Башқұртстанның Әскери Шуросы» арқылы жіберілді. Осы кезде
башқұрт-қазақ әскери корпусын құруға және оның басшылығына генерал Ишбулатовты
тағайындауға әрекет жасалды [10, 252-258 бб].
Сыртқы жаудан қорғану мақсатында құрылған Алаш әскеріне ең алдымен ұрыс өнерін
үйретіп, сонан кейін әскер түрін таңдау керек болды. Құрылатын әскер туралы 1918 жылдың
8 - маусымында Алаш қаласында Ә. Бөкейхановтың басшылығымен өткен Кеңес қаулысында:
«1) милиция керек; 2) милиция атты болады; 3) милицияға жігіт беру міндетті емес, ұлт
үшін тіленіп жазылғандар кім болса міндетті қылып алу Алашордада болсын; 4) милицияға
керек ат, ақша жұрттан салықпен алынсын, байдан байша, кедейден кедейше; 5) қанша
ат, қанша ақша жинау еркі Облыстық Комитетте болсын», - делінген еді [11].
Қазақтардың әскер түрі қандай болуы керек деген мәселеде қазақтар бойлары
аласа болғандықтан, атта отыру ыңғайлылығын және ат үстінде оның күші, ептілігі
артатындығын ескере отырып, өздеріне тиімді атты әскер түрін таңдады. Милиция
түрі атты болатындықтан тұсында атты казагі бар Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу
облыстарында түрлі деңгейде жұмыстар жүргізілді.
Осы мәселе төңірегінде ұлт зиялылары: «...милицияға бөлінетін адамдар мен қаржы
дайын болғанша, офицер, инструкторларды дайындау керек. Бұл - бір. Екінші -милицияға керек
қару - жарақ атты казактардан табылмас па... үшінші соңғы кезде юго-восточный союз деп
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мойын созғанша, Орал, Орынбор, Сібір, Жетісу атты казактар болып, Алашордасына қараған
қырғыз-қазақтармен бірігіп өз алдына Восточный Союз жасау қолайлы болады деген пікір
туып отыр. Бұл пікірді Орынбор атты казактары қуаттап тұр. Әуелі Алаш автономиясына
қараған жердің аламайы дұңгеленіп, қазіргісінен гөрі ыңғайлырақ болмақ. Күнбатыс, Солтүстік,
Шығыс-үш жағымызға атты казак қорғауыш болмақ. Алаш автономиясында бұлайша союз
жасау өте қолайлы болмақ», - деп, әскер құрудың тиімді жолдарын қарастырады [5].
Алашорда үкіметінің алғашқы кезде казачествомен тығыз байланыс орнатып, ортақ жау
большевизмге қарсы күресте бір бағытта болғандығы белгілі. Оған Ә. Бөкейхановтың 1918
ж. 20- шілдеде Орынборға Сейітқасым Қадырбаевқа жолдаған мынадай: «...қару-жарақ, әскер
шығынын үйрететін офицер туралы Дутовпен хабарлас» деген жеделхаты [12] және атаман
Дутовтың Алашорда үкіметін құттықтап, Ә. Бөкейхановқа «Орынбор казак-орыстарының
атынан тәңір жарылқасын айтамын, сізге һәм барша қазақ халқына. Мен биыл қазақ арасынан
жүрген уақытымда басқа казак-орыстарға да, маған да біртүрлі жақсы кұзқараспен қарап,
қатты құрмет қылды және әр уақыт сіздің қайда екеніңізді сұрап отырдым. Сондықтан мен
ойлаймын, мұның бәрі-қазақ пен казак-орыстың арасының жақындығына, мақсат-бірлігіне
дәлел ғой», - деп жолдаған жеделхаты айғақ бола алады [13].
Алайда, Алашорда үкіметінің орынборлық атаман Дутов басқарған күштермен
одақтасуын К.Нұрпейісов бұл одақтың формальды мәнге ие болғандығын және кейінгі
оқиғалар көрсеткендей тиімділігі шамалы болғандығын негіздейді. Бұған қосымша
З.Валиди: «...18 қарашада (1918 ж.) адмирал Колчак өзін Ресейдің Жоғарғы Билеушісімін
деп жариялағаннан кейін бәрі астан-кестен болды ... адмиралдың оң қолы болған генерал
Дутов оның бұйрықтарын орындады және бізге қару-жарақ жағынан жасалған көмегін
шектеді,- деп, - Дутовпен арадағы байланыстың ұзаққа бармағандығынан хабар береді [10, 271
б]. Осыған орай біртұтас қазақ автономиясын құрып үлгермеген және қазақтың жерлерін сол
автономияның шеңберіне біріктіре алмаған Алашорда үкіметі бірлігінен айрылып қалды.
Осындай жағдайда үкімет мүшелерінің біразы Семей қаласының маңындағы Алаш
қаласына келіп, өздерін Алашорданың шығыс бөлімі деп жариялады. Бұл жөнінде М. Дулатов «Алашорданың уақытша тұратын орны - Семей болды», - дей келіп, -Алашорда ісіне
большевиктердің кедергі болғанын ескертті [14]. Алашорданың осы шығыс бөлімі Батыс
Алашордамен салыстырғанда Колчак үкіметімен еш қиындықсыз байланысып тұрды.
Орал облысындағы Жымпитыда Алашорда үкіметінің батыс бөлімі немесе Ойыл
Уалаяты әрекет етті. Бұл бөлім туралы «Жас азамат» газетінде: «...Досмұхамедовтер Орынбор
казак-орыстарымен қосылып, Ақтөбе уезіндегі большевик әскеріне қарсы жүруге келе жатыр.
Бұл туралы әуелі атаман Дутовпен сөйлесіпті. Досмұхамедовтер түнеугүні Орал облысының
хүкіметі деп сайлаған хүкіметтерін «Алашорданың бір бөлімі» деп танығанын жазды [15].
Азамат соғысы жылдарында большевик зардабынан Алаштың барлық облыстары дерлік
қырғынға ұшырап жатқан кезде «Жас азамат» газеті: «...жау оң бүйірден де, сол бүйірден
де қысып келеді. Ел қорғау, құрғақ сөздің желісіне байланбайды, қаласты көңілден, жігерлі
қолдан шыққан іске байланады. Алаш полктеріне кіріп, ел қорғау жастардың мойнындағы
парыз»,- деп жастарды ел тыныштығын сақтауға үндеді [16]. Екінші жалпы қазақ съезінің
«милиция жасалсын» деген қаулысы бүгінгі күн ғұмыр жүзінде алла сәтін салып, іске аса
бастады. Большевик құласымен Алашордасы Семейге келіп, автономияны жұртқа әртүрлі
себеппен жария қылмаса да, іске кірісті.
Бірінші кіріскен ісі - милиция жасау ісі болды. Алашордаға қолайлы жақын уезд Семейдікі
болғандықтан жұмыс Семейден басталды. Семейдің 22 болысына болыс басы 30 кісіден
салынып, сол кісілерін шақырта, тығыз жарлық жіберілді. Автономияның бір үлкен тіреуімилиция екенін екі жылдай естіп, сүйегіне сіңіп жүрген жұрт баяғы солдат боласың дегенді
құбыжық кұргенін қойып, «Орда» жарлығын екі қылмай, салынған кісілерін әкеліп жатыр. 22
болыстың дені кісілерін әкеліп беріп қойды. Осы күні Семейде 700-ден аса қазақ милициясы
бар (бәрінің расходы қазынадан). Әйелі жоқ салт жігіттер айына 60 сом алады, әйелі барлар
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160 сом алады. Бәрінің киім-тамағы һәм басқа расходтары қазынадан [17].
Алашорда үкіметі жарияланғаннан кейін Семейден бастау алған қазақ әскері Қазақстанның
басқа өңірлерінде де, атап айтқанда, «Қостанайда 2-ші қазақ полкі, Жаманқалада (Орск) - 3-ші,
4-ші, Оралда - 5-ші, 6-шы қазақ полктері жасалады...Бұлардан басқа Алашта ер көңілді қазақ
жігіттерінен 1-ші полк пен офицер шығаратын медресені ұзіміздің қазақ капитаны Хамит
Тоқтамышев Өскеменде» ашқандығы жөнінде ұлттық басылымдарда айтылады.
Осы тұста Қостанайдағы 2-ші қазақ полкінің құрамы туралы «Сарыарқа» газеті: «...ең
алдымен бас боламыз деп учительдер, оқушы жастар жазылып, бұларды кұрген соң, қырдағы
жігіттер де өз еркімен жазылды», - дей келіп, онда оқу командасының ашылғандығын,
құрамында оқыған азаматтардың болғандығын және 29 желтоқсанда полктағы жігіттер
Қоңырау станциясына (Орынбор губерниясында) бет алғандығын, сонымен қатар Алашорда
тарапынан «әскери бөлім» ашылып, Елдес Омаровтың да бірге кеткенін» жазады [18]. Алаш
әскерін жасақтауды ұйымдастырып, оның басы-қасында Алаш жетекшілері Х. Ғаббасов,
А. Тұрлыбаев, М. Тынышбаев, Б. Мәметов, Х. Тоқтамышев жүрді.
Әсіресе, қазақ жігіттеріне әскер ғылымын үйретуде тұңғыш қазақ офицері, штабс-капитан
Хамит Тоқтамышев пен подполковник Ғали Самыратбековтің есімдері ерекше айтылады.
Алаш әскеріндегі бір ерекшелік-тылдағы тұрақты қосалқы жасақтың болуы еді. «Сүйек тісті»
ұзын таяқпен қаруланған олар қарсыластарын алаңдатып, табысты нәтижелерге жетіп отырды
[19, 56 б]. Қазақ жігіттерінің Жетісу майданындағы ұрыс-қимылдары соның айғағы. Мұны
«Сарыарқа» газеті: «...әскерге алынған қазақ жігіттерінің кұп уақытқа дейін қару-жарақтары
болмаса да, ұрыстан беттері қайтпағандығын... Саратовкадағы шабуыл кезінде (28 қазан
1918 ж.) жүздіктегі» Балтай Бисебековтің, Андреевка қаласында Ахметқали Орманбаевтың
ұтымды ұрыс тәсілдерін, Қағазбек Дашке баласының 150 көпшілді бір жарым сағат бөгеп
тұруының арқасында, олардың Саратовкадан шығынсыз құтылғандығын [20], сонымен бірге
1918 жылы наурыз айында Антоновка қаласы үшін болған ұрыста жау қолында қоршауда
қалған 12-ші Алаш полкінің 98 жігітінің қайраттылығы жөнінде: «...қамалып қалған 98 жігіт...
неше күн, неше түн атысады. Атысқанда өздерінің паналаған үйлерінің қабырғасын тесіп
алып, көпшілдерді мылтықпен атып, бомбамен атқылап, жақын келтірмейді. Көпшілдер оғы
бұларға тимейді, себебі, бұл жақтың үйі тастан салынған еді... олар екі күн, екі түн атысқан
соң, араларынан бір жігітті не болса да, Алаш әскеріне хабар бер деп жұмсайды. Бұл жігіт
көпшілдің бір жақсы атын қолына түсіріп, ұстап мініп, неше қабат жаудың арасынан оқты
жаңбырша жаудырса да, аман-есен құтылып, кұп әскерге хабар береді. Мұны естігеннен
кейін біздің әскерден Антоновкаға көмек жіберіліп, 4-5 күн қамалып жатқан 98 жігіттің аманесен құтқарылғандығын» жазады [21].
Қазақтың алғашқы әскери бөлімдері құрамындағы жауынгерлер бойларындағы
қайсарлық, өжеттілік, ептілік сияқты қасиеттерімен көзге түсті.
Ұлттық әскерімізді жасақтау, оларды оқ-дәрімен, қару-жарақпен және ат-көлікпен
қамтамасыз ету жұмыстарының бар ауыртпалығы халықтың мойнына түскені белгілі. Олар
шамасына қарай ұлт қазынасына өз үлестерін қосып, біреулері қаржылай, екінші біреулері
заттай көмектерін аямады. Соған орай Алаш офицері Х. Тоқтамышев: «1918 жылдың желтоқсан
ішінде атаман Анненковтың ұйғаруынша тілмаш Жармұхамедов мырзаның Семей мен Алаш
қаласында жүріп, жинаған 13800 сом ақшасы 1-ші атты қазақ полкінің пайдасына тапсырылып,
топ книгаға тіркелгендігін [22] және Алаш қаласындағы әйелдер қауымы тарапынан «сүзек
ауруы күшейіп, халыққа һәм соғыстағы әскерге қауіпті уақытта, қазақтың 1-ші полкінің жайы,
көйлек - көпшік реті кем болып, қайдан аларын білмей тұрғанда жоғарыда айтылған әйелдер
ұйымы бұл істі өз қолдарына алып, қазақ һәм ноғай әйелдерін шақырып, біраз уақыттың ішінде
1000 пар көлек-көпшікті бітіртіп берді. Сөйтіп, олар әскеріміздің сүзек ауруынан аман қалуына
себепкер болды», - дей келіп, - әсіресе күні-түні қызмет қылған А.Я. Бөкейханова, Гүлбаһрам
ханым Тынышбаева һәм Алаш баспаханасын басқарушы Сейінже мырза Керейбаевқа көптенкөп тәңір жарылқасын айтамын», - деп, өз ризашылығын білдіреді [23].
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Бұдан Алаш қайраткерлерінің жұбайлары да босқа жүрмей, әскер құру ісінде әйелдер
ұйымына басшылық жасап, нәтижелі істер атқарғанын, сөйтіп, Алаш автономиясының
«аяғынан тік тұрып кетуіне» өз үлестерін қосқан. Десе де, Алаш әскерін құру ісінде оның
көлеңкелі тұстары да болмай қалған жоқ. Айталық, әскер бөлімінде қызмет етуге кей жерлерде
халық ықыласты болмады. Оған тамақтанудың нашарлығы, киім-кешектің жетіспеуі, түрлі
аурулардың етек алуы себеп болды. Мұның ақыры жігіттердің әскерді тастап, туған ауылдарына
қашуына әкеліп соқтырды. Осындай келеңсіз оқиғалар бола тұрса да, милиция жасау туралы
съезд қаулысы белгілі бір дәрежеде іске асырылып жатты. Соған ырза болған бүркеншік
есімді «Хабаршы»: «...автономияның бір үлкен тірегі - Отанымызды қорғайтын милиция болса,
сол милиция бұл күнде жасалып отыр. Бұл қалыпқа қарағанда, біздің бөлек ауыл болып қонып,
жұрт болуымыз шексіз», - деп, дербес тәуелсіз мемлекеттіліктен үмітті екендігін білдірді
[24].
Көп кешікпей большевиктерден тазарған жерлерде Кеңес өкіметінің саясатына қарсы
бағытталған және Антанта елдерінің қолдауына сүйенген үкіметтер құрылды. Олардың
қатарында Омбыда құрылған Уақытша Сібір үкіметі, 1918 жылы маусымда Самарада құрылған
Құрылтай жиналысы мүшелерінің Комитеті (Комуч) және 1918 жылы қыркүйекте құрылып,
өзін «Уақытша Бүкілресейлік үкімет» деп санаған Уфа директориясы болды. Соған орай
«Қазақ» газеті: «...большевик жоғалған соң, әр жерде әртүрлі хүкіметтер жарыққа шыға бастады.
Мысалы, Сібір хүкіметі, Самара хүкіметі, Башқұрт хүкіметі, Алаш хүкіметі һәм басқалар.
Бұл хүкіметтердің шығуы мен түскен жолдары түрліше. Башқұрт, Алаш секілділер өзінің
белгілі мақсаты- автономияларын жарыққа шығару жолында талпынады. Самара хүкіметі
дегеніміз - Руссия Құрылтайының мүшелерінен құрылған Комитет. Бұл комитет Руссияны
тегіс большевиктерден құтқарып, жұрттың қолын Құрылтайға жеткізбек. Биліктің бәрін
Құрылтайға бермек. Сібір хүкіметінің жолы біздің түсінуімізше күңгірт. Егер Сібір хүкіметі
Башқұрт, Алаш сияқты автономиясын жарыққа шығару жолында хүкімет болдым дейтін
болса, өзінің шегінен шықпасқа керек еді. Сібірді ортақ хүкіметім деп отырған ел жоқ. Бірақ,
уысыма сыйғанның бәрі менікі деп Сібір отыр», - деп большевизмге қарсы құрылған Уақытша
үкіметтердің әрқайсысының саяси бағытына түсініктеме береді [25].
Осы тұста мақсат-мүдделері бір жерден табылған Башқұртстан, Алашорда және Түркістан
автономиясы жетекшілерінің ұйымдастаруымен 1918 жылдың 30 тамызы мен 7 қыркүйек
аралығында Орынбор мен Самарада өткен кеңестен кейін ІІ-ші біріккен съездері шақырылды.
1-ші біріккен съездің күн тәртібіне енгізілген 12 пункттің бірінде «Украинаны оккупациялаған
Германияға көзқарас» мәселесі болды. Соған орай «егер немістер астрахандық казактардың
көрнекті қайраткерлерімен байланысуға әрекет жасаса, Германиядан арамызды алшақ ұстап,
Ресейдің одақтасы ретінде Сібірде жүрген Жапония өкілдерімен байланыста боламыз, ал
өзіміздің ұлт-азаттық күресімізді тек ішкіресейлік күрес ретінде жүргіземіз» - деген шешім
қабылданды.
Бұл шешімді Алашорда үкіметі де қолдады. ІІ-ші біріккен съезге Ә. Бөкейханов,
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, М. Шоқай, М. Тынышбаев, У.Ходжаев т.б. қатысып, онда
Башқұртстан, Қазақстан, Түркістан үкіметтерін «Оңтүстік-шығыс мұсылман облыстарының
федерациясына» біріктіру, башқұрт, қазақ әскери бөлімдерінен корпус құру, Ресей үкіметіне
«Шығыс Ресей одағына» негізделген Сібір және Самара, оралдық және орынборлық
казактарды біріктіретін федерация құру жөнінде ұсыныс жасау мәселелері талқыланып,
соған сәйкес шешімдер қабылданды [53, 249 б].
Осыған дейін қазақ автономиясы мәселесінде Кеңестерден қолдау таппаған Алаш
жетекшілері ендігі жерде Сібір үкіметіне, Самара үкіметіне (Комуч), Уфа директориясына
сенім артып, біртұтас ұлттық мемлекет ретінде Алаш автономиясын мойындайды деп
үміттенді.
Олар «Сібірге біздің Алаш, Башқұрттың айтып отырғаны менде сендей, сенде
мендей. Бізге Сібірден гөрі Самара хүкіметі табысқандай. Өйткені, Самара хүкіметі-өңкей
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халық өкілдерінен құрылған комитет. Сондықтан да біздің Алаш Самара комитетімен
жолдасуы жұн. Бірақ, Сібірмен де ат кекілін кесіп кетпеспіз», - деген тоқтамға келді және
осындай пікірлері арқылы халыққа саяси бағыт-бағдар беріп отырды [26]. Азамат соғысы
жылдарында, яғни Қазақстанның көпшілік аудандарында Кеңес өкіметі құлатылған кезде
Алашорда үкіметі жоғарыда аталған Уақытша үкіметтермен тіл табысып, Орал, Сібір,
Жетісу және Орынбор казактарымен тығыз байланысты. Осы үкіметтерге, кейін Колчак
диктатурасына Алаш автономиясын ресми тану жөнінде өтініштер жасап, әртүрлі деңгейде
көмек беруді сұрайды.
Бұл мәселеге орай С.Шәріпов өз естелігінде 1919 жылдың 30 тамызында Колчак
үкіметінің органы болып табылатын «Правительственный Вестник» газетінде жарияланған
«Делегация у Верховного Правителя» атты мақала бойынша 1919 жылдың 27 тамыз күні Жоғарғы
Билеуші ескі дәстүрлі казактармен қатар Орал әскери үкіметі мен Орал өңіріндегі А.Кенжин
бастаған қырғыздар делегациясын қабылдағанын, онда Орал казачествосы мен қырғыздардың
Батыс Алашорда бұлімінің одағын нығайту мақсатында және қырғыз жасақтарын күшейту
үшін Орал әскери үкіметінің атаманына құқық берілуін сұраған мәлімдеме жасалғанын,
әскери атаман генерал-лейтенант Толстовқа қырғыздардың мемлекеттік мекемелерін құру
жұмысына кеткен қаржысының орнын толтыруға 6 млн. сом ақша берілуін сұрағандығын
және қырғыз ұкілі тарапынан Жоғары Билеушіге қырғыз съезінің шешімі бойынша
оған «құрметті ақсақал» дәрежесін бергендігі, Жоғары Билеушінің бұл делегацияға рахмет
айтып, жауап ретінде олардың ұсынған мәселелері тезарада Жоғары Билеушінің Кеңесінде
талқыланатынын» - жазады [27, 163-165 пп.].
1918 жылдың қыркүйегінде Ә. Бөкейхановтан «Қазақ» басқармасына «11 қыркүйекте
Құрылтай мүшелерінің Комитеті Алаш автономиясын таныды» деген жеделхат келіп
түседі [28]. Соған орай «Жас азамат» газетінде де «Құрылтай ағзаларынан құрылған
Самар Комитеті Алашордаға қару-жарақ, киім-кешек бере бастағанынан» хабар береді [29].
Осының алдында 1918 жылдың 18 - тамызында Алашорда үкіметі Сібір үкіметіне
өтініш жасаған болатын. Соған сәйкес Том қаласында «орыстан басқа жұрттардың
фракциясы» Ақмола облыстық комитетіне төмендегідей: «проектеріңізді комиссия 3 күнде
қарап бітіреді, сонан кейін Думаның жұмысына салынады. Алашордадан біреу тез келсін» деген жеделхатты жібереді.
Аталған Облыстық Дума 1917 жылдың күзінде құрылып, іске кірісіп жатқан кезде
большевиктер қуып таратқан еді. Осы Думаның соңғы ашылуында (18 тамыз 1918 жыл)
оған 100 шамалы депутаттар жиналып, топ-топқа бөлінгенде социал-революционер партиясы
мен орыстан басқа халықтардың біріккен фракциясы екеуі күшті болды. Бұл екеуі де
автономия болып, өз жұмысын өзі атқарамын деген халыққа жергілікті, яки жергіліксіз
болсын дауыс беріп, Думада олардың сөзін қуаттамақшы болған және олар Алаш
автономиясын Думадан бұрынғы лайықталынған күйінше өтуіне бар күштерін салмақшы
болған. Осы мәселелерді шешу мақсатында Алашордадан керекті құжаттарды алып, А. Тұрлыбаев Том қаласына жіберіледі. Сібір хүкіметінің басқа халықтар жұмысын қарайтын
министр М. Шатилов Думаға жүрерде «Алашорда» кісілеріне «мен министр болып тұратын
болсам, баяғыдан бергі арманым-Алашорданың автономиясын Думаға аңғартып, қабылдату,
егер менің дегенімше болмаса, министрліктен түсемін», - дегені - Алаш жетекшілерінің ісәрекеттеріне қолдау көрсетуінің көрінісі болып табылады [30]. Өкінішке орай, осы мәселені
қарайтын Облыстық Дума Сібір үкіметі тарапынан жабылып, бұл іс аяқсыз қалды.
Уақытша үкіметтер тарапынан осындай іс-әрекеттер жасалса да, олар шын
мәнісінде жекелеген мәселелерде болмаса, тұтастай Алашорда үкіметін ресми түрде
мойындамады.
Большевизмге қарсы және бытыраған Ресей облыстарын біріктіру мақсатында бөлінбес
Бүкілресейлік өкімет құруды көздеген Уфа мемлекеттік мәжілісі 1918 жылдың 8 қыркүйегінде
шақырылды.
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Осы мәжіліс жұмысына орай «Қазақ» газеті «хүкімет құру жайын тексеріп, ынтымақтасуға
әр топтан бір-бірден өкіл шығарылып, барлығы 23 кісілік бір комиссия сайланғандығын,
оған мұсылмандардан Башқұрт үкіметінен Ахмет Заки, ноғайлардан - Сұлтанбек, Түркістан
автономиясынан - Мұстафа, Алашордадан - Ғалиханның кіргендігін жаза келіп, соңғы
хабарларға қарағанда, хүкімет сайлау үшін партиядан емес, ел билеуге лайық адамдардан 5
кісі сайлау жөнінде келісім болғандығын және сайланған жаңа үкіметтің 1-ші ғинуарға дейін
ешкімнің алдында жауапты емес екендігін, бірақ жаңа жылдан кейін шақырылатын Құрылтай
жиналысында істеген істері жайынан есеп беретіндігін айтады. Мұнымен қатар жаңа жылдан
кейін шақырылатын Құрылтай жиналысына 250 мүшесі келсе ғана Кеңес болатындығынан,
егер 1919 жылдың 1 қаңтарында 250 мүшесі жиналмаса, Құрылтай Кеңесі екі айдан соң,
қайта шақырылатындығынан және бұл жолы 170 мүшесі жиналса да Құрылтай Кеңесі
болатындығынан хабар береді [31]. Аталған мемлекеттік мәжілістен автономия алуға ұмтылған
халықтар үмітті еді, бірақ ол үміттері тағы да ақталмады. Өйткені, мемлекеттік мәжіліс те
біртұтас Ресейден өзге халықтардың бөлінуін жақтамаған еді.
Алайда Алашорданың аз уақыт болса да жабылғанына «дос жүдеп, дұшпан семіріп»
тұрған кезде Алашорда қандай кедергіден болса да бауырын жазып шыға бергендігі, оның
қиямет-қайымға дейін жоғалған жоқ» [32]. «Алашорда ісі уақытша тоқтатылсын» деген
жарлыққа қарамастан, 1918 жылдан іске кіріскен Алашорда үкіметі 1919 жылдың аяғына
дейін үзіліссіз әрекет етті.
Алаш әскеріне қатысты соңғы зерттеулерге сүйенсек, «Алаш атты әскері 12 полктен
құралған, әскердің жалпы саны 5 мың адамнан асқан» [33, 3 б.]. Мысалы, «Колчак армиясының
қатарында 2000-2500-ге жуық қазақ әскері болған. Ол бес Алаш полкі, бір кадрлық полктен
тұрған. Соған қатысты үш полктың негізгі құжаттары табылған. Ол жерде, негізінен, соғысқан
Шығыс Қазақстан облысы, Семей, Жетісу өңірі, негізгі соғыстар Зайсан, Аягөз, Мақаншы,
Үржар, Үшарал, Лепсі, Қапал, Сарқан, Жаркент төңірегіндегі болған айқастар. Зерттеу
барысында 600 азаматтың тізімі табылған [34]. «Дутовтың конвойы, яғни оққағары – қазақтар
болыпты» деген дерекке байланысты Колчактың орынбасары болған Морис Жәнен деген
француз генералының жазбаларында Дутов Колчактың қабылдауына қазақ оққағарымен келгені
айтылады. Лондонда фотосы да жарияланған. Жалпы, Дутов – қоғам назарын өзіне аудартып
жүруді жақсы көрген адам. Сол кезеңдегі газеттерде оны қазақ әскері күзететіні туралы әртүрлі
жазбалар бар. Басына бөрік киген оққағардың суреті де баспасөз бетінде басылған - дей келіп,
- Берік Әбдіғалиұлы,- Омбының Азаматтық соғысты зерттеу орталығынан француздар Омбы
қаласында 1919 жылы түсірген бейнематериал ішінен атаман Дутовтың қасында оққағар болып
жүрген қазақтарды көргенін, оққағарлардың Қостанайдағы Алаш полкінен іріктелініп алынған
болуы керек. Дутов шегініп Жетісуға келген кезде де оққағарларын мұсылман жігіттерінен
жасақтаған. Естеріңізде болса, атақты ақ гвардияның генералы Корниловтың да оққағарлары
түркімен мен қазақтар болғанын, осыған байланысты сол екеуі де қазақ жерінде туып-өскенін,
Корнилов Қарқаралыдан болса, атаман Дутов Қазалыда туғанын» тілге тиек етеді [34].
Қорыта келгенде, ХХ ғасырдың басындағы саяси оқиғаларға белсене араласып, азамат
соғысы жылдарында ақ гвардияшылармен одақтасып большевиктерге қарсы соғысқан бес
мыңнан астам Алаш әскерінің сарбаздары мен бас-аяғы мыңға жетер-жетпес Алаш қозғалысына
ниеттес қазақтардың ел қорғау ісіндегі жанқиярлық күресі, адал қызметі, бүгінгі жас ұрпаққа
үлгі-өнеге, ал биліктегі жоғары лауазымды қызметкерлерге үлкен сабақ дер едік.
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Садыков Т.С., д.и.н., профессор, декан Исторического факультета ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева
Сайлаубаева Н.Е., т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Еуразиялық зерттеулер кафедрасының доценті
Сайлаубай Е.Е., т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қазақстан тарихы кафедрасының
доценті
Сайлаубекқызы А., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты
Sarsikeeva G.K., L.N. Gumilуоv ENU, Doctor of PhD (France), acting professor, Gentleman
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Сәрсембина Қ.Қ., т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ археология және этнология
кафедрасының доценті
Сейтказина Қ.О., т.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті
Серғазы Л.А., ф.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ доценті
Смағамбет Б.Ж., ә.ғ.к.,Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУдоценті
Смаханова Ж.С., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Еуразиялық зерттеулер кафедрасының
PhD докторанты
Сыздықова Г.О., ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Тапанова С.Е., ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Ташқараева Ә.М., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ PhD докторанты
Томохико Уяма, профессор Центра славянско–евразийских исследований Университета
Хоккайдо, г. Саппоро, Япония
Тұрсынова Л., Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, 2-курс
студенті
Тілешова Қ.Е., ф.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ практикалық қазақ тілі кафедрасының
доценті
Үсен А., ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры
Хамзабек Д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты
Хангелди Н.Е., студент II курса ИФ ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Шабамбаева
А.Г.,
докторант
кафедры
Евразийских
исследований
ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева.
Шаңбай Т.Қ., ф.ғ.к., профессор, Тарих және қоғамдық ғылымдар Академиясының
академигі, Алаштану ғылыми-зерттеу орталығының директоры
Шарипов А.Т., учитель истории, школа им. К. Шулембаева г. Аксу
Шаяхметов Н.У., т.ғ.д., профессор, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Еуразиялық зерттеулер
кафедрасының меңгерушісі
Шәріпхан М., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Қытай филологиясы кафедрасының аға
оқытушысы, филология ғылымдарының магистрі
Шнанов У.Р., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ тарих факультетінің PhD докторанты
Шойбекова А.С., гуманитарлық ғылымдар магистрі, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ жас
ғалымы
Шындалиева М.Б., ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ баспасөз және баспа ісі
кафедрасының профессоры
Ілиясова К.М., ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы институты, жетекші ғылыми қызметкер,
т.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент)
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«Рухани жаңғыру: Алаш және азаттық идеясының сабақтастығы»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның
ҚАРАРЫ
Астана қаласы
ЭКСПО Конгресс орталығы

2017 жыл 10 қараша
сағ. 17.45

Отандық және шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттарының
ғалымдары, оқытушылары, белгілі қоғам қайраткерлері мен саясаткерлер қатысқан конференция
қазақ халқының тарихи отанында автономия орнатып, зайырлы және демократиялық қоғам
құруды мақсат еткен ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының өмірі мен қызметтерін
ғылыми зерделеуді көздейді.
Алаш қозғалысының қайраткерлері өткен ғасыр басындағы аласапыран уақытта халқының
мүддесін қорғауға зор үлес қосты, елінің болашағы жолында жанын пида етті. Олардың есімі
ел есінен ешқашан өшпек емес.
Конференцияда Қазақстан тарихында сүбелі орны бар Алаш қозғалысы мен Алашорданың
қызметі «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында зерделенді. Бұл қоғамға игі ықпал етіп,
халқымыздың тарихи санасын байыта түсуге зор септігін тигізеді.
Конференцияға қатысушылар Алаш қозғалысының тарихы мен рухани мұрасын халық
жадында жаңғырту қоғам өкілдерінің, шығармашылық және ғылыми зиялы қауымның
азаматтық парызы мен міндеті деген ортақ тоқтамға келді.
КОНФЕРЕЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫЛАР
ТӨМЕНДЕГІ ҚАРАРДЫ ҚАБЫЛДАЙДЫ:
- Алаш қозғалысына қатысушылардың мұраларын зерттеу одан әрі дәйекті жалғастырылсын;
XX ғасырдың бірінші ширегіндегі Алаш қайраткерлерінің мақсаты мен қызметін жан-жақты
ашып көрсететін іргелі зерттеулер жүргізу, жариялау ұйымдастырылсын; қозғалыс өкілдерінің
еңбектерін толық қамтыған «Алаш мұрасы» атты ғылыми серия жоспарланып, шығарылсын;
- Алаш қозғалысы мен Алашордаға қатысты сол дәуірдің мұрағат материалдары
жүйеленіп, құжаттар сериясы басып шығарылсын;
- Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынұлы, М. Шоқай, М. Дулатұлы және басқа да Алаш арыстарының есімін ғылыми ұйымдар мен оқу орындарына (жоғары, арнаулы, орта) беру арқылы
қозғалыс жетекшілерін жүйелі ұлықтау шарасы жалғастырылсын;
- Алаш қозғалысы қызметін зерттеуге, насихаттауға қомақты үлес қосқан Қазақстанның
және шет мемлекеттердің азаматтарын, қуғын-сүргін көрген Алаш қайраткерлерінің ұрпақтарын
ресми түрде марапаттау үшін мерейтойлық төсбелгі шығару туралы ұсыныс енгізілсін;
- Алаш тұлғаларының туындыларын және олар туралы іргелі зерттеулерді шет тілдерге
аудару ұйымдастырылсын;
- еліміздегі жетекші ғалымдарды тарта отырып, Алаш қозғалысын әлемдік тарихтың
құрамдас бөлігі ретінде зерттеу қолға алынсын;
- білімнің негізі - «Әліппе» оқулығынан бастап барлық оқулықтарға Алаш ұғымы,
құндылығы туралы материалдар енгізілсін;
- тарих оқулықтарында, зерттеулерде Алаш және Түркістан автономияларының
легитимдігі, демократиялық негізі айқын көрсетілсін;
- Орта білім жүйесінде жоспарланған «Алаштану» курсы жүзеге асырылып, оқулықтары,
әдістемесі әзірленсін;
- ұлт тарихын отаншылдықпен байланыста зерттейтін, насихаттайтын «Қаһармандар»
сынды республикалық бірлестіктердің, ұйымдардың жұмысына қолдау көрсетілсін.
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Алаштың 100 жылдық мерейтойына арналған «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: АЛАШ ЖӘНЕ
АЗАТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференцияға қатысушылар осындай нақты ұсыныстар арқылы Қазақстан тарихындағы
айрықша кезеңнің маңызын айқындауда қомақты, кешенді жұмыстар атқарылуы тиіс деп
есептейді.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции:
«Рухани жаңғыру: Алаш және азаттық идеясының сабақтастығы»
г. Астана
Конгресс-центр ЭКСПО-2017

10 ноября 2017 года
17.45 ч.

Конференция с участием отечественных и зарубежных ученых, преподавателей вузов,
сотрудников научно-исследовательских институтов, известных общественных деятелей
и политиков направлена на научное осмысление жизни и деятельности представителей
казахской интеллигенции начала ХХ века, целью которых было создание автономии, светского
и демократического общества.
Деятели движения «Алаш» в сложных исторических условиях начала прошлого столетия
внесли значительный вклад в защиту интересов казахского народа, отдали свои жизни во имя
будущего страны. Их имена никогда не будут преданы забвению.
В ходе Конференции история движения «Алаш» и деятельность Алаш Орды, являющиеся
важной частью отечественной истории, рассмотрены в контексте целей программы «Рухани
жаңғыру», что окажет положительное влияние на казахстанское общество и позволит обогатить
его историческое сознание.
Участники конференции пришли к выводу, что гражданским долгом и обязанностью
представителей общественности, творческой и научной интеллигенции является сохранение в
памяти народа истории движения «Алаш» и его духовного наследия.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ:
- продолжить исследование наследия участников движения «Алаш»; организовать
издание фундаментальных трудов, всесторонне раскрывающих цели и деятельность участников
движения «Алаш» в первой четверти ХХ века; подготовить и издать научную серию книг
«Алаш мұрасы», включающей полное собрание трудов представителей движения «Алаш»;
- систематизировать архивные материалы по движению «Алаш» и Алаш-Орде и издать
серию документов;
- продолжить работу по увековечиванию имен видных деятелей движения, в том числе
через присвоение имен А. Букейхана, А. Байтурсынулы, М. Шокая, М. Дулатулы учебным
заведениям (высшим, специализированным, средним) и научным организациям;
- внести предложение об учреждении соответствующих нагрудных знаков для
официального награждения граждан Казахстана и зарубежных государств, потомков,
репрессированных деятелей Алаш, которые внесли существенный вклад в изучение и
популяризацию деятельности движения «Алаш»;
- перевести произведения представителей движения «Алаш», фундаментальные
исследования по алашской проблематике на иностранные языки;
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- изучать движение «Алаш» в качестве неотъемлемой части мировой истории с
привлечением ведущих ученых республики;
- включить материалы, раскрывающие суть, значение и ценности движения «Алаш» в
учебную литературу, начиная с «Әліппе»;
- в учебниках по истории, исследованиях четко подчеркивать легитимность и
демократические основы движения «Алаш» и Туркестанской автономии;
- внедрить запланированный в системе среднего образования курс «Алаштану»,
подготовить соответствующую учебно-методическую литературу к данному курсу;
- оказывать поддержку республиканскому объединению «Қаһармандар», занимающегося
изучением и популяризацией национальной истории.
Участники Международной научно-практической конференции «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ:
АЛАШ ЖӘНЕ АЗАТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ», посвященной 100-летию
Алаш-Орды, считают, что на основании вышеизложенных предложений будет проделана
значительная работа по определению значения движения «Алаш» в истории Казахстана.

RESOLUTION
International scientific and practical conference «Modernization of public consciousness:
Alash and the continuity of the ideas of independence»
Astana
Congress Center EXPO - 2017

2017, 10 November
5:45 p.m

The conference, attended by scientists, teachers of foreign and Kazakhstan universities, associates
of research institutes, prominent public figures and politicians, is aimed at scientific understanding
of professional and personal life of Kazakh intelligentsia representatives of early XX century, whose
goal was to create an autonomy for the Kazakh people, secular and democratic society.
The activists of the Alash movement made a significant contribution to the protection of the
interests of the Kazakh people and gave their lives for the sake of the future of the country. Their
names will never be forgotten.
During the conference, the history of the Alash movement and the activities of the Alash Orda, as
important part of the national history, was considered in the context of the objectives of the «Rukhani
zhazyru» program, which will have a positive impact on Kazakhstan’s society and will enrich its
historical consciousness.
The participants of the conference came to the conclusion that the civic duty and duty of public
representatives, creative and scientific intelligentsia is to preserve the history of the Alash movement
and its spiritual heritage in the memory of the people.
PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE
ACCEPT A RESOLUTION:
- to continue the study of the heritage of the Alash movement members, organize the publication
of fundamental works that fully reveal the goals of the movement and the activities of their members
in the first quarter of the XX century, publish a series of books entitled «Alash heritage», which will
include works by the representatives of the movement Alash;
- to systematize archival documentation on the movement “Alash” and Alash-Orda and publish
a series of documents;
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- continue the work on the perpetuation of the names of prominent figures of the movement,
including through the appropriation of the names of A. Bukeykhan, A. Baytursynuly, M. Shokay,
M. Dulatuly to educational institution (higher, special, secondary educational institutions) and
scientific organizations;
- to make a proposal on the establishment of the corresponding breastplates for the official
awarding of citizens of Kazakhstan and foreign countries, descendants of repressed Alash activists
who made a significant contribution to the research and dissemination of activities of the Alash
movement;
- translate the works of prominent representatives of the Alash movement, fundamental research
on Alash issue in foreign languages;
- to begin to study the movement «Alash» as an integral part of world history with the involvement
of leading scientists of the republic.
- include materials that reveal the essence, significance and values of the Alash movement in the
educational literature, starting with «Alphabet»;
- in textbooks on history and research clearly emphasize the legitimacy and democratic
foundations of the Alash movement and the Turkestan autonomy;
- implement the planned «Alashtanu» course in the secondary education system, prepare
appropriate educational and methodological literature for this course;
- to provide support to the republican association “Kаkhаrmandar”, engaged in the study and
popularization of national history.
The participants of the International Scientific and Practical Conference «MODERNIZATION
OF PUBLIC CONSCIOUSNESS: ALASH AND THE CONTINUITY OF THE IDEAS OF
INDEPENDENCE», dedicated to the 100th anniversary of the Alash Orda believe that on the basis
of the above proposals, significant work will be done to determine the significance of the Alash
movement in the history of Kazakhstan.
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